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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يناير/كانون الثاني  31 -ديسمبر/كانون األول )2017
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تبين هذه الوثيقة الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة له ،في
الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول .2017
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ووفقا ً لقرارات المجلس التنفيذي ،تشمل السلطة المفوضة للمدير التنفيذي فيما يخص فئة البرامج اإلنمائية ما يلي:


الموافقة على المشروعات اإلنمائية وزيادات ميزانيات المشروعات اإلنمائية التي ال تتجاوز قيمة األغذية فيها  3ماليين
دوالر أمريكي؛



إعادة تخصيص الموارد بين عناصر البرامج على أساس تقييم وضع مكونات البرنامج القطري واحتياجاتها وأدائها،
وذلك رهنا ً بتوافر الموارد؛



الموافقة على تنقيحات بغرض تغيير توجهات مكونات البرامج القطرية ،ما لم تتجاوز قيمة الزيادة في األغذية  3ماليين
دوالر أمريكي؛



الموافقة على تنقيحات بغرض تلقي موارد موجهة إضافية (عالوة على الموارد اإلنمائية العادية) للبرامج القطرية
والمشروعات اإلنمائية ،مع إحاطة المجلس علما ً بذلك على نحو منتظم.

الزيادات في الميزانية
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في الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2017وافق المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة له،
على  24زيادة في ميزانيات األنشطة اإلنمائية .وبلغ مجموع قيمة األغذية في هذه الزيادات  26مليون دوالر أمريكي؛ وبلغ
مجموع التكاليف التي تحملها البرنامج  52مليون دوالر أمريكي .وترد الزيادات في أرقام الميزانية وأسبابها بالتفصيل في
المصفوفة المرفقة بهذه الوثيقة.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد R. Saravanamuttu
كبير مستشاري شؤون البرامج
وحدة دعم تسيير العمليات
هاتف066513-2449 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وبمقارنة هذه الموافقات بتلك التي تمت في عام  2016تبين أن عدد الزيادات في الميزانيات التي وافق عليها المدير التنفيذي في
عام  2017كان أقل بواقع  17موافقة ،بانخفاض قدره  73مليون دوالر أمريكي في قيمة التحويالت الغذائية و 160مليون دوالر
أمريكي في التكلفة الكلية التي يتحملها البرنامج.
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وأجريت الزيادات في الميزانيات لعدة أسباب تشمل استيعاب :التمديدات الزمنية؛ أو التغيرات في أعداد المستفيدين والمتطلبات
الغذائية؛ أو تعزيز أنشطة تنمية القدرات وزيادتها؛ أو التوسع في طرائق التحويالت القائمة على النقد؛ أو التغييرات في التكاليف
التشغيلية نتيجة لزيادة التكاليف المصاحبة ذات الصلة.
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األنشطة اإلنمائية المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

رقم
المشروع

اسم
المشروع

الميزانية المعتمدة
األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

مقدار التعديل
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)

آسيا والمحيط الهادئ
بنغالديش

200243

البرنامج القطري
لبنغالديش
()2016-2012

جمهورية الو
الديمقراطية
الشعبية

200242

البرنامج القطري
لجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية
()2015-2012

55 705

سري النكا

200866

البرنامج القطري
لسريالنكا
()2017-2016

10 956

339 058

213 501 105

341 444 133

343 402

216 032 673

345 117 519

4 344

2 531 567

3 673 387

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة المتطلبات الغذائية والتحويالت القائمة على النقد ،وتنمية القدرات وزيادتها ،وتكاليف الدعم المباشرة
54 957 417

102 036 633

57 168

56 276 473

104 400 323

1 319 056

1 463

2 363 690

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة ،وزيادة المتطلبات الغذائية؛ وزيادة أسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة
12 351 544

19 705 165

10 821

13 452 669

135-

20 884 274

1 101 125

1 179 109

أسباب التعديل
( )1تعديل سلة األغذية الستيعاب منحة عينية وزيادة تكاليف الدعم غير المباشرة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
أرمينيا

200128

تطوير التغذية
المدرسية المستدامة

16 541

12 516 990

28 123 661

17 813

13 484 767

30 313 959

1 272

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة المتطلبات الغذائية والتحويالت القائمة على النقد ،وتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى

967 778

2 190 298
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األنشطة اإلنمائية المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

رقم
المشروع

الميزانية المعتمدة

اسم
المشروع

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)
قيرغيزستان

200662

دعم شبكات األمان
اإلنتاجية الوطنية
والصمود المجتمعي
الطويل األجل

17 429

13 483 679

24 129 531

مقدار التعديل
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)
19 989

15 720 959

26 575 587

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)
2 560

2 237 281

2 446 057

أسباب التعديل
( )1زيادة أعداد المستفيدين؛ والمتطلبات الغذائية ،والتحويالت القائمة على النقد ،وأسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة
غرب أفريقيا
تشاد

200288

دعم التعليم االبتدائي
والتحاق الفتيات
بالمدارس

36 317

19 927 157

49 412 880

40 588

22 474 238

55 284 725

4 270

2 547 081

5 871 845

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة المتطلبات الغذائية؛ والتحويالت القائمة على النقد؛ وتنمية القدرات وزيادتها؛ و زيادة أسعار النقل البري والتخزين والمناولة؛ وزيادة تكاليف الدعم المباشرة
غامبيا

200327

وضع األساس لبرنامج 18 466
مستدام للتغذية
المدرسية يخضع
للمسؤولية الوطنية
()2017-2012

9 563 875

21 565 000

18 588

10 464 067

22 974 786

122

900 192

1 409 786

أسباب التعديل
( )1زيادة متطلبات التغذية والتحويالت القائمة على النقد؛ وزيادة أسعار النقل البري والتخزين والمناولة؛ وزيادة تكاليف الدعم المباشرة؛ وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى
غينيا

200326

البرنامج القطري لغينيا 44 621
()2017-2013

غينيا  -بيساو

200846

البرنامج القطري
لغينيا – بيساو

23 581 462

53 453 200

44 623

24 043 118

55 543 582

1

461 656

2 090 382

أسباب التعديل
( )1زيادة المتطلبات الغذائية والتحويالت القائمة على النقد ،وتكاليف الدعم المباشرة
22 444

17 788 991

39 773 747

22 733

18 659 371

40 535 617

289

870 380

761 870
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األنشطة اإلنمائية المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول 2017
رقم
المشروع

اإلقليم/البلد

اسم
المشروع

الميزانية المعتمدة
األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

مقدار التعديل
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)

()2020-2016
أسباب التعديل
( )1زيادة أعداد المستفيدين؛ وزيادة المتطلبات الغذائية ،وتكاليف الدعم المباشرة
السنغال

200249

البرنامج القطري
للسنغال
()2017-2012

توغو

200304

تعزيز التغذية
المدرسية المستدامة

55 390

41 232 187

79 752 132

42 026 887

55 534

80 943 586

144

1 191 454

794 700

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة المتطلبات الغذائية ،والتحويالت القائمة على النقد ؛ وزيادة أسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة
-

-

-

3 210 910

-

3 598 834

-

-

387 924

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة وتنمية القدرات وزيادتها؛ وزيادة تكاليف الدعم المباشرة
الجنوب األفريقي
ليسوتو

200369

البرنامج القطري
ليسوتو
()2017-2013

35 805

23 134 491

40 713 580

35 010

22 795 076

41 441 958

796-

339,415-

728 378

أسباب التعديل
( )1تحويالت المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول من البرنامج القطري  200369إلى العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  ،200890وإدخال أنشطة الوقاية من سوء التغذية الحاد واالستعاضة عن مستحضر  Supercerealبمستحضر
 Supercereal plusوتنمية القدرات وزيادتها ،وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى؛ وتكاليف الدعم المباشرة
مدغشقر

200733

البرنامج القطري
لمدغشقر
()2019-2015

49 677

34 816 223

69 038 464

49 684

34 939 598

69 208 647

7

أسباب التعديل
( )1زيادة المتطلبات الغذائية ،وأسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرة

123 375

170 183
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األنشطة اإلنمائية المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

رقم
المشروع

اسم
المشروع

الميزانية المعتمدة
األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)
مالوي

200287

البرنامج القطري
لمالوي
()2016-2012

179 410

114 222 124

األغذية بناء على
وصفة طبية

10 825

4 609 973

200 257 482

مقدار التعديل
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)
179 410

114 222 124

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)
-

202 911 436

-

2 653 954

أسباب التعديل
( )1زيادة أسعار النقل الري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة
سوازيلند

200335

سوازيلند

200422

10 748 649

11 440

4 862 518

11 517 236

615

252 544

768 587

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة أعداد المستفيدين ،والمتطلبات الغذائية  ،وتنمية القدرات وزيادتها ،وزيادة أسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرة
تقديم المساعدة لأليتام
وغيرهم من األطفال
الضعفاء في مراكز
الرعاية في األحياء
وفي المدارس

19 452

9 805 423

17 197 333

23 193

12 217 162

20 708 225

3 741

2 411 739

3 510 891

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة أعداد المستفيدين ،والمتطلبات الغذائية ،وزيادة أسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرة
زامبيا

200891

البرنامج القطري
لزامبيا
()2020-2016

9 951

7 355 219

33 521 545

19 615

10 295 799

36 580 761

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة أسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف التشغيل األخرى

9 664

2 940 580

3 059 219
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األنشطة اإلنمائية المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

اسم
المشروع

رقم
المشروع

الميزانية المعتمدة
األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

مقدار التعديل
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)

شرق ووسط أفريقيا
بوروندي

200119

البرنامج القطري
لبوروندي
()2016-2011

إثيوبيا

200253

البرنامج القطري
إلثيوبيا
()2017-2012

كينيا

200680

102 447

133 976 218

67 513 545

105 005

68 613 903

136 170 811

1 100 358

2 558

2 194 593

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة ،وزيادة أعداد المستفيدين ،ومتطلبا ت األغذية ،وأسعار النقل البري والتخزين والمناولة؛ و ،وتكاليف الدعم غير المباشرة
155 324 918

265 961

333 257 978

270 699

158 303 433

339 459 465

2 978 515

4 738

6 201 487

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة وزيادة أعداد المستفيدين ،والمتطلبات الغذائية ؛ وتنمية القدرات وزياتها ،وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى ،وزيادة النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم المباشرة
البرنامج القطري لكينيا 78 562
()2018-2014

127 008,475

52 962 949

79 052

51 314 437

129 150 710

1 648 511-

490

2 142 236

أسباب التعديل
( )1زيادة المتطلبات الغذائية ؛ وتنمية القدرات وزياتها ،وزيادة النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
بوليفيا
المتعددة
القوميات

200381

البرنامج القطري
لبوليفيا
()2017-2013

7 978

8 924 244

12 801 619

7 978

8 996 244

أسباب التعديل
( )1إدراج التحويالت القائمة على النقد ،وزيادة تكاليف الدعم غير المباشرة

12 885 352

-

72 000

83 733
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األنشطة اإلنمائية المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

رقم
المشروع

اسم
المشروع

الميزانية المعتمدة
األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)
غواتيماال

200641

البرنامج القطري
لغواتيماال
()2019-2015

11 274

هايتي

200150

مشروع دعم البرنامج
الوطني للوجبات
المدرسية في هايتي

89 430

53 982 708

هندوراس

200240

البرنامج القطري
لهندوراس
()2017-2012

39 202

36 070 970

12 678 707

22 036 337

مقدار التعديل
مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

األغذية

تكاليف األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)
11 274

12 909 707

23 318 622

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)
-

231 000

1 282 284

أسباب التعديل
( )1زيادة التحويالت القائمة على النقد ،وتنمية القدرات وزيادتها ،وزيادة تكاليف الدعم المباشرة
124 577 209

89 930

55 415 708

126 110 519

500

1 433 000

1 533 310

( )1إدراج سلعة جديدة ،وزيادة تكاليف الدعم غير المباشرة
46 106 453

42 671

39 018 179

49 876 974

3 469

2 947 208

3 770 521

أسباب التعديل
( )1زيادة أعداد المستفيدين ،والمتطلبات الغذائية والتحويالت القائمة على النقد وتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرة
مجموع التكاليف للزيادات األربع والعشرين في الميزانيات المذكورة أعاله :
تكاليف األغذية:

 26 233 210دوالرات أمريكيا

المجموع الكلي:

 51 665 174دوالرا أمريكيا
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