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 ملخص

  موافقتتتة المجلتتت  علتتتى ميزانيتتتة دعتتتر البتتترام  وا دارة لعتتتام  4102-4102للفتتتترة  لتتتردارة البرناااامج خطتتتة تلتتتتم

والمتتتتتوارد المتوقعتتتتتة للحستتتتتابات  توقعتتتتتة. وتعتتتتترط الخطتتتتتة أي،تتتتتاا لرحاطتتتتتةا االحتياجتتتتتات التشتتتتت يلية الم4102

 .4102-4102للفترة خطط التوقعات والوا 4102الخاصة والصناديق االستئمانية لعام 

 ابقاتها. علتتتى أنتتته يمكتتتن استعراختتتها علتتتى مختلتتت  المستتتتويات متتتن وخطتتتة ا دارة الحاليتتتة أطتتتو  نوعتتتا متتتا متتتن ستتت

ا أو عتتن طريتتق النظتتر فتتي المقدمتتة واللمحتتات العامتتة التتتي تتصتتدر كتتل قستتر متتن اتهتتاقراراريع ومشتت هاختتال  ملخصتت

 أقسامهاا أو بقراءة الوثيقة بكاملها.

  ا 4104وفمبر/تشتترين الثتتتاني التتتتي عرختت  علتتى المجلتت  التنفيتتتذي فتتي ن "إطتتار للعمتتل"وتستتتند الخطتتة إلتتى وثيقتتتة

 البرنااااامج. وتتتتتدعر الخطتتتتة انتقتتتتا  4102-4102ر عتتتتن مبتتتتادم التصتتتتمير التتتتتي طرحتهتتتتا خطتتتتة ا دارة للفتتتتترة وتعب تتتت

 .4102-4102أقرته الخطة االستراتيجية للفترة على النحو الذي إلى المساعدة ال ذائية 

  لعتتتام  توقعتتتةأدرجتتت  االحتياجتتتات التشتتت يلية المقتتتد : فالبرناااامجفتتتي  نتتتتائ الوتتستتتق خطتتتة ا دارة تمامتتتا متتتع إطتتتار

نتتتتتتائ  حستتتتته أبعتتتتاد ميزانيتتتتتة دعتتتتر البتتتترام  وا دارة  وتعتتتترطا االستتتتتتراتيجية الجديتتتتدةحستتتته األهتتتتدا   4102

 .الجديدة ا دارة

 بلتتتتداا  22مشتتتتروعا فتتتتي  020متتتتن ختتتتال   مليتتتتوت مستتتتتفيد 22إلتتتتى الوصتتتتو   4102فتتتتي ستتتتنة  البرنااااامج ويزمتتتتع

طتتتن متتتتري متتتن األغذيتتتة  ماليتتتين 2.1بمتتتا فتتتي  لتتت  دوالر أمريكتتتيا مليتتتار  2..2قيمتهتتتا  تبلتتت احتياجتتتات تشتتت يلية ب

بمتتتا والقستتتائر  نقتتتدالدوالر أمريكتتتيا إلتتتى جانتتته أنشتتتطة تحتتتويالت مليتتتار  2.21 ات الصتتتلة بمتتتا قيمتتتته التكتتتالي  و

 ر أمريكي.دوال مليوت 222 بما قيمتهوزيادتها القدرات تنمية لوأنشطة  ادوالر أمريكيمليار  0.02 قيمته

  فتتتتي  02.2بزيتتتتادة نستتتتبتها  مليتتتتار دوالر أمريكتتتتيا 2.4ستتتتتبل   4102عتتتتام لوتشتتتتير التوقعتتتتات إلتتتتى أت المستتتتاهمات

 . 4102-4102في خطة ا دارة للفترة  4102عام ى المتوقع لمستوالالمائة عن 

  مليتتتوت دوالر أمريكتتتي وتمثتتتل زيتتتادة  ..4.0ى إلتتت 4102وتصتتتل الميزانيتتتة المقترحتتتة لتتتدعر البتتترام  وا دارة لعتتتام

 . 4102في المائة مقارنة بمستوى خط األساس المعد  لميزانية دعر البرام  وا دارة لعام  ..8نسبتها 

  وا دارة البتتتتترام  دعتتتتتر تستتتتتوية حستتتتتا  متتتتتنمليتتتتتوت دوالر أمريكتتتتتي  8.4 مبلتتتتت  تخصتتتتتيص البرناااااامج ويقتتتتتتر 

تتتتي ست،تتتمن التمويتتتل متتتن ميزانيتتتة دعتتتر البتتترام  وا دارة ل نشتتتطة لالستتتتثمارات االستتتتراتيجية غيتتتر المتكتتتررة ال

األساستتتية الالزمتتتة لتنفيتتتذ الخطتتتة االستتتتراتيجية الجديتتتدة ولكفالتتتة تحقيتتتق تحتتتو  مستتتتدام متتتن المعونتتتة ال ذائيتتتة نحتتتو 

 . المساعدة ال ذائية

  4102لعتتتتام  ماليتتتتين دوالر أمريكتتتتي 01طلتتتته مبلتتتت  يصتتتتل إلتتتتى ا ي  4102وتماشتتتتيا متتتتع الطلتتتته المقتتتتدم فتتتتي عتتتتام 

بتمويتتتتل متتتتن إيتتتترادات الفوائتتتتد الم،تتتتافة إلتتتتى الحستتتتا  العتتتتام لت طيتتتتة نفقتتتتات األمتتتتن المتصتتتتلة بالتكتتتتالي  ا لزاميتتتتة 

 . وصندوق الطوارم األمنية دارة األمر المتحدة لشووت السالمة واألمن 

  فتتتي  2حتتتالي البتتتال  علتتتى معتتتد  استتتترداد تكتتتالي  التتتدعر غيتتتر المباشتتترة ال 4102وتقتتتتر  األمانتتتة ا بقتتتاء فتتتي عتتتام

 المائة. 

   ادوالر أمريكتتتتي مليتتتتوت .22بمبلتتتت   4102ر أرصتتتتدة الحستتتتابات الخاصتتتتة والصتتتتناديق االستتتتتئمانية فتتتتي عتتتتام قتتتتد  وت 

مليتتتتتوت دوالر أمريكتتتتتي  ..0مليتتتتتوت دوالر أمريكتتتتتيا منهتتتتتا مبلتتتتت   .42صتتتتتناديق استتتتتتئمانية قيمتهتتتتتا  (0تشتتتتتمل: 

االستتتتتئمانية القطريتتتتة  مليتتتتوت دوالر أمريكتتتتي للصتتتتناديق 21و الصتتتتناديق االستتتتتئمانية العامتتتتة مخصتتتتص الحتياجتتتتات

 مليوت دوالر أمريكي. 0.1حسابات خاصة قيمتها  (4؛ المخصوصة
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 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

  ا واعتمادهتتتتا (4102-4102)لتتتتردارة للفتتتتترة  البرنااااامج"خطتتتتة  استتتتتعراطيرجتتتتى متتتتن لجنتتتتة الماليتتتتة"

 للموافقة عليها.لتقديمها إلى المجل  التنفيذي 

 مشروع المشورة

 ي وفقاااا لدماااادة الرابعاااة لشااارة مااان الناااااأل األةاةاااي لبرناااامج األغذياااة العاااالمي، تو اااي لجناااة المالياااة فااا

القااارارال لدااا  الن اااو  مشااااري التنفياااذل لدبرناااامج باااعن يوافااا  لدااا   مناماااة األغذياااة والزرالاااة المجدااا 

 .("1122-1122"خطة البرنامج لإلدارة )في الوثيقة  اردالو
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 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 7/11/3112-4روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 5 البند
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

سوظفي االتصاااا  ب إلى تتعاق بسحتوى ه ه الوثيقة ة فنيةأسااا الد هم قد تكون تدعو األمانة أعضاااال الس ال ال    

 الس ال التنفي ي بفترة كافية. دورةقبل ابتدال  ذلكأن  تم  و فضلأدناه،  الس كور  برنامج األغ  ة العالسي 

دارة تسيير السوارد إلالسد ر التنفي ي مساعد  M. Junejaالسيد  2885-066513رقم الهاتف: 

 :الشؤون الساليةوالسساللة، ورئيل 

 :مد ر شعبة السيزانية والبرم ة F. Curranالسيد  -2042066513رقم الهاتف: 

 :رئيل دائرة السيزانية C. Gardnerالسيد  -2422066513رقم الهاتف: 

 :وبرم ة السشروعاتميزانية دائرة رئيل  L. Bukeraالسيد  -2420066513رقم الهاتف: 

 
 (.444260-2402الس ال التنفي ي،  رجى االتصا  بوحدة خدمات السؤتسرات )هاتف: لالستفسار ع  توفر وثائق 
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 خطة مالية لتنفيذ استراتيجية البرنامج

( التي تدعم االنتقا  2462-2460) للبرنامجعاى الخطة االساااتراتي ية  2460وافق الس ال في دورته السااانو ة لعا    -1

الوفال ”عاى  اقادر البرنامجل عل  2462التنفي ي في عا  ها السد ر واإلصالحات التنظيسية التي أطاق إلى السساعدة الغ ائية

 ، وطاب وضع خطة مالية لدعم تنفي ها.“بالغرض

، وتعبِّر الخطة 2462وتسااااااتند خطة اإلدارة إلى إطار العسل ال ي عىرض عاى الس ال في دورته العاد ة اللانية لعا    -2

(. وتشسل خطة اإلدارة الس االت ذات األولو ة لالستلسار 2462-2460رحت في خطة اإلدارة )ع  مبادئ التصسيم التي طى 

( السبادرات التي تركِّز عاى 6: 2460التي حددها السد ر التنفي ي في مداخاته الختامية خال  الدورة الساااانو ة لاس ال لعا  

السساااااللة وتنسية و( 0مج والنىظم والعسايات والهياكل  تطو ر البراو( 0الشااااراكات  و( 2البشاااار وتنسية القدرات الداخاية  

 السوارد. 

 عرض عام للميزانية المقترحة والتمويل 

مايار دوالر أمر كي في عا   4.44تباغ السيزانياة السقترحاة لتغطياة االحتيااجاات التشااااااغياياة وغيرها م  االحتياجات   -3

 (.6)انظر ال دو   2460

 )ماليين الدوالرات(: ميزانية خطة اإلدارة 1الجدول 

  2013 3114المقترحة لعام 
نسبة التغيير في 

3114/3112 

 17.8 4 969.0 5 857.0 االحتياجات التشغياية

 9.8 256.51 281.8 السيزانية العاد ة لدعم البرامج واإلدارة

 53.5- 20.02 9.2  ارةم  ميزانية دعم البرامج واإلد ستكررةالغير ستلسارات اال

 - 10.0 10.0 تسو ل األم  )م  الحساب العا (

 ال  نطبق 0.4 -  (نظا  إدارة الخزانة )م  الحساب العا

 8.0 405.51 438.0 الحسابات الخاصةو الصناد ق االست سانية

 16.5 5 661.4 6 596.0 المجموع

 

 

                                                      
 مايون دوالر أمر كي لتعسيم أعسا  القطاع الخاص في ه ه السيزانية. 2.0، تشسل ميزانية دعم البرامج واإلدارة تسو ة بسباغ 2460لقرار الس ال في دورته السنو ة لعا   اوفق 1
 انظر القسم اللالث والساحق السادس. 2

 ملخـص
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م  النظاا  الساالي. وتىعرض االحتيااجات  4-9لاساادة  اعاى الس ال لاسوافقاة عايهاا وفقا 2460 وتىعرض ميزانياة عاا   -4

دعم كررة لوغير الستعاى الس ال لاعام  وتىعرض االعتسادات العاد ة والحسابات الخاصة التشغياية والصناد ق االست سانية 

 البرامج واإلدارة وتسو ل األم  لاسوافقة عايها.

 شغيليةاالحتياجات الت

مايااار دوالر أمر كي م ساال احتياااجااات  2.24السحااددة بسباغ  2460تسلاال االحتياااجااات التشااااااغيايااة الستوقعااة لعااا    -5

تسد داتها السنطقية له و فوضااااااةالتي وافق عايها الس ال أو السد ر التنفي ي بسوجب الساااااااطة الس السشااااااروعاات النشااااااطاة

 . اباد 22في  امشروع 626مايون مستفيد م  خال   24م  مساعدة  البرنامج  سك  والستوقعة. وذلك  

وتىعرض االحتياجات التشااغياية م  حيث األهداا االسااتراتي ية   -6

ماياار دوالر  0.22 ه  از أنا 6األربعاة ال اد ادة. و تبيم  م  الشااااااكال 

إنقاذ األرواح : 6االسااااااتراتي ي  دعم الهدالفي السائة(  22أمر كي )

بل كسااااااب العيط في حاالت الطوارئ. و ساااااات ثر الهدا  وحسا ة سااااااى

الحد م  نقص التغ  ة وكساااااار حاقة ال وع عبر  – 0االسااااااتراتي ي 

وساااوا  .في السائة( 62مايار دوالر أمر كي ) 6.40بسباغ  – األجيا 

ي دعم أو اسااااااتعاادة األم  الغ ائ – 2  تطااب الهادا االسااااااتراتي ي

بل كسااب العيط أو إعادة بنائها، خاصااة سااوالتغ  ة ع  طر ق إنشااال 

مال ي   942بسباغ  – في البي ات الهشااااة وفي أعقاب حاالت الطوارئ

 0وساي ري دعم الهدا االستراتي ي  .في السائة( 64دوالر أمر كي )

غ بسبا – اتهم الغاا ائيااة والتغاا و ااةالحااد م  السخاااطر وتسكي  السااااااكااان والس تسعااات السحايااة والبااادان م  تابيااة احتياااجاا –

 في السائة(. 66مايون دوالر أمر كي ) 424

مال ي  ط   0 البرنامجحسااب مكونات التكاليف. وسااوا  سااتخد   2460االحتياجات التشااغياية لعا   2و بي  الشااكل   -7

ات ذغ م سوع تكاليف األغ  ة وتكاليف التشااغيل السباشاارة متري م  األغ  ة، بسا فيها حصااص غ ائية تكسياية. وسااوا  با

 في السائة م  االحتياجات التشغياية الستوقعة. 40مايار دوالر أمر كي، أي  0.24بها الصاة 

 

األغذية والتكاليف

:ذات الصلة

:النقد والقسائم62
19

تنمية القدرات 

:وزيادتها

6

تكاليف الدعم 

:المباشرة

13

االحتياجات التشغيلية: 2الشكل 

(بالنسبة المئوية)حسب مكونات التكاليف

:1الهدف 

22
:3الهدف 

16

:2الهدف 

11

:4الهدف 

16

االحتياجات التشغيلية: 1الشكل 

حسب الهدف االستراتيجي

(بالنسبة المئوية)
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دوالر أمر كي، أي  مايار 6.60توسااعه في اسااتخدا  تحو الت النقد والقسااائم التي سااتساات ثر بسباغ  البرنامجو واصاال   -8

لألزمة الساااااور ة التي  البرنامجاسااااات ابة هي أسااااااساااااا إلى  ه ه الز ادةتعزى . و2460ضاااااعف االحتياجات السقررة لعا  

 ستستخد  تدخالت النقد والقسائم عاى نطاق واسع م  أجل الوصو  إلى السستفيد  .

: السساااعدة ، وهيالتحو لتراتي ية ع  طر ق اختيار أنسااب م سوعة م  طرائق أهدافه االساا البرنامجوسااوا  حقق   -9

  ةأو التغ  ة السدرسااي التغ  ة   واألشااكا  األخرى م  السساااعدة الغ ائية مللالقسااائمأو النقد أو  األغ  ةالغ ائية العامة ملل 

 أو األصااااو نشااااال إالغ ال مقابل العسل أو  ملل، واألنشااااطة التي ت سع بي  السساااااعدة الغ ائية وبنال القدرة عاى الصااااسود

 في جسيع الس االت، بسا في ذلك بنال قدرة البادان والس تسعات السحاية. تنسية القدراتستدمج ولتدر ب. ا

فر قيا وسااو وشااسا  أوسااوا تزداد االحتياجات التشااغياية الستوقعة لاسكتب اإلقايسي في القاهرة ال ي  غطي الشاارق األ  -10

. و عبِّر ذلك ع  الز ادة 2460في السائة في عا   22إلى  2460في السائة في عا   26وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، م  

 .  لبرنامجا تدخل  نف هفي سور ة التي باتت تسلل أكبر  البرنامجالكبيرة في االحتياجات الستصاة بعساية 

وال  .قد تنشاااا  خال  الساااانةالتي ستوقعة ال حتياجات غيراالوال تغطي االحتياجات التشااااغياية الواردة في ال دو  أعاله   -11

 لعد  اليقي  ال ي  كتنف انظرفقو،  2460تغطي االحتياجات التشاغياية لألزمة الساور ة سوى األشهر الستة األولى م  عا  

 األوضاع )انظر الساحق الرابع(.

و التكافة م  متوس لحساب متوسو التكافة الشهر ة لكل مستفيد بدال امحسمن اوتتضاس  خطة اإلدارة لاسرة األولى أسااوب  -12

ة الشهر ة متوسو التكافال د د إلى أن السقياس ا ه شاير  السانو ة، وهو ما  عبِّر ع  ت ثير مدة العساية عاى هيكل التكاليف. و

 .2460دوالر أمر كي في عا   2.64إلى  2460دوالر أمر كي في عا   2.24مستفيد سينخفض م  كل ل

انعدا  األم  الغ ائي حق قدرها م  م  لس   عانون  البرنامجمساااااااعدة  أثرعاى أن األمانة تعترا ب نه ال  سك  تقد ر   -13

مباشااااارة م   السسااااااعدة الغ ائيةدال مقابل عدد األشاااااخاص ال     حصااااااون عاى م رد قياس االحتياجات والتكاليف واأل

اسساااااتفيد   لسراعاة الس سوعة أكلر شاااااسوال لفي تعر ف وقياس  2460خال  عا   البرنامج. ول لك سااااايساااااتلسر البرنامج

األصااو   أنشااطة الستحققة م واالجتساعية م  طرائق السساااعدة. وسااوا  شااسل ذلك رصااد الفوائد االقتصاااد ة  السوسااعة

 تنسية القدرات التيأنشااطة أوضااأل ألثر وتحد د  البرنامج؛سساااعدات السدعومة ب وتنسية األسااواق وبنال القدرة عاى الصااسود

نظااا  التوز ع العااا  في العراق الاا ي لم  ك   وجااد فيااه أي ل البرنااامجدعم هو ذلااك عاى ملاااة أحااد األو .البرنااامج  قو  بهااا

نة أغ  ة، ولك  الحسا ة االجتساعية  ةبساااابب عد  توز ع أ  مساااا اي  مباشاااار  مسااااتفيد     ساااااعد ما  قدمر بنحوتسااااالسحساااام

. وم  الواضأل أنه م  األساسي رصد تاك السساهسات بطر قة األم  الغ ائي األكلر معاناة م  انعدا م  الساكان مايون  4.0

 .البرنامجاعدات موثوقة وقاباة لاقياس م  أجل إثبات القيسة الكاماة التي تحققها مس

 مستويات التمويل

 مقارنة م  الخطة السابقة. االتسو ل الستوقع في خطة اإلدارة الحالية و تضس  أرقام 2 وجز ال دو    -14

 )مليارات الدوالرات(: التمويل المتوقع 3الجدول 

 2013 2014 2015 2016 

 4.0 4.0 4.2 *4.0 (2464-2460خطة اإلدارة )

 ال  نطبق 3.8 3.8 3.7 (2462-2460خطة اإلدارة )

 .2460سبتسبر/أ او   62آخر تقد ر في  *  
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أن  فترض. وم  الس2460مايار دوالر أمر كي في عا   0.24وتشاير التوقعات إلى أن السساهسات ستزداد لتصل إلى   -15

 .  امايارات دوالر أمر كي سنو  0ى إل 2464و 2462 تنخفض السساهسات في السنتي 

  م الستاقىالتسو ل  ، وصالاألخيرةفي أربع م  السانوات الخسل واقعي. فأمر كي دوالر مايار  0.24ونعتقد أن مباغ   -16

. وباغ م سوع هدوالر أمر كي أو ت اوز يارما 0.24 إلى مباغ االحتياجات التشاااغياية واحتياجات دعم البرامج واإلدارة أجل

 كانتمايار دوالر أمر كي.  0.22مقارنة بسسااااااهسات متوقعة بسباغ  2462مايارات دوالر أمر كي في عا   0السساااااهسات 

. 2462في نفل الفترة م  عا   السساااهساتفي السائة ع   2.2بنساابة تز د  2460ساابتسبر/أ او   السساااهسات في منتصااف

مؤشرات تد  بوضوح عاى استسرار الدعم م  السانحي  لتابية االحتياجات االستلنائية لألزمة السور ة في عا   اوتوجد أ ض

 .2460والتي م  الستوقع أن تستسر حتى نها ة عا   2460

ول لك فإن الشاااراكات الساااايسة عاى مساااتوى الدعم السالي ال ي  حصااال عايه بالفعل.  البرنامجح م عسايات  توقف و  -17

وتتسلمل إحدى األولو ات في ز ادة نطاق وجودة الدعم  .إلى السسااتفيد  فعالة وعسايات تعب ة األموا  أساااسااية لتقد م خدمات 

السالي ع  طر ق توسااااايع عدد السانحي  وز ادة نسااااابة األموا  الستعددة السااااانوات والستعددة األطراا التي توضاااااع تحت 

هة م  ميزانية دعم البرامج واإلدارة في إدارة خدمات الشراكة جالبرنامتصرا  . وسوا تستخد  بعض االستلسارات السوجم

 2460واعتسد الس ال في دورته السااااانو ة لعا   والحوكسة لتكو   الشاااااراكات وتعز ز تعب ة السوارد م  مختاف السانحي .

 .2460ا  في ع استراتي ية بش ن الشراكةيه وستعرض عا، نهلاشراكة مع القطاع وتعب ة السوارد م البرنامجاستراتي ية 

 تحديد أولويات استخدام التمويل المتاح لألنشطة التشغيلية

، 2460باساااتسرار السسااااهسات الستوقعة. وتقل السسااااهسات الستوقعة في عا   للبرنامجتت اوز االحتياجات التشاااغياية   -18

 منها تكاليف الدعم السباشاارة امخصااوملاعسايات مايار دوالر أمر كي  0.94أي ما  عني  – ار دوالر أمر كيماي 0.24وهي 

الس ال، تتضس  خطة اإلدارة الحالية  ات. وتابية لطاب2460في السائة ع  االحتياجات التشغياية السطاوبة لعا   00بنسبة  –

حالة  في ةولو حسااب األ البرنامجالسوارد في مخصااصااات  رتيبتتظهر كيف سااي ري  البرنامجعساية أجر ت عبر نتائج 

 . فقو االحتياجات التشغيايةثالي تسو ل 

 اى السستفيد  :عثر بغية تقايل األحدوث نقص في السوارد،  ةفي حالباالست ابة ن والسد ركيف سيقو  و بي  التحايل   -19

  ة أو نتي ة لتقايص مدة السساعدة.سبب تخفيض الحصص الغ ائيب السستفيد   سوال ت ثر قد 

 تراتي يي  لاهدفي  االس اسيقو  السد رون بترتيب أولو ات األنشطة التي تابي أمل  االحتياجات الغ ائية والتغ و ة دعس

 تقر با. في السائة 04ستخفض األرقا  التخطيطية األصاية بنسبة في بعض البادان، األو  والرابع. و

 في إطار الهدفي  االستراتي يي  األو  والرابع، سيتعيم  عاى السد ر    األولو ة تابية أكلر االحتياجات إلحاح انظر

تقايص األنشطة الستصاة باستعادة سىبل كسب العيط وتعز ز القدرة عاى الصسود في إطار الهدفي  االستراتي يي  اللاني 

 في السائة 02بنسبة ، ولاهدا االستراتي ي اللانيفي السائة  04طية بنسبة واللالث  وسيتعيم  تخفيض األرقا  التخطي

 .لاهدا االستراتي ي اللالث

 4102ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 

 يسي السطاوبة فيدعم البرامج واإلدارة إجرالات التعز ز التنظ اساااتعرضااات األمانة في أثنال إعداد مقترحات ميزانية  -20

جيد ”م   البرنامج. وأكد االستعراض أن تحو  2460، وهي إجرالات تستند إلى اإلجرالات التي بدأت في عا  2460عا  

كافيا لدعم  2460 سضااي في مساااره السااايم، ولكنه  تطاب أن  كون مسااتوى ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعا  “ إلى عظيم
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لة والبالغ السستوى الستوقع لاعسايات ال مايار دوالر أمر كي. وخاص االستعراض إلى أن ترشيد تخصيص موارد  0.24سسوم

دعم البرامج واإلدارة مطاوب لسعال ة الس االت التي تعاني نقصااا في االسااتلسار، وأما الهيكل التنظيسي الحالي والتساااساال 

م فإن السيزانية العاد ة السقترحة لدعم البرامج . وم  ث2460اإلداري فال  حتااجاان إال  لتحسااااااينات ثانو ة فحسااااااب في عا  

 9.2مايون دوالر أمر كي، في حي  تصاااااال االسااااااتلساارات غير الستكررة السقترحة إلى  226.2تباغ  2460واإلدارة لعاا  

 مايون دوالر أمر كي.

فر السيزانية العاد ة لدعم البرامج واإلدارة دعسا غ  -21 ير مباشر لاعسايات السسولة. وتىستخاص كل األموا  الواردة م  وتوِّ

في السائة. وتؤدي الز ادة الستوقعة في السوارد إلى ز ادة في رأس السا   2معد  اساترداد تكاليف الدعم غير السباشرة البالغ 

توى إ راداتها عاى أسااااس نسوذ  وعاى النقيض م  الوكاالت األقدر عاى التنبؤ بسساااالستاح العتساد دعم البرامج واإلدارة. 

أن   مل في توافر مسااتوى مالئم م  االسااتلسار في هيكل دعم البرامج واإلدارة  البرنامجالسساااهسات السقررة،  توجب عاى 

 في ظل مستو ات اإل رادات التي  سك  أن تشهد تقابات كبيرة عاى مدى فترة قصيرة.

الز ادة في عبل العسل الناجم ع  ارتفاع  2460الساااااانوات السااااااابقاة، تراعي السيزانياة السقترحاة لعاا  وعاى غرار   -22

 2460مساتوى السسااهسات الستوقعة وما  تصال بها م  نشااط تشاغياي. ووصات السساهسات الستوقعة في خطة اإلدارة لعا  

مايون دوالر أمر كي. عاى أن  224.2البرامج واإلدارة ماياار دوالر أمر كي بينساا باغات السيزانياة العااد ة لدعم  0.24إلى 

في السائة ع   60.2تدر أمواال تز د بنساااااابة  2460مايار دوالر أمر كي لعا   0.24السساااااااهساات الستوقعاة السحاددة بسباغ 

 2460ة في عا    في حي  أن السيزانية العاد ة السقترحة لدعم البرامج واإلدار2460السستوى الستوقع في خطة اإلدارة لعا  

، وهو 2460في السائة فحسااااب ع  السسااااتوى السعتسد لعا   9.2مايون دوالر أمر كي تشااااكل ز ادة قدرها  226.2والبالغة 

مايون دوالر أمر كي. و عكل ه ا االقتراح في ساااياق التوقعات طو اة األجل اساااتلسارا حصااايفا لسكاساااب قصااايرة  224.2

رات الستوقعة م  ز ادة الكفالة الستولدة ع  ه ا االسااااااتلسار في كل م االت العسل األجال في السوارد. كساا أنه  عكل الوفو

 السندرجة ضس  األنشطة ال ار ة في سياق "الوفال بالغرض".

ي لالسااتلسارات واالعتساد التكسيا 2460االعتسادات السقترحة لسيزانية دعم البرامج واإلدارة في عا   0و بي  ال دو    -23

 غير الستكررة. 

3114: االعتماد المقترح لميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 2الجدول   

 )مال ي  الدوالرات( 

  256.5 3112األساس المعدَّل لعام 

  9.5 2460التكاليف غير السقدرة لعا  

  -------  

  266.0 2460األساس السعدم  لعا  

   

 6.0  ية تتطاب تكاليف متكررة في السقر استلسارات استراتي

 9.8 استلسارات استراتي ية تتطاب تكاليف متكررة في السيدان

  -------  

  281.8 2460اعتساد عا  

  =====  

   اعتساد تكسياي

  9.2 غير متكررةاستلسارات 
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 التكاليف غير التقديرية

بساااااابب عوامل خارجية أو هي شاااااارط لةدارة السالية  البرنامجلتقاد ر اة هي نفقاات   اب أن  تكبدها التكااليف غير ا  -24

( ز ادة في التكاليف السعيار ة لاسوظفي  لقياس 6: 2460السااااايسة. وفيسا  اي العنصااااران الرئيساااايان له ه التكاليف في عا  

( ز ادة في االعتسادات 2ية، وال سعية العامة لألمم الستحدة  ت ثير تسااااااو ات التكاليف التي تحددها ل نة الخدمة السدنية الدول

 في تكاليف نظا  السنسقي  السقيسي . البرنامجالسركز ة لتعز ز اعتسادات تكاليف إعادة االنتداب وتغطية حصة 

 االستثمارات المتكررة

بحض كبااار  2460ستكررة في موارد دعم البرامج واإلدارة لعااا  قاااماات األمااانااة في أثنااال اختيااار االسااااااتلسااارات ال  -25

(، والتحوُّ  2462-2460الساد ر   عاى تقييم االقتراحاات مقاابال األولو اات التنظيسياة السحادمدة في الخطة االسااااااتراتي ية )

ضااااااعت معا ير محدمدة لت يسااااااير ه ا التقييم، التنظيسي في إطاار "الوفاال باالغرض"، واءرال التي أعرب عنهاا الس ال. ووى

وشاااسات تاك السعا ير األهسية االساااتراتي ية والتشاااغياية، والصااااة بالسخاطر السؤساااساااية، ومدى إلحاح الحاجة إلى التدخل، 

 وتوافر مصادر بد اة لاتسو ل.

د عوامل التسكي  والنتائج القاب وجرى وضااااع  -26 بالقدرة  جالبرناماة لاقياس السطاوبة لتزو د إطار جد د لنتائج اإلدارة  حدِّ

العالسية التي تسكنه م  الوصااااااو  إلى ال وعى بفعالية وبكفالة. وتتسلل األبعاد الخسسااااااة السنقحة لنتائج اإلدارة في البشاااااار 

ر اإلطار الس كور السساااللة واإلبال  ة ع  فعالي والشااراكات والعسايات والنىظم والبرامج والسساااللة والتسو ل. وسااوا  يسااِّ

 وكفالة استخدا  السوارد.

مايون دوالر أمر كي واالستلسارات غير الستكررة التي  62.2وساوا تضاس  االستلسارات الستكررة التي تباغ قيستها   -27

ساااااااسااااااياة الاداعساة لاخطة مايون دوالر أمر كي توفير التسو ال م  ميزانياة دعم البرامج واإلدارة لألنشااااااطاة األ 9.2تباغ 

االسااااتراتي ية ال د دة وضااااسان تحقيق تحو   مسااااتدا  م  السعونة الغ ائية إلى السساااااعدة الغ ائية. وقد دىرس كل اسااااتلسار 

 .البرنامجاستراتي ي م  حيث مساهساته السحتساة في تحسي  االقتصاد والكفالة والفعالية في 

( تعز ز قدرة السكاتب اإلقايسية عاى أدال وظيفتها في إدارة السكاتب القطر ة 6أكبر اسااتلسار وحيد إلى:  وسااوا  وجه  -28

( تسكي  السكاتب 2واإلشااراا عايها ودعسها ع  طر ق بنال قدراتها في م ا  تصااسيم البرامج وتنفي ها ورصاادها ودعسها  

 القطر ة م  خال  ز ادة توافر الخبرة الفنية. 

في السائة م  االسااتلسارات الستكررة في السيدان. وتندر  كل  42وتساشاايا مع وثيقة "الوفال بالغرض"، سااي ري تنفي    -29

وظيفة ضااااااس  السكاتب اإلقايسية والسكاتب القطر ة. وت كيدا ألهسية  29الوظاائف الفنياة الادولياة اإلضااااااافياة الباالغ عاددهاا 

ررة فساااتغطى الوظائف ال د دة لدعم البرامج واإلدارة في السقر م  خال  إعادة توز ع الوظائف القائسة االساااتلسارات الستك

 في السقر عوضاً ع  استحداث وظائف جد دة.

 األثر على حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 

م  االحتياطيات الحالية والحاجة إلى االحتفاظ بسساااااتوى مىرض  تراعي مساااااتو ات اإلنفاق السقترحة السوارد الستاحة   -30

د سسبر/كانون  06. وتشير التوقعات إلى أن الرصيد في 2460الحتياطي حساب تسو ة دعم البرامج واإلدارة في نها ة عا  

 ة لسدة ثالثة أشهر.مايون دوالر أمر كي، أي ما  كفي لةنفاق م  ميزانية دعم البرامج واإلدار 20.0سيباغ  2460األو  
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 تمويل األمن

مال ي  دوالر أمر كي م  التكاليف السااانو ة إلدارة األمم الستحدة  10.0الحسااااب العا  لتغطية مباغ البرنامج اساااتخد    -31

ن الرصيد اإل   لشؤون السالمة واألم  التي ال  ابي له ا الحساب م  إ رادات سك  تحسياها مباشرة عاى السشروعات. و تكوم

ئدة وتدني أساااعار الفا البرنامجالفوائد مخصاااوما منها الرساااو  السصااارفية، عاى أنه نتي ة النخفاض السوجودات النقد ة في 

الحالية، ت اوزت الرساااو  الخاصاااة بإدارة األمم الستحدة لشاااؤون الساااالمة واألم  صاااافي إ رادات الفائدة عاى امتداد عدة 

 سيكون السنة األخيرة التي  سك  فيها لاحساب العا  تغطية كامل السباغ. 2460التوقعات الحالية إلى أن عا   سنوات. وتشير

 تمويل االستثمارات الرأسمالية

زانية اى مينسوذ  لتسو ل السشااااروعات الرأسااااسالية. وتتطاب دورته التسو اية موافقة ساااانو ة ع البرنامجال  وجد لدى   -32

لدة م  العسايات. و ؤدي عد  وجود  دعم البرامج واإلدارة التي تسوم  بدورها م  إ رادات تكاليف الدعم غير السباشااارة الستوم

مصادر تسو ل  سك  أن  تيأل ساطة اإلنفاق في األجل القصير مقابل الفوائد االقتصاد ة الستوسطة والطو اة األجل إلى ت خير 

 . للبرنامجلتي تتوفمر لها مقومات االستدامة، حتى وإن كانت ذات قيسة واضحة تنفي  السبادرات ا

ه ه الف وة ع  طر ق إنشاال مرفق لاسيزنة الرأساسالية لالستلسارات الطو اة األجل في خدمات  البرنامجوساوا  ساد   -33

ها مرفق الشرال اءجل والبرنامج العالسي لت جير السركبات. وم  ش ن السنظسة عاى أسااس السبادئ األسااساية التي  ساتند إلي

 وأفضل مسارسات العسل الستبعة. البرنامجذلك أ ضا أن  حقق توافقا بي  

 رأسوسااااوا  كون مرفق السيزنة الرأسااااسالية صااااندوقا مت ددا  عتسد في رأسااااساله عاى مباغ أولي م  مرفق تسو ل   -34

السا  العامل. وساوا  ىدر  في خطة اإلدارة سانو ا حد أقصاى إلى جانب موجز  شسل السقترحات ال د دة وحالة السداد في 

 .2460مايون دوالر أمر كي في عا   24.4كل مشروع رأسسالي. وتقرر أن  كون الحد األقصى 

الية رأس السا  الالز  لاسشروعات التي  سك  أن تلبت تحقيق فوائد اقتصاد ة قاباة وساوا  وفِّر مرفق السيزنة الرأسس  -35

لاتحد د كسيا، ملل الكفالات التي  سك  قياساااااها، وتقدِّ  خطة لساااااداد االساااااتلسارات م  خال  الوفورات اإلدار ة أو رساااااو  

 السشروعات التشغياية لت د د موارد السرفق في السدى البعيد.

مرفق السيزنة الرأسااااسالية بسااااافة مقدمة إلى نظا  دعم تنفي  الاوجسااااتيات. وفي السسااااتقبل  البرنامجوسااااوا  سااااتهل   -36

ظا  و سااتند نأم  السكاتب والسااك  في أفغانسااتان، والعراق، وجنوب السااودان ملال. ساايىسااتخد  ه ا السرفق لسعال ة مسااائل 

افة السقدمة له م  رسو  النقل دعم تنفي  الاوجساتيات إلى مبر رات واضاحة ب اتها و اقى ت  يدا م  الس ال. وسوا تسدمد السى

البري والتخز   والسناولة التي سااتحدمد عاى أساااس كسيات الساااع مقابل اسااتخدا  النظا  حالسا  بدأ تنفي ه وتىسااتخد  وفوراته. 

ات م  خال  الوفورات الستحققة بسا  تفق مع مبدأ عد  تحسيل وسوا  كفل ه ا النهج موالمة الرسو  التي تتحساها السشروع

 السشروعات سوى التكاليف التي تىعزى إليها مباشرة. 

 زيادة مرفق تمويل رأس المال العامل

اب. ول لك م  قاادرا عاى توفير األغا  اة فورا اساااااات ااباة ألي تصاااااااعد غير متوقع في الط البرناامج  اب أن  كون   -37

مايون دوالر أمر كي م  أجل ز ادة مرفق  24.4السقترح رفع الحاد األقصااااااى لسرفق تسو ال رأس السا  العامل بسا مقداره 

مايون دوالر أمر كي. وسوا  زداد االحتياطي التشغياي بسباغ  024.4مايون دوالر أمر كي إلى  044.4الشرال اءجل م  
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اف، ووفقا لساااياساااة في إطا 3مايون دوالر أمر كي 2.0 بشااا ن إدارة السخاطر  البرنامجر التخفيف م  مخاطر التسو ل بالساااى

 .6:4ومعد  االقتراض البالغ 

 استعراض اإلطار المالي

م   ال سااايساو( تعز ز اساااتقرار التسو ل، 6إلى ما  اي: “ الوفال بالغرض” هدا اسااتعراض اإلطار السالي في ساااياق   -38

( تحسي  التخطيو وإدارة 0( تحقيق االساتخدا  األملل لاسوارد  2أجل تحساي  االساتقرار في التعاقد مع السوظفي  السحايي   

( تعز ز الشاافافية أما  أصااحاب السصاااحة. وسااوا  شااسل ذلك اسااتعراض االحتياطي التشااغياي والحد األقصااى 0التكاليف  

 .2460سوا تىعرض السقترحات عاى الس ال في دورته العاد ة األولى لعا  الحالي لسرفق تسو ل رأس السا  العامل. و

 تكاليف الدعم غير المباشرة

عاى معد  اساترداد تكاليف الدعم غير السباشرة عند مستو اته السحددة بنسبة 2460م  السقترح أن  تم اإلبقال في عا    -39

 في السائة. 2

وانتهى الس ال في دورته العاد ة اللاللة م  العا  . 2442 وكاان ه ا السعد  قد خضااااااع لالسااااااتعراض آخر مرة عا   -40

، وشاااسل ذلك دراساااة مقارنة لسنظسات األمم الستحدة األخرى. البرنامجالس كور م  تحايل تكاليف الدعم غير السباشااارة في 

في ح ساه وبرناامج عسااه وم سوعاة أدواتاه وهيكال تكااليفه وإطاره السالي. و شااااااكل اعتساد آنا ا  مختافاا  البرناامجوكاان 

حافزا الستعراض معد  تكاليف  2462ال سعية العامة لالستعراض الشامل لاسياسات ال ي   ري كل أربع سنوات في عا  

نظسة األمم الستحدة لاطفولة، وصااااندوق ال ساااايسا في ضااااول قيا  برنامج األمم الستحدة اإلنسائي، وموالدعم غير السباشاااارة، 

األمم الستحدة لاسااكان، وهي ة األمم الستحدة لاسساااواة بي  ال نسااي  وتسكي  السرأة، باعتساد معد  منسااق السااترداد التكاليف 

 . 2460بالفعل اعتبارا م  عا  

تحاد د أساااااااوب لحساااااااب السعد  ال د د لتكاليف الدعم غير ( 6وتقترح األمااناة إجرال اسااااااتعراض عاى مرحاتي :   -41

لاحصاو  عاى معد  إشاري لتكاليف الدعم غير السباشرة. و سك  التساس  البرنامجتطبيق ه ا األسااوب في و( 2السباشارة  

الاادورة   و سك  بحااث السرحاااة اللااانيااة خال  2460موافقااة الس ال عاى السرحاااة األولى في دورتااه العاااد ااة األولى لعااا  

 (.2462-2462بغرض دمج توصيات الس ال في خطة اإلدارة ) 2460السنو ة لعا  

 الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة

ولك  غرضها ونطاقها ومتطابات اإلبال  عنها تخر  ع   البرنامجالصاناد ق االست سانية هي مساهسات تدعم أهداا   -42

( الصااناد ق االساات سانية السنشاا ة 6. وتنقساام الصااناد ق االساات سانية إلى نوعي  هسا: للبرنامجرامج التشااغياية العاد ة نطاق الب

الصناد ق االست سانية السنش ة عاى مستوى قطري لتسكي  السكاتب و( 2  للبرنامجعاى مساتوى عا  لتنسية القدرة السؤساسية 

 .للبرنامجالتي تتوال  مع األهداا االستراتي ية القطر ة م  مساعدة الحكومات في البرامج 

مايون  622مايون دوالر أمر كي، منها  222بسباغ  2460احتياجات الصااااناد ق االساااات سانية في عا   البرنامجو قدِّر   -43

االسااات سانية القطر ة السخصاااوصاااة.  مايون دوالر أمر كي لاصاااناد ق 24دوالر أمر كي لاصاااناد ق االسااات سانية العامة، و

م  تطو ر االبتكارات واالساتلسار في القدرة السؤسسية وتحقيق السستوى األملل لاكفالة  البرنامجوساوا تسكِّ  ه ه السوارد 

 التشغياية في إطار الخطة االستراتي ية.

                                                      
 .B/1-WFP/EB.2/2010/5م  الوثيقة  02الفقرة  3
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د ق االسات سانية العامة حسب أبعاد نتائج اإلدارة، و كشف التحايل ع  وتتضاس  خطة اإلدارة تحايال الحتياجات الصانا  -44

هة إلى السيدان. 40أن العسايات والنىظم والشراكات تست ثر بلالي االحتياجات وأن   في السائة م  االحتياجات موجم

انية القطر ة السخصااوصااة التي كانت تسااتخد  في جانب وتحقق تحو ل إقايسي ماسوس في اسااتخدا  الصااناد ق االساات س  -45

ز ادة اساااااتخدا  تاك الصاااااناد ق في األقاليم األخرى في عا   البرنامج. و توقع 2460كبير منها في أمر كا الالتينية في عا  

 ال سيسا في آسيا وال نوب األفر قي.و، 2460

م  تقد م خدمات أعسا  ال تستهدا الربأل،  البرنامجبات  نشا ها السد ر التنفي ي لتسكي  والحساابات الخاصاة هي حساا  -46

ودعم األنشااااطة التي ال تندر  في ف اته البرام ية، وتشاااااسل خدمات الطيران، وت جير السااااايارات، وتكنولوجيا السعاومات، 

، وهو 2460مايون دوالر أمر كي في عا   624والاوجسااتيات. و قدِّر مسااتوى النشاااط الستعاق بالحسااابات الخاصااة بسباغ 

 .2460نفل السستوى ال ي كان عايه في عا  
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 مشروع القـرار
 

 

 

، بصااايغتها السقدمة م  السد ر التنفي ي في الوثيقة 2464-2460لةدارة لافترة لبرنامج نظر الس ال التنفي ي في خطة ابعد أن 

WFP/EB.2/2013/5-A/1:فإنه ، 

باسااااااتلنال أي  ،2460لعاا   ماياار دوالر أمر كي 2.24حتيااجاات التشااااااغياياة الستوقعاة الباالغاة باااليحيط علماا  (6

 مخصصات لاطوارئ غير الستوقعة وبسا  شسل تكاليف الدعم السباشرة، عاى النحو السبي  في القسم اللاني  

مايار دوالر  0.24داره م  التسو ل مق  فترض مسااتوىً  2460ب ن اعتساد دعم البرامج واإلدارة لعا   يحيط علما (2

  2460أمر كي في عا  

وتخصاااااايصااااااه عاى مليون دوالر أمريكي  361.6بسباغ  2460عاى اعتساد لدعم البرامج واإلدارة لعا  يوافق  (0

 :النحو التالي

  

 مايون دوالر  96.7 السكاتب اإلقايسية والسكاتب القطر ة: دعم البرامج

 مايون دوالر  55.5 السقر : دعم البرامج

 مايون دوالر  129.6 اإلدارة والشؤون اإلدار ة

 مليون دوالر  281.8 المجموع

في القساااام  بي مايون دوالر أمر كي، عاى النحو الس 9.2عاى اعتساد تكسياي لدعم البرامج واإلدارة بسباغ  يوافق (0

 اللالث 

م  أجل إدارة األمم  مال ي  دوالر أمر كي تسوم  م  الحساااااب العا  64.4عاى مصااااروفات تصاااال إلى  يوافق (2

  البرنامجالستحدة لشؤون السالمة واألم  وم  أجل صندوق الطوارئ األمنية في 

  2460في السائة في عا   2.4عاى أن  كون معد  استرداد تكاليف الدعم غير السباشرة يوافق  (4

مال ي   442.4ى مايون دوالر أمر كي إل 222.4تسو ل رأس السا  العامل م   مرفقعاى ز ادة مسااتوى  يوافق (2

تابية م  أجل التسك  م  مايون دوالر أمر كي  2.0م  خال  ز ادة االحتياطي التشاااااغياي بسباغ  ،دوالر أمر كي

 أي ز ادة ف ائية في قدرة ساساة اإلمداد في أي حالة طوارئ  

اجااات ح م االحتيااتغي ر في ألي  الاسااد ر التنفياا ي بتعااد اال مكون دعم البرامج واإلدارة في السيزانيااة تبعاا ياانذن (2

 .السستو ات السبينة في القسم اللاني في السائة م  64 ت اوز التشغياية 

 

 

 

                                                      
 ورة.ه ا مشروع قرار، ولالطالع عاى القرار النهائي ال ي اعتسده الس ال،  رجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نها ة الد 
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 مقدمة: األولالقسم 

 هيكل الوثيقة ودليل القارئ

 ضااا إلى االحتياجات ، وتشاير أ2460ه ه السوارد السطاوبة لتنفي  األنشاطة السعتسدة والستوقعة لعا  اإلدارة تبي  خطة   -02

( وتحسااااينات 2462-2460. وتقترح الوثيقة خطة مالية لتنفي  الخطة االسااااتراتي ية )2464و 2462الستوقعة في الساااانتي  

 “.الوفال بالغرض”قادرا عاى برنامج األغ  ة العالسي مستسرة ل عل 

  م  ساابقاتها وم  الوثائق األخرى السساثاة الصادرة ع  برنامج األمم الستحدة وتتسيمز خطة اإلدارة الحالية ب نها أطو  -02

 التنفي ي العسل مع الس ال 2460اإلنساائي ومنظساة األمم الستحادة لاطفولاة )اليونيسااااااف(. وتعتز  األمااناة اعتبارا م  عا  

 لتقايص طو  الوثيقة وتقد م معاومات داعسة في شكل إلكتروني مناسب.

و بدأ كل قساام م  أقساااا  ه ه الخطة بساخص  وجز السسااائل التي  تناولها ذلك القسااام. واختصاار النص الرئيساااي ع    -09

غياية إلى التشاااا حتياجاتطر ق نقل بعض تفاصااايل بنود اعتساد دعم البرامج واإلدارة والاسحات العامة اإلقايسية الستعاقة باال

نالسالحق. وباالنظر إل ال خطة اإلدارة فإن ه ه الوثيقة تسكِّ م  الوصااااااو  إلى السعاومات عاى عدة  همى اختالا متطابات قىرم

 مستو ات م  التفصيل.

ول لك  سك  لاقارئ اسااااااتعراض خطة اإلدارة ككل م  خال  الساخص ومشااااااروع القرار، أو االطالع عاى الساخص   -24

 كل قسم، أو قرالة كل الوثيقة بالتفصيل.  الوارد في بدا ة

 الملخص

  قدِّ  الساخص ومشروع القرار لسحة عامة ع  السسائل التي تتناولها الوثيقة.  -26

 القسم األول: مقدمة

 وفيرتخطة اإلدارة، ومناقشة لحالة التسو ل وافتراضات  اي مخطو الوثيقة عرض لاساياق االساتراتي ي ال ي تى ساده   -22

 .2460السوارد لعا  

 المتوقعة القسم الثاني: االحتياجات التشغيلية

دوالر أمر كي بعد اساااتبعاد االعتسادات مايار  2.24إلى  2460لعا   (4) صااال م سوع االحتياجات التشاااغياية الستوقعة  -20

لتشااغياية إلى ميزانيات السشااروعات السعتسدة الس سمعة حسااب ا. وتسااتند االحتياجات توقعةصااة لالحتياجات غير السالسخصاا

القائسة عاى االحتياجات، وتسد داتها السنطقية  د راتالسكاتب القطر ة بالتشاور مع الوكاالت الحكومية وغيرها م  خال  التق

، فقو انصاااف األو  م  العا تم تحد د السبالغ الستعاقة بها لساااور ة التي زمة الاأل 2460عا  لالستوقعة. وتشاااسل االحتياجات 

قة ، والز اادات الكبيرة في احتياجات منطرابعالساحق المع اعتباار ماا  تبقى كااحتيااجاات غير متوقعاة عاى النحو السبي  في 

 األخيرة. الساحل. وإجساال فإن االحتياجات التشغياية كبيرة بالسقارنة مع خطو اإلدارة

                                                      
التكاليف السباشرة لعسايات الطوارئ، والعسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش، والسشروعات اإلنسائية، والعسايات  – تشسل االحتياجات التشغياية السشروعات السعتسدة وتسد داتها السنطقية الستوقعة (4) 

 الخاصة.
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و رد لاسرة األولى تحاياال لف وة التسو اال  بي  القرارات واألولو ااات التي ال بااد م  األخاا  بهااا في حااالااة نقص تسو اال   -20

نة لتحد د وقياس السساتفيد   في ضاول اتساع م سوعة أد بل السحسام ات واالحتياجات التشاغياية. و تناو  ه ا القسام أ ضاا الساى

 .البرنامجالسساعدة الغ ائية السقدممة م  

 القسم الثالث: ميزانية دعم البرامج واإلدارة

السرحاة التالية م   2460تبي  االسااااااتلسارات االسااااااتراتي ية السقترحة بالفعل في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعا    -22

دارة ال د د. وتصاااااال السيزانية العاد ة السقترحة لدعم البرامج واإلدارة في عا  اإلئج ضااااااس  إطاار نتا“ الوفاال باالغرض”

 م  ميزانيااة دعم البرامج واإلدارة مايون دوالر أمر كي  و باغ م سوع االسااااااتلسااارات غير الستكررة 226.2إلى  2460

 مايون دوالر أمر كي إضافية. 9.2

لي م  صندوق رأس السا  و ىقترح   -24 إنشال مرفق لاسيزنة الرأسسالية م  أجل تسو ل خدمات السنظسة باستخدا  تسو ل  أوم

 لالحتياجاتبشاااكل أفضااال م  االسااات ابة  البرنامجالعامل. واقتىرحت أ ضاااا ز ادة في مرفق الشااارال اءجل م  أجل تسكي  

 اإلنسانية الستصاعدة.

ع  مخطو لنسوذ  “ الوفال بالغرض”إطار عساية في   ي   ريإلطار السالي الاوم  الستوقع أن  ىساااافر اسااااتعراض   -22

 اساااااتقرار التسو ل  تعز ز( 6عاى السساااااتفيد  . و رمي ذلك إلى تحقيق األهداا التالية:  للبرنامجعسل  حقق أقصاااااى أثر 

 تعز ز الشفافية أما  أصحاب السصاحة.و( 0دارة التكاليف  تحسي  التخطيو وإو( 0اسوارد  لاألملل واالستخدا  ( 2

انطالقا م  الت ربة األخيرة في برنامج األمم  البرنامجوسااااي ري اسااااتعراض معد  تكاليف الدعم غير السباشاااارة في   -22

راض عقد  االستوسوا  ى ة األمم الستحدة لاسرأة، وهي الستحدة اإلنسائي، وصندوق األمم الستحدة لاسكان، ومنظسة اليونيسف، 

 .2460لانظر فيه خال  عا   التنفي ي لى الس الإ

 القسم الرابع: الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة

مايون دوالر  222ساااااتباغ في م سوعها  2460تشاااااير التوقعات إلى أن احتياجات الصاااااناد ق االسااااات سانية في عا    -29

 البرنامجمايون دوالر أمر كي. وسااوا  سكِّ  ه ا التسو ل  624أمر كي  وم  الستوقع أن  باغ اساتخدا  الحسااابات الخاصااة 

 م  تقد م خدمات أعسا  ال تستهدا الربأل، وتحسي  القدرات السؤسسية، وتعب ة السوارد التكسياية لابرامج في بادان معيمنة.

 السياق االستراتيجي

( وأهدافها االسااتراتي ية األربعة التي تىعالج ثالث 2462-2460تسااتسد خطة اإلدارة سااياقها م  الخطة االسااتراتي ية )  -44

الحد و (0اساتعادة الحياة وسىبل كسب العيط وإعادة بنائها  و( 2( االساتعداد لاصادمات واالسات ابة لها  6أولو ات متداخاة: 

 الضعف وبنال قدرة دائسة عاى الصسود.م  

 وفيسا  اي األهداا االستراتي ية:  -46

  إنقاذ األرواح وحسا ة سىبل كسب العيط في حاالت الطوارئ (6

ة وفي شدعم أو اساتعادة األم  الغ ائي والتغ  ة ع  طر ق إنشال سبل كسب العيط أو إعادة بنائها، خاصة في البي ات اله (2

  أعقاب حاالت الطوارئ
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  الحد م  السخاطر وتسكي  السكان والس تسعات السحاية والبادان م  تابية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة (0

 الحد م  نقص التغ  ة وكسر حاقة ال وع عبر األجيا . (0

 لبرنامجلة التشاغياية الستطورة التي شكمات االحتياجات التشغياية ( ع  البي 2462-2460وتىعبِّر الخطة االساتراتي ية )  -42

 واالستخدا  السقترح لاصناد ق االست سانية في خطة اإلدارة الحالية عاى النحو ال ي تبيِّنه األملاة التالية:

  عاى تحسي  امجالبرنم  خال  تطبيق م سوعة أدواته السعززة. و عكف  البرنامجتوسِّع خطة اإلدارة فعالية عسايات 

قدرته عاى تقد م السشورة السياساتية والسؤسسية والبرنام ية تابية الحتياجات الحكومات والسنظسات اإلقايسية بغرض 

 تسايم السسؤولية ع  البرامج، حيلسا أمك ، إلى الساطات السحاية والوطنية.

  م  تحو  في معدالت انتشار  2460شهده عا  بالتوز ع ال غرافي والد سغرافي لافقر، خاصة ما  البرنامج سترشد عسل

الفقر م  جنوب آسيا إلى أفر قيا جنوب الصحرال الكبرى. و زداد عدد األطفا  السصابي  بالتقز  واألشخاص اءخر   

السعرضي  لسخاطر مزمنة في البادان الستوسطة الدخل، وشهد العقد األخير تحوال في الفقر نحو السناطق الحضر ة، 

ر سياساته في تطو  البرنامج، ول لك سيستسر “مناسب لا سيع”في آسيا وأمر كا الالتينية. وال  وجد نهج واحد ال سيسا و

 وتنسية قدراته السطاوبة لنشر األدوات السناسبة في السكان السناسب وفي الوقت السناسب. 

   ائة منهم في بي ات هشة و تعرضون في الس 24، و عيط البرنامجتسلل شرائأل النسال واألطفا  أغابية السستفيد   م

لاصدمات و واجهون صعوبات متزا دة في الحفاظ عاى أمنهم الغ ائي والتصدي لألزمات دون السساس بسىبل كسب 

م  ز ادة القدرة عاى الصسود م  خال   للبرنامجعيشهم وقدراتهم في السستقبل. وسوا تسكِّ  االحتياجات التشغياية 

التغ و ة، وأدوات م  قبيل الت مي  الستناهي الصغر، وسيصحب ذلك تحسي  التحايل  إنشال األصو ، والتدخالت

ال نساني وتعسيم السنظور ال نساني. وسوا  ستند ذلك إلى تحايالت األم  الغ ائي ونىظم اإلن ار السبكر لسساعدة 

 إلنسائية.السكاسب ا الحفاظ عاىالحكومات والس تسعات السحاية عاى التصدي لاصدمات الطبيعية و

يسااترشااد ساااالسااتخدا  السقترح لسوارد دعم البرامج واإلدارة وموارد الصااناد ق االساات سانية في خطة اإلدارة  كسا أن  -40

أ ضااااا بالخطة االسااااتراتي ية وإطار العسل. وسااااوا تسااااتسر االعتسادات السقترحة لسيزانية دعم البرامج واإلدارة في دعم 

 اي:ما   البرنامجصسيم التنظيسي لابرنامج وإدارته وعساياته بسا  تساشى مع أهدافه االستراتي ية. وسوا  واصل الت

   قطر ة البرامج والعسايات التعز ز قدرة السكاتب القطر ة عاى تصسيم وتنفي 

  اإلسناد السباشردارة والسياسات واإل في م ا ز ادة قدرة السكاتب اإلقايسية عاى توفير الدعم لاسكاتب القطر ة  

  ستراتي يات االسياسات والالت كد م  أن السقر الرئيسي  عسل بوصفه منظسة تتسم بالكفالة وتركِّز عاى السيدان وتضع

فر الرقابةسعا ير، وتالو  السساللة ورصد األدال واإلبال .أقصى قدر م  ، وتدعم االبتكار، وتيسِّر و 

لاحياولة دون التفتت واالزدواجية والتضاااارب، الفاعاة م  الدو  وم  غير الدو  مع ال هات  البرنامجوساااوا  عسل   -40

ولتحقيق أقصاااى مساااتوى م  التكامل والسزا ا النسااابية لكل شااار ك. وساااي ري إعطال األولو ة لاشاااراكات مع الحكومات، 

 قطاع الخاص.مؤسسات ال، والس تسع السدني، وووكاالت األمم الستحدة األخرى، والسنظسات غير الحكومية
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د   -42   خطته االسااااااتراتي ية. وساااااايتعيم  البرنامجطاا الكفالة التي  نفِّ  بها السوظفي  والتزامهم في نها ة الس نوعياةوتحادِّ

تعام، عاى ز ادة اسااتلساراته في ال البرنامجعكف تطو ر السالمأل العامة لاتوظيف م  أجل تابية االحتياجات ال د دة، ول لك  

والتطو ر السهني، وتخطيو تعاقب السوظفي . وسااااااوا  قاس عائد ه ا االسااااااتلسار عاى أساااااااس أدال السوظفي  والتزامهم 

 ومساللتهم.

ارد ه  قدِّ  أفضل الحصائل السسكنة باستخدا  السوباستسرار أفضل قيسة ب قل تكافة وأن  لبت أن برنامجالو  ب أن  قدِّ    -44

، إذ  ضااع ذلك في عي  االعتبار، ساايقيل النتائج التشااغياية في إطار األهداا االسااتراتي ية م  البرنامجالسعهود بها إليه. و

وسااوا  .ال د د دارة د د، وساايقيل فعالية وكفالة أدائه الداخاي م  خال  إطار نتائج اإلاللنتائج االسااتراتي ية اخال  إطار 

تخصااااااص السوارد لتزو د السوظفي  والشااااااركال بالتوجيه واألدوات والتدر ب م  أجل كفالة تحقيق السسااااااتوى األملل م  

 واإلبال  ع  الحصائل واالستفادة منها. البرنامجالرصد والتقييم لعسايات 

رة م  عساه إلى الدو  الهشة التي تواجه مخاطر أمنية حتسية. وسوا  ستند توجيه نسبة كبي البرنامجوساوا  واصال   -42

وسااي ري، حيلسا أمك ، تحسيل نفقات األم  الستصاااة “. ال أم  دون موارد”ومبدأ “ ال برنامج دون أم ”التخطيو إلى مبدأ 

مال ي  دوالر أمر كي م   64اتصااال مباشارا بالعسايات عاى السشاروعات. وعاى غرار خطة اإلدارة السابقة،  سك  سحب 

الحسااااب العا  لتغطية تكاليف األم  التي ال  سك  تحسياها عاى السشاااروعات. وسااايتعيم  إ  اد حل جد د لتسو ل األم  نظرا 

ألن مصادر اإل رادات الرئيساي لاحسااب العا  هو إ رادات الفوائد مخصوما منها الرسو  السصرفية في الوقت ال ي تتراجع 

 الفوائد. فيه إ رادات

 الموارد توفيرسياق التمويل وافتراضات 

 قاائسااة. وتاوح في األفق بوادر انتعاااش في الوال اات الستحاادة 2442ال تزا  األزماة االقتصاااااااد اة التي بادأت في عاا    -42

بطالة، والد ون السااااياد ة السفرطة، وضاااايق ارتفاع معدالت ال م  ، وإن كانت بادان أوروبية عد دة ال تزا  تعانياألمر كية

سيتراوح  2460في عا  العالسي سابل الحصاو  عاى التسو ل. وتشاير التوقعات العالسية إلى أن نسو الناتج السحاي اإلجسالي 

السائة في  0في السائة في الصاي ، بينسا تشاير التنبؤات إلى أن نسابة النسو ستباغ  4.9في السائة في منطقة اليورو و 4.9بي  

. واسااااااتقرت أسااااااعار األغ  ة والطاقة خال  الساااااانة األخيرة، وإن كانت ال تزا  أعاى م  األمر كية في الوال اات الستحادة

 متوسطاتها عاى األجل الطو ل.

 ،ساااحلومنطقة ال ،ر بيالكا البحر ومنطقة ،في أفغانسااتانيرة في ه ا السااياق ألزمات إنسااانية كب البرنامجو تصاادى   -49

دوالر أمر كي لسواجهة تاك  اراتماي 0تسو ل باغ  ت مي  2462في عا   البرنامجوال سهور ة العربية الساااور ة. واساااتطاع 

 دوالر أمر كي لتوفير التغ  ة والسساعدة الغ ائية لاسستفيد  . مايارات 4بنحو  2460األزمات، و توقع برنامج عسل لعا  

السساللة عوامل وب قل تكافة، قيسة ، وأفضل موارده في بي ة تسودها السنافسة حيث تىسلِّل الكفالةبتوفير  البرنامج  قو و  -24

حيو ة. وم  ال وهري إقامة تعاون مع الشاااااركال والحكومات السضااااايفة ووكاالت األمم الستحدة والسنظسات غير الحكومية 

ؤ إلى تسو ل مرن  سك  التنب البرنامجالسساعدة التغ و ة والغ ائية إلى السحتاجي . و حتا   إ صاا والقطاع الخاص م  أجل 

به ومسااااهسات متعددة السااانوات لاتقايل إلى أدنى حد م  تعرضاااه لاسخاطر ولاتخطيو ب مان لاسساااتقبل. وتسااااهم أ ضاااا نىهج 

 ع مصااااااادر السوارد لاحد م  األعبال الواقعة عاى السانحي  التوأمة، وتنوعايهاا ملااة : وم  األالسبتكرة بادور مهم البرناامج

 بي  بادان ال نوب، ومبادرات التسو ل مع الحكومات السضيفة والقطاع الخاص.فيسا الرئيسيي ، والتعاون 
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سو ل ال ي  حصاااااال عايه، ول لك  سوم  طوعيا فإن نطاق العسايات  توقف عاى مسااااااتوى الت البرنامجوبالنظر إلى أن   -26

الة وعسايات  نو ة في دورته السااالتنفي ي األموا  بدور جوهري في ه ا الصاادد. ووافق الس ال  تعب ةتساااهم الشااراكات الفعم

لاشاااراكة مع القطاع الخاص وتعب ة السوارد منه، وساااوا تىعرض عاى الس ال في  البرنامجعاى اساااتراتي ية  2460لعا  

ي ية بشا ن الشراكة. وتتسلل إحدى األولو ات في توسيع نطاق وجودة الدعم السالي ع  طر ق ز ادة عدد اساترات 2460عا  

 .البرنامجالسانحي  ونسبة األموا  الستعددة السنوات والستعددة األطراا السوضوعة تحت تصرا 

وال ي  سلل ب لك ز ادة كبيرة ع   2460دوالر أمر كي لعا   اياراتم 4و سااااتند برنامج العسل الستوقع السقترح بسباغ   -22

 الالزمة لتابية احتياجات السكان الضعفال. البرنامجم  القاعدة لتحد د متطابات  منطاق تقد ر، إلى 2460عا  

دوالر أمر كي وفقا لالت اهات  مايار 0.24تباغ  لحساب تكاليف دعم البرامج 2460وتباغ اإل رادات الستوقعة في عا    -20

 واالفتراضات التالية:

   وتشير التوقعات الحالية لعا  2466دوالر أمر كي سنو ا باستلنال عا   مايارات 0مباغ  2442 ت اوز التسو ل من  عا .

 تز دكانت السساهسات  2460: ففي منتصف سبتسبر/أ او  دوالر أمر كي مايارات 0إلى أن التسو ل سيصل إلى  2460

 .2462جرت تعب تها في نفل الفترة م  عا  التي ع  السوارد في السائة  2.2بنسبة 

  دوالر أمر كي في ضول ات اهات التسو ل الساحوظة أعاله واالست ابة مايار  0.24 ىتوقع وصو  مستوى التسو ل إلى

 سور ة.الاإل  ابية لاندالات بش ن األزمة 
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 الحتياجات التشغيلية المتوقعةالقسم الثاني: ا

 مقدمة ولمحة عامة

ك زل م   2460وتدر  االحتياجات التشااااغياية لعا   (5).للبرنامج عرض ه ا القساااام االحتياجات التشااااغياية الستوقعة   -20

ياق والتخطيو. وتىعرض االحتياجات ألغراض الساااا 2464و 2462السيزانية السااانو ة  وتىقد  االحتياجات التشاااغياية لعامي 

 التشغياية الستوقعة حسب األهداا االستراتي ية، وف ات البرامج، ومكونات التكافة، والسكاتب اإلقايسية.

أو السد ر  دوالر أمر كي. و وافق الس ال التنفي ي مايار 2.24إلى  2460التشاااغياية لعا   البرنامجوتصاال احتياجات   -22

م  الالئحة العامة. واستنادا إلى خطو  2-التنفي ي عاى خطو السشروعات بسوجب الساطة التي تفوضها لهسا السادة السادسة

 بادا. (7)22مشروعا في  (6)626مايون مستفيد م  خال   22.9 البرنامجالسشروعات السعتسدة وتسد داتها السنطقية،  ساعد 

الحتياجات  البرنامجاست ابة  2460وتعكل ه ه الز ادات في االحتياجات التشغياية ع  السستوى السخطو أصال لعا    -24

في خطة  2460منطقة السااااحل  وهي تز د قايال ع  التوقع السرتفع لعا  أزمة الساااور ة وة الساااكان الستضااارر   م  األزم

واالحتياجات غير  (9)عاى برنامج العسل الحالي 2460ت التشااااااغياية في عا  وتعتساد االحتيااجا (8)(.2462-2460اإلدارة )

إنقاذ  – 6(. وساااوا  سااات ثر الهدا االساااتراتي ي ي  الرابع والخامل)انظر الساحق 2460الستوقعة التي نشااا ت خال  عا  

شغياية. وتىدر  التدخالت في السائة م  االحتياجات الت 22بنسابة  –األرواح وحسا ة سابل كساب العيط في حاالت الطوارئ 

. وتدعم الخطو التشغياية عسل 0الستعاقة بالتغ  ة، والتي تندمج في السشاروعات، بصورة أساسية تحت الهدا االستراتي ي 

تتعاق بتحو الت النقد  2460في السائة م  االحتياجات التشااغياية لعا   24بوصاافه وكالة لاسساااعدة الغ ائية: إذ أن  البرنامج

 والقسائم.

مايون دوالر في األشاهر الستة  224بسباغ والعسايات الخاصاة لساور ة ألزمة ااالحتياجات التشاغياية ل البرنامجو قدر   -22

(، و ىعزى السادى الستوقع إلى حاالاة عاد  االسااااااتقرار. وتعتبر السؤشاااااارات األولية 6)انظر اإلطاار  2460األولى م  عاا  

 احتياجات غير متوقعة )انظر الساحق الرابع(. 2460ي م  عا  لانصف اللان

في السائة م  االحتياجات التشاغياية الستوقعة. وتسعة م  ه ه البرامج  44بنسابة  للبرنامجوتسات ثر أكبر عشارة برامج   -22

 سور ة فقو.العساية ال، مع إضافة 2460هي نفسها في عا  

  

                                                      
 الدعم غير السباشرة.ستبعد تكاليف تشسل االحتياجات التشغياية جسيع الحاجات التشغياية وتكاليف الدعم السباشرة الستعاقة بالسشروعات السعتسدة وتسد داتها السنطقية. وتى  (5)
 روعات اإلنسائية، والعسايات الخاصة.ال تعرض في قسم االحتياجات التشغياية سوى السشروعات التي تدخل ضس  ف ة عسايات الطوارئ، والعسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش، والسش (6)
 .2460الطوارئ، أو العسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش، أو السشروعات اإلنسائية، أو العسايات الخاصة في عا   عساية واحدة عاى األقل م  عسايات البرنامجعدد البادان التي سينف  فيها  (7)
 .A/1-WFP/EB.2/2012/5الوثيقة  (8)
  شسل برنامج العسل االحتياجات التشغياية وتكاليف الدعم غير السباشرة. (9)
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 : أكبر عشرة برامج للبرنامج1-ثانيا الجدول

االحتياجات التشغيلية المتوقعة  

 3114لعام 

 )بماليين الدوالرات(

 النسبة المئوية

 13 780 األزمة السور ة

 10 569 إثيوبيا

 7 392 السودان

 6 374 جنوب السودان

 5 316 الصوما 

 5 309 الني ر

 4 256 كينيا

 4 208 اليس 

 3 197  و الد سقراطيةجسهور ة الكونغ

 3 183 تشاد

 60 584 3 المجموع

 100 857 5 مجموع االحتياجات التشغيلية المتوقعة

 

وتضااايف خطة اإلدارة ه ه عناصااار جد دة إلى قسااام االحتياجات التشاااغياية. والعنصااار األو  هو عرض إلجرالات   -29

ت الستعاقة بالسسااااتفيد  ، ملل إجرال حساااااب دقيق لقياس التكافة لكل مسااااتفيد: وه ه هي م  أجل تحسااااي  القياسااااا البرنامج

، ساااااايبدأ 2460الخطوة األولى في عساية  تم تطو رها بالتشاااااااور مع الس ال التنفي ي لتعظيم التخطيو واإلبال . وفي عا  

 في وضع نهج لاتعامل مع مفهو  "السستفيد   السحتساي ". البرنامج

أما العنصاار اللاني فهو تحايل ف وة التسو ل في االساات ابة لتوصاايات الس ال التنفي ي ومىراجع الحسااابات الخارجي.   -24

أولو ات احتياجاته التشااغياية م  حيث ف ات األهداا االسااتراتي ية، واألنشاااطة، مع األثر  البرنامجوه ا  بي  كيف ساايحدد 

ه ا التحايل عاى أسااااس التعايقات  البرنامجفي السائة. وساااينقأل  00د  ، في ساااياق ف وة تسو ل بنسااابة لسساااتفيعاى االناتج 

 والدروس السستفادة، بغية إ  اد روابو أفضل بي  التخطيو، والتنفي ، وتقر ر األدال السنوي. البرنامجالواردة م  
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 1اإلطار 

 السوريةلألزمة استجابة الطوارئ المؤسسية 

 سور ة.  ثروا باألزمة المايون مستفيد ت 4.4ما  قدر بنحو  البرنامج، سيستهدا 2460هر الستة األولى م  عا  في األش

مايون  224وسيتم تسايم معظم السباغ الستوقع وقدره 

دوالر م  االحتياجات التشغياية ع  طر ق عسايات 

ال سهور ة في  ضعفالالطوارئ لسساعدة السكان ال

في مصر،  السور ي  الج ي سور ة والالعربية ال

 والعراق، واألردن، ولبنان، وتركيا.

 االحتياجات التشغياية الستوقعة  6-و بي  الشكل ثانيا

سور ة حسب مكونات التكافة. وسيعسل ألزمة الل

 مستوى عاى ز ادة النقد والقسائم إلى البرنامج

مايون دوالر، باستلنال تكاليف التسايم وتكاليف  022

م تساي البرنامجشرة األخرى. و توقع التشغيل السبا

  ط  متري م  األغ  ة. 690 044

 3114عرض االحتياجات التشغيلية المتوقعة لعام 

مايون مساااتفيد ع   22.9دوالر لسسااااعدة  مايار 2.24احتياجات تشاااغياية بسباغ  البرنامج،  توقع 2460بالنسااابة لعا    -26

بادا. وترد ه ه االحتياجات التشااااغياية أدناه حسااااب األهداا االسااااتراتي ية، وف ات البرامج،  22وعا في مشاااار 626طر ق 

 ومكونات التكافة، والسكاتب اإلقايسية.

 توز ع االحتياجات التشغياية حسب األهداا االستراتي ية

( واالنتقا  م  خسساااااة أهداا اساااااتراتي ية إلى أربعة أهداا 2462-2460بعد السوافقة عاى الخطة االساااااتراتي ية )  -22

إنقاذ  – 6 سلل مشااكاة. ومع ه ا، فإن الهدا االساااتراتي ي  2460و 2460اسااتراتي ية، أصاابأل إجرال مقارنات بي  عامي 

بل كسااب العيط في حاالت الطوارئ  في عا   يايةال  زا   ساات ثر ب كبر نصاايب م  االحتياجات التشااغ –األرواح وحسا ة سااى

 .2460(، كسا كان الحا  في عا  2-وال دو  ثانيا 2-)انظر الشكل ثانيا 2460

  

األغ  ة،

262

م،النقد والقسائ

240

تنسية القدرات

وز ادتها،

0

تكاليف الدعم

،السباشرة

46

-الجمهورية العربية السورية:1-ثانياالشكل

التكلفةمكوناتحسب، التشغيليةاالحتياجات

(تالدوالرابماليين)
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 حسب الهدف االستراتيجي والنشاط، 3114: االحتياجات التشغيلية لعام 3-الشكل ثانيا

 

 ماحوظة: التوز ع العا   عني التحو الت غير السشروطة لألغ  ة، أو النقد، أو القسائم.

 

 ،3114: االحتياجات التشغيلية لعام 3-االجدول ثاني

 )بماليين الدوالرات(حسب الهدف االستراتيجي والنشاط 

الغذاء  التوزيع العام الهدف االستراتيجي

مقابل 

 إلخالعمل/

التغذية  التغذية

 المدرسية

فيروس نقص 

المناعة 

 البشرية/اإليدز

تنمية 

القدرات 

 وزيادتها

 المجموع

سا ة سىبل كسب العيط : إنقاذ األرواح وحاألول

 في حاالت الطوارئ

2 812 49 175 32 0 180 3 248 

: دعم أو استعادة األم  الغ ائي والتغ  ة الثاني

ع  طر ق إنشال سبل كسب العيط أو إعادة 

بنائها، خاصة في البي ات الهشة وفي أعقاب 

 حاالت الطوارئ

97 490 150 127 22 21 907 

كي  السكان : الحد م  السخاطر وتسالثالث

والس تسعات السحاية والبادان م  تابية 

 احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة

85 450 6 10 6 113 670 

: الحد م  نقص التغ  ة وكسر حاقة الرابع

 ال وع عبر األجيا 

1 12 337 503 113 66 1 032 

 857 5 379 141 672 668 001 1 995 2 المجموع 

  

4الهدف 

3الهدف 

2الهدف 

1الهدف 

0%
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في السائة، أي  22بنساااابة  (10)6، ساااايتم دعم الهدا االسااااتراتي ي للبرنامجالتشااااغياية الستوقعة  وم  بي  االحتياجات  -20

بسلابة النشاااط الرئيسااي. و دخل معظم االحتياجات  (11)وساايكون التوز ع العا  لألغ  ة أو النقد والقسااائم دوالر. مايار 0.22

مايون دوالر لاتوز ع العا . ومع أن أكبر  224، و خصص منها 6الهدا االساتراتي ي الساور ة في إطار زمة التشاغياية لأل

عشااارة برامج تىرجأل كفة األنشاااطة نحو التوز ع العا ، إال أن أنشاااطة التغ  ة، وتنسية القدرات وز ادتها تعد أسااااساااية أ ضاااا 

 .6لتحقيق الهدا االستراتي ي 

 –في السائة م  م سوع االحتياجات التشغياية  64أي  –مال ي  دوالر  942بسباغ  (12)2هدا االساتراتي ي و سات ثر ال  -20

في السائة تخصاااص لاغ ال مقابل العسل، أو إنشاااال األصاااو ، أو التدر ب  وساااتنف  التغ  ة السدرساااية، والتدخالت  20منها 

 لغ ائي أو استعادته.التغ و ة والتوز ع العا  كاسا اقتضت الضرورة لدعم األم  ا

لألنشااااطة الستعاقة بالغ ال  –في السائة  66أو  –مايون دوالر  424 خصااااص  (13)،0وبالنساااابة لاهدا االسااااتراتي ي   -22

 الغ ال مقابل التدر ب، ولتنسية القدرات وز ادتها.وإنشال األصو ، والغ ال مقابل مقابل العسل، 

دوالر،  مايار 6.40في السائة م  م سوع االحتياجات التشاااغياية، أي  62بنسااابة  (14)0و سااات ثر الهدا االساااتراتي ي   -24

وهي مخصصة لاتغ  ة السدرسية، والتدخالت التغ و ة، وأنشطة التصدي لفيروس نقص السناعة البشر ة/اإل دز، والسالر ا، 

 والسىل.

 تشغياية حسب ف ات البرامجتوز ع االحتياجات ال

اساااااتعراض الوثيقة " ، وفي2466و 2464ف ات برام ه بالتشااااااور مع الس ال التنفي ي في عامي  البرنامجأوضااااأل   -22

ونقأل أ ضا السواد الخاصة بتوجيه برام ه ووضع نظا  أكلر صرامة  (.WFP/EB.A/2010/11/Rev.1) "البرامجف ات 

 طبيق ف ات البرامج عاى مشروعات السساعدة الغ ائية.في ت

 

  

                                                      
بل كسااااب العيط في حاالت الطوارئ. الغا ات: إنقاذ األرواح وحسا – الهدا االسااااتراتي ي األو  (10) ( تابية االحتياجات الغ ائية والتغ و ة العاجاة لاف ات الساااااكانية والس تسعات السحاية 6 ة سااااى

( تعز ز قدرة 0لى األغ  ة والتغ  ة  ( حسا ة األرواح وسااابل كساااب العيط، مع تسكي  النساااال والرجا  م  الوصاااو  اءم  إ2الضاااعيفة وتخفيض نقص التغ  ة إلى ما دون مساااتو ات الطوارئ  

 الحكومات والسنظسات اإلقايسية عاى االستعداد لاصدمات وتقد رها واالست ابة لها وتسكي  الس تسع الدولي لاقيا  ب لك.
 التحو الت غير السشروطة. (11)
( 6ساابل كساب العيط أو إعادة بنائها، خاصاة في البي ات الهشااة وفي أعقاب حاالت الطوارئ. الغا ات: دعم أو اساتعادة األم  الغ ائي والتغ  ة ع  طر ق إنشاال  – الهدا االساتراتي ي اللاني (12)

السحاية ( مساااعدة الحكومات والس تسعات 2عاى ال ات  دعم أو اسااتعادة األم  الغ ائي والتغ  ة لاسااكان والس تسعات السحاية، والسساااهسة في تحقيق االسااتقرار، والقدرة عاى الصااسود، واالعتساد 

( دعم العودة الس مونة والطوعية لالج ي  والسشااارد   داخايا وإعادة إدماجهم أو إعادة توطينهم ع  0عاى إنشاااال سااابل كساااب العيط أو إعادة بنائها، واالرتباط باألساااواق، وإدارة النظم الغ ائية  

 لحصو  عاى السساعدة الغ ائية والتغ و ة والسيطرة عايها.( كفالة تكافؤ فرص النسال والرجا  في ا0طر ق السساعدة الغ ائية والتغ و ة  
( دعم الساااكان والس تسعات السحاية والبادان 6الحد م  السخاطر وتسكي  الساااكان والس تسعات السحاية والبادان م  تابية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة. الغا ات:  – الهدا االساااتراتي ي اللالث (13)

( اسااااتغال  القوة الشاااارائية لربو صااااغار 2لصااااسود في وجه الصاااادمات، والحد م  أخطار الكوارث، والتكيف مع تغير السناق ع  طر ق السساااااعدة الغ ائية والتغ و ة  عاى تعز ز القدرة عاى ا

( تعز ز قدرة الحكومات 0إلى استلسار منتج في الس تسعات السحاية  السزارعي  باألسواق، والحد م  خسائر ما بعد الحصاد، ودعم التسكي  االقتصادي لانسال والرجا ، وتحو ل السساعدة الغ ائية 

سل اإلمدادات ية والتكافؤ، بسا في ذلك نظم ترتبو بسالوالس تسعات السحاية عاى أن تنشا  وتد ر وتحساِّ  مؤساساات وبنى تحتية ونظم شابكات أمان لألم  الغ ائي والتغ  ة تتسام باالساتدامة والفعال

 الزراعية السحاية.
( الوقا ة م  التقز  والهزا ، وعال  سااااااول التغ  ة الحاد السعتد ، ومعال ة حاالت نقص 6الحد م  نقص التغ  ة وكساااااار حاقة ال وع عبر األجيا . الغا ات:  – الهدا االسااااااتراتي ي الرابع (14)

السناعة البشر ة والسل والسالر ا ع  طر ق إتاحة الحصو  عاى السساعدة الغ ائية والتغ و ة السغ  ات الدقيقة، وال سايسا بي  صاغار األطفا ، والحوامل والسرضاعات، والسصابي  بفيروس نقص 

( تعز ز قدرة الحكومات والس تسعات 0( ز ادة فرص الحصااو  عاى التعايم والخدمات الصاااحية، والسسااااهسة في التعام، وتحسااي  تغ  ة وصاااحة األطفا  والفتيات البالغات وأسااارهم  2السالئسة  

ع السساواة بي  ال نسي .السحا  ية عاى تصسيم وإدارة وتحسي  برامج تغ و ة، وإ  اد بي ة مواتية تش ِّ
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 حسب فئات البرامج ،: االحتياجات التشغيلية2-الجدول ثانيا

 )بماليين الدوالرات(

االحتياجات التشغيلية لخطة  فئة البرامج

 3112عام لاإلدارة 

االحتياجات التشغيلية لخطة 

 3114عام لاإلدارة 

 354 3 800 2 شعساية مستدة لةغاثة واإلنعا

 407 1 074 1 عساية طوارئ

 788 839 مشروع إنسائي/برنامج قطري

 308 257 عساية خاصة

 857 5 969 4 المجموع 

ور ة، السااا االسااات ابة لألزمةاالحتياجات التشااغياية الستوقعة حساااب ف ات البرامج. وتسااات ثر  0-و عرض ال دو  ثانيا  -22

مايون دوالر م  االحتياجات التشغياية لعا   224، بسباغ 2460زادت احتياجاتها التشغياية بصورة تدر  ية طوا  عا   التي

. 2460مال ي  دوالر لاعسايات الخاصة في النصف األو  م  عا   2مايون دوالر لعسايات الطوارئ، و 222منها  – 2460

  2460في السائة ع  الرقم األصاااااااي السخطو لعا   04الطوارئ بنساااااابة وتز د االحتياجات التشااااااغياية الستوقعة لعسايات 

 السور ة.لألزمة في السائة منها باالست ابة  24و تعاق 

 مايار 0.02في السائة لتصااال إلى  24وساااتزداد االحتياجات التشاااغياية لف ة العسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش بنسااابة   -29

نفت عاى أنها عسايات طوارئ في عا  دوال وستصبأل عسايات مستدة لةغاثة واإلنعاش  2460ر بسابب عدة برامج كبيرة صى

مالي وجنوب الساااودان أملاة عاى ذلك. وسااااتحتا  العسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش في في برامج ال  وتىعد 2460في عا  

، وأثيوبيا، والني ر، وباكسااااااتان، والصااااااوما ، وزمبابوي إلى مباغ أفغانسااااااتان، وتشاااااااد، وجسهور ة الكونغو الد سقراطية

 دوالر.  مايار 6.24

وم  الستوقع أن تظل االحتياجات التشاااغياية الستوقعة لاسشااااروعات اإلنسائية، والبرامج القطر ة، والعسايات الخاصااااة   -94

 .2460مسا رة لسستو ات التخطيو األصاي لعا  

 االحتياجات التشغياية حسب مكونات التكافة

 0-يا. و قارن ال دو  ثانللبرنامج تم تخطيو األنشااطة الغ ائية وغير الغ ائية بصااورة منفصاااة في ظل اإلطار السالي   -96

 حسب مكونات التكافة. 2460و 2460بي  أرقا  التخطيو لعامي 
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 –حتياجات التشغيلية، حسب مكونات التكلفة : اال4-الجدول ثانيا

 3114و 3112خطة اإلدارة، 

 3114 3112 مكون التكلفة

 النسبة المئوية )بماليين الدوالرات( النسبة المئوية )بماليين الدوالرات( 

 63 699 3 71 544 3 األغ  ة وتكاليف التشغيل السباشرة الستعاقة بها

 19 127 1 10 464 هسال السباشرة الستعاقة بالنقد والقسائم وتكاليف التشغي

 6 334 6 304 تنسية القدرات وز ادتها

 88 160 5 87 312 4 المجموع الفرعي 

 12 697 13 657 تكاليف الدعم السباشرة

 100 857 5 100 969 4 مجموع االحتياجات التشغيلية 

 األغ  ة وتكاليف التشغيل السباشرة الستعاقة بها

دوالر لألغ  ة وتكاليف التشاااغيل السباشااارة الستعاقة بها، والتي تشاااسل النقل الخارجي،  مايار 0.24سااايخصاااص مباغ   -92

 البرنامجفي السائة م  احتياجات  40أي بنساابة  –والنقل البري، والتخز  ، والسناولة، وتكاليف التشااغيل السباشاارة األخرى 

دوالر.  مايار 2.24مال ي  ط  متري م  األغ  ة تباغ قيستها  0 البرنامج، سااايساااتخد  2460في عا  التشاااغياية الستوقعة. و

 .2460لعا   البرنامجنوع األغ  ة والتكاليف التقد ر ة لساة أغ  ة  2-و بي  ال دو  ثانيا

 3114و 3112خطة اإلدارة،  –: تركيبة سلة األغذية 2-الجدول ثانيا

 نوع األغذية

 

نسبة الفارق في  2014 2013

تركيبة سلة 

األغذية بين 

 3112عامي 

 3114و

 )طن متري(

نسبة الفارق 

في تكلفة 

الوحدة لكل 

 طن متري

التركيبة المتوقعة 

 لسلة األغذية

)النسبة بالطن 

 المتري(

التكلفة المقدرة 

للوحدة لكل طن 

 متري

 )دوالر أمريكي(

التركيبة المتوقعة 

 لسلة األغذية

)النسبة بالطن 

 لمتري(ا

التكلفة المقدرة 

للوحدة لكل طن 

 متري

 )دوالر أمريكي(

 7.0 -1.7 396 70.1 370 71.8 الحبوب

سسزوجة الاألغ  ة 

 السخاوطة
11.7 981 11.5 1 044 0.2- 6.4 

 -1.7 1.2 663 10.9 675 9.7 البقو 

 -9.8 0.3 269 1 5.1 407 1 4.8 الز وت والدهون

 2.7 0.3 902 2.3 879 2.0 أغ  ة أخرى

 4.7 -0.1 556 100 531 100 المجموع

في السائة ع  أرقا  التخطيو لعا   2، بز اادة بنسااااااباة الستري لاط ا دوالر 224و قادر متوسااااااو تكافاة الوحادة بسباغ   -90

سناسب وفي الوقت السناسب: وهي تعكل باستخدا  الغ ال السناسب في السكان ال البرنامج. وتسا ر ه ه الز ادة اهتسا  2460

اسااااتخدا  األغ  ة السسزوجة والسخاوطة ذات القيسة األعاى، ومضاااااعفة األغ  ة التكسياية ال اهزة لالسااااتعسا ، وز ادة في 

 تكافة الحبوب.

تشاااير تحايالت التوجهات فبينسا السائة.  في 6.2األغ  ة األسااااساااية التقايد ة ملل الحبوب بنسااابة نسااابة وقد انخفضااات   -90

في السائة في تكاليف  2حدوث ز ادة بنساابة العالسية األخيرة إلى أن أسااعار الحبوب سااتبقى ثابتة أو سااتنخفض، فس  الستوقع 
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.  وتعزى ه ه الز ادة إلى خالئو م  الحبوب في ساااااااة األغ  ة تخص 2460في عاا   البرناامجالط  الستري التي  تحساهاا 

 تكافة السعكرونة واألرز أنروعات بعينها ، وخطو الشاارال واالحتياجات الكبيرة لساااة حبوب العسايات السااور ة حيث مشاا

 ولك  االساااتعسا  الستزا د لاحبوبفيها أعاى م  الحبوب التقايد ة التي  رصااادها مؤشااار أساااعار الحبوب. القصاااير الب رة  

ى. كساا أن الحصااااااص العاائاية السغافة والبقو  السعابة في ساااااااة األغ  ة ال  سلال ات ااهاا في العساياات األخراألعاى تكافاة 

 سور ة تؤثر في ارتفاع متوسو التكافة.ألزمة الالسخصصة ل

مايون  242ر تكااليف النقل الخارجي، بسا في ذلك تكاليف النقل البري بالعربات وتكاليف الشااااااح  الدولي بسباغ وتقاد    -92

ر معد  الشااح  الدولي . و قد  2460في السائة ع  أرقا  التخطيو لعا   64، وهو ما  سلل انخفاضااا بنساابة 2460والر لعا  د

، مسا  د  عاى 2460في السائة ع  السسااااتوى الستوقع لعا   0اط  الستري، وهو  سلل انخفاضااااا بنساااابة ل دوالر 642بسباغ 

 تحس  أوضاع السوق.

في السائة ع  أرقا   0مايون دوالر، وهي تسلل ز ادة بنساااابة  924وتباغ احتياجات النقل البري، والتخز  ، والسناولة   -94

لاط  الستري، بسا  سااااا ر معدالت  دوالرا 222في السائة إلى  0. وقد ارتفع السعد  الستوسااااو بنساااابة 2460التخطيو لعا  

 .البرنامجن التي  عسل فيها التضخم أو  قل عنها في معظم البادا

ه ه  توسااااااطاتمايون دوالر. وتباغ م 224وتباغ تكاليف التشااااااغيل السباشاااااارة األخرى الستعاقة بعسايات نقل األغ  ة   -92

في السائة  2إلنعاش، وفي السائة لاعسايات السستدة لةغاثة وا 2في السائة بالنساااابة لاسشااااروعات اإلنسائية، مقابل  2التكاليف 

نشااطة غير الغ ائية السطاوبة ألسواد لعسايات الطوارئ. و ىعزى ه ا إلى ارتفاع تكاليف التشااغيل السباشاارة األخرى بالنساابة لا

 الغ ال مقابل العسل، والغ ال مقابل التدر ب، والغ ال مقابل إنشال األصو ، والتغ  ة، والتغ  ة السدرسية.

 ف التشغيل املباشرة املتعلقة بهماالنقد والقسائم وتكالي 

م   –في السائة  69أي نسااااابة  –دوالر  مايار 6.60 سلل النقد والقساااااائم وتكاليف التشاااااغيل السباشااااارة الستعاقة بهسا   -92

قد والقسائم السحولة لاسستفيد  ، في السائة م  ه ه االحتياجات قيسة الن 94. و سلل 2460االحتياجات التشغياية الستوقعة لعا  

 في السائة منها تغطي التسايم والتكاليف األخرى. 64و

مايون دوالر ع   444ز ادة قدرها  –دوالر  ماياار 6.42وهي  –وتعكل القيساة الستوقعاة لتحو الت النقاد والقسااااااائم   -99

تى السعتسدة أو قيد االعتساد حه  نبغي مالحظاة أن ميزانياات السشااااااروعات . غير أنا2460أرقاا  التخطيو األصاااااااياة لعاا  

 .2460مايون دوالر لعا   200تشسل تحو الت نقد وقسائم بسباغ  2460 أغسطل/آب

نتي ة لز ادة البرامج  م  الناحية األساااسااية 2460وخطو السيزانية السعتسدة لعا   2460وتعد الز ادة في توقعات عا    -644

ا، والني ر، وفاسااطي ، وتركيومالي، السعتسدة عاى النقد في تشاااد، ومصاار، وأثيوبيا، والعراق، واألردن، ولبنان، ومالوي، 

،  توقع خبرال السكتاب اإلقايسي في القااهرة والسكتاب اإلقايسي في داكار أكبر ز ادات في تحو الت 2460واليس . وفي عاا  

 وأزمة منطقة الساحل. ةالسور زمة م لألالنقد والقسائ

( سااااياسااااات 0-)انظر الشااااكل ثانيا 2460و 2464و عكل االت اه الستزا د في البرامج السعتسدة عاى النقد بي  عامي   -646

ى تصسيم الستزا د عا البرنامجد السكاتب القطر ة التي تعامل جسيع طرائق التحو الت عاى قد  السساواة. كسا أنها تعكل ت كي

 وتطو ر برامج لاسساعدة الغ ائية تستخد  النقد والقسائم، وبنال القدرات والعسايات ذات الصاة.
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في  64سلل مال ي  دوالر، وهو ما   649، م  الستوقع أن تباغ التكاليف الستعاقة بالنقد والقساااائم 2460وبالنسااابة لعا    -642

مايون دوالر، أي  22، كان السباغ الستوقع 2460السائة م  النقد والقسائم وتكاليف التشغيل السباشرة الستعاقة بهسا. وفي عا  

في السائة م  النقد والقساائم وتكاليف التشاغيل السرتبطة بهسا. و عكل االنخفاض في نسابة النقد والقسائم وتكاليف  62بنسابة 

 الوفورات التي تىعزى إلى وفورات الح م. 2460مقارنة بعا   2460بهسا في عا   تصاةالتشغيل الس

 تنمية القدرات وزيادتها 

تعسل أدوات تنسية القدرات وز ادتها عاى إنشاال أو تعز ز أو اساتكسا  السؤسسات والنظم الالزمة إلدارة برامج األم    -640

في  4مايون دوالر أمر كي، أي  000(. وتباغ تكافة ه ه األنشاااطة 0-ة اإلنساااانية )انظر الشاااكل ثانياالغ ائي ودعم األنشاااط

 . 2460السائة م  االحتياجات التشغياية لعا  

 

 

 

عساية وتتكاف ما  62في السائة بعسايات خاصاااة مخططة عددها  22وم  بي  أنشاااطة تنسية القدرات وز ادتها،  تعاق   -640

م  حيث أنها تعظم  البرنامجمايون دوالر أمر كي. وتعتبر ه ه العسايات الخاصاااة حاساااسة بالنسااابة لوال ة  220 قدر بسباغ 

عسايات النقل والاوجستيات، وتوفر خدمات األمم الستحدة لانقل ال وي لاسساعدة اإلنسانية، وتدعم م سوعات األم  الغ ائي، 
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تحويالت النقد والقسائم: 3-الشكل ثانيا

ز تعزي-العمليات الخاصة 
:اللوجستيات

مليون دوالر75

-العمليات الخاصة 
الخدمات المشتركة 

:والمجموعات
مليون دوالر199

:المشروعات غير الغذائية
مليون دوالر60

تكاليف تنمية القدرات وزيادتها،: 4-الشكل ثانيا

(بماليين الدوالرات)حسب العمليات الخاصة والمشروعات غير الغذائية 

 تحويالت تتعلق بسورية



WFP/EB.2/2013/5-A/1 28 

 

 

في كل م  أثيوبيا، وجسهور ة  2460نف  أكبر العسايات الخاصاااااة في عا  تت، والاوجساااااتيات. وساااااوالطوارئ واالتصااااااال

 الصوما  االتحاد ة، وجنوب السودان.

وعسايات  ت اإلنسائيةسشاااااروعام  ال 22مايون دوالر أمر كي لاسشاااااروعات غير الغ ائية في  44 البرنامجوقد قرر   -642

بادا: وه ه تشااااااسل مبادرات لتنسية القدرات الوطنية عاى تصااااااسيم  29سستادة لةغااثاة واإلنعااش في العساياات الئ وطوارال

وتحايل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها، وتقد ر االحتياجات، وإدارة الكوارث، وتنسية األسواق، وتقو ة األغ  ة.  ،البرامج

ز ادة  مجالبرناون مع الحكومات م  خال  الصااناد ق االساات سانية. و توقع وساايىسااتهل العد د م  برامج تنسية القدرات بالتعا

. وترد في 2460مايون دوالر في عا   06إلى  2460مايون دوالر في عا   62مقاباة في موارد الصااناد ق االساات سانية م  

 القسم الرابع معاومات إضافية ع  الصناد ق االست سانية لتنسية القدرات.

 ملباشرةتكاليف الدعم ا 

في السااائااة م  م سوع  66.9، أو 2460مايون دوالر أمر كي في عااا   492تقاادر تكاااليف الاادعم السباااشاااااارة بسباغ   -644

في السائة م  تكاليف الدعم السباشاااااارة، وتسلل  42االحتياجات التشااااااغياية. وتسلل تكاليف السوظفي  والتكاليف الستعاقة بهم 

 في السائة، وتتوافق مع أرقا  السنوات السابقة. 02يف الستكررة والتكاليف الرأسسالية النسبة الستبقية وهي التكال

 حسب العام ،: تكاليف الدعم المباشرة كنسبة مئوية من االحتياجات التشغيلية6-الجدول ثانيا

 3114المتوقعة لعام  3112المقدرة لعام  3113الفعلية لعام 

13.6 13.2 11.9 

وتتفاوت نساابة تكاليف الدعم السباشاارة م  م سوع تكاليف التشااغيل حسااب ف ة البرامج، لتعكل الفروق بي  األنشااطة   -642

في السائة لاسشااااروعات  60، م  الستوقع أن تباغ تكاليف الدعم السباشاااارة 2460الغ ائية واألنشااااطة غير الغ ائية. ففي عا  

في السائة لعسايات  9في السائة لاعسايات الخاصااااااة، و 66ة/البرامج القطر ة والعسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش، واإلنساائيا

الطوارئ. و سك  أن تؤثر حالة األم  وقدرات الشاااااركال الستعاوني  في السساااااتوى العا  لتكاليف الدعم السباشااااارة. و ىعزى 

ة والطبيعة سااور العساية الة لعسايات الطوارئ بصااورة أساااسااية إلى الز ادة في السعد  األقل لتكاليف الدعم السباشاارة بالنسااب

 اللابتة لتكاليف السوظفي  والتكاليف الستكررة.

 ةتكاليف الدعم السباشاارة واالحتياجات التشااغياية الستوقعة حسااب األقاليم. وتسااا ر النسااب الس و  2-و بي  الشااكل ثانيا  -642

. فقد ساااااا ل السكتب اإلقايسي في القاهرة أكبر انخفاض 2460لتكااليف الادعم السبااشاااااارة إلى حاد كبير أرقا  التخطيو لعا  

 سور ة. العساية المقارنة ب رقا  التخطيو في العا  السابق، وه ا  ىعزى أ ضا إلى 

 



WFP/EB.2/2013/5-A/1 29 

 

 

 

 االحتياجات التشغيلية حسب املكاتب اإلقليمية 

، م  الستوقع أن تزداد ه ه 2460تبي  الفقرات التاالياة االحتياجات التشااااااغياية الستوقعة حسااااااب اإلقايم. ومقارنة بعا    -649

لسكتاب اإلقايسي في القااهرة والسكتب اإلقايسي في داكار، مع تغير طفيف في األقاليم األربعة لادى ااالحتيااجاات التشااااااغياياة 

 .2460التخطيو في عا  األخرى مقارنة ب رقا  

 

 

و رد مز د م  السعاومات في الساحق اللالث ع  االحتياجات التشااااغياية الستوقعة حسااااب السكاتب اإلقايسية، والعوامل   -664

لالحتياجات  ل إقايسيةالتي تؤثر عاى البرامج ال ار ة، والسقترحات اإلقايسية لدعم الخطة االساتراتي ية. وهنا  أ ضاا تفاصي

 التشغياية حسب األهداا االستراتي ية، وف ات البرامج، ومكونات التكافة.
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مايون  492بادا تباغ احتياجاتها التشاغياية  62عساية في  62،  خطو السكتب اإلقايسي في بانكو  2460وبالنسابة لعا    -666

في السائة لاعسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش دعسا لاهدفي  االسااااااتراتي يي   24السباغ  دوالر أمر كي  و خصااااااص م  ه ا

أ ضا م  عساه في م ا  تنسية القدرات في اإلقايم لتعز ز قدرات الحكومة عاى االست ابة لتحد ات  البرنامج. وسيز د 0و 6

 ال وع وسول التغ  ة.

، حيث 2460كتاب اإلقايسي في القااهرة أكبر ز اادة في االحتيااجات التشااااااغياية مقارنة ب رقا  التخطيو لعا  و سلال الس  -662

في السائة م   22بادا. وسيدعم  64عساية في  29مايون مستفيد في  62.2دوالر أمر كي لسساعدة  مايار 6.42سايحتا  إلى 

مايون  402الطوارئ. وسااتساات ثر تدخالت النقد والقسااائم بسباغ  وعسايات 6ه ه االحتياجات التشااغياية الهدا االسااتراتي ي 

سور ة أو  حالة طوارئ مؤسسية ل  تكون فيها األغ  ة االست ابة لألزمة الفي السائة. وتعد  04أي بنسبة  –دوالر أمر كي 

 آلية التحو ل الرئيسية.

في السائة مقارنة ب رقا  التخطيو  24التشاااااغياية لاسكتب اإلقايسي في داكار بنسااااابة  وم  الستوقع أن تزداد االحتياجات  -660

عساية في  04مايون مستفيد م  خال   62.2، سايصل السكتب اإلقايسي في داكار إلى 2460. وفي عا  2460األصااية لعا  

 سلالن األولو ة في  0و 6فان االستراتي يان دوالر أمر كي. وال  زا  الهد مايار 6.46بادا: وتباغ االحتياجات التشغياية  69

التصدي النعدا  األم  الغ ائي وسول التغ  ة الحاد. وستدعم معظم االحتياجات التشغياية العسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش. 

 التوسع في استخدامه لانقد والقسائم في ه ا اإلقايم. البرنامجو توقع 

مايون دوالر أمر كي، وهو ما  سلل ز ادة بنسااابة  222وتباغ االحتياجات التشاااغياية لاسكتب اإلقايسي في جوهانسااابر    -660

عساية في عشاااارة بادان   22مايون مسااااتفيد في  62.2 البرنامج. وساااايساااااعد 2460في السائة ع  أرقا  التخطيو لعا   60

سايات. وساايدعم معظم أعسا  السكتب اإلقايسي في جوهانساابر  الهدفي  في السائة م  االحتياجات التشااغياية لاع 24و خطو 

، مع التركيز عاى وضع أفضل السسارسات م  أجل التصدي لفيروس نقص السناعة البشر ة، واإل دز، 0و 6االستراتي يي  

 وسول التغ  ة، وتعز ز شبكات األمان الحكومية.

لاسكتب اإلقايسي  –دوالر أمر كي  مايار 6.49وال ي  باغ  –أن  كون أكبر نصايب لالحتياجات التشغياية  وم  الستوقع  -662

عساية في ثسانية بادان. وسااتدعم معظم االحتياجات التشااغياية  29مايون مسااتفيد م  خال   64في نيروبي، وال ي ساايساااعد 

شااكل واضااأل م  خال  األعسا  الس تسعية، وإنشااال األصااو ، . وسااتظهر السساااعدة الغ ائية ب0و 6الهدفي  االسااتراتي يي  

 .0و 2والتدر ب في إطار الهدفي  االستراتي يي  

. وساااايساااااعد السكتب 2460وم  الستوقع أن تظل االحتياجات التشااااغياية لاسكتب اإلقايسي في بنسا دون تغيير في عا    -664

في السائة م  االحتياجات التشااغياية  02عساية في تسااعة بادان. وساايدعم  60ون مسااتفيد م  خال  ماي 2.2اإلقايسي في بنسا 

بإدخا  طرائق النقد  البرنامجم  خال  برامج الحسا ة االجتساعية وشاابكات األمان. و اتز   0الستوقعة الهدا االسااتراتي ي 

 والقسائم في اإلقايم كبد ل  لألغ  ة.

 ستفيدينالقياسات المتعلقة بالم

. وتعد 2460في السائة ع  عا   2مايون، بز ادة قدرها  22.9إلى  2460تصاااااال األرقاا  الستوقعة لاسسااااااتفيد   لعا    -662

 سور ة الدافع الرئيسي له ه الز ادة.العساية ال
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ضاااعت صااايغة  بالحاجة إلى مواصااااة البرنامجو عترا   -662 تحساااي  تقار ره ع  السساااتفيد   وقياس تكافة دعسهم. وقد وى

محساانة لحساااب متوسااو التكاليف لكل مسااتفيد كخطوة أولى  وم  السخطو إجرال مز د م  التحسااينات، بسا في ذلك وضااع 

 تعر ف أشسل لاسستفيد  ، واستخدا  قياسات أوسع لاتكاليف عاى النحو السوصوا أدناه.

 سط التكلفة لكل مستفيدحتسني حساب متو 

ة نو سبتحساي  قياساه لستوساو تكافة السسااعدة لكل مساتفيد. ففي الساابق، كان  ىحساب متوساو التكاليف ال البرنامجقا    -669

سل مدة العساية  شلكل مساتفيد عاى أسااس االحتياجات التشغياية الستوقعة مقسسة عاى عدد السستفيد  . ولك  ه ا الحساب لم 

 الفرد ة.

و سك  الحصاو  عاى التكافة الشاهر ة لكل مساتفيد حساب السشاروع ع  طر ق تقسيم االحتياجات التشغياية عاى عدد   -624

ق متوسو  أشاهر العساية وعدد السساتفيد  . و  ري بعد ذلك حسااب الستوساو العا  لاتكافة لكل مستفيد في كل شهر ع  طر

 تكاليف كل مشروع.

دوالر  2.24وإذا تم تحايل مدة الدعم في كل مشروع، فس  الستوقع أن  نخفض متوسو التكافة الشهر ة لكل مستفيد م    -626

لتي ال  وجد لها . وه ا  ساااتبعد العسايات الخاصاااة وأنشاااطة تنسية القدرات، ا2460دوالر في عا   2.64إلى  2460في عا  

 متاقون مباشرون لألغ  ة أو النقد.

 حتسني تعريف وقياس املستفيدين 

ب نهم "األشخاص السستهدفون ال     حصاون عاى السساعدة الغ ائية  نواتجالسستفيد   عاى مستوى ال البرنامجا  عرِّ   -622

وال ي  ،نواتجدة أو نوع البرنامج. و تم اإلبال  ع  السساااتفيد   عاى مساااتوى ال" بصااارا النظر ع  مالبرنامجالتي  قدمها 

 ( اإلبال  حسااااب السشااااروع أو النشاااااط 6 عتسد عادة عاى بيانات شااااهر ة  قدمها الشااااركال الستعاونون، عاى مسااااتو ي : 

انات حسب العسر، وال نل، ( واإلبال  عاى السستوى القطري ع  أرقا  السشروعات الس سعة. و تم تصنيف ملل ه ه البي2

 والنشاط، والف ة، واالحتياجات الخاصة.

 المثال القطري: العراق

وزيع العاا عتحسرا  بربتاا ااماا اتم مااال لجموموااا اليعافل    مشررعاا ننماياا صالر ن نماا ال    البرنامجفي العراق، نفذ 

عكاا الهدف العاا هو مساادة الحتومل اجى تحسا  الحمايل اتم مااال لجموموااا اليعافل؛ عكانت ااهداف ت مثل في ندارة 

قدرة الحتومل، ا  طريق ال دريب  سجسجل اصمداد، عتصمام عتنفاذ ببتاا أماا فعالل  عنمرا اا المشرعع كاا يهدف نلى زيادة

عالمساادة ال قنال بصورة أساسال، لم تت  هناك امجااا توزيع مبابرة لألغذيل، عم  ثم لم يت  هناك "مس فادعا مبابرعا"، 

أما "المسر فادعا المح مجوا"، مثل السرتاا الذي  يعانوا م  انعداا اام  الاذايي عالسرتاا اليرعفاذ الذي  ساحصجوا اجى     

 مجاوا بخص  6 4مايل اتم مااال م  الحتومل كن اول لجمشرعع، فقد يصل اددهم نلى الح
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، ولك  هنا  اعترافا بالحاجة إلى التسييز بي  حصاااااائلمعاومات ع  السساااااتفيد   عاى مساااااتوى ال البرنامجوال  قد    -620

عبر عنهم "السسااتفيد   السحتساي " إلى السااكان ال    ال   "السسااتفيد   السباشاار  " و"السسااتفيد   السحتساي ". و شااير تعبير

. و شااسل هؤالل مسااتفيد   م  أنشااطة تنسية القدرات، وم  الفوائد الفور ة التي تعود نواتجالتخطيو واإلبال  عاى مسااتوى ال

 البرنامجو در   ، وم  أنشااطة تنسية األسااواق وبنال الصااسود.البرنامجم  بنال األصااو  بواسااطة السحاية عاى الس تسعات 

الفوائد اإلنسائية الطو اة األجل التي تحققها تدخالته الخاصاااة بالسسااااعدة الغ ائية، عاى النحو ال ي توضاااحه األملاة في ه ا 

 الفصل. 

 

ن أكبر ح سا  سك  أوعة س سوتوضااأل التدخالت الخاصااة بتنسية القدرات وإنشااال األصااو  الفوائد اإلنسائية بالنساابة ل  -620

منظسة م  منظسات السزارعي  تضاام  202 تدعم توصااف ب نها م  "السسااتفيد   السحتساي ". فسبادرة الشاارال م  أجل التقد 

مايون عضااو، ولك  عدد األشااخاص السسااتفيد   أكبر بكلير م  السزارعي  السسااتهدفي . وقد أثبتت مبادرة الشاارال م   6.6

 ةتنسيبالنساااااابة لس سوع األساااااار والس تسعات السحاية، وأنها ذات أثر "تعاقبي" لعنصاااااارها الخاص بأجال التقاد  أنهاا قي سة 

 القدرات.

ال تظهر اءثار األوساع لبرام ه. وتوضأل  البرنامجوتوضاأل األملاة أن أعداد السساتفيد   السباشار   ال     عا  عنهم   -622

إلى  لبرنامجالكي تعكل انتقا   توسااايعفي حسااااب التكاليف لكل مساااتفيد تحتا  إلى  البرنامجعها أ ضاااا أن الطرق التي  تب

كي تشااسل ل البرنامجالسساااعدة الغ ائية. وه ا ساايقتضااي التوسااع في مفهو  القيسة التحو اية السباشاارة لاسساااعدة التي  قدمها 

ج ملل التغ  ة السدرساااااية، وإنشااااااال األصااااااو ، وتنسية القدرات، الطو ل والفوائد اللانو ة لابرام جلالقيسة اإلنسائية عاى األ

 وتنسية األسواق.

 المثال القطري: رعاندا

منممل لجمزاراا  اجى اصن اج الزرااي، عالمناعلل بعد  52مزاراا في  446في مبادرة الشراذ م  أمل ال قدا في رعاندا، تم تدريب 

ألف مزارع نضافي نقجوا معرف هم ال ي اك سبوها  56يل  عقاا هؤتذ بعد ذلك ب دريب الحصاد، عضماا الوودة، عال سويق، عال مو

 م  مبادرة الشراذ م  أمل ال قدا نلى المو معاا المحجال المواعرة، مما ضااف م  ادد المس فادي  

 المثال القطري: منوب السوداا

ااي تهم بوالفهم "مس فادي  مبابري "  عقد ركز مجاوا بخص ع 2 5سول مشرعع المساادة الاذايال في منوب السوداا 

مجاوا م  الستاا الذي  يعانوا م  انعداا اام   3 8في المايل م  الستاا ع 38المشرعع اجى المناطق الريفال ال ي تأعي 

راضري،  هت ارا م  اا 38 646الاذايي بصرورة مع دلل أع برديدة  عفي نطار أنشرطل الاذاذ مقابل ننشراذ ااالرول، تم تطهار      

أسرة  8 236م  أحواض المااه المو معال؛ عحصل  3 253فصر  مدرسراا، عننشراذ     523كاجو م را م  الطرق ع 682عنالر ن  

 ممن ث ثل ننشاذ تم ،اجى مواقد مق صدة في اس ه ك الوقود  عفي نطار أنشطل تنمال القدرة اجى اتس عداد لحاتا الطوارئ

 أا يمت  المح مجل، المياافل اآلثار نلى عبالنمر اس خدامها  اجى الحتومل موظفي م  326 تدريب عتم الاذايي، اام  لرالد

 مس فاد  مجاوا 3 2 نلى المح مجا " "المس فادي  ادد يصل
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بتحسي  تعر فه وتصنيفه لاسستفيد   وطر قته في الحساب وتقد ر التكافة. وه ا  2460في عا   البرنامجوله ا، سايقو    -624

اة، واعتساد أفضاال السسارسااات لتقد ر "السسااتفيد   السحتساي " وتطو ر ساايشااسل تقييم الطر قة التي تسااتخدمها منظسات مساث

 .البرنامجالقيسة االقتصاد ة ألنشطة السساعدة الغ ائية التي  قدمها 

 كيف سيحدد البرنامج أولويات الموارد لمواجهة فجوة التمويل

  4102عملية جديدة لتحديد أولويات التخطيط لعام 

، طاب الس ال التنفي ي م  األمانة تقد م 2466عند اسااتعراض تقر ر مراجع الحسااابات الخارجي ع  حسااابات عا    -622

 لبرنامجاوالطر قة التي  عالج بها السد رون الف وة بي  احتياجات  البرنامج،رؤ ة ثاقبة إضااااااافية ع  عساية تحد د أولو ات 

 .2464-2460ة. وتعهدت األمانة ب ن تفعل ذلك ك زل م  خطة اإلدارة لافترة التشغياية الستوقعة والسساهسات الستوقع

اتخطيو، واستخدا  تصورات التنفي ، وتحايل ه العا  لنه  البرنامج، عرض 2460وخال  الحاقة الدراسية السالية عا    -622

عاى السسااتفيد  . وه ه هي الساانة األولى  ةالنات ثار ت البرامج، واءالنتائج حسااب األهداا االسااتراتي ية، واألنشااطة، وف ا

 تسو ل.الالستوقعة  امةسستو ات العالالتي أجرت فيها األمانة عساية تحد د أولو ات االحتياجات التشغياية استنادا إلى 

سعت بيانات ع  كل مشااااروع وقد جرت عساية تحد د األولو ات ب سع االحتياجات ا  -629 لستوقعة انطالقا م  القاعدة. فقد جى

. وحددت السكاتب القطر ة أولو ات احتياجات السشااروعات عاى ةحسااب األنشااطة، وف ات البرامج، واألهداا االسااتراتي ي

ن فتراض أمسااااااتوى النشاااااااط في إطار تصااااااور تع  ر فيه تابية جسيع االحتياجات السقدرة في حدود السوارد الستاحة عاى ا

 السساهسات ستكون غير مخصصة، وب لك تسسأل لسد ري البرامج ب قصى قدر م  الحر ة لتحد د أولو ة الخيارات.

 في السوارد: فقااد  تعي  عايهم تنفياا  نقصوتعكل العسايااة القرارات التي  تعي  عاى السااد ر   اتخاااذهااا عنااد حاادوث   -604

سسااتو ات تسو ل مخفضااة، أو تخفيض أو إنهال أنشااطة معينة. وتوفر العساية نظرة ثاقبة فيسا قد  حدث في أنشااطة أساااسااية ب

 حالة ظهور ف وة في التسو ل، وستوفر أساسا الستعراض التحد د الفعاي ألولو ات السوارد السبي  في تقر ر األدال السنوي.

التي تباغ  2460في السااائااة بي  السوارد الستوقعااة لعااا   00وجود فرق بنساااااابااة  2460لعااا   وتوضااااااأل خطااة اإلدارة  -606

بادون تكااليف الادعم غير السبااشاااااارة( واالحتيااجات التشااااااغياية  ،دوالر أمر كي ماياار 0.90دوالر أمر كي ) ماياار 0.24

 دوالر أمر كي. مايار 2.24والتي تباغ  2460عا  لالستوقعة 

 نقص املوارد على األنشطةاآلثار احملتملة ل 

إلى  رنامجالبتوضاااأل الرساااو  البيانية والفقرات التالية مدى تخفيض األنشاااطة في تصاااور  صااال فيه مساااتوى تسو ل   -602

 عة.الستوقبدون تكاليف الدعم غير السباشرة( م  م سوع االحتياجات التشغياية  ،دوالر أمر كي مايار 0.90في السائة ) 42
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 3114في عام : األنشطة العالمية 7-الشكل ثانيا

  

في السائة(، فإن األنشطة  00في السائة )ف وة تسو ل بنسابة  42أنه في حالة تصاور التنفي  بنسابة  2-و بي  الشاكل ثانيا  -600

في السائة  و ت ثر  00عا ، والتغ  ة، مع انخفاض بنساااااابة أقل م  األقل ت ثرا في جسيع ف ات البرامج هي تدخالت التوز ع ال

نشااااااط الغ ال مقابل العسل بشاااااكل خاص عندما  نف  في إطار عسايات الطوارئ والعسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش، ولك  

 بنسبة أقل في السشروعات اإلنسائية والبرامج القطر ة حيث  سلل ثاني أكبر نشاط.

حساااااب ف ة البرامج والنشااااااط  2460لعا   بالبرنامجخطو التنفي  الخاصاااااة  64-إلى ثانيا 2-وتبي  األشاااااكا  م  ثانيا  -600

 في السائة. 42بالنسبة لتصور بسستوى تسو ل بنسبة 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

التوزيع العام إنشاء /الغذاء مقابل العمل
التدريب/األصول

التغذية التغذية المدرسية فيروس نقص المناعة 
اض أمر/السل/اإليدز/البشرية

أخرى

تنمية القدرات وزيادتها

تحديد أولوية النشاط

األولوية األولى األولوية الثانية األولوية الثالثة والرابعة والخامسة

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

التوزيع العام إنشاء /الغذاء مقابل العمل
التدريب/األصول

التغذية التغذية المدرسية فيروس نقص المناعة 
ض أمرا/السل/اإليدز/البشرية

أخرى

تنمية القدرات وزيادتها

نسبة تخفيض التنفيذ

تخفيض التنفيذ 33% Funding Gap

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

التوزيع العام إنشاء /الغذاء مقابل العمل
التدريب/األصول

التغذية التغذية المدرسية فيروس نقص المناعة 
البشرية

أمراض أخرى/السل/اإليدز/

تنمية القدرات وزيادتها

أثر فجوة التمويل

الخطة األصلية في المائة67تصور التنفيذ بنسبة 
 في المائة  33فجوة تمويل بنسبة 



WFP/EB.2/2013/5-A/1 02 

 

 

3114 في عام : أنشطة عمليات الطوارئ6-الشكل ثانيا  

 

وفي عسايات الطوارئ، سايحاف  السد رون بدرجة كبيرة عاى األولو ات الخاصة بنشاط التوز ع العا  ونشاط التغ  ة:   -602

فسيتم التصدي لف وة التسو ل بإجرال تخفيضات كبيرة في برامج الغ ال مقابل العسل، والغ ال مقابل إنشال األصو ، والغ ال 

 ز ادتها. مقابل التدر ب، وتنسية القدرات و

 3114في عام : أنشطة العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 9-الشكل ثانيا

 

وفي العساياات السستادة لةغااثة واإلنعاش، ساااااايتم تحد د أولو ات عسايات التوز ع العا  واألنشااااااطة الستعاقة بالتغ  ة،   -604

ة/اإل دز والسال، وستخفض أوال التدخالت الخاصة بالغ ال مقابل العسل، والغ ال مقابل إنشال وفيروس نقص السناعة البشار 

األصاااو ، والغ ال مقابل التدر ب، وساااتخفض بعدها أ ضاااا عند الضااارورة التدخالت الخاصاااة بالتغ  ة السدرساااية، وتنسية 

 دة لةغاثة واإلنعاش.القدرات وز ادتها، ولكنها تسلل فقو نسبة ض ياة م  أنشطة العسايات السست

 3114في عام  : أنشطة المشروعات اإلنمائية/البرامج القطرية11-الشكل ثانيا

 

وأهم األنشاااطة في السشاااروعات اإلنسائية هي التغ  ة السدرساااية والتدخالت الستعاقة بالتغ  ة، وفيروس نقص السناعة   -602

والسل. وفي السشروعات اإلنسائية، حيث  حدد السد رون أولو ات األنشطة ملل تدخالت التغ  ة، م  الستوقع البشر ة/اإل دز 

في السائة  وفي السشروعات اإلنسائية  00إجرال تخفيضاات كبيرة نسابيا في التغ  ة السدرساية تت اوز السستوى السحدد وهو 
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في السائة. وعسوما،  سيل السد رون إلى الحفاظ عاى  00ض أقل م  التي تعطي األولو ة لاتغ  ة السدرسااااية، ساااايكون التخفي

أنشااااطة السشااااروعات اإلنسائية الستعاقة بالتغ  ة، والغ ال مقابل العسل، ومقابل إنشااااال األصااااو ، ومقابل التدر ب، في حي  

 األخرى.  ري تخفيض أنشطة التغ  ة السدرسية، وفيروس نقص السناعة البشر ة/اإل دز، والسل، واألنشطة 

 اآلثار احملتملة حلاالت نقص املوارد على األهداف االسرتاتيجية 

في السائة حسااااااب الهدا االسااااااتراتي ي. وعسوما،  ىعد الهدفان  00أثر ف وة التسو ل بنساااااابة  66- بي  الشااااااكل ثانيا  -602

بسااابب األولو ة السعطاة لاتدخالت الخاصاااة بالتوز ع العا   0و 2أقل ت ثرا م  الهدفي  االساااتراتي يي   0و 6االساااتراتي يان 

 والتغ  ة عاى التدخالت الخاصة بالغ ال مقابل العسل، ومقابل إنشال األصو ، ومقابل التدر ب.

 3114ة في عام العام ةاالستراتيجيهداف : األ11-الشكل ثانيا

 

 

حسااااااب ف ات البرامج واألهداا  2460لعا   البرنامجلدى التنفي   وخط 60-إلى ثاانيا 62-ثاانياا وتبي  األشااااااكاا  م   -609

 في السائة. 42تسو ل بنسبة الاالستراتي ية فيسا  تعاق بتصور مستوى 

 حسب الهدف االستراتيجي، 3114في عام  : عمليات الطوارئ13-الشكل ثانيا

 

. وستتم السحافظة بدرجة كبيرة عاى التدخالت 0و 6عسايات الطوارئ، ساتعطى األولو ة لاهدفي  االساتراتي يي   وفي  -604

 2الخاصاااة بالتوز ع العا  والتغ  ة، وساااتخفض أنشاااطة م  قبيل أنشاااطة الغ ال مقابل العسل الستعاقة بالهدا االساااتراتي ي 

  بنسبة أكبر لسواجهة ف وة التسو ل.
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 حسب الهدف االستراتيجي، 3114 عام : العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في12-الشكل ثانيا

 

وفي العسايات السستدة لةغاثة واإلنعاش، سااتتم السحافظة بدرجة كبيرة عاى عسايات التوز ع العا  والتدخالت األخرى   -606

ألنشااااطة الغ ال مقابل العسل، ومقابل أكبر حي  ساااايكون هنا  تخفيض بدرجة ، في 0و 6في إطار الهدفي  االسااااتراتي يي  

 .0و 2إنشال األصو ، ومقابل التدر ب الستعاقة بالهدفي  االستراتي يي  

 حسب الهدف االستراتيجي، 3114 عام : المشروعات اإلنمائية/البرامج القطرية في14-الشكل ثانيا

 

ف وة التسو ل. بسا  تناسااااب مع  –ال ي  سلل األولو ة  – 0وفي السشاااروعات اإلنسائية، ساااايت ثر الهدا االسااااتراتي ي   -602

، وال ي  شسل في السقا  األو  الغ ال مقابل العسل، ومقابل إنشال األصو ، ومقابل التدر ب، 0وسيت ثر الهدا االستراتي ي 

 شااسل ه ه األنشااطة، ولكنه  شااسل أ ضااا مكونات هامة خاصااة بتنسية القدرات  ال ي 2بدرجة أكبر م  الهدا االسااتراتي ي 

 أهسية هامشية في السشروعات اإلنسائية. 6والتغ  ة السدرسية. و سلل الهدا االستراتي ي 

ظون عاى عدد السساااااتفيد   وحساااااب الساااااياق، سااااايتدخل السد رون في تحد د األولو ات لتقر ر ما إذا كانوا سااااايحاف  -600

و خفضون الحصص، أو سيخفضون عدد السستفيد   و حافظون عاى مستوى الحصص  وقد  كون االختيار األخير حاسسا 

 في التدخالت الخاصة بالتغ  ة.

  

300

800

1,300

1,800

1الهدف  2الهدف  3الهدف  4الهدف 

أثرة فجوة التمويل
(بماليين الدوالرات)

الخطة األصلية تصور التمويل 

0%

10%

20%

30%

40%

1الهدف  2الهدف  3الهدف  4الهدف 

نسبة تخفيض التنفيذ 

نسبة تخفيض التمويل  33% Funding Gap في المائة  33فجوة تمويل بنسبة  

100

200

300

400

500

600

1الهدف  2الهدف  3الهدف  4الهدف 

أثر فجوة التمويل 

(بماليين الدوالرات)

الخطة األصلية تصور التمويل 

0%

10%

20%

30%

40%

1الهدف  2الهدف  3الهدف  4الهدف 

نسبة تخفيض التنفيذ 

نسبة تخفيض التمويل  33% Funding Gap في المائة  33فجوة تمويل بنسبة  



WFP/EB.2/2013/5-A/1 38 

 

 

 : األثر العام لتصور التنفيذ12-الشكل ثانيا

 

في السائة عاى جسيع السسااتفيد   ألنه ل   تم تسااايم السباغ الكامل السخطو لاسساااعدة.  00بة وسااتؤثر ف وة التسو ل بنساا  -600

في السائة أقل مسا في حالة التسو ل  2ع  مساااعدة سااتة مال ي  مسااتفيد، أي بنساابة  البرنامجففي ملل ه ا التصااور، ساايع ز 

يضااهم ن السسااتفيد   م  أنشااطة التوز ع العا   تم تخفالكامل. و حدث التخفيض العا  الضاا يل نساابيا في أعداد السسااتفيد   أل

في السائة فقو  وسااااتتم معال ة ف وة التسو ل بالنساااابة لاتوز ع العا  بدال م  ذلك ع  طر ق تخفيض  تم في السقا   2بنساااابة 

 .في السائة في تحو الت النقد والقسائم 66في السائة في تحو الت األغ  ة، وتخفيض بنسبة  69األو  بنسبة 

لتغ  ة، والغ ال مقابل العسل، ومقابل إنشال األصو ، ومقابل التدر ب، تعد التخفيضات أكلر توازنا اوبالنسابة ألنشاطة   -602

بي  عدد السسااتفيد   والحصااص، وأ ا  التغ  ة بالنساابة لاغ ال مقابل العسل، ومقابل إنشااال األصااو ، ومقابل التدر ب. وعاى 

في السائة. وبالنسبة لاتغ  ة السدرسية،  2سابيل السلا ،  نخفض عدد السساتفيد   ومستوى الحصص في أنشطة التغ  ة بنسبة 

 تىخفض الحصص بنسبة أكبر بغية السحافظة عاى مستوى السستفيد  .

مايون ط  متري. وساااااتخفض  2.2ئة لتصااااال إلى في السا 00.0وعسوما، ساااااتخفض كسية األغ  ة السسااااااسة بنسااااابة   -604

مايون دوالر أمر كي  وساااتؤدي  494مايون دوالر أمر كي إلى  6 462م   ،في السائة 02تحو الت النقد والقساااائم بنسااابة 

 التخفيضات في تحو الت األغ  ة والنقد والقسائم إلى تخفيضات أ ضا في الفوائد التغ و ة لاسستفيد  .

  3116-3112التشغيلية للفترة توقعات االحتياجات 

الست اددة اللالثيااة والسنخفضااااااة لالحتيااجااات التشااااااغياياة في إطاار خطااة اإلدارة  سرتفعتعرض لةحااطاة التوقعاات ال  -602

ا التوقعات إلى التقد رات الواردة م  السكاتب القطر ة  أم 2464و 2462سااااانوات. وتساااااتند التوقعات السنخفضاااااة لعامي ال

 السنخفضفي السائة ع  التوقع  22فتقدر بنساااااابة أعاى بسقدار  (15)،2440، التي تسااااااتناد إلى االت ااهات من  عا  سرتفعاةال

 .2462و 2460لعامي 

و باغ التوقع السرتفع دوالر أمر كي   مايار 2.22،  باغ التوقع السنخفض لالحتياجات التشااااغياية 2462وبالنساااابة لعا    -602

مايون ط  متري م   0.2مايون مسااتفيد بسا  باغ ح سه  24دوالر أمر كي. و توخى التوقع السنخفض مساااعدة  مايار 2.22

 .دوالر أمر كي مايار 6بقيسة تصل إلى األغ  ة، والنقد، والقسائم 

دوالر  مايااار 4.06دوالر أمر كي  و باغ التوقع السرتفع  مايااار 2.40سنخفض ،  باغ التوقع ال2464وبااالنساااااابااة لعااا    -609

مايون ط  متري م  األغ  ة والنقد  0.2مايون مستفيد بسا  صل ح سه إلى  44أمر كي. و توخى التوقع السنخفض مساعدة 

 مايون دوالر أمر كي. 260والقسائم بقيسة تصل إلى 

                                                      
 انظر الساحق الرابع. (15)
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  وقد  كون السباغ السطاوب لاوصااااو  إلى 2460سااااور ة طوا  عا  العساية اوساااايتم رصااااد االحتياجات التشااااغياية ل  -624

مايون دوالر أمر كي. وم   224، وهو 2460مايون مساااتفيد أعاى م  السباغ الستوقع لألشاااهر الساااتة األولى م  عا   4.4

مايون دوالر أمر كي لصااالأل أربعة مال ي  مسااتفيد في عا   209الستوقع أن تصاال االحتياجات التشااغياية في السسااتقبل إلى 

 .2464مايون دوالر أمر كي لصالأل مايوني مستفيد في عا   092، و2462
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االحتياجات التشغيلية المتوقعة: 16-الشكل ثانيا
(بماليين الدوالرات)2016-2014للفترة 

االحتياجات التشغيلية المتوقعة االحتياجات المتعلقة بسورية

االحتياجات غير المتوقعة االحتياجات غير المتوقعة المتعلقة بسورية
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 القسم الثالث: ميزانية دعم البرامج واإلدارة

 مقدمة ولمحة عامة

وما  تصااال بها م  افتراضاااات ومنه ية  2460إلدارة لاسااانة السالية  عرض ه ا القسااام ميزانية دعم البرامج وا  -626

وعوامل دافعة لاسيزانية. وتشاااسل ميزانية دعم البرامج واإلدارة تكاليف دعم البرامج عاى مساااتوى السكاتب اإلقايسية 

 والقطر ة والسقر وتكاليف اإلدارة والشؤون اإلدار ة في السقر.

وفقا لسااياسااة  ،وتسو  ميزانية دعم البرامج واإلدارة م  تكاليف الدعم غير السباشاارة السسااتردة م  السساااهسات  -622

االساااترداد الكامل لاتكاليف. وكسا حدث في الساضاااي، تضاااع السيزانية السقترحة لدعم البرامج واإلدارة في اعتبارها 

ضااع مسااتوى أعاى لاسساااهسات الستوقعة وما  رتبو بها م  الز ادات في دعم البرامج وعبل العسل اإلداري نتي ة لو

 .2460و 2460التغييرات بي  عامي  6-نشاط تشغياي. و بي  ال دو  ثاللا

 3116-3114والفترة  3112-3112: مقارنة التغييرات بين خطط اإلدارة للفترة المالية 1-الجدول ثالثا

والميزانية  3114التمويل المتوقع عام 

 م البرامج واإلدارة المقترحة لدع

 ،3116-3114خطة اإلدارة 

 3114ميزانية عام 

 )بسال ي  الدوالرات(

 ،3112-3112خطة اإلدارة 

 3112ميزانية عام 

 )بسال ي  الدوالرات(

 3114الزيادة في عام 

 3112عن عام 

 )بسال ي  الدوالرات(

نسبة 

 التغيير

 13.6 500.0 700.0 3 200.0 4 مستوى التمويل التقديري

 9.8 25.2 *256.5 281.8 السيزانية العاد ة لدعم البرامج واإلدارة

م  ميزانية دعم  غير متكررةاساااااااتلسارات 

 البرامج واإلدارة 
9.2 20.0 (10.8) (53.5) 

 5.2 14.5 276.5 291.0 المجموع 

مايون دوالر أمر كي لتعسيم  2.0والر أمر كي، كسا  شاااسل تعد ال قدره مايون د 209.6السيزانية السعتسدة لدعم البرامج واإلدارة والبالغة  2460 شاااسل رقم عا   *

 (.622ة ميزانية دعم البرامج واإلدارة )انظر الفقرعسل القطاع الخاص في 

 ( تباغ2462-2460وفيسااا  تعاق بسسااااااتوى التسو اال التقااد ري، كاااناات السساااااااهسااات الستوقعااة لخطااة اإلدارة )  -620

دوالر أمر كي، بنساااااابة ز ادة  مايار 0.24فتباغ  2460دوالر أمر كي  أما السساااااااهسات الستوقعة لعا   ماياار 0.24

 في السائة. 60.4قدرها 

مايون دوالر أمر كي لاسيزانيااة العاااد ااة لاادعم البرامج  224.2وفيسااا  تعاق بااالنفقااات، اعتسااد مسااااااتوى قاادره   -620

مايون دوالر أمر كي،  226.2هو  2460(  واالقتراح السقاااباال لعااا  2462-2460في خطااة اإلدارة ) (16)دارةواإل

 في السائة. 9.2بنسبة ز ادة قدرها 

مايون دوالر أمر كي م  حسااااب تساااو ة  9.2بسباغ  2460اعتساد منفصااال في عا  تخصااايص وتقترح األمانة   -622

مطاوبااة لتحقيق أهااداا عسايااة "الوفااال بااالغرض"  وكااان السباغ  غير متكررةبرامج واإلدارة السااااااتلسااارات دعم ال

 مايون دوالر أمر كي. 24هو  2460السخصص في عا  

                                                      
 عىدلت لتعكل التغير في حساب تعب ة األموا  م  القطاع الخاص. (16)
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  وه ه 2460دارة لعا  الس االت الرئيساااية لاز ادة في السيزانية العاد ة لدعم البرامج واإل 2-ثاللا و بي  ال دو   -624

 الس االت موضحة بالتفصيل في ه ا القسم. وهي باختصار:

  مايون دوالر أمر كي: وتشسل تعد الت  9.2ز ادات غير تقد ر ة في تكاليف ميزانية دعم البرامج واإلدارة بسباغ

تكاليف  ز ادات فيسيطرة ض ياة عايها أو لم  سيطر عايها ملل ال البرنامجلاتكاليف نش ت ع  التزامات مارس 

  السوظفي  والتي تقررها ل نة الخدمة السدنية الدولية وال سعية العامة لألمم الستحدة

  نامجللبرمايون دوالر أمر كي لضسان التسو ل الكافي لدعم النشاط التشغياي الستزا د  62.2استلسارات بسباغ .

( الخطة االستراتي ية 6عاى ضول:  2460ا  وقد استعرضت األمانة إجرالات "الوفال بالغرض" السطاوبة في ع

( واألبعاد ال د دة لنتائج اإلدارة: 0  التنفي ي ( وتوجيهات الس ال0( وإطار العسل  2  2462-2460لافترة 

 (17)( ومعا ير تحد د األولو ات.2، والشراكات، والعسايات والنظم، والبرامج، والسساللة والتسو ل  فراداأل

 2102التعديالت الرئيسية في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  ز: موج2-ثالثا الجدول

 )بسال ي  الدوالرات(

 256.5  2460االعتساد السوافق عايه لعا  

  9.5 الز ادات غير التقد ر ة في تكاليف ميزانية دعم البرامج واإلدارة 

  15.8 ستكررةالستلسارات اال

 25.3   3114المجموع الفرعي: الزيادات في عام 

 281.8  2460االعتساد السقترح لسيزانية دعم البرامج واإلدارة لعا  

في السكاتب اإلقايسية  ةتسركزسااااتكون م وظيفة فنية دولية 29 سا مقدارهوتشااااسل السقترحات إضااااافة صااااافية ل  -622

 ، ونتي ة ألهسيتها االسااااااتراتي ية، فساااااايتملسقرإلدارة في اوا دعم البرامجلال د دة  فأما الوظائالقطر ة  والسكااتاب 

 تابيتها م  خال  إعادة تخصيص الوظائف السوجودة في السقر.

في السيزانية العاد ة السقترحة لدعم البرامج واإلدارة في اعتبارها غير الستكررة وتضااااااع مسااااااتو اات النفقاات   -622

م  االحتياطيات الحالية، والحاجة إلى االحتفاظ باحتياطي مرض  في حساااااااب تسااااااو ة دعم البرامج السوارد الستاحة 

حساااااااب تسااااااو ة دعم البرامج واإلدارة في نها ة العا   . وم  الستوقع أن  باغ رصاااااايد2460واإلدارة في نها ة عا  

(: و رجع ه ا إلى أن 2462-2460مايون دوالر أمر كي في خطة اإلدارة ) 09مايون دوالر أمر كي، مقاابل  96.0

دوالر أمر كي في عا   مايار 0.22دوالر أمر كي مقابل تقد رات بسباغ  مايارات 0مسااااااتو اات التسو ل الفعاي باغت 

. وم  الستوقع أن  صاااال رصاااايد حساااااب تسااااو ة دعم البرامج 2460دوالر أمر كي في عا  مايار  0.24، و2462

دوالر أمر كي، وهو ما  عاد  إنفاق ثالثة أشاااهر م  السيزانية العاد ة لدعم مايون  20.0إلى  2460واإلدارة في عا  

 البرامج واإلدارة.

 سترعى االهتسا  إلى السقترحات التالية لتحسي  اإلدارة السالية خال  فترة خطة اإلدارة:و ى   -629

  الطوعي لاتكاليف غير السباشرة اللابتة والستغيرة. وه ا عاى التسو ل  للبرنامج عتسد نسوذ  التسو ل الحالي

عاى تقد م االستلسارات الطو اة األجل في الخدمات السؤسسية التي تتطاب نفقات  البرنامج زعزع م  قدرة 

م العاماة. وسيت روعاتفور ة كبيرة  سك  سدادها ع  طر ق الوفورات اإلدار ة أو الرسو  السفروضة عاى السش

                                                      
 ات.عساية مساثاة لتحد د األولو  2460لعا   غير الستكررةتت بع مقترحات االستلسارات  (17)
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مايون  24  في بادئ األمر م  مرفق رأس السا  العامل، و بدأ بسقف  مقداره سوم ق ميزنة رأسسالية  ى إنشال مرف

  لاوجستيات كسشروع ت ر بيا دوالر أمر كي  و ىرشأل نظا  دعم تنفي 

  يفي وضع  تيأل له االست ابة الفور ة لتور د األغ  ة في حالة الز ادة غير الستوقعة ف البرنامجو از  أن  كون 

 024مايون دوالر أمر كي إلى  044الطاب. ولسواجهة ملل ه ا االحتسا ،  ىقترح ز ادة مرفق الشرال اءجل م  

 ، وطبقا ءليات إدارة السخاطر الحالية،بالسىافمايون دوالر أمر كي. ولاتخفيف م  السخاطر الستعاقة بالتسو ل 

  مايون دوالر أمر كي 2.0غياي بسقدار ستتم ز ادة االحتياطي التش ،6:4 البالغومعد  االقتراض 

 ال قد  إلى الس م  استعراض أوسع لةطار السالي   اجزل ست ددوسيكون مرفق السيزنة الرأسسالية، والسخزون ال

ك زل م  عساية "الوفال بالغرض". وأهداا ه ا االستعراض  2460في دورته العاد ة األولى لعا  التنفي ي 

 ( وتحسي  التخطيو وإدارة التكاليف 0( واالستخدا  األملل لاسوارد  2و ل  استقرار التس تعز ز( 6هي: 

  صحاب السصاحةأما  أ ( وتعز ز الشفافية0

  سا  خصه م  تكاليف الدعم غير السباشرة، من  أن تغير م  حيث ل 2442كامل من  عا  بتحايل  البرنامج  قمولم

التكافة، واإلطار السالي. وسي ري االستعراض بالتشاور الح م، وبرنامج العسل، والطرائق الستعددة، وهيكل 

(. 2462-2462بغية إدرا  معد  حد ث لتكاليف الدعم غير السباشرة في خطة اإلدارة )التنفي ي مع الس ال 

دراسة لسعدالت تكاليف مع سنوات، و أربعوه ا سيتساشى مع االستعراض الشامل لاسياسات ال ي   ري كل 

  ر ها برنامج األمم الستحدة اإلنسائي، واليونيسف، وصندوق األمم الستحدة لاسكان، وهي ة  الدعم غير السباشرة

 .األمم الستحدة لاسرأة

 وصف عملية تقرير ميزانية دعم البرامج واإلدارة

 2460لبرامج واإلدارة لعا  وميزانية دعم ا 2462نتي ة إطار العسل السسااااااتكسل في عا   2460تا خ  ميزانية   -644

  السقر والوحادات السيادانياة احتيااجااتهاا م  السيزانياة العااد اة لدعم البرامج واإلدارة لافترة كنقطاة بادا اة  لهاا. فقاد قاد  

 ضس  ثالث ف ات: 2460-2464

  2460األولو ات السقرر تنظيسها ضس  مظروا ميزنة دعم البرامج واإلدارة لعا   (6

والسقرر بحلها لتسو ل ميزانية دعم البرامج واإلدارة في حالة  2460اوز خو األساس لعا  واألولو ات التي تت  (2

 توافرها 

 .صناد ق االست سانية العامة اها م  الوالسبادرات التي سيتعي  تسو (0

ج واإلدارة وتحد د األولو ات وقاد ركزت مادخالت اإلدارة العايا في اسااااااتعراض مقترحات ميزانية دعم البرام  -646

عاى تعظيم فعاالياة وكفاالة تنفي  البرامج. وكانت الخطوة األولية تتسلل في اسااااااتعراض اإلجرالات السطاوبة في عا  

في التنفي ي (، والسناقشاااااات مع الس ال 2462-2460لاخطة االساااااتراتي ية ) العساية "الوفال بالغرض" وفق 2460

 .2460 دورته السنو ة لعا 

. 2464-2460لافترة  للبرنامجدخل ضاس  األولو ات السؤسسية أ ها  وتم اساتعراض جسيع االحتياجات لتحد د   -642

إلى  بالقدرة العالسية عاى الوصااااااو  البرنامجو حدد إطار نتائج اإلدارة ال د د النتائج القاباة لاقياس والالزمة لتزو د 

، والشااااااراكات، والعسايات والنظم، والبرامج، األفراد :الية وكفالة م  حيث أبعاد نتائج اإلدارةبفع ال وعىالسااااااكان 



WFP/EB.2/2013/5-A/1 00 

 

 

(. و سهل تعيي  السبادرات في اإلطار تحد د أولو ات االستلسارات الستكررة 6-اوالسساللة والتسو ل )انظر الشكل ثالل

 .2460واإلدارة في عا   باستخدا  موارد ميزانية دعم البرامج غير الستكررةواالستلسارات 

 3117-3114: أبعاد نتائج اإلدارة للفترة 1-الشكل ثالثا

 

ومعا ير تحد د األولو ات السوضاوعة لاسساعدة عاى اختيار االستلسارات لسوارد ميزانية دعم اإلدارة والبرامج   -640

 هي كسا  اي:

  ( و"الوفال بالغرض" 2462-2460الخطة االستراتي ية )األهسية النسبية لاسبادرة م  حيث 

  ومدى تصدي السقترحات لسخاطر مؤسسية معينة 

  وتوافر مصادر تسو ل بخالا ميزانية دعم البرامج واإلدارة 

  وإمكانية ز ادة الكفالة 

 .وإلحاح اإلجرالات السطاوبة 

تنفياا  والسطاوبااة ل اترحااة لاادعم البرامج واإلدارة نتي ااة تقااد ر التاادابير األكلر إلحاااحااوم  ثم، تعااد السيزانيااة السق  -640

 لاحفاظ عاى مستوى أعاى م  العسايات السسولة. البرنامج(، وتهي ة 2462-2460الخطة االستراتي ية )

 المجاالت الرئيسية للزيادة/النقصان في ميزانية دعم البرامج واإلدارة

عا  لم  السسااااااتوى السعتسد لسيزانية دعم البرامج واإلدارة  انتي اة عساياة السيزانياة. وبدل 0- بي  ال ادو  ثااللاا  -642

 ،  تم بنال االعتساد بشكل  متزا د مع تعد الت م  أجل:2460

   في  التنفي ي الالس  قرارل ا، وفق2460تعسيم عسل القطاع الخاص في ميزانية دعم البرامج واإلدارة م  عا

  2460عا  

1البعد 

2البعد 

4البعد 

 البعد 

م  ل  الوج  األمثل تصميون م تد م لد  البرنامج  مليات 

والتقاسم  وسالسل  مداد  والتعلم  وتنفيذ المشرو ات  
واالبتكار

كلفة ت  ويوفر أف ل قيمة ب قل يتسم البرنامج بالشفافية
بصورة كاملةموارد   ويتم تمويل   ن جمي  والمسا لة 

تمعات ب  للمستفيدين  والمجالبرنامج شريك مف ل وموثوق 

المحلية والحكومات  ووكاالت األمم المتحدة  والمن مات  ير 
الحكومية  والقطا  الخا 

   ل  األفراد  ويستثمر في قدرات مو فييركز البرنامج 
األفرادوالمسا لة  واالتصال  وتعلم م  من ثقافة لاللتزام

الشراكات

البرامج

العمليات والن م

المسا لة والتمويل

3البعد 

  دم متخوكفا ة للسكان الذين بفعالية تنفذ برامج البرنامج 
قدرات م ل  بنا  وتعمل 

م الموارد   للبرنامج وشركا  البشرية تقد 
حاسمة مدخالت

ل بكفا ة   ل  ( م ن طريق العمليات والن )ت حو 
نواتج

ن  تحقيقالبرامج الفعالة من تمك 
حصائل
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  يها وال رقابة ض ياة عا البرنامجتعد الت التكاليف الناش ة ع  التزامات  سارس  –والتكاليف غير التقد ر ة

  سارس عايها أي رقابة، وأحكا  رئيسية لةدارة السالية ال يدة 

  التشغياية  جالبرنامواستلسارات لضسان تسو ل متزا د لألنشطة األساسية م  أجل دعم حافظة 

  لته.وكفا البرنامجم  أجل تحسي  فعالية  دعم البرامج واإلدارةم  ميزانية إضافية غير متكررة واستلسارات 

: المجاالت الرئيسية للزيادة/النقصان في ميزانية دعم البرامج واإلدارة2-الجدول ثالثا  
 مقارنة بعام 3112 )بماليين الدوالرات(*

  

   3112خط األساس لعام 

 249.1  2460االعتسادات السوافق عايها لعا  

 7.4  التعد الت التقنية: تعب ة األموا  م  القطاع الخاص

   

 256.5  خط األساس المعدل

   

   تعديالت للتكاليف غير التقديرية

 6.4  الز ادات في التكاليف الستعاقة بالسوظفي 

 3.2  االعتسادات السركز ة

    

 59.  المجموع

 تعديالت للميزانية العادية لدعم البرامج واإلدارة لغرض االستثمارات،

   حسب أبعاد نتائج اإلدارة

   

 2.2  األفراد

 3.1  الشراكات

 3.3  العسايات والنظم

 4.3  البرامج

 3.0  السساللة والتسو ل

   

 15.8  المجموع

   

 281.8  3114إلدارة لعام اعتمادات الميزانية المقترحة لدعم البرامج وا

 

 9.2  م  ميزانية دعم البرامج واإلدارة غير متكررةاستلسارات  

   

 291.0  3114مجموع سقف اإلنفاق من ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 

 .مع حاصل ال سع بسبب تقر ب األرقا  الس اميع في بعض ال داو  ال تتطابق تساما*   

 موال من القطاع الخا عبئة األت: ةالتقني تالتعديال

 موا  م  القطاعتعب ة األالتكاليف واإل رادات الستعاقة ب البرنامج، س ل 2460و 2442في الفترة ما بي  عامي   -644

 الخاص في حساب  خاص منفصل ع  ميزانية دعم البرامج واإلدارة.
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 الااتااناافاايااا ي مااع االساااااااتااراتااياا ااياااة الااتااي اعااتااسااادهاااا الااساا ااااال ا، وتااسشااااااايااا2460ماا  عاااا   وابااتااادال  -642

موا  م  القطاع تعب ة األالتكااليف والوظاائف السرتبطاة ب (، سااااااتىرصاااااادWFP/EB.A/2013/5-B)انظر الوثيقاة 

 قطاع الخاصاألموا  م  ال تعب ةالس ال بتعسيم  قرارالخاص وتسااااا ل تحت ميزانية دعم البرامج واإلدارة. و ؤدي 

   (18)مايون دوالر أمر كي. 2.0بسباغ  2460إلى ز ادة تكاليف دعم البرامج واإلدارة لعا  

ضسان أن تقد  ال هات السانحة م  القطاع الخاص  البرنامجوتنص االستراتي ية أ ضا عاى ما  اي: "سيواصل   -642

اهساتها والشؤون اإلدار ة الستعاقة بها"، و"أن تقد  وظيفة القطاع الخاص مساهسة لتغطية تكاليف إدارة مسا اكافي انقد

 .إ  ابية صافية لسيزانية دعم البرامج واإلدارة، وأال تكون هنا  أي إعانات مزدوجة"

اص لاقطاع الخاص م  الستوقع أن ولم  تم تكبد أي إعانات مزدوجة: وحقيقة األمر أن الرصيد في الحساب الخ  -649

مايون دوالر أمر كي  2.00 –مايون دوالر أمر كي  2.2، وم سوعهسا 2460 كفي لساداد شر حتي القرض في عا  

 الرصيد صفيةدوالر أمر كي مساتحقة م  شر حة ثانية. وله ا سيتم ت 224 444، و2442تم تاقيها عند البدل في عا  

 .2460ألو  د سسبر/كانون ا 06السستحق في 

، 2460مايون دوالر أمر كي لعا   644األموا  م  القطاع الخاص بسباغ  تعب ةوتقادر اإل رادات الستوقعاة م    -624

دوالر أمر كي. وسااتحقق ه ه السساااهسات  مايار 0.24، والتي تباغ 2460وهي مدرجة في السساااهسات الستوقعة لعا  

 في السائة كحد أدنى.  62ليف الدعم غير السباشرة بسعد   باغ في الستوسو م  تكا اإ راد

رصد إ رادات وتكاليف القطاع الخاص عاى النحو السنصوص عايه في االستراتي ية بغية  البرنامجوسيواصل   -626

قدرات دعم لتنسية الالاقة بها. و قد  القطاع الخاص ضسان أن تغطي التبرعات تكاليف اإلدارة والشؤون اإلدار ة الستع

عاى شاااكل خبرة تقنية، ومعارا ساااوقية، واتصااااالت وعالقات، وأسااااليب عسل، وتدر ب. وساااياخص تقر ر األدال 

 موا  م  القطاع الخاص.تعب ة األالسنوي إ رادات وتكاليف القطاع الخاص، و ناقط فعالية 

 تعديالت للتكاليف غير التقديرية

 لزيادات يف التكاليف املتعلقة باملوظفنيا 

معدالت معيار ة لسيزنة وحساااب تكاليف السوظفي  في ميزانية دعم البرامج واإلدارة، والتي  البرنامج سااتخد    -622

( وأسااعار الصاارا 2( التكاليف الفعاية لالسااتعانة بسوظف في كل رتبة وموقع  6 عاد حسااابها كل عا  لكي تعكل: 

( واعتسادات لاسزا ا والبدالت األخرى الستعاقة 0لةنفاق السحتسااااااب باليورو بالنساااااابة لاسوظفي  العاماي  في روما  

 بالسوظفي .

ال  بلرصااااااد التكاليف الفعاية مقابل التكاليف السعيار ة ألغراض اإل ا، أجرت األمانة تحسااااااين2460وفي عا    -620

والتنبؤ بصااورة أكلر دقة وساارعة، واسااتعرضاات مدى ما ترصااده تكاليف السوظفي  السعيار ة م  اعتسادات لحاالت 

 إنهال الخدمة والنفقات في حالة حصو  السوظفي  عاى إجازة مرضية أو إجازة خاصة.

                                                      
التغييرات في السعاماة السحاسبية لتكاليف تعب ة األموا  م  القطاع الخاص ألرقا   2460مع ميزانية عا   2460  ب أن تعكل مقارنة السيزانية العاد ة لدعم البرامج واإلدارة لعا   (18)

مايون دوالر أمر كي. الوثيقااة  224.2مايون دوالر أمر كي و 209.6وذلااك م   2460مايون دوالر أمر كي ألرقااا  عااا   2.0: وهاا ا  ؤدي إلى تنقيأل بااالز ااادة قاادره 2460عااا  

WFP/EB.A/2013/5-B 02و 02، الفقرتان. 
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( عاى ز ادة 2462-2460عاى السوظفي  في خطة اإلدارة ) و عسال تطبيق معادالت التكاليف السعيار ة ال د دة  -620

 مايون دوالر أمر كي. وه ا  شسل: 4.0أي  –في السائة  0تكافة الراتب األساسي بنسبة 

 0.2  مايون دوالر أمر كي لتعكل الز ادات الفعاية في تكافة الرواتب وعامل تضخم طفيف بالنسبة لالستحقاقات

 ملل تسو ات السقر والترقيات 

 في السائة م  تكاليف السوظفي ، لتغطية حاالت إنهال الخدمة في السستقبل:  4.22مايون دوالر أمر كي، أي  6.0و

مايون دوالر أمر كي م  صندوق الت مي  ال اتي لتغطية تسو ات  62عاى استخدا  التنفي ي وقد وافق الس ال 

دوالر أمر كي لعسايات  مال ي  64و (،WFP/EB.A/2007/6-B.1) 2442حز ران إنهال الخدمة في  ونيو/

تسو ل تسو ات إنهال الخدمة  ا  وكان  تعي  أ ض2462الخدمة السوجهة في عا   إنهالمراجعة السهارات وحاالت 

 سحب م  االستلسارات  غير متكررالسرتبطة بعساية "الوفال بالغرض" ع  طر ق مخصص  2460في عا  

(  2462-2460مايون دوالر أمر كي في خطة اإلدارة ) 24دارة والبالغة ميزانية دعم البرامج واإل م التكسياية 

ه ا ل غير متكررةلاحاجة إلى مخصصات  او وفر االعتساد أدنى مباغ لتسو ل تكاليف حاالت إنهال الخدمة تفاد 

 الغرض في السستقبل 

 خدا  الوفورات م  الوظائف في السائة م  تكاليف السوظفي ، الستكسا  است 4.2مايون دوالر أمر كي، أي  6.2و

 الشاغرة لتسو ل حاالت استلنائية م  قبيل اإلجازات السرضية أو اإلجازات الخاصة لفترات طو اة.

 االعتمادات املركزية 

 ة، ة السركزتشااسل االعتسادات السركز ة تكاليف االحتياجات القانونية وغيرها م  االعتسادات الخاضااعة لارقاب  -622

مايون دوالر أمر كي ع   0.2والتي تدر  في السيزانية تحت بند اإلدارة والشااااؤون اإلدار ة. وتشاااااسل الز ادة بسباغ 

 :ما  اي 2460مستوى عا  

 6.2  م  عا   افي تكاليف نظا  السنسق السقيم، و بدأ نفاذ ه ا اعتبار البرنامجمايون دوالر أمر كي لتغطية حصة

بش ن "مقترحات محددة بش ن طرائق تسو ل نظا  السنسقي   42/224لقرار ال سعية العامة است ابةَ  2460

التقد ر ة ع  طر ق مبادئ م سوعة  البرنامجالسقيسي "  وتست السوافقة عاى طرائق تقاسم التكاليف وحصة 

  2460األمم الستحدة اإلنسائية في أبر ل/نيسان 

 يف الزائدة إلعادة االنتداب الستصاة بالوظائف السدرجة في ميزانية دعم مايون دوالر أمر كي لتسو ل التكال 6.6و

مع التكاليف الستكبدة مؤخرا، والنسبة األعاى لاوظائف السدرجة في ميزانية دعم البرامج  االبرامج واإلدارة، تسشي

 اءن في السيدان سوجودة واإلدارة وال

 التي استهاها األمي  العا  "جل النبض العالسي"مبادرة وتقد م الدعم لاصندوق السركزي لسواجهة الطوارئ، و 

 ، ولةعارات الحالية بي  الوكاالت لألمم الستحدة

 دوالر أمر كي لتحركات العساة السحتساة غير السواتية الناش ة ع  نفقات تكنولوجيا السعاومات  244 444و

رات باليورو ولكنها تدر  في السيزانية بالدوالواالتصاالت، وعقود البنال والصيانة في السقر، والتي  تم تكبدها 

 األمر كية.
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 مر كي(األ دوالربال) واالعتمادات المركزية األخرى: االحتياجات القانونية 4-الجدول ثالثا

 3114المقترحة لعام  3112التقديرية لعام   

 000 000 3 000 900 1 تكاليف إعادة االنتداب

 500 182 1 000 375 1 رسو  الت مي 

 000 870 000 000 1 وحدة التفتيط السشتركة

 000 600 000 510 ل نة الخدمة السدنية الدولية

 400 400 000 418 السراجعة الخارجية

 000 315 000 310 م ال الرؤسال التنفي  ي 

 000 300 000 300  اإلخالل الطبي في حاالت الطوارئ

 000 194 000 231 ل نة مراجعة الحسابات

 000 635 1 000 447 1 الخدمات السقدمة م  الوكاالت األخرى

 700 051 1 000 772 الدعم السشتر  بي  الوكاالت

 000 234 1 - مساهسة السنسق السقيم

 000 265 000 265 اجتساع اإلدارة العالسي

 000 700 - اعتساد لتحركات العساة بي  اليورو والدوالر األمر كي

 909 981 000 040 1 بنود أخرى

 509 729 12 000 568 9 المجموع

 

 االستثمارات االستراتيجية لزيادة الكفاءة والفعالية

عاى مدى السنوات الخسل الساضية صناد ق است سانية لدعم استحداث أدوات وطرائق جد دة  البرنامجاساتخد    -624

ءجل بغية اختبار فعالياتها وكفالتها قبل تعز زها. ولك    ب تعسيم طرائق لاسساااااااعدة الغ ائية ملل مرفق الشاااااارال ا

جاد دة في نها ة األمر، والسوارد السخصااااااصااااااة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لدعسها، ألنه ساااااايكون م  السهم 

تقا  م  لهامة لالنمواصاااة االعتساد عاى الصااناد ق االساات سانية بالنساابة لألنشااطة الرئيسااية. وتتسلل إحدى السااسات ا

ا م  أن تحل محاها، وه  السعونة الغ ائية إلى السساااعدة الغ ائية في أن األدوات ال د دة تسااتكسل الطرائق القائسة بدال

 إضافي. دعم   بدوره  ول د الحاجة إلى

سة لز ادة اسااااتخدا  موارد ميزانية دعم ( فرصااااة مالئ2462-2460وتعد السوافقة عاى الخطة االسااااتراتي ية )  -622

البرامج واإلدارة لاحفاظ عاى الفعالية والكفالة التشااااااغياية. و  ب أن ت تي النفقات السطاوبة م  ميزانية دعم البرامج 

 ايات، ولك في العس واإلدارة، مع أن الفوائد تعود إلى النفقات التشااااغياية السنخفضااااة أو ز ادة الفعالية: فالفوائد تظهر

 التكاليف تقع عاى ميزانية دعم البرامج واإلدارة.

مع عساية السيزنة  ا، وتساشاااااي2460إلى خو األسااااااس لاسيزانية السعدلة لدعم البرامج واإلدارة لعا   اواساااااتناد  -622

في إطار أبعاد نتائج  2460مايون دوالر أمر كي عاى شاااااكل اساااااتلسارات في عا   22السوضاااااحة أعاله، تم تحد د 

ميزانيااة دعم البرامج واإلدارة، م  الستكررة  لالسااااااتلساااراتمايون دوالر أمر كي  62.2منهااا  –اإلدارة ال ااد ااد 

 (.2-)انظر ال دو  ثاللا غير الستكررةمايون دوالر أمر كي لالستلسارات  9.2و
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 الدوالرات(ال ي  س)بنتائج اإلدارة حسب أبعاد  ،تحليل االستثمارات :5-االجدول ثالث

 ستثماراتاال البعد

 متكررةال

 ستثماراتاال

 متكررةالغير 

 مجموع

 االستثمارات 

  المجموع الميدان المقر المجموع الميدان المقر 

 5.0 2.8 0.4 2.4 2.2 0.5 1.7 األفراد

 3.1 - - - 3.1 1.4 1.7 الشراكات

 8.5 5.3 - 5.3 3.3 2.2 1.1 العسايات والنظم

 4.3 - - - 4.3 4.1 0.2 البرامج

 4.1 1.1 - 1.1 3.0 1.6 1.4 السساللة والتسو ل

 25.0 9.2 0.4 8.8 15.8 9.8 6.0 المجموع

مايون  0.0 –و تضأل م  تفاصيل االستلسارات حسب أبعاد نتائج اإلدارة أن األولو ة العايا تىعطى لدعم البرامج   -629

 مايون دوالر أمر كي لاسيدان. 0.6عاى شكل استلسارات متكررة، منها  دوالر أمر كي

 وعاددهااا 2460الوظااائف الفنياة الادولياة السقترحاة لسيزانياة دعم البرامج واإلدارة لعاا   4-ثااللااو بي  ال ادو    -624

د ، ك زل م  االلتزا  ال اري بنقل األفراالقطر ة لسكاتب اإلقايسية والسكاتبفي امتسركزة والتي ساااااتكون  وظيفة 29

م  خال  إعادة  لدعم البرامج واإلدارة في السقرفنية وظيفة  62وساااااايتم تابياة لخطوط األماامياة. إلى اليكونوا أقرب 

في م سوعات السهارات السطاوبة التي  االسااااااتراتي يبسا  عكل التحو  ، تخصاااااايص الوظائف السوجودة في السقر

 لخطة االستراتي ية.تتضسنها ا

 

وتعكل السقترحات الحاجة إلى ت مي  تسو ل لسيزانية دعم البرامج واإلدارة م  أجل األنشااطة الرئيسااية   -626

  إلى طرائق السساااااااعدة الغ ائية. وم  بي  التي تادعم الخطاة االسااااااتراتي ياة ال اد ادة، وم  أجال التحو  السسااااااتادا

لالستلسارات  –في السائة  40أي  –مايون دوالر أمر كي  62.2مايون دوالر أمر كي،  وجه  22االستلسارات البالغة 

مع هدا "الوفال بالغرض"  وجه ثالا ه ه النفقات الستكررة  ا. وتسشي2460لعا   امساتقر الستكررة: وه ا  كفل تسو ال

 اإلقايسية والسكاتب القطر ة. لاسكاتب

 ، حسب أبعاد نتائج اإلدارةوالمعاد تخصيصهاالفنية الدولية الجديدة الوظائف مقترح : 6-الجدول ثالثا

 المجموع الوظائف البُعد

 المقر والميدان الميدان المقر 

 5 1 4 األفراد

 7 4 3 الشراكات

 8 4 4 العسايات والنظم

 15 15 - البرامج

 6 5 1 لالسساللة والتسو 

 (13) - (13) التخفيض )يحدد الحقا(

 39 29 - الصافي المجموع 
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 .التنظيسيةواإلدارة حسب الوحدة  اإلضافية السقترحة لسيزانية دعم البرامجالوظائف  2-ثاللاو بي  ال دو    -622

 

لميزانية دعم والمعاد تخصيصها الوظائف اإلضافية مقترح : 7-الجدول ثالثا

 وحدة التنظيميةحسب ال البرامج واإلدارة،

 3114عدد الوظائف المتوقعة لعام  الوحدة التنظيمية

 المجموع الفنية  

 3 3 السكتب اإلقايسي في بانكو 

 4 4 السكتب اإلقايسي في القاهرة

 7 3 السكتب اإلقايسي في داكار

 8 5 السكتب اإلقايسي في جوهانسبر 

 5 4 السكتب اإلقايسي في نيروبي

 7 4 في بنسا السكتب اإلقايسي

 6 6 السكاتب القطر ة

 40 29 المجموع الفرعي

 1 1 إدارة العسايات

 1 1 مكتب الشؤون القانونية

 1 - مكتب أمي  السظالم

 3 3 السوارد البشر ة

 2 1 إدارة خدمات الشراكة والحوكسة

 1 1 مكتب السنظسات غير الحكومية

 1 1 مكتب دبي

 1 1 مكتب االتصا  في بروكسل

 1 1 مكتب االتصا  في واشنط  العاصسة

 4 2 السيزانية والبرم ة

 (16) (13) التخفيض )يحدد الحقا(

 - - المجموع الفرعي

 41 39 المجموع

 رات:: أمثلة لتحسينات الكفاءة واالقتصاد والفعالية في االستثما3اإلطار 

 مليون دوالر أمريكي 6.4 – دعم المكاتب اإلقليمية

مايون دوالر أمر كي  2.0، سيستخد  مباغ للبرنامجم  أجل تعز ز السكاتب القطر ة التابعة  "الوفال بالغرض"في إطار أعسا  

 ة الفنية عاى استخدا  الدرالسعال ة اللغرات الهيكاية في السكاتب اإلقايسية. وساوا تركز ه ه االساتلسارات اإلضافية الستكررة 

في تحايل األسااواق، وتحايل هشاااشااة األوضاااع ورساام خرائطها، وفي برامج النقد والقسااائم، واالسااتعداد لاطوارئ، والس االت 

البرام ية األخرى، كسا سااينصااب التركيز عاى تحسااي  اإلدارة الوظيفية، ودعم السوارد البشاار ة، وإدارة السوارد، والس االت 

 .السساثاة

وسوا  عزز دعم البرامج اإلقايسية ضسان ال ودة والدعم السقد  م  السكاتب اإلقايسية إلى السكاتب القطر ة، والسساعدة بالتالي 

طياة دورة  البرنامجعاى تحساااااي  العسايات م  خال  تحساااااي  تصاااااسيم السشاااااروعات ودعم البرم ة  وز ادة كفالة عسايات 

 في كل السكاتب اإلقايسية. البرنامجباإلبال   وتوضيأل مساللة عسايات السشروعات بدلا م  التخطيو وانتهال 



WFP/EB.2/2013/5-A/1 50 
 

 

 ماليني دوالر أمريكي( 5) األفراد 

وات، و  ب أن تستسر بعض مبادرات السانتساتغرق عدة عساية  األفرادإلى منظسة تركز عاى  البرنامجتحو ل   -620

م  أجل السحافظة عاى قوة الدفع. وم  بي  االستلسارات في ه ا البعد م   2460السوارد البشر ة التي بدأت في عا  

 .غير الستكررةمايون دوالر لالستلسارات  2.2مايون دوالر لالستلسارات الستكررة، و 2.2أبعاد نتائج اإلدارة،  وجه 

دوالر لتعسيم الوظائف م  أجل تعيي  أشخاص موهوبي  وز ادة  244 444( 6وتشسل االستلسارات الستكررة:   -620

دوالر لز ادة قدرة السوارد البشااار ة في السكاتب اإلقايسية   244 444( و2الدعم الساااتعراضاااات الوظائف السيدانية  

في السقر مع الخطة االساااتراتي ية وأبعاد نتائج  سااااللةل الشاااخصاااي والسدوالر لسوالمة أدوات األدا 044 444( و0

 األسااااااااااساااااااياااة ماا  أجااال تااعااز ااز رفااااه الااسااوظاافااياا   هاايااااكااالدوالر لااتااحساااااااياا  الاا 044 444( و0اإلدارة  

دوالر لز ادة فرص التدر ب والتعام  644 444( و4دوالر لتحساااااي  أدوات االتصااااااالت الداخاية   244 444( و2

 دوالر لدعم مكتب أمي  السظالم. 644 444( و2   لاسوظفي  السيدانيي

م  أجل  2460مايون دوالر الستكسا  السشروع ال ي بدأ في عا   6.0( 6: غير الستكررةوتشسل االستلسارات   -622

ساااااي  إدارة السعارا، مايون دوالر لتح 6.0( و2  السعيني  محاياتحساااااي  إدارة الرواتب واالساااااتحقاقات لاسوظفي  

 دوالر أمر كي لتحسي  برامج الصحة والرفاه لاسوظفي . 644 444( و0والتعام، وتنسية قدرات السوظفي   

 ( 1.0الشراكات )مليون دوالر أمريكي 

رئيسااااية م  سااااسات  تعد الشااااراكات مع الحكومات، ووكاالت األمم الستحدة، والسنظسات غير الحكومية سااااسةَ   -624

مايون دوالر أمر كي لز ادة  2.2( 6الخطة االساااااتراتي ية ال د دة. وتشاااااسل االساااااتلسارات الستكررة في ه ه الف ة: 

ي أماك  ف البرنامجالقادرة عاى بناال الشااااااراكات في السكاتب اإلقايسية، والسكاتب القطر ة، ومنطقة الخايج، ومكاتب 

سواصااااة تقد م الدعم لشاااراكة ال هود الست ددة لاقضاااال عاى ال وع ونقص دوالر أمر كي ل 244 444( و2أخرى  

دوالر أمر كي لتسو ل وظيفة في السقر مخصاصة لقيادة فر ق لتطو ر  244 444( و0  (ر تط) التغ  ة لدى األطفا 

 دوالر أمر كي لاسشاااااااورات غير الرسااااااسية مع الس ال 244 444( و0السنظسات غير الحكومية  مع شااااااراكات ال

 .التنفي ي

 مليون دوالر أمريكي( 5.5م )العمليات والنُظ 

ستكررة الغير مايون دوالر أمر كي  وتباغ االساااتلسارات  0.0تباغ االساااتلسارات الستكررة في العسايات والنظم   -622

 مايون دوالر أمر كي. 2.0

مايون دوالر أمر كي لتسو ل وظائف ونظم في السكاتب اإلقايسية،  6.2( 6سااتلسارات الستكررة: وتشااسل ه ه اال  -622

مايون دوالر أمر كي لس االت  ىراد تعسيسها ملل  6.2( و2ودعم االساااات ابة التشااااغياية لتوصاااايات الهي ات الرقابية  

ل هات السانحة. وتحقق ه ه األنشااااااطة القادرة عاى دعم مرفق الشاااااارال اءجل، ومرفق رأس السا  العامل، وإبال  ا

دوالر  244 444كفالات تشاغياية هامة، وسايضاس  تعسيم الوظائف اساتسرار الفعالية. وتشسل السخصصات األخرى 

دوالر أمر كي لدعم  244 444أمر كي لتسو ل تحسااي  قدرة الناطقي  بالاغة الفرنسااية في مكتب الشااؤون القانونية، و

 سايات.االمتلا  والرقابة في الع
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في السقا  األو  هدا "الوفال بالغرض". وقد وافق الس ال عاى إنشااااااال ستكررة الغير وتدعم االسااااااتلسارات   -629

لدعم سااساة مسارات العسل التي تتطاب مبادرات متابعة لعا   2460مايون دوالر في عا   24بسباغ  يصاندوق انتقال

)انظر  البرنامجالعسل، عاى ساااابيل السلا ، مبادرات لتحسااااي  عسايات ونظم  اليباض أساااا. وقد حدد اسااااتعر2460

دوالر أمر كي لتحسااي   244 444مايون دوالر  وساايىسااتخد  مباغ  0.6(، وه ا  تطاب اسااتلسار آخر بسباغ 0اإلطار 

 البرنامجة تغيير دوالر أمر كي لتسو ل إدارة السشااااااروعات ودعم إدار 044 444الكفالات في خدمات الشاااااارال، و

 دوالر أمر كي لتسو ل دعم االمتلا  بالنسبة لاسكاتب اإلقايسية عاى مستوى السقر. 044 444وإعداد التقار ر، و

ص ساايسااتخد  السخصااكسا العسل بالتفصاايل.  اليبوفي األشااهر القادمة، سااي ري تقييم مقترحات اسااتعراض أساا  -694

لاشروع في استعراضات لوظائف أ ضا مايون دوالر أمر كي،  0.6انية دعم البرامج واإلدارة، والبالغ اإلضافي لسيز

 .اإلدارة والسوارد البشر ة الخاصة بالسعامالت، وتسكي  األمانة م  تنفي  السبادرات ذات األولو ة

 ( 2.1الربامج )مليون دوالر أمريكي 

لتشاااااسل برامج النقد، والقساااااائم، والتغ  ة. وجسيع  البرنامجحو  إلى السسااااااعدة الغ ائية، زادت تدخالت مع الت  -696

 االستلسارات في ه ه الف ة استلسارات متكررة.

ئق ال د دة في مايون دوالر أمر كي لتعسيم الخبرة الفنية في الطرا 0.6( 6، سااتسااتلسر األمانة: 2460وفي عا    -692

دوالر أمر كي لز اادة قدرات السوظفي  في السكاتب القطر ة  مايون 6.4( و2السكااتاب اإلقايسياة والسكااتاب القطر اة  

دوالر أمر كي لتنسياة السهاارات في وحدة التخطيو االسااااااتراتي ي  244 444( و0لادعم تخطيو البرامج وتنفيا هاا  

 االستراتي ية القادمة.ألغراض استعراض منتصف السدة وإعداد الخطة 

 ( 2.0املساءلة والتمويل )مليون دوالر أمريكي 

توسيع قاعدته الخاصة بالتسو ل وتحسي  كفالة  للبرنامجمايون دوالر أمر كي  0.6ساتتيأل االساتلسارات البالغة   -690

 عاى شكل استلسارات متكررة.مال ي  دوالر أمر كي  0نظم مساللته  وتشسل ه ه االستلسارات 

 : استعراض أساليب عمل البرنامج2اإلطار 

اساتعراضا ألساليب العسل ك زل  م  هدا "الوفال بالغرض" لتحد د االختناقات وأوجه  البرنامج، اساتهل 2460في ما و/أ ار 

( وإدارة السوارد وتخصايصها 2( إدارة دورة البرامج  6تها، لكي  ركز عاى: القصاور، والطرق التي  سك  أن تىساتخد  لسعال 

 ( والرصد، واإلبال ، والتقييم.0( وإدارة ساساة اإلمداد  0واستخدامها  

موظفا م  السقر والسيدان في حاقات عسل إقايسية وعالسية لتحد د مسااائل أساااليب العسل  694أساابوعا، شااار   62وعاى مدى 

 اتها، واألفكار الالزمة لتحسينها. وقاد ه ا االستعراض السعنيون ب ساليب العسل والسسارسون السيدانيون، وخاصة وترتيب أولو

 في السكاتب اإلقايسية والسكاتب القطر ة.

اقتراحا لاتحساااااي  ذات أولو ة عالية، مع خطو تنفي  وتقد رات لاتكافة، وكانت تقاباها معا ير خاصاااااة  02وحدد االساااااتعراض 

 فعالية والكفالة لضسان تكاماها وموالمتها مع الخطة االستراتي ية في التصدي لاسخاطر السؤسسية.بال
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 شااا ع  التنفي ي لوجود ف وة بي  االحتياجات التشاااغياية ومساااتو ات السوارد الستوقعة، فقد ظل الس ال اونظر  -690

لسارات تواالستلسار في تطو ر السز د م  الشراكات الفعالة. وستشسل االس البرنامج،األمانة عاى توسيع قاعدة تسو ل 

في السقر واألقاليم م  أجل ت مي   االساااتراتي يةواألنشاااطة وظائف اللتعسيم مايون دوالر أمر كي  6.4( 6الستكررة: 

مايون دوالر أمر كي لز ادة قدرات السوظفي  اإلقايسيي  في م االت التسو ل، واإلبال ،  6.4( و2موارد إضااااااافياة  

تخصاااااايص الأمر كي لتعسيم قاادرات السوظفي  م  أجاال دعم ل نااة  دوالر 044 444( و0والعالقااات مع السااانحي   

( 0 اسوارد بغية تحساااي  الشااافافية والدقة في تخصااايص التسو ل الستعدد السااانوات والستعدد األطراا ل االساااتراتي ي

 دوالر أمر كي لدعم مكتب السفتط العا  ومكتب األخالقيات. 644 444و

مايون دوالر أمر كي ألدوات اإلبال  ال ااد اادة م  أجاال تحسااااااي   6.4 مباغستكررة الغير ساال النفقااات وتشاااااا  -692

 في بروكسل. البرنامجدوالر أمر كي لدعم مكتب  644 444ولة، السسال

 أفضل قيمة بأقل تكلفة يف نفقات ميزانية دعم الربامج واإلدارة 

ساااا ل لتتبع االبتكار والكفالة، سااااى ات عنه عدة أملاة في النسااااختي  األخيرتي  م  تقار ر  نامجالبر وجد لدى   -694

 األدال السنوي:

   مايون دوالر  62في الشرال إلى تخفيض تكافة تسايم األغ  ة بسا  تراوح بي   الوارداتأدى استخدا  نهج تعاد

في السائة في  22في السائة، مقابل  00ن دوالر )مايو 42( و2466في السائة في عا   62في السائة، مقابل  2)

  (2466عا  

   ط  متري م  األغ  ة ع  طر ق الشرال اءجل، وانخفض متوسو  244 444 البرنامج، اشترى 2462وفي عا

في السائة م  األغ  ة في جنوب  92في السائة: وعاى سبيل السلا ، تم تسايم  24بسا  صل إلى مهاة الشرال 

 ا  وم 22أ ا  إلى  644ر ق الشرال اءجل، وانخفض متوسو وقت التسايم م  السودان ع  ط

 ألنه تم شرال السز د م  األغ  ة وشحنها في الوقت السناسب، وتحققت وفورات  اتحسنت كفالة ساساة اإلمداد نظر

  السحيو عبرفي التكافة بالنسبة لانقل 

 : أمثلة لتحسينات الكفاءة واالقتصاد والفعالية في االستثمارات:4اإلطار 

 دوالر أمريكي 211 111 –دعم مرفق الشراء اآلجل 

، غير أن القدرة عاى إدارة التخطيو السسبق وعسايات البرنامجدات تواصل إجرالات الشرال اءجل إحداث تحو  في ساساة إمدا

لقدرة تعسيم ا للبرنامجالشرال اءجل كانت تسو  حصرا م  خار  السيزانية. وسوا  سسأل االستلسار دعسا لسرفق الشرال اءجل 

 .البرنامجعسل ليب اعاى إدارة الشرال اءجل والحفاظ عايه ك زل ال  ت زأ م  أس

 هلمو ركز عاى العسايات السيدانية. وحقق ه ا السرفق تحسينات في  البرنامجفق الشرال اءجل ت ثيرا كبيرا عاى و ؤثر مر

 وما في حاالت الطوارئ األخيرة في جنوب السودان ومنطقة الساحل واألزمة السور ة.  22في السائة، أي  24باغت نحو  التسايم

مباشرة عاى حياة السستفيد   ال    سيحصاون في األرجأل عاى السساعدة الغ ائية في  و عود ه ا التحس  في دقة السواعيد بفوائد

 الوقت السناسب وبكسيات كافية.
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  في السائة م  السوارد  02 –دوالر أمر كي  مايار 6خد  ، استى 2462بدرجة كبيرة: ففي عا   بالسافزاد التسو ل

سايم. الت مهل، أو تخفيض خطوط اإلمدادالسساهسات لتابية احتياجات الطوارئ، أو مواصاة  تاقيقبل  –النقد ة 

. وفي السناسبات بالساففي السائة م  األموا  الستاحة لعسايات التسو ل  22وه ا  ت اوز الرقم السستهدا وهو 

والشرال اءجل، انخفض متوسو  بالسافتست فيها عسايات شرال األغ  ة ع  طر ق ال سع بي  التسو ل  التي

 في السائة. 22مهاة الشرال بنسبة 

ل أفض حقيقتمع أبعاد نتائج اإلدارة ومعا ير تحد د األولو ات بغية  اواختيرت االساتلسارات االساتراتي ية تسشاي  -692

التي  تتبع فعالية وكفالة االساااتلسارات البرنامجقيسة ب قل تكافة في نفقات ميزانية دعم البرامج واإلدارة. وسااايواصااال 

 أشير إليها أعاله، وسيقد  تقر ر عنها في تقر ر األدال السنوي ضس  إطار نتائج اإلدارة ال د د.

 

 التغييرات التنظيمية: هيكل األمانة

( تساااتند إلى تصاااسيم تنظيسي في إطار العسل، فإنه   ري تنفي  تغييرات 2462-2460نظرا ألن خطة اإلدارة )  -692

 فت، وصاانم لد ها سكاتب األخرىال، اسااتعرضاات األمانة مكاتب االتصااا  و2460طفيفة فقو في ه ا الوقت. وفي عا  

نيو ور ، وطوكيو، وواشااااانط  باعتبارها مكاتب وولندن، وجنيف،  ،وبرلي ، وبروكسااااال، ودبي ،أد ل أبابا مكاتب

خدمات الشااراكة والحوكسة. أما مكتب سااو  ال ي كان مساااعد السد ر التنفي ي إلدارة  مسااؤولة مباشاارة أما  للبرنامج

االتصاالت فسيصبأل اءن مسؤوال أما  شعبة الشراكات مع الحكومات. وسينقل مكتب شاعبة في الساابق مساؤوال أما  

خدمات العسايات إلى إدارة خدمات الشااااااراكة والحوكسة ليعبر ع  مكانة الس تسع إدارة ظسات غير الحكومية م  السن

 السدني باعتباره م  الشركال.

 وتدرس األمانة الترتيبات التنظيسية لألنشطة الشاماة، ملل إدارة السعارا وإدارة التغيير.  -699

 

 

 : أمثلة لتحسينات الكفاءة واالقتصاد والفعالية في االستثمارات:2اإلطار 

 دوالر أمريكي 211 111 –ترشيد شراء السلع والخدمات 

مايون دوالر  040إلى  2446مايون دوالر أمر كي في عااا   09م   البرناامجاشااااااتراهااا ازداد ح م الساااااااع والخاادماات التي 

. وسوا  ساهم ه ا االستلسار، إلى جانب مصادر التسو ل األخرى، في ترشيد عسايات الشرال باستخدا  2462أمر كي في عا  

 سورد  .منصات الشرال السباشر عبر اإلنترنت واألخ  بنظا  محس  إلدارة العالقات مع ال

في السائة سانو ا  64وتشاير التوقعات إلى أن الوفورات ساتتحقق فورا وساتزداد حتى تصال إلى الرقم السساتهدا السحدد بنسابة 

إعادة تصسيم العسايات إلى ز ادات في الكفالة ع  طر ق تقايص مدة السعامالت بنسبة . وسوا تفضي 2462بحاو  نها ة عا  

سيكفل و البرنامجوقت. وسوا  سهم ذلك في تحقيق وفورات وز ادات في الكفالة عاى نطاق في السائة بسرور ال 04تصل إلى 

 قدرة نظم شرال الساع والخدمات عاى "الوفال بالغرض".
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 3114الميزانية المقترحة لدعم البرامج واإلدارة لعام 

 لي:م  النظا  السالي، تعرض ميزانية دعم البرامج واإلدارة في ثالثة بنود اعتساد عاى النحو التا 0-9لاسادة  اوفق  -244

 السكاتب اإلقايسية والسكاتب القطر ة  – دعم البرامج (6

 السقر  – ودعم البرامج (2

 واإلدارة والشؤون اإلدار ة. (0

إلى السيزانية  2462تطور السيزانية العاد ة لدعم البرامج واإلدارة حسااب بنود االعتساد م  عا   2-و بي  ال دو  ثاللا  -246

و عكل عسود م سوع التكاااليف تكاااليف السوظفي  وتكاااليف غير السوظفي   و شااااااساال م سوع  (19).2460السقترحااة لعااا  

 الوظائف السوظفي  الوطنيي .

 )بسال ي  الدوالرات(: ميزانية دعم البرامج واإلدارة، حسب بنود االعتماد 6-الجدول ثالثا

 3114قعة لعام المتو 3112التقديرية لعام  3113النفقات لعام   

 عدد الوظائف
مجموع 

 التكاليف

 عدد الوظائف
مجموع 

 التكاليف

 عدد الوظائف
مجموع 

 التكاليف
 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية

السكاتب اإلقايسية  –دعم البرامج 

 والسكاتب القطر ة
176 657 73.2 193 736 85.7 227 774 96.7 

 55.5 276 161 54.7 276 166 70.3 322 169  السقر –دعم البرامج 

 129.6 548 286 108.8 515 254 103.4 489 266 اإلدارة والشؤون اإلدار ة

 281.8 598 1 674 249.1 527 1 613 246.9 468 1 611 المجموع 

حاالت نقص  2460و 2462. وتعكل التغييرات بي  عامي وال تزا  بنود االعتساد كسا كانت في خطة اإلدارة السابقة  -242

السوارد في السقر، مع ما  قاباها م  ز ادات في السكاتب القطر ة والسكاتب اإلقايسية، والتغييرات الناشااا ة ع  هياكل اإلدارة 

. وتعد الز ادة السقترحة 0246التحركات الرئيساااية في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعا   9-و بي  ال دو  ثاللا (20)ة.ال د د

في عادد الوظاائف نتي اة لتعسيم عسال القطااع الخااص في ميزانياة دعم البرامج واإلدارة، والحااجاة إلى مز د م  السوظفي  

 إلدارة االستلسارات السوضحة أعاله.

  

                                                      
 غير الستكررة.لغرض االستلسارات  2460مايون دوالر أمر كي في السيزانية السقترحة لدعم البرامج واإلدارة لعا   9.2أىدر  مباغ إضافي قدره  (19)
تكار عبة السياسات والبرامج واالبأدرجت شعبة السياسات والتخطيو واالستراتي يات تحت بند اعتساد "اإلدارة والشؤون اإلدار ة". ونتي ة إلدماجها مع شعبة البرامج، فإن ش، 2462في عا   (20)

لتعكل تواؤمها مع اإلدارة ال د دة الخاصاااة بإدارة  2460دار ة اعتبارا م  عا    وانتقات خدمات اإلدارة إلى الشاااؤون اإل2460ال د دة تصااانف تحت بند "دعم البرامج: السقر" اعتبارا م  عا  

 تسيير السوارد والسساللة.
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 3114: موجز التعديالت الرئيسية في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 9-الجدول ثالثا

 صافي الوظائف الفنية اإلضافية ين الدوالراتمالي 

  249.1 2460االعتساد السوافق عايه لعا  

 28 7.4 التعد ل التقني: تعب ة األموا  م  القطاع الخاص

 0 9.5 ز ادات غير تقد ر ة في تكاليف ميزانية دعم البرامج واإلدارة

 يةصافي الوظائف الفنية اإلضافية في السقر والسكاتب اإلقايس

 2460السقترحة عاى مستوى االعتساد السوافق عايه لعا  
- 4 

 - 6.0 السقر – ستكررةالاالستلسارات 

 29 9.8 السيدان – الستكررةاالستلسارات 

 61 281.8 3114االعتماد المقترح لعام  

 غير المتكررةاالستثمارات 

منفصااااة ع  السيزانية العاد ة لدعم  –حساااب أبعاد نتائج اإلدارة  –السوصاااوفة أعاله ررة ستكالغير تعد االساااتلسارات   -240

البرامج واإلدارة م  حيث أنها مقترحة لكي تسو  بواسااااطة السااااحب السباشاااار م  حساااااب تسااااو ة دعم البرامج واإلدارة. 

 .2460االستلسارات السقترحة لعا   64-و اخص ال دو  ثاللا

 )بسال ي  الدوالرات( 3114لعام  غير المتكررةستثمارات : اال11-الجدول ثالثا

 2.8 األفراد: إدارة مواهب السوارد البشر ة

 4.1  العساية: استعراض أساليب العسل

 0.5 العساية: تبسيو عسايات الشرال

 0.4  العساية: دعم مسارات عسل "الوفال بالغرض"

 1.0 السساللة: اإلبال  السؤسسي

 0.4 لة: الدعم التشغيايالعساية/السسال

 9.2 المجموع 

 حسب أبعاد نتائج اإلدارةمتكررة الغير واالستثمارات  3114موجز ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 

م انيات العاد ة لدعتىساااااتخد  أبعاد نتائج اإلدارة وم االت اإلدارة الستعاقة بها لضاااااسان تعز ز م االت معينة في السيز  -240

جه اهتسا  متزا د إلى تسكي  السكاتب اإلقايسية لتوفير ستكررةالغير البرامج واإلدارة، واالساتلسارات  السباشر  اداإلسن. وقد وى

واإلدارة لاسكاتب القطر ة. وتم بنال القدرات عاى تصااااااسيم البرامج، وتنفي ها، ورصاااااادها، وتقييسها، واإلبال  عنها لتسكي  

 .البرنامجلسياسات  االقطر ة وضسان أن  عسل السوظفون وفق السكاتب

و حادد إطاار نتائج اإلدارة ال د د النتائج القاباة لاقياس والسطاوبة لدعم اإلدارة والبرامج بفعالية وكفالة. وله ا تىعرض   -242

حسااب أبعاد نتائج اإلدارة لتسااهيل تتبع ميزانية دعم ستكررة الغير ت السيزانية السقترحة لدعم البرامج واإلدارة واالسااتلسارا

 )21((.66-البرامج واإلدارة، والسساللة، واإلبال  )انظر ال دو  ثاللا

  

                                                      
دد (21)  .2460 ت السخصصات عاى نطاق األبعاد ال د دة لنتائج اإلدارة، لحي  االنتهال م  نتائج اإلدارة، ولك  قد  از  إجرال تعد الت طفيفة خال  عا حى
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 )بسال ي  الدوالرات(: الميزانية المقرحة لدعم البرامج واإلدارة، حسب أبعاد نتائج اإلدارة 11-الجدول ثالثا

استثمارات  البعد

 )أساسية(متكررة 

استثمارات 

 إضافية متكررة

غير استثمارات 

 متكررة

 النسبة المئوية المجموع

 من المجموع

 14.3 41.7 2.8 2.2 36.7 األفراد

 5.2 15.0 - 3.1 11.9 الشراكات

 37.8 110.0 5.3 3.2 101.5 العسايات والنظم

 10.2 29.7 - 4.3 25.4 البرامج

 32.5 94.6 1.1 3.0 90.5 السساللة والتسو ل

 100.0 291.00 9.2 15.8 266.0 المجموع 

وتخصااص نساابة كبيرة م  مصااروفات ميزانية دعم البرامج واإلدارة لبىعد العسايات والنظم، وبىعد السساااللة والتسو ل   -244

 التشغياية والسالية والرقابية األساسية.  البرنامجألنهسا  شسالن نظم 

 يف املائة 02.1: رادفاأل 

السخصص كافة جوانب إدارة السواد البشر ة بغية ز ادة  ه ا . و دعمالستفاني  في موظفيه للبرنامجتتسلل القوة الكبرى   -242

 .بادلةوالسساللة الست ، واالتصا ،لاللتزا  األفراداالستلسار في التعام، وبنال القدرات، وتحسي  األدال في ثقافة محورها 

 يف املائة 5.4: كاتالشرا 

إلى أن  كون الشاااار ك السفضاااال لاسسااااتفيد  ، والحكومات، ووكاالت األمم الستحدة، والسنظسات غير  البرنامج هدا   -242

م  بنال شراكات أفضل  لبرنامجاالسخصاص عاى تسكي  ه ا الحكومية، والسنظسات األكاد سية، والقطاع الخاص. وسايعسل 

 مع شركائه، وتعز ز االتساق والفعالية في منظومة األمم الستحدة.

  :يف املائة 5..1العمليات والنظم 

ألساسية اتعد النظم الناجعة لتصاسيم السشاروعات وتنفي ها، ولسالسل اإلمداد، والتعام، والتقاسم، واالبتكار م  األمور   -249

السخصص تصسيم السشروعات، وأساليب عسل بطر قة سايسة، وسيسو  وضع برامج لاتعام ه ا . و ضاس  للبرنامجبالنسابة 

 واالبتكار.

  :يف املائة 01.4الربامج 

ه ا دعم يد نا وشااااااركائنا. وساااااايمسااااااتفدى عاى تنفي  برامج تتساااااام بالفعالية والكفالة وتبني القدرات ل البرنامج ركز   -264

 السخصص االنتقا  إلى طرائق السساعدة الغ ائية، وسيوفر موارد لسواصاة التحسينات الحالية في اإلبال  والدعوة.

  :يف املائة 14.5املساءلة والتمويل 

بالكامل  و  ب أن  حقق أفضاال قيسة  رد، ومسوال، وخاضااعا لاسساااللة ع  جسيع السوااشاافاف البرنامج  ب أن  كون   -266

، ومرنة، وتخصااايص ه ه السوارد، حسااانة التوقيتب قل تكافة. و كفل السخصاااص الحصاااو  عاى موارد  سك  التنبؤ بها، و

 ووجود أىطر لاسساللة، واالطس نان إلى إمكانية إدارة السوارد بطر قة فعالة.
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 حالة حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة

إ رادات م  اسااااترداد تكاليف الدعم غير السباشاااارة قدرها  2460دوالر لعا   مايار 0.24ساااايدر التسو ل السقدر بسباغ   -262

األموا  م  القطاع الخاص،  تعب ةرساااو  اإلدارة الست تية م   2460مايون دوالر أمر كي. و شاااسل ه ا بالنسااابة لعا   220

ل في السابق عاى حساب  خاص.والتي كانت تى   حس 

مايون دوالر أمر كي. وه ا  96.0بسباغ  2460و قدر الرصااايد االفتتاحي لحسااااب تساااو ة دعم البرامج واإلدارة لعا    -260

ل الفعاي وصاال ( ألن مسااتوى التسو 2462-2460مايون دوالر أمر كي في خطة اإلدارة ) 09 ز د بدرجة كبيرة ع  مباغ 

دوالر مايااار  0.246، و2462دوالر أمر كي في عااا   مايااار 0.22دوالر أمر كي مقااارنااة بتقااد رات باغاات  مايااارات 0إلى 

 .2460أمر كي في عا  

أشااااهر م  النفقات  ، وهو ما  عاد  ثالثة2460مايون دوالر أمر كي في عا   20.0و توقع أن  باغ الرصاااايد الختامي   -260

مايون دوالر  90 –العاد ة لدعم البرامج واإلدارة. وه ا أقل م  السساااااتوى السساااااتهدا السحدد ب ربعة أشاااااهر م  النفقات 

 (.2462-2460ولكنه  ظل أعاى بدرجة كبيرة م  الرصيد الختامي الستوقع في خطة اإلدارة ) –أمر كي 

 )بسال ي  الدوالرات( ة دعم البرامج واإلدارة: الرصيد المتوقع لحساب تسوي02-الجدول ثالثا

 91.4 2460 نا ر/كانون اللاني  6الرصيد االفتتاحي الستوقع في 

 ،2460إ رادات استرداد تكاليف الدعم غير السباشرة في عا  

 دوالر أمر كي بسا في ذلك القطاع الخاص مايار 0.24استنادا إلى إ رادات قدرها 

274.0 

 (281.8) 2460ج واإلدارة في عا  نفقات دعم البرام

 (9.2) 2460في عا  دعم البرامج واإلدارة م  ميزانية  غير الستكررةاالستلسارات 

 74.4 2460 نا ر/كانون اللاني  6الرصيد االفتتاحي الستوقع في 

 3116و 3112دعم البرامج واإلدارة لعامي ميزانية توقعات 

. وقد صيغت السيزانية السقترحة ادوالر أمر كي سنو  مايارات 0بسباغ  2464و 2462حدد توقعات اإل رادات لعامي تى   -262

عاى نفل السستوى بالنسبة لسا تبقى م   البرنامجحصيفا  دعم أساوب عسل  لتحقق هيكال 2460لدعم البرامج واإلدارة لعا  

 الفترة الحالية لخطة اإلدارة.

 لفوائداستخدام عائد ا 

تحو ال عائد الفوائد السحصاااااااة م  حافظات اسااااااتلساراته وحساااااااباته  للبرناامجم  النظاا  الساالي  0-66تتيأل الساادة   -264

 مال ي  دوالر أمر كي. 4بسباغ  2460السصرفية وحسابات أسواق السا  إلى الحساب العا . و قدر عائد الفوائد في عا  

 ألمنتكاليف ا 

تباغ التكاليف الستعاقة بالتكاليف اإللزامية إلدارة األمم الستحدة لشاؤون الساالمة واألم  وصندوق الطوارئ األمنية في   -262

مر كي مايون دوالر أ 66.2التقد ر ة البالغة  البرنامج. و شسل ه ا السباغ حصة امايون دوالر أمر كي سنو  62.2 البرنامج
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مايون دوالر  2.0، ومباغ 2460م  تكاليف إدارة األمم الستحدة لشااااؤون السااااالمة واألم ، وه ه الحصااااة لم تتغير م  عا  

 أمر كي لتغطية تكاليف معدات صندوق الطوارئ األمنية الستعاقة بالسالمة واألم .

مال ي  دوالر أمر كي م  الحساب العا   64ساحب مباغ  صل إلى  البرنامجترح ألهسية األم  في العسايات،  ق اونظر  -262

لتغطية تكاليف األم  التي ال  سك  تسو اها ع  طر ق تقاساام تكاليف العسايات، وخاصااة في السكاتب القطر ة الصااغيرة. وال 

 وازن بي  احتياجات  2460عا   خال  امساااااتدام طو ل األجل لتسو ل ه ه التكاليف: وساااااتضاااااع األمانة حال  ىعتبر ه ا حال

 .للبرنامجالسيدان و حدد اءليات السالية لتقاسم التكاليف بي  السشروعات والتسو ل السركزي 

 التحوُّط 

ط لعنصااار اليورو في نفقات دعم البرامج وا 2442أقر الس ال التنفي ي في دورته الساانو ة لعا    -269 إلدارة ساااياساااة لاتحو 

 الستكبدة في السقر بغية تعز ز االستقرار في تسو ل ميزانية دعم البرامج واإلدارة.

لألطر الزمنية السحددة إلعداد  اعاى ذلك، أبرمت األمانة عقود آجاة لشااارال مبالغ اليورو الشاااهر ة السطاوبة وفق وبنال  -224

ط لعا  2460لعا   ميزانية دعم البرامج واإلدارة ، عندما باغ متوسااو 2460في أغسااطل/آب  2460. ونىف ت سااياسااة التحو 

لادوالر األمر كي. و دخل ه ا السعر الستوسو في حساب التكاليف السعيار ة لاوظائف في عا   6.00ساعر الصرا لايورو 

ميزانية دعم البرامج واإلدارة.  ، األمر ال ي  حقق ضااااااسان القيسة الدوالر ة لاسصااااااروفات السحسااااااوبة باليورو في2460

ط.  وستستسر األمانة في رفع التقار ر بانتظا  ع  أثر ترتيبات التحو 

 مبادرات اإلدارة المالية

 امليزنة الرأمسالية 

الستوسااو  جلة في األلتحقيق فوائد اقتصااد  االسيزنة الرأساسالية هي عساية تخصايص نفقات كبيرة قصايرة األجل توقع  -226

 .طو لال جلأو األ

نسوذ  تسو ل لاسشااروعات الرأسااسالية. وتتطاب دورة التسو ل الخاصااة به موافقة ساانو ة عاى  البرنامجوال  وجد لدى   -222

السباشاااااارة م  العسايات. وقد ميزانياة دعم البرامج واإلدارة، وه ه بدورها تسو  م  إ رادات اسااااااترداد تكاليف الدعم غير 

العا  السااااتلسارات رأس السا   وم   حسااااابفي الساضااااي مصااااادر تسو ل أخرى ملل عائد الفوائد في ال البرنامجاسااااتخد  

. ولك  ه ه السوارد تتضااال  وتصاابأل السشااكاة (ون ز) ونظامه العالسي لاسعاومات البرنامجاألملاة عاى ذلك تحسااي  شاابكة 

ة القصير مقابل تحقيق فوائد اقتصاد  جلوجود مصدر تسو ل  سك  أن  وفر ساطة لةنفاق في األ أكلر خطورة. و ؤدي عد 

 الطو ل إلى إرجال اتخاذ مبادرات حيو ة  سك  أن تعود بالفائدة عاى السنظسة. جلعاى األ

حتى  2460وساااياة مالية لتسو ل نفقات كبيرة في عا   البرنامجوأصااابأل ه ا التحدي م  الخطورة بحيث ال  وجد لدى   -220

. وفي اساااتطاعة أي مؤساااساااة م  مؤساااساااات 2462-2462لو كان م  السؤكد أنها ساااتحقق وفورات مالية كبيرة في الفترة 

 القطاع الخاص القيا  بسلل ه ا االستلسار ع  طر ق اقتراض أموا  وسدادها بالكامل في الفترة التالية.

 زنة الرأمساليةإنشاء مرفق للمي 

ه ه الف وة بإنشاااال مرفق لاسيزنة الرأساااسالية بنفل مبادئ الخدمات السؤساااساااية األخرى ملل مرفق  البرنامجسااايعالج   -220

 ةمع أفضاااال أساااااليب العسل. وساااايكون السرفق بسلاب البرنامجالشاااارال اءجل والبرنامج العالسي لت جير الساااايارات لسوالمة 
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ملل مرفق الشااااارال األجل، عاى أن  سو  في بادئ األمر ع  طر ق تسو ل بدل التشاااااغيل م  مرفق رأس  مت ددصاااااندوق 

السا  العامل. و سك  وضااااع سااااقف في خطة اإلدارة كل عا ، مع مقترحات لسشااااروعات جد دة، وموجز لعسايات السااااداد 

 . 2460الر أمر كي لعا  مايون دو 24بالنسبة لكل مشروع رأسسالي. و ىقترح سقف بسباغ 

وساايوفر السرفق ال د د رأسااسا  لسشااروعات  سك  أن تحقق فوائد اقتصاااد ة ماسوسااة، ولها خطة سااداد لت د د موارد   -222

 طرااالسرفق، ملل ع  طر ق تحد د رسو  لاعسايات، أو تحقيق وفورات إدار ة، أو فرض رسو  عاى الخدمات السقدمة أل

 و ستخدمه موظفون آخرون تابعون لألمم الستحدة. البرنامجثاللة ملل إدارة مرفق أنش ه 

سيضع معا ير لالختيار بي  مقترحات  البرنامج، فإن األن مرفق السيزنة الرأساسالية سايكون بالضرورة محدود اونظر  -224

، سااتشااسل السعا ير عناصاار ليساات مالية خالصااة، مع أن جسيع السقترحات البرنامجة لطبيعة أنشااط امتنافسااة لاتسو ل. ونظر

  ب أن تكون قادرة عاى تحقيق عائد م  االسااتلسار. وسااتخضااع السشااروعات الستنافسااة عاى التسو ل السااتعراض داخاي 

 أولي م  أجل تقييم دعسها لألولو ات السؤسسية.

 اسوارد كلل تخصااايص االساااتراتي يالهو الحا  مع طابات تسو ل مرفق رأس السا  العامل، ساااتساااتعرض ل نة وكسا   -222

اقتراح م  اقتراحات االساااتلسار، وتقد  السشاااورة لاسد ر التنفي ي فيسا  تعاق بالسشاااروعات السراد تسو اها م  مرفق السيزنة 

 لشااروط اسااداد أي قرض وفق اية. وساايضااس  االسااتعراض أ ضااالرأسااسالية في حدود السااقف الستاح في خطة اإلدارة التال

 االقتراح. 

 االستخدام األولي ملرفق امليزنة الرأمسالية 

ه ، مع خطو مسااتقباية تشااسل اسااتخداملاوجسااتياتات ربة اسااتخدا  السرفق ألغراض نظا  دعم تنفي   البرنامج قترح   -222

ا  . وقد تم في عأفغانساااااتان والعراق وجنوب الساااااودانمنها في مواقع  السسااااااك  والسكاتبتعاقة ب م  السلسعال ة التحد ات 

انتهى إلى أن كل دوالر أمر كي  ىستلسر في ه ا النظا   تحد ث تحايل جدوى تكافة النظا ، وأ جري استعراض مستقل 2460

 2462ئد كبيرة عاى التنفي  الكامل. غير أنه في عامي دوالر أمر كيا، وأن االساااتلسار سااايدر عوا 6.02قدره  اسااايحقق عائد

 لاوجستيات.ا  عاى األمانة إ  اد تسو ل مخصص لتطو ر نظا  دعم تنفي  ي، تع  2460و

. مجالبرنا وسااتقد  األمانة اسااتلسارا ع  طر ق مرفق السيزنة الرأسااسالية بغية اسااتكسا  ه ا النظا  وتداوله عاى نطاق  -229

وساايتم سااداد السااافة ع  طر ق فرض رساام عاى النقل البري والتخز   والسناولة حسااب الط  نظير اسااتخدا  النظا  بس رد 

 اإنشاائه وتحقيق الوفورات. وسايضاس  ه ا النهج أن تكون الرساو  السفروضاة عاى السشاروعات مضااهية لاوفورات، تسشي

 ير التكاليف التي  سك  أن تعزى إليها بصورة مباشرة.مع مبدأ فرض الرسو  عاى السشروعات فقو نظ

ألن بعض البادان  امايون دوالر أمر كي. ونظر 02بسباغ  2464-2460وتقادر تكافة مشااااااروع ه ا النظا  في الفترة   -204

 قف السقترح لتسو ل النظا  م  مرفق السيزنةساتساتفيد م  ه ا النظا  خال  العا  األو ، وساتبدأ في عسايات الساداد، فإن الس

 مايون دوالر. 24الرأسسالية في ه ا الفترة  باغ 

 استعراض التمويل بالسلف

البحث ع  ساابل لتحسااي  هيكل تسو اه م  أجل تحقيق مز د م  االسااتقرار لعساياته، والقدرة عاى  البرنامجو واصاال   -206

حتياجات وخاصااة لتابية اال البرنامج،الحالية حاسااسة لتنفي  الكلير م  تدخالت  بالسااافأصاابحت أدوات التسو ل  التنبؤ. وقد

 في حاالت الطوارئ. 
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عاى االسااااات ابة ع  طر ق مرفق رأس السا   البرنامجرئيسااااايا م  قدرة  اجزل بالساااااافوأصااااابحت أدوات التسو ل   -202

مايون دوالر أمر كي.  222حتى وصاال إلى السااقف الحالي البالغ  2440ل ي نسا بدرجة كبيرة من  إنشااائه في عا  العامل، ا

 :م  لبرنامجااألدوات تسك   ه ه و

  تسو ل البرنامج العالسي لت جير السيارات ومرفق السيزنة الرأسسالية ألغراض الخدمات السؤسسية عاى النحو السوصوا

 أعاله 

 ات قبل ت كيد السساهسات، وز ادة تسايم األغ  ة لاسستفيد   في حينها تسو ل مشروعو 

 تسهيل شرال األغ  ة عاى أساس الطابات اإلقايسية الس سعة، وتوقعات التسو ل ع  طر ق مرفق الشرال اءجل، ال ي و

 . مالتساي إجرال تخفيضات كبيرة في مهل للبرنامجمايون دوالر أمر كي: وه ا  تيأل  044 باغ سقفه 

االحتفاظ بسخزونات غ ائية بخطوط إمداد  للبرنامجشااااارال األغ  ة السخصاااااصاااااة لوتتيأل آلية مرفق الشااااارال اءجل   -200

أي  –ة في السائ 24م  تخفيض مهل التساااايم اسااات ابة لالحتياجات التشاااغياية بسا  صااال إلى  البرنامجمساااتسرة: وقد مكنت 

 ن احات لسرفق الشرال اءجل في حاالت البرنامجمقارنة بطرق التسو ل التقايد ة. وقد شهد  –لستوسو في ا شهر   ونصف

ساااور ة، وك لك في عسايات ال سهور ة العربية الالطوارئ السؤساااساااية في باكساااتان، والقرن األفر قي، ومنطقة السااااحل، و

دوالر أمر كي م  األموا  السخصصة بالكامل، دون أن مايون  044أخرى كليرة. و ستخد  مرفق الشرال اءجل حاليا مباغ 

  تر  م اال ألي مخصصات إضافية 

موارد لتابية الطابات الستصاااااااعدة. و  ري  البرنامج،   ب أن تكون لدى عادد م  األقاليمفي  تقاباةونظرا لاحاالاة الس  -200

عسايات افي مخازن مرفق الشرال اءجل ل –ط  متري  22 244 –دوالر أمر كي مايون  24ما قيسته وت د د حاليا استهال  

مستعدا أ ضا لتصاعد األزمة اإلنسانية، التي ستتطاب است ابة فور ة عاى نطاق  البرنامج. و  ب أن  كون السور ة وحدها

 64كل مخزونات مؤساااساااية، ومايون دوالر أمر كي عاى شااا 04في سااااسااااة اإلمداد مقدارها قدرة احتياطية  بوجودكبير. و

ا السرونة الالزمة لاتوسع في التصدي لسلل ه  البرنامجمال ي  دوالر أمر كي عاى شاكل تكاليف مرتبطة بها، ستصبأل لدى 

 االحتسا . 

مايون دوالر  24ر كي بسباغ مايون دوالر أم 222وله ا  ىقترح ز ادة الساااااقف الحالي لسرفق رأس السا  العامل البالغ   -202

مايون دوالر  044مال ي  دوالر أمر كي حتى  تساااانى إجرال ز ادة في مرفق الشاااارال اءجل م   442أمر كي ليصاااال إلى 

 في ساساة اإلمداد.االحتياطية مايون دوالر أمر كي  وستخصص ه ه الز ادة لاقدرة  024أمر كي إلى 

، ومعااد  باالبرنااامج، ووفقاا ءليااات إدارة السخاااطر الخااصااااااة بااالسااااااافخفيف م  السخااطر السرتبطاة بااالتسو ال ولات  -204

 )22(مايون دوالر أمر كي. 2.0ستتم ز ادة االحتياطي التشغياي بسباغ ، 6:4غ االقتراض البال

 استعراض اإلطار السالي

م  استعراض اإلطار السالي ال ي  قد  إلى الس ال  اسسالية ومرفق رأس السا  العامل جزلسيكون مرفق السيزنة الرأ  -202

اساااااتقرار  تعز ز( 6عساية "الوفال بالغرض". وأهداا االساااااتعراض هي: في إطار  2460في دورته العاد ة األولى لعا  

( وتحسي  0االستخدا  األملل لاسوارد  و( 2التسو ل، خاصاة فيسا  تعاق بتحساي  االساتقرار في التعاقد مع موظفي  محايي   

 البرنامجأصااحاب السصاااحة. والهدا هو تقد م نسوذ  لاعسل  عظم أثر أما  ( وتعز ز الشاافافية 0تخطيو وإدارة التكاليف  ال

                                                      
 .02الفقرة  ،B/1-.2/2010/5WFP/EBالوثيقة  (22)
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عاى السسااااتفيد  . وتشااااسل الخيارات السطروحة لابحث ز ادة ح م االحتياطي التشااااغياي، وتغيير عامل االقتراض الخاص 

 .4حتياطي التشغياي، والسحدد حاليا بالعامل باال

 استعراض معدل تكاليف الدعم غير المباشرةاقتراح 

شاااااارحت طر قة لتحد د معد  تكاليف الدعم غير السباشاااااارة لافترة  ، التيWFP/EB.A/2006/6-C/1لاوثيقة  اوفق  -202

 .60-النحو السبي  في ال دو  ثاللا عاى 2460السالية القادمة، تم حساب السعد  لعا  

 (بالنسبة الس و ة): حساب تكاليف الدعم غير المباشرة 01-الجدول ثالثا

 7.07 2460خو األساس لعا  

 +0.60 2460تخفيض بسبب انخفاض النفقات غير السباشرة لعا  

 0.25- تخفيض بسبب ارتفاع التسو ل الستوقع 

 +0.66 ساب تسو ة دعم البرامج واإلدارةز ادة بسبب انخفاض رصيد ح 

 8.08 2460السعد  السقترح لتكاليف الدعم غير السباشرة لعا   

 .2460في السائة لعا   2ومع ه ا، توصي األمانة باإلبقال عاى السعد  الحالي لتكاليف الدعم غير السباشرة والبالغ   -209

. وكان 2442آخر استعراض لسعد  تكاليف الدعم غير السباشرة في دورته العاد ة اللاللة لعا   التنفي ي أجرى الس ال  -204

، وهو 2440في السائة لعا   2م  نتاائج ها ا االسااااااتعراض السوافقة عاى تخفيض معد  تكاليف الدعم غير السباشاااااارة إلى 

 دون تغيير. السعد  ال ي ظل  

 عاى أساس االعتبارات التالية: 2460وتقترح األمانة استعراض معد  تكاليف الدعم غير السباشرة في عا    -206

   منظسة مختافة نوع ما: فكانت مستو ات اإل رادات أقل بدرجة  البرنامجفي وقت  كان فيه  2442تم حساب معد  عا

ة  اوح ، ولم  ك  االنتقا  إلى السساعدة الغ ائيعاجاةحساب االست ابة اللساف  قتصر عاى باكبيرة، وكان مفهو  التسو ل 

  في األفق

 اقا  برنامج األمم الستحدة اإلنسائي، وصندوق األمم الستحدة لاسكان، واليونيسف، وهي ة األمم الستحدة لاسرأة مؤخر 

، أوصت بسعد  مت انل 2460ي  نا ر/كانون اللاني باستعراض معدالتها الخاصة بتكاليف الدعم غير السباشرة، وف

، 2460. و ستخد  ه ا السعد  في مقترحاتها لسيزانية عا  2460م  عا   افي السائة اعتبار 2السترداد التكاليف  باغ 

 .2460في سبتسبر/أ او  السعروضة و

  بدأ حدة عاى اعتساد نظم  تستند إلى مسنوات كيانات األمم الست أربع ش ع االستعراض الشامل لاسياسات ال ي   ري كل

ادة ساسية، و نبغي أن  وفر حوافز لز األغير األساسية وسوارد الإجرال استرداد التكاليف بالكامل، بسعد  تناسبي، م  

 السساهسات األساسية والتسو ل غير األساسي ال ي  سك  التنبؤ به والسرن بدرجة أكبر.

 ( تحاد اد طر قاة لحساااااااب السعد  ال د د لتكاليف الدعم غير السباشاااااارة 6وتقترح األمااناة مرحاتي  لالسااااااتعراض:   -202

لاحصااو  عاى معد  إرشااادي لتكاليف الدعم غير السباشاارة. و سك  مناقشااة السرحاة  البرنامج( تطبيق ه ه الطر قة عاى 2

ة الحصو  عاى موافقته  وبعد ذلك سيتم بحث نتائج السرحاة اللانية بغي 2460اس ال لعا  لدورة العاد ة األولى الاألولى في 

 (.2462-2462بغية إدما  توصيات الس ال في خطة اإلدارة ) 2460في الدورة اللانية لعا  
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 الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة :القسم الرابع

 لمحة عامة عن الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة

 وجز ه ا القساااااام االحتياجات السطاوبة م  السوارد التي  سك  أن تسوم  ع  طر ق الصااااااناد ق االساااااات سانية،   -200

تحد د ل البرنامجومساتو ات النشااط في إطار الحساابات الخاصة. واست ابة لطابات الس ال،  عرض ه ا القسم خطو 

 .2464-2460ع  السيزانية في الفترة  األولو ات، واستخدا  السوارد الخارجة

 الصناديق االستئمانية 

هي مسااااااهسات  قع غرضااااااها ونطاقها ومتطابات اإلبال  عنها خار  نطاق البرامج  الصاااااناد ق االسااااات سانية  -200

ساات سانية الصااناد ق االتنفي ي عاى ه ه ، ولكنها تتساشااى مع أهدافه العامة. و وافق السد ر الللبرنامجالتشااغياية العاد ة 

( تاك السنشاااا ة عاى 6م  النظا  السالي. وتنقساااام الصااااناد ق االساااات سانية إلى نوعي  منفصاااااي :  6-2بسوجب السادة 

( وتاك السنشا ة عاى مسااتوى قطري 2)الصاناد ق االسات سانية العامة(   للبرنامجمساتوًى عا  لتنسية القدرة السؤساساية 

م  مساااااااعدة الحكومات في إدارة وتنفي  برامج مختافة تتوال  مع األهداا االسااااااتراتي ية  القطر اة لتسكي  السكااتاب

 )الصناد ق االست سانية القطر ة السخصوصة(. للبرنامج

ي، منهااا مايون دوالر أمر ك 222بسباغ  2460احتيااجاات الصاااااانااد ق االساااااات سااانياة في عااا   البرناامجو قادر   -202

مايون دوالر أمر كي لاصااناد ق االساات سانية القطر ة  24مايون دوالر أمر كي لاصااناد ق االساات سانية العامة، و 622

( الصناد ق االست سانية القائسة الستوقع أن تستسر في 6(. وتعكل ه ه التقد رات: 6-السخصاوصة )انظر ال دو  رابعا

 وماااااااااااااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااااااااااده  2460عاااااااااااااااااااااااااااااااااا  

السعاوماات الخاصااااااة به     البرناامج. و عتبر البرناامجفياة لاتسو ال الا ي تحادده مكااتاب ( واالحتيااجاات اإلضااااااا2

العنصااااار   جزلا م  عساية وضاااااع السيزانية. كسا أن التسو ل الفعاي والسحتسل الخار  ع  السيزانية في السااااانوات 

 السقباة  ساعد عاى تحد د مستو ات تسو ل ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسب النشاط.

 احلسابات اخلاصة 

 البرنامجم  النظا  السالي لتسكي   6-2الحسااابات الخاصااة هي حسااابات  نشاا ها السد ر التنفي ي بسوجب السادة   -204

م  تقد م خدمات أعسا  ال تسااااااتهدا الربأل، ودعم األنشااااااطة التي ال تندر  تحت ف اته البرام ية، وتشااااااسل خدمات 

وت جير السيارات، وتكنولوجيا السعاومات، والاوجستيات. و قدر مستوى النشاط الستعاق بالحسابات الخاصة  الطيران،

 .2460(، وهو نفل السستوى في عا  6-)انظر ال دو  رابعا 2460مايون دوالر أمر كي في عا   624بسباغ 
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 : الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة1-الجدول رابعا

  2013 2014 

 النسبة المئوية ماليين الدوالرات النسبة المئوية ماليين الدوالرات 

     الصناديق االستئمانية

 73 188 69 161 ( االحتياجات العامة6

 27 70 31 72 ( االحتياجات القطر ة السخصوصة2

 100 258 100 233 مجموع الصناديق االستئمانية

  180  180 الحسابات الخاصة

 االستئمانية العامةالصناديق 

السؤسااااسااااية عاى أساااااس محدد زمنيا،  البرنامجتعد الصااااناد ق االساااات سانية العامة موردا حاسااااسا لتنسية قدرة   -202

 وتستكسل األنشطة األساسية السسولة م  ميزانية دعم البرامج واإلدارة.

: 2460مايون دوالر أمر كي في عا   622أن تباغ احتياجات الصاااااناد ق االساااااات سانية العامة  لبرنامجاو توقع   -202

مايون  90مخصصة أو موجهة ألنشطة محددة  و –في السائة  26 –مايون دوالر أمر كي مساهسات متوقعة  92منها 

التنظيسية. ومع  البرنامجلتعز ز قدرة ساااتوجه إلى الس االت ذات األولو ة  –في السائة  09 –دوالر أمر كي إضاااافية 

  توقع أن  ىستخد  ثالا السوارد في السيدان. البرنامجأن الصناد ق االست سانية العامة تىدار بصورة مركز ة، إال أن 

عددة األطراا بنال عاى و تخ  السد ر التنفي ي قرارات بشا ن اساتخدا  السوارد غير السخصاصة أو السوارد الست  -209

توصايات ل نة التخصايص االساتراتي ي لاسوارد. وتضع الا نة توصياتها بنال عاى حصر لالحتياجات ذات األولو ة 

 غير السسولة.

ر ق ط و  ري تحد د أولو ة االحتياجات لتسو اها بواسااطة الصااناد ق االساات سانية العامة غير السخصااصااة ع   -224

. وكسا هو الحا  بالنساابة لتحد د أولو ات البرنامجتقييم صااالحية كل م  األهداا االسااتراتي ية وك لك أولو ات إدارة 

ميزانية دعم البرامج واإلدارة، تطبق معا ير إضاافية لضاسان ربو أنشاطة معينة بشاكل واضاأل بس االت عسل حاسسة 

 تتطاب تعز زا مؤسسيا.

وتشاااااسل األولو ات الحالية االساااااتعداد لاطوارئ، والنقد والقساااااائم، وتنسية القدرات، وإدارة األدال، والشاااااؤون   -226

 ال نسانية، وجودة األغ  ة وسالمتها والتغ  ة، والشرال م  أجل التقد .

خصاايص السوارد الستعددة األطراا بنتائج معينة ومحددة بربو ت ل نة التخصاايص االسااتراتي ي لاسواردوتقو    -222

 زمنيا، وتنش  آليات لةبال  والسساللة ع  استخدا  األموا  السخصصة الستعددة األطراا.

 استخدام الصناديق االستئمانية العامة تمشيا مع المجاالت ذات األولوية

اه أملاة لاطرق التي اساااااتىخدمت بها السوارد في الساااااابق م  أجل التصااااادي لاس االت أدن 2- قد  ال دو  رابعا  -220

 . و حدد ال دو  أ ضا األنشطة السطاوبالتخصيص االستراتي ي لاسواردالسواضيعية ذات األولو ة التي حددتها ل نة 

 وما بعده عاى أساس نفل األولو ات. 2460دعسها في عا  

 



WFP/EB.2/2013/5-A/1 42 

 

 

 

 صناديق االستئمانية العامة: استخدام ال3-الجدول رابعا

 وما بعده 3114عام من االستخدامات في المستقبل  أمثلة لالستخدام في الماضي واإلنجازات المجال المواضيعي

ارتفع مستوى الوعي عاى مستوى السكاتب القطر ة ع    االستعداد للطوارئ

 طر ق حزمة االستعداد لاطوارئ واالست ابة لها.

  ستيعاب قائسة االست ابات ال البرنامجعىدلت نظم

  .سؤسسيةال

 .تحسنت القدرة التدر بية 

 .وىضعت م سوعة م  الدروس السستفادة 

 سؤسسيةاستىهات ت ربة لالست ابة ال. 

  العالسي.األم  الغ ائي س سوعة لدعم مستسر 

 .مواصاة الدعم لةن ار السبكر، والتحايل، وإدارة األزمات 

  ة لحاالت الطوارئ الواسعة عاى االست اب البرنامجتحسي  قدرة

واإلقايسي، ومستوى السكاتب  سؤسسيالنطاق عاى السستوى ال

 القطر ة.

 .تحسي  برنامج إدارة السعاومات 

 وىضع دليل النقد والقسائم والتوجيهات السالية.  النقد والقسائم

  أىعد موقع شبكي لانقد مقابل التغيير، وأىعدت صفحة عاى

النقد مقابل التغيير، حيث  السوقع الشبكي إلدارة معرفة

تتاح لاسكاتب السيدانية فرصة الوصو  إلى خبرال 

 العالسيي . البرنامج

 .  وىضعت حاو  مبتكرة لتوز ع األموا  عاى السستفيد 

  إدما  العناصر التشغياية، وعناصر تكنولوجيا السعاومات

 والعناصر السالية لدعم تحسي  النقد والقسائم.

  وفورات الح م في آليات تسايم النقد تطو ر شراكات لتحقيق

 والقسائم )حاو  لاتعاقد والدفع(.

  تدر ب السوظفي  السيدانيي  الستيعاب العسايات بالكامل م  أجل

 اختيار أنسب طرائق التحو ل في مرحاة تصسيم السشروع.

  وضع اتفاقات عالسية لسستوى الخدمة مع مقدمي خدمات النقد

 والقسائم.

 شال مركز امتياز في شراكة مع حكومة البراز ل.إن  تنمية القدرات

 .إجرال دراسة ت ر بية ع  تكافة ال وع 

  .إقامة شراكة مع القدرة األفر قية عاى مواجهة السخاطر 

  تيسير وتعز ز التعاون فيسا بي  بادان ال نوب والتعاون اللالثي

 في م ا  األم  الغ ائي.

 . مبادرة جد دة لتنسية قدرات السوظفي 

وأداة الرصد والتقييم  PROMISتداو  تصسيم نظا    رة األداءإدا

( في السكتب اإلقايسي في COMETالسؤسسية )

 بادا(. 22جوهانسبر  والسكتب اإلقايسي في بنسا )

 .توز ع مستشاري ومسؤولي الرصد والتقييم 

  وتركيا. األردنالسور ي  في   لالج يدعم في السوقع 

 ت لالستراتي يات القطر ة.وضع إطار فعا ، وعسايات، وأدوا 

 .إنشال نظم سايسة لارصد وإدارة األدال والسخاطر 

  تداو  نظاميCOMET وPROMIS  البرنامجعاى نطاق. 

 إدخا  السؤشر ال د د لاسساواة بي  ال نسي .  الجنسانية شؤونال

  إنشال إطار جد د لاسساللة لكي  تحسل السوظفون واإلدارة

 ر ال نساني.العايا مسؤولية تعسيم السنظو

 تقودها البادان استنادا إلى  روعاتتوفير موارد وتدر ب لسش

 التحايل ال نساني.

 .تعز ز إطار السساللة ع  تعسيم السنظور ال نساني 

جودة األغذية 

 وسالمتها والتغذية

  في  البرنامجحوار معزز ع  التغ  ة ع  طر ق عضو ة

 التغ  ة. حسي  مستوىر تط وتمبادرتي 

 ي  العناصر التغ و ة عاى السستوى السيداني.ت ربة وتنف 

 .التغ  ة العالسية السحسنة 

  أنشطة تعز ز األغ  ة والتغ  ة في السكاتب اإلقايسية والسكاتب

 القطر ة.

الشراء من أجل 

 التقدم

  بادا لت سيع العناصر الفاعاة في  24جاري التنفي  في

 يةم االت الطاب واإلمداد والقروض والسياسات لدعم تنس

 األسواق السالئسة لصغار السزارعي .

   مزارع عاى اإلنتا  الزراعي  242 444تدر ب أكلر م

 بعد الحصاد، وضسان ال ودة.سناولة السحس ، وال

   ط  متري م  األغ  ة. 062 444تم التعاقد عاى أكلر م 

   تعظيم وتوسيع الشرال م  صغار السزارعي ، وتسكينهم م

 تحقيق قدرتهم التسو قية.

 لبحث ع  مؤشرات تعكل طرائق شرال مبتكرة تحس  م  ا

 سىبل كسب العيط.

تقد م مساعدة تقنية لاسكاتب القطر ة لتطو ر واختبار وتقييم    مجاالت أخرى

 أدوات مبتكرة إلدارة السخاطر.

  الر في م  أجل الصسود سنوات لبنال  2استكسا  شراكة مدتها

والنقد مقابل العسل  وضع نىهج مبتكرة تدمج الغ ال مقابل العسل

 مع الحد م  السخاطر الس تسعية.
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 تحليل الصناديق االستئمانية العامة حسب بُعد نتائج اإلدارة

نظرا ألن الغرض م  الصناد ق االست سانية العامة هو تعز ز القدرة السؤسسية، فس  السهم إ  اد عالقة واضحة   -220

تحايال الحتياجات الصااناد ق االساات سانية العامة حسااب أبعاد نتائج  0-. و قد  ال دو  رابعاالبرنامجرة مع أولو ات إدا

 في السائة منها إلى السيدان. 40اإلدارة: حيث تسلل العسايات والنظم والشراكات ثالي االحتياجات، و وجه نحو 

 د نتائج اإلدارة: تحليل الصناديق االستئمانية العامة، حسب أبعا2-الجدول رابعا

 توقعات  

 البرنامج

 مخصصة

 للمكاتب اإلقليمية/المكاتب القطرية

 ماليين الدوالرات النسبة المئوية ماليين الدوالرات  

 5.6 8 15 األفراد 6البعد 

 32.3 22 50 الشراكات 2البعد 

 59.6 40 75 العسايات والنظم 0البعد 

 12.6 14 27 البرامج 0البعد 

 10.9 11 21 لسساللة والتسو لا 2البعد 

 121.0 100 188 المجموع 

  األفراد0البعد : 

،  وجااه منهااا 2460في السااائااة م  احتياااجااات عااا   2 –مايون دوالر أمر كي  62 سااااااتاا ثر هاا ا البعااد بسباغ   -222

أمور م  بينها تعز ز م االت اكتساب السواهب مايون دوالر أمر كي لاسيدان. وساتساتخد  ه ه السوارد في جساة  2.4

ونشاااارها، وإدارة الحياة الوظيفية، وك لك دعم الخدمة الطبية السحساااانة، وتقد م السشااااورة لاسوظفي  ال     عساون في 

 بي ة تنطوي عاى تحد ات متزا دة.

  الشراكات4البعد : 

مايون دوالر  02.0،  وجه ثالاهسا )– 2460ون دوالر أمر كي م  احتياجات عا  ماي 24 –في السائة  22  سلل  -224

مع الحكومات وسااائر وكاالت األمم الستحدة،  البرنامجأمر كي( لاسيدان. وسااتعسل ه ه السوارد عاى تعز ز شااراكات 

 وتشسل:

 ة سية، واألم  الغ ائي، والحسا الشراكة مع حكومة البراز ل لتنسية قدرة الحكومات الوطنية في م ا  التغ  ة السدر

 االجتساعية 

  والبرنامج السشتر  بي  الوكاالت التي تتخ  م  روما مقرا لها بش ن التسكي  االقتصادي لاسرأة الر فية 

  والشراكة بي  األعضال الرئيسي  في الا نة الدائسة السشتركة بي  الوكاالت، والعناصر الفاعاة الحكومية

 تخطيو لسواجهة الكوارث في خسسة بادان شد دة الخطورة في آسيا والعسكر ة لانهوض بال

  وتقد م السساعدة التقنية لاقدرة األفر قية عاى مواجهة السخاطر، ومرفق ت مي  مبتكر  زود الدو  األعضال

 السشاركة ب موا  نقد ة متوفرة في الحا  عند حدوث كارثة طبيعية.
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  العمليات والنظم1البعد : 

مايون  29.4في الساائة ) 29مايون دوالر أمر كي(، منهاا  22) 2460في الساائاة م  احتيااجاات عاا   04 سلال   -222

دوالر أمر كي( لاسيدان. وساااتدعم السوارد إجرال تحساااينات عاى العسايات األسااااساااية، ملل تعظيم سااااسااااة اإلمداد، 

مات القانونية في م ا  النقد والقسااائم. كسا أن التسو ل اإلضااافي لقضااا ا ومبادرة الشاارال م  أجل التقد ، وتعز ز الخد

السوارد البشر ة سيساعد عاى انتقا  السوارد البشر ة م  دور السعامالت واالمتلا  إلى دور استباقي في تقد م خدمات 

 .البرنامجفعالة لاسد ر   والسوظفي  عاى نطاق 

  الربامج2البعد : 

 62.4، منها ما  قل ع  النصااااااف )2460مايون دوالر أمر كي( م  احتيااجاات عاا   22في الساائاة ) 60 سلال   -222

 مايون دوالر أمر كي( لاسيدان. وستستخد  ه ه السوارد عاى النحو التالي:

 ال نسي   م السساواة بي لتعز ز وحدة الشؤون ال نسانية وقدرة السكاتب اإلقايسية عاى دعم السكاتب القطر ة لتعسي

 وتسكي  السرأة في جسيع العسايات 

  ووضع برامج لتعز ز الصسود الس تسعي 

  للبرنامجع  طر ق تطو ر نظا   بالبرنامجودعم مبادرات جد دة، ملل ز ادة خدمات اإلنترنت الحالية الخاصة 

 متعدد الاغات و تسم بسرونة عالية، و عتسد عاى شبكة الو ب.

 ساءلة والتمويل: امل5البعد 

في السااائااة لاسياادان.  22، منهااا 2460مايون دوالر أمر كي( م  احتياااجااات عااا   26في السااائااة ) 66 سلاال   -229

 وستستخد  ه ه السوارد عاى النحو التالي:

  لتعز ز اإلدارة السالية، وإدارة السخاطر، والضوابو الداخاية 

 لحد م  تفتيت التسو ل لاتخفيف م  آثار السخاطر وز ادة الكفالة، وهو ما  ؤدي في نها ة وتحسي  التخطيو، وا

 األمر إلى تكاليف أقل 

  وتسكي  البرنامج م  تحقيق هدا األمم الستحدة الخاص بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 .وتعظيم عسايات وأدوات الرصد وإدارة األدال 

 رية المخصوصةالصناديق االستئمانية القط

الصااناد ق االساات سانية القطر ة السخصااوصااة هي صااناد ق عاى السسااتوى القطري لتسكي  السكاتب القطر ة م    -244

مساااااااعادة الحكوماات عاى إدارة وتنفيا  م سوعاة متنوعاة م  البرامج الستوائسة مع األهداا االسااااااتراتي ية األربعة 

 .للبرنامجال د دة 

، وهو مستوى مساثل 2460مايون دوالر أمر كي في عا   24.6وم  الستوقع أن تصال قيسة ه ه الصاناد ق إلى   -246

. وال هات الرئيساااااية التي توفر موارد ه ه الصاااااناد ق هي الحكومات السضاااااايفة، مع أن هنا  حكومات 2460لعا  

 اصة  سك  أن تسهم أ ضا في ه ا النوع م  الصناد ق االست سانية.وبادانا أخرى وبعض السؤسسات الخ
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أنه حدث تحو  إقايسي كبير في اسااتخدا  الصااناد ق االساات سانية القطر ة السخصااوصااة.  0-و بي  ال دو  رابعا  -242

،  توقع 2460ا الالتينية. وفي عا  ، كانت تساااتخد  ه ه الصاااناد ق بصاااورة حصااار ة تقر با في أمر ك2460ففي عا  

 مز دا م  االستخدا  له ه الصناد ق االست سانية في أقاليم أخرى، وخاصة في آسيا وال نوب األفر قي. البرنامج

 

 الصناديق االستئمانية القطرية المخصوصة، حسب اإلقليم – 3114: توقعات عام 4-الجدول رابعا

 المكتب اإلقليمي
 3114توقعات عام 

 سال ي  الدوالرات()ب

 3112أرقام عام 

 )بسال ي  الدوالرات(

 النسبة المئوية

 3114لعام 

 النسبة المئوية

 3112لعام 

 92 57 66.0 39.8 بنسا: أمر كا الالتينية والبحر الكار بي

 4 21 2.6  15.0 بانكو : آسيا

 1 12 0.7  8.2 جوهانسبر : ال نوب األفر قي

 1 4 0.5  3.0 داكار: غرب أفر قيا

القاهرة: الشرق األوسو، وشسا  أفر قيا، وأوروبا 

 الشرقية، وآسيا الوسطى

2.1  0.2 3 0 

 2 3 1.7  2.0 نيروبي: شرق ووسو أفر قيا

 100 100  71.7  70.1 المجموع 

بادا  69بادا مقابل  20إلى  2460ية في عا  وم  الستوقع أن  زداد عدد البادان التي توجد لد ها صناد ق است سان  -240

مايون دوالر  04.2في السائة ) 22برامج قطر ة مسولة م  الصااااااناد ق االساااااات سانية  2. و تاقى أكبر 2460في عا  

(. وفي 2-)ال دو  رابعا 2460أمر كي( م  األموا  الستوقعة لاصااناد ق االساات سانية القطر ة السخصااوصااة في عا  

ر السكتب اإلقايسي في بنسا بال زل األكبر م  موارد الصااناد ق االساات سانية القطر ة السخصااوصااة، ، اساات ث2460عا  

في السائة م  الس سوع. وفي  22وخاصاااة في كولومبيا، وكوبا، والساااافادور، وها تي، هندوراس حيث باغت النسااابة 

ة بوليفيا دولسانية بادان إضافية، م  بينها ، م  الستوقع أن ت هب أموا  الصاناد ق االست سانية ال د دة إلى ث2460عا  

 ، ومصر، والهند، وموزامبيق.الستعددة القوميات

 أكبر خمسة برامج قطرية :3114: الصناديق االستئمانية القطرية المخصوصة في عام 2-الجدول رابعا

 3114توقعات عام  البلد

 )بسال ي  الدوالرات(

 3112أرقام خطة اإلدارة لعام 

 لدوالرات()بسال ي  ا

 10.5 10.6 كولومبيا )السكتب اإلقايسي في بنسا(

 0 8.7 الهند )السكتب اإلقايسي في بانكو (

 0 7.5 موزامبيق )السكتب اإلقايسي في جوهانسبر (

 1.0 7.2 إكوادور )السكتب اإلقايسي في بنسا(

 24.4 6.8 هندوراس )السكتب اإلقايسي في بنسا(

 35.9 40.8 المجموع الفرعي 

 35.8 29.3 بادان أخرى

 71.7 70.1 المجموع 
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 تحليل الصناديق االستئمانية القطرية المخصوصة، حسب الهدف االستراتيجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقنية السساعدة توفير ل 0أن غالبية الصناد ق االست سانية ستركز عاى الهدا االستراتي ي  6-و بي  الشكل رابعا  -240

 قدرات لاحكومات السضيفة.وتنسية 

   الدعم لتحسي  كفالة البرامج الحكومية الرئيسية لألم  الغ ائي، ملل نظا  التوز ع العا   البرنامجفي الهند، سيقد

 السوجه.

   خدمات الشرال والاوجستيات لبرنامج إعادة الت هيل التغ وي ال ي وضعته  البرنامجفي موزامبيق، سيقد

 .الحكومة

  في دولة بوليفيا الستعددة القوميات، وإكوادور، والسافادور، وبيرو، وسري النكا، ستستخد  الصناد ق االست سانية

بصورة مختافة لتحسي  قدرة الس تسعات السحاية عاى الصسود في وجه اءثار السابية لتغير السناق، وتحسي  

 األم  الغ ائي والتغ وي، والتصدي لاقضا ا ال نسانية.

عاى تحسااي  تحايل هشاااشااة األوضاااع  6وسااتعسل أنشااطة الصااناد ق االساات سانية في إطار الهدا االسااتراتي ي   -242

ورسم خرائطها، بسا في ذلك ع  طر ق مراكز االتصا ، والسساعدة في تنسية قدرات االستعداد لاطوارئ واالست ابة 

 لها.

 ستقد  أنشطة الصناد ق االست سانية تحايال لرصد األم  الغ ائي. 2وفي إطار الهدا االستراتي ي   -244

برامج التغ  ة السدرسية وتقو ة األغ  ة  0وساتدعم أنشاطة الصاناد ق االسات سانية في إطار الهدا االساتراتي ي   -242

 لاس سوعات الضعيفة.

 ابات الخاصةالحس

( إلدارة السسااهسات الخاصة 6م  النظا  السالي:  6-2  وز لاسد ر التنفي ي إنشاال حساابات خاصاة طبقا لاسادة   -242

 ( ولدعم أنشطة طو اة األجل.2أو األموا  السخصصة لألغراض البرام ية أو السؤسسية أو السترداد التكاليف  

1الهدف 
6 2الهدف 

8

3الهدف 
58

4الهدف 
28

يجي موارد الصناديق االستئمانية القطرية المخصوصة  حسب ال دف االسترات: 1-الشكل رابعا
(بالنسبة المئوية)
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م  تقد م خدمات أساااسااية لاس تسع اإلنساااني األوسااع، ملل خدمات اإلخالل  البرنامجوتسك  الحسااابات الخاصااة   -249

لاسساافر   في حاالت الطوارئ السفاج ة، والنقل ال وي في مناطق غير م مونة ونائية. وتستخد  ه ه الحسابات أ ضا 

 السحاسبية الداخاية األخرى، ملل الت جير العالسي لاسيارات.ألغراض الت مي  ال اتي والترتيبات 

، فإنها تىرصااد في السيزانية تحت بند السشااروعات البرنامجوعندما تتعاق إ رادات الحسااابات الخاصااة ب نشااطة   -224

 ملل تكاليف ت جير السيارات، ورسو  الت مي .  –التشغياية 

( مسااتودعات األمم الستحدة 6في السائة م  ه ه الحافظة، هي:  44وأكبر خسسااة حسااابات خاصااة، والتي تشااكل   -226

( البرنامج 0( األم   0( اساااترداد تكاليف تكنولوجيا السعاومات العاماة في السيدان  2لالسااات ابة لاحاالت اإلنساااانية  

 )23((.2-ران )انظر الشكل رابعاالطي 29العالسي لت جير السيارات  

 )بسال ي  الدوالرات( 3114في عام  : توقعات الحسابات الخاصة3-الشكل رابعا

 

مايون دوالر أمر كي، وهو مساااتوى  624، سااايصااال م سوع أنشاااطة الحساااابات الخاصاااة إلى 2460وفي عا    -222

 .2460مساثل لعا  

 2444أىنش  ه ا الحساب الخاص في  ونيو/حز ران  الستحدة لالست ابة لاحاالت اإلنسانية. شبكة مستودعات األمم 

إلدارة مساهسات ال هات السانحة والعائدات م  الخدمات في السراكز التابعة لشبكة السستودعات. وتدعم ه ه 

 ظسات غير الحكومية لتعز زالشبكة عسايات التخز   التي تقو  بها األمم الستحدة، والسنظسات الحكومية، والسن

 قدرة الس تسع اإلنساني عاى االست ابة لحاالت الطوارئ.

 اسية األس استرداد تكاليف تكنولوجيا السعاومات العاماة في السيدان، توحد ه ه العساية إدارة جسيع البرم يات

تقيم هيكال مباشرا ، وتقدر األح ا  العالسية، وتتفاوض عاى األسعار بصورة مركز ة، وبالبرنامجالخاصة 

السترداد التكاليف م  السكاتب السيدانية. و ستخد  الحساب الخاص أ ضا في هيكل استرداد التكافة بالنسبة 

                                                      
 .2460استلني الحساب الخاص لسرفق الشرال اءجل ألن مشتر ات األغ  ة الستوقعة والتكاليف الستعاقة بها مدرجة بالفعل في برنامج عسل عا   (23)

180
مليون

دوالر

حسابات أخر 

34%

مليون دوالر9 

مستود ات األمم 
المتحدة لالستجابة 
للحاالت ا نسانية

23%

مليون دوالر42

استرداد تكاليف 
تكنولوجيا المعلومات 
العاملة في الميدان

1 %

مليون دوالر27

األمن

10%

مليون دوالر19

البرنامج العالمي
لت جير السيارات

9%

مليون دوالر17

الطيران

9%

مليون دوالر16
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لاتكاليف الستكررة لتكنولوجيا السعاومات التشغياية فيسا  تعاق بالبنية األساسية لتكنولوجيا السعاومات األساسية 

 لغرض االستسرار ة. لبرنامجاالتي تعتبر ضرور ة في جسيع مكاتب 

 ، لضسان التنسيق األمني ال اري مع  2462أىنش  ه ا الحساب في  نا ر كانون اللاني  الحساب الخاص لألم

مكاتب األم  السيداني اإلقايسي  واالست ابة ل سيع حوادث األم  في السيدان  وتوز ع موظفي األم  عاى السيدان 

في وفيات السوظفي  في ظروا مشبوهة  وتقد م السساعدة في إدارة حوادث  لدعم السوظفي  السعيني   والتحقيق

 الرهائ  و/أو اعتقا  أو احت از السوظفي .

 .وتخفيض البرنامجلتبسيو شرال مركبات  2444في عا   البرنامجأىنش  ه ا  البرنامج العالسي لت جير السيارات ،

لفوري التوافر ا البرنامجي إدارة أصو  السركبات. و حقق تكاليف اإلدارة والسكاتب القطر ة، وتوفير السرونة ف

ألسطو  موحد لسركبات تستلل لسعا ير األمان، واإلدارة السحسنة لألصو  واستخدامها، ومركز ة وتبسيو 

 الشرال.

   ت ، وهو  وفر نظا  إدارة السواد واإلدارة السالية لعسايا2440الحساب الخاص لاطيران. أىنش  ه ا الحساب في عا

، ولتحسي  معا ير وشبكات الطيران. وتوفر خدمة الطيران عسايات النقل ال وي بالبرنامجالطيران الخاصة 

لضسان استسرار توز ع األغ  ة دون توقف في حالة انسداد الطرق، وضعف البنية األساسية، والنزاعات، 

 والكوارث الطبيعية.

 عاومات واالتصاالت، ودعم األم  الغ ائي لاس تسع وتوجد حسابات خاصة أخرى لاوجستيات، وتكنولوجيا الس

 الدولي، والت مي  ال اتي، ومكتب الدعم في السيدان وفي حاالت الطوارئ.

 4102-4104آفاق الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة، 

عرض التوقعات السنخفضااة والعالية لاصااناد ق ك زل م  خطة اإلدارة الستداولة التي تسااتغرق ثالث ساانوات، تى   -220

التقد رات الواردة م   2464و 2462لاعام. وتعكل التوقعات السنخفضاااة في عامي  0-االسااات سانية في الشاااكل رابعا

عب السقر لالحتياجات الستوقعة. وتسااااتند التوقعات السرتفعة إلى ات اهات/آفاق تار خية من  عا   السكاتب القطر ة وشااااى

 في السائة ع  التوقع السنخفض. 20ز د بنسبة ، وت2462

 فيباغ 2464أما الرقم لعا    2462دوالر لعا  مايون  624و باغ التوقع السنخفض لاصااناد ق االساات سانية العامة   -220

مايون  199 فيباغ 2464  أمااا الرقم لعااا  2462لعااا   دوالر مايون 194 باغ التوقع السرتفع و. مايون دوالر 642

 الشااارال م  أجل التقد  ور تط. و ساااتندمبادرتي في  وذلك أسااااساااا ،اساااتلسارات أقلبالتوقع السنخفض نب  و ت. دوالر

 ، إلى تطور بنال القدرة السؤسسية.2460في السائة ع  عا   0التوقع السرتفع، وال ي  ز د بنسبة 

  2462مايون دوالر أمر كي في عا   22توقع السنخفض لاصااناد ق االساات سانية القطر ة السخصااوصااة و باغ ال  -222

، أما 2462مايون دوالر أمر كي لعا   22مايون دوالر أمر كي. و باغ التوقع السرتفع  24فيباغ  2464أماا الرقم لعا  

في السائة ع   0وقع السرتفع، وال ي  ز د بنساابة مايون دوالر أمر كي. و سااتند الت 20فيباغ  2464الرقم بالنساابة لعا  

 ، إلى االت اهات الحالية لادعم السقد  م  الحكومات السضيفة.2460عا  

مايون  624، وهو 2460، م  الستوقع أن تظل الحسابات الخاصة ثابتة عند مستوى 2464و 2462وفي عامي   -224

 مع تقييسات األعسا  لاسستقبل والتي أجراها مد رو الحسابات الخاصة.دوالر أمر كي، تسشيا 
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 3116-3113: االتجاهات والتوقعات بالنسبة للصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة، 2-الشكل رابعا

 )بماليين الدوالرات(
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

 المكاتب اإلقليمية والقطرية –دعم البرامج  –ألف 

 المكاتب اإلقليمية 

 آسيا  -المكتب اإلقليمي  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

 -  - 1 1   5   9   1    -  - 17   31    -  48   

خدمات دعم  2014  

  رامج واإلدارةالب

 -  - 1   1   5   12   3   1    - 23   30    -  53   

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى –المكتب اإلقليمي   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   5   6   4  -  -   17   40   -   57  

خدمات دعم  2014  

  ج واإلدارةالبرام

-  -   1   1   5   9   7  -  -   23   40   -   63  

 غرب أفريقيا  –المكتب اإلقليمي   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   4   11   5  -  -   22   34   1   57  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   4   12   7  -  -   25   39    64  

 شرق ووسط أفريقيا  –المكتب اإلقليمي   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   3   3   10   3  -  -   20   44   1   65  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   4   6   11   3  -  -   24   45   -   69  

              فريقيا جنوب أ –المكتب اإلقليمي   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   3   5   4  -  -   14   32   -   46  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   3   9   5  -  -   19   35   -   54  

             ا  
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  –لمكتب اإلقليمي  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   4   5   1  -  -   12   31   -   43  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   4   8   2  -  -   16   35   -   51  

 المجموع الفرعي للمكاتب اإلقليمية   

  316   2   212   102   -  -  18   46   24   8   6   -  خدمات دعم البرامج واإلدارة 2013  

  354   -   224   130   -  1   27   61   27   9   6   - خدمات دعم البرامج واإلدارة 2014  

 المكاتب القطرية   

خدمات دعم  2013  

البرامج 

  واإلدارة 

-  -   11   30   29   5   16  -  -   91   329   -   420  

تكاليف الدعم    

 المباشرة

-  -  -   15   79  218  449  138  -   899  5 552   -  6 451  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   11   30   28   1   27  -  -   97   323   -   420  

تكاليف الدعم    

 المباشرة

-  -   1   15   91  236  514  101   6   964  6 190   -  7 154  

 المكاتب اإلقليمية والقطرية –مجموع دعم البرامج 

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   17   38   53   51   34  -  -   193   541   2   736  

تكاليف الدعم    

 المباشرة

-  -  -   15   79  218  449  138  -   899  5 552   -  6 451  

  187 7  2   093 6  092 1  -  138  483  269  132  53   17   -  - 3112مجموع    

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   17   39   55   62   54   1  -   227   547   -   774  
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

تكاليف الدعم    

 المباشرة

-  -   1   15   91  236  514  101   6   964  6 190   -  7 154  

  928 7  -   737 6  191 1  6   102  568  298  146  54   18   -  - 3114مجموع     

 المقر الرئيسي  –دعم البرامج  –باء 

 مكتب نائب المدير التنفيذي ومدير اإلدارة العامة   

خدمات دعم  2013  

 البرامج واإلدارة

-   1  -  -  -   1  -  -  -  2   -   2  4  

دعم خدمات  2014  

 البرامج واإلدارة

-   1  -  -  -   1  -  -  -  2   -   2  4  

 مكتب نائب المدير التنفيذي ومدير اإلدارة العامة   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -   1   1  -  -  -  2   -   4  6  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -   1   1   1  -  -  3   -   6  9  

الشؤون   

 الجنسانية

                

خدمات دعم البرامج  2013  

  واإلدارة

-  -  -   1  -   2  -  -  -  3   -   1  4  

خدمات دعم البرامج  2014  

  واإلدارة

-  -  -   1  -   2  -  -  -  3   -   1  4  

 األمن الميداني  

خدمات دعم  2013  

  واإلدارةالبرامج 

-  -  -   1   1   1  -   1  -  4   -   1  5  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   1   1  -   1  -  4   -   1  5  

 االستعداد للطوارئ   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1  -   2   5  -   1  -  9   -   2   11  
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

عم خدمات د 2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1  -   2   5  -   1  -  9   -   2   11  

 مساعد المدير التنفيذي لخدمات العمليات –خدمات العمليات   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-   1  -  -  -   1  -  -  -  2   -   2  4  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-   1  -  -  -   1  -  -  -  2   -   2  4  

 التخطيط االستراتيجي   

خدمات دعم البرامج  2013  

  واإلدارة

-  -  -   2  -  -   1  -  -  3   -   -  3  

خدمات دعم البرامج  2014  

  واإلدارة

-  -  -   2  -   1  -  -  -  3   -   1  4  

 مستشار التغذية   

خدمات دعم  2013  

  اإلدارةالبرامج و

-  -   1  -  -  -  -  -  -  1   -   1  2  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1  -  -  -  -  -  1   -   1  2  

 الشراكات مع المنظمات غير الحكومية  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -  -   1  -  -  -  1   -   -  1  

ت دعم خدما 2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -   -  

 ابتكار السياسات والبرامج   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   3   9   11   9   1  -   34   -   12   46  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   3   9   11   9   1  -   34   -   12   46  
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

 اللوجستيات  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   4   7   13   13   2   1   41   -   38   79  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   4   7   14   12   2   1   41   -   38   79  

 المشتريات  

خدمات دعم  2013  

  دارةالبرامج واإل

-  -   1   1   3   6   3   2  -   16   -   12   28  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   3   5   3   2  -   15   -   13   28  

 تكنولوجيا المعلومات  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   5   12   18   10  -   47   18   17   82  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   5   12   17   9  -   45   19   17   81  

 مكتب دبي  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1  -   -  -  -  -  1   -   -  1  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -   -  

 التخفيض )يحدد الحقا( 

خدمات دعم  2013 

  البرامج واإلدارة

- - - - - - - - - - - - - 

خدمات دعم  2014 

  البرامج واإلدارة

- - - - - - (1) - - (1) - - (1) 

 المقر الرئيسي  –مجموع دعم البرامج 

خدمات دعم  2013  

  البرامج 

-   2   7   13   28   54   44   17   1   166   18   92   276  
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

خدمات دعم  2014  

 البرامج

-   2   5   14   28   54   41   16   1   161   19   96   276  

 اإلدارة والتنظيم –جيم 

 اإلدارة 

 مكتب المدير التنفيذي   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

 1  -   1   1  -   2   3  -  -  8   -   9   17  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

 1  -   1   1  -   3   2  -  -  8   -   8   16  

 االتصاالت  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   8   7   3   2  -   22   1   11   34  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   8   7   3   2  -   22   -   11   33  

 الموارد البشرية  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   2   6   5   21   10  -   45   -   52   97  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   2   7   7   21   10  -   48   -   52   100  

 مكتب الشؤون القانونية  

مات دعم خد 2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1    5   2   4  -   13   -   5   18  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   1   4   4   3  -   14   -   5   19  

 مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   2   4   8   9   4   1   29   -   8   37  
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   2   4   8   9   4   1   29   -   8   37  

 مكتب التقييم  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1  -   4   4  -  -  -  9   -   3   12  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1  -   4   4  -  -  -  9   -   3   12  

 مكتب أمين المظالم  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1  -  -  -  -  -  1   -   1  2  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1  -  -  -  -  -  1   -   2  3  

 مكتب األخالقيات  

خدمات دعم  2013  

  لبرامج واإلدارةا

-  -  -   1  -  -  -  -  -  1   -   1  2  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1  -  -  -  -  -  1   -   1  2  

 مكتب مساعد المدير التنفيذي  –خدمات الشراكة والحوكمة   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-   1  -  -  -   1  -  -  -  2   -   2  4  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-   1  -  -  -   1  -  -  -  2   -   2  4  

 مكتب الدعم –مكتب مساعد المدير التنفيذي  –خدمات الشراكة والحوكمة   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -   -  

دعم خدمات  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -   1  -  -  -  -  1   -   1  2  

            الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها  
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   1    1   -  3   -   1  4  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   1  -   1  -  -  3   -   1  4  

 الشراكات مع المنظمات غير الحكومية  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -   -  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -  -   1   1  -  -  2   -   -  2  

 مكتب دبي   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -   -  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1  -   1  -  -  -  2   -   -  2  

          مكاتب البرنامج )أديس أبابا وبروكسل وطوكيو واشنطن(  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   5   4   2   6  -  -   17   2   12   31  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   5   4   4   6  -  -   19   2   12   33  

 الشراكات مع القطاع الخا    

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   1   1  -  -  -  3   -   1  4  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   2   4   13   11  -   31   -   5   36  

 الشراكات بين الوكاالت )نيويورك(  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   1   2   -  -  5   -   3  8  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   1   2  -  -  -  5   -   3  8  
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

 حكومات بما فيها )روما وبيجين وباريس(الشراكات مع ال  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   4   3   6   2  -   17   5   12   34  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   4   3   6   2  -   17   5   12   34  

 أمانة المجلس التنفيذي   

 خدمات دعم 2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   2   5  -  -  -  8   -   16   24  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   2   5  -  -  -  8   -   16   24  

 التخفيض )يحدد الحقا( 

خدمات دعم  2013 

  البرامج واإلدارة

- - - - - - - - - - - - - 

خدمات دعم  2014 

  ج واإلدارةالبرام

- - - - (2) (5) (2) - - (9) - (2) (11) 

 اإلدارة -المجموع الفرعي   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

 1   1   8   19   35   45   51   22   1   182   8   137   327  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

 1   1   9   20   37   49  64  32   1   213   7   140   359  

  التنظيم 

 مكتب مساعد المدير التنفيذي رئيس الشؤون المالية –تسيير الموارد والمساءلة   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-   1  -  -  -   1  -  -  -  2   -   2  4  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-   1  -  -  -   1  -  -  -  2   -   2  4  

 تجديد ودعم أساليب العمل   
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   1   1   1   1  -  5   -   2  7  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   1  -   3  -  -  5   -   2  7  

 الميزانية والبرمجة  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   2   4   3   8  -  -   18   -   26   43  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   2   3   3   9  -  -   18   -   30   48  

 المالية والخزانة  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   4   4   9   3  -   22   3   29   54  

مات دعم خد 2014  

  البرامج واإلدارة

-  -   1   1   4   4   10   2  -   22   3   27   52  

 إدارة ورصد األداء  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   3   3   5  -  -   12   -   5   17  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   3   3   4  -  -   11   -   5   16  

 الخدمات اإلدارية  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   3   2   3   1  -   10   5   46   61  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   3   3   6   1  -   14   5   44   63  

 التخفيض )يحدد الحقا( 

خدمات دعم  2013 

  واإلدارةالبرامج 

- - - - - - - - - - - - - 

خدمات دعم  2014 

  البرامج واإلدارة

- - - - - - (2) - - (2) - (2) (4) 
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 2014-2013د م المباشرة المتعلقة بالمو فين بحسب بنود اال تماد  : خدمات د م البرامج وا دارة وتكاليف ال2-أوال-الجدول ألف

  مسائل أخرى  فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق      

مساعد المدير   المدير التنفيذي        

  التنفيذي

الموظفون   المجموع   1-ف   3-ف   2-ف   4-ف   2-ف   1-مد   3-مد 

المحليون 

 الميدانيون

ر الرئيسي المق

ومكاتب االتصال 

 والخدمات العامة

إجمالي 

 المجموع

 التنظيم  –المجموع الفرعي   

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-   1   2   6   15   14   26   5  -   69   8   109   185  

خدمات دعم  2014  

  إلدارةالبرامج وا

-   1   2   6   14   14   30   3  -   70   8   108   186  

            االعتمادات المركزية  

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

-  -  -  -   3  -  -  -  -  3   -   -  3  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

-  -  -   1   2  -  -  -  -  3   -   -  3  

 مجموع اإلدارة والتنظيم 

خدمات دعم  2013  

  البرامج واإلدارة

 1   2   10   25   53   59   77   27   1   254   16   245   515  

خدمات دعم  2014  

  البرامج واإلدارة

 1   2   11   27   53   63   94  35   1  286   15   247  548 

 المجموع الكلي 

م خدمات دع 2013  

 البرامج واإلدارة

 1   4   34   76  134  164  155   44   2   613   575   339  1 527  

تكاليف الدعم    

 المباشرة

-  -  -   15   79  218  449  138  -   899  5 552   -  6 451  

  978 7  339   127 6  512 1  2   182  604  382  213  91   34   4   1  2012 مجموع   

خدمات دعم  2014  

 البرامج واإلدارة

 1   4   33   80  135 179 189  52   2   674   581   343  1598  

تكاليف الدعم    

 المباشرة

-  -   1   15   91  236  514  101   6   964  6 190   -  7 154  

  752 8  343   771 6 638 1  8   153 703 415  226  95   34   4   1  2013 مجموع    
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014و 2013: الوحدة التن يمية لميزانية خدمات د م البرامج وا دارة بحسب بنود اال تماد  3 –أوال  –الجدول ألف 
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 المكاتب ا قليمية والقطرية –د م البرامج  –ألف 

 المكاتب ا قليمية 

 آسيا  –المكتب ا قليمي 

2013 4 164 2 220 606 2 8 336 79 354 37 18 1 182 2 9 2 45 6 0 0 1 4 905 9 069 

2014 5 419 2 106 758 138 4 672 219 338 100 28 1 059 3 7 2 38 6 0 0 16 5 492 10 911 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وأسيا الوسط  –المكتب ا قليمي 

2013 4 046 927 148 241 8 250 98 126 39 101 760 0 39 5 10 0 0 0 0 2 751 6 797 

2014 5 374 1 174 353 308 8 237 159 139 41 117 1 049 0 45 5 5 0 0 0 0 3 640 9 014 

  رب أفريقيا  –المكتب ا قليمي 

2013 5 181 1 391 0 0 10 440 50 0 105 235 1 143 21 35 6 45 0 0 0 0 3 480 8 661 

2014 5 825 1 710 50 88 10 523 30 360 128 236 1 107 28 39 8 45 0 0 0 0 4 363 10 188 

  اشرق ووسط أفريقي –مي المكتب ا قلي

2013 4 882 1 310 420 0 10 700 50 510 45 100 1 240 10 50 0 75 0 0 0 0 4 520 9 402 

2014 6 023 1 836 400 73 20 750 50 250 47 171 1 161 10 50 0 75 0 0 0 20 4 915 10 937 

 الجنوب األفريقي –المكتب ا قليمي 

2013 3 299 1 666 0 24 8 150 20 636 26 154 943 11 45 0 0 12 0 0 0 3 696 6 995 

2014 4 484 1 904 0 83 8 210 20 625 56 159 862 11 54 0 0 12 0 0 10 4 015 8 500 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  –المكتب ا قليمي 

2013 3 015 1 171 0 0 4 250 0 24 121 20 621 5 16 0 9 0 0 0 0 2 242 5 257 

2014 3 929 1 592 0 73 4 250 0 99 121 20 543 5 16 8 9 0 0 0 0 2 742 6 671 
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 المكاتب ا قليمية  –المجمو  الفر ي 

2013 24 587 8 686 1 173 266 48 2 126 297 1 649 374 628 5 888 49 195 13 184 18 0 0 1 21 594 46 181 

2014 31 054 10 322 1 562 763 54 2 642 478 1 811 493 733 5 782 57 211 23 172 18 0 0 46 25 167 56 221 

 المكاتب القطرية 

2013 27 817 5 079 475 605 13 822 30 686 247 647 1 603 0 518 7 406 312 0 0 201 11 653 39 470 

2014 28 430 5 524 575 650 15 937 0 650 250 550 1 353 0 550 10 450 350 0 0 175 12 039 40 470 

 المكاتب ا قليمية والقطرية –مجمو  د م البرامج 

2013 52 404 13 765 1 648 871 61 2 948 327 2 336 621 1 275 7 492 49 713 20 590 330 0 0 202 33 247 85 651 

2014 59 485 15 846 2 137 1 413 69 3 579 478 2 461 743 1 283 7 135 57 761 33 622 368 0 0 221 37 206 96 691 

 المقر الرئيسي ))خدمات العمليات( –د م البرامج  –با  

 مكتب نائب المدي التنفيذي ومدير ا دارة العامة

2013 1 422 0 80 0 7 81 0 0 0 24 74 0 0 2 0 0 0 0 25 294 1 716 

2014 1 989 0 90 3 10 103 0 0 0 34 84 0 0 3 0 0 0 0 23 350 2 340 

 الش ون الجنسانية

2013 779 0 21 0 0 50 3 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 98 877 

2014 811 0 21 0 0 50 3 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 98 909 

 األمن الميداني 

2013 957 0 0 0 0 40 0 0 0 4 11 0 0 10 0 0 0 0 0 66 1 023 

2014 995 0 0 0 0 40 0 0 0 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1 060 



 

 

W
F
P

/E
B

.2
/2

0
1

3
/5

-A
/1

 
2

2
 

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014و 2013: الوحدة التن يمية لميزانية خدمات د م البرامج وا دارة بحسب بنود اال تماد  3 –أوال  –الجدول ألف 

  

ن 
في
 
مو
 ال
ف
لي
كا
ت

ن 
يو
حل
لم
 ا
ن
فو
 
مو
ال

 

ن
يو
ار
ش
ست
ال
ا

ة  
قت
م 
 ال
نة
او
مع
ال

ية 
اف
 
 
 ا
مل
لع
 ا
ت
 ا
سا

 

ل 
عم
 ال
ت
يا
فر
س

 

ب
ري
تد
ال

 

ار
ج
 ي
ا

 

ة 
 ز
ج
أل
وا
ق 
اف
مر
ال

نة
يا
ص
وال
ف 

 ي
تن
وال

ب  
ات
مك
 ال
ت
ما
لز
ست
م

ة 
بي
كت
لم
 ا
ت
فا
رو
ص
لم
وا

  
خر
أل
ا

 

ت 
ال
صا

الت
 ا
ت
ما
خد

ا 
جي
لو
نو
تك
و

ة 
رك
شت
لم
/ا
ت
ما
لو
مع
ال

 

ت
نا
مي
ت 
ال

 

ت 
با
رك
لم
 ا
ار
ج
تئ
س
 ا
ف
لي
كا
ت

 ا
يل
شغ
وت

فة 
 ا

ست
ال
ا

 

ت 
ال
كا
لو
 ا
ن
 م
ت
ما
خد

 
خر
أل
ا

 

م 
ألم
 ا
ت
ما
 
من
ت 
ما
خد

دة
ح
مت
ال

 

رئ
ة 
يئ
ه

ية
س
ا

ية 
ون
ان
لق
 ا
ت
ما
خد
ال

 

 
خر
 أ
ئل
سا
م

 

ن
في
 
مو
ال
 ب
ق
عل
تت
ال 
ف 

لي
كا
ت

 

  
مو
ج
لم
ا

 

 االستعداد للطوار  

2013 2 132 5 12 1 0 0 0 0 6 18 53 0 0 4 0 0 0 0 2 101 2 234 

2014 2 222 5 12 1 0 0 0 0 6 18 53 0 0 4 0 0 0 0 2 101 2 324 

 مكتب مسا د المدير التنفيذي  –خدمات العمليات 

2013 736 0 40 0 4 62 0 0 0 9 54 0 0 2 0 0 0 0 0 171 907 

2014 766 0 40 0 4 62 0 0 0 9 54 0 0 2 0 0 0 0 0 171 938 

 التخطيط االستراتيجي 

2013 781 0 97 0 0 20 0 0 0 80 7 0 0 0 0 0 0 0 0 203 984 

2014 899 0 234 0 0 40 0 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 309 1 209 

 مستشار التغذية 

2013 421 0 36 2 0 7 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 80 501 

2014 396 0 48 5 0 29 0 0 0 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 117 513 

 الشراكات م  المن مات  ير الحكومية 

2013 198 0 50 0 0 10 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 11 79 277 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ابتكار السياسات والبرامج 

2013 8 160 0 208 50 6 160 10 0 0 75 179 0 0 0 0 0 0 0 7 694 8 854 

2014 8 501 0 150 50 5 200 10 0 0 75 179 0 0 0 0 0 0 0 26 694 9 195 

 اللوجستيات

2013 11 541 0 0 0 25 213 0 0 0 54 395 0 0 0 0 0 0 0 0 687 12 227 

2014 12 200 0 32 0 5 214 0 0 0 50 393 0 0 0 0 0 0 0 0 695 12 894 
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 المشتريات

2013 4 358 0 23 108 0 34 0 1 0 32 191 0 0 0 56 0 0 0 0 445 4 803 

2014 4 390 0 100 217 0 60 20 0 0 45 200 0 0 0 0 0 0 0 10 652 5 042 

 تكنولوجيا المعلومات

2013 10 009 0 939 974 40 436 346 0 0 10 1 826 0 0 0 4 282 742 0 0 0 9 595 19 604 

2014 10 107 300 1 132 1 360 40 690 260 192 0 10 1 762 0 0 0 3 250 0 0 0 0 8 996 19 103 

 مكتب دبي 

2013 395 0 0 0 0 0 0 0 0 250 14 0 0 0 0 0 0 0 0 264 658 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 التخفيض )يحدد الحقا(

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 -166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 

 المقر الرئيسي )فر  العمليات –مجمو  د م البرامج 

2013 41 888 5 1 505 1 136 82 1 114 361 1 6 579 2 843 0 0 18 4 338 742 0 0 46 12 776 54 665 

2014 43 110 305 2026 1 636 64 1 488 293 192 6 287 2 797 0 0 9 3 250 0 0 0 61 12 415 55 526 

 ا دارة والتن يم  –جيم 

 ا دارة 

 مكتب المدير التنفيذي 

2013 2 829 0 80 0 70 500 50 0 0 120 183 0 0 80 0 0 0 0 69 1 152 3 981 

2014 3 026 0 80 0 70 500 40 0 0 120 180 0 0 66 0 0 0 0 75 1 131 4 157 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014و 2013: الوحدة التن يمية لميزانية خدمات د م البرامج وا دارة بحسب بنود اال تماد  3 –أوال  –الجدول ألف 
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 االتصاالت

2013 5 807 50 951 0 8 85 12 139 0 168 632 0 0 8 0 0 0 0 304 2 357 8 164 

2014 5 976 0 988 200 8 149 12 185 4 168 716 0 0 8 0 0 0 0 320 2 757 8 733 

 الموارد البشرية 

2013 12 486 0 759 99 0 198 90 0 0 20 354 0 0 0 0 0 0 0 0 1 520 14 006 

2014 13 923 0 287 0 0 134 665 8 0 40 698 0 0 0 0 0 0 0 54 1 885 15 808 

 مكتب الش ون القانونية

2013 2 851 0 272 130 0 35 0 0 0 25 83 0 0 0 0 0 0 0 66 610 3 461 

2014 3 195 0 100 269 0 35 0 0 0 25 83 0 0 0 0 0 0 0 17 530 3 724 

 مكتب المفت  العام والرقابة

2013 6 301 0 306 5 2 681 70 0 0 28 146 0 0 1 0 0 0 0 98 1 337 7 638 

2014 6 576 0 406 10 2 704 70 0 0 33 153 0 0 5 0 0 0 0 20 1 403 7 979 

 مكتب التقييم

2013 2 266 0 2 347 0 0 550 40 0 0 10 46 0 0 0 0 15 3 0 0 3 011 5 277 

2014 2 387 0 2 625 0 0 265 46 0 0 10 46 0 0 0 0 15 4 0 0 3 011 5 397 

 الم الم مكتب أمين

2013 418 0 15 0 2 92 20 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 10 150 568 

2014 522 0 15 0 2 92 20 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 10 156 678 

 مكتب األخالقيات

2013 418 0 40 0 0 31 0 0 0 0 40 0 0 0 3 0 0 0 7 121 540 

2014 434 0 54 0 0 40 0 0 0 11 41 0 0 0 3 0 0 0 7 155 590 
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 مسا د المدير التنفيذي  –خدمات الشراكة والحوكمة 

2013 736 0 0 0 15 85 6 0 0 6 31 0 0 7 0 0 0 0 20 170 906 

2014 766 0 0 0 15 85 6 0 0 6 31 0 0 7 0 0 0 0 20 170 937 

 مكتب الد م  -مسا د المدير التنفيذي  –خدمات الشراكة والحوكمة 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 345 0 100 70 10 80 2 0 0 70 60 0 0 0 0 0 0 0 20 412 756 

 مكتب دبي 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 546 162 35 12 7 21 17 0 20 23 21 5 21 12 0 0 0 0 0 354 900 

 الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا

2013 785 0 44 0 0 13 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 72 857 

2014 819 0 45 0 0 12 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 72 891 

 الشراكات م  المن مات  ير الحكومية 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 373 0 50 32 0 20 2 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 113 486 

 لقطا  الخا  الشراكات م  ا

2013 871 0 0 0 0 0 0 0 0 80 9 0 0 0 0 0 0 0 0 89 960 

2014 6 020 400 400 300 10 400 30 250 25 300 234 0 0 2 2 0 0 0 30 2 382 8 402 

 الشراكات م  الحكومات )تشمل روما وبيجين وباريس(

2013 4 508 168 148 33 7 248 6 63 3 54 148 2 4 6 1 0 0 0 149 1 039 5 547 

2014 4 706 168 196 125 7 245 12 63 3 96 160 2 4 7 1 0 0 0 150 1 236 5 943 
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 الشراكات بين الوكاالت )نيويورك(

2013 1 681 0 162 0 0 10 0 321 41 6 99 0 0 3 0 0 0 0 0 641 2 322 

2014 1 603 0 245 0 0 84 30 297 59 11 78 1 0 3 0 0 0 0 0 809 2 412 

 البرنامج )أديس أبابا وبرلين وبروكسل وجنيف وطوكيو واشنطن( مكاتب

2013 5 506 111 161 16 5 181 26 604 66 129 281 6 7 11 46 10 0 0 62 1 721 7 227 

2014 5 644 81 237 164 12 347 47 651 68 122 328 8 9 6 46 10 0 0 17 2 152 7 796 

 أمانة المجلس التنفيذي 

2013 3 251 0 0 679 46 1 10 0 0 114 69 0 0 36 1 0 194 0 610 1 760 5 011 

2014 3 513 0 58 660 60 6 10 0 0 38 120 0 0 20 0 0 329 0 700 2 000 5 513 

 التخفيض )يحدد الحقا(

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 -2 085 0 1 908 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 085 0 

 ا دارة -المجمو  الفر ي 

2013 50 715 329 5 285 962 155 2 710 329 1 126 109 765 2 144 7 11 152 51 25 197 0 1 395 15 751 66 466 

2014 58 290 811 7 829 2 019 202 3 218 1 009 1 454 179 1 078 2 982 15 34 135 51 25 332 0 1 440 22 813 81 103 

 التن يم 

 مكتب مسا د المدير التنفيذي رئيس الش ون المالية –يير الموارد والمسا لة تس

2013 767 0 20 0 3 70 0 0 0 6 34 0 0 2 0 0 0 0 5 140 907 

2014 800 0 20 0 8 70 0 0 0 6 34 0 0 2 0 0 0 0 0 140 940 

 تجديد ود م أساليب العمل 

2013 1 172 0 0 10 0 40 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 2 97 1 269 

2014 1 223 0 0 10 0 30 0 0 0 5 46 0 0 0 0 0 0 0 2 93 1 316 
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 الميزانية والبرمجة 

2013 5 974 0 38 160 10 26 0 0 0 40 112 0 0 0 0 0 0 0 0 386 6 361 

2014 6 714 0 400 250 50 70 0 0 0 80 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 030 7 743 

 المالية والخزانة 

2013 6 805 172 39 31 53 119 34 0 11 0 141 0 0 0 3 0 0 0 0 603 7 408 

2014 7 117 200 50 31 35 110 30 7 12 50 180 0 0 0 3 0 0 0 0 708 7 825 

  دارة ورصد األدا  

2013 2 848 0 150 0 0 53 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 39 281 3 128 

2014 2 837 0 200 30 8 88 21 0 0 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 446 3 284 

 الخدمات ا دارية 

2013 5 382 124 1 095 240 107 254 285 0 3 009 1 520 1 277 150 167 2 70 0 0 0 0 8 297 13 679 

2014 6 555 124 530 240 101 254 285 0 3 158 1 500 1 401 250 167 0 70 0 0 0 0 8 079 14 634 

 التخفيض )يحدد الحقا(

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 -542 0 332 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 0 

 المجمو  الفر ي للتن يم 

2013 22 947 296 1 342 441 172 563 318 0 3 020 1 566 1 648 150 167 4 73 0 0 0 45 9 804 32 751 

2014 24 705 324 1 532 771 201 621 335 7 3 170 1 682 1 901 250 167 2 73 0 0 0 2 11 038 35 742 

 اال تمادات المركزية

2013 2 715 0 2 0 5 580 0 0 0 200 7 1 375 0 1 1 317 2 500 0 70 795 6 852 9 568 

2014 3 808 0 483 0 0 170 0 0 0 605 0 1 183 0 0 1 502 3 202 0 100 1 676 8 921 12 730 
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 لتن يم مجمو  ا دارة وا

2013 76 377 625 6 628 1 403 332 3 853 647 1 126 3 129 2 531 3 798 1 532 178 157 1 441 2 525 197 70 2 235 32 408 108 785 

2014 86,804 1 134 9 844 2 790 403 4 009 1 344 1 461 3 350 3 365 4 883 1 448 201 137 1 626 3 227 332 100 3 118 42 771 129 575 

 المجمو  الكلي 

2013 170 669 14 395 9 781 3 410 475 7 914 1 335 3 463 3 756 4 385 14 133 1 582 891 195 6 369 3 597 197 70 2 483 78 431 249 100 

2014 189 399 17 285 14 006 5 839 536 9 077 2 115 4 113 4 099 4 935 14 814 1 505 962 179 5 499 3 595 332 100 3 400 92 393 281 792 
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 الملحق الثاني

 حسب بنود االعتماد 4102ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام مقترح تفاصيل 

 2460)التقد ر ة( ولعا   2460-2462ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسااااب بنود االعتساد لافترة  6-ثانيا-ألف بي  ال دو     -6

 السندرجة تحت“ الس سوع”تكاليف السوظفي  وغير السوظفي . وتشاااسل أعسدة “ م سوع التكاليف”وقعة(. وتشاااسل أعسدة )الست

 السوظفي  الفنيي  الدوليي  والوطنيي . “ عدد الوظائف”خانة 

 ميزانية دعم البرامج واإلدارة حسب بنود االعتماد :1-ثانيا-ألفالجدول 

 3114المتوقعة لعام  3112لعام التقديرية  3113النفقات لعام  

مجموع  عدد الوظائف

التكاليف 

)ماليين 

 الدوالرات(

مجموع  عدد الوظائف

التكاليف 

)ماليين 

 الدوالرات(

مجموع  عدد الوظائف

التكاليف 

)ماليين 

 الدوالرات(

 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية

السكاتب اإلقايسية  – دعم البرامج

 كاتب القطر ةوالس

176 657 73.2 193 736 85.7 227 774 96.7 

 55.5 276 161 54.7 276 166 70.3 322 169 السقر  – دعم البرامج

 129.6 548 286 108.8 515 254 103.4 489 266 اإلدارة والشؤون اإلدار ة

 281.8 598 1 674 249.1 527 1 613 246.9 468 1 611 المجموع

 كاتب اإلقليمية والمكاتب القطريةالم –دعم البرامج 

 املكاتب اإلقليمية 

تسلل السكاتب اإلقايسية خو الدعم األو  لاسكاتب القطر ة والصااااوت السعبِّر ع  السد ر   القطر ي . وباعتبارها جزلا   -2

الالمركز ة في السسااؤولية وساااطة صاانع القرار ع   بتحقيق البرنامجفإنها تسضااي قىدما بالتزا   للبرنامجم  السقر العالسي 

طر ق تعز ز فعالية اإلدارة، والشااااراكات، والرقابة التشااااغياية، واالتساااااق عاى السسااااتو ي  اإلقايسي والقطري وك لك ع  

 وسياساته.  البرنامجطر ق ضسان تنفي  استراتي ية 

 ة:وفيسا  اي وظائفها الرئيسي  -0

  البرنامجتوفير اإلرشاد والدعم السياساتي والتوجيه لعسايات  

  دعم اإلدارة واإلشراا عاى برنامج عسل السكاتب القطر ة 

  رصد أدال برامج السكاتب القطر ة 

  توفير اإلشراا عاى مسائل اإلدارة والسيزانية 

  باد  السوارد والتشغياية التي تحتا  إليها، وتيسير تتقد م الدعم الوظيفي إلى السكاتب القطر ة لتزو دها بالقدرات التقنية

 التقنية بي  السكاتب القطر ة.
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توز ع الوظااائف السسولااة م  ميزانيااة دعم البرامج واإلدارة والتكاااليف حسااااااب السكاااتااب  2-ثااانيااا-ألفو بي  ال اادو    -0

 9.2فإن معظم الز ادة في االسااااااتلسارات الستكررة، وهي  "الوفال بالغرض"اإلقايسياة ولاسكااتاب القطر ة ككل. ووفقا لسبدأ 

هاة إلى السكاتب اإلقايسية والسكاتب القطر ة التي تتاقى  42مايون دوالر أمر كي، أي  في السائة م  بي   00في الساائاة، موجم

 .2460مايون دوالر أمر كي م  ميزانية دعم البرامج واإلدارة الستوقعة لعا   226.2

تشااااااسل تكاليف السوظفي  وغير السوظفي  “ م سوع التكاليف”في الساحق اللاني فإن أعسدة  6وكسا  تبيم  م  ال دو    -2

 و شسل م سوع أعداد الوظائف السوظفي  الفنيي  الدوليي  والوطنيي .

 مكاتب القطريةالمكاتب اإلقليمية وال –: دعم البرامج 3-ثانيا-الجدول ألف

 3114المتوقعة لعام  3112التقديرية لعام  3113النفقات لعام   

مجموع  عدد الوظائف

التكاليف 

)ماليين 

 الدوالرات(

مجموع  عدد الوظائف

التكاليف 

)ماليين 

 الدوالرات(

مجموع التكاليف  عدد الوظائف

)ماليين 

 الدوالرات(

 لمجموعا الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية

 10.9 53 23 9.1 48 17 7.9 39 15 السكتب اإلقايسي في بانكو  

 9.0 63 23 6.8 57 17 6.2 41 17 السكتب اإلقايسي في القاهرة 

 10.2 64 25 8.7 57 22 8.1 49 20 السكتب اإلقايسي في داكار 

 8.5 54 19 7.0 46 14 6.1 38 11  جوهانسبر السكتب اإلقايسي في 

 10.9 69 24 9.4 65 20 7.5 41 14 قايسي في نيروبي السكتب اإل

 6.7 51 16 5.3 43 12 5.0 33 10 السكتب اإلقايسي في بنسا 

 40.5 420 97 39.5 420 91 32.4 416 87 السكاتب القطر ة

 96.7 774 227 85.7 736 193 73.2 657 176 المجموع

 املكاتب القطرية 

 . وتتسلل مسؤوليتها الرئيسية في اءتي:للبرنامجسكاتب القطر ة هي مركز اللقل بالنسبة ال  -4

  ئج وفي وسياساته، وتنفي  ورصد وإثبات النتا للبرنامجتصسيم وتنفي  السشروعات والبرامج وفقا لاخطة االستراتي ية

 الوقت ذاته ضسان السوالمة مع فر ق األمم الستحدة القطري 

 الكاماة ع  إدارة موارد السكاتب القطر ة، بسا فيها السوارد البشر ة، وتنسيق سالمة وأم  السوظفي   ضسان السساللة 

  تكو   شراكات مع الساطات الوطنية، والسنظسات غير الحكومية، وجساعات الس تسع السدني، والسانحي ، والقطاع

 ج الخاص، والسؤسسات السالية والبحلية، م  أجل ز ادة فعالية البرام

 .تخطيو وتنفي  السبادرات واستخدا  األدوات ال د دة 

م  الساحق -0خصااااااص ميزانيااة دعم البرامج واإلدارة تبعااا لح م السكتااب القطري عاى النحو السبيم  في ال اادو  وتى   -2

 اللاني.

  



WFP/EB.2/2013/5-A/1 96 

 

 

9
6

 
W

F
P

/E
B

.2
/2

0
1

3
/5

-A
/1

  

 : ال يكل المعياري للمكاتب القطرية3-ثانيا-ألفالجدول 

 عدد المكاتب مخصصات دعم البرامج واإلدارة تبحجم المك

 12 مد ر قطري واحد كبير جدا

 11 مد ر قطري واحد كبير

دوالر لتكاليف التشغيل، بسا  624 444مد ر قطري واحد باإلضافة إلى  متوسو

فيها تكاليف السوظفي  الوطنيي  السسولي  م  ميزانية دعم البرامج 

 واإلدارة

18 

دوالر أمر كي لتكاليف  244 444احد باإلضافة إلى مد ر قطري و صغير

التشغيل، بسا فيها تكاليف السوظفي  الوطنيي  السسولي  م  ميزانية دعم 

 البرامج واإلدارة

22 

دوالر أمر كي لتكاليف  224 444مد ر قطري واحد باإلضافة إلى  صغير جدا

زانية دعم يالتشغيل، بسا فيها تكاليف السوظفي  الوطنيي  السسولي  م  م

 البرامج واإلدارة

15 

 78 المجموع

ه لاسكاتب القطر ة م  أجل تقد م 0-وظيفة م  الرتبة ا 22ما م سوعه  خصص  ،* باإلضافة إلى ذلك   دعم استراتي ي وموجم

 اعسايات السيدانية.ل 

 المقر  –دعم البرامج 

في روما في  البرنامجنية دعم البرامج واإلدارة السخصااااااصااااااة لدعم البرامج في مقر ميزا 0-ثاانيا-ألف بي  ال ادو    -2

 .)الستوقعة( 2460)التقد ر ة( وفي  2460و 2462

تشااااااسل تكاليف السوظفي  وغير السوظفي  “ م سوع التكاليف”في الساحق اللااني فاإن أعسادة  6وعاى غرار ال ادو    -9

 وع عدد الوظائف السوظفي  الفنيي  الدوليي  والسوظفي  الوطنيي . و شسل م س
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 مقر البرنامج في روما –: دعم البرامج 4-ثانيا-ألفالجدول 

 3114المتوقعة لعام  3112التقديرية لعام  3113النفقات لعام   

مجموع  عدد الوظائف

التكاليف 

)ماليين 
 *الدوالرات(

مجموع  عدد الوظائف

التكاليف 
ماليين )

 *الدوالرات(

 مجموع عدد الوظائف

 )ماليينالتكاليف 
 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية *الدوالرات( 

 تسيير العمليات

مكتب نائب السد ر التنفي ي 

 ومد ر اإلدارة العامة

5 8 1.9 4 10 1.7 5 13 2.3 

 0.9 4 3 0.9 4 3 - - - **مكتب الشؤون ال نسانية

 1.1 5 4 1.0 5 4 1.0 5 4 عبة األم  السيدانيش

 2.3 11 9 2.2 11 9 2.2 11 8 شعبة االستعداد لاطوارئ

 خدمات العمليات

مكتببب مسببببببببباعببد المببدير 
 التنفيذي

- - - 2 4 0.9 2 4 0.9 

مببببكببببتببببب الببببتببببخببببطببببيببببط 
 االستراتيجي 

- - - 3 3 1.0 3 4 1.2 

 0.5 2 1 0.5 2 1 1.5 6 6 مكتب المشورة التغذوية

مكتببببب الشبببببببراكببببات مع 
 المنظمات غير الحكومية

- - - 1 1 0.3 - - - 

عبة السبياسات والبرام   شبع
 **  واالبتكار

- - - 34 46 8.9 34 46 9.2 

 - - - - - - 8.3 44 33 شعبة البرام  

 12.9 79 41 12.2 79 41 13.3 84 44 شعبة اللوجستيات

 5.0 28 15 4.8 28 16 4.3 23 12 شعبة الشراء

عبببببببة تببكببنببولببوجبببيببببا شبببببببع 
 المعلومات

47 76 23.0 47 82 19.6 45 81 19.1 

 - - - 0.7 1 1 - - - مكتب دبي 

  - - - - - 14.8 65 10 **شععبة خدمات اإلدارة

 - (1) (1) - - - - - - التخفيض )يحدد الحقا(

 55.5 276 161 54.7 276 166 70.3 322 169 المجمو 

 ف  شسل تكاليف السوظفي  وغير السوظفي العسود الخاص بس سوع التكالي *

عبة الشااؤون ال نسااانية في  2460العسود الخاص بعا   ** عبة السااياسااات والتخطيو واالسااتراتي يات وشااى  عبِّر ع  الهيكل التنظيسي ال د د. وأىدرجت شااى

عبة السياسات والتخطيو2460ضاس  بند االعتساد السخصاص لةدارة. وفي عا   2462عا   واالستراتي يات مع شىعبة البرامج في شىعبة  ، أدم ت شاى

عبة خدمات اإلدارة إلى الشااؤون اإلدار ة )انظر ال دو   عبة مع  2السااياسااات والبرامج واالبتكار. ونىقات شااى م  الساحق اللاني( بسا  عكل موالمة الشااى

ضاس  شعبة  2462غير الحكومية ال ي كان مدرجا عا  جرى نقل مكتب الشاراكات مع السنظسات  2460وفي عا  إدارة تسايير السوارد والسسااللة. 

ضاااااااس  إدارة خدمات  2460خدمات العسايات، وسااااااايتم إدراجه عا   السنظساات غير الحكومياة إلى إدارةمع الهي اات الستعاددة األطراا والعالقاات 

 الشراكة والحوكسة.

 اإلدارة والشؤون اإلدارية

 2462تفاصاايل توز ع تكاليف اإلدارة والشااؤون اإلدار ة وأعداد السوظفي  في الساانتي   2-ثانيا-ألفو   تضااس  ال د  -64

 .2460)التقد ر ة( وعا   2460و
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 : اإلدارة والشؤون اإلدارية2-انياث-ألفالجدول 

 3114المتوقعة لعام  3112التقديرية لعام  3113النفقات لعام   

مجموع التكاليف  عدد الوظائف

ماليين )
 *الدوالرات(

مجموع التكاليف  عدد الوظائف

)ماليين 
 *الدوالرات(

مجموع التكاليف  عدد الوظائف

)ماليين 
 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية *الدوالرات(

          اإلدارة

 4.2 16 8 4.0 17 8 4.0 17 8 مكتب السد ر التنفي ي

شااااعبة السااااياسااااات والتخطيو 

 الستراتي ياتوا

15 20 4.7 - - - - - - 

 - - - - - - 0.5 2 2 **مكتب الشؤون ال نسانية

 8.7 33 22 8.2 34 22 9.9 40 26 شعبة االتصاالت

 15.8 100 48 14.0 97 45 13.7 96 45 شعبة السوارد البشر ة

 3.7 19 14 3.5 18 13 3.2 18 13 مكتب الشؤون القانونية

 8.0 37 29 7.6 36 29 6.8 37 28 ةلرقابمكتب السفتط العا  وا

 5.4 12 9 5.3 11 8 4.9 11 8 مكتب التقييم

 0.7 3 1 0.6 2 1 0.5 2 1 مكتب أمي  السظالم

 0.6 2 1 0.5 2 1 0.5 2 1 مكتب األخالقيات

 - - - - - - 0.7 3 1 مكتب حاو  مكافحة ال وع

 إدارة خدمات الشراكة والحوكمة

 1.7 6 3 0.9 4 2 1.0 4 2 لتنفي يمكتب مساعد السد ر ا

 0.9 2 2 - - - - - - مكتب دبي 

الوكااالت التي تتخا  م  روما 

 مقرا لها

- - - 3 4 0.9 3 4 0.9 

مكتب الشراكات مع السنظسات 

 غير الحكومية

- - - - - - 2 2 0.5 

عبة الشااااراكات مع القطاع  شااااى

 الخاص

3 4 1.1 3 4 1.0 31 36 8.4 

 5.9 34 17 5.5 34 17 6.2 37 18 ع الحكوماتشعبة الشراكات م

شعبة الشراكات بي  الوكاالت 

 )نيو ور (

5 8 2.4 5 8 2.3 5 8 2.4 

 7.8 33 19 7.2 31 17 7.2 32 18  البرنامجمكاتب 

 5.5 24 8 5.0 24 8 5.0 24 8 أمانة الس ال التنفي ي

عباة العالقاات مع ال هي اات شاااااااى

الستعددة األطراا والسنظسات 

 **ر الحكوميةغي

7 10 1.6 - - - - - - 

 - (11) (9) - - - - - - التخفيض )يحدد الحقا(

 213 66.5 326 182 74.0 367 209 المجموع الفرعي لإلدارة

 

359 81.1 

 الشؤون اإلدارية

 إدارة تسيير الموارد والمساءلة

مكتب مسااااعد السد ر التنفي ي 

 ورئيل الشؤون السالية

2 3 0.8 2 4 0.9 2 4 0.9 

مكتاب ت اد اد ودعم أسااااااااليب 

 العسل

6 9 1.5 5 7 1.3 5 7 1.3 

 7.7 48 18 6.4 43 18 6.1 43 18 شىعبة السيزانية والبرم ة
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 : اإلدارة والشؤون اإلدارية2-انياث-ألفالجدول 

 3114المتوقعة لعام  3112التقديرية لعام  3113النفقات لعام   

مجموع التكاليف  عدد الوظائف

ماليين )
 *الدوالرات(

مجموع التكاليف  عدد الوظائف

)ماليين 
 *الدوالرات(

مجموع التكاليف  عدد الوظائف

)ماليين 
 المجموع الفنية المجموع الفنية المجموع الفنية *الدوالرات(

 7.8 52 22 7.4 54 22 7.8 54 23 شىعبة السالية والخزانة

 3.3 16 11 3.1 17 12 2.0 12 8 شىعبة إدارة ورصد األدال

 14.6 63 14 13.7 61 10 - - - **شىعبة خدمات اإلدارة

 - (4) (2) - - - - - - التخفيض )يحدد الحقا(

المجموع الفرعي للشاااااااؤون 

 اإلدارية

57 122 18.3 69 185 32.8 70 186 35.7 

 12.7 3 3 9.6 3 3 11.1 - - االعتسادات السركز ة

 129.6 548 286 108.8 515 254 103.4 489 266 المجموع

 تكاليف  شسل تكاليف السوظفي  وغير السوظفي .العسود الخاص بس سوع ال *

عبة الشااؤون ال نسااانية في  2460العسود الخاص بعا   ** عبة السااياسااات والتخطيو واالسااتراتي يات وشااى  عبِّر ع  الهيكل التنظيسي ال د د. وأىدرجت شااى

عبة السياسات وا2460ضاس  بند االعتساد السخصاص لةدارة. وفي عا   2462عا   لتخطيو واالستراتي يات مع شىعبة البرامج في شىعبة ، أدم ت شاى

عبة مع إدارة تسيير السوارد وا عبة خدمات اإلدارة إلى الشاؤون اإلدار ة بسا  عكل موالمة الشاى في ولسساللة. الساياساات والبرامج واالبتكار. ونىقات شاى

الهي ات الستعددة ضاااااااس  شاااااااعبة العالقات مع  2462عا   نقال مكتاب الشاااااااراكاات مع السنظسات غير الحكومية ال ي كان مدرجاجرى  2460عاا  

 ضس  إدارة خدمات الشراكة والحوكسة. 2460خدمات العسايات، وسيتم إدراجه عا   السنظسات غير الحكومية إلى إدارةاألطراا و
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 الملحق الثالث

 لمحات عامة إقليمية –االحتياجات التشغيلية 

تبي  الفقرات السرد ة التالية االحتياجات التشغياية اإلقايسية الستوقعة، وأثر السياق الراه  عاى البرامج والتنفي ،    -6

 والخطو اإلقايسية لدعم الخطة االستراتي ية.

 االحتياجات حسب اإلقايم والهدا االستراتي ي. 6-ثاللا-و بي  الشكل ألف  -2
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االحتياجات التشغيلية،:1-ثالثا-الشكل ألف

حسب اإلقليم والهدف االستراتيجي

1الهدف  2الهدف  3الهدف  4الهدف 
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 المكتب اإلقليمي في بانكوك

 : االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في بانكوك1-ثالثا-الجدول ألف

 مليون دوالر أمريكي 697 مجموع االحتياجات التشغيلية

 مايون 60.9 عدد السستفيد   

 مايون ط  متري 4.4 كسية األغ  ة 

 62 عدد العسايات

 عسايات فيهاالبادان التي م  السقرر إجرال 
: أفغانستان، بنغالد ط، بوتان، كسبود ا، جسهور ة كور ا الشعبية الد سقراطية، إندونيسيا، 62

 جسهور ة الو الد سقراطية الشعبية، ميانسار، نيبا ، باكستان، الفابي ، سري النكا

 

 دوالرات()بماليين ال: االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في بانكوك 3-ثالثا-الشكل ألف

 

 واجه إقايم آساايا تحد ات اقتصاااد ة وسااياسااية واجتساعية وبي ة معقدة  ىفاقسها انعدا  األم  الغ ائي ومؤشاارات التغ  ة   -0

 السليرة لاقاق. عاى أن اإلقايم  شسل عدة بادان ناش ة متوسطة الدخل ومناطق تشهد نسوا اقتصاد ا سر عا. 

ب معظم عسل   -0 عاى حاالت اإلغاثة السستدة دعسا لاهدفي  االستراتي يي   2464-2460 ترةفي الف البرنامجوسوا  نص 

في اإلقايم هسا العسايتان السستدتان لةغاثة واإلنعاش في أفغانساااااتان وباكساااااتان الاتان عدلت  للبرنامج. وأكبر تدخاي  0و 6

سا لسراعاة القيود الستزا دة السفروضاااااة عاى وصاااااو  السسااااااعدة اإلنساااااانية، والتحد ات األمنية، وتقابات م االت تركيزه

في كال الباد   إلى الحد م  ساااول التغ  ة، وز ادة معدالت السواظبة عاى الدراساااة، والتصااادي  البرنامجالتسو ل. و ساااعى 

الس تسعااات السحايااة جرال الكوارث الطبيعيااة. وتسااااااااهم  السخاااطر التي تتعرض لهااا الحااد م لحاااالت النزوح الست ااددة، و

 بدور كبير في تعز ز االستقرار. البرنامجمساعدات 

أسااااباب انعدا  األم  الغ ائي عاى األجل الطو ل في اإلقايم.  0في إطار هدفه االسااااتراتي ي  البرنامج عالج وسااااوا   -2

ة في بنغالد ط وكسبود ا وإندونيساايا وجسهور ة الو الد سقراطية الشااعبية ونيبا  تحولها م  وسااوا تواصاال البرامج القطر 

التنفي  السباشااااار إلى تعز ز القدرات الحكومية في م ا  مكافحة ال وع وساااااول التغ  ة. وتحققت أكبر ز ادات عاى صاااااعيد 

  ه ه الحكومات م  خال البرنامجية، وسوا  دعم تنسية القدرات في كسبود ا وإندونيسايا وجسهور ة الو الد سقراطية الشاعب

تساااااايم  البرنامجلها، وإدارة مخاطر الكوارث. وفي بوتان،  زمع  التغ  ة السدرساااااية، واالساااااتعداد لاطوارئ واالسااااات ابة

. وفي الهند، سااااايسااااااعد 2462الحكومة السساااااؤولية بالكامل ع  إدارة وتنفي  البرنامج الوطني لاتغ  ة السدرساااااية في عا  

530األغذية 
مليون دوالر 

76%

النقد 
والقسائم 

مليون35
دوالر 

5%

تنمية 
القدرات 
33وزيادتها 

مليون دوالر 
5%

تكاليف 
الدعم 
المباشرة 

مليون 99
دوالر 

14%

مكونات التكلفة

1الهدف 
مليون 289
%41دوالر 

2الهدف 
ماليين 210
%30دوالر 

388الهدف 
مليون دوالر 

13%

4الهدف 
مليون دوالر111

16%

األهداف االستراتيجية

العمليات 
الممتدة 
لإلغاثة 
واإلنعاش 

ماليين 506
%73دوالر 

المشروعات 
راالب/اإلنمائية

م  القطرية 
مليون 168

دوالر
24%

العمليات 
23الخاصة 

مليون دوالر 
3%

فئات البرامج
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الحكومة عاى التوسااااااع في تكنولوجيا القياس الحيوي لتحد د السسااااااتفيد   م  نظا  التوز ع العا  والقضااااااال عاى  البرنامج

  وسااوا  بدأ 2460في الهند إلى نها ته في عا   للبرنامج األخيراالزدواجية والتضااارب. وسااوا  صاال البرنامج القطري 

 .2460ثنائي لاسساعدة التقنية في عا   برنامج  

وسوا تنطاق مبادرة مشتركة مع منظسة األمم الستحدة  .م  األولو ات في ه ا اإلقايمهي  التغ  ة واالساتعدادوأنشاطة   -4

لاحاد م  التقز  في بااد   ت ر بيي  م  خال  نهج متعادد القطااعات. و  ري تعز ز  2460لاطفولاة )اليونيسااااااف( في عاا  

ألولى ا األلف  و  فترة  مشااروعات تقو ة األرز باسااتخدا  األغ  ة السغ  ة السنت ة محايا، مع التركيز عاى التغ  ة م  خال

. وتهدا الخطة الطو اة األجل إلى اساااتخدا  ه ه السنت ات في مشاااروعات السعونة الخارجية والرعا ة الصاااحية م  الحياة

  ا في نها ة السطاا ب سعار ميسورة. الحكومية، وبرامج التغ  ة وشبكات األمان، وبيعها ت ار

السرتفعة السخاطر والكبيرة األثر الحكومات والسنظسات تصااورات السشااتركة بشاا ن ال البرنامجوسااوا تشااسل خطو   -2

ا   ساايسا في م الواإلنسااانية والقوات العسااكر ة. وسااوا تركز الخطو عاى تنسية قدرات مكاتب إدارة الكوارث الطبيعية، 

عاى ز ادة تعاونه مع مكتب تنساايق الشااؤون اإلنسااانية في م ا   البرنامجالاوجسااتيات واالساات ابة لاطوارئ. وسااوا  عسل 

 االستعداد لاكوارث الطبيعية، خاصة في بنغالد ط، وإندونيسيا، وميانسار، ونيبا ، والفابي .

النقد والقسااااااائم في الحاالت التي  سلل فيها ذلك أكلر أشااااااكا  التحو الت فعالية، إلى جانب  جالبرناموسااااااوا  وزع   -2

بل كساب العيط السستدامة. وسوا تزداد تحو الت النقد والقسائم بنسبة  األغ  ة ك داة لةغاثة، وإنشاال األصاو ، وتعز ز ساى

، عاى أن تتركز أكبر الز ااادات في 2464حتى  2460مايون دوالر أمر كي في الفترة م   02في السااائااة لتصاااااال إلى  04

 أفغانستان وجسهور ة الو الد سقراطية الشعبية وميانسار.

انعدا  األم  الغ ائي ونقص التغ  ة، م  خال  الساانوات اللالث السقباة السااكان ال     عانون  البرنامجوسااوا  ساااعد   -9

ر   م  النزاع والكوارث، والعائد  ، والس تسعات السحاية الضااااعيفة األخرى. وسااااوا تسلل والسشاااارد   داخايا الستضاااار

عسايات التوز ع العا ، والتغ  ة السدرسااية، والتغ  ة، وإنشااال األصااو  أهم األنشااطة التي سااي ري االضااطالع بها. وسااوا 

بل كسااب العيط في البرنامجتسكِّ  ه ه األنشااطة  السخاطر، وتسكي  الحد م  األجل القصااير، و م  إنقاذ األرواح وحسا ة سااى

م   2460بفضااال حافظته لعا   البرنامج. وساااوا  تسك  جل الطو لالساااكان م  تابية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة في األ

 تابية االحتياجات الواسعة التنوع في ه ا اإلقايم السعقمد والستغيِّر. 
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 المكتب اإلقليمي في القاهرة

 : االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في القاهرة3-ثالثا-الجدول ألف

 دوالر أمريكي مليار 1.63 مجموع االحتياجات التشغيلية

 مايون  62.2 عدد السستفيد  

 مايون ط  متري 4.2 كسية األغ  ة 

 29 عدد العسايات

 البادان التي م  السقرر إجرال عسايات فيها
جسهور ة قيرغيزستان، ، جسهور ة إ ران اإلسالمية، العراق، األردن : ال زائر، أرمينيا، مصر،64

 لبنان، السغرب، فاسطي ، السودان، ال سهور ة العربية السور ة، طاجيكستان، تونل، تركيا، اليس 

 

 )بماليين الدوالرات(: االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في القاهرة 2-ثالثا-الشكل ألف

 

 شااسل السكتب اإلقايسي في القاهرة الكلير م  البادان الستوسااطة الدخل التي تتسيمز ب ساااواقها التي تعسل بكامل كفالتها.   -64

إلى طرائق السساعدة الغ ائية بادان اإلقايم عاى التحو  م  السساعدة الغ ائية السباشرة نحو الطرائق  البرنامجو ساعد انتقا  

ية ال تسلل فيها األغ  ة آل لبرنامجلهي أو  عساية طوارئ رئيسية االسات ابة لألزمة الساور ة سة عاى األموا  النقد ة. والقائ

 ،والسودان ،وفاسطي  ،ولبنان ،واألردن ،والعراق ،التحو ل الرئيسية  وتنفم  أ ضا طرائق تحو الت النقد والقسائم في مصر

 وتركيا.  ،وتونل

وأدى النزاع وعد  االسااتقرار السااياسااي إلى ز ادة أعداد األشااخاص الضااعفال والسشاارد   داخايا والالج ي . وسااوا   -66

معال ة انعدا  األم  الغ ائي القصاير األجل وساول التغ  ة، وسوا  ركز عاى بنال قدرة السكان الضعفال  البرنامج واصال 

 ،ال ساايسا في العراقو. وسااوا تظل الشااواغل األمنية تشااكل تحد ا، 2و 6االسااتراتي يي   عاى الصاسود بسا  تفق مع الهدفي 

 واليس . ، سور ةال سهور ة العربية الو ،والسودان

لحد في تعز ز قدرات إدارة السخاطر ع  طر ق ال سع بي  ا 2وتتسلل إحدى األولو ات في إطار الهدا االسااتراتي ي   -62

 م  السخاطر واالستعداد لاطوارئ وبنال القدرة عاى الصسود بغرض دعم السكاتب القطر ة.

، ووصاال ه ا 2460وتضاااعف عدد السشاارد   داخايا في ال سهور ة العربية السااور ة خال  النصااف األو  م  عا    -60

ن الحالة ل  تتحسااام  في ظل التساس الالج ي  الا ول في بادان ال وار. مال ي  شاااخص  وتشاااير التوقعات إلى أ 0العدد إلى 

. وحددت االحتياجات التشااااااغياية الستوقعة عاى 2460وسااااااي ري تسد د عساية الطوارئ القطر ة واإلقايسية حتى نها ة عا  

ال وار خال  النصاااف مايون الج  في بادان  2.2مال ي  مشااارد داخاي في ال سهور ة العربية الساااور ة و 0أسااااس وجود 

األغذية 
مليون 767

دوالر 
47%

ائمالنقد والقس
مليون 638

دوالر 
40%

تنمية القدرات 
47وزيادتها 

مليون دوالر 
3%

عم تكاليف الد
المباشرة 

مليون 165
%10دوالر 

مكونات التكلفة

1الهدف 
مليون دوالر2161

75%

2الهدف 
مليون 225

دوالر
14%

3الهدف 
مليون 50

دوالر 
3%

4الهدف 
مليون 127

دوالر
8%

األهداف االستراتيجية

عمليات الطوارئ
دوالر2401

77%

ةالعمليات الممتد
مليون 277

دوالر 
17%

المشروعات 
/اإلنمائية
البرام  
القطرية

مليون 58
دوالر

3%

عمليات خاصة 
مليون دوالر 43

3%

فئات البرامج
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. وسوا تقدم  السساعدة الغ ائية في إطار عساية الطوارئ اإلقايسية أساسا م  خال  القسائم اإللكترونية 2460األو  م  عا  

اة وبالتالي ز ادة تنوع سم  الغ ائي ودعم األسواق السحاية. وقد تتح نظامهم حتى  تسكم  السساتفيدون م  شرال أغ  تهم السفضم

، ولك  ح م الدمار في ال سهور ة العربية السااااور ة  عني حاجة السشاااارد   داخايا والالج ي  إلى 2462عا   بحاو ة الحال

عسايات مستدة لةغاثة واإلنعاش مدتها سااانتان، مع توقع  2462السسااااعدة لفترات مستدة. ول لك ساااتصااابأل العسايات في عا  

 .2464و 2462 عاميتخفيض أعداد السستفيد   تدر  يا في 

مسااااااعدة الالج ي  في ال زائر وإ ران وفاساااااطي  والساااااودان واليس  في إطار الهدفي   البرنامجوساااااوا  واصااااال   -60

راق الع مللالنزاع أو الخارجة م  نزاع البادان التي تسر بحالة ، ودعم السكان الضعفال والسشرد   في 2و 6االستراتي يي  

 رغيزستان. وجسهور ة قي

بإعادة هيكاة مساااااااعداته في نفل الوقت  2449من  عا   البرنامجوتتسيمز بي ة العسايات في السااااااودان بتعقدها. و قو    -62

بل كسااب العيط وبنال القدرة  ال ي  واصاال فيه تقد م مساااعدات الطوارئ عاى نطاق واسااع بغرض تحقيق االسااتقرار في سااى

 حتى الدرجة التي ال تعود عندهاالصااااااسود والحاد م  االعتساد عاى السعونة الغ ائية وبنال القدرات الحكومية والسدنية  عاى

والعساية السستدة لةغاثة واإلنعاش  2460. وساوا  ت سمد ه ا النهج في عساية الطوارئ لعا  البرنامجحاجة إلى مسااعدات 

تقد م السسااعدة الغ ائية إلى الساكان الستضارر   م  النزاع والصدمات  رنامجالبوما بعده. وساوا  واصال  2462في عا  

هو وكالة  البرنامج أن في دارفور والوال ات الوسااااطى والشااااارقية والسناطق اللالث وجنوب كردفان والنيل األزرق، حيث

 األمم الستحدة الوحيدة التي  سكنها الوصو  إلى تاك السناطق.

عاى تغيير حافظته في اليس  لاتركيز عاى بنال القدرة عاى الصااااااسود وإعادة هيكاة عساية الطوارئ  البرنامجو عكف   -64

ت في اليس  أكبر نسبة م  السنت ا البرنامجاسات ابة النعدا  األم  الغ ائي والتغ وي السن ر بالخطر. وساوا تشسل عسايات 

 .2460 السغ  ة الخاصة في اإلقايم في عا 

نىظم اإلعانات الغ ائية الوطنية، وتعز ز إدارة سااااااسااااااة  البرنامج، سااااايدعم 0و 0وفي إطار الهدفي  االساااااتراتي يي    -62

اإلمدادات، والنىظم الوطنية لرصاااد األم  الغ ائي، وتحساااي  نىظم الحسا ة االجتساعية وشااابكات األمان، والتغ  ة السدرساااية، 

، بالشااااراكة مع الحكومات والشااااركال اءخر  ، في تنسية القدرات بسا البرنامجالتكيُّف مع تغيُّر السناق. وسااااوا  سااااتلسر و

  تساشى مع الخطو الوطنية م  أجل تحقيق أثر مستدا . 

 0 ها بسا  تفق مع الهدفي  االستراتي يي برامج التغ  ة السدرساية وسايعسل عاى توسايع نطاق البرنامجوساوا  واصال   -62

مسااااعدة حكومتي السغرب  البرنامج  وساااي ري إدخا  مشاااروعات جد دة في األردن وجسهور ة قيرغيزساااتان. و زمع 0و

 وتونل في تنسية القدرات بغرض تحسي  برامج التغ  ة السدرسية ك زل م  نىظم شبكات األمان والحسا ة االجتساعية.

قدرات الساااااطات  ز ادةع  طر ق  السغ  اتلحاالت نقص  البرنامج، ساااايتصاااادى 0وفي إطار الهدا االسااااتراتي ي   -69

الوطنية حتى تتسك   م  مواجهة التحد ات التغ و ة. وتقع عاى السكتب اإلقايسي في القاهرة أعبال مضاااااعفة بساااابب انتشااااار 

ة السزم  والبدانة الناجسة ع  فرط التغ  ة  وال تزا  التقار ر تشااااااير إلى نقص سااااااول التغا  ة والتقز  جرال سااااااول التغ  

، خاصااااة بي  األطفا  دون الخامسااااة م  العسر والنسااااال في عسر اإلن اب. الستوسااااطة الدخلالسغ  ات الدقيقة في البادان 

ز  قا وتنفي  االست ابات التغ و ة وف، بالشراكة مع أصحاب السصاحة اءخر  ، قدرته عاى دعم تصسيم البرنامجوساوا  عزِّ

 لألولو ات الوطنية.
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مع وكااالت األمم الستحادة األخرى لوضااااااع أىطر عسال األمم الستحادة لاسساااااااعدة اإلنسائية في بادان  البرناامجو عسال   -24

إنسائية  صااائلحيير التحو اي بغرض تحقيق محددة، وصااياغة اسااتراتي يات لالساات ابة اإلقايسية وأىطر لاعسل في سااياق التغ

 مستدامة.

 المكتب اإلقليمي في داكار

 : االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في داكار2-ثالثا-الجدول ألف

 دوالر أمريكيمليار  1.11 مجموع االحتياجات التشغيلية

 مايون 62.2 عدد السستفيد  

 مايون ط  متري 4.4 كسية األغ  ة

 04 عساياتعدد ال

 البادان التي م  السقرر إجرال عسايات فيها

: بن ، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس األخضر، جسهور ة أفر قيا الوسطى، تشاد، 69

د فوار، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبر ا، مالي، مور تانيا، الني ر،  كوت

 وبر نسيبي، السنغا ، سيراليون، توغو تومي سان

 

 )بماليين الدوالرات(: االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في داكار 4-ثالثا-الشكل ألف

 

ارتفاع مسااااااتو ات انعدا  األم  الغ ائي وسااااااول التغ  ة التي  فاقسها الفقر السزم  وعد  م   عاني إقايم غرب أفر قيا   -26

لقائسة ااألوضاع واساع النطاق وتقابات األساعار والكوارث الطبيعية. ومسا  ز د م  هشااشة االساتقرار الساياساي والنزوح ال

   .الشسالية م  مالي، وني ير ا ، والسناطقانعدا  األم  في جسهور ة أفر قيا الوسطى

السسااتفيد   السحدد    6الهدا االسااتراتي ي م  خال  عسايات توز ع األغ  ة والنقد في إطار  البرنامجوسااوا  دعم   -22

لقدرة عاى وبنال ا الشااااااد ادةاألم  الغا ائي والتغا  اة. وتتطااب احتيااجاات اإلقايم توازناا بي  تابياة االحتيااجاات  د راتفي تقا

اى ة عأن تتعاضاااد أنشاااطة إنقاذ األرواح واإلنعاش والتنسية، و  ب تعسيم بنال القدرم  . وال بد جل الطو لالصاااسود في األ

 الصسود وتنسية القدرات في كل البرامج.

، تسااااتلسر غانا ومالي 0وتسلل معال ة نقص التغ  ة إحدى األولو ات في ه ا اإلقايم. وفي إطار الهدا االسااااتراتي ي   -20

ا أللف  و  األولى م  الحياة. وسااااوومور تانيا والني ر وسااايراليون في الوقا ة م  نقص التغ  ة ع  طر ق التركيز عاى ا

هة والشااماة وسيدعم السكان الضعفال السصابي  بفيروس نقص السناعة البشر ة  البرنامج نفِّ   برامج لاتغ  ة العالجية السوجم

 والسل.

1الهدف 
مليون 474

دوالر 
47%

2الهدف 
مليون82

دوالر
8%

3الهدف 
ماليين209

دوالر 
21%

4الهدف 
مليون 244

دوالر
24%

األهداف االستراتيجية

عمليات 
الطوارئ 

مليون 167
دوالر
12%

العمليات الممتدة 
لإلغاثة واإلنعاش 

مليون دوالر 615
61%

المشروعات 
برال/اإلنمائية

ام  القطرية
18%

عمليات 
48خاصة 

مليون 
دوالر

5%

فئات البرامج 

األغذية 
مليون 642

دوالر
ائم النقد والقس64%

مليون 192
دوالر
19%

تنمية 
القدرات 
49وزيادتها 

مليون دوالر
5%

عم تكاليف الد
المباشرة 

مليون 126
دوالر
12%

مكونات التكلفة
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الصدمات وبتعز ز القدرة عاى الصسود في بالتخفيف م  أثر  البرنامج،  اتز  0و 2وفي إطار الهدفي  االساتراتي يي    -20

وجه الصادمات السقباة. وساوا تنف  أنشاطة إنشال األصو  لتعز ز القدرة عاى الصسود في مواجهة الصدمات بسشاركة م  

دا هأفراد الس تسعاات السحاية القادر   بدنيا. وتنفم  التغ  ة السدرسااااااية في معظم بادان اإلقايم وذلك في السقا  األو  لدعم ال

 .0 االستراتي ي

  2460وم  الستوقع أن  تساااع اساااتخدا  تدخالت النقد والقساااائم ثالثة أضاااعاا مقارنة بالسساااتو ات التخطيطية لعا    -22

ع   . و عبِّر ذلك2460القدرات في الساانوات السقباة بسقدار الضااعف ع  السسااتوى السقرر لعا   تنسيةوسااوا تزداد أنشااطة 

 لبرنامجاارتفاع مسااتو ات الساكية الحكومية والقدرة عاى تنفي  البرامج لاحد م  انعدا  األم  الغ ائي وسااول التغ  ة. و وفِّر 

القدرات وذلك عاى ساابيل السلا  في توغو والرأس األخضاار، وم سوعة م  برامج السساااعدة التقنية والغ ائية  تنسيةبرامج 

 تومي وبر نسيبي. نوسا وغامبيا، ،د فوار يا في كوتبغرض تسايم السسؤولية تدر  

بدرجة متزا دة عاى بنال القدرة عاى الصاااااسود واإلنعاش وغيرها م  األنشاااااطة الطو اة األجل التي  البرنامجو ركز   -24

  قيا في است ابة متكاماة متعددة القطاعاتساتنفم  بالتعاون مع الشاركال ملل الحكومات وال ساعة االقتصااد ة لدو  غرب أفر

م  أجل ( R4الصسود الر في ) في البادان التسعة عشر التي  شساها اإلقايم. وفي السنغا ، اتىخ ت عاى سبيل الت ربة مبادرة

 وكسفا ،سة أتعب ة الس تسعات السحاية لبنال األصاو  الزراعية وإنشاال نىظم لات مي  واالئتسانات واالدخار باالشترا  مع منظ

 ومع االستفادة م  البرامج القائسة في م ا  سىبل كسب العيط وشبكات األمان.

وشااركاؤه التصاادي لاتحد ات الستصاااة بزراعة الحيازات الصااغيرة التي تشااكل قطاعا مهسا  البرنامجوسااوا  واصاال   -22

ل لاتنسية الزراعية في أفر قيا ال ي  تيأل فرصااااة متسيِّزة أما  البادان لز ادة في بادان أفر قيا ع  طر ق دعم البرنامج الشااااام

اإلنتااجياة الزراعياة والحاد م  ال وع عاى األجل الطو ل  وم  السقرر إجرال السرحاة اللانية م  ت ربة الشاااااارال م  أجل 

 التقد  في بوركينا فاسو ومالي.

 تكو   شااااراكات مع البرنامجألم  الغ ائي والتغ  ة واألساااواق التي تسااااتند إليها تدخالت تقد رات ال وم  األسااااسااااي  -22

الحكومات وأصاحاب السصااحة، ملل الا نة الدائسة السشاتركة بي  الدو  السعنية بسكافحة ال فاا في منطقة الساحل، ونظا  

ندوق الدولي لاتنسية الزراعية، ومفوضاية األمم الستحدة لشؤون اإلن ار السبكِّر بالس اعة، ومنظسة األغ  ة والزراعة، والصا

 الالج ي ، ومنظسة اليونيسف.
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 المكتب اإلقليمي في جوهانسبرغ

 : االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في جوهانسبرغ4-ثالثا-الجدول ألف

 مليون دوالر أمريكي 733 مجموع االحتياجات التشغيلية

 مايون 62.2 عدد السستفيد  

 مايون ط  متري 4.4 كسية األغ  ة

 22 عدد العسايات

 البادان التي م  السقرر إجرال عسايات فيها
: جسهور ة الكونغو، جسهور ة الكونغو الد سقراطية، ليسوتو، مدغشقر، مالوي، موزامبيق، 64

 سواز اند، جسهور ة تنزانيا الستحدة، زامبيا، زمبابوي

 

 )بماليين الدوالرات(االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في جوهانسبرغ : 2-ثالثا-الشكل ألف

 

تواجه البادان في ال نوب األفر قي تحد ات جد دة ناشاااااا ة ع  الضااااااغوط البي ية واالجتساعية. وفضااااااال ع  الحاالت   -29

دِّدت  مايون  60، وتطامب 2462حتى عا   2444لية في الفترة م  عا  حالة طوارئ إنسااااااانية دو 02اإلنسااااااانية السستدة، حى

شاااخص مسااااعدة إنساااانية في أعقاب الفيضاااانات. وأدى النزاع في أنغوال وجسهور ة الكونغو الد سقراطية واالضاااطرابات 

ث تبع شاااخص  ي مال 0الساااياساااية في مدغشاااقر وموزامبيق وزمبابوي إلى ز ادة عدد األشاااخاص الضاااعفال. و وجد حاليا 

 604 444مايون مشااااارد داخاي و 2.4حالتهم عاى القاق في اإلقايم. وتساااااتضااااايف جسهور ة الكونغو الد سقراطية وحدها 

 الج . 

و شااهد اإلقايم نساابة كبيرة م  أسااوأ مسااتو ات التقز  ووفيات األطفا  في العالم. وم  بي  البادان السااتة واللالثي  التي   -04

مايون م   66.2جاد فيها أعداد كبيرة م  األطفا  السصااااااابي  بالتقز ، تقع ثسانية بادان في ال نوب األفر قي و عيط فيها تو

هؤالل األطفا . و شاسل أ ضاا اإلقايم سبعة م  البادان العشرة التي سى ات فيها أعاى مستو ات انتشار فيروس نقص السناعة 

إلى  ابةاإلصنساسة م  السصابي  بفيروس نقص السناعة البشر ة، وفي كل سنة تنتقل   ي مال 2البشار ة/اإل دز، و عيط فيها 

 .  بسببه شخص حتفهم 062 444و اقى شخص  422 444

تقايص أثر الكوارث م  خال  تحايل هشااااشاااة األوضااااع ورسااام  البرنامج،  زمع 6وفي إطار الهدا االساااتراتي ي   -06

ب مع ال ساعة اإلنسائية لا نو البرنامج، والخبرة الفنية في م ا  الاوجستيات. وسوا  عسل تصوراتوتخطيو الخرائطها، 

اإلقايسية والوطنية التي أعيد تنشاايطها، والسشااروع ال د د لتنسية القدرة عاى الحد األوضاااع هشاااشااة  د راألفر قي ول ان تق

 م  السخاطر في أفر قيا.

األغذية 
مليون 494

دوالر 
69%

ائمالنقد والقس
مليون 114

دوالر 
أمريكي 

16%

تنمية 
القدرات 
وزيادتها 

مليون 31
دوالر 

4%

عم تكاليف الد
82المباشرة 

مليون دوالر
11%

مكونات التكلفة

1الهدف 
مليون 345

دوالر
48%

2الهدف 
مليون 83

دوالر
11%

3الهدف 
مليون 47

دوالر
7%

4الهدف 
مليون دوالر247

34%

ال دف االستراتيجي 

العمليات الممتدة 
لإلغاثة واإلنعاش 

مليون دوالر521
72%

المشروعات 
البرام  /اإلنمائية

القطرية 
مليون دوالر 172

24%

العمليات 
الخاصة 

مليون 28
دوالر أمريكي

4%

فئات البرامج
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ع  طر ق الشااروع في تحد د مالمأل مخاطر الكوارث أو تحسااينها  2لاهدا االسااتراتي ي  البرنامجوسااوا  تصاادى   -02

في البااادان التي تتعرض لحاااالت طوارئ متكررة وع  طر ق العساال مع منظسااة األغاا  ااة والزراعااة في خر طااة طر ق 

الت ربة في موزامبيق وزامبيا وزمبابوي. وسااوا  واصاال مشااتركة لاحد م  مخاطر الكوارث   ري العسل بها عاى ساابيل 

ن اإلنسااانية. الشااؤوتنساايق االسااتعداد في البادان غير السشااسولة بالعسايات بالتعاون مع مكتب م ا  اسااتلساراته في  البرنامج

بل الس تسعات السحاية والحكومات عاى بنال قدراتها عاى الصاااسود في وجه الصااادمات وإ  البرنامجوساااوا  سااااعد   اد ساااى

 األصو . مقابل إنشالالعسل والغ ال  مقابلفعالة لالست ابة م  خال  مشروعات الغ ال 

م  خال  برامج التغ  ة السدرسااية والتغ  ة التكسياية والبرامج التغ و ة لانسااال  0وسااي ري دعم الهدا االسااتراتي ي   -00

بنال  األصااو ، مللمقابل إنشااال السناعة البشاار ة. وسااوا تساااعد أنشااطة النقد والغ ال  واألطفا  والسصااابي  بفيروس نقص

السااادود والطرق، عاى تنسية قدرة الس تسعات السحاية عاى الصاااسود. وساااي ري اساااتطالع إمكانية توساااايع تحو الت النقد 

 وزمبابوي. ،قوموزامبي ،ومالوي ،في كل م  جسهور ة الكونغو الد سقراطية 2460والقسائم في عا  

لا وع السزم  ونقص التغ  ة وفقا لسااياسااته بشاا ن التغ  ة وإطار  البرنامج، ساايتصاادى 0ودعسا لاهدا االسااتراتي ي   -00

ولى األلف  و  األو  وساايعالج نقص تغ  ة األطفا  ع  طر ق اسااتهدا الفتيات السراهقات "مسااتوى التغ  ة"تحسااي  عسل 

سانتي ، والنساال السرضاعات. وساوا تسااعد السوالمة مع مبادرة ال هود الست ددة لاقضال عاى سا  الا ة الحسل حتى م  بد

، وم كرات التفاهم السبرمة مع منظسة اليونيسااااااف وال ساعة اإلنسائية لا نوب )ر تط( ال وع ونقص التغا  اة لادى األطفا 

عساه في تقو ة األغ  ة عاى السساتو ي  الت اري والسنزلي  برنامجالاألفر قي، عاى تنسايق أنشاطة التغ  ة. وساوا  واصال 

باالشاااترا  مع السنظسات غير الحكومية والشاااراكات بي  القطاعي  العا  والخاص، ملل التحالف العالسي لتحساااي  التغ  ة  

ميسااورة  ا  أغ  ة تكسيايةوسااوا  قدِّ  أ ضااا الدعم التقني والسالي لاصااناعات السحاية بغرض تعز ز القدرة السحاية عاى إنت

 .السحتو ة عاى الشحو التكافة لألطفا  الصغار، واألغ  ة ال اهزة لالستعسا ، والسكسِّالت التغ و ة 

ال. األطفا  الضعفوغيرهم م  وساوا تساتهدا التغ  ة السدرساية األطفا  في عسر الدراساة االبتدائية، خاصة األ تا    -02

ب و ، بالتعاون مع صاااندوق األمم الستحدة لاساااكان، مشاااروعات تغ و ة لصاااالأل الفتيات السراهقات في البرنامجساااوا   رِّ

السدارس. وساااي ري ربو السبادرات التي تشاااسل أصاااحاب الحيازات الصاااغيرة، حيلسا أمك ، بالوجبات السدرساااية والتغ  ة 

نت ة محايا م  أجل ز  ادة الدخل. وساااااوا تواصااااال منظسة اليونيساااااف ومنظسة األغ  ة السدرساااااية باساااااتخدا  األغ  ة السى

تقد م الحزمة األساااااساااية لتالمي  السدارس وسااااتعسل، باالشااااترا  مع مركز  البرنامجوالزراعة ومنظسة الصاااحة العالسية و

 ،ليساااوتو رساااية فياالمتياز في البراز ل، عاى ز ادة الساكية الوطنية وتحساااي  اإلدارة السحاية لبرامج الوجبات الغ ائية السد

 وزامبيا. ،وموزامبيق ،ومالوي

ل   -04  لبرنامجاونظرا لالرتفاع االستلنائي في معدالت انتشار فيروس نقص السناعة البشر ة والسل ونقص التغ  ة، سيع ِّ

الت التي تتصد ى لفيروس نقص السناعة البشر  ذلك عاى ة واإل دز والتي تىعنى بالتغ  ة وباتباع أفضال السسارسات في التدخُّ

سابيل السلا  ع  طر ق تعز ز شابكات األمان الحكومية الخاصة بسعال ة فيروس نقص السناعة البشر ة والتصد ي لا وانب 

 التغ و ة ك زل م  نىظم الحسا ة االجتساعية.

سشتر ات السحاية واإلقايسية عندما تكون الظروا مواتية. وسي ري استهداا وساوا  عتسد الشارال في اإلقايم عاى ال  -02

مبادرة الشاارال م  أجل التقدُّ ، تعتسد عاى عالقات الشااراكة مع م  قبيل أصااحاب الحيازات الصااغيرة م  خال  مبادرات، 

رال في أفر قيا، والقطاع منظساة األغا  ة والزراعة، والصااااااندوق الدولي لاتنسية الزراعية، والتحالف م  أجل ثورة خضاااااا

م  تحقيق السسااتوى األملل في توقيت ونىهج  البرنامجالخاص، مع التركيز عاى النسااال. وسااوا  سك   مرفق الشاارال اءجل 
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شااارال األغ  ة في اإلقايم  و شاااسل ذلك شااارال األغ  ة م  موزامبيق وجسهور ة تنزانيا الستحدة وزامبيا حساااب االقتضاااال. 

د السكتب اإلقايسي في جوهانسااابر  أولو ات إدارة سااااسااااة اإلمدادات اإلقايسية لاتقايل إلى أدنى حد  م  انقطاع  وساااوا  حدِّ

دة.  خطوط اإلمداد والتسكي  م  اتخاذ تدابير استباقية لتابية االحتياجات السحد 

مختاف أشكا  العنف القائم عاى نوع ال نل. ونظرا الرتفاع  و سل ل انعدا  السسااواة بي  ال نساي  مشكاة كبيرة تفاقسها  -02

معدالت انتشااااار فيروس نقص السناعة البشاااار ة فقد ازداد العبل الواقع عاى النسااااال، وأث ر ذلك عاى إدرار الدخل والتنسية 

ع  دة ة األمم الستحم  وتيرة تعسيم السنظور ال نساااني ووضااع خطة عسل مشااتركة مع هي  البرنامجالبشاار ة. ول لك فقد ساار 

 لاسرأة.

، بز ادة عنصر الحسا ة في أنشطة السساعدة الغ ائية، 2462لعا  اإلنسانية احسا ة ته لتساشايا مع ساياسا، البرنامجقا  و  -09

ة، مسااائل الحسا وذلك عاى ساابيل السلا  ع  طر ق رصااد السسارسااات الضااارة السحتساة في السيدان، وتقد م التدر ب عاى 

 وتوعية أصحاب السصاحة بالعنف القائم عاى نوع ال نل، والترو ج ل سع حطب الوقود بطر قة م مونة.

وسااااوا  ساااااعد العسل مع السنظسات الحكومية الدولية، ملل السااااوق السشااااتركة لشاااارق أفر قيا وال نوب األفر قي،   -04

الساااااع في شاااارق أفر قيا وال نوب األفر قي، عاى تهي ة بي ة تسكِّ  م  وضااااع سااااياسااااات لتعز ز  والتحالف م  أجل ت ارة

السساااعدة عاى وضااع خطو لالساااتلسار في  البرنامجالت ارة اإلقايسية وتحسااي  األم  الغ ائي والتغ وي. وسااوا  واصااال 

 قيا باالشااااترا  مع الشااااركال م  األمم الستحدة الزراعة واألم  الغ ائي في إطار البرنامج الشااااامل لاتنسية الزراعية في أفر

، وال ساعة اإلنسائية لا نوب األفر قي، واالتحاد األفر قي، والشااااااراكة ال د دة م  غير الدو والحكومات وال هات الفاعاة 

أهداا  م  أجل تنسية أفر قيا. وتشاااسل ال هات األخرى التي أقيست معها شاااراكات م  أجل األم  الغ ائي وما  رتبو به م 

 السكتب اإلقايسي السشتر  بي  الوكاالت لدعم التنسيق وم سوعة األمم الستحدة اإلنسائية اإلقايسية.
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 المكتب اإلقليمي في نيروبي

 : االحتياجات التشغيلية اإلقليمية للمكتب اإلقليمي في نيروبي2-ثالثا-الجدول ألف

 دوالر أمريكي مليار 1.69 م سوع االحتياجات التشغياية

 مايون  64 عدد السستفيد  

 مايون ط  متري 6.0 كسية األغ  ة

 29 عدد العسايات

 ، أوغنداالسودان: بوروندي، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، رواندا، الصوما ، جنوب 2 البادان التي م  السقرر إجرال عسايات فيها

 

 )بماليين الدوالرات(نيروبي : االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في 6-ثالثا-الشكل ألف

 

تشكل التحد ات السياسية والبي ية واالقتصاد ة واالجتساعية قوة دافعة لافقر وال وع في إقايم شرق ووسو أفر قيا ال ي   -06

التعرض  نامجالبراى عسايات وأكلرها تعقيدا. وتتسلل السسااائل الرئيسااية التي تؤثر ع البرنامج ضاام أربعا م  أكبر عسايات 

لانزاع والصاادمات الستكررة التي تتساابب في كلير م  األحيان في نزوح أعداد كبيرة م  السااكان. و تطاب التصاادي النعدا  

األم  الغ ائي وتفشاااي ال وع بنال القدرة عاى الصاااسود، وتحساااي  األساااواق، والحد م  نقص التغ  ة، وتعز ز مسارساااات 

وم  األسااااساااي تكو   شاااراكات مع م سوعة متنوعة م  ال هات الفاعاة، وااللتزا  بتسكي  الساااكان االسااات ابة لاطوارئ. 

 والس تسعات السحاية والبادان م  تابية االحتياجات الغ ائية والتغ و ة.

، سااايواصااال 6ر الهدا االساااتراتي ي وتسااات ثر االسااات ابة لاطوارئ ب كبر نسااابة م  االحتياجات في اإلقايم. وفي إطا  -02

بل كسااااب العيط في حاالت الطوارئ ع  طر ق توفير  البرنامج دعم ال هود التي تقودها البادان إلنقاذ األرواح وحسا ة سااااى

 السساعدة الغ ائية إلنقاذ أرواح األشخاص السحتاجي .

ركال، ملل منظسة األغ  ة والزراعة ومنظسة اليونيسااااف، قدرة الس تسعات ، بالتعاون مع الشااااالبرنامجوسااااوا  دعم   -00

السحاية عاى الصسود في وجه الصدمات م  خال  شبكات األمان، وبرامج إنشال األصو ، والنقد والقسائم. وتسلل السساعدة 

التي تندر  أساااسااا تحت الهدفي   في السائة م  االحتياجات التشااغياية 62الغ ائية لدعم إنشااال األصااو  الس تسعية والتدر ب 

. وت ري أ ضاا مسااعدة البادان عاى وضع نىظم لةن ار السبكر، وتخطيو االستعداد، والحد م  مخاطر 0و 2االساتراتي يي  

 الكوارث.

العمليات الممتدة 
لإلغاثة واإلنعاش 

مليون 3481
دوالر 

80%

المشروعات 
  البرام/اإلنمائية

القطرية
مليون 172
…دوالر

عمليات خاصة 
مليون دوالر167

10%

فئات البرامج

األغذية 
1190

مليون دوالر
71%

ائمالنقد والقس
مليون 123

دوالر
%7
تنمية القدرات
وزيادتها 

مليون 171
دوالر
10%

تكاليف الدعم 
المباشرة

مليون 203
دوالر
12%

مكونات التكلفة

1الهدف 
مليون دوالر 896

53%

2الهدف 
مليون 273

دوالر
16%

3الهدف 
مليون دوالر 260

16%

4الهدف 
مليون دوالر257

15%

األهداف االستراتيجية
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عم د البرنامجساااوا  واصااال أعدادا م  الالج ي  أكلر م  أي إقايم آخر. و ي في نيروبيإلقايسالسكتب او ساااتضااايف   -00

بل كساااب عيشاااهم واعتسادهم عاى  شاااد دةمفوضاااية األمم الستحدة لشاااؤون الالج ي  في تابية االحتياجات ال لالج ي  وبنال ساااى

ال ات. وسااوا  شااسل ذلك ت ر ب نىهج جد دة لتحقيق حاو  دائسة في جنوب السااودان وأوغندا. وسااوا تسااتفيد الشااراكات 

الت األمم الستحدة والسنظسات غير الحكومية الداعسة لاسشاارد   داخايا م  الس سوعة الكاماة م  القائسة مع الحكومات ووكا

 .0، و2، و6أدوات السساعدة الغ ائية وستشكل شر حة مهسة م  االحتياجات التشغياية في إطار األهداا االستراتي ية 

ا  والكباار أولو ة إقايسية. وتبرز الدراسااااااات التي أىجر ت مؤخرا ما  نطوي عايه و سلال الحاد م  نقص تغا  اة األطفا  -02

تشااير إلى أن  2460نقص التغ  ة م  تكافة اقتصاااد ة. م  ذلك ملال أن دراسااة تكافة ال وع في أفر قيا التي أىجر ت في عا  

في السائة. وسااوا  64.2غ  ة، وتفقد إثيوبيا في السائة م  نات ها السحاي اإلجسالي الساانوي بساابب سااول الت 2.4أوغندا تفقد 

ج مامع الحكومات والشاااركال، ملل منظسة اليونيساااف، لاتصااادي الرتفاع معدالت ساااول التغ  ة م  خال  بر البرنامج عسل 

هة في إطار الهدفي  االساااااتراتي يي  السسااااااعدة الغ ائية و مبادرة ر تط و، وبسا  تساشاااااى مع شاااااراكة 0و 2التغ و ة السوجم

، وشااراكة األلف  و . و وف ر السوردون اإلقايسيون منت ات تغ و ة جد دة في إطار مرفق الشاارال "سااي  مسااتوى التغ  ةتح"

 عاى االست ابة التغ و ة. البرنامج، وهو ما  حسِّ  م  قدرة اءجل

في السائة م  العسايات السقررة  66الغ ائي وال وع  و سلل تعز ز القدرات الوطنية في م ا  التصاااااادي النعدا  األم   -04

. وسااااااوا تعسال السكااتب القطر ة مع الحكومات، ومنظسة األغ  ة والزراعة، 2460لاسكتاب اإلقايسي في نيروبي في عاا  

ربو واألسااااااساااااية لألساااااواق،  هياكلوالبنك الدولي، والسنظسات اإلقايسية، لدعم السشاااااتر ات الغ ائية اإلقايسية، وتطو ر ال

 السزارعي  باألسواق.

بغرض ز ادة كفالة التكاليف،  2464-2460في السائة في الفترة  62وم  السقرر ز ادة اسااتخدا  النقد والقسااائم بنساابة   -02

 ات ترتيب أولو البرنامجالغ ائي، ودعم األسااااواق واتخاذ القرارات الستعاقة بالسسااااتفيد  . وسااااوا  واصاااال النظا  وتنوع 

 التحايل ال نساني وتعسيم السنظور ال نساني وضسان وفال السشروعات باحتياجات النسال والرجا  والفتيات واألوالد.

ع   -02 شااراكاته مع منظسة األغ  ة والزراعة، ومنظسة اليونيسااف، ومفوضااية األمم الستحدة لشااؤون  البرنامجوسااوا  وسااِّ

الشااااؤون اإلنسااااانية، وبرنامج األمم الستحدة اإلنسائي، والبنك الدولي، والسنظسات غير الحكومية، تنسااايق لالج ي ، ومكتب ا

والقطاع الخاص، والسؤساااساااات البحلية، وساااوا  واصااال مشااااركته في االتحاد األفر قي، وجساعة شااارق أفر قيا، والهي ة 

سشااااااتركة لشاااااارق أفر قيا وال نوب األفر قي، م  أجل تعز ز األم  الغ ائي الحكومية الدولية السعنية بالتنسية، والسااااااوق ال

 والقدرة عاى الصسود في اإلقايم.
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 المكتب اإلقليمي في بنما

 : االحتياجات التشغيلية للمكتب اإلقليمي في بنما6-ثالثا-الجدول ألف

 مليون دوالر أمريكي 132 مجموع االحتياجات التشغيلية

 مايون 2.2 عدد السستفيد  

 مايون ط  متري 4.2 كسية األغ  ة

 60 عدد العسايات

 البادان التي م  السقرر إجرال عسايات فيها
: دولة بوليفيا الستعددة القوميات، كولومبيا، كوبا، إكوادور، السافادور، غواتيساال، ها تي، 64

 هندوراس، نيكاراغوا، بيرو

 

 )بماليين الدوالرات(للمكتب اإلقليمي في بنما  : االحتياجات التشغيلية7-ثالثا-لشكل ألفا

 

 شاااكل الفقر وانعدا  السسااااواة والكوارث الطبيعية والصااادمات االقتصااااد ة وتقابات أساااعار األغ  ة والبطالة واله رة   -09

األشااااااخاص الضااااااعفال و حد م  القدرة عاى عوامال محركاة النعدا  األم  الغ ائي والتغ وي ال ي  ؤثر ت ثيرا كبيرا عاى 

 الصسود في وجه الصدمات. 

 نه ا متكامال في البرم ة عاى أساس ما  اي: البرنامجوفي إطار جهود معال ة األم  الغ ائي والتغ وي اعتسد   -24

   شبكات الحسا ة االجتساعية دعم الحكومات في تحسي 

 س تسعات السحاية في ز ادة القدرة عاى الصسود في وجه الكوارث الطبيعية دعم الحكومات وال 

 الصغيرة. تحسي  فرص التسو ق واإلنتا  الزراعي أما  أصحاب الحيازات 

دا في إطار الهالحكومات في إقامة شبكات أمان اجتساعي أكلر فعالية لاحد م  ال وع ونقص التغ  ة  البرنامجو دعم   -26

ال ي  سااااات ثر بسعظم االحتياجات التشااااغياية وذلك عاى سااااابيل السلا  م  خال  برامج التغ  ة السدرساااااية  0االسااااتراتي ي 

 والتغ  ة. 

الغ ائي  عاى تحسااي  األم  6وتساااعد االساات ابة لاطوارئ وعسايات اإلغاثة واإلنعاش في إطار الهدا االسااتراتي ي   -22

والتغ وي وبالتالي السساااعدة في الحفاظ عاى السااام واالسااتقرار. وتتحساام  قدرات االسااتعداد لاطوارئ واالساات ابة لها ولك  

 أثر االستلسارات سيظل غير ماسوس لبعض الوقت.

األغذية
مليون 77

دوالر 
62%

ائمالنقد والقس
مليون 24

دوالر
19%

تنمية القدرات
وزيادتها

مليون دوالر2
1%

عم تكاليف الد
المباشرة

مليون 22
دوالر 

18%

مكونات التكلفة

1الهدف 
مليون 28

دوالر
22%

2الهدف 
مليون 34

دوالر
27%

3الهدف 
مليون 17

دوالر 
%14

4الهدف 
مليون 47

دوالر
37%

األهداف االستراتيجية

العمليات 
الممتدة 
لإلغاثة 
واإلنعاش 

مليون 86
دوالر
69%

المشروعات 
برال/اإلنمائية

ام  القطرية
مليون 39

دوالر
31%

فئات البرامج
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عاى االساااتعداد لاطوارئ واالسااات ابة لها عاى وساااوا تدعم عساية مستدة لةغاثة واإلنعاش م  أجل تحساااي  القدرة   -20

السااااااافادور وغواتيساال وهندوراس ونيكاراغوا في كال م   0و 2امتداد ثالث ساااااانوات في إطار الهدفي  االسااااااتراتي يي  

 إلى بنال القدرة 2460التخفيف م  آثاار الكوارث الطبيعية. وتهدا عساية مستدة جد دة لةغاثة واإلنعاش في ها تي في عا  

األصاو . وساوا تستسر البرامج اإلنسائية  مقابل إنشاالعاى الصاسود م  خال  أنشاطة م  قبيل الغ ال مقابل العسل والغ ال 

 ونيكاراغوا.  ،وهندوراس ،وغواتيساال، وكوبا ،في دولة بوليفيا الستعددة القوميات

مايون دوالر أمر كي في  26ئل لألغ  ة. و سك  لتحو الت النقد أن تصل إلى وساوا تزداد طرائق النقد والقسائم كبدا  -20

 .2460 مايون دوالر أمر كي في عا  2.9مقابل السستوى السستهدا السحدمد بسباغ  2460عا  

ناه م  تقاد م السساااااااعادة التقنياة وتنسياة القادرات و البرناامجو تخا    -22 تقد م الخدمات إلى الحكومات م  خال  موقعاا  سكِّ

مايون دوالر أمر كي  04الصناد ق االست سانية القطر ة السخصوصة. وم  الستوقع أن تباغ أموا  تاك الصناد ق االست سانية 

، و رجع ذلاك في جانب كبير منه إلى 2460مايون دوالر أمر كي م  األموا  الستوقعاة في عاا   44مقاابال  2460في عاا  

وسااي ري إقفا  الصااندوق االساات ساني لاتغ  ة السدرسااية في هندوراس  2460م كوبا لشاابكات األمان سااينتهي في عا  أن دع

. عاى أنه   ري ت هيز تدخالت جد دة م  خال  الصناد ق االست سانية لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة في 2460في عا  

 ة في كولومبيا.كوبا والسافادور وتعز ز سياسات األم  الغ ائي والتغ  

ش ن بي  بادان ال نوب وتقاسم السعرفة بفيسا لتيسير التعاون  البرنامجوتفتأل مخططات الحسا ة االجتساعية فرصا أما    -24

لتغ  ة. ا الكلير م  البادان لدعم خطو است صا  ال وع ونقصفضل لدى هو الشر ك الس البرنامجاألم  الغ ائي والتغ وي. و

وتسااااااتا ثر اتفااقاات تعاونه مع العد د م  الحكومات ب انب كبير م  الحافظة اإلقايسية م  حيث عدد السسااااااتفيد   ال     تم 

 الوصو  إليهم وح م البرامج السنف ة.
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 الملحق الرابع

 3114 لعام االحتياجات غير المتوقعة

إلى الحاجات الستوقعة لاعسايات الحالية وتسد داتها السنطقية   2460التشغياية الستوقعة لعا   البرنامج تستند احتياجات   -6

االحتياجات غير الستوقعة  6-رابعا-وال تشسل األرقا  االحتياجات غير الستوقعة التي قد تنش  أثنال العا . و قارن ال دو  ألف

 )1(مع برنامج العسل األصاي.

 )بماليين الدوالرات( 3112-3114: االحتياجات غير المتوقعة، 1-عاراب-الجدول ألف

    برنامج العمل

 األصلي

  االحتياجات غير

 المتوقعة

  برنامج العمل

 النهائي

  نسبة

 لزيادةل ةالمئوي

2440-2442 4 784 1 076 5 860 22 

2444-2442 6 198 252 6 450 4 

2442-2449 5 792 5 987 11 779 103 

2010 4 606 2 241 6 848 49 

2011 4 347 1 764 6 111 41 

2012 5 162 1 634 6 796 32 

2013 5 317 356 1* 673 6* 26 

 الستوسو

 (2449-2442)باستلنال 
3 801 1 041 4 842 27 

 أرقا  منتصف العا . *  

ية والساااااياساااااية والبي ية واالقتصااااااد ة، م  السحتسل أن  زداد ونظرا لحاالت عد  اليقي  الكامنة في العوامل االجتساع  -2

، تفاوتت الز ادات في 2449-2442، ولك  ح م التغيير ليل معروفا. وباساااااتلنال فترة السااااانتي  2460برنامج العسل لعا  

الساياقية ذات الصاة في السائة سانو ا. وتىدر  السخاطر  27في السائة، ليباغ الستوساو  09في السائة إلى  0برنامج العسل م  

 في س ل السخاطر السؤسسية، وتاخص فيسا  اي.

 العوامل االجتماعية والسياسية

ات، والبطالة بي  الشااباب، وعد  اليقي  االقتصااادي، وعد  نزاعساايواصاال عد  االسااتقرار االجتساعي والسااياسااي، وال  -0

. وغالبا ما تؤدي مساااائل األم  البرنامجالغ ائي في كلير م  السناطق التي  عسل فيها اساااتقرار أساااعار األغ  ة تهد د األم  

 وفرص الوصو  إلى عرقاة التدخالت الخاصة بالتصدي النعدا  األم  الغ ائي عاى سبيل السلا .

ت ابعوكسا لوح  في القساام اللاني، فإن الط  -0 ة تتطاب تخطيطا قصااير األجل حتى  ونيو/حز ران سااور اللألزمة  حر السى

. وم  السابق ألوانه التنبؤ باالحتياجات غير 2460  وله ا فإن االحتياجات حتى ذلك الوقت تتساشى مع تقد رات عا  2460

د اعتسدت . وق2460الستوقعاة وتقاد رهاا وتقر ر التشااااااكيااة السالئساة م  األدوات الالزماة لاسدة الكاماة لفترة التخطيو لعا  

 مفوضية األمم الستحدة لشؤون الالج ي  ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية نه ا تخطيطيا مساثال.

                                                      
  شسل برنامج العسل االحتياجات التشغياية وتكاليف الدعم غير السباشرة.  (1)
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رار سور ة، و سك  أن  ؤثر عاى االستقا سهور ة العربية الاألساسية االقتصاد ة ل هياكلالسستد عاى ال نزاعوسيؤثر ال  -2

لاسحاصاااااايل واألم  الغ ائي في ما و/أ ار  والبرنامجمشااااااتر  بي  منظسة األغ  ة والزراعة  د رتقاإلقايسي. وقد ظهر م  

و ونيو/حز ران ت ثير اإلنتا  الزراعي السنخفض م  حيث انعدا  األم  الغ ائي وفقدان سبل كسب العيط. وإذا ظات األزمة 

 بال حل، فس  الستوقع أن تزداد ه ه األوضاع سولا.

تقييم وتحد ث خططه الخاصااة باالساات ابة لضااسان تشااكياة مالئسة م  طرائق التحو ل، والتواؤ   البرنامجوساايواصاال   -4

مع قدرة التنفي  بالنسابة لاتدخالت الواساعة النطاق بتحو الت النقد والقساائم. وتتراوح السؤشارات األولية لانصف األخير م  

تشاااير إلى اساااتسرار الز ادات في  2460مايون دوالر ألن االت اهات في عا   244ون دوالر وماي 244ما بي   2460عا  

 عدد السستفيد  .

 العوامل البيئية

 سك  أن تنشاااااا  احتيااجاات غير متوقعاة م  الكوارث الطبيعية التي تؤثر عاى األم  الغ ائي  وقد  صاااااابأل وصااااااو    -2

اب األساسية تعد غير مالئسة في أغ هياكلسستفيد   مقيدا ألن قدرات االست ابة الوطنية لحاالت الطوارئ والإلى ال البرنامج

 األحوا .

 العوامل االقتصادية

تقال م   نلس سوعات الضعيفة، و سك  أاتتر  أساعار األغ  ة والوقود الستقابة وتقابات العساة أثرا غير متناسب عاى   -2

 عاى تنفي  برام ه. البرنامجقدرة 

 2462في السائة في الفترة ما بي   ونيو/حز ران  2وقد ارتفع مؤشار أساعار األغ  ة لسنظسة األغ  ة والزراعة بنسبة   -9

زى إلى انخفاض في أسااعار السااكر  ىع 2460في السائة في ما و/أ ار  6. وكان هنا  انخفاض بنساابة 2460و ونيو/حز ران 

 ومنت ات األلبان.

 مؤشر الحبوب الخا  بالبرنامج

ع   برصااد األسااعار البرنامج. و قو  بالبرنامجتتر  أسااعار األغ  ة الدولية أثرا كبيرا عاى ميزانية األغ  ة الخاصااة   -64

 ألسعار السستخدمة في تخطيو السيزانية ومعدالت الشرال الفعاية.طر ق مؤشر لاحبوب، و  ري مقارنة دور ة بي  ا

وم  الستوقع أن تظل أسعار القسأل، وال رة، وال رة الرفيعة )السرغو (، واألرز مستقرة أو تنخفض بصورة طفيفة في   -66

 كنتي ة لةنتا  العالسي القوي واألرصدة الستزا دة. 2460عا  

 ؤشر الوقودم

التغيرات في أسااعار الوقود ع  طر ق مؤشاار لانفو الخا  م  خال  تتبع األسااعار اءجاة لنفو برنت.  البرنامج رصااد   -62

 برنامجلا  و سك  أن تحد التكاليف الستزا دة م  قدرة للبرنامجوتشاكل تكاليف النقل جانبا هاما م  تكاليف التشغيل السباشرة 

 عاى الوصو  لاسستفيد  . 

 .2460في السائة في األسعار اءجاة لانفو مقارنة بفترة التخطيو لعا   2و شير السؤشر حاليا إلى انخفاض بنسبة   -60
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 مسالملحق الخا

 (4105-4101استعراض خطة اإلدارة )

استنادا إلى البيانات الستاحة م  شهر  1(2462-2460ه ا القسم التغييرات السؤثرة عاى خطة اإلدارة )  عرض   -6

 . 2460أغسطل/آب 

 وباغت السيزانية السعتسدة، شاماة االحتياجات التشغياية، وميزانية دعم البرامج واإلدارة، والصناد ق االست سانية  -2

 مايار دوالر أمر كي. 0.24مايار دوالر أمر كي. وقىدِّرت إ رادات السنة بسباغ  2.44، ات الخاصةوالحساب

 برنامج العمل

مايااار دوالر  4.42مااا قيستااه  2460حتى أغسااااااطل/آب  2460لعااا   2باغ م سوع برنااامج العساال التقااد ري  -0

مايار دوالر أمر كي. وازداد برنامج  2.02 ع  التوقعات األصاااااية التي باغت في السائة 24أمر كي، بز ادة نساااابتها 

مايون دوالر  622باادا بساا م سوعاه  29في  وانخفضماياار دوالر أمر كي،  6.20بااادا بساا م سوعااه  00العسال في 

 و ماياااار دوالر أمر كي عاى النحو السبيم  في ال اااد 6.04أمر كي، ون سااات ع  ذلاااك ز اااادة صااااااااافياااة باغااات 

 .6-خامسا-ألف

 : االحتياجات غير المتوقعة1-خامسا-ألفالجدول 

 ماليين الدوالرات(( )3112حسب فئات البرامج )

خطة اإلدارة  

 األصلية

االحتياجات غير 

 *المتوقعة

برنامج العمل في 

 * منتصف السنة

نسبة 

 التغيير

 -12 790 -108 898 مشروعات إنسائية/برامج قطر ة

 117 495 2 346 1 149 1 عسايات طوارئ

 3 075 3 79 996 2 عسايات مستدة لةغاثة واإلنعاش

 14 314 39 275 عسايات خاصة

 26 673 6 356 1 317 5 المجموع

إلى ميزانيات السشروعات السعتسدة  2460تستند االحتياجات غير الستوقعة وبرنامج العسل في منتصف السنة لعا   *

 .2460أغسطل/آب  22ها اعتبارا م  أو التي قىدِّمت لاسوافقة عاي

 

نات التكاليف. وازدادت في عا   2-خامسااااااا-ألفو عرض ال دو    -0 تفاصاااااايل توز ع برنامج العسل حسااااااب مكوِّ

لتغيير في السائة. و رجع معظم ه ا ا 60إلى  64نسبة تدخالت النقد والقسائم مقارنة باالحتياجات التشغياية م   2460

 سور ة. الستعاقة بمال ي  دوالر أمر كي في تحو الت النقد والقسائم في عساية الطوارئ اإلقايسية  042إلى ز ادة باغت 

                                                      
1 A/1-/53WFP/EB.2/201. 
 لةشارة إلى االحتياجات التشغياية باإلضافة إلى تكاليف الدعم غير السباشرة.“ برنامج العسل” ستخد  مصطاأل  2
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 3112: برنامج العمل حسب مكونات التكاليف لعام 3-خامسا-ألفالجدول 

خطة اإلدارة األصلية  

 ماليين الدوالرات()

نسبة االحتياجات 

 التشغيلية

عمل في منتصف برنامج ال

 *السنة

 ماليين الدوالرات()

نسبة 

االحتياجات 

 التشغيلية

 69 295 4 71 544 3 األغ  ة

 14 892 10 464 النقد والقسائم

 5 305 6 304 وز ادتها تنسية والقدرات

 12 744 13 657 تكاليف الدعم السباشرة

 100 236 6 100 969 4 م سوع االحتياجات التشغياية

 -- 437 -- 348 م غير السباشرةتكاليف الدع

 -- 673 6 -- 317 5 مجموع برنامج العمل

إلى ميزانيات السشروعات السعتسدة أو التي قىدِّمت لاسوافقة عايها  2460نسند االحتياجات غير الستوقعة وبرنامج العسل في منتصف السنة لعا  * 

 .2460أغسطل/آب  22اعتبارا م  

 .2460أكبر االحتياجات غير الستوقعة لعا   0-خامسا-ألفو عرض ال دو    -2

 : البلدان واألقاليم التي استنثرت 2-خامسا-ألفالجدول 

 3112بنكبر االحتياجات غير المتوقعة في عام 

 خطة اإلدارة األصلية 

 ماليين الدوالرات()

االحتياجات غير 

 *المتوقعة

 ماليين الدوالرات()

ج عمل منتصف برنام

 العام 

 ماليين الدوالرات()

 نسبة الزيادة

 608 105 1 949 156 **األزمة السور ة

 176 213 136 77 ***االحتياجات الستصاة بسالي

 92 107 51 56 مالوي

 9 462 40 422 جنوب السودان

 19 230 37 193 باكستان

إلى ميزانيات السشروعات السعتسدة أو التي قىدِّمت لاسوافقة  2460السنة لعا  نسند االحتياجات غير الستوقعة وبرنامج العسل في منتصف  *

 .2460أغسطل/آب  22عايها اعتبارا م  

 مصر، والعراق، واألردن، ولبنان، وال سهور ة العربية السور ة، وتركيا. **

 بوركينا فاسو، ومالي، ومور تانيا، والني ر. ***

وأساافر تدهور األوضاااع في ال سهور ة العربية السااور ة وازد اد أعداد الالج ي  السااور ي  في مصاار والعراق   -4

. وتعبِّر آخر تنقيحااات ميزانيااة عسايااة 2460والسااااااودان ولبنااان وتركيااا ع  أكبر احتياااجااات غير متوقعااة في عااا  

مال ي   0عدد السسااااااتفيد   السسااااااتهدفي  إلى  ( ز ادة6الرامية إلى ما  اي:  البرنامجسااااااور ة ع  خطو الالطوارئ 

 وما   624 وما إلى  94( ز ادة عدد األطفا  ال     حصااااون عاى تغ  ة تكسياية عامة وتسد د التدخل م  2مساااتفيد  

( إدرا  حصااص األغ  ة ال اهزة لالسااتعسا  لدعم السااكان في أثنال األ ا  األولى م  نزوحهم. واعتىسدت ز ادة في 0

، وز ادة 2460ساية الطوارئ اإلقايسية وساااعدت ه ه الز ادة عاى تسد د العساية حتى د سااسبر/كانون األو  ميزانية ع

 األعداد التخطيطية لاسستفيد  ، والتوسع كليرا في استخدا  النقد والقسائم.

د   -2 طوارئ وحيدة لتابية االحتياجات العاجاة لاساااكان  مساااعدته الغ ائية الطارئة في مالي في عساية البرنامجووحم

دة م  ال     عانون  انعدا  األم  الغ ائي و تعرضااون لظروا صااعبة في السناطق الشااسالية م  مالي، واألساار السشاارم
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واألسار السضاايفة الهشااة الستضااررة بال فاا في ال نوب. وتتعاق معظم االحتياجات اإلضااافية بالز ادة في مساااعدات 

دِّدت عساية الطوارئ اإلقايسية في مالي إلى د سسبر/كانون األو  األغ   هة والنقد والتغ  ة التكسياية. ومى  2460ة السوج 

لتقد م مسااعدة أسااساية إلى الج ي مالي والس تسعات السحاية السضيفة الضعيفة في بوركينا فاسو ومور تانيا والني ر. 

هة والسسااااااعدات النقد ة، والتدخالت التغ و ة، والتغ  ة السدرساااااية في وتتعاق الز ادة في االحتياجات باألغ  ة السو جم

 حاالت الطوارئ.

و توقع أن تزداد االحتياجات التشاااااغياية في مالوي اعتبارا م  بدا ة موسااااام ال دب في أكتوبر/تشااااار   األو    -2

 6.90إلى أن نحو  2460ت الطوارئ أجري في  ونيو/حز ران   وتشااير تقد رات تقييم لألم  الغ ائي في حاال2460

عاى إعداد اساات ابة لحالة  البرنامجمايون شااخص ساايعانون نقصااا في توافر األغ  ة عاى مسااتوى األساارة. و عكف 

 الطوارئ.

األم  الغ ائي وأزمة األغ  ة التي وازدادت االحتياجات التشاااغياية في جنوب الساااودان بسااابب اساااتسرار انعدا    -9

 أسفرت ع  توسيع نطاق التدخالت القائسة عاى السوق وز ادة في االحتياجات الغ ائية. 

الحتياجات م  تابية ا البرنامجو سكِّ  التعد ل السعتسد في ميزانية العساية السستدة لةغاثة واإلنعاش في باكساااتان   -64

 ائياة الطاارئاة لألفراد الستضاااااارر   م  عساياات فرض القاانون والنظاا  في السنااطق القباية الخاضااااااعة لةدارة الغا

االتحاد ة  وهنا  أ ضااا احتياجات كبيرة  تطابها السااكان ال     عانون آثار الفيضااانات السوسااسية التي اجتاحت البالد 

 مايون مستفيد. 6.0 . وسيتم الوصو  إجساال إلى عدد إضافي  باغ2462في عا  

 اإليرادات المتوقعة

مايار دوالر  0.24( إلى التوقعات التي تشاااااير إلى أن اإل رادات ساااااتباغ 2462-2460اساااااتندت خطة اإلدارة )  -66

د إ رادات بسباغ  2460أمر كي في عاا   لسباشاااااارة. مايون دوالر أمر كي م  تكااليف الدعم غير ا 204وأنهاا سااااااتولاِّ

د إ رادات بسباغ  0إلى مسااااااتوى  باغ  2460وتشااااااير آخر توقعااات اإل رادات لعااا   مايااارات دوالر أمر كي سااااااتولااِّ

مايون دوالر أمر كي م  تكااليف الادعم غير السبااشاااااارة. وتتفق ها ه التوقعاات مع االت ااهات السااااااابقة، حيث  222

في السائة مقارنة بالسساهسات التي جرت تعب تها في  2بنسبة  2460ازدادت السسااهسات حتى منتصاف سبتسبر/أ او  

ماياارات دوالر أمر كي في أربع م   0إلى  البرناامج  ووصاااااال مسااااااتوى اإل رادات في 2462نفل الفترة م  عاا  

 السنوات الخسل األخيرة.

 ميزانية دعم البرنامج واإلدارة

 24.0، منهااا 2460مايون دوالر أمر كي لعااا   209.6البرنااامج واإلدارة بسباغ اعتساادت ميزانيااة عاااد ااة لاادعم   -62

مايون دوالر أمر كي لدعم البرامج  20مايون دوالر أمر كي لدعم البرامج في السكاتب اإلقايسية والسكاتب القطر ة، و

 . 3مايون دوالر أمر كي لةدارة والشؤون اإلدار ة 642.2في السقر، و

مايون دوالر أمر كي  24اسااتلسارات إضااافية م  ميزانية دعم البرامج واإلدارة بسباغ  2460واعتىسدت في عا    -60

. وأدى تخصاااااايص هاا ا السباغ إلى تسكي  "الوفااال بااالغرض"و "عسااللاإطااار "لاادعم التغييرات السحااددة في وثيقتي 

اهيكاال التنظيسي ال ااد ااد وإدخااا  العااد ااد م  قنوات العساال ال ااد اادة م  إجرال تغييرات السوظفي  الالزمااة ل البرنااامج

                                                      
مايون دوالر أمر كي لتعسيم  2.0 (، أسفر تعد ل باغB-WFP/EB.A/2013/5لاشراكة مع القطاع الخاص وتعب ة السوارد منه ) البرنامجفي أعقاب موافقة الس ال عاى استراتي ية  3

 .2460مايون دوالر أمر كي لعا   224.2عسل القطاع الخاص في ميزانية دعم البرامج واإلدارة ع  ميزانية أساسية لدعم البرامج واإلدارة بسباغ 
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 . و تضااااااس  الساحق الرابع معاومات"الوفاال بالغرض"لتعز ز العساياات بساا  تفق مع التحو  الا ي دعات إلياه وثيقاة 

غير إضاااااااافيااة ع  اإلجرالات الستخاا ة أو السقرر اتخاااذهااا إلدارة تاااك التغييرات. واعتىساادت عاادة نفقااات م  ال زل 

لسداد مدفوعات إدارة األمم  2462السخصص م  الحساب العا . واستىخد  الحساب الخاص لألم  ال ي أنش  في عا  

مال ي  دوالر  64الستحدة لشاؤون الساالمة واألم  وتكاليف األم  السيداني، وساوا  وفِّر الحسااب العا  ما  صل إلى 

دوالر أمر كي م   044 444عاى السشااااااروعات. وبعد اعتساد  أمر كي لتغطياة تكااليف األم  التي ال  سك  تحسياهاا

مايون دوالر أمر كي.  2الحساب العا  لالنتهال م  نظا  إدارة الخزانة،  صل م سوع االستلسارات في ه ا النظا  إلى 

 2.2 ، وم  الستوقع أن  ساااافر ع  تحقيق وفورات في التكاليف ال تقل ع 2460وساااوا  نفم  النظا  اعتبارا م  عا  

 مايون دوالر أمر كي سنو ا.

 الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة

بي  السيزانية السنقمحة الستوقعة لاصاااناد ق االسااات سانية والحساااابات الخاصاااة لعا   0-خامساااا-ألف قارن ال دو    -60

أن تبقى ميزانيااة الصااااااناااد ق االساااااات سااانيااة عنااد  ظر ىنت(. وبينسااا 2462-2460وبي  توقعااات خطااة اإلدارة ) 2460

في السائة، و رجع ذلك  66مسااتو اتها الستوقعة فإن التوقعات تشااير إلى أن ميزانية الحسااابات الخاصااة سااتزداد بنساابة 

أسااااااساااااا إلى انخفاض االحتياجات السطاوبة لاحساااااابات الخاصاااااة لاطيران، ولابرنامج العالسي لت جير السااااايارات، 

 ا السعاومات واالتصاالت.ولتكنولوجي

التنظيسية وفعاليته وذلك أساااسااا ع   البرنامجتعز ز قدرة  2460ودعست الصااناد ق االساات سانية العامة في عا    -62

ة،  طر ق تسو ل أنشاااطة م  قبيل الشاااارال م  أجل التقد   والنقد والقساااائم  وجودة األغ  ة، وسااااالمة األغ  ة والتغ 

 واالستعداد لاطوارئ واالست ابة لها  والشؤون ال نسانية  وتنسية القدرات  وإدارة األدال.
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  لحسابات الخاصةللصناديق االستئمانية وا. المنقَّحة 2013توقعات عام : 4-خامسا-ألفالجدول 

 خطةالزيادة/النقص كنسبة مئوية من  3112التوقعات المنقَّحة لعام  (3112خطة اإلدارة ) 

 اإلدارة

 0 232.7 233.3 الصناد ق االست سانية

 11- 160.1 179.6 الحسابات الخاصة

 5- 392.8 412.9 المجموع

وتقدم  معظم أموا  الصاناد ق االست سانية الخاصة ببادان محددة عاى السستوى القطري م  الحكومات السضيفة،   -64

د ق السكاااتااب القطر ااة م  العساال مع الحكومااات إلدارة وتنفياا  البرامج بسااا  تفق مع األهااداا وتسكِّ  هاا ه الصاااااانااا

تخصاايص معظم الصااناد ق االساات سانية الخاصااة ببادان محددة إلقايم  2460. واسااتسر في عا  للبرنامجاالسااتراتي ية 

صااااااة لاتغ  ة السدرسااااااية في كوبا في السائة م  الس سوع، خا 92أمر كاا الالتينية والكار بي ال ي اساااااات ثر بنساااااابة 

 والسافادور وهندوراس، وتنسية القدرات في كولومبيا.

تدعم مبادرات م  قبيل الطيران، ومسااتودع األمم الستحدة لالساات ابة  2460وظات الحسااابات الخاصااة في عا    -62

 والبرنامج العالسي لت جير السيارات، والاوجستيات. لاحاالت اإلنسانية، وتكنولوجيا السعاومات واالتصاالت،
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 الملحق السادس

 اعتمادات ميزانية دعم البرامج واإلدارة عنعامة  لمحة

 الوفال"و "اعسللإطار "، عساية لاتعز ز التنظيسي. ورسست وثيقتا 2462أطاق السد ر التنفي ي في  وليو/تسوز   -6

البرنامج ع  ه ا االت اه، وتعرض هيكل  2462-2460. وتعبر خطة اإلدارة لافترة للبرنامجات اها جد دا  "لغرضبا

 .2460 العسل به في فبرا ر/شباط أبدو ال ي أعيد موالمته

 2462-2460خطة اإلدارة لافترة بدا ة عساية إدارة التغيير، الستوقع أن تستغرق سنتي  عاى األقل، اشتسات لو  -2

وكانت ه ه االستلسارات  .مايون دوالر أمر كي م  ميزانية دعم البرامج واإلدارة 24خصص تكسياي قدره معاى 

( إلنشال صندوق لتوفير السرونة في إدارة التغييرات في 6التكسياية م  ميزانية دعم البرامج واإلدارة مطاوبة: 

 دارة التغيير تركز عاى تنفي  إطار العسل.إلإلعداد حزمة و( 2السوظفي   

 و وفر ه ا الساحق معاومات ع  اإلجرالات الستخ ة والسقررة ك زل م  حزمة إدارة التغيير.  -0

 الموظفين اتالتمويل من أجل المرونة في تغيير

صااااص نحو نصااااف االعتسادات   -0  –مايون دوالر أمر كي  64.6 –ميزانية دعم البرامج واإلدارة التكسياية م  خى

. سوالمةالإعاادة عساياة و"الوفاال باالغرض" لتكااليف إدارة التغييرات في السوظفي  الناات اة ع  التصااااااسيم التنظيسي 

تنفي   (6م  خال :  سبةالسناسبي  في الوظائف السناالسوظفي   البرنامج كون لدى واستخدمت ه ه األموا  لضسان أن 

إنهال تقد م برنامج و( 2  "الغرض"الوفال بإعادة الهيكاة التنظيسية تحت مبادئ بخاصاااااة مرتبطة  تكايفعساية إعادة 

 .البرنامجموظفي  خدمة متفق عايه إلى

دعم لفنيي  وغيرهم م  السوظفي  الفنيي  لاالسوظفي  كبار كل م   عاىإعادة التكايف الخاصاااااة وتم تنفي  عساية   -2

في عساية إعادة  وظيفة فنية أخرى 024و فنية عاياوظيفاة  644 التصااااااسيم التنظيسي ال اد اد. وقاد نىظر في أكلر م 

هيكل لوالوظائف الفنية متوائسة مع ا لبرنامجلأن تكون اإلدارة العايا ضاااسان  إلىهدا ت تالتكايف الخاصاااة، التي كان

مايون دوالر أمر كي لتغطية  0.0 تكاليف قدرها العسايةوتطابت . "الغرضل ي تغير عقب عساية "الوفال باالتنظيسي 

   عساياتخال  تنفيالسوظفي  السرتبطة بتكاليف الالدولي و عساياات إعادة التكايف عاى السسااااااتوىالعادد الستزا اد م  

 نقل الوظائف وإعادة التكايف.

مايون دوالر أمر كي  تعاق ببرنامج إنهال الخدمة باالتفاق  4.2وقدره  االنتقاا م  تكااليف  وكاان السباغ الستبقي  -4

ي نب موظفا، إلى جي الدولي الفنيي والسوظفي   أما  السد ر   ا. وكان ه ا البرنامج مفتوح2460عا  ال ي   ري في 

 مايون دوالر 2.6مد را ) 62 إنهال خدمة 2460 عا  برنامجالخادمة العامة في السقر ومكاتب االتصااااااا . وشااااااسل 

مايون دوالر  6.0العامة ) ةموظفا م  ف ة الخدم 66و ،مايون دوالر أمر كي( 0.2) ادولي افني اموظف 22(، وأمر كي

 السااد رون والسوظفون م  الف ااات –عاادد كبير م  موظفي السناااصااااااااب األعاى ووفرت مشاااااااااركااة  (4)أمر كي(.

ةدارة السز ااد م  السرونااة إلدارة التغييرات في السوظفي ، عاى النحو لبرنااامج هاا ا ال في – 4-ع قو 0-وا 2-ا

أدوار أصحاب القدرات السلبتة م  تولي م  السوظفي   لاعد د توسسح، 2462-2460 لافترة السحدد في خطة اإلدارة

 .لدى اقترانها بإعادة التكايف لاوظائف العايا قياد ة

                                                      
ي  دوالر أمر كي م  صندوق الت مي  ال اتي لبرنامج إنهال الخدمة السوجه. مال  64أ ضا عاى استخدا  مباغ  صل إلى  2462، وافق الس ال في عا  2460باإلضاافة إلى عساية عا   (4)

 موظفا وطنيا. 92م  موظفي الخدمة العامة و 26موظفا فنيا دوليا و 22مد ر   و 2حالة إنهال خدمة باالتفاق:  620مايون دوالر أمر كي في  9.992وم  ه ا السباغ، استخد  
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 تعزيز التنظيميعمل ال مواضيع ومسارات

ساليب أإطار العسل سبعة مواضيع مترابطة هي: االستراتي ية  التصسيم التنظيسي، إدارة السوارد البشر ة  حدد   -2

 ، الشراكات، اإلدارة التنفي  ة، ثقافة االلتزا  والتواصل والسساللة.العسل

في و. البرنامج تنظيمحاجة إلى إجرالات لتعز ز  بهادارة عدة مسارات عسل اإل تضاس  ه ه السواضيع، حددو  -2

تشخيص لالبعض اءخر  تطاب السز د م  التحايل فإن ، تغيير ة تنفي  تحسينات عاىمسارات العسل تركز بعض حي  

 قبل التنفي .التحسينات السطاوبة 

 دعم د د وتإدارة التغيير م  مكتب معني بقيادة عساية التغيير، بدعم م  فر ق صااااااغير ب الاد وانرئيل  وكىاف  -9

مساارات العسل والسساااللة مسااار م  مساؤولية إدارة كل  دتساانوأى . والسسااللةالسوارد تساايير في إدارة العسل  أسااليب

ارات الترابو بي  مساااااا أوجه الد وانترأسااااااه رئيل   توجيهي . وأدار فر قتنفي ها بن احل كبار السد ر  إلى فرادى 

 العسل.

صاااصدوالر أمر كي،  مايون 9.9وم  السباغ الستبقي الستاح وقدره   -64 ألنشاااطة أمر كي مايون دوالر  2.4مباغ  خى

 (.6-سادسا-ألف مرتبطة بإدارة التغيير )انظر الشكل

دعم م  السباغ التكسياي م  مايون دوالر أمر كي  62و 64قاادره مااا بي   النفقاااتوم  الستوقع أن  كون م وع   -66

 مايون دوالر أمر كي. 24البالغ البرامج واإلدارة 

 يالتنظيمواإلدارة، حسب موضوع التعزيز  البرامج دعم ميزانية من التكميلية االعتمادات: 1-سادسا-ألف الشكل

 )جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسارات العمل الفرديةبالتفاصيل المتعلقة 

 .6-سادسا-ألفمسارات العسل الفرد ة في ال دو   بش نوالتقد   واألسل السنطقيةترد تفاصيل ع  األهداا   -62
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 ت العمل: تفاصيل مسارا1-سادسا-ألفالجدول 

 المدير المسؤول النواتج األنشطة الهدف واألساس المنطقي مسار العمل)حالة(  الموضوع

تفعيل الخطة  6-6 االستراتي ية

 االستراتي ية

 

 )أىكسل(

نفي  م  ت البرنامجتحد د العقبات التي تسنع 

 الخطة االستراتي ية بشكل كامل وإزالتها

انتشار  البرنامج. شهد األساس المنطقي

مبادرات جد دة إلعداد أدوات جد دة بسا 

م  االستراتي ي  تساشى مع التحو  

السعونة الغ ائية إلى السساعدة الغ ائية. ولم 

تك  ه ه السبادرات متزامنة دائسا مع 

االحتياجات السحددة في السيدان ولم تدمج 

 باستسرار في أساليب العسل األساسية 

إلقايسيي  حاقة عسل لاسد ر   ا عقد: 1المرحلة 

ومشاورات مع السد ر   القطر ي  لتحايل وإعداد 

توصيات لالستلسارات السطاوبة عاى السستو ي  اإلقايسي 

 ةوالقطري. وعرض النتائج عاى فر ق اإلدارة التنفي  

 لاسوافقة عايها

: دعم االنتقا ، بالتنسيق مع عسايات التغيير 3المرحلة 

يات السوافق . والنظر في التوصالبرنامجاألخرى في 

( وإعداد 2464-2460عايها خال  إعداد خطة اإلدارة )

وثيقة الفر ق السرجعي لالستعراض الشامل ال ي   ري 

 كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفي  ة 

   تقد ر اللغرات في تحقيق األهداا

 االستراتي ية

  موالمة التوصيات مع اإلجرالات

األخرى، بسا في ذلك االستلسارات 

 زمةالال

  تقد م مدخالت لخطة اإلدارة

 ( حسب الحاجة2460-2464)

  دروس مستفادة لاسساعدة في جسع

 تنفي  الخطة االستراتي ية ال د دة

مساعد السد ر التنفي ي 

 خدمات العساياتإلدارة 

االنتقا  إلى التصسيم  6-2 التصسيم التنظيسي

 التنظيسي ال د د

 

 )أىكسل(

صسيم ضسان االنتقا  الفعا  إلى الت

 التنظيسي ال د د

.  تطاب تنفي  التصسيم األساس المنطقي

التنظيسي ال د د التنسيق لضسان انتقا  

 سال وفعا 

 : إعداد وتنفي  عساية إعادة التكايف الخاصة1المرحلة 

: دعم االنتقا ، ع  طر ق تحد د االحتياجات، 3المرحلة 

وإنشال وحدة دعم االنتقا  وإعداد قوائم لتسايم 

 ولية/االنتقا السسؤ

: إضفال الطابع السؤسسي عاى التغييرات 2المرحلة 

 التنظيسية، وضسان التسايم الفعا  لاسسؤولية

  تنفي  التصسيم التنظيسي ال د د وفقا

 2460لاخطة في فبرا ر/شباط 

  استخدا  ما تم تعاسه والسعاومات

السرتدة م  عسايات إعادة التكايف 

ات يواالنتقا  لالسترشاد بها في عسا

إعادة التكايف العاد ة وعسايات 

 السوارد البشر ة األخرى

 رئيل الد وان

 

تنفي  التصسيم  2-2 التصسيم التنظيسي

التنظيسي ال د د في 

 السكاتب اإلقايسية

 

 )جار(

ضسان انتقا  فعا  ومنسق لدور السكاتب 

 اإلقايسية ال ي أعيد تعر فه

.  ىسك   التصسيم التنظيسي األساس المنطقي

 د د السكاتب اإلقايسية م  تقد م السز د م  ال

في  البرنامجالدعم إلى عسايات وأنشطة 

. و تطاب انتقا  السكاتب اإلقايسية أقاليسهم

: استعراض لألدوار والسسؤوليات ال د دة 1المرحلة 

لاسكاتب اإلقايسية لتقد ر التغيرات السطاوبة في العسايات 

واقتراح هيكل تنظيسي أساسي موحد، ووظائف لاسكاتب 

 اإلقايسية

: مساعدة السكاتب اإلقايسية في تخطيو 3المرحلة 

يل اللغرات بي  الحاالت الراهنة نتقا  م  خال  تحااال

  إعداد نسوذ  أساسي موحد لاهيكل

 اتب اإلقايسية ووظائفهاالتنظيسي السك

 إعداد خطو انتقا  السكاتب اإلقايسية 

  تحو ل جسيع الوظائف ذات الصاة

 م  السقر إلى السكاتب اإلقايسية

نائب السد ر التنفي ي 

 ومد ر اإلدارة العامة
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 ت العمل: تفاصيل مسارا1-سادسا-ألفالجدول 

 المدير المسؤول النواتج األنشطة الهدف واألساس المنطقي مسار العمل)حالة(  الموضوع

ألدوارها ومسؤولياتها التي أعيد تعر فها 

استعراض الهياكل التشغياية والتنظيسية 

وربسا تكييفها، مع مراعاة االستراتي يات 

لسكاتب القطر ة اإلقايسية واحتياجات ا

 السحددة م  الدعم

والسستهدفة، في حاقات عسل لانواب السد ر   اإلقايسيي . 

 وعرض النتائج، بسا في ذلك خطة عسل لالنتقا 

السكاتب  احتياجات: التنفي  م  خال  إدما  2المرحلة 

 (2464-2460اإلقايسية في خطة اإلدارة )

  تقد م دعم السكاتب اإلقايسية إلى

السكاتب القطر ة بسا  تساشى مع 

 األهداا

راض الحضور استع 0-2 التصسيم التنظيسي

 القطري

 

 

 )جار(

مقابل  للبرنامجتقييم الحضور القطري 

األهداا التنظيسية الشاماة الواردة في 

وخطوط  2462-2460الخطة االستراتي ية 

االت اه في ال وع وسول التغ  ة وفرص 

 الشراكة االستراتي ية

. إن الحضور السيداني األساس المنطقي

يد   ستف سسأل له بالوصو  إلى الس للبرنامج

واالست ابة بفعالية في حاالت الطوارئ 

وتابية االحتياجات الغ ائية في حاالت 

اإلغاثة السستدة، ودعم التنسية االقتصاد ة 

واالجتساعية وتعز ز األم  الغ ائي العالسي. 

ألثر و  ب أن  كون هنا  تطابق بي  ا

العالسي والوصو  وبي  احتياجات 

ير ، لتيسالبرنامجالسستفيد   م  عسايات 

 للبرنامجتحقيق األهداا االستراتي ية 

 بكفالة وفعالية

: جسع قاعدة أولية لاحقائق بش ن الحضور 1المرحلة 

 ، وبيانات أساس لفرادى البادانللبرنامجالقطري 

معا ير التقييم القطري وإعدادها،  تحايل: 3المرحلة 

 بالتشاور مع أصحاب السصاحة الرئيسيي 

 القطري حضورالارات بش ن : إعداد خي2المرحلة 

 ، والسبادئ التوجيهية لتخصيص السواردلبرنامجل

  وضع معا ير قطر ة وإعداد إطار

 عسل

  تحد د خيارات إلجرال تغييرات في

 البرنامجحضور 

  توفير مدخالت لخطة اإلدارة

(2462-2462 ) 

نائب السد ر التنفي ي 

 ومد ر اإلدارة العامة

دارة موارد تعز ز إ 0-2 التصسيم التنظيسي

 السكاتب القطر ة

تعز ز إدارة السوارد في السكاتب القطر ة 

لتيسير تحقيق األهداا  للبرنامج

 االستراتي ية بكفالة وفعالية 

: جسع البيانات القطر ة األساسية واإلعداد 1المرحلة 

 األولي ألداة السكاتب القطر ة السعيار ة

  إعداد منه ية وحزمة أدوات

الستعراض اإلدارة االستراتي ية 

 لاسوارد

 مساعد السد ر التنفي ي

السوارد تسيير إلدارة 
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 ت العمل: تفاصيل مسارا1-سادسا-ألفالجدول 

 المدير المسؤول النواتج األنشطة الهدف واألساس المنطقي مسار العمل)حالة(  الموضوع

 

 )جار(

. إن قرب السكاتب األساس المنطقي

القطر ة م  السستفيد     عاها مركز اللقل 

. وم  األجزال التي ال تت زأ م  للبرنامج

القطر ة هو ضسان استخدا  تسكي  السكاتب 

 السوارد بكفالة وفعالية

لتحسي  تقد ر كفالة وأداة : تنقيأل منه ية 3المرحلة 

السوارد لتيسير السوالمة االستراتي ية استعراضات 

 السكاتب القطر ةإلدارة السوارد عبر أكبر 

ت ر بية في مكاتب قطر ة  مشروعات: تنفي  0 المرحلة

مختارة، ودعم السد ر   القطر ي  في ت سيع خطو 

العسل، ووضع خارطة طر ق الستعراضات إدارة 

 السوارد السستقباية

 األولىالت ر بية  روعاتإكسا  السش 

 في مكاتب قطر ة مختارة

   إعداد خارطة طر ق لاسز د م

في السكاتب القطر ة  روعاتالسش

 لكبيرة ا  

والسساللة ورئيل 

 الشؤون السالية

استعراض حضور  2-2 التصسيم التنظيسي

 مكاتب االتصا 

 

 

 )أىكسل(

استعراض تغطية مكاتب االتصا  

ووضع إطار لتوجيه  للبرنامجوالتواصل 

هيكل السكاتب وحضورها لضسان أنها 

 للبرنامجتحقق أفضل قيسة مسكنة 

. تؤدي مكاتب االتصا  األساس المنطقي

العالقات  –العد د م  األدوار  البرنامجفي 

مع ال هات السانحة، والعالقات بي  

التي  –الوكاالت، والتواصل، وما إلى ذلك 

. وهنا  حاجة حتياجاتبة لالتطورت است ا

إلى استعراض االختصاصات األساسية 

 له ه السكاتب وهيكاها 

: إعداد إطار لسعا ير تقد ر التغطية الحالية 1المرحلة 

، وتقد ر وقياس أدال البرنامجلسكاتب االتصا  في 

 السكاتب وفقا له ا اإلطار

 : تحد د التغييرات وتنفي ها3المرحلة 

 د ر لسكاتب إعداد معا ير التق

 االتصا  

  إجرال التغييرات في هيكل مكاتب

 االتصا  وفقا لالختصاصات ال د دة

 تنفي يالسد ر مساعد ال

 ةلشراكإلدارة خدمات ا

 والحوكسة

استعراض العسايات  6-0 إدارة السوارد البشر ة

األساسية لاسوارد البشر ة 

 وتحد د التحسينات

 

 )جار(

توظيف إجرال استعراض شامل لعسايات ال

طة السرتب، ولانظم وإعادة التكايف والترقية

والتعام والتطو ر،  بإدارة األدال،

لتحد د السكاسب  واالمتيازات والسستحقات

السر عة والتحسينات طو اة األجل التي م  

: إعداد قاعدة حقائق لتقد ر عسايات السوارد 1المرحلة 

البشر ة استنادا إلى التقد رات السابقة وجسع بيانات ع  

 تاك العسايات. وعرض النتائج األولية

  إعداد تقر ر ع  تقد ر العسايات

 األساسية لاسوارد البشر ة وتوصيات

 بش ن التحسينات

  خطة تنفي ، بسا في ذلك التحسينات

 ذات األولو ة واءثار السحتساة

مد ر شعبة السوارد 

 البشر ة
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 ت العمل: تفاصيل مسارا1-سادسا-ألفالجدول 

 المدير المسؤول النواتج األنشطة الهدف واألساس المنطقي مسار العمل)حالة(  الموضوع

ش نها أن تعزز عسايات إدارة األفراد 

  البرنامجوتنسيتهم في 

الوفال ". حددت مسارسة األساس المنطقي

م سوعة م  السسائل الستعاقة  "بالغرض

لألفراد، ال     سلاون  البرنامجبإدارة 

 السورد األهم لد ه

د أولو اتها، مع : تقد ر التحسينات وتحد 3المرحلة 

التركيز عاى السكاسب السر عة. وتقد ر الوقت الالز  

 لتنفي  التحسينات وآثارها السحتساة

: االنتهال م  إعداد التوصيات وإعداد خطة 2المرحلة 

 تنفي  رفيعة السستوى

 : تنفي  التوصيات4المرحلة 

 في عدة  تنفي  السكاسب السر عة

م االت، بسا في ذلك الترقية، وتقييم 

الوظائف وإعادة تصنيفها، 

 واستراتي ية لتطو ر الحياة السهنية 

  األطو توفر توصيات التحسينات 

سوارد الستراتي ية ال تمدخالأجال 

 البشر ة

مشروع نقل  2-0 إدارة السوارد البشر ة

 السوظفي  السعيني  محايا

 

 )جار(

إعداد أساليب تعاقد، وبنية تحتية إدار ة 

السعيني  ونظم معاومات لنقل السوظفي  

م  برنامج األمم الستحدة اإلنسائي إلى  محايا

/منظسة امجالبرنالعسل وفقا لقواعد ولوائأل 

 األغ  ة والزراعة

السد ر التنفي ي أن  . قرراألساس المنطقي

 عسل السوظفون الوطنيون وفقا لنظا  موارد 

بشر ة موحد  قو  عاى قواعد ولوائأل 

 /منظسة األغ  ة والزراعةالبرنامج

: اإلعداد والتحايل لتحد د السسائل التي تحتا  1المرحلة 

تاحة والتخطيو إلى معال ة، وخيارات التنفي  الس

 التفصياي السطاوب لاسشروع 

: إعداد متطابات وسياسات وإجرالات النظا  3المرحلة 

ال د د، بسا في ذلك األطر اإلدار ة والقانونية والسياساتية 

 الالزمة

فحص كيف  سك  لسختاف التصورات أن : 2المرحلة 

تؤثر عاى فعالية تكاليف النقل، بسا في خيارات لتحو ل 

وظفي  بعقود محددة السدة إلى عقود منظسة جسيع الس

األغ  ة والزراعة مع االستعانة بسصادر خارجية في 

خدمات كشوا السرتبات، واالمتيازات والسستحقات إلى 

مركز خدمة لدى برنامج األمم الستحدة اإلنسائي عاى 

 أساس استرداد التكاليف 

ملل  –: تنفي  إجرالات االنتقا  األساسية 4المرحلة 

نظا  ت كد م  أن بيانات السوارد البشر ة السوجودة ال

   خضوع جسيع السوظفي  الوطنيي

لنظا  موحد لاسوارد البشر ة  قو  

/منظسة البرنامجعاى قواعد ولوائأل 

 األغ  ة والزراعة

  ،ونظم جد دة لتكنولوجيا دليل جد د

السعاومات وعسايات لنقل وإدخا  

 بيانات السوظفي  الوطنيي 

مد ر شعبة السوارد 

 البشر ة
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 المدير المسؤول النواتج األنشطة الهدف واألساس المنطقي مسار العمل)حالة(  الموضوع

لضسان انتقا  فعا ،  –كاماة وصحيحة وحد لة  ون ز

 وإصدار عقود جد دة ل سيع السوظفي  الوطنيي 

استراتي ية إدارة  0-0 إدارة السوارد البشر ة

 وتنسية السوارد البشر ة

 

 )جار(

إعداد استراتي ية متعددة السنوات إلدارة 

بسا  تساشى مع  البرنامجوتنسية قوة عسل 

تصسيم التنظيسي ال د د واألولو ات ال

 االستراتي ية ال د دة

. تتطاب استراتي ية األساس المنطقي

التحد ث  البرنامجالسوارد البشر ة في 

الوفال "لتنعكل فيها كل م  مبادئ 

، والخطة االستراتي ية ال د دة "بالغرض

  للبرنامج

 –: استعراض التقد رات والتوصيات السابقة 1المرحلة 

 ر النهائي ع  مراجعة السهارات السؤسسية التقر

والتوصيات السنبلقة ع  استعراض عساية السوارد 

والنتائج الرئيسية لالستقصال العالسي  –البشر ة 

 لاسوظفي 

: تعر ف مبادرات لتحقيق األهداا 3المرحلة 

 االستراتي ية

 : تنفي  مبادرات التعام والتنسية التنظيسية2المرحلة 

 رة وتنسية قوة عسل استراتي ية إدا

 البرنامج

  خطوات أولية نحو تنفي  تدابير

 محددة

 استراتي ية جد دة لاسوارد  وضع

 البشر ة

مد ر شعبة السوارد 

 البشر ة

تحد د نطاق  0-6 

 استعراض أساليب العسل

 

 )جار(

استعراض أساليب العسل األساسية لضسان 

أنها تتساشى مع التصسيم التنظيسي ال د د 

 للبرنامجاالستراتي ية واألولو ات 

. سيكشف تحايل العسايات األساس المنطقي

الحالية ع  اللغرات واختالالت، مسا  وفر 

 فرصة إلعداد إجرالات إلدخا  تحسينات

: بحث السسائل وتحد د الس االت السحتساة 1المرحلة 

كل م  السكاسب السر عة وتاك التي تتطاب  –لاتحسي  

تحقيق لحاقات عسل  م  خال  –السز د م  الدراسة 

 ة التشاور ة األمللالعساي

: الدعم لسواصاة دراسة الس االت التي تتطاب 3المرحلة 

ذلك، وتسد د عساية االستعراض لتغطية السز د م  

عسايات اإلدارة  – البرنامجالس االت السشسولة ب نشطة 

 والسوارد البشر ة

 ةذات األولو  : تنفي  تحسينات في العسايات2المرحلة 

  توفير وصف رفيع السستوى

 لاعسايات الرئيسية 

  تحد د خيارات التحسي  كسيا

 وترتيبها حسب األولو ة

  إعداد التبر ر العساي لاخيارات ذات

 األولو ة

  "تنفي  "السكاسب السر عة 

 التنفي يسد ر مساعد ال

 خدمات العساياتإلدارة 

استعراض نهج  6-2 الشراكات

 لشراكاتا

د د لتح البرنامجج الشراكة في استعراض نه

اإلجرالات الالزمة لتعز ز الشراكات 

القائسة وبنال شراكات جد دة، وال سيسا عاى 

 : إعداد استراتي ية شراكة لسوافقة الس ال1المرحلة 

، استنادا إلى مخزون م سوعة الشراكات التي التنفي ي

فيها، والسعاومات السرتدة ع  كيف  رى  البرنامجدخل 

  صياغة استراتي ية لاشراكات لينظر

فيها فر ق اإلدارة التنفي  ة وعرضها 

مساعد السد ر التنفي ي 

إلدارة خدمات الشراكة 

 والحوكسة
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 المدير المسؤول النواتج األنشطة الهدف واألساس المنطقي مسار العمل)حالة(  الموضوع

 

 

 )جار(

السستوى السيداني، بغية ضسان توفير 

 برنامجالمساعدة أكلر فعالية لاسستفيد   م  

. الشراكات أساسية في األساس المنطقي

 برنامجالتنفي  الخطة االستراتي ية. و سعى 

إلى إبرا  شراكات عندما تكون هنا  ميزة 

تعاونية واضحة وعندما  حقق العسل معا 

 منفعة لاطرفي 

ك اءن وفي السستقبل، ومبادئ كشر  البرنامجاءخرون 

في إقامة  البرنامجواضحة لاشراكة الفعالة لتوجيه 

 الشراكات الصحيحة

: إعداد خطة عسل لسواصاة العسل عاى 3المرحلة 

والخطة  "الوفال بالغرض"معال ة عناصر شراكات 

 2460االستراتي ية ال د دة خال  عا  

لتعز ز  : العسل عاى اإلجرالات ذات األولو ة2المرحلة 

 البرنامجفعالية شراكات 

عاى دورة الس ال السنو ة لعا  

 /حز رانوفي  وني 2460

  خطة عسل بش ن تحد د موقع

 البرنامج باعتباره شر كا قي سا

  السز د م  التوعية السستهدفة والعسل

ت األمم عالي ال ودة مع وكاال

الستحدة والشركال الحكوميي  

 الدوليي 

  تستع قوة عسل البرنامج عاى جسيع

السستو ات بالكفالة الالزمة لستابعة 

 وإدارة الشراكات

تعز ز أدال ومساللة  6-4 اإلدارة التنفي  ة

 السد ر  

 

 )جار(

( 6م  خال :  للبرنامج تعز ز ثقافة اإلدارة

تحد د تدابير لتعز ز إدارة األدال ومساللة 

بنال ال يل القاد  م  قادة و (2السد ر    

 ، مع التركيز عاى النسال.البرنامج

. هنا  حاجة إلى أن تكون األساس المنطقي

مساللة  –عساية إدارة األدال أكلر صرامة 

السد ر   ع  استخدا  السوارد، وتحقيق 

 وااللتزا  بالسياسة النتائج

إعداد اتفاق أدال لوظائف اإلدارة العايا لتشسل عسايات 

السساللة الرئيسية والساطات السفوضة ومؤشرات األدال 

 الرئيسية

إعداد عساية محسنة لتخطيو األدال، واستعراض تحقيق 

 – رنامجالبالنتائج التنظيسية، وتربو جسيع مستو ات في 

واستعراضات  –سقر العالسي م  السكاتب القطر ة إلى ال

 منتظسة لةدارة التنفي  ة

، لاسساعدة PROMIS نظا  ملل تشكيل النظم القائسة،

 في صنع القرار التنفي ي ال ي  قو  عاى البيانات

 للبرنامجسساللة مكرس لا وضع إطار

  اتفاقات األدال السؤسسي لنائب السد ر

التنفي ي، ومساعدي السد ر التنفي ي 

 انورئيل الد و

  عساية محسنة الستعراضات كبار

 السد ر   الدور ة لتحقيق النتائج

  للبرنامجوضع إطار لاسساللة 

مساعد السد ر التنفي ي 

السوارد تسيير إلدارة 

والسساللة ورئيل 

 الشؤون السالية
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استعراض اإلدارة  2-4 اإلدارة التنفي  ة

 التنفي  ة

 

 )أىكسل؟(

قرار لاستعراض العسايات التنفي  ة لصنع ا

لضسان السساللة  البرنامجواإلدارة في 

والرقابة الفعالة عاى مستوى اإلدارة 

 التنفي  ة

هياكل صنع القرار إن . األساس المنطقي

البسيطة والفعالة وتدفقات السعاومات 

 أساسية لتوفير المركز ة فعالة في السيدان

: تحايل عسايات صنع القرار واإلدارة الحالية، 1المرحلة 

 ي ذلك هيكل الا ان ومكتب السد ر التنفي يبسا ف

: تحد د الخيارات الستاحة لاتحسي ، بسا في 3المرحلة 

ذلك إمكانية إزالة/دمج ل ان استنادا إلى التحايل السشار 

 6إليه في السرحاة 

: تنفي  التغييرات في مكتب السد ر التنفي ي 2المرحلة 

 وهيكل الا نة

  تقاسم م كرة مفاهيم بش ن تعز ز

مسارسات اإلدارة مع فر ق اإلدارة 

 التنفي  ة

 رئيل الد وان

ثقافة االلتزا  

 والتواصل والسساللة

نىهج جد دة لاتواصل  2-6

 البرنامجوالتعام عبر 

 

 )جار(

إرسال ثقافة مشتركة تقو  عاى االلتزا  

والتواصل والسساللة، مع مشاركة جسيع 

 السوظفي  في التحسي  السستسر 

. التواصل والتعام األساس المنطقي

عنصران رئيسيان لاعد د م  مسارات 

آليات البرنامج العسل األخرى. وسيضع 

تواصل ومعاومات مرتدة عامة لاسساعدة 

في تعز ز اإلدارة العايا وتتبع التغير الها  

في اللقافة التي ترتكز عايها عساية التغيير 

 ب كساها

 :تحد د وتنفي  قنوات اتصا  مفتوحة جد دة، ملل

  اإلدارة التنفي  ة، بسشاركة وإشرا  السوظفي  حوار

 )جار(

  اجتساعات فصاية ل سيع السوظفي ، برئاسة السد ر

 التنفي ي، وعقد اجتساعات إضافية حسب الحاجة

  " إضفال الطابع السؤسسي عاى مفهو  "م رد السؤا

 لاسوظفي  مع أس اة لاسد ر التنفي ي

  االستقصالات العالسية لاسوظفي 

 االت السعززة لتعز ز الخطة االستراتي ية االتص

 وتقر ر األدال السنوي

 موقع ترجسة محتوى WFPgo  إلى السز د م  لغات

 األمم الستحدة 

 فتأل قنوات اتصا  جد دة 

   إكسا  االستقصال العالسي لاسوظفي

 وعرض التحايل عاى السوظفي 

   خطوات أولية نحو تنفي  السز د م

 السبادرات

 التمد ر شعبة االتصا
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 الملحق السابع

 3114 برنامج عمل مكتب التقييم لعام

 مقدمة

، و عرض خطو السكتب 2460 حدد ه ا السرفق برنامج التقييم السقترح واألعسا  ذات الصااااااة لسكتب التقييم في عا    -60

الرامية إلى تحقيق أهدافه االسااااااتراتي ية ع  طر ق تقد م دليل  لبرنامجا. و ادعم مكتب التقييم جهود 2464و 2462لعاامي 

،  سااااتخد  ألغراض السساااااللة والتعام، ولتوفير معاومات لاسناقشااااة واإلجرالات االسااااتراتي ية السقرر البرنامجعاى أدال 

حة ع  أهسية وفعالية اتخاذها لتكرار الن احات وتصااااحيأل األخطال. وتقد  التقييسات معاومات إلى جسيع أصااااحاب السصااااا

 واستراتي ياته وعساياته، وكفالة تنفي ها. البرنامجوت ثير واستدامة سياسات 

وم  شاا ن عساية اسااتعراض األقران م  قبل فر ق األمم الستحدة السعني بالتقييم/ل نة السساااعدة اإلنسائية لسهسة التقييم   -60

أن تسلل  – 2460والسقرر تقد م تقر ر عنها إلى الدورة السااانو ة لاس ال في عا   2460أت في عا  التي بد –البرنامج في 

. ووفقاا لا لك، تىركت 2464و 2462وسااااااتؤثر عاى برناامج مكتاب التقييم لعاامي  البرناامجمرحااة باارزة لسهساة التقييم في 

قو  ساات ابة لنتائج اسااتعراض األقران وتوصااياته. وساايمساااحة في الخطو العامة لهاتي  الساانتي  لتسكي  مكتب التقييم م  اال

، وسوا   خ  في االعتبار التغييرات السياقية األخيرة، 2442اساتعراض األقران بتقد ر التقد  السحرز من  اساتعراض عا  

ل ي ا ملل التطورات عاى نطاق منظومة األمم الستحدة الستعاقة بترتيبات التقييم بسوجب االسااااتعراض الشااااامل لاسااااياسااااات

 برنامجلل  ري كل أربع ساااانوات  وبرنامج التحو  لا نة الدائسة السشااااتركة بي  الوكاالت  والخطة االسااااتراتي ية ال د دة 

 .البرنامج(  والت كيد الست دد عاى الرصد والتقييم ال ي  نعكل في إطار عسل 2460-2462)

 استراتيجية التقييم

، مع تركيز السوارد األسااااساااية لسكتب التقييم عاى 2460رر أن تساااتسر اساااتراتي ية التقييم الحالية خال  عا  م  السق  -62

برنام ه األسااااساااي ال ي  شاااسل تقييسات معقدة لعسايات واساااتراتي يات وساااياساااات متعددة. وفي الوقت نفساااه، وتسشااايا مع 

 ن النتائج في إطار الخطة االستراتي ية ال د دة وإطار عسل التركيز السؤساساي الست دد عاى توفير أدلة وعاى السسااللة بشا

ودعسه  لبرنامجا، سيىكلف مكتب التقييم عساه بش ن تقييم االست ابة اإلنسانية السشتركة بي  الوكاالت والتي  قو  بها البرنامج

 قييم.في إطار استراتي ية الرصد والت البرنامجلةدارة م  أجل إنشال مهسة تقييم المركز ة في 

ي عا  التي أضايفت مؤقتا إلى استراتي ية مكتب التقييم ف –باإلضاافة إلى ذلك، فإن سااسااة تقييسات العسايات الفرد ة و  -64

ستستسر للالث سنوات حسبسا كان مقررا. وتتساشى ه ه الساساة مع استراتي ية الرصد والتقييم وما  رتبو بها م   – 2460

 ، بسا في ذلك آلية تسو ل جد دة.البرنامجتعز ز ألساليب عسل 

لتسااهيل التعام عاى مسااتوى السنظسة وتحقيق فائدة وأوجه ت زر، ساايواصاال مكتب التقييم إجرال تقييسات في سااالساال و  -62

تقييسات باالشترا  مع السنظسات الشر كة حيلسا كاسا أمك ، وإعداد تقر ر ت سيعي ع  كل ساساة. وسيواصل أ ضا إجرال ال

  سك   واالستلسار في نشر الدروس السستفادة م  التقييم والتش يع عاى استخدامها  واالشترا  في شبكات التقييم الدولية.
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 3114موجز برنامج عمل 

 ظل عنصااار غير السوظفي  . والبرنامجسيزانية التي حددتها إدارة إلى ال 2460 ساااتند برنامج عسل مكتب التقييم لعا    -62

مال ي  دوالر أمر كي،  0عند  2460لسكتب التقييم لبرنامج عساه األسااسي في عا   متاحاميزانية دعم البرامج واإلدارة  في

باغ ، وساااتوفر ماتد السشاااروع. وتساااتند آلية التسو ل ال د دة لتقييسات العسايات الفرد ة إلى موار2460وهو نفل مباغ عا  

. ووفقا ل لك، م  السقرر ز ادة عدد 2460في الساائاة ع  عا   22، بز اادة نساااااابتهاا 2460مايون دوالر أمر كي لعاا   0.2

 (2).2460في بدا ة عا   20إلى  2460عساية تقييم بدأت في عا   (1)66تقييسات العسايات الفرد ة م  

 اإلجسالية سوارد، فإن الالتي  د رها مكتب التقييم بصورة مؤقتة إضافة سالسل التقييسات السؤقتة لاعسايات الفرد ة ومع  -69

وهو ما ، للبرنامج إ رادات السساااهسات الستوقعةفي السائة م  إجسالي  4.22تساات ثر بنساابة  2460لتقييسات في عا   سيع ال

غير أن موارد ميزانياة دعم البرامج واإلدارة الستعاقااة  .2460عااا   ا باالسقاارنااة معتقر بافي الساائااة  64 قادرهاااز ااادة  سلال 

في السائة م  م سوع اإل رادات اإلجسالية  4.60السعقدة في برنامج العسل األساااااسااااي لسكتب التقييم تسلل نسااااابة  تبالتقييسا

 (3) .2460عا  السائة ع  مستوى في  4.60، أي بانخفاض قدره 2460لعا   للبرنامجالستوقعة 

الطاب عاى التقييسات السعقدة التي  غطيها برنامج العسل األساااااااسااااااي لسكتب التقييم آخ ا في االرتفاع، ملاسا وال  زا    -24

ل م  نشاااااار  زك وتعز ز القدرات الالمركز ة البرنامجتزداد الحااجة والطاب عاى دعم التقييم التقني لبنال مهسة التقييم في 

 استراتي ية الرصد والتقييم.

مع األخ  بعي  االعتبار السوارد الستاحة والتطورات الساااياقية األخيرة السشاااار إليها أعاله واعتبارات التوقيت/الفائدة و  -26

أجرى الس ال وأصاااااحاب السصااااااحة  ،البرنامجواألولو ات السحددة في الخطو السؤقتة الساااااابقة التي نوقشااااات مع إدارة 

 (4)اءخرون تحوالت عاى النحو السوجز أدناه.

 بش ن: 2460عسل جد د في عا  وسيبدأ   -22

  البرنامجدعم إنشال مهسة تقييم المركز ة في  

 لتركيز ركة بي  الوكاالت، مع اتعز ز تقييم العسل اإلنساني السشتر  بي  الوكاالت في إطار الا نة الدائسة السشت

لسساااعدة اإلنسااانية، بسا في ذلك تقييم مسك  لالساات ابة ارامج بفي دورة  0عاى حاالت الطوارئ م  السسااتوى 

 السور ة  لألزمة

 إلرساال األساال الالزمة 2462-2460تقييم الخطة االساتراتي ية ال د دة مدى مواتاة الظروا الراهنة ل تقد ر ،

 ل في نها ة فترة خطة اإلدارة.إلجرال تقييم كام

 (5)وأجر ت التغييرات التالية عاى البرنامج األساسي السؤقت لتقييسات مكتب التقييم:  -20

   2462إلى عا   2460تم ت جيل بدا ة ساساة تقييسات األثر بش ن سول التغ  ة الحاد السعتد  م  عا. 

                                                      
 تغطي عدة بادان. بسا في ذلك عساية تقييم فرد ة (1)
 .2442، بسا  تساشى مع هدا سياسة التقييم لعا  2462في عا   04م  السقرر أن تز د إلى  (2)
 .2449أو  انخفاض من  عا   (3)
الست ابة الستعراض تاحة السرونة الالزمة ل، وذلك إل(2462-2460خطة اإلدارة ) تت اوز ما هو مدر  2464و 2462إليه أعاله، لم تضف مواضيع جد دة إلى اءفاق لعامي  أشيرحسبسا  (4)

 .فر ق األمم الستحدة السعني بالتقييم/ل نة السساعدة اإلنسائيةال ي   ر ه  األقران
 .2460 و/أ ار ( و/أو نوقط في السشاورة السنو ة بش ن التقييم في ما2462-2460اللالث بخطة اإلدارة ) م  الساحق السستقبل اقآففي قسم عاى النحو السشار إليه  (5)
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 عاى جودة السااياسااة  – 2462ال ي طاب الس ال اإلبال  عنه في عا   –التغ  ة  ساايقتصاار نطاق تقييم سااياسااة

، بعد االنتهال م  سااااسااااة تقييسات األثر 2464وترتيبات تنفي ها. وساااي رى تقييم لنتائج ه ه الساااياساااة في عا  

 بش ن سول التغ  ة الحاد السعتد .

  سناطق الحضااار ة كسوضاااوع خاص في التقييسات بشااا ن انعدا  األم  الغ ائي في ال البرنامجسااايتم تقد ر عسل

( وتقييم 24و 69االساااااتراتي ية اللالثة الستبقية م  االسااااات ابة واالساااااتعداد لحاالت الطوارئ )انظر الفقرتي  

 ( وليل م  خال  إجرال تقييم قائم ب اته.62سياسة النقد والقسائم )انظر الفقرة 

م  خال  تقييسات العسايات  2460نه في حي  أن التغطية الشااااااماة لاتقييم ساااااتز د بشاااااكل معتد  في عا  وه ا  عني أ  -20

السعقدة.  ، فا  تز د تغطية البرنامج األساسي لسكتب التقييم لاتقييساتالبرنامجالفرد ة نحو االمتلا  الكامل لساياسة التقييم في 

، وبدأت عشاااااارة تقييسات جد دة، وب لك باغ م سوع التقييسات 2462، اسااااااتسرت ساااااابعة تقييسات م  عا  2460وفي عا  

ثسانية تقييسات جد دة وخسساااااة مساااااتسرة م   – 2460تقييسا جار ا في عا   60تقييسا. و نخفض ه ا الرقم إلى  62ال ار ة 

 وتسعة تقييسات جد دة. 2460عاى تقييسي  مستسر   م  عا   2462. وتشتسل خطو السبكرة لعا  2460عا  

برنامج عسل مكتب التقييم حساااب الساااانة، ونوع التقييم. وتظهر تقييسات  ع نظرة عامة  6-بعاساااا-ألف ال دو و قد    -22

رنامج البالعسايات الفرد ة بشااااااكل منفصاااااال ع  برنامج العسل األساااااااسااااااي لسكتب التقييم ألنه م  الستوقع أن تتولى إدارة 

الستوسااو، بسا  تفق مع اسااتراتي ية الرصااد والتقييم وسااياسااة التقييم بشاا ن التقييسات  جللتقييسات في األالسسااؤولية ع  ه ه ا

 الالمركز ة.
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 (6)3116-3114موجز برنامج عمل مكتب التقييم للفترة  :1-سابعا-ألفالجدول 

 )دورة المجلس( 3116 )دورة المجلس( 3112 )دورة المجلس( 3114 النوع

 :2460متواصاة م   اتاستقييمات السي

  السساواة بي  ال نسي  )الدورة

 (2460األولى، 

 تقييسات جد دة:

  ،النقد والقسائم )الدورة العاد ة اللانية

2460) 

 التغ  ة  

 :2460متواصاة م  

  ،التغ  ة )الدورة العاد ة اللانية

2462) 

 تقييسات جد دة:

 دز/اإل فيروس نقص السناعة البشر ة 

 :2462متواصاة م  

 فيروس نقص السناعة البشر ة/اإل دز 

 تقييسات جد دة:

 تنسية القدرات 

التقييمات 

 االستراتيجية

 :2460متواصاة م  

   لاصناد ق الس سعة  البرنامجاستخدا

 (2460)الدورة العاد ة اللانية، 

  م سوعة األم  الغ ائي العالسي

 (2460)الدورة العاد ة اللانية، 

 الشرال م  أجل التقد  )الدورة 

 (2460العاد ة اللانية، 

 تقييسات جد دة:

  برنامج تعز ز االستعداد واالست ابة

 (2462)الدورة العاد ة األولى، 

  شراكة القضال عاى ال وع ونقص

 التغ  ة لدى األطفا  )ر تط(

 :2460متواصاة م  

  شراكة القضال عاى ال وع ونقص

التغ  ة لدى األطفا  )ر تط( )الدورة 

 (2462العاد ة اللانية، 

 

تىقرر بعد استعراض األقران لسهسة التقييم في 

 البرنامج

تقييمات الحافظات 

 القطرية

 تقييسات جد دة:

  ،أوغندا )الدورة العاد ة اللانية

2460) 

  جسهور ة الكونغو الد سقراطية

 (2460)الدورة العاد ة اللانية 

 الدورة العاد ة   ىقرر الباد فيسا بعد(

 (2462األولى، 

  الدورة العاد ة األولى، إندونيسيا(

2462) 

 تقييسات جد دة:

  ،العراق )الدورة العاد ة اللانية

2462) 

  جسهور ة أفر قيا الوسطى )الدورة

 (2462العاد ة اللانية، 

  جسهور ة تنزانيا الستحدة )الدورة

 (2462العاد ة اللانية، 

 تىقرر بعد استعراض األقران

تقييمات الحافظات 

 اإلقليمية

 :2460 متواصاة م 

  ،أمر كا الوسطى )الدورة السنو ة

2460) 

 تىقرر بعد استعراض األقران 

 :2462متواصاة م   تقييسات جد دة: ال توجد تقييسات جد دة: تقييمات األثر

                                                      
 بخالا األنشطة األخرى الستعاقة بالتقييم. (6)
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 (6)3116-3114موجز برنامج عمل مكتب التقييم للفترة  :1-سابعا-ألفالجدول 

 )دورة المجلس( 3116 )دورة المجلس( 3112 )دورة المجلس( 3114 النوع

 سول التغ  ة الحاد السعتد : 

  6قطري 

  2قطري 

  0قطري 

  0قطري 

  2قطري 

 سول التغ  ة الحاد السعتد :

  (2464ولى، )الدورة العاد ة األ 6قطري 

  (2464)الدورة العاد ة األولى،  2قطري 

  (2464)الدورة العاد ة األولى،  0قطري 

  (2464)الدورة السنو ة،  0قطري 

  (2464)الدورة السنو ة،  2قطري 

مجموع البرنامج 

 األساسي

 2=  3112متواصلة من 

 6تقييمات جديدة = 

 3=  3114متواصلة من 

 9تقييمات جديدة = 

  2=  3112 متواصلة من

 1تقييمات جديدة = 

التقارير الجامعة 

 للتقييمات

  أثر أنشطة الغ ال مقابل إنشال

األصو  عاى مرونة سبل العيط 

 (2460)الدورة السنو ة، 

  تقييسات عسايات فرد ة )الدورة

 (2460السنو ة 

  تقر ر التقييم السنوي )الدورة

 (2460السنو ة، 

  :ساساة التقييسات االستراتي ية

 امج تعز ز االستعداد واالست ابةبرن

  :ساساة التقييسات االستراتي ية

االستعداد واالست ابة لاطوارئ 

 (2462)الدورة السنو ة، 

 االست ابة الحضر ة 

  تقييسات العسايات الفرد ة في عامي

 2462و 2460

  تقر ر التقييم السنوي )الدورة

 (2462السنو ة، 

  ساساة التقييسات االستراتي ية: سول

 غ  ة الحاد السعتد الت

  2462تقييسات عسايات فرد ة في عامي 

 2464و

  ،تقر ر التقييم السنوي )الدورة السنو ة

2462) 

استعراض األقران لسها  التقييم في   غير ذلك

 (2460)الدورة السنو ة، البرنامج 

  تقييم الحق –تنسية القدرات 

 ( االست ابة لألزمة )لانظر باألمر

 السور ة

 

 66استسرار الس سوعة األولى م    عملياتتقييمات ال

 2460تقييسا م  عا  

   تقييسا 20بدل الس سوعة اللانية م 

   20استسرار الس سوعة اللانية م 

 2460تقييسا م  عا  

   تقييسا 04بدل الس سوعة اللاللة م 

   تقييسا  04إكسا  الس سوعة اللاللة م 
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 تقييمات السياسات

 البرنامجخالصااة سااياسااات  توجه (WFP/EB.A/2011/5-B)" البرنامجاسااتنادا إلى وثيقة "وضااع السااياسااات في   -24

دورة تقييسات الساياساات، بسا في ذلك تخطيو تقييم م  أربع إلى سات سانوات بعد اعتساد الساياسة. وتتعاق السسائل  السانو ة

د سوال، وخارجه عاى ح البرنامجتقييم الساياساات جودة السياسة، بسا في ذلك اتساقها وأهسيتها داخل  الرئيساية التي  تناولها

مقارنة بالسسارسااة الدولية ال يدة والسعا ير القياسااية األخرى  وآثارها وتنفي ها ونتائ ها  وكيف تحققت. وفيسا  اي التقييسات 

 .2460ال د دة التي ستبدأ في عا  

. و سلل اسااااتخدا  النقد والقسااااائم أحد أهم التحوالت 2460. ه ا التقييم ذو أولو ة عالية في برنامج عا  النقد والقسااااائم  -22

في شااكل نقد أو قسااائم بحاو  عا   البرنامجفي السائة م  مساااعدات  04، وم  السقرر تقد م للبرنامجاالسااتراتي ية الكبيرة 

التقييم عاى جودة الساااياساااة وترتيبات تنفي ها ونتائ ها، اساااتنادا إلى األدلة التي تراكست لدى شاااعبة . وساااوا  ركز 2462

 ووحدة النقد مقابل التغيير. 2449من  عا   بالبرنامجالسياسات 

 2440، محل سااياسااات عا  2462عا  ، التي وافق عايها الس ال التنفي ي في للبرنامج. تحل سااياسااة التغ  ة التغ  ة  -22

، ولك  عند السوافقة عاى ه ه 2462و 2464األضاااااايق نطاقا. وفي األحوا  العاد ة، كان ساااااايضااااااطاع بالتقييم بي  عامي 

. وبالنظر إلى أنه سااااايكون م  الساااااابق لألوان تقييم النتائج 2462الساااااياساااااة، طاب الس ال تقر را ع  التقييسات في عا  

(، سااااااوا  ركز ه ا التقييم عاى جودة 66إلى  4)انظر الفقرات  2460وارد السحدودة الستاحة في عا  باالكاامل، ونظرا لاس

، ستوفر األدلة النات ة ع  تقييسات 2464اتقييم. وفي عا  ومدى مواتاتها لالساياساة نفسها، بسا في ذلك تقييم ترتيبات تنفي ها 

 لتقييسات األخرى، معاومات تقييم تكسياي لنتائج السياسات.بش ن سول التغ  ة الحاد السعتد  وا البرنامجأثر عسل 

بشاا ن تنسية القدرات في عا   البرنامج. ر لسا   رى تقييم كامل لساياساة (2464و 2462تنسية القدرات )اءفاق لعامي   -29

 ة التي نش ت ع  التقييسات األخيرة.، سوا   ري مكتب التقييم "تقييسا الحقا"   سع الدروس ذات الصا2464

 التقييمات االستراتيجية

منظسة تتطور، تقو  التقييسات االسااااتراتي ية بتحايل األولو ات السؤسااااسااااية ال د دة والسسااااائل  البرنامجاعترافا ب ن   -04

ييسات بتقد ر األدال في الس ا  السختار، والعوامل التي . وتقو  ه ه التقالبرنامجالنظسية الشااااماة التي تشاااكل أساااااليب عسل 

 عاى العسل عاى النحو السنشود، بدال م  تقد ر سياسة معينة أو برنامج معي . البرنامجتؤثر عاى قدرة 

في عا   لها ةواالست اب اطوارئلاد االستعدسايتم االنتهال م  ساساة م  ثالثة تقييسات استراتي ية بش ن مختاف أبعاد و  -06

 للبرنامج. وم  أجال توفير معاوماات لاتوجاه االسااااااتراتي ي 2460، وبادأ تقييساان اثناان م  ها ه التقييساات في عاا  2460

ات زاعنوتعز ز فعاليته، ساات خ  السااااساااة في االعتبار الساااياق الستغير ال ي  ؤثر عاى سااكان الحضااار وساااكان الر ف  وال

دمات السااار عة وحاالت الطوارئ البطي ة في البدا ة التي تنطوي عاى أعداد متزا دة م  ال هات الفاعاة في السعقدة، والصااا

 الس ا  اإلنساني  وهيكل العسل اإلنساني الدولي وبرنامج التحو .
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م  منظورات مختافة،   ري  رنامجالبالتقييسات جوانب االسااااااتعداد واالساااااات ابة لحاالت الطوارئ في وسااااااتبحاث   -02

اختيارها م  خال  عساية تشااااور ة. وساااايتم إعداد ت سيع لاسواضاااايع والنتائج السشااااتركة، جنبا إلى جنب مع ت سيع مكرس 

 لانتائج الستعاقة بانعدا  األم  الغ ائي في السناطق الحضر ة.

. ساااااايقو  ه ا والسعنية بانعدا  األم  الغ ائي والبرنامجمنظسة األغ  ة والزراعة   الس سوعاة العالسية السشااااااتركة بي  -00

التقييم السضطاع به باالشترا  مع مكتب التقييم التابع لسنظسة األغ  ة والزراعة، بتقد ر القيسة السضافة له ه الس سوعة ذات 

  االسااااات ابة الدولي وتوفير فرص لاتعام عبر وكالتي  مالقيادة السشاااااتركة وفعاليتها. وسااااايؤدي التقييم إلى ز ادة فهم هيكل 

 الوكاالت التي تتخ  م  روما مقرا لها.

. ساااايتناو  ه ا التقييم لاصااااناد ق الس سعة م  أجل االسااااتعداد واالساااات ابة في الحاالت اإلنسااااانية البرنامجاسااااتخدا    -00

ائه ، بسا في ذلك عساه مع شااركلبرنامجا ة وفوائدها في م ا  االسااتعداد واالساات ابة فيبالتحايل اسااتخدا  الصااناد ق الس سع

في التنفي  والتنسيق. وتشتسل الصناد ق التي سي ري بحلها عاى الصندوق السركزي لسواجهة الطوارئ وصندوق االست ابة 

 لاطوارئ والصندوق السشتر  لألنشطة اإلنسانية.

 د مبادرة شاماة لتطو ر النسوذ  ال د هو . إن برنامج تعز ز االستعداد واالست ابةبرنامج تعز ز االستعداد واالست ابة  -02

في حاالت الطوارئ واسااعة النطاق. وساايقو  ه ا التقييم بتقد ر التقد  السحرز في تكييف القدرات والنظم  البرنامجالساات ابة 

ت والشاراكات م  أجل االست ابة في بي ات غير متوقعة وصعبة بشكل متزا د، في سياق تحو  والسبادئ التوجيهية والخدما

 م  السعونة الغ ائية إلى السساعدة الغ ائية. البرنامج

 :للبرنامجوست رى تقييسات استراتي ية أ ضا لسبادرتي  عالسيتي    -04

 سااوا  سااتند ه ا التقييم النهائي إلى نظا  2460-2442التقد  في الفترة  السشااروع الت ر بي الشاارال م  أجل .

الرصاااد والتقييم السدمج في برنامج الشااارال م  أجل التقد  لتوليد قاعدة أدلة أكلر قوة ع  تاك الستاحة عادة في 

ل م  أجل ا. و ىصاانف التقييم بوصاافه اسااتراتي يا بساابب السدى التشااغياي واسااع النطاق لسشااروع الشاارالبرنامج

القااائسااة لتعز ز األثر اإلنسااائي، واءثااار عاى  البرنااامجالتقااد ، ونه ااه السبتكر الستسلاال في البنااال عاى عسايااات 

 في السستقبل في م االت ملل السشتر ات وتنسية القدرات والشراكات والرصد والتقييم. البرنامجاستراتي ية 

  وتهدا 2466. بدأت مبادرة ر تط في عا  )ر تط( ا القضاااال عاى ال وع ونقص التغ  ة لدى األطفشااراكة ،

إلى تحسي  الحوكسة والبرم ة في م ا  التغ  ة لتعز ز حصائل التغ  ة. و عتبر ه ا التقييم ذا أهسية استراتي ية 

القيادي في إطار شااااراكة ر تط الستعدد الشااااركال. وسااااوا  وفر ه ا التقييم السز د م   البرنامجبساااابب دور 

الستعاق بالشااااااراكات في برم ة التغ  ة وقدرته عاى مكافحة ال وع طو ل األجل، وهسا  البرنامجالرؤى لعسل 

م ااالن جرى ت كيدهسا في التقييسات االسااااااتراتي ية األخيرة لاتحو  م  تقد م السعونة الغ ائية إلى السساااااااعدة 

ا د التي تتز البرنامج ة في الغا ائياة. وم  شاااااا ن ها ا التقييم أن  سااااااتكسال التقييساات األخرى م  حاافظاة التغ 

 أهسيتها.

 تقييمات الحافظات القطرية

في بااد ما خال  فترة معينة،  البرناامججسيع عساياات  2449تغطي تقييساات الحاافظاات القطر اة التي أدخاات في عاا    -02

ة مؤسااسااية وأداة تعام عاى حد سااوال لتسااترشااد بها عادة ما تكون م  ثالث إلى خسل ساانوات. وتخطو عاى أنها أداة مسااالل

االساتراتي ية والعسايات القطر ة في السساتقبل، وكليرا في سياق توحيد األدال، وإطار عسل األمم الستحدة لاسساعدة اإلنسائية 
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ق الحافظة والنطاومبادرات األمم الستحدة األخرى الستعاقة باإلصاااالح. وتىختار البادان عاى أسااااس التوازن اإلقايسي وح م 

وتغطية التقييم الساااابق في كل باد. وتساااتخد  تقييسات الحافظات القطر ة م سوعة قياساااية م  أسااا اة التقييم لتقد ر الوضاااع 

واتساااااقه مع االسااااتراتي يات والشااااركال عاى الصااااعيد   الوطني والدولي، والعوامل الواردة في  للبرنامجاالسااااتراتي ي 

 وجودتها، وأدال الحافظة ونتائ ها. نامجللبرالخيارات االستراتي ية 

بسا  – 2449تقييسا م  تقييسات الحافظات القطر ة من  عا   22، ساايكون قد تم إجرال ما م سوعه 2462بحاو  عا  و  -02

إحصاااالات ع   6-بعاساااا-ألفوالشاااكل  2-ساااابعا-ألفو عرض ال دو  في ذلك تقييم حافظة إقايسية في أمر كا الوساااطى. 

لحافظة وقيسة ا تغطية تقييسات الحافظات القطر ة التي كانت، مع بعض االسااااتلنالات، معقولة م  حيث الحضااااور اإلقايسي

وأعداد السسااااااتفيد   وعدد العسايات. غير أنه اسااااااتنادا إلى متوسااااااو عدد تقييسات الحافظات القطر ة التي أجر ت كل عا  

 سنة. 24، فإن تواتر تغطية السكاتب القطر ة  باغ حاليا نحو للبرنامجوم سوع عدد السكاتب القطر ة 

عقب اسااااااتعراض األقران وتنقيأل معا ير اختيار تقييسات الحافظات القطر ة.  2462وساااااايتم إعداد خطو لسا بعد عا    -09

ل عوامل أوساااااع نطاقا ملل األولو ات واالحتياجات وساااااتهدا الخطو إلى الوصاااااو  إلى التغطية السلاى لاتقييسات، في ظ

والتطورات  ت اه الوثائق االستراتي ية القطر ة  البرنامجالشااماة لاتقييم  وساساة التقييسات ال د دة لاعسايات الفرد ة  ونهج 

ساااانوات  عاى نطاق منظومة األمم الستحدة، وخاصااااة فيسا  تعاق باالسااااتعراض الشااااامل لاسااااياسااااات ال ي   ري كل أربع

والتقييساات السشااااااتركاة إلطاار عسال األمم الستحادة لاسساااااااعادة اإلنسائية  وإمكانيات النىهج ال د دة، ملل تقييسات الحافظات 

 اإلقايسية لتحسي  تغطية التقييم لاحافظات القطر ة الصغيرة.

 الحافظات القطرية حسب اإلقليم : تغطية تقييمات3-سابعا-ألفالجدول 

المكتب  

 فياإلقليمي 

 بانكوك

المكتب 

اإلقليمي في 

 القاهرة

المكتب 

اإلقليمي في 

 داكار

المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ

المكتب 

اإلقليمي في 

 نيروبي

المكتب 

اإلقليمي 

 في بنما

 87 44 62 56 49 44 النسبة الس و ة م  قيسة الحافظة بالدوالرات األمر كية

 62 42 42 31 50 39 النسبة الس و ة م  العسايات

 74 93 64 49 73 26 النسبة الس و ة م  السستفيد   الفعايي  السباغ عنهم

 45 50 36 21 29 36 النسبة الس و ة م  البادان

ييم  ق: تقييسات الحافظات القطر ة التي أجر ت م  تقار ر التالنسااابة الس و ة م  العساياتالنسااابة الس و ة م  قيسة الحافظة بالدوالرات األمر كية و: السصاااادر

 .2460 فبرا ر/شباط 60، حتى 2460و 2462وتقييسات الحافظات القطر ة ال ار ة والسقررة م  برنامج العسل التشغياي لعامي 

 .2466: داكوتا النسبة الس و ة م  السستفيد   الفعايي  السباغ عنهم

 : قاعدة بيانات مكتب التقييم.النسبة الس و ة م  البادان
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 3112-3119تقييمات الحافظات القطرية حسب اإلقليم،  :1-سابعا-ألفالشكل 

 تقييمات األثر

ى حياة الناس. عا البرنامجثسة عنصار ها  م  اساتراتي ية التقييم لسكتب التقييم هو تحساي  تقد ر الحصائل وأثر عسل   -04

أما  السسااتفيد   وبرم ة العسايات الفرد ة والسااياسااات  امجالبرنوتهدا تقييسات األثر إلى السساااعدة عاى تحسااي  مساااللة 

ا    ري تقييسه. وعادة ما تطبق التقييسات أساليب مختاطة لتقد ر م  ال يواالستراتي يات السستقباية في الس ا  البرنام ي 

تغيير دائم. برناام ي عبر عادة دو ، وتغطي عادة عساياات عاى مدى عدة ساااااانوات لضااااااسان الوقت الكافي الالز  ليحدث 

 و سترشد االختيار بسبادئ الفائدة والسساهسة في سد الف وات السعرفية، وجدوى تقييم النشاط.

 2460تقييسات اءثار في عا  

ثرها إلى معال ة السخاطر الناجسة ع  الكوارث الطبيعية وأ البرنامجفي الساائاة م  برناامج عسال  24 هادا أكلر م    -06

عيط سبل ال في صسودعاى األم  الغ ائي، مسا   عل السااسااة ال ار ة م  تقييسات أثر أنشاطة الغ ال مقابل إنشاال األصو  

، ساااايتم إعداد تقر ر ت سيعي لاتقييسات التي 2460فضااااال ع  عسايات محددة. وفي عا   البرنامجذات صاااااة باسااااتراتي ية 

ال ونيبا  والسنغا  وأوغندا. وكستابعة لتوصية م  التقييم االستراتي ي لفعالية في بنغالد ط وغواتيسا 2460أجر ت في عا  

، سااتوفر ه ه الساااساااة السز د م  التحايل لألثر، وخاصااة دور السساااعدة الغ ائية 2449تدخالت إنعاش سابل العيط في عا  

 ال اتية في بنال سبل عيط أقوى. الناسفي عسايات اإلنعاش وجهود 

 )اءفاق( 2462في عا   تقييسات اءثار

سكافحة سااول ل البرنامج. سااوا  بدأ مكتب التقييم ساااساااة جد دة م  تقييسات األثر لتدخالت سااول التغ  ة الحاد السعتد   -02

  ساااد م  خال برنامجالالتغ  ة الحاد السعتد . وساااوا تىكسل ه ه التقييسات البحوث ال ار ة والرصاااد والتقييم م  قبل إدارة 

 الف وات السعرفية في م ا  البرم ة.

اية في تحقيق أهداا البرم ة األوسع نطاقا في بي ات تشغي للبرنامجساساة بتقييم مساهسة أنشطة التغ  ة وستقو  ه ه ال  -00

ي ف البرنامجأن تغطي التقييسات أ ضااا مساااهسات  مختارة. وباإلضااافة إلى السساااهسة السباشاارة في حصااائل التغ  ة،  سك 

تدخالت الخدمات الصاااحية التكسياية، والقدرات التقنية لاشاااركال ومقدمي خدمات الصاااحة والتغ  ة، والتحساااينات في البي ة 
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 م  خال  تقييسات الحافظة القطر ة مغطاةادان ب داخل اإلقايم ادانب
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لسعقدة، ا الساااياسااااتية والسالية التي تدعم ه ه الخدمات. و عد التركيز عاى ه ه النتائج رفيعة السساااتوى مناسااابا في التدخالت

 التي تنطوي عاى العد د م  العوامل الستداخاة، بدال م  عالقة سببية واحدة بسيطة.

بادا حيث ترتفع معدالت ساااول التغ  ة، تختاف فيسا بينها  20تدخالت ساااول التغ  ة الحاد السعتد  في  البرنامجو ركز   -00

ساوا  ساتند االختيار إلى ه ه القائسة األولية. وسايتم االنتهال م  ت سيع لاساساة في عا  بقدرات وساياقات وطنية متنوعة. و

2464. 

 تقييمات العمليات الفردية ومهمة التقييم الالمركزية

ا ير الدولية ا  لاقواعد والسعتركز تقييساات العسايات الفرد ة عاى فعالية وكفالة عساية فرد ة في تحقيق أهدافها واالمتل  -02

 ، وبحث مدى مالئسة تصسيم العساية وتنفي ها ونتائ ها.بالبرنامجوتاك الخاصة 

مز  ا م  إدارة مكتب التقييم وإدارة المركز ة لتقييسات العسايات الفرد ة. غير أن  2442سااياسااة التقييم لعا  وتوخت   -04

حققت م  خال  ه ا النهج كانت غير مرضااااية لعدة أسااااباب. ووفقا لرؤ ة مكتب التقييم طو اة األجل، سااااوا التغطية التي ت

تصاااابأل التقييسات الالمركز ة هي األداة الرئيسااااية لعدد كاا م  تقييسات العسايات الفرد ة ذات ال ودة العالية التي تقد  أدلة 

ادرات أخرى. غير أن تحقيق التقييساات الالمركز اة باالكسياة الكافية إلى جااناب مبا البرناامجقو اة عاى أدال ونتاائج عساياات 

 وال ودة السناسبة سيستغرق وقتا طو ال، ول لك هنا  حاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

لرصد ستراتي ية اك زل م  نشر ا –مع تعز ز قدرات الرصاد والتقييم عاى مساتوى السقر وعاى السساتوى اإلقايسي و  -02

تقييسا لعسايات فرد ة في  66وإنشااال حساااب خاص  وفر السوارد الالزمة، أطاق مكتب التقييم ساااسااااة جد دة م   –والتقييم 

. وساااوا 2462في عا  تقييسا  04و 2460تقييسا في عا   20. وسااايتم توسااايع نطاق ه ه السااااسااااة لتصااال إلى 2460عا  

التنفي ي، في الدورة اللانية في الساااانة األولى، وجنبا إلى جنب مع تقر ر التقييم  ال عرض ت سيع ساااانوي لانتائج عاى الس 

 السنوي بعد ذلك.

، ساااوا  كلف مكتب التقييم دعسه التقني وتعاونه مع شاااعبة إدارة األدال والرصاااد والسكاتب اإلقايسية 2460في عا  و  -02

هياكاه في إطار اسااتراتي ية الرصااد والتقييم والسبادرات ذات وونظسه  البرنامجالالمركز ة في بشاا ن تعز ز قدرات التقييم 

 الصاة.

م  ية الطوارئ السؤسااسااحالة  بسااببالستعاقة بسااور ة  لبرنامجا الالمركزي عاى تقييم عساياتل   تم إضاافال الطابع و  -09

ييم بالسسااااؤولية ع  تقييم ه ه االساااات ابة عاى نحو  تسااااق مع اتفاقات تم التوصاااال إليها في . و حتف  مكتب التق0السساااتوى 

 السنتد ات اإلنسانية السشتركة بي  الوكاالت. وتشسل السناقشات ال ار ة التوقيت السناسب.

 3117-3114تقييم الخطة االستراتيجية للفترة 

الساااابقة والطاب الناشااا  ع  االساااتعراض الشاااامل لاساااياساااات ال ي   ري كل أربع سااانوات لعا   بنال عاى الت ربة  -24

مع األخ  بعي   (7)اتقييم،لالخطة االستراتي ية ال د دة  مواتاةسدى لتقد را  2460، ساوا   ري مكتب التقييم في عا  2462

ا . وسااااوا  حدد ه البرنامجرة في نظا  قياس أدال االعتبار إطار النتائج االسااااتراتي ية السصاااااحب لها والتحسااااينات األخي

                                                      
 ذي مصداقية.موثوق ولتسكي  إجرال تقييم قاباة لاتحقق منها عاى نحو واا النتائج وما إذا كانت األهداا معرفة بشكل مناسب  التقد ر ستعرض ملل ه ا  (7)
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السفاهيم وتحد ات التنفي  الرئيساااااية التي  نبغي التغاب عايها في السراحل األولى م  تنفي  الخطة، لتساااااهيل الرصاااااد  التقد ر

الي واإلبال    مقابل خطته االستراتي ية. للبرنامجاألدال العا   ثم القيا  الحقا بتقييم الفع 

 وما بعده 3114ألخرى المتصلة بالتقييم التي يضطلع بها مكتب التقييم في عام األنشطة ا

 االشترا  مع منظومة التقييسات الدولية

برنامج التحو  لا نة الدائسة السشتركة بي  الوكاالت اءن عاى عوامل التابعة لاإلنسانية السساعدة دورة برامج تحتوي   -26

ل لتقييم السسااعدة اإلنساانية السشاتر  بي  الوكاالت، باإلضاافة إلى استعراض تشغياي في الوقت الحقيقي، وم  الستوقع تفعي

أن تؤثر ت ثيرا كبيرا عاى تقييم السساااعدة اإلنسااانية السشااتر  بي  الوكاالت في السسااتقبل. وسااوا  نخرط مكتب التقييم في 

، لبرنامجاحددة   ر ها مكتب تنساايق الشااؤون اإلنسااانية عندما تتعاق ب ولو ات حوارات بشاا ن ه ه السسااائل وفي تقييسات م

وال ساااايسا فيسا  تعاق باالساااات ابة في ال سهور ة العربية السااااور ة. و تزا د االهتسا  بالتقييم في جسيع أرجال منظومة األمم 

وات ال ي طاب إلى وحدة التفتيط الستحدة، وكان آخرها قرار االساااتعراض الشااااامل لاسااااياسااااات ال ي   ري كل أربع ساااان

 السشتركة استعراض قدرات التقييم عبر منظومة األمم الستحدة، ووضع سياسة لاتقييم عاى نطاق السنظومة.

حيلسا  كون ذلك مناساااابا ومسكنا، ساااات رى التقييسات بصااااورة مشااااتركة. و  ري التقييم السشااااتر  لس سوعة األم  و  -22

لغ ائي مع منظسة األغ  ة والزراعة، وسااي ري بحث اإلمكانيات السسااتقباية في تقييسات أثر سااول التغ  ة الحاد السعتد  مع ا

سااير عسايات التخطيو. وم  الستوقع أن  ؤدي بيان مشااتر  لانوا ا بي  مكاتب التقييم لاوكاالت التي تتخ  م  روما مقرا إلى 

 شر التقييسات.تعز ز التعاون في تخطيو وإجرال ون

سااوا  واصاال مكتب التقييم عرض نه ه ومقارنته وتحد له م  خال  االشااترا  مع الشاابكات السهنية الدولية بسا في و  -20

 ذلك:

  وفرق  –الا ي  تولى مد ر مكتب التقييم حاليا فيه منصااااااب نائب الرئيل  –فر ق األمم الستحادة السعني باالتقييم

 سل التابعة له السعنية بقواعد ومعا ير التقييم، والسساواة بي  ال نسي  والتقييسات السشتركة الع

  شاابكات تقييم السساااعدة اإلنسااانية ملل شاابكة التعام اإل  ابي لاسساااللة واألدال في م ا  العسل اإلنساااني، التي

سة السشااتركة السعني بالتقييم لا نة الدائ عسل فيها مكتب التقييم كعضااو في الفر ق التوجيهي، والفر ق التوجيهي 

 بي  الوكاالت 

 .شبكات تقييم األثر، ملل شبكة الشبكات السعنية بتقييم األثر والسبادرة الدولية لتقييم األثر 

 نشر التقييم واستخدامه

شاار خطارات التقييم والت سيعات التي تنوع ساابل نساايواصاال مكتب التقييم إضااافة قيسة لاتقييم م  خال  منت ات ملل إ  -20

 السعرفة الستولدة.

م  آخر التحد لات إلجرالات تشاااغياه القياساااية ونظامه لضاااسان ال ودة، ساااوا  يسااار مكتب التقييم اساااتخدا  وبدعم   -22

اسااااتخدا  التقييم  والسشاااااورات مع أصااااحاب  التقييسات في صاااانع القرار م  خال  تحسااااي  تصااااسيم التقييم بإدرا  خطو

 توصااايات أثنال عساية التقييم. وساااوا  غتنم مكتبالالسصااااحة، والسشااااركة، واالتصااااالت  والتفكير السشاااتر  في النتائج و



WFP/EB.2/2013/5-A/1 606 

 

 

التقييم الفرص بشااااكل أكبر لنشاااارها عاى نطاق أوسااااع لتعز ز اسااااتخدا  التقييم في السااااياسااااات والسسارسااااات الدولية وبي  

 ت. وسوا  ىنظر في أدوات ونىهج أخرى في ضول استعراض األقران.الوكاال

 تعزيز جودة التقييم

عاى  – ةملل تاك الستعاقة بالسساواة بي  ال نسي  والكفال –ستطبق تحد لات نظا  ضسان جودة التقييم في مكتب التقييم   -24

. وساااايكون التوجيه وضااااسان ال ودة لتقييم العسايات 2460العسايات الفرد ة في عا   التقييسات ال د دة، بسا في ذلك تقييسات

 الفرد ة هامان أ ضا لاتقييسات الالمركز ة. وم  السسك  وضع تدابير إضافية لسعال ة نتائج استعراض األقران.

 استعراض مهمة التقييم في البرنامج

ض األقران م  قبل فر ق األمم الستحدة السعني بالتقييم/ل نة السساااعدة اإلنسائية السقدمة، فإن اسااتعراحساابسا أشااير في   -22

تساما  البرنامج، و قد  توصاااايات لاسسااااعدة عاى ضااااسان أن تفي مهسة التقييم في 2442 عا  سااايقو  بتقد ر التقد  العا  من 

 .2460سيتم إعداد رد اإلدارة وستبدأ الستابعة في عا  بالغرض، نظرا لاتغيرات السياقية الداخاية والخارجية. و
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 الملحق الثامن

 المصطلحات

 

اسااااااتىخدمت في صااااااياغة ه ه الوثيقة، بقدر اإلمكان، السصااااااطاحات التي در  اسااااااتخدامها في منظومة األمم الستحدة إلعداد 

 او بي  ه ا الساحق أ ضااااتحد دا.  بالبرنامجالخاصااااة  والتعار فالسيزانيات. واسااااتىخدمت، في بعض الحاالت، السصااااطاحات 

 لتابية احتياجات السستفيد  . البرنامجنشطة التي  دعسها األ

 Accountحساب 

سااا ل رساااسي باألصاااو  أو الخصاااو  أو اإل رادات أو السصاااروفات لقيد ت ثيرات السعامالت السالية بالنقد أو ب  ة وحدة قياس 

 أخرى.

 Activity نشاط

بل العسل، األصو ، والغ ال مقاإنشاال والغ ال مقابل  التوز ع العا ،مسااعدته لاسساتفيد  ، ملل  برنامجالالطر قة التي  تيأل بها 

  والتغ  ة التكسياية، والوجبات السدرسية، وتنسية القدرات، وما إلى ذلك.

 Annual Performance Reportتقرير األداء السنوي 

 ال هاتو التنفي ي لاس ال بالنسااابة األسااااساااية الرقابة آليات إحدى وهو ،امجلبرنوالتعام لدى ا لاسسااااللة الرئيساااية األداة هو

 تائجن ساااااساااااة عاى التركيز مع ،البرنامج في النتائج عاى القائسة اإلدارة و عكل تقر ر األدال الساااانوي مسارسااااات. السانحة

وإلى  ،نامجالبر في واإلبال  الحساب نظم إلى التقر ر و ستند. والتعام والتحد ات والعسايات والحصائل والسخرجات السدخالت

 .والشركال القطر ة، والسكاتب اإلقايسية، والسكاتب الفنية، والوحدات الشىعب مع مشاورات

 Appropriation االعتماد

هو السباغ الا ي  عتساده الس ال ألغراض محاددة، في إطاار ميزانياة دعم البرامج واإلدارة مقابل التزامات لألغراض السحددة 

 في حدود السباغ السعتسد. 

 Appropriation line بند االعتماد

هو أكبر قساااااام فرعي م  ميزانياة دعم البرامج واإلدارة  خوم  الساد ر التنفيا ي في حادوده إجرال عسايات تحو ل دون موافقة 

 مسبقة م  الس ال.

 Assessment تقدير

 كيفية تنفي  ذلك التدخل.التقييم النقدي لحالة ما قبيل البت في تنفي  تدخل ما و
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  Beneficiariesالمستفيدون

ه تدخل واحد عاى األقل  قو  ب م  خال لتزو ده باألغ  ة  البرنامجالسسااتفيد م  برنامج األغ  ة العالسي هو شااخص  سااتهدفه 

سسااااعدة الغ ائية في أي وقت م  األوقات ضاااس  فترة إبال  محددة. وال  ؤثر ح م الحصاااص الغ ائية ومدة برنامج ال البرنامج

عاى عدِّ السساتفيد  . وعاى ه ا فإن السساتفيد ال ي  تاقى السسااعدة الغ ائية لعدة أشهر  خضع لنفل طر قة العد  التي  ىحسب بها 

مساتفيد  تاقى السساعدة الغ ائية خال  فترة السنتي  كاها. وال  وجد في العسايات الخاصة مستفيدون، أما األشخاص ال     تاقون 

هم كسستفيد   م  األ   عتبرون مستفيد   م  الباد السانأل. ألنهمالبرنامج غ  ة في سياق عسايات ثنائية فال  تم عدُّ

 Board المجلس

 هو الس ال التنفي ي لبرنامج األغ  ة العالسي واألجهزة التي سبقته. 

 Capacity augmentation القدرات زيادة

الستكاماة التي تعسل عاى إنشاال أو تدعيم أو توسايع السؤسسات والعسايات الالزمة  القدرات إلى األنشاطة ز ادةمصاطاأل شاير  

   إلدارة برامج األم  الغ ائي والتدخالت اإلنسانية.

  Capacity developmentتنمية القدرات

ه. وتعتسد   انتشااارأنشااطة غير غ ائية تحفز عساية التعام بهدا تحسااي  قدرة الباد أو اإلقايم عاى التصاادي لا وع والحد مهي 

في م ا  تنسية القدرات عاى خبراته وأسااااليبه في تحد د االحتياجات الستعاقة بال وع، ووضاااع اساااتراتي يات  البرنامجأنشااطة 

 لاحد م  ال وع، وتنفي  برامج غ ائية، وقياس األثر.

  Capital Budget Facilityمرفق الميزنة الرأسمالية

رد لاسشروعات عاى األجل القصير ر لسا تتحقق فوائد اقتصاد ة عاى األجاي  الستوسو صاندوق مت دد  ساسأل بتخصيص السوا

 أو الطو ل. و حصل السرفق عاى رأسساله األولي م  مرفق تسو ل رأس السا  العامل.

 Contribution ةالمساهم

ع بسااااع مالئسة، وبنود غير غ ائية، وخدمات مناسااابة، أو أموا  نقد ة وفقا لة جرالات السنصاااوص عايها في النظا  هي التبرُّ

 . و سك  أن تكون السساهسات متعددة األطراا، أو موجهمة متعددة األطراا، أو ثنائية.للبرنامجالسالي 

  Cooperating partner شريك متعاون

 )كان البرنامج منظسة غير حكومية أو وكالة م  وكاالت األمم الستحدة أو منظسة دولية تقو  بتنفي  مشااااروعات بالشااااراكة مع

  شار إليه م  قبل باسم "الشر ك السنفِّ "(. 
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هة المتعددة األطراف   Directed multilateral contributions المساهمات الموجَّ

، أو البرنامجتوجيهها إلى نشااااط محدد أو أنشاااطة محددة  ضاااطاع بها  البرنامجالتي تطاب ال هة السانحة م   اتهي السساااهس

ري بعينه أو برامج قطر ة معينة، وال  دخل في ه ه السساهسات ما  قد  لعساية طوارئ محددة است ابة لندال م  إلى برنامج قط

 .  البرنامج

 Direct support costs ةتكاليف الدعم المباشر

 هي التكاليف التي  سك  أن ترتبو ارتباطا مباشرا بتقد م دعم لعساية ما وال تصرا في حالة توقف ذلك النشاط.

 Emergency preparedness االستعداد للطوارئ

نظم وخطوات وترتيباات وإجرالات تبدأ قبل وقوع حالة طوارئ إنسااااااانية لضااااااسان اتباع نهج ساااااار ع وفعا  ومالئم إلدارة 

 ابسا قد  ؤدي إلى إنقاذ األرواح وسبل كسب العيط. وهو  شسل نظسا عد دة وأدوات ووظائف م  بينهلها السخاطر واالسات ابة 

اإلن ار السبكر وت سيع السعاومات، والتخطيو االحترازي والتخطيو التشااغياي، والتوجيه السعياري وتنسية القدرات )التدر ب(، 

 القدرات وآليات التسو ل. و فضي االستعداد الفعا  إلى ز ادة كفالة االست ابة.  ز ادة إلى جانبوجاهز ة القدرات االحتياطية، 

 Emergency response االستجابة للطوارئ

م سوعة منظسة م  اإلجرالات والتدابير واألعسا  التي تتَخ  لضااااااسان تقد م مساااااااعدة غ ائية طارئة، تكون ساااااار عة وفعالة 

 ومالئسة وفي وقتها السناسب، لاسكان السستفيد   السستهدفي  م  أجل إنقاذ األرواح وحسا ة سبل كسب العيط.

 Executive Director المدير التنفيذي

 ال ي  وكل إليه السد ر التنفي ي الساطة والسسؤولية في مس لة معينة.هو السد ر التنفي ي لبرنامج األغ  ة العالسي، أو السوظف 

 Financial Regulations النظام المالي

 وز لاس ال في هو النظا  السعتسد وفقا لانظا  األساااااااسااااااي وال ي  نظم اإلدارة السالية لحساااااااب برنامج األغ  ة العالسي. و 

 ظروا استلنائية أن  سنأل إعفالات م  تطبيق مواد ه ا النظا  السالي.

 Fit for Purposeالوفاء بالغرض 

ة الناجسة ع  توصاايات التقييم التنظيسي الساار ع والتصااسيم التنظيسي وإعاد البرنامجهي الوثيقة التي تحدد التغيرات في تنظيم 

 السوالمة.

 Food for assets/Food for work األصول/الغذاء مقابل العمل ء[]إنشا الغذاء مقابل

[ األصو  في إطار الس تسع السحاي وتقو  عاى عسايات السشاركة بسا  ؤدي إلى تكو   إنشال  ري تنفي  أنشطة الغ ال مقابل ]

 تفيدة.أو إحيال األصو  بهدا تعز ز أو إصالح أو ضسان القدرة عاى الصسود بي  األسر الضعيفة السس
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أما في مشاااروعات وأنشاااطة الغ ال مقابل العسل، فتقد  األغ  ة كدفعة كاماة أو جزئية م  أجر العسل السن ز في إطار برنامج 

 عسل خاضع لةشراا.

 Fortification تقوية األغذية

ايها ساااااتو ات التي تحتوي عإضاااااافة مغ  ات دقيقة أثنال عساية ت هيز األغ  ة أو بعدها لز ادة نسااااابة السغ  ات الدقيقة فوق الس

 األغ  ة األصاية.

 Forward Purchase Facilityمرفق الشراء اآلجل 

م  شاااااارال األغا  ة عاى أساااااااس االحتياجات اإلقايسية اإلجسالية التقد ر ة والتسو ل الستوقع بهدا تقايص  البرناامجآلياة تسك   

اية. و تم ، لتقايص فترات االسات ابة وشارال األغ  ة ب ساعار تفضي  الفترات الزمنية التي  ساتغرقها تساايم األغ  ة إلى السساتفيد

 و سك  أن تستفيد م  مصادر التسو ل األخرى. مرفق تسو ل رأس السا  العاملتسو اها أساسا م  خال  

 Framework for Actionإطار للعمل 

 كفالته وفعاليته إلى مستو اتها السلاى.وهياكاه وإجرالاته وثقافته بهدا الوصو  ب البرنامجهي عساية لتعز ز تنظيم 

 Full-cost recoveryاالسترداد الكامل للتكاليف 

 هو استرداد تكاليف التشغيل وتكاليف الدعم السباشرة وتكاليف الدعم غير السباشرة بكاماها. 

  Fund حساب ]صندوق[

ن م  م سوعة حساااااابات منفصااااااة ذاتية التوازن تقيد  فيه األموا  النقد ة وغيرها م  السوارد السالية هو كيان محاسااااابي  تكوم

وغير السالية، إلى جانب الخصاو  واألرصادة أو السبالغ الستبقية ذات الصااة والتغييرات التي تطرأ عايها. و دار كل حساب في 

 شكل كيان منفصل إلن از أنشطة محددة، أو لباو  أهداا معينة وفقا لاوائأل وقيود وحدود خاصة.

  General distributionلعام التوزيع ا

األسااار أو الس سوعات الفرعية السساااتهدفة ضاااس  م سوعة ساااكانية  تحو ل األغ  ة أو النقود أو القساااائم دون شاااروط إلى كل

 محددة بهدا تابية احتياجاتهم الغ ائية األساسية.

 General fund الحساب العام

ل فيه، تحت حساا بات منفصاة، حساب استرداد تكاليف الدعم غير السباشرة، واإل رادات هو الكيان السحاسابي ال ي  نشا  ليسا م

الستنوعة، واحتياطي التشاااغيل، والسسااااهسات السقبوضاااة غير السخصاااصاااة لف ة معينة م  ف ات البرامج أو مشاااروع معي  أو 

 مشروع ثنائي.
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 Household أسرة

ة ساااار تبا نا كبيرا م  حيث بنيتها وأفرادها تبعا لالقافوحدة اجتساعية اقتصاااااد ة تت لف م  أشااااخاص  عيشااااون معا. وتتبا   األ

 والس تسع.

 Indicator مؤشر

عامل أو متغير كسي أو نوعي  وفر وسااياة بساايطة موثوقة لقياس اإلن از أو ليعكل التغيرات الستصاااة بعساية ما م  عسايات 

 .البرنامج

 Indirect support costs ةتكاليف الدعم غير المباشر

 اليف التي تسهم في دعم عساية تنفي  السشروعات واألنشطة دون أن ترتبو ب لك مباشرة.هي التك

 Malnutritionالتغذية  سوء

م سوعة واسااعة م  الحاالت اإلكاينيكية لدى األطفا  والكبار تنشاا  ع  نقص في عنصاار واحد أو أكلر م  العناصاار الغ ائية، 

 وهو  شسل سول التغ  ة الحاد والسزم .

  Management Planاإلدارةخطة 

خطة العسل الشااااماة اللالثية السااانوات التي  قرها الس ال التنفي ي كل سااانة عاى أسااااس مت دد، بسا فيها الحصاااائل السزمعة، 

 .البرنامجومؤشرات اإلن از، إلى جانب ميزانية 

  Multilateral contributionsالمساهمات المتعددة األطراف

ية ، ال ي سااايساااتفيد منها وكيفالبرنامجبرنامج األغ  ة العالسي بتحد د البرنامج القطري، أو نشااااط  هي السسااااهسات التي  قو 

، في نطاقه، برنام ه القطري أو أنشطته التي ستستخد  البرنامجاساتخدامها، أو السسااهسات السقدمة اسات ابة لندال موسع  حدد 

ت تعتبر ال هة السانحة التقار ر السقدمة إلى الس ال كافية لتابية فيهاا ها ه السساااااااهساات وكيفياة اسااااااتخادامهاا. وفي ها ه الحاال

 متطاباتها. 

 Operational costs تكاليف التشغيل

 بخالا تكاليف الدعم السباشرة أو تكاليف الدعم غير السباشرة. البرنامجتكاليف تتكبدها مشروعات وأنشطة  ةأ 

 Operational requirements االحتياجات التشغيلية

 هي جسيع احتياجات التشغيل السباشرة وتكاليف الدعم السباشرة الستعاقة بالسشروعات السعتسدة وتسد داتها الزمنية.
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 Partners الشركاء: انظر "شريك متعاون"

  Performanceاألداء

ها وجيهية السعي نة أو تحقيقأو أحد الشااااااركال( في عساها لاسعا ير/السقا يل/الخطوط الت البرنامجدرجة امتلا  عساية أو منظسة )

 لنتائج تتفق مع األهداا أو الخطو السعانة.

 Programme of work برنامج العمل

ندال السات الب السوارد عاى أساس االحتياجات التي  تم تقد رها بالتعاون مع الحكومات وال هات الشر كة األخرى. و شار  

 ستحدة، والشركال، وال هات السانحة.في تقد رات مشتركة مع منظسات األمم ال البرنامج

 Programme category فئات البرامج

 السحددة بسوجب الالئحة العامة.  البرنامجهي ف ات أنشطة 

  Programme support and administrative budgetميزانية دعم البرامج واإلدارة

 شطته.السخصص لادعم غير السباشر ألن البرنامجهي ذلك ال زل م  ميزانية 

 Project مشروع

 نشاط محدد ومنفصل  نفم  ضس  إحدى ف ات البرامج. 

 School meals الوجبات المدرسية

السقصاااود ب لك التوز ع اليومي، طوا  السااانة الدراساااية، لوجبة فطور ووجبة خفيفة في منتصاااف الصاااباح و/أو وجبة غدال، 

ل وع القصااير السدى لدى األطفا . وعادة ما تكون الحصااص الغ ائية لتشاا يع التالمي  عاى السواظبة عاى الدراسااة ولسعال ة ا

السنزلية حصاااصاااا عائاية تعطى لاتالمي  في السناطق بطائفة م  العوامل منها ت صااال الفقر، وتفشاااي ساااول التغ  ة، وانخفاض 

  ة/اإل دز.السناعة البشر مؤشرات التعايم، وعد  التكافؤ بي  ال نسي  في التعايم، و/أو ارتفاع معدالت انتشار فيروس نقص

 Special account الحساب الخا 

صة لغرض معي ،  البرنامجهو بند فرعي محدد في حسااب   نشا ه السد ر التنفي ي لقيد مسااهسة خاصاة، أو أموا  نقد ة مخصم

 و  وز ترحيل الرصيد السقيد في ه ا الحساب إلى الفترة السالية التالية.

  Strategic Planالخطة االستراتيجية

 وأهدافه االستراتي ية وأولو اته عاى السدى الستوسو. البرنامجهي خطة مدتها أربع سنوات تحدد ات اه 
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 Trust fund الصندوق االستئماني ]حساب األمانة[

عاى  ة"  نشاا ه السد ر التنفي ي لقيد مساااهسات خاصااة  تم االتفاق مع ال هات السانحالبرنامجهو بند فرعي محدد في "حساااب 

 الغرض منها وم الها وطر قة اإلبال  بش نها.

 WFP budget ميزانية البرنامج

هي عنصاااااار السيزانيااة م  خطااة اإلدارة، و قرهااا الس ال كاال ساااااانااة وهي تبي   تقااد رات السوارد والسصااااااروفااات لابرامج 

 والسشروعات واألنشطة، وتشسل ميزانية لدعم البرامج واإلدارة. 

  Working Capital Financing Facilityل العاملمرفق تمويل رأس الما

 تحساااي و( 2  موارد السشاااروعات اساااتخدا  تعظيم( 6إلى تحقيق الهدفي  التاليي :  اآلية داخاية لاتسو ل بالساااف ترمي أسااااسااا

 في لستوقعةا السساهسات ت كيد انتظار و ساسأل السرفق بتقد م سااف لتسو ل السشاروعات في .السقررة السواعيد في األغ  ة توافر

 السخاطر. إلدارة السوضوعة البارامترات حدود
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