
FC 193/2 October 2022 
 

 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة

NJ993/a 

A 

 املالية  جلنة
 بعد املائة والتسعون  الثالثة ةالدور 

 2022 تشرين األول/أكتوبر  28-27روما، 

 (2025-2023خطة الربانمج لإلدارة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه الوثيقة إىل:  مضمونن توجيه أي استفسارات بشأن ميك
 Manoj Junejaالسيد 

 انئب املدير التنفيذي
 رئيس الشؤون املالية و 

 إدارة تسيري املوارد
 برانمج األغذية العاملي 

 manoj.juneja@wfp.orgبريد إلكرتوين: 
 

 

  

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
mailto:manoj.juneja@wfp.org


2  FC 193/2 

 

 

 وجز امل

  (" على اجمللس التنفيذي للموافقة عليها2025-2023لإلدارة ) الربانمج تُعرض وثيقة "خطة. 

   ضمن الوثيقة الرئيسية املقدمة إىل جلنة ("  2025-2023)لإلدارة    الربانمجاملوجز التنفيذي لوثيقة "خطة  ويُدرج
 املالية الستعراضها. 

 

 املاليةالتوجيهات املطلوبة من جلنة 

  وأن تقرها كي يوافق عليها  (" 2025-2023)لإلدارة  الربانمج يرجى من جلنة املالية أن تستعرض وثيقة "خطة
 .اجمللس التنفيذي 

 مسودة املشورة 

  فقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لربانمج األغذية العاملي، تشري جلنة املالية يف منظمة األغذية و
والزراعة على اجمللس التنفيذي للربانمج أبن يوافق على مشروع القرار املعروض يف وثيقة "خطة الربانمج 

 . ("2025- 2023)لإلدارة 

 



 

  بشأن الوثيقة:  الستفساراتكم

 M.Juneiaالسيد 

 نائب المدير التنفيذي  

 ورئيس الشؤون المالية

 إدارة تسيير الموارد

 manoj.juneja@wfp.orgالبريد اإللكتروني : 

 L.Bukeraالسيد 

 الشؤون المالية   رئيسنائب 

 التخطيط واألداء المؤسسيين شعبةومدير 

    laurent.bukera@wfp.org: رونيتاإللكالبريد 

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

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos

ب  ا   ا    ة ال ال  

 ( 2025- 2023)  للفت ة الب  ا   إدارة خطة

 ال وجز التنفي ي 

  فيروس جائحة    تفشي  نذ. ومالجوع  على  القضاء  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من  2  الهدف  تحقيق  نحو  التقدم  تعثر،  العالمي  الصعيد  على

  فيها  يعمل  بلدا  82  في  كبير:  بشكل  والحاد  المزمن  الجوع  من  المتضررين  األشخاص  عدد  زاد،  2020  عام  في  (19- كوفيد)  2019  كورونا

  آثار   بسبب  األزمة  هذه  تفاقم. وت 2022  عام  في  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  من   يعانون  شخص  مليون  345  إلى  يصل  ما   أن  قدري  ،  الب  ا  

 الغذائي   األمن  انعدام  فاقم. وت مداداإل  سالسل  في  المستمر  واالضطراب،  والوقود  غذيةألل  القياسية  سعاراألو ،  أوكرانيا  في  نزاعوال،  المناخ  تغير

،  االقتصادي النمو  في الكبير والتباطؤ ،  الخطيرة الديون أعباءبسبب   البلدان من العديد فيه  تعاني الذي الوقت ي . وفاألخيرة السنوات في  الحاد

  مليار   1.2  يعيش. وجيل  منذ  المعيشة  تكاليف  في  عالمية  أزمة  أكبر  من  تعاني  األسرفإن  ،  عقود  أربعة  من يقرب  ما  منذ  تضخم  مستوى  وأعلى

 . مالية ولضائقة  والطاقة غذيةاأل أسعار الرتفاع معرضة بلدان فيفي الوقت الحالي   شخص

 لغ. وب الحاد  الجوع  من   يعانون  أشخاص  10  كل  من  لسبعة  الغذائي  األمن  النعدام  الرئيسيين  المحركين  األمن  وانعدام  العنيف  النزاع  يزال  الو

  اإلنسان  حقوق انتهاكات أو االضطهاد من الخوف أو العنف أو نزاعال  بسبب ديارهم من الفرار على أجبروا الذين لألشخاص التقديري العدد

  أزمة   ألحقت. والحاد  الجوع  اليمن  سكان  نصف  من  وأكثر  أفغانستان  سكان  صفن يواجه  . و2021  عام  نهاية  في  مليون  89.3  قدره  قياسيا  رقما

  22.3  في   2021  عام   فيتسببت،  و،  الناس  موائد  إلى  اوتسليمه  تجهيزهاو غذيةاأل  إنتاج  خاللها  من  يتم  التي  نظمبال  الضرر   المتسارعة  المناخ

  الفيضانات   أثرت و.  2023  عام  منتصف   حتى  يمتد  قد  التوالي  على  الثالث  النينيا  حدث   أن  على  مؤشرات  ناك. وهداخلي  نزوح  حالة  مليون

  على  الخامس الجفاف موسم من إثيوبيا شرق وجنوب كينيا وشرق الصومال تعاني أن المرجح من، نفسه الوقت وفي. باكستان على الكارثية

 . بعده وما 2022 عام أواخر في الغذائي األمن في ومزمنا حادا انعداما تواجه يمكن أنو التوالي

 ال جلس التنفي ي 

 الدورة العادية الثانية 

 2022نوفمبر/تشرين الثاني  17- 14روما، 

 التوزيع: عام 

 2022 أيلول/سبتمبر 30التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية 

 من جدول األعمال 5البند 
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 مسائل الموارد والمالية والميزانية 

 للموافقة 

 .(https://executiveboard.wfp.org)اإلنترنت على   الب  ا  تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع  
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  األرواح   إلنقاذ  قصوى  أولوية،  2025- 2022  الفترة  انيغطي   اللذين،  المؤسسية  النتائج  وإطار  للب  ا    الجديدة  االستراتيجية  الخطة  تعطيو

  وطرائق ،  المثلى  بالسرعة  العاجلة  والتغذوية  الغذائية  االحتياجات  تلبية  في   وفعاليته  الب  ا    كفاءة  تعزيز  خالل  من  الطوارئ  حاالت  في

  لألزمات  االستجابة على والمحلية الوطنية القدرة توسيع إلى الب  ا   سيسعى ، أمكن يثما. وحوالعاملين،  والشراكات، والمهارات، المساعدة

  عالية ال  األهداف   وتعزز.  الصمود  على المحلية    والمجتمعات  األسر   قدرة  بناء  خالل  من  الحياة  لتغيير  كفرصة  لألزمات   االستجابة   واستخدام

 . النتائج عن المساءلة وتوفير  اإلدارة أداء قياس على الب  ا   قدرة لإلدارةالسبع  نتائجالو االستراتيجية الخطة حصائل  من لكل المستوى

 ال ؤقتة  التنفي  وخطةللب  ا      التشغيلية ال تطلبات

 األولي   بالتقدير  مقارنة  المائة  في 41  قدرها  بزيادة ،  أمريكي  دوالر  مليار  19.7  نحوب   2023  لعام  للب  ا    المتوقعة  لمتطلبات التشغيليةا  تقدر

 المسبوق  غير  للنمو  االستجابة  على  الب  ا    وقدرة  المتزايدة  اإلنسانية  االحتياجات  الزيادة  هذه  وتعكس.  2022  لعام  اإلدارة  خطة  فيالوارد  

  الب  ا     يعتزم. و19- جائحة كوفيد و   االقتصادية  والصدمات  المناخ  وأزمة  نزاعال  عن  ينالناجمو  العالم  أنحاء  جميع  في  التغذية  وسوء  الجوع  في

  اإلدارة   خطة  عن  األشخاص  عددفي   المائة  في  21  تهانسب   بزيادة  أي، 2023  عام  في عملية  86  خالل  من  شخص  مليون  150  إلى  لوصولا

 . السابقة

  دوالر   مليار  11  من  أكثر  يتلقى  أن  الب  ا     يتوقع ،  2021  عام  في   أمريكي  دوالر  مليار  9.6  البالغة   القياسية  المساهمات   إيرادات   وبناء على

  والمشاركة ،  النطاق  واسع  اتجاهات  تحليل  إلى  هذه  العالمية  اتالمساهم  توقعات  وتستند.  2023  عام  في  المبلغ   ونفس  2022  عام  في  أمريكي

 . للب  ا   ةالمانح الجهات  قاعدة وتنويع توسيع في  األخيرة واإلنجازات  الحكومية المانحة الجهات من  المسبوقة  غير واالستجابة المنهجية

 وجمع   الدعوة  مجال  في  أنشطته  من  الب  ا    سيزيد  لذلكو؛  التمويل  في  الزيادات   الموارد   من  االحتياجات  تتجاوز  أن  المتوقع  من،  ذلك  ومع

  .الشراكة  ه بشأنهجن   وتكييف مرونة أكثر تمويل على للحصول والسعي،  المانحة الجهات مع القوية شراكاته من االستفادة خالل من األموال

  والصناديق   الخاص  والقطاع  الدولية  المالية  والمؤسسات  الوطنية  الحكومات  مع  الشراكات  تعزيز  على  المنظمة  ستعمل،  التمويل  تنويعلو

 كفاءة   لتحسين،  التنبؤ  على  القائم  التمويل  ذلك  في  بما،  االستباقية  اإلجراءات  تعزيز  سيتم،  ذلك  إلى  اإلضافة. وب األطراف  والمتعددة  المواضيعية

 . المالية  الموارد استخدام وفعالية

  األرواح   إنقاذ  أولوية  يعكس  ماب ،  (في المائة  78)  2023  عام  في   المتطلبات  إجمالي  من  حصةأكبر    تشكيل  في  لألزمات   االستجابة   ستستمرو

 . في المائة  3 الجذرية واألسباب  في المائة 19 الصمود على القدرة بناء يشكل. وسالطوارئ حاالت في

  أكثر   النقد  على  القائمة  التحويالت  في  الزيادة  إلى  2023  عام  في  التحويالت  تكاليف  إجمالي  في  المائة  في  45  بنسبة  المتوقعة  الزيادة  وتعزى

  تحويالت   في  المائة  في  35  البالغة  الزيادة  فإن،  الدوالرية  القيمة  حيث  من  أصغر  أنها  حين  ي. وفالعينية  الغذائية  المساعدات  في  الزيادة  من

  على   وتركيزه  والحكوماتالمحلية    والمجتمعات  لألفراد  قدرات  تعزيزبشأن    الب  ا    أنشطة  على  المتزايد  الطلب  تعكس  القدرات  تعزيز

 . المستدامة الحلول في المساهمة

  والصافي ،  2023  لعام  المساهمات العالمية  توقعات  من  مستمدة  أمريكي  دوالر  مليار  12  البالغة  2023  لعام  للب  ا    المؤقتة  التنفيذ  وخطة

لمتطلبات  ا  من  المائة  في  61  الرقم  هذا  ويشكل.  الطلب  عند  الخدمات  لتقديم  المتوقعة  واإليرادات  لةالمرح    المساهمات  أرصدة  الستخدام  التقديري

 مليون   150.5  من  المائة  في  93  أو،  شخص  مليون  140  إلى  الوصول   من  الب  ا    نوسيمك    أمريكي  دوالر  مليار   19.7  البالغة  التشغيلية

 الفئات  على  التمويل  لنقص  السلبية  اآلثار  تقليل  إلى  يسعىسو  للحياة  المنقذة  للمساعدة  األولوية  الب  ا    يعطي. وسأصال  استهدافهم  تم   مستفيد

 . األداء وغايات  وأهداف  المستهدفة السكانية
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 الب  ا   ف   ع الا تسيي   و  ب ا   دعم

  تشمل  السنوية عملية الميزنة المؤسسية  فإن، القمة إلى القاعدة من االستراتيجية الميزانية إعداد عملية خالل تبنيها  تم  التي المنهجية على بناء

 البرامج   دعماإلجمالية ل  ميزانيةال   هذه  تبلغ،  2023  لعام  النسبة. وب تمويلها  مصدر  عن  النظر  بصرف  العالمي  المقر  يديرها  التي  األنشطة  جميع

 .أمريكي دوالر مليون 935.7 تسيير األعمالو

 استراتيجية   خطط  إلى  بسهولة  إسنادها  يمكن  ال  ولكنبكفاءة وفعالية    السنوية  التنفيذ  خطة  تنفيذ  في  تساهم  التي  تلك  هي  األساسية  األنشطةو

  632.8  بقيمة قدرها  مقارنة،  2023  عام  ميزانية  إجمالي  من  المائة  في  80  أو،  أمريكي  دوالر  مليون  752.6وتبلغ قيمتها  ؛  فردية  قطرية

  عمليات   وتعقيد  حجم  في   والنمو  المؤسسية   األولويات  تحقيق   على  التركيز  إلى   أساسا  الزيادة  وتعزى .  2022  عام   في  أمريكي  دوالر  مليون

  ورصد   إدارة  في  للب  ا    الرائد  الدور  الغالب  في  األساسية  الميزانية  في   الزيادة  وتعكس .  العالم  في  الجوع  معدالت  رتفاعال  استجابة  الب  ا  

 . االستباقية واالستجابة اإلجراءات وتنسيق الجاريةو  الناشئة الطوارئ حاالت

  ذات  كمجاالت السبع اإلدارة نتائج من أربع تحديد م. وت والمساءلة األداء إدارة بها المرتبطة الرئيسية األداء ومؤشرات اإلدارة نتائج ستدعمو

  والتعلم   األدلةو؛  (2  اإلدارة  )نتيجة  شؤون العاملين  إدارةو؛  (1  اإلدارة  )نتيجة  الطوارئ  حاالت  في  الفعالية  :2023  عام  في  مؤسسية   أولوية

  ال   التي  والحاسمة  الهامة  المخاطر  مجاالت   لمعالجة  األولوية  أ عطيت  كما.  (6  اإلدارة   )نتيجة  التكنولوجيا  من  واالستفادة؛  (5  اإلدارة  )نتيجة

  إجمالي   من  أمريكي(  دوالر   مليون  121.8)  المائة  في   17  الطوارئ  حاالت  في  الفعالية  وتشكل .  األولوية  ذات  األربع  اإلدارة  نتائج  تغطيها

 من   المائة  في  12و  المائة  في  13  شؤون العاملين  وإدارة  الجوع  على  للقضاء  الفعلي  التمويل  ويشكل.  2023  لعام  األساسية  األنشطة  ميزانية

 .التوالي على، 2023 لعام األساسية الميزانية إجمالي

 2023ل ام   واإلدارة الب ا   دعم يزا ية 

  اإلدارة   تقترح،  المؤقتة  التنفيذ  وخطة   لمتطلبات التشغيليةا  على  ناء. وب األساسية  الميزانية  من  المائة  في  77  واإلدارة   البرامج  دعم  ميزانية  تمول

.  2022  عام  عن  أمريكي   دوالر  مليون  80.2  قدرها  بزيادة،  أمريكي  دوالر   مليون   576.3  قدرها  2023  لعام   واإلدارة  البرامج  لدعم  ميزانية

  مليار   8.4  )من  المائة  في  31  البالغة  المساهمات العالمية  توقعات  فيالواردة    المتوقعة  بالزيادة  مقارنة،  المائة  في  16  نسبتها  زيادة  يشكل ذلكو

  المائة   في  41  البالغة  المؤقتة  التنفيذ  خطة  في  المتوقعة   والزيادة  (2023  عام  في   أمريكي  دوالر  مليار  11  إلى  2022  عام  في  أمريكي  دوالر

 . (2023 عام في أمريكي دوالر مليار 12 إلى 2022 عام في  أمريكي دوالر مليار 8.5 )من

  مليون   21.1)   التضخم  مجاالت:  بثالثة  يتعلق  فيما  هذه  اإلدارة  خطة  من  الرابع  القسم  في  واإلدارة  البرامج  دعم   ميزانية  في  الزيادة  وصف  ويرد

  ومن .  أمريكي(  دوالر  مليون  26)  الب  ا    عمليات  وتعقيد  وحجم   أمريكي(  دوالر  مليون  33.1)  المؤسسية  واألولويات،  أمريكي(  دوالر

  المحددة   الوظائف   نحو  التحول  استمرار  مع،  المائة  في  10  بنحو  واإلدارة  البرامج  دعم  ميزانية  من   الممولة  الوظائف  عدد   يزداد  أن  المتوقع

 .شؤون العاملين بشأن الب  ا   سياسة أهداف مع يتفق بما، األساسية لوظائف بالنسبة ل المدة

  معدل   مجلس ال  ويعتمد.  المباشرة  غير  الدعم  تكاليف  لتغطية   المساهمات  من  المستردة   المبالغ  من  واإلدارة البرامج  دعم  ميزانية  تمويل  ي ستمدو

  في   4  نسبته   أقل  معدل   تطبيقو،  2023  عام  في  المائة  في   6.5  عند  المعدل  على  اإلبقاء  األمانة   قترح. وت عام  كل  المباشرة  غير  الدعم  تكاليف

 البلدان   من  المقدمة  المساهماتو؛  ابلدانه  في  البرامج  في  الحكومية  المساهمات  وهي،  مسبقا  المجلس  عليها  وافق  التي  الشروط  ظل  في  المائة

  إلى   والموجهة  ملكية قطرية  المملوكة  للبرامج  الدولية  المالية  المؤسسات  ومساهمات؛  يةانتقال  بمرحلة  اقتصاداتها  تمر  التي  البلدان  أو  النامية

 .آخر  بشكل مؤهلة أو دوليا بها معترف حكومة  وجود عدم بسبب الب  ا  

 واإلدارة  الب ا   دعم  تسو ة لحساب  ال قت ح االستخدام

  المؤسسية   والمبادرات  االحتياطيات  أو  الصناديق  إلى  تحويالتجراء  إل  واإلدارة  البرامج  دعم  تسوية  حساب  استخدام  2015  عام  في  المجلس  أيد

 ."واإلدارة   والتشغيل البرمجة على الب  ا   قدرة "تعزيز  إلى تهدف متكررة غير استثمارات وهي،  الحاسمة
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 دوالر مليون 50 بمبلغ العاجلة  االستجابة حساب لتجديد واإلدارة البرامج دعم تسوية حساب استخدام على المجلس يوافق أن اإلدارة تقترحو

 بقيمة  استثمارضخ  و؛  أمريكي  دوالر  مليون  6.1  بمبلغ  2021  عام  في  حدث  المباشرة   غير  الدعم  تكاليف  إيرادات في    خطأ  تصحيح؛ وأمريكي

 . حاسمة مؤسسية  مبادرات أربع في أمريكي دوالر مليون 50.4

  تحقيق  إلى أمريكي( دوالر مليون 27) الب  ا   شؤون العاملين في  في االستثمار بشأن الحاسمة المؤسسية مبادرةال من الثانية السنة تهدفو

 يعانون  الذين  الناس  حياة  وتغييراألرواح    إنقاذ  مواصلة  من  المنظمة  لتمكين   شؤون العاملين  إدارة   في  التميز  تحقيق  في   المتمثلة  الب  ا    رؤية

 .شؤون العاملين  إدارةوهي ،  2 اإلدارة لنتيجة 2023 ميزانية أولويات تحديد مع المبادرة تماشى. وت الغذائي األمن انعدام من

.  أمريكي(   دوالر  مليون  13.6)  المؤسسية   النتائج  وإطار  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  من  الثانية  السنة  الثانية  الحاسمة  المؤسسية  المبادرة  تغطيو

 عمليات  تعزيز  إلى  تهدف  التي  واألنشطة   التكنولوجيا(  من  )االستفادة  6و  والتعلم(  )األدلة  5  اإلدارة  نتيجتي  أولويات  تحديد  المبادرة  دعموت 

 . ينالمتعاون  الشركاءشؤون  إدارةو الميداني الرصد

  مليون   3.2)  تحقيق المستوى األمثل لنموذج دعم المكاتب القطرية وتبسيطه من  األولى  للسنة  المقترحة  الحاسمة  المؤسسية  المبادرة  تهدفو

 تبسيط  طريق  عن  القطرية  المكاتب  عمل  أعباء  بتقليل  العالمي  المقر  يقوم  بينما  العمليات  على  القطرية  المكاتب  تركيز  إلى  أمريكي(  دوالر

 .الكفاءة تعزيز إلى وتسعى والتعلم(  )األدلة 5 اإلدارة بنتيجة المبادرة تعلق. وت تقدمه الذي الدعم وكفاءة فعالية وتحسين الرقابة

  أمريكي(  دوالر مليون 6.6) الكفاءةخارطة طريق مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن  بشأن  الحاسمة المؤسسية المبادرة ستكفلو

من حيث   مكاسبال وستحدد، هامتطلبات  وتلبية ةاإلنمائي  المتحدة األمم  منظومة  صالحإل  االستعداد علىالقدرة  الب  ا    أن يكون لدى استمرار

 . األوسع المتحدة األمم ومنظومة  الب  ا   داخل تكاليفال فعالية

 ة االست اتيجي  الت و ل   افق

واإلقراض الداخلي للمشروعات، ومرفق اإلدارة الشاملة  ،  المؤسسية  خدماتال  تمويل  -   للب  ا    الثالثة  االستراتيجية  التمويل  مرافق  تعمل

  لتمويل   األقصى  الحد  زيادة  الب  ا    قترح. وي المانحة  الجهات  من  مساهمات  تتطلب  الهي  و  بمرونة  العمليات  إلدارة داخلية  كأدوات  -   للسلع

  الرأسمالية   الميزنة  ومرفق   األسطول  مركز  خالل   من  وفعال   اقتصادي  بشكل  الخدمات  تقديم  من  الب  ا    مك نت   يت ال  - المؤسسية    خدماتال

.  أمريكي  دوالرمليون    147  البالغ  الحالي   السقف  من  أمريكي  دوالر  مليون  200  إلى   -   الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة  وأنشطة

 . الب  ا   عمليات في النمو عن الناتج الطلب ارتفاع الزيادة وتعكس

اإلدارة    مرفق  وسقف   مرتين  اتللمشروع  الداخلي   اإلقراض   سقف  زيادة  على  المجلس   موافقة  الب  ا    طلب ،  الماضيين  العامين  مدى   علىو

  الجهات   من  القوي  الدعم  إلى  وبالنظر،  السياق  هذا  وفي.  بسرعة  المتصاعدة  اإلنسانية  الحتياجاتتلبية ا  أجل  من  مرات  ثالث  الشاملة للسلع

  النهج  هذا سيجعلو. العالمية تهامساهم توقعات من مئوية نسبة إلى األمريكي بالدوالر ثابت مبلغ من السقوف تغيير الب  ا   يقترح، المانحة

  والمفاجئة  النطاق واسعة الطوارئ لحاالت االستراتيجي لتمويلا نشر على الب  ا   قدرة من ويزيد كفاءة أكثر السقوف إدارة دينامية األكثر

 من   المائة   في   10  عند  اإلدارة الشاملة للسلع  مرفق ات ولمشروعل  الداخلي  قراضاإل  مرفق   سقوف   تحديد  يتم  بأن  اإلدارة   وصي . وت سريعبشكل  

 . 1 :10 البالغة التشغيلي االحتياطي نسبةات لمشروعل الداخلي قراضاإل  مرفق سقف يتجاوز أال على، السائدة المساهمات العالمية توقعات

 من  المخصص  غير  الجزء  من  أمريكي  دوالر  مليون  34.8  بتحويل  اإلدارة  توصي،  اتللمشروع  الداخلي  اإلقراض  زيادة  دعم  أجل  منو

 .أمريكي دوالر مليون 130 إلى أمريكي دوالر مليون 95.2 من التشغيلي االحتياطي زيادة وبالتالي، العام الحساب

  في   الب  ا    دور  لتعزيز  2023  لعام  أمريكي  دوالر  مليون  400  مبلغ عند    العاجلة  االستجابة  حساب  هدف   بتحديد  أيضا  اإلدارة  وتوصي

 . المتوقعة التمويل فجوةفي ضوء   الحساب على المحتمل المتزايد الطلب وتلبية  الطوارئ لحاالت  األولية االستجابة في األمامية  الخطوط
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 *الق ار ش وع 

 : (WFP/EB.2/2022/5-A/1) 2025- 2023 للفترة دارةلإل الب  ا   خطة في  نظر وقد ،المجلسإن 

 . 2023مليار دوالر أمريكي في عام  11فترض مستوى تمويل قدره ي  2023دعم البرامج واإلدارة لعام اعتماد أن  يالحظ 

مليار دوالر    12وخطة التنفيذ المؤقتة البالغة    2023مليار دوالر أمريكي لعام    19.7يحيط علما بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة البالغة   

-2023مع التمويل المتوقع، على النحو المبين في القسم الثالث من خطة اإلدارة للفترة    الب  ا  لمواءمة أنشطة    2023أمريكي لعام  

2025 . 

 : مليون دوالر أمريكي، على النحو التالي 576.3 قدره  2023دعم البرامج واإلدارة لعام اعتماد لق على يواف 

 مليون دوالر أمريكي 113.7     والوجهة االستراتيجية 

 مليون دوالر أمريكي 293.3     لعمليات اخدمات 

 مليون دوالر أمريكي 169.3   الحوكمة والرقابة المستقلة وجمع األموال 

  ليون دوالر أ   ك   576.3       ج وع ال

دعم البرامج واإلدارة لضمان  تسوية  مليون دوالر أمريكي من حساب    50يوافق على تجديد موارد حساب االستجابة العاجلة بمبلغ   

 االستدامة وتحسين توافر األموال لمخصصات حساب االستجابة العاجلة.

تصحيح  لأفغانستان واليمن  في  عمليات  الدعم البرامج واإلدارة إلى  تسوية  مليون دوالر أمريكي من حساب    6.1يوافق على تحويل   

 . 2021خطأ إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة الذي حدث في عام 

انية من المبادرة المؤسسية الحاسمة  دعم البرامج واإلدارة للسنة الث تسوية  مليون دوالر أمريكي من حساب    27يوافق على تخصيص   

على النحو المطلوب للوفاء    ةملاالع  القوة المستمرة لتشكيل    الب  ا   " لدعم جهود  الب  ا    شؤون العاملين في"االستثمار في  بشأن  

 . للجميع وشاملة ويسودها االحتراموبناء أماكن عمل محسنة  ورفاه الموظفين بوالية المنظمة، ودعم صحة 

تخصيص  يوافق عل  أمريكي من حساب    13.6ى  دوالر  المؤسسية تسوية  مليون  المبادرة  من  الثانية  للسنة  واإلدارة  البرامج  دعم 

من خالل التأكيد على   والرصد واإلبالغ"تنفيذ الخطة االستراتيجية وإطار النتائج المؤسسية" لتعزيز تخطيط األداء    بشأن  الحاسمة 

 الستفادة من التكنولوجيا.األنشطة التي تعزز األدلة والتعلم وا 

دعم البرامج واإلدارة لمبادرة مؤسسية جديدة مدتها عام واحد  تسوية  مليون دوالر أمريكي من حساب    3.2يوافق على تخصيص   

وتبسيطه "بشأن   القطرية  المكاتب  دعم  لنموذج  األمثل  المستوى  تنفيذ تحقيق  على  جهودها  تركيز  من  القطرية  المكاتب  لتمكين   "

 من خالل تحسين فعالية وكفاءة الدعم المقدم من المقر العالمي من خالل هياكل تنظيمية وتسلسل إداري أكثر كفاءة. العمليات 

حاسمة  مبادرة مؤسسية  من  دعم البرامج واإلدارة للسنة األولى  تسوية  مليون دوالر أمريكي من حساب    6.6يوافق على تخصيص   

يكون  " لتغطية األنشطة التي تهدف إلى ضمان أن  المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الكفاءةخارطة طريق مجموعة األمم  " بشأن  جديدة  

 وإنجازها وقيادتها.ها المشاركة في و ةاألمم المتحدة اإلنمائي  منظومةجهود إصالح لالقدرة على االستعداد   الب  ا  لدى 

 

 رة. هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدو *
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لجميع المساهمات باستثناء تلك    2023في المائة لعام    6.5نسبته    ةالسترداد تكاليف الدعم غير المباشر  معياري يوافق على معدل   

بنسبة    ة، والتي ي طبق عليها معدل استرداد تكاليف الدعم غير المباشر( من الالئحة العامةـه)4- لمادة الثالثة عشرة االمستلمة بموجب  

 في المائة.  4

مليون دوالر أمريكي من الجزء غير المخصص من الحساب العام لزيادة االحتياطي التشغيلي إلى   34.8على تحويل مبلغ    يوافق 

 . اتلمشروعل قراض الداخلياإل  مرفقمليون دوالر أمريكي لدعم  130

ن دوالر أمريكي لالستجابة  مليو  200مليون دوالر أمريكي إلى    147من    المؤسسية خدمات  الخاص بالتمويل  اليوافق على زيادة سقف   

 منذ اعتماد آليات تمويل الخدمات المؤسسية.  الب  ا  للطلب المتزايد المرتبط بالنمو في عمليات 

 . 2023مليون دوالر أمريكي لعام  400 قدره  العاجلةعلى مستوى مستهدف جديد لحساب االستجابة  يوافق 

من مبلغ ثابت بالدوالر األمريكي إلى    اإلدارة الشاملة للسلعومرفق    ت المشروعلقراض الداخلي  اإلمرفق    ييوافق على تغيير سقف 

لكل مرفق في أي وقت معين. ومع ذلك، يجب أال يتجاوز    ة المتوقع  ةالسائد  ة العالمي   المساهماتفي المائة من    10مستوى يصل إلى  

 . 1 :10البالغة نسبة االحتياطي التشغيلي  اتلمشروعلقراض الداخلي اإلمرفق سقف 

للسنة،    ةالمتوقع  ةالعالمي   المساهماتلميزانية وفقا للتغيير في مستوى  من ا  ةدعم البرامج واإلدارمكون  يأذن للمدير التنفيذي بتعديل   

 . الدخلفي المائة من التغيير المتوقع في  2بمعدل ال يتجاوز 
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 حق ال ال

 ال يزا ية ا ساسية حسب ال ستوى التنظي     ال لحق ا ول:

   : ال يزا ية ا ساسية حسب ال ستوى التنظي  1-الجدول أوال

  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب ال ستوى التنظي  ال لحق الثا  : 

 * :  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب ال ستوى التنظي   )عدد الوظائف(1- الجدول ثا يا

 :  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب ال ستوى التنظي  ، وتكاليف ال وظفين والتكاليف  ي  ال ت لقة بال وظفين  2- الجدول ثا يا

 )بآالف الدوالرات ا    كية( 

 الب ا   واإلدارة حسب ال كيزة وال ستوى التنظي   :  يزا ية دعم 3- الجدول ثا يا

 الصناد ق االستئ ا ية والحسابات الخاصة  : ال لحق ال ابع 

   ك ات  فاهيم بشأن ال بادرات ال ؤسسية الحاس ة ال قت حة ال لحق الخا س: 

 دارة، والتكلفة لكل  ستفيد إللنتائ  ا  داء ال ئيسية هداف ال ؤسسية ال في ة ال ستوى، و ؤش ات ا  ا ال لحق السادس: 

 تحد ث عن ع لية ال يز ة االست اتيجية  ن القاعدة إلى الق ة  ال لحق السابع:

 

  

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142807
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142807
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142809
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142809
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142810
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142810
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142811
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142811
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142812
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142812
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142813
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 ال قد ة  ا ول:القسم  

 دليل القارئ 

خطة   -1 م  للفترة    الب  ا  ت قد ِّ )  2025- 2023لإلدارة  العالمي  األغذية  برنامج  عمل  لبرنامج  المقرر  الب  ا  ملخصا   ) 

. وتشمل األرقام المذكورة االحتياجات التشغيلية  2023في عام    الب  ا  والدعم المطلوب من الميزانية لتنفيذ ذلك    2025- 2023للفترة  

تياجات. وتشمل الميزانية الشاملة لدعم البرامج وعمليات تسيير األعمال ثالث فئات  المتوقعة وتوقعات الموارد المتاحة لتلبية تلك االح

من األنشطة )أنشطة خط األساس، والخدمات األخرى، واألنشطة المباشرة( وتحدد التمويل المطلوب لدعم المستوى المتوقع لعمليات  

 المنظمة. 

مجموعة فرعية من ميزانية خط األساس وتمول    - المجلس التنفيذي سنويا  التي يوافق عليها    - وتمثل ميزانية دعم البرامج واإلدارة   -2

 من تكاليف الدعم غير المباشرة المستردة من المساهمات وفقا لسياسة االسترداد الكامل للتكاليف.  

 الوثيقة هيكل 

 من موجز تنفيذي، ومشروع قرار، وخمسة أقسام، وستة مالحق.  2025- 2023تتألف خطة اإلدارة للفترة  -3

 واألقسام الخمسة هي التالية:  -4

 لمحددة في الخطة االستراتيجية الجديدة افي ضوء االلتزامات    الب  ا  التخطيط في  هذا القسم  . يوضح  القسم األول: المقدمة

 ، واألمن الغذائي العالمي، والحالة االقتصادية والسياسية.  2025- 2022وإطار النتائج المؤسسية للفترة  

 يعرض هذا القسم حالة التمويل الحالية ويقدم تفاصيل عن المساهمات  القسم الثاني: سياق التمويل وافتراضات تدبير الموارد .

لتنويع قادة تمويله وإيجاد طرائق    الب  ا  ولمحة عامة عن اتجاهات تدبير الموارد. ويوضح أيضا خطط    2023لعام  المتوقعة  

 مبتكرة بهدف تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والفعالية. تمويل 

    تطلبات التشغيلية لعام  يقدم هذا القسم لمحة عامة عن الم  .2023القسم الثالث: المتطلبات التشغيلية وخطة التنفيذ المؤقتة لعام

التي   2023 المتوقعة. ويسلط الضوء أيضا على الخدمات  المتاحة  قائمة على الموارد  تنفيذ مؤقتة  وتحليال لها، ويقدم خطة 

 إلى مجتمع العمل اإلنساني وفقا لمهمته وسياساته وأنشطته ومزاياه النسبية.  الب  ا  يقدمها 

  يقدم هذا القسم ميزانية دعم البرامج وعمليات تسيير األعمال، بما في ذلك  ير األعمالالقسم الرابع: دعم البرامج وعمليات تسي .

خط األساس والميزانية المقترحة لدعم البرامج واإلدارة؛ ومعدالت تكاليف الدعم غير المباشرة المقترحة؛ وحالة    ةتحليل ميزاني 

 لجزء غير المخصص من الحساب العام واستخدامه المحتمل. حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة واستخدامه المحتمل؛ وحالة ا

 من تقديم   الب  ا  . يصف هذا القسم مرافق التمويل االستراتيجية الثالثة التي تمكن  القسم الخامس: مرافق التمويل االستراتيجية

مقت  زيادة  وتقدَّم  وبكفاءة.  اقتصادية  بطريقة  القطرية  والمكاتب  المقر  شعب  إلى  داخلية  التمويل  خدمات  مرافق  في  رحة 

 االستراتيجية وفي المستوى المستهدف لحساب االستجابة العاجلة إلى المجلس للموافقة عليها.

ميزانية دعم البرامج واإلدارة، ولمحة عامة وخطة عمل التقييم و  الميزانية األساسية  وتتضمن المالحق تفاصيل المبالغ المرصودة في -5

المبادرات 2025- 2023للفترة   بشأن  مفاهيم  الصلة، ومذكرات  ذات  الخاصة  والحسابات  االستئمانية  الصناديق  ومعلومات عن   ،

المقترحة في عام   ، وتفاصيل عن مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارة واألهداف المؤسسية الرفيعة  2023المؤسسة الحاسمة األربع 

 . ستراتيجية من القاعدة إلى القمةعملية الميزنة االوتحديث بشأن  للب  ا  المستوى 
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 السياق التنظي   

.  2025- 2023اإلطار التنظيمي لخطة اإلدارة الحالية التي تغطي الفترة    2025- 2022للفترة    للب  ا  تحدد الخطة االستراتيجية   -6

م الخطة االستراتيجية   تماما بدعم البلدان في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،   الب  ا  وعلى وجه الخصوص، ت لزِّ

( وتعزيز الشراكات وتنشيطها )هدف  2وء التغذية )هدف التنمية المستدامة  على الجوع وسالتام  بتركيز رؤية المنظمة على القضاء  

المستدامة   الغذائية 17التنمية  احتياجاتهم  تلبية  على  قدرة  أكثر  الناس  يكون  أن  الهدفين عن طريق ضمان  هذين  تحقيق  وسيتم   .)

البرامج والنظم    الب  ا  ة ومستدامة. وسيعزز  والتغذوية الملحة، وتحسين حصائل التغذية والصحة والتعليم وتحقيق سبل عيش محسن 

 الوطنية ويدعم الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية في أن تصبح أكثر كفاءة وفعالية. 

التشغيلي   -7 التنمية المستدامة لعام    للب  ا  وسيتشكل المشهد  ، وإصالح منظومة األمم  2030أيضا من خالل تجديد االلتزام بخطة 

. وباإلضافة إلى ذلك، أجل اإلنسانيةخطة العمل من و الذي اتخذه مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2417القرار ، والمتحدة اإلنمائية

خريطة الطريق من أجل  و  بشأن التكنولوجيات الجديدة  2018لعام  الستراتيجية األمين العام    الب  ا  فإن التحسينات الناتجة عن دعم  

ستعزز التعاون الرقمي بين أفرقة األمم المتحدة    2022- 2020للفترة    استراتيجية األمم المتحدة للبياناتو  2020لعام    التعاون الرقمي

 القطرية. 

: وضع الناس في مركز عمله؛ وتعزيز المبادئ اإلنسانية؛ وتعزيز  الب  ا  وتحدد الخطة االستراتيجية سبعة مبادئ ستوجه عمل   -8

الملكية القطرية عن طريق العمل من خالل البرامج والنظم الوطنية وتعزيزها؛ والتكيف مع السياقات واالحتياجات القطرية؛ وتطبيق  

الصوامع" بين إنقاذ األرواح وتغيير الحياة، والعمل عبر محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم؛ واعتماد البرمجة المتكاملة لهدم "

 نهج يسترشد بالمخاطر في صنع القرار والبرمجة؛ واستخدام األدلة إلرشاد القرارات وإحداث األثر. 

  1حيز التنفيذ في  2022في دورته العادية األولى في لعام وسيدخل إطار النتائج المؤسسية الجديد الذي وافق عليه المجلس التنفيذي  -9

ويحدد إطار النتائج المؤسسية الجديد النتائج واألهداف المتوقعة التي يتعين  . 2025- 2022ويغطي الفترة  2023يناير/كانون الثاني 

التي سيستخدمها   والمؤشرات  أنشطة    الب  ا  تحقيقها  ويربط  واإلبالغ عنها؛  برامجه  المستدامة    لب  ا  ا لرصد  التنمية  بأهداف 

ددت ألول مرة أهداف عالية المستوى وما    الب  ا  ويواءم   بشكل أوثق مع منظمات األمم المتحدة األخرى؛ ويعزز المساءلة. وح 

ي  يرتبط بها من مؤشرات لكل حصيلة من حصائل الخطة االستراتيجية وأدرجت في إطار النتائج المؤسسية، على النحو المبين ف

 . الملحق السادس

أداء    -10 الجديد لرصد  المؤسسية  النتائج  إطار  في  اإلدارة  نتائج  أ درجت سبع من  عملياته، من   إدارةفي جميع مراحل    الب  ا  كما 

من نتائج اإلدارة السبع لالهتمام بها    ألربعالتخطيط إلى اإلبالغ. وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة المؤسسيين، تم إعطاء األولوية  

في  إلى المستوى األمثل  بفعالية أكبر وهو يوسع نطاق برامجه ويحسنها    الب  ا  من أجل دعم استراتيجية استجابة    2023ي عام  ف

شؤون   و"إدارة  الطوارئ"،  حاالت  في  "الفعالية  في  األولوية  ذات  األربع  اإلدارة  نتائج  وتتمثل  الصعوبة.  متزايدة  تشغيلية  بيئة 

 م" و"االستفادة من التكنولوجيا".العاملين"، و"األدلة والتعل

النحو الذي س لط عليه الضوء في الخطة االستراتيجية، سيولي   -11 أعلى أولوية إلنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ.    الب  ا  وعلى 

وسيستلزم ذلك تعزيز كفاءته وفعاليته كي يتمكن من تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة بالمستوى األمثل من السرعة وطرائق  

 لوطنية والمحلية لالستجابة لألزمات. إلى بناء القدرات ا  الب  ا  المساعدة والمهارات والشراكات والموظفين. وحيثما يمكن، سيسعى  

والمجتمعات المحلية على الصمود  المعيشية  استجابته لألزمات كفرصة لتغيير الحياة من خالل بناء قدرة األسر  الب  ا   وسيستخدم -12

ع يتخلف  أحد  ترك  "عدم  ولتحقيق هدف  بسرعة.  منها  والتعافي  المتكررة  والضغوط  الصدمات  أمام  الصمود  من  تتمكن  ن حتى 

من حضوره الميداني العالمي وشراكاته الواسعة وسجله القوي في معالجة الجوع المزمن لبناء رأس    الب  ا  الركب"، سيستفيد  

 المال البشري ومعالجة مواطن الضعف الهيكلية.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/159/33/PDF/N1815933.pdf?OpenElement
https://agendaforhumanity.org/agendaforhumanity@referer=home.html
https://www.un.org/ar/newtechnologies/
https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
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م -13  أنها أن تزيد فعالية البرامجبأربع أولويات شاملة من ش  الب  ا  الخطة االستراتيجية الجديدة وإطار النتائج المؤسسية الجديد    وت لزِّ

التعبير عن   الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررينعلى    الب  ا  إلى أقصى حد. أوال، سيؤدي تركيز   الناس من  إلى تمكين 

مواصلة   خالل  ومن  األخرى.  األساسية  واالحتياجات  والتغذية  الغذاء  على  والكريم  اآلمن  حصولهم  ودعم  وتفضيالتهم،  آرائهم 

هم  إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع وحصول  الب  ا  ، سيسعى  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةاستثماراته وتقدمه في تحقيق  

على نطاق واسع،    إدماج التغذية  على الموارد على قدم المساواة، والتعبير على قدم المساواة عن آرائهم في صنع القرار. ولتنفيذ

المحركة    الب  ا  سيوسع   العوامل  تعالج  التي  والمنصات  والعمليات  البرامج  في  وسيستثمر  التغذية  خدمات  إلى  الوصول  نطاق 

، ساعيا إلى تقليل االستدامة البيئيةإلى تحقيق    الب  ا  الغذائية الضعيفة وسوء التغذية. وأخيرا، سيسعى    طلألنمااألساسية والفورية  

 أي آثار بيئية سلبية ألنشطته من خالل تنفيذ أفضل الممارسات والحفاظ على الضمانات المناسبة. 

، الذي خلص إلى أن  2021ة الستعراض اإلدارة لعام  في األولوية لما يتخذه لإلجراءات التي يتخذها استجاب   الب  ا  وسيواصل   -14

يواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالمخاطر والرقابة في ثقافة مكان العمل والسلوك؛ وإدارة المواهب وتخطيط القوة العاملة؛ وإدارة    الب  ا  

م هذه اإلجراءات من خالل تعزيز  المنظمات غير الحكومية وتوجيهها؛ وإدارة المستفيدين وحلول تكنولوجيا المعلومات. وسيجري دع

البرامج واإلدارة في   المبادرات   الب  ا  استخدام ميزانية دعم  الجديد والمستمر في  نتائج، ومن خالل االستثمار  من أجل تحقيق 

 المؤسسية الحاسمة. 

 السياق ال ال   

 حالة ا  ن الغ ائ  

على  التام  مع بقاء أقل من عقد من الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن العالم ليس على المسار الصحيح في جهوده للقضاء   -15

فيروس كورونا مرض  حتى قبل االضطراب االقتصادي الناجم عن جائحة    2التنمية المستدامة    هدفالجوع. وانعكس اتجاه التقدم نحو  

أدت اآلثار المتتالية للنزاع في أوكرانيا إلى مزيد من التآكل في األمن الغذائي بدفع ارتفاع    2022ام  (، وفي ع19- )كوفيد   2019

 . مرتفعة أسعار الغذاء والطاقة إلى مستويات قياسية

مليون شخص بين عامي   150وزاد عدد األشخاص المتضررين من الجوع المزمن بشكل كبير منذ تفشي الجائحة، حيث ارتفع بنحو   -16

مليون شخص    670ومن المتوقع أن يظل ما يقرب من    1مليون شخص.   828و  702بين  مجموعه  ليصل إلى ما    2021و  9201

في المائة من سكان العالم، وهي نفس النسبة المئوية التي كانت قائمة في   8ما يقرب من  - 2030يعانون من الجوع المزمن في عام 

 2. 2030عندما أ طلقت خطة عام   2015عام 

مليون طفل من الهزال    45مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم وعانى    149عبء العالمي لسوء التغذية ضخم، حيث عانى  وال -17

وعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض المناطق، ال يزال سوء التغذية مستمرا بأشكال عديدة في جميع أنحاء   3. 2020في عام  

على حصائل التغذية ال يزال مستمرا.    19- إليه اإلحصاءات، نظرا ألن أثر جائحة كوفيد  العالم، وقد يكون الوضع أسوأ مما تشير

 جهودا هائلة لمواجهة تلك النكسات الشديدة.  2030وسيتطلب بلوغ غايات التغذية العالمية لعام 

حضور تشغيلي   للب  ا  يوجد فيها  من البلدان التي    82وقد تفاقم انعدام األمن الغذائي الحاد بشكل كبير في السنوات األخيرة. وفي   -18

ن ي مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد أو معرض 345وحيث تتوافر البيانات، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 

 
: إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزيادة القدرة على  2022حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  .  2022منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وآخرون.   1

 تحمل كلفة األنماط الغذائية الصحية. 

 المرجع نفسه.  2

 المرجع نفسه.  3

https://www.fao.org/3/cc0640ar/cc0640ar.pdf
https://www.fao.org/3/cc0640ar/cc0640ar.pdf
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 4قبل الجائحة. مليون شخص مقارنة بمستويات ما    200.  ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو  2022بشدة لخطر انعدام األمن الغذائي في عام  

 5مليون شخص من المتوقع أن يعانوا من الجوع الحاد بسبب األزمة في أوكرانيا.   47ما يصل إلى    2022وتشمل التقديرات لعام  

 6. اليمن ونصف السكان في أفغانستان من الجوع الحادفي سكان اليعاني أكثر من نصف و

مليون شخص حاالت طوارئ أو مستويات أسوأ من انعدام األمن    50إلى  كما أصبح الجوع الحاد أكثر ترسخا، حيث يواجه ما يصل   -19

وتشير هذه األرقام المقلقة    7شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الكارثي.   882 000بلدا؛ ويشمل هذا الرقم    45الغذائي الحاد في  

 مجتمعةً إلى أن العالم يواجه أكبر أزمة غذائية عالمية في التاريخ الحديث. 

 اآلفاق االقتصاد ة 

واالضطراب المستمر في سلسلة اإلمداد، في إعاقة    19- كوفيدلجائحة  مع استمرار تأثريات الجائحة، بما في ذلك المتحورات الجديدة   -20

وتعاني العديد من البلدان من    8على األقل.   2023ظل االنتعاش الكامل لسوق العمل بعيد المنال حتى عام  االنتعاش االقتصادي، سي 

في المائة   6.1أعباء ديون خطيرة وتواجه تباطؤا كبيرا في النمو االقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي من  

 9في المائة على المدى المتوسط.  3.3، قبل أن ينخفض أكثر إلى حوالي 0232و 2022في المائة في   3.6إلى  2021في 

وصل مؤشر أسعار األغذية لمنظمة األغذية والزراعة  و.  إلى مستويات عالية جدا  واألغذيةوفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الوقود   -21

في المائة   8، وظل أعلى بنسبة  آب/سطسأغ، وانخفض بشكل طفيف بحلول  2022لألمم المتحدة إلى مستوى قياسي في مارس/آذار  

وأدت هذه الزيادات، إلى جانب زيادة ضغوط األسعار، إلى رفع التضخم المتوقع    10. 2021مما كان عليه في نفس الوقت من عام  

في المائة في األسواق    8.7وإلى    -وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود تقريبا    - في المائة في االقتصادات المتقدمة    5.7إلى    2022لعام  

، فإن من المتوقع أن يظل التضخم في  2023العالمي في عام    الناشئة واالقتصادات النامية. وبينما من المتوقع أن ينخفض التضخم

ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار المدخالت الزراعية، وال سيما    11في المائة.   6.5األسواق الناشئة واالقتصادات النامية عند  

 . 2023في عام  األغذيةاألسمدة والطاقة، إلى استمرار ارتفاع األسعار ويهدد بتفاقم األزمة الحالية من خالل التسبب في نقص 

مزيج من التضخم المرتفع    - الركود التضخمي  ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب تباطؤ النمو االقتصادي إلى زيادة خطر   -22

والتأزم الحاد في األوضاع المالية. ويمكن أن يؤدي مثل هذا الوضع إلى حلقة مفرغة من التدهور   - والنمو الضعيف والبطالة المرتفعة  

النقدية األكثر صرامة في  وستجعل السياسات    12االقتصادي. والحتواء التضخم، تقوم البنوك المركزية بالفعل برفع أسعار الفائدة.

 
 .5التحديث رقم  -  2022لعام   للب  ا    خطة االستجابة التشغيلية العالمية. 2022. الب  ا   4

 . Projected increase in acute food insecurity due to war in Ukraine. 2022. الب  ا   5

6-Yemen: Acute Food Insecurity Situation JanuaryGlobal Platform. 2022.  Integrated Food Security Phase Classification (IPC) 

May 2022 and Projection for June–December 2022; and Afghanistan: Acute Food Insecurity Situation for March-May 2022 and 

Projection for June-November 2022. 

وتحليل اإلطار المنسق أو المصادر المماثلة. وانعدام األمن الغذائي  في التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي  4انعدام األمن الغذائي في حاالت الطوارئ هو المرحلة   7

في   وفقا لمقياس التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي واإلطار المنسق. واستنادا إلى أحدث تقديرات التصنيف المتكامل، فإن عدد األشخاص  5الكارثي هو المرحلة  

الكارثية يشمل5المرحلة   أفغانستان، و  20  000  /ظروف األمن الغذائي  إثيوبيا )في سبتمبر/أيلول    401  000شخص في  بيانات أحدث عن  2021شخص في  ؛ ال تتاح 

 شخص في اليمن.  161  000شخص في جنوب السودان، و 87 000شخص في الصومال، و  213 000التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي(،  

 . 2022العمالة العالمية واآلفاق االجتماعية: اتجاهات عام . 2022منظمة العمل الدولية.   8

 . World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. 2022صندوق النقد الدولي.   9

 .حالة األغذية في العالممنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.  10

 . World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. 2022صندوق النقد الدولي.   11

   . 2022اآلفاق االقتصادية العالمية، يونيو/حزيران .  2022ولي. البنك الد 12

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140306/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140306/download/
https://www.wfp.org/publications/projected-increase-acute-food-insecurity-due-war-ukraine
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155595/?iso3=AFG
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155595/?iso3=AFG
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022/WCMS_834081/lang--en/index.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
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في المائة من أفقر البلدان بالفعل من مديونية    60االقتصادات المتقدمة إعادة تمويل أعباء الديون الهائلة أكثر تكلفة في وقت تعاني فيه  

 13بشدة لخطر المديونية الحرجة.  تتعرضحرجة أو 

حاليا من أكبر أزمة عالمية في تكاليف المعيشية  . وتعاني األسر  ولهذه التطورات االقتصادية المعاكسة آثار مدمرة على حياة الناس -23

مليون شخص في فقر مدقع في عام    95المعيشة منذ جيل. وبالمقارنة مع توقعات ما قبل الجائحة، من المتوقع أن يعيش ما يصل إلى  

 األغذيةالثة جميعا: ارتفاع أسعار  مليار شخص في بلدان معرضة بشدة ألبعاد األزمة الث   1.2وفي الوقت نفسه، يعيش    14. 2022

 15. والضائقة المالية والطاقة  

 ا  دام ا  ن والنزاع والنزوح 

في حين أن األزمات الغذائية تنشأ من أسباب متعددة ومتزامنة في كثير من األحيان، فإن النزاع المسلح هو أكبر دافع منفرد النعدام   -24

تضاعفت النزاعات المسلحة التي فقد  ت وزادت شدتها بشكل ملحوظ في العقد الماضي:  األمن الغذائي العالمي. فقد ارتفع عدد النزاعا

تدهور مؤشر السالم العالمي للعام الحادي عشر منذ بدايته   2022وفي عام    2020،16و  2010تشارك فيها الدول تقريبا بين عامي  

لغذائية، من اإلنتاج إلى االستهالك، وكانا الدافعين الرئيسيين  ويعطل النزاع العنيف وانعدام األمن جميع جوانب النظم ا  17عاما.  14قبل  

وفي الوقت نفسه، فإن الغالبية العظمى  2021.18أشخاص يعانون من الجوع الحاد في عام  10من كل  7النعدام األمن الغذائي لدى 

 19النزاعات. دان متضررة منمن األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي المزمن وسوء التغذية يعيشون في بل

وارتفع العدد التقديري لألشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب النزاع والعنف والخوف من االضطهاد وانتهاكات   -25

ويزيد هذا الرقم عن    20. 2021مليون شخص في نهاية عام    89.3العقد الماضي، حيث وصل إلى    منكل عام  في  حقوق اإلنسان  

البالغ عددهم   قسرا  النازحين  في عام  م  42.7ضعف  اإلبالغ عنه  تم  الذي  العالمية    2012ليون شخص  الحرب  منذ  األعلى  وهو 

، أدت حاالت الطوارئ في جميع أنحاء العالم إلى زيادة عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء 2022وبحلول يونيو/حزيران  21الثانية.

في المائة من الالجئين   83لمنخفضة والمتوسطة الدخل  ، استضافت البلدان ا2021وفي عام    22مليون شخص.  100العالم إلى أكثر من  

البلدان نموا   العالم. واستضافت أقل  النازحين في  المائة.  27والفنزويليين  الفئات عرضة  هم  والنازحون قسرا    23في  بين أكثر  من 

 24. 2021في عام    الب  ا في المائة من المستفيدين من   22داخليا  والنازحونالنعدام األمن الغذائي: شكل الالجئون 

 
13Restructuring Debt of Poorer Nations Requires More Efficient Coordination Chabert, G., Cerisola, M. and Hakura, D. 2022.  . 

14Pandemic, prices, and poverty2022.  Mahler, D.G. and others.  . 

of people  Global impact of the war in Ukraine: Billions.  2022مجموعة األمم المتحدة لالستجابة لألزمات العالمية والمعنية بالغذاء والطاقة والتمويل.   15

face the greatest cost-of-living crisis in a generation  . 

16Environment of Peace: Security in a New Era of RiskBlack, R. and others. 2022.   . 

 .: قياس السالم في عالم معقد2022مؤشر السالم العالمي  .  2022معهد االقتصاد والسالم.  17

 2022التقرير العالمي عن أزمات الغذاء لعام .  2022شبكة معلومات األمن الغذائي والشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية.  18

 . : بناء القدرة على الصمود لتحقيق السالم واألمن الغذائي0172حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم . 2017منظمة األغذية والزراعة وآخرون.  19

 .2021االتجاهات العالمية. النزوح القسري في عام . 2022مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.  20

 المرجع نفسه.  21

 . long rising trend-decade UNHCR: Global displacement hits another record, capping.  2022مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.   22

 .2021االتجاهات العالمية. النزوح القسري في عام . 2022مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.  23

 (. A/Rev.1-WFP/EB.A/2022/4)" 2021تقرير األداء السنوي لعام ". 2022. الب  ا   24

https://blogs.imf.org/2022/04/07/restructuring-debt-of-poorer-nations-requires-more-efficient-coordination/
https://blogs.worldbank.org/opendata/pandemic-prices-and-poverty
https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/06/GCRG_2nd-Brief_Jun8_2022_FINAL.pdf
https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/06/GCRG_2nd-Brief_Jun8_2022_FINAL.pdf
https://sipri.org/sites/default/files/2022-05/environment_of_peace_security_in_a_new_era_of_risk_0.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2022
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2022
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2022
https://www.fao.org/3/i7695ar/i7695ar.pdf
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://www.unhcr.org/news/press/2022/6/62a9d2b04/unhcr-global-displacement-hits-record-capping-decade-long-rising-trend.html
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000140027
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000140027
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000140027
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 أز ة ال ناخ 

الجفاف والفيضانات   - إن تسارع أزمة المناخ من الدوافع الرئيسية للجوع. وفي البلدان النامية، زاد عدد الكوارث المرتبطة بالطقس  -26

يسهم تغير المناخ في حدوث أزمات إنسانية تتفاعل فيها و   25بأكثر من الضعف منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.   - والعواصف  

لى  عصول  ح يكون الضعف أعلى في المواقع التي تعاني من الفقر وتحديات الحوكمة ومحدودية الوشديد.  الضعف  الالمناخ مع    أخطار

ثل المزارعين أصحاب الحيازات  اع العنيف والمستويات العالية من سبل العيش الحساسة للمناخ )منزالخدمات والموارد األساسية، وال

ثرواتهم  إجمالي  غالبا ما يعيش الفقراء في مناطق مكشوفة ويفقدون المزيد من  و  26(. األسماك  الصغيرة والرعاة ومجتمعات صيد

التي غالبا ما تكون   المناخية، ويتلقون دعما أقل بعد الصدمة من شبكاتهم االجتماعية  ، وغالبا ما ال  ضعيفة أيضابسبب األخطار 

صغيرة من األرض ربحية اقتصادية محدودة، مما يجعل   االمزارعون الذين يمتلكون قطع ويحققتغطيهم خطط الحماية االجتماعية.  

إمكانية محدودة للوصول إلى المؤسسات  من  األسر الفقيرة    وتعانيستثمار في تدابير إدارة الجفاف أو الفيضانات.  من الصعب عليهم اال

يمكنه الذي  واالئتمان  التكيف.  االمالية  تدابير  لتنفيذ  األغذية    27استخدامه  إنتاج  خاللها  من  يتم  التي  بالنظم  اإلضرار  طريق  وعن 

المتطرفة هي الدافع الرئيسي النعدام األمن الغذائي الحاد في ثمانية بلدان   الطقس، كانت ظواهر  وتجهيزها وتوصيلها إلى موائد الناس

حالة نزوح  مليون  216وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى  29مليون حالة نزوح داخلي،  22.3وتسببت في  202128أفريقية في عام 

والظواهر المتطرفة على الدخل من الزراعة كإحدى القنوات الرئيسية التي يؤثر  تم تحديد تأثير تقلبات الطقس  و  30. 2050بحلول عام  

المناخ تزيد من ضعف  تغير وباإلضافة إلى ذلك، فإن تقلب المناخ والضغوط المرتبطة ب  31. المناخ أو الطقس من خاللها على الهجرة

دفع الجوع المزمن. وتعمل أزمة المناخ أيضا كعامل    األشخاص الذين يعيشون في النقاط الساخنة للمناخ ويؤدي دورا متزايدا في

ف للمخاطر على التنمية من خالل تضخيم انعدام المساواة القائم في الوصول إلى الموارد الطبيعية وتكثيف النزاع في الحاالت   م ضاعِّ

  سبل نب انخفاض توافر موارد  يؤدي النزوح والتغيرات في أنماط الحركة الرعوية، إلى جاوالمعرضة بالفعل للتوتر االجتماعي.  

وتعاني اثنا عشر من البلدان العشرين األكثر عرضة لتأثيرات   32اع. نزالعيش مثل األراضي والمراعي والمياه، إلى زيادة مخاطر ال

 33تغير المناخ واألقل قدرة على التكيف من النزاع في الوقت الحالي. 

اآلن تمتد    هي، و2020األخيرة مدفوعة بظاهرتين متتاليتين للنينيا بدأتا في أواخر عام  المتطرفة  وكانت الظروف المناخية العالمية   -27

. ومن  1950، وهي حالة لم تحدث إال مرتين منذ عام  2023إلى ظاهرة متتالية ثالثة للنينيا وتستمر حتى أوائل إلى منتصف عام  

ارتبطت أزمة المناخ  في بعض المناطق األكثر ضعفا في العالم.    2023هذا الحدث االستثنائي إلى ما بعد عام  المحتمل أن تمتد آثار  

بأشد األمطار الموسمية والفيضانات منذ أكثر من عقد في باكستان، حيث وصل هطول األمطار إلى ما يقرب من ثالثة أضعاف  

 المؤكد تقريبا اآلن، من  2022وفي أواخر عام   .2022ية في منتصف يونيو  عاما منذ بدء الرياح الموسم  30المتوسط الوطني لمدة  

 
 . 2020-2019نظرة عامة على العشرين سنة الماضية  –التكاليف البشرية للكوارث  .  2020مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.  25

 للهيئة: اآلثار والتكيف والضعف. مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم السادس  2022  في عام  تغير المناخ .2022الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.   26

 . ص لواضعي السياساتبتغير المناخ. ملخ  ةالمعني ةالدولي ةالحكومي

: اآلثار والتكيف والضعف. مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم السادس للهيئة 2022  في عام  تغير المناخ .2022الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.   27

 . الفصل السادس عشر: المخاطر الرئيسية عبر القطاعات والمناطق.  ص لواضعي السياساتالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ملخ 

 2022مات الغذاء لعام التقرير العالمي عن أز.  2022شبكة معلومات األمن الغذائي والشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية.  28

  .displacement Global Report on Internal Displacement 2022. Children and youth in internal. 2022مركز رصد النزوح الداخلي.  29

30 Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration. Clement, V. and others. 2021 . 

: اآلثار والتكيف والضعف. مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم السادس للهيئة 2022  في عام  تغير المناخ .2022الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.   31

 . الفصل السادس عشر: المخاطر الرئيسية عبر القطاعات والمناطق.  ص لواضعي السياساتالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ملخ 

 . المرجع نفسه 32

للصليب األحمر.   33 الدولية  Impact of Armed  When Rain Turns to Dust. Understanding and Responding to the Combined.  2020اللجنة 

Conflicts and the Climate and Environment Crisis on People's Lives. 

https://www.undrr.org/publication/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2022
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2022
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2022_LR.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf
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في األمن    شديداأن تعاني الصومال، وشرق كينيا، وجنوب شرق إثيوبيا من موسم جفاف خامس على التوالي وأن تواجه انعداما  

لعدة   الرعاة  الناجم عن ذلك على سبل عيش  الدمار  الطويل. وسيستمر  المدى  بناء قطعان الغذائي على  إعادة  يمكن  سنوات حتى 

في أفغانستان والعديد من البلدان    2022/2023الماشية. وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع شح هطول األمطار في الموسم الزراعي  

ؤدي  ي سنوات وفيما بين التقلبه  تداخل تقلب المناخ الموسمي وي و  في الشرق األوسط، بما في ذلك العراق والجمهورية العربية السورية. 

تظهر النتائج األخيرة أيضا أنه من المحتمل جدا أن يؤدي تغير المناخ  والصورة العامة التجاه تغير المناخ.  تدهوربشكل دوري إلى 

 34.ظاهرة النينيول التذبذب الجنوبيب إلى زيادة أنماط هطول األمطار المرتبطة 

آثار إنسانية كبيرة وطويلة األمد.  (  ظاهرة النينيول  التذبذب الجنوبيب المرتبطة  )غير  تقلب المناخ  األساليب األخرى لويترتب على   -28

جنوب  ومثاالن على األحداث الخطيرة الطويلة المدى التي ال تزال لها آثار مدمرة هما الجفاف الشديد الذي امتد لعدة سنوات في  

المناظر الطبيعية في جنوب السودان  مدغشقر، والذي استمر لمدة سبع سنوات في بعض    وغرب المناطق، وفيضان مطول غي ر 

 . 2019والذي بدأ في أواخر عام 

 ال ساعدات اإل سا ية الدولية 

والوقود إلى تفاقم انعدام   لألغذيةتواجه المساعدة اإلنسانية الدولية تهديدا ثالثيا في السياق العالمي الحالي. وال تؤدي التكلفة المتزايدة   -29

،  2022األمن الغذائي فحسب، بل تؤدي أيضا إلى زيادة تكلفة إيصال المساعدات اإلنسانية. وعلى سبيل المثال، بحلول بداية عام  

مليون دوالر أمريكي شهريا مقارنة بمتوسط عام    42بمقدار    للب  ا   فاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التكاليف التشغيلية  أدى ارت 

  73.6إلى  للب  ا  والوقود العالمية إلى زيادة التكاليف الشهرية   األغذية ، أدى ارتفاع أسعار 2022. وبحلول يونيو/حزيران 2019

 35. 2019وق متوسط عام مليون دوالر أمريكي ف

. ومع استمرار تأزم 19-الوقت نفسه، أنفقت الحكومات مبالغ غير عادية على حماية األرواح وسبل العيش خالل جائحة كوفيد  وفي -30

في وقت وصلت فيه الحاجة إلى المساعدة    الب  ا  األوضاع المالية العالمية، فإن هذا اإلنفاق يمكن أن يؤدي إلى اتساع فجوة موارد  

الغذائية إلى مستوى قياسي واستمرت فيه الدوافع الرئيسية للجوع. وتشير هذه العوامل إلى أن المساعدات اإلنسانية ستواجه آفاقا  

 . 2023عنيفة في عام 

  

 
34 . Nature Climate ChangeEmergence of climate change in the tropical PacificYing, J. and others. 2022 . 

 .5التحديث رقم  -  2022لعام   للب  ا    خطة االستجابة التشغيلية العالمية. 2022. الب  ا   35

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01301-z#citeas
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140306/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140306/download/
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 سياق الت و ل وافت اضات تدبي  ال وارد  القسم الثا  :

 ل حة عا ة 

يتوقع  2021مليار دوالر أمريكي في عام    9.6بعد وصول المساهمات إلى مستوى قياسي قدره   -31 أن تصل المساهمات    الب  ا   ، 

 . 2023وإلى مبلغ مماثل في عام   2022مليار دوالر أمريكي في عام  11العالمية إلى أكثر من 

جهة    80من    2022يكي في شكل مساهمات مؤكدة لعام  مليار دوالر أمر  8.2قد تلقى    الب  ا  ، كان  2022أغسطس/آب    7وبحلول   -32

مانحة، بما في ذلك الحكومات وكيانات القطاع الخاص وكيانات األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وجهات أخرى. ويعكس  

المتز العالمية  االقتصادية  لآلثار  المانحة  الجهات  من  قوية  استجابة  الواردة  للمساهمات  المرتفع  كوفيدالمستوى  لجائحة    19- امنة 

عملية جديدة في    الب  ا  لألزمة في أوكرانيا حيث أطلق  وزمة الغذاء العالمية  ألالمستمرة وتزايد المتطلبات التشغيلية بما في ذلك  

 . 2022أوائل عام 

في المائة من المساهمات، والمؤسسات المالية الدولية    82، من المتوقع أن تشكل مساهمات الجهات المانحة الحكومية  2023وفي عام   -33

 الب  ا  االتفاقات المباشرة بين  مخصصات الحكومات المحلية من مصادر المؤسسات المالية الدولية، وفي المائة )بما في ذلك    11

في المائة. ويتوقع   3 في المائة، والجهات المانحة من القطاع الخاص  4ولية(، وكيانات األمم المتحدة األخرى  والمؤسسات المالية الد

من تلك المقدمة من جهاته المانحة األخرى، مما يؤدي   أن يكون نمو المساهمات من أكبر جهاته المانحة األربع أكثر اعتداال  الب  ا  

التي تعزى إلى تلك الجهات المانحة األربع. ويظهر االتجاه في المساهمات من عام    الب  ا  إلى انخفاض في حصة إجمالي إيرادات  

 في المائة في المتوسط.  10.7زيادة سنوية نسبتها  2021إلى عام  2018

مساهماتها   بالدوالر األمريكي. وتواصل العمالت التي تدفع بها العديد من الجهات المانحة الرئيسية  الب  ا   وي عرب عن مساهمات   -34

االنخفاض مقابل الدوالر األمريكي. ويتمثل األثر العام في تضخيم التخفيضات في التمويل المقدم من الجهات المانحة    الب  ا  إلى  

. والمدى الكامل لتأثير تقلبات أسعار العمالت على توقعات  2023وربما عام    2022وتقليل الزيادة المتوقعة في المساهمات لعام  

أن يصل األثر السلبي لتقلبات أسعار الصرف على إجمالي دخل    2022غير مؤكد. غير أنه من المتوقع في عام      ا  البتمويل  

 في المائة.  4إلى  للب  ا  المساهمات 

متطلبات   -35 تفوق  أن  المتوقع  الخطة    الب  ا  ومن  تنفيذ  لدعم  المطلوب  المتزايد  التمويل  ولبلوغ  التمويل.  في  الزيادة  الموارد  من 

أنشطته في مجال الدعوة وتعبئة األموال من خالل تعزيز شراكاته القوية مع الجهات المانحة،    الب  ا  الستراتيجية الجديدة، سيزيد  ا

والسعي إلى الحصول على تمويل أكثر مرونة، وتكييف ن هجه بشأن الشراكة استجابة للتغيير. وست بذل جهود إضافية لتنويع التمويل 

مع الحكومات الوطنية والمؤسسات المالية الدولية والصناديق المواضيعية والقطاع الخاص والصناديق المتعددة  من خالل الشراكات  

األطراف. وإدراكا للطابع الالمركزي لجهود جمع األموال، سيستخدم المقر أسلوب الحوار المنظم والمتسق وأدوات مخصصة لتزويد 

 راتيجي والدعم بشأن ن هج تعبئة الموارد. المكاتب اإلقليمية والقطرية بالتوجيه االست 
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 )ال ؤكدة وال توق ة(   2023-2018: تطور  ساه ات الجهات ال ا حة للب  ا   للفت ة 1- الشكل ثا يا

 

 : الجهات ال ا حة للب  ا   حسب قي ة ال ساه ات  2- الشكل ثا يا

 وال توق ة()ال ؤكدة    2023- 2018والنسبة ال ئو ة إلج ال  ال ساه ات، 
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 تنو ع قاعدة الت و ل 

جهوده الرامية إلى تنويع قاعدة تمويله من خالل تعزيز االنخراط مع الجهات    الب  ا  للتمكين من تنفيذ الخطة االستراتيجية، سيزيد   -36

في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وتشتمل أمثلة    عضوا المانحة الناشئة التي ليست  

هذه الجهود على تيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وزيادة جمع األموال من شركات القطاع الخاص والمؤسسات  

 يل األمم المتحدة، وتعزيز الن هج المشتركة مع المؤسسات المالية الدولية. واألفراد، والصناديق المواضيعية وأدوات تمو

تقديمه للتحليل والدعم التقني لتمكين المكاتب القطرية من تعبئة   الب  ا  على وجه الخصوص، سيعزز    المؤسسات المالية الدولية:  -37

من المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الشراكات معها، التمويل الوطني بشكل أفضل. وسيستلزم ذلك االستناد إلى الموارد المقدمة  

الحكومات المضيفة والمواءمة مع أولوياتها وقدراتها في تنفيذ الجيل الثاني من الخطط االستراتيجية القطرية  مع  وتعزيز التعاون  

الت   الب  ا  . ومن خالل هذا النهج، يهدف  للب  ا   البلدان  تأمين مليار دوالر أمريكي من  لتنفيذ األنشطة دعما إلى  فيها  ي يعمل 

 على الجوع، بناء على ميزاته النسبية المحددة السياق. التام ألهداف الحكومات الوطنية للقضاء 

الموافق عليه مؤخرا للمكاتب القطرية باالستثمار في مجاالت الميزة النسبية والتكامل التي    صندوق التحول لتغيير الحياةوسيسمح   -38

كانة ت مك نه من دعم أولويات التنمية الوطنية واكتساب تدفقات تمويل جديدة، بما في ذلك من أجل تنفيذ الن هج التي في م  الب  ا  تضع  

، وبالتالي المساهمة أيضا في الجهود المبذولة لتنويع الشراكات  2  التنمية المستدامة  هدفتقودها الحكومات والتي تساهم في تحقيق  

 الخاصة بالموارد. 

المو -39 و  الب  ا  سيواصل    اضيعية:الن هج  االجتماعية،  الحماية  مجاالت  في  ذلك  في  بما  المواضيعية،  الفرص  تمويل الاستكشاف 

العالمي األول  يالمناخ الوزاري  الرئيسية مثل االجتماع  الدولية  النشط في األحداث  المدرسية. وسيشمل ذلك االنخراط  والتغذية   ،

، والدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية  2022كتوبر/تشرين األول  لتحالف الوجبات المدرسية في هلسنكي، في أ

 . 2023، واألحداث الالحقة في عام 2022األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني 

إلى دمج عمله في مجال إنقاذ األرواح مع تركيز مستدام على تغيير الحياة عن طريق تعزيز القدرة على الصمود،  الب  ا  ويهدف  -40

 الب  ا   بحيث يمكن أن يقلل الناس والمجتمعات المحلية التي أصبحت على شفا الجوع من اعتمادهم على الدعم اإلنساني. وسي عد  

مانحة الراسخة والجديدة بهدف تنويع تدفقات تمويله فيما يتجاوز المصادر التقليدية لتمويل مقترحات قائمة على األدلة إلى الجهات ال

اإلنساني. وي عد بناء القدرة على الصمود مسارا لتحقيق االكتفاء الذاتي، بمعدالت عالية للعائد على االستثمار. ويتطلب أن   المساعدة

من  الب  ا   يجتذب   السنوات  متعددة  إضافية  الخطط    مساهمات  تصميم  وسيتم  الجديدة.  والمواضيعية  اإلنمائية  التمويل  تدفقات 

من اجتذاب مساهمات من المصادر اإلنسانية واإلنمائية والمواضيعية ومن ثم تفعيل   الب  ا  االستراتيجية القطرية بحيث يتمكن  

 محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم بشكل فعال. 

تعزيز اإلجراءات االستباقية، بما في ذلك من خالل استخدام    الب  ا  ام الموارد المالية، سيواصل  ولتحسين كفاءة وفعالية استخد -41

من دعم تخفيف آثار الكوارث على مستوى الحكومات والمجتمعات المحلية من   الب  ا  التمويل القائم على التنبؤ. وي مك ن هذا النهج  

خالل ربط تخصيص الموارد بالتنبؤات الموسمية وتوقعات الطقس، مما يسمح بتلبية االحتياجات خالل النافذة الحرجة بين التنبؤ 

أيضا تمكين الحكومات من توسيع نطاق    لب  ا  ابظاهرة الطقس المتطرفة وحدوثها، ويقلل تكاليف المساعدة اإلنسانية. وسيواصل  

 نظمها الوطنية لإلنذار المبكر وتعزيزها، وسيعبئ التمويل الذي يمكن التنبؤ به والمعد مسبقا لتنفيذ اإلجراءات االستباقية في أفريقيا

 وآسيا وأمريكا الالتينية.

من القطاع الخاص )الشركات والمؤسسات واألفراد( لتصل    الواردة  للمداخيلمن المتوقع أن يستمر النمو السريع    القطاع الخاص: -42

ي توقع توليد  2023مليون دوالر أمريكي في عام    300إلى   مليون دوالر أمريكي من خالل برنامج جمع    135. ومن هذا المبلغ، 
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(، ومنظمات  ShareTheMealاألموال من األفراد، الذي يضم فريق تبرعات األفراد الموجود في المقر، ومنصة تقاسم الوجبات )

 ، ومعظمها مقرها في الواليات المتحدة األمريكية واليابان.الب  ا  أصدقاء 

  وانطالقا وكما هو متوقع في استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وتعبئة األموال منه، تواصل الشراكات مع المؤسسات النمو.   -43

، وذلك في الغالب لدعم خطته بشأن  مليون دوالر أمريكي من المؤسسات  167  بتأمين مبلغ  ب  ا  ال  قام   ،2022من منتصف عام  

 36وما بعده.  2023حتى عام اإليجابي هذا  النموتغيير الحياة. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه 

أن يشهد استمرار النمو المستدام والكبير في الدخل المرن من خالل برنامجه بشأن جمع األموال من األفراد القائم   الب  ا  ويتوقع   -44

على التكنولوجيا الرقمية. ونظرا ألن البرنامج قد بلغ مرحلة النضج ووصل إلى جمهور عالمي متزايد من خالل إصدار محتوى عبر  

سيركز على الوصول إلى الداعمين المنتظمين واالحتفاظ بهم من أجل توليد دخل مستدام منهم،    الب  ا  اإلنترنت بلغات متعددة، فإن  

 . 2023مليون دوالر أمريكي في عام  50ويتوقع وصول التمويل المرن من األفراد إلى أكثر من 

مساهمات استجابة لحاالت    قدموا  مع الشركاء المؤسسين الجدد الذين  2023إلى إقامة عالقات طويلة األمد في عام    الب  ا  ويهدف   -45

الطوارئ الكبرى، وال سيما األزمة في أوكرانيا والبلدان المجاورة. ومن المتوقع أن تولد هذه الجهود شراكات جديدة قوية في عامي  

 شهرا والتي غالبا ما تستغرقها إقامة الشراكات.  24و 18، بالنظر إلى المهلة الزمنية التي تتراوح بين 2024و 2023

استكشاف طرائق مبتكرة لجمع األموال من القطاع الخاص، تتراوح من الشراكات بين القطاعين العام والخاص    الب  ا  ويواصل   -46

استراتيجية انخراط لتوليد الدخل    الب  ا  إلى جمع أموال الزكاة من األفراد. وفي إطار الوظيفة الخيرية العالمية الجديدة، وضع  

 . 2023لقائمة على استكشاف مجاالت وتكنولوجيات جديدة في عام وتعزيز الحلول المبتكرة ا

  2023وتعتبر الموارد البشرية الكافية، من حيث عدد الموظفين ومهاراتهم، أساسية لتحقيق نتائج الدخل من القطاع الخاص في عام  -47

ومات األعمال، إلى توجيه النتائج في ، بما في ذلك إنشاء مركز جديد لمعل2022وما بعده. وستؤدي التغييرات في التوظيف في عام 

األفراد أصحاب  2023عام   أ نشئ مؤخرا عالقات مع  الذي  الخيرية  باألعمال  المعني  الجديد  المخصص  العالمي  الفريق  . وسي قيم 

 التمويل منهم. ويجمعالثروات الضخمة  

في تحقيق األولويات الوطنية    الب  ا  ا هاما لمشاركة  يمثل التمويل من كيانات األمم المتحدة مسارا استراتيجي   شراكات األمم المتحدة: -48

والعالمية مع منظومة األمم المتحدة األوسع. كما يمكن استخدام التمويل الجماعي لتعزيز االتساق وتحسين التعاون داخل منظومة  

و القطرية  المكاتب  إلى  المخصصين  والدعم  التوجيه  تقديم  وسيستمر  المتحدة.  الشراكات  اإلقلي المكاتب  األمم  بشأن  إلرشادها  مية 

 المحتملة وفرص التمويل ونقاط الدخول في بيئاتها المحلية.

الفترة من عام   -49 المساهمة2021إلى عام    2019وفي  بلغت  إلى   ،  المقدمة  المركزي  الب  ا    السنوية  المتحدة  األمم  من صندوق 

، مدفوعا  2023أن يتم الحفاظ على هذا المستوى في عام  مليون دوالر أمريكي في المتوسط. ومن المتوقع    169لمواجهة الطوارئ  

 باالرتفاع غير المسبوق في الجوع والمجاعة والزيادة اإلجمالية في االحتياجات اإلنسانية العالمية. 

المستدامة    الب  ا  وسيواصل   -50 التنمية  ألهداف  المشترك  الصندوق  مثل  الرئيسية،  المجمعة  الصناديق  في  مشاركته  تعزيز  أيضا 

 2019ندوق األمم المتحدة لبناء السالم، والمشاركة في تمويل أعمال التنمية بما يتماشى مع ميثاق التمويل. وفي الفترة من عام  وص

  للب  ا  موال األمم المتحدة بخالف صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ أل  السنوية  مساهمةت ال، بلغ2021إلى عام  

مليون دوالر أمريكي  201كان عاما استثنائيا حيث تم تلقي   2020مليون دوالر أمريكي في المتوسط، على الرغم من أن عام  170

 
لية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدخل  تتوافق الجداول الزمنية لمنح المؤسسات مع دورات المشروعات التي غالبا ما تكون متعددة السنوات، على عكس السنوات الما 36

من في السنوات الالحقة بعد توقيع االتفاق، مما يؤثر بشكل كبير على التوقعات.   المؤ 
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مليون دوالر أمريكي( من الصناديق  180غ تمويل مماثل )أن يحصل على مبل الب  ا  . ويتوقع 19- بسبب االستجابة لجائحة كوفيد 

 . 2022 المجمعة في عام

مليون دوالر أمريكي من تنشيط صندوق مقابلة مساهمات الجهات المانحة    22تم تخصيص أكثر من    االستفادة من الموارد المحلية: -51

التكاليف المرتبطة بمساهمات الحكومات الوطنية،    خمسة وعشرين بلدا لتغطيةنحو  ل  2022إلى يونيو/حزيران    2019الناشئة من عام  

يقرب من   بما  ق درت  الوطنية    35والتي  الخطط  الناشئة  المانحة  الجهات  مقابلة مساهمات  ويدعم صندوق  أمريكي.  دوالر  مليون 

والمساعدة التقنية  لالستجابة لألزمات وشبكات األمان وبرامج الحماية االجتماعية وأنشطة سبل العيش وتعزيز القدرات المؤسسية  

 المتعلقة ببيانات األمن الغذائي ووضع السياسات القائمة على األدلة. 

استخدام صندوق مقابلة مساهمات الجهات المانحة الناشئة لتأمين موارد جديدة وإضافية من الحكومات الوطنية  الب  ا  وسيواصل  -52

لقدرة على الصمود واألسباب الجذرية لدعم األولويات الوطنية. وسيقوم  المؤهلة من أجل أنشطته المتعلقة باالستجابة لألزمات وبناء ا

للفترة    الب  ا   االستراتيجية  الخطة  في  المحددة  األولويات  مع  الناشئة  المانحة  الجهات  مساهمات  مقابلة  إطار صندوق  بمواءمة 

ر التقليدية. وقد وافق المجلس في دورته  ، والتي تشمل توسيع قاعدة التمويل من خالل إضافة الحكومات المانحة غي 2025- 2022

الناشئة للمضي قدما    30على إعادة رسملة    2022السنوية لعام   المانحة  مليون دوالر أمريكي لصندوق مقابلة مساهمات الجهات 

 مع الحكومات الوطنية. الب  ا  باألولويات بما يتماشى مع تطور شراكات 

، على استكشاف فرص إضافية وبناء القدرات لتعبئة الموارد بما يتجاوز 2023في عام  ،الب  ا  سيركز  طرائق التمويل المبتكرة: -53

آليات التمويل التقليدية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتمويل المشترك، وخدمات تعزيز القدرات مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب  

لوحظ   وكما  الديون.  أعباء  تخفيف  وترتيبات  الثالثي،  الفقرة  والتعاون  سيركز  41في  اإلجراءات    الب  ا  ،  تمويل  على  أيضا 

 االستباقية.

ويمكن لمبادرات التمويل المشترك أن تمنح الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات والبلديات والقطاع الخاص حوافز قوية لتوفير   -54

  المواءمةتعزيز ترتيبات  الب  ا  . وسيواصل ا  الب  ودعم والية  2 التنمية المستدامة هدفالمزيد من الموارد للعمل على تحقيق 

 وتعبئة موارده الخاصة وموارد من الجهات المانحة األخرى لتغطية التكاليف المرتبطة بالمساهمات المقدمة من البلدان المؤهلة.

لتصنيف الجهات    للب  ا    في مجال التوأمة جهودا لتوسيع نطاقها تمشيا مع التغيير األخير في الالئحة العامة  الب  ا  وسيشمل عمل   -55

ونتيجة لهذا التغيير، يمكن لإلدارة أن تقوم اآلن بتوأمة مساهمات    37المانحة من القطاع الخاص على أنها جهات مانحة غير تقليدية.

ال الجهات  مساهمات  مع  الخاص  الكاملة القطاع  الدعم  وتكاليف  التشغيلية  التكاليف  لتغطية  الخاص  القطاع  من  األخرى  مانحة 

 أو تحويل المساهمات العينية إلى نقود. الب  ا  للمساهمات. غير أن تغيير القاعدة ال يسمح بالتوأمة من خالل استخدام صندوق 

  2والتعاون الثالثي في السعي لتحقيق هدف التنمية المستدامة   كوسيط للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الب  ا  وسيساعد تعزيز دور  -56

على إطالق فرص جديدة عن طريق تعبئة األموال والتعاون    الب  ا  فضال عن دعم الحكومات الوطنية لمبادرات تعزيز القدرات مع  

 التقني للبلدان المحتاجة.

ون مقابل التنمية التي تعيد توجيه الموارد نحو أهداف التنمية الوطنية،  وتساعد جهود تخفيف أعباء الديون أيضا، وال سيما مبادالت الدي  -57

بيساو،     -في تمويل العمليات من خالل مبادلة الديون في بلدان مثل مصر، وغينيا  الب  ا  . وقد نجح  للب  ا  على تعبئة موارد قي مة  

  2التنمية المستدامة  هدفات مبادالت الديون لتحقيق نتائج وموريتانيا، وموزامبيق. وسيطبق تلك التجربة ويدعو إلى مزيد من ترتيب 

 في بلدان أخرى. 

 
 . ")ج( من الالئحة العامة4-مانحة غير تقليدية بموجب المادة الثالثة عشرةتصنيف الجهات المانحة من القطاع الخاص على أنها جهات " 37

 (WFP/EB.A/2022/6-C/1/Rev.1) . 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000139433
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   و ة الت و ل وإ كا ية التنبؤ به

بين الب  ا  يعتمد   -58 المتنامية  الفجوة  ولسد  شركائه.  من  المقدم  للدعم  الكامل  النطاق  على  بالتبرعات،  ممولة  منظمة  باعتباره   ،

واستكشاف فرص لتحقيق المزيد   إلى أقصى حد  فعالية كل دوالر زيادة وشركائه  الب  ا  االحتياجات والموارد المتاحة، يجب على 

لشركاء لتحديد الفرص المتاحة لتقليل التخصيص والشروط األخرى للجهات المانحة  العمل مع ا  الب  ا  من التكامل. وسيواصل  

 ولزيادة المساهمات المرنة والمتعددة السنوات. 

وهي أساسية لقدرته على تنفيذ واليته، وتقريب األنشطة العاجلة    للب  ا  والمساهمات المرنة هي إحدى طرائق التمويل األساسية   -59

من خالل تعزيز قدرته    الب  ا  االحتياجات بمرور الوقت. وتعمل الموارد المرنة على تحسين استجابة    والطويلة األجل، وتقليل

على تحديد أولويات التمويل بشكل استراتيجي، واالستجابة بشكل أسرع واستباقي، وضمان استمرارية العمليات في األزمات المنسية.  

والشركاء    الب  ا  تحسين كفاءة البرامج والتكاليف وتقليل العبء اإلداري على    وتعمل االتفاقات المتعددة السنوات والمرونة على

 والجهات المانحة. وفي النهاية، تضمن المساهمات المرنة إمكانية استخدام المزيد من الموارد للوصول إلى المحتاجين.

  6و   5وقد زادت المساهمات غير المخصصة في السنوات األخيرة من حيث القيمة المطلقة، ولكنها ظلت ثابتة كنسبة من التمويل بين   -60

وشركائه    الب  ا  في المائة من إجمالي التمويل. وسيتطلب الحفاظ على نمو المساهمات غير المخصصة جهودا مكثفة من جانب  

 يات.  لتعزيز الدعوة على جميع المستو

من    -   2022في المائة في عام    19.1ومن المتوقع أن تزداد القيمة اإلجمالية للمساهمات المخصصة لحساب االستجابة العاجلة بنسبة   -61

. 2023وأن تواصل الزيادة في عام    -   2022مليون دوالر أمريكي في عام    79.9إلى    2021مليون دوالر أمريكي في عام    67.1

من تغطية انقطاع خطوط اإلمداد في إيصال    الب  ا  العاجلة العمل كآلية تمويل مرنة رئيسية ت مك ن  وسيواصل حساب االستجابة  

هي الوسيلة  إلعادة االستخدام    ، المؤكدة مباشرة لحساب االستجابة العاجلة أو المستخدمةالمساعدة المنقذة للحياة. وتعد المساهمات

 األساسية لتجديد حساب االستجابة العاجلة. 

والشفافية واإلبالغ فيما يتعلق   إبراز الصورةتعزيز    الب  ا  هيئة بيئة تمكينية لزيادة التمويل المرن والمتعدد السنوات، سيواصل  ولت  -62

أيضا اإلبالغ عن التمويل "المخصص بشروط    الب  ا  ، سيبدأ  2023بهذا التمويل، على المستويين العالمي والقطري. وفي عام  

 خفيفة"، والذي سيوفر االعتراف الواجب بالمساهمات المخصصة على المستوى اإلقليمي أو المواضيعي. 

مخصصة بإحكام على مستوى األنشطة. غير أن نسبة المساهمات المخصصة على المستوى    الب  ا  ومعظم المساهمات المؤكدة في   -63

إلى الحفاظ على هذا االتجاه   الب  ا  . ويهدف  2021في المائة في عام    11إلى    2020في المائة في عام    6القطري زادت من  

، الذي استرشد بسلسلة نتائج  الجديدة  االستراتيجية القطرية  ةخط لوما بعده. وتم تصميم خط الرؤية الجديد ل  2023في عام    اإليجابي

لى التخصيص المنخفض أو التخصيص على مستويات أعلى في سلسلة النتائج. وعندما  إطار النتائج المؤسسية الجديد، لدعم التحول إ

 إلى تجديد االلتزامات بتمويل عالي الجودة.  الب  ا  ، سيدعو 2023كما هو مقرر في منتصف عام  2.0تنتهي الصفقة الكبرى 

 سيما الدخل غير المقيد من جمع األموال من من القطاع الخاص، وال  الب  ا  النمو المطرد في دخل  أيضا  ومن المتوقع أن يسهم   -64

أن يضاعف الدخل غير المقيد من    الب  ا  ، يتوقع  2025بمرور الوقت. وبحلول عام    غير المخصصة األفراد، في زيادة الموارد  

 مليون دوالر أمريكي سنويا. 90- 70األفراد ليصل إلى 

ال  الب  ا  وقد واصل   -65 التنبؤ  أداة  ،  2023. وفي عام  Salesforceمؤسسي وإدارة العالقات مع الشركاء،  التوسع واالستثمار في 

أداة    الب  ا  سيواصل   الجهود وسيستخدم  أتمتة   Salesforceهذه  تمت  إلى ذلك،  قياس األثر وتوليد األدلة. وباإلضافة  لتحسين 

، مما يتيح  Grants 360و  FACToryالرصد الدقيق لمساهمات الجهات المانحة من خالل أدوات اإلبالغ في الوقت الفعلي مثل  

 على توحيد التحليل واالتجاهات لدعم اتخاذ القرار والتنبؤ.  الب  ا  إدارة أكثر كفاءة للمساهمات ويساعد 
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 : الجهات ال ا حة ال   ة للب  ا   حسب قي ة ال ساه ات  3- الشكل ثا يا

 )ال ؤكدة وال توق ة(   2023-2018والنسبة ال ئو ة إلج ال  ال ساه ات  ي  ال خصصة، 
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 ال تطلبات التشغيلية وخطة التنفي  ال ؤقتة  القسم الثالث:

 ل حة عا ة 

لجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم بسبب النزاع المستمر وأزمة المناخ والصدمات االقتصادية  لغير المسبوق    الرتفاعلاستجابة   -66

مليار دوالر أمريكي،   19.7، بمبلغ  2022، في يونيو/حزيران  2023لعام   للب  ا  ، ق درت المتطلبات التشغيلية 19- وجائحة كوفيد

ابقة. وكما كان الحال في السنوات السابقة، يتعلق الجزء األكبر من االحتياجات  في المائة عن خطة اإلدارة الس  41أي بزيادة نسبتها  

مليون شخص محتاج، بزيادة    150عملية، إلى    86الوصول، من خالل    الب  ا  بأنشطة االستجابة لألزمات. وبشكل عام، يعتزم  

 خطة إدارة سابقة.  في المائة عن خطة اإلدارة السابقة؛ وسيتطلب ذلك تمويال أكثر من أي 21قدرها 

من قدرته على العمل مع الشركاء لمساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم الغذائية وللمساعدة في تقليل االحتياجات    الب  ا  وسيستفيد   -67

 اإلنسانية وتحسين األمن الغذائي ودعم البلدان في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار األسمدة التي يمكن أن تؤثر على إنتاج    عالمي وبيئة العمل المليئة بالتحدياتالسياق التفاقم  ي وقد   -68

األغذية هذا العام والعام المقبل. وسيؤثر استمرار انقطاع سالسل اإلمداد والقيود المفروضة على الصادرات وارتفاع تكاليف شراء  

. وفي الوقت نفسه، فإن قدرة العديد من الحكومات على االستجابة  2023لعام    للب  ا  ة المتوقعة  السلع وشحنها على التكاليف التشغيلي 

في حين ستفرض   الب  ا  لألزمات مقيدة باآلثار االقتصادية الكلية للجائحة. وستؤدي هذه الظروف إلى زيادة الطلب على خدمات  

 المقرر.  تحديات كبيرة أمام قدرته على تقديم المساعدة على النحو

 االستجابة  ز ة ا    ة ال ال ية

على توسيع نطاق مساعدته الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة من أجل تلبية االحتياجات األساسية لألشخاص األكثر    الب  ا  يعمل   -69

، ومعالجة سوء التغذية  ضعفا أثناء األزمات، والتغلب على تحديات الوصول، وتوسيع نطاق استخدامه للتحويالت القائمة على النقد

ل   والنظم بهدف تقليل  المعيشية  استجابته للطوارئ بجهود لبناء القدرة على الصمود على مستوى األفراد واألسر    الب  ا  الحاد. وي كمِّ

واالستعداد  الحاجة إلى االستجابة اإلنسانية في المستقبل ومنعها. ويشمل ذلك العمل مع الشركاء لالستثمار في إدارة مخاطر الكوارث  

 لها ونظم األغذية والحماية االجتماعية.

بتنشيط استجابة مؤسسية لتوسيع النطاق من أجل معالجة اآلثار المباشرة لألزمة العالمية    الب  ا  ، قام  2022وفي يونيو/حزيران   -70

وتعزيز األسس والتحليالت والشراكات الالزمة لتخفيف اآلثار على المدى المتوسط. وتعطي استراتيجية    لألمن الغذائي والتغذوي

األولوية لالستجابة لحاالت الطوارئ بالتنسيق مع الشركاء وتقترح استثمارات إنسانية وإنمائية تكميلية تهدف إلى   الب  ا  استجابة  

شهرا، حتى نهاية عام    18لألزمة العالمية فترة    الب  ا  وع. ويغطي تخطيط استجابة  على الجالتام  دعم تقدم البلدان نحو القضاء  

2023 . 

في عدد الخطط االستراتيجية القطرية قيد التنقيح؛ ويعكس ذلك الحاجة المتزايدة في العديد من    2022طفرة في عام   الب  ا  وشهد   -71

 . 2023البلدان والتغييرات الناتجة في المتطلبات التشغيلية لعام 
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 2023و 2022:  تطلبات أكب  خ س ع ليات للب  ا  ، 1-الشكل ثالثا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في المائة   45وتشكل مجتمعة نصف إجمالي المتطلبات التشغيلية، مرتفعة من    للب  ا   وزادت ميزانيات أكبر خمس عمليات قطرية   -72

. وتشكل جميع العمليات القطرية األخرى النصف اآلخر، مما يشير إلى أن االحتياج يزداد أكثر في أسوأ ظروف  2022في عام  

 (. 1- نظر الشكل ثالثاااألزمات القائمة مقارنة باألزمات األخرى )

التشغيلية على المستوى القطري بالقيمة المطلقة في  ، حدثت أكبر الزيادات في المتطلبات  2024- 2022ومنذ خطة اإلدارة للفترة   -73

 أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولبنان، والصومال، وجنوب السودان، وأوكرانيا، واليمن.
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 2023تحليل ال تطلبات التشغيلية ل ام 

 التحليل حسب  جال الت كيز 

 2023و 2022، : ال تطلبات التشغيلية حسب  جال الت كيز1-الجدول ثالثا

 2023ال تطلبات التشغيلية ل ام  2022ال تطلبات التشغيلية ل ام   جال الت كيز

 (%) ) ليون دوالر أ   ك (  )%( ) ليون دوالر أ   ك ( 

 78 347 15 77 770 10 االستجابة لألزمات 

بناء القدرة على  

 الصمود 
2 614 19 3 768 19 

 3 574 4 553 األسباب الجذرية 

 100 689 19 100 937 13 ال ج وع 

 

من اإلجمالي. ويعكس هذا الرقم  في المائة 78، ستظل االستجابة لألزمات مستأثرة بأكبر حصة من المتطلبات، أي 2023وفي عام  -74

المتمثلة في إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ.   الب  ا  النمو غير المسبوق في االحتياجات اإلنسانية على الصعيد العالمي وأولوية 

سيواصل   الجديدة،  االستراتيجية  للخطة  و  الب  ا  ووفقا  سواء،  حد  على  وتغييرها  الحياة  إنقاذ  أهداف  لتحقيق  تنمو سعيه  اللتين 

 ميزانياتهما بنسب متساوية.

، وتأتي  2022في المائة عن عام    44زيادة بنسبة    2023وتشكل المتطلبات التشغيلية اإلجمالية لبناء القدرة على الصمود في عام   -75

والجم والنيجر،  واليمن،  ولبنان،  السودان،  جنوب  مثل  األمد  طويلة  أزمات  تواجه  التي  البلدان  في  الزيادات  العربية  أكبر  هورية 

 السورية. 
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 تحليل أعداد ال ستفيد ن 

 2023و 2022: ال ستفيدون حسب ال كتب اإلقلي  ، 2-الجدول ثالثا

 2022 ال كتب اإلقلي   

 ) ليون  ستفيد( 

2023 

 ) ليون  ستفيد( 

 التغي  

 (%) 

 47 30.0 20.4 آسيا والمحيط الهادئ 

 26 39.6 31.5 أوروباالشرق األوسط، وشمال أفريقيا وشرق 

 25 20.2 16.2 غرب أفريقيا 

 17 17.5 15.0 الجنوب األفريقي 

 9 35.0 32.1 شرق أفريقيا 

 ( 9) 8.2 9.0 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

 21 150.5 124.1 ال ج وع 

وهي مكاتب آسيا والمحيط الهادئ، والشرق األوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، وشرق    –وتشكل العمليات في ثالثة مكاتب إقليمية   -76

. وستتطلب األزمات اإلنسانية في 2022في المائة من إجمالي المستفيدين؛ ولم تتغير هذه النسبة منذ عام    70ما يقرب من    - أفريقيا  

، وأوكرانيا، واليمن استجابات تشغيلية كبيرة وستكون مسؤولة عن أكبر الزيادات في المستفيدين على المستوى أفغانستان، والصومال

 القطري. 

وتشكل العمليات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر نسبة مئوية في عدد المستفيدين من أي منطقة أخرى، ويرجع ذلك أساسا إلى   -77

أفغان  في  المسبوقة  غير  إضافة  االحتياجات  إلى  أدى  مما  في    8ستان،  المباشرين  المستفيدين  غالبية  مساعدة  وتتم  مستفيد؛  ماليين 

مليون مستفيد في أفغانستان، وهو    21.3مساعدة    الب  ا  ، يعتزم  2023أفغانستان من خالل أنشطة االستجابة لألزمات. وفي عام  

 أكبر عدد من بين عملياته. 

  2025- 2023. وتعكس خطة اإلدارة للفترة  للب  ا  سين األمن الغذائي المسؤوليات األساسية  وتمثل تلبية احتياجات الطوارئ وتح  -78

من خالل تعزيز الشراكات التي تعزز مساهمة    17و  2المستمر بمساعدة الحكومات في تحقيق هدفي التنمية المستدامة    الب  ا  التزام  

  ، 2  التنمية المستدامة  هدفة األخرى. وستشكل األنشطة التي تدعم تحقيق  األمن الغذائي والتغذية في تحقيق أهداف التنمية المستدام

  ، 17  التنمية المستدامة ، وستشكل األنشطة التي تساهم في تحقيق هدف2023في المائة من إجمالي المتطلبات التشغيلية في عام    93

 في المائة.  7
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 تحقيق  تائ  إل جاز أهداف التن ية ال ستدا ة 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 2023: ال تطلبات التشغيلية حسب الحصيلة االست اتيجية وفئة النشاط، 3-الجدول ثالثا

  17هدف التن ية ال ستدا ة  2هدف التن ية ال ستدا ة  

 فئة النشاط 

 الحصيلة  

 االست اتيجية 

1 

 الحصيلة  

 االست اتيجية  

2 

 الحصيلة 

 االست اتيجية  

3 

 الحصيلة  

 االست اتيجية  

4 

 الحصيلة  

 االست اتيجية  

5 

 ال ج وع 

 18 483 ب ا   الب  ا   

 42 394 162 12 التحويالت غير المشروطة للموارد 

  

12 598 

 1 15 056 1 979 أنشطة التغذية 

 

2 051 

 1 119 34 334 المعيشية  إنشاء أصول المجتمعات واألسر

  

1 487 

 31 77 819 332 البرامج المدرسية 

 

1259 

 1 168 9 140 المهارات األسرية والفردية إلنشاء سبل العيش 

 

318 

 8 إجراءات للحماية ضد الصدمات المناخية

 

302 4 

 

314 

 برامج دعم قطاع الحماية االجتماعية 

 

62 18 162 

 

242 

دعم األسواق الزراعية ألصحاب الحيازات  

 الصغيرة 

 

4 176 1 

 

181 

 16 والعمل المبكر االستعداد للطوارئ 

 

0 17 0 33 

 1 206 االستشار ة وتقد م الخد ات ف  الب  ا    الحلول

 0 0 خدمات عند الطلب 

  

690 690 

 الخطوط الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة 

    

428 428 

 مجموعة اللوجستيات 

    

72 72 

 مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ

    

16 16 

 689 19 206 1 217 917 1 378 2 971 13 ال ج وع 

ثالثا -79 الجدول  الخطة    3- ويبين  في  المقدم  اإلطار  مع  يتماشى  بما  االستراتيجية  والحصيلة  النشاط  فئة  حسب  التشغيلية  المتطلبات 

"  ب  ا  ال"برامج    بمثابة، ستمثل فئات األنشطة المصنفة  2023في عام  .  2025- 2022االستراتيجية وإطار النتائج المؤسسية للفترة  

بقيمة   المتوقعة،  التشغيلية  المتطلبات  المصنفة    18.5غالبية  وتلك  أمريكي،  دوالر  استشارية    بمثابةمليار  وتقديم   ب  ا  لل"حلول 

)تحسن قدرة الناس على تلبية   1وتبلغ قيمة األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية    مليار دوالر أمريكي.  1.2الخدمات" ستبلغ  

في المائة من المتطلبات التشغيلية المتعلقة بهدف   76مليار دوالر أمريكي، أو    14والتغذوية العاجلة( ما يقرب من    احتياجاتهم الغذائية

)زيادة كفاءة وفعالية الجهات الفاعلة اإلنسانية    5 . وتبلغ قيمة األنشطة التي تهدف إلى تحقيق الحصيلة االستراتيجية2  التنمية المستدامة

 . 17 التنمية المستدامة بهدففي المائة من المتطلبات التشغيلية المتعلقة  85ر دوالر أمريكي، أو مليا 1.2واإلنمائية( 

، وأن تظل تشكل أكبر نسبة  2023مليار دوالر أمريكي في عام    12.6ومن المتوقع أن تصل التحويالت غير المشروطة للموارد إلى   -80

 من المتطلبات التشغيلية.
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 ا ولو ات الشا لة 

 ال ساواة بين الجنسين وت كين ال  أة 

يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تعميق عدم المساواة بين الجنسين ويؤدي إلى زيادة العنف ضد النساء والبنات وتعريض النساء  -81

استثمار   الب  ا  والبنات لمستويات عالية من انعدام األمن الغذائي والفقر. ولتلبية االحتياجات األساسية للفئات األكثر تضررا، يدعم  

البش المال  أمام رأس  الصمود  على  القدرة  وبناء  العيش  سبل  لتحسين  مواتية  وتهيئة ظروف  الهيكلية  الضعف  نقاط  من  للحد  ري 

الحالية والمستقبلية. وسيواصل   والبنات، في جهوده   الب  ا  الصدمات والضغوط  النساء  المتضررين، وال سيما  استشارة جميع 

اإلجراءات التي تستهدف المساواة بين الجنسين. ولضمان تحقيق نتائج شاملة الرامية إلى ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني و

الممتدة، سيتصدى   لألزمات  استجابته  الوصول    الب  ا  ومستدامة في  دون  تحول  التي  الهيكلية  والحواجز  االجتماعية  لألعراف 

تهيئة الظروف المواتية للنساء والبنات للتنافس على    العادل إلى وسائل تحقيق األمن الغذائي والتغذية والتحكم فيها. ويشمل هذا العمل

فرص كسب العيش على قدم المساواة مع الرجال واألوالد، وبالتالي تعزيز آفاقهن االقتصادية وقدرتهن على الصمود وتحسين األمن  

 وحصائلهم التغذوية.المعيشية الغذائي لألفراد واألسر 

 الح ا ة وال ساءلة أ ام السكان ال تض ر ن 

وفائه بالتزاماته فيما يتعلق بالحماية والمساءلة أمام    الب  ا  ، سيكفل  2025- 2022على النحو المبين في الخطة االستراتيجية للفترة   -82

السكان المتضررين وسيستخدم الن هج المراعية للنزاعات في تصميم البرامج وتنفيذها. ويعزز هذا النهج برامج أكثر فعالية وكفاءة 

 بيئة حمائية للمستفيدين والتصدي لمخاطرهم الفردية وتلبية احتياجاتهم الفردية.  الب  ا  أن تهيئ استجابة  من خالل ضمان

على تحليل المخاطر التي يتعرض لها السكان المتضررون والتصدي لها ودمج األنشطة ذات الصلة في الخطط    الب  ا  وسيركز   -83

األولو وست عطى  والبرامج.  القطرية  ونظم  االستراتيجية  المجتمعية  المشاركة  وتنفيذ  أولوياتهم،  وتحديد  المستفيدين  الستهداف  ية 

للحد من المخاطر التي يتعرض لها السكان وزيادة فرص الحصول على األغذية. وباإلضافة    الب  ا   التعقيبات ورصد إجراءات  

فات مع المنظمات التي لديها خبرة متخصصة  إلى تشكيل تحال  الب  ا  إلى الشراكات مع المنظمات والمؤسسات المحلية، سيسعى  

في رصد الحماية، وتحليل النزاعات، والبرمجة المراعية للنزاعات، والتفاوض بشأن الوصول التي يمكن أن تستفيد منها المكاتب  

 القطرية التخاذ خيارات مستنيرة بشأن تصميم وتنفيذ برامج المساعدة الغذائية.

 االستدا ة البيئية 

، على النحو المحلية  تحديد وإدارة أي ضرر محتمل قد تسببه عملياته للبيئة والناس والمجتمعات  2023في عام    الب  ا  سيواصل   -84

البيئية كأولوية شاملة. ويتمثل الهدف في   بالخطة االستراتيجية الذي يصف االستدامة  المتعلق  فعالية جميع   زيادةالمبين في القسم 

الق  االستراتيجية  الخطط  أقصى حد  طريةأنشطة  مع    الب  ا  . وسيواصل  إلى  ويتعاون  االستدامة في جميع عملياته،  إطار  تعميم 

الجهات المانحة والحكومات على تنسيق األطر واألدوات لتقييم المخاطر البيئية واالجتماعية على المستوى االستراتيجي وتنفيذ تدابير  

 المجتمعية ورصدها.  اتإدارة المخاطر وآليات التعقيب 

والشركاء    الب  ا  وسيوسع   -85 القطرية  والمكاتب  اإلقليمية  المكاتب  لتشمل  واالجتماعية  البيئية  الضمانات  بشأن  التدريبية  مبادراته 

المتعاونين. كما سيزيد القدرة على نطاق المنظمة لالمتثال للمعايير البيئية واالجتماعية الثمانية المنصوص عليها في إطار االستدامة 

، ويتتبع المعلومات المتعلقة بالمخاطر وتدابير تخفيفها، ويقيس األهداف المحددة والمؤشرات المؤسسية  للب  ا  جتماعية البيئية واال

 األساسية ويبلغ عنها. 
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 إد اج التغ  ة 

لدان األكثر الدعم التغذوي المنقذ للحياة للمساعدة في الوقاية من سوء التغذية وعالجه وسيوسع نطاق برامجه في الب   الب  ا  سيقدم   -86

تضررا من أزمة األغذية العالمية التي تتكشف. وسيتم تصميم الجيل الثاني من الخطط االستراتيجية القطرية بأهداف غذائية واضحة  

ونظام غذائي صحي مثل البرامج التي تهدف إلى تحقيق الكفاية التغذوية للدعم في حاالت الطوارئ، والوقاية من سوء التغذية وعالجه  

 الوصول إلى األطعمة الصحية. وتيسير

لتحسين التغذية بطرق تزيد إلى أقصى حد كفاية المغذيات وتصل إلى أكثر الناس    الب  ا  ويعمل إدماج التغذية على تسخير جهود   -87

ج على تعزيز اتساق نظم التغذية الخاصة به والمساءلة بشأنها من خالل الدعوة إلى ن ه  الب  ا  ، سيعمل  2023ضعفا. وفي عام  

التغذية المتخصصة واألغذية األساسية المقواة للمحتاجين وتحسن إلى أقصى حد   التي توفر منتجات  المشتريات وسالسل اإلمداد 

ويدعم نظم اإلنذار المبكر التي يمكن أن تسلط الضوء على المجاالت   الب  ا  سالسل القيمة المحلية لألغذية المغذية. كما سيستثمر 

سوء التغذية مصدر قلق بالغا، ويساعد المكاتب القطرية على االستعداد للصدمات وإدارتها ويربط تحليل    التي تشكل فيها مخاطر

بخيارات برامج التغذية من أجل تحقيق نتائج متعددة في معالجة انعدام األمن الغذائي الب  ا    الضعف واألمن الغذائي الذي يجريه  

قد حقق أهدافه في    الب  ا  لتغذية من خالل ن ظم اإلبالغ التي يمكنها تتبع ما إذا كان  وسوء التغذية. وسيتم دعم اإلدماج المنهجي ل

 معالجة سوء التغذية وتحسين األطعمة. 

بتطوير ونشر القدرة التغذوية ودعم   الب  ا  وستتطلب هذه الجهود قوة عاملة ملتزمة وكفؤة ومجهزة وموارد مالية كافية. وسيقوم   -88

ستسهم الزيادة المقترحة في مرفق اإلدارة    تنفيذ التخطيط االستراتيجي للقوة العاملة من أجل التغذية، وسيقوم تعبئة موارده وفقا لذلك.

 . أغذية مغذية متخصصة بإمدادالشاملة للسلع في مواجهة التحديات المتعلقة 

 فئة التكاليف التحليل حسب ط  قة التحو ل و

ثالثا -89 الجدول  التشغيلية    4- يقارن  المتطلبات  تشكل  التي  الصلة  والتكاليف ذات  التحويالت  .  2023و  2022في عامي    للب  ا  قيم 

في المائة في التحويالت القائمة    50في المائة في إجمالي تكاليف التحويالت إلى الزيادة البالغة    45وتعزى الزيادة اإلجمالية بنسبة  

في المائة في األغذية العينية. وعلى الرغم من صغر حجمها من حيث القيمة الدوالرية، إال أن   41لنقد منها إلى الزيادة البالغة على ا

على   الب  ا  تعكس قدرة    التحويالت المتعلقة بتعزيز القدراتفي المائة في    35في المائة في قسائم السلع و  127الزيادات بنسبة  

لتعزيز قدرات األفراد والمجتمعات    الب  ا  يب المختلفة في البيئات الصعبة وتلبية الطلب المتزايد على أنشطة  االستفادة من األسال

 والحكومات. المحلية 
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 2023و 2022: قيم التحو الت والتكاليف ذات الصلة، 4-الجدول ثالثا

التحو الت والتكاليف ذات  

 الصلة 
 ال تطلبات التشغيلية  

 2022ل ام 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

ال ئو ة النسبة 

  ن  ج وع  

تكاليف 

 التحو الت 

(%) 

 ال تطلبات التشغيلية  

 2023ل ام 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

ال ئو ة النسبة 

  ن  ج وع  

تكاليف 

 التحو الت 

(%) 

 الز ادة 

 )اال خفاض(

(%) 

 

 41 48 114 8 50 5 770 األغذية 

 50 37 219 6 35 141 4 التحويالت القائمة على النقد 

 64 27 613 4 24 820 2 النقد 

 22 10 606 1 11 321 1 قسائم القيمة 

 127 3 571 2 252 قسائم السلع 

 35 5 894 6 664 تعزيز القدرات 

 29 7 107 1 7 859 تقديم الخدمات 

 45 100 905 16 100 686 11  ج وع تكاليف التحو الت 

 908 تكاليف التنفيذ 

 

1 024 

 

13 

 525 تكاليف الدعم المباشرة 

 

601 

 

15 

 119 13  ج وع التكاليف ال باش ة 

 

18 530 

 

41 

 818 تكاليف الدعم غير المباشرة 

 

1 159 

 

41 

 937 13 ال ج وع 

 

19 689 

 

41 

 التحو الت الغ ائية 

مليار دوالر   8.1مليون طن متري من األغذية العينية بقيمة    7.5إلى توفير    2023القائمة على االحتياجات لعام    الب  ا  تدعو خطة   -90

مليار دوالر أمريكي(. والعمليات الخمس األولى من   5.8) 2022في المائة مقارنة بعام  40ويشكل ذلك زيادة بأكثر من  38أمريكي.

لتحويالت الغذائية هي اليمن، وأفغانستان، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية،  حيث المتطلبات بالدوالرات األمريكية ل

 في المائة من إجمالي المتطلبات.   62وأوكرانيا، والتي تشكل مجتمعة 

  51ية، وفي المائة من إجمالي الكم 66مليون طن متري، أو    4.9وتشكل الحبوب غالبية االحتياجات الغذائية المقررة، بكمية قدرها   -91

في المائة من متطلبات الخطة بالدوالرات األمريكية. وعلى النقيض من ذلك، تم التخطيط لألغذية المختلطة والمخلوطة والزيوت  

في المائة    11في المائة لألغذية المختلطة والمخلوطة و  19النباتية بكميات أقل ولكنها تشكل نسبا كبيرة من القيمة اإلجمالية، بنسبة  

 نباتية.للزيوت ال

 50في المائة من الكمية المقررة من األسواق المحلية واإلقليمية، بما في ذلك أكثر من    50، سيتم شراء ما يقرب من  2023وفي عام   -92

جهودا لتنويع خيارات مصادره من    الب  ا  في المائة من الفاصولياء. ويبذل    70في المائة من الذرة الرفيعة ودقيق الذرة وحوالي  

مغذية المتخصصة عن طريق شراء مثل هذه السلع بالقرب من مناطق التوزيع حيثما أمكن، مما قد يقلل من مهل التسليم  األغذية ال

ويسمح بمطابقة أفضل مع التفضيالت الغذائية للمستفيدين. وبالتالي، سيستمر االتجاه المتزايد في الشراء المحلي واإلقليمي لألغذية 

 .الدهنيةتغذوية المخلوطة المقواة والمكمالت ال

 
 تشتمل قيمة المساعدة الغذائية العينية على قيمة األغذية المنقولة وتكاليف نقلها.  38
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 التحو الت القائ ة على النقد 

وفعالة من حيث التكلفة الستعادة   كفؤة  طريقة  يمثلأن إرسال األموال إلى أكثر الفئات ضعفا    الب  ا  ثبت  أالنقدية،    تهبصم  مستفيدا من -93

 .عل الصمود اقتصاديا المجتمعات المحلية قدرة القوة الشرائية والمساهمة في 

للتحويالت    للب  ا  ، ستبلغ المتطلبات التشغيلية المقدرة  2023للتحويالت القائمة على النقد. وفي عام    الب  ا  يتواصل نمو استخدام   -94

في المائة عن عام    50مليار دوالر أمريكي أو    2.1بلدا، بما يشكل زيادة قدرها    73مليار دوالر أمريكي في    6.2القائمة على النقد  

النقد2022 القائمة على  البالغة    86  . وتشكل التحويالت  المتبقية  النسبة  القيمة  المائة من الزيادة، وتشكل قسائم  المائة.    14في  في 

لبنان العمليات في  النقد لعام    40واليمن ما يقرب من    ،وأوكرانيا  ،وتشكل  القائمة على  المائة من إجمالي متطلبات التحويالت  في 

2023 . 

لتحويل األموال إلى شعوبها بكفاءة وبطريقة   الب  ا   اء العالم على دعم ، اعتمدت الحكومات في جميع أنح19- وخالل جائحة كوفيد -95

حكومة فيما يتعلق بالمدفوعات من حكومة إلى األفراد،    50خبرة وخدمات إلى أكثر من    الب  ا  خاضعة للمساءلة. وحتى اآلن، قدم  

المدفوعا التقنية ولكن أيضا عن طريق سداد هذه  نيابة عن الحكومات أو في حالة عدم وجود  وذلك أساسا من خالل المساعدة  ت 

األفراد هي مجاالت عمل   إلى  والمدفوعات من حكومة  النقد  القائمة على  التحويالت  وتعتبر  دوليا.  بها    الب  ا   حكومة معترف 

 األسرع نموا ويمكن أن تساعد عددا أكبر بكثير من المساعدة الغذائية العينية المباشرة وحدها. 

أكبر الزيادات في استخدام الطرائق القائمة على النقد، على النحو الذي ينعكس في خطته االستراتيجية القطرية    ويشكل لبنان أحد -96

، وقللت استخدام استراتيجيات التصدي  األنماط الغذائيةفي لبنان إلى تحسين استهالك األغذية وتنوع    الب  ا  القادمة. وأدت تدخالت  

 39االستقرار وعملت كشريان حياة لألشخاص األكثر ضعفا.السلبية، وحققت 

 قسائم السلع 

من بين طرائق التحويل الواسعة التي يستخدمها لتناسب البيئات التي يعمل فيها. وأثبتت قسائم السلع أنها مفيدة للغاية  الب  ا  يختار  -97

 فضل خيار لمساعدة المستفيدين.أ للب  ا  في البيئات غير المستقرة وحيث يوفر التعاون مع مشغلي السوق 

في المائة من إجمالي تكاليف    3مليون دوالر أمريكي، أو    571، ستكون المتطلبات التشغيلية لقسائم السلع قدرها  2023وفي عام   -98

الكبيرة  التحويالت. ويمثل هذا الرقم اتجاها تصاعديا، على عكس االتجاه التنازلي الذي لوحظ في السنوات السابقة. وتعزى الزيادة  

 إلى حد كبير إلى العمليات في أفغانستان واليمن. 

على توسيع نطاق البرنامج الجديد لقسائم   الب  ا  ففي أفغانستان، واستجابة الرتفاع معدالت التضخم والقيود على السيولة، يعمل   -99

ن، ستزيد المتطلبات التشغيلية المتوقعة السلع بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة تغطية البرنامج حسبما تسمح به الظروف. وفي اليم

؛ وسيستخدم البرنامج شبكات التجار القائمة وسي نفذ في المناطق التي تشمل بنية 2022في المائة خالل عام    26لقسائم السلع بنسبة  

إنقاذ الحياة مع االستثمار  على تنفيذ أنشطة  الب  ا  تحتية للبيع بالتجزئة حيث يمكنه دعم األسواق المحلية. ويوضح هذا النهج قدرة 

 في البنية التحتية المحلية. 

 ت ز ز القدرات 

تشمل التحويالت المتعلقة بتعزيز القدرات توفير المواد والمعدات والمعارف والمهارات والموارد األخرى التي يتم تحويلها مباشرة   -100

والتحويالت    الغذائيةتحويالت  الكوميين الستكمال أهداف  إلى المستفيدين األفراد أو المجتمعات المحلية أو الشركاء أو النظراء الح

 
39 .Tschunkert, K.2021   معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم .مساهمة برنامج األغذية العالمي في تحسين آفاق السالم في لبنان. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-09/2109_wfp_country_report_lebanon_0.pdf
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مليون دوالر أمريكي من أجل التحويالت    894، تم التخطيط لمتطلبات تشغيلية يبلغ مجموعها  2023القائمة على النقد. وفي عام  

المتعلقة بتعزيز القدرات بنسبة   ، من المتوقع أن تزداد التحويالت 2022عملية. وبالمقارنة مع عام    86المتعلقة بتعزيز القدرات في  

ستكون العمليات في جنوب السودان والجمهورية    2023في المائة، مما يمثل اتجاها تصاعديا في استخدام هذه الطريقة. وفي عام    35

المائة من    في   24العربية السورية واليمن مسؤولة عن أكبر الزيادات في التحويالت المتعلقة بتعزيز القدرات، والتي تشكل مجتمعة  

 إجمالي الزيادة. 

 تقد م الخد ات 

مليون دوالر أمريكي تقريبا مقارنة    250مليار دوالر أمريكي، بزيادة قدرها    1.1بمبلغ    2023تقدر متطلبات تقديم الخدمات في عام   -101

في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وفي التماسك العام لمنظومة األمم المتحدة من خالل توفير   الب  ا  . ويساهم  2022بعام  

تلك يتم توفيرها من خالل الخطوط الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة، ومستودع األمم المتحدة لالستجابة   - بها تكليف    الخدمات التي صدر

والخدمات عند الطلب مثل شراء األغذية ونقلها.   - للحاالت اإلنسانية، ومجموعتي اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ  

يتيح   الخدمات،  تقديم  الخاص      الب  اومن خالل  والقطاع  اإلقليمية  والمؤسسات  والحكومات  األوسع  اإلنساني  للمجتمع  خبراته 

في المائة من الزيادة في تقديم الخدمات ألنشطة الخدمات عند الطلب. ومن  60والمؤسسات المالية الدولية. وي خصص ما يقرب من  

فغانستان، وجنوب السودان، واليمن، وبوركينا فاسو وتشكل معا  في لبنان، وأ  2023المقرر تنفيذ أكبر أنشطة تقديم الخدمات في عام  

 في المائة من اإلجمالي.  64

  الب  ا   ، حيث تطلب الحكومات من  2023ومن المتوقع أن يستمر االتجاه المتزايد في أنشطة تقديم الخدمات عند الطلب في عام   -102

باستحداث   الب  ا  والزراعة( نيابة عنها. وفي الوقت نفسه، يقوم  شراء ونقل األغذية، وربما األسمدة )بالتنسيق مع منظمة األغذية

عنصر تعزيز القدرات في تقديم الخدمات، والذي يركز على نقل المهارات والموارد لتمكين الحكومات على المدى المتوسط والطويل  

 . من تطوير قدرتها على شراء السلع والخدمات وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات

 تكاليف التنفي  

 116مليار دوالر أمريكي. وعلى الرغم من الزيادة البالغة  40، ستبلغ تكاليف التنفيذ 2023استنادا إلى توقعات المكاتب القطرية لعام  -103

، حيث  2023، فإن تكاليف التنفيذ ستشكل نسبة أقل من إجمالي التكاليف المباشرة في عام  2022مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام  

. ويعزى االنخفاض بشكل أساسي إلى وفورات الحجم التي يمكن أن  2022في المائة في عام    6.9في المائة بالمقارنة مع    5.5ستبلغ  

 وشركائه المتعاونين.  للب  ا  تتحقق فيما يتعلق بالمرافق والبنية التحتية والموظفين األساسيين على مستوى المكاتب الفرعية 

 
ية قطرية. وهي تشمل تكاليف إدارة األنشطة  تكاليف التنفيذ هي التكاليف داخل البلد التي يمكن أن ترتبط بحصائل استراتيجية وأنشطة محددة في إطار خطة استراتيج  40

 والعالقات مع المستفيدين والتقييمات والرصد.
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 تكاليف الدعم ال باش ة 

 2023-2021: تكاليف الدعم ال باش ة كنسبة  ن  ج وع التكاليف ال باش ة، 5-الجدول ثالثا

 * 2023ال ق رة ل ام  * 2022ال ق رة ل ام  ** 2021الف لية ل ام  * 2021ال ق رة ل ام  

 مجموع التكاليف المباشرة 

 )مليار دوالر أمريكي(

11.6 8.8 13.1 18.5 

)النسبة  معدل تكاليف الدعم المباشرة 

 المئوية( 

4.2 4.3 4.0 3.2 

 على التوالي.   2025-2023و 2024-2022و 2023- 2021إلى خطط اإلدارة للفترات  2023و 2022و 2021* تستند البيانات المقررة لألعوام 

 .للب  ا   2021الحسابات السنوية المراجعة لعام إلى الكشف الخامس من  2021** تستند البيانات الفعلية لعام 

.  2022في المائة مقارنة بعام   15بزيادة قدرها ، 2023مليون دوالر أمريكي في عام  76بمقدار  41وسترتفع تكاليف الدعم المباشرة  -104

من إجمالي التكاليف مئوية  وبسبب ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة ضمن تكاليف الدعم المباشرة، فإن تكاليف الدعم المباشرة كنسبة  

من إجمالي التكاليف في    في المائة  3.2ستنخفض مع زيادة قيم التحويالت. وعلى الصعيد العالمي، ستكون تكاليف الدعم المباشرة  

  25والجمهورية العربية السورية( إلى    ،في المائة )لبنان  1. وفيما بين البلدان، يتراوح معدل تكاليف الدعم المباشرة من  2023عام  

 في المائة )إندونيسيا والفلبين(، ألن المعدل مدفوع بحجم العملية والطريقة المستخدمة واإلطار التشغيلي والبيئة االقتصادية المحلية. 

 التكاليف لكل  ستفيد وتكاليف الحصة الغ ائية 

ر في الميزانية الذي يمكن أن ي عزى إلى الحصة الغذائية اليومية أو التحويالت  يعكس متوسط التكاليف اليومية لكل مستفيد المبلغ المقد   -105

المكون الرئيسي للتكاليف اليومية لكل مستفيد هو تكاليف والقائمة على النقد المقدمة إلى كل مستفيد من أجل تحقيق أهداف البرامج.  

في المائة من التكاليف   86ما نسبته    2023متوقع أن تشكل في عام  توفير التحويالت )مجموع قيمة التحويالت وتكاليف تحويلها(، وال

المستخدمة في   الغذائية ونوعها  الحصص  فإن حجم  لذلك،  المتوسط. ونتيجة  في  ، وقيمة  الغذائيةتحويالت  الاإلجمالية لكل مستفيد 

ستفيد. وتتأثر هذه التكاليف بشكل رئيسي بنوع  التحويالت القائمة على النقد، هي العوامل الرئيسية التي تدفع التكاليف اليومية لكل م

 المساعدة المقدمة، تليها البيئة االقتصادية واإلطار التشغيلي.

أن يؤدي االرتفاع العالمي في أسعار األغذية بسبب األزمة االقتصادية العالمية إلى زيادة التكاليف لكل مستفيد في    الب  ا  ويتوقع   -106

. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الطن المتري من السلع األساسية، بما في ذلك دقيق القمح،  2023  إطار جميع طرائق التحويل في عام

زيادة    الب  ا  . ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار سوق التجزئة وستتطلب من  2022مقارنة بعام    2023ارتفاعا كبيرا في عام  

يركز على الفئات السكانية األكثر ضعفا،    الب  ا  أطعمة مغذية. ونظرا ألن    القيمة اليومية للتحويالت القائمة على النقد لدعم توفير

يتم تنفيذ أنشطته المتعلقة باالستجابة لألزمات أساسا في المناطق المتضررة من النزاعات وفشل المحاصيل والصدمات األخرى.  

ة للتحديات في الوصول إلى مواقع التوزيع خالل  وتؤدي هذه الصدمات إلى زيادة تكاليف تقديم المساعدة، على سبيل المثال نتيج

دوالر أمريكي،   0.45، تقدر التكاليف اليومية اإلجمالية لكل مستفيد بنحو  2023مواسم األمطار أو فترات انعدام األمن. وبالنسبة لعام  

وخطة اإلدارة    2021السنوي لعام  دوالر أمريكي الواردة في تقرير األداء    0.38في المائة عن التكاليف البالغة    18بزيادة قدرها  

  . 2024- 2022للفترة 

 
 لدعم خطة استراتيجية قطرية بأكملها. وتتم إدارتها وتحديدها على المستوى القطري وتدعم أنشطة متعددة.  الب  ا  تكاليف الدعم المباشرة هي التكاليف التي يتكبدها  41

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000139379
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000139379
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000139379
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 2023ال تطلبات التشغيلية،  –: التكاليف اليو ية لكل  ستفيد 6-الجدول ثالثا

 عدد الحصص الغ ائية  الط  قة 

 ) ليون( 

  توسط التكاليف اليو ية لكل  ستفيد،

 ب ا ف  ذلك تكاليف الدعم  ي  ال باش ة 

 )دوالر أ   ك ( 

 0.38 014 25 األغذية 

 0.64 317 11 التحويالت القائمة على النقد 

 0.34 924 1 قسائم السلع 

 0.45 255 38 ال ج وع 

 

مليار من مكافئات الحصص الغذائية في    11.3مليار حصة غذائية عينية، و  25تعادل    2023لعام    للب  ا  والمتطلبات التشغيلية   -107

مليار من مكافئات الحصص الغذائية المقدمة في شكل قسائم سلع. وعلى النحو المبين في الجدول    1.9شكل تحويالت قائمة على النقد و

دوالر    0.64دوالر أمريكي لألغذية العينية، و  0.38انية لكل مستفيد يبلغ  ، فإن متوسط التكاليف اليومية المدرجة في الميز6- ثالثا

دوالر أمريكي لقسائم السلع. وتميل التكاليف اليومية لكل مستفيد إلى أن تكون أعلى    0.34أمريكي للتحويالت القائمة على النقد و

ى للمستفيدين مقارنة باألغذية العينية نظرا لظروف السوق  بالنسبة للتحويالت القائمة على النقد ألنها غالبا ما توفر قيم تحويل أعل 

المتعددة األغراض واألسعار الموحدة   القائمة على النقدالسائدة وإمكانية دمج المزيد من خيارات األغذية المغذية. ويمكن للتحويالت 

الغذائية وحدها. ومع ذلك، يمكن تحقيق ذات الصلة المطلوبة على المستوى المشترك بين الوكاالت أن تغطي أكثر من االحتياجات  

مصممة    الب  ا  مكاسب في الكفاءة في التنفيذ والتكاليف األخرى لكلتا الطريقتين، حسب الحالة وطبيعة العملية، ألن نظم وعمليات  

 لالستفادة قدر اإلمكان من وفورات الحجم واستخدام أفضل ممارسات سلسلة اإلمداد. 

كل مستفيد بالنسبة للحصص الغذائية والتحويالت القائمة على النقد وقسائم السلع. وال يتم توفير أي تكاليف وت حسب التكاليف اليومية ل -108

المستفيدين. إلى  تحويالت مباشرة  توفر  الخدمات ألنها ال  تقديم  أو  المؤسسية  القدرات  لتعزيز  الحساب    يومية  يمكن االطالع على 

 السادس.  الملحقفي  2023تفيد للمتطلبات التشغيلية لعام التفصيلي للتكلفة اليومية المتوقعة لكل مس

 42ا هداف ال ؤسسية ال في ة ال ستوى

هدفا رفيع    25نحو تحقيق الحصائل االستراتيجية الخمس للخطة االستراتيجية، حدد إطار النتائج المؤسسية    الب  ا  لتوضيح طموح   -109

،  2023. ويحدد الملحق السادس من خطة اإلدارة هذه األهداف الرفيعة المستوى لعام  2025المستوى يتعين تحقيقها بحلول نهاية عام  

التقدم المستمر   2023. وفي معظم الحاالت، تعكس أهداف عام  للب  ا  ة التشغيلية  بناء على تحليل واقعي لالحتياجات واالستجاب 

تحليل التقدم المحرز    للب  ا  ، سيتناول تقرير األداء السنوي 2023. وابتداء من عام  2025من خط األساس إلى أهداف نهاية عام  

 خطة اإلدارة هذه.  على مستوى الحصائل أو النواتج المحددة في 2023نحو تحقيق أهداف عام 

 2023خطة التنفي  ال ؤقتة ل ام 

،  ت حسب المتطلبات التشغيلية لسنة معينة من التقييمات والتوقعات القائمة على األدلة. وعندما تكون الموارد المستلمة أقل من المتطلبات -110

ت صعبة لمواءمة خططها مع توافر  يصبح تحديد األولويات ضروريا. وإلدارة النقص في الموارد، تتخذ المكاتب القطرية خيارا 

 
الرجوع    42 يرجى  المستوى،  الرفيعة  األهداف  عن  التفاصيل  من  مزيد  على  المؤسسية  "لالطالع  النتائج  " 2025- 2022للفترة    للب  ا  إطار 

(WFP/EB.1/2022/4-A/Rev.1) . 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000136961
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000136961
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الحصص   تقليل حجم  أو  الجغرافية،  المنطقة  أو  للمستفيدين حسب حالة الضعف  األولوية  يشمل ذلك إعطاء  المتوقع. وقد  التمويل 

 الغذائية أو الحد من مدة المساعدة. 

مليون مستفيد.   140مليار دوالر أمريكي لمساعدة    12تقدر بمبلغ    2023أن خطة التنفيذ المؤقتة العالمية لعام    7- ويبين الجدول ثالثا -111

من تقديم   الب  ا  مليار دوالر أمريكي وست مك ن    19.7في المائة من المتطلبات التشغيلية البالغة    61وتشكل خطة التنفيذ المؤقتة  

 مليون. 150.5تفيدين المستهدفين أصال والبالغ عددهم في المائة من المس  93المساعدة إلى 

وفي كثير من الحاالت، سيحصل المستفيدون على حصص غذائية أو مساعدة أصغر لفترة أقصر مما كان مقررا في األصل نتيجة   -112

  الب  ا   المثال، نفذ    بخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين المستهدفين. وفي اليمن، على سبيل  للب  ا  لنقص التمويل. ويسمح ذلك  

األول   ديسمبر/كانون  منذ  األولويات  لتحديد  الذين 2021تدابير  األشخاص  استمرار حصول  الغذائية لضمان  الحصص  ، وخفض 

من التصنيف المتكامل لمراحل   5و 4ماليين شخص في المرحلتين  5يعانون من انعدام األمن الغذائي على المساعدة. وقد مك ن ذلك 

ماليين شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف   8ذائية مخفضة بشكل طفيف بينما حصل  األمن الغذائي من الحصول على حصص غ

ومن خالل هذا النهج، يعتزم   43. للب  ا  في المائة من الحد األدنى لسلة األغذية المعيارية  55المتكامل لمراحل األمن الغذائي على 

 . 2022ين المقررين في عام في المائة من المستفيد 93المكتب القطري الوصول إلى ما يضاهي 

 2023: أرقام خطة التنفي  ال ؤقتة  قابل ال تطلبات التشغيلية، 7-الجدول ثالثا

  

 خطة التنفي  ال ؤقتة  ال تطلبات التشغيلية 

 خطة التنفي  ال ؤقتة  قابل  

 ال تطلبات التشغيلية 

(%) 

 61 12.0 19.7 )مليار دوالر أمريكي(المتطلبات 

 93  140 150.5 )مليون( المستفيدون 

 2023ال نهجية ال ستخد ة ف  وضع خطة التنفي  ال ؤقتة ل ام  

تأخذ خطط التنفيذ المؤقتة في الحسبان شدة االحتياجات العالمية، والتوافر المتوقع للتمويل، والتخصيص المتوقع للمساهمات، والعالقة   -113

على المستوى العالمي،    2023والمتطلبات التشغيلية والنفقات. وتمت صياغة خطة التنفيذ المؤقتة لعام  التاريخية بين خطة التنفيذ  

مليار دوالر أمريكي، واالستخدام   11البالغة  2022وقيمتها اإلجمالية تحركها ثالثة عوامل: توقعات المساهمة العالمية المحدثة لعام 

لة   واإليرادات المتوقعة للخدمات المقدمة عند الطلب    44مليون دوالر أمريكي  500بمبلغ  الصافي المقدر ألرصدة المساهمات المرح 

 مليون دوالر أمريكي.  500وقدرها 

لنقص التمويل  إلى أدنى حد  إلى تقليل اآلثار السلبية    2023مليار دوالر أمريكي لعام   12وتهدف خطة التنفيذ المؤقتة الناتجة البالغة   -114

والحصيلة   التركيز،  مجال  حسب  األولويات  ترتيب  وتعرض  األداء.  وأهداف  غايات  وعلى  المستهدفة  السكانية  الفئات  على 

تحقيق أقصى استفادة من موارده المتوقعة واألموال    الب  ا  النشاط وطريقة التحويل، وتحدد كيف يعتزم    االستراتيجية والنواتج، وفئة 

 المتاحة لمساعدة المستفيدين.

. وستتاح خطط التنفيذ الخاصة  2022في الربع األخير من عام  2023وسيضع كل فريق من أفرقة المكاتب القطرية خطة تنفيذ لعام  -115

الخطط االستراتيجية القطرية وستشكل األساس لإلبالغ في الكشف المالي الخامس )كشف مقارنة الميزانية والمبلغ  بكل بلد على بوابة  

 الفعلي للسنة( والتقارير القطرية السنوية. 

 
 .2022 ، يونيو/حزيران5التحديث رقم  –  للب  ا   الخطة العالمية لالستجابة التشغيلية . 2022. الب  ا   43

ل هو الفرق بين الموارد المتاحة والنفقات التي تم تكبدها في الفترات المالية السابقة.  44  المبلغ المرح 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000140306/download/
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 التحليل حسب  جال الت كيز 

الت المنقذة للحياة، والتي تبلغ قيمتها  تؤدي العملية العالمية لتحديد األولويات إلى تركيز أكبر قليال على االستجابة لألزمات والتدخ -116

لعام    79مليار دوالر أمريكي وتشكل    9.5 المؤقتة  التنفيذ  المائة من خطة  بالمقارنة مع  2023في  المتطلبات    78،  المائة من  في 

لمتطلبات التشغيلية  في المائة من ا  19التشغيلية المتوقعة. ووفقا لذلك، يتم تخفيض أنشطة بناء القدرة على الصمود بشكل متناسب من  

في المائة من كل من خطة    3. وتشكل االستجابات الخاصة باألسباب الجذرية  2023في المائة من خطة التنفيذ المؤقتة لعام   18إلى  

 التنفيذ المؤقتة والمتطلبات التشغيلية. 

 خطة التنفيذ المؤقتة بالمتطلبات التشغيلية حسب مجال التركيز.  8- ويقارن الجدول ثالثا -117

 2023ال تطلبات التشغيلية وخطة التنفي  ال ؤقتة حسب  جال الت كيز، : 8-الجدول ثالثا

 خطة التنفي  ال ؤقتة  ال تطلبات التشغيلية    جال الت كيز

  (%) ) ليون دوالر أ   ك (  (%) ) ليون دوالر أ   ك ( 

 79 485 9 78 348 15 االستجابة لألزمات 

 18 174 2 19 768 3 بناء القدرة على الصمود 

 3 341 3 574 األسباب الجذرية 

 100 000 12 100 689 19 ال ج وع 

 التحليل حسب الحصيلة االست اتيجية والنوات  

ناتجا تحت خمس حصائل استراتيجية. وتمثل النواتج المنتجات والخدمات    12على    2025- 2022يشتمل إطار النتائج المؤسسية للفترة   -118

 العالمية.  الب  ا  بتقديمها أثناء تنفيذ برامجه وتعكس النواتج المباشرة لعمليات  الب  ا  التي يلتزم 

إلى ضمان عدم وصول الجوع الحاد    الب  ا  ، سيهدف  2  التنمية المستدامة   هدف  وفي إطار التزامه بمساعدة الحكومات في تحقيق -119

الوقائية واالستجابة في حدود قدراته وتأثيره. وينعكس هذا الهدف في تحديد   التدابير  إلى مستويات كارثية من خالل اتخاذ جميع 

الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة(،  )تحسن قدرة    1ألولويات األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية    الب  ا  

في    12و  في المائة  72  واللتين تشكالن)تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال التغذية والصحة والتعليم(،    2والحصيلة االستراتيجية  

 ، على التوالي.المائة من الخطة المؤقتة

خبراته لدعم الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية من خالل توفير خدمات    الب  ا  م  ، يستخد17المستدامة  ولتيسير تحقيق هدف التنمية   -120

)زيادة كفاءة وفعالية الجهات    5في إطار الحصيلة االستراتيجية    الب  ا  عالية الجودة حسب الطلب وعند الطلب. وتمثل جهود  

 في المائة من خطة التنفيذ المؤقتة.  7الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية( جزءا من تلك االستراتيجية وتشكل 
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 : خطة التنفي  ال ؤقتة حسب هدف التن ية ال ستدا ة، الحصيلة االست اتيجية والنات 9- الجدول ثالثا

 هدف  

 التن ية  

 ال ستدا ة

 النات  الحصيلة االست اتيجية 

 خطة التنفي  ال ؤقتة 

 2023ل ام  

 ) ليون دوالر  

 أ   ك (

)النسبة 

 ال ئو ة( 

2 

1 

تحسن قدرة الناس على تلبية  

احتياجاتهم الغذائية والتغذوية 

 العاجلة؛ 

1-1 

حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من  

األزمات على األغذية المغذية والمساعدات القائمة على النقد، واألصول  

 احتياجاتهم العاجلةالمستعادة والخدمات لتلبية 

8 008 67 

1-2 

يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء  

والبنات واألمهات الحديثات الوالدة، والفئات السكانية األخرى الضعيفة  

 تغذويا، من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة 

569 5 

2 

تحقيق الناس حصائل أفضل 

في مجال التغذية والصحة  

 والتعليم

2-1 

زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول  

على األغذية المغذية، والمساعدة القائمة على النقد، والمهارات والخدمات  

الجديدة أو المحس نة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه  

 القدرة 

377 3 

2-2 

يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء  

والبنات واألمهات الحديثات الوالدة، والفئات السكانية األخرى الضعيفة  

 تغذويا، من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة 

521 4 

2-3 
الصحة والتغذية  حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم 

 المدرسية
496 4 

3 
امتالك الناس لسبل عيش  

 محسنة ومستدامة 

3-1 
حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة  

 للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط
445 4 

3-2 

وإمكانية يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات 

الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل  

 عيش مستدامة ومتكي فة مع المناخ

116 1 

3-3 

زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في  

سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق، والحد من  

الحصاد، والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع  خسائر ما بعد  

 المدارس 

7 0 

 4 433 ميزانيات ال يمكن ربطها بالنواتج* 

17 

4 
تعزيز البرامج والنظم  

 الوطنية

4-1 

زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات  

على   التام واالستراتيجيات والعمليات والبرامج، والمساهمة في القضاء

 الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى

30 0 

4-2 
تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارئ الوطنية 

 واالستجابة لها، والحماية االجتماعية والنظم الغذائية
23 0 

 1 102 ميزانيات ال يمكن ربطها بالنواتج* 

5 
وفعالية الجهات  زيادة كفاءة 

 الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية 

5-1 

تستخدم الحكومات والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني الخدمات  

المكل ف بها في حاالت األزمات إلعداد االستجابة والخدمات وإدارتها  

 وتقديمها

377 3 

5-2 
وضمان  يستخدم الشركاء الخدمات المقدمة عند الطلب لزيادة قدراتهم 

 تدخالت أكثر كفاءة وفعالية وتنسيقا
496 4 

 100 000 12 ال ج وع

لبعض الخطط االستراتيجية  2023وتواريخ انتهاء بعض الخطط االستراتيجية القطرية، ال يمكن ربط ميزانيات  2025-2022* نظرا لتوقيت االنتقال إلى إطار النتائج المؤسسية للفترة  
 .2025-2022بالنواتج التي تم تقديمها في إطار النتائج المؤسسية للفترة  القطرية بشكل كامل 
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 التحليل حسب فئة النشاط 

،  2023توزيع خطة التنفيذ حسب فئة النشاط ويسلط الضوء على أن أنشطة إنقاذ األرواح تظل أساسية في عام    10- يبين الجدول ثالثا -121

في المائة من   65نقل الموارد لألشخاص المعرضين للخطر بشدة، والتي تشكل  مع إعطاء األولوية العامة للعمليات غير المشروطة ل

في المائة من الخطة    9مليار دوالر أمريكي، أو    1.1مليار دوالر أمريكي، وأنشطة التغذية بقيمة    7.8إجمالي خطة التنفيذ المؤقتة، أو  

  856في المائة أو    7على الصمود )تشكل  المعيشية  لية واألسر  المؤقتة. كما أن أنشطة إنشاء األصول التي تبني قدرة المجتمعات المح

 مليون دوالر أمريكي( تعتبر أساسية.  750في المائة أو    6مليون دوالر أمريكي( والبرامج المدرسية )تشكل 

الدعم من خالل حلوله االستشارية وفئات أنشطة تقديم الخدمات، والتي تشمل العمل من خالل مجموعة اللوجستيات    الب  ا  كما يقدم   -122

ومجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ والخطوط الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة دعما لالستجابة اإلنسانية األوسع. وفي تقديم  

يستفيد   الطلب،  فعالة من   من  الب  ا  الخدمات عند  استجابات  لتيسير  اللوجستية  اإلمداد وخبرته  بسلسلة  المتعلقة  الواسعة  قدرته 

في المائة    7 واحتياجاته التشغيلية. وتشكل هذه األنشطة  الب  ا  الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى التي تتماشى حصائلها مع والية  

 احدة عن نسبتها من المتطلبات التشغيلية.، بزيادة نقطة مئوية و2023من خطة التنفيذ المؤقتة لعام 

 2023: خطة التنفي  ال ؤقتة حسب فئة النشاط، 10-الجدول ثالثا

 خطة التنفي  ال ؤقتة  فئة النشاط 

  (%) ) ليون دوالر أ   ك (   

 ب ا   الب  ا   

 65 811 7 التحويالت غير المشروطة للموارد 

 9 128 1 أنشطة التغذية 

 7 856 األصول المجتمعية واألسرية إنشاء 

 6 750 البرامج المدرسية 

 1 164 دعم قطاع الحماية االجتماعية 

 1 156 إجراءات للحماية من الصدمات المناخية 

 1 149 والفردية إلنشاء سبل العيش  األسريةالمهارات 

 1 92 برامج دعم األسواق الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة 

 0 21 االستعداد لحاالت الطوارئ والعمل المبكر

 الحلول االستشار ة وتقد م الخد ات ف  الب  ا   

 4 495 خدمات عند الطلب 

 3 329 الخطوط الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة 

 0 40 مجموعة اللوجستيات 

 0 8 مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ

 100 000 12 ال ج وع 

 ط  قة التحو ل التحليل حسب 

استخدام أكثر طرائق التحويالت فعالية    الب  ا  توزيع خطة التنفيذ المؤقتة حسب طريقة التحويل. وسيواصل    11- يبين الجدول ثالثا -123

في المائة من إجمالي تكاليف التحويالت  49لتحقيق أفضل الحصائل وال تزال المساعدة الغذائية العينية تشكل النسبة األكبر، إذ تبلغ 

 .. الب  ا  . ويسلط ذلك الضوء على نقص األغذية الذي يعاني منه العديد من األماكن التي يعمل فيها 2023ذات األولوية لعام 
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في المائة من إجمالي تكاليف التحويالت في خطة التنفيذ   34مليار دوالر أمريكي، أو    3.4وتبلغ قيمة التحويالت القائمة على النقد   -124

  للب  ا   ذات األولوية. وتؤثر برامج التحويالت القائمة على النقد    2022لى قليال مما كانت عليه في خطة عام  المؤقتة، وهي نسبة أع

 تأثيرا إيجابيا على األسواق المحلية والتغذية واختيار المستفيدين من خالل تعزيز توفير األغذية الطازجة والمتنوعة.

. وتعزى الزيادة بشكل  2023لمتوقع حدوث زيادة كبيرة في قسائم السلع في عام  ، من ا2022ومقارنة بخطة التنفيذ المؤقتة لعام   -125

 رئيسي إلى العمليات في أفغانستان واليمن، حيث يتم التخطيط لتوسيع نطاق برامج قسائم السلع األساسية، إذا سمحت الظروف بذلك. 

 2023و 2022: خطة التنفي  ال ؤقتة حسب ط  قة التحو ل، 11-الجدول ثالثا

التحو الت والتكاليف ذات  

 الصلة 

 خطة التنفي  ال ؤقتة  

 2022ل ام 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

  ال ئو ةالنسبة 

  ج وع تكاليف ل

 التحو الت 

(%) 

 خطة التنفي  ال ؤقتة  

 2023ل ام 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

 ال ئو ة النسبة 

  ج وع تكاليف ل

 التحو الت 

(%) 

 الز ادة 

 )اال خفاض(

(%) 

 29 49 045 5 55 920 3 األغذية 

 56 34 444 3 31 208 2 التحويالت القائمة على النقد 

 60 25 564 2 23 606 1 النقد 

 46 9 880 8 603 قسائم القيمة 

 135 4 371 2 158 قسائم السلع 

 71 5 552 5 322 تعزيز القدرات 

 56 8 797 7 510 تقديم الخدمات 

 44 100 210 10 100 118 7 تكاليف التحو الت  ج وع 

 555 تكاليف التنفيذ 

 

634 

 

14 

 320 تكاليف الدعم المباشرة 

 

440 

 

38 

 993 7  ج وع التكاليف ال باش ة 

 

11 284 

 

41 

 507 تكاليف الدعم غير المباشرة 

 

716 

 

41 

 500 8 ال ج وع 

 

12 000 

 

41 

تدعم   الت   االستئ ا ية  والصناد ق  الخاصة  ال ستدا ة    هدفالحسابات  االست اتيجية    17التن ية  الخطط  وأ شطة 

 القط  ة 

التركيز على مجاالت   2023في عام    الب  ا  تواصل أنشطة الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة تعزيز جهود   -126 من خالل 

تحقيق   في  تساهم  محددة  والحسابات  17  المستدامة  التنمية  هدفبرامجية  استئمانية  بصناديق  شاملة  قائمة  على  االطالع  ويمكن   .

 في الملحق الرابع.  2023الخاصة ونفقاتها المتوقعة لعام 

 45وفعاليته في المجاالت التالية:   للب  ا  وست ستخدم الصناديق االستئمانية للمقر واألنشطة اإلقليمية لدعم تعزيز القدرة التنظيمية  -127

 مجمع  وهي  ،  2023مليون دوالر أمريكي في عام    17.9، التي تبلغ نفقاتها التقديرية  وكالة القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على تحسين قدرتها على التخطيط    46  أفريقي لمخاطر الكوارث ومصممة لمساعدة 

 
 . 2023معلومات عن الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة البارزة وتقديرات النفقات المرتبطة بها لعام   الرابعترد في الملحق  45

 مجموعة المخاطر عبارة عن مجموعة من شركات التأمين التي تجتمع معا لتوفير الحماية المتبادلة ضد المخاطر مثل الفيضانات والزالزل.  46
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رث الطبيعية واالستجابة لها مثل الجفاف والفيضانات واألعاصير. وفي عام  واالستعداد ألحداث الطقس المتطرفة والكوا

، ستقوم الوكالة بتطوير منتجات ووضع استراتيجيات أكثر فعالية لالستجابة لتفشي اآلفات واألمراض واألوبئة ذات  2023

االتحاد األفريقي على التكيف مع    الصلة بها، وستنشئ مرفقا معنيا بالحاالت المناخية الشديدة لمساعدة الدول األعضاء في

 التحوالت المناخية المحتملة في المستقبل.

   المدرسيةأ نشئ للتغذية  استئماني  عام    صندوق  في  المقر  بالتغذية   2010في  المتعلقة  االستراتيجية  العالمية  الجهود  لدعم 

في   الب  ا  اصل الصندوق مساعدة المدرسية من خالل مساهمات من الجهات المانحة من القطاعين العام والخاص. وسيو

وعلى سبيل المثال، سي مك ن    47على معالجة العديد من توصيات تقييم استراتيجي مؤسسي بشأن التغذية المدرسية.  2023عام  

ية  من تنفيذ خطط التنفيذ اإلقليمية للتغذية المدرسية، وإنشاء اتحاد بحث دولي جديد معني بالتغذ  الب  ا  الصندوق االستئماني  

، وتزويد المكاتب القطرية والحكومات بالدعم التقني ونشر حلول التغذية المدرسية الب  ا  المدرسية، وإجراء تقييمات لعمل  

 مليون دوالر أمريكي.  6.8بنحو  2023الرقمية. وتقدر النفقات التقديرية لهذه األنشطة في عام 

  والمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية   الب  ا  مشترك بين مقر مؤسسي صندوق استئماني   أنشئ، 2021في عام

يعمل  ومنها.   االستئماني،  التمويل  هذا  خالل  منها  ب  ا  المن  والوقاية  األمراض  لمكافحة  األفريقية  على    والمراكز 

في تنفيذ   المراكزهذه  ب  ا  ال(: يدعم ماستركارد مؤسسة  التي تمولهامبادرة "إنقاذ األرواح وسبل العيش" ) (1 مبادرتين:

القارة األفريقية  19-كوفيدلقاحات    لتسليم  الحاسمة  اإلمدادخدمات وأنشطة سلسلة   ) ( 2  ؛عبر  القدرات  تعزيز  التي  أنشطة 

  اإلمداد المراكز في مجال سلسلة  هذه  قدرة    ب  ا  الالعمليات األوروبية للحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية(: يعزز    تمولها

المراكز هذه والعمليات اللوجستية لتمكين اتخاذ قرارات واعية بالمخاطر بشأن تخطيط اللقاحات وتحديد أولوياتها، ولتمكين 

 مليون دوالر أمريكي. 36.4تبلغ  2023النفقات المقدرة لعام وإدارة عمليات الطوارئ الصحية العامة بكفاءة. من 

  الصندوق  2023مليون دوالر أمريكي من النفقات التقديرية في عام    10.5لة األخرى، التي تشكل ما مجموعه  تشمل األمث ،

لدعم    2003االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز الذي أنشئ في عام  

مم المتحدة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص بوصفه أحد الجهات الراعية التابعة لأل  الب  ا  جهود  

مثل بناء القدرات لتعزيز الحماية اإلنسانية    للب  ا  المناعة البشرية/اإليدز والمساعي األخرى المتعلقة بالقدرات التنظيمية 

 في سياق المساعدة الغذائية. 

 والتي ت درج من خالل حسابات خاصة:  الب  ا  ا في مقر وفيما يلي أمثلة على الخدمات الرئيسية التي تتم إدارته -128

   هو خدمة بالغة األهمية لالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها يقدمها مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

إلى المجتمع اإلنساني بأسره، بما في ذلك األمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية. وهو يتألف    الب  ا  

استجابة  لتيسير  الطوارئ  حاالت  في  اإلغاثة  ومواد  اإلمدادات  من  بمخزون  تحتفظ  استراتيجية  مواقع  ذات  مراكز  من 

إقامة شراكات تدعم تحقيق األهداف المؤسسية    2023المنظمات اإلنسانية. وتتمثل حصيلة متوقعة في عام     للب  ا  في 

  61.3ما قيمته    2023وشركائه. وتبلغ النفقات المتوقعة المتعلقة بمستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية في عام  

 مليون دوالر أمريكي.

 والتي تقدم خدمات إلى  الب  ا  لخدمة الطيران في  هو آلية لتمويل الهيكل اإلداري والتنظيمي    الحساب الخاص للطيران ،

العمالء الداخليين والخارجيين. وييسر الحساب إدارة الدخل الذي يتحقق لتمكين خدمة الطيران من االستجابة بشكل فوري  

ن خالل لتوسيع قاعدة الجهات المانحة الحالية لخدمات الطيران م  الب  ا  ، سيسعى  2023في حاالت الطوارئ. وفي عام  

الدعوة إلى تدفقات تمويل مستدامة ت مك ن الخطوط الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة من تحقيق واليتها ومواصلة تقديم خدمات  

 
 التقييم االستراتيجي لمساهمة أنشطة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. . 2020. الب  ا   47

https://www.wfp.org/publications/school-feeding-contribution-sdgs-strategic-evaluation
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مليون دوالر أمريكي في عام    30.4النقل الجوي للمجتمع اإلنساني. وتقدر النفقات من الحساب الخاص للنقل الجوي بمبلغ  

2023 . 

  يهدف إلى ضمان توفير خدمات لوجستية فعالة من حيث التكاليف للمجتمع اإلنساني.   ات اإلنسانيةالحساب الخاص للوجستي

عام   يعتزم  2023وفي  والشراكات    الب  ا  ،  المشتركة  القيمة  مواضيع  على  الحساب  هذا  من  الممولة  األنشطة  تركيز 

 مليون دوالر أمريكي.   40.4من هذا الحساب    2023لعام    االستراتيجية والدعم العيني والموارد المالية. وتبلغ النفقات المتوقعة

 ييسر توفير خدمات االتصاالت المشتركة في حاالت الطوارئ    لمجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ  الحساب الخاص

قدرة   ويدعم  لح  الب  ا  اإلنسانية  االستجابة  اإلنساني  المجتمع  من  ي طلب  وعندما  الطوارئ.  لحاالت  االستجابة  الة  على 

المعامالت   تكلف  أن  المتوقع  لعمليات محددة. ومن  للحياة  المنقذة  المعلومات  تكنولوجيا  يتم نشر صالت وحلول  طوارئ، 

 . 2023مليون دوالر أمريكي في عام  11.7الممولة من الحساب الخاص لمجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ  
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 القسم ال ابع: دعم الب ا   وتسيي  ا ع ال 

 ل حة عا ة 

إلى المنهجية المعتمدة خالل عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة التي أطلقها    2023المؤسسية لعام   يستند إطار الميزنة -129

. وكانت أهداف عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة هي تحديد متطلبات دعم البرامج 2020المدير التنفيذي في عام  

الم لش عب  المثلى  األعمال  الداخلية  وتسيير  الموارد  تخصيص  عمليات  تؤدي  أن  وضمان  اإلقليمية؛  والمكاتب  إلى    للب  ا  قر 

تخصيصات تتماشى مع أولوياته وكافية لدعم احتياجات البرامج باستخدام أنسب مصادر التمويل؛ وضمان الشفافية في تمويل ش عب  

 لمكاتب القطرية. المقر والمكاتب اإلقليمية؛ وفحص ميزانيات دعم البرامج واإلدارة ل

عملية الميزنة المؤسسية السنوية لتشمل جميع األنشطة التي يديرها المقر العالمي )أي ش عب   توسيعولتيسير تحقيق هذه األهداف، تم  -130

د (، بصرف النظر عن مصدر تمويلها. وي مك ن هذا النهج الجدي للب  ا  المقر في روما، والمكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال التابعة  

من تقديم لمحة عامة شاملة عن الميزانية الرئيسية للمقر العالمي والمكاتب القطرية األساسية، كما هو مبين في الجدول    الب  ا  

 1- رابعا

 ف  الب  ا   2023ال يزا ية الشا لة لدعم الب ا   وتسيي  ا ع ال ل ام 

 دوالر أ   ك ( ) ليون  : دعم الب ا   وتسيي  ا ع ال 1-الجدول راب ا

الخد ات   ا  شطة ا ساسية  

 ا خ ى 

 ال ج وع ا  شطة ال باش ة 

دعم الب ا   

 واإلدارة 

ال بادرات 

ال ؤسسية  

 الحاس ة

الصناد ق  

االستئ ا ية 

والحسابات  

الخاصة  

و صادر الت و ل  

 ا خ ى 

 ال ج وع

2023 576.3 58.2 118.1 752.6 55.7 127.4 935.7 

2022 496.1 40.6 96.1  632.8 67.8 112.4 813.0 

 % 15 % 13 (18%) % 19 % 23 % 43 % 16 ( خفاض)اال  الز ادة

مليون دوالر أمريكي، وهو ما يعكس الميزانية    935.7  الب  ا  في    2023وتبلغ الميزانية الشاملة لدعم البرامج وتسيير األعمال لعام   -131

المقررة لدعم البرامج وتسيير األعمال الالزمة لدعم المستوى المتوقع لعمليات المنظمة بكفاءة وفعالية. وتغطي الميزانية األنشطة  

لل القسم. ويرد عرض  القطرية الموضحة في هذا  المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب  تديرها ش عب  للمكاتب التي  التشغيلية  تكاليف 

 في القسم الثالث.  القطرية وتحليلها

في المائة( عن ميزانية   15مليون دوالر أمريكي )  122.7بمقدار    2023الشاملة لدعم البرامج وتسيير األعمال لعام    وزادت الميزانية -132

استجابة لتزايد الجوع في العالم،   للب  ا  يلية  . ومن بين المحركات الرئيسية للزيادة النمو في حجم وتعقيد األنشطة التشغ2022عام  

 ؛ ويمثل التضخم محركا رئيسيا آخر لزيادة التكاليف.2023في المائة في خطة التنفيذ المؤقتة لعام   41كما يتضح من الزيادة البالغة 

ادر التمويل وتم تصنيفها وفقا  مص  2023وحددت جميع األنشطة المدرجة في الميزانية الشاملة لدعم البرامج وتسيير األعمال لعام   -133

مليون    752.6لما إذا كانت "أنشطة أساسية" أو "خدمات أخرى" أو "أنشطة مباشرة". وتعد األنشطة األساسية، التي تبلغ قيمتها  

لخطة  ، أنشطة أساسية تساهم في التنفيذ الكفء والفعال  2023في المائة من إجمالي الميزانية الشاملة لعام    80دوالر أمريكي أو  
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السنوية   الوفاء    للب  ا  التنفيذ  األنشطة  هذه  وتشمل  الفردية.  القطرية  االستراتيجية  الخطط  إلى  بسهولة  عزوها  يمكن  ال  ولكن 

من خالل وظائف اإلدارة المؤسسية، والتمثيل والوظائف اإلدارية، والخدمات التشغيلية، والوظائف   للب  ا  بااللتزامات المؤسسية 

واالس األساسية  السياساتية  األنشطة  وت مك ن  الرقابة.  ووظائف  وأولوياته    الب  ا  تشارية  االستراتيجي  وتوجهه  أهدافه  تحقيق  من 

االستراتيجية، وضمان القيمة مقابل المال في عملياته، وتهيئة مكانته للمساهمة في تخفيف المخاطر الناشئة. وقد تكون هذه أنشطة  

األخيرة ألكثر من عام واحد. ويتم تمويل األنشطة األساسية في المقام األول من خالل إيرادات  متكررة أو غير متكررة، وقد تمتد هذه  

تكاليف الدعم غير المباشرة ويمكن أيضا تمويلها من خالل المساهمات الموجهة ومصادر أخرى، ولكن ليس من خالل ميزانيات 

 الخطط االستراتيجية القطرية. 

بتحسين ثقافة أماكن العمل والشروط التعاقدية للموظفين؛ وضمان أن    الب  ا  ساسية على التزام  وتؤكد الزيادات في الميزانية األ -134

لديه القدرة على العمل بفعالية في حاالت الطوارئ؛ وتوليد واستخدام األدلة في صنع القرار المستنير؛ واعتماد التكنولوجيات الرقمية  

لة وعالية الجودة لصالح عملياته وكيانات األمم المتحدة األخرى والمجتمع اإلنساني ؛ وتقديم خدمات فعاالب  ا  التي تغير طرق عمل  

 واإلنمائي األوسع.

وتكمل األنشطة المدرجة في فئة "الخدمات األخرى" األنشطة األساسية من خالل إدراج األنشطة العاجلة أو أنشطة توسيع النطاق،   -135

والمبادرا الموارد  العجز في  تسد  التي  تتعلق واألنشطة  تقديرية  أو  تكميلية  أو  أنشطة عرضية  الجديدة. وهي  أو  المحددة زمنيا  ت 

 بشكل مباشر. وتشمل األمثلة ما يلي:   الب  ا  بمواصلة العمليات وتحقيق األولويات ولكنها ال تدعم عمليات 

   التأمين األفريقية للقدرة على  توسيع نطاق عمليات وكالة القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر، بما في ذلك زيادة تغطية خطة

 مواجهة المخاطر، وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث في أفريقيا، والبحث والتطوير بشأن األدوات ذات الصلة ومنتجات التأمين؛ 

   وإطالق    2التنمية المستدامة    هدف الرامي إلى تحقيق    الب  ا  تصميم وتنفيذ برامج االبتكار والتسريع التي تركز على عمل

ع االبتكار في المش  ؛ الب  ا  روعات الناشئة من خالل برنامج مسر 

  2021قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعام  مؤتمر تقديم خدمات األمانة لتحالف الوجبات المدرسية الذي أ طلق في . 

في المائة من إجمالي الميزانية، هي تلك التي يمكن عزوها إلى العمليات    14واألنشطة المصنفة على أنها "مباشرة"، والتي تشكل   -136

القطرية أو األنشطة األخرى. وت دار نفقات هذه األنشطة والتكاليف المستردة منها خالل حسابات خاصة. ويأتي معظم استرداد التكاليف  

االستراتيجية القطرية ألن محركات التكاليف، مثل عدد الموظفين المطلوبين أو كمية السلع المشتراة، تتركز   من ميزانيات الخطط 

العمليات القطرية.   المباشرة في عام  في  وقد خضعت بعض األنشطة السترداد  .  2023ولم تكن هناك أي إضافات على األنشطة 

ن مسار عمل استرداد تكاليف عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى  التكاليف لسنوات عديدة بينما أ ضيفت أنشطة أخرى ضم

القمة. وتشمل األمثلة على األنشطة المباشرة توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتوريد األغذية والسلع والخدمات، وخدمات إدارة  

 دة. بيانات المستفيدين وتجهيز معامالت الخطوط الجوية اإلنسانية لألمم المتح

، تم استعراض تصنيف األنشطة، مما أسفر عن إعادة تصنيف عدد من األنشطة ما بين فئات األنشطة  2023وأثناء وضع ميزانية عام   -137

المباشرة. وإلجراء مقارنة دقيقة لألنشطة األساسية بين عامي   تم تطبيق  2023و  2022األساسية والخدمات األخرى واألنشطة   ،

مليون    15.5، مما أدى إلى انخفاض صاف قدره  2022على األنشطة المنفذة في عام    2023اله في عام  التصنيف الجديد الذي تم إدخ

عام   ميزانية  في  أمريكي  تعرض    2022دوالر  التي  الجداول  جميع  في  المعدلة  األرقام  وتنعكس  األساسية.  لألنشطة  المخصصة 

 األنشطة األساسية في هذا القسم. 
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 نقلها من تم  التي  األنشطة  النظم    تشمل  إمداد  بدعم سالسل  المتعلقة  تلك  األخرى  الخدمات  فئة  إلى  األساسية  األنشطة  فئة 

مليون   16.3التي تبلغ قيمتها    19- مليون دوالر أمريكي، وتوسيع النطاق استجابة لجائحة كوفيد  2.9الصحية، وتبلغ قيمتها  

 دوالر أمريكي. 

 نقل الركاب والبضائع الخفيفة وتوفير أسطول    2022سية في عام  أ عيد تصنيف عدد قليل من األنشطة المصنفة كأنشطة أسا(

 مليون دوالر أمريكي، كأنشطة مباشرة.  9.1من المركبات الثقيلة والخدمات ذات الصلة(، وتبلغ قيمتها اإلجمالية 

   ت والرقمنة  أحدهما يتعلق بأسس البيانا  -   2022أ عيد تصنيف نشاطين تم تصنيفهما على أنهما نشاطان مباشران في عام

مليون دوالر   2.3مليون دوالر أمريكي، ونشاط واحد يشرف على إدارة االستثمار، بقيمة    11.5والحوكمة، وتبلغ قيمتهما  

 كأنشطة أساسية.  - أمريكي 

 ل حة عا ة عن  صادر ت و ل ا  شطة ا ساسية 

م البرامج واإلدارة، وحساب تسوية دعم البرامج يتألف تمويل األنشطة األساسية من موارد من ثالثة مصادر رئيسية: ميزانية دع -138

واإلدارة لتمويل المبادرات المؤسسية الحاسمة، والمساهمات الموجهة ورسوم استرداد تكاليف اإلدارة المرتبطة بالصناديق االستئمانية 

 والحسابات الخاصة. 

 ) ليون دوالر أ   ك ( تك رة :  صادر ت و ل ا  شطة ا ساسية للتكاليف ال تك رة و ي  ال 2-الجدول راب ا

ال بادرات  دعم الب ا   واإلدارة  

 ال ؤسسية الحاس ة 

الصناد ق االستئ ا ية  

 والحسابات الخاصة و ي ها

  ن  صادر الت و ل 

  ج وع ا  شطة ا ساسية 

 685.7 113.9 0.0 571.8 المتكررة 

 66.9 4.2 58.2 4.5 غير المتكررة 

 752.6 118.1 58.2 576.3 ال ج وع

ل من تكاليف الدعم غير المباشرة    الب  ا   وتوفر ميزانية دعم البرامج واإلدارة الدعم البرامجي واإلداري األساسي لعمليات   -139 وت مو 

بشأن االسترداد الكامل للتكاليف. وتغطي ميزانية دعم البرامج واإلدارة في المقام    الب  ا  المستردة من المساهمات، وفقا لسياسة  

 األول التكاليف المتكررة للمقر العالمي والتكاليف األساسية للمكاتب القطرية. وهي مصدر التمويل األساسي للميزانية األساسية. 

؛ وتركز المبادرات  2015يل المبادرات المؤسسية الحاسمة في عام  وقد أيد المجلس استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لتمو -140

المؤسسية الحاسمة على التغيير التنظيمي أو المبادرات التحويلية، وتتواءم مع األولويات التي حددتها مجموعة القيادة وعادة ما تكون  

مليون دوالر أمريكي،   58.2اليف تقديرية تبلغ  ، ت قترح أربع مبادرات مؤسسية حاسمة بتك2023غير متكررة في طبيعتها. وفي عام  

والموصوف بالتفصيل أدناه. ونظرا ألن مبادرتين من المبادرات المؤسسية الحاسمة سيكون لديهما   1- كما هو مبين في الجدول رابعا

رَحلة من التمويل المعتمد في عام   . 2023لعام مليون دوالر أمريكي كتمويل جديد  50.4، فلن ي طلب سوى 2022أرصدة م 

من النظام المالي وتشكل المساهمات الخاصة التي تم االتفاق على    1- 5وينشئ المدير التنفيذي الصناديق االستئمانية بموجب المادة   -141

العادية   التشغيلية  البرامج  المانحة. وتندرج هذه األموال خارج    للب  ا   الغرض منها ونطاقها وإجراءات اإلبالغ عنها مع الجهة 

المنظمة ومقاصدها وأنشطتها. وفي عام  ولكنها   الصناديق االستئمانية  2023تتسق مع سياسات  قيمة  بلغت  مليون دوالر    24.1، 

 أمريكي على النحو المبين في الملحق الرابع.



WFP/EB.2/2022/5-A/1 44 

 

مات  إلدارة المساهمات الخاصة وخد  2023مليون دوالر أمريكي في عام    75.6وأنشأ المدير التنفيذي حسابات خاصة تبلغ أرصدتها   -142

األعمال وأنشطة الدعم على أساس عدم الربح. وهي تشمل أيضا رسوم المستخدم المدفوعة والرسوم المفروضة مقابل الخدمات التي  

. ويمكن االطالع على عرض وتحليل شاملين للحسابات الخاصة في  الب  ا  إلى األطراف الخارجية أو لعمليات    الب  ا  يقدمها  

 الملحق الرابع 

  2- مصادر التمويل األخرى"، المدرجة في فئة "الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة وغيرها" في الجدول رابعاوتشمل فئة " -143

  الب  ا   أعاله، الحساب العام والمساهمات العينية المخصصة ألغراض مؤسسية محددة مثل المساهمة العينية الستخدام مباني مقر  

 بالمجان.

 2023  هيكل ال يزا ية ا ساسية ل ام 

هيكال يتألف من ثالثة بنود اعتماد رفيعة   الب  ا  عند تحليل كيفية استخدام الميزانية األساسية لتحقيق األهداف التنظيمية، يستخدم   -144

وخمس ركائز والخدمات والمنتجات المتعلقة بكل ركيزة. وتحدد الركائز الخمس طبيعة الدعم المقدم إلى المكاتب القطرية    48المستوى 

العالقة بين بنود االعتماد والركائز   1- التنفيذ الناجح لخططها االستراتيجية القطرية وتحقيق النتائج. ويوضح الشكل رابعامن أجل  

الميزانية لخدمة واحدة أو منتج واحد فقط، مما يسمح   بأن    للب  ا  والخدمات والمنتجات. ويمكن تخصيص كل نشاط مدرج في 

 ة المخصص لكل مجال عمل محدد. يحسب بدقة مبلغ الميزانية األساسي 

 اعت اد خطة اإلدارة وركائزها و واتجها  خطوط : 1-الشكل راب ا

 
املة وميزانية دعم البرامج واإلدارة حيث يؤذن للمدير التنفيذي بإجراء تحويالت منها دون موافقة مسبقة من إن خطوط االعتماد هي أكبر قسم فرعي في الميزانية الش 48

 من النظام المالي )تعريف "بند االعتماد"(.  1-1المجلس. انظر المادة 

الحوكمة والرقابة   هاء

المستقلة

الدعوة،   دال

والشراكات، وجمع 

األموال، والتنسيق مع 

األمم المتحدة

الحوك ة وال قابة ال ستقلة وج ع ا  وال

تعبئة الموارد    دال

والشراكات

االتصاالت    دال

والعالمة التجارية

األمم المتحدة    دال

وتنسيق المجموعات

دة تقديم المساع   هاء

إلى الدول األعضاء

المراجعة    هاء

ية والتقييمات الخارج

مبادرات    هاء

الشفافية

االستراتيجية   ألف

والوجهة

خدمات األعمال  باء السياسات،   جيم

والتوجيهات، وضمان 

الجودة

ةاالست اتيجية والوجه خد ات ا ع ال

خدمات    باء

األعمال

معامالت    باء

األعمال

تطوير النظم   باء

صيانة النظم   باء

المرافق   باء

وثائق وأدلة    جيم

وأدوات السياسات

التدريب   جيم

الرقابة الداخلية    جيم

واالمتثال

صنع القرار    ألف

االستراتيجي

ت تنفيذ المبادرا   ألف

االستراتيجية

اإلدارة البرامج سلسلة اإلمداد الميزانية والبرمجة التمويل

الشؤون اإلدارية الموارد البشرية اتتكنولوجيا المعلوم األمن تعبئة الموارد، واالتصال، واإلبالغ

التنفيذ المباشر للعمليات

ال جاالت الوظيفية

الخد ات وال نتجات

ال كائز

بنود االعت اد

رة
دا
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طة
ش
أن
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دا
أ
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 ) ليون دوالر أ   ك ( : ال يزا ية ا ساسية حسب ال كيزة 3-الجدول راب ا

الف ق ف  القي ة   2022 2023 ال كيزة 

بالدوالر 

 ا    ك  

  سبة التغي  

 3 3.6 133.0 136.6 االستراتيجية والوجهة   -ألف

 22 48.2 217.3 265.5 خدمات األعمال  -باء

 29 28.8 99.7 128.5 السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة -جيم

الدعوة، والشراكات، وجمع األموال، والتنسيق مع   -دال

 األمم المتحدة 

173.3 139.5 33.8 24 

 12 5.4 43.4 48.7 الحوكمة والرقابة المستقلة -هاء

 19 119.8 632.8 752.6 ال ج وع

 تحد د أولو ات ا  شطة ا ساسية و تائ  اإلدارة 

عن طريق تحديد أربع من نتائج اإلدارة السبع  2023دورا حاسما في تحديد أولويات ميزانية عام  الب  ا  أدت مجموعة القيادة في   -145

. وبناء على افتراض أن االستجابة  2023كمجاالت رئيسية ذات أولوية لعام    2025- 2022المحددة في إطار النتائج المؤسسية للفترة  

عام   ستستمر حتى  العالمية  الغذاء  مج2023ألزمة  واصلت  الوفيات.  ،  من  للحد  المبذولة  الجهود  أهمية  على  التأكيد  القيادة  موعة 

(، وإدارة شؤون 1وباإلضافة إلى ذلك، تم ترتيب أولويات األنشطة وفقا لمساهماتها في الفعالية في حاالت الطوارئ )نتيجة اإلدارة  

 الب  ا  ( بهدف ضمان أن  6ة من التكنولوجيا )نتيجة اإلدارة  (، واالستفاد5(، واألدلة والتعلم )نتيجة اإلدارة  2العاملين )نتيجة اإلدارة  

 . 2023في وضع جيد لالستجابة بفعالية في عام 

  تائ  اإلدارة: ربط ال وارد بالنتائ   ن خالل  ؤش ات ا داء ال ئيسية 

التي تدعم نتائج اإلدارة التنفيذ الفعال للخطة االســتراتيجية على المســتوى العالمي. ويتم قياســها من خالل مؤشــرات األداء الرئيســية لإلدارة 

والمؤشــرات المشــتركة والتكميلية لألمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي تم   للب  ا  تحتوي على مزيج اســتراتيجي من المقاييس المؤســســية  

ها من خالل االســتعراض الشــامل للســياســات الذي تجريه األمم المتحدة كل أربع ســنوات. وتعكس مؤشــرات األداء الرئيســية لإلدارة وضــع

 المتمثلة في دعم تحقيق النتائج الجماعية وفقا إلطار النتائج المؤسسية الجديد. للب  ا  األولوية الشاملة 

ع ويهدف قياس مؤشــــرات األداء الرئيســــية المتعلق ة بنتائج إدارتنا إلى تحقيق ثالثة أغراض. أوال، تحدد المؤشــــرات المعايير التي ي خضــــِّ

هذا الدعم. ويـسمح قياس    إدارةنفـسه للمـساءلة بـشأنها في تنفيذ الخطة االـستراتيجية والبرمجة. وثانيا، يعكس القيام بذلك بـشكل فعال    الب  ا  

بتحديد المجاالت التي تتطلب دعما إضــافيا، مما يوفر لإلدارة مزيدا من المعلومات لصــنع   مؤشــرات األداء الرئيســية لإلدارة واإلبالغ عنها

تقييم أثر الموارد على النتائج من خالل تتبع  للب  ا  القرار والميزنة. وأخيرا، تتيح نتائج اإلدارة المخصـصـة لألنشـطة أثناء عملية الميزنة 

 صصة.أداء نتائج اإلدارة إلى جانب الميزانية المخ

ــادس نواتج مختارة  ــرد الملحق الس ــية لها. ويس ــرات أداء رئيس ــغير من النواتج التي تم تعيين مؤش ــيم كل نتيجة إدارة إلى عدد ص ويتم تقس

داء ومؤشــرات األداء الرئيســية وأهدافها على النحو المحدد في إطار النتائج المؤســســية الجديد لكل نتيجة من نتائج اإلدارة. وســيتم تقييم األ

ــية المتبقية م ــرات األداء الرئيسـ ــنوي جنبا إلى جنب مع األداء بموجب مؤشـ قابل األهداف في نهاية العام واإلبالغ عنه في تقرير األداء السـ

 .2025- 2022المدرجة في إطار النتائج المؤسسية للفترة 
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لنواتج المحددة لنتيجة اإلدارة تلك. ويشار إلى  وأثناء عملية الميزنة، يتم إسناد األنشطة إلى نتيجة إدارة واحدة كلما كانت تتعلق با -146

األنشطة التي ال تساهم بشكل مباشر في أي نتيجة لإلدارة، والتي تشمل أنشطة المعامالت وأغلبية االعتمادات المركزية، على أنها  

حسب كل نتيجة من نتائج    2023توزيع الميزانية األساسية لعام    4-"غير مرتبطة مباشرة بنتيجة لإلدارة". ويوضح الجدول رابعا

 اإلدارة السبع وحسب الركيزة.

حسب نتيجة اإلدارة ألن نتائج اإلدارة   2022لعام    ية ميزانية األساسالو  2023لعام    ية ميزانية األساسالإجراء مقارنة بين    وال يمكن -147

 .2022لم تكن موجودة عند وضع ميزانية عام  2023لعام 

 : تحليل ا  شطة ا ساسية لل يزا ية حسب  تيجة اإلدارة وال كيزة4-الجدول راب ا

ال يزا ية ا ساسية   تيجة اإلدارة 

 2023ل ام  

) ليون دوالر  

 أ   ك (

 سبة  ن 

ال يزا ية  

ا ساسية ل ام  

2023 

 

 حسب ال كيزة 2023ال يزا ية ا ساسية ل ام  سبة  ن 

 االستراتيجية والوجهة  |ألف  

 خدمات األعمال  |باء 

 السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة |جيم

 الدعوة، والشراكات، وجمع األموال، والتنسيق مع األمم المتحدة   |دال 

 الحوكمة والرقابة المستقلة   |هاء 

الفعالية في حاالت   -1

 الطوارئ*

121.8 16 
 

 12 92.5 إدارة شؤون العاملين* -2
 

 18 136.7 في شراكات فعالة  االنخراط -3
 

التمويل الفعال من أجل   -4

 على الجوعالتام القضاء 

99.7 13 
 

 14 103.3 األدلة والتعلم*  – 5
 

 9 66.0 االستفادة من التكنولوجيا*  – 6
 

 2 18.7 االستفادة من االبتكار   – 7
 

غير مرتبطة مباشرة بنتيجة 

 إدارة 

113.9 15 
 

 100 752.6 ال ج وع
 

 .2023أولوية لعام * نتيجة إدارة ذات 

في المائة من الميزانية    18و  12ويتم توزيع الميزانية األساسية بالتساوي بين نتائج اإلدارة الخمس األولى، حيث تشكل كل منها ما بين   -148

عددا   في المائة من إجمالي الميزانية، أقل ألسباب مفهومة وهي أن  3و  9، واللتين تشكالن  7و  6األساسية. وتعتبر نتيجتي اإلدارة  

فقط من األنشطة يتضمن التكنولوجيا واالبتكار حصرا، حيث إن العديد من األنشطة المتوائمة مع نتائج اإلدارة األخرى تستخدم    قليال

 التكنولوجيا ولها خصائص ابتكار. 

 : الف الية ف  حاالت الطوارئ 1 تيجة اإلدارة 

موارد وقدرات كافية ونظم وعمليات تمكينية قائمة للوفاء بأولويته    الب  ا  هو ضمان أن يكون لدى    1الغرض من نتيجة اإلدارة   -149

على الجوع، وعدم ترك أحد يتخلف عن التام  القصوى: إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ. واسترشادا بااللتزامات األساسية للقضاء  

إلى تعزيز قدرته على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها في جميع أنحاء العالم   الب  ا  سيسعى    واالستجابة بسرعة،  الركب
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، ستحصل نتيجة اإلدارة بشأن الفعالية في حاالت الطوارئ على ثاني أعلى ميزانية أساسية، حيث 2023بكفاءة وفعالية. وفي عام  

في المائة من األنشطة الواقعة    76من إجمالي الميزانية األساسية؛ ويتم تمويل    مليون دوالر أمريكي(  121.8في المائة )  16تشكل  

من خالل ميزانية دعم البرامج واإلدارة. ويخصص ما يقرب من ثالثة أرباع الميزانية المقررة لنتيجة اإلدارة    1تحت نتيجة اإلدارة 

)االسترا ألف  باء )خدمات األعمال( والركيزة  الركيزة  اإلمداد  مخصصة ألنشطة  تيجية والوجهة(؛ وتستأثر ش عبة عمليات سلسلة 

 بالحصة األكبر من الميزانية. 

 ما يلي:  1البارزة تحت نتيجة اإلدارة  األنشطةوتشمل  -150

  بناء قوة عاملة ماهرة احتياطية ولحاالت الطوارئ تكون مؤهلة للنشر الفوري والتوظيف الطويل األجل في بيئات االستجابة

 لألزمات؛

   العمليات الميدانية لسلسلة اإلمداد وحاالت الطوارئ من خالل التنسيق والدعم التشغيلي وقدرة النشر، بما في ذلك عن دعم

 طريق تنقيح التوجيه اللوجستي وتوفير التدريب؛

   لتمكين اإلنسانية  للحاالت  لالستجابة  المتحدة  األمم  اإلنسانيين من شراء  الب  ا  توفير خدمات مستودع  مواد    والشركاء 

 اإلغاثة في حاالت الطوارئ ومعدات الدعم وتخزينها مسبقا وإرسالها. 

الذي ييسر تصنيف    -   الب  ا  اآللية الرئيسية لإلنذار المبكر والعمل المبكر في    -نظام اإلنذار المؤسسي    1وتشمل نتيجة اإلدارة   -151

للتفعيل في حاالت الطوارئ وترتيب أول الجديد  للبروتوكول  تعبئة الموارد. وسيسعى  العمليات وفقا  ويات الدعم المؤسسي وجهود 

 إلى تحسين اإلجراءات التي يطلقها نظام اإلنذار المؤسسي وتعزيز تنفيذها.  الب  ا  

مع الشركاء لتفعيل نظم االستعداد الداخلي والوطني والقائم على نطاق    الب  ا  كما أن الفعالية في حاالت الطوارئ تتضمن تنسيق   -152

المناسب. وفي عام  المنظومة وال الوقت  الفعالة في  تمكين االستجابة اإلنسانية  المبكر بغرض توقع اآلثار وتخفيف حدتها مع  عمل 

الوكاالت،  2023 بين  الدائمة المشتركة  اللجنة  بناء شراكات جديدة، وتعزيز المجموعات، وتكثيف العمل مع  ، سيشمل هذا العمل 

 اإلنذار المبكر ونظام التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي. والتعاون مع منظمة األغذية والزراعة بشأن

 : إدارة شؤون ال ا لين 2 تيجة اإلدارة 

قدرة   -153 إلى   الب  ا  تعتمد  تعزى  التي  القيمة  لديه، وعلى  يعملون  الذين  تجاه األشخاص  التزامه  إنقاذ األرواح وتغييرها على  على 

، بصرف النظر عن  الب  ا  األولوية لجميع العاملين في    2وتعطي نتيجة اإلدارة    49.الب  ا  مساهماتهم، وعلى التزامهم بمهمة  

جنسهم أو توجههم الجنسي أو معتقداتهم أو إعاقتهم أو عمرهم أو أي جانب آخر من جوانب  نوع حالة عقدهم أو عرقهم أو إثنيتهم أو 

. ويتركز تمويل النتيجة 2مليون دوالر أمريكي، لنتيجة اإلدارة    92.5و  في المائة من الميزانية األساسية، أ  12هوياتهم. وت خصص  

في المائة مخصصة للركيزة جيم )السياسة والتوجيه وضمان الجودة(، بما   23في الركيزتين ألف وباء، على الرغم من أن نسبة  

 . الب  ا  يعكس تنفيذ سياسة شؤون العاملين في 

 البارزة التالية: وتشمل إدارة شؤون العاملين األنشطة  -154

   إدارة أمن الموظفين، وضمان االمتثال لسياسات نظام إدارة األمن في األمم المتحدة في المقر، وفي مستودع األمم المتحدة

 في البلدان؛  الب  ا  لالستجابة للحاالت اإلنسانية في برينديزي وفي مباني 

 
 (. A-WFP/EB.A/2021/5" )الب  ا  ون العاملين في سياسة شؤ" 49

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128279
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 لتنفيذ الرؤية الموضوعة  الب  ا   ر في شؤون العاملين في  تقديم الدعم، من خالل المبادرة المؤسسية الحاسمة "االستثما ،"

العاملين في   الحالية والمستقبلية في  الب  ا  في سياسة شؤون  العاملة  للقوة  أربعة مجاالت ذات    الب  ا   ،  واإلنجاز في 

 عم"؛ أولوية ذات صلة: "السرعة والمرونة"؛ و"األداء والتحسين"؛ و"التنوع والشمول"؛ و"االهتمام والد

   تعزيز التخطيط االستراتيجي للقوة العاملة على المستويات العالمية والوظيفية والقطرية من أجل تحديد المهارات المطلوبة

 لتنفيذ استراتيجية شؤون العاملين وتنفيذ خطط العمل التي تهدف إلى سد أي فجوات في المهارات؛ 

   جيه المديرين بشأن طرائق التعاقد التي يجب استخدامها في مختلف  لتو  للب  ا  دعم تنفيذ إطار التوظيف المؤسسي الجديد

الظروف، بما في ذلك الطرائق التي تساعد المنظمة على تلبية احتياجاتها القصيرة إلى المتوسطة األجل وتوفير ظروف  

 عمل تنافسية وعادلة للموظفين العاملين حاليا بعقود قصيرة األجل. 

 ف  ش اكات ف الة  اال خ اط : 3 تيجة اإلدارة 

العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية    - في شراكات فعالة على جميع المستويات    لالنخراطإلى الجهود الجارية    3تشير نتيجة اإلدارة   -155

 وبرامجه ومشروعاته ودعم الشركاء في جهودهم الرامية إلى تحقيق أهدافهم. البرنامجلتصميم وتنفيذ سياسات  - 

بشكل منهجي إلى تعزيز التعاون وتحقيق االتساق ومزيد من التآزر مع جميع الشركاء في محور العمل اإلنساني   الب  ا  ويسعى   -156

  الب  ا  ، سيواصل  2023والتنمية والسالم وتعزيز مصالح المجتمعات المحلية المتضررة من األزمات التي يخدمها. وخالل عام  

بما في ذلك الحكومات وكيانات األمم المتحدة األخرى والمؤسسات المالية الدولية  االنخراط في وقت مبكر وبشكل منتظم مع الشركاء  

، الب  ا  والمنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. وستدعم مشاركة  

الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونتيجة  بما في ذلك دعمه إلصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، جهود الحكومات  

مليون دوالر أمريكي؛ ويخصص أكثر من نصف هذا التمويل    136.7في المائة من الميزانية األساسية، أو    18تشكل    3اإلدارة  

ي المقام األول لدعم المهام  لألنشطة في إطار الركيزة دال )الدعوة، والشراكات، وجمع األموال، والتنسيق مع األمم المتحدة(، وذلك ف

وتمول هذه األنشطة من خالل ميزانية دعم البرامج األساسية على مستوى المكاتب القطرية التي ال ت عزى مباشرة إلى العمليات.  

 تعكس أهمية الشراكات كوظيفة تمثيلية أساسية. وواإلدارة 

 على الجوع  التام : الت و ل الف ال  ن أجل القضاء4 تيجة اإلدارة 

نتيجة اإلدارة   -157 التمويل الفعال للقضاء  4تركز  المتعلقة بضمان  ،  للب  ا  على الجوع، على الحفاظ على قاعدة تمويل قوية  التام  ، 

وضمان التخطيط الفعال والكفء وتخصيص الموارد لألولويات التنظيمية ذات األهمية االستراتيجية والنجاح في االستفادة من دعم  

 البرامج من أجل األنشطة المتعلقة بالتنمية. 

- 2017إلى النتائج التي تحققت في إطار الخطة االستراتيجية السابقة وإطار النتائج المؤسسية، اللذين غطيا الفترة    الب  ا  وسيستند   -158

ولكنه سيواصل االعتراف  ، وإلى حواره المستمر بشأن التمويل المستدام من خالل الدعوة إلى تمويل متعدد السنوات ومرن  2021

الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بنفقاته ووسع نطاق    الب  ا  بقيمة جميع المساهمات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، عزز  

 على تحسين اآلليات لجعل عملياته أكثر كفاءة، على سبيل   الب  ا  عمله مع مجموعة من الجهات الفاعلة. وتطلعا إلى األمام، سيعمل  

إلى تنويع مصادر    الب  ا  المثال من خالل استكشاف آليات التمويل المبتكر. ولتمويل البرامج المتكاملة والمتعددة القطاعات، سيسعى  

تمويله عن طريق زيادة جمع األموال من شركات القطاع الخاص والمؤسسات واألفراد والصناديق المواضيعية وأدوات تمويل األمم  

هج المشتركة مع المؤسسات المالية الدولية )انظر القسم الثاني لالطالع على مزيد من التفاصيل(. وت خصص نسبة  المتحدة وتعزيز الن  

، وي خصص أكثر من نصف هذا المبلغ لألنشطة  4مليون دوالر أمريكي، لنتيجة اإلدارة    99.7في المائة من الميزانية األساسية، أو    13

 راكات، وجمع األموال، والتنسيق مع األمم المتحدة(. في إطار الركيزة دال )الدعوة، والش 
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 : ا دلة والت لم 5 تيجة اإلدارة 

م الخطة االستراتيجية   -159 بشدة بجمع واستخدام أدلة قوية وحسنة التوقيت وذات صلة طوال دورة برامجه. وتؤدي وظائف    الب  ا  ت لزِّ

توليد األدلة ونشرها في الوقت المناسب إلرشاد التعلم التنظيمي. وإجماال، التقييم واالبتكار وإدارة المعرفة والمراجعة أدوارا مهمة في  

بنتيجة اإلدارة    103.3تم تخصيص   المتعلقة  يشكل  2023في عام    5مليون دوالر أمريكي لألنشطة  المائة من    14، وهو ما  في 

ا )خدمات  باء  للركيزة  التمويل  كبيرة من هذا  تخصيص مبالغ  وتم  األساسية.  والتوجيه  الميزانية  )السياسة  والركيزة جيم  ألعمال( 

 وضمان الجودة( والركيزة هاء )الحوكمة والرقابة المستقلة(. 

 وتهدف أبرز األنشطة المدرجة في إطار نتيجة اإلدارة المتعلقة باألدلة والتعلم إلى ما يلي: -160

  ؛في الملحق الثالث الوارد تفاصيلها 2025-2023وخطة عمل وظيفة التقييم للفترة  2022تنفيذ سياسة التقييم لعام 

   الب  ا   تمكين اإلدارة الفعالة للمعرفة لضمان تحديد المعرفة والممارسات الجيدة والتعلم البالغ األهمية فيما يتعلق بتدخالت  

 والحلول الجديدة وتخزينها وتقاسمها وتوسيع نطاقها بشكل فعال؛ 

  منتجات التأمين في أفريقيا من خالل تعزيز قدرة الدول األعضاء في  تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتحسين الحصول على

 االتحاد األفريقي على توقع الكوارث الطبيعية والتخطيط لها واالستجابة لها بطريقة كفؤة وفعالة؛ 

  القطرية من  تقوية القدرات والنظم الالزمة لضمان الرصد الميداني عالي الجودة لتعزيز التنفيذ، بما في ذلك لجهود المكاتب

 أجل تتبع التقدم وإرشاد عملية صنع القرار.

 : االستفادة  ن التكنولوجيا 6 تيجة اإلدارة 

أن يظل التحول الرقمي أولوية في دعم الرؤية التي تقوم عليها الخطة االستراتيجية    6تضمن األنشطة المنفذة في إطار نتيجة اإلدارة   -161

نفيذ حلول رقمية يمكن الحصول عليها لتحسين عملية صنع القرار وحماية أنشطة جمع ، والتي تؤكد على أهمية ت للب  ا  الجديدة  

بأن يصبح منظمة   الب  ا  بيانات المستفيدين وإدارة المعلومات. واستنادا إلى تقليده المتمثل في تبني التكنولوجيا دعما لعملياته، التزم  

ف بالبيانات من خالل االستثمار  مكَّنة رقميا ومدفوعة  إلى ذلك، سيحصل  م  وبيانات جديدة. وباإلضافة  تكنولوجيا  على    الب  ا  ي 

المستفيدين. وتم تخصيص   إدارة  أجل  المحسن من  التكنولوجي  الدعم  القرار ويطور  أكثر وأفضل لصنع  المائة من    9بيانات  في 

أو   لنتيجة اإلدارة    66.0الميزانية األساسية،  يق6مليون دوالر أمريكي،  المبلغ    80رب من  ، وتم تخصيص ما  المائة من هذا  في 

 للركيزة باء )خدمات األعمال(. 

 إلى تحقيق ما يلي: 6وتهدف األنشطة الرئيسية التي تندرج تحت نتيجة اإلدارة  -162

   الب  ا  في جميع أنحاء العالم على وصول غير منقطع وآمن وموثوق إلى موارد شبكة    الب  ا   ضمان حصول العاملين في  

 خدمات التوصيلية إلى المستفيدين واألطراف الثالثة حيثما أمكن ذلك؛ الة، بما في ذلك من خالل تمديد ومنصاته المؤسسي 

  تفعيل وتمكين سلسلة قيمة كاملة بشأن البيانات من خالل جمع مصادر البيانات ودمجها، والتصوير المرئي للبيانات ورسم

بالبيانات وبناء المجتمعات المحلية وتقييم العقبات التي تحول دون الوصول  الرؤى من أجل صنع القرار، وتعزيز المعرفة  

 الفعال إلى البيانات واستخدامها؛ 

   على تلبية الطلب المتزايد وتحسين التعاون وسرعة االستجابة    الب  ا  تقديم حلول تكنولوجية مناسبة للغرض تعزز قدرة

 والقيمة للمنظمة؛ 



WFP/EB.2/2022/5-A/1 50 

 

  التحول وتنفيذ  وتطوير  مركز  للب  ا  الرقمي    استحداث  بموجب  التجريبية  البرامج  نطاق  توسيع  ذلك  في  بما   ،

 ، من أجل تلبية االحتياجات الضرورية لألعمال وتوفيرها.DOTS البيانات

 : االستفادة  ن االبتكار 7 تيجة اإلدارة 

. ويتم تخصيص  الب  ا  تشمل االستفادة من االبتكار األنشطة التي تستكشف وتنفذ أحدث االبتكارات في نماذج وعمليات األعمال في   -163

في المائة من هذا    70. وي خصص أكثر من  7مليون دوالر أمريكي، لنتيجة اإلدارة    18.7في المائة من الميزانية األساسية، أو    3

 الركيزة ألف )االستراتيجية والوجهة( والركيزة جيم )السياسة والتوجيه وضمان الجودة(.  المبلغ لألنشطة في إطار

ثقافة ابتكار عريقة والظروف الالزمة لتوسيع نطاق االبتكارات التي    الب  ا  لدى  "وعلى النحو الوارد في الخطة االستراتيجية،   -164

االبتكاري،  الب  ا   ستساعد َمن هم أكثر تخلفا عن الركب. ويكمن تجريب األفكار الجديدة وتنفيذها وتوسيع نطاقها في صميم عمل 

التنبؤية، وسال التحليالت  تتراوح من  التي  بصماته وعملياته  يمتد عبر جميع  ودعم أصحاب  والذي  الغذائية،  والنظم  اإلمداد،  سل 

الحياة".  لتغيير  المبتكر  التمويل  إلى  النقد  على  القائمة  والتحويالت  الصغيرة،  أساسيين   50الحيازات  واالبتكار  التكنولوجيا  وتعتبر 

مشاكل الجديدة وتحقيق أقصى  في حاالت الطوارئ وغير الطوارئ ألنها ت مك ن المنظمة من االستجابة للتحديات وال  الب  ا  لعمليات  

وسيواصل   المحدودة.  الموارد  من  الذكاء    الب  ا  استفادة  مثل  الجديدة  والتكنولوجيات  الرائدة  االبتكارات  وتنفيذ  استكشاف 

يذ  االصطناعي وسلسلة الكتل والتكنولوجيا البيولوجية والحوسبة المتطورة والروبوتات لتمكين العاملين في المجال اإلنساني من تنف

 والياتهم بفعالية أكبر وضمان اإلنصاف في توزيع الفوائد والنتائج. 

  كاسب الكفاءة 

أساسية   -165 قيمة  الكفاءة  تمويل    للب  ا   إن  متزايد ألن  بشكل  أهمية حاسمة  ذات  األعداد    الب  ا   وقد أصبحت  لمساعدة  غير كاف 

بالوصول إلى المزيد من الجياع بالمساعدات  للب  ا  يسمح المتزايدة من األشخاص الذين يواجهون الجوع. وكل دوالر يتم توفيره 

 بتعديل وتحسين ممارساته وسياساته بشأن األعمال سعيا إلى زيادة الكفاءة. الب  ا  الغذائية. ومع مرور الوقت، قام 

 حاليا على تعزيز الكفاءة من خالل مسارين رئيسيين للعمل:  الب  ا  ويعمل  -166

   الكفاءة في عمليات    الداخلية  الب  ا  مبادرات  تهدف تحقيق  تلك    الب  ا  إلى  تدعم  التي  التمكينية  الخدمات  الذاتية وفي 

 العمليات.

   في أهداف إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية المتمثلة في وضع استراتيجيات   المبادرات المشتركة بين الوكاالتتساهم

 ، وخدمات مشتركة بين كيانات األمم المتحدة.معيارية لتسيير األعمال، ومكاتب خلفية مشتركة

وتمشيا مع تعاريف مكتب األمم المتحدة للتنسيق اإلنمائي، تتعلق مكاسب الكفاءة بتخفيض التكاليف المرتبطة بمهمة معينة ويمكن  -167

 قياسها بالقيمة النقدية. وهي تتكون من كفاءات التكاليف والوقت. 

جميع مكاسب الكفاءة وترتبط بها. والنتيجة النهائية هي    الب  ا  لمحلية المتعلقة بأنشطة  وتولد الكيانات والبرامج والمشروعات ا -168

إتاحة المزيد من الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات على المستوى المحلي. وعلى سبيل المثال، يؤدي استخدام مرفق اإلدارة الشاملة  

عار األغذية مما يمكن تحقيقه من خالل المشتريات التقليدية، ويكون المبلغ للسلع إلى تقصير المهل الزمنية للمشتريات وانخفاض أس

 .الب  ا   الموفر متاحا لتمويل برامج 
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مكاسب في الكفاءة لمنظومة األمم المتحدة األوسع من خالل آليات مثل مركز حجوزات    الب  ا  وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يحقق   -169

.  الب  ا   المركز إلدارة ترتيبات اإلقامة الخاصة به وتم توسيعه فيما بعد ليشمل التعاقد مع سائقي    الب  ا  األمم المتحدة. وقد أنشأ  

 ونتيجة لنجاحهما، اعتمدت كيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة كال الحلين، مما حقق كفاءة في الوقت والتكاليف. 

ن خالل إعادة التنظيم الهيكلي لنموذج أعماله من خالل  الفرص لتحقيق كفاءات إضافية م  الب  ا  ، سوف يغتنم  2023وفي عام   -170

مبادرة مؤسسية حاسمة مقترحة. وتهدف المبادرة المؤسسية الحاسمة إلى معالجة التداخالت واالزدواجية في توفير الدعم للمكاتب 

األولوية سبيل  على  تحديده  تم  آخر  والمحلية. ومجال  واإلقليمية  العالمية  المستويات  على  هو    القطرية  المحتملة  الكفاءات  لتحقيق 

عملية دفع سنويا، سي مك ن الحل العالمي للدفع   50 000الخدمات المشتركة العالمية. وعلى سبيل المثال، من خالل أتمتة أكثر من  

خدمات المالية.  للمستفيدين من تحقيق الكفاءة من خالل تقليل المهل الزمنية وتنفيذ عمليات أكثر كفاءة لتقييم المخاطر ورصد مقدمي ال

 تقديم تقارير إلى المجلس عن أكبر عشر مبادرات تتعلق بمكاسب الكفاءة في كل عام في تقرير األداء السنوي.  الب  ا  وسيواصل 

 2023ال يزا ية ا ساسية لل وظفين و ي  ال وظفين ل ام  

 ال وظفين: ال خصصات ا ساسية ال ت لقة بال وظفين و ي  5-الجدول راب ا

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

  سبة الز ادة 2022 ج وع  2023 ج وع   ي  ال وظفين ال وظفون  

 17 584.0 685.7   197.5   488.2 المتكررة 

 37 48.8 66.9   33.3   33.6 غير متكررة 

 19 632.8 752.6   230.8   521.8 ال ج وع

بين تكاليف الموظفين وغير الموظفين وبين التكاليف المتكررة والتكاليف    2023األساسية لعام  تقسيم الميزانية    5- ويبين الجدول رابعا -171

مليون دوالر أمريكي في   17.6غير المتكررة. ويرجع السبب في ارتفاع نسبة الزيادة في التكاليف غير المتكررة إلى الزيادة البالغة 

 ميزانية المبادرات المؤسسية الحاسمة. 

الموظفين جميع الموظفين بصرف النظر عن نوع العقد والموقع، بينما تغطي تكاليف غير الموظفين جميع فئات  وتغطي تكاليف   -172

، بانخفاض طفيف  2023في المائة من إجمالي الميزانية األساسية لعام    69وتشكل التكاليف األساسية للموظفين    51النفقات األخرى. 

  56مليون دوالر أمريكي، أو  423الموظفين األساسيين العاملين بعقود محددة المدة . وتبلغ تكاليف 2022في المائة في عام  71من 

 في المائة من إجمالي الميزانية األساسية. 

، حسب فئة الوظيفة. وإجمالي  2022و  2023المتعلقة باألنشطة األساسية لعامي    الب  ا  عدد الوظائف في    6- ويقارن الجدول رابعا -173

،  2022وظيفة في عام    3 792وظيفة، بالمقارنة مع    4 258قدره    2023عدد الوظائف المقررة في الميزانية األساسية المقترحة لعام  

في المائة. وسجل    23نية والفئات العليا"، والتي زادت بنسبة  في المائة. ويندرج أكبر عدد من الموظفين في "الفئة الف  12بزيادة قدرها  

في   10في المائة، بينما سجل الخبراء االستشاريون زيادة بنسبة    27موظفو الفئة الفنية العاملون بعقود قصيرة األجل انخفاضا بنسبة  

إلى أنواع عقود أكثر استقرارا في عام    لب  ا  االمائة، وهي نسبة أقل من الزيادة اإلجمالية. وتعكس هذه التغييرات المقررة تحول  

في المائة في المساعدة المؤقتة، رغم ارتفاعها، على عدد قليل نسبيا من الموظفين. ويعكس النمو   32. وتشتمل الزيادة البالغة 2023

 
الصيانة، واللوازم والنفقات  تشمل التكاليف غير المتعلقة بالموظفين العمل اإلضافي، والسفر في مهام، والتدريب، واستئجار المباني والمعدات، والمرافق، والتنظيف و  51

تأجير المركبات وتشغيلها، والضيافة، والخدمات من  المكتبية، وخدمات ومعدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ونصيب الفرد من تكنولوجيا المعلومات، والتأمين، و

 كيانات األمم المتحدة األخرى، والمساهمات في كيانات األمم المتحدة األخرى، واألجهزة الرئاسية، والخدمات القانونية وغيرها.
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ير متكررة، وال سيما عند الحاجة  في عدد الموظفين العاملين بعقود قصيرة األجل الحاجة المستمرة للموظفين المؤقتين لتنفيذ أنشطة غ

 إلى خبرة محددة، ولدعم الزيادات في حجم األنشطة. 

 : التوز ع ا ساس  حسب عدد الوظائف 6-الجدول راب ا

  سبة التغيي   2022 ج وع  2023 ج وع  فئة الوظيفة 

 23 253 1 542 1 الفنية والفئات العليا

 12 489 548 الخدمات العامة 

 1 779 788 المحليون )الموظفون الوطنيون وموظفو الخدمات العامة في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية(الموظفون 

 14 521 2 878 2 ال ج وع الف ع  لل ا لين ب قود  حددة ال دة 

 (27) 142 104 الفنية والفئات العليا )عقود قصيرة األجل(

 1 37 37 الخدمات العامة )عقود قصيرة األجل(*

 10 930 025 1 الخبراء االستشاريون

 32 162 214 المساعدة المؤقتة**

 9 271 1 380 1 ال ج وع الف ع  لل ا لين ب قود قصي ة ا جل

 12 792 3 258 4 ال ج وع

 والمكاتب القطرية، المدرجين في فئة "الموظفين المحليين".* يستثنى من ذلك موظفي الخدمات العامة في المكاتب اإلقليمية 

قاولي الخدمات، والمتدربين، ** يـشمل هذا األشخاص العاملين على مستوى العالم كموظفين محليين بعقود قصيرة األجل، والخبراء االستشاريين العاملين بعقود يومية، وم

 ة.والمتطوعين، وغيرهم ممن يعملون بموجب ترتيبات مماثل

  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة 

 ل حة عا ة 

والمعدل المطبق لتكاليف الدعم غير المباشرة. وتمثل ميزانية   2023يوجز هذا القسم ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام   -174

دعم البرامج واإلدارة مجموعة فرعية من الميزانية األساسية الموضحة أعاله. وهي توفر الدعم البرامجي واإلداري األساسي لعمليات  

 وافق مع الحوكمة في المنظمة ومسؤولياتها االئتمانية.، بما يت الب  ا  

وي ستمد تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة من المبالغ المستردة من المساهمات لتغطية تكاليف الدعم غير المباشرة. ويعتمد المجلس   -175

المعدل عند   اإلبقاء على  اإلدارة  وتقترح  المباشرة.  الدعم غير  تكاليف  المائة في عام    6.5كل عام معدل  ، مع مراعاة  2023في 

 في المائة وفقا لشروط وافق عليها المجلس التنفيذي سابقا.  4استثناءات محددة وفرض معدل مخفض نسبته 

لعام   -176 واإلدارة  البرامج  لدعم  ميزانية  اإلدارة  االعتبار   576.3قدرها    2023وتقترح  في  الرقم  هذا  ويأخذ  أمريكي.  دوالر  مليون 

 مليار دوالر أمريكي الموصوفة في القسم الثالث.  12شغيلية وخطة التنفيذ المؤقتة البالغة االحتياجات الت 

 حسب بنود االعتماد.   2023لمحة عامة عن ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام  7- ويعرض الجدول رابعا -177
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 االعت اد خط:  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب 7-الجدول راب ا

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

 2023 ج وع  االعت اد خط

 113.7 االستراتيجية والوجهة 

 293.3 العمليات خدمات 

 169.3 الحوكمة والرقابة المستقلة وجمع األموال 

 576.3 ال ج وع

 2023و 2022التغيي ات ف   يزا ية دعم الب ا   واإلدارة بين عا   

  11إلى    2022مليار دوالر أمريكي في عام    8.4في المائة )من    31بنسبة    للب  ا  على الرغم من التنبؤ بزيادة المساهمات العالمية   -178

مليار دوالر   8.5في المائة )من   41(، وأنه من المتوقع أن تزيد قيمة خطة التنفيذ المؤقتة بنسبة 2023مليار دوالر أمريكي في عام 

البالغة    2023(، فإن زيادة ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  2023مليار دوالر أمريكي في عام    12إلى    2022أمريكي في عام  

لنهج حذر لتخطيط الميزانية يهدف   الب  ا  في المائة فقط. ويعكس ذلك اعتماد  16مليون دوالر أمريكي تشكل زيادة نسبتها  80.2

الية للمستوى المتوقع للعمليات وضمان إمكانية تغطية ميزانية دعم البرامج واإلدارة من  إلى ضمان تقديم دعم يتسم بالكفاءة والفع

 الدخل المتوقع من تكاليف الدعم غير المباشرة.

 . 2023المحركات الرئيسية للزيادة المقترحة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  2- ويبين الشكل رابعا -179

 2023 يزا ية دعم الب ا   واإلدارة ال قت حة ل ام : الز ادة ف  2-الشكل راب ا

 

لعام   -180 المقترحة  واإلدارة  البرامج  دعم  ميزانية  في  الزيادة  كبير من  أمريكي من   80.2والبالغة    2023وي ستمد جزء  دوالر  مليون 

الضغوط التضخمية المتزايدة    . فقد دخل االقتصاد العالمي في مرحلة منالب  ا  التوقعات االقتصادية العالمية الخارجة عن سيطرة  

في    5.7و  2022في المائة لعام    9.2. وتشير التقديرات الحالية إلى تضخم سنوي عالمي نسبته  2023المتوقع أن تستمر في عام  
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وعوض   52. 2023في المائة لعام   3.6و 2022في المائة لعام   7.3. وفي بلدان منطقة اليورو، يقدر التضخم بنسبة 2023المائة لعام 

الناتجة عن التضخم. واألثر الصافي للتضخم على ميزانية دعم    الب  ا  ارتفاع سعر الدوالر األمريكي إلى حد الزيادات في ميزانية  

 في المائة.  4البرامج واإلدارة المقترحة هو زيادة بنسبة 

معالجة مجاالت أولوياته المؤسسية    الب  ا  عتزم  ويعكس الجزء األكبر من الزيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة كيف ي  -181

واالستثمار فيها، وهي "الفعالية في حاالت الطوارئ"، و"إدارة شؤون العاملين"، و"األدلة والتعلم" و"االستفادة من التكنولوجيا"، 

وية، وتشكل هذه األنشطة ما يقرب  وكذلك معالجة مجاالت المخاطر الهامة والحاسمة التي ال تغطيها نتائج اإلدارة األربع ذات األول

 . 2023لعام  في المائة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة 6من 

  الب  ا   زيادة في حجم عمليات  2023و 2022مليار دوالر أمريكي في خطة التنفيذ المؤقتة بين عامي  3.5وتعكس الزيادة البالغة  -182

تعقيد عمله. وتؤدي التكاليف اإلضافية المتعلقة بالزيادة في الحجم والتعقيد   إلى زيادة  الب  ا  في حين أدى السياق الذي يعمل فيه  

 في المائة.  5إلى زيادة الميزانية بنسبة 

 التضخم 

إلى التضخم.   2023مليون دوالر أمريكي من الزيادة اإلجمالية في ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام  21.1ي عزى حوالي  -183

في المائة في تكاليف غير    3 في المائة في تكاليف الموظفين؛ وتضخم بنسبة  6كونات تضخمية: تضخم بنسبة  ويشمل ذلك أربعة م

 الموظفين؛ وزيادة استثنائية في تكاليف الطاقة في المقر؛ وصندوق طوارئ للمكاتب القطرية. 

بشراء آجل لمبالغ اليورو المتوقعة لتوفير   لب  ا  ا وبالنسبة لمكون اليورو من التكاليف المتكبدة في المقر والمكاتب العالمية، يقوم   -184

ى قدر أكبر من اليقين فيما يتعلق بالقيمة الدوالرية للنفقات المقومة باليورو. وقد أدى ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل اليورو إل

 تعويض جزئي للزيادات المرتبطة بالتضخم. 

 تكاليف الوظائف ال  يار ة 

ئف المقترحة في الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة الدولية في ميزانية دعم البرامج واإلدارة باستخدام معدالت  ت حسب تكاليف الوظا -185

معيارية. ويعاد حساب هذه المعدالت كل عام لتعكس التكاليف الفعلية للتوظيف في كل رتبة وموقع، بما في ذلك تكاليف استحقاقات  

إلى    2023الصرف المتوقعة للنفقات المقومة باليورو. وتستند تكاليف الوظائف المعيارية لعام    الموظفين، والمزايا والبدالت، وأسعار

، والتي تمت زيادتها لتعكس التضخم والمبالغ المستحقة لتكاليف ما بعد الخدمة، استنادا إلى تقدير 2021التكاليف الفعلية في عام  

 ضات انتهاء الخدمة. اكتواري وتكاليف األمن وتكاليف رفاه الموظفين وتعوي 

في المائة فقط لتكاليف الموظفين في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام   2وللتعويض عن معدل التضخم المقدر بأقل من قيمته والبالغ   -186

 . 2023أعلى من معدل التضخم المتوقع لعام   2023في المائة المطبق في ميزانية  6، فإن معدل التضخم البالغ 2022

استنادا إلى تكاليف الوظائف المعيارية لعام   2023ة إجمالي تكاليف الموظفين في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  وتظهر مقارن  -187

 مليون دوالر أمريكي.  10.9زيادة قدرها   2023ونفس التكاليف اإلجمالية المستندة إلى تكاليف الوظائف المعيارية لعام  2022

، تم نقل تكاليف االنتداب للوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة، والتي تم تمويلها من مخصصات  2023وبالنسبة لعام  -188

منذ عام   المركزية  االعتمادات  إطار  في  في  2008منفصلة  التقني  التغيير  ويوفر هذا  المعيارية.  الوظائف  تكاليف  معدالت  إلى   ،

 
 . 2022أغسطس/آب    –اآلفاق العالمية لوحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إكونوميست   52
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تساب المعدالت غير المتعلقة بدعم البرامج واإلدارة وال يؤثر على المبلغ اإلجمالي لميزانية دعم البرامج  الميزانية االتساق مع اح

 . 2023واإلدارة لعام 

وتشمل االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين الطويلة األجل التكاليف المتكبدة في إطار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة،   -189

انتهاء الخدمة، وخطة تعويضات الموظفين، واالستحقاقات األخرى ذات الصلة بانتهاء الخدمة. وقد وافق المجلس  ونظام مدفوعات  

مليون دوالر أمريكي من التمويل اإلضافي السنوي اللتزامات استحقاقات الموظفين    7.5على مبلغ قدره    2010في دورته السنوية لعام  

ر إلى أنه ينبغي توفير هذا التمويل من أجل تحقيق التمويل الكامل اللتزامات استحقاقات  عاما في ضوء التوقعات التي تشي   15لمدة  

في المائة؛ غير أن هذه النسبة انخفضت إلى    108، كانت نسبة األصول إلى الخصوم  2021الموظفين الطويلة األجل. وفي نهاية عام  

ائدة العالمية، وتوقعات التضخم المرتفعة، وزيادة مخاطر التضخم  بسبب ارتفاع أسعار الف  2022يونيو/حزيران    30في المائة في    86

مليون دوالر أمريكي لتمويل    7.5المصحوب بركود اقتصادي التي تؤثر على األصول عالية المخاطر. ونتيجة لذلك، يستمر إدراج  

 التزامات استحقاقات الموظفين في تكاليف الوظائف المعيارية. 

 تكاليف  ي  ال وظفين 

ماليين دوالر    5في المائة تبلغ حوالي    3مع تقديرات التضخم في منطقة اليورو، فإن قيمة تضخم تكاليف غير الموظفين بنسبة    تماشيا -190

 . 2023أمريكي. وينطبق ذلك على جميع التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام 

 ال كاتب تكاليف الطاقة ل  افق 

في ميزانية دعم البرامج    الب  ا  مليون دوالر أمريكي لمقر    3.2أ درجت زيادة استثنائية في تكاليف الكهرباء والغاز قدرها نحو   -191

أبلغ الموردون    2022في الربع األخير من عام    للب  ا  . وستنتهي عقود المرافق الحالية  2023واإلدارة لعام   أن    الب  ا  وقد 

. وتأخذ الزيادة أيضا في االعتبار تكاليف شغل مساحة مكتبية إضافية في روما في أوائل  2023ن أعلى بكثير في عام  المعدالت ستكو

 . والجهود الرامية إلى الحد من استهالك الطاقة مثل تحسين ضبط درجة حرارة أجهزة تكييف الهواء خالل أشهر الصيف  2023عام  

 صندوق الطوارئ لل كاتب القط  ة 

مليون دوالر أمريكي لتغطية الزيادات غير المتوقعة    2ة ميزانية دعم البرامج واإلدارة المخصصة للمكاتب القطرية بمقدار  تمت زياد -192

في تكاليف الدعم المتكبدة على المستوى المحلي بسبب االنخفاض المحتمل في مساهمات الحكومات المضيفة، والزيادة الكبيرة في  

التمويل،   المكاتب القطرية  التضخم، واتساع فجوة  الثابتة، وال سيما في حالة  تكاليفها  مما يهدد قدرة المكاتب القطرية على تغطية 

األصغر حجما. وسي خصص صندوق الطوارئ هذا، الذي يديره مكتب دعم إدارة العمليات، للبلدان حسب الحاجة طوال العام لسد  

 العجز االستثنائي في الميزانية.

 ا ولو ات ال ؤسسية 

 الف الية ف  حاالت الطوارئ

الخبرة الحالية وستعمل على مواصلة  2023خالل عام  لها،  ستركز وظيفة االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة   -193 ، على تعزيز 

مليون دوالر أمريكي من    5.1تطوير قدرة الموظفين الميدانيين على التكيف مع االحتياجات المتغيرة. وفي هذا السياق، سي خصص  

في حاالت  ميزا العاملة  القوة  تخطيط  تنسيق  في  للش عبة  القيادي  الدور  لتعزيز  الطوارئ  لش عبة عمليات  واإلدارة  البرامج  دعم  نية 

الطوارئ ونشرها، بما في ذلك من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على فريق االستجابة السريعة ومبادرة المواهب الشابة في حاالت  

لوظائف االستجابة لحاالت الطوارئ، وإعادة تصميم قائمة االستجابة لحاالت الطوارئ وتحسين    الطوارئ، وإنشاء ملفات تعريف
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الحاجة إلى التوجيه المعياري ونشر الخبرات في الميدان   2023التدريب؛ كما سيتناول تخصيص ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  

 . للب  ا  والحفاظ على قدرات التنسيق المدنية والعسكرية  

البرامج واإلدارة  -194 وللحفاظ على المرونة والقدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ، سيتم تخصيص مبلغ إضافي من ميزانية دعم 

لزيادة التخطيط واإلدارة ونشر موظفي سلسلة اإلمداد. وسيضمن ذلك عملية تعيين منظمة وتنمية قدرات الموظفين من خالل مهام  

 ميدانية لتخطيط التعاقب. 

إلى زيادة التحديات األمنية التي تتم مواجهتها في المواقع الميدانية النائية. ولتخفيف   للب  ا  دى توسيع نطاق العمليات اإلنسانية  وقد أ -195

مليون دوالر أمريكي   1.8هذه المخاطر األمنية المتزايدة، تمت زيادة ميزانية دعم البرامج واإلدارة المخصصة لألمن الميداني بمقدار  

ارات القيادة االستراتيجية والتقنية لموظفي األمن القطريين وتعيين موظفي أمن ميدانيين إضافيين لنشرهم على المستوى دون  لبناء مه

 اإلقليمي.

وبهدف رئيسي يتمثل في دعم المكاتب القطرية في سد فجوات التمويل أثناء حاالت الطوارئ، وبالنظر إلى النمو الكبير في برنامج   -196

  0.8لزيادات في مرافق التمويل االستراتيجي، سيتم استثمار مخصصات من ميزانية دعم البرامج واإلدارة قدرها  وا  الب  ا  عمل  

مليون دوالر أمريكي لزيادة الموظفين من أجل إدارة الزيادة في الحجم وتحسين تحليل البيانات لصنع القرار وتبسيط العمليات لمرافق  

 التمويل االستراتيجي.

  ا لين سياسة شؤون ال

، وهي إدارة شؤون العاملين، فإن الزيادة الكبيرة في ميزانية دعم البرامج  2: وفقا لترتيب أولويات نتيجة اإلدارة  تنفيذ إطار التوظيف -197

تحسين الشروط التعاقدية لموظفيه،    الب  ا  . وسيواصل  الب  ا  مخصصة لتنفيذ سياسة شؤون العاملين في    2023واإلدارة لعام  

وال سيما أولئك الذين كانوا يؤدون وظائف أساسية لعدة سنوات ومع ذلك يظلون بعقود فنية واستشارية قصيرة األجل. وفي إطار  

ء ما يقدر بنحو  . وسيتم إنشا275ميزانية دعم البرامج واإلدارة، سيزداد عدد الوظائف الفنية المكافئة بدوام كامل لمدة محددة بمقدار  

  11وظيفة جديدة بعقود محددة المدة من خالل تحويل الوظائف بعقود قصيرة األجل والوظائف االستشارية، بتكاليف تقارب    185

مليون دوالر أمريكي. وستشهد اإلدارات التي تعتزم تحويل أعلى نسب من العقود الفنية واالستشارية القصيرة األجل إلى عقود فنية  

أعلى زيادة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة للحد من عدم المساواة في أنواع العقود حسب اإلدارات    2022ة في عام  محددة المد

 والش عب. 

الموظفين -198 توظيف وترقية وتنمية  تخصيص  تعزيز  سيتم  واإلدارة، في عام    4.5:  البرامج  دعم  ميزانية  أمريكي من  مليون دوالر 

  الب  ا   ، وذلك في المقام األول إلدارة التوظيف المؤسسي وخدمات التعاقد لتلبية احتياجات  للب  ا  ، لزيادة القدرة التشغيلية  2023

بدعم متخصص لتلبية احتياجاتها وبرامجها    الب  ا  المتزايدة من الموظفين بشكل أفضل. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تزويد وظائف  

 م العالمية والمبادرات األخرى المتعلقة بالمهارات الشاملة. التعليمية )التعلم الوظيفي( ولتطوير برامج التعل

تمويال لبدء التخطيط االستراتيجي للقوة العاملة وتنفيذ خطط العمل ذات الصلة    2023وتشمل ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام   -199

ب لتصميم وتنفيذ برامج التطوير المهني  للش عب. وسيشمل العمل إنشاء وحدات إلدارة القوة العاملة على مستوى اإلدارات أو الش ع

 وإعداد أدوات مخصصة وخطة تعاقب تعمل على بناء القوة العاملة وتجهيزها للعمل في بيئة معقدة وسريعة التطور. 

قدره   -200 الميزانية  في  اعتماد مركزي جديد  بند  بتنفيذ سياسة    0.4ويتعلق  أمريكي  دوالر  التيسيرية    الب  ا  مليون  الترتيبات  بشأن 

التنفيذي في فبراير/شباط   للمدير  تعميم  الموافقة عليها من خالل  تمت  . وستغطي  2022المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة، والتي 

تكاليف التنفيذ المعتمدة وبدالت اإلقامة المعقولة للموظفين والتكاليف المتكررة لنظام إدارة طلب اإلقامة المعقولة   2023ميزانية عام 

 إلدارة العملية المؤسسية والجهود ذات الصلة. والموارد الالزمة 
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 ا دلة والت لم 

مليون دوالر أمريكي إلدارة وضع البرامج والسياسات من أجل تعزيز    2.4سي خصص من ميزانية دعم البرامج واإلدارة مبلغ قدره   -201

الميداني، وال سيما الموظفين والنظم والهياكل لتخفيف المخاطر   الحرجة. وسيعزز ذلك استخدام أدلة قوية وحسنة  أنشطة الرصد 

 التوقيت وذات صلة طوال دورة البرامج.

وستواصل إدارة التسيير التركيز على منهجيات لدعم إدارة المخاطر المؤسسية والميدانية. وبمخصصات من ميزانية دعم البرامج   -202

ة تتعلق بدعم إدارة المخاطر المؤسسية والميدانية والرقابة  مليون دوالر أمريكي، ستمول اإلدارة أنشطة محدد  0.4واإلدارة قدرها  

 اإلدارية والمساءلة. 

مليون دوالر    0.4قدره  ي قترح تخصيص إضافي  الهام في التقييم والزيادة الناتجة عن ذلك في عدد التقييمات،    الب  ا  وباستثمار   -203

 العمل المتعلق بمتابعة التقييمات. ميزانية دعم البرامج واإلدارة للزيادة الناتجة في من أمريكي 

مليون دوالر أمريكي دمج المنظور الجنساني في جمع البيانات   0.4وستدعم مخصصات ميزانية دعم البرامج واإلدارة البالغة حوالي   -204

لنتائج القطرية  ، وستضمن أن يشتمل إطار النتائج المؤسسية وابيانات الجودةوتحليلها، بما في ذلك فيما يتعلق بالبيانات األسرية و

 في مجال المساواة بين الجنسين كمكون شامل من الخطة االستراتيجية.  الب  ا  على عمل 

 االستفادة  ن التكنولوجيا 

رائد معترف به في مجال التكنولوجيا والبيانات وقد حددهما كعنصرين تمكينيين لخطته االستراتيجية الجديدة. وفي عام   الب  ا  إن  -205

بدأ في عام    3بلغ قدره  ، سي ستخدم م2023 الكاملة )جمع   2022ماليين دوالر أمريكي لتمويل نشاط  البيانات  لتفعيل سلسلة قيمة 

مصادر البيانات ودمجها، وتصور البيانات، وتوليد رؤى لصنع القرار(. ويتضمن هذا النشاط أيضا تحسين حوكمة البيانات على  

 اف على تنفيذ حوكمة البيانات للحلول الرقمية ومنتجات ومنصات البيانات. نطاق من خالل االستعراض وإصدار التوصيات واإلشر

بعد يوم. وفي عام   -206 يوما  باستمرار وتتزايد  المتأصلة موجودة  السيبرانية  المخاطر  نقاط الضعف  2023إن  إدارة  برامج  ، ستتوسع 

ك المزيد من األصول القائمة على السحاب،  واالستجابة للحوادث لتشمل مجموعة أكبر من أصول تكنولوجيا المعلومات، بما في ذل

لشبكات   مستمر  مسح  األطر   الب  ا  وإلجراء  نضج  على  العمل  وسيركز  السيبرانية.  والتهديدات  للمخاطر  للتصدي  وأصوله 

 المستخدمة في إجراء التقييمات ونشر التكنولوجيات التي توفر حماية أفضل للتطبيقات وتشفيرا متقدما للبيانات الحساسة. 

 تخفيف ال خاط  ال ؤسسية 

البرامج واإلدارة لعام   -207 بالتصدي للمخاطر. وعلى وجه الخصوص، المخاطر والضوابط    2023تعكس زيادة ميزانية دعم  االلتزام 

الرقابة  المتعلقة بإدارة شؤون المنظمات غير الحكومية وإدارة المستفيدين حيث تم تحديد أولويات المخاطر الهامة األخرى ومسائل  

 من خالل نتائج اإلدارة ذات الصلة. 

لتعزيز إدارة شؤون الشركاء    2023مليون دوالر أمريكي من ميزانية دعم البرامج واإلدارة في عام    1.6ومن المقرر تخصيص مبلغ   -208

ال إلضافة قدرات  المتعاونين، وهو مجال بالغ األهمية ي درج فيه استثمار غير متكرر في مبادرة مؤسسية حاسمة. وستستخدم األمو

من الموظفين إلى وحدة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والمكاتب اإلقليمية لتعزيز دورها في دعم المكاتب القطرية؛ وتوفير  

التدريب لموظفي المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية؛ ودعم إدارة التغيير وبدء نشر الرقمنة الشاملة لعمليات إدارة شؤون الشركاء  

 المتعاونين. 

مليون دوالر أمريكي في الميزانية لتعزيز إدارة المستفيدين من خالل تحسين خدمات التنفيذ والضمان وتعزيز    1.4ويجري رصد   -209

والخدمات   األعمال؛  ومحللي  النقد  على  القائمة  بالتحويالت  معنيين  وخبراء  الخدمة؛  كتالوج  إدارة  يشمل  وهذا  األعمال.  تسيير 
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الهوية. وفي هذا السياق، سيتم وضع إرشادات سياساتية ومعيارية، بما في ذلك بشأن النقد لألشخاص المتضررين   االستشارية إلدارة

 من األزمات، وقواعد ومعايير إدارة الهوية، والتماسك المعياري. 

 الحجم والت قيد 

استجابة لتزايد الجوع العالمي. ويتطلب    لب  ا   اتتمثل المحركات الرئيسية لزيادة الميزانية في النمو المستمر في حجم وتعقيد عمليات   -210

توسيع نطاق وعمق شراكاته، والحفاظ على المرونة وسرعة التصرف في استجاباته البرامجية وإدارة مخاطر    الب  ا  ذلك من  

 استراتيجية وائتمانية وتشغيلية أكبر.

ومكاتبه اإلقليمية. ويظهر هذا على سبيل    الب  ا  ميع ش عب  ويؤثر التعقيد المتزايد وحجم االستجابات التشغيلية وعددها على عمل ج -211

المساهمات وتخصيصها   أكبر من  بتسجيل عدد  المرتبطة  القانونية  الموارد والوظائف  المثال في األثر على جمع األموال وإدارة 

ذها أكثر تعقيدا؛ والتحديات التي تواجه  وإنفاقها، فضال عن االتفاقات الجديدة مع الجهات المانحة والتي غالبا ما يكون تصميمها وتنفي 

المشتريات والبرامج وإدارة الموارد والوظائف القانونية المرتبطة بزيادة عدد الموردين؛ وحاجة المكاتب اإلقليمية ووظائف البرامج 

الطل من  والمزيد  الرصد؛  وتعزيز  البرامج  وصول  مدى  وزيادة  جديدة  وتشغيلية  استراتيجية  شراكات  تنفيذ  يتعلق  إلى  فيما  بات 

بالمعلومات )من حيث النوع والتوقيت( لدعم التوعية والدعوة وجمع األموال والشفافية والمساءلة، والتي تؤثر على جميع الوحدات  

 التي تنشئ البيانات وتجمعها وتحللها وتعرضها. 

تحدة التي تشترك كيانات في تحمل تكاليفها،  من ميزانيات األمم الم  الب  ا   ويؤثر حجم وتكاليف العمليات تأثيرا ملموسا على حصة   -212

. وهذه التكاليف مدرجة في الميزانية في االعتمادات المركزية لعام 2023مليون دوالر أمريكي في عام  1.7والمتوقع أن تزيد بنحو 

نسيق، ولجنة الخدمة المدنية . وتشمل هيئات األمم المتحدة التي تشترك كيانات في تمويلها مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالت 2023

بشكل رئيسي من  التكاليف  الزيادة في  السالمة واألمن. وتملي  المتحدة، وإدارة  لمنظومة األمم  المشتركة  التفتيش  الدولية، ووحدة 

وى  محركات التكاليف المستخدمة في حساب تكاليف هيئات األمم المتحدة التي تشترك كيانات في تمويلها، وهي عدد الوظائف ومست 

 النفقات.

برنامج عمل   -213 وتعقيد  في حجم  الكبيرة  الزيادة  إدارة   الب  ا  ومع  تعزيز عمليات  التسيير  إدارة  المساهمات، ستواصل  وإيرادات 

وسد فجوات التمويل. وتبلغ قيمة هذا   الب  ا  الميزانية وحوكمتها، بقدرات كافية وخبرة متخصصة لتقديم الدعم الالزم لزيادة موارد  

 مليون دوالر أمريكي. 0.9ي ميزانية دعم البرامج واإلدارة النشاط ف

 االعت ادات ال  كز ة 

مليون دوالر أمريكي    3.3مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة قدرها    32تبلغ    2023إن ميزانية االعتمادات المركزية المقترحة لعام   -214

 . 2022في المائة عن ميزانية عام   11.5أو 

أدناه لعامي   8- ركزية وقابليتها للمقارنة، أ عد تصنيف جديد لبنود الميزانية وهو مبين في الجدول رابعاولتحسين عرض الميزانية الم -215

البندين 2023و  2022 الموظفين" وتمت إضافة  الوكاالت واتحاد  بين  المشتركة  المؤسسية  "الوظائف  الميزانية  بند  إزالة  . وتمت 

 الجديدين التاليين:

   أنشطة الشراكات )األمم المتحدة/خارج األمم المتحدة(" التكاليف المتعلقة بالوظائف والعقود المشتركة  يشمل بند ميزانية"

 بين الوكاالت، والتي كانت مدرجة في السابق في بند "الوظائف المؤسسية المشتركة بين الوكاالت واتحاد الموظفين". 
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  ب الوظائف  حصريا  المتحدة"  األمم  موظفي  "اتحادات  بند  بند يشمل  في  سابقا  مدرجة  كانت  والتي  دال،  الركيزة  موجب 

 "الوظائف المؤسسية المشتركة بين الوكاالت واتحاد الموظفين". 

 0.3وباإلضــافة إلى ذلك، أعيدت تســمية بند الميزانية الســابق "أخرى" ليصــبح "رســوم األمم المتحدة األخرى". وتشــمل هذه الفئة  

ــروع األمم  ــأن الهوية الشــخصــية، والذي يهدف إلى حل الصــعوبات المرتبطة بتجزؤ مليون دوالر أمريكي لمش المتحدة الجديد بش

 البيانات ونقل البيانات عبر مؤسسات األمم المتحدة.

ين دوالر أمريكي ي مال  3الخاص بأنشطة الشراكات )األمم المتحدة/خارج األمم المتحدة(، هناك زيادة مقررة قدرها    الميزانيةوفي بند   -216

االستراتيجية، بما في   الب  ا   لتغطية تكاليف زيادة عدد الموظفين المنتدبين ومساهمات غير الموظفين في شراكات  2023في عام  

ذلك تحالف من المزرعة إلى السوق، وهو مبادرة بين القطاعين العام والخاص تعزز التعاون بين المنتجين والشركات األخرى ذات  

 . للب  ا  الدولية للصليب األحمر بشأن تعزيز التعاون في تحقيق األهداف االستراتيجية  الصلة بالزراعة، واتفاق مع اللجنة

 والتغييرات الملحوظة األخرى هي كما يلي: -217

   لعام العالمي  اجتماع اإلدارة  إلغاء  لعام  2021بعد  البرامج واإلدارة  است خدمت مخصصات ميزانية دعم  لتغطية   2021، 

 . 2021على نفس مستوى ميزانية عام  2023وكانت ميزانية اجتماع عام .  2022تكاليف االجتماع في عام 

   من ميزانية االعتمادات المركزية وأدرجت  2022مليون دوالر أمريكي في عام    3.5أ زيلت تكاليف االنتداب، التي بلغت ،

ت تكاليف الوظائف  من أجل الحفاظ على االتساق مع احتساب معدال  2023في معدالت تكاليف الوظائف المعيارية لعام  

 المعيارية خارج ميزانية دعم البرامج واإلدارة. 

   بضمان    الب  ا  مليون دوالر أمريكي بشأن "إدماج منظور اإلعاقة"، وفقا اللتزام    0.4أ ضيف بند جديد في الميزانية بقيمة

 وصول برامجه إلى األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 . 2022مقارنة بعام  2023المركزية لعام  قائمة شاملة باالعتمادات  8- ويقدم الجدول رابعا -218

 ) ليون دوالر أ   ك ( : االعت ادات ال  كز ة لل تطلبات القا و ية والتكاليف ا خ ى ال دارة   كز ا 8-الجدول راب ا

  سبة الف ق  2022 2023  

 103 0.9 1.8 ال كيزة ألف: االست اتيجية والوجهة

 61 0.4 0.7 مجلس الرؤساء التنفيذيين 

 100 0.0 0.6 اجتماع اإلدارة العالمي 

 12 0.4 0.4 تكاليف التعيين

 10 0.1 0.1 اإلدارة العليا وشبكة الخريجين 

 (6) 20.9 19.6 ال كيزة باء: خد ات ا ع ال 

 10 0.2 0.2 اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ 

 43 0.8 1.1 لجنة الخدمة المدنية الدولية

 27 2.1 2.7 القانونية التأمين والرسوم 

 (14) 0.5 0.4 األهمية الحيوية للبرامج واللجنة الدائمة المعنية بالتغذية 

 36 0.5 0.7 الخدمات التي تقدمها الوكاالت األخرى 

 (100) 3.4 0.0 تكاليف إعادة االنتداب

 0 0.4 0.4 جوائز الموظفين، والتسوية، واالستقصاء 
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 ) ليون دوالر أ   ك ( : االعت ادات ال  كز ة لل تطلبات القا و ية والتكاليف ا خ ى ال دارة   كز ا 8-الجدول راب ا

  سبة الف ق  2022 2023  

 6 13.0 13.7 في تكاليف إدارة السالمة واألمن الب  ا  حصة 

 100 0.0 0.4 إدماج منظور اإلعاقة

 72 4.7 8.2 ال كيزة دال: الدعوة، والش اكات، وج ع ا  وال، والتنسيق  ع ا  م ال تحدة 

 214 1.4 4.4 أنشطة الشراكات )األمم المتحدة/خارج األمم المتحدة(

 7 2.6 2.7 المقيم ومركز التقييم تقاسم تكاليف نظام المنسق 

 9 0.2 0.2 الرسوم القانونية لوكاالت األمم المتحدة 

 245 0.1 0.5 الرسوم األخرى لألمم المتحدة

 0 0.4 0.4 اتحاد موظفي األمم المتحدة 

 9 2.2 2.4 ال كيزة هاء: الحوك ة وال قابة ال ستقلة

 0 0.2 0.2 اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة

 0 0.4 0.4 المراجعة الخارجية للحسابات 

 0 0.2 0.2 رسوم العضوية في المبادرة الدولية للشفافية في المعونة

 (69) 0.2 0.1 الخدمات االستشارية

 29 1.2 1.5 وحدة التفتيش المشتركة

 11 28.7 32.0 ال ج وع

 2023الهيكل التنظي   لأل ا ة ل ام  2023

يرأسه المدير التنفيذي وينقسم إلى ستة مجاالت مترابطة: إدارة ثقافة    للب  ا  ، فإن الهيكل التنظيمي  3- كما هو مبين في الشكل رابعا -219

مكان العمل، وإدارة التسيير )إدارة تسيير الموارد سابقا(، وإدارة وضع البرامج والسياسات، وإدارة سلسلة اإلمداد وحاالت الطوارئ  

تب نائب المدير التنفيذي سابقا(، وإدارة تسيير العمليات )مكتب رئيس الديوان سابقا( وإدارة الشراكات والدعوة. وباستثناء واألمن )مك

إدارة تسيير العمليات، التي يرأسها رئيس الديوان، يرأس اإلدارات الخمس األخرى نائب للمدير التنفيذي. وسيعزز العمل في المجاالت  

 راتيجي في المقر والدعم للميدان من خالل تقديم سياسات عالمية محسنة وتعزيز مراقبة الجودة وأنشطة الرقابة. الستة التعاون االست 

وأ دخل تغير هيكلي رئيسي على خطة اإلدارة الحالية وهو نقل ش عبة أمانة المجلس التنفيذي من مكتب نائب المدير التنفيذي السابق   -220

ويتم تطبيقه بأثر رجعي على جميع الجداول  2023ينعكس التغيير في الجداول الموجزة لعام إلى إدارة وضع البرامج والسياسات. و

 المعروضة في خطة اإلدارة هذه.  2022الموجزة لعام 
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 : الهيكل التنظي   لأل ا ة 3-الشكل راب ا
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حسب اإلدارة مقارنة بميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام   2023ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام  9- ويبين الجدول رابعا -221

2022 . 

 ) ليون دوالر أ   ك ( دعم الب ا   واإلدارة حسب اإلدارة  :  خصصات  يزا ية9-الجدول راب ا

 يزا ية دعم   

الب ا    

واإلدارة ل ام  

2023 

 التضخم

 يزا ية دعم 

الب ا    

واإلدارة قبل 

 التضخم

 يزا ية دعم 

الب ا    

واإلدارة ل ام  

2022 

ف ق القي ة  

بالدوالر 

 ا    ك  

  سبة التغي  

 1 0.6 43.0 43.6 4.8 48.4 ال كاتب القط  ة 

 6 6.5 105.3 111.7 4.7 116.4 ال كاتب اإلقلي ية 

 15 48.8 319.1 368.0 11.5 379.5 ال ق  

 3 0.3 9.1 9.4 0.2 9.6 إدارة تسيير العمليات 

 8 3.6 45.0 48.6 1.0 49.6 الش عب المسؤولة أمام المدير التنفيذي

 31 14.7 47.4 62.1 1.5 63.6 إدارة سلسلة اإلمداد وحاالت الطوارئ واألمن

 10 5.7 58.7 64.4 1.3 65.7 إدارة الشراكات والدعوة 

 20 10.5 52.1 62.6 1.5 64.1 إدارة وضع البرامج والسياسات 

 10 7.9 76.9 84.8 5.3 90.1 إدارة التسيير 

 21 6.2 29.9 36.1 0.7 36.8 إدارة ثقافة مكان العمل 

 11 3.2 28.7 31.9 0.1 32.0 االعت ادات ال  كز ة 

 12 59.1 496.1 555.2 21.1 576.3 ال ج وع

 الز ادات  ي  ال  تبطة بالتضخم حسب الوحدة التنظي ية 

مليون دوالر أمريكي حسب الوحدة    576.3البالغة    2023أعاله ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقترحة لعام    9- يبين الجدول رابعا -222

حسب اإلدارة، بدون مراعاة التضخم.    2023الوحدات التنظيمية وميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  التنظيمية، وأثر التضخم عبر  

البرامج واإلدارة لعام   البرامج واإلدارة لعام    2023وتتم مقارنة ميزانية دعم  لعرض    2022بدون مراعاة التضخم بميزانية دعم 

 ها ودرجة تعقيدها. مخصصات الميزانية المتعلقة باألولويات المؤسسية وحجم

 ال كاتب القط  ة 

ص ممت ميزانية دعم البرامج واإلدارة المخصصة للمكاتب القطرية لدعم الوظائف األساسية التي ال ت عزى مباشرة إلى العمليات.   -223

ري،  وبالنسبة لكل مكتب قطري، تغطي ميزانية دعم البرامج واإلدارة منصب المدير القطري، وموظف وطني مساعد للمدير القط

مليون دوالر أمريكي    0.6زيادة قدرها   2023وسائق، والتكاليف األساسية لتشغيل المكتب. ويظهر تخصيص المكتب القطري لعام  

 . 2022لتغطية مبلغ مخصص للمكتب القطري في أوكرانيا لم يكن مدرجا في خطة اإلدارة لعام 

 ال كاتب اإلقلي ية 

مكاتب القطرية، حيث تساعدها في تنفيذ االستراتيجيات والسياسات على المستوى التشغيلي، تمثل المكاتب اإلقليمية خط الدعم األول لل -224

المخصصة للمكاتب اإلقليمية    2023وتضمن فعالية اإلدارة والرقابة التشغيلية واالتساق. وتشمل ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  

القدرة على االستجابة بسرعة والتنسيق مع الهيئات اإلقليمية. وتبلغ ميزانية تعزيز االستراتيجيات اإلقليمية وتنفيذ التوجه المؤسسي و

مليون دوالر أمريكي، بزيادة   111.7والصافية بعد مراعاة التضخم  2023دعم البرامج واإلدارة المخصصة للمكاتب اإلقليمية لعام 
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في المائة للمكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا. وكانت أكبر  3. وكانت أقل زيادة قدرها 2022في المائة عما كانت عليه في عام  6قدرها 

في المائة( والمكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية   12الزيادات للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ )

والتنسيق. وتشكل هاتان المنطقتان أيضا في المائة(، مع مبادرات وجهود مركزة تهدف إلى تعزيز الدعم التقني للمكاتب القطرية  7)

 أعلى نسبة من الزيادات في المتطلبات التشغيلية. 

 ال ق  

في المائة    15مليون دوالر أمريكي، أو    48.8قدرها    2023دعم البرامج واإلدارة المخصصة للمقر في عام  ميزانية  كانت الزيادة في   -225

بعام   الكبير2022مقارنة  للتغييرات  لمختلف اإلدارات. وكانت القرارات بشأن الزيادات في    2022ة من عام  . ويرد أدناه وصف 

، وتؤيد في المقام األول الفعالية في  2023مخصصات ميزانية دعم البرامج واإلدارة متوافقة إلى حد كبير مع أولويات ميزانية عام  

لوجيا والتصدي للمخاطر، وتوفر أيضا قدرات إضافية  حاالت الطوارئ، وإدارة شؤون العاملين، واألدلة والتعلم، واالستفادة من التكنو

 للزيادة في حجم وتعقيد العمليات وبيئة التشغيل.

أعاله، فإن الوحدات التنظيمية الثالث التي سجلت أكبر زيادات مطلقة في ميزانية دعم البرامج   9-وكما هو مبين في الجدول رابعا -226

هي إدارة سلسلة اإلمداد وحاالت الطوارئ واألمن، وإدارة وضع البرامج   2022)بدون التضخم( مقارنة بعام    2023واإلدارة لعام  

 في المائة من الزيادة في ميزانية المقر. 61والسياسات، وإدارة التسيير. وتشكل الزيادات في هذه اإلدارات الثالث 

م البرامج واإلدارة للقدرة االحتياطية واألمن  وستستفيد إدارة سلسلة اإلمداد وحاالت الطوارئ واألمن من تمويل إضافي في ميزانية دع -227

الميداني وتخطيط القوة العاملة. ولدى هذه اإلدارة أيضا أعلى نسبة من التحويالت المقررة لعقود الفئة الفنية والخبراء االستشاريين 

 القصيرة األجل إلى عقود الفئة الفنية المحددة المدة. 

مج واإلدارة اإلضافية المخصصة إلدارة وضع البرامج والسياسات، من بين أمور أخرى، ومن المتوقع أن تمول ميزانية دعم البرا -228

الجهود المبذولة لمعالجة نقاط الضعف في الرصد الميداني، وإدارة شؤون الشركاء المتعاونين، وإدارة هوية المستفيدين. ولدى هذه  

 ة األجل واالستشارات إلى وظائف الفئة الفنية المحددة المدة. اإلدارة ثالث أكبر حصة من التحويالت المقررة من الوظائف القصير

وستؤدي الزيادة في تمويل ميزانية دعم البرامج واإلدارة المخصصة إلدارة التسيير إلى تمويل الجهود المبذولة لتعزيز إدارة الميزانية  -229

ر اإلدارة في العمل كعامل تمكين من خالل تنفيذ لتحقيق أهداف عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة وضمان استمرا

حلول رقمية يمكن الوصول إليها من شأنها أن تحسن عملية صنع القرار. ولدى هذه اإلدارة ثاني أكبر حصة من التحويالت المقررة  

 من الوظائف القصيرة األجل واالستشارات إلى وظائف الفئة الفنية المحددة المدة. 

البال -230 الزيادة  وجه    21غة  وستوفر  العمل، على  مكان  ثقافة  إلدارة  المخصصة  واإلدارة  البرامج  دعم  ميزانية  تمويل  في  المائة  في 

الخصوص، القدرة على تنسيق ورصد تنفيذ التخطيط االستراتيجي للقوة العاملة، وإدارة عمليات التعيين والترقية، وضمان التمويل  

 الكافي لتنمية الموظفين.
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 ى التنظي   وبند اإل فاق ال يزا ية حسب ال ستو

 ) ليون دوالر أ   ك ( :  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب ال ستوى التنظي   وبند اإل فاق 10-الجدول راب ا

 2022خطة  2023خطة   

 ال ا لون   
تكاليف  ي  

 ال ا لين 
 ال ج وع

 ال ا لون 
تكاليف  ي  

 ال ا لين 
 ال ج وع

 ال وظفون* 
ال ا لون  

 اآلخ ون
 ال وظفون* 

ال ا لون  

 اآلخ ون

المكاتب  

 القطرية 
28.8 5.0 14.6 48.4 26.5 5.4 11.1 43.0 

المكاتب  

 اإلقليمية 
63.2 36.4 16.8 116.4 58.9 33.1 13.3 105.3 

 319.1 54.5 51.4 213.2 379.5 60.1 53.4 266.0 المقر 

االعتمادات  

 المركزية
2.9 – 29.1 32.0 1.1 – 27.6 28.7 

 496.1 106.5 89.9 299.7 576.3 120.6 94.8 360.9 ال ج وع

 ألغراض المقارنة. 2022فئة الموظفين تشمل اآلن تكاليف وحدة المساعدة المؤقتة وت طبق بأثر رجعي على علم  *

وعلى غرار السنوات السابقة، تشمل تكاليف الموظفين تكاليف الموظفين الفنيين وموظفي فئة الخدمات العامة، حيث إن هاتين الفئتين   -231

الميزانية باستخدام تكاليف الوظائف المعيارية. وتعزى الزيادة في تكاليف ميزانية دعم البرامج واإلدارة  من الموظفين مدرجتين في  

إلى ارتفاع   2023مليون دوالر أمريكي في عام    360.9إلى    2022مليون دوالر أمريكي في عام    299.7المخصصة للموظفين من  

 ف المعيارية. عدد الوظائف في هاتين الفئتين وزيادة تكاليف الوظائ 

تحسين الشروط    الب  ا  بشأن شؤون العاملين ومبادرة التخطيط االستراتيجي للقوة العاملة، سيواصل    الب  ا  وتمشيا مع سياسة   -232

التعاقدية لموظفيه، وال سيما أولئك الذين كانوا يؤدون وظائف أساسية لعدة سنوات ولكنهم ال يزالون يعملون بعقود قصيرة األجل.  

هذا االلتزام إلى زيادة التكاليف المرتبطة بتحويل الوظائف من العقود الفنية واالستشارية القصيرة األجل إلى العقود الفنية  وقد أدى  

 المحددة المدة. 

المكاتب القطرية، والمكاتب    - عدد الوظائف في ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسب المستوى التنظيمي    11- ويبين الجدول رابعا -233

. وبالمقارنة مع 2023والمتوقع لعام    2022وحسب الفئة، على النحو المعتمد في عام    - اإلقليمية، والمقر، واالعتمادات المركزية  

في المائة منها في المقر. وستنخفض الوظائف الفنية القصيرة   94، نسبة 2023ف إضافية مقررة لعام وظائ  303، هناك 2022عام 

 بتوفير عقود أكثر استقرارا وطويلة األجل لموظفيه األساسيين. الب  ا  في المائة، تمشيا مع التزام  29األجل بنسبة 
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 * ستوى التنظي   )عدد الوظائف(:  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب ال11-جدول راب ا
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       83 المكاتب القطرية 

 

171 254 81   1   

 

175 257 

 794 371 39   118 11 255 809 366 62   118 3 260 المكاتب اإلقليمية 

 114 2 105 112 446 571 99 781 398 2 126 113 498 545 74 042 1 المقر 

 12 االعتمادات المركزية

 

  1 

  

13 5     1 

  

6 

 171 3 651 151 447 690 110 122 1 474 3 663 175 499 663 77 397 1 ال ج وع

 *       ظ  ف                         ل        ظ             ظ   .

 وت كين ال  أة ال ساواة بين الجنسين 

المحدثة   53بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  الب  ا  سيسترشد االستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بسياسة  -234

بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين    الب  ا  مؤخرا وخطة التنفيذ المرتبطة بها. وقد استرشد تحديث السياسة بالتقييم المستقل لسياسة  

للفترة   النهج االستراتيجي    54، 2020- 2015المرأة  أن  أكد  تحديات ألن   للب  ا  والذي  يواجه  العام  التقدم  أن  إلى  مناسب وأشار 

  الب  ا  ارات في الموارد البشرية والمالية لم ترق إلى مستوى االلتزام التنظيمي بتنفيذ السياسة. وأوصى التقييم بأن ي دمج  االستثم

اإلجراءات الجنسانية بشكل منهجي في حوارات السياسات والبرامج على المستوى القطري، واالستعراضات والخطط االستراتيجية 

ات لتعبئة موارد مالية وبشرية متسقة لتحقيق المساواة بين الجنسين، مثل بناء كادر من المستشارين  القطرية؛ وأن يحدد استراتيجي 

المهنيين المعنيين بالمنظور الجنساني؛ وأن ينشئ فريقا توجيهيا رفيع المستوى معنيا بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتعزيز  

 المساءلة عن تنفيذ السياسة. 

ا -235 السياسات  بالتزامات  وتضع  للنهوض  الرئيسية  الدخول  نقاط  باعتبارها  القطرية  االستراتيجية  المستوى    الب  ا  لخطط  الرفيعة 

لتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في كل بلد يعمل فيه. ويدعم مكتب الشؤون الجنسانية دمج المساواة بين الجنسين 

نشطته، بهدف ضمان تلبية احتياجات األمن الغذائي والتغذية المحددة للنساء والرجال  وأالب  ا    وتمكين المرأة في جميع أعمال  

الجنسانية   الشؤون  التزامات ميزانية  واألوالد. وتدعم  للتحول    الب  ا  والبنات  برنامجه  وتنفيذ  والتدريب،  التقني  الدعم  تقديم  في 

مؤشر   وتطبيق  وإد نوع  بشأن    الب  ا  الجنساني،  والعمر،  السياسات  الجنس  في  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  ماج 

  الب  ا  واالستراتيجيات والوظائف المؤسسية األخرى. وتمشيا مع إصالحات األمم المتحدة وآليات المساءلة األوسع نطاقا، سيواصل  

 الجنسين وتمكين المرأة.  العمل لتجاوز االلتزامات المنصوص عليها في خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين

 
 (. B/Rev.1-WFP/EB.1/2022/4" )2022عام  بشأن المساواة بين الجنسين الب  ا  سياسة " 53

التقرير الموجز عن تقييم (؛ و"B-WFP/EB.A/2020/7)"  ( 2020-2015بشأن المساواة بين الجنسين )  الب  ا  يم سياسة  تقرير موجز عن تقي"  54 رد اإلدارة على 

 (. WFP/EB.A/2020/7-B/Add.1" )(2020- 2015بشأن المساواة بين الجنسين ) الب  ا  سياسة 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000136467
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000115663
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116480
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000116480
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الميزنة االستراتيجية من   -236 الجنسانية كجزء من  بالشؤون  المتعلقة  تقدير الموارد المقرر تخصيصها لألنشطة  تم تحديث إجراء  وقد 

الجنسين . ويأخذ اإلجراء في االعتبار التكاليف التناسبية للموظفين المشاركين في أنشطة المساواة بين  2021القاعدة إلى القمة في عام  

مليون دوالر أمريكي   28.3والتكاليف األخرى المساهمة فيها في المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب العالمية. وقدر ما يقرب من  

مليون دوالر أمريكي مدرج في ميزانية دعم   24.5في إطار األنشطة األساسية، منه    2023ألنشطة المساواة بين الجنسين في عام  

مليون دوالر أمريكي. وتتماشى الزيادة في التمويل المقرر للمساواة بين   24.4البالغ    2022، مقارنة بتقدير عام  البرامج واإلدارة

، مع االلتزامات المنصوص عليها في خطة تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وشعور 2022الجنسين، مقارنة بعام  

 .الب  ا  التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع وحدات   متجدد بملكية الجهود الرامية إلى تسريع

   دل تكاليف الدعم  ي  ال باش ة

للتأكد من أنه يمكن تمويل تكاليف األنشطة المحددة في ميزانية دعم البرامج   الب  ا  ي حسب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في   -237

واإلدارة بالكامل من إيرادات المساهمات المتوقعة. وفي الوقت نفسه، ال ينبغي أن يولد المعدل المحدد دخال فائضا يمكن استخدامه  

 في التنفيذ المباشر للبرامج. 

ضعت طريقة لحساب المعدل المعياري ل -238   2023وتم حساب المعدل المشتق لعام    2006،55تكاليف الدعم غير المباشرة في عام  وو 

 .12-على النحو المبين في الجدول رابعا

 )%( : حساب   دل تكاليف الدعم  ي  ال باش ة 12-الجدول راب ا

 5.56 2021المعدل األساسي في عام 

 2.02 الزيادة للنفقات غير المباشرة األعلى 

 (1.04) االنخفاض لتنبؤات التمويل األعلى 

   0.00 حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة األعلى  الزيادة لرصيد

 6.54 2023معدل تكاليف الدعم غير المباشرة المشتق لعام 

المباشرة المحسوب البالغ   -239 تكاليف ميزانية دعم البرامج واإلدارة وسيضمن الحفاظ على    6.56وسيغطي معدل تكاليف الدعم غير 

. ونظرا ألن 2024و  2023رصيد كاف في حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لتمويل المبادرات المؤسسية الحاسمة في عامي  

لبالغ خمسة أشهر، فال  سيكون أعلى من السقف المستهدف ا   2023رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة المتوقع في نهاية عام 

 داعي لزيادة معدل تكاليف الدعم غير المباشرة لرفع رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. 

  4 في المائة ومعدل أقل نسيته  6.5، تقترح اإلدارة الحفاظ على معدل معياري لتكاليف الدعم غير المباشرة نسبته  2023وبالنسبة لعام   -240

فقرة الرابعة )هـ( من المادة الثالثة عشرة من النظام المالي، للمساهمات الواردة من: حكومات البلدان في المائة، بما يتماشى مع ال

بلدانهم؛   في  البرامج  في  للمساهمة  والحكومات  المجلس؛  يحددها  حسبما  انتقالية،  بمرحلة  اقتصاداتها  تمر  التي  والبلدان  النامية 

تطبيق معدل    2022يحددها المجلس. وقد قرر المجلس في دورته السنوية لعام    والمؤسسات المالية الدولية بموجب الظروف التي 

؛ وتقترح  2022في المائة على مساهمات المؤسسات المالية الدولية خالل الفترة المتبقية من عام    4تكاليف الدعم غير المباشرة بنسبة  

ردة بموجب الفقرة الرابعة )هـ( من المادة الثالثة عشرة من لجميع المساهمات الوا  2023اإلدارة تمديد العمل بهذا المعدل حتى عام  

في المائة من أدنى المعدالت المعيارية لتكاليف الدعم غير المباشرة بين الصناديق والبرامج    6.5النظام المالي. وال يزال المعدل البالغ  

 والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة.

 
 (. C/1-WFP/EB.A/2006/6" )استعراض معدل تكاليف الدعم غير المباشرة" 55

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000115571
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 الب ا   واإلدارة  حالة حساب تسو ة دعم 

، الفروق بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة ونفقات دعم  2002يسجل حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة، الذي أنشئ في عام   -241

للفترة المالية. ويعمل الرصيد كشبكة أمان لتغطية مخاطر حدوث عجز في دخل تكاليف الدعم غير    الب  ا  البرامج واإلدارة في  

، أقر المجلس استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة للمبادرات  2015رة الالزمة لنفقات دعم البرامج واإلدارة. وفي عام  المباش

ي مك ن    56المؤسسية الحاسمة،  من االستثمار في المبادرات المستدامة التي تتطلب استثمارا غير متكرر وتحسن تقديم    الب  ا  مما 

المستفيدين. إلى  الدعم    الخدمات  لصناديق  واإلدارة  البرامج  دعم  تسوية  حساب  استخدام  أيضا  يجوز  المجلس،  بموافقة  ورهنا 

 . الب  ا  المواضيعية ولتعزيز احتياطيات 

اعت مد رصيد مستهدف يغطي خمسة أشهر من نفقات دعم  57وعقب استعراض الرصيد األمثل لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة،  -242

أرصدة االفتتاح والختام    13- د أدنى" قدره شهرين لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. ويعرض الجدول رابعاالبرامج واإلدارة و"ح

البرامج واإلدارة في عامي   تسوية دعم  المتوقعة في حساب  لعام  2023و  2022والتحركات  المتوقع  الختامي  الرصيد  . وسيكون 

. ومع األخذ في االعتبار 2023ة أشهر من نفقات دعم البرامج واإلدارة لعام  مليون دوالر أمريكي معادال لسبع  337.7والبالغ    2022

، واالستخدامات المقترحة لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 2023مليار دوالر أمريكي لعام    11توقعات المساهمة العالمية البالغة  

يون دوالر أمريكي، أي ما يقرب من ستة أشهر من  مل  284.9قدره    2023، سيكون الرصيد الختامي المتوقع لعام  2023في عام  

 نفقات دعم البرامج واإلدارة. 

 ) ليون دوالر أ   ك (  2023و  2022: التوق ات بشأن حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة ل ا   13-الجدول راب ا

 2022 2023 

 337.7 326.6  نا  /كا ون الثا   1حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة ف  

  11اإليرادات المتوقعة لتكاليف الدعم غير المباشرة )استنادا الدخل المتوقع من المساهمات العالمية البالغ 

 مليار دوالر أمريكي( 
630.0 630.0 

 (576.3) (496.1) ميزانية دعم البرامج واإلدارة المعتمدة/المقترحة

  *(27.0) الصادرة بموجب سلطة المدير التنفيذي )تقديرية(  2022ميزانية دعم البرامج واإلدارة اإلضافية لعام 

 (106.5) (95.8) السحوبات المعتمدة/المقترحة من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 

 (50.4) (57.8) المبادرات المؤسسية الحاسمة  -

  (8.0) الب  ا   الصندوق المواضيعي لبرامج رفاه الموظفين في  -

 (50.0) (30.0) حساب االستجابة العاجلةتجديد موارد  -

 (6.1)  العجز في تكاليف الدعم غير المباشرة من مساهمات البنك الدولي  -

   

 284.9 337.7 د س ب /كا ون ا ول  31رصيد حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة ال توقع ف  

في عام  نفقات دعم البرامج واإلدارةأشهر من  5هدف حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة )ما يكافئ 

2023 ) 
 240.1 

 
(. ومعايير الموافقة على المبادرات المؤسسية  C/1-WFP/EB.A/2015/6" )التقدم المحرز في استعراض اإلطار المالي بما في ذلك تكاليف الدعم غير المباشرة"  56

برامج واإلدارة، وال تتعلق بمشروع بعينه، وتحتاج إلى تمويل يمكن التنبؤ به، ومن غير الحاسمة هي أن المبادرة تكون غير متكررة، وال تغطيها الميزانية العادية لدعم ال

 المرجح أن تولد استثمارات إضافية كافية من الجهات المانحة وتركز على التغيير التنظيمي. 

 (. C/1-WFP/EB.2/2015/5" ) أن استعراض اإلطار الماليتحديث بش" 57

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000024524
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 ) ليون دوالر أ   ك (  2023و  2022: التوق ات بشأن حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة ل ا   13-الجدول راب ا

 2022 2023 

في عام  الحد األدنى لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة )ما يكافئ شهرين من نفقات دعم البرامج واإلدارة

2023 ) 

 96.1 

ـــيا ــل إلى   * تـماشــ ـــبة تصــ في الـماـئة من التغيير المتوقع في   2مع قرار المجلس التنفـيذي اـلذي ـيأذن للـمدير التنفـيذي بتـعدـيل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانـية بنســ

مليون دوالر أمريكي من   14.7 مبلغ إـضافي قدره  على2022 تموز/يوليوحتى العالمية المتوقعة للـسنة، وافق المدير التنفيذي   اتاإليرادات بعد التغيير في مـستوى المـساهم

 .مليون دوالر أمريكي 27قدره  2022ه بنهاية عام صرفالمبلغ المقدر الذي قد يتم ودعم البرامج واإلدارة ألنشطة محددة. ميزانية 

 االستخدام ال قت ح لحساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة 

، والمستوى المتوقع للمساهمات  2022اب تسوية دعم البرامج واإلدارة في نهاية عام  في ضوء الرصيد الكافي المتوقع في ميزانية حس -243

البرامج واإلدارة المقترحة في عام  2023في عام   ، تقترح اإلدارة  2023، ودخل تكاليف الدعم غير المباشرة مقابل ميزانية دعم 

مليون دوالر أمريكي، وتصحيح خطأ    50بة العاجلة بمبلغ  استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لتجديد موارد حساب االستجا

مليون دوالر أمريكي   50.4مليون دوالر أمريكي واستثمار    6.1بمبلغ    2021في إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة حدث في عام  

 في أربع مبادرات مؤسسية حاسمة. 

 التحو ل إلى حساب االستجابة ال اجلة

على مواصلة إنقاذ األرواح، وبالتالي فإن ضمان استدامته أمر بالغ األهمية.    الب  ا  إن حساب االستجابة العاجلة ال غنى عنه لقدرة   -244

وقد تم تحديد هدف سنوي لحساب االستجابة العاجلة، ويتم تمويل الحساب أساسا من المساهمات الطوعية من الجهات المانحة من  

الستجابة العاجلة من المساهمات المقدمة إلى الخطط االستراتيجية القطرية. وتحقيقا لهذه الغاية، يواصل  خالل سداد سلف حساب ا

مثل   الب  ا   أخرى،  تمويل  مصادر  است خدمت  وقد  العاجلة.  االستجابة  حساب  في  مساهمات  تقديم  إلى  المانحة  الجهات  دعوة 

 حساب االستجابة العاجلة بشكل استثنائي. التحويالت من االحتياطيات واألرصدة الفائضة، لتمويل 

، تسير مخصصات حساب االستجابة العاجلة للمكاتب القطرية على المسار الصحيح لتتجاوز حجم المخصصات  2022وفي عام   -245

مليار    19.7مليون دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى ذلك، مع المتطلبات التشغيلية المتوقعة وقدرها    220البالغة    2021القياسي لعام  

مليار دوالر أمريكي، من المتوقع أن يزداد الطلب على   11وتوقع مساهمات عالمية قدرها  2022دوالر أمريكي في يونيو/حزيران 

. وفي هذا السياق، تقترح اإلدارة تحويل 2023استخدام حساب االستجابة العاجلة كمالذ أخير، في حالة عدم وجود مساهمات، في عام  

الدعوة    الب  ا  إلى حساب االستجابة العاجلة. وبينما سيواصل  مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة    50

إلى تقديم مساهمات مباشرة إلى حساب االستجابة العاجلة تضمن استدامته على المدى الطويل، فإن التحويل سي حسن توافر األموال  

 لمخصصات حساب االستجابة العاجلة. 

 ) ليون دوالر أ   ك (  2022 و يو/حز  ان -2011: تح كات حساب االستجابة ال اجلة،  14-الجدول راب ا

ال دفوعات وال صادر   ال ساه ات ال باش ة  ال ام 

 ا خ ى*

التحو الت  ن  

 االحتياطيات

  ج وع ال خصصات   ج وع اإل  ادات

2011 38.1 104.4 

 

142.5 161.9 

2012 56.2 82.4 

 

138.6 126.1 

2013 52.1 88.6 

 

140.7 165.3 

2014 53.1 132.6 

 

185.7 182.0 

2015 50.2 102.4 50.0 202.6 164.2 

2016 33.9 138.9 - 172.8 215.2 
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 ) ليون دوالر أ   ك (  2022 و يو/حز  ان -2011: تح كات حساب االستجابة ال اجلة،  14-الجدول راب ا

ال دفوعات وال صادر   ال ساه ات ال باش ة  ال ام 

 ا خ ى*

التحو الت  ن  

 االحتياطيات

  ج وع ال خصصات   ج وع اإل  ادات

2017 33.2 128.2 15.0 176.4 154.2 

2018 29.6 91.4 44.0 165.0 144.2 

2019 22.6 173.1 - 195.7 161.0 

2020 24.7 107.5 52.5 184.7 188.5 

2021 64.0** 124.2 - 188.2 220.0 

2022*** 23.8 74.9 130.0 228.7 119.2 

 * تشمل المدفوعات والمصادر األخرى المساهمات المتعددة األطراف والفوائض والتسويات األخرى.

احتياطي حســاب  والتي تم تحويلها إلى    2021مليون دوالر أمريكي من المســاهمات المؤكدة من الجهات المانحة الخاصــة في عام    3.1** ال يشــمل هذا الرقم  

 .2022االستجابة العاجلة في يناير/كانون الثاني 

 .2022يونيو/حزيران  30الفترة حتى  2022*** تغطي البيانات المبلغ عنها لعام 

 2021ت د ل دخل تكاليف الدعم  ي  ال باش ة ل ام 

في أفغانستان واليمن. وفي    الب  ا  للحصول على مساهمات لعمليات    2021اتفاقات مع البنك الدولي في عام    ثالثة  الب  ا  أبرم   -246

، وكان هناك معدل مخفض  في المائة 6.5ذلك الوقت، كان المعدل المعياري لتكاليف الدعم غير المباشرة المعتمد من المجلس نسبته 

في المائة للمساهمات التي تقدمها الحكومات للبرامج في بلدانها. وفي وقت توقيع االتفاقات، كانت مساهمات البنك الدولي   4نسبته  

  في حالة عدم وجود   الب  ا  تعتبر مساهمات حكومية مؤهلة لمعدل تكاليف الدعم غير المباشرة المخفض الذي سي دفع مباشرة إلى  

 حكومات معترف بها في البلدين.

ومشاورات مع مسؤولي البنك الدولي، قررت اإلدارة العليا أنه    2021ومع ذلك، بعد إجراء مزيد من االستعراض في أواخر عام   -247

معدل    في المائة على مساهمات البنك الدولي وأن تطبيق  6.5كان ينبغي تطبيق المعدل المعياري لتكاليف الدعم غير المباشرة البالغ  

بالمعدل    الب  ا  في المائة كان خطأ. وتمشيا مع هذا القرار، س جلت المساهمات الثالث في نظم    4تكاليف الدعم غير المباشرة البالغ  

في المائة، وأ بلِّغ المراجع الخارجي للحسابات واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة   6.5المعياري لتكاليف الدعم غير المباشرة البالغ 

 58. 2021للحسابات السنوية المراجعة لعام  2-8بالمسألة وتم اإلفصاح عنها في المالحظة 

في المائة بين معدل تكاليف الدعم غير المباشرة الموقع في اتفاقات البنك الدولي والمعدل المعياري لتكاليف   2.5وأدى الفرق البالغ   -248

مليون دوالر   6.07ي رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة قدرها وزيادة ف  الب  ا  الدعم غير المباشرة إلى حدوث عجز في 

 . 2021ديسمبر/كانون األول  31أمريكي في 

  6.07من الوفاء بالتزاماته تجاه البنك الدولي بموجب االتفاقات، تقترح اإلدارة تغطية العجز من خالل تخصيص    الب  ا  ولتمكين   -249

لبرامج واإلدارة للعمليات في أفغانستان واليمن. ويتماشى استخدام حساب تسوية دعم  مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم ا

البرامج واإلدارة لتمويل العجز مع الغرض من الحساب فيما يتعلق بإيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة ويعالج ذلك الخطأ في تطبيق  

 المعدل المخفض لتكاليف الدعم غير المباشرة.

 
 (. A/1-WFP/EB.A/2022/6)  " 2021الحسابات السنوية المراجعة لعام " 58
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  ة دعم الب ا   واإلدارة لل بادرات ال ؤسسية الحاس ة استخدام حساب تسو

 2023مليون دوالر أمريكي من ميزانية حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لتمويل ميزانيات عام    50.4تقترح اإلدارة تخصيص   -250

رد مزيد من التفاصيل عن ألربع مبادرات مؤسسية حاسمة. ويرد وصف للمبادرات المؤسسية الحاسمة األربع في الفقرات التالية، وي 

نتائجها المتوقعة، وأمثلة على األنشطة األساسية، والميزانيات المقترحة، وخطط التنفيذ ومؤشرات األداء الرئيسية في الملحق الخامس.  

المعتمدة استعراضا إلنجازات جميع المبادرات المؤسسية الحاسمة واستخدام ميزانياتها    للب  ا  وستتضمن تقارير األداء السنوية  

 كل عام.

 والمبالغ المقابلة للموافقة عليها هي:  2023والمبادرات المؤسسية الحاسمة األربع المقترحة لعام  -251

   هذه المبادرة المؤسسية الحاسمة مع تحديد    : تتواءممليون دوالر أمريكي(   27)  الب  ا  االستثمار في شؤون العاملين في

 ، وهي إدارة شؤون العاملين.2لنتيجة اإلدارة  2023أولويات ميزانية عام 

 ( النتائج المؤسسية المبادرة المؤسسية الحاسمة  مليون دوالر أمريكي(  13.6تنفيذ الخطة االستراتيجية وإطار  : تدعم هذه 

وهي    6وهي األدلة والتعلم، ونتيجة اإلدارة    5، لنتيجة اإلدارة  2023لمقترحة لعام  ، في الميزانية االب  ا  تحديد أولويات  

 االستفادة من التكنولوجيا، واألنشطة التي تهدف إلى تعزيز الرصد الميداني وإدارة شؤون الشركاء المتعاونين.

 ( مليون دوالر أمري   3.2تحقيق المستوى األمثل لنموذج دعم المكاتب القطرية وتبسيطه)تتعلق هذه المبادرة المؤسسية  كي :

وهي األدلة والتعلم، وهدف عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة المتمثل في تمكين   5الحاسمة بنتيجة اإلدارة  

 التمويل األكثر كفاءة.

 ( الكفاءة  بشأن  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  أمريكي  6.6خارطة طريق مجموعة  دوالر  المبادرة  (مليون  تتناول هذه   :

 المؤسسية الحاسمة موضوع الشراكات الفعالة وتحقيق الكفاءات. 

وعادة ما تكون المبادرات المؤسسية الحاسمة مبادرات متعددة السنوات لها أهداف عامة تكميلية وتعتمد على تمويل متعدد السنوات  -252

دوالر أمريكي تقريبا من رصيد حساب تسوية دعم    مليون  40ره  وسيكون هناك مبلغ متاح قد  59من أجل تنفيذ األنشطة بشكل فعال. 

. ومن المتوقع أن يدعم 2024لتغطية احتياجات المبادرات المؤسسية الحاسمة في عام    2023البرامج واإلدارة المتوقع في نهاية عام  

  الب  ا   االستثمار في شؤون العاملين في    ما يقرب من نصف هذا المبلغ السنة الثالثة واألخيرة من المبادرة المؤسسية الحاسمة بشأن

والسنة الثانية من المبادرة المؤسسية الحاسمة بشأن خارطة طريق مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الكفاءة؛ وسيتم  

إلى المجلس للموافقة    2024. وست قدم طلبات التمويل لعام  2024استعراض خطط للمبادرتين المؤسسيتين الحاسمتين األخريين في عام  

 . 2023عليها في عام 

 السنة الثا ية  ن ال بادرة ال ت ددة السنوات بشأن االستث ار ف  شؤون ال ا لين ف  الب  ا   

 60لتحقيق مهمة المنظمة،   اباعتبارهم عامل تمكين رئيسي   الب  ا  إلى العاملين في    2025- 2022تشير الخطة االستراتيجية للفترة   -253

العاملينالب  ا    وقد حددت سياسة   والمرونة"،    61بشأن شؤون  "السرعة  ذات صلة:  أولويات عمل  والتحسين"،  وأربع  "األداء 

في تنفيذ عملية   الب  ا  و"االهتمام والدعم". ولتفعيل المبادرات المطلوبة لتحقيق هذه األولويات بفعالية، بدأ   و"التنوع والشمول"

 
 (.  F/1-WFP/EB.A/2021/6" ) تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن المبادرات المؤسسية الحاسمة" 59

: "واللبنات األساسية التي تشكل مقومات التمكين للخطة  3(. انظر الصفحة  A/1/Rev.2-WFP/EB.2/2021/4" )(2025- 2022)  للب  ا  الخطة االستراتيجية  "  60

 ( هي االستثمار في موظفيه، ]...[. 2025- 2022) للب  ا  االستراتيجية 

 (. A-WFP/EB.A/2021/5" )الب  ا  سياسة شؤون العاملين في " 61

file:///F:/Documents/WFP/2022/September%202022%20WFP/Mgmt%20plan%20IV-16350/WFP/EB.A/2021/6-F/1
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للفترة   اإلدارة  لديه. وخصصت خطة  العاملين  إدارة  وتدريجية في  دوالر    25.3مبلغ    2024- 2022تغيير طويلة ومنسقة  مليون 

المبادرة المؤسسية ا العاملين في  أمريكي للسنة األولى من  التغيير    الب  ا  لحاسمة بشأن االستثمار في شؤون  لدعم عملية إدارة 

 الطموحة هذه. 

نشاطا على نطاق المنظمة    75في السنة األولى من المبادرة المؤسسية الحاسمة الممتدة لثالث سنوات على إطالق    الب  ا  وركز   -254

المي  الهام والتوجيه والموارد  التقني  تقديم الدعم  التغيير، والعمل على تحقيق خمسة إنجازات: اإلدارة  بهدف  دانية إلى عملية إدارة 

الكفاءات والقدرات؛ وبناء أماكن عمل يسودها  المتنوعة واالحتفاظ بها؛ وتنمية  للهياكل والوظائف؛ واكتساب المواهب  االستباقية 

في المائة من الميزانية   40، تم استخدام  2022حزيران  /االحترام وشاملة للجميع؛ وسالمة الموظفين وصحتهم ورفاههم. وبحلول يونيو

وتم إحراز تقدم مطرد نحو جميع اإلنجازات الخمسة، بما في ذلك التقدم في التعيين المركز وفي تخطيط وتصميم وشراء خدمات تعلم  

الحاسمة، مثل االستثمار في المساواة  الموظفين وتنميتهم. وأ عطيت األولوية للعديد من المجاالت لدعمها في إطار المبادرة المؤسسية  

بين الجنسين وتمكين المرأة والنهوض بها وإحراز تقدم في ضمان حصول جميع الموظفين على فرص متساوية وإمكانية الحصول  

التدريب على   المبادرة المؤسسية الحاسمة هذه األولويات من خالل أنشطة مثل  على الموارد والصوت في صنع القرار. وتعكس 

 لمرأة واالستثمارات في أنشطة بناء القدرات القيادية. بأمن ا توعيةال

تعزيز قدرته التنظيمية   الب  ا  ولتسريع تنفيذ هذه األنشطة وتوسيع نطاقها في السنة الثانية من المبادرة المؤسسية الحاسمة، سيواصل   -255

وتستند  إنجاز.  المتوقعة من كل  الحصائل  تحقق  التي  الوظائف  بين  المؤسسية والمشتركة  واألنشطة  العمليات  وتفعيل  إنشاء  على 

وتسند إلى التقدم المحرز في ذلك العام. وعلى سبيل   2022إلى نفس اإلنجازات الخمسة المحددة لعام    2023األنشطة المقررة لعام  

من الوفاء بالتوقعات   الب  ا   2022، سي مك ن خبراء التنوع والشمول المعينون في كل مكتب إقليمي في عام 2023ثال، في عام الم

 62الواردة في التعميم الجديد للمدير التنفيذي بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

من خالل تحليل تفصيلي والتحقق من صحة المدخالت    2023ة إدارة التغيير في عام  وتم تحديد الحصائل واألنشطة التي ستدعم عملي  -256

، سيواصل منسق مخصص  2023مشاورة مع الموظفين وإدارة مكاتب المقر والمكاتب اإلقليمية. وفي عام    40الواردة خالل أكثر من  

 ستخدام الميزانية وتحقيق الحصائل المتوقعة. للمبادرة المؤسسية الحاسمة التعاون مع المكاتب المشاركة لتتبع األنشطة وا

قدرها    2023. ومن المقرر أن يكون الميزانية اإلجمالية لعام  2023التمويل المطلوب لكل إنجاز في عام    15- ويبين الجدول رابعا -257

، سيتم ترحيل  2022ام  مليون دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه في ع   25.3أنه من مبلغ    الب  ا  مليون دوالر أمريكي. ويقدر    32.6

مليون دوالر أمريكي هو التمويل المطلوب للموافقة عليه.   27، وبالتالي فإن مبلغ 2023مليون دوالر أمريكي إلى ميزانية عام  5.6

. 2023، وهو العام الثالث واألخير من المبادرة المؤسسية الحاسمة، سيتم تعميم األنشطة التي تم تنفيذها في عام  2024وفي عام  

؛  2023أثناء عملية إعداد خطة اإلدارة في منتصف عام    2024وسيتم تحديد الميزانية النهائية للمبادرة المؤسسية الحاسمة في عام  

 . 2022قريبة من الميزانية المعتمدة لعام  2024ومن المتوقع أن تكون ميزانية عام  

  

 
 .بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة الب  ا  : سياسة 006/ 2022تعميم المدير التنفيذي  62

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000136699/download/
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 ) ليون دوالر أ   ك ( صة بشؤون ال ا لين ف  الب  ا   : االستث ار ف  ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة الخا15-الجدول راب ا

 اإل جاز 
ال يزا ية ال  ت دة 

 2022ل ام  

 ج وع  يزا ية  

 2023عام  

 اقص: ال بلغ  

ال  ّحل  ن عام  

2022 * 

الت و ل ال طلوب  

 2023ف  عام  

 3.1 1.6 4.7 7.2 اإلدارة االستباقية للهياكل والوظائف 1

 6.5 0.9 7.4 4.0 المتنوعة واالحتفاظ بهااكتساب المواهب   2

 5.4 1.9 7.3 8.7 تنمية الكفاءات والقدرات  3

 7.4 0.2 7.6 1.0 بناء أماكن عمل يسودها االحترام وشاملة للجميع  4

 4.6 1.0 5.6 4.4 سالمة الموظفين وصحتهم ورفاههم 5

 27.0 5.6 32.6 25.3 ال ج وع

بة   2022* ي قدر الرصـيد في نهاية عام   ا إلى وفورات في التكاليف من تأخر بدء األنـشطة في الربعين األول والثاني   22بنـس اـس في المائة عبر اإلنجازات، ويرجع ذلك أـس

 من العام.

، والمتوقع أن  4انية اإلنجاز  هي ميز  2022وفي إطار هذه المبادرة المؤسسية الحاسمة، فإن الميزانية التي ستزيد األكثر مقارنة بعام   -258

إلى   عام    7.6تزيد  في  أمريكي  دوالر  خالل  2023مليون  من  الشامل  الوصول  إمكانية  دعم  على  األساسية  األنشطة  وستركز   .

ووضع السياسات ذات الصلة وعمليات إصدار الشهادات التي تغطي جميع مجاالت التنوع والشمول مثل    الب  ا  استعراض مباني  

 ن الجنسين وإدماج منظور اإلعاقة ومكافحة العنصرية. التكافؤ بي 

، ستعمل المبادرة  2023حسب اإلدارة. ففي عام    2023تفاصيل ميزانية المبادرة المؤسسية الحاسمة لعام    16- ويبين الجدول رابعا -259

نشاطا.   82في المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية المشاركة لتنفيذ    للب  ا  مكتبا    19المؤسسية الحاسمة مع ما ال يقل عن  

المعنية بشكل مباشر على االتصاالت، والتمويل، والبرمجة، والشراكات، والموارد البشرية، وخدمات    الب  ا  وتشتمل وظائف  

 اإلدارة، وتخطيط األداء، واألمن والرفاه. 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 2023ة ال ؤسسية الحاس ة حسب اإلدارة، :  يزا ية ال بادر16-الجدول راب ا

 2023 الوحدة 

 17.1 المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية

 9.4 إدارة ثقافة مكان العمل 

 2.1 إدارة وضع البرامج والسياسات 

 1.8 إدارة التسيير 

 1.4 إدارة سلسلة اإلمداد وحاالت الطوارئ واألمن

 0.8 الشراكات والدعوة إدارة  

 32.6 ال ج وع

، يسرت وحدة تنسيق شؤون العاملين والثقافة في إدارة ثقافة مكان العمل وضع مؤشرات جديدة للنتائج المؤسسية  2022وفي عام   -260

للفترة   النتائج المؤسسية  نتيجة اإلدارة    2025- 2022ومنهجية ذات صلة، وهي مدرجة في إطار  . وستيسر المؤشرات  2بموجب 

لمساءلة. وعلى سبيل المثال، تعد نسبة القوة العاملة بعقود قصيرة األجل مؤشرا رئيسيا في  الجديدة تحسين رصد األداء المؤسسي وا

لضمان استخدام طرائق عقود مناسبة وفقا إلطار التوظيف المعمول به. وتتوفر قائمة    الب  ا  ، والذي سيرصده  1إطار اإلنجاز  

 كاملة بمؤشرات األداء الرئيسية واألهداف في الملحق الخامس. 
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 السنة الثا ية  ن ال بادرة ال ت ددة السنوات بشأن تنفي  الخطة االست اتيجية الجد دة وإطار النتائ  ال ؤسسية

بتحسين عمليات تخطيط ورصد    الب  ا  على التزام    2025- 2022يركز تنفيذ الخطة االستراتيجية وإطار النتائج المؤسسية للفترة   -261

ة، ونواتج جديدة، ونتائج اإلدارة، ومؤشرات منقحة للحصائل والنواتج في أنشطة الخطط  األداء المؤسسي من خالل دمج حصائل جديد

االستراتيجية القطرية، وأيضا تعزيز الدعم البرامجي للمكاتب القطرية. وهذا االلتزام، الذي سي نفذ من خالل أنشطة تركز على تعزيز  

 من تحقيق األهداف المحددة في الخطة االستراتيجية الجديدة.  الب  ا   توليد األدلة والتعلم واالستفادة من التكنولوجيا، سي مك ن

مليون دوالر أمريكي، الذي    15.35اإلنجازات الستة للمبادرة المؤسسية الحاسمة. ويشتمل التمويل البالغ    17- ويسرد الجدول رابعا -262

إنجازات. وتوفر هذه اإلنجازات الدعم إلعادة  ، على أموال لعناصر أول أربعة  2022وافق عليه المجلس في دورته السنوية لعام  

ومنصاته وميزانيته وعمليات إدارة واألداء ورصدها بطرق ت مك ن المكاتب القطرية من مواءمة نظمها الخاصة    الب  ا  مواءمة نظم  

ية الجديد خالل الفترة  بتصميم برامج الخطط االستراتيجية القطرية والتخطيط لها ورصدها واإلبالغ عنها مع إطار النتائج المؤسس

العديد من األنشطة التي بدأت في    2023. ومن المتوقع أن تكتمل في عام  2023إلى ديسمبر/كانون األول    2022من منتصف عام  

، مثل تحديث التقارير المالية وتقارير الجهات المانحة ذات الصلة وتحسين عمليات إعداد الميزانيات الميدانية، والتي تبلغ  2022عام  

 مليون دوالر أمريكي. 2.1ميزانيتها اإلجمالية 

 ) ليون دوالر أ   ك (  2023:  يزا ية ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة حسب اإل جاز، 17-الجدول راب ا

ال يزا ية ال  ت دة  اإل جاز 

للفت ة 

2022 /2023 * 

 يزا ية عام 

2023 

 اقص: ال بلغ  

ال  ت د  ن قبل  

ل يزا ية عام  

2023 

الت و ل ال طلوب  

 2023ف  عام  

التقارير المالية وتقارير الجهات المانحة، وعد المستفيدين،  1

 وإعادة مواءمة النظم والمنصات 

5.3 1.4 0.8 0.6 

واإلبالغ لجميع المكاتب   المواءمة الكاملة للتخطيط والميزنة 2

 القطرية مع الخطة االستراتيجية الجديدة وإطار النتائج المؤسسية 

3.1 1.4 0.2 1.2 

تحقيق أقصى استفادة من عمليات الميزنة الميدانية لتعزيز   3

 الموارد إلى النتائج 

5.1 2.7 0.9 1.8 

 1.4 0.2 1.5 1.9 دعم المشروع وإدارة التغيير 4

 3.6 - 3.6 - الب  ا  تعميم األولويات الشاملة في عمليات  5

تعزيز توليد األدلة، والرصد الميداني وإدارة شؤون الشركاء   6

 المتعاونين 

- 5.1 - 5.1 

 13.6 2.1 15.7 15.4 ال ج وع

رَحل من ميزانية المبادرة المؤسـسـية الحاسـمة للفترة    2.1* يشـمل ذلك مبلغ   التي وافق عليها المجلس في دورته السـنوية في عام    2023-2022مليون دوالر أمريكي م 

2022. 

مع التركيز على إعادة مواءمة عمليات اإلبالغ المؤسسية    2023وأدرجت االحتياجات من التكنولوجيا ذات الصلة في ميزانية عام   -263

وتصميم وإطالق حلول ومنصات تخطيط الميزانية التي ت مك ن من اإلبالغ اآللي. ومن المقرر تنفيذ األنشطة في إطار    الب  ا  في  

وتهدف إلى تعزيز تقديم الدعم البرامجي إلى المكاتب القطرية في جميع   2023في عام    4وعناصر من اإلنجاز    6و  5اإلنجازين  

المؤس النتائج  تنفيذ إطار  لعام  مراحل  المقترحة  الميزانية  المطلوب    15.7قدره    2023سية. وإجمالي  مليون دوالر أمريكي، ومن 

 مليون دوالر أمريكي منه. 13.6الموافقة على مبلغ 

)اإلنجاز   -264 الجديدة  إلى األطر  المناسب  الوقت  التوجيه والدعم لالنتقال في  الجديدة  بين 4وتشمل اإلنجازات  المواءمة  يحقق  الذي   )

األول والثاني من الخطط االستراتيجية القطرية وخط الرؤية الجديد وإطار النتائج المؤسسية. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تقديم    الجيلين

 . 2023الدعم إلى المكاتب القطرية إلدارة التغيير بشكل فعال، وتطوير ونشر التدريب ذي الصلة في عام 



WFP/EB.2/2022/5-A/1 74 

 

الحاسمة   -265 المؤسسية  المبادرة  بموجب  أي   الب  ا  وستمك ن  عنه  واإلبالغ  األداء  لرصد  ومنصاته  وأدواته  توجيهاته  تعزيز  من  ضا 

استثمارات في تصميم   5( المحددة في الخطة االستراتيجية وإطار النتائج المؤسسية. ويتضمن اإلنجاز  5األولويات الشاملة )اإلنجاز  

ستراتيجية القطرية من أجل دعم االستدامة البيئية؛ وإدماج  وتنفيذ ورصد الضمانات البيئية واالجتماعية التي سيتم دمجها في الخطط اال

ة أهداف نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتقييم التقدم المحرز بهذا الشأن؛ واإلدماج الكامل آلليات التعقيبات المجتمعي 

، وال سيما تلك التي تنطوي على االستعداد الب  ا  في أنشطة    - التي تعتبر أساسية للمساءلة والتخطيط الفعال للبرامج وتنفيذها    - 

لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. وسيتم إدماج التغييرات المنفذة على نطاق المنظومة والتي تعزز إدماج التغذية وتدعم العمل التغذوي  

إلى إجرائها    الب  ا  ات التي يحتاج  ، وسيتم نشر خارطة طريق للتمويل المواضيعي، ت حدد فيها التغييرالب  ا  المحسن في أنشطة  

في عملية تعبئة الموارد لضمان أنه يمكنه تمويل عنصري القدرة على الصمود وتعزيز النظم الواردين في الخطة االستراتيجية للفترة  

 بشكل كامل، بما في ذلك من خالل الموارد من الصناديق المواضيعية.  2025- 2022

الرصد الميداني والمساءلة أمام السكان المتضررين، وسيعزز إدارة شؤون    الب  ا  حاسمة، سيعزز  وفي إطار المبادرة المؤسسية ال  -266

تحسين التنفيذ في للبرنامج ما وتحديد طرق    المقررأداة رئيسية لقياس التنفيذ    اتالعملي   ويعد رصد(.  6الشركاء المتعاونين )اإلنجاز  

بتوجيه المكاتب القطرية بشأن اختيار األدوات الرقمية لرصد    الب  ا   قام  و .  تهاوجود  التوزيعاتتوقيت  حسن  الحماية و  مثل مجاالت  

دعم  إلى  المجتمعية، ولكن ال تزال هناك حاجة    التعقيباتالعمليات واستكشاف أوجه التآزر مع النظم التكميلية، بما في ذلك آليات  

بين   العمليالالحالية    النظماالتساق والمواءمة  المكاتب القطرية والرقابة المؤسسيةرصد  الفجوة،  .  ت في  لمكاتب ا  سيتاحولسد هذه 

نظام وظيفي لتحديد المشاكل التي تتطلب إجراءات تصحيحية وتحديد أولوياتها وتتبعها وحلها بشكل فعال.    2023القطرية في عام  

الحاجة إلى مواصلة تعزيز إدارة المكاتب القطرية للشركاء المتعاونين من خالل تنفيذ رقمنة عمليات اإلدارة ذات    الب  ا   وسيلبي  

، بما في ذلك  الصلة من طرف إلى طرف وأنشطة تعزيز قدرات الشركاء. وسيتم تنفيذ المبادرات التي تركز على تحسين توليد األدلة

ا  - تقييم  ال البرامج ومراحل  في    الب  ا  لدعم مساهمات    - وفعاليته وأثره    الب  ا  الستهداف إلى رصد وتقييم كفاءة  من تصميم 

على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وستشمل المبادرات تجريب ن هج مبتكرة إلدارة المعرفة، وتقييم منتصف التام  القضاء  

 المستخدمة لتوليد األدلة. المدة للخطة االستراتيجية، وتحديث ومواءمة النظم واألدوات 

لضمان أنه يمكن إكمال   2024ويقي م ويصمم األنشطة التي يتعين االضطالع بها في عام    الب  ا  ، سيحدد  2023وفي أواخر عام   -267

العمل في أي مجاالت متبقية بما يتماشى مع األهداف المحددة في الخطة االستراتيجية. وتشتمل األنشطة المحتملة على توحيد عمليات 

ن جودة البيانات، وتوليد رؤى جديدة بشأن األداء، وتعزيز األدلة  جمع البيانات، وتبسيط وأتمتة عمليات اإلبالغ المؤسسي، وتحسي 

 وإدارة المعرفة. 

مقسمة حسب اإلدارة. وسي خصص إلدارة وضع البرامج    2023ميزانية المبادرة المؤسسية الحاسمة لعام    18- ويبين الجدول رابعا -268

مليون دوالر أمريكي(. وتشكل اإلدارتان   5.6رة التسيير )مليون دوالر أمريكي(، تليها إدا  8.4والسياسات أكثر من نصف الميزانية )

 في المائة من إجمالي األنشطة المقررة.  90معا 

 ) ليون دوالر أ   ك (  2023:  يزا ية ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة حسب الوحدة،  18-الجدول راب ا

 2023 اإلدارة 

 5.6 إدارة التسيير  

 8.4 والسياسات إدارة وضع البرامج 

 1.2 إدارة الشراكات والدعوة 

 0.5 الش عب المسؤولة أمام المدير التنفيذي

 15.7 ال ج وع
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وتتوافق مؤشرات األداء الرئيسية التي وضعت في إطار اإلنجازات األربعة األولى مع تلك المعتمدة في المبادرة المؤسسية الحاسمة   -269

، مثل عدد البلدان التي تستخدم  6و  5. وسيتم وضع مؤشرات أداء رئيسية جديدة لرصد التقدم المحرز في إطار اإلنجازين  2022لعام  

SugarCRM   بشأن االلتحاق بالعمل للشركاء المتعاونين. وترد    الب  ا  ات، ونسبة المكاتب القطرية التي تستخدم حزم  لرصد العملي

 ، في الملحق الخامس. 2023المجموعة الكاملة لمؤشرات األداء الرئيسية، بما في ذلك أهداف لعام 

 وتبسيطه السنة ا ولى  ن  بادرة تحقيق ال ستوى ا  ثل لن وذج دعم ال كاتب القط  ة  

" لدراسة كيف ت نظم المجاالت  2.0"استعراض وظيفي  2022بناء على طلب مكتب المدير التنفيذي، أ طلق في الربع األول من عام  -270

المختلفة   الوظيفي    للب  ا  الوظيفية  إلى "االستعراض  العملية  واستندت  العالمي.  المقر  أجري في عامي  1.0في  الذي   "2019  

  للب  ا   الستراتيجية من القاعدة إلى القمة، واللتين حددتا معا الحاجة إلى مزيد من التحليل للهيكل التشغيلي  وعملية الميزنة ا  2020و

بهدف تحديد سبل لتحسين فعالية وكفاءة المنظمة. وبعد ذلك، أيدت مجموعة القيادة إطالق مشروع تحقيق المستوى األمثل لنموذج  

لتلبية اال القطرية وتبسيطه  المكاتب  القطرية دعم  المكاتب  لنموذج دعم  المستوى األمثل  تحقيق  المحددة. وتهدف مبادرة  حتياجات 

المكاتب القطرية من تركيز جهودها على تحسين فعالية وكفاءة دعم المكاتب القطرية المقدم من المقر العالمي لتمكين  وتبسيطه إلى  

ل، على أنشطة المعامالت، وتوفير الخدمات المعيارية، والخبرة التقنية،  تنفيذ العمليات. ويشتمل دعم المكاتب القطرية، على سبيل المثا

 والقدرة التشغيلية والدعم المخصص.

وتشمل    2022وبدأت المرحلة األولى من مبادرة تحقيق المستوى األمثل لنموذج دعم المكاتب القطرية وتبسيطه في منتصف عام   -271

. ويجري النظر في ثالثة  2023ت المقترحة ووضع خطة تنفيذ لتجربتها في عام  تصميم وتطوير نماذج مفصلة، وتقييم أثر التغييرا

للتجريب. وأ نشئت أمانة برامج مخصصة لتنسيق    - التحويالت القائمة على النقد، والتكنولوجيا وسلسلة اإلمداد    - مجاالت وظيفية أولية  

. وتعمل القيادة العليا، بما للب  ا  المي والمكاتب القطرية  الجهود وضمان االتساق مع المبادرات األخرى التي تؤثر على المقر الع

 في ذلك الجنة التوجيهية لنموذج دعم المكاتب القطرية وتبسيطه بشكل منتظم.

، رهنا بموافقة اإلدارة.  2023وبناء على موافقة القيادة العليا، من المتوقع إطالق نماذج تجريبية للمجاالت الوظيفية الثالثة في عام   -272

بتصميم نماذج لمجاالت وظيفية إضافية. غير أنه في حالة عدم تحقيق النماذج التجريبية   الب  ا  وإذا نجحت النماذج التجريبية، سيقوم  

بالعودة إلى الهيكل األصلي وتجنب أي آثار سلبية. وسي مك ن   للب  ا  المرجوة، فإنه قد تم تصميم النماذج التجريبية بما يسمح  للفوائد

فريق األمانة من إدارة وتنسيق ودعم الحوكمة العامة للمشروع، فضال عن األفرقة الوظيفية لدعم    2023التمويل المطلوب في عام  

 ية وتنفيذها. وسيتعاون الفريق مع عدة ش عب لدعم إدارة التغيير وإدارة المعرفة ورصد األداء واالتصاالت. تصميم النماذج التجريب 

الميزانية وتتبع األداء مقابل  -273 العمليات، على  تسيير  إدارة  بموجب  التنفيذي،  المدير  إنجازات. وسوف يشرف  تحديد خمسة  تم  وقد 

 ألداء السنوي. مؤشرات األداء الرئيسية إلدراجها في تقرير ا
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  2023:  يزا ية ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة حسب اإل جاز، 19-الجدول راب ا

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

:  يزا ية ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة حسب  20-الجدول راب ا 

 ) ليون دوالر أ   ك (  2023اإلدارة، 

 2023 اإلدارة   2023 اإل جاز 

 3.2 إدارة التسيير   1.0 حوكمة البرامج  1

 3.2 ال ج وع  0.2 التحقق من صحة النموذج المستهدف 2

    0.5 تنسيق إدارة التغيير 3

    1.3 التمديد للوظائف اإلضافية 4

    0.2 التخطيط للنشر على نطاق المنظمة  5

    3.2 ال ج وع

وتركز المؤشرات على تحقيق أهداف واضحة، مثل وضع إطار  ويبين الملحق الخامس مؤشرات األداء الرئيسية حسب اإلنجاز.   -274

 ، والتحقق من صحة تصميم النماذج من خالل التجريب للوظائف الثالث األولى المختارة. 2023إلدارة المعرفة بحلول نهاية عام 

 ءة ال بادرة ال ت ددة السنوات بشأن خارطة ط  ق  ج وعة ا  م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة بشأن الكفا

رؤيته ومقترحاته بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية   63، 2017قدم األمين العام لألمم المتحدة، في تقرير صدر عام   -275

. وأشار تقرير األمين العام إلى عدة مجاالت محتملة لتبسيط وتحسين تسيير  2030لتيسير استجابة أفضل لخطة التنمية المستدامة لعام  

د أهداف لخدمات األعمال المشتركة ووظائف المكاتب الخلفية. ويتمثل الهدف األولي في تحقيق وفورات متوقعة قدرها  األعمال وحد 

؛ وتم تمديد هذا الجدول الزمني حتى نهاية  2022ماليين دوالر أمريكي سنويا على نطاق منظومة األمم المتحدة بحلول عام    310

 . 2024عام 

الثانية لألمين العام، تجدد الزخم بشأن خطة الكفاءة، مما أدى إلى صياغة خارطة طريق مجموعة األمم المتحدة للتنمية وخالل الوالية   -276

المستدامة بشأن الكفاءة. وتواصل مجموعة ابتكارات األعمال جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف الكفاءة الشاملة التي وضعها األمين  

ا هدف  تحقيق  إلى  وتهدف  البالغ  العام  السنوي  المبادرات    310لوفورات  من  متنوعة  مجموعة  من خالل  أمريكي  دوالر  ماليين 

المشتركة بين الوكاالت والثنائية. وعلى مر السنين، أدت الخبرة واألدلة المكتسبة من تنفيذ تلك المبادرات والمبادرات الجديدة التي  

-2022ألهداف األصلية. وتتماشى خارطة طريق الكفاءة المنقحة للفترة  إلى إدخال تعديالت على عدد من ا  2018أ طلِّقت منذ عام  

، مما يمدد بشكل فعال اإلطار  2024-2021سنوات للفترة  مع استعراض األمم المتحدة الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع    2024

 .2024نهاية عام  الزمني األصلي لتنفيذ األنشطة الرئيسية إلصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية حتى

القدرة على دعم اإلصالح الذي دعا إليه    الب  ا  والغرض من التمويل المطلوب للمبادرة المؤسسية الحاسمة هو ضمان أن لدى   -277

القدرة على االستعداد واالستجابة لجهود اإلصالح    الب  ا  األمين العام خالل التمديد الممتد لعامين. وستكفل األموال أن يكون لدى 

شتركة بين الوكاالت، وتحديد المواقف وإعداد العروض المتعلقة بإصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، واالستجابة لمتطلبات  الم

اإلصالح، وقيادة تلك االستجابة عند االقتضاء. ويشمل االستثمار المقترح تمويل لألنشطة المتعلقة باألهداف الرئيسية التي حددها  

ومفوض    للب  ا  ، اقترح المدير التنفيذي  2022ماليين دوالر أمريكي. وفي فبراير/شباط    310الوفورات البالغة    األمين العام لتحقيق

 األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين اإلجراءات التالية للنهوض بالتقدم في تنفيذ خارطة طريق الكفاءة: 

 
كب ينعم بالصحة:  : وعدنا بأن نكفل الكرامة واالزدهار والسالم على كو2030إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    63

 تقرير األمين العام.

https://digitallibrary.un.org/record/1473546?
https://digitallibrary.un.org/record/1473546?
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   ،المشتركة الخلفية  المكاتب  بين  التنفيذ  جهود  موازنة  المحلية  إعادة  المشتركة  الخدمات  بمراكز  أيضا  إليها  يشار  والتي 

والخدمات المشتركة العالمية، بدءا بإنشاء فريق مخصص للمشروعات من أجل دفع تصميم وتنفيذ الخدمات المشتركة العالمية  

 في المستقبل؛

   واستكشاف إمكانات توحيد المكاتب  إعادة تقييم مبادرة أماكن العمل المشتركة لتحديد الصعوبات التي تواجه تحقيق الهدف

 التي توفرها طرق العمل الجديدة؛

   ماليين دوالر أمريكي ليشمل    310تنقيح أنواع األنشطة التي يمكن النظر فيها عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تحقيق الهدف البالغ

مم المتحدة، مثل مركز الحوسبة الدولي  المبادرات الجديدة الواعدة واستخدام الهياكل العالمية التي عمقت التعاون داخل األ

 التابع لألمم المتحدة. 

وتحل المبادرة المؤسسية الحاسمة بشأن خارطة طريق مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الكفاءة محل مبادرة مؤسسية   -278

لتصميم خطة    2021و  2019ي بين عامي  مليون دوالر أمريك  9.3حاسمة بشأن إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، والتي تلقت  

  البرامجية الكفاءة ونشرها األولي. وأسفرت المبادرة المؤسسية الحاسمة األصلية عن نجاح وضع التوجيه المؤسسي بشأن العناصر  

 االستراتيجية لإلصالح وتعميمه على جميع المكاتب القطرية، بما في ذلك الحلقات الدراسية الشبكية التي تقودها المكاتب اإلقليمية. 

المتوقع أن يكتمل  4وللمبادرة المؤسسية الحاسمة الجديدة أربعة إنجازات، من المتوقع أن تكتمل على مدى عامين، باستثناء اإلنجاز  -279

 : 2023في عام 

   اإلنمائية 1اإلنجاز المتحدة  األمم  أنشطة إصالح منظومة  يشمل  المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم  أنشطة مجموعة  ، وهو 

بالمساهمة فيها، في بعض الحاالت من خالل القيام بدور قيادي. وتشمل هذه األنشطة زيادة    الب  ا  المحددة التي التزم  

المشتركة، واعتما العمل  أماكن  والخدمات  استخدام  المحلية  المشتركة  الخدمة  وتنفيذ مراكز  األعمال  لتسيير  استراتيجية  د 

 المشتركة العالمية. 

   2023مزيدا من المكاسب في الكفاءة في عام    الب  ا  ، وهو مركز حجوزات األمم المتحدة، سيحقق  2في إطار اإلنجاز  

 للمجتمع اإلنساني بأكمله.وما بعده من خالل توفير خدمات تشارك السيارات وتشارك الركوب 

   الخفيفة 3اإلنجاز المركبات  لشراء  خدمة  إلنشاء  اإلدارية  التكاليف  لتغطية  تمويال  يتطلب  المتحدة،  األمم  أسطول  وهو   ،

وتأجيرها لكيانات األمم المتحدة على أساس االسترداد الكامل للتكاليف، على غرار البرنامج العالمي لتأجير المركبات التابع  

 . ويتوقع اإلنجاز تجريب الخدمة، وبالتالي نشرها، كمصدر موحد للمركبات الخفيفة.   للب  ا

   في مكان واحد من    الب  ا  ، وهو حل المدفوعات العالمي، يهدف إلى توحيد وظيفة الحسابات المستحقة الدفع في  4اإلنجاز

، من 2023تنفيذ المهام الروتينية. وفي عام    أجل تخفيف عبء العمل على المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية والمقر في

منظمة األمم المتحدة للطفولة  المتوقع أن يتم إطالق المشروع على مستوى العالم، استنادا إلى خبرة المنظمات األخرى مثل  

 ومنظمة األغذية والزراعة.  (اليونيسف)

ات الثالثة األولى من أجل استكمال المبادرة المؤسسية  مستويات مماثلة من التمويل لإلنجاز  2024ومن المتوقع أن ت طلب في عام   -280

 الحاسمة. 
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  2023:  يزا ية ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة حسب اإل جاز، 21-الجدول راب ا

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

 

 

:  يزا ية ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة حسب اإلدارة،  22-الجدول راب ا

 ) ليون دوالر أ   ك (  2023

 2023 اإل جاز  2023 اإل جاز 

 5.9 إدارة التسيير  2.1 أنشطة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 1

 0.7 والسياسات إدارة وضع البرامج  1.8 مركز حجوزات األمم المتحدة 2

 6.6 ال ج وع 1.4 أسطول األمم المتحدة  3

   1.3 حل المدفوعات العالمي  4

   6.6 ال ج وع

في إطار هذه المبادرة المؤسسية الحاسمة، على سبيل المثال ال الحصر،    2023وتشمل مؤشرات األداء الرئيسية لرصد النتائج في عام   -281

 االطالع على مؤشرات أداء رئيسية إضافية وأهداف الحقة في الملحق الخامس. تلك المدرجة أدناه. ويمكن 

   في المائة؛    48التي تشترك في أماكن عمل مع كيانات األمم المتحدة األخرى )خط األساس:    للب  ا  نسبة المكاتب القطرية

 في المائة(؛  50الهدف: 

   4والحلقات الدراسية الشبكية التي يتم تقديمها لتعزيز بناء القدرات )خط األساس:  عدد الدورات التدريبية العالمية واإلقليمية 

 دورات إقليمية(؛ 6حلقات دراسية شبكية؛ الهدف: دورة تدريبية عالمية واحدة و

 خ( الدعم  وتقديم  الكفاءة  بشأن  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  مجموعة  طريق  خارطة  نشر  فيها  تم  التي  البلدان  ط  عدد 

 (؛ 5064؛ الهدف: 6 األساس:

  :(؛ 25؛ الهدف:  4عدد البعثات لدعم عمليات تشارك السيارات )خط األساس 

  :(؛ 25؛ الهدف: 15عدد البلدان التي لديها اتفاقات موقعة لتشارك السيارات )خط األساس 

  :(. 250؛ الهدف:  0عدد المركبات المستأجرة من خالل أسطول األمم المتحدة )خط األساس 

 الجزء  ي  ال خصص  ن الحساب ال ام 

المحتفظ بها في    للب  ا  المصدر الرئيسي لدخل الجزء غير المخصص من الحساب العام هو دخل االستثمار من األرصدة النقدية   -282

في الحساب    حوافظ االستثمار والحسابات المصرفية وحسابات أسواق المال ودخل النقد األجنبي من معامالت الخزانة، والتي تقيد

 من النظام المالي. 3- 11العام وفقا للمادة 

منذ عام   -283 العام  الحساب  المخصص من  الجزء غير  واحدة من  لمرة  يحدث سحب  لم  أنه  الجزء غير 2014وبما  فقد زاد رصيد   ،

لس في دورته  . وبعد ذلك، وافق المج2022يناير/كانون الثاني    1مليون دوالر أمريكي بحلول    324.8المخصص من الصندوق إلى  

مليون دوالر أمريكي إلى حساب االستجابة العاجلة وصندوق    185على طلبات لتخصيص أموال يبلغ مجموعها    2022السنوية لعام  

الناشئة وإلنشاء صندوق تحول بشأن تغيير الحياة. وبالنظر إلى تلك المخصصات المعتمدة، يكون  مساهمات الجهات المانحة مقابلة

بن  المتوقع  إلى    162.7قدره    2022هاية عام  الرصيد  المقدم  المبلغ  قليال من  أعلى  المحدثة  التوقعات  مليون دوالر أمريكي. وهذه 

العائد على االستثمار    151وقدره    2022المجلس في دورته السنوية في عام   المتوقعة في  مليون دوالر أمريكي بسبب الزيادات 

المخصص من الحساب العام صاف من نفقات إدارة الخزانة التي تصل إلى  وفروق أسعار الصرف. والرصيد المتوقع للجزء غير  

 
 يضع مكتب األمم المتحدة للتنسيق اإلنمائي خط األساس والهدف.  64
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مليون دوالر أمريكي سنويا، وفقا لما وافق عليه المجلس لتغطية إدارة االستثمارات والرسوم المصرفية واالستشارية وتكاليف    2.35

 موظفي الخزانة. 

 ل تحو ل الجزء  ي  ال خصص  ن الحساب ال ام إلى االحتياط  التشغي

مليون دوالر   34.8تماشيا مع توصية اإلدارة بشأن اإلقراض الداخلي للمشروعات )انظر القسم الخامس(، فإنها توصي بتحويل مبلغ   -284

يزيد  للمشروعات، مما  الداخلي  التشغيلي لمرفق اإلقراض  إلى االحتياطي  العام  الحساب  المخصص من  الجزء غير  أمريكي من 

، فإن هذا المستوى من 1:  10مليون دوالر أمريكي. وبمعدل رفع مالي قدره    130أمريكي إلى    مليون دوالر   95.2االحتياطي من  

مليار دوالر أمريكي إذا وصلت توقعات المساهمات    1.3االحتياطي سيدعم زيادة في سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات يصل إلى  

 مليار دوالر أمريكي. 13العالمية إلى 

مليون    127.9والر أمريكي، من المتوقع أن يصل رصيد الجزء غير المخصص من الحساب العام إلى  مليون د  34.8وبتحويل مبلغ   -285

. ويتماشى التحويل المقترح إلى االحتياطي التشغيلي تماما مع االستخدام المعتزم ألرصدة الحساب  2023دوالر أمريكي في نهاية عام  

المالية ألن األم إنفاق مالي وإنما لتعزيز احتياطي محدد. وترى  العام غير المخصصة وال يزيد المخاطر  وال لن تستخدم إلجراء 

اإلدارة عموما الرصيد المتبقي غير المخصص عند مستوى معقول لدعم المخاطر المالية لحاالت الشطب والنفقات المالية األخرى  

 طيات. غير المتوقعة أو للمخصصات المستقبلية لألولويات غير الممولة وتجديد موارد االحتيا
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   افق الت و ل االست اتيج   القسم الخا س:

 ل حة عا ة 

استراتيجية   -286 تمويل  ثالثة مرافق  القسم معلومات عن  للمشروعات،    –يعرض هذا  الداخلي  المؤسسية، واإلقراض  الخدمات  تمويل 

لضمان الدعم المستمر لمتطلباته التشغيلية  الب  ا  ومستوى الصالحيات والمرونة التي يحتاج إليها  - ومرفق اإلدارة الشاملة للسلع 

 ن هذه المرافق مساهمات من الجهات المانحة. تتطلب أي مالدينامية. وال 

القسم -287 األنشطة    ويعرض  تركز على  أخرى حاسمة  داخلي  تمويل  آلية  العاجلة، وهو  االستجابة  لحساب  المستهدف  المستوى  أيضا 

 الحاسمة إلنقاذ األرواح. 

 الخد ات ال ؤسسية

. ويطلب  2024- 2022ؤسسية في خطة اإلدارة للفترة  مليون دوالر أمريكي لتمويل الخدمات الم  147وافق المجلس على سقف قدره   -288

 مليون دوالر أمريكي.  200إلى زيادة أخرى في السقف  الب  ا  

مما يعني أنه يتم سداد جميع السلف على مدى فترة زمنية. وتتيح   65آلية تمويل متجددة،   ويعمل تمويل الخدمات المؤسسية من خالل -289

تقديم الخدمات بطريقة اقتصادية وفعالة من خالل ثالث آليات: مركز األسطول، ومرفق الميزنة الرأسمالية وأنشطة    للب  ا  المرافق  

ات المؤسسية على الطلب المتوقع؛ وإذا  تقديم الخدمات نظير أتعاب. ويعتمد الجزء المخصص لكل آلية من سقف اإلجمالي للخدم

 تغيرت التوقعات، يجوز تعديل التخصيص بين اآلليات ضمن السقف اإلجمالي.

منذ اعتماد اآلليات، كما هو   الب  ا  السقف المقترح والتخصيص لآلليات الثالث زيادة الطلب المرتبط بالنمو في عمليات    ويعكس -290

 . 1- مبين في الجدول خامسا

 ) ليون دوالر أ   ك (: السقف الحال  وال قت ح للخد ات ال ؤسسية 1-الجدول خا سا

 السقف ال قت ح السقف الحال   الوصف 

 200 147 السقف للخد ات ال ؤسسية 

   ال خصصة ل ا  ل :

   كز ا سطول 

 وعملياته  الب  ا  خدمات األسطول المقدمة لجميع مكاتب  

15 25 

 ال أس الية    فق ال يز ة

 سلف للمشروعات المتعددة السنوات التي يمكن أن تثبت فوائد قابلة للقياس الكمي

82 125 

 أ شطة تقد م الخد ات  ظي  أت اب 

سلف للخدمات أو األنشطة المؤسسية، يتم استردادها عادة من الخطط االستراتيجية 

 القطرية، ووحدات المقر، ومكاتب االتصال 

50 50 

 

 
 (. D/1-4/6WFP/EB.A/201" )رأس المال العاملتمويل استعراض اإلطار المالي: إعادة هيكلة مرفق " 65
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 ا سطول   كز 

مقابل الخدمات المتعلقة باألسطول. وتشمل هذه الخدمات األدوات والنظم    الب  ا  قدم مركز األسطول حتى اآلن س لفا إلى مكاتب   -291

والدعم لتقييم األسطول وإدارته؛ وشراء ونشر مركبات الركاب والشاحنات الخفيفة والمصفحة؛ وشراء وتركيب ملحقات المركبات  

  الب  ا   بات المحملة على ميزانيات مكاتب  ومعدات السالمة؛ وتدريب السائقين. ويتم استرداد السلف من خالل رسوم تأجير المرك

 التي تستأجر المركبات ومن اإليرادات المتأتية من التخلص من المركبات المستأجرة في نهاية فترات إيجارها.

لتأمين المركبات، وأسطول   -292 لتأجير المركبات، والحساب الخاص  العالمي  للبرنامج  يقدم سلفا  ويمكن لصندوق مركز األسطول أن 

 ، لشركاء إنسانيين آخرين من خالل أسطول األمم المتحدة. 2023نات العالمي، واعتبارا من عام الشاح

انبثقت عن إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية جمع   -293 من خاللها ومفوضية األمم    الب  ا  ويعد أسطول األمم المتحدة مبادرة 

 كبات وإدارة األسطول لجميع كيانات األمم المتحدة. المتحدة لشؤون الالجئين خبرتهما لتوفير خدمات تأجير المر

الذاتي ألنه من 2023وفي عام   -294 للتأمين  الخاص  الحساب  أو  المركبات  لتأجير  العالمي  للبرنامج  ي توقع تخصيص س لف جديدة  ، ال 

 . 2023لتغطية نفقات عام  2022المتوقع أن يكون لكالهما أرصدة كافية في نهاية عام 

مليون دوالر أمريكي المرتبط    14خدمات األسطول في صندوق واحد، سيتم تحويل المبلغ المستحق البالغ    ولتوحيد جميع طلبات -295

 . 2023بأسطول الشاحنات العالمي والمخصص من مرفق الميزنة الرأسمالية إلى صندوق مركز األسطول في بداية عام 

أن الحساب الخاص    الب  ا  يين دوالر أمريكي. ويتوقع  مال  5قدره    2022ورصيد مركز األسطول المتوقع والمتاح في نهاية عام   -296

لتوسيع سعة شاحنات المكاتب القطرية؛ وعالوة على ذلك، يمكن دفع سلفة    2023ألسطول الشاحنات العالمي قد يتطلب سلفا في عام  

العالمي الشاحنات  أسطول  نقل  إلى  وبالنظر  للمركبات.  األولي  الشراء  أجل  من  المتحدة  األمم  المؤسسية،    ألسطول  الخدمات  إلى 

ماليين دوالر أمريكي من الزيادة اإلجمالية في الخدمات    10واستنادا إلى السلف الجديدة المتوقعة والسداد المتوقع، سيتم تخصيص  

 المؤسسية لمركز األسطول. 

   فق ال يز ة ال أس الية 

لمشروعات متعددة السنوات وتلقي مدفوعات من ميزانيات من تقديم سلف   الب  ا  إن مرفق الميزنة الرأسمالية مرفق متجدد يمك ن  -297

الحوافظ القطرية أو مصادر تمويل أخرى على مدى فترات زمنية متفق عليها. والرصيد المتاح المتوقع لمرفق الميزنة الرأسمالية  

ل السلف المستحقة من مرفق  ، سيتم نق11مليون دوالر أمريكي. وعلى النحو المشار إليه في الفقرة    25قدره    2022في نهاية عام  

بداية عام   إلى مركز األسطول في  العالمي  الشاحنات  الرأسمالية ألسطول  آلية    2023الميزنة  في  أنشطة األسطول  تمويل  لتوحيد 

 واحدة. 

تعبئة  مليون دوالر أمريكي ألنشطة استراتيجية القطاع الخاص و  14.1وتمت الموافقة على سلف من مرفق الميزنة الرأسمالية بقيمة   -298

. وباإلضافة إلى تلك 2023الموارد منه، ومنصة إدارة رأس المال البشري والمباني المحسنة في مالي، ومن المقرر صرفها في عام  

مليون    50السلف الموافق عليها، من المتوقع وصول طلبات للحصول على سلف جديدة من مرفق الميزنة الرأسمالية تزيد قيمتها عن  

ي ذلك لمشروعات البنية التحتية في مالي وبوركينا فاسو والكاميرون وزمبابوي، وإعادة تأهيل طرق اإلمدادات  دوالر أمريكي، بما ف

 الحاسمة في جنوب السودان، وبناء مرفق للعاملين في المجال اإلنساني في بربادوس ومركز لوجستي في جمهورية تنزانيا المتحدة.

مليون دوالر أمريكي من إجمالي الزيادة المطلوبة في سقف    43توقعة، سيتم تخصيص  وفي ضوء هذه المعامالت الموافق عليها والم -299

 الخدمات المؤسسية لمرفق الميزنة الرأسمالية. ويمكن أيضا تمويل الطلبات غير المتوقعة األخرى ضمن السقف األعلى. 



WFP/EB.2/2022/5-A/1 82 

 

 أ شطة تقد م الخد ات  ظي  أت اب 

للمقر والمكاتب القطرية لتغطية تكاليف الخدمات المؤسسية، ويتم سداد السلف على مدار توفر آلية تقديم الخدمات نظير أتعاب سلفا   -300

تقديم  المستحقة في أي وقت سقف  السلف  تتجاوز  أن  يجوز  أنه ال  المقدمة. وفي حين  الخدمات  المحصلة مقابل  الرسوم  العام من 

قد يتجاوزه ألنه يتم استرداد السلف على مدار العام. وتشتمل    الخدمات نظير أتعاب، فإن المبلغ اإلجمالي للسلف المقدمة خالل العام

 على تكنولوجيا المعلومات وإدارة هوية المستفيدين. 2023الخدمات التي قد تستفيد من آلية تقديم الخدمات نظير أتعاب في عام 

تقديم الخدمات نظي  -301 آلية  تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات من خالل  تم استرداد  فإنه قد تمت  وفي حين  ر أتعاب لعدة سنوات، 

الموافقة على استرداد تكاليف خدمات إدارة هوية المستفيدين في اآلونة األخيرة، كنتيجة لمسار العمل المتعلق باسترداد التكاليف في 

تكاليف خدمات إدارة    هو العام الثاني الذي يتم فيه استرداد  2023عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة. وسيكون عام  

 هوية المستفيدين من ميزانيات الحوافظ القطرية. 

مليون دوالر أمريكي.    49.2قدره    2022والرصيد االفتتاحي المتوقع آللية تقديم الخدمات نظير أتعاب المتاح للتخصيص بنهاية عام   -302

 ويعتبر هذا المستوى كافيا للوفاء بالسلف المطلوبة. 

 قوف لإلق اض الداخل  لل ش وعات و  فق اإلدارة الشا لة للسلع النه  ال قت ح لتحد د الس

من المجلس زيادة سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات مرتين وسقف مرفق اإلدارة    الب  ا  على مدى العامين الماضيين، طلب   -303

يادة األخيرة في الدورة السنوية  الشاملة للسلع ثالث مرات لالستجابة للطلب اإلنساني المتزايد بسرعة. وقد تمت الموافقة على الز

  950مليون دوالر أمريكي لإلقراض الداخلي للمشروعات وسقف قدره    950، عندما وافق على سقف قدره  2022للمجلس لعام  

أن مليون دوالر أمريكي لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع. وتشير الوتيرة التي تعين بها زيادة هذين المرفقين في العامين الماضيين إلى  

 المبلغ الثابت لم يعد مناسبا للغرض في بيئة إنسانية غير مؤكدة وسريعة التصاعد.

عدم كفاية األموال في المرفقين وزيادة القدرة على االستجابة لالحتياجات    وإلدارة الزيادات في السقوف بكفاءة أكبر، وتجنب مخاطر -304

المتزايدة والمتغيرة، تقترح اإلدارة تغيير السقوف من مبلغ ثابت بالدوالر األمريكي إلى نسبة مئوية من توقعات المساهمات العالمية  

، مما يمك ن اإلدارة من توقع حاالت  للب  ا  ل االستراتيجي  . ومن شأن هذا النهج أن يوفر قدرة احتياطية لمرافق التموي للب  ا  

 الطوارئ واالستعداد لها واالستجابة لها بشكل استباقي بسرعة ومرونة، بما يتماشى مع االستجابة المتوقعة من الجهات المانحة. 

مج قبل تأكيد المساهمات المتوقعة،  بإنفاق األموال المقدمة كسلف إلى البرا  للب  ا  ويسمح مرفق اإلقراض الداخلي للمشروعات   -305

وتعمل المساهمات المتوقعة كضمان للسلف. وقد يكون الضمان مساهمات متوقعة محددة أو جزءا من إجمالي المساهمات المتوقعة  

أنه تمويل سلف كلي النوع األخير من الضمانات على  الداخلي للمشروعات المستند إلى  ، للبرنامج المعني. ويشار إلى اإلقراض 

 مليون دوالر أمريكي ضمن السقف اإلجمالي لإلقراض الداخلي للمشروعات.  270ويخضع لسقف قدره 

خاللها   -306 من  يشتري  العامل  المال  رأس  لتمويل  استراتيجية  آلية  للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق  تأكيد   الب  ا  ويعتبر  قبل  األغذية 

وال سيما في حاالت الطوارئ(، وشراء األغذية عندما تكون ظروف السوق  المساهمات، بهدف تقليل المهل الزمنية لتسليم األغذية )

 مواتية للغاية، وتمكين تحقيق وفورات الحجم وتيسير المشتريات المحلية واإلقليمية. 

التمويل االستراتيجي  و -307 التي يواجهها  الحاسمة للتصدي لدوات  من األيعتبر هذا  التعقيد  المتزايدة  مولة  كمنظمة م  الب  ا  لتحديات 

 66، 2022منذ بداية عام  و يعزز القدرة على التنبؤ بتوافر الموارد ويوفر قدرا أكبر من االستقرار لتنفيذ البرامج.    هذ التمويل  طوعا، ألن 

 
 . 2022في أغسطس/آب  66
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واشترت المكاتب القطرية    اإلقراض الداخلي للمشروعات مليار دوالر أمريكي للبرامج من خالل مرفق    1.7  سلفا قدرها  تم تقديم

 . مرفق اإلدارة الشاملة للسلعمليار دوالر أمريكي، من خالل  1.3مليون طن متري من األغذية، بقيمة  1.6كمية قدرها 

 : سقوف   فق اإلدارة الشا لة للسلع و  فق اإلق اض الداخل  لل ش وعات  قار ة بال ساه ات السنو ة 2-الجدول خا سا

 ال ساه ات السنو ة  السنة 

) ليون دوالر  

 أ   ك (

سقف   فق اإلدارة  

 الشا لة للسلع

) ليون دوالر  

 أ   ك (

سقف   فق اإلدارة  

 الشا لة للسلع

)كنسبة  ن  

 ال ساه ات السنو ة( 

سقف اإلق اض الداخل   

 لل ش وعات 

 ) ليون دوالر أ   ك (  

سقف اإلق اض الداخل   

 لل ش وعات 

 ن   ئو ة )كنسبة 

 ال ساه ات السنو ة( 

2016 5 900 350 5.9 570 9.7 

2017 6 100 350 5.7 570 9.3 

2018 7 300 500 6.8 570 7.8 

2019 8 100 560 6.9 570 7.0 

2020 8 400 560 6.7 570 6.7 

2021 9 600 660 6.9 570 6.8 

2022 11 000* 950** 8.6 950*** 8.6 

 العالمية.* توقعات المساهمات 

مليون دوالر أمريكي    950وزاد الحقا إلى    2022مليون دوالر أمريكي في يناير/كانون الثاني    800مليون دوالر أمريكي إلى    660** رفع المجلس السقف من 

 .2022في الدورة السنوية للمجلس لعام 

ــقف من   اني  مليون دوالر أمريك  760مليون دوالر أمريكي إلى    570*** رفع المجلس الســ انون الـث اير/ـك ا إلى   2022ي في يـن مليون دوالر   950وزاد الحـق

 .2022أمريكي في الدورة السنوية للمجلس لعام 

  2016مليون دوالر أمريكي في عام   570، زاد سقف مرفق اإلقراض الداخلي للمشروعات من 2- وكما هو مبين في الجدول خامسا -308

  2022مليون دوالر أمريكي في عام    950مليار دوالر أمريكي( إلى    5.9البالغة    في المائة من المساهمات السنوية  9.7)ما يعادل  

 مليار دوالر أمريكي(.  11في المائة من المساهمات العالمية المتوقعة البالغة   8.6)ما يعادل 

، كان  2016وفي عام    (.2-وبالمثل، زاد سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع تماشيا مع الزيادة في المساهمات )أنظر الجدول خامسا -309

مليار دوالر أمريكي؛ وقد   5.9في المائة من المساهمات السنوية البالغة    5.9مليون دوالر أمريكي، وهو ما يشكل    350السقف قدره  

مليون دوالر أمريكي من األغذية في تلك السنة خالل مهلة زمنية أقصر. وفي    640مك ن المرفق المكاتب القطرية من شراء ما قيمته  

في المائة من المساهمات السنوية    6.9مليون دوالر أمريكي، وهو ما يشكل  660، بلغ سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع  2021ام ع

مليار دوالر أمريكي من األغذية في ذلك   1.5مليار دوالر أمريكي؛ وقد مك ن المرفق المكاتب القطرية من شراء ما قيمته    9.6البالغة  

 . 2016في المائة مقارنة بعام  140 العام، بزيادة قدرها

، طفرة في طلبات التمويل من اإلقراض الداخلي للمشروعات ومرفق اإلدارة الشاملة للسلع، مما 2021، منذ عام  الب  ا  وشهد   -310

قة يكشف عن الحاجة إلى رفع سقوف المرفقين ويعكس الطلب اإلنساني المتزايد بسرعة في المناطق الساخنة مثل أفغانستان ومنط

، وارتفاع أسعار األغذية العالمية، واالستجابة  19- تيغراي في إثيوبيا وأوكرانيا واليمن، واألثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة كوفيد

غير المسبوقة من الجهات المانحة. وتتيح مرافق التمويل االستراتيجي إمكانية تقديم المساعدة الحاسمة خالل الفترة الواقعة بين توقع  

 لبات وتأكيد المساهمات. المتط

ويونيو/حزيران    2021موافقة المجلس على زيادات في السقوف في عدد من المناسبات. وبين يونيو/حزيران    الب  ا  وقد طلب   -311

مليون دوالر أمريكي   570، ط لب من المجلس الموافقة على زيادتين في سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات، حيث رفعه من  2022
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مليون دوالر أمريكي في الدورة    950وإلى    2021ن دوالر أمريكي )عن طريق المراسلة( في نوفمبر/تشرين الثاني  مليو  760إلى  

أيضا إلى الحصول على موافقة المجلس على ثالث زيادات في    الب  ا  . وخالل الفترة نفسها، سعى  2022السنوية للمجلس لعام  

مليون دوالر أمريكي في الدورة السنوية    660مليون دوالر أمريكي إلى    560سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع، حيث رفعه من  

مليون    950وإلى    2021مليون دوالر أمريكي )عن طريق المراسلة( في نوفمبر/تشرين الثاني    800، وإلى  2021للمجلس لعام  

ئة من توقعات المساهمات العالمية البالغة  في الما  10)والتي كان يشكل في ذلك الوقت    2022دوالر في الدورة السنوية للمجلس لعام  

 مليار دوالر أمريكي(.  9.5

  توقعات في المائة من    8.6  وهو ما يشكل  مليون دوالر أمريكي  950قدره    مرفق اإلدارة الشاملة للسلعسقف    كان،  2022في عام  و -312

العالمية والبيئة اإلنسانية بشكل كبير في السنوات    اإلمداد قد تطور سياق سلسلة  ومليار دوالر أمريكي.    11العالمية البالغة    اتالمساهم

المتطلبات اإلنسانية بسرعة في عدد قليل  تصاعد والنقل، و األغذيةزمنية أطول، وارتفاع أسعار   بمهل حيث اتسمت القليلة الماضية، 

التسليم في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب عليها.    مهل المغذية التكميلية إلى إطالة    األغذيةيؤدي نقص موردي  ومن النقاط الساخنة.  

لمواصلة دعم العمليات في  والطويلة أيضا سمة مشتركة للمشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.  الزمنية  تعد المهل  و

زيادة المشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة  ولسريع في المتطلبات،  الذي يرتكز على ارتفاع  هذا السياق الجديد  

مرفق  بتحديد سقف    ب  ا  الالمغذية التكميلية، يوصي  الخاصة باألغذية    لتحديات في سلسلة اإلمدادالالزمة للتصدي لتنفيذ الحلول  لو

 . توقعةة المالعالمي المساهمات في المائة من مستوى  10 عند اإلدارة الشاملة للسلع

تطلب اإلدارة اآلن من المجلس زيادة سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات ومرفق اإلدارة الشاملة للسلع إلى حد أقصى قدره  لذلك،  و -313

دوالر  مليار    1.1في المائة من توقعات المساهمات العالمية السائدة. وستؤدي الموافقة على هذا المقترح إلى رفع السقف إلى    10

البالغة    10أمريكي ) العالمية  المساهمات  المائة من  لعام    11في  المتوقعة  استخدام  2023مليار دوالر أمريكي  (. وستدير اإلدارة 

 اإلقراض الداخلي للمشروعات ومرفق اإلدارة الشاملة للسلع حتى السقوف مع تغير توقعات المساهمات العالمية.

توقعات المساهمات العالمية، ستنخفض السقوف بشكل متناسب وستتخذ اإلدارة خطوات لجعل أرصدة  وفي حالة حدوث انخفاض في   -314

الداخلي   الداخلي للمشروعات ومرفق اإلدارة الشاملة للسلع متماشية مع السقوف المخفضة. وفي حالة اإلقراض  مرفق اإلقراض 

لسداد حيثما أمكن ذلك. وفي حالة مرفق اإلدارة الشاملة للسلع،  للمشروعات، سيستلزم ذلك الحد من السلف الجديدة وتسريع عمليات ا

 سيستلزم ذلك تقليل تجديد موارد مرفق اإلدارة الشاملة للسلع وتسريع المبيعات للمكاتب القطرية حيثما أمكن ذلك.

قائمة وسيواصل    وستظل -315 المخاطر  لتخفيف  الصارمة  المرفق  الب  ا  التدابير  نشاط  بمستوى  المجلس  التقرير  إبالغ  ين من خالل 

  الب  ا  آلليات التمويل بالسلف. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم تعزيز عملية التنبؤ في    الب  ا  السنوي عن استخدام  

المتعدد   والتحقق  والتحديث  المستمر  الدمج  يشمل  منتظم  نهج  اعتماد  خالل  من  للمشروعات  الداخلي  اإلقراض  بمرفق  الخاصة 

 المؤسسية.  Salesforceتحليل االتجاهات والمعلومات المتعلقة بالجهات المانحة في منصة المستويات من 

ويجري تبسيط المبادئ التوجيهية لعملية الطلب والموافقة لمرفق اإلقراض الداخلي للمشروعات لتوفير نهج مشترك يتعين اتباعه   -316

الجهات المانحة، فإنه سيواصل الدعوة إلى تمديد منح الجهات   بالدعم السخي المقدم من  الب  ا  . وإذ يعترف  الب  ا  على نطاق  

المانحة وزيادة إبراز صورتها وإمكانية التنبؤ بها بحيث تتمكن المكاتب القطرية من ممارسة سلطة اإلنفاق قبل استالم المساهمات 

. وقد تم  1:  10سقف للرفع المالي نسبته  المؤكدة. كما سيتم دعم مرفق اإلقراض الداخلي للمشروعات باحتياطي تشغيلي متزايد عند  

 التحقق من صحة هذه النسبة من خالل االستعراضات الخارجية آللية السلف. 

من النظام المالي إلى االحتفاظ باحتياطي تشغيلي لضمان استمرار العمليات في حالة حدوث عجز مؤقت في    5- 10وتدعو المادة   -317

مليون دوالر أمريكي حاليا إلدارة المخاطر المرتبطة بمرفق اإلقراض الداخلي    95.2الغ  الموارد. وي ستخدم االحتياطي التشغيلي الب 

البالغ   بأن يزيد المجلس سقف  1:  10مليون دوالر أمريكي بمعدل رفع مالي قدره    950للمشروعات  . وتمشيا مع مقترح اإلدارة 
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مليون دوالر أمريكي من الجزء غير    34.8بتحويل    (، فإن اإلدارة توصي أيضا29اإلقراض الداخلي للمشروعات )أنظر الفقرة  

مليون دوالر أمريكي، على النحو    130المخصص من الصندوق العام إلى االحتياطي التشغيلي، وبذلك يصل إجمالي االحتياطي إلى  

 المقترح لموافقة المجلس في القسم الرابع من خطة اإلدارة هذه. 

  1.3المستوى من االحتياطي شبكة أمان لزيادة سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات إلى  ، سيوفر هذا  1:  10وبنسبة رفع مالي قدرها   -318

مليار دوالر أمريكي. وفي حين أن هناك مخاطر متأصلة في    13مليار دوالر أمريكي إذا وصلت توقعات المساهمات العالمية إلى  

ائما، فإن تدابير التخفيف كانت قوية للغاية. وقد أسفرت  آلية اإلقراض الداخلي للمشروعات ألن المساهمات المتوقعة قد ال تتحقق د

في عام   للب  ا  مليون دوالر أمريكي منذ أن تم تعميم المرفق في نموذج اإلدارة المالية    2.2هذه التدابير عن شطب واحد فقط بمبلغ  

2006 . 

المرفق على عملية تخطيط راسخة يقودها كبير  كما تنطبق تدابير صارمة لتخفيف المخاطر على مرفق اإلدارة الشاملة للسلع: يعتمد -319

الوظيفية األخرى،   القطرية والمكاتب  تقدمها شعبة عمليات سلسلة اإلمداد، والمكاتب  التي  الرؤى  إلى  الماليين، ويستند  الموظفين 

تغطية   للب  ا  الممتدة ويحظى بدعم من النظام المحدث لتخطيط الموارد المؤسسية. وباإلضافة إلى ذلك، توفر خطة التأمين الذاتي 

 تأمين شاملة لتخفيف المخاطر المرتبطة بخسائر السلع. 

ويغطي احتياطي مرفق اإلدارة الشاملة للسلع الخسائر التي يتكبدها المرفق والتي تقع خارج تغطية التأمين. ويبلغ الرصيد الحالي   -320

بسبب عدم وجود خسائر غير   2014منذ إنشائه في عام    ماليين دوالر أمريكي؛ ولم تحدث أي تحركات في االحتياطي  6لالحتياطي  

 مؤمنة وتم توسيع تغطية التأمين الذاتي.

، وهو احتياطي لتمويل األنشطة وفقا لتوجيهات المجلس، في العمل بمثابة شبكة األمان  البرامج واإلدارة  دعمحساب تسوية  وسيستمر   -321

للخدمات المؤسسية حالة استثنائية   حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة  للخدمات المؤسسية. ويعتبر استخدام  67عندما تضيق السبل  

 ستسعى اإلدارة للحصول على إذن من المجلس بشأنه. 

 هدف حساب االستجابة ال اجلة 

والتحديات االقتصادية وعواقب جائحة  ال تزال المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم تواجه آثار النزاعات والصدمات المناخية   -322

دائما الموارد المتاحة التي يمكنه استخدامها    الب  ا   . وبالنظر إلى هذا الوضع المقلق والمتصاعد، يجب أن يكون لدى  19- كوفيد

ي ستخدم عندما تضيق   العاجلة هو مرفق تمويل مرن    السبل لالستجابة بسرعة عندما تكون األرواح في خطر. وحساب االستجابة 

 من إنقاذ األرواح من التهديدات الوشيكة واالستجابة للصدمات.  الب  ا  لتمكين 

من النظام المالي، يحدد المجلس المستوى المستهدف لحساب االستجابة العاجلة لفترة مالية. وينبغي الحفاظ على    3- 4وبموجب المادة   -323

المستوى المستهدف من خالل المساهمات المباشرة من الجهات المانحة، وعند اإلمكان، عن طريق سداد السلف المقدمة للعمليات أو  

متع المساهمات في حساب االستجابة العاجلة بدرجة عالية من المرونة وال يتم تخصيصها لنشاط أو برنامج  األنشطة المؤهلة. وتت 

تكلفة مليون دوالر أمريكي، وهو متوسط    85قطري معين. وإذا انخفض رصيد حساب االستجابة العاجلة إلى ما دون العتبة البالغة  

 المزيد من الدعم من الجهات المانحة.  ب  ا  الثالثة أشهر من المتطلبات لمليوني شخص، يطلب 

من الجهات المانحة أو مساهمات صندوق األمم المتحدة المركزي    للب  ا  وال يحل حساب االستجابة العاجلة محل المساهمات الثنائية   -324

اس استثنائي، تخصيص لمواجهة الطوارئ؛ ويتم تمويله من خالل مساهمات الجهات المانحة في حساب االستجابة العاجلة، وعلى أس

بموافقة   رهنا  االحتياطيات،  من  التحويالت  أو  المانحة  للجهات  تماما  المرنة  المساهمات  مثل  للحساب  آخر  ومرن  تقديري  تمويل 

 
 (. D/1-WFP/EB.A/2014/6" )استعراض اإلطار المالي: إعادة هيكلة مرفق رأس المال العامل " 67

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000024746
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المجلس. وعلى الرغم من أن حساب االستجابة العاجلة هو صندوق متجدد، فإنه يمكن تحويل مخصصات حساب االستجابة العاجلة  

 ال تتمكن المكاتب القطرية من سداد األموال على الرغم من بذلها لجهود مكثفة.إلى منح عندما 

مليون دوالر أمريكي من حساب    220وفي سياق تزايد انعدام األمن الغذائي العالمي غير المسبوق، تم تخصيص مبلغ قياسي قدره   -325

لالستجابة لحاالت الطوارئ، والعمل المبكر    -   2020في المائة مقارنة بعام    17بزيادة قدرها    -   2021االستجابة العاجلة في عام  

 خطة استراتيجية قطرية.  49واالستعداد إلنقاذ األرواح أو أنشطة االستعداد التشغيلي في إطار  

، توفر مخصصات حساب االستجابة العاجلة المساعدة المنقذة للحياة لمنع المجاعة في أفغانستان وجمهورية أفريقيا 2022وفي عام   -326

وفي   األخرى.  الحرجة  الطوارئ  ولحاالت  واليمن  والصومال  ونيجيريا  ومدغشقر  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  الوسطى 

لعام  2022أغسطس/آب   القياسية  المستويات  لتتجاوز  المخصصات في طريقها  المخصصات  ؛ وبناء على متوسط  2021، كانت 

وعلى المتطلبات المتزايدة، يمكن أن تصل الطلبات الواردة من المكاتب القطرية  مليون دوالر أمريكي   33.3الشهرية الحالية البالغة 

. وبالنظر إلى المتطلبات  2022مليون دوالر أمريكي في عام    400للحصول على تمويل من حساب االستجابة العاجلة إلى ما مجموعه  

البالغة   المتوقعة  البالغ قدرها  وتوقع  2023مليار دوالر أمريكي في عام    19.4التشغيلية  العالمية  مليار دوالر    11ات المساهمات 

 . 2023أمريكي، ستؤدي فجوة التمويل المتوقعة إلى زيادة الطلب على حساب االستجابة العاجلة في عام 

 2022 و يو/حز  ان  -2011: تح كات حساب االستجابة ال اجلة، 3-الجدول خا سا

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

هدف حساب االستجابة   للب  ا     ج وع ال ساه ات السنة 

 ال اجلة 

الهدف كنسبة  ن  ج وع  

 ال ساه ات 

2011 3 700 70 1.9 

2012 4 000 70 1.8 

2013 4 400 70 1.6 

2014 5 500 70 1.3 

2015 5 000 200 4.0 

2016 5 900 200 3.4 

2017 6 100 200 3.3 

2018 7 300 200 2.7 

2019 8 100 200 2.5 

2020 4008  200 2.4 

2021 9 500 200 2.1 

2022* 11 000 200 1.8 

 .2022* توقعات المساهمات العالمية لعام 

ولكنه يمثل إشارة بشأن تعبئة الموارد. وقد تم تحديد    وال يمثل الهدف السنوي لحساب االستجابة العاجلة التزاما من الدول األعضاء -327

المتزايدة أو المساهمات. وعندما تم تحديد   الب  ا  ولم يعكس متطلبات    2015مليون دوالر أمريكي منذ عام    200الهدف بمبلغ  

  1.8هذه النسبة قدرها ، كانت 2022في المائة من المساهمات السنوية؛ وفي أغسطس/آب  4، فإنه كان يشكل 2015الهدف في عام 

. ولذلك هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في الهدف  2015في المائة فقط من المساهمات المتوقعة، والتي زادت بأكثر من الضعف منذ عام  

 الستعادة المستويات السابقة من المرونة والقدرة على االستجابة. 
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في الخطوط األمامية في االستجابة األولية لألزمات المتعددة وييسر     الب  ا إن حساب االستجابة العاجلة مكون ال غنى عنه في دور   -328

بتحديد هدف حساب االستجابة    الب  ا  التقيد بالمبادئ الرئيسية المتمثلة في حسن التوقيت وإمكانية التنبؤ والمرونة. ولذلك يوصي  

من النظام المالي ولكنها ال   3- 4وبة بموجب المادة  . وتعد موافقة المجلس مطل2023مليون دوالر أمريكي لعام    400العاجلة بمبلغ  

 وأنشطة تحديد األولويات.  الب  ا  تمثل التزاما من جانب الدول األعضاء؛ وعلى الرغم من ذلك، فإنها بمثابة أساس لتعبئة موارد 
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 ال لحق ا ول 

  ليون دوالر أ   ك ( ال يزا ية ا ساسية حسب ال ستوى التنظي   )

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Fdocument_download%2FWFP-0000142807&data=05%7C01%7Cdalila.hiaoui%40wfp.org%7Ce6944539649946c0c97e08daae9cbb2b%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638014285436484883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4D6RkY2eG0FNFgEe8sTrc1dSKuu6P53O1umz7dR%2BN6g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexecutiveboard.wfp.org%2Fdocument_download%2FWFP-0000142807&data=05%7C01%7Cdalila.hiaoui%40wfp.org%7Ce6944539649946c0c97e08daae9cbb2b%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638014285436484883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4D6RkY2eG0FNFgEe8sTrc1dSKuu6P53O1umz7dR%2BN6g%3D&reserved=0
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 ال لحق الثا  

  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة حسب ال ستوى التنظي   

 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142809
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142809
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142809
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142809
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 ال لحق الثالث 

 2025-2023خطة ع ل وظيفة التقييم 

  قد ة

والموارد المؤسسية التقديرية المطلوبة للوظيفة،    2025إلى    2023هذا الملحق خطة العمل المقترحة لوظيفة التقييم للفترة من    يعرض -1

بما في ذلك برنامج العمل للتقييمات المركزية وتقييمات األثر والخطط اإلرشادية للتقييمات الالمركزية. ويتماشى اإلطار الزمني 

 دارة للفترة نفسها.لإل الب  ا  الزمني لخطة لخطة العمل مع اإلطار 

بضمان أن تفي وظيفة التقييم بالتوقعات العالمية للتقييم المستقل من خالل دعم المساءلة عن    الب  ا  وتعكس خطة العمل التزام قيادة   -2

ية الجديدة  ستراتيجالنحو المبين في الخطة اال، على  الب  ا    على نطاق النتائج والتعلم التنظيمي واتخاذ القرارات المستندة إلى األدلة  

وتأخذ في االعتبار سياسة    2030. وتستجيب خطة العمل بالكامل لمطالب خطة التنمية المستدامة لعام  2025–   2022  للفترة  للب  ا  

  69لوظيفة التقييم   2020لتوصيات استعراض األقران المستقل لعام    الب  ا  واستجابة    68ية القطرية، ستراتيجبشأن الخطط اال  الب  ا  

 70. 2022التي وافق عليها المجلس في دورته العادية األولى لعام  2030- 2022للفترة ة وسياسة التقييم المحدث   الب  ا  في 

ي  ستراتيج، الرؤية والتوجيه اال2022في عام  ا  كلي وميثاق التقييم، التي تم تحديثها    ةية التقييم المؤسسي استراتيجوترسي سياسة التقييم و -3

 المساءلة لوظيفة التقييم وتوضح الترتيبات المؤسسية للتقييم.إطار واإلطار المعياري و

، والثاني  2025و  2024  يوالتوقعات لعام  2023اإلجمالية لوظيفة التقييم لعام    اإلنجازاتويتكون هذا الملحق من جزأين: األول يحدد   -4

 . اإلنجازاتالمطلوبة لتحقيق تلك  يحدد الموارد

 2025و 2024  والتوق ات ل ا  2023اإلج الية ل ام  اإل جازات - 1الجزء 

 ية الخمس التالية المحددة في سياسة التقييم: ستراتيجاال الحصائلإلى  2025و  2024والتوقعات لعامي  2023لعام  اإلنجازاتتستند  -5

 ومفيدة.  وموثوقةالتقييمات مستقلة تكون  (أ

 التعلم.ومتوازنة وذات صلة وتخدم أغراض المساءلة  اتتغطية التقييمتكون  (ب

 وشركائه.  الب  ا  بشكل منهجي لتلبية احتياجات  تكون متاحةو اتأدلة التقييميكون من السهل الوصول إلى  (ج

 التقييمات وإدارتها واستخدامها.إجراء على التكليف ب  ة معززةقدر  الب  ا   لدى (د

 تعزز بيئة التقييم واالتساق في األمم المتحدة.  الشراكات (ه

ألثر، وتعزيز التعلم  لوتتمثل المجاالت الرئيسية لالستثمار في وظيفة التقييم في إدارة وإجراء تقييمات مركزية والمركزية وتقييمات   -6

 اء الوطنيين.ومع الشرك الب  ا  المتكامل من التقييمات واستخدام األدلة التقييمية، وتعزيز القدرات داخل 

 
إجراء    الب  ا  في    سياسة الخطط االستراتيجية القطرية(، وتقتضي  C/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/4)  2016التي اعتمدها المجلس في دورته العادية الثانية لعام   68

 تقييم لكل خطة استراتيجية قطرية.  

رد اإلدارة على التوصيات الواردة  (؛ وD-WFP/EB.A/2021/7)  تقرير موجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي.  2021البرنامج.   69

 (. WFP/EB.A/2021/7-D/Add.1/Rev.1)  الموجز استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي في التقرير 

 (.  C-WFP/EB.1/2022/4) 2022بشأن التقييم لعام  الب  ا  . سياسة 2022. الب  ا   70

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000037253
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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التي أحدثتها الخطة اال -7 التغييرات  التقييم الشاملة لتعكس  الجديدة  ستراتيجوستتطور خطة عمل  التقييم المحدثة    للب  ا  ية  وسياسة 

المتحدة مع  عمل  ولضمان اتساق   العالمي   خطةاألمم  بانتظام وتخطيطها وإدارتها   ويجري استعراض.  ةالتقييم  التقييم  جميع أنشطة 

وشراكاته أعباء ال داعي    الب  ا  المساءلة المؤسسية واحتياجات التعلم دون تحميل عمليات  أغراض  تلبية    مواصلة هدف  بعناية ب 

 لها.

 سياسة التقييم.من حصائل ية استراتيج حصيلةواألنشطة الرئيسية واآلثار المترتبة على الموارد بالنسبة لكل   اإلنجازاتوترد أدناه  -8

 و فيدة  و وثوقةالتقيي ات  ستقلة تكون  – ألف

 على النحو التالي:  2023ستكون األولويات الرئيسية في عام   -9

   معلومات من الفريق    استنادا إلى التقييم،  مجال  هج وأساليب التقييم بناء على الممارسات العالمية الجيدة واالبتكارات في  تكييف ن

 ؛ 2022االستشاري المعني بأساليب التقييم الذي أنشئ في عام 

   واألساليب    202671- 2019لتقييم األثر للفترة    الب  ا  ية  استراتيجي لتقديم المشورة بشأن تنفيذ  استراتيجاالحتفاظ بفريق استشاري

 هج المستخدمة في تقييمات األثر؛والن  

  وفائدة التقييمات الالمركزية، بما في ذلك عن طريق:  وموثوقيةعزيز جودة تعزيز آليات الدعم بهدف ت 

o   دوري؛بشكل    الب  ا    على نطاق  اوضمان نشره  ةالالمركزي   اتضمان جودة التقييمبنظام  لتوجيهات المتعلقة  اتحديث 

o شعب تكلف بهاك تلك التي  الحفاظ على مكتب المساعدة الذي يديره مكتب التقييم لدعم التقييمات الالمركزية، بما في ذل 

 المقر؛

o  دعم الجودة للتقييمات الالمركزية؛ لإدارة خدمات خارجية 

  تحديات إنتاج تقييمات عالية الجودة وفي الوقت المناسب في سياق التقلبات  للتصدي لتكييف الن هج واألدوات والعمليات    مواصلة

 واالستناد إلى  الب  ا    التي لدىالواسعة من مجموعات البيانات    الطائفة العالمية واألزمات الغذائية غير المسبوقة، واالستفادة من  

 .الدروس المستفادة من جمع البيانات عن بعد ونماذج التقييم المختلطة

 ات لتقيي ل  تغطية ال تواز ة وذات الصلةال - باء

 لتقيي ات ال  كز ة ا ب  ا   ع ل  1-باء

يديرها    ت بلِّغ -10 التي  التقييم التقييمات  واتساق    مكتب  وفعالية  بأهمية  المصلحة  أصحاب  سياسات    وأثرجميع    الب  ا   واستدامة 

هي التقييمات العالمية، وتشمل   مكتب التقييمية للتقييمات التي يقودها  األنواع الرئيسوياته وعملياته وأنشطته وكفاءة تنفيذها.  استراتيجو

السياساتية واال تقييمات  القطريةالتقييمات  وية؛  ستراتيجالتقييمات  اال  مشروعات، وتشمل  القطرية وستراتيجالخطط  ستجابات  االية 

في التقييمات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت   مكتب التقييملحاالت الطوارئ؛ وتقييمات األثر. وباإلضافة إلى ذلك، يساهم    المؤسسية

 في المستقبل.  المنظومةوغيرها من التقييمات المشتركة ويتوقع إمكانية المشاركة في المزيد من التقييمات على مستوى 

الواردة في   -11 التقييمات  اختيار  بالسياسأقصى  تكون ذات  بحيث  األولوية    أ عطيتو  2025- 2023لفترة  ابرنامج عمل  وتم    ات صلة 

في القضاء    الب  ا  وبرامجه، وبالتالي تحسن دور مكتب التقييم في دعم المساءلة والتعلم من أجل تعزيز مساهمة    للب  ا  الدينامية  

 
 . (2026-2019) الب  ا  استراتيجية تقييم األثر في . 2019البرنامج.   71

https://www.wfp.org/publications/wfp-impact-evaluation-strategy-2019-2026
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  مكتب التقييم وذات صلة في الوقت المناسب التخاذ القرار، ويتشاور  أدلة مناسبة    بحيث يولد  البرنامجمم  وص    .يعلى الجوع العالم

 حد وتحديد أوجه التآزر حيثما أمكن ذلك. أدنى  من أجل تقليل التداخل إلى  للحسابات  والمراجع الخارجي    ةالداخلي   المراجعةمع مكتب  

والتوقعات المؤقتة لعامي    2023مركزية في عام  برنامج عمل مكتب التقييم للتقييمات ال  نعامة ع  لمحة  1- ثالثا- ويقدم الجدول ألف  -12

 . اإلنجازات. ويبين الجزء المتبقي من هذا القسم التفاصيل واألساس المنطقي لتلك 2025و 2024

ية القطرية هي األداة األساسية لتوفير المساءلة وتلبية احتياجات  ستراتيج. تقييمات الخطط االية القطريةستراتيجاال  طتقييمات الخط -13

  للب  ا   ية القطرية  ستراتيجخطط االالي لجميع  ستراتيجالوضع اال  بشأن. وهي توفر أدلة  الب  ا  م وفقا لتوقعات المجلس وإدارة  التعل

أطر األمم المتحدة للتعاون  ية القطرية، وربما المساهمة في تصميم  ستراتيجمن أجل توجيه تصميم الجيل التالي من الخطط اال   هاونتائج

الخطة  في السنة قبل األخيرة من    ية القطريةستراتيجاال  طالخط   من تقييماتكل تقييم    ي جرىلهذا الغرض،  . والتنمية المستدامةمن أجل  

 التالية.  ية القطريةستراتيجاالة تقرير تقييم نهائي متاح عندما يبدأ المكتب القطري في تصميم الخط هناك بحيث يكون  المعنية

الناتجة عن    ية القطريةستراتيج اال  طالتوقعات الخاصة بالتغييرات في دورات الخط  إلىكل عام    ت جرى  ويستند عدد التقييمات التي -14

 ا تأثير  تؤثر، والتي  أطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامةودورة    ية القطريةستراتيجاال  طالخط   ةالمواءمة بين دور

  2022ية قطرية في عام  استراتيج طالقطرية. ويجري تنفيذ تسعة عشر تقييما لخط  يةستراتيجاال  طعلى توقيت تقييمات الخط  امباشر

تقييما في عام    17و  2023تقييما جديدا في عام    12. وباإلضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ  2023وسيتم االنتهاء منها في عام  

 . 2025في عام تقييمات  9و 2024

التي وافق عليها المجلس   الب  ا   في سياساتال وضعفي وثيقة  الب  ا  حكم تقييم سياسات ت ي تال القاعدة. تحدد تقييمات السياسات -15

بعد أربع إلى ست سنوات من بدء تنفيذها حتى تتمكن    2011بعد عام    الموافق عليهاتقييم السياسات    القاعدة  وتتطلب  72. 2011  عام  في

، يستند تقييم السياسات 2011قبل عام    الموافق عليها. وبالنسبة للسياسات  ا  الب   دورة سياسات    فيمن المساهمة بأدلة التقييم والتعلم  

أو إمكانية المساهمة في وضع سياسات جديدة.    الب  ا  نفسها أو الموضوعات التي تتناولها السياسات إلى استمرار صلتها بعمل  

للسياسات. ويستشير    ةن موضوع تقييمات محددية وقد ال تكوستراتيجمن خالل التقييمات اال  اتبعض موضوعات السياس  ت غطىو

 73ية. ستراتيجلسياسات المتعلقة بالخطة االالتحديد أولويات وتوقيت تقييمات السياسات في ضوء خالصة    الب  ا  إدارة    مكتب التقييم

 تقييمات السياسات المقبلة على النحو التالي:  ست جرى و

الصمود التي بدأت  القدرة على : تقرير عن تقييم سياسة 2023مجلس في دورته السنوية لعام السيتم تقديم ثالثة تقييمات إلى  (أ

، 2022في عام    بإجرائهاعن سياسات الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ تم التكليف    وتقرير،  2021في أواخر عام  

 . 2022العمل بها في عام وبدأ التي أ عدت   ية القطريةستراتيجية الخطط االاستراتيجعن سياسة  وتقرير

 . ستعداد لحاالت الطوارئتقييمين لسياسة البيئة وسياسة اال إجراء ب  مكتب التقييم، سيكلف 2023في عام  (ب

سياسة  وتقييم    2024ة في عام  ي مخاطر المؤسسال، يتوقع مكتب التقييم البدء في تقييم سياسة إدارة  2025و  2024  ا لعاميتطلع (ج

 . 2025في عام   المحلية واإلقليميةمشتريات األغذية 

المؤسسية العامة أو الناشئة والبرامج والمبادرات    مسائلية والستراتيجاال  موضوعاتاستشرافية وتركز على ال  يةستراتيجالتقييمات اال -16

عام    استعراض ء على  بنا  2022ية حتى عام  ستراتيجذات التغطية العالمية أو اإلقليمية. وتم اختيار الموضوعات وجدولة التقييمات اال

التقييم اال  التي يمكن أن تساهمية  ستراتيجللموضوعات ذات األهمية اال  2017 التنظيمي. وتم تحديد أولويات  التعلم  ي ستراتيجفي 

 
 (. B-WFP/EB.A/2011/5" )الب  ا  وضع السياسات في " 72

 (. D-WFP/EB.1/2022/4) خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بخطته االستراتيجية 73

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000027956
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000027956
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000027956
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000136617
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من خالل استعراض داخلي أعقبته عملية تشاور مع أعضاء المجلس    2030- 2022  الفترة  بموجب سياسة التقييم المحدثة التي تغطي

، وسيتم تنقيحها استجابة للظروف المتغيرة.  للب  ا  ية ستراتيجمع مراعاة عدد من العوامل، بما في ذلك الخطة اال ب  ا  الوإدارة 

 ية الجارية أو المتوقعة هي كما يلي: ستراتيجوقائمة التقييمات اال

إلى    2021في عام    إجرائهف ب سياسات التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز تم التكلي بشأن  سي قدم تقييم مشترك   (أ

 . 2023المجلس في دورته العادية األولى لعام 

 .2022لحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في عام بشأن اسيبدأ تقييم   (ب

  للب  ا   ية  ستراتيج، يليه تقييم منتصف المدة للخطة اال2023جئين والنزوح في عام  ال لبشأن اسيتم التكليف بإجراء تقييم   (ج

 . 2023ابتداء من أواخر عام  2025- 2022 للفترة

ذات الصلة،    شعب، بعد التشاور بين ال2022في عام  أن يبدأ    من قبل  متوقعكان من الإدارة سلسلة اإلمداد    بشأن  سيبدأ تقييم (د

 طريق سلسلة اإلمداد.   خارطةعلى   ويركزبدال من ذلك  2024في عام 

 .أيضا 2024المعرفة وتقييم قابلية التأثر وتحليلها واستهدافها في عام إدارة بشأن ية ستراتيجستبدأ التقييمات اال (ه

يتخلف عن   أحدفي البلدان المتوسطة الدخل، ومبدأ "عدم ترك    الب  ا  ية عمل  استراتيج  بشأن  إجراء تقييماتسيتم التكليف ب  (و

 . 2025الركب" والحماية االجتماعية في عام 

الط  المؤسسية  ستجابةاالتقييمات   -17 المجلس  وارئلحاالت  طلب  مع  تمشيا  التقييمب .  تغطية  لحاالت    المؤسسيةالستجابات  ل  اتزيادة 

ألزمات  جميع ا  ستخضع،  )OED2022/003(  الب  ا  الطوارئ في  حاالت  الطوارئ وتعميم المدير التنفيذي بشأن بروتوكول تفعيل  

  المؤسسية  " للتقييم من خالل تقييم االستجابةالمؤسسيهتمام اال " أو "مرحلة المؤسسي نطاق العلى أنها في "مرحلة توسيع المصنفة 

ية القطرية أو التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت. وسيحدد  ستراتيجلخطط االللطوارئ بتكليف من مكتب التقييم أو تقييم  حاالت ال

 خيار بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.أنسب قييم مدير الت 

 

 

  

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000135985/download/
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 ( 2022أ سطس/آب   12)  2025و 2024والتوق ات ل ا    2023: ب  ا   ع ل التقيي ات ال  كز ة ل ام 1-ثالثا-الجدول ألف

 2025 2024 2023 النوع

 الخطط االستراتيجية القطرية  

 2022المستمرة من عام 
 الخطط االستراتيجية القطرية الجديدة

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 2023المستمرة من عام  

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 الجديدة 

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 2024المستمرة من عام  
 الجديدةالخطط االستراتيجية القطرية 

الخطة االست اتيجية  

 القط  ة* 

 ( 2023بنن )الدورة الثانية من عام  •

 ( 2023بوتان )الدورة الثانية من عام  •

بوركينا فاسو )الدورة الثانية من عام   •

2023 ) 

 ( 2023كمبوديا )الدورة الثانية من عام  •

)الدورة الثانية  الجمهورية الدومينيكية •

 ( 2023من عام 

 ( 2023مصر )الدورة السنوية من عام  •

 ( 2023غانا )الدورة الثانية من عام  •

 ( 2023هايتي )الدورة الثانية من عام  •

 ( 2023كينيا )الدورة السنوية من عام  •

ليسوتو )الدورة السنوية من عام  •

2023 ) 

مدغشقر )الدورة الثانية من عام  •

2023 ) 

 ( 2023)الدورة الثانية من عام مالوي  •

 ( 2023ناميبيا )الدورة الثانية من عام  •

 ( 2023نيبال )الدورة الثانية من عام  •

 ( 2023الفلبين )الدورة الثانية من عام  •

 ( 2024 من عام السنويةالدورة  رواندا ) •

 ( 2023السنغال )الدورة الثانية من عام  •

الجمهورية العربية السورية )انتقالية(   •

 ( 2023الثانية من عام )الدورة 

 ( 2023 من عام السنويةالدورة زامبيا ) •

 كولومبيا •

 الكونغو  •

 كوبا •

 جمهورية الكونغو الديمقراطية  •

 جيبوتي  •

 غواتيماال  •

 العراق   •

 بريايل •

 مالي  •

 نيكاراغوا •

 النيجر  •

 سيراليون •

 

 

 أرمينيا •

 )انتقالية(  بوروندي •

 الصين •

 كوت ديفوار  •

 إسواتيني •

 إثيوبيا  •

 إندونيسيا  •

  –)جمهورية إيران  •

 اإلسالمية( )انتقالية(

 لبنان  •

 ليبيا )انتقالية( •

 الصومال •

 ودان جنوب الس •

 ليشتي-تيمور •

 تونس  •

 تركيا )انتقالية( •

 أوغندا  •

 ( اليمن )انتقالية •

 أفغانستان • 

 بنغالديش •

 الكاميرون •

 )متعددة( الكاريبي •

 السلفادور •

جمهورية الو الديمقراطية   •

 الشعبية

 موزامبيق  •

 بيرو  •

 )انتقالية( توغو •

المشتريات المحلية واإلقليمية  •إدارة المخاطر   •  إدارة المخاطر المؤسسية • البيئة • البيئة •بناء القدرة على الصمود من أجل األمن   • السياسة 



WFP/EB.2/2022/5-A/1        95 
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 2025 2024 2023 النوع

 الخطط االستراتيجية القطرية  

 2022المستمرة من عام 
 الخطط االستراتيجية القطرية الجديدة

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 2023المستمرة من عام  

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 الجديدة 

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 2024المستمرة من عام  
 الجديدةالخطط االستراتيجية القطرية 

الغذائي والتغذية )الدورة السنوية من  

 ( 2023عام 

الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ  •

 ( 2023)الدورة السنوية من عام 

الخطط االستراتيجية القطرية )الدورة  •

 ( 2023السنوية من عام 

  

االستعداد لحاالت   •  االستعداد لحاالت الطوارئ  •

  الطوارئ

 من األغذية  المؤسسية

 

الحماية من االستغالل واالنتهاك   • االست اتيجية 

 الجنسيين

 الالجئون والنزوح •

تقييم منتصف المدة للخطة   •

- 2022) للب  ا  االستراتيجية 

2025 ) 

 

 الالجئون والنزوح •

تقييم منتصف المدة   •

للخطة االستراتيجية  

- 2022) للب  ا  

2025 ) 

 إدارة المعرفة  •

خارطة طريق سلسلة   •

 اإلمداد 

تقييم الهشاشة والتحليل   •

 واالستهداف 

 إدارة المعرفة  •

خارطة طريق سلسلة   •

 اإلمداد 

اشة والتحليل  تقييم الهش •

 واالستهداف 

 البلدان المتوسطة الدخل  •

عدم ترك أحد يتخلف عن  •

 الركب 

 الحماية االجتماعية •

االستجابة لحاالت 

 الطوارئ ال ؤسسية

 في ميانمار لب  ا  ااستجابة  •

االستجابة اإلقليمية لحالة الطوارئ   •

 الممتدة في منطقة الساحل 

 موضوع جديد يحدد الحقا  •  الحقا موضوع جديد يحدد  •  موضوع جديد يحدد الحقا  •

ال  ل اإل سا   

ال شت ك بين 

 الوكاالت 

 

االستجابة لألزمة اإلنسانية في   •

 أفغانستان

االستجابة لألزمة اإلنسانية في إثيوبيا   •

 الشمالية

يجري تحديد موضوع أو موضوعين   •

 الحقا 

يجري تحديد موضوع أو  • 

 موضوعين الحقا

 

يجري تحديد موضوع أو  •

 موضوعين الحقا

التقييم المشترك بشأن الحماية   • ال شت كة 

االجتماعية الذي يقوده برنامج األمم  

المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص  

 المناعة البشرية/اإليدز 

ألدلة  ا بشأنالمشترك  يالتجميع التقييم •

التقييمية لشراكات هدف التنمية  

 موضوع جديد يحدد الحقا  •

 

 موضوع جديد يحدد الحقا  •  موضوع جديد يحدد الحقا  •
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 2025 2024 2023 النوع

 الخطط االستراتيجية القطرية  

 2022المستمرة من عام 
 الخطط االستراتيجية القطرية الجديدة

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 2023المستمرة من عام  

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 الجديدة 

 الخطط االستراتيجية القطرية 

 2024المستمرة من عام  
 الجديدةالخطط االستراتيجية القطرية 

الذي يقوده برنامج األمم    17المستدامة 

   اإلنمائيالمتحدة  

 التج ي ية 

 

 الشركاء المتعاونون  •

 

 موضوع جديد يحدد الحقا  •

 

 موضوع جديد يحدد الحقا  •

  .االنتقالية والخطط االستراتيجية القطرية للخطط االستراتيجية القطريةودورات التخطيط الحالية  2022 تموز/يوليو 21على المعلومات المتاحة اعتبارا من  القطريةلتقييمات الخطط االستراتيجية * يعتمد التخطيط 
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في ميانمار   الب  ا  ئ ذات األولوية هي تقييمات استجابة  لحاالت الطوار المؤسسية  ستجابة  تقييمات اال، كانت  2022وفي عام   -18

تقييمات عملية الطوارئ    2024و  2023في منطقة الساحل. وستشمل أولويات عامي    الممتدةواالستجابة اإلقليمية لحالة الطوارئ  

أوكرانيا واستجابة   الغذ  الب  ا  المحدودة في  نهاية عام  ألزمة  بحلول  التقييمات  توقيت ونطاق هذه  تأكيد  العالمية. وسيتم  اء 

استجابة  2022 بين    الب  ا   . وستغطي  المشترك  اإلنساني  التقييم  استجابات  وأفغانستان  إثيوبيا  في شمال  الطوارئ  لحاالت 

لشمال إثيوبيا في عام    تينالقطري   تيني جستراتي اال  تينوتقييمات الخط  2022الوكاالت )انظر الفقرة التالية( التي بدأت في عام  

 . 2025عام في وأفغانستان  2024

بين    ةالمشترك  ةاإلنساني   اتلتقييمالمعني با. بصفته عضوا نشطا في الفريق التوجيهي  التقييمات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت -19

توفير   المشتركة في  التقييمات  بفوائد  التقييم  يقر مكتب  الشؤون اإلنسانية،  لتنسيق  المتحدة  يرأسه مكتب األمم  الذي  الوكاالت 

في بيئات صعبة وتمكين   ألمم المتحدةلالقطرية    ةفرق طريقة فعالة من حيث التكلفة لتحقيق تغطية التقييم، وتقليل العبء على األ

  تقييمين كجزء من االستجابات اإلنسانية على نطاق المنظومة. ويتوقع مكتب التقييم المساهمة فيما يصل إلى   الب  ا تقييم أداء 

 ة المشترك  ةإدارة التقييمات اإلنساني   أفرقةمن    امكتب التقييم جزءويعد  بين الوكاالت في السنة.    ةالمشترك  ةمن التقييمات اإلنساني 

ا ماالنتهاء منه  من المقررو  2021في عام    ابدأت   نلتي ل، وا19- بين الوكاالت لالستجابة ألزمة اليمن واالستجابة اإلنسانية لكوفيد 

تم   اللتينفي أفغانستان وشمال إثيوبيا،    تيناإلنساني   تينلألزم  ة، والتقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت لالستجاب 2022في عام  

  ة المشترك  ةاإلنساني   اتلتقييمالمعني با  التوجيهي  الفريق  وسيحدد. 2023ا في عام  موسيتم االنتهاء منه  2022  ا في عاممإطالقه

 . 2023في عام  بين الوكاالت ةالجديدة المشترك ةاإلنساني  اتلتقييملموضوعات  بين الوكاالت

برنامج األمم المتحدة   الذي يقودهلحماية االجتماعية  ابشأن  في التقييم المشترك    مكتب التقييم. يساهم  التقييمات واألنشطة المشتركة -20

ألدلة بشأن االمشترك    والتقييم التجميعي ،  2023المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والذي سيكتمل في عام  

التعاون مع    مكتب التقييمل  الذي يقوده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وسيواص   17  التقييمية لشراكات هدف التنمية المستدامة

تقييم مشترك في عام   المتحدة األخرى لتحديد الفرص إلجراء  تقييمين    2023كيانات األمم  ويتوقع أن يساهم فيما يصل إلى 

فصاعدا. وستكون هذه التقييمات إضافة لتقييم مشترك يتم    2023مشتركين أو على نطاق المنظومة كل عام اعتبارا من عام  

 . أطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامةمستوى الالمركزي والمساهمات في تقييمات إجراؤه على ال

 . الب  ا  ، بعد التشاور مع إدارة 2023. سيبدأ تقييم تجميعي للشركاء المتعاونين في عام التقييمات التجميعية -21

 األثر اتبرنامج عمل تقييم

وقد  ية تقييم األثر.  ستراتيج وفقا ال  2025إلى عام    2019تطور تقييمات األثر من عام    1- ثالثا- ألف. يوضح الشكل  تقييمات األثر -22

، وتغير المناخ والقدرة على  المنظور الجنسانيالتحويالت القائمة على النقد و  بشأنأطلق مكتب التقييم ثالث نوافذ لتقييم األثر  

. ويتوقع مكتب التقييم 2022تبدأ نافذة رابعة، بشأن التغذية، في عام  سوة؛  ي البرمجة المدرس  بشأن ،  2021الصمود، وفي عام  

تقييمات األثر من     2024  عام  في كل من  18و  2023عام  في    17إلى    2022  عام  في  ازال جاري ي ال    تقييما  15زيادة عدد 

تخالص األدلة من تقييمات ، سيستمر العمل على اسةالمانحالجهات  مكتب التقييم وتمويل  لالدعم اإلضافي  وبناء على  .  2025و

 ية. عي ضاموجميع النوافذ ال بموجباألثر في السياقات الهشة واإلنسانية  

القرارات فيما    2021ي أجري في عام  ذية تقييم األثر الستراتيجالنتائج المستخلصة من استعراض منتصف المدة الست رشد  و -23

ية في المستقبل. ويسلط االستعراض الضوء على الحاجة إلى تطوير  ستراتيجيتعلق بأي تعديالت أو تحسينات مطلوبة في تنفيذ اال

 الشراكات والتركيز على االتصاالت. نطاق ، وتوسيع الب  ا  تقييم األثر في مكاتب في مجال المزيد من القدرة 
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 2025-2019، ا ث تقيي ات ب  ا   ع ل  : 1-الشكل ثالثا 

 

 لال  كز ةالخطط اإلرشاد ة للتقيي ات ا 2-باء

اعتبارا و، حسب المنطقة.  2025- 2023والتوقعات للفترة    2022للتقييمات في عام    والمقررالبدء الفعلي    2- ثالثا- يبين الشكل ألف  -24

، 2023في عام    تقييما  24؛ ومن المقرر إجراء  2022تقييما أو من المتوقع أن تبدأ في عام    35، بدأ  2022من يوليو/تموز  

وتوقع    الخطط االستراتيجية القطريةتقييم المركزي واحد لكل دورة من دورات  المتمثل في  بافتراض التقيد بمعيار التغطية الدنيا  

  30و  2024  عام  تقييما في  32  قدرها  2025و  2024  لعامي  تقديراتاللكل منهما. و  االمركزي   ابالمقر تقييم  شعبتان  تجريأن  

  مواضيعية زيادة متواضعة في عدد التقييمات المشتركة والتقييمات اإلقليمية الالمركزية ال  ن المتوقع حدوث وم، 2025  عام  في

 متعددة البلدان في تلك الفترة.ال

 2025-2022، ال ق رة: التقيي ات الال  كز ة 2-الشكل ثالثا 

 

النيج 

 ال 

جنوب السودان

السلفادور

كينيا

 ال ناخ والتحو الت القائ ة على النقد روا دا 

ط  قة تحو الت قائ ة على 

 النقد وحصائل التكافؤ بين

الجنسين  وت كين ال  أة 

2019 2020 2021 2022 2023

السودان

ا ردن  

تقيي ات إضافية لألث    ا  صل إلى 

 لم  تأكد ب د 

 ب  ا   تج  ب   واتي اال 

 ا بيا

 ب  ا   تج  ب  بورو دي  

    -    تقيي ات ا ث  للفت ة 

 الت و ل القائم على التنبؤات  يبال 

  

 ر  ا داف   ا  ج هور ة الكو غو الد  ق اطية

         ل                 

=     ف             

                         ظ    
                  

2024 2025

الج هور ة ال  بية السور ة

        ل                               

        ل                               

        ل                               

        ل                               

         ل                               

         ل                               

         ل                               

         ل                               

         ل                               

         ل                               

         ل                               

        ل                               

         ل                               

ها ت 

 تغي  ال ناخ والقدرة على

الص ود

 الت و ل القائم على التنبؤات بنغالد  

ج هور ة الكو غو الد  ق اطية 
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  ة ية التقييم المؤسسي استراتيجلمواءمتها مع    2022ام  يات التقييم اإلقليمية الست التي يجري تحديثها في عاستراتيجولدعم تنفيذ   -25

بشكل  لتقييمات الالمركزية االقدرة الكافية لتخطيط وميزنة وإدارة توافر ضمان الرامية إلى جهوده  الب  ا  الجديدة، سيواصل 

ذه الجهود على دعم  ، ستركز ه2023وتعظيم استخدامها في السياسات القائمة على األدلة وتصميم البرامج. وفي عام    ،فعال

التي   الالمركزية  التقييمات  اإلقليمية في تخطيط  القطرية والمكاتب  تعلم محددة  تعمل على سدالمكاتب  بها والتكليف    فجوات 

)االستعراضات  تهاوإدار األخرى  األدلة  ومنتجات  التقييمات  من  األخرى  األنواع  مع  التكامل  من  قدر  أقصى  يضمن  مما   ،

 الجاري.  البرنامجتنفيذ  إرشادوالتقييمات والدراسات( من أجل 

 ت ز ز الوصول ال نتظم إلى أدلة التقييم وتواف ها  - جيم

أدلة التقييم تيسير وإتاحة  جديدة تركز على ضمان    حصيلةالمحدثة على    تشتمل نظرية التغيير التي تقوم عليها سياسة التقييم -26

  الب  ا    على نطاق هو ضمان االعتراف بقيمة التقييم الحصيلة  وشركائه. والهدف من  الب  ا  بشكل منهجي لتلبية احتياجات 

التقييم   أدلة  استخدام  وتيسير  نطاقوخارجه،  وتت   على  التنظيمي.  التعلم  لصالح  األدلة    الحصيلة طلب  المنظمة  توجيه  يتم  أن 

أداء  التعلم وتحسين  استخدامها وتيسير  لتعزيز  الصحيحة  المناسب وبالطريقة  الوقت  المناسبين في  إلى األشخاص  الصحيحة 

توضح    ةية التقييم المؤسسي استراتيجفي نهاية المطاف. ولتحقيق هذا الهدف، هناك ثالثة مسارات عمل ذات صلة في    الب  ا  

تحفيز وصيل اإلجراءات المطلوبة لرسم خرائط فجوات األدلة وتحديد احتياجات ودوافع وتفضيالت مستخدمي أدلة التقييم،  بالتف

 المشاركة والتفاعالت الواسعة وتسهيل استخدام أدلة التقييم ودمجها في إدارة المعرفة المؤسسية. 

، ستكون  االتصاالت وإدارة المعارف التقييمية  بشأن  الب  ا  ية  جاستراتي بشأن تنفيذ    2021لى العمل الذي بدأ في عام  واستنادا إ -27

 على النحو التالي:  2023أولويات مكتب التقييم في عام 

 التكنولوجيات باستخدام    القائمةاألدلة من المنتجات التقييمية    استمدادألدلة وي اتطوير القدرة على تحديد احتياجات مستخدم  

 البيانات؛ عن لتنقيب ل المتقدمة

 الحلقات  زيادة تقديم األدلة المركزة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المستخدمين المحددة، بما في ذلك ملخصات األدلة و

الشبكية مع  مواضيعيةال  الدراسية  تتواصل  التي  اإلقليمية  التقييم  لوحدات  الدعم  وزيادة  االحتياجات    البرامج  ةفرق أ ،  لتحديد 

 ستجابة لها؛وفرص تبادل األدلة واال

 التي تولد    الب  ا  مع المكاتب الوظيفية األخرى في    ، وال سيما تعزيز التعاون الداخلي والخارجي بشأن إدارة األدلة والمعرفة

والرصد   والتقييم  البحث  وشعبة  والمعرفة،  االبتكار  إدارة  شعبة  مثل  تقاسمها،  تسهل  أو  واألداء    وشعبة،األدلة  التخطيط 

 ؛دائرة البرامج المدرسيةو  ةتغذي ال وشعبة المؤسسين

   التخطيط واألداء    شعبةبشأن موضوع ما سيتم تأكيده بالتشاور مع    الب  ا  إجراء استعراض ثان لمتابعة توصيات التقييم في

 ؛المؤسسين

   منتديات األخرى  وال  2021لنظم الغذائية لعام  بشأن اقمة األمم المتحدة  لمتابعة  في    الب  ا    التي لدى  تقييمالالمساهمة بأدلة

 ذات الصلة. 

 التقيي ات وإدارتها واستخدا ها إج اء ت ز ز القدرة على التكليف ب - دال 

التقييم -28 إلدارة  الكافية  القدرة  نطاق  اتلضمان  بالتقييم  الب  ا    على  المعني  المتحدة  األمم  لفريق  الكفاءات  إلطار  ووفقا   ،

المتحدة المعني بالتقييم، سيواصل   التقييم في منتدى فريق األمم  والمناقشات الجارية بشأن إضفاء الطابع المهني على وظيفة 

ية الموظفين الذين يؤدون وظائف  تيجسترا. وتخدم اال2024- 2020للفترة  التقييمية    تنمية القدراتية  استراتيجنشر    مكتب التقييم 

وموظفيه الذين يشكلون جزءا من    الب  ا  البرامج والسياسات، وإدارة   استشاريمختلفة وعلى مستويات مختلفة، بما في ذلك  

يم حدات التقي و واصل مكتب التقييم وي على مستوى المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. وس  الب  ا  التقييم في    موظفي
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اتفاقات  الخارجية  اإلقليمية تطوير وإدارة العالقات مع الشركات   يقدمون الخدمات من خالل  الذين  واالستشاريين الخارجيين 

 طويلة األجل وعقود فردية. 

 ما يلي:  2023وستشمل أولويات فريق التقييم في عام  -29

  تدريب متعدد الوظائف، مع التركيز بشكل خاص  تعميم التقييم في مبادرات تنمية القدرات للوظائف األخرى وإجراء    مواصلة

 ؛ الب  ا   على نطاقعلى زيادة القدرة على المشاركة في تقييمات األثر واستخدامها 

   المهني التابع لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، وتجربة خطة  المعني بإضفاء الطابع  مل  االع  الفريقالعمل عن كثب مع

( والهدف من ذلك  ومن خالل مذكرة تفاهم مع كلية موظفي منظومة األمم المتحدة في تورين   2022م  تقدير للتقييم )بدأت في عا

 الجودة وتوفير إطار لالعتراف بإنجازاتهم؛عالية  اتتقييمالدارة إل تنمية القدراتمن  الب  ا  التقييم في  موظفيهو تمكين 

   ة ية للتقييم، والتي تشمل تنسيق تخطيط القوستراتيجوة العاملة االالموارد البشرية بشأن تنفيذ خطة عمل الق  شعبةالتنسيق مع  

 األخرى؛  شعبوال شعبة التخطيط واألداء المؤسسيينمع  تقييم الرصد وموظفي الالعاملة ل

   يفهمون سياسات وإجراءات التقييم في قي  تفاعالت منظمة مع مقدمي الخدمات للتأكد من أن شركات التقييم والم  إجراء مين 

 وعملياته. وأساليبههج التقييم ن   ، بما في ذلك نظام ضمان جودة التقييم، ويمكنهم ابتكار وتكييفالب  ا  

 ال ساه ة ف  ال   فة ال ال ية وصنع الق ار ال ال    ن خالل الش اكات - هاء

كثر واألمع التركيز على المجاالت التي يمكن أن يضيف فيها أكبر قيمة    االنخراط في نظام التقييم الدولي،  الب  ا  سيواصل   -30

 صلة بعمله. 

 ، ستشمل األولويات المحددة ما يلي: 2023وفي عام  -31

  ،المتحدة األمم  )كيانات  والقطري  اإلقليمي  الصعيدين  على  المصلحة  أصحاب  من  واسعة  مجموعة  مع  الشراكات  تعزيز 

لتقييمات التي تقودها البلدان، وتعزيز وإجراء التقييمات إلى اني، وما إلى ذلك( لتقديم الدعم  والحكومات الوطنية، والمجتمع المد

المشتركة، والتعاون مع المنظمات الطوعية للتقييم المهني والتعلم فيما بين بلدان الجنوب وتطوير أدوات لتقييم قدرة التقييم  

 : ما يلي الوطنية. وسيتضمن العمل

o بشأن مبادرة التقييم العالمية التي يقودها فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي بشأن تعزيز   تفعيل مذكرة التفاهم

نتائج تنمية قدرات التقييم الوطنية من خالل نهج منسق يضم الشركاء المعنيين على المستويات العالمية واإلقليمية 

 والوطنية؛ 

o شراكة    مواصلة في  منصاستراتيجالمشاركة  إلنشاء  مع  ية  التقييم  قدرات  لتنمية  وهي حركة  EvalPartnersة   ،

 ؛ ةالتقييم الدولي  خطة ت شكلعالمية 

 لمنظمات التي تولد األدلة من خالل تقييمات األثر في المجاالت ذات األولوية؛ من ا  الب  ا  تطوير شبكة  مواصلة 

  ومشاركا في القيادة وعضوا في مختلف مجموعات  المشاركة بنشاط في عمل فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم بصفته قائدا

 ؛2030لضمان مساهمة التقييمات في تحقيق النتائج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام   األفرقة العاملةالمصالح و

   ؛ شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنسانيالمشاركة بنشاط في عمل 

 أطر المشاركة والمساهمة في التقييمات على نطاق المنظومة التي يقودها المكتب التنفيذي لألمين العام وفي تقييمات    مواصلة

 على المستوى القطري.  األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة
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  سارات ال  ل الشا لة 

أيضا في    مكتب التقييمية الخمس المعروضة في القسم السابق، يشارك  ستراتيجاال  بالحصائل المتعلقة    اإلنجازات باإلضافة إلى   -32

. وإعداد التقاريرالترتيبات المؤسسية واإلدارة؛  و(؛  العاملونالموارد )التمويل ووأربعة مسارات عمل شاملة: اإلطار المعياري؛  

 ما يلي: 2023وتشمل األولويات في عام 

  يات  استراتيجو  ته،ي استراتيجو  هلمحدث للتقييم، بما في ذلك سياسة التقييم وميثاق: تعزيز اإلطار المعياري ااإلطار المعياري

  التقييم اإلقليمية وتنفيذ المبادئ التوجيهية األخالقية لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم التي تعزز المعايير األخالقية الرفيعة 

 للتقييم؛ 

   متعد( والعاملون)التمويل  الموارد تمويل  اجتذاب  اال:  للصندوق  السنوات  المانحةد  الجهات  المتعدد  األثر،    ستئماني  لتقييم 

وتنفيذ خطة العمل    2022ني الصادرة في عام  تقوفقا لمذكرة التوجيه ال  اتتقييماالحتياطي للصندوق  الاستخدام    واستعراض

 العاملة من أجل تقييم؛  ةية للقوستراتيجاال

 التوجيهي لوظيفة التقييم ولجان التقييم اإلقليمية وفقا لالختصاصات    فريقالفعال لل  : ضمان األداءالترتيبات المؤسسية واإلدارة

 المحدثة؛

 إصدار تقرير التقييم السنوي المقدم إلى المجلس في دورته السنوية، والذي يمثل القناة الرئيسية لإلبالغ عن إعداد التقارير :

ة  سياسبالبما في ذلك المؤشرات الجديدة ذات الصلة    - الكمية والنوعية    - مؤشرات الرصد الحالية  ويسترشد ب أداء وظيفة التقييم  

 . وتشمل األولويات: المحدثة

o   ،بالتقييم المعني  المتحدة  األمم  فريق  ومعايير  وقواعد  السياسات،  أطر  في  التغييرات  لتعكس  المؤشرات  تحديث 

 وإطار النتائج المؤسسية واألطر المعيارية األخرى؛ 

o  يات التقييم اإلقليمية.استراتيجتحديد مؤشرات الرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ 

   لوظيفة التقييماإلج الية  ال وارد  تدبي  -2الجزء 

 2025عام إلى  2022عام   وارد وظيفة التقييم  ن 

والمتطلبات    2023الموارد المطلوبة لعام  ، و2022مخصصات الموارد اإلجمالية لوظيفة التقييم في عام    3- ثالثا- يبين الشكل ألف -33

إجمالي الموارد المطلوبة لتنفيذ خطة العمل  وتوزيعا مفصال.    2- ثالثا- ، ويعرض الجدول ألف2025و  2024المتوقعة لعامي  

 مليون دوالر أمريكي. 30.61 قدره 2023لعام 

 (  2023( وال طلوبة )2022: ال وارد اإلج الية ال خصصة )3-ثالثا  الشكل 

 2025و  2024يفة التقييم وال تطلبات ال توق ة ل ا   لوظ
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في سياسة التقييم وتلبية   الواردةتعكس األرقام تطور حالة الموارد والتقلبات السنوية في الموارد المطلوبة للوفاء بااللتزامات   -34

والتعلم   المساءلة  احتياجات  تلبي  التي  المتنوعة  التقييمات  على  نطاقالطلب  االتجاه    الب  ا    على  مع  المواءمة  وتضمن 

، واالتجاهات الحالية والمتوقعة في المكاتب  مكتب التقييملى خطة عمل  وتستند إلسياسة المحدثة. وهي مؤقتة،  لي  ستراتيجاال

 اإلقليمية وأفضل االفتراضات والتوقعات. 

وبعض وحدات التقييم اإلقليمية على   مكتب التقييمل  2023وتدل الزيادات المتواضعة في ميزانيات دعم البرامج واإلدارة في عام   -35

ادر التمويل  قصيرة األجل. ومن مصالوظائف ال  وتنظيميدها  طبمواصلة االستثمار في وظيفة التقييم وتو  الب  ا  التزام إدارة  

ية، بميزانية إرشادية قدرها  ستراتيجالتمويل المتوخى لتقييم منتصف المدة للخطة اال  2023غير المتكررة الملحوظة في عام  

 ية.ستراتيجمليون دوالر أمريكي يتم تمويلها من خالل المبادرة المؤسسية الحاسمة بشأن تنفيذ الخطة اال  0.5

المتوقع حدوث زيادة مستمرة في الموارد المخصصة لوظيفة التقييم، تمشيا مع االتجاه    ، من2024للمستقبل حتى عام    وتطلعا -36

ما يعكس انخفاضا في عدد التقييمات الالمركزية ب ،  2023. ومع ذلك، سيكون هناك انخفاض طفيف في عام  2017السائد منذ عام  

المت   المقررة المانحةعدد  وانخفاض مستوى المساهمات المؤكدة في الصندوق االستئماني  لتقييم األثر وقت كتابة هذا    الجهات 

التقرير. واستنادا إلى توقعات المساهمة العالمية وقت صياغة تحديث سياسة التقييم، توقع مكتب التقييم أن يقترب من الحد األدنى  

ومع ذلك، فإن  1ياسة التقييم.في المائة لنسبة إجمالي إيرادات المساهمات المخصصة للتقييم، على النحو المبين في س 0.4البالغ 

إلى أعلى لعامي    التنقيح  العالمية  المساهمة  للموارد  ي قد    2023و  2022لتوقعات  المئوية اإلجمالية  النسبة  انخفاض  إلى  ؤدي 

 المخصصة للتقييم.

  

 
مليار دوالر أمريكي في يوليو/تموز    11ثة تبلغ  مليارات دوالر أمريكي في وقت وضع سياسة التقييم، مقابل توقعات محد  8كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات المساهمة   1

2022 . 
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 (  2025-2023( وال طلوبة )2022: ال وارد اإلج الية ال خصصة )2-الجدول ثالثا 

 ( الر أ   ك  ليون دو لوظيفة التقييم )

  وارد  كتب التقييم 

    

 2025 2024 2023 2022  صدر الت و ل ال نص  ال ئيس  

 م  16.4 م  16.4 م  16.4 م  15.17   خطة عمل مكتب التقييم

 م  16.4 م  16.4 م  5.9 م  15.17 [ 1مجموع ميزانية دعم البرامج واإلدارة ]   

  

واإلدارة/المبادرات المؤسسية الحاسمة للخطط  حساب تسوية دعم البرامج 

 ية/إطار إدارة النتائج ستراتيجاال
     م  0.5

 م  2.25 م  4.25 م 3 م  4.5 [ 2ية القطرية ] ستراتيجتقييمات الخطط اال

 م  2.25 م  4.25 م 3 م  4.5 ية القطرية  ستراتيجميزانية الخطط اال   

 م  2.02 م  1.64 م  2.02 م  1.76 تقييمات األثر 

     م  0.35 م  1.12 [ 3الصندوق االستئماني المتعدد الجهات المانحة ] 

 م  2.02 م  1.64 م  1.68 م  0.64 [ 4ية القطرية )تقييم األثر( ]ستراتيجميزانية الخطط اال  

 م  20.68 م  22.3 م  21.43 م  21.42   ال ج وع الف ع 

 54 54 54 48 الوظائف الثابتة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة  

 

تكاليف الموظفين كنسبة من إجمالي ميزانية مكتب  

 48 45 46 43 التقييم

 وحدات التقييم اإلقلي ية والتقيي ات الال  كز ة 

   

 2025 2024 2023 2022  صدر الت و ل ال نص  ال ئيس  

 م  3.84 م  3.84 م  3.84 م  3.2 [ 5وحدات التقييم اإلقليمية ]

 م  3.84 م  3.84 م  3.84 م  3.2 البرامج واإلدارة )المكاتب اإلقليمية(ميزانية دعم   

 م  4.8 م  5.12 م  3.84 م  6.14 [ 6التقييم الالمركزي ] 

  

ية القطرية )التقييمات  ستراتيجميزانية الخطط اال 

 الالمركزية( 
 م  4.8 م  5.12 م  3.84 م  6.14

 م  8.64 م  8.96 م  7.68 م  9.34   ال ج وع الف ع 

            

 م  1.5 م  1.5 م  1.5 م  1.5 [ 7صندوق تقييمات حاالت الطوارئ ]

 م  1.5 م  1.5 م  1.5 م  1.5 متعدد األطراف   

  
    

 م  30.82 م  32.76 م  30.61 م  32.26   ال ج وع

 % 0.28 % 0.30 % 0.28 % 0.29 [ 8] للب  ا  كنسبة من دخل المساهمات  

 مالحظات

مليون دوالر أمريكي؛ تكـاليف  9.95: تكـاليف الموظفين:  2023مليون دوالر أمريكي.   6.04مليون دوالر أمريكي؛ تكـاليف أخرى:   9.13الموظفين:  : تكـاليف  2022  -1

 مليون دوالر أمريكي 6.45مليون دوالر أمريكي؛ تكاليف أخرى:  9.95: تكاليف الموظفين: 2025و 2024مليون دوالر أمريكي.  5.95أخرى: 

 (.2025 عام في 9و 2024 عام في 17و 2023 عام في 12) 2022 بآ/ند األرقام إلى عدد تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية المقررة اعتبارا من أغسطستست -2

 مساهمات الجهات المانحة المؤكدة -3

مســاهمة   أ درجت(. و2025عام  في   18و  2024عام في    18و  2023 عام في  17)  الجديدة المقررة  والتقييماتمتعددة الســنوات الجارية التســتند األرقام إلى تقييمات األثر    -4

- 2022متعدد السنوات )الالبرنامج   أثرلسودان من أجل تقييم في اقدرها مليون دوالر أمريكي من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية إلى المكتب القطري  

 .الب  ا  مع  المتحدة للطفولة )اليونيسف( باالشتراكستنفذه منظمة األمم الذي والتماسك االجتماعي في دارفور  القدرة بشأن الصمود( على تعزيز 2025

 خطة اإلدارة.في للمكاتب اإلقليمية المقدمة النهائية  الطلبات( في أخرىأ درجت ميزانيات وحدات التقييم اإلقليمية )الموظفون و -5

 (.2025 عام في 30و 2024ام عفي  32و 2023عام  في 24تستند األرقام إلى األعداد المتوقعة للتقييمات الالمركزية: ) -6

التقييمات الالمركزية ليشــمل تقييمات الخطط االســتراتيجية القطرية وتقييمات األثر  يتجاوزرســميا إلى ما  تم توســيع نطاق الوصــول إلى الصــندوق االحتياطي للتقييمات  -7

 فصاعدا. 2022اعتبارا من عام 

- 2023)تاريخ المشاورة غير الرسمية األولى بشأن خطة اإلدارة للفترة    2022يوليو/تموز    29وقعة المحدثة اعتبارا من تستند النسب المئوية إلى إيرادات المساهمات المت  -8

 .2025و 2024(، والتي ي فترض أن تستمر في عامي 2025
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 2023 وارد  كتب التقييم ف  عام 

المترابطة الخمس في سياسة التقييم   الحصائل لضمان التقدم نحو    مكتب التقييم، بلغ إجمالي الموارد المطلوبة ل2023في عام   -37

من   مليون دوالر أمريكي  15.90وتخصيصها لالستخدام على النحو التالي:    يتم تدبيرهامليون دوالر أمريكي،    21.43المحدثة  

من ية  ستراتيجمن المبادرة المؤسسية الحاسمة بشأن تنفيذ الخطة اال   مليون دوالر أمريكي  0.5وميزانية دعم البرامج واإلدارة؛ 

مليون    1.68وية القطرية؛  ستراتيجالخطط اال  اتلتقييم  ماليين دوالر أمريكي  3وية؛  ستراتيجتقييم منتصف المدة للخطة اال أجل  

مليون دوالر    0.35تقييمات األثر؛ و  ية القطرية الستخدامها فيستراتيجلجمع البيانات من ميزانيات الخطط اال   دوالر أمريكي

المانحةمتعدد  المن المساهمات المؤكدة من الصندوق االستئماني    أمريكي ب لدعم    الجهات  المتعلق  بلدان العمل  تقييم األثر في 

 ووافق عليها المدير التنفيذي. المقدمةاستعرضت لجنة الميزانية العالمية ميزانية مكتب التقييم ومحددة. 

التقييم من    لمكتب  2023لعام    ميزانية دعم البرامج واإلدارة( في  2022في المائة عن عام   4.86زيادة المتواضعة )ن الوستمك   -38

الطوارئ )بعد تباطؤ النشاط  لحاالت  ية والمؤسسية  ستراتيجتقييمات االالاستئناف االلتزام بمعايير التغطية الخاصة بالسياسات، و

 اتأنشطة تقييمداء  ية القطرية وتوحيد الموظفين ألستراتيجبير من تقييمات الخطط االإجراء عدد ك، و(19- بسبب جائحة كوفيد

 األثر، وإدارة االتصاالت والمعرفة والبحوث والتحليالت. 

وتأمين تمويل إضافي متعدد    ستئماني المتعدد الجهات المانحة للصندوق اال   ة جديدة مانحجهات  بنشاط لجذب    مكتب التقييمويعمل   -39

الوزارة االتحادية  م النمو المستمر في تقييمات األثر. وحتى اآلن، تم تلقي مساهمات في الصندوق االستئماني من  السنوات لدع

 2، ومعهد ائتمان إعادة اإلعمار، ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية. األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية 

في ضوء المواءمة المستمرة بين الخطط    ، وال سيماية القطرية متقلبةستراتيجأن تظل ميزانية الخطط اال  مكتب التقييمويتوقع   -40

القطرية  ستراتيجاال المستدامةوأطر    للب  ا  ية  التنمية  أجل  من  للتعاون  المتحدة  تخطيط  األمم  على  آثار  له  مما  الخطط  ، 

وفقا  ظهورها،    عنداالستجابة بمرونة للتغييرات واالتجاهات    الب  ا    لوسيواصوالتقييمات الالمركزية.    االستراتيجية القطرية

 لموارد البشرية والمالية المتاحة. ل

البشرية -41 لعام  إن  .  الموارد  المطلوبة  التقييم  عكس ت مليون دوالر أمريكي. و  9.95  قدره  2023إجمالي ميزانية موظفي مكتب 

. ويرجع 2023في عام    54إلى    2022وظيفة ثابتة في عام    48من    رتفاعاادعم البرامج واإلدارة    الطلبات المقدمة لميزانية

إلى تسوية أوضاع الموظفين لالمتثال إلطار التوظيف، مما أدى إلى    2023السبب الرئيسي وراء الزيادة في الميزانية في عام  

التكاليف   منزيادة  يقرب  أمريكي  360 000  بما  تسوية    دوالر  استشاري أوضاع  من  وظائف  األدوار  خمس  تحديد  وتم  ة. 

ي للقوة العاملة التي تم  ستراتيجوالمسؤوليات المتكررة، وتتماشى خطط التسوية مع التوصيات الناتجة عن عملية التخطيط اال

التمويل والميزانية  لتوفير دعم مخصص    5- ع خ   برتبة. وأضيفت وظيفة جديدة من  2022االنتهاء منها في عام   في  لشؤون 

استجابة    3- في فريق تقييم األثر بوظيفة من الرتبة ف   2- ييمات األثر. واست بدلت وظيفة واحدة من الرتبة ف ضوء الزيادة في تق

القدرات بمناصب  استراتيجلتوصية استعراض   تقييم األثر بزيادة  مكتب . ويشمل عدد موظفي  مواضيعيةال  النوافذمنسقي  لية 

ني للمكاتب القطرية التي تجري  تقيعمل على تجربة نموذج للدعم ال  وميزانيته أيضا منصب استشاري مقره في بانكوك  التقييم

 تقييمات األثر. 

استجابة   ةفرقومرونة األ نظمال توسيع نطاق. يلتزم مكتب التقييم باستكشاف طرق لضمان أقصى قدر من الكفاءة وقابلية الكفاءة -42

الل المشاركة في التقييمات التي تتم إدارتها بشكل مشترك  في الكفاءة من خ  مكتب التقييملعبء العمل المتطور والدينامي. ويساهم  

بين الوكاالت والتقييمات المشتركة األخرى والشراكة    ةالمشترك   ةوترتيبات تقاسم التكاليف )على سبيل المثال، التقييمات اإلنساني 

 ة ونظم التقييم والعمليات اإلدارية.من أجل إجراء تقييمات األثر مع البنك الدولي( ومن خالل زيادة تعزيز وتبسيط ضمان الجود

 
مليون   5.5نية"، بميزانية قدرها  قدم إلى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مقترح خاذ بمبادرة بشأن "توليد أدلة تقييم األثر على التكيف مع المناخ والبرمجة اإلنسا 2

 . 2025إلى    2023دوالر أمريكي للفترة من  
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 2023 وارد وحدات التقييم اإلقلي ية ف  عام 

تطور الميزانيات الفعلية لوحدات التقييم اإلقليمية الست بموجب السياسة السابقة، ومخصصات ميزانية   4- ثالثا- يبين الشكل ألف -43

التمويل لعام  2022التقييم اإلقليمية المعتمدة في عام   البرامج واإلدارة  2023، ومتطلبات  . وزادت مخصصات ميزانية دعم 

بمقدا اإلقليمية  التقييم  المائة،    20.18ر  لوحدات  الفي  بلغت    2023مليون دوالر أمريكي في عام    3.84جمالية  اإلميزانية  إذ 

 . 2022مليون دوالر أمريكي في عام  3.2 معمقارنة بال

، وهناك اختالفات كبيرة في عدد ومستويات موظفيها. 2017وقد تطورت الوحدات اإلقليمية بطرق مختلفة منذ تشكيلها في عام   -44

الظروف    حسب، من المتوقع أن يتطور تكوين الوحدات بشكل أكبر،  2022يات التقييم اإلقليمية في عام  تراتيجاسوبعد تحديث  

اال إدراج  برامجي والية  ستراتيجواألولويات  لضمان  اإلقليمية  المكاتب  إدارة  مع  العمل  التقييم  مكتب  منطقة. وسيواصل  لكل  ة 

التقي  الكافية لوحدات  التي  يم اإلقليمية وللتقي الموارد  المناطقيمات  المكاتب    تقودها  البرامج واإلدارة لجميع  في ميزانيات دعم 

 وظائف الموظفين المتكررة على مستويات تتناسب مع طبيعة واجباتهم، وفقا إلطار التوظيف.   أوضاع اإلقليمية، وتسوية

 2023-2017: تطور  يزا يات وحدات التقييم اإلقلي ية، 4-الشكل ثالثا 

 مالحظات

، مما أدى إلى  2020  آب/أغـسطس  31المتعددة األطراف حتى   ةالنهائي  مواعيد المصـروفاتو  2019دعم البرامج واإلدارة لعام  مصـروفات ميزانية ديد مواعيد تم تم

فريقيا؛ أمخصصات دعم البرامج واإلدارة في بداية العام وتشمل حالة استثمار واحدة للمكتب اإلقليمي لشرق    2021 عام  . وتعكس ميزانيات2020ارتفاع نفقات عام  

 من المتوقع إجراء تعديالت.و

 خطة اإلدارة.في ية للمكاتب اإلقليمالمقدمة النهائية  الطلباتعلى   ةالمطبق  Tagetik  يةمأخوذة من برمج  2023أرقام عام وهي مخصصات فعلية؛   2022أرقام عام 

   وذج ت و ل وظيفة التقييم 

بها لجميع أنواع   -45 التنبؤ  آليات تمويل مستدامة ويمكن  التمويل لضمان عمل  تم تبسيط مصادر  التقييم المحدثة،  بموجب سياسة 

انية العادية لدعم مصادر التمويل األربعة الرئيسية لوظيفة التقييم. وباإلضافة إلى الميز  3- ثالثا- التقييم. ويعرض الجدول ألف 

أنشئ في أواخر    استئماني متعدد الجهات المانحةافظ القطرية، وصندوق  والبرامج واإلدارة، يتم تمويل الوظيفة من ميزانيات الح

 .الصندوق االحتياطي للتقييماتمن لدعم تقييمات األثر في بلدان محددة وتمويل متعدد األطراف   2019عام 
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   وذج الت و ل لوظيفة التقييم ف  الب  ا   : 3- الجدول ثالثا

  يزا ية دعم الب ا   واإلدارة
  وارد الب ا  / 

  يزا يات الحوافظ القط  ة 

 الصندوق االستئ ا    

 ال ت دد الجهات ال ا حة

 ) ساه ات الجهات ال ا حة(

 الصندوق ال ت دد ا ط اف

 لتقييم حاالت الطوارئ 

التقيي ات اإلشراف على 

: وحدات التقييم اإلقليمية الال  كز ة

)الموظفون والتكاليف التشغيلية لكل  

 وحدة( 

التقيي ات الال  كز ة تكاليف وإدارة 

 )وقت الموظفين(: تكاليف التنفيذ

دعم للمكاتب القطرية التي تواجه    

قيود حقيقية بشأن الموارد فيما يتعلق  

المقررة   بال يزا يات الال  كز ة

 ميزانية والمدرجة في ال 

التقيي ات ال  كز ة  إجراء وإدارة 

 )خطة العمل السنوية لمكتب التقييم(

ية  ست اتيجالخطط اال  تقييماتإجراء 

: تكاليف الدعم المباشرة  القط  ة

 المعدلة 

دعم للمكاتب القطرية التي تواجه    

قيود حقيقية بشأن الموارد فيما يتعلق  

المقررة   بال يزا يات الال  كز ة

 والمدرجة في الميزانية 

)خطة تقيي ات ا ث  إجراء وإدارة 

 العمل السنوية لمكتب التقييم(

صندوق استئماني مخصص متعدد   تقيي ات ا ث  تكاليف جمع بيانات 

ديره مكتب التقييم الجهات المانحة ي

ويوجه موارد الجهات المانحة إلى  

 الب  ا   في  محددة تقيي ات أث 

دعم للمكاتب القطرية التي تواجه  

قيود حقيقية بشأن الموارد فيما يتعلق  

 تقيي ات ا ث  بتكاليف جمع بيانات 

ال سؤولية ال ا ة لوظيفة  كتب 

)المعايير واإلشراف   التقييم

 واإلبالغ(

     

 الصندوق االحتياط  للتقيي ات 

للتقييماتسي حافظ على مستوى   -46 استخدامه  2023في عام    مليون دوالر أمريكي  1.5عند    الصندوق االحتياطي  ، وسيسترشد 

. وسيتخذ الفريق التوجيهي لوظيفة التقييم  مكتب التقييملتطبيقات ينفذه فرع خدمات البرمجة وبشأن انية وتقييم مشترك تقبمذكرة 

االحتياطي  صندوق  لل كأمانة    مكتب التقييم. ويعمل  الصندوق االحتياطي للتقييماتقرارات التخصيص، مع مراعاة توصيات أمانة  

 عن استخدام الصندوق في تقرير التقييم السنوي.  معلوماتوسيقدم ات تقييملل

المجلس   -47 طلب  من ب ولتلبية  تقارير  استخدام  تقديم  للتقييماتتظمة عن  االحتياطي  ألفالصندوق  الشكل  يوضح  توزيع   5- ثالثا- ، 

  مع اإلشارة إلى التوزيع، مما 2022وحتى تاريخه في عام  2021المخصصات الفعلية من الصندوق للمكاتب القطرية في عام 

دوالرا    836  050ن الصندوق بلغت  مكتبا قطريا الدعم بمخصصات م  11، تلقى  2021الصندوق في جميع المناطق. وفي عام  

الالمركزية و  تأمريكيا، وتلق للتقييمات  الدعم  تقييمات  الدعم    ناتلقى مكتب تسعة مكاتب قطرية  أجل  الخطط االستراتيجية  من 

االحتياطي  تمويل  ال  مندوالرا أمريكيا    478 355تم تخصيص ما مجموعه  كان قد  ،  2022يوليو/تموز    31  حتى . والقطرية

 ية القطرية. ستراتيجاال طخط التقييمات للستة مكاتب قطرية، تتلقى أربعة منها دعما للتقييمات الالمركزية وثالثة  للتقييمات
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 2021لل كاتب القط  ة ف  عام   الصندوق االحتياط  للتقيي ات:  خصصات 5- ثالثا-الشكل ألف

 ( أ   ك  دوالر)  2022 وليو/ت وز   - نا  /كا ون الثا   و

 مالحظات

ــتان والفلبين ولتقييمات الخطط    2021تمويل  ــوتو ونيجيريا وباكســ ــر وغينيا والهند وليســ للتقييمات الالمركزية في بوتان والجمهورية الدومينيكية ومصــ

 االستراتيجية القطرية في الهند وسري النكا

 الخطط االستراتيجية القطرية في بوتان وغانا وناميبياللتقييمات الالمركزية في بنن وبوتان وإسواتيني وتركيا ولتقييمات  2022تمويل 

  ستو ات الت و ل التار خية 

على مدار سياسة التقييم   الب  ا    على نطاقتطور االحتياجات من الموارد لوظيفة التقييم   6- ثالثا- كمرجع، يوضح الشكل ألف  -48

توزيعا تفصيليا للموارد ومصادر التمويل خالل نفس الفترة، موضحا كيف    4- ثالثا- الجدول ألف  ويبين(.  2021- 2017السابقة )

تطورت الميزانيات المخصصة من مصادر التمويل المختلفة بمرور الوقت على المستويين المؤسسي واإلقليمي، وزادت الموارد  

 . 2021 عام ائة فيفي الم  0.32إلى  2017عام في المائة في  0.24المخصصة للتقييم من 

 2021-2017: الت و ل اإلج ال  لوظيفة التقييم، 6-الشكل ثالثا 

 ألف     ألف          ألف         ألف         ألف       ألف          ألف         ألف         ألف            ألف                   

تقييم ال   كزي تقييم الخطة االست اتيجية القط  ة

مليون دوالر أمريكي 

    لعام   ف   مجموع ف   

836,050     مجموع لعام   
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 (  ليون دوالر أ   ك ) 2021-2017: ال وارد ال تاحة لوظيفة التقييم 4-الجدول ثالثا 

 خطة ع ل  كتب التقييم  ال جال الوظيف 

     

 2021 2020 2019 2018 2017  صدر الت و ل ال نص  ال ئيس  

 عمل مكتب التقييمخطة 

 

  م  12.73 م  12.22 م  11.1 م  8.33 م  8.38

  م  7.27 م  7.03 م  5.66 م 3 م  3.05 تكاليف الموظفين في ميزانية دعم البرامج واإلدارة  

  م  5.46 م  5.18 م  4.73 م  4.43 م  5.33 التكاليف األخرى في ميزانية دعم البرامج واإلدارة  

 م  0.4 تسوية دعم البرامج واإلدارة/المبادرات المؤسسية الحاسمة حالة االستثمار في حساب 

   

 

 خارجة عن الميزانية )متعددة األطراف( 

 

 م  0.59 م  0.5

  

 

لة لعام  –  2018خارجة عن الميزانية )متعددة األطراف   م  1.12 ( 2019مرح 

  

 ية القطرية  ستراتيجتقييمات الخطط اال

  

  م  4.5 م  2.25 م  1.75

 ية القطرية  ستراتيجميزانية الخطط اال 

  

 م  4.5 م  2.25 م  1.75

 تقييمات األثر 

   

  م  2.26 م  4.53 م  0.52

 الصندوق االستئماني المتعدد الجهات المانحة 

  

 م  2.26 م  4.53 م  0.52

 ال ج وع الف ع 

 

  م  19.49 م  19 م  13.36 م  8.33 م  8.38

  39 38 29 15 15 ميزانية دعم البرامج واإلدارة الوظائف الثابتة من 

 % 37.3 % 37 % 42.4 % 36 % 36.4 تكاليف الموظفين كنسبة من إجمالي ميزانية مكتب التقييم

 خارج  كتب التقييم  ال جال الوظيف 

     

 2021 2020 2019 2018 2017  صدر الت و ل ال نص  ال ئيس  

 وحدات التقييم اإلقليمية  

 

  م  2.58 م  2.9 م  3.31 م  1.61 م  1.6

      م  2.58 م  1.64 م  1.64 م  1.61 م  1.6 ميزانية دعم البرامج واإلدارة )المكاتب اإلقليمية(

 م  0.36

 

     

 م  0.9

 

    

 م  1.67

  

 التقييم الالمركزي  

 

  م  6.7 م  2.67 م  3.92 م  5.33 م  2.96

 م  6.7 م  2.67 م  3.92 م  5.33 م  2.96 ية القطرية )التقييمات الالمركزية( ستراتيجالخطط اال ميزانية 

  م  1.5 م  1.5 م  1.5 م  1.5 م  1.5 صندوق تقييمات حاالت الطوارئ  

 م  1.5 م  1.5 م  1.5 م  1.5 م  1.5 م  1.5

 ال ج وع الف ع 

 

 م  10.77 م  7.07 م  8.73 م  8.44 م  6.06

 ال ج وع

 

 م  30.26 م  26.07 م  22.09 م  16.77 م  14.44

 % 0.32 % 0.31 % 0.27 % 0.23 % 0.24  للب  ا  كنسبة من دخل المساهمات  
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 ال ابعال لحق 

 الصناد ق االستئ ا ية والحسابات الخاصة 

 

 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142810
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142810
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142810
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142810
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 ال لحق الخا س 

   ك ات  فاهيم بشأن ال بادرات ال ؤسسية الحاس ة ال قت حة

 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142811
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142811
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142811
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142811
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 ال لحق السادس 

   ا هداف ال ؤسسية ال في ة ال ستوى، و ؤش ات ا داء ال ئيسية

 لنتائ  اإلدارة، والتكلفة لكل  ستفيد 

 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142812
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142812
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  ال لحق السابع 

 تحد ث عن ع لية ال يز ة االست اتيجية  ن القاعدة إلى الق ة

 

 

 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142813
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142813
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142813
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000142813
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 ثا نال لحق ال

 ال صطلحات 

است خدمت في هذه الوثيقة، قدر اإلمكان، مصطلحات األمم المتحدة الشائعة في إعداد الميزانيات. واست عملت، عند الحاجة، المصطلحات  

 تحديدا. بالب  ا  والتعاريف الخاصة 

 Accountحساب 

 أو الخصوم أو اإليرادات أو المصروفات لقيد تأثيرات المعامالت المالية بقيمتها النقدية أو بوحدة قياس أخرى.  سجل رسمي باألصول

 Activity شاط 

يق  األنشطة هي إجراءات ت تخذ أو أعمال ت نفذ وتحشَّد من خاللها المدخالت، مثل األموال، والمساعدة التقنية، وسائر أنواع الموارد، لتحق

 .ةنواتج محدد

 Activity categoryفئة النشاط 

دة في   ، بما يسمح بتجميعها حسب طبيعتها. الب  ا  تصنَّف األنشطة، 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    تقرير على المستوى المؤسسي ي قدَّم إلى المجلس التنفيذي والجهات المانحة، وي برز إنجازات  

ل جزءا أساسيا    الب  ا  التقدم المحرز بالمقارنة بخطة   االستراتيجية وخطة اإلدارة، وهو يعكس مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، وي شك ِّ

، وإلى المشاورات مع الش عب  الب  ا  للمساءلة وإدارة األداء. ويستند التقرير إلى ن ظم المحاسبة وإدارة العمليات في  الب  ا  من نظام 

 والشركاء.  والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية

 Appropriationاعت اد 

اض المبلغ الذي يعتمده المجلس ألغراض محدَّدة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لفترة مالية ويمكن في مقابله تكبد التزامات لتلك األغر

 في حدود المبلغ المعتمد. 

 Appropriation lineبند اعت اد 

البرامج واإلد قسم فرعي من ميزانية دعم  تحويل دون موافقة مسبقة من  أكبر  التنفيذي في حدوده إجراء عمليات  المدير  ل  ِّ ارة ويخو 

 المجلس. 

 Baseline أساسية أ شطة

 بخطط استراتيجية قطرية فردية.  ربطها مباشرةأنشطة أساسية تسهم في إنجاز خطة التنفيذ السنوية بفعالية وكفاءة ولكن ال يمكن 

 Beneficiaries ستفيدون 

في أي    الب  ا  ( من تدخالت  3و  2( أو بصورة غير مباشرة )المستويان  1المستفيدون أشخاص يستفيدون بصورة مباشرة )المستوى  

 وقت من األوقات أثناء فترة إبالغ محددة. 
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 Boardال جلس 

 . وأسالفهالمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 

 Capital Budgeting Facility  فق ال يز ة ال أس الية 

ن الكفاءة عن طريق خفض التكاليف في األجل الطويل.  للب  ا  مرفق متجدد يسمح    تنفيذ مبادرات واسعة النطاق ت حس ِّ

 Contribution ساه ة 

أو   بسلع مالئمة،  ع  المالي    موادالتبرُّ النظام  في  المنصوص عليها  وفقا لإلجراءات  نقدية،  أموال  أو  أو خدمات مقبولة،  غير غذائية، 

هة متعددة األطراف، أو ثنائية.. ويمكن أن تكون المساهمة للب  ا    متعددة األطراف، أو موجَّ

 Corporate results frameworkإطار النتائ  ال ؤسسية 

د هذا    للب  ا  الوثيقة المعيارية المعتمدة من المجلس من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية   وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية. وي حد ِّ

في سبيل تحقيق األهداف    الب  ا  اإلطار النموذج المنطقي لنتائج البرامج وبنية الدعم اإلداري المستخدمة لتوجيه التخطيط ورصد أداء  

لمؤشرات المستخدمة لقياس النتائج. وي حتفظ خط الرؤية" مع ا"االستراتيجية واإلبالغ عن ذلك األداء. وي وائم إطار النتائج المؤسسية  

مجموعة نواتج البرامج وحصائلها؛ ومجموعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارة. وت حدَّد المستويات    :بهذه المؤشرات في مجموعتين، هما

 جلس في تقرير األداء السنوي. المقر ويستعرضها المومكاتب مكاتب اإلقليمية  الالمستهدفة للنتائج في دورات أداء المكاتب القطرية و

 Critical corporate initiatives بادرات  ؤسسية حاس ة 

ل بمخصصات من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة بهدف تعزيز قدرة    ، في مجاالت البرمجة  الب  ا  استثمارات غير متكررة تموَّ

 واإلدارة.  ،والعمليات

 Directed multilateral contributionال ساه ة ال ت ددة ا ط اف ال وجهة 

توجيهها إلى نشاط محدد  الب  ا  للقيام بعملية طوارئ محدَّدة، تطلب الجهة المانحة من  الب  ا  مساهمة، بخالف االستجابة لنداء من 

 برنامج محدد أو برامج محددة. ، أو تطلب توجيهها إلى الب  ا  أو أنشطة محددة بمبادرة من 

 Direct support costتكاليف الدعم ال باش ة 

تكلفة تقابل النفقات على المستوى القطري المرتبطة ارتباطا مباشرا بتنفيذ البرنامج ككل ولكن ال يمكن عزوها إلى نشاط معين في إطار  

 ذلك البرنامج. 

 Executive Directorال د   التنفي ي 

 ذي لبرنامج األغذية العالمي، أو الموظف الذي يوكل إليه المدير التنفيذي السلطة والمسؤولية في مسألة معيَّنة. المدير التنفي 

   Extrabudgetary fundingخارج عن ال يزا ية  ت و ل 

النحو  على  التنفيذي  المدير  ي نشئها  قد  التي  االستئمانية،  والصناديق  الخاصة  الحسابات  على  الميزانية  عن  الخارجة  الموارد  تشتمل 

 .من النظام المالي 1- 5المادة المنصوص عليه في 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117174/download/
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 Financial regulationsالنظام ال ال  

م اإلدارة المالية لحساب برنامج األغذية العالمي. ويجوز للمجلس في ظروف استثنائية   أن النظام المعتمد وفقا للنظام األساسي والذي ينظ ِّ

 يمنح إعفاءات من تطبيق مواد النظام المالي.

 Focus areas جاالت الت كيز 

  للب  ا   . وتظهر مجاالت التركيز كعناوين في األ طر المنطقية  الب  ا  نفذ فيها عمليات  فئات من السياقات يستبعد بعضها بعضا وت 

على مستوى الحصائل االستراتيجية، وهي ثالثة مجاالت: االستجابة لألزمات، وبناء القدرة على الصمود، واالستجابة لألسباب الجذرية.  

 د مجاالت التركيز.وينبغي أن يكون كل بيان لحصيلة استراتيجية مرتبطا بأح

 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 الوظيفية  مجاالت خبرة متصلة بإدارة عمليات تسيير األعمال المتعلقة بها وتوفير خدمات  

 ارتباطا وثيقا بهياكل المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية، وإلى حد ما بش عب المقر. 

 Funding compactت و ل  اتفاق

 بين الدول األعضاء واألمم المتحدة لزيادة نوعية الموارد وحجمها مقابل زيادة الشفافية والمساءلة.  اتفاق

 General Fundالحساب ال ام  

المتنوعة،   المباشرة، واإليرادات  تكاليف الدعم غير  ينشأ ليسجل فيه، تحت حسابات منفصلة، حساب استرداد  الكيان المحاسبي الذي 

البرامجواحتياطي   فئات  فئة معينة من  المخصصة لحساب  المتحصلة غير  استئماني  ،التشغيل، والمساهمات  أو حساب    ،أو صندوق 

 خاص. 

 Global Commodity Management Facility  فق اإلدارة الشا لة للسلع  

بهدف استغالل ظروف السوق المواتية  بشراء أغذية على أساس تقدير لالحتياجات اإلقليمية والتوقعات بالتمويل    للب  ا  مرفق يسمح  

 وخفض الوقت المطلوب لتسليم األغذية إلى المستفيدين إلى أدنى ما يمكن.

                           

عل مستوى    المانحين النظراء  الواردة من  والمعلومات  السياسية  والتطورات   التمويل  اتجاهات  ذلك  في  بما  المانحين،  معلومات  إلى  استنادا

  إعداد   من  الرئيسي  الغرضو.  الب  ا    المتوقعة في  مساهماتلل  تقديرات  العالمية   اتالمساهم  بشأن  توقعاتال  توفر رؤوس األموال،  

من أجل التوصل إلى    اإلدارة  خطة   وثيقة في العالمية  التوقعات وت ستخدم. المخاطر  وإدارة  التنظيمي  التخطيط  دعم  هو  العالمية  التوقعات

  في   المتوقعة  المباشرة  غير  الدعم   تكاليف  إيرادات ت شتق  و.  القادمة  للسنوات  المتوقعة  المساهمات   األرقام المؤسسية الرئيسية إليرادات

  تحديث   يتم.  واإلدارة  البرامج  لدعم   المقترحة  الميزانية  دعم  وتساعد على  المتوقعة   المساهمات  إيرادات  أرقام  من  بدورها  اإلدارة  خطة

  المجلس  وجلسات الفصلية، المالية الكشوف  مثل أساليب تسيير األعمال المؤسسية، مع لتتزامن السنة  في مرات  خمس العالمية  التوقعات

 وتقدم إلى فريق القيادة الذي يقوم بإقرارها.  ،اإلدارة خطة ونشر ،التنفيذي
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 Implementation planخطة التنفي  

للمتطلبات   سنوية  المتاحة  خطة  والموارد  التمويل  توقعات  أساس  على  تعديالت  من  يلزم  ما  وإجراء  األولويات  تحديد  بعد  التشغيلية 

 والتحديات التشغيلية. 

 Indirect support costsتكاليف الدعم  ي  ال باش ة 

 تكلفة ال يمكن أن ترتبط ارتباطا مباشرا بتنفيذ برنامج أو نشاط. 

 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 ) ( وتيس ِّ

"القضاء على الجوع، وتوفير األمن   2دامة سيما هدف التنمية المست  ، وال2030في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  الب  ا  

سنة، وتعزيز الزراعة المستدامة  "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية    17"، وهدف التنمية المستدامة  الغذائي والتغذية المح 

 من أجل تحقيق التنمية المستدامة". 

  Internal Project Lendingالداخل  لل ش وعات   اإلق اض

من أجل تحسين توافر األغذية في الوقت المناسب. ويسمح   آلية داخلية للتمويل بالسلف ترمي إلى تعظيم استخدام موارد المشروعات

 المرفق بتقديم سلف لتمويل المشروعات في انتظار تأكيد المساهمات المتوقعة في حدود البارامترات الموضوعة إلدارة المخاطر. 

 Management cost recovery fees  است داد التكاليف اإلدار ة رسوم

مبالغ ت فرض على الكيانات الخارجية استنادا إلى مجموع تكاليف الخدمات لتغطية التكاليف المرتبطة استرداد التكاليف اإلدارية هي    رسوم

، بما فيها أنشطة الرقابة، وإدارة المخاطر، وتطوير  لب  ا  ابالمديرين 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  

يحدد   أنشطته    الب  ا  مساهمة  أو  يحدد برنامجه  لنداء موسع  استجابة  المقدمة  المساهمات  أو  استخدامها،  التي ستستفيد منها وكيفية 

في نطاق ذلك النداء، برنامجه أو أنشطته التي ستستفيد منها وكيفية استخدامها، والتي تعتبر الجهة المانحة التقارير المقدمة    الب  ا  ،

 إلى المجلس كافية لتلبية متطلباتها.

 Operational costsتكاليف التشغيل 

 تكاليف التحويل وتكاليف التنفيذ الخاصة ببرنامج معين. 

 Operational requirements تطلبات تشغيلية  

 اعتمادها. التشغيلية المباشرة وتكاليف الدعم المباشرة المتعلقة بالبرامج المعتمدة والبرامج المتوقع تقديمها من أجل حتياجات جميع اال
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 Other servicesالخد ات ا خ ى  

 مباشرة.   الب  ا  هي أنشطة عرضية أو تكميلية غير أساسية لدعم عمليات  الخدمات األخرى

 Pillarsال كائز 

القطرية في  هي خمس فئات )من ألف إلى هاء( تصف المنتجات والخدمات المقدَّمة من المكاتب اإلقليمية والمقر من أجل دعم المكاتب  

 تنفيذ خططها االستراتيجية القطرية، وبالتالي لمواءمة خطط وميزانيات المكاتب اإلقليمية ومكاتب المقر. 

 Programme categoriesفئات الب ا   

 وفقا لالئحة العامة:  الب  ا  تصنيف ألنشطة 

   وت عد   اإلنسانية واإلنمائية في بلد معين أو بلدان معينة  الب  ا  تصف كل حافظة أنشطة  الخطط االست اتيجية القط  ة

 باالستناد إلى التحليالت القطرية للتنمية المستدامة. 

 بلدان   الب  ا  تصف كل حافظة أنشطة    الخطط االست اتيجية القط  ة ال ؤقتة بلد معين أو  اإلنسانية واإلنمائية في 

 ت قطرية للتنمية المستدامة. فيها تحليال تم ت جرَ معينة وت عد للبلدان التي 

 للب  ا  ت ستخدم لتقديم إغاثة في حاالت الطوارئ في بلد معين أو بلدان معينة ال توجد فيها    ع ليات الطوارئ ال حدودة  

 خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة. 

  اإلنسانية واإلنمائية في بلد معين أو  الب  ا  تصف كل حافظة أنشطة  الخطط االست اتيجية القط  ة ال ؤقتة اال تقالية

وت نفذ فيما بين نهاية عملية طوارئ محدودة وبداية تنفيذ خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية    ةبلدان معين 

 مؤقتة. 

 Programme of workب  ا   ال  ل 

المعتمدة   البرامج  متطلبات  نداءات  ال  للب  ا  مجموع  في  والمستخدمة  األخرى،  الشريكة  والجهات  الحكومات  مع  بالتعاون  محددة 

 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 

 Project ش وع 

 نشاط محدد ومنفصل ينفَّذ ضمن إحدى فئات البرامج. 

 Rationحصة 

أغذية أو مبالغ نقدية أو قسائم معادلة تقدم يوميا إلى مستفيد ما في مجموعة مستهدفة؛ ويعبر عنها كوزن بالغرام لكل نوع من أنواع 

 حيث الحجم وفقا لالحتياجات والتمويل المتاح. األغذية، وتختلف من 

 Service Provisionتقد م الخد ات 

 بتقديم خدمات تتسق مع مقاصده وسياساته وأنشطته إلى طرف آخر نظير مدفوعات.  الب  ا  قيام 
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 Special accountحساب خاص 

ألنشطة معينة، ويجوز ترحيل رصيد هذا الحساب إلى الفترة  حساب ينشئه المدير التنفيذي لمساهمة خاصة، أو أموال نقدية مخصَّصة  

 المالية التالية.

 Strategic Objectivesا هداف االست اتيجية 

أهداف   تركيز    الب  ا  تشكل  ر  تؤط ِّ االستراتيجية، وهي  الغايات  لتحقيق  الدعم  أول مستوى من  الخمسة  من    الب  ا  االستراتيجية 

والتشغي  البرامجية  الهدفين  الناحيتين  تحقيق غايات  إلى  والعالمية الرامية  الوطنية  بالجهود  التنمية    17و  2لية، وتربط ذلك  أهداف  من 

 المستدامة. 

 Strategic outcomesالحصائل االست اتيجية 

وتعكس      ا  للب، وهي بيانات مدرجة في األطر المنطقية  الب  ا  تشكل الحصائل االستراتيجية جزءا من سلسلة للنتائج البرامجية في  

. وتسهم الحصائل  الب  ا  األهداف المعلنة أو الضمنية للخطة الوطنية لبلد ما ولإلطار اإلقليمي الذي ستسهم فيه المساعدة المقدمة من  

دة  ، وترد تحتها النواتج واألنشطة. وت صنَّف الحصائل االستراتيجية إلى فئات حصائ للب  ا  االستراتيجية في النتائج االستراتيجية   ل موحَّ

 .الب  ا  ألغراض التجميع على نطاق 

 Strategic Resultsالنتائ  االست اتيجية 

يقدمه   الذي  الدعم  توائم  وهي  االستراتيجية،  األهداف  االستراتيجية  النتائج  التنمية    الب  ا  تدعم  أهداف  لتحقيق  الوطنية  الجهود  مع 

المستدامة. وت سهم النتائج االستراتيجية في تحقيق األهداف االستراتيجية وتؤطر الحصائل االستراتيجية على المستوى القطري. ولالطالع  

 (. 2021- 2017) للب  ا   على معلومات أشمل بهذا الشأن يرجى الرجوع إلى الخطة االستراتيجية  

 Trust fundق االستئ ا   ]حساب ا  ا ة[ الصندو

المانحة على الغرض منها  الب  ا  بند فرعي محدد في حساب   تم االتفاق مع الجهات  التنفيذي لقيد مساهمات خاصة  المدير    ، ينشئه 

 .عنهااإلبالغ إجراءات ونطاقها، و

 WFP budget يزا ية الب  ا   

ي يوافق المجلس عليها كل سنة، وتبين تقديرات الموارد ونفقات البرامج واألنشطة وتشمل  عنصر الميزانية السنوية في خطة اإلدارة الت 

 ميزانية لدعم البرامج واإلدارة.

 WFP Transfer Modalities  ط ائق التحو ل ف  الب  ا 

   قسي ة سلعCommodity voucher.  وهي طريقة    استحقاق ورقي أو إلكتروني بكميات معينة من سلع محددة؛

 تحويل مميزة، وليست قائمة على النقد أو عينية.

   تحو ل قائم على النقدCash-Based Transfer.    مجموعة من طرائق التحويل التي يتم من خاللها تزويد المستفيدين

 م قيمة. بالقدرة الشرائية على شكل قسائم نقدية و/أو قسائ 

   تحو ل  قديCash transfer  .  مساعدة نقدية على شكل صرف نقدي أو إلكتروني إلى فرد مستهدف أو أسرة مستهدفة

   لشراء األغذية.

   قي ة أسرة    .Value voucherقسي ة  أو  مستهدف  فرد  لصالح  معينة صادر  بقيمة  إلكتروني  أو  ورقي  استحقاق 

 ويمكن تحصيله لدى تجار تجزئة محددين.  مستهدفة
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