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  التقرير ھذا استخدام كيفية

). وينقسم متن التقرير إلى أربعة 2017-2014خطته االستراتيجية ( يتواءم معبما  البرنامجيتضمن تقرير األداء السنوي تحليال إلنجازات 

  أجزاء:

  .البرنامجتتناول السياق االستراتيجي الذي نُفِّذت فيه أنشطة  – الجزء األول: المقدمة

تراتيجي  ب الھدف االس دة لعمليات  -الجزء الثاني: نتائج اإلدارة حس توى ع البرنامجيتناول اإلنجازات الموحَّ توى النواتج ومس لى مس

  الحصائل مقابل كل ھدف استراتيجي.

على أساس مجموعة  للبرنامجيتناول ما أُنجز من أعمال لدعم األھداف االستراتيجية  – الجزء الثالث: األداء التنظيمي حسب أبعاد اإلدارة

  من نتائج وأھداف اإلدارة.

  يتناول التحديات والفرص االستراتيجية المقبلة المحتملة. – الجزء الرابع: آفاق المستقبل

لة ومعلومات عن األداء. المالحق   : تشمل إحصاءات مفصَّ

م بھا  البرنامجويمكن تصور  خدماته،  نامجالبركبناء له أُسس وأعمدة وسقف. واألُسس ھي أبعاد نتائج اإلدارة التي تتعلق بالكفاءة التي يقدِّ

ؤال:  ياء على  البرنامج"ھل يفعل وتجيب عن الس تراتيجية الذي يتعلق  الوجهاألش حيح؟" وتدعم أبعاد نتائج اإلدارة إطار النتائج االس الص

ؤال:؟ ھل  البرنامجبفعالية  تراتيجية األربعة، وتجيب عن الس تفيدين على النحو المحدَّد في األھداف االس يفعل  البرنامجفي خدمة المس

حيحة؟ ياء الص د“ األش را ويمكن النظر إليھا  ويجسِّ تفيدين تأثيرا مباش تراتيجية ما يتحقق من نتائج تؤثر على المس إطار النتائج االس

  باعتبارھا أعمدة البناء. 
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س واألعمدة، وتبين ال تى لألُس وء على جوانب ش امه الض لط أقس ة ما موز اللونية التاليويُعبر ھذا التقرير عن ھذا اإلطار المفاھيمي. وتس

 أُحرز من تقّدم في تحقيق األھداف االستراتيجية في أبعاد نتائج اإلدارة.

 

  

ال يوجد تقدم

بعض التقدم

تقدم قوي

البيانات غير كافية

  
لة منھجية   :حسب النتائج لتقدير مفصَّ

  اإلدارة نتائج وأبعاد االستراتيجي الھدف 

 )باء-والثالث باء-الثاني الملحقين انظر( 
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 تصدير المديرة التنفيذية

بوقة. وأثبت برنامج  2014حفل عام  انية غير المس تھا األزمات اإلنس أنه جاھز مرة أخرى ") البرنامجاألغذية العالمي ("بتحديات فرض

تطيع اعدة الغذائيةتقديم  قدرته على زيادة ويس ت الحاجة ذلك.  والتغذوية المس ة متى وحيثما اقتض اش إلى أفقر الفقراء في العالم وأكثرھم ھش

تركة الحيوية األخرى إلى  البرنامجوقدَّم  االت والخدمات المش تيات واالتص ا خدمات النقل الجوي واللوجس اني  مجتمعأيض العمل اإلنس

  واإلنمائي.

يل عمليات الطوارئ وا نوي بالتفص في  لبرنامجالعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والعمليات اإلنمائية التي قام بھا ويتناول تقرير األداء الس

  عندما ازدادت االحتياجات اإلنسانية العالمية حجما وتعقيدا.  2014عام 

تجاب  ديدة  البرنامجوخالل العام، اس طىلحاالت طوارئ ش ررة م ،ومعقدة في جمھورية أفريقيا الوس  ن مرضومنطقة غرب أفريقيا المتض

ودان،  ،فيروس اإليبوال، والعراق تجابة اإلقليمية االإلى جانب وجنوب الس وريةس في جمھورية الكونغو  الكبيرةطوارئ الحاالت و الس

  .في حاالت الطوارئ البرنامجلعمل  الھائل الديمقراطية، ومنطقة القرن األفريقي، وليبيا، ومالي، وأوكرانيا، واليمن، وھو ما يوضح الحجم

وتطلبت االستجابة لتفشي مرض فيروس اإليبوال جھودا غير عادية، وطرقا مبتكرة في العمل، وشراكات جديدة بين القطاعات. وللحيلولة دون 

حيالزمة األتحول  ل إلى  ةص يراليون.  البرنامجأزمة غذائية، وص ررة في غينيا وليبريا وس ريعا إلى المجتمعات المحلية المتض ركاؤه س وش

وجستيات واالتصاالت األساسية الالزمة لتفعيل لالجھود اإلنسانية األوسع ودعمھا من أجل استعادة وإرساء خدمات النقل وال البرنامجوعزز 

  .برمتھااالستجابة األوسع في المنطقة 

تمرت األزمة  ورية  المتأججة دون ھوادة فيواس فرأنحاء المنطقة. جام المعاناة داخل البلد وفي كل  تنزلالجمھورية العربية الس م احتدا وأس

بيلقيود  عنالنزاع وزيادة التفتت  ت س انية من  عنيدة اعترض اعدة اإلنس ول إليھا البرنامجالمس يما في المناطق التي يتعذَّر الوص ، ال س

ناماليين سوري كل شھر. على أنه بالرغم من  4في المتوسط إلى  البرنامجوالمناطق المحاصرة. وبالرغم من ذلك، وصل  الكبير في  لتحس

تعرضوا للجوع وسوء التغذية الذين ُسبل الوصول عبر الحدود وعبر الخطوط، تعذَّر الوصول إلى أعداد كبيرة من النساء والرجال واألطفال 

ء والمجتمعات افي الجمھورية العربية السورية. واستمرت األزمة في بلدان الجوار تلحق خسائر فادحة بالالجئين الضعف واالفتقار إلى الحماية

  مليون الجئ. 1.9 زھاء البرنامجالمحلية المضيفة. وبالشراكة مع حكومات مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا، ساعد 

تبرعات بلغت أعلى مستوى لھا في تاريخه إذ وصلت قيمتھا إلى  2014في عام  البرنامجوبفضل جھود الحكومات والشركاء واألفراد، تلقى 

سنوية مليار دوال 5.38 سجل العام أعلى مستوى للمساھمات النقدية في تاريخ  ).للبرنامجر أمريكي (حسب ما جاء في الكشوف المالية ال كما 

 ما يفوق عددھاالقطرية  األفرقةمن  لعدد. ومكَّن ذلك من زيادة المرونة وسمح المساھمات بلغت ثالثة أرباع مجموع وھي مساھمات البرنامج

  من أي وقت آخر بتوزيع المساعدة الغذائية القائمة على النقد.

طة ، منظمة غير حكومية 1 100مع أكثر من  البرنامج وبتعاون قدَّم من خالل عمليات الطوارئ والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش واألنش

رة إلى  اعدات غذائية مباش كان الع 80 قرابةاإلنمائية مس مة من أكثر س ة في مليون نس اش تفاد 82الم ھش رة  تبلدا. واس منا بصورة غير مباش

ل ثأعداد كثيرة أخرى من السكان، بما في ذلك من خالل العمليات الممولة من أموال الصناديق االستئمانية في أماكن أخرى. غير أن ذلك ال يم

  سوى نسبة صغيرة من الجوعى.

ارت تقديرات تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في  مة يعانون نقص التغذية ويتحملون  805إلى أن  2014العالم لعام وأش ظف ماليين نس ش

ان متواضعا، ، وإن كتحقيق نجاحبه حياة ينعمون فيھا بالصحة والنشاط. وأثبت التقرير استمرار  ونالحياة اليومية دون ما يكفيھم من غذاء يقيم
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لفية الھدف اإلنمائي لأل إضافيةنقص التغذية في التراجع وحققت عشرة بلدان  ظل مجموع عدد األشخاص الذين يعانونإذ في مكافحة الجوع، 

  المتعلق بتخفيض نسبة الجوعى إلى النصف.

 األھداف تخلف عن تحقيقوما بعده، يجب أن نضاعف جھودنا في معالجة اآلثار الضارة للجوع وسوء التغذية على من  2015واستشرافا لعام 

ة من العمر في  2ما يربو على  اإلنمائية لأللفية. ويعاني مة نقص المغذيات الدقيقة. ويعاني طفل من بين كل أربعة أطفال دون الخامس مليار نس

لى وعلى مجتمعاتھم وعأنفسھم العالم تقزما غير قابل للعالج وإن كان من الممكن الوقاية منه، وما يترتب عليه من عواقب على ھؤالء األطفال 

  لحياة.االقتصاد العالمي مدى ا

ل  وف يواص اء على ي التى األخرت والوكاال البرنامجوس تتخذ من روما مقرا لھا النھوض بمبادرة ألمين العام لألمم المتحدة من أجل القض

تدامة تمنح المزارعي  نالجوع بھدف إيجاد عالم ال يعاني فيه أي طفل التقزم وتتاح فيه األغذية المغذية للجميع كل يوم من نُظم غذائية مس

  أصحاب الحيازات الصغيرة موارد للرزق دون فاقد أو مھدر.

وف يتطلب ذلك  د قدراتھاطرقا جديدة في وس ي ذلك اعترافا كاموتعزيزھا العمل وتھيئة بيئات تمكِّن المجتمعات المحلية من حش ال . ويقتض

  بإسھام المرأة في التنمية بما يكفل للنساء والرجال الفرص التي يحتاجون إليھا.

غار  البرنامجرف ويعت راء من أجل التقدم أن ص ف برامج من قبيل الش مود. وتكش كان في بناء إمكاناتھم وقدرتھم على الص بأھمية دعم الس

مود وا بأمنھم الغذائي واألمن الغذائي لمجتمعاتھم. وتثبت مبادرة الص ب أن ينھض  المزارعين ومنتجي األغذية يمكنھم من خالل الدعم المناس

تھم والحفاظ عليھا. ونحن نحتاج إلى الريفي أن اال بل معيش عفاء على حماية ُس كان الريفيين الض ن قدرة الس تثمار في إدارة المخاطر يحسِّ س

ھة على األجل الطويل ألن القضاء على الجوع يتطلب أكثر من مجرد تلبية احتياجات الجوع الُملِّحة.   توسيع تلك الجھود الموجَّ

  ، سيقوم بما يلي:"الوفاء بالغرض "مبادرة تعزيز قدراته األساسية. ومن خالل البرنامجوسوف يواصل 

 زيادة القدرات ومجموعات المھارات لدعم االستجابة للطوارئ ونُھج التعامل مع الجوع الھيكلي؛ 

  راكاته في مجال ريع القدرة على تنمية القدرات الوطنية ودعمھا؛ واالرتقاء بكفاءاته وبرامجه وش مل مبتس ائل تش ادرة التغذية، بوس

 وحركة تعزيز التغذية؛ ،القضاء على جوع األطفال ونقص تغذيتھم

 تعزيز إسھاماته في العمليات المشتركة بين الوكاالت والعمليات الحكومية الدولية؛ 

 دعم استخدام الموارد استخداما يتسم بالكفاءة والفعالية؛ 

 تعزيز تصميم البرامج؛ 

 ز اتخاذ القرارات على إحداث تحول في المن  األدلة. أساسصات والنُظم الحاسمة التي تدعم األمن الغذائي والتغذية وتُعزِّ

ة نغتنمھا. ويمكن للعالم أن يرس نة المقبلة فرص ة كي نجعل الس اني خطة يويجب أن نتخذ إجراءات ملموس الواقع  غطيت ةعالمي ةوإنمائي ةإنس

 اليومي الذي يواجه الجوعى والفقراء والضعفاء في العالم. 

ا مھمة القضاء على الجوع للجيل المقبل. إنھا مھمتن عدم تخلينا عنعالمنا. ويجب أن نغتنمھا. ويجب أن نكفل  ترسيمإنھا فرصة فريدة نعيد بھا 

  نحن.

 إرثارين كازين

  المديرة التنفيذية
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  موجز تنفيذي

(انظر الرسم  2والمستوى  3االستجابة لحاالت طوارئ متزامنة من المستوى  2014 في عام البرنامجھيمنت على عمل   -1

  )2( ، )1(قدراته بما يتجاوز حدودھا المتوقعة.  فرضت عليه استخدامالبياني) 

  

تان وجمھورية الكونغو  البرنامجكان على و  -2 تجابتھم لحاالت الطوارئ الممتدة في أفغانس لوا اس ركائه أن يواص وش

الديمقراطية وميانمار ودولة فلسطين والصومال والسودان، وھي حاالت شملت النزاع والكوارث الطبيعية والصدمات االقتصادية 

 في نظم األغذية. الھامةواالضطرابات 

رة إلى 2014وخالل عام   -3 اعدة الغذائية المباش اء واألطفال  –بلدا  82مليون شخص في  80، قُدمت المس معظمھم من النس

مة 75.9بدالً من العدد المتوقع في خطة اإلدارة وھو  – اعدة لنحو 2013. أما في عام مليون نس مليون  80.9، فقد قُدمت المس

تمخضت عن حصائل إيجابية لعدد من المستفيدين  البرنامجمستفيد. غير أن من األھمية بمكان أن نالحظ أن المساعدة التي قدمھا 

انية أو من ال تي للعمليات اإلنس واء من حيث ما قدمه من دعم لوجس  فوائد الثانوية التي تولدت عنأكبر بكثير من تلك األرقام س

 2015ارا من عام اعتبغير المباشرين برامجه: فبالنسبة للمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول، مثال، سيتم تحديد عدد المستفيدين 

 فصاعدا باستخدام نھج يستند إلى التخطيط التشاركي المستند إلى المجتمعات المحلية. 

                                                            
  .واحدة تةمباغلحاالت الطوارئ إلى القدرة على التصدي لحالتي طوارئ كبيرتين في وقت واحد، باإلضافة إلى أزمة لبرنامج يستند نموذج استجابة ا )1(

استجابته ھو  لبرنامج؛ واعتبر ا3الطوارئ في جمھورية أفريقيا الوسطى والعراق وجنوب السودان والجمھورية العربية السورية باعتبارھا من المستوى استجابة صنفت األمم المتحدة حاالت  )2(

  .3النتشار مرض فيروس اإليبوال من المستوى 
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مليار دوالر أمريكي، وھو أعلى رقم بلغته ھذه المساھمات  5.38مساھمات طوعية بلغت  البرنامج، تلقى 2014وفي عام   -4

 في المائة إلى حاالت الطوارئ. 79في أي وقت كان. ومن أصل ھذا المبلغ، ُوجه ما نسبته 

ائم  -5 تخدام تحويالت النقد والقس ھد اس بة  وش بة  18زيادة بنس نة، بالمقارنة بنس في المائة  14في المائة من ميزانية نھاية الس

ر والعراق  وريين في مص اعدة الالجئين الس تخدام ھذه الطريقة لمس ابقة، مما يعود في المقام األول الس خالل الفترة المالية الس

ائ اعدة بتحويالت النقد والقس خص خالل عام  8.9م إلى واألردن ولبنان وتركيا. وقُدمت المس بتھا 2014مليون ش ، أي بزيادة نس

 .2013في المائة على عام  13

 السياق العالمي

توى  2014لعام في العالم  حالة انعدام األمن الغذائييبين تقرير   -6 ا في الجوع على المس أنه في حين أن ھناك انخفاض

حراء الكبرى، يعاني من  805العالمي فإن  ماليين من الناس ال يزالون يعانون من نقص التغذية الحاد. ففي أفريقيا جنوب الص

خاص  خص من كل أربعة أش ار نقص التغذية في العالم  –نقص التغذية ش خص  500ناك وھ –وھذا أعلى معدل النتش مليون ش

كان الذين يعانون من نقص  طة الدخل معظم الس يا. ويعيش في البلدان المتوس وء التغذية في آس ي العالم، ف التغذيةيعانون من س

 في المائة منھم. 42.4والصين ما نسبته ويعيش في الھند 

ير   -7 اس ھي الجيدة التغذية"إلى أن:  )3(2014لعام  تقرير التغذية العالميويش ان رفاھية أس  تغذية غياب وفي [...] .اإلنس

بل الناس حياة تبنى جيدة، تھم وس س على معيش ة أس وء تغذية األطفال تثير الجزع: فھناك  ."المتحركة كالرمال ھش ومعدالت س

ة من العمر يعانون من التقزم  161 مائة  25 –مليون طفل دون الخامس  )4(مليون طفل يعانون من الھزال. 15وھناك  –في ال

 )5(األطفال دون الخامسة من العمر. من وفيات –في المائة  45 – مليون 3.1 نحوسنويا في  ويتسبب نقص التغذية

عار تحّد من   -8 تقرار، غير أن الزيادات القصيرة األجل في األس بيلھا إلى االس عار األغذية آخذة في التراجع وھي في س وأس

عار في  البرنامجإمكانية حصول الفقراء والجوعى المزمنين على الغذاء. ويرصد  من األسواق في البلدان التي يعمل  1 200األس

توى أعلى بكثير من االتجاھات فيھا، وذلك بھدف توفير إنذار مبكر  ل إلى مس عار األغذية لتص إذا كان من المرجح أن ترتفع أس

 الموسمية.

اندت ال  -9 وذلك كجزء من  2014التي تتخذ من روما مقرا لھا مبادرة "تحدي القضاء على الجوع" خالل عام وكاالت وقد س

تدامة.  ئة للتنمية المس تدامةاقتراح  وينصالخطة الناش وية المعني بأھداف التنمية المس أن على  )6(الفريق العامل المفتوح العض

اء التام على الفقر يعتبر أكبر التحديات التي تواجه تدامة." وينص الھدف  "القض رط البّد منه للتنمية المس  2العالم اليوم وھو ش

 المقترح على: إنھاء الجوع، وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية، وتشجيع الزراعة المستدامة.

 استجابة البرنامج

انية في العالم في عام   -10 ، إذ أدار في وقت واحد بكامل أبعادھا البرنامجبمثابة اختبار لجملة قدرات  2014كانت الحالة اإلنس

توى  رة حالة طوارئ من المس توى  2إحدى عش من مواجھة ھذه التحديات، مما يعود في جانب منه  البرنامج. وقد تمكن 3والمس

 لمختلف االبتكارات التي أخذ بھا في دعم تدخالته خالل السنوات األخيرة.

                                                            
  report-nutrition-http://globalnutritionreport.org/2014/11/13/global-/2014 انظر:  )3(

  ة والبنك الدولي.ومنظمة الصحة العالمي )اليونيسفمنظمة األمم المتحدة للطفولة (المشتركة بين  2013تقديرات عام  )4(

  nutrition-child-and-http://www.thelancet.com/series/maternal انظر:  )5(

  .10و 6ن ، الفقرتا: http://undocs.org/A/68/970انظر:  )6(
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 .شھدت تحويالت النقد والقسائم زيادة وصلت بھا إلى مستوى لم يكن من الممكن تصوره منذ خمس سنوات 

  3من االستجابة بفعالية للطوارئ من المستوى  البرنامجنت تحسينات على االستعداد للطوارئ مك 2011أدخلت منذ عام   

 .2والمستوى 

  لمواءمة بين الطلب على األغذية الالزمة لالمرونة  للبرنامجأعطى تطوير ممرات التوريد واستخدام آليات الشراء اآلجل

 واإلمدادات المتوفرة.

  روعات بم البرنامجمّكن تعزيز اإلطار المالي لف للمش رعة تقديم من تقديم س ف عن معدل س رع بمرتين ونص عدل أس

 السلف منذ أربع سنوات.

  ين إدارة الموظفين والبرمجة توى القطري، مما دعم تحس تمرت مبادرة "الوفاء بالغرض" في نقل التركيز إلى المس اس

 وتصريف األعمال.

تجابة لحاالت الطوارئ المتزامنة   -11 تويات التزام أعلى فيما يتعلق بالموظفين: فقد عملوتطلبت االس  –موظف  2  900 مس

توى على  –في المائة من المجموع  20 ر  3حالتين أو أكثر من حاالت الطوارئ من المس اس  600وجرى نش موظف على أس

أثرة عدد الموظفين في البلدان المت البرنامجمؤقت، وبمھلة قصيرة في أغلب األحيان. ففي أزمة مرض فيروس اإليبوال، مثال، رفع 

 .2014موظفا خالل األشھر الستة المنتھية في ديسمبر/كانون األول  958موظفا إلى  389من 

مع تحدي القضاء على الجوع، وذلك بانتظار االتفاق على أھداف  على نحو يتماشىعلى التصدي للجوع  البرنامجويعمل   -12

 . 2015وغايات التنمية المستدامة في وقت الحق من عام 

 في دعم التمكن من الحصول على األغذية عن  البرنامج. يتمثل عنصر أساسي من عناصر عمل غذيةالحصول على األ

شبكات األمان في  شكال  شكل الرئيسي من أ شبكات األمان. وقد وصلت التغذية المدرسية، وھي ال إلى  ،البرنامجطريق 

درت في عام  )7(.2014بلدا في عام   65مليون طفل في  17 بكات األمان  2014وص خطوط توجيھية جديدة تتعلق بش

 وھي تغيّر المحور الذي ينصب عليه التركيز من وضع السياسات إلى البرمجة المؤسسية.

 ا لبرامج  البرنامج. جرى دعم خطة التغذية تئماني وفّر التمويل أيض ندوق اس لتعزيز القدرات التغذوية لدى موظفيه بص

 والتعلم في غواتيماال وكينيا ومدغشقر والنيجر والسودان وأوغندا.يدة للتغذية جد

 لمناخ ا تتعلق بعلمأدوات جديدة  باعتمادھو يقوم و، للبرنامج. بقي ھذا الموضوع أولوية بالنسبة الحد من مخاطر الكوارث

 والتمويل لدعم برامج شبكات األمان على المستوى المجتمعي المحلي وعلى المستوى الوطني.

 غار المزارعيند غيرة عم ص حاب الحيازات الص راء من أجل التقدم إلى مليون من المزارعين أص ل برنامج الش . وص

ر  نوات ويّس رين. ويجري تجريب  500خالل فترة الخمس س راكة في مجال توريد األغذية في البلدان التجريبية العش ش

ية بالمنتجات المحلية في  مود الريفي (بلدا كما ت 32برامج التغذية المدرس يع نطاق مبادرة الص ) إلى مالوي R4م توس

 والسنغال وزامبيا.

 ائر األغذية ع الحد من خس راء من أجل التقدم البرنامج. وض وقية ،من خالل برنامج الش يعالج أوجه  ،نھجا ذا وجھة س

 عدم الكفاءة في سالسل التوريد والثغرات في سالسل القيمة بھدف الحد من خسائر األغذية. 

 معالجته لعدد من القضايا الشاملة. 2014في عام  البرنامجوواصل   -13

                                                            
  بلدا فيھا برامج للتغذية المدرسية. 130أصل من  )7(



  2014تقرير األداء السنوي لعام 

19   |برنامج األغذية العالمي  

 سانية سياسة جديدة للمساواة المسائل الجن ساني اآلن إلزاميا في المشروعات الجديدة، وستُقدَّم  . أصبح رمز المؤشر الجن

 .2015بين الجنسين إلى المجلس للموافقة عليھا في عام 

 8(.3مستشارين لشؤون الحماية لتقديم المشورة المتخصصة في أربع من حاالت الطوارئ من المستوى  البرنامج. نشر الحماية( 

  تناد إلى نقاط القوة لدى راكات وتروج لالمتياز باالس تراتيجية عملية إدارة الش د ھذه االس ية. ترش س راكة المؤس تراتيجية الش اس

التي تتخذ من روما مقرا لھا التعاون فيما بينھا فيما يتعلق بالسياسات والدعوة واإلدارة والبرمجة على . وتواصل الوكاالت البرنامج

 المستوى القطري.

 القطرية. البرنامج. تحظى ھذه الشراكات بالدعم من نصف مكاتب الثالثي والتعاون التعاون فيما بين بلدان الجنوب 

اؤل عماويثير   -14 بة  2014إذا كانت الحالة في عام  التس ع المعتاد الجديد" بالنس ائل  للبرنامجھي "الوض عددا من المس

 المختلفة بالنسبة للمستقبل.

  إمكانية مستدامة؟ البرنامجھل تمثل الزيادة البالغة مليار دوالر أمريكي من المساھمات الطوعية في 

  تجابة  البرنامجھل يمكن لموظفي تمروا في تحمل المعدل المرتفع من المھام المؤقتة المرتبطة باالس رھم أن يس وأس

 لحاالت الطوارئ الكبيرة؟

 ة أن يغير  للبرنامج ھل ينبغي ياس توى س تعداد الثنتين من حاالت الطوارئ من المس افة إلى حالة طوارئ  3االس باإلض

 ؟مباغتة

 راتيجيةأداء البرنامج بالمقارنة مع األھداف االست

في الحصائل اإلنسانية واإلنمائية بغية تزويد أصحاب المصلحة  البرنامجطريقة تقدير مساھمة  2014تعززت خالل عام   -15

بكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف". وقد تم تنفيذ التغييرات  يا مع متطلبات "ش بمزيد من التقديرات الدقيقة لألداء، تمش

 التالية:

 ائل يقدر اآل اھمة في الحص روع فيما يتعلق بالمس توى المش بح األداء على مس ية أص تنادا إلى اإلنجازات الرئيس ن اس

 السنوية أو أھداف نھاية المشروع قبل التجميع؛

  رة أو يّعول عليھا بدرجة أكبر ببيانات النتائج التي توفر يجري رات التي لھا عالقات مباش في التحليل تحليل كافة المؤش

 لھا المعلومات 

  أن التقدم على نطاق المنظمة نحو تنتاجات بش تخالص اس تم تقدير كفاية قاعدة األدلة لتحديد ما إذا كانت من الممكن اس

 نتائج الحصائل. 

  اھمة لة النتائج تقدر اآلن إلظھار كيفية مس لس ببية في س مة افي النتائج  البرنامج نواتجأصبحت العالقات الس على لمتقاس

 مستوى الحصائل.

                                                            
  وجنوب السودان.، واالستجابة اإلقليمية السورية ، والفلبين ،جمھورية أفريقيا الوسطى )8(
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 : إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ1الستراتيجي الھدف ا

تراتيجي   -16 تجابة في حاالت الطوارئ  1يركز الھدف االس اعدة الغذائية لمعالجة احتياجات  –على االس ريع للمس التوريد الس

شاء األصول لإلنعاش المبكر وتنمية القدرة على التنبؤ بالصدمات  –عاجلة والحفاظ على المستويات التغذوية  وعلى دعم برامج إن

 واالستجابة لھا.

بة ، تم تقديم2014وفي عام   -17 ائم في إطار  تحويالت في المائة من 91والبرنامج أغذية  من في المائة 74 ما نس النقد والقس

 .البرنامجفي المائة من المستفيدين من  55وذلك كدعم مباشر لما نسبته  1الھدف االستراتيجي 

  طالع، 2014في عام طة التي أجريت في  تم االض تدھور الحالة التغذوية والوفيات لمنع بلدا  18عملية في  32األنش

 وء التغذية الحاد في حاالت الطوارئ.ودعم السكان الذين يعانون من س بذلكالمرتبطة 

  كان المتأثرين بحاالت الطوارئيتحقتم تقرار األمن الغذائي للس ينه، من خالل توزيع األغذية والنقد ق اس ، أو تحس

الغذائي. وكان الدعم القوي من المانحين أساسيا لتحقيق الحصائل  والقسائم، مما أدى إلى زيادة استھالك األغذية والتنوع

 ابية في مجال األمن الغذائي.اإليج

 ين طة لتحس طالع بأنش ول في  تم االض ول على الخدمات واألص ب  12إغاثة في  عملية 11إمكانية الحص بلدا. وانص

 أكبر على التغذية المدرسية، مما ساعد على زيادة التحاق األطفال بالمدارس واستبقائھم فيھا.بدرجة  التركيز

  2014في دعم االستعداد لحاالت الطوارئ محدودة في عام  البرنامجفيما يتعلق بأداء كانت األدلة على مستوى الحصائل 

يتحسن ھذا الوضع مع زيادة معرفة المكاتب القطرية بالمصفوفة  نظرا لقلة المشروعات التي قدمت معلومات كافية. وس

 الجديدة للقدرات ومع حصولھا على الموارد لجمع بيانات األساس وقيم المتابعة.

 

 البيئات في خاصة بنائھا، إعادة أو العيش كسب سبل إنشاء طريق عن والتغذية الغذائي األمن استعادة أو دعم: 2الھدف االستراتيجي 
 الطوارئ حاالت أعقاب وفي الھشة

تراتيجي  يتوجه  -18 تقرار والنزاع والكوارث الطبيعية، حيث يقدم إلى  2الھدف االس اع عدم االس البلدان الخارجة من أوض

ي نھاية االعتماد على الذات ف توخيا لتحقيقية دعم األمن الغذائي والتغذلوذلك المساعدة الغذائية للناس األفقر واألضعف،  البرنامج

 المطاف.

تراتيجي  ، قدمت2014وفي عام   -19 اعدة، في إطار الھدف االس بته، إلى 2المس تفيدين  15 ما نس في المائة من مجموع المس

 .البرنامجمن 

  ائم في أعقاب حاالت الطوارئ في ين األمن الغذائي والتغذية  28أدى التوزيع العام لألغذية أو النقد أو القس بلدا إلى تحس

  لدى السكان الضعفاء.

 في الحد من نقص التغذية في البيئات  أسھمتفي المائة من المستفيدين المستھدفين، و 95 ما نسبته ساعدت برامج التغذية

 الھشة.

  بيا، ولم يكن من الممكن القيام عة نس ول والخدمات متواض ول على األص ينات المدخلة على فرص الحص كانت التحس

اھمة  األمن الغذائي نظرا لكون إمكانيات القياس محدودة في تنمية القدرات الوطنية في مجال  البرنامجبقياس دقيق لمس

 على مستوى المشروعات. 
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  ئل ا توى الحص ھذا األداء المختلط على مس ما ويمكن أن يعزى  يهإلى  قديم  من خفض الموارد تخفيض أدى إل في ت

 في المائة من المستويات المخطط لھا. 43المساعدة الغذائية لما نسبته 

 

 والتغذوية الغذائية احتياجاتھم تلبية من والبلدان المحلية والمجتمعات السكان وتمكين المخاطر من الحد: 3الھدف االستراتيجي 

على تمكين الفقراء من أن يصبحوا معتمدين على الذات فيما يتعلق باألغذية والتغذية. ويسعى  3يركز الھدف االستراتيجي   -20

إلى استخدام قدرته الشرائية للربط بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة واألسواق، وإلى بناء القدرات على إدارة  البرنامج

 المخاطر وتنمية القدرة على الصمود أمام الصدمات، ودعم الحكومات على إدارة نظم شبكات األمان وتوسيع نطاقھا.

في المائة من مجموع المستفيدين من  8 ما نسبته ، المساعدة إلى3، قدمت، في إطار الھدف االستراتيجي 2014وفي عام   -21

 .البرنامج

  تراتيجي ل الھدف االس تفيدين وكمية األغذية  3حص توى من الموارد، األمر الذي أثر على عدد المس على أدنى مس

 الموزعة.

  من تقدير األداء العام في إطار ھذا الھدف. البرنامجحصائل المنعت الثغرات في اإلبالغ على مستوى 

  اعد ل البرنامجس راء المنتجات الغذائية منھم؛ وحص واق أمام المنتجين والتجار وذلك بش   على زيادة فرص األس

  .من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الدعم من خالل برنامج الشراء من أجل التقدم 200 000

  يعمل على تطوير منھجية  البرنامجمستوى الحصائل عن تعزيز قدرات الحد من الكوارث محدودا ألن كان اإلبالغ على

 لقياس القدرات الوطنية المتعلقة بالقدرة على الصمود. وسيتحسن اإلبالغ عند تنفيذ ھذه المنھجية.

 

 األجيال عبر الجوع حلقة وكسر التغذية نقص من الحد: 4الھدف االستراتيجي 

لنقص التغذية المزمن عن طريق استخدام حضوره الميداني، من خالل  البرنامج، يتصدى 4في إطار الھدف االستراتيجي   -22

 ، لتعزيز القدرات على وضع السياسات والبرامج في ميدان التغذية.صاحبة المصلحة الجامعة لعدة جھاتالشراكات 

تراتيجي 2014وفي عام   -23 رة إلى 4، قدمت، في إطار الھدف االس اعدة المباش بته ، المس في المائة من مجموع  22ما نس

 . البرنامجالمستفيدين من 

  والسيما تلك المتعلقة بتنمية القدرات. وانعكس ذلك في األداء البرنامجنواتج  تحقيقأثرت صعوبات تأمين الموارد على ،

 على مستوى الحصائل.المتفاوت 

  اعد ول على التعليم، غير أن النتائج المتعلقة بتعزيز القدرات على  البرنامجس ين الحص على خفض نقص التغذية وتحس

 تنفيذ برامج المساعدة الغذائية لم تكن حاسمة.

 اعدةبرامج التغذية في إطار ھذا الھدف  كانت يل المس تحقة إلى الفئات  فعالة في توص تفيدين الذيال وعالجالمس ن مس

 الحاد المعتدل.التغذية  سوءيعانون من 

  ية تبقاء في  13.8دعمت التغذية المدرس اعدت على زيادة معدالت االس مليون طفل، أي زھاء ضعف العدد المقرر، وس

 المدارس.
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  مما يشير 2014عام كانت النواتج المتعلقة بزيادة القدرات التغذوية والحصول على التعليم أقل من القيم المخطط لھا في ،

اھمة  قيودا قد وردت على إلى أن توى الحصائل  البرنامجمس وھو ما لم يؤخذ في االعتبار  –في إحداث التغيير على مس

 عند االرتقاء بطرائق التقدير.

 األداء في المجاالت الشاملة 

ونواتجه إدماج االعتبارات الجنسانية والحماية والمساءلة، والمسائل الخاصة بالشراكات،  البرنامجحصائل  تحقيقيتطلب   -24

تراتيجية للفترة  روعات وتنفيذھا ورصدھا. وقد أدرجت ھذه المجاالت في إطار النتائج االس كنتائج  2017-2014في تخطيط المش

 شاملة. 

 انية راك. تم تحقيق األھداف المتعلقة االعتبارات الجنس أنلقرارفي اتخاذ االمرأة  باش تخدام  ات بش اعدة الغذاس ائية المس

في معظم المشروعات المبلِغة عن ذلك، بما في ذلك في عشرة من البلدان العشرين التي تحتل أدنى  البرنامجالتي يقدمھا 

ية للمرأة. اد ر الفرص االقتص تب على مؤش راك المرأ )9(المرا بإش قة  جان إدارة وتم تحقيق األھداف المتعل ة في ل

 في المائة من المشروعات. 70المشروعات في 

 ررين كان المتض اءلة أمام الس تفيدين أث تمس . تم التخفيف إلى حد كبير من الحوادث التيالحماية والمس المة المس  ناءس

فرھم توى البرنامج برامج وإلى من س وتحققت األھداف المتعلقة . 3، بما في ذلك في جميع حاالت الطوارئ من المس

روعات 75أكثر من بإبالغ الناس عن البرامج في  بحاجة إلى  البرنامجالمبلغة عن ذلك، غير أن  في المائة من المش

 ضمان إبالغ المستفيدين بالشكل الصحيح حول طرائق توزيع األغذية.

 شراكات شركاء.  91، كان 2014. في عام ال وتقدر قيمة العمل مع الشركاء من حيث في المائة من المشروعات ينفذ مع 

 األموال المقدمة وإمكانية الوصول والمعارف والدعوة.

 أبعاد نتائج اإلدارة مقابلأداء البرنامج 

تراتيجية ( البرنامجأدخل   -25 ). ويعكس ھذا اإلطار التغيرات التي 2017-2014العمل بإطار جديد لنتائج اإلدارة للخطة االس

تخدمت أبعاد نتائج اإلدارة ألول مرة في إعداد ميزانية  عام ل دعم البرامج واإلدارةأجريت في إطار مبادرة "الوفاء بالغرض". واس

 نة المستندة إلى األداء.، مما يشكل انتقاال كبيرا باتجاه الميز2014

أبعاد نتائج اإلدارة فيما يتعلق بالشراكات والبرامج والعمليات والنظم. غير أن المستوى القياسي إطار وكان األداء قويا في   -26

اءلة والتمويل. وفي إطار البعد الخاص لم ترافقه نتائج إيجابية في أبعاد نتائج اإلدارة فيما يتعلق  2014للتمويل في عام  بالمس

ينفذ في أواخر عام  اء العالمي للموظفين الذي كان س تقص ية انطالقا من االس بالموظفين، كان من المقرر أن تقاس النتائج الرئيس

بلغ عن النتائج بغية المواءمة مع استراتيجية شؤون العاملين؛ وسي 2015. على أن ذلك االستقصاء أرجئ إلى أبريل/نيسان 2014

 .2015في تقرير األداء السنوي لعام 

	على العاملين وھو يستثمر في قدرات الموظفين وفي تعلمھم ضمن ثقافة االلتزام والتواصل والمساءلة البرنامجيرتكز  –العاملون 

من حيث النوعية. وقد وافق  2014أحرز تقدما كبيرا خالل عام  البرنامجتتاح لھذا البعد بيانات كمية محدودة، غير أن   -27

 .2014المجلس على استراتيجية شؤون العاملين في نوفمبر/تشرين الثاني 

                                                            
  http://graphics.eiu.com/upload/weo_report_June_2010.pdfانظر:  )9(
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  ي لموظفي منظمة األغذية والزراعة  البرنامج، قام 2014في عام اس بتحويل جميع موظفيه إلى النظامين اإلداري واألس

 من الموظفين المحليين المستقرين في الميدان ممن لديھم عقود دائمة وثابتة األجل. 3 374لألمم المتحدة. وقد شمل ذلك 

 في المائة، غير أن نسبة النساء في الوظائف الدولية  38وأعلى لتصل إلى  5-ارتفعت نسبة النساء في الوظائف برتبة ف

 ملتزم بسد الفجوة بين الجنسين في التوظيف. والبرنامجفي المائة.  41من الفئة الفنية بقيت عند نسبة 

  غلھا  40تم تجاوز الھدف البالغ في المائة من الموظفين الدوليين من البلدان النامية؛ وقد بقيت الوظائف القيادية التي يش

بة  تراتيجية  29موظفون من البلدان النامية عند نس تؤدي اس مول إ البرنامجفي المائة. وس لى زيادة الجديدة للتنوع والش

 عدد موظفي الفئة الفنية من البلدان النامية.

  يفات العامة للوظائف إلى تعزيز تخطيط القوى ار الوظيفي والتوص تؤدي مبادرة مجمع المواھب واإلطار الجديد للمس س

 .للبرنامجالعاملة لدعم الھيكل التنظيمي 

والمجتمعات المحلية والحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات البرنامج ھو الشريك المفضل والموثوق لدى المستفيدين  –الشراكات 
	غير الحكومية والقطاع الخاص

راكات، ويلتزم   -28 ين البرنامجتم إحراز تقدم كبير في البعد الخاص بالش ية بتحس س راكة المؤس تراتيجية الش ، بموجب اس

 مؤشرات أدائه في مجال الشراكات.

  ومن أصل ھذا المجموع بلغت قيمة 2014مليون دوالر أمريكي في عام  110.3بلغ مجموع مساھمات القطاع الخاص ،

 مليون دوالر أمريكي. 84الدخل المستدام 

 في المائة من المكاتب القطرية بوضع اتفاقات للشراكة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى. 93 ما نسبته قام 

 ترك بين أنھى مركز االمتياز لم نة عملياته الثالثة، وقام ما  البرنامجكافحة الجوع، وھو مركز مش وحكومة البرازيل، س

 من المكاتب القطرية بتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب أو التعاون الثالثي. 48نسبته 

  مع أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. البرنامجتمت مواءمة جميع البرامج القطرية في 

 2014 عامالوثائق المقرر عرضھا عليه في في المائة من  97 ما نسبته لمجلس التنفيذيقُدم ل. 

لدى البرنامج عمليات ونظم تتصف بالكفاءة وھي تدعم الشكل األمثل لتصميم المشروعات وتنفيذھا، وسالسل القيمة،  –العمليات والنظم 
	والتعلم، والتقاسم، واالبتكار

 .عدبھذا البُ جرى اإلبالغ عن تقدم كبير تم إحرازه فيما يتعلق   -29

  روعات الجارية التي بدأت قبل عام بته  كانتأو خالله،  2014من المش رات  منھا في المائة 63ما نس ائلمؤش تم  للحص

د وتقييم المكاتب القطرية  تھدفة لھا في أداة رص اس والقيم المس تھدفة (كوميت)،إدخال خط األس بة المس   وكانت النس

 في المائة. 65

  راء لع لش تخدمت المكاتب القطرية المرفق العالمي إلدارة الس مليون  290طن متري من األغذية قيمتھا  800 000اس

 يوما المستھدفة. 60يوما في المتوسط مقابل فترة  87دوالر أمريكي، مع خفض المھل الالزمة للشراء بمقدار 

 ياق مت ب افي س ة الواحدةابعة تطوير مقياس التكلفة حس ل 2014الذي بدأ العمل به في عام  لحص في  البرنامج، توص

ة إلى مبلغ  ط التكلفة الوطنية لتوزيع كل حص ابه لمتوس تعراض  0.27حس تنادا إلى اس من الدوالر األمريكي وذلك اس



  2014تقرير األداء السنوي لعام 

24   |برنامج األغذية العالمي  

روعات منتقاة أجري في عام  طة في خطة 2014لمش من الدوالر  0.34بمبلغ  2015اإلدارة لعام . وتقدر القيمة المتوس

 تحسينه لھذه المنھجية كجزء من نظامه لإلبالغ عن األداء واإلبالغ المالي. البرنامجاألمريكي. وسيواصل 

  ارا للعمل وخصص التمويل الالزم للعمل األولي المتعلق  14 البرنامجفي إطار مبادرة "الوفاء بالغرض"، استحدث مس

والتصميم التنظيمي، وإدارة الموارد البشرية، وتصريف األعمال، والشراكات، واإلدارة التنفيذية، وثقافة باالستراتيجية، 

عة التي كانت جارية بنھاية عام  ارات العمل التس اءلة. وقد أنجزت مس ل والمس ، وفق ما كان 2013االلتزام والتواص

 .2014مخططا له في عام 

	قدراتھم ويتبنى لدى البرنامج برامج تسلم المساعدة بفعالية وكفاءة إلى السكان الذين يخدمھم –البرامج 

 .عدبھذا البُ تم اإلبالغ عن إحراز تقدم قوي فيما يتعلق   -30

  وستبلغ عن التقدم المحرز. وقد حققت  الحصائل، ستحدد جميع المشروعات أھدافا تتعلق بمؤشرات 2014ابتداء من عام

روعات التي أغلقت خالل عام  ائل، بالمقارنة بمعيار القياس  47األھداف في  2014المش رات الحص في المائة من مؤش

 في المائة. 70المحدد بنسبة 

  بته ائل، أظھر ما نس توى الحص ر إطار نتائج اإلدارة الجديد للنتائج على مس تخدام مؤش ة من العمليات في المائ 69باس

اتجاھات إيجابية أو مستقرة. وسيشكل ھذا الرقم معيار القياس في اإلبالغ في عام  2014الجارية أو التي أغلقت في عام 

2015. 

  ائل في عام توى الحص تخدام عن التأخر في  2014نتجت الثغرات في اإلبالغ عن على مس المواد التدريبية الجديدة، اس

ول والقيود المتعلقة بالقدرات. التي ال تزال في مرحلة ا غيلية من قبيل تقييد إمكانية الوص دار، وعن عوامل تش إلص

د والتقييم، وزيادة  تدام لوظائف التقدير والرص د والتقييم، وتوفير التمويل المس يعالج تلك الثغرات برنامج تعلم الرص وس

 استخدام تكنولوجيا جمع البيانات عن بعد، ونشر أداة كوميت.

  بته 2014في عام تلم ما نس اني  80، اس ر الجنس روعات الموافق عليھا رمز المؤش ب، وذلك 2أ أو 2في المائة من المش

 في المائة. 75بالمقارنة بالنسبة المستھدفة البالغة 

  من المؤشرات الخمسة عشر في خطة عمل منظومة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين  12، أو تجاوز، البرنامجأوفى

 )، وھو يستعد لمعالجة المؤشرات الثالثة المتبقية.UN SWAPالمرأة ( وتمكين

  في المائة منھا خطط لتنمية القدرة على االستعداد متماشية مع  53القطرية، كان لدى ما نسبته  البرنامجمن أصل مكاتب

 في المائة. 50األولويات الوطنية، أما النسبة المستھدفة فقد كانت 

 تقل لو تعراض مس تركة وصنفت فيه ھذه الوظيفة بين األفضل دعم اس تعراضا أجرته وحدة التفتيش المش ظيفة التقييم اس

تنتاج القائل بأن قدرات مكتب التقييم غير كافية للقيام بجميع الوظائف المتوقعة منه إلى  في األمم المتحدة. ودفع االس

 لموارد إضافية لتحسين التغطية. البرنامجتخصيص 

  تخدم ير إلى عمل و البرنامجاس معته. وأش ائط إعالم مختلفة للترويج لعمله وس رائط  103.000في  البرنامجس من ش

 . وكانت التغطية إيجابية في أغلبيتھا الساحقة.2013عام  علىفي المائة  28 بزيادةاألفالم القصيرة، 

  بة  البرنامجرفع وره على اإلنترنت بنس يا، وبل 871حض غ عدد زيارات موقعه على في المائة، مما يعتبر رقما قياس

 .2013في المائة على عام  45بزيادة –ماليين زيارة  7.6اإلنترنت 
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يتصف البرنامج بالشفافية وھو يوفر القيمة مقابل المال المنفق ويأخذ بالمساءلة عن جميع مواره، وھو ممول  –المساءلة والتمويل 
	تمويال كامال

بة  5.38 البرنامج بلغت إيرادات، 2014في عام   -31 في المائة  26مليار دوالر أمريكي؛ وقد ارتفعت احتياجات البرامج بنس

 سخاء المانحين في وقت الضيق المالي. البرنامجمليار دوالر أمريكي. ويقدر  8.46لتصل إلى 

 إيجابية فيما يتعلق بھذا البعد.وقد تم اإلبالغ عن عدة نتائج   -32

  ل نوات  630على مبلغ  البرنامجحص اھمات متعددة الس توى بلغته ھذه  –مليون دوالر أمريكي كمس وھذا أعلى مس

 المساھمات في أي وقت كان.

  تلم اھمات نقدية تبلغ قيمتھا البرنامجاس بته –وھذا رقم قياسي آخر  – مليار دوالر أمريكي 4.1 مس في المائة  75 بما نس

 من جميع المساھمات.

  المتعددي األطراف العشرة األكبر، زاد ثمانية مانحين مساھماتھم؛ وبالقيمة المطلقة، ارتفعت المساھمات  مانحينمن بين

 .2013في المائة عما كانت عليه في عام  17المتعددة األطراف بنسبة 

 األطراف، وھو يستخدم أبعاد نتائج اإلدارة في إعداد خطة  صارمة لتخصيص الموارد المتعددة أساليب البرنامج يفرض

 اإلدارة وتقرير األداء السنوي.

  مان بنھاية عام وابط 2014أكمل جميع المديرين بيانا للض ، مما مكن المدير التنفيذي من إقرار بيان عن فعالية الض

 م ألطراف المصلحة فيھا ھذا المستوى من الضمان.أحد منظمات األمم المتحدة القليلة التي تقد البرنامجالداخلية. ويعتبر 

 .بھذا البعدنفس القوة في اثنتين من نتائج اإلدارة فيما يتعلق بلم يكن التقدم المحرز   -33

  بة المئوية لھذا التمويل 2014خالل عام تويات المطلقة للتمويل المتعدد األطراف، فإن النس ، ورغم الزيادة في المس

على زيادة نسبة  البرنامجفي المائة. وسيعمل  8في المائة إلى  9، للسنة الرابعة على التوالي، من 2014ھبطت، في عام 

 مساھمات حاالت الطوارئ التي تقدم عبر نافذة التمويل المتعدد األطراف.

  يات المراجعة الداخلية المتبقية دون تنفيذ بنھاية كل عام،  2014لم يتحقق بنھاية عام الھدف المتمثل بتخفيض عدد توص

ألن النشر في حاالت طوارئ من المستوى  وبسبب نقص الموظفين نظرا )10(وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في التوصيات

تجابة. ويعتزم  3 ة ب البرنامجمنع بعض المكاتب القطرية من االس يات الخاص مخاطر الأن يعطي األولوية للتوص

 مرتفعة، األمر الذي أيدته لجنة المراجعة.ال

 آفاق المستقبل

تدامة بلوغ عالم خاٍل من الجوع خالل جيل واحد. غير أن عدد حاالت الطوارئ تتوخى األھداف الجديدة للتنمية   -34 المس

 الجھات المانحة والشريكة لهو البرنامج، كما أن موارد مليون شخص 50فعدد المتأثرين بھا يبلغ إلى التراجع:  وحجمھا ال يميالن

  تتعرض لضغوطات كبيرة.

   

                                                            
ديسمبر/كانون األول  31توصيات متبقية دون تنفيذ في  106توصية، وذلك بالمقارنة مع  166، بلغ عدد توصيات المراجعة الداخلية المتبقية دون تنفيذ 2014ديسمبر/كانون األول  31في  )10(

2013.  
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 مواجھة تحدي القضاء على الجوع

ال يزال ھناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لبلوغ فھم مشترك للتدابير الالزمة لمواجھة تحدي القضاء على الجوع.   -35

ل  يواص ندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم خطة  2015العمل عن كثب في عام  البرنامجوس مع منظمة األغذية والزراعة والص

ارك في التنمية الم يش ھر مارس/آذار وس ارك في المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث في ش تدامة. وقد ش س

 .2016المناسبات األخرى الرفيعة المستوى من قبيل مؤتمر القمة العالمية للعمل اإلنساني الذي سيعقد في إسطنبول في عام 

أن بعض التغييرات التنظيمية المنفذة في عام   -36 اھمة  2015ومن ش اء على  البرنامجأن تعزز مس في مواجھة تحدي القض

اھمة  اعد إلى نيويورك لتعزيز مس ب أمين عام مس انية وخطة التنمية لما بعد عام  البرنامجالجوع. وقد نقل منص في الخطة اإلنس

ؤوليات أكبر 2015 ريع ؛ ويجري العمل على نقل مس عبة االبتكار وإدارة التغيير لتس ئت ش إلى المديرين اإلقليميين؛ وقد أنش

 المبادرات الواعدة.

وء التغذية وتوفي في مجالالمتعلق بقيمته في مجال التدابير الخاصة بالتغذية  البرنامجويتمثل طرح   -37 ر األغذية التصدي لس

عبة التغذية الجديدة التدخالت المتفقة  تدعم ش اء الحوامل ومعالجة النقص في المغذيات الدقيقة. وس التكميلية لألطفال الصغار والنس

 مع طرح القيمة ھذا.

ف   -38 تكش يس توى القطري من خالل األخذ ب البرنامجوعمال على تنمية القدرات الوطنية، س نھج "الحافظة" على المس

تراتيجية القطرية بدعم من ميزانية يتم  اء على الجوع وتنمية الخطط االس تعراض تحديات القض رين برنامجيين، ھما: اس عنص

 تحديدھا في سياق استعراض اإلطار المالي.

سبيل مواصلةوسيقوم البرنامج،   -39 وبرنامج  استراتيجية التنوع والشمول بتنفيذتنمية للقوى العاملة الملتزمة والماھرة،  على 

ائية في عام  حي 2015القيادات النس يحدد نھج مجمع المواھب مرش تجابة للطوارئ، كما س ين عملية قائمة االس يجري تحس ؛ وس

 قد والقسائم.موظف على برامج الن 2 000الوظائف الجدد، وسيجري تدريب 

لتلبية الطلبات اإلنسانية المتزايدة، كما سيُواصل زيادة فيه إدارة الموارد إصالح بنيانه المالي ونظمه  البرنامجوسيواصل   -40

 القدرة على التنبؤ بموارد المكاتب القطرية وإعطاءھا مزيدا من المرونة والمساءلة في العمليات.

سيستعرض 2015وخالل عام   -41 ضوء  البرنامج،  وظيفته الخاصة باالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لھا وذلك على 

التقييم األخير بغية وضع حدود أوضح بين المجاالت الوظيفية وضمان وجود قيادة ورقابة قويتين، وإنشاء تمويل منتظم لألنشطة 

 لالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ. أكثر بساطة ومرونةتدابير ذات الصلة. كما سيحسن تدريب موظفيه وسيعّد مجموعة 

 تحقيق االمتياز في إدارة البرامج واألداء

شھرا  12خالل  البرنامجيعتبر تقرير األداء السنوي وثيقة خاصة بالمساءلة. فقد قدم في الماضي صورة سريعة عن أداء   -42

 . البرنامجعلى المساعدة، وذلك إلى جانب عرضه للبيانات الملموسة عن إنجازات  واحصل الذينوعرض قصص الناس والبلدان 

ك بكثير. فھو   -43 دم أكثر من ذل ذا التقرير يق امج يعبر عنعلى أن ھ از في إدارة البرامج واألداء،  إلى تحقيق البرن االمتي

باستخدام التحليل القوي لألدلة الموثوقة لقياس أدائه واإلبالغ عنه. فاإلبالغ عن األداء ليس مجرد استجابة لمتطلبات المانحين: فھو 

بة لطريقة عمل  ة باإلبالغ عن األداء في مكالبرنامجمحوري بالنس ع جميع النظم المعززة الخاص ، انھا لم يكتمل بعد. ومع أن وض

  . في ھذا الصدد تقدم كبير فمن الجاري تحقيق



  2014تقرير األداء السنوي لعام 

27   |برنامج األغذية العالمي  

مة لتحقيق عالم خاٍل من الجوع. وفي عام   -44 ه يمكن عمله" حاس ، 2015إن الحكمة المأثورة التي تقول "ما يمكن قياس

ل  يواص اس، ويحدد  البرنامجس ع خطوط أس يض ائله بغية تعظيم الكفاءة والفعالية. وس ل عن نواتجه وحص جمع أدلة أكثر وأفض

اعدة أداة كوميت وغيرھا من النظم.  رع وقت ممكن، بمس د فجوات األدلة التي يحددھا ھذا التقرير في أس أھدافا طموحة، ويس

ل بيانات األداء في أيدي الم البرنامجوھدف  ع أفض نى لھم إحداث فرق دائم في ھو أن يض عانون من يديرين في الميدان حتى يتس

  في العالم. الجوع
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  مقدمة: األولالجزء 

الة برنامج األغذية العالمي   -45 اء على الجوع في العالم. وتحقيقا لھذه الغاية، يعمل ") البرنامج("رس ات مع الحكوم البرنامجھي القض

اء والرجال والفتيات واألوالد مان تمكين النس ركاء اآلخرين من أجل ض نة، ال  والش ول على أغذية مغذية على مدار الس الجوعى من الحص

  سيما في أوقات األزمات.

تراتيجية (  -46 د الخطة االس تراتيجية وإطار نتائج اإلدارة. الذي ينفَّ  البرنامج) عمل 2017-2014وتحدِّ ذ من خالل إطار النتائج االس

  . )11(تنسيق اإلبالغ عن النتائجلباستخدام ھذين اإلطارين وفقا لمبادئ األمم المتحدة  2014في عام  البرنامجويتناول ھذا التقرير أداء 

: إنقاذ 1مؤشرات الحصائل الرئيسية عن تقدم قوي نحو تحقيق الھدف االستراتيجي رقم وكشف تحليل المشروعات التي أبلغت عن   -47

تراتيجي رقم  ب العيش في حاالت الطوارئ، والھدف االس بل كس تعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق 2األرواح وحماية ُس : دعم أو اس

ة ة في البيئات الھش ب العيش أو إعادة بنائھا، خاص بل كس اء ُس وفي أعقاب حاالت الطوارئ. وأحرز بعض التقدم على طريق تحقيق  إنش

تراتيجي  وى القليل من البيانات للوقوف على ما أُحرز من 4الھدف االس ر حلقة الجوع عبر األجيال. ولم يتح س : الحد من نقص التغذية وكس

تراتيجي  كان والمجتمعا3تقدم في تحقيق الھدف االس ياجاتھم الغذائية : الحد من المخاطر وتمكين الس ية والبلدان من تلبية احت ت المحل

لة.   والتغذوية. ويتضمن الجزء الثاني من التقرير المزيد من المعلومات المفصَّ

عض التقدم بفي أبعاد نتائج اإلدارة فيما يتعلق بالشراكات والعمليات والُنظم والبرامج، وإحراز  كبيروكشف التحليل عن تحقيق تقدم   -48

اءلة والتمويل. وال يتاح ما يكفي من المعلومات لتقييم التقدم المحرز في بعد نتائج اإلدارة المتعلق ول على لحين ابالعاملين  في المس لحص

لة. 2015ن في منتصف عام لموظفيراء انتائج االستقصاء العالمي آل  . ويعرض الجزء الثالث مزيدا من المعلومات المفصَّ

  2014تقييم أداء البرنامج في عام : 1الشكل 

                                                            
شتركة المتعلقة باإلبالغ عن النتائج: دراسة مشتركة بين مجموعة األمم المتحدة للتنمية واللجنة اإلدارية المبادئ الم. 2011مجموعة األمم المتحدة للتنمية واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى.  )11(

 نيويورك.الرفيعة المستوى. 

القضاء على الجوع
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  السياق االستراتيجي 

  األزمات اإلنسانية المعقدة

، أربع منھا في بلدان متأثرة 3استجاباته لست من حاالت الطوارئ المعقدة من المستوى  2014في عام  البرنامجھيمنت على عمل   -49

ي مرض فيروس  دي لتفش ار، وواحدة للتص تجابة إلعص توى  6بوال، وياإلبالنزاع، وواحدة اس كما ھو مبيَّن في  2حاالت طوارئ من المس

كل  كلت تحديا على  البرنامج. وأجھدت ھذه العمليات قدرة 2الش تجابة لحاالت الطوارئ بما تجاوز حدوده المتوقعة وش اطاالس العمل  ألوس

د في األمم المتحدة في عام  اتساع 2. ويبرز الشكل ااإلنساني برمتھ   .2011عمليات الطوارئ منذ بداية العمل بنظام التصنيف الموحَّ

  3 والمستوى 2الخط الزمني لحاالت الطوارئ من المستوى  :2 الشكل

تند نموذج   -50 توى  البرنامجويس دي لحالتين طارئتين من المس تجابة للطوارئ إلى القدرة على التص . مباغتةبالتزامن مع أزمة  3لالس

توى  ة من حاالت الطوارئ من المس تمرت  3ولكن خمس حاالت الطوارئ لمدة وقعت في نفس الوقت بما يتجاوز كثيرا النموذج الحالي، واس

  . )12(أطول مما كانت تستغرقه في الماضي

 ودان، والجمھورية  يرةارتبطت حاالت الطوارئ الكب طى، والعراق، وجنوب الس بالنزاعات في جمھورية أفريقيا الوس

مليون نسمة مما أثار قلقا بالغا  51القتال وتشريد  نشوبالعربية السورية. وتعذَّر الوصول إلى السكان المحتاجين بسبب 

 الحماية وعدم استقرار نُظم األغذية.  إزاء

  مة 6 400بحياة  فيروس اإليبوالأودى مرض يراليون خالل عام  ليبريافي غينيا و نس وفرض تحديات أخرى  2014وس

ى تعطيل ُسبل كسب العيش واألسواق، وأثر على مجتمع اإلنساني. وأّدى تفشي ھذا الوباء الشديد العدوى بسرعة إلالأمام 

                                                            
ھذا  البرنامج؛ وأطلق 3زمات من المستوى أ صنَّفت األمم المتحدة حاالت الطوارئ التي وقعت في جمھورية أفريقيا الوسطى والعراق وجنوب السودان والجمھورية العربية السورية بأنھا )12(

 يبوال. اإلالتصنيف على استجابته لتفشي فيروس 
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دي  ه ذلك ھو التص افي الذي فرض األمن الغذائي للفقراء وتغذيتھم على األجل الطويل في ھذه البلدان. والتحدي اإلض

  لخطر العدوى بين موظفي العمل اإلنساني.

تجا 2013في عام  وبدأت  -51 توى الحاالت بة لأربع من عمليات االس تجابات في 2014عام ل 3طوارئ من المس . وتمثلت ھذه االس

ھايان الذي اجتاح الفلبين، وعمليات دعم الالجئين في جمھورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان،  إعصارالعمليات التي انطلقت في أعقاب 

. ومع ذلك فقد شھدت السنة أربع 2014في يناير/كانون الثاني  2مستوى والجمھورية العربية السورية. وقُلِّصت االستجابة في الفلبين إلى ال

  حاالت طوارئ جديدة.

 .ام  العراق المية في العراق والش ريع للدولة اإلس اع الس يف عام (داعش) االتس ريد  2014في ص أّدى إلى حاالت تش

انية كبيرة ع واحتياجات إنس طس/آب داخلي على نطاق واس تركة بين 2014. وفي أغس ، أعلنت اللجنة الدائمة المش

مالية الغربية والوسطى  الدائر. ويؤثر القتال 3الوكاالت عن وقوع حالة طوارئ من المستوى  على األنحاء الغربية والش

 على تقديم األغذية. البرنامجمن العراق ويحد من قدرة 

 .م مساعدة تقنية إلى البرنامجظل  ليبيا ، ولكنه أغلق مكتبه القطري عندما اندلعت أزمة جديدة 2011الحكومة منذ عام  يقدِّ

ابات بين  2014في يونيو/حزيران  بب العنف الذي أعقب ذلك في وقوع إص في أعقاب االنتخابات البرلمانية. وتس

ية وتعطيل الخدمات االجتماعية  اس كان وتدمير البنية األس ريد أعداد كبيرة من الس ت ونُظم الحماية. وأعلنالمدنيين وتش

 .2014على نطاق المنظومة في نوفمبر/تشرين الثاني  2حالة طوارئ من المستوى 

 .اعد العنف، بدأ  أوكرانيا ية وتص ياس تجابة  البرنامجفي أعقاب األزمة الس طس/آبالعاجلة عملية طوارئ لالس  في أغس

اعدة الغذائية إلى  2014 مة. وأدى ت 28 000من أجل تقديم المس فاقم األزمة وازدياد االحتياجات إلى إعالن حالة نس

 . 2014في نوفمبر/تشرين الثاني  2طوارئ من المستوى 

 ي تطلب .فيروس اإليبوال مرض اعدات لتقديم فريدة ترتيبات يتخذ أن البرنامج من فيروس اإليبوال تفش  الغذائية همس

تي ودعمه اني العمل مجتمع إلى اللوجس واق وتعطلت. اإلنس بب األغذية أس ي بس  في ةخاص المنطقة، في الفيروس تفش

 في 2014 امع في البرنامج استجابة وركزت. األسر من الكثير في العيش كسب ُسبل وتأثرت وسيراليون، ليبرياو غينيا

  . وتغذوية غذائية أزمة إلى الصحية األزمة تحول دون والحيلولة اللوجستيات دعم على األساس

والمجتمع اإلنساني لھذه األزمات، وقعت حاالت طوارئ أخرى خطيرة وممتدة في كثير من  البرنامجفي الوقت الذي استجاب فيه و  -52

األحيان في أفغانستان وجمھورية الكونغو الديمقراطية ومالي وميانمار ودولة فلسطين والصومال والسودان واليمن وشملت نزاعات وكارثة 

  ألغذية. ُنظم ا اختالل فيطبيعية وصدمات اقتصادية وما تال ذلك من 
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  تصنيف األمم المتحدة لحاالت الطوارئ، وتداعيات ذلك على البرنامج :1اإلطار 

د لحاالت الطوارئ في عام     :البرنامج. وتنعكس مستوياتھا الثالثة في التعاريف التالية التي وضعھا 2011بدأت األمم المتحدة تطبيق التصنيف الموحَّ

 على االستجابة، بدعم روتيني من المكتب اإلقليمي. للبرنامج: عمليات طوارئ في حدود قدرة المكتب القطري التابع 1المستوى 

 : عمليات استجابة لحالة طوارئ تتطلب تعزيزات إقليمية إلمكانات االستجابة على المستوى القطري.2المستوى 

 من أجل دعم المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية ذات للبرنامجلب تعبئة إمكانات االستجابة العالمية : عمليات لالستجابة لحالة طوارئ تتط3المستوى 
  استجابة مؤسسية. – الصلة

ھا. ويمكن سويستند التصنيف إلى قدرة األمم المتحدة على االستجابة لحالة طوارئ في بلد معيَّن. وال يشمل التصنيف نطاق أو خطورة حالة الطوارئ نف
على نطاق المنظومة إذا كانت قدرة األمم المتحدة في البلد محدودة، ويمكن تقليصھا إذا  3أن تعلن كحالة طوارئ من المستوى  مباغتةحالة الطوارئ الل

  يان في الفلبين.اتحسَّنت الحالة؛ ومن أمثلة ذلك عملية االستجابة إلعصار ھ

توى  توى  2وتتطلب حاالت الطوارئ من المس نى أ 3ومن المس ل وكاالت األمم المتحدة موارد إلى البلد المعني وإلى المنطقة المعنية. وال يتس ن تحوِّ
ير إالّ عن طريق نقل األفراد، وفي كثير من األحيان األغذية في حالة  ، من إحدى المناطق المحتاجة إلى منطقة البرنامجتحقيق ذلك في األجل القص

  أخرى.

 واحدة. مباغتةبالتزامن مع أزمة  3على أساس القدرة على التصدي لحالتي طوارئ من المستوى  البرنامجطوارئ في ويقوم النظام الحالي لالستعداد لل

مليون نسمة  76مليار دوالر أمريكي من أجل  17.9، وصلت االحتياجات اإلنسانية العالمية إلى 2014وبحلول نھاية عام   -53

ل من نداءات آنذاك واقعة مصادر التمويل التقليدية ، وكانت )13(بلدا 31في  شديدة. ولم يموَّ ضغوط  قد نالحصول على بالفعل تحت 

وى  2014وموارد في عام  توى  70في المائة، منھا  52س ھت إلى حاالت الطوارئ األربع من المس على نطاق  3في المائة وجِّ

  المنظومة.

  نقص التغذية المزمن من نسمة يعانونماليين  805الجوع آخذ في التراجع ولكن  –نحو القضاء على الجوع 

ف تقرير   -54 ار  2014 لعام )14(حالة انعدام األمن الغذائي في العالمكش عن أن الجوع في العالم آخذ في التراجع، ولكنه أش

ا إلى أن  مة كانوا يعانون نقص 805أيض ا بلغ . وي2014-2012التغذية المزمن في الفترة  ماليين نس مثل ھذا التراجع انخفاض

سمة مقارنة بالعقد األخير، و مليون  100 سمة منذ الفترة  209ن سعة، إذ لم 1992-1990ماليين ن . وال تزال ھناك فروق إقليمية وا

حراء الكبرى حيحرز تقدم كبير نحو تحقيق الغايات الدولية المتعلقة بالجوع في أفريقيا ككل،  يما في منطقة جنوب الص يث ال س

ار ن خاص نقص التغذية، وھو أعلى معدل إقليمي النتش خص من بين كل أربعة أش قص التغذية في العالم. ويوجد يعاني ش

خاص الذين يعانون نقص التغذية في   500 طة الدخل معظم األش يا. ويعيش في البلدان المتوس مة من الجوعى في آس مليون نس

  في المائة. 42.4م، وتستأثر الصين والھند بما نسبته العال

، ولكن عدد األشخاص الذين يعانون 2014حتى عام  1990إلى النصف في الفترة من عام  الفقراء المدقعينوانخفض عدد   -55

بة  ن في المائة. ويبين ذلك أن النمو االقتص 20.6نقص الوزن لم ينخفض إال بنس توى الدخل ال يرتبطان بتحس ادي وارتفاع مس

األمن الغذائي والتغذية، وأن الفوائد غير موزعة توزيعا متكافئا وربما لم تصل أصال إلى الكثيرين. وضمانا لتحقيق فوائد اجتماعية 

 ألفقر السكان. يةتحسين األمن الغذائي والتغذلمن النمو االقتصادي في المدى البعيد، يلزم استثمار موارد إضافية 

  

  

  

                                                            
 .www.unocha.org/2014_year_in_reviewانظر  )13(

 .i4030e.pdf-www.fao.org/3/aانظر:  )14(
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  التصدي للتحديات التغذوية –نحو القضاء على الجوع 

 وفي. اإلنسان رفاھية أساس ھي الجيدة "التغذية، وھو األول من نوعه، إلى أن 2014لعام  )15(يتقرير التغذية العالميشير   -56

بل الناس حياة ىتبن جيدة، تغذية غياب تھم وس ة أسس على معيش  ويؤدي نقص التغذية قبل الحمل وأثناءه ."المتحركة كالرمال ھش

ورة غير قابلة  رر النمو البدني والتطور العقلي بص نتين وأثناء المراھقة، إلى تض خالل األيام األلف منذ بداية الحمل حتى عمر س

مية لى الصحة والنمو اإلدراكي والتعليمي والتنللعالج. وينطوي نقص التغذية بصفة عامة والتقزم بصفة خاصة على آثار عميقة ع

 االقتصادية واإلنتاجية.

ية لنقص تغذية األطفال تثير الجزع.   -57 بحت المعدالت الحال ئة، من  25مليون طفل، أي  161ويعاني  )16(وأص ما في ال

ة من العمر ير التقديرات إلى أن  ،األطفال دون الخامس في المائة، يعانون الھزال. ويعيش  8أي  ،مليون طفل 51من التقزم، وتش

ابين بالتقزم  ف جميع األطفال المص يا، ويعيش ثلثھم في أفريقيا. ويؤثر نقص المغذيات الدقيقة على في نص مة في  2آس مليار نس

ح ي وراء جميع أنحاء العالم، وھو ما ينطوي على عواقب وخيمة على الص اس بب األس كل نقص التغذية الس  3.1ة العامة. ويش

  )17(في المائة، بين األطفال دون الخامسة من العمر. 45مليون حالة وفاة سنويا، أي 

طةبناء القدرات التي تمكن الحكومات من تنفيذ إلى أولوية اھتمامه  البرنامج يوجهولمعالجة ھذه الحالة، يجب أن   -58  أنش

ة بالتغذية و طة خاص روريا لتحقيق الھدف الثاني من أھداف التنمية أنش مراعية للتغذية، وبات األخذ بنھج متعدد القطاعات ض

تدامة المتعلقة با حة بأھداف التنمية المس الت واض ا ص أن األمن الغذائي والتغذية. وھناك أيض تدامة بش حة والتعليم المس لص

  واإلصحاح والنظافة الصحية واالستدامة وإمكانية الوصول إلى الموارد وتمكين المرأة في السياقات اإلنسانية واإلنمائية.

  أسعار األغذية آخذة في الھبوط، ولكن ال بد من رصدھا بانتظام –نحو القضاء على الجوع 

عار األ تراجع  -59 ر منظمة األغذية والزراعة ألس لة غذائية من الحبوب وبذور الزيت ومنتجات األلبان ، غذيةمؤش وھو س

. والعامل الرئيسي وراء ذلك ھو ھبوط بلغت نسبته 2013مقارنة بعام  2014في المائة في عام  3.7واللحوم والسكر، بنسبة بلغت 

عار الحبوب، ويعبر ذلك ع 12.5 عار في المائة في أس رات أس ت مؤش ية ووفرة المخزونات. وانخفض تويات اإلنتاج القياس ن مس

  )18(في المائة. 8.1ولكن مؤشر أسعار اللحوم ارتفع بنسبة  2014منتجات األلبان والزيوت والسكر في عام 

زمنين على األغذية حتى بالرغم من اتجاه وتحد صدمات األسعار القصيرة األجل من فرص حصول الفقراء والجوعى الم  -60

معدل انتشار نقص التغذية بصورة مطردة نحو الھبوط. وتكشف مقاييس تقلب األسعار، مثل نظام اإلنذار المبكر بالتقلبات الشديدة 

عار األغذية التابع  عار القمح والذرة واألرز لفي أس تقرار أس ات الغذائية عن اس ياس نوالمعھد الدولي لبحوث الس ت لمدة ثالث س

  )19(متتالية.

دمات  وتتفاوت  -61 واق المحلية بتفاوت البلدان. وأكثر البلدان تأثرا بص عار الدولية على األس الطريقة التي تؤثر بھا األس

ة الدخل والبلدان التي تعتمد على واردات األغذية التي يمكن أن ي عار ھي البلدان المنخفض تھلكون الفقاألس راء خصص فيھا المس

، ويتحول المستھلكون في كثير من األحيان من األغذية األعلى سعرا واألفضل تغذويا نحو البدائل غذيةفي المائة من دخلھم لأل 75

                                                            
 i4030e.pdf-www.fao.org/3/aانظر:  )15(

 malnutrition-data.worldbank.org/childانظر:  )16(

 nutrition-child-and-www.thelancet.com/series/maternalانظر:  )17(

 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricendex/en انظر:  )18(

 /http://www.foodsecurityportal.orgانظر:  )19(
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ابة بنقص المغذيات الدقيقة والتعرض لتأثيرات منبالتالي ويزيد ذلك األرخص واألقل من حيث قيمتھا التغذوية   مخاطر اإلص

  طويلة األجل غير قابلة للعالج.

د   -62 عار في البرنامجولذلك يرص ر اإلنذار بارتفاع  1 200 األس تخدام مؤش وق في البلدان التي يعمل فيھا، وذلك باس س

عار اعد خالل عام  )20(األس تويات تجاوزت  2014الذي س عار األغذية إلى مس لت فيھا أس على تحديد البلدان والمناطق التي وص

عار الذرة  ول أس عار عن وص ر اإلنذار بارتفاع األس ف مؤش بيل المثال، كش ودان، على س مية. وفي الس كثيرا االتجاھات الموس

  وھو ما تطلب عملية لإلغاثة.الرفيعة إلى مستويات تنذر بوقوع أزمة في دارفور، 

  القضاء على الجوعالستئصال ھدف من أھداف التنمية المستدامة  – نحو القضاء على الجوع

ئ  2015 عام ما بعديقوم بتوجيه خطة التنمية ل  -63 وية التابع للجمعية العامة والذي أنش الفريق العامل المفتوح باب العض

تدامة. وذكر الفريق في تقريره القضاء على الفقر ھو أعظم التحديات التي يواجھھا العالم في … " )21(لصياغة أھداف التنمية المس

ط الفقر بالجوع. وأكد مجددا االلتزام بتخليص البشرية من مؤكدا ارتبا "الوقت الراھن وشرط ال غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة

  ربقة الفقر والجوع.

اء على الجوع باعتباره جزءا من  2014خالل عام تتخذ من روما مقرا لھا  وعملت الوكاالت التي  -64 لتعزيز تحدي القض

على وضع أھداف ومؤشرات األخرى أيضا الوكاالت و لھا مقرا روما من تتخذ التي الوكاالتعملت كما أھداف التنمية المستدامة. 

تدامة الثاني المقترح، وھو اء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي" :لھدف التنمية المس ليمة وتعزيز الزراعة  القض والتغذية الس

من أھداف التنمية المستدامة إلى تحدي  2لھدف للتصديق عليه من الدول األعضاء. وتستند الغايات المقترحة في إطار ا "المستدامة

 القضاء على الجوع وتعبر عن الطابع المتعدد األبعاد الذي يتسم به األمن الغذائي والتغذية. وتعتمد أھداف التنمية المستدامة المتعلقة

لمية، على األمن حة، وإدارة الموارد الطبيعية، وإقامة مجتمعات س ين، والص اواة بين الجنس ار  بالمس قرير تالغذائي والتغذية. وأش

  )22(من أھداف التنمية المستدامة المقترحة. 17من بين  15إلى أن التغذية تسھم في تحقيق  2014لعام  يالتغذية العالم

  استجابة البرنامج

  2حاالت طوارئ من المستوى  ستو 3خمس حاالت طوارئ متزامنة من المستوى 

تجاب 2014في يناير/كانون الثاني   -65 توى  البرنامج، اس ، وتعين عليه التعامل مع أزمات 3ألربع حاالت طوارئ من المس

مبر/كانون األول، كان البرنامج يتعامل مع  نة. وبحلول ديس افية على مر الس توى  11إض ومن  2عملية طوارئ متزامنة من المس

توى  نوات الخمس األخيرة  ا. وربما لم يكن ذلك ممكن3المس تحدثت خالل الس ات الجديدة التي اس نوات، ولكن الممارس قبل أربع س

  .2014مع حاالت طوارئ متعددة في عام  البرنامجساھمت في نجاح تعامل 

 تخدام ازدياد ائم النقد تحويالت طريقة اس اعدة تقديم على البرنامج قدرة من رفعت والقس تو إلى الغذائية المس  جديد ىمس

ول على وقدرة مرونة له وأتاحت ورھا الممكن من يكن لم الوص تخدام تص  لكذ أمثلة ومن. التقليدية الغذائية المعونة باس

ير  شكلب فيھا تعمل األسواق كانت التي السورية الطوارئ حالة في واسع نطاق على بسرعة األغذية إلى الوصول تيس

 .سليم

                                                            
 http://foodprices.vam.wfp.org/alps.aspxانظر:  )20(

 http://undocs.org/A/68/970انظر:  )21(

 .2-2، الجدول www.ifpri.org/sites/default/files/publications/gnr14.pdf.انظر:  )22(
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 من الطوارئ لحاالت لالستجابة البرنامج استعداد عزز 2011 عام منذ تطبيقھا بدأ التي للطوارئ االستعداد تدابير تحسن 

توى توى 3 المس تجابة قائمة ذلك أمثلة ومن. 2 والمس مل 2014 عام في وضعت التي الطوارئ لحاالت االس  توفير وتش

رون الذين للموظفين التدريب تجابة من الثانية والموجة األولى الموجة إطار في يُنش ون في االس  نم أيام ثالثة غض

 .3 المستوى من طوارئ حالة وقوع عن اإلعالن

 ل تطوير الس تخدام الممرات على القائمة القيمة س لع إلدارة العالمي المرفق واس ابقا( الس راء مرفق س  احأت) اآلجل الش

 . المتاحة اإلمدادات مع األغذية على المتغيرة الطلبات مواءمة في المرونة من أكبر قدرا للبرنامج

 اك تيات مجموعة قيادة بزمام البرنامج إمس االت ومجموعة اللوجس اركته الطوارئ حاالت في االتص  قيادة في ومش

اعد الغذائي األمن مجموعة ر كبير دعم توفير على س تجابة في الفاعلة للعناص انية االس . 2014 عام في لألزمات اإلنس

 صحية طوارئ حالة في المتحدة األمم منظومة إلى عاما دعما البرنامج قدم المثال، سبيل على اإليبوال، مرض أزمة وفي

  أساسا.

 نظام نقال جديد باستخدام الھواتف النقالة وغيرھا ب البرنامجتحليل ھشاشة األوضاع ورسم خرائطھا في  تم تعزيز قدرات

اع بُ  عنمن نھج جمع البيانات  ة األوض اش م الخدمة النقالة لتحليل ھش م خرائطھاعد تعرف باس . )mVAM( ورس

ول، على غرار ما حدث في  بل الوص يق فيھا س تخدمت ھذه الخدمة لجمع البيانات في الحاالت التي كانت تض واس

ابة بفيروس  يراليون، حيث ارتفعت مخاطر اإلص ومال، وفي ليبريا، وغينيا، وس جمھورية الكونغو الديمقراطية والص

 اإليبوال.

 تراتيجية النتائج إطار وإدخال والمخاطر، األداء إدارة نظم تطور  دالرص في جديد بنھج واألخذ اإلدارة نتائج وإطار االس

 .عنھا واإلبالغ وتنفيذھا أنشطته تصميم على البرنامج قدرة يحسن واالستعراض

 لفة تقديم أتاح المعزز المالي اإلطار  ،2014 عام في الفردية المشروعات إلى داخليا أمريكي دوالر مليار 1.09 قدرھا س

 .سنوات أربع قبل الحال عليه كان عما المرة ونصف مرتين بمقدار يزيد ما أي

 ينات د "بالغرض الوفاء" مبادرة إطار في التنظيمية التحس  وظائف دعمو الميدانية العمليات نحو التركيز تحول في تتجس

 . العمل وعمليات ونظم األفراد إدارة قبيل من

تجابة إلى   -66 ي من موظفي  11وتطلب تقديم االس خص تويات عالية من االلتزام الش وأثر  البرنامجحالة طوارئ متزامنة مس

  غير المرتبطة بالطوارئ. البرنامجذلك حتما على أعمال 

دوليون والوطنيون على نطاق  ووفر  -67 امجالموظفون ال ا، حيث عمل البرن دعم األزمات حال حدوثھ ة ل اطي درات احتي  ق

ة من قوة العمل، في واحدة أو أكثر من حاالت الطوارئ من من ، أي موظف واحد البرنامجموظف من موظفي  2  900 كل خمس

توى  عة في كثير من األحيان موظف من العمليات 600 ر، وأعيد مؤقتا نش2014أثناء عام  3المس ون بض أيام فقط من  في غض

قليمية وموظف من كل عشرة موظفين في المقر اإلمكاتب من الفي ثالثة الموظفين من ونشر موظف من كل أربعة  .شعار بذلكاإل

 ).3(انظر الشكل 
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 3نشر موظفي البرنامج لدعم حاالت الطوارئ من المستوى  :3الشكل 

سببه ذلك من اختالل في أعماله األخرى، ويسعى باستمرار إلى التقليل من ذلك إلى أدنى حد. ونتيجة يما  البرنامجويدرك   -68

توى  ر الموظفين في حاالت الطوارئ من المس وى 3للحاجة إلى نش ، لم يتبق في بعض وحدات المقر والوحدات الميدانية س

يين، ولكن  اس ل مبادراته البرنامجالموظفين األس طة األجل والطويلة األجل لتمكينه من مواجھة تحدي  رغم ذلك واص المتوس

  القضاء على الجوع.

  التوسع في النقد والقسائم –التصدي للتحدي األول 

فيدين. ته الغذائية مع احتياجات المستامرونة في تكييف مساعد للبرنامجيتيح خيار استخدام طرائق النقد والقسائم واألغذية   -69

 8.9حتى وصلت إلى  2014األفراد واألسر التي تعاني انعدام األمن الغذائي في عام  من أجلوالقسائم  يةتحويالت النقدالواتسعت 

حتى  2013مستوياتھا في عام عن في المائة  80مليون نسمة بحلول نھاية السنة. وازدادت الميزانية المعتمدة للنقد والقسائم بنسبة 

بحت  غيل التي يتكبدھا  21، أي 2014مليار دوالر أمريكي في عام  1.49أص اع البرنامجفي المائة من تكاليف التش دة لتقديم المس

 الغذائية.
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   2014-2010النقد والقسائم،  ميزانية :4الشكل 

توى   -70 تجابة من المس ع ھي عملية االس ائم على نطاق واس تخدام طرائق النقد والقس ملت اس ألزمة  3وأكبر عملية منفردة ش

  مليون دوالر أمريكي. 870بلغت  بميزانية 2014مليون مستفيد في عام  2.7الالجئين السوريين التي استھدفت 

المساعدة الغذائية في شكل نقد وقسائم آليات من قبيل التسليم الفعلي للمسؤولية على مستوى المجتمع ومما دعم زيادة تقديم   -71

تخدام الھواتف النقالة أو  رفية والتحويالت باس ابات المص تخدام نقاط الجمع المحلية، والمدفوعات من خالل الحس المحلي، واس

تفادت عمليات الطوارئ التي تخدام ھذه  البرنامجنفذھا  البطاقات اإللكترونية. واس كل خاص من خبرته المتزايدة في اس بش

  .1في المائة في إطار الھدف االستراتيجي  91الطرائق، حيث بلغت نسبة تحويالت النقد والقسائم 

  النزاع في غزة –التوسع في تحويالت القسائم في حاالت الطوارئ  :2اإلطار 

 الحتياجات األمن الغذائي أثناء األعمال القتالية التي اندلعت البرنامجشكلت القدرة على التوسع في برامج القسائم في غزة عامال حاسما في استجابة 

يف عام  تفيدين من  البرنامج. وزاد 2014في ص ترداد؛ وبلغ معدل 300  000في البرنامج القائم إلى  90  000عدد المس ائم اس في  95 قيمة القس

ائم  رة، أي ما يمثل  30  000المائة. ودعمت القس اعدة إلى  180  000أس طس/آب؛ وقدمت المس  50  000فرد، في أوج األزمة التي اندلعت في أغس

  شخص في سبتمبر/أيلول. 300 000أسرة، أي 

تركة للحصول على األغذية والمياه  والبرنامجوتضافرت جھود منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)  ائم مش في ذروة حالة الطوارئ لتقديم قس

رين األول  حاح، وھو ما أطلق عليه نظام البطاقة الواحدة. وفي أكتوبر/تش ملت منظمات أخرى 2014وخدمات اإلص راكة حتى ش عت الش ، اتس

 .لمشردةاستخدمت نھج البطاقة الواحدة لتوزيع الزي المدرسي واألحذية على األسر ا

  تحسين االستعداد للطوارئ –التصدي للتحدي الثاني 

ستعداد  2011أنشئ برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة في عام   -72 لالستجابة لحاالت الطوارئ. وعقب  البرنامجلتحسين ا

الذي حدد مختلف مجاالت النجاح والمجاالت التي ال تزال في حاجة إلى المزيد من العمل (انظر  2014التقييم الذي أجري في عام 

  الجزء الرابع)، جرى تطوير برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة كي يشمل ما يلي: 

 ،الحصول على التمويل بالسلف؛ ةبما في ذلك زيادة إمكاني زيادة التركيز على إدارة المخاطر 

  مل مركز عمليات جديد يعمل تخدام، بما يش ھلة االس قة وس ريعة ومتس تخدام نظم بيانات س ين إدارة المعلومات باس تحس

 على مدار اليوم طوال أيام األسبوع؛
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 نع القرار ع اءلة من خالل فرق مھام لمراقبة ودعم ص اق والمس توى زيادة االتس ي وعلى مس س توى المؤس لى المس

 المشروعات؛

  والتخزين المسبق لبعض المنتجات الغذائية الجاھزة لالستخدام؛ القدرات اللوجستيةاالستثمار في 

 األخذ بنَھج منتظم ومستمر لتطبيق الدروس المستفادة؛ 

  3االحتياطية (انظر اإلطار وضع قائمة مؤسسية جديدة لالستجابة لحاالت الطوارئ من أجل إجراء عمليات النشر.( 

  حاالت الطوارئلقائمة االستجابة  :3 اإلطار

تجابة  ملت القائمة 2014حاالت الطوارئ في مايو/أيار لبدأ تطبيق قائمة االس عت ھذه األداة منذ  343، وش موظفا دوليا ووطنيا؛ ووس

اريين، ومتطوعي األمم المتحدة، من أجل توفير مجموعة  تش يرة، والخبراء االس ملت الموظفين المعينين لمدد قص ذلك الحين حتى ش

تع مل التغييرات في العمليات اس ع من المھارات. وتش راض مجموعات المھارات المطلوبة، والتدريب اإللزامي على الطوارئ أوس

ر من جانب  بق بإجراء عمليات النش تخدام المحاكاة، والتفويض المس أن المديرينباس اعدت القائمة على معالجة بواعث القلق بش . وس

توى  ر في حاالت الطوارئ من المس بة إلجراء عمليات النش ا مجموعة الموظفين الوطنيين . وتتيح القا3المواعيد المناس ئمة أيض

 المتمرسين للعمل في حاالت الطوارئ، وھو ما يعزز من تطويرھم المھني.

ل   -73 مود من أجل  البرنامجويواص تعداد للطوارئ، والحد من مخاطر الكوارث، وبناء القدرة على الص تركيزه على االس

ال، جھز  ل المث بي ات. وفي الفلبين، على س أثيرات األزم اء ت تبق امجاس ل  البرن ة قب ذي ا األغ بق ارمس ت  إعص اغوبي   ھ

  لتيسير االستجابة السريعة. 2014في ديسمبر/كانون األول 

  تعزيز التمويل بالسلف وإدارة سلسلة اإلمداد –ثالث التصدي للتحدي ال

اعدة الجديدة، مثل  البرنامجتدعم التغييرات التي أدخلھا   -74 نوات الخمس األخيرة أدوات المس على إطاره المالي خالل الس

ملت التغيرات التي اعتمدھا المجلس التنفيذي في عام  ائم وتنمية القدرات. وش اء نظام 1ما يلي:  2014النقد والقس قراض اإل) إنش

روعات ليحل محل ملالداخلي  ى من  رفق تمويل رأس المال العامل وليرفع بذلكلمش مليون دوالر أمريكي إلى  257الحد األقص

مليون دوالر أمريكي ليصبح المرفق العالمي  350) إعادة تسمية مرفق الشراء اآلجل المحدد بمبلغ 2 ؛مليون دوالر أمريكي 570

مليون  70حد أقصى الرأسمالية، إلى كيان منفصل ب الميزنة) تحويل تمويل الخدمات المؤسسية، بما في ذلك مرفق 3إلدارة السلع؛ 

  دوالر أمريكي.

  : 2014وكانت ھذه التغييرات حاسمة في عام   -75

  بة روعات بنس مليار دوالر  1.14مليون دوالر أمريكي إلى  675في المائة من  68ازدادت قيمة اإلقراض الداخلي للمش

 أمريكي؛

  راء لع ش اعد على تقليص  يطن متر 810 000دعم المرفق العالمي إلدارة الس من األغذية في المكاتب القطرية وس

 في المائة؛ 73فترات انتظار اإلمدادات بنسبة 

  الرأسمالية تمويال رأسماليا لتنفيذ نظام دعم تنفيذ اللوجستيات. الميزنةوفر مرفق  

  تحسين وتحليل األمن الغذائي وھشاشة األوضاع –التصدي للتحدي الرابع 

واق   -76 من تلك  24من اختيار طرائق التحويل المثلى لعملياته. وأجري  البرنامجتمكن تحليالت األمن الغذائي وتقييمات األس

ات في عام  تعراض يل واألمن  9ركزت  :2014االس بت على المحاص بعة انص ادية، وس واق والظروف االقتص منھا على األس
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مات في عام الغذائي، وثالثة على خطوط  ملت الس ة على االحتياجات الغذائية الطارئة. وش اس األمن الغذائي، وخمس ما  2014أس

  يلي:

  تحداث نموذج تحليلي لتقدير أثر يراليون، وكان ذلك النموذج  فيروس اإليبوالاس على األمن الغذائي في غينيا وليبريا وس

 من تحديد األعداد الصحيحة للمستفيدين؛ البرنامجن ضروريا في ظل غياب عمليات التقييم الميدانية، وھو ما مكَّ 

  إجراء دراسات للسوق في دارفور وجنوب السودان حيث أدى تقلب األسعار ونقص اإلنتاج إلى تعديل تدخالت المساعدة

 الغذائية وھو ما ساعد على تزويد مجتمع العمل اإلنساني بالمعلومات عن فرص األسواق ومعوقاتھا؛

 ستان متصلتان شرة  درا سائم وتوثيق اآلثار المبا ساعدت على فھم اقتصاديات برنامج النقد والق سورية  بحالة الطوارئ ال

  .ولبنانعلى االقتصادات في األردن  للبرنامجوغير المباشرة 

  )mVAM( لتحليل ھشاشة األوضاع ورسم خرائطھا النقالةمشروع الخدمة : 4اإلطار 

الھاتفية الصوتية والرسائل الھاتفية النصية وتكنولوجيا االستجابة الصوتية التفاعلية لجمع معلومات آنية عن األمن يستخدم ھذا المشروع المكالمات 

  الغذائي األسري واألسواق.

نات وتكشف األدلة المستمدة من المشروعات الرائدة في جمھورية الكونغو الديمقراطية والصومال عن أن ھذه الخدمة أرخص وأسرع من جمع البيا

ائل التقليدية كل خاص في المناطق التي ينفلت فيھا األمن. ويعتقد بالوس د األمن الخدمةأن ھذه  البرنامج، وأنھا مفيدة بش تقبل رص الغذائي  تمثل مس

  والمشروعات.

بتمبر/أيلول  ررة من فيروس اإليبوال حيث 2014وفي س م خرائطھا في ثالثة بلدان متض اع ورس ة األوض اش تخدمت الخدمة النقالة لتحليل ھش ، اس

تخدم  وف يس اعدت على تقليل مخاطر انتقال الفيروس أثناء جمع البيانات. وس تفادة من ھذه الخدمة في تطبيقات  البرنامجس ركاء الدروس المس والش

 ى لھذه التكنولوجيا.أخر

  صنع القرار باالستناد إلى األدلة –التصدي للتحدي الخامس 

ع في استخدام أداة  وتنميةإطارا معياريا للرصد واستثمر في تدريب الموظفين  2014في عام  البرنامجأنشأ   -77 قدراتھم وتوسَّ

د وتقييم المكاتب القطرية ن األداء التنظيمي  (كوميت) رص دھا، وحسَّ ميم البرامج وتنفيذھا ورص بغرض تعزيز قدرته على تص

ية في اآلتي:  ومكَّن من زيادة القياس المنھجي لحصائل اعدة الغذائية. وتمثَّلت التحديات الرئيس التي التصرف حيال األدلة   )1المس

سال  )2تدني األداء إلى ما دون المستويات المثلى؛  تثبت بناء الثقة في دقة   )3يب العمل لتحقيق المستوى األمثل من األداء؛ تكييف أ

  البيانات الداعمة لقرارات تخصيص الموارد.

  الوفاء بالغرض –السادس التصدي للتحدي 

. وأصبحت البرنامجوشملت تحسينات في عمليات الميزنة والمساءلة في  2014استمرت مبادرة الوفاء بالغرض في عام   -78

ة التي يتم لعاملوناألولويات الخمس، وھي ا اءلة والتمويل، أبعاد اإلدارة الخمس راكات، والعمليات والنُظم، والبرامج والمس ، والش

  ما يلي: ،2014وتم االنتھاء منھا في عام  ،2012الثالث. وتشمل التغييرات التي أُجريت في عام اإلبالغ على أساسھا في الجزء 

 ؛2014وافق عليھا المجلس التنفيذي في يونيو/حزيران التي  المؤسسية الجديدةلشراكة ا استراتيجية 

  ؛2014في نوفمبر/تشرين الثاني  الجديدة التي اعتمدت شؤون العامليناستراتيجية 

 البرنامجأساليب عمل راض استع. 
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  القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية

مح بتبديد ھدف تحقيق عالم خاٍل من الجوع في الوقت الذي يركز فيه على حاالت الطوارئ من  للبرنامجال يمكن   -79 أن يس

  العمل اآلن من أجل القضاء على الجوع في غضون جيل واحد. البرنامج. ويجب أن يواصل 2ومن المستوى  3المستوى 

يجري تأكيد  -80 د اإلجراءات المطلوبة إلنھاء الجوع  وس تحدِّ اء على الجوع التي س م يت حالماالركائز الخمس لتحدي القض

سنة. و فيما  2014خالل عام  البرنامجتتناول الفقرات التالية بالوصف عمل االتفاق على أھداف التنمية المستدامة في أواخر ھذه ال

  يتصل بما يلي: 

 الركيزة األولى: القضاء على تقزم األطفال دون الثانية من العمر؛ 

 الحصول على الغذاء الكافي طوال السنة بنسبة مائة في المائة؛الركيزة الثانية : 

  الغذائية مستدامة؛الركيزة الثالثة: أن تكون جميع النُظم 

 الركيزة الرابعة: زيادة إنتاجية ودخل صغار المالك بنسبة مائة في المائة؛ 

 القضاء على الفاقد والمھدر من األغذية :الركيزة الخامسة.  

  التغذية 

ات   -81 اء على تقزم األطفال دون الثانية من العمر اتباع نھج متعدد التخصص يتطلب تحقيق الركيزة األولى المتمثلة في القض

لحة، وااللتزام والقيادة من جانب الحكومات. وھذا ھو ما تھدف إليه مبادرة تعزيز التغذية التي  حاب المص ركاء وأص مع الش

اف  تض ما وتبع ذلك عقد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية الذي نظمته منظمة األغذية تجمعھا العالمي في رو البرنامجاس

  والزراعة باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

  مولة بمبادرة تعزيز التغذية، وفريق قيادة مبادرة تعزيز ين المش م التجمع العالمي ممثلين من البلدان األربعة والخمس ض

المدني األعضاء في مبادرة تعزيز التغذية، ومنظومة األمم المتحدة، والجھات المانحة، وقطاع  التغذية، وشبكات المجتمع

 األعمال، لتقاسم النتائج والدروس المستفادة.

  بل معالجة تحديات عى إلى إيجاد توافق عام في اآلراء حول ُس ارك في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية الذي س ش

ات الوطنيين، وقادة وكاالت األمم الس والتغذية، مقرر ومنظمات المجتمع  ،الدولية المتحدة، والمنظمات الحكوميةياس

سياسة مرنة لمواجھة تحديات التغذية  إعالن روما وإطار العمل بشأن التغذية. ويشكِّل الخاص المدني، ومنظمات القطاع

  ولتحديد أولويات التعاون الدولي.

شر أول تقرير عن التغذية في العالم في عام   -82 . وتضمن التقرير لمحة عامة عن نقص التغذية وفرط التغذية وسلط 2014ونُ

ل اإلمداد من أجل  الس راكات من أجل إدارة س اءلة عن التغذية والش وء على المجاالت التي في حاجة إلى تدخل، مثل المس الض

  األغذية والصحة.

وضع إطار   )2لتعزيز القدرات في مجال التغذية؛  البرنامجتنفيذ خطة   )1ندوق استئماني متعدد المانحين ما يلي: صودعم   -83

عقد  )4النيجر والسودان وأوغندا؛ ومدغشقر البرمجة الُمبتكرة للتغذية والتعلم في غواتيماال وكينيا  )3النتائج االستراتيجية الجديد؛ 

  تحت قيادة المكاتب اإلقليمية.  البرنامجل ودورات تدريبية لتعزيز القدرات المتصلة بالتغذية بين موظفي حلقات عم

  الحصول على الغذاء الكافي
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في مجال تنمية القدرات دعم شبكات األمان المتصلة بالجوع. وتكمن الميزة النسبية  البرنامجمن العناصر األساسية لعمل   -84

ع. وينطوي  بكات األمان، والقدرة على التنفيذ على نطاق واس ھنا في القدرات التحليلية والخبرة في توفير الحماية االجتماعية وش

م من  توى الدعم الذي يتفاوت تبعا  البرنامجنوع الدعم المقدِّ ياق، على بُعدين اثنين: ومس تقديم الخدمات دعما للبلدان التي   )1للس

بكات األمان؛  غيل برامج ش نھا من تش ات من أجل   )2لديھا القدرات والموارد التي تمكِّ ياس الدعم التقني وتنمية القدرات ودعم الس

  ية المطاف إلى الملكية الوطنية. الحكومات إلنشاء آليات شبكات األمان الخاصة بھا. والھدف من ذلك ھو التحول في نھا

لت  -85 بكات ووص تفيدإلى ال البرنامجالتي نفذھا األمان الكاملة  نظم ش . ونُفذت تدخالت 2014بلدا في عام  66ن في يمس

  . )23(طفلمليون  16.7بلدا واستفاد منھا  63شبكات األمان الرئيسية المتمثلة في التغذية المدرسية في 

  ية البرنامجاعتمد أن التغذية المدرس ة منقَّحة بش ياس راكة من أجل نماء  )24(س راكة مع البنك الدولي والش وأقام عالقات ش

ات  ياس ايا الس ة قض ية لمناقش أ فريقا عامال معنيا بالتغذية المدرس الطفل في إعداد أدوات البرمجة والتحليل، كما أنش

 والبرامج مع تسع من المنظمات غير الحكومة الشريكة. 

  َّية الحكومية، ط ين نتائج التعليم في  البرنامجبق دعما لبرامج التغذية المدرس مكتبا  12نھجا متكامال من أجل تحس

اعد ھذه األداة  )25(قطريا تخدامه. وتس رف والتععلى تقييم القدرات الوطنية  البرنامجودرَّب الموظفين الوطنيين على اس

 الثغرات في السياسات وتخطيط تنمية القدرات مع الحكومات. على

 تخدم  في إطار تقييم كفاءة تكلفة بكات لألمان، يس ية والدعوة إليھا باعتبارھا ش  ما يلي: البرنامجبرامج التغذية المدرس

ية   )1 ط تكلفة الوجبات المدرس نوي لمتوس اب الس  ؛رنامجالبالتي يقدمھا المقارنة المعيارية للتكاليف عن طريق الحس

سة حالة االستثمار عن طريق   )3المدرسية الحكومية؛ األداة الحكومية لتقدير التكاليف، وھي تحليل تكلفة التغذية   )2 درا

 حساب نسبة التكاليف إلى الفوائد المتحققة من االستثمار في برامج التغذية المدرسية.

  ية  32، نفَّذ 2014في عام فت عدة حكومات عن اھتمامھا ةمحليات الجبالمنتمكتبا قطريا برامج للتغذية المدرس ؛ وكش

 األمان.بھذا النوع من شبكات 

در   -86 بكات األمان من أجل األمن الغذائي والتغذية، وتُعبِّر  البرنامجوفي يوليو/تموز، أص أن ش خطوطا توجيھية جديدة بش

  ھذه الخطوط التوجيھية عن تحول التركيز من وضع السياسات إلى البرمجة المؤسسية وتقديم ما يلي:

  شبكات األمان وتنفيذھا؛ نظمإرشادات بشأن العمل مع الحكومات والشركاء وتصميم 

 معلومات إلى موظفي البرنامج بشأن دعم البرامج والسياسات على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية؛ 

 .مواد دعائية، مثل نقاط الحوار، ومذكرات اإلحاطة، ومجموعة من أدوات شبكات األمان  

رين الثاني، وفي المكتب  -87 تان في نوفمبر/تش تند الخطوط التوجيھية إلى دورات تدريبية قُدِّمت في قيرغيزس  إلقليميا وتس

  كانون األول./ وفي مالوي في ديسمبر للجنوب األفريقي

  الحد من مخاطر الكوارث وتغيُّر المناخ –نُظم األغذية المستدامة 

                                                            
 بلدا؛ وھذه البرامج ھي أكثر أنواع شبكات األمان االجتماعي انتشارا.  130تنفذ برامج للتغذية المدرسية في  )23(

تعزيز القدرات الوطنية في  )4الحد من نقص المغذيات الدقيقة؛   )3دعم تعليم األطفال؛  )2ألمن الغذائي؛ توفير شبكات أمان لألسر التي تعاني انعدام ا  )1تتمثل أھدافھا الخمسة في اآلتي:  )24(

 إقامة صالت بين التغذية المدرسية والمزارعين المحليين. )5وتقديم المساعدة التقنية؛  مجال التغذية المدرسية من خالل دعم السياسات

 ومدغشقر، ومالي، والمغرب، وناميبيا، وسيراليون، وتونس.واألردن، بنن، وبوتان، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجمھورية الكونغو، وغامبيا،  )25(
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ف عمليات الطوارئ واإلنعاش التي نفذھا   -88 مل نص لة بالمناخ؛  في البرنامجش تجابات للكوارث المتص العقد األخير اس

أنشطة للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرات  البرنامجفي المائة من عمليات  40وخالل السنوات الخمس األخيرة، شملت نسبة 

  السكان على التكيُّف مع تغيُّر المناخ.على الصمود ومساعدة 

وف تُكمِّل أدوات جديدة قائمة   -89 مود في وجه تغيُّر المناخ. وس ه األولوية إلى القدرة على الص ونظرا لحجم االحتياجات، توجَّ

اعدات  بكات األمان المجتمعية والوطنية. وفي عام  البرنامجعلى علوم المناخ واالبتكارات المالية مس الغذائية من أجل دعم ش

ع 2014 شجَّ سعة النطاق لتمكين البلدان والمجتمعات المحلية من إدارة المخاطر المناخية وتحقيق على  البرنامج،  ستحداث نُھج وا ا

ملت ھذه النُھج  اء مرفق مواجھة آثار تغيُّر المناخ لتعزيز أمنھا الغذائي. وش ندوق  )،FoodSECuREاألمن الغذائي (إنش وھو ص

تخدم ھذا المرفق توقعات  وف يس مود في وجه المخاطر المناخية. وس متجدد لدعم المجتمعات المحلية في بناء قدرتھا على الص

  المناخ الموسمية لتحريك التمويل والتدخل لبناء القدرة على الصمود قبل وقوع الصدمات.

بناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية عن الحاجة إلى جعل القدرة على لالجديدة  البرنامجوتُعبِّر سياسة   -90

سليم لألوضاع والمخاطر والقضايا الجنسانية. ومن عناصر  الصمود عامال في تصميم البرامج، وضرورة استناد ذلك إلى تحليل 

  : )26(قائم على عمليات مختلفة ولكنھا مترابطة، بما يشمل ما يلي "نھج ثالثي"ھذه السياسة 

  دمات وعوامل مل االتجاھات التاريخية لألمن الغذائي والتغذية، والص توى الوطني بما يش ياق على المس تحليل الس

ك الحكومة بزمام قيادته،  ات الذي تُمس ياس راكات ويدعم حوار الس ز ذلك الش ع اإلجھاد، والمخاطر؛ ويُعزِّ وتنمية وض

  )27(.االستراتيجيات

  راكات التي تقودھا الحكومات المحلية من أجل تخطيط بناء مية من خالل تعزيز الش ب العيش الموس بل كس برمجة ُس

 القدرة على الصمود على امتداد سنوات متعددة وفي قطاعات متعددة، مع مراعاة القضايا الموسمية والجنسانية؛

  اركي المجتمعي ياقات واألولويات المحلية التخطيط التش تجابات مع الس تمكين  يةبغلتحديد االحتياجات وتكييف االس

  المجتمعات المحلية من اإلمساك بزمام ملكية البرامج. 

  دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

راء من أجل التقدم أثناء تنفيذھا إلى   -91 رت تكوين  1وصلت مبادرة الش غيرة ويسَّ مليون مزارع من أصحاب الحيازات الص

على تعميم عدد من أفضل الممارسات التي استحدثت في إطار مبادرة  البرنامجبلدا. ويعكف  20شراكة لإلمداد باألغذية في  500

مل البرامج ا راء من أجل التقدم. وتش غيرة  البرنامجألخرى التي يدعم بھا الش حاب الحيازات الص ية التغذبرامج المزارعين أص

  ). 5ومبادرة الصمود الريفي (انظر اإلطار ة محليبالمنتجات الالمدرسية 

ترى   -92 راء من أج 366 000حتى تاريخه  البرنامجواش تخدم في طن متري من األغذية في إطار مبادرة الش ل التقدم، واس

ر المبيعات  راء الجديدة التي تيسِّ غيرة من جني  ومكنتذلك طرائق الش حاب الحيازات الص مليون دوالر  148المزارعين أص

ات المزارعين  اعت منظم تأمريكي. وب ه  التي عمل ا قيمت ة، بم اعي ورة جم ل تبيع بص ادرة ولم تكن من قب ذه المب من خالل ھ

ترين اآلخرين غير  مليون دوالر أمريكي  60 . وحدَّدت معظم 2014في عام  البرنامجمن األغذية ذات الجودة العالية إلى المش

توردة وحققت بذلك معيار  عار األغذية المس عارا أقل من أس راء من أجل التقدم أس أن القيمة مقابل النقود من  البرنامجعقود الش بش

راء وتوليد وفورات بما قيمته تقلة  40 أجل كفاءة تكاليف الش يات إحدى عمليات التقييم المس مليون دوالر أمريكي. وركزت توص

                                                            
 ان وزمبابوي. في كل من بنغالديش وتشاد وقيرغيزستان ومالوي ومالي والنيجر والفلبين والسنغال وطاجاكست 2014طُبِّق النھج الثالثي في عام  )26(

ز الملكية المجتمعية بما يتماشى مع مبادرة  )27(  .النيجيريين يطعمون النيجيريينفي النيجر، دعم ھذا النھج دور الحكومة القيادي على المستوى المحلي وعزَّ
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رين الثاني  غيرة في  2014التي تناولت ھذه المبادرة الرائدة في نوفمبر/تش حاب الحيازات الص اركة مع المزارعين أص على المش

  شراء األغذية األساسية.

  

  مبادرة الصمود الريفي –تحسين قدرة المزارعين على الصمود في إثيوبيا  :5اإلطار 

لتمكين األسر الريفية الضعيفة من تحسين أمنھا الغذائي وأمن  2009) في عام R4ومنظمة أوكسفام أمريكا "مبادرة الصمود الريفي" ( البرنامجبدأ 

تخدام نُھج إدارة المخ ين إدارة الموارد من أجل الحد من المخاطر؛  )1اطر التالية: دخلھا في مواجھة المخاطر المناخية باس التأمين لنقل   )2تحس

  الوفورات من أجل إنشاء احتياطيات للمخاطر. )4االئتمانات الصغيرة من أجل المخاطر المحسوبة؛  )3المخاطر؛ 

عت المبادرة في الفترة من عام  قرية. وخلص  89مزارع في  25 000قرية واحدة إلى مزارع في  200من  2014حتى عام  2009وفي إثيوبيا، اتس

نغال في عام ملت الس عت المبادرة حتى ش مود. واتس ين قدرة المزارعين على الص اعدت على تحس  أول تقييم أُجري في إثيوبيا إلى أن المبادرة س

  في مالوي وزامبيا. 2014، وبدأ العمل في عام 2012

  األغذية الفاقد في الحد من

ن نھجا موجھا نحو السوق م البرنامجاألغذية بعد الحصاد عامال رئيسيا في انعدام األمن الغذائي. وقد استحدث  فواقدتُمثل   -93

ل اإلمداد، ودرَّب  الس ور في س راء من أجل التقدم لمعالجة جوانب القص من المزارعين والفنيين  800 000خالل مبادرة الش

 جالبرنامديري المستودعات والتجار على الممارسات الزراعية، مثل المناولة بعد الحصاد ومراقبة الجودة؛ وساعد الزراعيين وم

م التكلفة في عدة بلدان على توزيع المواد والمعدات على المزارعين اس تقاس من فھم  البرنامج. ومكَّن ذلك )28(ومنظماتھم على أس

  أحد أمثلة ذلك. 6ُسبل تجنُّب خسائر األغذية. ويعرض اإلطار  أسباب الثغرات في سالسل القيمة وتحديد

  تقليل خسائر ما بعد الحصاد إلى أدنى حد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى :6 إلطارا

ائر األغذية في منطقة أفريقيا عيا إلى تقليل خس حراء الكبرى، نفَّذ  س ندوق الدولي  البرنامججنوب الص تراك مع منظمة األغذية والزراعة والص باالش

ارك فيھا  ھر ش تة أش تغرقت س اد  400للتنمية الزراعية تجربة اس ات المناولة بعد الحص المة ممارس غيرة للتحقق من س حاب الحيازات الص من أص

 98رت أدلة على إمكانية الحد من خسائر ما بعد الحصاد بنسبة بعد أن وفَّ  2014أوغندا. وانتھت التجربة في أبريل/نيسان و بوركينا فاسو والتخزين في

في المائة في الدخل. واستفادت عملية خاصة من ھذه  68في المائة عن طريق استخدام مرافق التخزين المنخفضة التكلفة وبالتالي تحقيق زيادة نسبتھا 

اد من المزارعين األوغنديي 16  000، حيث تم دعم 2014التجربة خالل عام  م الحص . وحال نقص التمويل دون إجراء 2014/2015ن في موس

  التوسعات المزمعة في بوركينا فاسو.

  المجاورة.واستفاد ھذا العمل من العالقات التي أقيمت من خالل مبادرة الشراء من أجل التقدم. وحقق اھتماما ھائال بين الجھات المانحة والبلدان 

  القضايا الشاملة

  ةالجنساني االعتبارات

إيمانه بضرورة تحقيق المساواة بين النساء والفتيات والرجال واألوالد  منفي تعميم المنظور الجنساني  البرنامجدور  ينبع  -94

ملت اإلجراءات المتخذة في  تقبلھم. وش كِّل مس في فرص الحصول على الموارد وتقلد األدوار المالئمة في اتخاذ القرارات التي تش

  ما يلي: 2014عام 

  ؛2015عام وضع سياسة جنسانية جديدة العتمادھا من المجلس التنفيذي في 

                                                            
قدَّمة أحواض التجفيف، والقماش الواقي، ومنظفات الُدخن، وآالت التقشير، والمنصات بوركينا فاسو، وإثيوبيا، وكينيا، وموزامبيق، وأوغندا، وجمھورية تنزانيا المتحدة؛ وشملت المواد الم )28(

 النقالة، واألكياس والبطاقات الواسمة، وأجھزة اختبار الرطوبة، والصناديق الزرقاء الكتشاف األفالتوكسين.
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 إنشاء حساب خاص لتخصيص المواد من أجل تسريع وتيرة تعميم المنظور الجنساني؛ 

  روعات بة مش روعات الجديدة؛ وارتفعت نس تركة بين الوكاالت في المش اني للجنة الدائمة المش ر الجنس تراط المؤش اش

اني إلى  البرنامج ر الجنس ل فيھا المؤش في المائة في عام  79إلى  2013ام في المائة في ع 52من  2bأو  2aالتي وص

 ؛2014

 ) اني؛ وكما ھو محدَّد في خطة اإلدارة ة لتعميم المنظور الجنس ص ع نظام لتتبع الموارد المخص ) 2017-2014وض

 في المائة من موارده التشغيلية ألنشطة تعميم المنظور الجنساني؛  12ما متوسطه  البرنامجيخصص 

  تخدمت تقييم القدرة على تعميم المنظور راكة مع مركز التدريب التابع لھيئة األمم المتحدة للمرأة؛ واس اني في الش الجنس

 مستجيب لتقييم قدرات الموظفين ولتحديد احتياجات التدريب؛ 2 000البيانات المقدَّمة من 

  كي يشمل أفضل الممارسات في مجال تعميم المنظور الجنساني. دليل توجيه البرامجتحديث 

  ي العملياتدمج الحماية ف

اءلة. وأدرج ثلث   -95 اواة والمس مان المس ر، وض انية إلى التقليل إلى أدنى حد من التعرض للعنف والقس تھدف الحماية اإلنس

ن  للبرنامجالمكاتب القطرية التابعة  تفاد في أن إدماج الحماية في البرامج يحسِّ ي المس الحماية في عملياتھا. ويتمثَّل الدرس الرئيس

  وفعاليتھا واستدامتھا في سياقات التنمية والطوارئ. البرنامججودة المساعدة المقدَّمة من 

ر   -96 ين بالحماية في أربع  البرنامجونش ارين مختص تش توى مس لتقييم  )29(2014في عام  3من حاالت الطوارئ من المس

اليب  انية وأس اء آليات إلبداء التعقيبات، وتدريب الموظفين على المبادئ اإلنس ية باإلجراءات التخفيفية، وإنش المخاطر، والتوص

  الحماية.

  تنمية القدرات

ياسي واالقتصادي والمؤسسي في البلد المعني.  البرنامجيُعدِّل   -97 ياق الس تدخالته في مجال تنمية القدرات كي تُعبِّر عن الس

در، 2014وفي عام  مل ذلك  البرنامج أص اعدة التقنية، وتنمية القدرات، وش روعات، والمس ميم المش أن تص خطوطا توجيھية بش

ر الثغرات في القدرات، وتحديد  مأدوات جديدة لتقيي اعد ھذا العمل على  ةلقدرامؤش ر قابل للقياس. وسوف يس الوطنية لتوفير مؤش

 وضع مؤشرات لتنمية القدرات الستخدامھا في جھاز األمم المتحدة اإلنمائي.

  

  الشراكاتتعزيز 

إدارة الشراكات. وتدعم االستراتيجية  2014توجه استراتيجية الشراكة المؤسسية التي اعتمدھا المجلس في يونيو/حزيران   -98

  .برنامجالوتعزيز فھم أھمية الشراكة في تحقيق أھداف ، البرنامجعن طريق االستفادة من جوانب قوة  عالقات الشراكةالتميُّز في 

  من روما مقرا لھا التعاون مع الوكاالت التي تتخذ

لت الوكاالت  -99 ائل  لھا مقرا روما من تتخذ التي واص ات والدعوة إلى البرمجة  تراوحتعملھا في معالجة مس ياس بين الس

  ، قامت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لھا بما يلي:2014على المستوى القطري واإلدارة. وفي عام 

                                                            
 مة السورية.جمھورية أفريقيا الوسطى، والفلبين، وجنوب السودان، واالستجابة اإلقليمية لألز )29(
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  أن األمن الغذائي والتغذية قيادة رات بش تدامة اقترحت فيھا أھدافا ومؤش عملية إعداد وثائق متعلقة بأھداف التنمية المس

 والزراعة المستدامة؛

  ،ات فيما يتعلق بالفاقد والمھدر من األغذية إلى لجنة األمن الغذائي العالمي ياس عيد الس يات على ص لة تقديم توص مواص

 ؛2014لعام  األمن الغذائي في العالمحالة انعدام ونشر تقرير 

 توى القطري جائزة االمتياز  منح إلى الفرق  2014لعام في التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لھا على المس

 في جمھورية الكونغو الديمقراطية تقديرا لشراكتھا في معالجة الجوع وسوء التغذية؛

  م موظفي فئة الخدمات ع قائمة تض اغرة في فئة وض يرة، وفتح الوظائف الش العامة المؤقتين والمعيَّنين لفترات قص

  التي تتخذ من روما مقرا لھا. الخدمات العامة أمام المرشحين من الوكاالت

  والتعاون الثالثي التعاون فيما بين بلدان الجنوب

لدان الجنوبيمكِّن   -100 ما بين ب عاون الثالثي  التعاون في ي البرنامجوالت ئة الخبرة الفن نامية في تعب لدان ال ة من االنخراط مع الب

اون الثالثي أو التع التعاون فيما بين بلدان الجنوبشكال ما من أشكال  للبرنامجواالبتكارات. ودعم نصف المكاتب القطرية التابعة 

ر مركز االمتياز المعني بمكافحة الجوع2014خالل عام  راكة بين . ونش وحكومة البرازيل، تجاربه في مجال  البرنامج، وھو ش

ية  ر المركز تبادل المعرفة بين  المحلية بالمنتجاتالحماية االجتماعية والتغذية المدرس تريات المحلية. ويسَّ القائمة على المش

  البرامج المستدامة والسياسات.، ووضعت سبعة بلدان خطط عمل من أجل األقران

ارك   -101 مة  البرنامجوش نطن العاص أن التنمية فيما بين بلدان الجنوب الذي عقد في واش ابع لألمم المتحدة بش في الحدث الس

ارك فيه  م في عام  50وفد من  500وش وية فريق العمل المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب في  2014بلدا، وانض إلى عض

   ائية المعني بالتنمية المستدامة.إطار الفريق العامل التابع لمجموعة األمم المتحدة اإلنم

  ؟"الجديدوضع المعتاد ال" 2014ھل كان عام 

توى  البرنامجھب   -102 توى  3لمواجھة تحديات حاالت الطوارئ المتزامنة من المس ، وإن كان من 2014في عام  2والمس

  الواضح أن ذلك أرھقه كثيرا. وتشمل التساؤالت المطروحة من أجل المستقبل ما يلي:

  ا؟يمثل أُفقا مستدام 2014مليار دوالر أمريكي في المساھمات الطوعية في عام  1ھل تحقيق زيادة قدرھا 

  فات المؤقتة؟يوأسرھم مواصلة التعامل مع المستوى الكبير من التكل البرنامجھل يمكن لموظفي 

  توى  البرنامجھل ينبغي أن يغيِّر تعداد لحالتين طارئتين من المس ة االس ياس من  مباغتةحالة طوارئ  بالتزامن مع 3س

  ؟2المستوى 

تراتيجية (انظر الجزء الثاني) وأبعاد نتائج اإلدارة   -103 ايا ھامة للمجلس من حيث األھداف االس اؤالت قض وتمثل ھذه التس

  (انظر الجزء الثالث). 
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  الھدف االستراتيجينتائج األداء حسب : الجزء الثاني

نويا لتقدم   -104 م تقييما س تراتيجية  البرنامجيعرض ھذا القس تراتيجية المحددة في الخطة االس   في تحقيق األھداف االس

تند تقييم أداء 2014-2017( روعات  البرنامج). ويس د البيانات الواردة في التقارير الموحدة عن مش ية في الجار البرنامجإلى رص

تراتيجية (انظر الملحق الثاني2014عام  رات إطار النتائج االس اس مؤش ائل على أس توى النواتج والحص -، وإلى النتائج على مس

ب المنطقة، البيانات الكمية عن إنجازات  )30(ألف). وتُكِمل تحليالت النتائج، بما في ذلك أمثلة على التحديات والنجاحات حس

  .2014ي عام ف البرنامج

  تحسين المنھجية

ھام   -105 تخدمة في تقييم إس انية واإلنمائية في عام البرنامج تختلف المنھجية المس عن المنھجية  2014في النتائج اإلنس

مح بتحليل أكثر عمقا ودقة لألداء وتعالج التعقيبات مثل النتائج التي تم  ابقة في أنھا تس نوية الس تخدمة في تقارير األداء الس المس

  ونُفذت التغييرات التالية: .2013في عام  "شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف" تقديرالتوصل إليھا في 

 أھداف وأ السنوية الرئيسية المراحل مقابل اآلن الحصائل تحقيق في اإلسھام حيث من المشروع مستوى على األداء يُقيم 

 التجميع؛ قبل المشروع نھاية

 ؛ريھاثت التي النتائج ببيانات موثوقية أو مباشرة أكثر عالقة لھا التي للمؤشرات التحليل في أكبر أھمية أوليت 

 الوصول في مجالبرنا مستوى على بالتقدم تتعلق استنتاجات استخالص باإلمكان كان إذا ما لتقرير األدلة قاعدة كفاية قُيّمت 

 الحصائل؛ مستوى على نتائج إلى

 على المتبادلة النتائج قتحقي في البرنامج نواتج بھا تسھم التي الطريقة لتوضيح النتائج سلسلة في السببية الروابط اآلن تُقيّم 

  .المتوقعة غير االتجاھات وتُناقش الحصائل، مستوى

  نظرة عامة على أنشطة البرنامج

روع في  202البرنامج أدار   -106 رة إلى2014بلدا في عام  82مش اعدة المباش تخدام  80 ، بتقديم المس تفيد باس مليون مس

 ).5األغذية (انظر التوزيع في الشكل النقد أو القسائم أو 

                                                            
ء فترة إعداد بالشؤون اللوجستيات والبنية التحتية أثنا تشمل ھذه المؤشرات المشروعات التي تضمنت عمليات توزيع لألغذية، أو النقد، أو القسائم، أو التي تعمل على تنمية القدرات أو المتعلقة )30(

 جزء الثاني حيث يتم إبالغھا إلى الجھات المانحة من خالل قنوات أخرى.التقرير. وال ترد األنشطة الممولة من الصناديق االستئمانية في ال
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  والسن الجنستنزيع المستفيدين حسب نوع النشاط ونوع : 5الشكل 

  نوع النشاط            الجنس/السن

ائم؛ ويعبر ھذا عن   -107 تفيدين من خالل عمليات التوزيع العام لألغذية أو النقد أو القس اعدات إلى معظم المس وقدمت المس

ستجابة  . وساعدت األنشطة التغذوية الرامية إلى تكملة أعمال اإلغاثة ومعالجة 2014في حاالت الطوارئ في عام  البرنامجحجم ا

ية والمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة مليون من ا 10.3نقص التغذية المزمن  تفيدين. ودعمت التغذية المدرس لمس

مليون  8.9مليون مستفيد، أساسا في حاالت ما بعد الطوارئ والسياقات اإلنمائية. ودعم النقد أو القسائم  30الغذائية مقابل التدريب 

  مستفيد في أنشطة مختلفة.

ي لدعم   -108 كل األطفال، وھم مجال التركيز الرئيس تفيدين، منھم  64، البرنامجوش مليون من الفتيان  25.3في المائة من المس

  مليون شخص. 66.8في المائة، أي  84مليون من الفتيات. وشكلت النساء والفتيات والفتيان معا نسبة  25.7و

 الحصص الغذائية

ص   -109 ائم مدخالت  األغذيةتمثل حص ائل المقررة. ويتم تعديل  البرنامجوالنقد أو القس ية لتحقيق النواتج والحص الرئيس

ص الغذائية  تفيدين التغذوية، والعادات الغذائية، المقررة الحص ، ص الغذائيةالحص متطلبات تخزينووفقا لوفقا الحتياجات المس

باب تتعلق ألسخالت مماثلة. ويمكن أن تختلف الحصص الغذائية الموزعة عن تلك المقررة لتد؛ وقد تتباين بشدة استخدامھاوسھولة 

سلة  سل ساني، والقدرات البشرية وقدرات البنية التحتية، وقرارات البرمجة، وأداء  بالتمويل، والموارد، وإمكانية وصول العمل اإلن

   اإلمداد.

. وكان تركيز 2014مشروعا مدى تسليم الحصص الغذائية على النحو المقرر في عام  17ومفصل شمل وقيّم تحليل معقد   -110

التحليلي على األداء حسب نوع النشاط وسعى إلى تحديد أسباب حاالت التباين. وشملت المشروعات حاالت طوارئ من المستوى 

  التشغيلية. البرنامجفي المائة من نفقات  60ية، شكلت نسبة ، وعمليات طوارئ، وعمليات ممتدة لإلغاثة واإلنعاش، وبرامج قطر3

ص   -111 تعمل في  األغذيةوحددت حص عرات الحرارية)، وھو المقياس المس اس قيمة الطاقة (الس ائم على أس والنقد أو القس

روعات، لتعبر عن  ص  )31(الحتياجات التغذوية.نطاق اتخطيط المش ص الغذائية المقررة والحص وتم قياس الفرق بين الحص

تطع  تفيد التي لم يس بة االحتياجات اليومية للمس ول على نس ين العدد إمدادھا. ونظر إلى الفرق ب البرنامجالغذائية الفعلية للحص

                                                            
  المغذيات الدقيقة واستساغة األغذية وقيمتھا االقتصادية.ُوضع في االعتبار أيضا محتوى المغذيات الكبيرة و )31(

0.8

10.3
12.7

17.0

42.7

اعة فيروس نقص المن
السل/البشرية

التغذية  الغذاء مقابل إنشاء 
التدريب/األصول

التغذية المدرسية ذية التوزيع العام لألغ
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ن ا
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 أيام المساعدة المستفيدون

السعرات الحرارية 
 المقدمة

 الحصص الغذائية المقدمة

اع تفيدين، ومدة المس عرات الحرارية المقدمةالمقرر للحصص الغذائية الموزعة والعدد الفعلي لھا بالعالقة إلى عدد المس  دة، والس

  لعملياته عندما تكون الموارد محدودة أو عندما تواجه عملية التوزيع الكامل ما يعوقھا. البرنامجوذلك لبيان كيفية تعديل 

 2014عملية في عام  17متوسط تسليم الحصص الغذائية حسب النشاط في  :1الجدول 

الحصة الغذائية اليومية المقررة  النشاط
 (السعرات الحرارية)

الحصة الغذائية اليومية الفعلية 
 (السعرات الحرارية)

  االختالفات في تسليم الحصص الغذائية

 (النسبة المئوية الفعلية مقابل النسبة المئوية المقررة) 

    

 

    

التوزيع العام 
 لألغذية

1 710 2 011 1 443 1 846 92 93 87 77 

األغذية 
 لمدرسيةا

791 1 192 644 1 222 71 85 66 62 

المساعدة 
الغذائية مقابل 

إنشاء األصول/ 
المساعدة 

الغذائية مقابل 
 التدريب

1 781 1 967 1 367 1 921 42 70 37 29 

 20 24 84 22 535 625 — 619 التغذية

 فيروس نقص
المناعة 

 البشرية/السل
1 045 — 964 — 143 %100  127 121 

 %90 ≥إنجاز بنسبة     90%و  50%إنجاز بنسبة   %50 ≤إنجاز بنسبة  

ليم الحصص الغذائية في  1وترد في الجدول   -112 ر، منھا  320نتائج تحليل تس بعة عش تدخال  112تدخال في المشروعات الس

من تدخالت المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة  43تدخالت تتصل بالتغذية، و 108في شكل توزيع عام لألغذية، و

تھدفت من تدخالت ا 47الغذائية مقابل التدريب، و ية، في حين اس ابين بفيروس نقص  10لتغذية المدرس تفيدين مص تدخالت مس

تخدامتدخال من ھذه التدخالت حصصا غذائية  54المناعة البشرية أو السل. وقدم  ائم، جاءت في العادة في شكل  باس النقد أو القس

  ل التدريب.توزيع عام لألغذية ومساعدة غذائية مقابل إنشاء األصول ومساعدة غذائية مقاب

اعدة، وعدد  تدخالتوعادة ما كانت تحظى   -113 تفيدين، وطول مدة المس التوزيع العام لألغذية باألولوية. وكانت تغطية المس

عرات الحرارية من الح ية، غير أنه كان البد من خفض الس صص الحصص الغذائية المقدمة أقل من األرقام المقررة بدرجة ھامش

في المائة في المتوسط. وأشارت المكاتب القطرية إلى نقص التمويل باعتباره السبب الرئيسي في حاالت النقص  23الغذائية بنسبة 

في المائة من عمليات التوزيع  18في المائة من التدخالت؛ وأثر عدم كفاية القدرة على النقل، أو التخزين، أو التجھيز على  24في 

  في المائة من ھذه العمليات.  21أثر تقدير االحتياجات بأقل من حجمھا الحقيقي أو المبالغة فيھا في العام لألغذية، و

يص األموال   -114 ملت القيود تخص عة. وش ية متواض ة للتغذية المدرس ص ات في الحصص الغذائية المخص وكانت التخفيض

في المائة  23في المائة من الحاالت، وتأخير التنفيذ في  23ت، وفجوات في التمويل في في المائة من الحاال 17ألنشطة أخرى في 

  منھا.

في المائة من األرقام المقررة، وتم الوصول  24وفي التدخالت التغذوية، لم يف عدد الحصص الغذائية الموزعة إال بنسبة   -115

تفيد كان مثل العدد المقرر إلى حد كبير. في المائة من ا 25إلى أقل من  اعدة لكل مس تھدفين؛ غير أن عدد أيام المس تفيدين المس لمس

اھمات أثرا في  في المائة من التدخالت التغذوية. وأثرت  40وذكرت المكاتب القطرية أن حاالت النقص في التمويل وتأخر المس

قسائم/نقد أغذية أغذية قسائم/نقد   
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التغذوية لمنتجات ا وية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قلة عدد مورديفي المائة من التدخالت التغذ 17تأخيرات الموردين على 

  وقصر فترة صالحية األغذية. المتخصصة

 50المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب: حصل  تدخالتوحدثت تخفيضات أكبر في   -116

تفي ص الغذائية. وأثرت حاالت نقص التمويل على في المائة من المس ص لھم من الحص  23دين المقررين على ثلث العدد المخص

ركاء للتوزيع في الوقت المحدد  21في المائة من ھذه التدخالت، حيث تأخر  ن إيجاد العدد الكافي من الش في المائة منھا، ولم يتس

بة في المائة ع 16في المائة من التدخالت، وواجھت  16في  ائل النقل أو قدرات البنية التحتية، وتأثرت نس في  16دم كفاية وس

  المائة من التدخالت بالمبالغة في تقدير أرقام التخطيط أو تقديرھا بأقل من قيمتھا الفعلية.

تدخالت المتعلقة   -117 ص الغذائية الموزعة في ال فاقت الحص ابين بفيروس نقص المناعة وعلى العكس من ذلك،  بالمص

تمل على تدخالت كثيرة تتعلق  روعا واحدا اش ا إلى أن مش اس بب في ذلك أس تويات المقررة. ويرجع الس ل المس رية/الس البش

  بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/السل وصل إلى عدد من المستفيدين أكبر مما كان مقررا.

لتقدير العدد اإلجمالي من الحصص الغذائية من التدخالت عينة ھذه الستخدم حجم الحصة الغذائية اليومية المتوسطة في وا  -118

؛ وترد البيانات تحت كل ھدف من األھداف االستراتيجية. كما استخدم التحليل للوصول إلى 2014في عام  البرنامجعبر الموزعة 

  يناقشھا الجزء الثالث. أرقام التكلفة لكل حصة غذائية، التي

ص الغذائية قد ال  البرنامجويدرك   -119 وائي تخترألداء العام ألن العينة لم يكون ممثال لأن تحليل مدخالت الحص ولكن  .اعش

اعد على تحديد مدى تأثير القيود  ليم الحصص الغذائية وس باب انخفاض عمليات تس ف التحليل عن بعض أس التدخالت.  علىكش

اعد ھذه التدابير  لة النتائج من المدخالت حتى النواتج، على النحو  البرنامجوتس لس ة بفعاليته في س ين التحليالت الخاص على تحس

  الذي يناقَش أدناه.

  )32(النتائج حسب األھداف االستراتيجية

ح الجدول   -120 ائل التي  البرنامجأداء  2يوض م التالي تقديرات للنواتج والحص تراتيجية. ويعرض القس ب األھداف االس حس

تُكمل تحليل نتائج البرامج بفحص إلنجازات  ھمت في األداء الكلي. واس واغل المتعددة المجاالت  البرنامجأس فيما يتعلق بالش

راكات، التي تتقاطع مع النو انية، والحماية، والش ؤون الجنس املة للش تراتيجية للفترة والش ائل في إطار النتائج االس اتج والحص

2014-2017.  

                                                            
. ومن 2017-2014مع إطار النتائج االستراتيجية للفترة  2014المشروعات الجديدة وأعاد تنسيق المشروعات القائمة التي ينتھي تاريخھا بعد يونيو/حزيران البرنامج ، نسق 2014في عام  )32(

  لق بالمشروعات غير المنسقة، انظر الملحق الثاني عشر.في المائة). ويتناول ھذا القسم المشروعات المنسقة فقط. وفيما يتع 95مشروعا ( 191تم تنسيق  2014مشروع جار في عام  202بين 

  االستراتيجي الھدفاألداء الكلي حسب  :2الجدول 
 

 األداء األھداف االستراتيجية

 إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ -1
  

كسب العيش أو إعادة بنائھا، خاصة في البيئات دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل  -2

 الھشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ

 

 الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتھم الغذائية والتغذوية -3
 

 الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال -4
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ستُخدم المخطط اللوني التالي لتوضيح األداء البرنامجي   -121 . ولالطالع على المزيد من المعلومات 2014في عام  للبرنامجوا

  .باء-الملحق الثانيبشأن منھجية التقييم، يرجى الرجوع إلى 

  .مشروعات حققت أھدافھا أو في الطريق الصحيح لتحقيق أھدافھا األخضر

 مشروعات أحرزت بعض التقدم ولكنھا لم تحقق األھداف المنشودة أو اعتُبر التقدم المحرز في تحقيق األھداف المنشودة بطيئا. برتقاليال

 مشروعات أحرزت تقدما بطيئا جدا، أو لم تحرز أي تقدم، أو انتكست. األحمر

 .البرنامجالبيانات المتاحة غير كافية للمساعدة في رصد التقدم في جميع قطاعات  الرمادي

طةويعتمد الحجم المقدر للمدخالت في   -122 تفيدين البرنامج  أنش المقررة في عام ما على االحتياجات المقدرة لمجموعات المس

أن جزءا فقط من االحتياجات المحددة سوف يحصل على استجابة التمويل المواتية: بلغ متوسط فجوة البرنامج المستھدفة. ويدرك 

  في المائة من االحتياجات المحددة. 40في المائة إلى  30 ةالماضي السنوات الخمسالتمويل في 

  في المدخالت دائما على مستوى الحصائل، لسببين، ھما: نتائج ملموسة. فال تظھر الفجوة البرنامجومع ذلك، حقق   -123

  على تخفيف آثار نقص الموارد: يمكن مثال تخفيض محتوى السعرات الحرارية في الحصص الغذائية  البرنامجيعمل

  اليومية، ويمكن إيجاد أغذية بديلة، ويمكن تقصير مدة المساعدة، ويمكن خفض عدد المستفيدين.

 حتياجات من الموارد تقدر على أساس تقييم مجموع السكان المستفيدين المستھدفين، فإن كثيرا من وعلى الرغم من أن اال

، مثال، تقاس ويالتغذتعافي . فمعدالت الالبرنامجمؤشرات الحصائل تقاس فقط بين أولئك الذين يستفيدون فعال من مساعدة 

  .س فقط في المدارس التي تحصل على مساعدة من البرنامجفقط بين المرضى الذين يتلقون العالج، وااللتحاق بالمدارس يقا

يق، أو بالتأثير على عدد  البرنامجوبالتالي، على الرغم من نقص التمويل، يمكن أن يحقق   -124 النتائج، ولكن على نطاق أض

  أقل من المستفيدين أو بقدر أقل من المقرر أصال.

  

  إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ – 1الھدف االستراتيجي 

  

تراتيجي  البرنامجويركز عمل   -125 اعدة  1في إطار الھدف االس ر فيھا المس تجابات في حاالت الطوارئ التي تُنش على االس

اء  ا برامج اإلنعاش المبكر الرامية إلى إنش مل أيض رعة لمعالجة االحتياجات العاجلة ونقص التغذية. كما يش الغذائية على وجه الس

  وطنية واإلقليمية للتنبؤ بصدمات األمن الغذائي وتقييمھا واالستجابة لھا.األصول ورأس المال البشري، وتنمية القدرات المحلية وال

 في إطار الھدف االستراتيجي األول 2014النفقات، وتوزيع األغذية، والحصص الغذائية، والمستفيدون في عام  :3الجدول 

 المستفيدون الحصص األغذية توزيع األغذية النفقات

 

  )%55(مليون  42.8  )%78(مليار  9.3  )%74(مليون طن متري  2.28  )%79(مليار دوالر أمريكي  3.35



  2014تقرير األداء السنوي لعام 

51   |برنامج األغذية العالمي  

رة و تحويالتهفي المائة من  74البرنامج ، وزع 2014وفي عام   -126 ائم  91الغذائية المباش في المائة من تحويالت النقد والقس

تراتيجي  بة  1في إطار الھدف االس اعداته. في  55دعما لنس تفيدين من مس التدخالت الرامية إلى إنقاذ  وظلتالمائة من المس

  مجال تركيز رئيسي. – 1أنشطة الھدف االستراتيجي  –األرواح

د البيانات أن   -127 ح من رص ب العيش أثناء حاالت الطوارئ في البرنامجويتض بل كس  كان فعاال في إنقاذ األرواح وحماية س

تفيدين في الوقت المناسب وتقديم 2014عام  . وكان الدعم القوي من الجھات المانحة بالغ األھمية في تمكينه من الوصول إلى المس

  تحقيق حصائل إيجابية في مجال األمن الغذائي.لالحصص الغذائية الكافية 

 شھرا 59و أشھر 6 بين أعمارھم تتراوح الذين األطفال بين التغذية نقص معدالت انخفاض أو استقرار - 1-1الحصيلة

 والمرضعات والحوامل

 

طةالبرنامج وقد نفذ   -128 للحيلولة دون تدھور الحالة التغذوية وحاالت  2014بلدا في عام  18عملية في  32تغذوية في  أنش

سوء التغذية   89في المائة من المنتجات الغذائية المغذية المقررة، وصلت إلى  75الحاد، وذلك بتوزيع الوفاة المرتبطة به ومعالجة 

في  80 أكثر من ماليين مستفيد. وكان أداء الحصائل المسجل قويا: استجابت 4في المائة من المراكز الصحية المستھدفة وساعدت 

سفير (الميثاق األساسي والمعايير الدني المشروعات المبلغةالمائة من  سانية)لمعايير مشروع ا لعالج  )33(ا في مجال االستجابة اإلن

  سوء التغذية الحاد.

شراكات عامال مھما في ھذا العمل؛ فذكرت بعض المكاتب القطرية أن النقص في الشركاء القادرين ذوي الخبرة   -129 وكانت ال

ح وءأدى إلى حدوث فجوات في فرز التغذية واإلحاالت إلى المراكز الص التغذية الحاد المعتدل والوقاية منه. ومن  ية للعالج من س

تفيدين بالعادات  ارة إلى نجاح التدخالت التغذوية توعية المس ة األطفال. في تغذي دون المثلىالعوامل التي يتكرر ذكرھا في اإلش

  واستھداف المستفيدين، والمشاركة. ، ويحسن من آليات التسليم،2015استشاراته المتعلقة بالتغذية في عام  البرنامجوسيواصل 

ائل في إطار النتائج   -130 ية للحص رات رئيس ائل الوارد بالخط العريض في الجداول التالية ھي مؤش رات الحص ومؤش

  ).2017-2014االستراتيجية (

 

 والحوامل شھرا 59و أشھر 6 بين أعمارھم تتراوح الذين األطفال بين التغذية نقص معدالت انخفاض أو استقرار – 1-1الحصيلة  :4الجدول 

 والمرضعات

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

    عالج سوء التغذية الحاد المعتدل 1.1.1
 

 ومرضع حامل وامرأة طفل ماليين 3 نحو حصل 

 مغذية أغذية على المبلِغة المشروعات في

  المعتدل الحاد التغذية سوء لعالج متخصصة

  في المائة  90من بين المشروعات المبلغة، شفي

 عن المائة في 5 تخلى، ووتوقفوا عن تلقي العالج

 في 2 توفي، و)التخلق عن العالج عدلم( العالج

 العالج أثناء المائة

 %85 22 26 العالج عن التخلف معدل

  %81  21 26 معدل الوفيات

  %85 22 26 معدل عدم االستجابة

  %81 21 26 تعافيمعدل ال

نسبة السكان المستھدفين الذين  2.1.1

 يشاركون في عدد كاف من التوزيعات
20 11 55%  

  للوقاية من سوء التغذية و/أو التقزم، قدمت

المشروعات التي أبلغت عن بياناتھا أغذية كثيفة 

                                                            
 .http://www.sphereproject.orgيضع مشروع اسفير معايير دنيا في المجاالت التي تنطوي على إنقاذ لألرواح من االستجابة اإلنسانية. انظر  )33(
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مغذية ألكثر من مليون طفل وسيدة من الحوامل 

 والمرضعات

  في المائة من المستفيدين في أكثر من  79شارك

ثلثي عمليات التوزيع، وھو ما يزيد كثيرا عن 

 في المائة 66الھدف المؤسسي البالغ 

نسبة السكان المؤھلين الذين يشاركون  3.1.1

 في البرنامج
26 16  62%  

  في المائة في المتوسط من السكان  60شارك

 17المؤھلين في المشروعات المبلغ عنھا وعددھا 

 التغذويةالبرنامج مشروعا في أنشطة 

 

  

غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الناتج ألف (التغذية): توزيع األغذية، والمنتجات التغذوية، والمواد 
 الوقت المناسب

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %166 4.0 2.4 عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة غذائية (بالماليين)

 %75 93 125 األطنان المترية)كمية األغذية الموزعة (بآالف 

 %40 0.1 0.24 قيمة تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية)

 %89 961 8 062 10 عدد المواقع المؤسسية الحاصلة على مساعدة: مراكز صحية

 المغذية المتخصصة وممارسات تغذية الرّضع واألطفال الصغارالناتج كاف: فعالية تنفيذ نظام بث الرسائل وتقديم اإلرشاد بشأن األغذية 

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %79 70 89 ررةمقابل النسبة المقالبرنامج نسبة النساء المعرضات لنظام بث الرسائل المتعلقة بالتغذية المدعومة من 

 %60 50 84 ررةمقابل النسبة المقالبرنامج نسبة الرجال المعرضين لنظام بث الرسائل المتعلقة بالتغذية المدعومة من 

 %84 71 85 ةمقابل النسبة المقررالبرنامج نسبة النساء الالئي يحصلن على المشورة الخاصة بالتغذية المدعومة من 

 %56 47 84 مقابل النسبة المقررةالبرنامج نسبة الرجال الذين يحصلون على المشورة الخاصة بالتغذية المدعومة من 

نسبة القائمين بالرعاية المستھدفين (الذكور واإلناث) الذين يتلقون ثالث رسائل رئيسية مسلمة من خالل نظام 
 البرنامجبث الرسائل وتقديم المشورة المدعوم من 

71 62 87% 

 

 األفراد أو/و المستھدفة األسر إلى المساعدة تقديم فترة خالل األغذية استھالك معدل تحسن أو استقرار– 2-1الحصيلة 

 المستھدفين

 

ررين من حاالت الطوارئ البرنامجثبتت عمليات   -131 كان المتض نت األمن الغذائي للس من خالل توزيعات عامة  أو حس

ائم، تھالك  لألغذية أو النقد أو القس روعات في زيادة اس ھمت معظم المش ر. وھذه النتائج لھا الغذائي لتنوع الألغذية واوأس ألس

لت كمية األغذية الموزعة إلى  1.2أھميتھا: يفوق حجم الناتج  في المائة من  70بكثير حجم جميع نواتج البرنامج األخرى. ووص

  . 2014في عام  البرنامجفي المائة من توزيعات  87، وشكلت قيمة النقد والقسائم البرنامجع الكميات المقدمة من مجمو

ستراتيجيات التصديغير أن   -132 سلبية من جانب األسر تمثل مصدر قلق. فقد أبلغ نصف أسر الالجئين التي تحصل على  ا ال

اعدة في البلدان  راء األغذية. مس تدانة لش وريين عن انخفاض في عدد الوجبات اليومية واالس تضيف الالجئين الس ة الي تس الخمس

ذه أكثر ھ استراتيجيات التصدي لكانت حاالت الطوارئ،في  البرنامجالمساعدة الغذائية المقدمة من  لوالإلى أنه الت تشير التحليو

  .الطويلين القصير واألجلفي  شيوعا ولكان األمن الغذائي سيتعرض للخطر

  وأفادت عمليات كثيرة عن أن الوصول المحدود، بسبب النزاع على سبيل المثال، يمثل قيدا على األداء.  -133
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 المستھدفين األفراد أو/و المستھدفة األسر إلى المساعدة تقديم فترة خالل األغذية استھالك معدل تحسن أو استقرار – 2-1الحصيلة  :5الجدول 

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

  %79 41 52 درجة االستھالك الغذائي 1-2-1

 نسبة خفض في مبلغا مشروعا 41 من 40 أسھم 

 في حدية أو ضعيفة درجات حققت التي األسر

 %90 عن يقل ال ما بذلك محققة األغذية، استھالك

 2014 لعام الرئيسية المراحل/ األھداف من

  %66 31 47 درجة التنوع الغذائي 1-2-2

  مشروعا مبلغا في تثبيت أو زيادة  31من  26أسھم

ما ال ألسر، محققة بذلك ل الغذائيتنوع الدرجات 

ام /المراحل الرئيسية لعھداف األمن  %90 يقل عن

2014 

  %78  21 27 استراتيجيات التصديمؤشر  1-2-3

  مشروعا مبلغا في تثبيت أو تقليص  15أسھم

ا ال مالسلبية، محققة بذلك  استراتيجيات التصدي

ام /المراحل الرئيسية لعھداف األمن  %90 يقل عن

2014 

  مشروعات مبلغة تدھورا 6أظھرت 

 

  

توزيع األغذية، والمنتجات التغذوية، والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بالكمية الكافية والنوعية التوزيع العام لألغذية:  –الناتج ألف 
 المناسبة وفي الوقت المناسب

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %98 37.8 38.4 عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة غذائية (بالماليين)

 %106 152 2 024 2 كمية األغذية الموزعة (بآالف األطنان المترية)

 %63 25 7 145 1 تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية) قيمة

  

  األساسية و/أو األصول المجتمعية الخدماتاستعادة أو تثبيت الحصول على  – 3.1الحصيلة 

تعادة أو تثبيت  12عملية طوارئ أو عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش في  11، 2014، في عام البرنامجنفذ   -134 منت اس بلدا تض

يا في ذلك، ألنھا توفر في حاالت  ية عنصرا رئيس ية واألصول المجتمعية. وكانت التغذية المدرس اس الحصول على الخدمات األس

ة مقابل تحويل أغذية الطوارئ  جع األطفال على الذھاب إلى المدرس ر، وتش بكة أمان لألطفال واألس  وأنقد أو واألزمات الممتدة ش

روعات أن  رة. وأظھرت التقارير الواردة من المش ائم لألس تبقاء فيھا؛ البرنامج قس اعد في زيادة االلتحاق بالمدارس واالس س

نفة المتاحة أن عد ح البيانات المص ط الفرق كان أقل وتوض ة أقل من عدد الفتيان، ولكن متوس   د الفتيات الالئي بقين في المدرس

  في المائة. 2من 

ف) وتعاون المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا مع منظمة األمم المتحدة للطفولة   -135 انية في إعداد (اليونيس ؤون اإلنس يق الش ومكتب تنس

ومن شأن توافر بيانات أفضل عن الرصد في المنطقة أن يساعد في مؤشرات موحدة للرصد والتقييم للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ. 

  الحصول على التعليم في حاالت الطوارئ.تحسين في  البرنامجمساھمة  إثبات
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 استعادة أو تثبيت الحصول على الخدمات األساسية و/أو األصول المجتمعية – 3.1الحصيلة  :6الجدول 

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

معدل استبقاء الفتيان والفتيات في  1.3.1

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

8 6 75%  

 لغتب استبقاء نسبة المبلغة الستة المشروعات حققت 

 النسبة بذلك فتجاوزت المتوسط في 94%

 التي المدارس في لألطفال المستھدفة المؤسسية

 %70 وھي البرنامج من مساعدة على تحصل

معدل التحاق الفتيان والفتيات في  2.3.1

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

4 4 100%  

  المبلغة في تحسين  األربعةساعدت المشروعات

فة المستھدالمؤسسية النسبة بما يزيد عن االلتحاق 

 %6وھي 

معدل التخلف عن العالج بمضادات  3.3.1

الفيروسات الرجعية، وعالج السل تحت 

المراقبة المباشرة، وبرامج منع انتقال اإلصابة 

من األم إلى  بفيروس نقص المناعة البشرية

 الطفل

4 4 100%  

 الذين  المستفيدينالمعدالت المبلغة من  كانت

من التخلف عن البرنامج يحصلون على مساعدة 

 3الفيروسات الرجعية في  بمضاداتالعالج 

؛ ويبلغ معيار اسفير %5مشروعات مبلغة أقل من 

 %15 أقل من حاالت الطوارئللعمل في 

  المستفيدين كانوا أبلغ مشروع رابع عن أن بعض

رعاية نائية  يفضلون الذھاب إلى وحدات

متخصصة في فيروس نقص المناعة البشرية 

ھم لتجنب الوصمة، األمر الذي أسھم في عدم التزام

 بمواعيد الرعاية التغذوية

  %50 1 2 درجة األصول المجتمعية 4.3.1
  المجتمعات المحلية على زيادة  واحدساعد مشروع

 %30، ولكن الھدف كان %20أصولھا بنسبة 

 

  

ريب) ابل التدالناتج ألف (التغذية المدرسية، وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول، والمساعدة الغذائية مق
 بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسبتوزيع األغذية، والمنتجات التغذوية، والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم 

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %93 1.0 1.1 عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة غذائية (بالماليين)

 %65 37.3 57.2 كمية األغذية الموزعة (بآالف األطنان المترية)

 %42 7.7 18.6 تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية)قيمة 

 %85 749 2 245 3 عدد المواقع المؤسسية الحاصلة على مساعدة: مدارس

  المحلية المستھدفةالناتج باء: األصول المجتمعية أو المعيشية التي يتم بناؤھا أو إصالحھا أو صيانتھا من جانب األسر والمجتمعات 

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %100 454 1 455 1 كيلومترات الطرق التي تم بناؤھا/إصالحھا

 %101 041 2 026 2 ھكتارات األرض التي تمت حمايتھا أو تحسينھا بما في ذلك الغابات المزروعة

 %100 20 20 التي تم تشييدھا/إصالحھا جسورال
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  اإلنساني قادرة على االستعداد للطوارئ وتقييمھا واالستجابة لھا والمجتمعالمؤسسات الوطنية، والھيئات اإلقليمية،  – 4.1الحصيلة 

على إنقاذ األرواح وحماية سبل العيش في حاالت الطوارئ ارتباطا مباشرا باإلجراءات التي تتخذھا الحكومات  البرنامجترتبط قدرة   -136

، في تعاونه مع منظمات إدارة الكوارث الوطنية، البرنامجوالمجتمعات المحلية والمنظمات اإلقليمية استعدادا للصدمات واستجابة لھا. ويتقاسم 

م خرائطھا، كما يقدم الدعم في واإلقليمية، والمحلية، خبر اع ورس ة األوض اش ته في مجال اإلنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ، وتحليل ھش

  شكل أعمال متعلقة باللوجستيات، واالتصاالت والھندسة في حاالت الطوارئ.

توى الحصائل لتقييم أداء   -137 تعداد المؤسسي للطوارئ محدودا في عام ف البرنامجوكانت قاعدة األدلة على مس ألن  2014ي دعمه لالس

  عددا قليال من المشروعات ھي التي أبلغت ببيانات كافية. وكان السببان الرئيسيان في ذلك ھما:

 ) سوف يزيد اإلبالغ عن مؤشر 2017-2014استحداث مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ واالستجابة لھا في الخطة االستراتيجية  :(

ويكون لديھا الوقت عندما تعتاد المكاتب القطرية على منھجية جمع البيانات  2015القدرة على االستعداد للطوارئ واالستجابة لھا في عام 

  جمع قيم خط األساس والمتابعة؛الكافي ل

 ائل في األطر المنطقية للعملي توى الحص رات على مس ة التي كانت محدودة النطاق والمدة؛عدم وجود نتائج ومؤش غير أن  )34(ات الخاص

انية  البرنامججميع نواتج  اعدة اإلنس تيات وخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمس يا تكنولوج وخدماتالمقررة في مجال زيادة اللوجس

رات الناتج جيم في الجدول  )35(المعلومات في حالة الطوارئ، تحققت رغم ذلك ير ھذا إلى أن الفوائد الفعلية على ). 7(انظر مؤش ويش

  .ت ولكن لم تسجلمستوى الحصائل تحقق

 تمكين المؤسسات الوطنية والھيئات اإلقليمية ومجتمع العمل اإلنساني على االستعداد للطوارئ وتقييمھا واالستجابة لھا  – 4-1الحصيلة : 7الجدول 

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

أبلغت  المشروعات التي

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ  1.4.1

 واالستجابة لھا
10 3 30%  

 المشروعات من واحد في الواردة القيمة أظھرت 

 وأظھر الحكومية؛ القدرة بناء في المبلغة الثالثة

 حين في تغيير، أي حدوث عدم واحد مشروع

 طفيفا تراجعا الثالث أظھر

  %100 1 1  معدل رضا المستعملين 2.4.1

 اللوجستيات عن الرضا يقيّم الذي المشروع أبلغ، 

 األمم وخدمات الطوارئ، معلومات وتكنولوجيا

 جللبرنام اإلنسانية للمساعدة الجوي للنقل المتحدة

 )36( %100 بلغت رضا نسبة عن

 

  

 اللوجستيات، أو خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية، أو خدمات اتصاالت الطوارئ المقدمةالناتج جيم: زيادة 

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %173 111 64 عدد منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي حصلت على خدمات اتصاالت للبيانات

 %100 100 100 للمجاالت التشغيلية التي غطتھا شبكة االتصاالت األمنية المشتركة (المتوسط العالمي)النسبة المئوية 

  عدد الوكاالت والمنظمات التي تستخدم خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية، و/أو خدمات النقل، 
 و/أو مرافق التخزين و/أو خدمات تنسيق اللوجستيات

1 474 1 618 110% 

                                                            
جوي للمساعدة اإلنسانية، والدعم اللوجستي، ودعم تكنولوجيا المعلومات في حالة الطوارئ وخدمات اللوجستيات شملت ھذه العمليات ثالثة مشروعات تقدم دعم خدمات األمم المتحدة للنقل ال )34(

 اإليبوال الذي كان مجاله ومدته محدودين. فيروس المشتركة استجابة لتفشي مرض

 كثر من القيمة المقررة.في المائة أو أ 90باء: تعد النتائج "محققة" عند الوفاء بنسبة  –انظر الملحق الثاني  )35(

  ثالث.بالنسبة لرضا العمالء عن مجموعات اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات في حاالت الطوارئ وتنسيق األمن الغذائي، فيُبلغ عنه في الجزء ال )36(
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 %106 36 34 الطائرات المتاحةعدد 

 %99 117 2 142 2 عدد الركاب الذين تم نقلھم (المتوسط الشھري)

 %105 239 4 020 4 متوسط كمية البضائع المنقولة شھريا (باألطنان المترية)

 %99 942 61 500 62 حجم البضائع المنقولة باألمتار المكعبة

 %101 779 25 483 25 المحّركة، أو المنقولة (باألطنان المترية)كمية البضائع اإلنسانية المتناولة، أو 

  الناتج دال: إنشاء و/أو دعم القدرة على إدارة الطوارئ

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

موظفو الحكومة/الشركاء الذين يحصلون على المساعدة والتدريب التقني (األمن، واتصاالت الطوارئ، 
 وتصميم البرامج وتنفيذھا، وإعداد السياسات) الغذائي،ورصد األمن 

3 714 4 399 118% 

دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة بنائھا، خاصة في  – 2الھدف االستراتيجي  

  البيئات الھشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ

تراتيجي البرنامجيقدم   -138 تقرار، والنزاع، والكوارث 2، في إطار الھدف االس تھدف البلدان الخارجة من حاالت عدم االس ، الذي يس

مود،  تقرار، والقدرة على الص ردين لدعم التغذية واألمن الغذائي وتعزيز االس عفاء والالجئين والمش كان الض اعدة غذائية للس الطبيعية، مس

الحكومات والمجتمعات في إعادة بناء سبل كسب العيش وتحسين القدرات على االرتباط باألسواق  البرنامجالذات. كما يساعد واالعتماد على 

  وإدارة النظم الغذائية.

تراتيجي   -139 طة المنفذة في إطار الھدف االس بة  2وقدمت األنش رة لنس اعدة مباش ت 15مس في عام  البرنامجفيدين من في المائة من المس

ين 2014 عا فيما يتعلق بتحس تفيدين لألغذية ومعالجة نقص التغذية، ولكنه كان متواض تھالك المس ين اس . وكان األداء قويا فيما يتعلق بتحس

ول والخدمات. وكانت النتائج فيما يتعلق بتنمية القدرات الوطنية لمعالجة انعدام األمن الغذائي غ ول على األص مة. ويظھر ھالحص ذا ير حاس

  في المائة بين التوزيع المقرر والتوزيع الفعلي لألغذية. 57األداء المختلط فرقا بنسبة 

  تحقيق مستويات كافية من االستھالك الغذائي أو الحفاظ عليھا بين األسر المستھدفة خالل فترة تقديم المساعدة - 2.1الحصيلة

ائم في   -140 ياقات ما  2014بلدا في عام  28نُفذت عمليات التوزيع العام لألغذية، والنقد والقس عيفة في س ر الض ين األمن الغذائي لألس لتحس

سلوكياتبعد الطوارئ لبية. غير الس التصدي . وعلى الصعيد العالمي، أسھمت التدخالت في تحسين االستھالك الغذائي والحد من اللجوء إلى 

وكان السبب في ذلك غالبا ھو  –ومن أمثلة ذلك إيران والسودان وطاجيكستان  –انقطاع خطوط اإلمداد عاقت التسليم في عدة بلدان أن حاالت 

عبية  لديمقراطية الش ص الغذائية أو عدد عمليات التوزيع. وفي جمھورية كوريا ا حاالت نقص التمويل التي أدت إلى خفض حجم الحص

  .البرنامجعلى الرغم من المساعدة التي قدمھا  األمن الغذائيإلى تدھور أوضاع الزراعية  انخفاض الغلة أدىومدغشقر 

وف يتحقق المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، في عام   -141 ائل عمليات تحويل 2015وس ، من اآلثار فيما يتعلق بحص

المنطقة  فياألغذية، والنقد والقسائم، ومدة المساعدة، وتكوين سلة األغذية، واالستفادة من المساعدة مع مرور الوقت. وتشير األدلة حتى اليوم 

 2في إطار الھدف االستراتيجي  2014 النفقات، وتوزيع األغذية، والحصص الغذائية، والمستفيدون في عام :8الجدول 

 المستفيدون الحصص األغذية توزيع األغذية النفقات

 

 )%7(مليار دوالر أمريكي  0.3 )%8(مليار  0.9 )%9(مليون طن متري  0.27 )%15(مليون  11.7
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تالمھا إلى أن  ائمھا فور اس تبدل قس ر التي تس تھالك األغذية، ومن األرجح أن األس بوع في األس الغذائيتنوع التحقق درجات مقبولة في اس

تخدم األول،  ابيع الالحقة. وتس لة تحقيقھا في األس ر التي تتاح لھا خيارات التخزين ولكنھا قد ال تكون قادرة على مواص ائمھا  بريدوالتاألس قس

  استھالك األغذية. ا من حيثاستقرارمستويات أكثر ريجية وتتميز ببصورة تد

 تحقيق مستويات كافية من االستھالك الغذائي أو الحفاظ عليھا بين األسر المستھدفة خالل فترة تقديم المساعدة – 1-2 الحصيلة :9الجدول 

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 
 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 
كافية لتقييم عن بيانات 

 التقدم
 أبرز المالمح تصنيف األداء

  %65 17 26 درجة االستھالك الغذائي 2-1-1

  مشروعا  12مشروعا مبلغا حقق  17من بين

فيما يتعلق  2014ام /المراحل الرئيسية لعھداف األ

بالحد من نسبة األسر ذات االستھالك الغذائي 

 الضعيف أو الحدي

  مشروعات أخرى 4أُبلغ عن تقدم معتدل في 

  %44 12 27 درجة التنوع الغذائي 2-1-2
  دتاوز، 12من بين المشروعات المبلغة وعددھا 

 ألسر ل الغذائي التنوعمتوسط  تمشروعا 10

  %67  8 12  استراتيجيات التصديمؤشر  2-1-3

  من، قللت 8وعددھا  ،المبلغةقلل المشروعات 

 %90استراتيجيات التصدي السلبية محققة بذلك 

 2014ام /المراحل الرئيسية لعھداف األمن قيم 

 

  

 لمناسبعية المناسبة وفي الوقت االتوزيع العام لألغذية: توزيع األغذية، والمنتجات التغذوية، والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بالكمية الكافية والنو -الناتج ألف

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %232 3.1 1.3 عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة غذائية (بالماليين)

 %83 58 70.4 كمية األغذية الموزعة (بآالف األطنان المترية)

  %40 5.6 13.8  قيمة تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية)

 

   تحسين سبل الوصول الى األصول و/أو الخدمات بما فيھا البنية التحتية المجتمعية والسوقية – 2-2الحصيلة 

تفيدين بلغ  البرنامج قدم  -142 تھدفة لعدد من المس اعدة غذائية مس ة األوضاع في عام مليون  6.5مس اش م بھش ياقات تتس تفيد في س  2014مس

العمل على   )2؛ على الصمود يةقدرة المجتمعال التي تسھم في بناءاألصول  تأمينعلى  ةساعدالم  )1للحد من انعدام األمن الغذائي، من خالل: 

بكات األمانإصالح النظم التعليمية  اعدة على عودةوتوفير ش فترات من  بعد التماسك االجتماعي زيادةاألطفال إلى حياتھم الطبيعية و ، والمس

  .االنقطاع

ية   -143 اعدت التغذية المدرس تھدفة  97وس دود في المائة من المدارس المس ياقات ما بعد الطوارئ. وتجاوز عدد الطرق واآلبار والس في س

شاء األصول أھداف  شاء األصول والنقد مقابل إن ، ولكن كمية األغذية 2014المستعادة أو المشيدة من خالل برامج المساعدة الغذائية مقابل إن

المختلط على مستوى الحصائل من حيث زيادة معدل  البرنامج في المائة فقط من الرقم المستھدف. ويفسر ھذا جزئيا أداء 35 شكلتالموزعة 

تبقاء األطفال  ول كافية للخلوص إلى نتائج عن في اس اء األص ة. ولم تكن األدلة على إنش المدارس والزيادات المحدودة في االلتحاق بالمدرس

 في بناء قدرة المجتمع على الصمود أمام الصدمات. البرنامجتقدم 

اء.   -144 اركة الفتيات والنس بل العيش، ذكرت عدة مكاتب قطرية أن الحواجز الثقافية قيدت مش ية وتخطيط س وفيما يتعلق بالتغذية المدرس

سيما عند تصميم  مسائلتحليل التحسين وزيادة  البرنامج وسيواصل صنع القرار في ب أنشطةالجنسانية، ال  رامج لتشجيع مشاركة النساء في 

     المساعدة الغذائية.
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  تحسين ُسبل الوصول إلى األصول و/أو الخدمات األساسية، بما فيھا البنية التحتية المجتمعية والسوقية – 2-2الحصيلة  :10الجدول 

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 
 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 
كافية لتقييم عن بيانات 

 التقدم
 أبرز المالمح تصنيف األداء

  %28 7 25 رجة األصول المجتمعية 2-2-1

 مشروعات 7بين المشروعات المبلغة وعددھا  من ،

/المراحل الرئيسية ھدافاألمشروعات  5تجاوزت 

 الخاصة بزيادة األصول المجتمعية 2014ام لع

معدل استبقاء الفتيان والفتيات في  2-2-2

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج
14 13 93%  

  مشروعا  13تجاوزت المشروعات المبلغة وعددھا

في  70الستبقاء وھو المؤسسي لھدف ال

األھداف التي تحققت في المدارس التي بلغت المائة:

في في المائة  96 البرنامجتحصل على مساعدة من 

في المائة بالنسبة  92و بالنسبة للفتياتالمتوسط 

 للفتيان

في معدل التحاق الفتيات والفتيان  2-2-3

التي تحصل على مساعدة من  سالمدار

  البرنامج

13 11 85%  

  مشروعا،  11من بين المشروعات المبلغة وعددھا

مشروعات نموا إيجابيا في معدل  9سجلت 

في  90مشروعات فقط  4االلتحاق، في حين حققت 

ام /المراحل الرئيسية لعھدافاألالمائة أو أكثر من 

2014 

 
  
 

والمنتجات التغذوية، والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد  ،الناتج ألف: التغذية المدرسية والمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول: توزيع األغذية 
  والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %77 6.5 8.4 عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة غذائية (بالماليين)

 %35 157 445 كمية األغذية الموزعة (بآالف األطنان المترية)

 %34 14 42 قيمة تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية)

 %97 878 11 231 12  عدد المواقع المؤسسية الحاصلة على مساعدة: مدارس

  المستھدفة يتم بناؤھا أو إصالحھا أو صيانتھا من جانب األسر والمجتمعات المحليةالناتج باء: األصول المجتمعية أو المعيشية التي 

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %102 330 8 205 8 كيلومترات الطرق والدروب الجبلية التي تم بناؤھا/إصالحھا

 %83 527 138 864 166 ھكتارات األرض التي تمت حمايتھا أو تحسينھا بما في ذلك الغابات المزروعة

 %98 78 80 التي تم تشييدھا/إصالحھا جسورال

 %73 565 777  اآلبار التي أنشئت 

 %134 400 368 447 274  حجم السدود التي بنيت (باألمتار المكعبة) 

 
أشھر  6تثبيت أو انخفاض نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  - 3.2الحصيلة  
  المدرسةشھرا، والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن  59و

 

تھدفة، وصلت  91، أغذية تغذوية متخصصة لحوالي 2014، في عام البرنامجقدم   -145 في المائة من المراكز الصحية ونقاط التوزيع المس

تفيدين المقرر لھم. غير أنه لم توزع إال  95إلى  في المائة من كمية األغذية المقررة، وذكرت العمليات المنفذة في  48في المائة من المس

  لتمويل كانت السبب الرئيسي لذلك.، والسنغال، وطاجيكستان أن حاالت نقص اجمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية
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اعدة   -146 ص الغذائية ومدة المس ت حجم الحص وأدت فجوات التمويل إلى أن تحد بعض البلدان من تغطية التدخالت التغذوية، وقلص

تعاضت عن األغذية المغذية المتخصصة ببدائل أقل تكلفة. ولكن تم كفالة عالج سوء التغذي افي ة الحاد المعتدل، ولذلك كانت معدالت التعواس

 بالتغذية بين المستفيدين الذين حصلوا على العالج مرتفعة وانخفضت معدالت الوفيات.

أشھر  6تثبيت أو انخفاض نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  - 3.2الحصيلة : 11الجدول 

  شھرا، والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن المدرسة 59و

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

األداء في عالج سوء التغذية الحاد  1.3.2

 المعتدل:

  التخلف عن العالج -

  الوفيات -

  عدم االستجابة -

 معدالت التعافي -

  

 

 

 
 

 من األطفال والحوامل  600 000 حصل

والمرضعات والحاصلين على العالج بمضادات 

الفيروسات الرجعية على أغذية مغذية متخصصة 

 لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل

  في المائة من المستفيدين الذين يحصلون  88تعافى

 في المائة، ولم 1، وتوفي أقل من المساعدةعلى 

في المائة، ولم يحصل على  5يستجب للعالج 

  في المائة 7العالج 

10 10 100% 

10 10 100%  

10 10 100%  

10 10 100%  

نسبة السكان المستھدفين الذين  2.3.2

 يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع
13 9 63%  

  مشروعات مبلغة، قدمت أغذية كثيفة  9في

مليون طفل للوقاية  1.2لحوالي  المغذيةالعناصر 

 من سوء التغذية والتقزم

  في المائة في ھدف  71من بين ھؤالء، شارك

 في المائة 66عمليات التوزيع البالغ 

نسبة السكان المؤھلين الذين يشاركون  3.3.2

  %59 10  16 في البرنامج (نطاق التغطية)

  مشروعات،  10في المشروعات المبلغة وعددھا

في المائة من السكان المؤھلين في  74 شارك

 للبرنامجاألنشطة التغذوية 

نسبة األطفال الذين يستھلكون الحد  4.3.2

  %50 4  8 األدنى من الغذاء المقبول

  استھلك مشروعات 4المشروعات المبلغة وعددھا ،

 وكان ؛األطفال كمية أغذية مقبولة منفي المائة  27

 في المائة 70ھو  2014الھدف المؤسسي في عام 

متوسط عدد أيام الدراسة في الشھر التي  5.3.2

تقدم فيھا أغذية مقواة بالعديد من العناصر 

 4الغذائية أو التي تقدم فيھا على األقل 

 مجموعات من األغذية

2 1 50%  

  قدم المشروع المبلغ الوحيد أغذية مقواة أو متنوعة

يوما  16أيام من  10انخفاضا في  المدارسلتالميذ 

 مقررا في المتوسط في الشھر 

 
  
 

والمنتجات التغذوية، والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت  ،التغذية: توزيع األغذية -الناتج ألف
  المناسب

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %95 2.0 2.1 عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة غذائية (بالماليين)

 %48 53 109  كمية األغذية الموزعة (بآالف األطنان المترية)

 %91 654 5 214 6  عدد المواقع المؤسسية الحاصلة على مساعدة: مراكز صحية

  نظام بث الرسائل وتقديم اإلرشاد بشأن األغذية المغذية المتخصصة وممارسات تغذية الُرضع واألطفال الصغارالناتج كاف: فعالية تنفيذ 

 المنجز الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 %96 89 93 مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة النساء الالئي تصلھن رسائل تغذوية بدعم من 
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  كافية بيانات غير مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة الرجال الذين تصلھم رسائل تغذوية بدعم من 

  كافية بيانات غير مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة النساء الالئي يحصلن على إرشاد تغذوي بدعم من 

  كافية بيانات غير مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة الرجال الذين يحصلون على إرشاد تغذوي بدعم من 

رسائل رئيسية من خالل نظام الرسائل  3نسبة مقدمي الرعاية المستھدفين (الذكور واإلناث) الذين تصلھم 
  البرنامجواإلرشاد الذي يدعمه 

  كافية بيانات غير

  

  تنمية القدرة على تلبية االحتياجات الوطنية الالزمة للتغلب على انعدام األمن الغذائي - 4.2الحصيلة 
 

كثيرا ما يؤدي النزاع واألزمات الممتدة إلى استمرار ھشاشة األوضاع، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى األسواق وانقطاع اإلمداد   -147

ستفيد  شراء األغذية، واللوجستيات، والھندسة، مثال  –من خبرته  البرنامجباألغذية. وفي ھذه الحالة، ي شراكات بھد -في  ف بالعمل من خالل 

 رات الحكومات والمجتمعات المحلية على إدارة النظم الغذائية.زيادة قد

ررة، التقييمات الوطنية المق. وتحققت جميع انعدام األمن الغذائيمكافحة فيما يتعلق بنواتج  مختلطا البرنامج، كان أداء 2014وفي عام   -148

حرز نظم األمن الغذائي. غير أن التقدم الموأنشطة االستشارات الفنية المتعلقة بوظفي الحكومة، لمالمقرر في المائة من التدريب التغذوي  91و

ياسات واألطر التنظيمية كافية الستخالص نتائج عنباألدلة المتعلقة قاعدة في مجال تحسين نظم الرصد الوطنية كان متواضعا. ولم تكن   الس

 .للبرنامجاألداء الكلي 

بة المشروعات التي أبلغت عن بيانات على مستوى الحصائل بلغت   -149 بة  21غير أن نس كافية لتقييم التقدم  لم تكنفي المائة فقط، وھي نس

اع. ويُظھر ذلك التغير 2014المحرز في عام  ة األوض اش م بھش ياقات التي تتس مع ج في منھجية اتفي مجال بناء القدرات الوطنية في الس

ر القدرة الوطنية يعية المختلفة منه ، العام البيانات لمؤش كال المواض بيل  –واألش ية. وعلى س مود والتغذية المدرس التغذية والقدرة على الص

روعات اعتبارا من عام المثال، تقوم  ر القدرة الوطنية في دورة باإلبالغ  2014المش  ءنتيجة الوقت المطلوب لبناعامين تمتد لعن قيم مؤش

  وإمكانية الكشف عن التغير على مستوى الحصائل.قدرات الوطنية ال

 

 تنمية القدرة على تلبية االحتياجات الوطنية الالزمة للتغلب على انعدام األمن الغذائي - 4.2الحصيلة  :12الجدول 

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

عن مؤشر القدرة  انالمبلغ مشروعانالحقق        :القدرة الوطنية مؤشر 1.2.4

الوطنية العام األھداف/المراحل الرئيسية المقررة 

تحسن في القدرة الحكومية وأثبتا وجود  2014لعام 

انعدام األمن المتعلقة ب تلبية االحتياجاتعلى 

 الغذائي

  أي مشروع من المشروعات التي أدرجت  يبلغلم

مؤشر القدرة الوطنية بشأن التغذية أو القدرة على 

الصمود في أطرھا المنطقية بيانات عن ھذه 

المؤشرات؛ ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي 

 لإلرشادات المتعلقة بھذه المؤشرات حتى اآلن

  المبلغ عن تنمية القدرات المتعلقة  المشروعحقق

مدرسية مكاسب بسيطة فقط، محققا أقل بالتغذية ال

 2014من ثلث المراحل الرئيسية لعام 

  %20 2 10  المؤشر العام -

  %0 0 2  التغذية -

  %0 0 2  القدرة على الصمود -

  

  

  

  %33 1 3  التغذية المدرسية -
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ات وتقديم الدعم التقني من أجل   ياس أن الس ورة بش داء المش اعدة الغذائية والتغذية ونظم األمن الناتج ھاء: إس لة اإلمدادات الغذائية والمس لس تعزيز إدارة س
 الغذائي، بما فيھا نظم معلومات األمن الغذائي

  المنجز الفعلي المخطط  مؤشرات النواتج

دم من  دعم المق ة جزءا من ال ذي ذائي والتغ ا األمن الغ كل فيھ ات التي يش ان ات التقييم الوطني/جمع البي دد عملي ع

 البرنامج
20 20 100%  

%100 59 59 المقدمة بشأن رصد األمن الغذائي والمساعدة الغذائية عدد أنشطة الدعم التقني   

  األمن الغذائي والتغذيةالناتج واو: تعزيز النُظم الوطنية لرصد اتجاھات  

  المنجز الفعلي المخطط  مؤشرات النواتج

%78 110 141 وتحليلھاية عدد النظراء الحكوميين المدربين على جمع بيانات األمن الغذائي والتغذ  

%79 15 19 البرنامجالتي تصدر بدعم من  التغذيةعدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي و  

 المشورة بشأن السياسات وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز إدارة األمن الغذائي، والتغذية، والتغذية المدرسيةالناتج الم: إسداء 

  المنجز الفعلي المخطط  مؤشرات النواتج

ميم وتنفيذ البرامج التغذوية وغير ذلك من المجاالت  البرنامجعدد الموظفين الحكوميين الذين يدربھم  في مجال تص

 (التقنية/االستراتيجية/اإلدارية) المتصلة بالتغذية
2 116 1 930 91%  

 الناتج ميم: صياغة سياسات وطنية للتغذية و/أو التغذية المدرسية و/أو شبكات األمان و/أو وضع أُطر تنظيمية

  المنجز الفعلي المخطط  مؤشرات النواتج

  كافية بيانات غير (في مجاالت التغذية، والتغذية المدرسية، وشبكات األمان) البرنامجعدد البرامج الوطنية التي يتم إعدادھا بدعم من 

  كافية بيانات غير الوطنية المراعية للجوانب التغذوية األمانعدد سياسات شبكات  

 

  يةوالتغذو الغذائية احتياجاتھم تلبية من والبلدان المحلية والمجتمعات السكان وتمكين المخاطر من الحد: 3الھدف االستراتيجي 

إلى تمكين الفقراء من تلبية احتياجاتھم التغذوية والغذائية من خالل بناء القدرة  3في إطار الھدف االستراتيجي  البرنامجتھدف تدخالت   -150

ة الغذائية: والمساعد دعوةال البرنامجعلى الصمود أمام الصدمات والمساعدة في كسر حلقة انعدام األمن الغذائي والتبعية. ولتنفيذ ذلك، يستخدم 

ائية في ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق، ويبني القدرات المحلية والوطنية إلدارة مخاطر الكوارث، فيستغل قدرته الشر

  ويزيد من قدرات الحكومات على إدارة نظم األمن الغذائي والتغذية وتوسيع نطاقھا.

أقل الموارد: كان لذلك أثره على عدد المستفيدين الذين يحصلون على المساعدة  على 3، حصل الھدف االستراتيجي 2014وفي عام   -151

  في إطار ھذا الھدف. البرنامجواألغذية الموزعة. وقيدت الفجوات في اإلبالغ على مستوى الحصائل تقييم أداء 

 3في إطار الھدف االستراتيجي  2014 النفقات، وتوزيع األغذية، والحصص الغذائية، والمستفيدون في عام :13الجدول 

 المستفيدون الحصص األغذية توزيع األغذية النفقات

 

�)%8(مليون  6.2 )%5(مليار دوالر أمريكي  0.23 )%3(مليار  0.4 )%8(مليون طن متري  0.23
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أسھم تحسين ُسبل الوصول إلى األصول المعيشية في تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث  – 1-3الحصيلة 

   من انعدام األمن الغذائي التي تعانيوالصدمات التي تواجھھا المجتمعات المحلية واألسر المستھدفة 

 

تخدم   -152 ر والمجتمعات على الحصول على األصول، بھدف تعزيز  البرنامجاس اء األصول لزيادة قدرة األس اعدة الغذائية مقابل إنش المس

بة المشروعات التي أبلغت عن  جيع التكيف مع تغير المناخ. وكانت نس القدرة على الصمود أمام الصدمات، والحد من مخاطر الكوارث، وتش

 مستوىلالبرنامج على نطاق في المائة، وھي نسبة غير كافية لتقييم األداء  50أقل من  2014عام  معظم المؤشرات على مستوى الحصائل في

  الحصائل.

وشملت عوامل النجاح التي حددتھا المشروعات المبلغة المشاركة المبكرة من جانب المجتمعات المحلية، وملكية التدخالت، واالتساق مع   -153

  مج الوطنية، واستمرار التمويل لعدة سنوات.البرا

لى معدالت األغذية أثرت ع الستھالك المستفيدين منناك أدلة في إقليم أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي على أن قيم خط األساس وكانت ھ  -154

إلى االستھالك "الحدي" كان يتحقق بسرعة أكبر من االنتقال من االستھالك "الضعيف" الغذائي استھالك درجة التقدم بمعنى أن االنتقال من 

"الحدي" إلى "المقبول". وكلما ارتفعت قيمة خط األساس الستھالك األغذية، زادت صعوبة تحقيق التحسينات خالل اإلطار الزمني التقليدي 

  للمشروع.

 

 ،والتغذية المدرسية، والمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول، والمساعدة الغذائية مقابل التدريب : توزيع األغذيةعمليات التوزيع العام،  -الناتج ألف
  والمنتجات التغذوية، والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب

 والصدمات الكوارث مخاطر من والحد الصمود على القدرة تعزيز في يسھم المعيشية األصول إلى الوصول ُسبل تحسين - 1-3الحصيلة  :14الجدول 

  الغذائي األمن انعدام من المعانية المستھدفة واألسر المحلية المجتمعات تواجھھا التي

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

 درجة األصول المجتمعية 3-1-1

35 9 26%  

 زيادة  في ةالمشروعات المبلغة التسع أسھمت

من  %90 ما ال يقل عن ، محققةاألصول المجتمعية

 2014ام /المراحل الرئيسية لعھدافاأل

 درجة االستھالك الغذائي 3-1-2

38 22 58%  

  وعددھا مشروعا من المشروعات المبلغة  15أسھم

األسر التي تستھلك نسبة  مشروعا في خفض 22

ما ال يقل  ، محققةمن األغذية ضعيفة أو حديةكمية 

ام / المراحل الرئيسية لعھدافاألمن  %90 عن

مشروعات أخرى تقدما  6؛ وسجلت 2014

 متواضعا

 درجة التنوع الغذائي 3-1-3

47 18 47%  

  مشروعا من المشروعات المبلغة وعددھا  13حقق

إلى تحسين التنوع الغذائي  والراميةمشروعا  18

/المراحل ھدافاألمن أو أكثر في المائة  90لألسر 

 2014ام لع الرئيسية

 استراتيجيات التصديمؤشر  3-1-4

42 16 42%  

  مشروعات من المشروعات المبلغة 10حققت

مشروعا والرامية إلى الحد من  16وعددھا 

أو أكثر في المائة  90السلبية  استراتيجيات التصدي

 2014ام /المراحل الرئيسية لعھدافاألمن 

معدل استبقاء الفتيان والفتيات في المدارس  3-1-5

 البرنامجالتي تحصل على مساعدة من 
0 — —  

 هلم يدرج أي مشروع ھذا المؤشر في إطار 

 2014المنطقي في عام 
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 المنجز الفعلي  المقرر مؤشرات النواتج

 %74 6.2 8.4 عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة غذائية (بالماليين)

 %52 230 440 كمية األغذية الموزعة (بآالف األطنان المترية)

 %42 47.1 111 قيمة تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية)

  باء: األصول المجتمعية أو المعيشية التي يتم بناؤھا أو إصالحھا أو صيانتھا من جانب األسر والمجتمعات المحلية المستھدفةالناتج 

 المنجز الفعلي  المقرر مؤشرات النواتج

 %89 342 4 904 4  ، بما في ذلك الدروب الجبليةكيلومترات الطرق التي تم بناؤھا/إصالحھا

 %66 822 165 935 251 تمت حمايتھا أو تحسينھا بما في ذلك الغابات المزروعةھكتارات األرض التي 

 %100 25 25 التي تم تشييدھا/إصالحھا جسورال

 %155 853 32 154 21  اآلبار التي أنشئت 

 %32 770 40 050 127  حجم السدود التي بنيت (باألمتار المكعبة) 

  واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية المتخصصة المقدمة من البرنامج والمشتراة من موّردين محليينالناتج طاء: زيادة األغذية المقواة، 

 المنجز الفعلي المقرر  مؤشرات النواتج

  كافية بيانات غير كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية المتخصصة المشتراة من موّردين محليين

  

  
  

زيادة فرص تسويق المنتجات والسلع الزراعية أمام منتجي وتجار المنتجات الزراعية واألغذية على المستويات  – 3-2الحصيلة 

  اإلقليمية والوطنية والمحلية

 

اعد   -155 ول على  البرنامجيس ر الحص الحكومات والمجتمعات المحلية في تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية من خالل البرامج التي تيس

ساعد 2014األغذية وتدعم األسواق. وفي عام  شراء األغذية والمنتجات المغذية  البرنامج،  سوقية أمام المنتجين والتجار ب في زيادة الفرص ال

ين نوعية المحاصيل وزيادة المبيعات من ال 200 000منھم: حصل  ره وغي للبرنامجمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الدعم لتحس

  من المشترين من خالل الشراء من أجل التقدم.

يق، وجمھورية تنزانيا المتحدة، جمھورية الكونغو الديمقراطية، ومالوي، وموزامب –وشاركت خمسة بلدان من إقليم الجنوب األفريقي   -156

في برنامج الشراء من أجل التقدم وفي أھداف عامة تحققت لشراء األغذية من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتحسين  –وزامبيا 

الة ول إلى سوق وكإمكانية وصولھم إلى األسواق. فاستطاع المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في جمھورية تنزانيا المتحدة، مثال، الوص

، التوصيات الصادرة 2015احتياطي األغذية الوطنية؛ وفي مالوي، أُدمج أصحاب الحيازات الصغيرة في األسواق القائمة. وستُنفّذ، في عام 

  عن تقييم برنامج الشراء من أجل التقدم وسيتم إدماج الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة في العمليات.
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زيادة فرص تسويق المنتجات والسلع الزراعية أمام منتجي وتجار المنتجات الزراعية واألغذية على المستويات  – 3-2الحصيلة  :15الجدول 

  اإلقليمية والوطنية والمحلية

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

األغذية المشتراة من الموّردين  3-2-1

اإلقليميين والوطنيين والمحليين، كنسبة مئوية 

عة من جانب  داخل  البرنامجمن األغذية الموزَّ

 البلد

27 20  74%  

  مشروعا من المشروعات المبلغة وعددھا  12في

مشروعا، حققت نسبة األغذية المشتراة من  20

الموردين المحليين والوطنيين واإلقليميين 

 أو تجاوزتھا 2014ام /المراحل الرئيسية لعھدافاأل

األغذية المقواة المشتراة من الموّردين  3-2-2

اإلقليميين والوطنيين والمحليين، كنسبة مئوية 

عة من جانب   البرنامجمن األغذية المقواة الموزَّ

 داخل البلد

5 3 60%  

 في  100المبلغة، تم شراء  ةفي المشروعات الثالث

المائة من األغذية المقواة من الموردين المحليين 

 والوطنيين واإلقليميين

األغذية المشتراة من نُظم التجميع التي  3-2-3

يشارك فيھا أصحاب الحيازات الصغيرة، 

اإلقليمية كنسبة مئوية من المشتريات 

 والوطنية والمحلية

23  11 52%  

  مشروعات من المشروعات المبلغة  6تجاوزت

في مشتريات  2014مشروعا أھداف  11وعددھا 

أصحاب الحيازات نظم التجميع لصالح األغذية من 

 الصغيرة

 
 
 

  والمحلية والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرةالناتج حاء: زيادة مشتريات البرنامج الغذائية من األسواق اإلقليمية والوطنية 

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

 %415 166 40 كمية األغذية المشتراة محليا من خالل المشتريات المحلية واإلقليمية (باألطنان المترية)

 %207 60 29 (باألطنان المترية)كمية األغذية المشتراة محليا من نُظم تجميع منتجات أصحاب الحيازات الصغيرة 

بة على دخول األسواق ومھارات المناولة بعد الحصاد  %105 359 341 عدد منظمات المزارعين المدرَّ

 %137 084 215 059 157 البرنامجعدد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يدعمھم 

  والمنتجات التغذوية المتخصصة المقدمة من البرنامج والمشتراة من موّردين محليينالناتج طاء: زيادة األغذية المقواة، واألغذية التكميلية 

 المنجز الفعلي المقرر  مؤشرات النواتج

  كافية بيانات غير كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية المتخصصة المشتراة من موّردين محليين

 

 تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات والمؤسسات على الحد من المخاطر   –3-3الحصيلة  
 

االنتقال من االستجابة للكوارث إلى إدارة المخاطر، في بناء القدرة على إدارة مخاطر الكوارث تيسير الحكومات، بغية  البرنامجيساعد   -157

المرتبط بمؤشر الطقس في إدارة المخاطر ونظم شبكات األمان االجتماعي، وبالمساعدة في تطوير نظم عن طريق إدماج أدوات مثل التأمين 

 تجمع بين اإلنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ وتمويلھا، وأدوات التحويل المرتبطة بالمخاطر.

في الحد من المخاطر على مستوى المجتمعات والبلدان والمؤسسات محدودا  جالبرنامعن مساھمة وعلى مستوى الحصائل، كان اإلبالغ   -158

ة يقوم بإعداد منھجية جديدة لقياس القدرة الوطني البرنامجإلى أن ذلك جزئيا رغم أن اإلنجاز على مستوى النواتج كان مرتفعا بشكل عام، ويرجع 

  فيما يتعلق بالقدرة على الصمود. وسيتحسن اإلبالغ عندما تنفذ المنھجية الجديدة وتصدر اإلرشادات.
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  تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات والمؤسسات على الحد من المخاطر – 3-3الحصيلة  :16الجدول 

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 الصلةذات 

المشروعات التي أبلغت عن 

 بيانات كافية لتقييم التقدم
 أبرز المالمح تصنيف األداء

  %5 1 22 مؤشر القدرة الوطنية: القدرة على الصمود 3-3-1
  ذكر المشروع المبلغ انخفاضا في القدرة الوطنية

  2012 عام على الصمود منذ بدء المشروع في

نسبة المجتمعات المحلية المستھدفة التي  3-3-2

تتوفر أدلة على تحّسن قدرتھا على إدارة الصدمات 

 البرنامجوالمخاطر المناخية التي يدعمھا 

13 0 0%  

 في  لم يبلغ أي مشروع اشتمل على ھذا المؤشر

المنطقي عن بيانات كافية لتقييم التقدم  هإطار

 2014المحرز في عام 

 
 
 

  تعزيز النُظم الوطنية لرصد اتجاھات األمن الغذائي والتغذيةالناتج واو: 

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

 %83 368 441 وتحليلھا يةعدد النظراء الحكوميين المدربين على جمع بيانات األمن الغذائي والتغذ

 %68 26 38 البرنامجالتي تصدر بدعم من  التغذيةعدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي و 

  الناتج زاي: تنمية القدرات البشرية على الحد من مخاطر الكوارث والصدمات

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

عدد المشاركين في دورات تدريب المستفيدين (معرفة القراءة والكتابة، والصحة والتغذية، ودعم سبل العيش،  

 واستعداد المجتمعات)
302 113 285 782 95% 

 %100 339 31 331 31  عدد أفراد المجتمع المدربين على إدارة األصول واستدامتھا 

  دعم شبكات أمان وطنية لألمن الغذائي، والتغذية، والتعليم، واألصول المجتمعية، والمساھمة عموما في بناء القدرة على الصمودالناتج ياء:  

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

موظفو الحكومة/الشركاء الذين يحصلون على المساعدة التقنية والتدريب (نظم اإلنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ، 

  والحد من مخاطر الكوارث، ورصد األمن الغذائي، وتصميم البرامج وتنفيذھا، وإعداد السياسات) 
26 628 34 907 131% 

  التغذية المدرسية و/أو شبكات األمان و/أو وضع أُطر تنظيمية الناتج ميم: صياغة سياسات وطنية للتغذية و/أو 

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

 %120 12 10 (في مجاالت التغذية، والتغذية المدرسية، وشبكات األمان) البرنامجعدد البرامج الوطنية التي يتم إعدادھا بدعم من  

  كافية بيانات غير  المراعية للجوانب التغذويةعدد سياسات شبكات األمان الوطنية  

 

  األجيال عبر الجوع حلقة وكسر التغذية نقص من الحد: 4الھدف االستراتيجي 

  4في إطار الھدف االستراتيجي  2014 النفقات، وتوزيع األغذية، والحصص الغذائية، والمستفيدون في عام: 17الجدول 

  المستفيدون  الحصص األغذية  األغذية توزيع النفقات

 

 

 

 

)%10(مليون طن متري  0.3  )%11(مليار  1.3   )%9(مليار دوالر أمريكي  0.37    
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نقص التغذية المزمن وحلقة الجوع عبر األجيال في البلدان التي تكون فيھا معدالت الھزال والتقزم  4يعالج الھدف االستراتيجي   -159 

حضوره الميداني ويعمل من خالل مشروعات أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز  البرنامجونقص العناصر المغذية الدقيقة مرتفعة. ويستخدم 

 الوطنية واإلقليمية على تنفيذ برامج التغذية.القدرات المحلية و

. غير أن القيود على 4في إطار الھدف االستراتيجي  2014على مساعدة في عام  البرنامجفي المائة من المستفيدين من  22وحصل   -160

د من في الح البرنامجوظھر ذلك في األداء المختلط على مستوى الحصائل. وساعد  ،تأمين الموارد أدت إلى إنجاز جزئي على مستوى النواتج

 سوء التغذية وساھم في إحداث تحسينات معتدلة في الحصول على التعليم، غير أن النتائج في مجال تعزيز القدرات الوطنية على تنفيذ برامج

 .غير قاطعةالمساعدة الغذائية كانت 

أشھر  6انخفاض معدالت نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  – 1-4الحصيلة  

 شھرا، والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن الدراسة 59و

 

البرامج الرامية إلى الوقاية من التقزم والھزال وحاالت نقص في البرنامج سوء التغذية، يساھم  التي ترتفع فيھا معدالتفي المناطق   -161

ة ن بفيروس نقص المناعيالمغذيات الدقيقة وعالج سوء التغذية الحاد لدى المجموعات الضعيفة، مثل النساء واألطفال واألشخاص المصاب

للحكومات في إعداد برامج التغذية وتوسيع نطاقھا، مع  مساعدة غذائية مباشرة للمستفيدين كما يقدم الدعم البرنامج البشرية أو السل. ويقدم

 التركيز على األلف يوم األولى من الحياة للوقاية من الضرر العقلي والبدني غير القابل للشفاء.

ملة والتكميلية المستھدفة. غير أن عدد مؤثرة بشكل عام في تقديم التغذية الشا 4وكانت برامج التغذية في إطار الھدف االستراتيجي   -162

المشروعات التي أبلغت عن مشاركة المستفيدين بعدد كاف في عمليات التوزيع أو استھالكھم لألغذية كان أقل من المقرر، وكانت البيانات 

ة المشروعات المبلغة وعددھا ثمانيمن  المتعلقة بنسبة األطفال الذين يستھلكون الحد األدنى من الغذاء المقبول محدودة ولكن األدلة المستقاة

قطرية تشمل  في المائة فقط. ولمعالجة ذلك، تخطط مكاتب 34بلغ  تناولوا وجبة غذائية كافيةمشروعات أظھرت أن متوسط نسبة األطفال الذين 

 لدعم الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة لألطفال. 2015مكاتب غانا وھندوراس وجمھورية تنزانيا المتحدة زيادة التربية التغذوية في عام 

مكاتب من نقص المخزون أو  9يل، وعانت مكتبا قطريا عن حاالت نقص في التمو 15ومن بين العوامل التي تعوق تنفيذ البرامج، أبلغ   -163

 مكاتب إلى فجوات في تتبع البيانات من جانب النظراء الحكوميين.  5تأخر وصول األغذية، وأشارت 

أشھر  6انخفاض معدالت نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  – 1-4الحصيلة  :18الجدول 

 شھرا، والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن الدراسة 59و

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

    عالج سوء التغذية الحاد المعتدل:  4-1-1
 

 من األطفال والحوامل  225 000 أكثر من حصل

والمرضعات والخاضعين للعالج بمضادات 

 الفيروسات الرجعية على أغذية تغذوية متخصصة

  :ة بلغت نسبفي المتوسط عبر المشروعات المبلغة

في المائة من المستفيدين،  85من تعافوا تغذويا 

في المائة،  0.2وكانت نسبة من توفي منھم أقل من 

ونسبة من لم تنطبق عليھم شروط الخروج من 

نسبة من تخلفوا عن وفي المائة،  2.2المستشفى 

 في المائة 9.5العالج 

 %85 22 26  معدل التخلف عن العالج -

  %88 22 25 معدل الوفيات -

  %88  23 26  معدل عدم االستجابة  -

  %84 21 25  معدالت التعافي -

نسبة السكان المستھدفين الذين  4-1-2

 يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع
16 6 38%  

 طفل في المشروعات  200 000 أكثر من حصل

مشروعات على أغذية غنية  6المبلغة وعددھا 

 بالعناصر المغذية للوقاية من سوء التغذية والتقزم

  بلغ متوسط نسبة المستفيدين الستةفي المشروعات 

الذين شاركوا في أكثر من ثلثي عمليات التوزيع 

  )%22(مليون  17
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ة المستھدفالمؤسسية في المائة؛ وكانت النسبة  96

 في المائة 66ھي 

 يشاركون نسبة السكان المؤھلين الذين 4-1-3

 في برنامج (نطاق التغطية)
37 16 62%  

  بلغ مشروعا،  16في المشروعات المبلغة وعددھا

متوسط نسبة المستفيدين المستھدفين الذين شاركوا 

 في المائة 61التغذوية  البرنامج أنشطةفي 

نسبة األطفال الذين يستھلكون الحد  4-1-4

 األدنى من الغذاء المقبول
27 10  37%  

  مشروعات، 10المشروعات المبلغة وعددھا في 

بلغ متوسط نسبة األطفال الذين حصلوا على الحد 

األدنى من التنوع الغذائي ومدى تكرار الوجبات 

المؤسسية في المائة فقط؛ وكانت النسبة  34

 في المائة  70المستھدفة ھي 

  %44 4 9  درجة االستھالك الغذائي 4-1-5

  مشروعات،  4من بين المشروعات المبلغة وعددھا

مشروعات تحسنا في استھالك األسر  3ذكرت 

حقق فقط  اواحدامشروعغير أن لألغذية؛ 

 2014ام ه/مراحله الرئيسية لعأھداف

متوسط عدد أيام الدراسة في الشھر  4-1-6

التي تقدم فيھا أغذية مقواة بالعديد من العناصر 

 4فيھا على األقل  الغذائية أو التي تقدم

 مجموعات من األغذية

12 6 50%  

  مشروعات،  6من بين المشروعات المبلغة وعددھا

مشروعات زيادة في متوسط عدد أيام  4ذكرت 

في الشھر التي تقدم فيھا لألطفال أغذية الدراسة 

في المائة من  90 –مقواة أو متنوعة 

 2014 /المراحل األساسية لعامھدافاأل

 
 
 

بة وفي  ،(التغذية): توزيع األغذية-الناتج ألف ائم بالكمية الكافية والنوعية المناس والمنتجات التغذوية، والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقس
 الوقت المناسب

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

 %54 2.6 4.8 غذائية (بالماليين) عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة

 %25 62.4 251  كمية األغذية الموزعة (بآالف األطنان المترية)

 %49 4.1 8.3  قيمة تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية)

 %92 824 14 090 16 عدد المواقع المؤسسية الحاصلة على مساعدة: مراكز صحية 

  كاف: فعالية تنفيذ نظام بث الرسائل وتقديم اإلرشاد بشأن األغذية المغذية المتخصصة وممارسات تغذية الرّضع واألطفال الصغار الناتج 

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

 %70 70 100 مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة النساء الالئي تصلھن رسائل تغذوية بدعم من 

  كافية بيانات غير مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة الرجال الذين تصلھم رسائل تغذوية بدعم من 

 %92 87 95 مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة النساء الالئي يحصلن على إرشاد تغذوي بدعم من 

  كافية بيانات غير  مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة الرجال الذين يحصلون على إرشاد تغذوي بدعم من 

لھم  تھدفين (الذكور واإلناث) الذين تص بة مقدمي الرعاية المس ائل  3نس ية من خالل نظام الرس ائل رئيس رس
  البرنامجالذي يدعمه 

89 59 66% 
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 الجميع زيادة فرص الحصول على التعليم واالستفادة منه على قدم المساواة بين – 2-4الحصيلة 
 

إلى زيادة تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم عن طريق دعم الحكومات في مجال توفير برامج التغذية المدرسية  البرنامجيسعى   -164

 للسكان الذين يعانون من نقص التغذية المزمن.

، وھو ضعف 4مليون طفل من خالل التغذية المدرسية في إطار الھدف االستراتيجي  13.8مساعدة إلى  البرنامج، قدم 2014وفي عام   -165

المدرسة في معظم البلدان التي حصلت على مساعدة. غير أن معدل االلتحاق في الرقم المقرر تقريبا. وساعد ذلك في تحسين معدالت االستبقاء 

خفض بشكل عام إلى ما دون األھداف ألن القيود على التمويل أدت إلى انخفاض كمية األغذية الموزعة ان البرنامجبالمدارس المدعومة من 

في المائة. ونتيجة لتوقف القدرة على الحصول على األغذية بسبب النزاع في جنوب السودان، وانعدام األمن الغذائي في أوغندا قام  40بنسبة 

 اھموا في توليد الدخل لألسرة.اآلباء بسحب أبنائھم من المدرسة لكي يس

لتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية مع التركيز على دعم البرامج التي توجھھا وتمولھا الحكومة لتوسيع نطاق برامجه  البرنامجويواصل   -166

وھندوراس، وليسوتو، ومالوي، وموزامبيق، وجمھورية تنزانيا والتي بھا روابط تربطھا بمنتجي األغذية المحليين. ومن أمثلة ذلك إكوادور، 

  المتحدة، وزامبيا.

  زيادة فرص الحصول على التعليم واالستفادة منه على قدم المساواة بين الجميع – 2-4الحصيلة  :19الجدول 

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

معدل التحاق الفتيان والفتيات في  4-1-2

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

46 42 91%  

  من المشروعات المبلغة نموا مشروعا  28سجل

إيجابيا في التحاق األطفال بالمدارس التي تحصل 

غير أن التقدم كان ، البرنامجعلى مساعدة من 

 بصفة عامةمتواضعا 

معدل استبقاء الفتيان والفتيات في  4-2-2

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

  البرنامج

35 28 66%  

  مشروعا من المشروعات المبلغة وعددھا  26نجح

معدل استبقاء األطفال في  زيادةفي مشروعا  28

، البرنامجالمدارس التي تحصل على مساعدة من 

في المائة أو أكثر من  90محققة نسبة 

 2014ام /المراحل الرئيسية لعھدافاأل

 

 

 والمنتجات التغذوية، والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب ،التغذية المدرسية: توزيع األغذية -الناتج ألف

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

 %194 13.8 7.1 عدد النساء، والرجال، والفتيان، والفتيات الذين يحصلون على مساعدة غذائية (بالماليين)

 %58 218 375  كمية األغذية الموزعة (بآالف األطنان المترية)

 %54 2.5 4.6  قيمة تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية)

 %94 040 58 733 61  المواقع المؤسسية الحاصلة على مساعدة: مدارسعدد 
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تعزيز الملكية والقدرات للحد من نقص التغذية وزيادة فرص الحصول على التعليم على المستويات اإلقليمية والوطنية  – 3-4الحصيلة 

 والمجتمعية 

 

يعد بناء القدرات الحكومية على إعداد برامج التغذية والتغذية المدرسية وإدارتھا، وتوسيع نطاقھا أمرا أساسيا في الحد من ھشاشة    -167

لقياس التغيرات في تنمية القدرة على مستوى  البرنامج، فإن مؤشر 4.2األوضاع وتحقيق قدرة دائمة على الصمود. وكما ُذكر تحت الحصيلة 

عام خط األساس  2014وبالتالي فقد كان  )37(مع زيادة مدة القياس لتصبح عامين. 2014مؤشر القدرة الوطنية، المطبق منذ  الحصائل ھو

أن عملية ت المتعددة القوميابوليفيا دولة للمشروعات المبلغة عن ھذا المؤشر؛ ولم تعد القيم السابقة قابلة للمقارنة. وذكر المكتب القطري في 

 فرصة للنظراء الوطنيين لتحديد الفجوات وإعداد خطط العمل. خط األساس تعد

فيما يتعلق بتحسين الملكية المجتمعية والوطنية واإلقليمية، والقدرة على الحد من نقص التغذية وزيادة فرص البرنامج ولم تحقق نواتج   -168

، األمر الذي يشير إلى أن مساھمته في تحقيق النتائج على مستوى الحصائل قد عانى أيضا من قيود. ولم 2014الحصول على التعليم أھداف 

 ھذه النتائج بسبب التغييرات التي أُدخلت على المنھجية والمشار إليھا أعاله.بصورة منتظمة تُسجل 

 تعزيز الملكية والقدرات للحد من نقص التغذية وزيادة فرص الحصول على التعليم على المستويات اإلقليمية والوطنية والمجتمعية  – 3-4الحصيلة  :20الجدول  

 مؤشرات الحصيلة
المشروعات 

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن بيانات كافية لتقييم 

 التقدم

 أبرز المالمح تصنيف األداء

     :الوطنيةمؤشر القدرة  4-3-1

 

  من بين المشروعات المبلغة عن مؤشر القدرة

أربعة مشروعات، ساھمت  وعددھا، العام الوطنية

مشروعات في تحسين برامج األمن الغذائي  3

ام /المراحل الرئيسية لعھدافاألالوطني، محققة 

2014 

  برامج التغذية  عن تعزيزمشروعات  3أبلغت

؛ وحقق مشروعان باستخدام منھجية تجريبية

/المراحل ھدافاأل، حقق مشروعان 3وعددھا 

 2014ام الرئيسية لع

  المشروعات المبلغة عن تنمية القدرة على  بينمن

 7مشروعا، حققت  13التغذية المدرسية، وعددھا 

من أو أكثر في المائة  90مشروعات نسبة 

 2014ام /المراحل الرئيسية لعھدافاأل

 %100 4 7 عامالمؤشر ال - 

  %18 3 17 التغذية - 

  %31 13 42 التغذية المدرسية - 

 
 
 

سلسلة اإلمدادات الغذائية والمساعدة الغذائية وا  سياسات وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز إدارة  سداء المشورة بشأن ال لتغذية ونظم األمن الغذائي، بما فيھا نظم الناتج ھاء: إ

 معلومات األمن الغذائي

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

لدعم المقدم من   غذية جزءا من ا غذائي والت ھا األمن ال كل في نات التي يش يا يات التقييم الوطني/جمع الب عدد عمل

   البرنامج
3 2 67% 

  كافية بيانات غير  عدد أنشطة الدعم التقني المقدمة بشأن رصد األمن الغذائي والمساعدة الغذائية 

 اتجاھات األمن الغذائي والتغذيةالناتج واو: تعزيز النُظم الوطنية لرصد  

 المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

 %22 31 138 وتحليلھا يةعدد النظراء الحكوميين المدربين على جمع بيانات األمن الغذائي والتغذ 

  كافية بيانات غير البرنامجالتي تصدر بدعم من  يةعدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي والتغذ 

 الناتج الم: إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز إدارة األمن الغذائي، والتغذية، والتغذية المدرسية 

                                                            
  بخصوص متغير مؤشر القدرة الوطنية "للتغذية المدرسية"، كما يجري إعداد إرشاد عن "التغذية" و"القدرة على الصمود". توجيهأيضا  2014صدر في عام  )37(
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  المنجز الفعلي  المقرر  مؤشرات النواتج

في مجال تصميم وتنفيذ البرامج التغذوية وغير ذلك من المجاالت  البرنامجعدد الموظفين الحكوميين الذين يدربھم  

 التقنية/االستراتيجية/اإلدارية) المتصلة بالتغذية(
23 057 19 842 86% 

  الناتج ميم: صياغة سياسات وطنية للتغذية و/أو التغذية المدرسية و/أو شبكات األمان و/أو وضع أُطر تنظيمية 

 المنجز الفعلي  مقررال  مؤشرات النواتج

 في مجاالت التغذية، والتغذية المدرسية، وشبكات األمان البرنامجالتي يتم إعدادھا بدعم من  الوطنيةعدد البرامج  
20 17 85% 

 %70 7 10 التغذوية للجوانبعدد سياسات شبكات األمان الوطنية المراعية  

  النتائج الشاملة

مشروعات، وتصميمھا، وتنفيذھا، ورصدھا. وأُدرجت في الوحصائله إدماج مسائل شاملة في تخطيط  البرنامجيتطلب تحقيق نواتج   -169

 – والشراكات ينالجنساني، والحماية، والمساءلة أمام السكان المتأثرالمنظور  –ثالثة مسائل ھي  2017-2014النتائج االستراتيجية للفترة 

النتائج بمقارنة أول قيمة يتم رصدھا بھدف المشروع؛ وسوف تضاف إلى ھذه المؤشرات في البرنامج ، قيّم 2014مؤشرات للرصد. وفي عام ب

 السنوات القادمة تحليالت لالتجاھات.

 الجنساني المنظور

  اتخاذ القرار في األسرة فيما يتعلق باالستفادة من تحويالت النقد والقسائم   )1: عن نتائج تحسين المساواة بين الجنسين والتمكين تعبر  -170

  ).21  تساوي الفرص في التدريب على طرائق التوزيع (انظر الجدول  )3؛ التوازن الجنساني بين رؤساء لجان إدارة المشروعات  )2أو األغذية؛ 

  النتائج والمؤشرات الجنسانية الشاملة :21الجدول 

 المؤشرات الشاملةوالنتائج 
المشروعات المبلغة عن 

 بيانات األداء

المشروعات التي حققت 

 األھداف
 أبرز المالمح

 بين الجنسين والتمكين المساواةتحسن 

  نسبة األسر التي:

تتخذ فيھا اإلناث القرارات المتعلقة باستخدام النقد أو  -

 القسائم أو األغذية داخل األسرة

65 86% 

  

  تحقق الھدف الخاص باتخاذ القرار

فيما يتعلق  اإلناثمن جانب 

من  10 بالمساعدة الغذائية في

البلدان التي كان مؤشر الفرص 

االقتصادية للمرأة فيھا في أدنى 

 )38(مستوياته، وعددھا عشرون بلدا

  تحققت أھداف مشاركة النساء في

  المشروعات  إدارةلجان 

 في المائة من المشروعات 70في 

 المبلغة

 %74 54 يتخذ فيھا الذكور القرارات-

 %44 55 يتخذ فيھا اإلناث والذكور القرارات معا-

نسبة النساء المستفيدات في المراكز القيادية في لجان 

  إدارة المشروعات
90 72% 

نسبة النساء األعضاء في لجان أعضاء المشروعات 

 التوزيع طرائقالمدربات على 
72 70% 

، يتخذ الرجال عادة قرارات األسرة ويسيطرون على الشؤون المالية. ولكفالة السيطرة البرنامجوفي كثير من البلدان التي يعمل فيھا   -171

 إلى زيادة مشاركة النساء في اتخاذ القرار. البرنامجالمساعدة الغذائية، يسعى المنصفة على 

مشاركة النساء والفتيات في القرارات المتعلقة باستخدام المساعدة الغذائية.  إلى زيادةفي المائة  86 أدتومن بين المشروعات المبلغة،   -172

ومن الجدير بالذكر أن ذلك تحقق في عشرة بلدان صنفت وحدة البحوث االقتصادية الفرص االقتصادية للنساء فيھا وھي: بوركينا فاسو، 

                                                            
  .2012الصادر في عام بلدا حددتھا وحدة البحوث االقتصادية باعتبارھا بلدانا بلغت فيھا الفرصة االقتصادية للنساء أدنى مستوياتھا في تصنيفھا  20تعد ھذه البلدان من بين أول  )38(
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لشعبية، ومدغشقر، والسنغال، والسودان، واليمن. ففي السنغال، مثال، حيث والكاميرون، وتشاد، وإثيوبيا، وإيران، وجمھورية الو الديمقراطية ا

لتغذوية المنتجات ا البرنامج، قّدمت برامج التغذية الشاملة والتكميلية المقدمة من يعول الرجال عادة أسرھم ماليا وتدير النساء األعمال المنزلية

في المائة من  97شاركت النساء في القرارات المتعلقة باستخدام المساعدة الغذائية في ، المتعددة القوميات بوليفيادولة للنساء مباشرة. وفي 

 في المائة. 79في المائة، وفي إثيوبيا  93 ليبريااألسر؛ وبلغ ھذا الرقم في جمھورية الو الديمقراطية الشعبية و

   2014. وأظھرت التقارير الخاصة بعام 2009 عام على البرامج التي تتسم بالتوازن الجنساني في تركيزه البرنامج ورفع  -173

في المائة من المشروعات حققت األھداف المتعلقة بنسبة األسر التي يشترك فيھا الرجال والنساء في اتخاذ القرار المتعلق باستخدام  44أن 

ام عوالشركاء في تحقيق نتائج إيجابية وسوف تستمر في  البرنامجسھمت توعية موظفي المجتمعات و. وأالبرنامجالمساعدة الغذائية المقدمة من 

2015. 

إلى كفالة التمثيل المنصف للنساء المستفيدات في لجان إدارة المشروعات وشغلھن لنصف المراكز القيادية. وفي عام البرنامج ويھدف   -174

 عام في المائة أخرى على الطريق إلى تحقيق الھدف في 5في المائة من المشروعات المبلغة كما تسير نسبة  72تحقق ھذا الھدف في  2014

 ات التي كان التقدم فيھا بطيئا، لوحظ أن النساء كن يحجمن غالبا عن المشاركة بصفتھن قادة لألفرقة.. وفي المشروع2016 عام أو 2015

توزيع األغذية أو النقد أو القسائم.  طرائقفي المائة على األقل من النساء المستفيدات على  60وفي معظم المشروعات المبلغة تم تدريب   -175

 رصد مشاركة النساء.وتحسين محتوى التدريب ونوعيته  البرنامجولتحقيق المزيد من التقدم، يتعين على شركاء 

  

  المتضررينالحماية والمساءلة أمام السكان 

  ).22على كفالة تقديم المساعدة الغذائية واستخدامھا في ظروف آمنة، تتحقق فيھا المساءلة والكرامة (انظر الجدول البرنامج يعمل   -176

  النتائج والمؤشرات الشاملة – ضررينالحماية والمساءلة أمام السكان المت :22الجدول 

 المؤشرات والنتائج الشاملة
المشروعات المبلغة عن 

 بيانات األداء

التي حققت  المشروعات

 األھداف
 أبرز المالمح

 استخدامھا في ظروف آمنة تتسم بالمساءلة والكرامةوالبرنامج تقديم مساعدة 

 اكللمش يتعرضون ال الذين المعانين األشخاص نسبة

 البرنامج برامج وإلى من سفرھم أثناء سالمتھم تمس

  أو

57 100%   حققت معظم المشروعات األھداف

 الحمايةفيما يتعلق بمؤشرات 

  حققت نسبة األشخاص الذين أُبلغوا

في ھدف العن البرامج  بمعلومات

في المائة من  75أكثر من 

 المبلغة المشروعات

  ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لكفالة

بمعلومات عن  المستفيدينإبالغ 

 التوزيع طرائق

 

 %94 66 النساء-

 %99 67 الرجال-

نسبة األشخاص الذين يحصلون على المساعدة والذين 

وما  ،البرنامجيتم إبالغھم باألشخاص المشاركين في 

سيحصل عليه الناس، والمكان الذي يمكنھم التقدم 

 بالشكوى فيه

49 88% 

 %76 66 النساء-

 %77 65 الرجال-

حلل المخاطر األمنية على المستفيدين وخفف من حدتھا البرنامج وتُظھر بيانات الرصد المستخلصة من معظم المشروعات المبلغة أن   -177

وسياقات معقدة مثل  3عن طريق تعديل ترتيبات البرامج. وفي البلدان التي تضررت من النزاع، والتي شھدت حاالت طوارئ من المستوى 

وعمليات التوزيع، مقارنة بالھدف المحدد  البرنامجفي المائة من المستفيدين عن مسائل أمنية ترتبط بمواقع برامج  2أفغانستان، أبلغ أقل من 
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ن دائما ألمن لم تكفي المائة. وذكرت بعض المكاتب القطرية أن استجابات المستفيدين للدراسة االستقصائية عن ا 20لعمليات الطوارئ وھو 

 صريحة بسبب الطبيعة الحساسة لألسئلة التي تم توجيھھا.

كانت المخاطر األمنية الرئيسية المبلغ عنھا خطر االنتقال إلى مواقع المشروعات، وسوء استغالل السلطة، وسرقة  2014وفي عام   -178

ر تعرضا للخطر. وتم التخفيف من حدة المخاطر بتغيير موقع األنشطة وتوقيتھا، وتنفيذ تدابير أمنية والفتيات ھن األكثاألغذية؛ وكانت النساء 

رون مفي مواقع التوزيع، واستخدام النقد أو القسائم. ومن األھمية بمكان تتبع األداء في ھذا المجال، ألن الزيادة في نسبة األشخاص الذين ي

لم تقلل من األخطار التي يتعرض لھا المستفيدون؛ أو البرنامج أن برامج   )2أن السياق األمني يتدھور؛   )1بمشكالت أمنية يمكن أن تعني: 

 تعرض الناس للخطر. البرنامجأن برامج  )3

. غير أن المبلغة ائة من المشروعاتفي الم 75أكثر من  كافية في البرنامجكانت نسبة المستفيدين الذين تم إبالغھم بمعلومات عن برامج   -179

 رائقطالمستفيدين لم يكونوا يحصلون على المعلومات الكافية عن  ألنالبرنامج بعضھا ذكر الحاجة إلى تحسين نظام الرسائل التي يبعثھا 

وسجلت تحسينات الحقة: ومن أمثلة ذلك تقديم معلومات عن بطاقات  2014التوزيع. وحسنت عدة مشروعات من اتصاالتھم بالمستفيدين في عام 

وى والتغذية االشكتقديم الحصص الغذائية، واستخدام قنوات االتصال المالئمة ثقافيا وزيادة مشاركة ممثلي المجتمعات المحلية. وكانت آليات 

روني برامج التواصل االجتماعي والبريد اإللكتورتدة بالغة األھمية في تحسين االتصاالت والحصول على التغذية المرتدة؛ واستُخدم الراديو، الم

حيث كان ذلك ممكنا. وذكرت بعض المشروعات صعوبات في ترجمة وفھم األسئلة التي تطرحھا المؤشرات الجديدة، وربما أثر ذلك في النتائج 

  لغة.المب

  الشراكات

 لبرنامجلالعالقة بين الشراكات الفعالة وتحقيق األھداف االستراتيجية عن المتعلقة بالتنسيق والشراكات  للبرنامجالنتائج الشاملة  تعبر  -180

  ).23(انظر الجدول 

  والنتائج والمؤشرات الشاملة –الشراكات  :23الجدول 

 والنتائج الشاملةالمؤشرات 
المشروعات المبلغة عن 

 بيانات األداء

المشروعات التي حققت 

 األھداف
 أبرز المالمح

 الشراكات واإلبقاء عليھا وإقامةتنسيق تدخالت المساعدة الغذائية 

نسبة أنشطة المشروعات المنفذة بمشاركة الشركاء 

 المكملين
111 91% 

 من في المائة  91 حققت نسبة

المبلغة أھداف تنفيذ المشروعات 

 المكمليننشطة مع الشركاء األ

 إلى األموال المقدمة،  باإلضافة

فرص القدرة على  البرنامجيستخدم 

 دعوةالوصول، والمعارف، وال

 كمعايير لتقرير قيمة الشراكات

 

 %60 55 األموال التكميلية المقدمة من الشركاء للمشروع حجم

مدخالت وخدمات عدد منظمات الشركاء التي تقدم 

 تكميلية
111 88% 

المنشأة في الشراكات التكميلية. وتحققت النسبة المقصودة من األنشطة فعالية مساعدته باالعتماد على أوجه التآزر البرنامج يستغل و  -181

ركاء في  روعات  91المنفذة مع الش ريكةء ھي. وكانت الوزارات 2014في عام المبلغة في المائة من المش ية الجھات الش يا  الرئيس في آس

مم برامج  ات العامة، وفي  البرنامجوأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي حيث تُص س كل متزايد بالتعاون مع المؤس لمتعددة ابوليفيا دولة بش

 .لمائة من عمليات التوزيعفي ا 100، نفذت وكاالت القطاع العام يةجمھورية الدومينيكالوالقوميات 

ية   -182 س راكة المؤس تراتيجية الش جع اس ركاء الذين يمكنھم تقديم  للبرنامجوتش كال التعاون الفعال الذي يحقق جدوى التكاليف مع الش أش

اع بية في مس تفادة من مزاياھم النس تغالل الموارد واالس دة الحكومات على دعم المحتاجين. وتحققت أھداف المدخالت والخدمات التكميلية واس

معايير أخرى غير األموال  البرنامج، واستخدم 2014في عام المبلغة  مشروعاتالفي المائة من  60األموال التكميلية المقدمة من الشركاء في 

  قيمة الشراكات. لتقدير –فرص القدرة على الحصول، والمعارف، والدعوة مثل  –
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  األداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارة: الجزء الثالث

  نظرة عامة

كانت 2016-2014في مقابل أبعاد نتائج اإلدارة في خطة اإلدارة ( البرنامجيقدم الجزء الثالث تقريرا عن أداء   -183 ). ولما 

تراتيجية تعكس ما فعل  ة البرنامج، النتائج االس ير إلى كيفية تحقيقھا. وتركز أبعاد نتائج اإلدارة على خمس فإن نتائج اإلدارة تش

  :البرنامجللتأكد من أن  –نظم، والمساءلة والتمويل شؤون العاملين، والشراكات، والبرامج والعمليات وال – مجاالت لھا أولوية

 يتمحور حول شؤون العاملين فيستثمر في قدرات الموظفين والتعلم في ثقافة من االلتزام، واالتصاالت، والمساءلة؛  

 تفيدين، والمجتمعات المحلية، والحكومات، ووكاالت األمم المت بة للمس ل بالنس ريك مفض دة، والمنظمات غير حش

  الحكومية، والقطاع الخاص؛

 يقدم المساعدة بفعالية وكفاءة للمستفيدين، ويبني القدرات؛  

  م ل اإلمدادات، والتعلم، وتقاس الس روعات على النحو األمثل، وس ميم وتنفيذ المش لديه نظم تعمل بكفاءة لدعم تص

  المبتكرات؛

 ده، ويتلقى تمويال كامال. يلتزم بالشفافية فيقدم القيمة مقابل المال والمساءلة عن جميع موار 

د من   -184 ائج اإلدارةويعرف األداء المتوقع في إطار كل بع اد نت ة  20في  أبع ائج اإلنتيج ائج من نت مل إطار النت دارة تش

كل  تراتيجية (انظر الش بة لكل نتيجة البرنامج). ويقيس 6االس عن طريق المقارنة بين  دارةمن نتائج اإل األداء ويبلغ عنه بالنس

نة. ويرد في الملحق الثالث نة وبين األداء الفعلي في نھاية الس ية وما يتصل بھا من أھداف في بداية كل س  -مؤشرات األداء الرئيس

  ألف األداء في مقابل جميع المؤشرات المستخدمة.

نوي ھذا أداء ويعرض تقرير األداء   -185 ع في بداية  البرنامجالس مل التقرير 2014بناء على إطار متين لإلبالغ وض . وال يش

يا التباع نھج " ب الطلببعض البيانات تحاش نوي للمجلس عن نتائج اإلدارة؛ وفي حالة حدوث ذلك االختيار حس " في اإلبالغ الس

  يفي.األداء الرئيسية، فستقدم معلومات األداء بشكل كلبعض مؤشرات قدمت توضيحات مفصلة. وإذا لم تتوافر بيانات كمية بالنسبة 

  باء). -ويستخدم ھذا القسم من تقرير األداء السنوي نفس الرموز اللونية المستخدمة في الجزء الثاني (انظر الملحق الثالث  -186
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  2017-2014 للفترة للبرنامج اإلدارة نتائج إطار :6 لشكلا

 
  

سنة  البرنامجكان أداء   -187 وما يتصل بھا من نتائج اإلدارة ومؤشرات األداء الرئيسية كبيرا  أبعاد نتائج اإلدارةفي  2014في 

  ). وبصفة خاصة:24على وجه اإلجمال (انظر الجدول 

  بالنسبة للشراكات، والبرامج، والعمليات، والنظم؛ أبعاد نتائج اإلدارةكان ھناك أداء كبير في  

  اءلة والتمويل، لم تكن ھناك نتائج إيجابيةمتعلق بعد الالوفي رات قياس نوعية الدخل المولد وبعض جوانب  بالمس لمؤش

  المساءلة تضاھي المستوى القياسي للدخل الطوعي؛

 بة لل ة المتعلق بعد وبالس ائيةبالعاملين أرجئت الدراس تقص إلى  2014للموظفين التي كانت مقررة ألواخر  االس

تراتيجية شؤون العاملين وستبلغ لنتائج في تقرير األداء السنوي لسنة  بغية مواءمتھا 2015أبريل/نيسان  ؛ 2015مع اس

  الوحيدة التي توافرت في حالتھا المؤشرات المقررة. نتيجة اإلدارةوأفيد عن أداء قوي في 

نوالعاملالمساءلة والتمويل

الحصول على موارد يمكن 
 التنبؤ بھا وفي الوقت المناسب

وتتصف بالمرونة

استخدام أطر للمساءلة

تخصيص الموارد بطريقة 
ءةاستراتيجية، وبشفافية وكفا

البرھنة على اإلدارة الفعالة 
للموارد

تعلم الموظفين على نحو فعال 
وتطوير المھارات

الحصول على المواھب وإدارتھا 
االجتذاب والتعيين (بفعالية 

)والنشر

ية
يج
رات
ست
اال

ج 
تائ
الن

د 
عا
أب

رة
إلدا
ج ا
تائ
ن

االستراتيجية تعزيز الشراكات 
والتنفيذية 

الشراكات

تحسين االتساق والفعالية في 
منظومة األمم المتحدة

تحقيق أھداف الشراكات

العمليات والنظم

منصات مواتية للتعلم والتقاسم 
واالبتكار

تصميم برامج عالية الجودة

والموافقة

عليھا في الوقت المناسب 

سلسلة إمدادات ذات كفاءة 
م تسلي من تمكنتكاليفية 

ت المساعدة الغذائية في الوق
المناسب

عمليات ونظم مرشدة وفعالة 
لتصريف األعمال

البرامج

اكتساب الدروس وتعميم 
االبتكارات

التمشي مع األولويات الحكومية 
وتعزيز القدرات الوطنية

إبالغ نتائج البرامج ومناصرتھا 
بفعالية

استجابات البرامج مالئمة وقائمة 
دلةاألعلى 

تحول بكفاءة 
)عن طريق العمليات والنظم(

نواتجإلى 

تقدم الموارد البشرية في البرنامج
والشركاء مدخالت بالغة األھمية

تمكن البرامج الفعالة من .. 
إنتاج حصائل

مقررة 

الفعالة في  الحوكمةتسھيل 
البرنامج

انخراط القوة العاملة مدعمة بقادة 
قادرين على الترويج لثقافة تقوم 

على االلتزام واالتصاالت 
والمساءلة

قوة عاملة مخطط لھا 
على نحو مالئم

  أبعاد نتائج اإلدارة حسباألداء الكلي  :24الجدول 

 األداء أبعاد نتائج اإلدارة
بيانات غير كافيةال نوالعامل – 1  

 تقدم قوي  الشراكات - 2

 تقدم قوي  العمليات والنظم – 3

 تقدم قوي  لبرامجا - 4

 بعض التقدم المساءلة والتمويل – 5
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  العاملون – 1البعد 

  
 وتستثمر في قدرات الموظفين والتعلم في ثقافة أن يكون منظمة تتمحور حول العاملين البرنامجيدل ھذا البعد على اعتزام   -188

  .2014االلتزام واالتصاالت والمساءلة. وقد وافق المجلس على استراتيجية شؤون العاملين في نوفمبر/تشرين الثاني تقوم على 

ائية  -189 تقص ة االس . ونظرا لعدم 25للموظفين على اإلبالغ عن نتائج اإلدارة الثالث ھذه في الجدول  وقد أثر إرجاء الدراس

  لمؤشرات، فقد وفرت مواد إضافية عن نتائج أخرى من استراتيجية شؤون العاملين.وجود ھذه ا

   المھارات: تعلم الموظفين وتنمية المھارات بفعالية: 1-1نتيجة اإلدارة 

بحت فرص الو بالغرض"، فقدالعمليات القائمة على الميدان في إطار مبادرة "الوفاء نظرا النتقال التركيز إلى   -190 ول أص ص

إلى التعلم في عداد األولويات. وفي السنوات األربع األخيرة وفرت للموظفين على نطاق العالم دورات للتعلم اإللكتروني من خالل 

). وسيشمل 7(انظر الشكل  2014في المائة في  46.9إلدارة التعلم؛ ونما استخدام عنصر التعلم اإللكتروني بنسبة  البرنامجنظام 

  تكنولوجيا محسنة لدعم التعلم التعاوني والمدعم بمساعدة األنداد.  2015تحديث نظام التعلم اإللكتروني المقرر لسنة 

  عدد الساعات المقضية في التعلم اإللكتروني الزيادة في: 7الشكل 

 نوالعامل –األداء الكلي : 25الجدول 
 

 

 البيانات غير كافية نتائج اإلدارة

  المھارات: تعلم الموظفين وتنمية الكفاءات بفعالية 1-1

زام  1-2 ى االلت وم عل ة تق رويج لثقاف ى الت ادرين عل ادة ق ة بق ل مدعم ي العم ة ف ة منخرط وة عامل ة: ق الثقاف

 واالتصاالت والمساءلة

 

  التنظيم: قوة عاملة مخطط لھا على نحو مالئم 1-3

  المواھب: الحصول على المواھب وإدارتھا بفعالية 1-4
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  المتعدد الوظائف في مجال النقد والقسائم التدريب :7اإلطار 

ع  امجوض ا  البرن م خرائطھ اع ورس ة األوض ل ھشاش ا، وتحلي ات والتكنولوجي ة والمعلوم ين المالي ع ب ائف يجم دد الوظ دريبيا متع ا ت برنامج

  والخبرة في مجال الشراء من أجل بناء قدرات الموظفين على إدارة تحويالت النقد والقسائم.

ق  ب الطرائ ع جوان ذي جمي ويالت  –وتغ راء التح ركاء إلج د الش ل تحدي ن ت –مث ة م ب القطري ي المكات رى ف ي تج اليف الت ة التك يالت فعالي حل

دريب  ج ت اع نھ ي اتب ت ويقتض ب الوق مح بكس ة ويس ة التكلف ز بفعالي ام يتمي و نظ تفيدين. وھ ات المس ث احتياج ن حي ل م نھج األمث تبانة ال ل اس أج

  لدعم النشر على المستوى العالمي. المدربين على التعلم اإللكتروني

  
ة  ة:  2-1 اإلدارةنتيج زام الثقاف ى االلت وم عل ة تق ون لثقاف ادة يروج ة بق ل مدعم ي العم ة ف ة منخرط وة عامل ق

 واالتصاالت والمساءلة

 

  
  ضم جميع موظفي البرنامج تحت مجموعة واحدة من القواعد واللوائح 

امجحول  2014يوليو/تموز في   -191 ام  3 374 البرن دة إلى النظ ددة الم ة ومح دان بعقود دائم ا يعملون في المي ا محلي موظف

موظفا  479قد استعرض استعدادا لھذا التحول الوضع التعاقدي لـ  البرنامجاألساسي لموظفي منظمة األغذية والزراعة. وكان 

  منحوا تعيينات دائمة. –في المائة  95أي  – 453بعقود محددة المدة كانوا قد عملوا ألكثر من خمس سنوات، ومنھم 

، تغطية التأمين الطبي والتأمين على الحياة للموظفين المحليين 2015يناير/كانون األول  1 اعتبارا من، البرنامجوعزز   -192

سنوية تبلغ مليوني دوالر أمريكي  عن طريق إدخال مخطط جديد ذي فوائد أفضل ولكن دون زيادة فى األقساط. وتحققت وفورات 

  .لھا مقرا مارو من تتخذ التي الوكاالتين المستخدمة في عن طريق ضم الموظفين المحليين إلى المخطط الطبي في بوليصة التأم

تطاعة   -193 ية لجعل جميع الموظفين محكومين بمجموعة واحدة من القواعد ھي أن باس أن يحقق  البرنامجوالفائدة الرئيس

نة. والتغير جزء من  من أجل زيادة  البرنامجتنسيق الترتيبات التعاقدية في اإلدارة المثلى الستحقاقات الموظفين ويوفر خدمة محس

  الشفافية ودعم المسارات الوظيفية المرنة.

  بين الجنسين في البرنامج  التوازن

ل   -194 اء  البرنامجيواص بة الحالية للنس ب الفنية الدولية. وتبلغ النس ين في المناص العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنس

فأصبحت  2014في المائة في  2وما فوقھا ارتفعت بنسبة  5-في المائة، ولكن نسبة النساء في ف 41الالتي يشغلن ھذه المناصب 

في المائة فى  38امرأة؛ وبقي الرقم  53كان ھناك  2014في  5 -وف 4-ف ففي المائة. ومن بين األفراد المعينين في الوظائ 38

تويات وظائف مد تويي ف 2014. وقد تأثرت ھذه النتيجة بأن ثلثي التعيينات في 2 -ومد 1 -حالة مس في  3-وف 2-كانت على مس

  أوضاع المشقة أو مراكز العمل التي ال يسمح فيھا باصطحاب العائالت.

  في البرنامج التوازن الجغرافي

ب القيادة  40في تعيين  ھدفه المتمثل البرنامجتجاوز   -195 بة مناص في المائة من الفنيين الدوليين من البلدان النامية. إال أن نس

غلھا مثل ھؤالء الموظفين بقيت التي  يزيد تمثيل الفنيين الدوليين من البلدان الن 29يش تراتيجفي المائة. وس ية امية عند تنفيذ اس

  وبغية القضاء على االنحياز، ستستخدم مؤشرات لتتبع القرارات المحددة للترقيات وإعادة االنتدابات. للتنوع والشمول. البرنامج
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  التنظيم: قوة عاملة مخطط لھا على النحو المالئم :3.1 نتيجة اإلدارة

  
  الوظائف إطار جديد للمستقبل المھني والنبذ العامة عن

  إطارا جديدا للوظائف وغير النبذ العامة عن الوظائف التي تدعم تصميمه التنظيمي. 2014خالل  البرنامجوضع   -196

تقبل المھني الكفاءات، والمھارات، والخبرات الالزمة لجميع األدوار ويت  -197 ارات ويعرض إطار المس يح عددا من المس

انية حتى تاريخه الموظفين في إطار الوظائف في ثم البرنامج. وقد وضع البرنامجالوظيفية في المجاالت الوظيفية االثني عشر في 

اد إدارة المواھب وتدريبھا؛  42) 1مجاالت وظيفية، وحدد:  تقبل إلرش ارا وظيفيا  30) 2مجموعة من القدرات الالزمة للمس مس

نا؛  ما يربط  593) 3ممك ية؛ وھو  ھدافھم الوظيف فاءات وتمكن الموظفين من تحقيق أ ھارات والك طاق الم يد من ن ية تز خبرة عمل

  اإلطار بالعمل من يوم إلى يوم.

ب في   -198 اءلة لكل منص من النبذ العامة للوظائف المھام والمتطلبات وجوانب المس  معظم القرارات ، وتحكمالبرنامجوتتض

تراتيجية  ميم التنظيمي، واجتذاب المواھب، وتخطيط العمل، وإدارة األداء، والترقية وإعادة االنتداب. وفي إطار اس المتعلقة بالتص

ؤون العاملين در  ش بحيث تغطي  2014نبذة عن وظائف الخدمة العامة في  64نبذة جديدة عن الوظائف الفنية و 130 البرنامجأص

  ئف تقريبا وتقيم تفرقات واضحة لألدوار في الدرجات المختلفة.جميع الوظا

ة اإلدارة ب 4-1 نتيج ول :المواھ ى الحص ب عل ا المواھ ذاب( وإدارتھ  االجت
 )والنشر والتعيين

 

  
  مجمعات المواھب

تتيح مبادرة مجمعات المواھب للمديرين طرقا موجھة وفعالة للعثور على األشخاص الذين يتمتعون بالمھارات وقوة الدافع   -199

شھرا بھدف شغل مناصب قصيرة األجل وطويلة األجل.  12ومن الممكن وضعھم في مجمع لمدة تصل إلى البرنامج التي يتطلبھا 

ر مجاال م وقد أقيمت مجمعات المواھب ألحد عش اع ورس ة األوض اش ائم، وتحليل ھش  وظيفيا، من بينھا التغذية، والنقد والقس

توى. وفي  حات رفيعات المس د والتقييم، والتقييم والمالية، مع التركيز على اجتذاب مرش ل اإلمدادات، والرص الس خرائطھا، وس

  شخصا. 8 569طلبا من  10 834 البرنامجتلقى  2014األسابيع السبعة األولى بعد البدء في ديسمبر/كانون األول 
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  اإليبوالمرض فيروس المتعلقة ب 3طوارئ من المستوى القدرة البرنامج االحتياطية على مواجھة حالة : 8اإلطار 

درة  ت ق امجكان مات البرن د س وارئ أح االت الط ي ح رعة ف وظفين بس ر الم ى نش نة  عل ك أن 2014س ال ذل امج. ومث دعم البرن ي ي ، لك

وال  ة اإليب توى أزم ن المس بة 3م دان بنس ة بل ي أربع ه ف ر  147، زاد موظفي اد نش اني)، فأع م البي ر الرس ھر (انظ تة أش ي س ة ف ي المائ ف

ددھم  الغ ع ائمين الب افيين الق وظفين اإلض ين الم ن ب ب. وم ات والمكات ع الفئ ن جمي وظفين م مبر/كانون األول  569م ي ديس  2014ف

  في المائة موظفين محليين بعقود قصيرة األجل. 97المائة، وكان في  62في المائة وعين مباشرة  38أعيد نشر 

  2014حالة طوارئ اإليبوال في  غانا، وغينيا، وسيراليون، وليبريا لمواجھةموظفو البرنامج الذين نشروا فى 

  

  الشراكات – 2 البعد

بحيث أصبح شريكا مفضال وموثوقا به بالنسبة للمستفيدين وأصحاب المصلحة.  2014خالل  البرنامجيبين ھذا البعد أداء   -200

ل معا" في يونيو/حزيران  ية "نحن نحقق نتائج أفض س راكة المؤس تراتيجية الش ، والتي تلزم 2014وقد وافق المجلس على اس

  اء شركائه فيه.بصقل مؤشرات أدائه من أجل تحقيق الفعالية في إقامة الشراكات وآر البرنامج

   تعزيز الشراكات االستراتيجية والتنفيذية :1.2البعد 

   المؤسسيةاستراتيجية الشراكة 

ص   -201 تراتيجية  البرنامجخص راف على تنفيذ اس اد، موظفين وموارد من أجل اإلش ية وتوفير اإلرش س راكة المؤس الش

يال ممكنا. وسيشمل ذلك تحل الموظفين من إدارة الشراكات باستخدام النھج القائمة حيثما كان ذلكوالتدريب، والدعم من أجل تمكين 

 تقدم قوي األداء الكلي في مجال الشراكات: 26 الجدول

 األداء نتائج اإلدارة

  تعزيز الشراكات االستراتيجية والتنفيذية 2-1

  تحقيق أھداف الشراكات 2-2

  في منظومة األمم المتحدة  تحسين االتساق والفعالية 2-3

  البرنامجتسھيل حوكمة  2-4
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اته وتوجيھاته التقنية، ومركزا على الخط للشراكات  البرنامجلالحتياجات ووضع خرائط لمختلف شركاء  وأدواته وأفضل ممارس

  .2015من المقرر البدء فيه في 

   للحصول على عائدات قوية لالستثماراتالشراكات مع القطاع الخاص 

اھمات القطاع الخاص   -202 ھا  2014مليون دوالر أمريكي في  110.3بلغ مجموع مس كإيرادت  84حدد من مليون دوالر 

  في المائة لعمليات الطوارئ. 16مستدامة. وخصص من ھذه المساھمات 

اھمات إضافية من الجھات المانحة القائمة، ومنھا  2014مليون دوالر أمريكي في  12.7على  البرنامجوحصل   -203  25كمس

نوي. وقدمت جھات مانحة جديدة  في المائة من جھات مانحة من  66مليون دوالر أمريكي جاء منھا  13.5جھة زادت التزامھا الس

ركات والمؤسسات. وفي  نة، وقل  زاد عدد الجھات المانحة 2014قطاع الش ھمت بأكثر من مليوني دوالر أمريكي في الس التي أس

  دوالر أمريكي. 250 000عدد الجھات التي نقصت ھباتھا عن 

  تزايد الھبات المقدمة على الخط :9اإلطار 

ام  تھم DonateAPIنظ لوبھم وعمل تخدام أس ات باس ديم الھب ن تق اس م ن الن راد ويمك ن األف وال م ع األم ط لجم ى الخ ة عل و منص  ھ

بة  ط بنس ى الخ ة عل اھمات المقدم د زادت المس لين. وق ام  20المفض ال نظ ب إدخ ة عق ي المائ ر  DonateAPIف ي أواخ ، 2013ف

بة  اھمة بنس ل مس دم لك غ المق ط المبل ام  16وزاد متوس ن نظ ة. ويمك ي المائ ة  DonateAPIف اھمات المقدم ھيل المس ن تس ركاء م الش

بكي، ه الش ى موقع ول إل دون الوص امج ب ن  للبرن ام م د النظ اجر. ويح ن المت روج م اط الخ د نق ة عن ات المقدم ق الھب ن طري ثال ع أي م

  لمعايير الصناعة، ويتيح فرصا لحمالت الدعاية على نطاق ضخم. البرنامجاحتمال عدم امتثال 

ل و  -204 راكات مع  البرنامجيواص جيع المكاتيب القطرية على إقامة ش وكاالت األمم المتحدة في المجاالت ذات االھتمام تش

  في المائة من المكاتب القطرية بإبرام اتفاقات تعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى. 93، قام 2014المشترك. وفي عام 

  التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
ير  48قام   -205 ئة من المكاتب القطرية بتيس ما عاونفي ال ما الت لدان بين في عاون الجنوب ب . كما زاد 2014 في الثالثي والت

  :اإلقليمية ودون اإلقليمية المؤسسات مع انخراطه من أيضا البرنامج

  ات عن تكاليف الجوع في أفريقيا، وعمل مع االتحاد  البرنامجقدم توى الميداني إلجراء دراس دعما تقنيا وعلى المس

ة النتائج االجتماعية  ادية ألفريقيا بغية دراس راكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، واللجنة االقتص األفريقي، والش

  ت األفريقية إلى االستثمار في التغذية.واالقتصادية المترتبة على نقص تغذية األطفال، ودعوة الحكوما

  اريبي عمل ة والبحر الك ا الالتيني امجفي إقليم أمريك دان  البرن ا بين بل اون فيم دمي التع راكات مع مق على تعزيز الش

يك وقع على مذكرة تفاھم من أجل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بغية  البرنامج الجنوب؛ وفي المكس

ز القدرات الحكومية على استئصال سوء تغذية األطفال؛ وصممت مبادرات فيما بين بلدان الجنوب للشراء من أجل تعزي

  التقدم والتغذية المدرسية. 

راكة ب 2014الذي أتم عامه الثالث من العمليات في  للبرنامجلمكافحة الجوع التابع  ومركز االمتياز  -206  البرنامجين ھو ش

ترك مع  ات  34بلدا في التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وقدم الدعم إلى  40وحكومة البرازيل. وھو يش ياس ع س بلدا ناميا في وض

  وبرامج لمعالجة الجوع والفقر.
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  بلدان الجنوب من خالل مركز االمتياز التابع للبرنامج في البرازيلتعزيز التعاون فيما بين  :10 طارإلا

ي  ية  2014ف ة المدرس ة والتغذي ة االجتماعي اص بالحماي ه الخ ز نموذج م المرك اتتقاس ة بالمنتج تريات  المحلي ى المش ة عل القائم

تعلم  ن ال ة م ي عملي دان ف رة بل ا عش اركت فيھ بة ش رة مناس دى عش ي إح ات ف ددة القطاع نھج المتع ال ال ي مج تعلم ف ھل ال ة، وس المحلي

  .لتصميم برامج وسياسات وطنية مستدامةالندي وسبعة بلدان في خطط عمل 

ل  ادر البرازي ة: وغ ية الناجح ة المدرس رامج التغذي ن ب تعلم م بات لل دة مناس ي ع ز ف ا زار المرك ن غامبي ادم م د الق ك أن الوف ال ذل ومث

باط  ي فبراير/ش مبر/كانون األول  2014ف ي ديس حتھا ف ن ص ة م ت الحكوم ل تحقق ة عم ه خط ا است2014ومع ا أن غامبي افت . كم ض

رامج  ي ب آزر ف ات ت اء عالق ي بن ات ف ارب والممارس م التج ق لتقاس ا، وموزامبي ا، وكيني ل، وإثيوبي ا البرازي تركت فيھ ل اش ة عم حلق

  الحماية االجتماعية.

 

  تحقيق أھداف الشراكات 2.2 نتيجة اإلدارة

  رضا الزبائن عن الدراسات االستقصائية ألنشطة المجموعات 

حاالت الطوارئ، كما يقود مجموعة األمن الغذائي  البرنامجيقود   -207 االت في  تيات ومجموعة االتص مجموعة اللوجس

باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. وأظھرت الدراسات االستقصائية التي أجراھا عن رضا المستخدمين لقياس 

  فعالية أنشطة المجموعات ما يلي:

 االت في حا ا في عمليات االتص ودان رض تجابة لإليبوال وفي العراق وجنوب الس جل في حالة االس الت الطوارئ ُس

في المائة فيما يتعلق بخدمات اإلنترنت، واتصاالت مكتب المساعدة واالتصاالت الالسلكية، والبرمجة  81الزبائن بنسبة 

  والتدريب، ونجاعة الخدمات وجودتھا، وأوقات التدريب واالستجابة؛

  ين في الم 84كان تجيبين راض رة ائة من المس تيات في العمليات األربع عش عن الخدمات المقدمة من مجموعة اللوجس

تة عشر الذين 3استجابات على المستوى  5التي دعمتھا بما في ذلك  يوم من  1 500 بمقدار، وأسھم فيھا الموظفون الس

  الخدمة؛

  ئي استجابات إيجابية، وھو ما يدل على أن تنسيق شؤون مستجيبا في االستقصاء السنوي لمجموعة األمن الغذا 82أبدى

األمن الغذائي يزيد من فعالية المنظمات المشاركة؛ وكان من الواضح أيضا أن بروتوكوالت التنسيق ينبغي أن تركز من 

  ة، وأن الوكاالت ينبغي أن تركز على تنمية القدرات على التنسيق. تشغيليالناحية ال
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  األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية: استجابات ذات كفاءة تكاليفية مستودعات :11اإلطار 

دير  امجي ة  البرن ر الغذائي واد غي ة والم ن األغذي ات م ى مخزون وي عل ي تحت انية الت االت اإلنس تجابة للح دة لالس م المتح تودعات األم مس

  والمركبات التي تتاح لوكاالت األمم المتحدة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية من أجل األغراض اإلنسانية.

دات وبن ة والمع ن األغذي ة م دة المختزن ن األرص ون وتمك ي غض اعدة ف ديم المس ن تق امج م ة البرن ة  48أو  24ود اإلغاث ن حال اعة م س

  الطوارئ. وھو ما يعزز كفاءة التكلفة ألن:

  وشحنات المنظمات األخرى، وبذلك يحد من تكاليف النقل؛ البرنامجيمكن الجمع بين شحنات  

  اء المخزونات؛والوكاالت الشريكة بشر البرنامجتتحقق وفورات الحجم الكبير عندما يقوم  

  ات تخدام المخزون بعض واس ھم ال ن بعض تعارتھا م تطيعون اس ركاء يس رع ألن الش ھل وأس ات أس ى المركب ول إل بح الوص يص

  التي ال تحمل عالمة تجارية والمتاحة لإلرسال بصفة عاجلة.

لة  ول سلس ى ط ة عل زز الفعالي انية تع االت اإلنس تجابة للح دة لالس م المتح تودعات األم ا أن مس وفير كم ق ت ن طري انية ع دادات اإلنس اإلم

ي  زي. وف ب المرك ن المكت ل م م عاج ترجاع  2014دع ة اس رعة ودق ادة س ل زي ن أج ودي م فير العم تودعات التش ت المس أدخل

  المعلومات فيما يتعلق بالمخزونات المودعة.

 

   تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة 3.2 نتيجة اإلدارة

  المحرز فيما يتعلق بتوصيات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنواتالتقدم 

امل للفترة  البرنامجينفذ   -208 تعراض الش ر قرارات االس يق في األمم  2016-2013في الوقت الحاض ھم في عملية التنس ويس

  المتحدة عن طريق المشاركة في المنتديات ذات الصلة. 

، مم المتحدة اإلنمائيتسعة مؤشرات من بين المؤشرات المشتركة االثني عشر التي وضعت مع برنامج األ البرنامجطبق   -209

اريع، وھيئة األمم المتحدة  كان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المش ندوق األمم المتحدة للس وص

ام تعراض الش ين وتمكين المرأة (ھيئة األمم المتحدة للمرأة) بغية تتبع التقدم المحرز في تنفيذ توصيات االس اواة بين الجنس . لللمس

ويجري في الوقت الحاضر تطبيق المؤشرات الثالثة المتبقية؛ ومثال ذلك أن المكاتب القطرية تنفذ حاليا األدوات المشتركة لإلدارة 

رات  ع الميزانية والتحليل. ومن بين مؤش ين في عملية التخطيط ووض اواة بين الجنس ر المس القائمة على النتائج، وقد أدرج مؤش

ي نظام ف البرنامجالتمويل من الحكومة والشركاء من المنظمات غير الحكومية ومساھمة  البرنامجي تتبعھا االستعراض الشامل الت

  .2014مليون دوالر أمريكي في  1.2المنسقين المقيمين التي بلغت 

  مواءمة البرامج القطرية لألمم المتحدة مع أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

اعدة اإلنمائية للبرنامجتمت مواءمة جميع البرامج القطرية   -210 في  80؛ وأفاد 2014في  مع أطر عمل األمم المتحدة للمس

طة بقية  اط واحد على األقل من أنش طتھا أدرجت في تلك األطر، كما أدرج فيھا نش المائة من المكاتب القطرية بأن جميع أنش

   )39(.2014في كينيا في  للبرنامجالمكاتب. وُشرع في برنامج قطري جديد 

                                                            
لنظافة، والتغذية، وفيروس نقص المناعة البشرية، شملت المواءمة مع حصائل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية نقل السلطة والمساءلة، والتعليم، والصحة، والمياه، واإلصحاح وا )39(

  ى التحمل.والحماية االجتماعية، وقطاعات الخدمات اإلنتاجية، والتجارة، وقدرة المجتمعات المحلية عل
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  البرنامج وتوحيد األداء :12 طاراإل

 –على صياغتھا، وشملت خمسة أركان لتوحيد األداء  البرنامج مم المتحدة اإلنمائية مجموعة إرشادية بمساعدة منأصدرت مجموعة األ 2014في 

  من أجل األفرقة القطرية التي تنفذ إجراءات العمل الموحدة للمجموعة. –البرمجة، والقيادة، وعمليات تصريف األعمال، والتمويل، واالتصاالت 

الح للموا ياقات الوطنية، وتجري مواءمته في عدد متزايد من البلدان. وفي والنھج المتبع ص أي  – للبرنامجمكتبا قطريا  36أفاد  2014ءمة مع الس

بلدان أخرى، وھو ما  9كانت من بلدان األداء الموحد. كما طبق النھج في  27بأنھا تطبق ركنا أو آخر من األركان الخمسة، ومنھا  –في المائة  43

  بھذا النھج. لبرنامجاينم عن التزام 

  دعم البرنامج لنظام المنسقين المقيمين

ر موظفا من موظفي   -211 تة عش ر رجال  – البرنامجھناك س اء واثنا عش قين مقيمين لألمم  –أربع نس فھم منس مؤھلين بوص

ر اء  المتحدة، ومنھم اثنان متاحون للنش ر. وھناك ثالث نس تة يخدمون في انتدابات أخرى، ولكنھم متاحون للنش فة عاجلة وس بص

قر،  وتو، ومدغش يا، واألردن، وليس قين مقيمين في أرمينيا، وكوبا، وإندونيس فھم منس ورون بالفعل بوص ة رجال منش وخمس

لفترات  2014سقين مقيمين في وقت أو آخر خالل بأنھم عملوا كمنللبرنامج من المدراء القطريين  60وباكستان، وزمبابوي. وأفاد 

  يوما. 150أيام و 3تتراوح بين 

  

  تسھيل الحوكمة الفعالة للبرنامج 4.2 نتيجة اإلدارة

  تقديم الدعم للمجلس التنفيذي

بندا؛ وكان الھدف ھو  98المجلس، تم بالفعل عرض لكي ينظر فيھا  2014من البنود المائة وواحد التي أعدتھا األمانة في   -212

بوع الرابع قبل كل دورة،  84عرض على المجلس  2014في المائة. وفي  75 في المائة من األوراق بجميع اللغات بحلول األس

  .2013في المائة في  67وھو تحسن يعتد به مقارنة بنسبة 

  ترتيبات الحوكمة والرقابة واإلبالغ

نت حوكمة   -213 ينات المدخلة على النظم  البرنامجتحس بب التحس ابات الداخلية وتقارير التفتيش وبس ر مراجعة الحس عند نش

الخاصة بتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن ھيئات الرقابة. وترفع األمانة بصفة منتظمة تقارير إلى المجلس بشأن التدابير المتخذة 

يات  تركة، ويقدم المفتش العام ولجنة المراجعة لتنفيذ توص تقلة ووحدة التفتيش المش ابات الخارجي، والتقييمات المس مراجع الحس

دره موظف األخالقيات ھو الملحق الرابع لھذا  نوي الذي يص نوية. والتقرير الس نوية لينظر فيھا المجلس في دورته الس تقارير س

  التقييم السنوي لألداء.

  ت والنظمالعمليا – 3بعد ال

 تقدم كبير األداء الكلي في مجال العمليات والنظم :27الجدول 

 األداء ةرنتائج اإلدا

  تصميم عالي الجودة للبرامج والموافقة في الوقت المناسب 1.3

  سلسلة لإلمدادات ذات كفاءة تكاليفية تمكن من تقديم المساعدة الغذائية في الوقت المناسب 2.3

   لتصريف األعمال رشيدة وفعالة عمليات ونظم 3.3

  منصة مواتية للتعلم، والتقاسم، واالبتكار 4.3
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ل  البرنامجيقدم ھذا البعد من معلومات عن أداء   -214 الس روعات، وس ميم وتنفيذ المش في تنفيذ العمليات والنظم التي تدعم تص

  اإلمدادات، والتعلم، والتقاسم، واالبتكار.

  تصميم عالي الجودة للبرامج والموافقة في الوقت المناسب 1-3 نتيجة اإلدارة

  خطوط األساس واألھداف بالنسبة إلطار النتائج االستراتيجية

اط   -215 ھر من تاريخ بدء نش ون ثالثة أش اس واألھداف في غض ليم مدى تحديد قيم لخطوط األس ميم الس رات التص من مؤش

نة  البرنامجالعملية من العمليات. ويدل الھدف الذي حدده  بة  2014لس تراتيجية  65بنس في المائة على إدخال إطار النتائج االس

إرشادات وتدريبا على المؤشرات الجديدة،  البرنامجمؤشرات جديدة لم تحدد قيم لخطوط أساسھا. وقدم  ، مع2017-2014للفترة 

حددت لثالثة وستين  2014في  )40(ولكن لم يكن من الممكن تحديد قيم لخطوط األساس في جميع المواقع. وفي المشروعات النشطة

)؛ 13 طارف في أداة الرصد والتقييم في المكاتب القطرية (انظر اإلفي المائة من مؤشرات الحصائل قيم لخطوط األساس واألھدا

  في المائة. 65وكان الھدف 

  ما يلي: 2014وتشمل العوامل المؤثرة على األداء في   -216

 رات التي كان من المتبع اس واألھداف في حالة المؤش اع نطاق خطوط األس القطرية عنھا مثل أن تبلغ المكاتب  اتس

رات الجديدة  ير إلى تأخر في التبليغ عن المؤش ول المجتمعية، وھو ما يش توى األص تھالك الغذائي ومس توى االس مس

  لخطة النتائج االستراتيجية مثل مؤشرات التغذية؛

 رور ائية الض تقص ات االس رية والمالية في بعض المكاتب القطرية إلجراء الدراس طوط ية لخعدم كفاية الموارد البش

  األساس؛

  الذكية لموحدةا التقارير إصدار النموذجية التنفيذية ألداة رصد وتقييم المكاتب القطرية (كوميت) وتطبيقتجربة الوحدة 

في المائة في عدد المدخالت  89في إقليم الجنوب األفريقي، والتي أدت إلى زيادة بنسبة  )SPRING( المشروعات عن

اس واأل من بيانات خطوط ط الذي حدده األس د والتقييم مقارنة بالمتوس بة  البرنامجھداف في أداة الرص في  63بنس

اس واألھداف في أقاليم أخرى ولكن يوجد  بة أعلى من خطوط األس المائة، وھو ما يدل على أن من المحتمل وجود نس

تخدامھا أوتوماتيكيا إل د والتقييم بدون اس روعات حافز أقل على إدخال البيانات في أداة الرص دار تقارير المش ص

  ). 13 طار(انظر اإل SPRING تطبيقالموحدة من خالل 

  إدارة برامج التحول في المكاتب القطرية: 13 طاراإل

اعد  د أداةتس يم رص ب وتقي ة المكات ت( القطري ع  ،)كومي ن جم ا م الل تمكينھ ن خ ا م الغ عنھ ذھا واإلب روعات وتنفي ميم المش ى تص عل

ة ن  أدل ك م و ذل ا يتل ة، وم زات الفعلي ررة والمنج زات المق ين المنج ات ب د المقارن ھيل عق ا لتس رامج ونواتجھ طة الب ى أنش ة عل دقيق

ب  ع مكات ان جمي واترة. وبإمك ة مت ارير تنفيذي ديم تق ن تق ث يمك رامج بحي ديالت للب امجتع ة.  البرن ميم النموذجي دة التص ى وح ول إل الوص

  في الوقت الحاضر وحدة التنفيذ النموذجية، وما زالت وحدة الرصد النموذجية قيد التصميم. ويجرب إقليم الجنوب األفريقي

وھو تطبيق يقوم على الويب لتأليف واستعراض وإقرار تقارير  – )SPRING( "المشروعات عن الذكية الموحدة التقارير إصدارنظام "ويستخدم 

روعات الموحدة  بكة  –المش تيات، وش د والتقييم، ونظام دعم تنفيذ اللوجس تقاة من أداة الرص للمعلومات ونظامه العالمي  البرنامجبيانات مس

  قليمي للجنوب األفريقي.للمعلومات (نظام ونجز) لإلبالغ عن األداء؛ ويجري تجربة النظام في المكتب اإل

  ستعمم ھذه النظم إنتاج تقارير المشروعات الموحدة وتعزز التصميم السليم للمشروعات. 2015وبداية من 

  

                                                            
  .2014أو خاللھا ولم يبلغ نھايته خالل  2014ھو مشروع بدأ قبل سنة  )40(
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ة اإلدارة ت  2-3 نتيج ي الوق ة ف اعدة الغذائي ديم المس ن تق ة م اءة التكاليفي دادات ذات الكف لة اإلم ن سلس تمك
 المناسب

 

  عن طريق المشتريات المسبقةتحسين المھل الالزمة للتنفيذ 

لع والبالغ - البرنامجتمكن   -217 ل المرفق العالمي إلدارة الس تخدمه المكاتب والذي مليون دوالر أمريكي  350 ة قيمتهبفض تس

وء الحاجة  راء األغذية قبل نش مالية  -القطرية لش والجنوبية من القرن األفريقي، من إدارة خطوط اإلمدادات من أجل األجزاء الش

  .2014فريقي، والشرق األوسط خالل الجنوب األوالمناطق الغربية والشرقية والشاطئية من الساحل، و

ر التابعة  -218 يون مل 220من األغذية التي تقدر قيمتھا بمبلغ متري طن  730 000لآللية العالمية بكمية  وزيدت قوائم الحص

بة 2014دوالر أمريكي خالل  ، وھو ما يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض 2013في المائة من الكمية في  20. وكان ذلك أقل بنس

تخدام اتفاقات اإلمدادات الغذائية (انظر اإل ط حيث يجري اس رق األوس بة للش تريات من خالل اآللية بالنس وفي ). 14 طارفي المش

ترت المكاتب القطرية  2014 مليون دوالر أمريكي من خالل قوائم  290من األغذية تقدر قيمتھا بمبلغ متري طن  800 000اش

يوما؛ وكان التخفيض المستھدف  87مقدار الحصر التابعة لآللية في خطوط إمداد نشطة، وخفضت متوسط المھل الالزمة للتنفيذ ب

ت المھل ا 60 بالجنوب األفريقي خفض يذ بمقدار يوما. وفي خط اإلمدادات الخاص  بة  108لالزمة للتنف يوم نتيجة لكبر نس

راء  خم تم ش رة مكاتب القطرية األض تريات المحلية واإلقليمية. وفي العش تريات اإلقليمية من خالل  66المش في المائة من المش

  في المائة بالنسبة للمنتجات التغذوية. 75اآللية؛ وكان الرقم 

  الكفاءة: اتفاقات اإلمدادات الغذائية في حالة الطوارئ السورية :14 طارإلا

تحدث  ورية. وتتيح االتفاقات  البرنامجاس ط –نظام اتفاقيات اإلمدادات الغذائية لتلبية االحتياجات المتغيرة لألزمة الس ة األجل وھي عقود متوس

عار بمتط –ومرنة لتوفير األغذية لخطوط اإلمدادات  ھر، وھو ما يمكنھم من  البرنامجلبات للموردين تلقي إش تة أش مع مھلة تتراوح بين ثالثة وس

   .البرنامجالحصول على اإلمدادات في أوقات وبأسعار موائمة وتتحقق بذلك وفورات تحول إلى 

عار لمدة ت البرنامجوتمكن االتفاقات  تةمن طلب كميات كبيرة من األغذية بدون دفع القيمة الكاملة فورا. وتثبت األس ھر،  تراوح بين ثالثة وس أش

ون بذلك المھل  البرنامجويفيد  ھر، ويخفض مية. ويحتفظ الموردون بحد أدنى من المخزونات لمدة ش تريات الموس ومات الجملة والمش من خص

ؤون اإلدارية. وتقلل المخاطر عن طريق بند اختياري يتيح  تعانة بمخزونات الش للبرنامجالالزمة للتنفيذ والش وقد  ھر الواحد مقدما.خيار االس

اعدت االتفاقات  واق  14حتى تاريخه على توفير  البرنامجس ية نتيجة لخصومات الجملة ومعلومات األس مليون دوالر أمريكي، وذلك بصفة رئيس

  المتقدمة.

  التمويل المسبق من أجل تقليل المھل الالزمة للتنفيذ

ليم األغذية إلى  البرنامجتمكن   -219 اھمات وتس بق من تقليل الوقت فيما بين تأكيد المس تخدام التمويل المس ل اس يوما.  68بفض

بة  ط المھل الالزمة للتنفيذ البالغ  57وھو ما يمثل تقليال بنس نة  120في المائة عن متوس يوما، وذلك مقارنة بالھدف المحدد لس

  .2013عن سنة  في المائة، كما يعد تحسنا كبيرا 50وھو  2014

  مؤشر السعر الصحيح للطلب

قياس أداء سالسل اإلمدادات من حيث السعر الصحيح للطلب الذي يقيس نسبة األغذية المسلمة في  2014في  البرنامجبدأ   -220

كالت التقنية المقيدة لجمع البيانات الوقت المحدد وفي حالة جيدة إلى أول نقطة دخول في البلد المتلقي. وقد حالت بعض ال مش

 .2015الخاصة بالسعر الصحيح للطلب بالنسبة لجميع العمليات من تحديد خطوط األساس، ولكن ھذه المشكلة ستحل في 
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  القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ وزيادة العمليات

تجابة  البرنامجقيس ي  -221 تجابة في مقابل ھدف من ثالثة أيام للبدء في عمليات التوزيع. ولم يقس وقت اس قدرته على االس

  .2014في  مباغتة واسعة النطاقطوارئ حاالت ألنه لم تقع أي  المؤسسيةطوارئ اللحاالت  البرنامج

تعداد  100و 80القطرية ما بين في المائة من المكاتب  53نفذ  2014وخالل   -222 طة االس في المائة من الحد األدنى ألنش

تجابة لحاالت الطوارئ. تعداد واالس توى  )41(الالزمة في مجموعة تدابير االس  2وقد أدى التركيز على حاالت طوارئ المس

توى  طالع بالمقوم الخاص ب 2014في  3والمس عملية المحاكاة الالزمة في إلى الحد من الدعم المتاح للمكاتب القطرية لالض

  مجموعة تدابير االستعداد.

  العمليات الجوية التي نفذھا البرنامج في جنوب السودان :16 طاراإل

تفيد في مجتمعات محلية نائية متأثرة بالنزاع في  2.5موظفين وإمدادات غذائية طارئة إلى  بالبرنامجنقلت خدمة الطيران  2014في  مليون مس

جنوب السودان. وكان ذلك أول خيار متاح عندما أدت األمطار الموسمية إلى سد الطرق. وبعد إجراء التقييمات اللوجستية أمكن واليات ثالث من 

طائرة ثابتة الجناح وطائرة مروحية  20تلبية االحتياجات من تسليم األغذية بفضل الجمع بين عمليات النقل الجوي واإلسقاط الجوي التي قامت بھا 

  أثناء الطيران.] ة اإلسقاط الجوي، فتطلق أكياس األغذيةيھا. [في حالة اإلسقاط الجوي تحط الطائرة لتفرغ حمولتھا؛ أما في حالمتعاقد عل

لمت في نطاق العملية، كان ھناك متري طن  57 500ومن بين   طن 36 800عن طريق النقل الجوي ومتري طن  20 700من األغذية التي س

  ية إسقاط جوي فيما بين مارس/آذار وديسمبر/كانون األول.عمل 1 134عن طريق  متري

  2014إرسال األغذية بالنقل الجوي واإلسقاط الجوي إلى جنوب السودان في 

 

  تسليم المساعدات الغذائية

تخدم   -223 اعدة  البرنامجيس ر على األداء لكل مكون من المس العالقة بين النفقات المقررة في الميزانية والنفقات الفعلية كمؤش

في المائة مقارنة  56.3، 2014لسنة  البرنامج، والنقد والقسائم، وتنمية القدرات وزيادتھا. وبلغ استخدام ميزانية غذيةاأل –الغذائية 

                                                            
  ترشد المجموعة المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية في تحديد قدرات االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ وما يتصل بذلك من رقابة. )41(

  كاالستجابة السريعة للفيضان في صربيا والبوسنة والھرس 15 طاراإل

دأھا  ي ب ة الت تجابة العاجل وارئ االس ة ط ي عملي امجف ار  البرن انات مايو/أي تجابة لفيض نة والھرس 2014اس ربيا والبوس ي ص ت  كف نقل

ت دة لالس م المتح تودع األم ن مس الطيران م وارب ب دات والق ة والمول زة التنقي اه وأجھ ات المي ي خزان انية ف االت اإلنس دييبرجابة للح  يزن

ون  ي غض ك ف اع 36وذل ان س اعدة. وك ب المس ي طل ن تلق امجة م ن  البرن م يك ة؛ ول تجيب لألزم دة تس م المتح االت األم ن وك ة م أول وكال

  له حضور داخل البلد، ولكنه نشر موظفين بصفة فورية تقريبا لمساعدة االستجابات الحكومية.
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بة  ية إلى أن االحتياجات المحددة في الميزانية زادت بمقدار ملياري ، وھو 2013في المائة في  63.4بنس فة رئيس ما يرجع بص

تخدام الميزانية لقيود  1.3مقارنة بمبلغ  2014دوالر أمريكي خالل  مليار دوالر أمريكي في صورة إيرادات إضافية. ويخضع اس

 فصلفي ال 2014مليون دوالر أمريكي من المساھمات في  1.7ناجمة عن مقدار المساھمات وتوقيتھا وإمكانية التنبؤ بھا: فقد ورد 

  وقت محدودا لصرف األموال بحلول نھاية السنة.  للبرنامجاألخير من السنة، وھو ما ترك 

  التكاليف لكل حصة غذائية

في الوقت الحاضر بتحسين طريقة تقدير تكاليف مساعدته باستخدام قياس التكلفة لكل حصة غذائية من أجل  البرنامجيقوم   -224

اط تويات النش ائم على مس كل أغذية أو نقد أو قس اعدة المقدمة على ش اب دقيق لتكاليف المس ول على حس واألدوات  الحص

يا مع  روعات تمش تبانة القيم الفعلية للتكلفة لكل  )، وھو ما يتطلب2017-2015خطة اإلدارة (والمش نظما لإلبالغ والمعلومات الس

  فما بعدھا.  2015حصة من سنة 

بت التكلفة التي يتحملھا وكإ  -225 نة  البرنامججراء مؤقت حس بة لس يا بالنس ابا افتراض ة حس بناء على تحليل  2014لكل حص

أنماط األنشطة وقارن  حسبواستخلص ھذا الحساب متوسط حجم الحصة وقيمة السعرات الحرارية  )42(عملية. 17للحصص في 

كل  سبحبالفعل من أجل الحصول على مجموع عدد الحصص الغذائية الذي ربط بالنفقات  بينھا وبين المساعدة الغذائية الموزعة

نة  ة. وقدر الرقم الخاص بس اط لتقدير التكلفة لكل حص ط  )43(دوالر أمريكي. 27.0 بمبلغ 2014نش ومن المتوقع أن يكون المتوس

ة الواحدة في  ل  0.34، 2015المقرر لتكلفة الحص يواص اب تكلفة كل  البرنامجدوالر أمريكي. وس اليبه المتبعة في حس قل أس ص

  ة.حصة واإلبالغ عنھا، وبخاصة مدى إمكانية إدماج التحليل في نظم اإلبالغ عن األداء وعن الجوانب المالي

 

   عمليات ونظم مرشدة وفعالة لتصريف األعمال 3-3 نتيجة اإلدارة

  الغرض وفقا لما ھو مقرروافية بإنجاز مسارات للعمل 

ر المحددة في إطار   -226 ارات العمل األربعة عش ميم التنظيمي، وإدارة  "الغرض"الوفاء بتعالج مس تراتيجية، والتص االس

الموارد البشرية، وعمليات تصريف األعمال، والشراكات، واإلدارة، وثقافة االلتزام، واالتصاالت، والمساءلة. وقد أنجزت بحلول 

نة  2013نھاية  عة قيد اإلعداد؛ وتحقق الھدف المحدد لس ارات للعمل وبقيت منھا تس ة مس من إنجاز كل وھو التأكد  2014خمس

روع نقل الموظفين فيما بعد  رية ومش أن إدارة الموارد البش ل العمل بش يتواص نة. وس ، 2014العمل الجاري بحلول نھاية الس

   )44(وستدرج النتائج المستقاة من عدة مسارات عملية في ميزانية دعم البرامج واإلدارة.

  ترتيبات جديدة إلدارة التغيير

ارات العمل ال  -227 اس وافية باتم تتبع مس لغرض للتأكد من أن العمل قد أنجز وتحققت النتائج في الوقت المتوقع. وعلى أس

أ  عبة إدارة االبتكار والتغيير في  البرنامجمفھوم إدارة التغيير أنش جيع المبادرات الواعدة  2014ش من أجل تعزيز االبتكار وتش

  البالغة التأثير، وبخاصة من جانب المكاتب الميدانية، ودعم تنسيق وإدارة مبادرات التغيير التنظيمية.

  

                                                            
(انظر الجزء الثاني لالطالع على تفاصيل  2014في المائة من النفقات الكلية في  59و البرنامجليات توزيع األغذية التي اضطلع بھا في المائة من عم 60تمثل ھذه العمليات السبع عشرة  )42(

   تقييم الحصص الغذائية).

  عالمة مرجعية لتكلفة كل حصة. 2014لم تحدد بالنسبة لسنة  )43(

  ذي الصلة. ترد نتائج مسارات العمل في إطار بعد اتائج اإلدارة  )44(
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  االجتماعية في الھند اإلحصاءات الحيوية وأجھزة أماكن البيع للمستفيدين من شبكات األمان :17 طاراإل

تھدافه سنظام التوزيع العمومي الموجه الذي تديره حكومة الھند ھو أضخم برنامج قائم على أغذية شبكات األمان االجتماعية في العالم. ولتحسين ا

دعما لمشروع رائد يستخدم إحصاءات حيوية متعددة النماذج وأجھزة أماكن البيع للتأكد من أن المستحقات ال توزع إال على  البرنامجوشفافيته قدم 

  المحتاجين.

ر النظام عقب تأييد الحكومة  تخدامه إلى تحقيق وفورات تبلغ مليون فونش ا وكيراال. وأدى اس في المائة  10أي  –دوالر أمريكي ي والياتي أوديش

تخدام أجھزة أماكن البيع وخادوم على الخط على  –النفقات من  اعد اس تبعاد. وس في مقاطعة واحدة عن طريق الحد من أخطاء اإلدماج أو االس

  تحسين الشفافية والمساءلة.

مل البلد بأكمله، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك البرنامجوبالنظر إلى النتائج طلبت الحكومة إلى  ينا مماثال يش نة  إلى وفورات في أن يدعم تحس الس

  دة تتراوح بين أربعة وسبعة أشھر.مليون دوالر أمريكي وإلى تعادل الربح والخسارة عن االستثمارات في م 45األولى قيمتھا 

 

  واالبتكارمنصة مواتية للتعلم، والتقاسم،  4-3 نتيجة اإلدارة

  النھج المتبعة في تقاسم المعلومات

شاء منصة لتحصيل المعارف وتقاسمھا، وھو  2014اعتبارا من ديسمبر/كانون األول   -228 أبلغت جميع الشعب المعنية عن إن

ما تجاوز ھدف الخمسين في المائة. وأبلغت جميع الشعب عن نظم داخلية لتقاسم الوثائق مثل الملفات الشبكية المشتركة، وصفحات 

نصة مملفات. وتشمل السطوح البينية المصممة للتدريب والعرض التصويري للبيانات فضاء العمل الجماعي، وبرمجيات تقاسم ال

نع" من أجل الموارد تجابة لحاالت الطوارئ ("المص تعداد واالس بكة االس راء من أجل التقدم،  )EPWeb، وش ات للش ومنص

  والمالية، والشراء، والشؤون اإلدارية.

تخدام  –الكفاءة مثال على  :18 طاراإل كاليف دعم تكنولوجيا اس عالميا" بغية الحد من ت ول إليھا  "نظام الخدمات التي يمكن الوص

  المعلومات

د وأتمتة موارد المعلومات. وھو يتألف من مجموعة من تطبيقات لوحة المتابعة  البرنامجھو مبادرة من جانب  GLASSنظام  لمراقبة ورص

  مثل الخوادم والمستخدمين والشبكات. التي تعرض معلومات عن موارد تكنولوجيا المعلومات 

د حويمكن النظام شبكة الويب من تتبع موارد تكنولوجيا المعلومات بھدف تعزيز الشفافية والرقابة، وتحسين االمتثال في مجال السياسات، وال

لوقت. لحد من مدخالت الموظفين وتوفير االمتكررة لدعم تكنولوجيا المعلومات بغية ا من التكاليف. كما أن النظام يتيح حلوال مؤتمتة لألنشطة

نوية قيمتھا  800 000وقد حقق النظام وفورات أولية قيمتھا  دوالر أمريكي نظرا  160 000دوالر أمريكي؛ ومن المتوقع تحقيق وفورات س

تغناء عن الموارد الزائدة عن الحاجة وأتمتة عمليات الدعم اليدوية. وقد أدى النظام إلى الحد من الس اعات الالزمة ألداء بعض مھام دعم لالس

  في المائة. 90تكنولوجيا المعلومات بنسبة 

  البرامج  - 4البعد 

  

 تقدم قوي األداء الكلي في مجال البرامج :28الجدول 

 األداء نتائج اإلدارة 

  دلةاستجابات البرامج مالئمة وتقوم على األ 1.4

  القدرات الوطنيةالتمشي مع األولويات الحكومية وتعزيز  2.4

  تعميم الدروس المستفادة والمبتكرات 3.4

  إبالغ نتائج البرامج ومناصرتھا بفعالية 4.4
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  في تقديم برامج ذات فعالية وكفاءة للمستفيدين وفي بناء القدرات البرنامجيبين ھذا البعد أداء   -229

  دلةالبرامج مالئمة وتقوم على األاستجابات  1.4نتيجة اإلدارة 

  التقدم المحرز في تحقيق نتائج الحصائل

روعات أھدافا   -230 ع جميع المش تراتيجية أن تض ريف األعمال في إطار النتائج االس تتطلب إحدى القواعد الجديدة لتص

توى األداء المتوقع، وأن تبلغ عن التقدم المحرز في تحقيق األھداف. وفي  ميم بغية بيان مس ائل في مرحلة التص رات الحص لمؤش

روعات التي أقفلت خالل  ائل، أي أدنى من عالمة  47األھداف في حالة  البرنامجحقق  2014المش رات الحص في المائة من مؤش

نة  بعين في المائة المرجعية لس ارية 2014الس تخدمت األھداف اإلش روعات اس بب الرئيسي في ذلك أن كثيرا من المش . وكان الس

ياقات المحلية التي يمكن  ادية بدال من تعديلھا وفقا للس توى أدنى من األداء؛ ومثال ذالمقترحة في األدبيات اإلرش لك فيھا توقع مس

اعدة متنقلين  كان المتلقين للمس ول مقيدة أو الس ة، أو فرص الوص عندما تكون قدرة المكتب القطري على التزود بالموارد منخفض

  ومتغيرين مما يجعل األھداف مسرفة في الطموح.

رط الالزم   -231 بة لكثير من المكاتب القطرية؛ فھي في والش ائل ھو عملية تعلم بالنس رات الحص لتحديد األھداف في حالة مؤش

يقيم  ع أھداف واقعية. وس نوات  2015خالل  البرنامجحاجة إلى مزيد من التوجيه للتأكد من وض ة من الس تخلص االتجاھات المس

رات الموصى بھا  ابقة لتحديد ما إذا كانت أھداف المؤش توفر المكاتب اإلقليمية مزيدا الس توى المنظمة ينبغي تنقيحھا. وس على مس

  من الدعم للمكاتب القطرية للتأكد من أن األھداف المتوقعة بالنسبة لمدة مشروع ما مالئمة لسياقه.

  تحسن في الشواھد المعول عليھا لإلبالغ عن مؤشرات الحصائل

مل إطار نت  -232 توى المنظمة لقياس مدى تحقيق يش را جديدا على مس لنتائج إيجابية أو ثابتة على  البرنامجائج اإلدارة مؤش

في المائة من قيم مؤشرات الحصائل اتجاھات إيجابية أو  69مستوى الحصائل. وفي العمليات التي أقفلت أو ما زالت جارية أظھر 

  فما بعدھا.  2015المة مرجعية بداية من كع البرنامج، وھي نتيجة سيستخدمھا 2014ثابته في 

ائل في   -233 توى الحص نوي لألداء أنه كانت ھناك فجوات ما تزال في اإلبالغ على مس يظھر الجزء الثاني من ھذا التقرير الس

ادية 2014 تراتيجية يتطلب إعداد مواد إرش تحداث إطار جديد للنتائج االس فة جزئية باس ير ھذه الفجوات بص . ومن الممكن تفس

ريب ودعم لموظفي المكاتب القطرية. ووفر اإلرشاد والتدريب بأسرع ما يمكن، لوضع ورصد المؤشرات وما يتصل بذلك من تد

تراتيجية  رات إطار النتائج االس اد فيما يتعلق ببعض مؤش بة للتغذية  –ولكن اإلرش رات القدرات الوطنية بالنس ومثال ذلك مؤش

ف  –والقدرة على التحمل  در إال في منتص ول ، أو ما زالت قيد اإلعداد. ك2014لم تص ما أن عوامل تنفيذية مثل فرص الوص

اعد عدة مبادرات  تس ائل. وس ة على القدرات أثرت على اإلبالغ عن الحص روعات والقيود المفروض المقيدة إلى مواقع المش

د والتدريب لمعالجة الفجوات  للبرنامج ر الكامل لبرنامج التعلم في مجال الرص مل النش ايا؛ وھي تش على معالجة ھذه القض

تدامة للتمويل من أجل التقييم ووظائف الرصد والتقييم، وزيادة استخدام تكنولوجيا جمع البيانات عن بعد المعرف ية، وإنشاء آلية مس

  ونشر أداة الرصد والتقييم في المكاتب القطرية في جميع األقاليم.
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 االستثمارات الصغيرة في المكاتب القطرية لتحسين رصد الحصائل: 19 طاراإل

توى القطري؛ فتلقت  900 000خصص مبلغ  2014 عاماإلدارة لطة خفي  ائل واإلبالغ عنھا على المس ين قياس الحص دوالر أمريكي لتحس

تة مخصصات تتراوح بين  رين من جميع األقاليم الس تة والعش ين قياس  60 000و 20 000جميع المكاتب القطرية الس دوالر أمريكي لتحس

ائل األمن الغذائي بھدف مقارنة اس  حص ائية لخط األس تقص ة اس تفيدين، وإجراء دراس تفيدين ومجموعات غير المس األمن الغذائي لدى المس

  على رصد الحصائل. البرنامجوبناء قدرة موظفي 

كان  56 000ومثال ذلك أن منحة قيمتھا  ائل األمن الغذائي لدى عامة الس د حص دوالر أمريكي للمكتب القطري في جيبوتي مولت رص

تفيدي طته على البرنامجن من والمس ، وذلك عن طريق األلواح وتكنولوجيا البيانات المفتوحة. ومكن ذلك المكتب القطري من قياس نتائج أنش

ائل واالمتثال لمتطلبات  توى الحص ائل. كما  البرنامجمس رات اإلجبارية للنواتج والحص د واإلبالغ بانتظام عن المؤش فيما يتعلق بالرص

  القرارات البرنامجية وتحسين االستھداف في العملية الممتدة الجديدة لإلغاثة واإلنعاش. استخدمت البيانات لدعم

ائل عن طريق زيادة جودة وكفاءة جمع البيانات وتحليلھا في البلدان  د الحص ين رص ائل إلى تحس غيرة لقياس الحص وقد أدت ھذه المنح الص

  الخمسة والعشرين.

  اواة بين الجنسينالتقدم المحرز في تعميم عمليات المس

اواة بين  البرنامجيتطلب   -234 ر المس تركة بين الوكاالت على مؤش ر أن وجود عالمة للجنة الدائمة المش في الوقت الحاض

ين. ومن بين عمليات الطوارئ والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والبرامج القطرية الجديدة الثمانية وثالثين التي تمت  الجنس

او 30، تلقى 2014الموافقة عليھا في  ر المس ين عالمة مؤش بعين في 2ألف أو 2اة بين الجنس ة وس ب، وھو ما تجاوز ھدف الخمس

؛ وھو ما يدل على وجود 2014ب إال الثنتين من بين عمليات الطوارئ الموافق عليھا في 2ألف أو 2المائة. ولكن لم تعط عالمة 

ع األمني الذي كثيرا ما يك ير إلعداد الوثائق والوض كلة ھيكلية ألن الخط الزمني القص ول على مش ون متقلبا يحول دون الحص

  بيانات مالئمة للمساواة بين الجنسين من أجل دعم تصميم المشروعات بالمعلومات.

  تتبع موارد أنشطة المساواة بين الجنسين :20 طاراإل

ين في  البرنامجأدخل  اواة بين الجنس ين،  2014آلية تتبع موارد تحليل نفقات المس اواة بين الجنس طة المس من أجل التحديد الكمي ألنش

ين في عمليات  اواة بين الجنس طة المس افة إلى كتالوج لتحديد أنش مان ال البرنامجومتطلبات التخطيط، والنفقات الفعلية، باإلض معيارية وض

  ).2017-2015ة اإلدارة (طلبات المساواة بين الجنسين في خطكما استخدم الكتالوج لعرض مت االتساق والفھم المشترك.

في المائة من النفقات المخصصة لألنشطة المتصلة  12إلى  11استخدمت  البرنامجوأظھر تحليل نفقات المساواة بين الجنسين أن مشروعات 

  سات سليمة شتى:، وساعد على تحديد ممار2014بالمساواة بين الجنسين في 

  تان ممت برامج الغذاء في أفغانس اء مقابل ص ول والغذاء مقابل التدريب بحيث تعكس احتياجات وأولويات النس اء األص إنش

  والرجال، وصممت مواقع توزيع النقد والقسائم على نحو يضمن سالمة المجموعات المستھدفة من النساء والرجال. 

 نموذج للتوزيع اآلمن للتأكد من أن األسر التي ترأسھا نساء يمكنھا الوصول إلى المساعدة،  في باكستان استثمرت الموارد لتطبيق

  ومن أن النساء يشاركن في أنشطة سبل العيش.

  اف بين اء أو الرجال، وتدعمھا التوعية والتدريب لزيادة اإلنص د النس ممت آليات الدفع بحيث تحول دون التمييز ض في مالي ص

  الجنسين. 

بح ين جزءا ال يتجزأ من نظام ونجز، وھو ما يمكن  وقد أص اواة بين الجنس ر المس من تتبع معلومات التخطيط واإلنفاق عن  البرنامجمؤش

ھذه الممارسة السليمة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى بغية دعم االتساق في استخدام  البرنامجطريق مؤشر المساواة بين الجنسين. ويتقاسم 

  ين الجنسين ومقارنته.مؤشر المساواة ب

  تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين

أنالبرنامجأعلن   -235 ين ، عند تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بش اواة بين الجنس عن  ،وتمكين المرأة المس

من  12أو تجاوز  البرنامجحقق  2014. وخالل 2016أن ما يھدف إليه ھو تجاوز متطلبات المؤشرات الخمسة عشر بحلول نھاية 

مل العوامل  رات الثالثة المتبقية. وتش ة بإحداث التغييرات الالزمة، ولديه خطط عمل قائمة لمعالجة المؤش رات الخاص المؤش
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اء حساب خاص لتسريع تعميم المساواة بين الجنسين وتوفير الموارد الالزمة لمبادرات مراعية ) إنش1المساھمة في ھذا التحسن: 

ين؛  اواة بين الجنس ين؛ 2للمس اواة بين الجنس ات المس ياس من تعيين قادة كبار 3) الزخم الناجم عن تقييم س ) نموذج للتغيير يتض

  لمنظمة.متعددي المھام لكل مؤشر لألداء من أجل بناء وعي بمسؤولية ا

 

  التمشي مع األولويات الحكومية وتعزيز القدرات الوطنية 2-4نتيجة اإلدارة 

  تنمية القدرات تمشيا مع الخطط الوطنية 

ل  2014في   -236 يا مع األولويات التي  البرنامجواص تجابة تمش تعداد واالس تقديم الدعم لمبادرات تنمية القدرات على االس

تھدف  للبرنامجالمكاتب القطرية  في المائة من 53حددتھا الحكومات. وكانت لدى  تعداد تس خطط قائمة لتنمية القدرات على االس

  األطراف الفاعلة الوطنية والمحلية تمشيا مع الخطط الوطنية.

  تعزيز القدرة على الحد من مخاطر الكوارث

تركة بين الوكاالت لتعزيز القدرة على الحد من الكوارث على بناء القدرات على  البرنامجيعمل   -237 من خالل المبادرة المش

ركاء الوطنيين. ودعم  تعداد بين الش ركائه التنفيذيين زيادة القمع  البرنامجاالس تجابة في بنن، ش تعداد واالس درات على االس

وتو، ونيكاراغوا، ونيجيريا،  لفادور، وإثيوبيا، وغامبيا، وغواتيماال، وھندوراس، وليس وبوروندي، وجزر القمر، وإكوادور، والس

طين، وبيرو، والفلبين، ورواندا، وجمھورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا. ونفذت تان، ودولة فلس مية القدرات ية لتنمبادرات وطن وباكس

بدعم من جھات مانحة في دولة بوليفيا متعددة القوميات، وبوروندي، وكولومبيا، وإكوادور، والسلفادور، وغواتيماال، وھندوراس، 

تان، وباراغواي، وبيرو، ونيجيريا، ورواندا، وأوغندا. وعمل المكتب اإلقليمي في بنما على الترويج للتعاون التقني من  وقرغيزس

تجابة للطوارئ من خالل مبادرات مثل المبادرة الرباعية الكاريبية للحد من مخاطر الكوارث أجل  تعداد واالس تعزيز قدرات االس

  .البرنامجالتي تشمل كوبا والجمھورية الدومينيكية، وھايتي، و

في دراسة استقصائية للمكاتب القطرية من أجل جمع معلومات عن تنفيذ المبادرة الرباعية؛  البرنامجشرع  2014وخالل   -238

رنامج البوھو ما شمل مسائل بشأن االستراتيجيات الحكومية للحد من مخاطر الكوارث فيما يتعلق مثال بتاريخ وضعھا، ومساھمة 

ائية أن تقص ة االس تمثيل فيھا لديھا  للبرنامجفي المائة من البلدان التي يوجد  72 فيھا، والتحديات التي تواجھھا. وأظھرت الدراس

  كخط لألساس لتتبع التحسينات المقبلة. البرنامجاستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث، وھو رقم سيستخدمه 

  آليات الشكاوى والتعليقات 

ف المكاتب القطرية   -239 ب وتمكن  رنامجللبأبلغ ما يقرب من نص كاوى والتعليقات تعمل على النحو المناس عن آليات للش

اعدة، تفيدين وغيرھم من التعليق على نوعية ومالءمة المس يا مع التزام  )45(المس اءلة أمام من  البرنامجوذلك تمش بتعزيز المس

دنيا  في الوقت الحاضر متطلبات برنامجاليخدمھم من السكان. ويوفر ھذا خطا لألساس لقياس التقدم المحرز في المستقبل. ويضع 

كل جيد. وينبغي إنجاز ذلك بحلول  ادات عملية بھدف زيادة ورصد عدد المكاتب القطرية التي لديھا آليات للتعليقات تعمل بش وإرش

  .2015نھاية 

                                                            
  مكتبا قطريا عامال.  73مكتبا من بين  36يستند ھذا الحساب إلى  )45(
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  الكوارثالصعوبات في مجال اإلبالغ عن مؤشر تنمية القدرات للمبادرة الرباعية الكاريبية للحد من مخاطر 

ل التغييرات الطارئة على اإلطار المالي   -240 رين الثاني  للبرنامجتمكنت المكاتب القطرية، بفض ، من 2013في نوفمبر/تش

، 2014 تسجيل النفقات على تنمية القدرات وزيادتھا في فئة مخصصة لذلك. وزاد عدد المكاتب القطرية التي تبلغ عن ھذه الفئة في

ھا  مائة عن  62بزيادة  - )46(مليون دوالر أمريكي 345وبلغ مجموع النفقات على تنمية القدرات وزيادت يدخل 2013في ال . ولم 

ل تنمية القدرات عن زيادتھا، فھذه األخيرة  البرنامج أن تنمية القدرات ألن نظمه المالية ال تفص ر المبادرة الرباعية بش بعد مؤش

  على التنفيذ. البرنامجدة قدرة تركز أساسا على زيا

  تعميم الدروس المستفادة والمبتكرات 3.4نتيجة اإلدارة 

  الطوارئإجراء عمليات منتظمة للدروس المستفادة بشأن حاالت 

يا مع التزامه بأن يكون "منظمة للتعلم" توثق على نحو منھجي الدروس المستخلصة من أنشطته  - البرنامجيضطلع   -241 تمش

تفادة بعد -وتعمم المبتكرات الناجحة  ة بالدروس المس توى  بعملية خاص ، بينما تقوم المكاتب اإلقليمية 3كل حالة طوارئ من المس

توى  تخدمھا  لبرنامجا. ويحتفظ 2بعمل ذلك بعد كل حالة طوارئ من المس يات الناتجة عن ھذه العمليات ويس بقاعدة بيانات للتوص

  في المستقبل. ئلتعديل عملياته لضمان االستعداد لحاالت الطوار

  نظام البرنامج إلدارة المستفيدين والتحويالت :21 طاراإل

راه  البرنامج) ھو نظام SCOPEنظام العمليات النقدية ( ائم على نطاق كبير. وعنص روعات النقد والقس لتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مش

 البرنامجنظام لالرئيسيان ھما إدارة المستفيدين والتحويالت اللذان يمكن استخدامھما بالنسبة لجميع أنماط األنشطة، ونظام إلكتروني للقسائم. ويمكن ا

  الت األغذية والنقد والقسائم باستخدام الصور الفوتوغرافية وبصمات األصابع.وشركاءه من تسجيل المستفيدين من تحوي

طس/آب  ، 2014وقد بدأ العمل في برنامج إلكتروني يقوم على نظام العمليات النقدية لدعم الالجئين من ميانمار في مخيمين في بنغالدش في أغس

ك. ودعمت المعلومات المستقاة من النظام بشأن أسعار األغذية واالتجاھات الشرائية ومكن الالجئين من شراء األغذية في متجر عندما يرغبون في ذل

من تتبع اختياراتھم ومواءمة البرنامج طبقا لذلك.  البرنامجاتخاذ القرارات من يوم إلى يوم وعززت العالقات الطيبة مع الالجئين عن طريق تمكين 

إدماج المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/قاعدة بيانات حكومة بنغالدش في نظام  ونظرا ألن النظام يعمل مع نظم أخرى، فمن الممكن

ائم اإللكترونية بغية التأكد من أن  البرنامج ائم اإللكترونية أن  البرنامجللقس فير اإلحصاءات الحيوية للقس تفيدين. ويضمن تش لديه قائمة محدثة بالمس

  على توفير خدمة أفضل.  البرنامجساعدة ويساعد يتلقى المستفيدون الصحيحون الم

  تجاوز الھدف المحدد للتقييمات المستقلة المقررة 

واھد على التعلم والتحسن في   -242 تقلة فيالبرنامجالتقييمات مصدر رئيسي للش  . وقد أمكن تجاوز ھدف إنجاز التقييمات المس

تقييما بدال من الثالثة والعشرين التي كانت مقررة. وكان ذلك ممكنا  30، وذلك عندما أنجز 2014في المائة في  100السنة بنسبة 

تراتيجية أو حافظة من ل –تقييما كانت مقررة وألن عدد التقييمات المعقدة  11تقييما تنفيذيا بدال من  20نظرا إلنجاز  ة أو اس ياس س

كان أقل بمقدار عمليتين عما كان مقررا. وقد شارك مكتب التقييم، تحت قيادة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، في ثالثة  –العمليات 

انية في  ب السودان في الفلبين (أنجزت)، وجنو 3أي استجابات المستوى  – 2014تقييمات مشتركة بين الوكاالت للتقييمات اإلنس

  (ما زالت جارية)، وجمھورية أفريقيا الوسطى (قيد التحضير).

  االستعراض الندي لمھمة البرنامج في مجال التقييم يؤكد إحراز تقدم

تعراض الندي لمھمة  2014عرض على المجلس في يونيو/حزيران   -243 اته وم البرنامجاالس ياس نتجاته في مجال التقييم وس

ادي وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم.  اعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص الذي أجرته لجنة المس

نة  تعراض س تعراض أنه تم إحراز تقدم كبير منذ اس ة التي يتبعھا  2007وأكد االس ياس حاليا في مجال  البرنامجالذي أدى إلى الس

                                                            
  يشمل ھذا المبلغ المساھمات المقدمة عن طريق الصناديق االستئمانية. )46(
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في مجال التقييم واحدة من أفضل المھام في األمم المتحدة. إال  البرنامجوأكد ما قدرته وحدة التفتيش المشتركة من أن مھمة التقييم، 

اءلة والتعلم. وأثني  النتقال على اأنھا وجدت أن مكتب التقييم ال توجد لديه قدرات كافية لجميع المھام المتوقعة منه من حيث المس

واستراتيجياته وحافظاته القطرية وآثاره، ولكن مستوى التغطية على المستوى التشغيلي  البرنامجإلى التقييمات المركزية لسياسات 

انخفض إلى درجة "سيء". وتغطية التقييم على مستوى العمليات في تحسن نظرا لتخصيص موارد إضافية ويديرھا بصفة مؤقتة 

توى مكتب التقييم، وم تركة بين  البرنامجالتي تغطي عمل  3ن خالل إدخال تقييمات طوارئ المس ھامه في األطر المش وإس

  حاليا بمعالجة ما تبين من تخصيص موارد وإرشادات ومساندة غير كافية لمھمة التقييم الالمركزية. البرنامج. ويقوم الوكاالت

 ي السودانمبادرة الوصول اآلمن إلى الوقود والطاقة ف :22 طاراإل

سكان العالم. وفي  بدأ المكتب القطري في  2010يؤثر نقص الوقود ومرافق الطھي النظيفة على الصحة، والسالمة، وسبل العيش، والبيئة لدى ثلث 

) التي يساعد أحد مكوناتھا الرئيسية النساء على بناء مواقد الفحم الحجري المقتصدة في SAFEالسودان مبادرة الوصول اآلمن إلى الوقود والطاقة (

  . البرنامجاستخدام الوقود من أجل الحد من الحاجة إلى الحطب لطھي الحصص الغذائية المقدمة من 

العيش الزراعية. وتجري في الوقت الحاضر أنشطة الحراجة المجتمعية وسبل  2014أسرة في  211 850ويشمل برنامج المبادرة الذي وصل إلى 

مستفيد في شمال دارفور بشراكة مع أطراف من القطاع  5 000تجربة خيار للتمويل المستدام عن طريق أرصدة انبعاثات الكربون المسموح بھا مع 

  الخاص.

  
  اإلبالغ عن نتائج البرامج ومناصرتھا بفعالية 4.4 اإلدارة نتيجة

  البرنامج لنتائج البرامج وفي اإلبالغ عنھاالتحسينات في قياس 

   عن نتائج برامجه من خالل: البرنامجيبلغ   -244

 توى النواتج روع تنفيذي يبلغ عن النتائج على مس ائل في مقابل إطار النتائج  تقرير موحد عن كل مش توى الحص ومس

  االستراتيجية؛

  ككل مستقاة من تقارير المشروعات الموحدة؛ للبرنامجتقرير التقييم السنوي الذي يعرض معلومات مصنفة بالنسبة  

 .التعامل مع وسائل اإلعالم، والحكومات، والجمھور العام، والقطاع الخاص، ومتخذي القرارات، وقادة الرأي  

تخدم  2014وفي   -245 رين األول  البرنامجاس تراتيجية الذي وافق عليه المجلس في أكتوبر/تش وھو  – 2013إطار النتائج االس

تراتيجية  خالصة للحصائل والنواتج التي قيس كل منھا بمؤشر واحد على األقل من مؤشرات المنظمة. وقد أدى إطار النتائج االس

د التابع  عف في نظام الرص د  للبرنامجالجديد ومواطن الض د القائم على الميدان وإطار معياري جديد للرص إلى انتقال إلى الرص

ورته النھائية بحلول ال ع في ص لوض يا مع زيادة القدرات في المكاتب اإلقليمية، فإن فص نة. وتمش تائج إطار الن األول من الس

صبحت القطرية. وبسبب ھذه التغييرات أاالستراتيجية يستخدم حاليا بوصفه األساس لتعزيز قدرات الرصد واإلبالغ في المكاتب 

  . البرنامجعالمة مرجعية لتتبع مؤشرات أداء  2014

  تواصل النمو في تغطية وسائل اإلعالم

تخدم   -246 ائل اإلعال البرنامجاس تخدامه لوس معته، وزاد من اس ائل اإلعالم التقليدية والجديدة للترويج لعمله وس ادر وس م مص

  الرقمية.

  وكانت 2013في المائة عن  28، أي بزيادة بنسبة 2014قصاصة إخبارية في  103 001في  البرنامجأشير إلى عمل .

في المائة من الحاالت كما قيست في كل فصل بواسطة تحليل مستقل للمقاالت في وسائل اإلعالم  89التغطية إيجابية في 
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وھي بصفة رئيسية  -في المائة؛ أما التغطية غير المؤيدة  92في المائة و 85وتراوحت التغطية المؤيدة بين  )47(الرئيسية.

ص، ونقص األموال  في  1فقد تراوحت بين  -تقارير عن االعتداء على الموظفين، وحوادث النھب، وتخفيض الحص

 في المائة. 6المائة و

  وره االجتماعي على الخط البرنامجزاد ية تبلغ  من حض بة قياس مليون  22.5في المائة، مما أدى إلى ظھور  871بنس

ول إليھم على لعبة  تخدمين يمكن الوص ت وظھور مس تابع على الفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب، وغوغل+ وبنترس

  .)Freerice( اإلنترنت "فريرايس"

  مي بلغ مجموع عدد الزيارات بكي الرس في المائة عن  45أي بزيادة تفوق  –مليون  7.6على الخط إلى الموقع الش

2013.  

  حمالت على الخط مثل  البرنامجأطلقCAR Can’t Waitو ،#AdollarALifeline  تغرق اعة من  72التي تس س

تھدف متابعي مباريات كأس العالم لكرة القدم في  اكيرا يس يقى لش وريين، وفيديو موس في  2014أجل الالجئين الس

  البرازيل.

  ته محطة  البرنامجفي الواليات المتحدة األمريكية تلقى ص ل البرنامج الخاص الذي خص ح ظھور له بفض  CBSأوض

اء العاملين في برنامج األغذية العالمي الذين يخاطرون بحياتھم للحرب على الجوع، والذي  ركز على الرجال والنس

  إلنقاذ السوريين من الموت جوعا.

 ائل اإل طة تبلغ قيمة تغطية وس ية، ودور  البرنامجعالم ألنش ائل اإلعالم الرئيس افة إلى اإلعالن الخيري في وس باإلض

احات اإلعالن العمومية  ات المترو وغيرھا من مس اش ينمائي، واللوحات اإللكترونية في المطارات، وش العرض الس

  يون دوالر أمريكي.ستة وعشرين مل 2014ماليين الدوالرات؛ وكانت القيمة المعروفة لإلعالن الخيري في 

   دعوةمھمة جديدة في مجال ال

ندوق الدولي  2014في  دعوةفي مجال ال البرنامجركز جزء كبير من عمل   -247 بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والص

اني في  تدامة والقمة العالمية للعمل اإلنس للتنمية الزراعية على إعداد ھدف األمن الغذائي والتغذية في األھداف الجديدة للتنمية المس

تراتيجية لمھمة  2015ي يناير/كانون الثان 1. وتعزز العمل بإعادة الھيكلة التنظيمية بداية من 2016 عت اس الدعوة في التي وض

  تشمل اآلن شعبة االتصاالت. الموسعة الجديدة التي "لشراكة والحوكمة والدعوةاإدارة "

  

  المساءلة والتمويل – 5 بعدال

                                                            
  الرابع من السنة.فصل اإليبوال في المرض فيروس لحالة طوارئ  البرنامجشمل ذلك تقريرا خاصا عن تغطية وسائل إعالم  )47(

 بعض التقدم األداء الكلي في مجال المساءلة والتمويل :29الجدول 

 األداء نتائج اإلدارة

  موارد يمكن التنبؤ بھا وفي الوقت المناسب وتتميز بالمرونةالحصول على  1.5

  تخصيص الموارد بطريقة استراتيجية وشفافة وتتميز بالكفاءة 2.5

  استخدام أطر للمساءلة 3.5

  البرھنة على إدارة الموارد بفعالية 4.5
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  من حيث الشفافية والقيمة مقابل المال، والمساءلة عن الموارد ووضع التمويل الكامل. البرنامجبعد على أداء ھذا اليركز   -248

   الحصول على موارد يسھل التنبؤ بھا وفي الوقت المناسب وتتميز بالمرونة 1-5ة نتيجة اإلدار

  3مساھمات طوعية قياسية مع التركيز على طوارئ المستوى 

ل  2014في   -249 اھمات طوعية  5.38على  البرنامجحص كل مس ي  –مليار دوالر أمريكي على ش تجابة  –وھو رقم قياس اس

س بسخاء الجھات المانحة في فترة من العسر البرنامج. ويعترف البرنامجفي المائة في احتياجات  26لزيادة بنسبة  يما المالي، وال 

توى  تجابات المس إلى جزء كبير من االحتياجات اإلضافية. وأدى سخاء تلك الجھات إلى زيادة صغيرة التي أدت  3فيما يتعلق باس

  في المائة في نسبة االحتياجات اإلجمالية الملباة. 66إلى 

توى   -250 بة  3ومولت طوارئ المس اھمات الجھات المانحة في حالتي طوار2014في المائة في  78بنس ئ ، وتجاوزت مس

نة التوقعات ومكنت من مواصلة األنشطة في  . إال أن التمويل لم يكن ثابتا في جميع 2015اإليبوال والعراق في وقت الحق من الس

في المائة من التمويل الالزم، وأدى  58في الجمھورية العربية السورية إال  البرنامجالحاالت، ولم يكن مرنا دائما؛ فلم تتلق أنشطة 

اھمات توى  توقيت المس تجابات المس اق في الدعم المقدم. ومثلت اس في  البرنامجفي المائة من برنامج عمل  40، 3إلى عدم اتس

تبعدت 46، وتلقت 2014 تجابات، فقد مولت برامج  في المائة من التمويل الكلي. وإذا اس بة  البرنامجھذه االس في المائة  57بنس

لغ المليوني مليار دوالر أمريكي الالزم الحتياجات الطوارئ األخرى لم يمول إال االتجاھات المألوفة تاريخيا. ولكن مب على غرار

  ).8في المائة، وھو ما يدل على تحول كبير في الدعم المقدم من الجھات المانحة (انظر الشكل  49بنسبة 

  3المستوى  من لطوارئلحاالت ا: االحتياجات والمساھمات 8الشكل 

  (بمليارات الدوالرات األمريكية) 2014بھا البرنامج في  قاموعمليات الطوارئ التي 

  االنخفاض في المساھمات المتعددة األطراف للسنة الرابعة على التوالي 

  السعي إلى تمويل طويل األجل، وھو التمويل األساسي لجودة نظام المنح اإلنسانية. البرنامجيواصل   -251

  ر جھات المانحة المتعددة األطراف اھماتھا في  الكبرىمن بين العش اھمات 2014زادت ثماني جھات مس ، وزادت المس

بة  اھمات المتعددة األطراف، 2013في المائة عن  17المتعددة األطراف من حيث القيمة المطلقة بنس . غير أن المس

ا أزمة جمھورية أفبيقي
الوسطى

أزمة اإليبوال العراق جنوب السودان سوريا عمليات الطوارش من 
3غير المستوى 

 )بمليارات الدوالرات األمريكية( 3االحتياجات والتمويل لعمليات المستوى 

االحتياجات المساھمات

2‐

1‐
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في المائة.  8إلى  9من  –خفضت للسنة الرابعة على التوالي ، ان2014محددة كنسبة من المستوى القياسي الذي بلغته في 

، لكي يزيد من تمويله المتعدد األطراف، أن يزيد نسبة استجابات الطوارئ المدعمة من خالل نافذة البرنامجويتعين على 

  التمويل المتعدد األطراف.

  مليون دوالر أمريكي. 630أي  – 2014مستوى قياسيا للمساھمات المتعددة األطراف في  البرنامجحقق  

  بية  البرنامجتلقى ية من حيث القيمة المطلقة والقيمة النس اھمات نقدية قياس مليار دوالر أمريكي، وھو ما  4.1أي  –مس

لف المقدمة  75يعادل  ديد الس اھمات لتس اھمات. وقد وفرت الجھات المانحة ثلث ھذه المس في المائة من جميع تلك المس

اعدت  روعات، وبذلك س تخدام التمويل عن طريق السلف.  البرنامجللمش ماله العامل بفعالية ودعم اس تخدام رأس على اس

  يع الجھات المانحة على السماح بمثل تلك الطرق في استخدام المساھمات النقدية.تشج البرنامجويواصل 

  تخصيص الموارد بطريقة استراتيجية وشفافة وبكفاءة 2-5ة نتيجة اإلدار

  على زيادة الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد عن طريق: البرنامجيعمل   -252

  داخلية صارمة لتخصيص اللجنة االستراتيجية لتخصيص الموارد؛إقامة عمليات  

  خطة اإلدارة وتقرير األداء السنوي؛في  دعم البرامج واإلدارة المشتركة والنتائج في ميزانية أبعاد نتائج اإلدارةاستخدام   

 زء يزانيات المشروعات كجزيادة كفاءة عمليات الموافقة الداخلية على المشروعات وتحسين تحديد أولويات اإلنفاق في م

  من استعراض عمليات تصريف األعمال.

نة  البرنامجحقق   -253 ات  2014ھدفه المحدد لس ص يص الموارد جميع المخص تراتيجية لتخص تعرض اللجنة االس بحيث تس

روعات  مليون دوالر أمريكي من  262خصص مبلغ  2014لكي يوافق عليھا رئيس اللجنة. وفي  البرنامجالمتعددة األطراف لمش

روعات  مليون دوالر أمريكي  129.9مليون دوالر أمريكي لعمليات الطوارئ، و 93: البرنامجالموارد المتعددة األطراف لمش

روعات اإل 35.9للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، و مليون دوالر أمريكي للعمليات  3.2نمائية، ومليون دوالر أمريكي للمش

ية بتخصيص  ة المجلس القاض ياس يا مع س روعات اإلنمائية متمش في المائة من تلك األموال  90الخاصة. وكان التخصيص للمش

  )48(لبلدان التركيز.

  استخدام أطر للمساءلة 3-5 نتيجة اإلدارة

  الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

اءلة. وقد مأل  قائدا في نطاق األمم المتحدة في مجال النظم الداخلية للرقابة البرنامجيعد   -254 وإدارة المخاطر التي تعظم المس

ريف األعمال أو  2014جميع المديرين بيانا تعھديا في نھاية  وابط الداخلية واإلدارة المالية في وحدة تص فيما يتعلق بفعالية الض

وابط الداخلية  ؤولية عنه. ومكن ذلك المدير التنفيذي من التوقيع على بيان أكد فيه فعالية الض المكتب اإلقليمي الذي يتحملون المس

نوية. و وف المالية الس افة إلى الكش افي  البرنامجباإلض مان اإلض ھو إحدى المنظمات القليلة في األمم المتحدة التي تقدم ھذا الض

 )49(ھا.ألصحاب المصلحة في

ع   -255 نوية البرنامجوض را جديدا لقياس مدى امتالك المكاتب القطرية لخطة س مانات الداخلية، مؤش يا مع عملية الض ، تمش

في المائة من المكاتب القطرية ھذا الھدف،  83حقق  2014لألداء، وسجل للمخاطر، وخطة لالستعداد واالستجابة للمخاطر. وفي 

                                                            
لبلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل، والذي أكد في  البرنامجفي المائة على األقل من المساعدة اإلنمائية المقدمة من  90بتوفير  2003تشير العبارة إلى القرار الذي اتخذه المجلس في  )48(

  وثائق تالية.

)49(A/1-WFP/EB.A/2015/6   
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لة  ليمة.اللتزامه برقابة ما البرنامجوبرھنوا بذلك على مواص ر لماذا لم تف بعض  )50(لية وإدارية س ي الذي يفس بب الرئيس والس

  .3المكاتب القطرية بھذا الھدف ھو تحويل الموظفين للعمل بشأن طوارئ المستوى 

  تقييمات أداء وكفاءات األشخاص

ية لقياس األداء وقوة دافعة في كثير من  2004برنامج تقييم األداء المھني وتعزيز الكفاءات الذي بدأ في  يعد  -256 أداة رئيس

في المائة من الموظفين في  50بأنه لم يتم ملء استمارة البرنامج إال  البرنامجأفاد  2011القرارات المتعلقة بالمستقبل المھني. وفي 

دابير المتخذة خالل السنوات الثالث الماضية من أجل تحسين توقيت وجودة البرنامج أدت إلى معدل إتمام التاريخ المحدد، ولكن الت

ي يبلغ  باط  94قياس فه إحدى البرنامج. وھو ما يميز 2014في المائة بحلول نھاية فبراير/ش ب، بوص ، من حيث التوقيت المناس

  منظمات األمم المتحدة ذات المستوى الرفيع من األداء.

  معالجة توصيات الرقابة 

شأن التدابير المتخذة  البرنامجيعالج   -257 سرعة ممكنة، ويبلغ المجلس ب جميع التوصيات التي تصدرھا ھيئات الرقابة بأقصى 

  لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي، ومكتب التقييم، ووحدة التفتيش المشتركة.

نة ما   -258 ابات الداخلية ھو الحد من العدد المتبقي في نھاية س يات مراجعة الحس أن توص والھدف المحدد التخاذ التدابير بش

رغم أن المديرين واصلوا إقفال التوصيات بمعدل يشبه  )51(2014من تحقيق الھدف في  البرنامجمقارنة بالسنة السابقة. ولم يتمكن 

نويين لعام  ابات في تقريريھما الس ابقة. وأثنى مكتب المفتش العام ولجنة مراجعة الحس نوات الس بب  البرنامجعلى  2014الس بس

  دف ھي: العمل الذي تحقق لتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات الداخلية. وكانت األسباب الرئيسية لعدم تحقيق الھ

  يات التي تلقتھا في نة؛ فقد تلقت اإلدارة أكثر من ثالثة أمثال عدد التوص جلة خالل الس يات المس زيادة كبيرة في التوص

ورتھا  2013 ابقة في ص نوات الس ابات المرحلة من الس ع مراجعة الحس نظرا ألن مكتب المفتش العام والرقابة وض

  النھائية؛ 

 تجا ر من أجل طوارئ عجز المكاتب القطرية عن االس بب نقص الموظفين الناتج عن عمليات النش يات بس بة للتوص

  .3المستوى 

   

                                                            
، أما التقييمات الشاملة للمخاطر فھي مدمجة في جميع وثائق 3والمستوى  2في المائة كنتيجة للدعم المقدم لطوارئ المستوى  98بلغ االمتثال لسجل المخاطر في المكاتب القطرية  )50(

  المشروعات.

لم توصيات التي  106البالغ عددھا ، أي أنه يفوق التوصيات توصية 166إلى  2014نون األول ديسمبر/كا 31دد توصيات مراجعة الحسابات الداخلية التي لم تكن قد نفذت بعد في وصل ع )51(

   .2013ديسمبر/كانون األول  31تكن قد نفذت في 
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  الموارد إدارة فعالية على البرھنة 4-5 نتيجة اإلدارة

  انخفاض مستويات أرصدة المشروعات غير المنفقة

ية على اإلدارة الفعالة للموارد في   -259 رات الرئيس روعات عند  البرنامجأحد المؤش دة لم تنفق لدى المش ھو مدى وجود أرص

روعات التي أقفلت خالل  دة  2014إقفالھا، والتي يجب أن تعاد إلى الجھات المانحة أو أن تعاد برمجتھا. وفي المش بلغت األرص

  .2013التي تحققت في  0.05نية، أي أقل من المستويات المألوفة تاريخيا، ولكنھا تفوق نسبة في المائة من الميزا 0.2التي لم تنفق 

   الخسائر في األغذية بعد التسليم

ليم أقل بالفعل عن الھدف البالغ  2014في   -260 ائر بعد التس ل  2كانت الخس مليون طن متري من  4.5في المائة. ومن أص

ليم في  –في المائة  0.49أي  –طنا متريا  18 921األغذية التي جرت مناولتھا، قُيِّد  ائر بعد التس بة 2014كخس ، وھو ما يقل بنس

  .2013في المائة عن  0.24

  المحرز بشأن الحد من انبعاثات غاز الدفيئة  تواصل التقدم

ستراتيجية   -261 ستحدثت ا ، وھي من أوائل االستراتيجيات المماثلة في األمم 2012للحد من انبعاثات غاز الدفيئة في  البرنامجا

أداء دور القائد في  البرنامج. ويواصل 2008يات في المائة عن مستو 10مستويات غاز الدفيئة بنسبة  المتحدة. والھدف ھو خفض

سبة  مجال االستدامة البيئية في األمم المتحدة، فقد حقق انخفاضا ، وھو 2014و 2008في المائة في غازات الدفيئة فيما بين  9.5بن

وھو إنجاز كبير في سنة تميزت بزيادة كبيرة  )52(ويقل قليال عن ھدف العشرة في المائة. 2013في المائة عن  1.1انخفاض بنسبة 

، وھو ما استلزم مزيدا من عمليات خدمات النقل الجوي لألمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية (انظر 3في العمليات وطوارئ المستوى 

  بشأن العمليات الجوية في جنوب السودان). 16 طاراإل

  االستنتاجات 

  .2014القوي في تنفيذ خطته االستراتيجية في  البرنامجأداء  أبعاد نتائج اإلدارةعد الدعم المشترك المقدم من سا  -262

 

 

 

   

                                                            
  تمشيا مع الخطة االستراتيجية. –في المائة في السنة  2أي  – 2017بحلول  2008في المائة عن انبعاثات  18ھو خفض االنبعاثات بنسبة  للبرنامجالھدف الجديد  )52(
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  آفاق المستقبل: الجزء الرابع

يكون العا  -263 بة س م باألمل والقلق بالنس في العالم. فھناك أمل ألن إيجاد عالم بدون جوع يعد غاية األھداف  للجوعىم القادم عاما يتس

ديدا ألن الطو اء على الجوع خالل جيل واحد. ولكن ھناك قلقا ش تدامة التي توفر اھتماما بالعمل من أجل تحقيق القض رئ االجديدة للتنمية المس

ية التي تھد توى  50د اآلن الرئيس ار. فعدد حاالت الطوارئ الكبيرة المتزامنة من المس خص ال تبدي أي عالمة على االنحس ع  3مليون ش تض

فل قائمة  البرنامج ية" في أس غط ھائل ألنه يتعين عليھم تلبية ھذه المطالب ومواجھة حاالت طوارئ "منس ركاءه والمانحين تحت ض وش

  األولويات.

 للقضاء على الجوع نقطة تحول 2015جعل عام 

ھدھا ھذا  2015عام  البرنامجيعتبر   -264 ية التي يش اء على الجوع، نظرا لعدد من األحداث الرئيس بة للقض نقطة تحول بالنس

ترك لإلجراءات المطلوبة: ويعترف  –العام  تطيع اب البرنامجولكن ال يزال ھناك عمل يلزم القيام به إليجاد فھم مش لقيام أنه ال يس

دءا  ة كبيرة ب ت تغييرات تنظيمي د أجري ات. وق راك ة ش ام ار في إق تثم ل االس ب أن يواص ه يج ده، وأن ل وح ذا العم   بھ

نت إمكانات 2015من يناير/كانون الثاني  تعد  البرنامج، وتحس تراتيجية  البرنامجالتغذوية ودعمه للحكومات. ويس لتنفيذ االس

 ، وسيجري مزيدا من التغييرات في إطاره المالي.الجديدة لشؤون العاملين

 الشراكات االستراتيجية من أجل القضاء على الجوع

ينفذ 2015في عام   -265 تراتيجي  البرنامج، س تويين االس راكات على المس ية الجديدة لتعزيز الش س راكة المؤس تراتيجية الش اس

غيلي تدامة المقترح وھو والتش يوحد مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية دعمه لھدف التنمية المس ، وس

 القضاء على الجوع كجزء من خطة التنمية المستدامة. 

، 2015يز مبادرة القضاء على الجوع في عام في مناسبات دولية حكومية ومشتركة بين الوكاالت لتعز البرنامجوسيساھم   -266

 تمشيا مع استراتيجية الشراكة المؤسسية:

  ينداي إطار ما بعد عام يقر المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في س  2015في مارس/آذار، س

مان أن يعترف باألخطار المتعلقة  البرنامجللحد من أخطار الكوارث: ويعمل  ومنظمة األغذية والزراعة وآخرون لض

 بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية التي تؤثر في الشعوب والمجتمعات الفقيرة.

  تخدم الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لھا معرض ميالنو عام تس ية إنھاء الجوع  2015وفي مايو/أيار، س لعرض قض

 م.على نطاق العال

 لجوع: الضوء على قاعدة األدلة عن تكلفة ا البرنامج/تموز، وفي المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، سيسلط وفي يولي

تثمارات فعالة من حيث التكلفة  بكات الحماية االجتماعية واألمان والوقاية من نقص التغذية تُعد اس تثمارات في ش فاالس

يعزز  ا ابتكاراته وأدواته خالل عام  رنامجالبولھا آثار بعيدة المدى. وس ة 2015أيض مرفق مواجھة آثار تغير ، وخاص

 وھو استثمار متعدد السنوات لدعم بناء الصمود والتغذية. –) FoodSECuREاألمن الغذائي (المناخ لتعزيز 

  اھم يس بتمبر/أيلول، س تكمال في اس البرنامجفي مؤتمر القمة الخاص للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في س

تعينا بحملته لتحقيق القضاء على الجوع. وستستضيف الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  تدامة، مس أھداف التنمية المس

 لھا مناسبة جانبية لتأكيد التزامھا بالقضاء على الجوع، وإطالق برامجھا دعما ألھدف التنمية المستدامة. 
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 يدعم في مؤتمر األمم المتحدة المعني ب مبر/كانون األول، س تفاقية األطراف في ا البرنامجتغير المناخ في باريس في ديس

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لمجابھة آثار تغير المناخ على األمن الغذائي والتغذية، وليعد نفسه كمبتكر رائد 

 ة األخطار. لبرامج تتعلق بالتغذية وخاصة بالتكيف مع تغير المناخ وإدارومنفذ 

طنبول عام   -267 اني في اس يعقد األمين العام لألمم المتحدة أول مؤتمر قمة عالمي للعمل اإلنس يكون حافزا 2016وس ، والذي س

ر القوة الحالية، والتكيف مع تعقيد ونطاق ومدة األزمات الرئ اني بغية زيادة عناص ية.للتغيير في نظام العمل اإلنس اقا مع  يس واتس

والتحويل عن طريق االبتكار،  الفعالية اإلنسانية، والحد من ھشاشة األوضاع وإدارة المخاطر، –المواضيع األربعة لمؤتمر القمة 

تخدم  –وتلبية احتياجات الناس في حالة النزاع  ندوق الدولي للتنمية البرنامجيس يق مع منظمة األغذية والزراعة والص ، بالتنس

 ية، مزاياه النسبية فيما يتعلق بالفعالية التشغيلية وتقديم خدمات مشتركة للمجتمع اإلنساني.الزراع

 ئالقضاء على الجوع واالستجابة للطوارتغييرات تنظيمية لتعزيز 

مل التغييرات التنظيمية في عام   -268 تش تمدة من مبادرة 2015س اء على الجوع  "الوفاء بالغرض"، والمس بغية تعزيز القض

 :واالستجابة الفعالة لحاالت الطوارئ ما يلي

  اھمات نقل مؤقت لوظيفة أمين عام اعد إلى نيويورك إلدارة مس تدامة لما بعد عام  البرنامجمس في أھداف التنمية المس

اني لعام2015 تدامة ومؤتمر القمة العالمي المعني بالعمل اإلنس ، وتوحيد األداء في األمم 2016 ، وتمويل التنمية المس

 المتحدة؛ 

 ؛واختصار تسلسل القيادة من المدير التنفيذي إلى المكاتب اإلقليمية لتحسين المساءلة 

 بعد توسيعھا، وخاصة  دعوةوتحسين التوعية العامة عن طريق وضع وظيفة االتصاالت في إدارة الشراكة والحوكمة وال

 ؛دعما لجمع اإليرادات دعوةلتحسين ال

  لمبادرات لالبتكار والترويج ل خطة مؤسسيةوشعبة جديدة إلدارة االبتكار والتغيير مسؤولة أمام المدير التنفيذي، وستضع

 الواعدة وعالية التأثير، وخاصة تلك المقدمة من المكاتب الميدانية؛

 ين معلومات اإلدارة عن يير الموارد لتحس عبة تكنولوجيا المعلومات إلى إدارة تس طريق مواءمة وظائف  ونقل ش

 تكنولوجيا المعلومات، والمالية، وإدارة األداء؛

  لة اإلمداد، مع التركيز على دعم لس عبة جديدة لس تعداد للطوارئ وش مل االس وإعادة تنظيم إدارة خدمات العمليات لتش

 الوحدات الميدانية.

  تحسين قدرات البرنامج التغذوية والوطنية

 بالنسبة لإلجراءات الخاصة بالتغذية في أنه يستطيع أن يكون له أكبر األثر في أربعة مجاالت: البرنامجتتمثل قيمة   -269

 وء التغذية الحاد (تعالج اليونيس وء التغذية الحاد المعتدل وتقي من س طة تعالج س وء ال فتنفيذ برامج وأنش تغذية الحاد س

 الوخيم)؛

 بة لألطفال الذين تتراوح أعمارھم بين وتعظيم توافر األغذية الت ول عليھا بالنس ھر 6كميلية المغذية والحص  24و أش

 شھرا؛

  ھر حية، وأثناء األش ة أثناء مراحل الحمل الثالث بالتعاون مع النظم الص مان الدعم التغذوي والغذائي للمرأة، خاص وض

 الستة األولى من الرضاعة؛
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 ة بين المراھقات.وعالج حاالت نقص المغذيات الدقيقة، خاص 

ه التغذوية، تمشيا مع قيمت البرنامجوستقوم شعبة التغذية الجديدة ببناء قدرات الموظفين واستحداث أدوات لتحسين إمكانات   -270

اركة  تدعم مش ايا التغذية. وفي عام  البرنامجوس تتعاون مع أصحاب المصلحة في قض تتمثل 2015في مؤتمرات التغذية، وس ، س

 التغذوية على المستوى القطري. البرنامجاألھداف في تحديد تعزيز التغذية استنادا إلى تقييم مستقل، وتحسين حصائل 

اع.   -271 ة األوض اش طة الدخل، حيث غالبا ما يؤدي عدم تكافؤ الفرص إلى ھش ويعيش اآلن معظم الجوعى في بلدان متوس

ياق، يحتاج  اھمات ايجابية في ھذا الس ع   )1إلى ما يلي:  البرنامجولتقديم مس طة الدخل على وض اعدة حكومات البلدان المتوس مس

ات ونظم وطنية لتنمية القدرات والعمل في  ياس راكة؛ س اعدة الحكومات   )2ش بية لمس تخدام مزاياھا النس وإيجاد طرق مبتكرة باس

 على توفير األمن الغذائي وتقديم الدعم التغذوي المطلوب لتحقيق ھدف القضاء على الجوع. 

سيواصل   -272 ه المشاركة على المستوى القطري إليجاد تطوير نھج "الحافظة" تجا البرنامجولتعزيز تنمية القدرات الوطنية، 

 صلة مباشرة بالخطة االستراتيجية. ويقوم نھج الحافظة على عنصرين ھما:

  .تعراض تحديات تحقيق القضاء على الجوع تعراضات بقيادة بلدان في كمبوديا، والصين، واس تُكملت اس يا، إاس ندونيس

ير ال نت فھم التحديات والخيارات المتاحة وأخرى جارية في إكوادور، والھند، وزمبابوي. وتش تعليقات إلى أنھا حس

 الستئصال الجوع. 

 .تراتيجية قطرية ة  خطط اس ات تقودھا البلدان: وھي تحدد الخطط البرنامجية الخاص تعراض تند ھذه الخطط إلى اس تس

 واندونيسيا. كمبوديا، ومواءمتھا مع األولويات الوطنية واألھداف الدولية. ويجري التخطيط في بالبرنامج

 قدرات الموظفين ومجموعات المھارات

 المناسبة وبالمھارات المناسبة، فإنه سيقوم بما يلي: في األدوار البرنامجلضمان مشاركة قوة عمل   -273

 يواصل رعاية المواھب والمھارات والخبرات على جميع مستويات الموظفين؛ 

  تراتيجية مولالتنوع والوينفذ اس م بالكفاءة ومتنوعة وموجھة ش ائية إليجاد قوة عمل تتس ، وبرنامج تطوير القيادات النس

 نحو النتائج؛

  ادة تف دروس المس ال ة ب ان تع ارة، واالس افيين ذوي مھ ة لحاالت الطوارئ بموظفين إض تجاب ة االس ائم   وتعزيز ق

 ؛2014من عام 

  قائمة االستجابة لحاالت الطوارئ إلحالل الموظفين الذين تم توزيعھم؛وإتاحة التدريب أثناء العمل، وزيادة استخدام 

 وضمان أال تكون عمليات توزيع الموظفين في حاالت الطوارئ، في مرحلة البداية، عبئا على الموظفين وأسرھم؛ 

 اء المھ دوليين لبن ة والموظفين الفنيين الوطنيين وال ام ة الع تخدام اإلطار الوظيفي لموظفي الخدم ة ارات المطلوبواس

 ودعم الموظفين في إدارة مجاالتھم الوظيفية؛ للبرنامج

 واستخدام مجموعات المواھب إليجاد مرشحين مؤھلين ومتاحين للتوزيع على النحو المطلوب؛ 

 اء على الجوع من أجل تزويد القادة بالمھارات والخبرة إلدارة أفرقتھم بطريقة فعالة دعما  وتنفيذ البرنامج الرائد للقض

 ومستفيديه؛ للبرنامج

 موظف على طرائق النقد والقسائم.  2 000 وتدريب 

  عمليات ونظم صنع القرار
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على مر السنين باستخدام مساھمات المانحين المؤكدة من أجل تقديم قروض للمشروعات  للبرنامجتم تطويع اإلطار المالي   -274

الروابط األقوى بين التمويل والنتائج أكثر وضوحا من أجل تشجيع التمويل المرن  وسلف لمشتريات األغذية، ولكن يجب أن تكون

 الذي يمكن التنبؤ به للمكاتب القطرية.

الح البنيان المالي   -275 تمر إص يس ين إدارة موارد  2015في عام  للبرنامجوس من أجل تلبية الطلبات  البرنامجبغية تحس

تقترح األمانة طرقا لزيادة اليقين والقدرة على  اور مع المجلس، س تركة. وبالتش اعدة الغذائية والخدمات المش المتزايدة على المس

غيلية المتاحة للمديري التنبؤ بموارد المكاتب القطرية، ف نوزيادة خيارات إدارة الموارد التش اءلة والش افية القطريين، وتعظيم المس

 عند قياس األداء واآلثار. 

 قدرة البرنامج على االستجابة للطوارئ

الخاص باالستجابة للطوارئ يستند في البداية إلى القدرة على االستجابة في وقت واحد لحالتي طوارئ  البرنامجكان نھج   -276

توى  توى البرنامج. ولكن نظرا ألن مباغة واحدة وحالة طوارئ 3من المس تجيب لخمس حاالت طوارئ من المس في نفس  3  يس

 طريقة فعالة. الوقت، أصبح ھناك تساؤل عن كيفية مواجھته لحالة طوارئ أخرى ب

تعرض 2015وخالل عام   -277 يس يات  البرنامج، س يبحث توص تعداده لحاالت الطوارئ، وس االفتراضات التي يقوم عليھا اس

ح أنه يلزم المزيد من العمل في بعض المجاالت. ولھذ اد بفعالية التغييرات األخيرة، ولكنه أوض يقوم  االتقييم األخير، الذي أش

 بما يلي: البرنامج

  مان الرقابة ع حدود بين المجاالت الوظيفية، وض تجابة لھا، بوض تعداد لحاالت الطوارئ واالس طة االس تعميم أنش

 الصحيحة، وتوفير التمويل المنتظم؛

 تجابة لحاالت الطوارئ عن طريق إدخال التدريب قبل حالة الطوارئ وبعدھ ين تدريبه الوظيفي الداعم لالس ، اوتحس

 وزيادة عدد المشاركين؛

  بعنوان "االستعداد لحاالت الطوارئ"؛ البرنامجوبدء تنفيذ دورة إلزامية للتعلم االلكتروني لجميع موظفي 

 وتوضيح دور شعبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة كجزء من إعادة تنظيم إدارة الدعم التشغيلي؛ 

 واستكمال واعتماد مرفق االستجابة المؤسسية؛ 

  .وتبسيط مجموعة أدوات االستعداد واالستجابة للطوارئ لكي تستخدمھا المكاتب القطرية 

 التميّز في إدارة البرامج واألداء

اءلة تتناول أداء   -278 نوي وثيقة للمس اعدة الغذائية لمن يحتاجونھا. وفي الس البرنامجيُعد تقرير األداء الس وات نفي تقديم المس

ابقة، حقق  تعينا ببيانات نوعية أكثر منھا واقعية عما  البرنامجالس اءلة، مس طفرة في األداء على مدى عام للوفاء بمتطلبات المس

 . البرنامجحققه 

عى   -279 تندة  البرنامجويس ع نظم قوية مس داء إلى األدلة لتعريف األلتحقيق التميّز في إدارته للبرامج واألداء عن طريق وض

يحتاج  ية عن النتائج. ولتحقيق ذلك، س ه واإلبالغ عنه، وتقديم تقارير رئيس ع جميع النظم في مكان البرنامجوقياس ھا مع إلى وض

يا لعمله اليومي. ويجري إحراز  را رئيس تويات، باعتبار ذلك عنص اإلجراءات المطلوبة لتعزيز اإلبالغ عن األداء على جميع المس

 قدم كبير. ت

مة لتحقيق عالم خاٍل من الجوع. وفي عام   -280 ه يمكن عمله" حاس ، 2015إن الحكمة المأثورة التي تقول "ما يمكن قياس

تويات يحدد مسساس، واألخطوط ضع وسي، والفعاليةة كفاءالجمع أدلة قوية عن نواتجه وحصائله بغية تعظيم  البرنامجسيواصل 
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قدر المستطاع. وسيسعى لسد فجوات األدلة التي يحددھا ھذا التقرير بوضوح في أسرع وقت ممكن: وسيؤدي بدء  مستھدفة مرنة

) إلى دعم SPRINGتنفيذ أداة رصد وتقييم المكاتب القطرية (كوميت)، وتطبيق إصدار التقارير الموحدة الذكية عن المشروعات (

نى لھم إحداث فرق دائم في  لبرنامجاھذه العملية. وھدف  ھو أن يضع أفضل بيانات األداء في أيدي المديرين في الميدان حتى يتس

  في العالم. جوعىحياة ال
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 130 2014 لعام السنوي التقرير – األخالقيات مكتب أنشطة  -الملحق الرابع

  

 140 بعقود لمدة سنة أو أكثر البرنامجالموظفون في   -الملحق الخامس

  

 141 المالمح العالمية للمعونة الغذائية   -الملحق السادس

  

 142 2014من األغذية لعام  البرنامجمشتريات   -الملحق السابع

  

 146 2014مجموع المساھمات المؤكدة في عام   -الملحق الثامن
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 156 2014 عام في المدني المجتمع من الشركاء مع التعاون -باء  

  

 157  بشأن تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات البرنامجمؤشرات  -الملحق الحادي عشر

-2014( االستراتيجية الخطة مع المتوائمة غير المشروعات: النتائج على عامة نظرة -الملحق الثاني عشر
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مساھمة البرنامج في األھداف اإلنمائية لأللفية األول: الملحق

 األرقام الرئيسية

 
 

2012 2013 2014   

 الھدف األول لأللفية: القضاء على الفقر المدقع والجوع

 المستفيدون

 )2012بلدا في  80و 2011بلدا في  75بلدا ( 82مليون جائع في   80.0 80.9 97.2 
 مليون امرأة وطفل  66.8 67.9 82.1 
 2.4 4.2 6.7  

 مليون الجئ
 مليون مشرد داخليا  14.8 8.9 6.5 
 مليون عائد  0.8 0.5 0.7 
 القسائم"ومليون مستفيد من "النقد   8.9 7.9 6.0 

 كمية المعونة الغذائية

 من األغذية الموزعةمليون طن متري   3.2 3.1 3.5 
 2.1 2.1 2.2  

 مليون طن متري من األغذية المشتراة

 البلدان النامية والمساعدة المقدمة من البرنامج

في المائة من الموارد اإلنمائية المتعددة األطراف التي وصلت إلى بلدان معايير   90 90 90 

 التركز
 التي وصلت إلى أقل البلدان نموافي المائة من الموارد اإلنمائية   57 74 77.5 
 في المائة من األغذية المشتراة بالطن في البلدان النامية  81 85.9 86 
التي وصلت إلى البلدان األفريقية جنوب الصحراء  البرنامجفي المائة من موارد   49 48 67.7 

 الكبرى

 الھدف الثاني لأللفية: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

 )1(مليون تلميذ تلقوا وجبات مدرسية/حصصا غذائية منزلية   17.0 18.5 17.5 
 في المائة كّن فتيات  49 49 49 

 الھدف الثالث لأللفية: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 في المائة من المستفيدين كّن من النساء والفتيات  51.9 52.2 51.7 

 معدل وفيات الطفلالھدف الرابع لأللفية: تخفيض 

 البرنامجمليون طفل تلقوا المساعدة في عمليات   51.0 51.8 63.7 
 مليون طفل شخص مرضھم بسوء التغذية تلقوا دعما تغذويا خاصا  7.3 7.8 9.8 

 الھدف الخامس لأللفية: تحسين الصحة النفاسية

 مليون امرأة ضعيفة تلقت دعما تغذويا إضافيا  3.0 3.0 2.9 

   

                                                            
 في ھندوراس. البرنامجمليون من أطفال المدارس الذين استفادوا من صندوق استئماني يديره  1.2إضافة إلى  )1(
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 مساھمة البرنامج في األھداف اإلنمائية لأللفية :األول الملحق

 األرقام الرئيسية 
 
 

2012 2013 2014   

 الھدف السادس لأللفية: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرھما من األمراض

من البلدان الخمسة وعشرين التي يوجد فيھا أعلى معدل النتشار فيروس نقص   14 15 14 

 )2( البرنامجالمناعة البشرية ومرض اإليدز تلقت مساعدة من 
مليون شخص متأثر بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز تلقوا مساعدة   0.7 1.3 1.6 

 البرنامجغذائية من 
في إطار أنشطة الوقاية من السل وفيروس نقص المناعة بلدا تلقى مساعدة   29 31 33 

 البشرية ومرض اإليدز

 الھدف السابع لأللفية: كفالة االستدامة البيئية

كحافز لبناء األصول، وبناء القدرة على  البرنامجمليون شخص تلقوا غذاء من   12.7 15.1 15.1 

 الصمود في وجه الصدمات والحفاظ على سبل العيش

 الثامن لأللفية: إقامة شراكة عالمية من أجل التنميةالھدف 

 شريكا احتياطيا  19 20 20 
بعثات تقدير المحاصيل واألمن الغذائي المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة   7 3 3 

 تم تنظيمھا والبرنامج
تم  امجوالبرنبعثة تقييم مشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   12 13 11 

 تنظيمھا 
كيانا مؤسسيا من القطاع الخاص قدمت الدعم بمنح ھدايا نقدية وعينية قيمتھا   110.3 88.4 64.4 

 مليون دوالر أمريكي
 البرنامجمنظمة غير حكومية عملت مع   122 1 340 1 447 1 

 

                                                            
 البرنامجفي المائة). وتزداد تغطية  56تعاني من انتشاره بمعدالت مرتفعة فيھا ( 25بلدا من بين  14برامج للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية في  البرنامج، كان لدى 2014في عام  )2(

 . جنيف.UNAIDS .2014 .The Gap Reportيا). المصدر: قأفري عندما تؤخذ بالحسبان البلدان التي ليس له عمليات فيھا (أنغوال، باھاماس، بوتسوانا، الغابون، ناميبيا، نيجيريا، جنوب
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 )2018-2014إطار النتائج االستراتيجية للبرنامج (الخطة االستراتيجية  ألف: -الملحق الثاني 
 

  يرجى مالحظة ما يلي: 

اعدة  الح اودعمه  البرنامجيتعلق اإلطار بجميع النتائج المحرزة بمس ر والمجتمعات المحلية والحكومات وغير ذلك من (لص ألس

   .)الكيانات مثل المدارس
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  النتائج والمؤشرات الشاملة

، أثناء تخطيط المشروعات وتصميمھا وتنفيذھا المتضررين، والشراكة االعتبارات الجنسانية، والحماية والمساءلة أمام السكانال يمكن تحقيق الحصائل والنواتج الواردة في إطار النتائج االستراتيجية بالكامل من دون إدراج 

بجميع ذات الصلة النتائج الشاملة ه؛ وقد أُدرجت أدناه بوصفھا طار ونواتجاإلحصائل تتقاطع مع المجموعة الكاملة من الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين، والشراكة اعتبارات االعتبارات الجنسانية، وورصدھا. ف

  المشروعات، وجميع الحصائل وجميع النواتج. كما أُدرجت أيضا مجموعة من المؤشرات التي تعتبر إلزامية حيثما انطبقت.

  المستويات المستھدفة  المؤشرات  النتائج

  االعتبارات الجنسانية

  تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 

النساء والرجال الذين يتخذون قرارات بشأن نسبة النساء والرجال المعانين، أو كل من 

 استخدام النقد أو القسائم أو األغذية داخل األسرة

 

 المستوى المستھدف: يخص مشروعات بعينھا

  في المائة 50المستوى المستھدف: أكثر من   الالتي يشغلن مناصب قيادية في لجان إدارة المشروعاتنسبة النساء المستفيدات 

أو النقد غذية لجان إدارة المشروعات المدربات على طرائق توزيع األنسبة عضوات 

  أو القسائم

  في المائة 60المستوى المستھدف: أكثر من 

  الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين

واستخدامھا في ظروف لبرنامج تقديم مساعدات ا

  مأمونة ومسؤولة وكريمة

  

نسبة األشخاص المعانين الذين ال يتعرضون لمشاكل تمس سالمتھم أثناء سفرھم من 

  مواقعھا أو داخلالبرنامج إلى برامج و

  

في المائة للعمليات  90في المائة لعمليات الطوارئ؛ و 80المستويات المستھدفة: 

  ائيةفي المائة للبرامج القطرية/المشروعات اإلنم 100الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛ و

(األشخاص المدرجون  البرنامجنسبة األشخاص المعانين الذين يتلقون معلومات عن 

 ، وما سيحصلون عليه، والجھات التي يمكنھم تقديم شكاواھم إليھا) البرنامجفي 

في المائة للعمليات  80في المائة لعمليات الطوارئ؛ و 70المستويات المستھدفة: 

 في المائة للبرامج القطرية/المشروعات اإلنمائية 90الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛ و

  الشراكة

تنسيق تدخالت المساعدة الغذائية وتكوين 

 الشراكات والحفاظ عليھا

  المستوى المستھدف: يخص مشروعات بعينھا  نسبة أنشطة المشروع المنفذة بمشاركة من شركاء تكميليين 

المشروع، (بما فيھا المنظمات غير  قيمة األموال التكميلية التي يقدمھا الشركاء إلى

الحكومية والمجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية 

  والمصارف اإلنمائية)

  المستوى المستھدف: يخص مشروعات بعينھا

 المستوى المستھدف: يخص مشروعات بعينھا  عدد المنظمات الشريكة التي تقدم مدخالت وخدمات تكميلية

    

 )2018-2014إطار النتائج االستراتيجية للبرنامج (الخطة االستراتيجية  ألف: -الملحق الثاني 
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  : إنقاذ األرواح وحماية ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ1الھدف االستراتيجي 

 الغايات

تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

  ما دون مستويات الطوارئ

  تمكين النساء والرجال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذيةحماية األرواح وسبل كسب العيش، مع  -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االستعداد للصدمات وتقديرھا واالستجابة لھا وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

  

 المساھمة في:

  لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول 

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 البياناتالمستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر   )1(المؤشرات الحصائل

: استقرار أو انخفاض معدالت نقص التغذية 1-1الحصيلة 

والحوامل  شھرا 59أشھر إلى  6من بين األطفال 

  )2(والمرضعات

  

 : ألف، كافذات الصلة النواتج

األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل:  1-1-1

معدالت التعافي، والوفيات، والتخلف عن العالج، 

 وعدم االستجابة 

في المائة؛ معدل عدم  75في المائة؛ معدل التعافي أكثر من  3المستويات المستھدفة: معدل الوفيات أقل من 

  في المائة 15في المائة؛ معدل التخلف عن العالج أقل من  15االستجابة أقل من 

 ؛ تقارير شركاء التعاون الشھريةالبرنامجمصادر البيانات: سجالت المرضى لدى وزارة الصحة/

نسبة السكان المستھدفين الذي يشاركون في عدد  1-1-2

  )3(كاف من عمليات التوزيع

  في المائة 66المستوى المستھدف: أكثر من 

  مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

نسبة السكان المؤھلين الذين يشاركون في  1-1-3

 البرنامج (نطاق التغطية)

في المائة في المناطق  50سوء التغذية الحاد المعتدل أكثر من المستويات المستھدفة: نطاق تغطية عالج 

في المائة في المخيمات؛ ونطاق  90في المائة في المناطق الحضرية، وأكثر من  70الريفية، وأكثر من 

  في المائة 70تغطية الوقاية أكثر من 

  واالستقصاءاتمصادر البيانات: أسلوب التقييم شبه الكمي إلمكانية الوصول ونطاق التغطية، 

: استقرار أو تحسن معدل استھالك األغذية 2-1الحصيلة 

خالل فترة تقديم المساعدة إلى األسر المستھدفة و/أو 

  األفراد المستھدفين

  

حسب جنس رب  )4(،درجة االستھالك الغذائي 1-2-1

 األسرة

الغذائي الضعيف لدى األسر المستھدفة/األفراد المستوى المستھدف: الحد من انتشار درجة االستھالك 

  في المائة 80المستھدفين بنسبة 

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

                                                            
 المؤشرات باللون الداكن ھي مؤشرات الحصائل الرئيسية. )1(

 شھرا. 59أشھر إلى  6لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال من  3-1-1و 2-1-1للوقاية من سوء التغذية الحاد؛ والمؤشران  3-1-1و 2-1-1لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل؛ والمؤشران  3-1-1و 1-1-1سيقاس المؤشران  )2(

 في المائة ما إذا كانت األغذية المغذية المتخصصة قد وزعت بكميات كافية على مدى الفترة الزمنية. 66البالغ  يقيس مدى المشاركة في البرامج، خاصة عدد عمليات التوزيع التي يشارك فيھا الشخص في إطار التدخالت التغذوية. ويقيس المستوى المستھدف )3(

  فھي تمثل االستھالك "المقبول". 35فھي تمثل االستھالك "الَحدّي"؛ وإن زادت عن  35و 21.5فھي تمثل االستھالك "الضعيف"؛ وإن تراوحت ما بين  21الغذائي تساوي أو تقل عن إن كانت درجة االستھالك  )4(
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  : إنقاذ األرواح وحماية ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ1الھدف االستراتيجي   ب

 الغايات

تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

  ما دون مستويات الطوارئ

  تمكين النساء والرجال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذيةحماية األرواح وسبل كسب العيش، مع  -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االستعداد للصدمات وتقديرھا واالستجابة لھا وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

  

 المساھمة في:

  لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول 

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 البياناتالمستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر   )1(المؤشرات الحصائل

  التنوع لدى األسر المستھدفةالمستوى المستھدف: زيادة درجة   درجة التنوع الغذائي، حسب جنس رب األسرة 2-2-1 : ألفت الصلةاذ النواتج

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

  والحصائل

مؤشر استراتيجيات التصدي، حسب جنس رب  1-2-3

 األسرة

من األسر  في المائة 80المستوى المستھدف: استقرار أو انخفاض مؤشر استراتيجيات التصدي لدى 

  المستھدفة

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

  والحصائل

: استعادة أو استقرار ُسبل الحصول على 3-1الحصيلة 

  )5(األصول المجتمعيةو/أو الخدمات األساسية 

  

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء

  في المائة 70المستوى المستھدف:  استبقاء األوالد والبنات في المدارسمعدل  1-3-1

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرسية، واالستقصاءات 

 في المائة 6المستوى المستھدف: زيادة سنوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 2-3-1

معدل التخلف عن العالج بمضادات الفيروسات  1-3-3

الرجعية، وعالج السل تحت المراقبة المباشرة، 

  في المائة 15المستوى المستھدف: أقل من 

 مصادر البيانات: تقارير شركاء التعاون 

                                                            
ة (مثل طرق الوصول األساسية والخدمات الحاسم صالح أو صيانة األصول المادية والطبيعية الحاسمة التي تمكن المجتمعات المحلية المستھدفة من الوصول إلى المساعدة اإلنسانية والبنيةالنواتج المتصلة بأنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول التي تتعلق بھذه الحصيلة تشير إلى إ )5(

 خاطر الفيضانات، وما إلى ذلك).إلى األسواق) وتحد من المخاطر اإلضافية (مثل تصريف القنوات قبل حلول موسم األمطار للحد من م
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  : إنقاذ األرواح وحماية ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ1الھدف االستراتيجي 

 الغايات

تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

  ما دون مستويات الطوارئ

  تمكين النساء والرجال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذيةحماية األرواح وسبل كسب العيش، مع  -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االستعداد للصدمات وتقديرھا واالستجابة لھا وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

  

 المساھمة في:

  لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول 

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 البياناتالمستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر   )1(المؤشرات الحصائل

وبرامج منع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

 البشرية من األم إلى الطفل

  في المائة من األصول المتضررة أو المدمَّرة أثناء الطوارئ 50المستوى المستھدف: إصالح ما ال يقل عن  درجة األصول المجتمعية  1-3-4

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

الوطنية والھيئات : تمكين المؤسسات 4-1الحصيلة 

اإلقليمية ومجتمع العمل اإلنساني من االستعداد للطوارئ 

  واالستجابة لھا وتقييمھا

  

 : جيم، دالذات الصلةالنواتج 

مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ واالستجابة  1-4-1

 )6(لھا

  المستوى المستھدف: ارتفاع المؤشر مقارنة بالتقييم األّولي

 ل القدراتمصدر البيانات: تحلي

 المستوى المستھدف: يخص مشروعات بعينھا  معدل رضا المستعملين 1-4-2

 مصدر البيانات: استقصاء رضا المستعملين 

    

                                                            
دعما  ارئ؛ وتحليل األخطار واإلنذار المبكرارة سلسلة اإلمدادات اإلنسانية؛ واالتصاالت في حاالت الطومساعدته لتنمية القدرة على االستعداد للطوارئ واالستجابة لھا: األمن الغذائي وتحليل ھشاشة األوضاع؛ وتخطيط المساعدة الغذائية؛ وإد البرنامجمؤشر يشمل ستة مجاالت يقدِّم فيھا  )6(

 لألمن الغذائي؛ ودعم تخطيط االستجابة الوطنية للكوارث.
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: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2الھدف االستراتيجي   ب

 بنائھا، خاصة في البيئات الھشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

 الغايات

القدرة و دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية، والمساھمة في تحقيق االستقرار، -1

  على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة بنائھا، واالرتباط باألسواق،  -2

  وإدارة النظم الغذائية

يق دعم العودة المأمونة والطوعية لالجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجھم أو إعادة توطينھم عن طر -3

  )7(المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيطرة عليھا -4

  األثر

  

 المساھمة في:

  القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

  (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)تحقيق تعميم التعليم االبتدائي 

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 المستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

: تحقيق مستويات كافية من 1-2الحصيلة 

الحفاظ عليھا بين األسر االستھالك الغذائي أو 

  المستھدفة خالل فترة تقديم المساعدة

  

 النواتج ذات الصلة: ألف 

المستوى المستھدف: الحد من انتشار درجة االستھالك الغذائي الضعيف والحّدي لدى األسر المستھدفة بنسبة  درجة االستھالك الغذائي، حسب جنس رب األسرة 2-1-1

 في المائة 80

تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي  مصادر البيانات:

 والحصائل 

  المستوى المستھدف: زيادة متوسط درجة التنوع الغذائي لدى األسر المستھدفة درجة التنوع الغذائي، حسب جنس رب األسرة 2-1-2

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل 

                                                            
  الالجئين، والعائدين، والمشردين داخليا. 3-2و 2-2و 1-2تشمل الحصائل  )7(
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: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2الھدف االستراتيجي 

 بنائھا، خاصة في البيئات الھشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

 الغايات

القدرة و دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية، والمساھمة في تحقيق االستقرار، -1

  على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة بنائھا، واالرتباط باألسواق،  -2

  وإدارة النظم الغذائية

يق دعم العودة المأمونة والطوعية لالجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجھم أو إعادة توطينھم عن طر -3

  )7(المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيطرة عليھا -4

  األثر

  

 المساھمة في:

  القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

  (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)تحقيق تعميم التعليم االبتدائي 

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 المستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

 
مؤشر استراتيجيات التصدي، حسب جنس رب  2-1-3

 األسرة

في المائة من األسر  80المستوى المستھدف: انخفاض أو استقرار مؤشر استراتيجيات التصدي لدى 

 المستھدفة

: تحسين ُسبل الوصول إلى األصول 2-2الحصيلة 

و/أو الخدمات األساسية، بما فيھا البنية األساسية 

  المجتمعية والسوقية

  

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء

ية في المائة من المجتمعات المحل 80المستوى المستھدف: زيادة األصول المجتمعية فوق خط األساس لدى  درجة األصول المجتمعية 2-2-1

  المستھدفة

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل من خالل مناقشات مجموعات التركيز

  في المائة 70المستوى المستھدف:  معدل استبقاء األوالد والبنات في المدارس 2-2-2

  إدارة التعليم، والسجالت المدرسية، واالستقصاءاتمصادر البيانات: نظام معلومات 

  في المائة 6المستوى المستھدف: زيادة سنوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 2-2-3

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرسية

: استقرار أو انخفاض نقص التغذية، 3-2الحصيلة 

بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال 

شھرا،  59أشھر و 6الذين تتراوح أعمارھم بين 

األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل:  2-3-1

والوفيات، والتخلف عن العالج،  )9(معدالت التعافي،

 وعدم االستجابة

في المائة؛ ومعدل التخلف  75في المائة؛ ومعدل التعافي أكثر من  3المستوى المستھدف: معدل الوفاة أقل من 

  في المائة 15في المائة؛ ومعدل عدم االستجابة أقل من  15عن العالج أقل من 

 ، والتقارير الشھرية من شركاء التعاون البرنامجالمرضى لدى وزارة الصحة/مصادر البيانات: سجالت 

                                                            
  السل تحت المراقبة المباشرة، ومنع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل، عند االقتضاء.يشمل معدل التعافي التغذوي في حاالت العالج بمضادات الفيروسات الرجعية، وعالج  )9(
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: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2الھدف االستراتيجي   ب

 بنائھا، خاصة في البيئات الھشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

 الغايات

القدرة و دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية، والمساھمة في تحقيق االستقرار، -1

  على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة بنائھا، واالرتباط باألسواق،  -2

  وإدارة النظم الغذائية

يق دعم العودة المأمونة والطوعية لالجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجھم أو إعادة توطينھم عن طر -3

  )7(المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيطرة عليھا -4

  األثر

  

 المساھمة في:

  القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

  (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)تحقيق تعميم التعليم االبتدائي 

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 المستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن 

   )8(المدرسة

  

 النواتج ذات الصلة: ألف، كاف

نسبة السكان المستھدفين الذي يشاركون في عدد  2-3-2

  كاف من عمليات التوزيع

  في المائة 66المستوى المستھدف: أكثر من 

  مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

في  نسبة السكان المؤھلين الذين يشاركون 2-3-3

  البرنامج (نطاق التغطية)

في المائة في المناطق  50المستويات المستھدفة: نطاق تغطية عالج سوء التغذية الحاد المعتدل أكثر من 

في المائة في المخيمات؛ ونطاق  90في المائة في المناطق الحضرية، وأكثر من  70الريفية، وأكثر من 

  في المائة 70تغطية الوقاية أكثر من 

  ، واالستقصاءاتالبيانات: أسلوب التقييم شبه الكمي إلمكانية الوصول ونطاق التغطيةمصادر 

نسبة األطفال الذين يستھلكون الحد األدنى من  2-3-4

  )10(الغذاء المقبول

  في المائة 70المستوى المستھدف: أكثر من 

  مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

                                                            
أشھر  6لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال من  3-3-2و 2-3-2للوقاية من سوء التغذية المزمن (التقزم)؛ والمؤشران  4-3-2و 3-3-2قاية من سوء التغذية الحاد؛ والمؤشران للو 3-3-2و 2-3-2لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل؛ والمؤشران  3-3-2و 1-3-2سيقاس المؤشران:  )8(

 شھرا. 59إلى 

لقياس ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار. ويستخدم ھذا المؤشر على نطاق واسع في استقصاءات الصحة والتغذية  حة العالمية وتستخدم"الحد األدنى من الغذاء المقبول" يشكل جزءا من مجموعة من المؤشرات التي وضعتھا منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الص )10(

  شھرا الذين يستھلكون الحد األدنى من الغذاء المقبول إلى جانب حليب األم. 24أشھر إلى  6لتحديد نسبة األطفال من 
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: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2الھدف االستراتيجي 

 بنائھا، خاصة في البيئات الھشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

 الغايات

القدرة و دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية، والمساھمة في تحقيق االستقرار، -1

  على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة بنائھا، واالرتباط باألسواق،  -2

  وإدارة النظم الغذائية

يق دعم العودة المأمونة والطوعية لالجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجھم أو إعادة توطينھم عن طر -3

  )7(المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيطرة عليھا -4

  األثر

  

 المساھمة في:

  القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

  (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)تحقيق تعميم التعليم االبتدائي 

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 المستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

الشھر التي تقدم فيھا متوسط عدد أيام الدراسة في  2-3-5

أغذية مقواة بالعديد من العناصر الغذائية أو التي تقدم 

  مجموعات من األغذية 4فيھا على األقل 

  يوما من أيام التغذية المدرسية شھريا) 20في المائة من  80يوما ( 16المستوى المستھدف: 

  مصادر البيانات: التقارير المدرسية، وتقارير مخزونات المدارس

: تنمية القدرة على تلبية االحتياجات 4-2الحصيلة 

  الوطنية الالزمة للتغلب على انعدام األمن الغذائي

  

 النواتج ذات الصلة: ھاء، واو، الم، ميم

  المستوى المستھدف: ارتفاع المؤشر مقارنة بالتقييم األّولي )11(مؤشر القدرة الوطنية 2-4-1

 مصدر البيانات: تحليل القدرات

 
  

                                                            
  لقدرات الوطنية المحددة في مجاالت التغذية المدرسية، وبناء القدرة على الصمود، والتغذية، وما إلى ذلك.يمكن تعديل مؤشر القدرة الوطنية لمراعاة ا )11(
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 الغذائية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، والحد من  -1

  ناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذويةأخطار الكوارث، والتكيف مع تغير الم

استغالل القوة الشرائية لربط صغار المزارعين باألسواق، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين  -2

  االقتصادي للنساء والرجال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى استثمار منتج في المجتمعات المحلية

تمعات المحلية على أن تنشئ وتدير وتحسِّن مؤسسات وبنى تحتية ونظم تعزيز قدرة الحكومات والمج -3

شبكات أمان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالستدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالسل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

  األثر

  

 المساھمة في:

  لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول 

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 البياناتالمستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر  المؤشرات الحصائل

: تحسين ُسبل الوصول إلى 1-3الحصيلة 

األصول المعيشية يسھم في تعزيز القدرة على 

والحد من مخاطر الكوارث  )12(الصمود

والصدمات التي تواجھھا المجتمعات المحلية 

واألسر المستھدفة المعانية من انعدام األمن 

  )13(الغذائي

  

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء، طاء

في المائة من المجتمعات المحلية  80المستوى المستھدف: زيادة األصول المجتمعية فوق خط األساس لدى  األصول المجتمعية درجة 3-1-1

  المستھدفة

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

درجة االستھالك الغذائي، حسب جنس رب  3-1-2

  األسرة

من انتشار درجة االستھالك الغذائي الضعيف والحّدي لدى األسر المستھدفة بنسبة  الحد المستوى المستھدف:

  في المائة 80

  مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

  المستوى المستھدف: زيادة متوسط درجة التنوع الغذائي لدى األسر المستھدفة  درجة التنوع الغذائي، حسب جنس رب األسرة 3-1-3

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

                                                            
 مقدرةالعام الذي حددته استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والذي تعرف فيه القدرة على الصمود بأنھا ") التي تلتزم بالتعريف 2011، البرنامجفي ھذا المجال سياسته بشأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتھا: بناء األمن الغذائي والقدرة على التكيف ( البرنامجينظم عمل  )12(

. 2009" (مصطلحات الحد من مخاطر الكوارث، األساسية الضرورية ووظائفھا ھياكلهترميم من خالل حفظ وبما في ذلك ، فعالة الوقت المناسب وبطريقة المخاطر والتعافي منھا في آثار واستيعاب ومواجھة في مقاومة لألخطارالمحلي، أو كامل المجتمع المعرض  المجتمعالنظام، أو 

  استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث).

  ي.تشير "األصول" إلى الفئات الرأسمالية الخمس: رأس المال الطبيعي، والمادي، والمالي، واالجتماعي، والبشر )13(
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: الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتھم 3الھدف االستراتيجي 

 الغذائية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، والحد من  -1

  ناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذويةأخطار الكوارث، والتكيف مع تغير الم

استغالل القوة الشرائية لربط صغار المزارعين باألسواق، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين  -2

  االقتصادي للنساء والرجال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى استثمار منتج في المجتمعات المحلية

تمعات المحلية على أن تنشئ وتدير وتحسِّن مؤسسات وبنى تحتية ونظم تعزيز قدرة الحكومات والمج -3

شبكات أمان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالستدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالسل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

  األثر

  

 المساھمة في:

  لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول 

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 البياناتالمستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر  المؤشرات الحصائل

 

مؤشر استراتيجيات التصدي، حسب جنس رب  3-1-4

 )14(األسرة

في المائة من األسر  100المستوى المستھدف: انخفاض أو استقرار مؤشر استراتيجيات التصدي لدى 

  المستھدفة

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع ورصد األمن الغذائي والحصائل

  في المائة 70المستوى المستھدف:   معدل استبقاء األوالد والبنات في المدارس 3-1-5

  مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرسية، واالستقصاءات

: زيادة فرص تسويق المنتجات 2-3الحصيلة 

والسلع الزراعية أمام منتجي وتجار المنتجات 

الزراعية واألغذية على المستويات اإلقليمية 

  والوطنية والمحلية

  

 النواتج ذات الصلة: حاء، طاء

دين اإلقليميين األغذية المشتراة من المورّ  3-2-1

والوطنيين والمحليين، كنسبة مئوية من األغذية 

عة من البرنامج داخل البلد  الموزَّ

 المستوى المستھدف: يخص مشروعات بعينھا

 ونظامه العالمي للمعلومات (نظام ونجز) البرنامجمصادر البيانات: نظام تعقب شراء األغذية، وشبكة 

األغذية المقواة المشتراة من الموّردين اإلقليميين  3-2-2

والوطنيين والمحليين، كنسبة مئوية من األغذية 

عة من    داخل البلد البرنامجالمقواة الموزَّ

 المستوى المستھدف: يخص مشروعات بعينھا

  مصادر البيانات: نظام تعقب شراء األغذية، ونظام ونجز

                                                            
  يشمل ھذا المؤشر استراتيجيات التصدي المتعلقة باألغذية وباألصول كليھما. )14(
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: الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتھم 3الھدف االستراتيجي   ب

 الغذائية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، والحد من  -1

  ناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذويةأخطار الكوارث، والتكيف مع تغير الم

استغالل القوة الشرائية لربط صغار المزارعين باألسواق، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين  -2

  االقتصادي للنساء والرجال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى استثمار منتج في المجتمعات المحلية

تمعات المحلية على أن تنشئ وتدير وتحسِّن مؤسسات وبنى تحتية ونظم تعزيز قدرة الحكومات والمج -3

شبكات أمان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالستدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالسل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

  األثر

  

 المساھمة في:

  لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول 

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 البياناتالمستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر  المؤشرات الحصائل

نُظم التجميع التي يشارك األغذية المشتراة من  3-2-3

فيھا أصحاب الحيازات الصغيرة، كنسبة مئوية 

 من المشتريات اإلقليمية والوطنية والمحلية

في المائة من حجم المشتريات المحلية واإلقليمية من نُظم التجميع لصالح  10المستوى المستھدف: شراء 

  أصحاب الحيازات الصغيرة

 األغذية، ونظام ونجزمصادر البيانات: نظام تعقب شراء 

: تعزيز قدرة األفراد والبلدان 3-3الحصيلة 

  والمؤسسات على الحد من المخاطر

  

 النواتج ذات الصلة: باء، واو، زاي، ياء، ميم

  المستوى المستھدف: ارتفاع المؤشر مقارنة بالتقييم األّولي   مؤشر القدرة الوطنية 3-3-1

 البيانات مصدر: تحليل القدرات

نسبة المجتمعات المحلية المستھدفة التي تتوفر  3-3-2

أدلة على تحّسن قدرتھا على إدارة الصدمات 

 البرنامجوالمخاطر المناخية التي يدعمھا 

في المائة من المجتمعات المحلية المستھدفة تبلغ عن تحّسن قدرتھا على إدارة  80المستوى المستھدف: 

  الصدمات والمخاطر المناخية

 البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائلمصادر 
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أشھر إلى  6لعالج حاالت نقص المغذيات لدى األطفال من  3-1-4و 2-1-4؛ والمؤشران للوقاية من سوء التغذية المزمن (التقزم) 4-1-4و 3-1-4للوقاية من سوء التغذية الحاد؛ والمؤشران  3-1-4و 2-1-4لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل؛ والمؤشران  3-1-4و 1-1-4سيقاس المؤشران  )15(

  شھرا.  59

  يروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل، عند االقتضاء.يشمل معدل التعافي التغذوي في حاالت العالج بمضادات الفيروسات الرجعية، وعالج السل تحت المراقبة المباشرة، ومنع انتقال اإلصابة بف )16(

 : الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال4الھدف االستراتيجي 

  الغايات:

الوقاية من التقزم والھزال، وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل، ومعالجة حاالت نقص المغذيات الدقيقة،  -1

األطفال، والحوامل والمرضعات، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وال سيما بين صغار 

  والمالريا عن طريق إتاحة الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية المالئمة

زيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، والمساھمة في التعلم، وتحسين تغذية وصحة  -2

  ت وأسرھماألطفال والفتيات البالغا

تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على تصميم وإدارة وتحسين برامج تغذوية، وإيجاد بيئة مواتية  -3

ع المساواة بين الجنسين  تشجِّ

  األثر

  

 المساھمة في:

  القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

  بتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)تحقيق تعميم التعليم اال

 تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 المستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

: انخفاض معدالت نقص 1-4الحصيلة 

نقص المغذيات التغذية، بما في ذلك 

الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح 

شھرا،  59أشھر و 6أعمارھم بين 

والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن 

  )15(الدراسة

  

 النواتج ذات الصلة: ألف، كاف

األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: معدالت  4-1-1

والوفيات، والتخلف عن العالج، وعدم  )16(التعافي،

 االستجابة

في المائة؛ معدل التخلف  75في المائة؛ معدل التعافي أكثر من  3المستوى المستھدف: معدل الوفيات أقل من 

 في المائة 15في المائة؛ معدل عدم االستجابة أقل من  15عن العالج أقل من 

 ؛ والتقارير الشھرية من شركاء التعاونالبرنامجالصحة/مصادر البيانات: سجالت المرضى لدى وزارة 

نسبة السكان المستھدفين الذي يشاركون في عدد كاف  4-1-2

  من عمليات التوزيع

  في المائة 66المستوى المستھدف: أكثر من 

  مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع

نسبة السكان المؤھلين الذين يشاركون في البرنامج  4-1-3

  (نطاق التغطية)

في المائة في المناطق الريفية،  50المستويات المستھدفة: نطاق تغطية عالج سوء التغذية الحاد المعتدل أكثر من 

ونطاق تغطية الوقاية  في المائة في المخيمات؛ 90في المائة في المناطق الحضرية، وأكثر من  70وأكثر من 

  في المائة 70أكثر من 

  /االستقصاءاتوب التقييم شبه الكمي إلمكانية الوصول ونطاق التغطيةمصادر البيانات: أسل

نسبة األطفال الذين يستھلكون الحد األدنى من الغذاء  4-1-4

 المقبو

 

  في المائة 70المستوى المستھدف: أكثر من 

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع
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 و/أو الحوامل والمرضعات. ألم إلى الطفل،حاالت العالج بمضادات الفيروسات الرجعية، وعالج السل تحت المراقبة المباشرة، ومنع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من ا تتبع درجة االستھالك الغذائي لألفراد عندما يستھدف المشروع أفرادا، مثل )17(

 الجوع عبر األجيال: الحد من نقص التغذية وكسر حلقة 4الھدف االستراتيجي 

  الغايات:

الوقاية من التقزم والھزال، وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل، ومعالجة حاالت نقص المغذيات الدقيقة،  -1

وال سيما بين صغار األطفال، والحوامل والمرضعات، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل 

  المساعدة الغذائية والتغذوية المالئمةوالمالريا عن طريق إتاحة الحصول على 

زيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، والمساھمة في التعلم، وتحسين تغذية وصحة  -2

  األطفال والفتيات البالغات وأسرھم

 تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على تصميم وإدارة وتحسين برامج تغذوية، وإيجاد بيئة مواتية -3

ع المساواة بين الجنسين  تشجِّ

  األثر

  

 المساھمة في:

  القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)تخفيض معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي 

 المستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

 

المستوى المستھدف: الحد من انتشار درجة االستھالك الغذائي الضعيف والحّدي لدى األسر المستھدفة/األفراد   حسب جنس رب األسرة )17(درجة االستھالك الغذائي، 4-1-5

 في المائة 80المستھدفين بنسبة 

  مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

متوسط عدد أيام الدراسة في الشھر التي تقدم فيھا أغذية  4-1-6

مقواة بالعديد من العناصر الغذائية أو التي تقدم فيھا على 

  مجموعات من األغذية 4األقل 

  في المائة من أيام الدراسة 80المستوى المستھدف: 

  مصادر البيانات: التقارير المدرسية، وتقارير مخزونات المدارس

: زيادة فرص الحصول على 2-4الحصيلة 

التعليم واالستفادة منه على قدم المساواة 

  بين الجميع

  

  في المائة 6المستوى المستھدف: زيادة سنوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 4-2-1

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرسية

  في المائة لألوالد والبنات 85المعدل المستھدف:  معدل استبقاء األوالد والبنات في المدارس 4-2-2

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرسية، واالستقصاءات

 : الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال4االستراتيجي الھدف 

  الغايات:

  األثر

  

 المساھمة في:
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الوقاية من التقزم والھزال، وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل، ومعالجة حاالت نقص المغذيات الدقيقة،  -1

ل والسوال سيما بين صغار األطفال، والحوامل والمرضعات، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

  والمالريا عن طريق إتاحة الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية المالئمة

زيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، والمساھمة في التعلم، وتحسين تغذية وصحة  -2

  األطفال والفتيات البالغات وأسرھم

ة وتحسين برامج تغذوية، وإيجاد بيئة مواتية تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على تصميم وإدار -3

ع المساواة بين الجنسين  تشجِّ

  القضاء على الجوع الشديد (الھدف اإلنمائي األول لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي (الھدف اإلنمائي الثاني لأللفية/ھدف التنمية المستدامة)

 معدل وفيات األطفال (الھدف اإلنمائي الرابع لأللفية/ھدف التنمية المستدامة) تخفيض

 المستويات المستھدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

     ذات الصلة: ألف  النواتج

: تعزيز الملكية والقدرات 3-4الحصيلة 

للحد من نقص التغذية وزيادة فرص 

الحصول على التعليم على المستويات 

  اإلقليمية والوطنية والمجتمعية 

  

 النواتج ذات الصلة: ھاء، واو، الم، ميم

 مؤشر القدرة الوطنية  4-3-1

  

  المستوى المستھدف: ارتفاع المؤشر مقارنة بالتقييم األّولي 

  مصدر البيانات: تحليل القدرات
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 الھدف االستراتيجي حسبمنھجية تقدير األداء المؤسسي باء:  -الملحق الثاني

  قاعدة األدلة

اھمة  تند تقدير مس د المقدمة في التقارير الموحدة  البرنامجيس انية واإلنمائية إلى بيانات الرص ن عفي تحقيق النتائج اإلنس

روعات للعمليات القطرية واإلقليمية.ا ھر أو أقل بنھاية عام  )1(لمش تة أش روعات العاملة لمدة س ألن  2014ولم تدرج نتائج المش

اس يمكن التعويل  ائل أو جمع بيانات لخط األس توى الحص ير جدا وال يمكن أن يبين أي تغيير كبير على مس اإلطار الزمني قص

  )2(عليھا ألغراض قيم الرصد في سياق المتابعة.

  رامج البرنامجاإلجراء الخاص بتقدير أداء ب

  تقدير أداء مؤشر الحصائل على مستوى المشروعات -1الخطوة 

  على مستوى المشروعات يستخدم نھج ثنائي لتحليل أداء مؤشر الحصائل

  روع، وھي مبينة في األطر ر المحددة لنقطة نھاية المش اس أھداف المؤش روعات المغلقة على أس يقّدر أداء المش

 المنطقية للمشروعات.

 روعات الجارية، فإن التقدير ينظر في التقدم المحرز من حيث  أما في ية المراحل إنجازاتالمش نوية. و الرئيس كما الس

بين قيم خط األساس  استنادا إلى استقراء مستقيم 2014ھذه لعام الرئيسية  المراحليبين الشكل أدناه، حسبت إنجازات 

 )3(والھدف المحدد لنھاية المشروع.

 

 

بأھداف نھاية المشروع لتحديد مدى تحقق  2014للمشروعات المغلقة، تقاَرن قيم مؤشر الحصائل التي جمعت في عام وبالنسبة 

روعات الجارية، فإن القيم األحدث تقاَرن ب بة للمش ية المراحل إنجازاتالنتائج. أما بالنس نوية لتحديد التقدم ا الرئيس لمحرز الس

                                                            
  التنمية والعمليات الخاصة. يشمل ذلك جميع فئات العمليات: عمليات الطوارئ والعمليات الممتدة والبرامج القطرية ومشروعات )1(

ألنھا كانت عاملة لمدة ستة أشھر أو أقل في ديسمبر/كانون األول  –في المائة  14ما نسبته  –عملية  28من العمليات، جرى استبعاد  202الجارية البالغ عددھا  البرنامجمن بين عمليات  )2(

في المائة من اإلنفاق على  5). وتمثل المشروعات المستبعدة 2017-2014ولم تجر مواءمتھا مع الخطة االستراتيجية (2014مشروعات انتھت قبل يوليو/تموز  10. كما استبعد التحليل 2014

  .2014العمليات في عام 

 2014ستھدفة لعام ؛ وتؤخذ القيم الممراحل الرئيسيةالإنجازات التغذوي، ال حاجة إلى تحديد  تعافيمتوسط التسجيل السنوي أو معدل البالنسبة للمؤشرات التي تقيس متوسط التغير، من قبيل  )3(

  لمشروع ما مفتوح باعتبارھا تعادل الھدف عند نھاية المشروع والذي يحدده اإلطار المنطقي للمشروع.

الزمن

قيمة المؤشر

X

X

2013 2014 2015

الھدف المحدد لنھاية 
المشروع

خط األساس

الِمعلمياإلنجاز 

2012
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ب المتوقع وإظھار ما إذا كان الم 2014خالل عام  ير حس حيح نحو تحقيق األھداف (أي أن أداءه يس ار الص روع على المس ش

  منه).

  حسب المشروعات األلوان األخضر واألصفر واألحمر والرمادي على النحو المبين أدناه:سلـّم درجات أداء مؤشر الحصائل  ويستخدم

 

 الدرجة  الوصف  المتطلبات

 أخضر

المسار الصحيح نحو حقق المشروع ھدفه، أو ھو على 

  تحقيق ھدفه.

 

في المائة من  10المشروعات المغلقة: قيمة المؤشر ضمن 

  الھدف المحدد لنھاية المشروع

في المائة من  10المشروعات الجارية: قيمة المؤشر ضمن 

 2014لعام  الرئيسية ةالمرحل

 أصفر

  

أنجز المشروع بعض التقدم، غير أن الھدف لم يتحقق 

  بطيء.أو أن التقدم 

 

 90في المائة و 50المشروعات المغلقة: قيمة المؤشر بين 

  في المائة من الھدف المحدد لنھاية المشروع

 90في المائة و 50المشروعات الجارية: قيمة المؤشر بين 

 2014لعام  الرئيسية المرحلةفي المائة من 

 أحمر

 التقدم في المشروع بطيء جدا أو حتى غير موجود أو

  أن ھناك تراجع. 

 

في المائة أو  50المشروعات المغلقة: قيمة المؤشر تساوي 

  أقل من الھدف المحدد لنھاية المشروع

في المائة أو  50المشروعات الجارية: قيمة المؤشر تساوي 

 2014لعام  الرئيسية المرحلةأقل من 

 رمادي
  البيانات المتوفرة غير كافية لرصد التقدم.

 

أو أن قيم خط  2014مؤشر المشروع لعام  لم يبلغ عن قيمة

 األساس أو القيم المستھدفة غير موجودة

 

  تقدير أداء مؤشر الحصائل على المستوى المؤسسي - 2الخطوة 

 البرنامجألغراض كل من مؤشرات الحصائل، يُحسب متوسط درجات المشروعات لتحديد الدرجة العامة لألداء على مستوى 

ائل )4(ككل. ر معين للحص روعات المطلوبة لإلبالغ عن مؤش ف المش ، فإن )5(وفي حال عدم توفر البيانات عن أكثر من نص

  ككل. البرنامجالدرجة الكلية ھي "رمادي" للداللة على أن قاعدة األدلة غير كافية الستخالص النتائج حول أداء 

  

                                                            
  نظرا ألن سلـّم الدرجات ينطبق على بيانات المستوى الترتيبي، فإن المتوسط ال يعتبر مقياسا مالئما لالتجاه المركزي. )4(

  يـُنتظر من المشروع أن يبلغ عن المؤشرات المدرجة في إطاره المنطقي. )5(

1المشروع  2المشروع  3المشروع  4المشروع  5المشروع  6المشروع  7المشروع 

المتوسطةالقيمة 
تحدد األداء العام لمؤشر الحصائل 

)في المائة أو أكثر 50على أن يكون معدل اإلبالغ عن المشروع بنسبة (
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  تقدير أداء الحصائل على المستوى المؤسسي - 3الخطوة 

ية. وتعطى مؤشرات الحصائل يُن ظر في موثوقية المؤشر وصفته التمثيلية عند تجميع الدرجات على مستوى الحصائل المؤسس

ية في إطار  اس تراتيجيااألس ألف) ضعف وزنھا في  -(مبينة بالخط الغامق، أنظر الملحق الثاني 2017-2014للفترة  ةلنتائج االس

  التحليل ألنھا تـُعتبر تمثل عالقة أكثر مباشرة وموثوقية مع بيانات النتائج المسترشدة بھا.

  

  تقدير األداء المؤسسي من حيث عالقته باألھداف االستراتيجية - 4الخطوة  

  األھداف االستراتيجية األربعة كمتوسط الدرجات على مستوى الحصائل المؤسسيةتـُحسب درجة أداء 

 

 

  التحسينات بالمقارنة بمنھجية التقدير السابقة

وح في تدابير األداء وحدوده الدنيا  )أ تنادا إلى األھداف المحددة في زيادة الوض روعات المنتھية اس . يقدر اآلن أداء المش

السنوية إلظھار  الرئيسيةاحل المروعات الجارية، فإن األداء يقاس على أساس إنجازات أطرھا المنطقية. أما في المشر

ساس مقاييس واضحة  احتماالت تحقيق األھداف المحددة لنھاية المشروع. ومن حيث المساءلة، فإن تقدير األداء على أ

يةاحل المرھي  – رامة  –واألھداف  الرئيس تند إلى تقدير أقل ص ابق الذي كان يس رامة من النھج الس د ص يعتبر أش

 لالتجاھات اإليجابية والسلبية.

روعات تغيير نظام درجات األداء  )ب تند إلى تقدير كمي بحت لعدد المش ابق لدرجات األداء يس ي الس س . كان النظام المؤس

دم القوي"  ك أن "التق دم: من ذل از التق ا إنج ل عن التي يظھر فيھ ة ال تق ب ان يعّرف بوجود نس ة من  65ك ائ في الم

ائل. أما النظام المنقح فھو أكثر مرونة من حيث التمكن من  توى الحص روعات تظھر اتجاھات إيجابية على مس المش

بلوغ مستوى استھالك األغذية الكافي أو المحافظة عليه خالل فترة تقديم المساعدة لألسر المستھدفة: 1-2الحصيلة 

تعطى مؤشرات األداء الرئيسية 
ضعف وزنھا في ) بالخط الغامق(

حساب الدرجة الكلية ألداء 
الحصائل 

دعم األمن الغذائي والتغذية أو استعادتھما، وإنشاء أو بناء سبل العيش في البيئات الھشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ: 2الھدف االستراتيجي 

بلوغ مستوى استھالك األغذية الكافي أو المحافظة عليه خالل فترة تقديم المساعدة لألسر المستھدفة: 1-2الحصيلة 

أو الخدمات األساسية، بما في ذلك الھياكل األساسية المجتمعية والسوقية /تحسين الحصول على األصول و: 2-2الحصيلة 

أشھر إلى تسعة وخمسين شھراً من  6تحقيق استقرار نقص التغذية أو تخفيضه، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال : 3-2الحصيلة 
العمر، والنساء الحوامل والمرضعات، واألطفال في سن المدرسة

تنمية القدرات لتلبية االحتياجات الخاصة بانعدام األمن الغذائي على المستوى الوطني: 4-2الحصيلة 
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افية كمية ونوعية  ر  –النظر في متغيرات إض فة التمثيلية للمؤش ثري األمر الذي ي –من قبيل معدالت اإلبالغ والص

 ل ويرشد الدرجات ويعطي مزيدا من الدقائق في تحليل األداء.التحلي

لة النتائج  )ج لس لة نتائج توجيه مزيد من االھتمام إلى س لس ببية في س ؛ أي برنامجال. يوجد تركيز أقوى على العالقات الس

اھمة النواتج  وبة إلى  –على النظر في كيفية مس تركة على م – البرنامجالنتائج المنس توىفي النتائج المش الحصائل.  س

 ويساعد ذلك على إرشاد التفكير حول قوة/احتمال الربط بين مستويات النتائج.

  العوامل التي تحد من منھجية اإلبالغ

   النوعية المختلفة للبيانات التي يتم جمعھا

  ستخدم مجموعة واسعة من مصادر البيانات لرصد أداء مشروعات ، ومنھا البيانات التي يجمعھا آخرون البرنامجتـُ

 محدودة على نوعية بعض البيانات. البرنامجمثل الحكومات والمنظمات الدولية النظيرة. ولذا فإن سيطرة 

  تويات  البرنامجوحتى في الحاالت التي يكون رة عن جمع البيانات، فإن ھناك تباينا في مس ورة مباش ؤوال فيھا بص مس

، يعمل في حاالت كثيرة في بيئات تحيط بھا التحديات والتقلبات ويتعذر الوصول فيھا فالبرنامج. دقتھا وصفتھا التمثيلية

  )6(األمر الذي يحّد من جمع البيانات، كما أن تحركات السكان فيھا يمكن أن تؤدي بسرعة إلى قـِدم البيانات.

  اتساق البيانات وصالحيتھا للمقارنة 

 بغية المساعدة على  2017-2014لمؤشرات في إطار النتائج االستراتيجية للفترة ل صدرت مالحظات التوجيه المنھجي

رات  بة لمؤش اق في القياس في جميع العمليات، والتمكين من تجميع النتائج بصورة مفيدة. على أنه، بالنس ضمان االتس

اليب الع اليب المكتبية أو أس اب من قبيل األس مح باألخذ بخيارات بديلة للحس رد ينات البديلة، إذا كانت موامعينة، ُس

الحية البيانات للمقارنة نظرا ألن  تخدامھا. ويؤثر ذلك على ص ى باس تخدام الطريقة الموص روع غير كافية الس المش

 الطرائق البديلة تنتج قياسات أقل موثوقية.

 غ المشروعات ـ ستوى ن بيانات مقابلة على م، التي تقدم معلومات عن النتائج على مستوى النواتج، علم يتم دائما أن تبلـّ

عوبة. وأدى ذلك إلى  ف بقدر أكبر من الص ائل يمكن أن يتص رات االحص ائل ألن جمع البيانات ألغراض مؤش الحص

ككل، سواء على مستوى النواتج أو على مستوى الحصائل. ولذا البرنامج فوارق في قاعدة األدلة المتوفرة حول نتائج 

 تفسير األنماط الملحوظة في األداء في كامل سلسلة النتائج. فإنه يتعين التحلي بالحذر عند 

روع، فإن النتائج المجمعة  توى المش ونظرا لما ورد أعاله من عوامل تحّد من نوعية البيانات وموثوقيتھا واكتمالھا على مس

 للبرنامج ككل والمعروضة في الجزء الثاني ھي مجرد تقديرات.

 

                                                            
ما له صلة المعنونة "األدلة غير كافية؟ نوعية األدلة واستخدامھا في العمل اإلنساني" عوامل أخرى تطرح صعوبات أمام جمع بيانات الرصد الجيدة، م 2014لعام  ALANPة تصف دراس )6(

  بالبرنامج.
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 )أبعاد نتائج اإلدارة( 2014 لعام : مؤشرات األداء الرئيسيةألف -الملحق الثالث

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2012 

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2013 

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2014 

  الھدف
2014  

 

 )1(العاملون

قادرون يروجون لثقافة الثقافة: قوى عاملة ملتزمة يدعمھا قادة  1-2    

 االلتزام والتواصل والمساءلة

 )2(فئة الموظفين الفنيين الدوليين (كنسبة مئوية) - التمثيل الجنساني 50 41 42 41

 )3(فئة كبار الموظفين (كنسبة مئوية) - التمثيل الجنساني 36 38 36 36

 )4(مئوية)فئة كبار الموظفين (كنسبة  -التمثيل الجغرافي 29 29 29 29

 الشراكات

 الشراكات االستراتيجية والتشغيلية المنشأة 2-1    

 غير متوفرة غير متوفرة
110.3 71 

ركاء غير الحكوميين (بماليين  مة من الش تل اھمات المس مة المس قي

 الدوالرات األمريكية)

 مع الوكاالت المعنية نسبة البلدان التي أنشأت اتفاقات تعاون مخطط له 100 93 غير متوفرة غير متوفرة

 غير متوفرة غير متوفرة
48 

نة  زيادة عن الس

 السابقة

بة البلدان التي دخلت في  لتعاون أو ا التعاون فيما بين بلدان الجنوبنس

 ]االستعراض الشامل[ البرنامجالثالثي بدعم من 

 تحقيق أھداف الشراكات  2-2    

 من أھداف استقصاء مستخدمي المجموعاتنسبة ما تحقق  100 100 غير متوفرة غير متوفرة

 تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة  2-3    

 غير متوفرة غير متوفرة
75 100 

رات  بة مؤش املنس تعراض الش تركة التي أبلغ عنھا  االس  جالبرنامالمش

 خالل السنة المرجعية

 غير متوفرة
100 100 100 

روعات  بة حصائل مش ية  البرنامجنس (البرامج القطرية الجديدة) المتماش

 مع إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 تيسير الحوكمة الفعالة في البرنامج  2-4    

 لبرنامجلنسبة تحقيق برنامج عمل السنتين الموافق عليه للمجلس التنفيذي  75 97 غير متوفرة غير متوفرة

 العمليات والنظم

 تصميم البرامج العالية الجودة وحسن توقيت الموافقة عليھا  3-1      

 غير متوفرة غير متوفرة
63 65 

روعات التي تتوفر فيھا بيانات خط  رات األطر المنطقية للمش بة مؤش نس

 األساس ومجموعة األھداف ضمن مدة ثالثة أشھر من تاريخ البدء

    
ن من  3-2 ـ لة اإلمداد تمكـّ لس ن توقيت توريد كفاءة تكاليف س حس

 المساعدة الغذائية

72 96 0 100 
جولة لاالتي تبدأ فيھا  باغتةنسبة االستجابات الطارئة لحاالت الطوارئ الم

 تقويمية أيامثالثة  في غضونتوزيع األغذية األولى من 

 )5(المناسب وبنوعية جيدةنسبة األغذية المطلوبة التي ترد في الوقت  غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

 غير متوفرة
63 56 100 

قد  ھا (األغذية، والن ية المخطط ل غذائ عدة ال ا ما تحقق من المس بة  نس

 والقسائم، وتنمية القدرات)

                                                            
غير أنه أرجئ بغية  2014أواخر عام المقرر أن تقاس النتائج الرئيسية تحت البعد الخاص بالعاملين انطالقا من االستقصاء العالمي للموظفين الذي كان من المخطط إجراؤه في كان من  )1(

  .2015مواءمته مع تنفيذ استراتيجية شؤون العاملين؛ وسيبلغ عن النتائج في تقرير األداء السنوي لعام 

  ائة.معادلة القياس: "مجموع عدد الموظفين الفنيين الدوليين من النساء" مقسوما على "العدد الكلي للموظفيين الفنيين الدوليين"، مضروبا بم )2(

  معادلة القياس: "مجموع عدد الموظفين الوطنيين من النساء" مقسوما على "العدد الكلي للموظفيين الوطنيين"، مضروبا بمائة. )3(

فما فوق) من البلدان النامية"، مضروبا بمائة. وتُحدد  5-فما فوق) من البلدان النامية" مقسوما على "العدد الكلي لكبار الموظفين (ف 5-دلة القياس: "مجموع عدد كبار الموظفين (فمعا )4(

  .للبرنامجالبلدان النامية في الملحق (ألف) للنظام األساسي والالئحة العامة 

  على جمع البيانات من جميع عملياته كما حالت دون وضع خط األساس. البرنامجحّدت المشاكل التقنية والمنھجية من قدرة  )5(
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 )أبعاد نتائج اإلدارة( 2014 لعام : مؤشرات األداء الرئيسيةألف -الملحق الثالث

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2012 

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2013 

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2014 

  الھدف
2014  

 

 متوسط تكلفة الحصة الواحدة خط األساس 0.37 غير متوفرة غير متوفرة

 الشراء اآلجلنسبة تخفيض المھلة الزمنية نتيجة استخدام آلية  50 73 71 70

 نسبة تخفيض المھلة الزمنية المتعلقة باستخدام آلية التمويل بالسلف 50 57 48 37

 عمليات ونظم موحدة وفعالة لتسيير األعمال 3-3    

 نسبة ما اكتمل من مسارات العمل المعزز تنظيميا/المالئم للغرض 100 100 غير متوفرة غير متوفرة

 تيّسر التعلم والتقاسم واالبتكارتوفر قاعدة مالئمة  3-4    

 تتوفر لدى جميع الشعب األساسية قواعد عاملة للتعلم والتقاسم 50 100 غير متوفرة غير متوفرة

 البرامج

 استجابات البرامج بصورة مالئمة ومستندة إلى األدلة 4-1    

 غير متوفرة غير متوفرة
69 65 

قياس إيجابي (أو مستقر) نسبة مؤشرات حصائل المشروعات التي لديھا 

 للقيم

 نسبة مؤشرات الحصائل التي حققت أھداف نھاية المشروع الخاصة بھا 70 47 غير متوفرة غير متوفرة

27 47 80 100 
ساني والمساءلة سبة تحقيق كمؤشرات أداء إطار التعميم الجن تعلق فيما ي ن

 بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

24 50 79 75 
روعات التي حازت على  رالمش اني  رمز المؤش ب 2أ و2الجنس ب (حس

 )االستعراض الشامل

 غير متوفرة غير متوفرة
 خط األساس 72

تراتيجية محّدثة للحد من مخاطر الكوارث  بة البلدان التي لديھا اس نس

 ]االستعراض الشامل[

 المعززةالمواءمة مع األولويات الحكومية والقدرات الوطنية  4-2    

 غير متوفرة غير متوفرة
 خط األساس  49

نسبة المكاتب القطرية التي لديھا آلية عاملة للشكاوي والتغذية االرتجاعية 

 ألغراض المجموعات السكانية المتأثرة

 غير متوفرة غير متوفرة
53 50 

طة  بة البلدان التي تتواءم فيھا مع الخطط الوطنية جميع أنش  رنامجالبنس

 الجھات الفاعلة الوطنية والمحلية ستعدادفي مجال تنمية القدرات ال

 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة
 خط األساس

ة لتعزيز القدرات الوطنية [ ص بة أموال البرامج المخص تعراضنس  االس

 ]الشامل

 تعميم الدروس المستفادة واالبتكارات 4-3    

 للتقييم التي وافق عليھا المجلس التنفيذي البرنامجنسبة إنجاز خطة عمل  100 130 100 غير متوفرة

 النقل الفعال لنتائج البرامج والتوعية  4-4    

 نسبة التغطية اإليجابية للبرنامج في وسائل اإلعالم الرئيسية  خط األساس 89 غير متوفرة غير متوفرة

 المساءلة والتمويل

 الحصول على موارد يمكن التنبؤ بھا وحسنة التوقيت ومرنة  5-1    

 االحتياجات اإلجمالية التي تمت تلبيتھا 100 66 65 58

 نسبة المساھمة المؤكدة المتعددة األطراف 30 8 9 11

 نسبة اإلنفاق من حسابات األمانة بالمقارنة بمخصصاتھا 100 82 غير متوفرة غير متوفرة

 تخصيص الموارد بصورة استراتيجية وشفافة وبكفاءة  5-2    

 غير متوفرة غير متوفرة
100 100 

تندت إلى عملية تحديد  ات المتعددة األطراف التي اس ص بة المخص نس

 األولويات التي تقوم بھا لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد

 استخدم أطر المساءلة  5-3    

 المراجعة الداخلية التي لم تنفذ بعدعدد توصيات  106 166 106 271

 غير متوفرة غير متوفرة
83 100 

ي المتعلق بالرقابة  اس مان األس بة المكاتب التي أجابت"نعم" على الض نس

 في بيان الضمان

 )PACEنسبة االمتثال لبرنامج تقييم األداء المھني وتعزيز الكفاءات ( 100 95 91 81
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 )أبعاد نتائج اإلدارة( 2014 لعام : مؤشرات األداء الرئيسيةألف -الملحق الثالث

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2012 

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2013 

مؤشر األداء 
  الرئيسي
2014 

  الھدف
2014  

 

 التدليل على اإلدارة الفعالة للموارد  5-4    

0.5 0.05 0.2 0 
نسبة الرصيد غير المنفق عند اإلغالق المالي للمشروعات مقابل مجموع 

  ما استلمته المشروعات

-6.6 -8.3 -9.4 -10 
نسبة التغير في معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة بخط األساس 

 2008لعام 

 سليمنسبة خسائر ما بعد الت 2 0.49 0.66 0.74
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 اإلدارة نتائج أبعادتقدير األداء التنظيمي حسب  منھجية: باء - الثالث الملحق

 
 

  ". إشارة المرور: احِسب اإلنجاز في إطار مؤشر األداء الرئيسي في مقابل ھدفه وحدد مستوى التحسن، أو "1الخطوة 

  إشارة المرور

 القيمة الفعلية بسبب االنحراف الطفيف عن الھدف أو مع وجوده  تقدم قوي

 القيمة الفعلية مع بعض االنحراف عن الھدف بعض التقدم

 القيمة الفعلية مع انحراف عن الھدف يفوق المدى المقبول ال يوجد تقدم

  

ك:  ال ذل ةومث ب دان نس أت التي البل ات أنش اق اون اتف ه مخطط تع االت مع ل ة الوك دف = المعني   ، 93=  والفعلي 100، الھ

    93= 100* 93/100نوع الھدف = اإلنجاز. المستوى ھو: 

  ".قوي تقدمفي المائة من الھدف، أي ما يقابل " 93لقد تحقق 

  

  عيِّْن قيمة قياسية لكل إشارة مرور لمؤشر أداء رئيسي. :2الخطوة 

 الرقم القياسي إشارة المرور

 3 تقدم قوي

 2 التقدمبعض 

 1 ال يوجد تقدم

  

بة أت التي البلدان نس ي  المعنية الوكاالت مع له مخطط تعاون اتفاقات أنش ل على الرقم القياس نظرا ألن درجة أداءھا من  3تحص

   ".تقدم قوي"المستوى 

  : احسب المتوسط لألرقام القياسية لمؤشر األداء الرئيسي من أجل تقييم إنجاز نتيجة اإلدارة3الخطوة 

  : بثالثة مؤشرات رئيسية " المعززةالشراكات االستراتيجية والتشغيلية "مثال ذلك: قياس 

 الرقم القياسي مؤشر األداء الرئيسي

قيمة المساھمات المستلمة من الشركاء غير الحكوميين (بماليين الدوالرات 
 األمريكية)

2 

 3 الوكاالت المعنيةنسبة البلدان التي أنشأت اتفاقات تعاون مخطط له مع 

نسبة البلدان التي دخلت في التعاون بين بلدان الجنوب أو في التعاون 

   البرنامجالثالثي بدعم من 
3 

 2.6=3)/3+3+2يحسب المتوسط. وفي الحالة أعاله فإن المتوسط= (
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  تعيين إشارة مرور للقيمة القياسية لنتيجة اإلدارة :4الخطوة 

 المرورإشارة  الرقم القياسي

 تقدم قوي  2.5أكثر من أو يساوي 

 بعض التقدم 1.5أكثر من أو يساوي 

 ال يوجد تقدم 1.5أقل من 

  ".تقدما قويا" تقيم على أنھا أحرزت"  المعززةالشراكات االستراتيجية والتشغيلية ". 2.6ھي  المحققةالقياسية  القيمة

   لتقييم أبعاد نتائج اإلدارة بناء على إنجازات نتيجة اإلدارة. 4إلى الخطوة  2الخطوة ق نفس المنھجية من جديد بداية من تطب :5الخطوة 
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 2014التقرير السنوي لعام  –أنشطة مكتب األخالقيات الملحق الرابع: 

  

  موجز

  

من تقرير وحدة التفتيش  7، عمال بالتوصية 2015يقـدَّم ھذا التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 

وقد استعرض فريق األمم المتحدة لألخالقيات ھذا  )1()3/2010المعنون "قواعد األخالق في منظومة األمم المتحدة" ( المشتركة

المتحدة: األجھزة والبرامج إعمال األخالقيات على نطاق منظومة األمم من نشرة األمين العام المعنونة " 4-5التقرير، عمال بالفقرة 

من تعميم  2-6، بصيغتھا المعدلة)، وعرض على المديرة التنفيذية عمال بالفقرة ST/SGB/2007/11" (ذات اإلدارة المستقلة

  ".البرنامج"إنشاء مكتب األخالقيات في  ED2008/002المدير التنفيذي المعنون 

  

، 2014ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1خالل الفترة من ويقدم ھذا التقرير موجزا ألنشطة مكتب األخالقيات 

  في إطار منظومة األمم المتحدة األعم. البرنامجويتضمن مالحظات تتعلق بعمل ھذا المكتب وباألخالقيات في 
  

 مقدمة – أوال

م إلى   -1 ان  البرنامجھذا التقرير ھو األول الذي يقدمه المدير الجديد لمكتب األخالقيات الذي انض . 2014في أبريل/نيس

اء المكتب عام  فة مدير بالنيابة. 2008ومنذ إنش ، كان ھناك مدير واحد متفرغ للمكتب خلفه مؤخرا مدير يعمل بوقت جزئي بص

نة ويعكس ھذا التقرير عمل مكتب األخالقيات  افة إلى تقديمه لبعض المعلومات 2014حتى اليوم، مع التركيز على س ، باإلض

  .2015عن أنشطة المكتب في عام 

 معلومات أساسية –ثانيا 

ثاني   -2 كانون ال ناير/ يات في ي ئ مكتب األخالق يذي  2008أنش مدير التنف المعنون "مكتب  2008/002بموجب تعميم ال

رة األمين العام المعنونة "نتيجة ل"، وذلك البرنامجاألخالقيات في  إعمال األخالقيات على نطاق منظومة األمم المتحدة: نش

تقلة اعدة المدير ST/SGB/2007/11" (األجھزة والبرامج ذات اإلدارة المس ). ويتمثل الھدف العام لمكتب األخالقيات في مس

مل  على كفالة أن يراعي ويؤدي جميع موظفي المنظمةالتنفيذي  ا وظائفھم بم جميع أنواع عقود العمل والمتطوعين)(مما يش

سلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية عام ل يتسق مع أعلى معايير النزاھة المطلوبة بموجب ميثاق األمم المتحدة، ووفقا لمعايير ال

، 2014، والسارية المفعول في أكتوبر/تشرين األول البرنامجوالسياسات والممارسات المتعلقة بمعايير سلوك موظفي  )2(2013

 .البرنامجبما يشمل مدونة قواعد السلوك في 

	ويغطي ھذا التقرير أنشطة مكتب األخالقيات المصنفة على النحو التالي  -3

 المشورة والتوجيه -ألف  

 السنوي للكشف عن الشؤون المالية وتضارب المصلحة البرنامج -باء  

 حماية المبلـّـغين عن المخالفات -من االنتقام  سياسة الحماية  -جيم  

 وضع المعايير ودعم السياسات  -دال  

 التدريب والتثقيف والتوعية  -ھاء  
                                                            

  ).JIU2010/3من تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن "قواعد األخالق في منظومة األمم المتحدة" ( 7التوصية  )1(

  .2013ة، لجنة الخدمة المدنية الدولية، معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولي )2(
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 القيادة األخالقية والثقافة األخالقية وقياس األنشطة   -واو	

مانة العامة لألمم المتحدة من النشرة، والتي تقضي بأن مكاتب األخالقيات في األ 4-5وقد أِعّد ھذا التقرير عمال بالفقرة   -4

تقلةومكاتب األخالقيات في  تعرضھا لجنة األمم المتحدة لألخالقيات، التي  األجھزة والبرامج ذات اإلدارة المس نوية تس تقارير س

تعرض فريق األخالقيات ھذا التقرير وھو يقدم ف مھا ليصبح فريق األمم المتحدة لألخالقيات (فريق األخالقيات). واس  يتغير اس

 ھذه الوثيقة إلى المجلس التنفيذي للبرنامج.

ديسمبر/كانون  31يناير/كانون الثاني إلى  1ويتضمن التقرير عرضا عاما ألنشطة مكتب األخالقيات خالل الفترة من   -5

	. وھو يتضمن اإلحصائيات مصنفة، بالقدر المتوفر، حسب السنوات.2014األول 

  أنشطة مكتب األخالقيات -ثالثا 

طة مكتب األخالقيات يرد  -6 ب فئاتھا: )3(فيما يلي عرض عام ألنش ورة والتوجيه ( حس ال)؛  160المش ارا منفص تفس اس

لحة ( البرنامج ارب المص ؤون المالية وتض ف عن الش نوي للكش ة الحماية من  1.600الس ياس الة بالبريد االلكتروني)؛ س رس

غين عن المخالفات ( -االنتقام  ـ استعراضا منفصال باإلضافة  19)؛ وضع المعايير ودعم السياسات (استعراضات 4حماية المبلـّ

لوك في  تخدام مواد تدريبية جديدة)؛ فريق  9)؛ التدريب والتثقيف والتوعية (البرنامجإلى مدونة قواعد الس لة باس أحداث منفص

شبكة األخالقيات للمنظمات المتعددة األطراف (شبكة األخالقيات) ( أو اجتماعا ھاتفيا). مالحظة: تمثل  اجتماعا 12األخالقيات/ 

مزيدا  وتتضمن األقسام التالية ھذه األرقام أنشطة مختلفة جرت، وليس حسب الوقت الذي استغرقته وال عدد الناس المتأثرين بھا.

  من المعلومات عن كل من تلك المجاالت.

  والتوجيهالمشورة    -ألف

طلبا للمشورة والتوجيه  160وإدارته. وقد سجل المكتب  البرنامجيقدم مكتب األخالقيات المشورة والتوجيه لموظفي   -7

حماية  -بسياسة الحماية من االنتقام وحول مسائل ال تتعلق بالبرنامج السنوي للكشف عن الشؤون المالية وتضارب المصلحة، 

غين عن المخالفات ـ عندما بلغ  2013في المائة في طلبات المشورة والتوجيه بالمقارنة بعام  60ة بنسبة ، ويشكل ذلك زيادالمبلـّ

في المائة)؛ الھدايا  61): األنشطة الخارجية (1من الطلبات. أما طبيعة ھذه الطلبات فھي تصنف كما يلي (الشكل  102ھذا العدد 

يافة  ابوالمنح والض لوك  9ل (في المائة)؛ العمل وما بعد العم 7ه ذلك (وما ش ائل أخرى، بما فيھا معايير س في المائة)؛ مس

ورة والتوجيه فيما يتعلق  23موظفي األمم المتحدة ( افة إلى المش ة الحماية من االنتقام في المائة).وھذا باإلض ياس ية حما -بس

غين عن المخالفات  ـ ي في الموجز أعاله وف وبالبرنامج السنوي للكشف عن الشؤون المالية وتضارب المصلحة، مما يردالمبلـّ

  القسمين جيم وباء، على التوالي، أدناه.

   

                                                            
، الكشف عن المصالح المالية واألنشطة الخارجية والجوائز الشرفية ED2008/004، وتعميم المدير التنفيذي البرنامج، إنشاء مكتب األخالقيات في ED2008/002تعميم المدير التنفيذي  )3(

  واألوسمة واإلكراميات والھدايا والمكافآت.
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 فئات طلبات المشورة :1الشكل 

  

  
 

ه لإلدارة من حيث   -8 دم ذي يمكن للمكتب أن يق دعم ال ا حول ال ات بحوار مع اإلدارة العلي ادر مكتب األخالقي د ب وق

ورة والتوجيه  ائل فردية محددة  –المش ورة والتوجيه من المكتب حول مس وص، عندما تلتمس اإلدارة المش وعلى وجه الخص

 وحول الشؤون المؤسسية األعم.

  البرنامج السنوي للكشف عن الشؤون المالية وتضارب المصلحة   -باء

ة   -9 ياس ؤون المالية  البرنامجتم اعتماد س ف عن الش نوي للكش لحة في فيما يتعلق بالبرنامج الس ارب المص وتض

ان  يا من مكونات التزام 2009؛ ونفذت ألول مرة في عام 20083أبريل/نيس اس ة مكونا أس ياس فافية  البرنامج. وتعتبر الس بالش

بة لموظفي  ،وببناء الثقة العامة مانة وأداة من أدوات إدارة المخاطر بالنس نوي ض كل ھذا البرنامج الس مة وللمنظ البرنامجويش

اعدة  نوي بغية مس مل وألية مكتب األخالقيات إدارة البرنامج الس لحة  البرنامجككل. وتش ارب المص على تحديد حاالت تض

 الفضلى. البرنامجخفيف من أثرھا توخيا لمصلحة الشخصية، وذلك ألغراض الت

نة   -10 لحة (عملية س ارب المص ؤون المالية وتض ف عن الش ة للكش ادس نوية الس وقد نفذ مكتب األخالقيات عمليته الس

ملت الفترة من 2014 مبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1) وش اركة 2013ديس . أما الموظفون المطلوب منھم المش

ب القطرية بغض النظر عن رتبھم، ورؤساء المكاتب/المكاتب الفرعية، ، وجميع مديري المكات2-ومد 1-فھم الموظفون برتبة مد

اء مكاتب المناطق، والموظفون الذين تشمل واجباتھم المھنية تفويضا بالشراء وإصدار طلبات الشراء مھما كان نوعھا؛  ورؤس

إلداري فيما عدا فرع العمالة والقانون ا –وموظفو الرقابة (المراجعة/التحقيق، التفتيش) واالستثمار (الخزانة) والشؤون القانونية 

ورة منتظمة على معلومات  – ل بص وا في لجنة عقود إدارة الباعة أو كان يحص تريات، وغيرھم ممن كان عض وموظفو المش

 سرية تتعلق بالمشتريات. 

تركين أولية  -11 رية، قائمة مش عبة الموارد البش تخدام بيانات من ش أ مكتب األخالقيات، باس تند إلى ا وقد أنش لمعايير تس

عب/المكاتب  اء الش يم القائمة حسب رؤس ابقة. وقام المكتب بعد ذلك بتقس ة، على النحو الوارد في الفقرة الس ياس التي حددتھا الس

ون مع معايير  تركين المحددين يتماش ول على تأكيد على أن المش عبة المعنية أو المكتب المعني للحص ل كل جزء إلى الش وأرس

61%

23%

7%

9%

األنشطة الخارجية

معايير السلوك ومسائل أخرى

الھدايا والمنح والضيافة

ما يتعلق بالعمل
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ة ال ياس ديدة األھمية لتحديد الس مذكورة. وھذه الخطوة تتطلب تأديتھا كثيرا من عمل موظفي مكتب األخالقيات غير أنھا ش

بيل المثال، فإن الطابع الالمركزي  رية. وعلى س عبة الموارد البش تناد إلى بيانات ش تركين الذين ال يمكن تحديدھم باالس المش

كيل لجان عقود إدارة الباعة يتطلب أن تقوم ف عن  لتش تراك في برنامج الكش اء ھذه اللجان لالش اإلدارة العليا بتحديد أعض

تركين في الكشف  اھمة اإلدارة العليا على قدر كبير من األھمية لتحديد المش ؤون المالية وتضارب المصلحة. وقد كانت مس الش

 وقد أدت ھذه المسؤولية بعناية.

ل الموظفين البالغ عددھم  مجالبرناموظفا في  1.086وأكدت اإلدارة العليا   -12 في  7.4مما يمثل  – 14.599من أص

لحة. ويمثل ھذا  –المائة من مجموع الموظفين  ارب المص ؤون المالية وتض ف عن الش تراك في برنامج الكش ألغراض االش

  أدناه. 2في المائة)على السنة السابقة، وھو ما يبينه الشكل  1.2المجموع زيادة طفيفة (

� �

 )2014-2009المشاركة في الكشف عن الشؤون المالية وتضارب المصلحة، حسب السنة التقويمية ( :2الشكل 

�

 ويتألف الكشف نفسه من ثالثة أجزاء: استبيان تضارب المصلحة، واستبيان خاص باألھلية، وبيان الكشف المالي.  -13

تبيان الخاص باألھلية أثرا يتعلق بالفرز والغربلة، فق  -14 تركين إلى  207د حذف ويوفر االس من القائمة ليصل عدد المش

بة 879 كل ذلك نس ية.  20. ويش نوات الماض ق مع الس في المائة من مجموع الموظفين الذين أكدتھم اإلدارة. وھذا األثر متس

ل لھذا الفارق الكبير، بحيث يمك ل إلى فھم أفض تعراض ھذا األثر بغية التوص تعديل  نويعمل مكتب األخالقيات حاليا على اس

 العملية في المستقبل بالشكل المالئم على أساس نتائج ھذا االستعراض.

ستبيان تضارب المصلحة عن العالقة بين موظفي   -15 وأعضاء أسرھم المعالين وبين أي من باعة  البرنامجويستفسر ا

طة خارجية وتلقي الھدايا  البرنامج ف عن أية أنش ركائه ومع الحكومات، وھو يتطلب الكش أو المنح، واألقارب في األمم وش

ن ملؤه من استخالص ما  ـّ تأجرين، وغير ذلك. وقد صمم االستبيان بحيث يمكـ المتحدة، والعالقات بين أصحاب العقارات والمسـ

ك ، وذلالبرنامجيحتمل وجوده من تضارب في المصلحة، أو الكشف عن أي تضارب في المصلحة، مما يمكن أن يضر بسمعة 

 ذا التضارب أو تخفيف أثره.بھدف معالجة ھ

ارب في   -16 تخالص ما يحتمل وجوده من تض ف المالي برمي إلى اس ھا، فإن ملء بيان الكش اكلة نفس وعلى الش

، وذلك بھدف معالجة ھذا التضارب أو البرنامجالمصلحة، أو الكشف عن أي تضارب في المصلحة، مما يمكن أن يضر بسمعة 

 تخفيف أثره.
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ياق تنفيذ  -17 لحة لعام  وفي س ارب المص ؤون المالية وتض ، وكما ھو الحال دائما، أجاب 2014برنامج الكشف عن الش

رة 1.600مكتب األخالقيات على عدد كبير (يزيد على  ائل االلكترونية واالتصاالت الھاتفية وزيارات المكتب المباش ) من الرس

 فيما يتعلق بالكشف.

منھم استبيان تضارب المصلحة،  1.073ؤھلين لالشتراك في الكشف. ومأل موظفا باعتبارھم م 1.086وقد تم تحديد   -18

تكمل  ا؛ وكان ھناك  803ومن ھؤالء اس ھم غير مؤھلين؛ ومع ذلك  207من الموظفين البيان المالي أيض موظفين اعتبروا أنفس

 بروا معفيين من التقديم.موظفا من ھؤالء أن يقدموا بيانھم المالي؛ أما المتبقون فقد اعتــُـ 58فقد طــُـلب إلى 

قت عملية برنامج الكشف عن الشؤون المالية وتضارب المصلحة في   -19 ـ ، وحددت موعد 2014أبريل/نيسان  7وأطلـِ

 ؛ غير أنه أجريت تمديدات روتينية بعد ذلك التاريخ.2014مايو/أيار  6االنتھاء من تقديم اإلجابات في 

ف   -20 ھد امتثاال كامال منذ في المائة، وھذه ھي المرة األ 100 2014لعام وبلغ معدل االمتثال لعملية الكش ولى التي تش

أي بعد عشرة أشھر من إطالقھا، مما كان  -2015بداية عمليات الكشف. على أن العملية لسوء الحظ لم تنته إال في فبراير/شباط 

، أرسل مكتب األخالقيات أكثر 2015لى فبراير/شباط إ 2014له أثر كبير على الموارد. وخالل الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 

 في المائة. 100رسالة الكترونية بھدف بلوغ نسبة امتثال  120من 

تعراض اإلجابات تحت إدارة مكتب األخالقيات في   -21 اري خارجي باس تش . وعالج مكتب األخالقيات البرنامجوقام اس

لحة محتمٍل أو ظاھ ارٍب في المص رة أي تض ة، تم التنبيه إلى بصورة مباش تعرض  28ر أو فعلي. ومن بين البيانات المالية المس

افية تتعلق باإلجابات  إجابة باعتبارھا حاالت تعراض معلومات إض اري القائم باالس تش لحة ممكن. وطلب االس ارب مص   تض

ـ  فعلي في المصلحة. كما  جميعھا، أو أجرى استعراضا إضافيا لھا بطرق أخرى، وخلص إلى أنھا ال تنطوي على تضارب 28ال

إجابات أخرى واعتبر أنھا ھي أيضا ال تنطوي على تضارب فعلي في المصلحة.  9استعرض مكتب األخالقيات بصورة مباشرة 

ستبيان تضارب المصلحة تحديد أربع حاالت تضارب المصلحة، وتمت معالجتھا. ومن أصل  وجرى من خالل اإلجابات على ا

ت، تعرض تبيانات التي اس لحة محتمل. وجرى تحديد حالة واحدة  إجابة باعتبارھا حاالت 231تم التنبيه إلى  االس ارب مص تض

 لتضارب المصلحة، وتمت معالجتھا.

درت عن   -22 ول على مزيد من المعلومات، وھي طلبت ص تعراض عددا كبيرا من طلبات الحص وتطلبت عملية االس

مباشرة. ومن األمثلة على ھذه الطلبات ما يتعلق بأسماء ومواقع األصول االستشاري القائم باالستعراض وعن مكتب األخالقيات 

ركات والمنظمات التي  تعراض الش ؤوليات، والتكميالت. وجرى اس يل عن الدخل اآلخر، واألرباح، والمس وغير ذلك من تفاص

 شركة. 2 000ثر من تضم أك ، وھي قائمةالبرنامجعن صلتھم بھا، وقورنت بقائمة الباعة لدى  البرنامجكشف موظفو 

وقدم االستشاري القائم باالستعراض معلومات إحصائية مصنفة على النحو التالي: حالة نتائج اإلجابات؛ وتحليل ما   -23

تم تحديده ومعالجته من تضارب المصلحة؛ وتصنيف ما تم تحديده واستعراضه من تضارب المصلحة الممكن؛ ونتائج استبيان 

الخاصة بالبيان المالي، بشكل منفصل، حسب الرتبة/الفئة؛ واإلجابات التي لم تتضمن اإلبالغ عن  تضارب المصلحة واإلجابات

 أية معلومات مالية.

وقد شھد عدد اإلجابات التي لم تتضمن اإلبالغ عن أية معلومات مالية زيادة كبيرة، إذ زاد على ضعفي ما كان عليه   -24

دناه. ويعمل مكتب األخالقيات حاليا على استعراض ھذه البيانات بغية التوصل أ 3، وھو ما يعرضه الشكل 105إلى  50من  –

  إلى فھم أفضل لھذه الزيادة الكبيرة، بحيث يمكن تعديل العملية في المستقبل بالشكل المالئم على أساس نتائج ھذا االستعراض.
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  موجز اإلجابات التي ال تتضمن إبالغا عن عمليات مالية :3الشكل 

برنامج الكشف عن الشؤون المالية وتضارب سنة 

  المصلحة (تغطي السنة السابقة)

2011 2012 2013 2014 

 105 50 28 37  عدد اإلجابات

	

لحة.   -25 ارب المص ؤون المالية وتض ف عن الش اء قاعدة بيانات منقحة لبرنامج الكش وبادر مكتب األخالقيات بإنش

العمل على قاعدة البيانات  2015رسائل تتصل بالموضوع. وسيستمر خالل عام وإضافة لذلك، أجرى المكتب تحديثا على عدة 

 والوثائق المساندة.

  حماية المبلـّـغين عن المخالفات -سياسة الحماية من االنتقام    -جيم

بة عن أي خرق للوائح  البرنامجمن واجب جميع موظفي   -26 تدابير المناس باتخاذ ال ؤولين المعنيين  أن يبلغوا المس

ن نية الحق في الحماية من البرنامجوقواعده، وأن يتعاونوا مع وظائف الرقابة في  البرنامج . وللشخص الذي يقوم باإلبالغ بحس

االنتقام. وتتمثل إحدى مسؤوليات مكتب األخالقيات األساسية في مساعدة األشخاص فيما يتعلق بالحماية من االنتقام منھم نتيجة 

و تقديمھم المعلومات بحسن نية عن أي عمل مسيء يرتكبه واحد أو أكثر من الموظفين، أو تعاونھم إبالغھم عن سوء السلوك، أ

ة في ضمان قيام موظفي  ياس عن  باإلبالغ البرنامجمع عملية مراجعة أو تحقيق مأذون بھا. ويتمثل الھدف الرئيسي من ھذه الس

 )4(رض لالنتقام.سوء السلوك وتعاونھم مع عمليات المراجعة والتحقيق دون التع

عوى دولى بالخلوص إلى عدم وجود وقد تلقى مكتب األخالقيات أربعة طلبات للحماية من االنتقام. وانتھت الحالة األ  -27

دمت الحماية من االنتقام ألحد األشخاص؛  ظاھرة الوجاھة تمرة؛ إذ قـُ تتعلق باالنتقام. أما الحاالت الثالث المتبقية فال تزال مس

	ب شخٍص آخر معلقا بانتظار تقديمه لمزيد من المعلومات، في حين أن ھناك مسألة واحدة يجري استعراضھا. وال يزال طل

م الرابع أدناه)، رصد   -28 ع في القس يق مع فريق األخالقيات (مما يرد بصورة أوس ويواصل مكتب األخالقيات، بالتنس

غين عن المخالفات بھدف ضمان استمرار مواءمة السياسة مع ما حماية المبل -األنشطة المتصلة بسياسة الحماية من االنتقام  ـ ـّ

 لنطاق ھذه السياسة. البرنامجتطبقه منظومة األمم المتحدة، وتعزيز فھم موظفي 

  وضع المعايير ودعم السياسات    -دال

ق  -29 اءلة التوعية المتكررة والمتس فافية والمس ية تقوم على األخالق والش س م مكتب ة. ويقديتطلب تعزيز ثقافة مؤس

 األخالقيات التوجيه لإلدارة بخصوص إدماج المعايير األخالقية في ممارسات المنظمة وإجراءاتھا.

اھماته في   -30 ياسات والتوجيھات، وغير  19ويقدم مكتب األخالقيات مس ياسة بأشكال مختلفة تشمل التعميمات والس س

لوك في  اھمات  البرنامجذلك، فيما عدا العمل على مدونة قواعد الس ل بذلك. ويتطلب جانب من ھذه المس والتعميم المتص

ة من  تعراض مجموعة عريض راك مكتب األخالقيات في اس افة لذلك، فإن إش وداتھا العديدة. إض تعراض وثائق كثيرة ومس اس

قي في لمنظور األخالإلدخال ا البرنامجالسياسات (ومنھا مثال سياسات تشمل االعتبارات المتعلقة بالخصوصية) يعكس تقدير 

تسييره. وقد حظيت مساھمة مكتب األخالقيات بقبول شديد اإليجابية. وال تتوفر لدى المكتب إحصائيات عن عدد السياسات التي 

                                                            
  ).2008/003الحماية من االنتقام (راجع تعميم المدير التنفيذي  )4(
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ھد زيادة  تنادا إلى تجربته، غير أن عدد مدخالت المكتب ونطاقھا، على ما يبدو، ش نوات الماضية، اس تعراضھا خالل الس تم اس

 كبيرة.

رين األولو  -31 لوك في 2014 في أكتوبر/تش عت بجھود تعاونية مع البرنامج، تم اعتماد مدونة قواعد الس ، التي وض

رية والمكتب القانوني عبة الموارد البش عة من جھات ش ودات المدونة على مجموعة واس المعنية التي  البرنامج. ووزعت مس

تعراض العدالة الداخلية في قدمت مدخالتھا فيھا. وقد انبثقت المدونة عن مقابالت أج  )5(.2014في عام  البرنامجراھا فريق اس

لوك الرفيع  11فيما يتعلق بأداء واجباتھم بنزاھة. وھي تضم  البرنامجويتمثل الھدف منھا في دعم موظفي  نقطة من توقعات الس

توى في  مل جميع أنواع ال – البرنامج؛ وھي تنطبق على جميع موظفي البرنامجالمس ظمت بما يش عقود وجميع الرتب؛ وقد نـُ

اعد موظفي  ة  البرنامجھيكليا بحيث تس ياس ھولة لمعايير وس امية وبالتالي على  البرنامجعلى فھم أكثر س واألمم المتحدة الس

وعلى  اواألمم المتحدة العلي البرنامجعلى تمثيل ُمـثل  البرنامجاالمتثال لھا. وتشمل المدونة السياسات األساسية لمساعدة موظفي 

 األخذ بمعايير المقدرة والنزاھة والحياد واالستقالل وحسن التقدير.

 . وأرسل مدير المكتبالبرنامجوقد نظم مكتب األخالقيات حملة للتوعية واالتصاالت حول مدونة قواعد السلوك في   -32

شخصية إلى رؤساء المكاتب و 250رسالة الكترونية أولية وأكثر من  192 المديرين والرتب األعلى وزودھم رسالة الكترونية 

، كٌل البرنامجبرسائل نموذجية ونقاط للحديث حول المدونة، طالبا من اإلدارة العليا أن تعمل بصورة مباشرة مع جميع موظفين 

شعبته أو مكتبه. وتلقى مكتب األخالقيات نحو  سبيل الرد على رسائله االلكترونية الشخصية، م 91في  ا مرسالة الكترونية على 

بة  ر عبر البريد االلكتروني واجتماعات الموظفين أو غير ذلك.  44في المائة، مع تأكيد  47يمثل ما يقارب نس حالة عمل مباش

ال بھم، مما  25ويعني ذلك أن معدل المتابعة المؤكدة بلغ نحو  اء اإلدارة العليا الذين تم االتص في المائة من مجموع عدد أعض

ال بھم و في المائة من 21يمثل نحو  اء  36المديرين اإلقليميين/مديري المكاتب القطرية الذين تم االتص في المائة من رؤس

 المكاتب ومدراء الشعب والرتب األعلى ممن تم االتصال بھم في المقر وفي مكاتب االتصال.

  التدريب والتثقيف والتوعية   -ھاء

ية   -33 اس طة التدريب والتثقيف والتوعية وظائف أس طة في ھذا  )6(يقوم بھا مكتب األخالقيات.تعتبر أنش تند األنش وتس

 . 2013على ما يبدو كثيرا عما كان عليه في عام  2014المجال إلى خبرة مكتب األخالقيات، وقد زاد مستواھا في عام 

أ مكتب األخالقيات تدريبا جديدا ل  -34 ارين المعنيين بمكان العمل الجدير باالحتراموأنش تش م لمس يتھم منذ الذين تمت تس

فراَء لألخالقيات لدى  2012عام  ل مجموع المتدربين منذ عام  23، تم تدريب 2014/تموز و" وفي يوليالبرنامج"س منھم ليص

مستشارا عن طريق سلسلة من االجتماعات الھاتفية حول  30مستشارا. إضافة لذلك، قدم المكتب إحاطة لنحو  123إلى  2012

	.2014وك في البرنامج التي تم اعتمادھا في أكتوبر/تشرين األول مدونة قواعد السل

افيا من موظفي البرنامج يقارب   -35 ملت عددا إض أ مكتب األخالقيات ونظم عدة اجتماعات تدريبية أخرى ش كما أنش

أمين  موظف غيرھم عن طريق مواد التدريب المنقحة من خالل 400موظفا، وذلك عن طريق العروض الحية، وكذلك  125

 المظالم. وشملت أنشطة التدريب األخرى المقابالت والمنتديات.

                                                            
  . وتمخض عن ذلك تقرير تضمن عدة توصيات تؤثر على عمل مكتب األخالقيات.البرنامجاستعراضا لنظام العدالة الداخلية في البرنامج ، أجرى فريق مستقل نظمه 2014في عام  )5(

  ) 2008/002م المدير التنفيذي.التدريب والتثقيف والتوعية (راجع تعمي )6(
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الة ُوجھت إلى   -36 ع رس تريات على وض عبة المش من الموردين  12.000وعمل مدير مكتب األخالقيات مع مدير ش

لوك الذي يتوقعه  لة العمل معا حولالبرنامجحول الس تريات على لمواص عبة المش ائل  . ويخطط مكتب األخالقيات وش مس

 وما بعده. 2015األخالقيات في عام 

ا لنظام العدالة الداخلية في   -37 تعراض تقل اس تعراض عن 2014في عام  البرنامجوأجرى فريق مس . وتمخض االس

تقرير عن استعراض العدالة الداخلية يتضمن عدة توصيات تؤثر على عمل مكتب األخالقيات. وتتضمن إحدى التوصيات طلبا 

 الكتروني إلزامي في مجال األخالقيات (التعلم االلكتروني في مجال األخالقيات). بإنشاء تدريب

كل اعتيادي ألغراض التثقيف والتوعية، فقد حالفه   -38 ة بش ص ومع أن مكتب األخالقيات ال تتوفر لديه أية أموال مخص

 .2015سيـُـنشأ خالل عام النجاح في تأمين المال الالزم للتعلم االلكتروني في مجال األخالقيات والذي 

  القيادة األخالقية والثقافة األخالقية وقياس األنشطة -واو

عين األ  -39 تالم المدير الجديد لمكتب األخالقيات مھام مكتبه، أجرى مقابالت مع جميع خالل األيام التس ولى بعد اس

توى اإلقليمي، غير أن المقابلة  بب حاالت طارئة على المس تثناء واحد مھم (لم يكن موجودا بس اء فريق اإلدارة العليا، باس أعض

ا النطبا افة إلى كثيرين غيرھم، التماس تقبل. معه أجريت فيما بعد)، باإلض عاتھم الحالية حول المكتب وتوقعاتھم منه في المس

اعدة اإلدارة العليا على فھم عمل المكتب  اعدة المكتب على تحديد وجھته ومس وكان للتغذية االرتجاعية أھمية كبيرة في مس

 على أن يكون أكثر كفاءة وفعالية. البرنامجوكيف يمكن للثقافة األخالقية القوية أن تساعد 

 تشارك مكتب األخالقيات مع اإلدارة العليا في إرسال رسائل تعكس "الروح السائدة على مستوى قمة المنظمة".وقد   -40

 وبادر المكتب بوضع عدة آليات إضافية للتتبع بغية التمكن من قياس األنشطة التي يجريھا.  -41

  دة األطراف؛ الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لھافريق األمم المتحدة لألخالقيات وشبكة األخالقيات للمنظمات المتعد -رابعا 

ليصبح على شكله الحالي. والفريق مكلف بوضع  2013وتغيرت تسميته في عام  2007أنشئ فريق األخالقيات عام   -42

ات موحدة لألخالقيات في األمانة العامة لألمم المتحدة وفي  ياس تقلةاألجھزة والبرامج ذات اإلدارة الممجموعة معايير وس ، )7(س

دة التعقيد ولھا تبعات على المنظومة ككل. من ذلك مثال أن الفريق  م باألھمية وش ائل معينة تتس ايا ومس اور حول قض وللتش

ة الحماية من االنتقام في األمم  ياس لوك المنقحة وحالة س ياق معايير الس ارات تتعلق باألخالقيات في س تفس تعرضت عدة اس اس

  ا.المتحدة وصناديقھا وبرامجھ

وتضم عضوية فريق األخالقيات رؤساء مكاتب األخالقيات في أجھزة األمم المتحدة وبرامجھا ذات اإلدارة المستقلة   -43

اء  م رؤس ية، فھو يض نة الماض ومكتب األخالقيات في األمانة العامة لألمم المتحدة. ولم تتغير تركيبته عما كانت عليه في الس

ا)مكاتب األخالقيات على النحو  منظمة األمم و ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،التالي: األمانة العامة لألمم المتحدة (رئيس

فالمتحدة للطفولة ( كانو )،اليونيس ندوق األمم المتحدة للس اريعمكتب األمم المتحدة لخدمات و، ص  ، وبرنامج األغذيةالمش

غيل الالجئين الوالعالمي،  طينوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش رق األدنىيفلس ؤون  ،ين في الش ية األمم المتحدة لش ومفوض

 )8(الالجئين.

                                                            
ما مانة العامة لألمم المتحدة. ولم تتغير تركيبته عتضم عضوية فريق األخالقيات رؤساء مكاتب األخالقيات في أجھزة األمم المتحدة وبرامجھا ذات اإلدارة المستقلة ومكتب األخالقيات في األ )7(

م المتحدة صندوق األمألخالقيات على النحو التالي: األمانة العامة لألمم المتحدة (رئيسا) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف وكانت عليه في السنة الماضية، فھو يضم رؤساء مكاتب ا

  ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. البرنامجللسكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع و

  

  ).ST/SGB/2007/11؛ 2008/002المشاركة في مكتب األمم المتحدة لألخالقيات وشبكة األخالقيات للمنظمات المتعددة األطراف (راجع تعميم المدير التنفيذي  )8(
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ورة   -44 اق في المش يق واالتس ترك، ومنھا التنس ائل االھتمام المش وقد تناول فريق مكتب األخالقيات عددا من مس

ات، ية ألعضاء فريق األخالقياألخالقية، وحالة برامج الكشف المالي لدى كل من مكاتب األخالقيات، واستعراض التقارير السنو

ارك مكتب  ات الحماية من االنتقام، وكذلك التفاعل في الوقت الحقيقي حول االعتبارات األخالقية. وش ات وممارس ياس وس

عة  11األخالقيات في  تاس لدورة ال عام إلى ا يا. وينعكس عمل فريق األخالقيات في تقرير األمين ال ھاتف ماعا  ماعا أو اجت اجت

 ).A/69/332معية العامة والمعنون "أنشطة مكتب األخالقيات" (الوثيقة والستين للج

ودعما لما يقوم به األمين العام من ترويج للتعاون في المنظومة ككل حول المسائل المتصلة باألخالقيات ضمن أسرة   -45

بكة األخالقيات للمنظمات المتعددة األطراف ف ئت ش اء في إطار  2010يونيو/حزيران  21ي األمم المتحدة، أنش مجلس الرؤس

يق ل عملھم باألخالقيات في التنفيذيين المعني بالتنس بكة موظفي األخالقيات والموظفين الفنيين الذين يتص وية الش م عض . وتض

ات المالية ال س ناديق األمم المتحدة وبرامجھا ووكاالتھا المتخصصة والمؤس دولية، بما في ذلك األمانة العامة لألمم المتحدة وص

بكة  من ش ندوق النقد الدولي، وغير ذلك من الكيانات المتعددة األطراف. ونتيجة لتبادل الخبرات والمواد ض البنك الدولي وص

ارين  تش افية الموجھة للمس را المواد التدريبية اإلض ورة أكثر يس ئ بص األخالقيات، تمكن مدير مكتب األخالقيات من أن ينش

 .لعمل الجدير باالحترامبمكان االمعنيين 

من   -46 ق للمعايير األخالقيات ولتعزيز التآزر ض مان التطبيق المتس وقد أثبت فريق األخالقيات وجوده كآلية مفيدة لض

وتمكن المدير الجديد لمكتب األخالقيات، بفضل التبادل بين الزمالء ضمن مجتمع الممارسين ھذا، من تسريع تعلم األمم المتحدة. 

ائل اإلطار ال اتي لمنظومة األمم المتحدة. كما أثبت فريق األخالقيات وجوده كمورد مرجعي لألفكار حول مس ياس قانوني والس

 وحدھا وتتعلق بالعمل داخل مكاتب األخالقيات فيھا. أخالقية تتصف بھا األمم المتحدة

ن ما بينھم بصورة دورية وھم يتقاسمووينسق موظفو األخالقيات التابعون للوكاالت التي تتخذ من روما مركزا لھا في  -47

 أفضل الممارسات.

  مالحظات -خامسا 

ورة والتوجيه في عام   -48 . 2013بالمقارنة بعام  2014الحظ مكتب األخالقيات وجود زيادة كبيرة في عدد طلبات المش

ؤون األخ ؤول عن ش القيات متفرغ لكامل الوقت ويعتقد مدير مكتب األخالقيات أن ھذه الزيادة تعود لثالثة عوامل: وجود مس

سبل إضافية  مرة أخرى؛ وزيادة بروز مكتب األخالقيات بصورة مباشرة ومن خالل الدعم الذي تقدمه له اإلدارة العليا؛ وإنشاء 

 للتتبع.

نوات الخمس األ  -49 ات تدعم وقد نجح مكتب األخالقيات، انطالقا من موقعه العالي خالل الس ياس ع س ولى، في وض

ات الموجودة المحافظة على تلك اإلنجازات األ واليته وفي ياس تعراض الس ولى. وبادر المكتب، بدعم من المديرة التنفيذية، باس

 بھدف تنقيحھا بحيث تعكس االعتبارات الھيكلية الراھنة و"الدروس المستفادة" خالل السنوات التي تلت اعتماد تلك السياسات.

نواته الخمس  -50 ا على مخاطر النزاھة الفردية دون األ ويبدو أن المكتب، خالل س اس نتيه األخيرتين، ركز أس ولى وس

ورة والتوجيه لھا عادة  بة للبرنامج. وفي حين أن المش التعامل مع المخاطر األعم التي يمكن أن تطرح مخاطر أكثر تأثيرا بالنس

ا الدعم منھ بق، فإن المكتب مّد يده إلى اإلدارة العليا ملتمس ل بما س تباقية فطبيعة تتص ي ا للتعامل مع االعتبارات األخالقية االس

يواصل المكتب خالل عام  تراتيجي. وس غيلي واالس توى التش ياق عملية اتخاذ القرار على المس الحوار والعمل في ھذا  2015س

 الصدد بالتنسيق مع اإلدارة العليا.

امل إزاء األخالقيات. ويب  -51 ل وقد أخذ مكتب األخالقيات بنھج متكامل ش يواص نا. وس دو أن ھذا النھج لقي قبوال حس

 .2015المكتب تطوير نھجه ھذا خالل عام 
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ة الحماية من   -52 ياس طة المتعلقة بس د األنش ل مكتب األخالقيات، من خالل التفاعل مع فريق األخالقيات، رص وواص

غين عن المخالفات بھدف ضمان استمرار تمشي سياسة  -االنتقام  ـ ھذه مع األمم المتحدة، وتعزيز فھم  مجالبرناحماية المبلـّ

 وإدارته العليا وقيادته. البرنامجنطاقھا لدى موظفي 

  استنتاجات -سادسا 

غير كھذا. وفي عام   -53 ي التحديات المحيطة بالعمل في مكتب ص نوية في الماض ، حاول 2014الحظت التقارير الس

من حدود الموارد ا اعد المتدربون المكتَب على إحياء مكتب األخالقيات أن يعالج ھذا القيد ض تئجار متدربين. وس لمتوفرة باس

ھا ولكن أعلِنت أمام مكتب األخالقيات وفقا  ب رفض فكرة المزاد، وھو مزاد داخلي للھدايا المتلقاة أو التي لم يكن من المناس

ة  ياس وريين. وقدم نائب البرنامجلس ية الداخلية في كينيا وإلى الالجئين الس . وقدمت عوائد المزاد إلى برنامج للتغذية المدرس

ائل  ئلة المتكررة والرس المدير التنفيذي المزاد وتم إيجاد أو تحديث مختلف أدوات التواصل، من قبيل الملصقات الجدارية واألس

ـبر أداة ناجحة للتوعية بسياسات  االلكترونية وغير ذلك. ولقي المزاد قبوال ـُ ھدايا. كما وممارساته المتعلقة بال البرنامجحسنا واعت

ادرة عن المديرة التنفيذية واإلدارة  طالع ببحوث تدعم ما يلي: الطلبات المحددة الص تمكن المتدربون من دعم المكتب باالض

بالسياسات والممارسات؛ المشورة والتوجيه لألفراد واإلدارة.  العليا وغير ذلك؛ االستعراضات والتحليالت والمساھمات المتعلقة

 كما وضع المكتب قوالب إضافية تدعم عمله. 

ستھل في عام  البرنامجوكان   -54 مسيرة "المالئم للغرض" وبدأ بعدھا بمبادرة إدارة األداء وبمبادرات أخرى  12-2قد ا

ي . وسيواصل مكتب األخالقيات فأبعاد نتائج اإلدارةطة االستراتيجية ووالخ سبيل مساندة خطة اإلدارةتدعم تلك المسيرة، على 

  انطالقا من مواقع تتصل بالھياكل األساسية وبالشؤون التشغيلية. –توجيه عمله نحو المشاركة في تلك المسيرة وإثرائھا 

�

�
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 )1(سنة أو أكثر موظفون في البرنامج بعقود لمدةال الملحق الخامس:

  عدد المجموع الفئة 

 النساء

  النسبة

 المئوية للنساء

 28  12 43 وما فوقھا) 2-موظفو الفئات العليا (برتبة مد

 41  548  333 1 )1-إلى مد 1-الموظفون الفنيون (ف

 62  32  52 الموظفون الفنيون المبتدئون

 41  592  428 1 مجموع الموظفين المعينين دوليا

 37  282 766 موظفون فنيون محليون

 37  155 1 140 3 موظفو فئة الخدمة العامة

 25  490 1  033 6 عقود الخدمات

 29  927 2  939 9 مجموع الموظفين المعينين محليا

 31  519 3 367 11 )2(مجموع موظفي البرنامج

   

  

  

  

                                                            
واتفاقات  ،شھرا أو أقل للموظفين الفنيين الدوليين والخبراء االستشاريين المعينين لمدد قصيرة، وموظفي فئة الخدمات العامة المعينين لمدد قصيرة 11تستثنى العقود المؤقتة التي مدتھا  )1(

  المؤقتين.والعمال  البرنامج،الخدمة الخاصة، والمتدربين، وعقود المؤلفين، والزماالت، ومتطوعي 

  .2 وينجزونظامه العالمي للمعلومات  البرنامج، من شبكة 2014يناير/كانون الثاني  13استخرجت البيانات في  )2(
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 العالمية للمعونة الغذائية المالمحالملحق السادس: 

 2010 2011 2012 *2013 *2014 

 (بماليين األطنان المترية)تسليمات المعونة الغذائية 

 3.6 3.9 5.0 5.0 6.9 تسليمات المعونة الغذائية العالمية

 3.2 3.3 2.9 3.3 4.3 من المجموع البرنامجنصيب 

      تسليمات المعونات الغذائية حسب السلعة

 2.9 3.1 4.3 4.1 5.9 الحبوب

 0.7 0.8 0.7 0.9 1.0 سلع خالف الحبوب

     (النسبة المئوية)تسليمات المعونة الغذائية العالمية 

      التسليمات حسب القنوات

 0 2 11 6 5 الثنائية

 77 76 60 69 63 المتعددة األطراف

 23 22 29 25 32 المنظمات غير الحكومية

      المعونات الغذائية حسب الفئةتسليمات 

 84 77 70 71 76 الطوارئ

 16 23 27 26 20 المشروعات

 - - 3 3 4 البرامج

      تسليمات المعونات الغذائية حسب اإلقليم

 48 57 63 62 60 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 20 17 22 21 27 آسيا

 0 0 0 0 1 أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة

 4 4 4 7 8 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 28 22 11 10 4 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
  

 

   

  2015أبريل/نيسان  16، برنامج األغذية العالمي، لنظام الدولي للمعلومات عن المعونة الغذائية: االمصدر

  مؤقتة. 2014و 2013بيانات عام 
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 2014مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السابع

 

  الكمية

 (طن متري)

  النسبة المئوية

 من المجموع

  المبلغ

 (مليون دوالر)

 النسبة المئوية

 من المجموع

 البلدان النامية

 20 252.9 28 878 615 أقل البلدان نموا

 1  18.7 2 990 44  )1(البلدان المنخفضة الدخل األخرى

 24 305.3 25 800 538 )2(البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

 29 367.7 26 909 560 )3(البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 75 944.6 81 575 760 1  المجموع الفرعي

     البلدان المتقدمة

 25 307.3 19 329 425 المجموع الفرعي

 100 251.8 1 100 904 185 2 المجموع

     

 دوالر أمريكي (طن متري) البلد الرقم 

 البلدان النامية

 647 336 246 131 367 تركيا  1

 844 609 116 056 239 الھند  2

 895 526 73 362 83 إندونيسيا 3

 714 582 48  392 131 إثيوبيا 4

 901 980 29 456 56 باكستان 5

 485 055 28  565 62 جنوب أفريقيا  6

 899 039 26 850 78 أوكرانيا 7

 681 849 23  560 58 ميانمار 8

 870 612 23  733 71 جمھورية تنزانيا المتحدة 9

 725 474 22  231 43 تايلند 10

 138 649 20  921 49 أوغندا 11

  009 347 20 290 17 العراق  12

  706 629 18 763 44 كينيا 13

 238 828 17 630 41 مالوي 14

  068 042 17  887 18 دولة فلسطين 15

 298 761 16 270 43 السودان 16

 379 286 16 891 18 األردن 17

 653 308 15 989 42 زامبيا  18

  825 205 14 922 15 لبنان  19

  914 583 13  754 25 مالي  20

                                                            
 .2013في عام  اأمريكي ادوالر 1 045 أقل منصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ن )1(

 .2013في عام  اأمريكي ادوالر 4 125و اأمريكي ادوالر 1 046نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي تراوح بين  )2(

 .2013في عام  اأمريكي ادوالر 12 745و اأمريكي ادوالر 4 126نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي تراوح بين  )3(
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 2014مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السابع

 دوالر أمريكي (طن متري) البلد الرقم 

  203 204 12  913 24 النيجر  21

 053 543 11 562 14 ھندوراس  22

  319 347 10 245 13 مصر  23

 799 184 8  298 19 اليمن  24

 704 100 8 188 20 أفغانستان 25

  894 322 7  712 16 رواندا  26

  249 520 6 852 10 بنغالديش  27

  599 816 4 151 8 جمھورية الكونغو الديمقراطية  28

  529 382 4  202 8 غواتيماال  29

 571 299 4  769 9 بوركينا فاسو 30

  768 885 3  151 4 ماليزيا  31

 337 883 3  458 9 السنغال  32

 975 514 3 560 7  قموزامبي 33

  929 498 3 447 2 دولة بوليفيا المتعددة القوميات 34

  719 241 3  762 3 جنوب السودان  35

 916 223 3 243 11 الجزائر  36

 376 860 2 099 3 الصين  37

  103 738 2 977 3 الكاميرون 38

 041 357 2  471 2 كولومبيا  39

 336 238 2  190 4  بوروندي 40

 871 180 2 413 5 اسوري 41

 342 074 2  402 5 غانا  42

 704 902 1  724 1 نيكاراغوا  43

 444 684 1 644 4 كازاخستان 44

  751 600 1 720 3  مدغشقر 45

 277 588 1 774 2  البرازيل 46

 683 577 1  710 2 سيراليون 47

 132 461 1 877 3 فيت نام  48

 700 451 1 412 2 جمھورية إيران اإلسالمية 49

  264 390 1  720 3 كامبوديا  50

 246 275 1 641 1 نيبال  51

 110 091 1 246 2 المكسيك 52

  139823 946 األرجنتين  53

 915 744 224 1 الفلبين  54

 349 704 200 1 تشاد 55

 182 560 891 غينيا  56

 811 543 912 أوروغواي 57
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 2014مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السابع

 دوالر أمريكي (طن متري) البلد الرقم 

 447 523 134 1 سري النكا 58

  485 389 625 جمھورية الو الديمقراطية الشعبية 59

 113 356 722 السلفادور  60

  320 280 399 غامبيا  61

 000 256 200 أوزباكستان 62

 188 235 246 ھايتي  63

 235 208 220 إكوادور  64

  550 195 175 تونس  65

  019 127 135 بنن 66

 370 111 159 ليبريا  67

 000 110 200 الصومال  68

  355 71 110 غينيا بيساو  69

 040 53 102 زمبابوي  70

  86045 586 ناميبيا  71

 583 44 60 باراغواي  72

 576 16 125 طاجيكستان 73

  651 7 18 سان تومي وبرنسيبي 74

 021 563 944 575 760 1   في المائة من حيث القيمة) 75المجموع الفرعي (
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 2014مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السابع

متري)(طن  البلد الرقم   دوالر أمريكي 
 البلدان المتقدمة

 380 600 61 752 35  فرنسا 1

  394 664 59 365 79  إيطاليا 2

 400 622 57 782 103 االتحاد الروسي  3

  666 376 45 724 62 بلجيكيا  4

  901 145 29 385 46  كندا 5

 079 125 11 768 3  اليابان 6

 925 610 10 886 28 أستراليا 7

 895 908 7 445 12 ھولندا 8

  194 201 7 195 30  المجر 9

  317 455 5 044 7 اإلمارات العربية المتحدة  10

 189 871 4 805 3  الواليات المتحدة األمريكية 11

 845 796 3 142 8  ألمانيا 12

  034 193 1 683 1 المملكة العربية السعودية  13

 475 917 325 نيوزيلندا 14

 125 364 946 اليونان 15

 138 348 17 بلغاريا 16

 072 48 1 الدانمرك 17

 840 34 65 التفيا  18

في المائة من حيث القيمة) 25المجموع الفرعي (    425 329 307 284 868 

 889 848 251 1 904 185 2   المجموع الكلي 

 

  

 



  2014األداء السنوي لعام تقرير 

149   |برنامج األغذية العالمي  
 

 

 (بآالف الدوالرات األمريكية) 2014في عام  ةالمساھمات المؤكدمجموع الملحق الثامن: 

 مساھمات موجھة متعددة األطراف مساھمات متعددة األطراف المجموع  

حساب  المجموع  الجھة المانحة

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنمائية

  عمليات

 طوارئ

  عمليات

 ممتدة

  عمليات

 خاصة

  مساھمات

 أخرى*

    000 1 362 3       362 4 مصرف التنمية األفريقي 

       10       10 أندورا

 102             102 أرمينيا 

 396 25 928 472 28 315 17 609 6   072 34 791 112 أستراليا 

       183 1       183 1 النمسا

       200       200 أذربيجان

         858 3     858 3 بنغالديش 

 660 4   683 1 766 4 069 3 552 9 368 11 545 25 بلجيكا

دولة بوليفيا المتعددة 
 القوميات

175     175         

 916   259 976 2 285     435 4 البرازيل 

       139       139 بلغاريا

 941 1             941 1 بوروندي 

         227 1     227 1 كمبوديا

 405 7 104 19 602 103 572 120 952 70 433 5 431 28 066 350 كندا

       000 12       000 12 جمھورية أفريقيا الوسطى

             20 20 تشيلي 

 500   000 1 000 7 000 1   565 1 065 11 الصين 

 805 3             805 3 كولومبيا 

         179 4     179 4 الكونغو 

     376   108     484 كوبا

             11 11 قبرص 

   151           151 الجمھورية التشيكية

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

604         604     

 360 2 192 2 184 4 655 20 183 249 9 876 38 450 68 الدانمرك

               الجمھورية الدومينيكية 

             248 248 كوادورإ

         204   186 390 مصر 

            66 66 غينيا االستوائية 

       189       189 إستونيا

     745 47         745 47 إثيوبيا

 916 1 154 31 655 113 041 138 041 87     807 371 المفوضية األوروبية 

       33       33 جزر الفارو

 336 478 920 7 938 17     208 8 880 34 فنلندا

 550   264 6 672 14 504 1     990 22 فرنسا

         027 3     027 3 غامبيا

 097 12 739 15 317 96 050 138 058 5 717 2 933 33 194 301 ألمانيا
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 (بآالف الدوالرات األمريكية) 2014في عام  ةالمساھمات المؤكدمجموع الملحق الثامن: 

 مساھمات موجھة متعددة األطراف مساھمات متعددة األطراف المجموع  

حساب  المجموع  الجھة المانحة

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنمائية

  عمليات

 طوارئ

  عمليات

 ممتدة

  عمليات

 خاصة

  مساھمات

 أخرى*

   38           38 اليونان

 693 4           150 843 4 غواتيماال

       100 7 534 7     634 14 غينيا

 257             257 ھايتي 

   37           37 الكرسي الرسولي 

 332 8           16 348 8 ھندوراس

       41       41 المجر 

       204 195     399 آيسلندا

         990   50 039 1 الھند

 620 710 800 1 814 4 672 248 2 720 12 337 21 آيرلندا

       20       20 ل يإسرائ

 560 5   534 2 906 9     638 13 639 31 اإيطالي

 433 2 100 15 950 75 417 47 243 12   405 3 548 156 اليابان

             47 47 األردن

               كينيا

   000 2 375 100 35       475 37 الكويت 

 029 8             029 8 ليسوتو

       600 5       600 5 ليبريا

     109 112   113 113 334 ليخنتشتاين

       27       27 ليتوانيا

 789 2 570 190 1 556 3 694 1 688 338 2 136 12 لكسمبرغ

         000 3     000 3 مدغشقر 

       388 6       388 6 مالوي

 000 1             000 1 ماليزيا 

       100     100 المكسيك

       223 48     271 موناكو

 839 2 759 4 000 5 674 21 218 4   519 49 009 88 ھولندا

   592   424     882 4 898 5 نيوزيلندا

             15 15 نيكاراغوا

 731 683 2 527 8 894 22   487 12 329 37 165 72 النرويج

     000 1 000 1       000 2 عمان

األوبك للتنمية صندوق 
 الدولية

500       125 375     

     553 69         553 69 باكستان

       915 2       915 2 دولة فلسطين

 240           338 578 بنما

             263 263 بيرو

            10 10 البرتغال 

 607 30 990 3 637 39 983 13 833 13   256 8 306 110 جھات مانحة خاصة

     380 000 2       380 2 قطر
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 (بآالف الدوالرات األمريكية) 2014في عام  ةالمساھمات المؤكدمجموع الملحق الثامن: 

 مساھمات موجھة متعددة األطراف مساھمات متعددة األطراف المجموع  

حساب  المجموع  الجھة المانحة

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنمائية

  عمليات

 طوارئ

  عمليات

 ممتدة

  عمليات

 خاصة

  مساھمات

 أخرى*

 770 8   300 16 742 3 000 2    811 30 جمھورية كوريا

 880 14   786 7 353 10 459 33     477 66 االتحاد الروسي 

    102 56 568 209 239 4     909 269 المملكة العربية السعودية

   500 3   000 6 53     553 9 سيراليون

             15 15 سلوفاكيا

       41       41 سلوفينيا

       000 5       000 5 جنوب السودان

 642 3 415 140 3 097 3       294 10 إسبانيا

     404 2         404 2 سري النكا

       220       220 السودان

 555 614 6 427 2 928 340 1 000 4 617 81 481 93 السويد

 664 10 649 6 875 27 398 29 241 3 652 6 997 7 825 85 سوازيلند

             20 20 الجمھورية العربية السورية

         17   112 129 تايلند

     180         180 تيمور ليشتي 

     100         100 تركيا

صندوق األمم المتحدة 
 المركزي لمواجھة الطوارئ

137 314     106 53 349 70 450 11 246 2 162 

       760 29       760 29 اإلمارات العربية المتحدة

 736 22 209 25 065 104 098 180 820 13   907 62 835 408 المملكة المتحدة

صناديق األمم المتحدة 
 المشتركة ووكاالتھا

112 237 62   11 633 6 575 24 281 62 575 7 110 

             179 179 المتحدةجمھورية تنزانيا 

             5 5 أوروغواي

 474 11 983 103 372 857 788 195 1 060 79   000 5 677 252 2 الواليات المتحدة األمريكية 

             5 5 ةالبوليفاري فنزويالجمھورية 

 133   100 2   490     723 2 البنك الدولي 

         778 1     778 1 زامبيا

        

 240 212 418 320 093 794 1 643 418 2 140 384 138 53 990 447 )1( 577 5 523  المجموع الكلي

         

 828 3               المساھمات الثنائية

 
  .المساھمات في الصناديق االئتمانية وفي الحسابات الخاصة وفي الحساب العام مساھمات أخرى:* 

  عالنية.حمالت اإلالال تشمل مساھمات القطاع الخاص المنح االستثنائية العينية مثل ** 

 

                                                            
مليار دوالر أمريكي المبلغ عنھا في الكشوف المالية  5.38. وھذا الرقم ال يتواءم تماما إيرادات المساھمات البالغة 2014المساھمات المؤكدة من المانحبن لعام  يمثلھذا المجموع الكلي  )1(

ات نافذة المنح الثنائية؛ ج) استثناء التسويات من قبيل األرصدة غير المنفقة . والفرق ناتج عن: أ) المعاملة المختلفة لإليرادات المتعددة السنوات؛ ب) استثناء المساھمات ذ2014المراجعة لعام 

 والتخفيضات.
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 2014-2011حسب اإلقليم والفئة  )1(النفقات المباشرة ألف: -الملحق التاسع 

                
 2011  2012  2013  2014 
                
آالف الدوالرات  

 األمريكية
النسبة  

 المئوية
آالف الدوالرات  

 األمريكية
النسبة  

 المئوية
آالف الدوالرات  

 األمريكية
النسبة  

 المئوية
آالف الدوالرات  

 األمريكية
النسبة  

 المئوية
                                

                

 100  571 717 4  100  300 159 4  100  511 994 3  100  165 748 3 المجموع الكلي 

 7  626 345  9  815 375  9  830 364  9  087 326 التنمية  

 81  912 843 3  81  780 350 3  80  534 178 3  79  277 978 2 اإلغاثة  

    765 161 2     678 548 1     183 386 1     881 336 1 الطوارئ 

    146 682 1     102 802 1     351 792 1     396 641 1 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 7  321 313  5  558 204  6  311 223  6  090 212 عمليات خاصة 

 5  712 214  5  148 228  6  836 227  6  711 231  )2(العمليات الثنائية، وحسابات األمانة، وأخرى

                

 100  809 514 2  100  124 406 2  100  060 625 2  100  866 215 2 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

    53     58     66     59 النسبة المئوية لجميع البلدان

 9  503 218  10  005 235  8  528 217  9  567 201 التنمية 

 79  777 976 1  81  482 950 1  84  086 196 2  82  267 810 1  اإلغاثة

    769 828     030 687     046 012 1     225 780  الطوارئ

    008 148 1     452 263 1     040 184 1     043 030 1 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 11  358 266  7  867 166  6  107 168  7  555 148 خاصة عمليات 

 2  172 53  2  769 53  2  338 43  3  476 55 ت الثنائية وحسابات األمانة العمليا

                

 100  043 524  100  611 555  100  568 720  100  025 822 آسيا 

    13     14     18     22 النسبة المئوية لجميع البلدان 

 13  179 66  15  589 83  13  078 96  8  994 68 التنمية 

 78  929 406  78  038 434  79  107 567  87  988 712 اإلغاثة

    841 36     989 27     503 155     066 286  الطوارئ

    087 370     049 406     603 411     921 426 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 6  438 29  4  491 23  5  566 35  3  186 26 خاصة عمليات 

 4  497 21  3  494 14  3  818 21  2  857 13 ت الثنائية وحسابات األمانة العمليا

                                
 . البرنامجلى تحسين المواءمة مع معايير اإلبالغ المؤسسية في ستثناء تكاليف دعم البرامج واإلدارة. وھذه ھي السنة األولى التي يبلغ فيھا ھذا الملحق عن النفقات وليس المصروفات. ويھدف التغيير إبا( )

    التي ال يمكن تخصيصھا حسب المشروع/العملية.نفقات تشغيلية تشمل الحساب العام، والحسابات الخاصة، وحسابات األمانة ) 2(
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 2014-2011حسب اإلقليم والفئة  )1(النفقات المباشرة ألف: -الملحق التاسع 

                
 2011  2012  2013  2014 
                
آالف الدوالرات  

 األمريكية
النسبة  

 المئوية
آالف الدوالرات  

 األمريكية
النسبة  

 المئوية
آالف الدوالرات  

 األمريكية
النسبة  

 المئوية
آالف الدوالرات  

 األمريكية
النسبة  

 المئوية
                                

 100  153 21  100  328 22  100  609 21  100  607 33 أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة

    1     1     1     1 النسبة المئوية لجميع البلدان 

 63  366 13  65  615 14  55  872 11  29  860 9 لتنمية ا

 33  022 7  33  358 7  44  402 9  69  338 23 ةاإلغاث 

    632 2     87     21     652 14  الطوارئ

    389 4     272 7     381 9     686 8 متدة لإلغاثة واإلنعاش عملية م

 0     0     0     0  48 عمليات خاصة 

 4  766  2  354  2  336  1  361 ت الثنائية وحسابات األمانةالعمليا
                

 100  286 131  100  067 136  100  122 150  100  393 274 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

    3     3     4     7 النسبة المئوية لجميع البلدان

 21  147 27  21  224 28  15  342 22  8  237 22 لتنمية ا

 44  665 57  44  279 59  42  954 62  64  430 175  اإلغاثة

    162 6     484 3     786 2     859 96  الطوارئ

    503 51     796 55     168 60     570 78 متدة لإلغاثة واإلنعاشعملية م

 0     2  285 3  5  029 7  4  842 9 عمليات خاصة 

 35  475 46  33  280 45  39  798 57  24  884 66 ت الثنائية وحسابات األمانةالعمليا
                

 100  362 431 1  100  839 937  100  130 367  100  006 299 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

    36     23     9     8 النسبة المئوية لجميع األقاليم 

 1  247 20  2  260 14  5  768 16  8  401 23 لتنمية ا

 97  508 392 1  96  750 896  92  210 339  85  152 255  اإلغاثة

    223 286 1     038 829     364 214     572 158  الطوارئ

    285 106     712 67     845 124     580 96 متدة لإلغاثة واإلنعاش عملية م

 1  058 13  1  325 9  2  857 5  6  165 18 عمليات خاصة 

 0  549 5  2  504 17  1  296 5  1  288 2 ت الثنائية وحسابات األمانة العمليا
                

           ما عدا تكاليف دعم البرامج واإلدارة.) 1(
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املجموعالعمليـة الثنائيـةعملياتاإلغاثـةالتنميـةاملجموعالعمليـة الثنائيـةعملياتاإلغاثـةالتنميـةاملجموعالعمليـة الثنائيـةعملياتاإلغاثـةالتنميـةاملجموعالعمليـة الثنائيـةعملياتاإلغاثـةالتنميـة

وحساب األمانــةخاصـةوحساب األمانــةخاصـةوحساب األمانــةخاصـةوحساب األمانــةخاصـة
وأخرى  (2)وأخرى  (2)وأخرى  (2)وأخرى  (2)

ي 571 717 7124 321214 912313 843 6263 300345 159 1484 558228 780204 350 8153 511375 994 8363 311227 534223 178 8303 165364 748 7113 090231 277212 978 0872 326املجموع الك

أفريقيا جنوب الصحراء 

ن 1  173834- - 1  4661  27000436022 2886 135310755246 5731 2696- 4 736958ب

20  1595  154- 14  4648  32793  2732978085  3568  48507  1934  641- 42  5283  13010  1968  189- 8  4319  459بوركينا فاسو

27  1867  806- 17  8227  24834  525246- 18  5518  17203  416906- 13  4203  18287  85730- 13  5356  289بوروندي

رون 24  85694- 23  1272  8336  693- - 8  17612080  131696- 15  1865  15701  239508- 14  935334الكام

257- - - 320257- - - 182386320- - 91204- - - 91الرأس األخضر 

85  846- 17  68343  23318184  007- 5  16940  22502565  50794  14892  2876  25026  438006  16593  4324  051جمهورية أفريقيا الوسطى

115  13795625  96191  5221  126417  12544595  108315  5238  163498  13174720  143881  6006  156658  1519916  136874  5012  011تشاد

7  287938- 3  4413  10238  4159231205  5702  9113  522127910  4152  14510  326- 13257  881188الكونغو

10  122681- 8  2043  23516  2050  19887166  33895101  3511064  28743  3929781  4103891  33326  1929  534كوت ديفوار

114  2568  20822  91306  441- 165  3244  19115  142878  251- 128  2308  20589  105649  070- 127  1876  18830  107050  997- جمهورية الكونغو الديمقراطية

9  206296- 8  12426664  71895- 11  1822  16003  129274- 15  1013  13132  33288- 12  275980جيبوتي 

278  5460  13412  239996  19155  334897  10550  9988  282524  31122  371917  7790  6992  323582  33736  388480  20354  4117  341029  22340  868إثيوبيا

2  231936- 1  1227  5478  16550- 2  2881  10653  73698- 9  3910715  319659- 2359  981غامبيا

11  1325  1771379  8013  7163  1552  12458  4119  20973  1126  926812  8678  13610  1815  811618  3190  996غانا

35  1445472  16099  4562  5767  524- - 1  4366  6158  98285- 1  4606  9581  6972318  3222  015غينيا 

7  073- - 7  073- 4  241447- 3  4235972  500032- 360  3473  826821- 2  502493غينيا بيساو

180  2949  254- 157  20783  194913  1914  855- 179  13245  275814  1406  100- 253  20973  302334  1092  464- 279  21183  445كينيا

14  806785- 13521  19458  320413- 11  7196  7897  403715- 2  4995  6317  1766  022- 4968  776ليسوتو

ريا 40  1980  13648  21272  4614  20446  1125  10138767  7324  30897  2165  21623296  6168  37078  1551861  34459  1736  114لي

14  2045  090- 5  6941  16014  107904- 7  9331  14466  77631- 8  5696  15859  256372- 8  6284  832مدغشقر

78  3168  017- 51  23425  73726  2343  341- 57  13025  44977  1531  063- 31  11576  21892  769395- 6  14234  392مالوي 

ي  138  1366  8447  105417  22578  132924  2085  8208  93020  28510  77347  2544  62597275  12018  16655  1407  559640  9188  520ما

26  4185063  20344  1333  36201  4842645  29740  1077  49985  3599046  41638  2839  11970  1255  305- 1  8255  694موريتانيا

18  3735  463270  11390  23012  3503  1721  7260  10608  20915  1629  9307946  8649  33727  3809  098- 26  4062  649موزامبيق

373373- - - 610677- 67- 31610- 579- 878- - 878- ناميبيا

123  2539  6225  112374  2553  145387  1462 7402 128363 8120 222576 10835280 205224  5965 81255 2913 8177 66906 4694 136النيجر
19  3859  774- 14  1256  17830  1010  582- 14  16874554  1340  458- 11  3479  18402  1669  595- 11  5805  268رواندا

برينسي و تومي 427- - - 624427- - - 17830624- - 98793814- - 696سان

21  1441  499- 14  5661  35281  1726  115- 28  6438  44172  1440  605- 38  4404  16431  1334  292- 12  2624  417السنغال 

راليون  34  9834497  18509  5231  9923  688586- 8332  13565  359481- 5  7899  10223  1084  40085  4433  567س

147  299988  118692  287- 166  852- 26  139974  878- 188  862- 27  161813  049- 193  159- 20  172624  535- الصومال

465  9122880  373995  863- 266  966- 47  219199  767- 313  033- 46  266549  484- 22  512- 8  13997  515- جنوب السودان

263  22778306  240172  357- 264  1614  22316  240334  965- 255  2056  25830  226983  243- 406  2176  61773  342214  145044السودان
2  1828  410- 10  6418  651949- 5355 2942 68586- 1  2725793 196774- 2 577- سوازيالند

40374- - 549297187394527334- 114325382  480338- 858- توغو

71  1410  574- 52  17342  52494  1036  581- 32  18033  55422  1437  319- 26  27584  53534  2448  222- 20  30577  650أوغندا

انيا املتحدة  23  1967  700- 13  8999  34267  1127  814- 17  15184  32129  1582  183- 18  13180  37220  1927  1986092  17176  573جمهورية ت

8  1919  553- 720  8346  1611  717- 6260  5634  1394  268- 3517  12608  1525  102- 3  8358  065زامبيا

53  125214- 53  089- 83  195604- 83  409- 72  141635- 72  494- 57  110217- 57  108- زمبابوي  

10  8230  1812024  394- 7  7836  61063164- 7  6107  81890136- 4  4896  17762657- نفقات إقليمية أخرى  

2  514  53809  266172  1358  976  218777  2503  406  53124  166769  1867  950  235482  2005  625  43060  168338  2107  196  217086  2528  215  55866  148476  1555  810  201267  567مجموع اإلقليم 

رامج واإلدارة. (1)  ما عدا تكاليف دعم ال

ن والحسابات الخاصة وحسابات األمانة ال ال يمكن تخصيصها حسب العملية. (2) التشغيلية مثل الحساب العام والتأم

األرقام السابقة تمثل تسويات مالية. 

2011

امللحـق التاسـع - باء: النفقـات املباشـرة ( 1)   بحسب البلــد واإلقليــم والفئة 2014-2011
(بآالف الــدوالرات األمريكية)

201220132014
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املجمـوعالعملية الثنائيةعملياتاإلغاثةالتنميةاملجمـوعالعملية الثنائيةعملياتاإلغاثةالتنميةاملجمـوعالعملية الثنائيةعملياتاإلغاثةالتنميةاملجمـوعالعملية الثنائيةعملياتاإلغاثةالتنمية

وحساب األمانةخاصةوحساب األمانةخاصةوحساب األمانةخاصةوحساب األمانةخاصة

وأخـرى  (2)وأخـرى  (2)وأخـرى  (2)وأخـرى  (2)

آسيا

126  6230  14824  104433  974- 151  5262  13255  132614  393- 214  2292  16998  194952  342- 192  14610596  177893  093- أفغانستان

35  4246  765- 5  25088  44393  1477  949- 2  40501  51027  1638  130- 2  47933  41575  3729  202- 4  33839  689بنغالديس 

1  012- - - 1  2012  5515- - 2  1510  2961- - 1  1959  36761- - 1  725بوتان

15  427052- - 14  14625  731246- 1314  26501  622060- 6  19016  18421  445903- 7  11084  374كمبوديا

1  439722- - 1  3283  1667  723- - 1  14944  11191  105- - 3  10086  3392  350- - 7  042الهند

3  781951- - 3  4171  507186- - 3  6679  1383  1153  2732769  8730  1482  6693190  598- إندونيسيا

ـا الشعبية الديمقراطية 22  83180- 22  097- 28  52078- 28  026- 51  19476- 51  457- 55  35873- 55  839- جمهوريـة كوريـ

10  486333- - 9  9847  625927- - 9  7301  398817- 788  9330  604864- 3  5609  651جمهوريـة الو الشعبية الديمقراطية

42  1450  147- 41  303- 49  48185603093  306- 37  3697231324  996- 27  2755382861  227- ميانمـار 

17  2922  613- 7  8060  25249  1340  598- 15  8734  34008  1453  293- 26  6238  52922  118908- 44  8442  348نيبال

173  1455  3075  169004  377- 155  155560178983  246- 231  15787100  214995  3410318  1873  8421  331328  557566باكستان

ن 59  12147516  47002  367- 52  9228749  43065  456- 20  19662334420  424- 22  153503- 22  350- الفلب

10  220041- 9  8159662  8688749  15312362  1455139834  1053  29587  2886570543  196413سري  النكا

2  432- 9- - 2  4441  80386- - 4  7306  1038  550936025  6467  1099  3443361  412882تيمـور ليش

2  2499  499- - - 953953- - - 0582582- - 1  1637  45410181- نفقات إقليمية أخرى 

524  21043  29497  406438  66929  555179  14611  23494  434491  83038  720589  21568  35818  567566  96107  822078  13025  26857  712186  68988  994مجموع اإلقليم

أوروبا الشرقية ورابطـة الدول  املسـتقلة

3  88092- 2567  2436  552- - 225  3527  533- - 2950  4583  438- - 2  2067  371أرمينيا

88- - - 1717- - - 1717- - - 8888- - - آذاربيجـان

183- - 183- - - - - - - - - - - - - - - - البوسنة والهرسك

-- - - - 376- - 376- 5448- 442- 53673- 620- جورجيـا

ستان 7  252032- 3  3601  6179  296849- 5  5946607  262211- 4  949- 18  1848119428  262- قرغ

482- - 482- - - - - - - - - - - - - - - - صربيا

9  377076- 7948  12751  41533- 1  11350  12142  51401- 3  9061  9289  101979- 2  7390  489طاجيكستان

1  240- - 1  240- - - - - - - - - - - - - - - - أوكرانيا

4040- - - -- - - - -- - - - 1- - 1- أوزباكسـتان

21  70766153  13022  22366  70354328  14358  21615  90336609  11402  33872  2348361607  9338  860مجموع اإلقليم 

أمريكا الالتينية والبحر الكاري 

6  463734- 4  1902  3370  803164- 1  2818543  693329- 6987648  1660  959- 3  1640  061دولة بوليفيا املتعددة القوميات

24  11243  974- 12  268- 19  8585  260- 11  325- 14  5005  184- 8  822- 33  7536  622- 25  915- كولومبيـا

194679- 3356128  1319  324- 1  12179817  12389  132- 122533  164071- 9070كوبـا

944944- - - 797797- - - 1  1019  019- - - 1  1444  444- - - الجمهوريـة الدومينيكية

ـوادور 5  2467  110- 3  356- 5  1244  837- 3  407- 4  1283  571- 2  712- 4  2588  587- 2  001- إكـ

4  2404  027- 2  377- 5  4560  030- 1  530- 16  12447  786- 3  661- 16  14833  916- 1  917- السـلفادور

13  4098  058- 6  2975  8066  968986- 6  1253  8764  1328  685- 4  2138  14505  3660  772- 7  3074  814غواتيماال 

41  2736  426- 23  16012  49299  3624  3457  28285  14067  53816  7936498  36029  9306  140227  9621878  130842  415- هاي 

22  17288  634- 1  2904  27749  20581  346- 1  5872  27363  18125  889- 1  6550  42686  30027  102- 11602  323هنـدوراس 

6  891300- 1  3446  8962  1238  252- 2  4064  6922  797192- 2  2932  8463  782801- 3  4822  196نيكـاراغوا

-- - - - -- - - - -- - - - 4646- - - بنما

رو 686686- - - 662662- - - 804804- - - 1  1716  716- - - ب

4  3709  068- 1  3344296  1308  544- 1  3362402  1702  301- 2  2249152  1134  153- 93645نفقات إقليمية أخرى  

اإلقليم 131  46286  570475  27665  136147 45067 3280 59285 28279 150224 57122 7798 62029  22954 274342 66393 9884 175842 22430 237مجموع

رامج واإلدارة. (1) ما عدا تكاليف دعم ال

ن والحسابات الخاصة وحسابات األمانة ال ال يمكن تخصيصها حسب العملية. (2) التشغيلية مثل الحساب العام والتأم

األرقام السابقة تمثل تسويات مالية. 

2014-2011 والفئة واإلقليم البلد (1) بحسـب املباشـرة النفقـات امللحق التاسـع -  بـاء: 
(بـآالف الدوالرات األمريكية)

2011201220132014
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املجموعالعمليـة الثنائيـةعملياتاإلغاثـةالتنميـةاملجموعالعمليـة الثنائيـةعملياتاإلغاثـةالتنميـةاملجموعالعمليـة الثنائيـةعملياتاإلغاثـةالتنميـةاملجموعالعمليـة الثنائيـةعملياتاإلغاثـةالتنميـة

وحساب األمانــةخاصـةوحساب األمانــةخاصـةوحساب األمانــةخاصـةوحساب األمانــةخاصـة

وأخرى  (2)وأخرى  (2)وأخرى  (2)وأخرى  (2)

الشرق  األوسـط وشمال أفريقيا 

17  18417- 17  399- 22  182- 2- 22  184- 25  44569- 25  525- 17  133246- 17  112- الجزائر 

43  812546- 34  7788  22945  332353- 11  10474  13546  2114  849- 1062  14204  179569- 4  9489  901مصر 

2  94788- 2  694- 2  452- - 2  452- 1  264- - 1  264- 3  519- - 3  519- جمهورية إيران اإلسالمية

127  056- 12685677  277- 40  16285  309- 23  22151824  277842  20135  23465167  927- 6  16046  1107  775العراق

242  252871- 239  2695  144923  79299- 143  17552667  1044  430- 15  614- 140140- - - األردن

295  953- - 295  953- 143  103- - 143  103- 9  831- - 9  831- -- - - - لبنان

746- - 746- 408- 36344- 8  059- 1  6146  914- 44  358- 11  32708  650- ليبيا

396- - - 26396- - - 26-- - - - -- - - - املغرب 

ن 89  2907  1801  85219  887- 64  6349117102  935- 58  88696- 58  608- 68  101431- 68  330- دولة فلسط

418  254- 9  408886  368- 314  885- 8  306111  774- 85  224- 1  80720  2916  42588  53002- 34  7083  866الجمهورية العربية السورية

557- - 5745506- - 146527  050- - 1  050- 6  772- - 6  772- تونس 

68  431- - 68  431- 49  805- - 49  805- 2  909- - 2  909- -- - - - تركيا

121  115246  111097  8701  131432  1153923  127121  2712  120938  115856746411  3298  76511  1189  70411291  3628  860اليمن

2  1195  633- 561- 1  515443- 928- 1  63115- 1  052- 1  391853- 1  463- نفقات إقليمية أخرى  

1  431  5362  13549  1058  392  20508  937247  17839  9504  896325  14750  367260  5130  5296  339857  16210  299768  2006  18288  255165  23152  401مجموع اإلقليم  

94  87917  4254  3467  101184012  96331  1746  2590  110122872  99021  6251  3752  103242776  92269  9845  1294  28102آخرى 

رامج واإلدارة. (1) ما عدا تكاليف دعم ال

ن والحسابات الخاصة وحسابات األمانة ال ال يمكن تخصيصها حسب العملية. (2) التشغيلية مثل الحساب العام والتأم

األرقام السابقة تمثل تسويات مالية. 

2011201220132014

امللحـق التاسـع - باء: النفقـات املباشـرة ( 1)   بحسب البلــد واإلقليــم والفئة 2014-2011
(بآالف الــدوالرات األمريكية)
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 2014-2011حسب فئات البلدان ذات الوضع الخاص واألقاليم للفترة  )1(النفقات المباشرة جيم: -الملحق التاسع 
                

 2011    2012    2013    2014   

 
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
 

النسبة 
  المئوية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 
النسبة 
  المئوية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 
النسبة 
  المئوية

  كيةبآالف الدوالرات األمري
النسبة 
 المئوية

                               

                            
                

 100.0  538 189 4  100.0  595 726 3  100.0  364 543 3  100.0  364 304 3 التنمية واإلغاثة
                

                )2(فئات البرنامج ذات الوضع الخاص  حسب

 54.6  868 287 2  61.9  263 307 2  70.8  246 509 2  63.8  667 107 2 أقل البلدان نموا 
 53.2  311 228 2  67.6  989 520 2  94.4  537 346 3  93.5  647 090 3 بلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل 

                
                حسب المناطق أو مجموعات البلدان 

 52.4  280 195 2  58.6  487 185 2  68.1  614 413 2  60.9  834 011 2 الكبرى أفريقيا جنوب الصحراء
 11.3  108 473  13.9  626 517  18.7  184 663  23.7  982 781  آسيا

 0.5  388 20  0.6  974 21  0.6  274 21  1.0  199 33  شرقية ورابطة الدول المستقلةأوروبا ال
 2.0  811 84  2.3  503 87  2.4  296 85  6.0  666 197 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 33.7  755 412 1  24.4  010 911  10.0  978 355  8.4  553 278  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

                
 100.0   626 345   100.0   815 375   100.0   830 364   100.0   087 326 التنمية

                
                )2(حسب فئات البرنامج ذات الوضع الخاص 

 76.9   960 265   79.5   743 298   77.5   829 282   72.9   743 237 أقل البلدان نموا 
 83.3   949 287   95.5   848 358   97.9   110 357   97.2   879 316 بلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل

                
                حسب المناطق أو مجموعات البلدان

 63.2  503 218  62.5  005 235  59.6  528 217  61.8  567 201 الكبرى أفريقيا جنوب الصحراء
 19.1  179 66  22.2  589 83  26.3  078 96  21.2  994 68  آسيا

 3.9  366 13  3.9  615 14  3.3  872 11  3.0  860 9 أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة
 7.9  147 27  7.5  224 28  6.1  342 22  6.8  237 22  أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 5.9  247 20  3.8  260 14  4.6  768 16  7.2  401 23  أفريقياالشرق األوسط وشمال 
                                
  دا تكاليف دعم البرامج واإلدارة.ما ع )1(
 تصنيفات فعلية لكل سنة.) 2(
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 الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية ألف: -الملحق العاشر 

 2012 2013 2014 

  عدد الجھات الشريكة

 )1(المشروعات

 عدد

 المشروعات
 عدد

 المشروعات
 عدد

 المشروعات
 عدد

 المشروعات
 عدد

 المشروعات

 71 133 66 144 63 131 اليونيسف

 63 106 58 108 58 105 منظمة األغذية والزراعة

 45 62 46 58 42 53 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

 35 54 33 59 41 64 منظمة الصحة العالمية

 34 53 29 35 18 25 )2(جھات أخرى 

 32 45 35 51 37 54 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 28 39 33 42 26 36 صندوق األمم المتحدة للسكان

 26 29 11 12 17 20 المنظمة الدولية للھجرة

 18 24 14 18 10 11 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 16 19 16 18 14 16 البنك الدولي 

برنامج األمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص 
 14 16 19 23 19 25 المناعة البشرية/اإليدز

 11 13 9 12 8 12 منظمة العمل الدولية

 11 13 9 14 7 7 يئة األمم المتحدة للمرأة،ھ

 10 12 13 18 7 10 اليونسكو

 3 3 5 5 3 4 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 2 2 5 5 2 3 صندوق األمم المتحدة للبيئة

  

  

                                                            
  الخاصة. المشروعات القطرية تُمثل على مستوى األنشطة في البرامج القطرية، والمستوى القطري في المشروعات اإلقليمية. وتستثنى من ذلك العمليات )1(

 لمعنيا المتحدة األمم الصناعية، ومكتب للتنمية المتحدة األمم منظمةبعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، والجھات األخرى تشمل شراكات مع  )2(

 والجريمة. بالمخدرات
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مجموع عدد  األھداف االستراتيجية

 )1(الشركاء

 الشركاء الوطنيون الشركاء الدوليون

إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت  :1الھدف االستراتيجي 

 الطوارئ

549 23 77 

 إنشاء طريق عن والتغذية الغذائي األمن استعادة أو دعم :2الھدف االستراتيجي 

 التحا أعقاب وفي الھشة البيئات في خاصة بنائھا، إعادة أو العيش كسب سبل

  الطوارئ

 

391 25 75 

 المحلية والمجتمعات السكان وتمكين المخاطر من الحد :3الھدف االستراتيجي 

  والتغذوية الغذائية احتياجاتھم تلبية من والبلدان

 

346 21 79 

  األجيال عبر الجوع حلقة وكسر التغذية نقص من الحد :4الھدف االستراتيجي 

 

369 27 73 

  
 الشركاء الوطنيون الشركاء الدوليون عدد الشركاءمجموع  أنشطة البرامج

 إنشاء األصول
367 68 299 

 تنمية القدرات
132 45 87 

 التوزيع العام لألغذية
376 96 280 

 التغذية
467 111 356 

 التغذية المدرسية
204 47 157 

  

 الشركاء الوطنيون الشركاء الدوليون عدد الشركاءمجموع  الخدمات

 714 154 868 توزيع األغذية

 96 52 148 توزيع النقد

 
مجموع عدد   خدمات أخرى

 الشركاء
  الشركاء

 الدوليون 
  الشركاء
 الوطنيون

 140 39 179 الرصد

 38 18 56 التخزين

 20 11 31 النقل

استھداف المستفيدين، تنمية القدرات، تصميم المشروعات، غير ذلك (التقدير، 
 الدعم التقني)

93 39 54 

من الشركاء من المنظمات غير حكومية وجمعيات الصليب األحمر والھالل  1  120، عمل البرنامج مع 2014مالحظة، عدلت المجاميع لتفادي ازدواج العد. في عام 

   األحمر.

                                                            
ولكن أيضا مع أعضاء الحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر،  ، وليس مع المنظمات غير الحكومية فقط،2013من أجل نقل صورة أكثر شموال عن التعاون المضطلع به في عام  )1(

 ‘. الشركاء’أدرجت ھذه الشراكات في األرقام اإلرشادية الواردة أعاله تحت المصطلح العام 

 مالحظات إضافية: 

شريكا وطنيا. وال يمكن إضافة عدد الشركاء المعروض في الجداول  1 179شريك دولي و 201شريكا؛ منھم  1  380مع ما مجموعه  البرنامج، عمل 2013في عام  -1

 اخل.دفي مجموعة متنوعة من أنشطة البرامج/يقدموا مختلف الخدمات، مما يتسبب في ت البرنامجأعاله إلى المجموع الكلي ألن الشركاء الفرديين يمكن أن يتعاونوا مع 

  عدد الشركاء الذي ينعكس في أي خانة إرشادي فقط إلجمالي عدد المنظمات الفردية وال يعبر عن حجم التعاون مع الشريك. -2

 2014التعاون مع الشركاء من المجتمع المدني في عام  باء: –الملحق العاشر 
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  )1()االستعراض الشامل( لذي يجرى كل أربع سنواتا لسياساتلاالستعراض الشامل : مؤشرات البرنامج لتنفيذ الملحق الحادي عشر

مؤشر األداء 

 الرئيسي

2012 

مؤشر األداء 

 الرئيسي

2013 

مؤشر األداء 

 الرئيسي

2014 

 الھدف

2014 

  االستعراض الشاملالمؤشرات المتعلقة ب

 

  الشراكات

 الشراكات االستراتيجية والتشغيلية المنشأة 2-1    

 غير متوفرة غير متوفرة
48 

زيادة عن السنة 

 السابقة

عاون أو الت التعاون فيما بين بلدان الجنوبنسبة البلدان التي دخلت في 

 ]االستعراض الشامل[ البرنامجالثالثي بدعم من 

 تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة  2-3    

 غير متوفرة غير متوفرة
75 100 

الل خ البرنامجالمشتركة التي أبلغ عنھا  االستعراض الشاملنسبة مؤشرات 

 السنة المرجعية

 غير متوفرة
100 100 100 

نسبة المكاتب القطرية التي تستخدم أدوات ومبادئ إدارية تستند إلى  -1

  ]االستعراض الشاملالنتائج [

 غير متوفرة غير متوفرة
 خط األساس 48

نسبة المكاتب القطرية التي تطبق اإلجراءات التشغيلية الموحدة أو  -2

  ]االستعراض الشاملعناصر منھا [

 غير متوفرة غير متوفرة

 خط األساس 93

االتفاقات نسبة المكاتب القطرية التي تنفذ الخدمات المشتركة، أو  -3

المشتركة الطويلة األجل، أو النھج المنسق للمشتريات، أو اإلدارة 

المشتركة للموارد البشرية، أو خدمات تكنولوجيا المعلومات 

  ]االستعراض الشاملواالتصاالت، أو خدمات اإلدارة المالية [

 غير متوفرة

100 100 100 

ة ارتجاعية إيجابي نسبة الدول األعضاء (في المجلس) التي تعطي تغذية -4

عن نوعية اإلبالغ المؤسسي عن النتائج والواليات، أي تقرير األداء 

  ]االستعراض الشاملالسنوي [

 غير متوفرة غير متوفرة

 خط األساس 100

حجم (واتجاه)التمويل من الحكومات والشركاء اآلخرين غير الحكوميين  -5

التنمية اإلقليمية (بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ومصارف 

  ]االستعراض الشاملوالمجتمع المدني والقطاع الخاص) [

 غير متوفرة غير متوفرة
100 100 

االستعراض المساھمات النقدية المقدمة إلى نظام المنسقين المقيمين [ -6

  ]الشامل

- - - - 
االستعراض المساھمات العينية المقدمة إلى نظام المنسقين المقيمين [ -7

  )2(]الشامل

- - - - 
نسبة المكاتب القطرية التي تستخدم نھج مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  -8

  ]االستعراض الشامللقياس القدرات [

 غير متوفرة

100 100 100 

(البرامج القطرية الجديدة) المتماشية مع  البرنامجنسبة حصائل مشروعات 

  إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 

                                                            
  ).2017-1420نتائج اإلدارة للبرنامج (بالغ عنھا، والتي أدرجت في إطار باإل البرنامجالتي يلتزم  االستعراض الشاملھذه مجموعة جزئية من المؤشرات المتعلقة ب )1(

  ينتظر أن تضع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية منھجية التقدير/اإلبالغ. البرنامجألن  8و 7المشتركين  االستعراض الشامل، اإلبالغ عن مؤشري 2014لم يكن ممكنا، بالنسبة لعام  )2(
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  )1()االستعراض الشامل( لذي يجرى كل أربع سنواتا لسياساتلاالستعراض الشامل : مؤشرات البرنامج لتنفيذ الملحق الحادي عشر

مؤشر األداء 

 الرئيسي

2012 

مؤشر األداء 

 الرئيسي

2013 

مؤشر األداء 

 الرئيسي

2014 

 الھدف

2014 

  االستعراض الشاملالمؤشرات المتعلقة ب

 

  البرامج

 استجابات البرامج بصورة مالئمة ومستندة إلى األدلة 4-1    

24 50 79 75 
ب (حسب 2أ و2الجنساني  المؤشر رمزالمشروعات التي حازت على 

 )االستعراض الشامل

 غير متوفرة غير متوفرة
 خط األساس 72

نسبة البلدان التي لديھا استراتيجية محّدثة للحد من مخاطر الكوارث 

 ]االستعراض الشامل[

 المواءمة مع األولويات الحكومية والقدرات الوطنية المعززة 4-2    

 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة
 خط األساس

االستعراض نسبة أموال البرامج المخصصة لتعزيز القدرات الوطنية [

 ]الشامل
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 )2017-2014المتوائمة مع الخطة االستراتيجية ( نظرة عامة على النتائج: المشروعات غير -الملحق الثاني عشر 

  

تراتيجية للفترة  2014في عام  البرنامجقام  روعاته الجديدة مع إطار النتائج االس روعات  2017-2014بمواءمة جميع مش وأعاد مواءمة المش

طة البالغ عددھا 2014التي يتجاوز موعدھا النھائي يونيو/حزيران  روعات النش ، كان ھناك 2014في عام  202مع ھذا اإلطار. ومن بين المش

روعا ( 191 نوي لعام في الما 95مش البيانات ويناقش النتائج التي حققتھا تلك  2014ئة) متوائما. ويعرض الجزء الثاني من تقرير األداء الس

  مشروعا.  191المشروعات البالغ عددھا 
  

  يعرض ھذا الملحق، باستخدام المنھجية المتبعة في تقارير األداء السنوية السابقة، النتائج التي حققتھا المشروعات

  2017-2014عشر* غير المتوائمة مع الخطة االستراتيجية األحد  

      الحصائل

عدد المشروعات  المؤشرات

التي أبلغت عن 

 االتجاھات

عدد المشروعات  

التي أبلغت عن 

 اتجاھات إيجابية**

النسبة المئوية  

للمشروعات التي 

أبلغت عن اتجاھات 

 إيجابية

  

 86  6  7 درجة االستھالك الغذائي

 100  6  6 األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: معدل التعافي (بالنسبة المئوية)

 80  4  5 األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: معدل عدم االستجابة (بالنسبة المئوية)

 80  4  5 األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: معدل التخلف عن العالج (بالنسبة المئوية)

 100  5  5 األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: معدل الوفيات (بالنسبة المئوية)

معدل انتشار سوء التغذية الحاد بين األطفال دون الخامسة (الوزن مقابل الطول كنسبة 

 مئوية)

3  3  100 

 100  2  2 درجة األصول المجتمعية

 100  2  2 مؤشر القدرة الوطنية

 50  1  2 معدل االلتحاق: متوسط معدل التغيُّر السنوي

 100  1  1 مؤشر االستعداد للطوارئ

      

      النواتج

العدد الفعلي  المؤشرات 

للمشروعات 

التي أبلغت عن 

 المؤشرات

 النتائج (العدد الُمطلق) 

 الفعلي  المقرر 

 5.1  5.6  11 يحصلون على مساعدة (بالماليين)عدد النساء والرجال واألوالد والفتيات الذين 

عة (بآالف األطنان المترية)  90  146.2  11 كمية األغذية الموزَّ

 8.8  12.9  6 قيمة تحويالت النقد والقسائم إلى المستفيدين (بماليين الدوالرات األمريكية)

 953 1  862 1  4 عدد المدارس المستفيدة من المساعدة

 280 2  527 2  4 الصحية المستفيدة من المساعدةعدد المراكز 

ينھا، بما فيھا الغابات التي  ي التي جرت حمايتھا أو تم تحس عدد ھكتارات األراض

 جرى تشجيرھا

2  22 195  22 331 

 382 1  603 1  2 موظفو الحكومة/الشركاء الذين حصلوا على تدريب أو مساعدة تقنية

      

، وعملية الطوارئ 200164، والعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لبوروندي 200142، والعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لبنغالديش 200558ألرمينيا * عملية الطوارئ 

غانا  يا 200321ل يا  ، والبرنامج106680، والعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لھايتي 105530، والعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لغين ، والعملية 106680القطري لكين

تان  ، 200325، والعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لتنزانيا 200474، والعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لموريتانيا 20036الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لجمھورية قيرغيزس

  .200451وعملية الطوارئ لليمن 

  يمكن أن تشمل اتجاھات التحسين واالستقرار كليھما تبعا للحصيلة ونوع التدخل. ** يمكن أن تقتصر على اتجاھات التحسين أو
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  التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

  المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة

 2014عن أنشطته في عام 

  

  

  

  

  

  

  

  
   



 

 

  

 

    المحتويات

  الصفحة  

  واالجتماعي المجلس االقتصادي المقدم إلى للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالميالتقرير السنوي 

  :2014أنشطته في عام  عن ومجلس منظمة األغذية والزراعة

1  

 3  )11/2/2014-10(روما، قرارات وتوصيات الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي  :األولالقسم 

   

 13 )6/6/2014-3(روما،  قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي: الثانيالقسم 

   

 25  )13/11/2014-10(روما،  قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي: الثالثالقسم 

    

  



  

1 

ادي المجلس االقتصالمقدم إلى  للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالميالتقرير السنوي 

  2014أنشطته في عام  عنواالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة 
  

، يتشرف EB.A/2/2000قرار المجلس التنفيذي عمال ب، وياألساسمن النظام  3  –  لمــادة السادسةوفقا ل

المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي بأن يقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية 

  .للنظر فيه تقريرهوالزراعة 
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A A 

 القسم األول

 المجلس التنفيذي

  الدورة العادية األولى
  

 11/2/2014-10روما، 

 

القرارات والتوصيات 
 المعتمدة

  من جدول األعمال 12البند 

  

  

  

  

  

  

  
قرارات وتوصيات الدورة العادية األولى 

   2014للمجلس التنفيذي، 
 

 

 

 

 

 

 

  طبعت ھذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن االطالع على وثائق المجلس التنفيذي 

 (http://executiveboard.wfp.org)في صفحة برنامج األغذية العالمي على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي: 
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   ھيئة مكتب المجلس التنفيذي
 Evelyn Anita Stokes-Hayford سعادة السيدة الرئيس:

  (غانا)

 Robert Sabiitiالسيد   العضو المناوب:
  (أوغندا)

 Samuel Beeverالسيد   نائب الرئيس:
 (أستراليا)

 Andreas Schiessالسيد  العضو المناوب:
 (سويسرا)

 Vimlendra Sharanالسيد   عضو:
 )الھند(

  سعادة السيد حسن الجنابي  العضو المناوب:
 (العراق)

سعادة السيدة  عضو:
Stephanie Hochstetter Skinner-Klée 

 )غواتيماال(

  Juan Carlos Sarmiento Umbarilaالسيد  العضو المناوب:
 (كولومبيا)

 Marieta Okenkováالسيدة  عضو:
 (سلوفاكيا)

  Victor Fedorinov السيد  العضو المناوب:
 )االتحاد الروسي(

  GUO Handiالسيد المقرر:
 (الصين)
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 جدول المحتويات

 صفحةال  

 1 اعتماد جدول األعمال 

 1 انتخاب أعضاء ھيئة المكتب وتعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراھنة والمقبلة

2014/EB.1/1  1 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

   مسائل الموارد والمالية والميزانية

2014/EB.1/2 2 استعراض اإلطار المالي: مرفق تمويل رأس المال العامل 

2014/EB.1/3 2  أسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في البرنامج  

  

   تقارير التقييم

2014/EB.1/4 تقرير موجز عن تقييم سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن المساواة بين الجنسين  

  )، ورد اإلدارة عليه2008-2013( 

2 

    

    الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

2014/EB.1/5  تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في غواتيماال

  )، ورد اإلدارة عليه2003-2010(

3  

2014/EB.1/6  3  200618ھايتي  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

     

   الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2014/EB.1/7  تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في السنغال  

 )، ورد اإلدارة عليه2005-2010(

3 

   

    الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2014/EB.1/8  تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في أوغندا  

 )، ورد اإلدارة عليه2005-2010(

3  

     

    الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 

2014/EB.1/9  4  200211جمھورية الكونغو  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  

     

    الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2014/EB.1/10 4  200636اليمن  –لإلغاثة واإلنعاش  العمليات الممتدة  
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  الصفحة 

   مسائل التسيير واإلدارة

2014/EB.1/11 4  تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي  

     

   مسائل أخرى

2014/EB.1/12 4  تبسيط إجراء الموافقة على البرامج القطرية  

     

   التنفيذيملخص أعمال المجلس 

2014/EB.1/13  4 2013ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  

    

     المالحق

 5  جدول األعمال  الملحق األول
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  القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 جدول األعمال.اعتمد المجلس  

2014فبراير/شباط  10 

  

 انتخاب أعضاء ھيئة المكتب وتعيين المقرر 

يدة وفقا لالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي، انتخب المجلس   عادة الس (غانا،  Evelyn Anita Stokes-Hayfordس

  ) عضوا مناوبا.أوغندا، القائمة ألف( Robert Sabiiti) لمنصب الرئيس لفترة سنة واحدة. وانتخب السيد ألفالقائمة 

يد  يد  Samuel Beeverوانتخب المجلس الس تراليا، القائمة دال) نائبا للرئيس. وانتخب الس  Andreas Schiess(أس

  (سويسرا، القائمة دال) عضوا مناوبا.

يد  ماؤھم: الس يدة الھند( Vimlendra Sharanوانتخب المجلس الممثلين التالية أس عادة الس ، القائمة باء)؛ وس

Stephanie Hochstetter Skinner-Klée  (غواتيماال، القائمة جيم)؛ والسيدةMarieta Okenková  ،سلوفاكيا)

س االنتخابية الثالث األخرى. وانتخب المجل البرنامجالقائمة ھاء) أعضاء للمكتب لفترة سنة واحدة؛ ممثلين بذلك قوائم 

(كولومبيا،  Juan Carlos Sarmiento Umbarila)؛ والسيد باء ، القائمةالعراق( ن الجنابيالسيد حسأيضا سعادة 

 (االتحاد الروسي، القائمة ھاء) أعضاء مناوبين. Victor Fedorinovد القائمة جيم)؛ والسي

  

(الصين، القائمة باء) مقررا للدورة  GUO Handiووفقا للمادة الثانية عشرة من الالئحة الداخلية، عيَّن المجلس السيد 

  .2014العادية األولى لعام 

2014فبراير/شباط  10 

  

ية في ملخص أعمال  اس ترد نقاطھا األس تنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في ھذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، التي س وس

  الدورة.

  

 القضايا االستراتيجية الراھنة والمقبلة

2014/EB.1/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

ية للعرض وتعليقات المجلس عليه في ملخص   ترد النقاط الرئيس أحاط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذية. وس

 أعمال الدورة.

2014فبراير/شباط  10 
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  مسائل الموارد والمالية والميزانية

2014/EB.1/2  المالي: مرفق تمويل رأس المال العاملاستعراض اإلطار 

استعراض اإلطار المالي: مرفق تمويل رأس المال العامل" "المجلس علما بالوثيقة  أحاط 

)WFP/EB.1/2014/4-A/1 وإطاره الزمني في عام  للبرنامج) وبأھداف مواصلة استعراض اإلطار المالي

بأي اقتراحات أخرى لتوسيع مرفق تمويل رأس المال المجلس ، وباالستخدام الحالي للتمويل بالسلف. ورحِّب 2014

 العامل.

ارية لشؤون اإلدارة والميزانية ( تش ) WFP/EB.1/2014/4(A,B)/2كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االس

  ).WFP/EB.1/2014/4(A,B)/3وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (

2014فبراير/شباط  11 

   

2014/EB.1/3 أسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في البرنامج  

ـــــاشـــــــــــــــرة في  أحـــــاط  ـــــدعم غير المب ـــــة "أســـــــــــــــلوب حســــــــــــــــــــاب معـــــدل تكـــــاليف ال " البرنــــامجالمجلس علمـــــا بـــــالوثيق
)WFP/EB.1/2014/4-B/1.وتطلع إلى إجراء المزيد من التحليل استنادا إلى مناقشاته ،(  

ارية لشؤون اإلدارة والميزانية (كما  تش ) WFP/EB.1/2014/4(A,B)/2أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االس

 ).WFP/EB.1/2014/4(A,B)/3وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (

2014فبراير/شباط  11 

   

  تقارير التقييم

2014/EB.1/4        ورد )2013-2008(تقرير موجز عن تقييم سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن المساواة بين الجنسين ،

 اإلدارة عليه

بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن المساواة ط المجلس التنفيذي علما احأ 

ين ( هWFP/EB.1/2014/5-A)" (2013-2008بين الجنس ة ) ورد اإلدارة علي  الوارد في الوثيق

WFP/EB.1/2014/5-A/Add.1 يات مع مراعاة أن التوص ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بش

رير تق عرض البرنامجطلب المجلس من  وفي ھذا الصدد،. تهالمجلس أثناء مناقش االعتبارات التي أثارھا

يات التقييم  أنالتحديث كجزء من مرحلي عن التقدم المحرز في تنفيذ توص ة الج إعداد بش ياس ديدة الس

 .2014ام عالدورة العادية الثانية ل على "،خطة عمل فترة السنتين"المدرج فعال في  ،لمساواة بين الجنسينل

2014فبراير/شباط  10 
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  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2014/EB.1/5  ورد  ،)2010-2003(تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في غواتيماال

 اإلدارة عليه 

بل العيش في   مود س ول في ص اء األص أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنش

اال ( م ي وات ة WFP/EB.1/2014/5-B)" (2010-2003غ ق ي وث ي ال وارد ف ه ال ي ل )، ورد اإلدارة ع

WFP/EB.1/2014/5-B/Add.1 ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشــأن التوصــيات مع مراعاة االعتبارات
 ه.التي أثارها المجلس أثناء مناقشت

2014فبراير/شباط  10 

   

2014/EB.1/6  200618ھايتي  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

"تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة  200618وافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقترحة لھايتي  

 ).WFP/EB.1/2014/6-B/1على الصمود" (

2014فبراير/شباط  10 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2014/EB.1/7  ورد )2010-2005األصول في صمود سبل العيش في السنغال (تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء ،
  اإلدارة عليه

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في  

)، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة WFP/EB.1/2014/5-C)" (2010-2005السنغال (

WFP/EB.1/2014/5-C/Add.1 ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات
  .هالتي أثارها المجلس أثناء مناقشت

2014فبراير/شباط  10 

   

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2014/EB.1/8  ورد )2010-2005صمود سبل العيش في أوغندا (تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء االصول في ،
  اإلدارة عليه

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء االصول في صمود سبل العيش في  

، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة )WFP/EB.1/2014/5-D()" 2010-2005أوغندا (

WFP/EB.1/2014/5-D/Add.1 ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات
  .هالتي أثارها المجلس أثناء مناقشت

2014فبراير/شباط  11 
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 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2014/EB.1/9  200211جمھورية الكونغو  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  

مليون دوالر أمريكي في ميزانية المشروع اإلنمائي لجمھورية  6.8الزيادة المقترحة البالغة وافق المجلس على  

 2014ديسمبر/كانون األول  31مارس/آذار إلى  1لمدة عشرة أشھر من  ه، مع تمديد200211الكونغو 

*)WFP/EB.1/2014/6-A.(  

2014فبراير/شباط  11

   

  أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال 

2014/EB.1/10  200636اليمن  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

ة واإلنعاش المقترحة لليمن   دة لإلغاث ة الممت ة األرواح، وتعزيز األمن  200636وافق المجلس على العملي اي "حم

  ).WFP/EB.1/2014/6-B/2الغذائي والتغذية، وبناء القدرة على الصمود" (

2014فبراير/شباط  11 

  

 دارةتسيير واإلمسائل ال

2014/EB.1/11 تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي 

لصلة اأحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة "تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات  

  .(WFP/EB.1/2014/9)العالمي"  األغذية بعمل برنامج

2014فبراير/شباط  11 

   

 مسائل أخرى

2014/EB.1/12 تبسيط إجراء الموافقة على البرامج القطرية  

يط إجراء   تعرض الوثيقة "تبس )، وافق WFP/EB.1/2014/11-Bالموافقة على البرامج القطرية" (بعد أن اس

ة البرامج القطرية والموافقة عليھا في دورة واحدة،  المجلس على اإلجراء المبين في الوثيقة، الذي يتم بموجبه مناقش

 .لةمع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصووطلب من األمانة أن تضمن عقد مشاورات كافية على المستوى القطري 

2014فبراير/شباط  11 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2014/EB.1/13  2013ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

روع ملخص أعمال  ترد 2013الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  وافق المجلس على الوثيقة "مش "، وس

 .WFP/EB.2/2013/13النسخة النھائية منه في الوثيقة 

2014فبراير/شباط  11 
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  الملحق األول 

 جدول األعمال 
 (للموافقة) اعتماد جدول األعمال  -1

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر  -2

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة  -3

 مسائل الموارد والمالية والميزانية  -4

 )للنظر(استعراض اإلطار المالي: مرفق تمويل رأس المال العامل   )أ

 )(للنظر البرنامجأسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في   )ب

 (للنظر) تقارير التقييم  -5

 ، ورد اإلدارة عليه)2013-2008( بشأن المساواة بين الجنسين برنامج األغذية العالميتقرير موجز عن تقييم سياسة   )أ

)، ورد 2010-2003تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في غواتيماال (  )ب
 اإلدارة عليه

)، ورد 2010-2005تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في السنغال (  )ج
 اإلدارة عليه

)، ورد اإلدارة 2010-2005موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في أوغندا ( تقرير  )د
 عليه

 المسائل التشغيلية

  (للموافقة) للموافقة عليها يالمشروعات المقدمة للمجلس التنفيذ  -6

 الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية   )أ

  200211جمهورية الكونغو 

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  )ب

  200618هايتي 

  200636اليمن 

 (للعلم) تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية  -7

  المشروعات اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي  )أ
 )2013ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1(

  200498جيبوتي  
  200176جمهورية قيرغيزستان  
  200494المغرب 

  200508سوازيلند  
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  الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي  )ب
 )2013ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1(

  وافق عليها المدير التنفيذي العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي  )ج
 )2013ديسمبر/كانون األول  31 –يوليو/تموز  1(

  200552الكاميرون  
  200557غامبيا 

  200537األردن  
  200460مالوي  

  الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي  )د
 )2013ديسمبر/كانون األول  31 –يوليو/تموز  1(

  عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة  )ه
 )2013ديسمبر/كانون األول  31 –يوليو/تموز  1(

 المسائل التنظيمية واإلجرائية  -8

 ) (للعلم)) 2015-2014برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين 

 مسائل التسيير واإلدارة  -9

  (للنظر) البرنامجتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل 

 (للموافقة) 2013ي لعام ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذ  -10

 مسائل أخرى  -11

 (للعلم)تحديث عن تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات   )أ

 (للموافقة)تبسيط إجراء الموافقة على البرامج القطرية   )ب

تقرير شــــــفوي عن االجتماع المشــــــترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صــــــندوق األمم المتحدة   )ج
للســــــــــكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشــــــــــاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، 

 (للعلم)وبرنامج األغذية العالمي 

  التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة  -12
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  الدورة السنوية
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 Andreas Schiessالسيد  المقرر:
 (سويسرا)

 



 

14 

 جدول المحتويات

 الصفحة  

 1 األعمالاعتماد جدول  

 1 انتخاب لشغل منصب شاغر في ھيئة المكتب وتعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراھنة والمقبلة

2014/EB.A/1  1 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

   التقارير السنوية

2014/EB.A/2  1 2013تقرير األداء السنوي لعام 

    

   قضايا السياسات

2014/EB.A/3 1  تحديث عن دور البرنامج في نظام المساعدة اإلنسانية  

2014/EB.A/4 ) 2  ) 2017-2014استراتيجية الشراكة المؤسسية للبرنامج  

     

   مسائل الموارد والمالية والميزانية

2014/EB.A/5  2  2013الحسابات السنوية المراجعة لعام 

2014/EB.A/6  2  مراجعة الحساباتتعيين عضوين من أعضاء لجنة 

2014/EB.A/7  تعيين عضوين من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة

  الحسابات

2 

2014/EB.A/8 3  استعراض اإلطار المالي 

2014/EB.A/9 3  التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

2014/EB.A/10 3  العام للبرنامج ومذكرة من المدير التنفيذي التقرير السنوي للمفتش 

2014/EB.A/11 4  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية في البرنامج، ورد إدارة البرنامج عليه 

2014/EB.A/12  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية، ورد إدارة

  البرنامج عليه

4 

2014/EB.A/13 5  تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي 

    

   تقارير التقييم

2014/EB.A/14  5  ، ورد اإلدارة عليه2013تقرير التقييم السنوي لعام 

2014/EB.A/15 ) 5  عليه)، ورد اإلدارة 2011-2002تقرير تجميعي لسلسلة تقييمات أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول 

    

    الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

2014/EB.A/16 ) 5  )، ورد اإلدارة عليه2011-2007تقرير موجز عن تقييم الحافظة اإلقليمية ألمريكا الوسطى  

  

 

    

    الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2014/EB.A/17  5 )2018-2014( 200680كينيا  –البرامج القطرية  
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 الصفحة  

2014/EB.A/18  6  200174كينيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

2014/EB.A/19  6  200655بوروندي  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

     

    الحافظة اإلقليمية آلسيا

2014/EB.A/20  6  200243بنغالديش البرنامج القطري ل –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  

     

    الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2014/EB.A/21  6  200640موريتانيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

     

    الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2014/EB.A/22  6  200622جمھورية قيرغيزستان  –المشروعات اإلنمائية  

     

   ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2014/EB.A/23  6 2014ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  

     

     المالحق

  7  جدول األعمال الملحق األول
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  القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس جدول األعمال. 

2014يونيو/حزيران  3 

  

 انتخاب لشغل منصب شاغر في ھيئة المكتب وتعيين المقرر 

  انتخب المجلس سعادة السيد سيوان بارزاني (العراق) عضوا مناوبا عن القائمة باء في ھيئة المكتب. 

(سويسرا، القائمة دال)  Andreas Schiessن المجلس، وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية، السيد وعيّ 

  .2014مقررا للدورة السنوية لعام 

2014يونيو/حزيران  3 

  

ل األساسية في ملخص أعماوستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في ھذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، التي سترد نقاطھا 

  الدورة.

  

 القضايا االستراتيجية الراھنة والمقبلة

2014/EB.A/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

أحاط المجلس علما بعرض المدير التنفيذي. وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه في ملخص  

 أعمال الدورة.

2014يونيو/حزيران  3 

  

  السنويةتقارير ال

2014/EB.A/2  2013تقرير األداء السنوي لعام 

) مع مالحظة أنه يتضمن سجال شامال WFP/EB.A/2014/4( 2013وافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام  

  في تلك السنة. البرنامجألداء 

2014يونيو/حزيران  3 

   

  قضايا السياسات

2014/EB.A/3 برنامج األغذية العالمي في نظام المساعدة اإلنسانية تحديث عن دور  

 وثيقة "تحديث عن دور برنامج األغذية العالمي في نظام المساعدة اإلنسانية"الالمجلس علما ب أحاط 

)WFP/EB.A/2014/5-A(.  

2014يونيو/حزيران  3 
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2014/EB.A/4 ) 2017-2014استراتيجية الشراكة المؤسسية للبرنامج( 

 )"2017-2014( للبرنامجأحاط المجلس علما بالوثيقة "استراتيجية الشراكة المؤسسية  

)WFP/EB.A/2014/5-B(.  

2014يونيو/حزيران  3 

   

  المالية والموارد والميزانيةمسائل 

2014/EB.A/5  2013الحسابات السنوية المراجعة لعام 

  إن المجلس: 

، مقترنة بتقرير مراجع الحسابات الخارجي، عمال 2013لعام  للبرنامجوافق على الحسابات السنوية المراجعة   )1

  (ب) من النظام األساسي؛  6 –  بالمادة الرابعة عشرة

لشطب الخسائر النقدية والمبالغ  2013من الحساب العام في عام  اأمريكي ادوالر 3  238الحظ استخدام   )2

  المستحقة؛

 تشكل جزءا من النفقات التشغيلية في نفس الفترة. 2013الحظ أن خسائر ما بعد التسليم للسلع في عام   )3

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  4 

   

2014/EB.A/6 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات  

  وافق المجلس التنفيذي على تجديد مدة عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي: 

   السيدةIrena Petruškevičiené  ؛2017يوليو/تموز  29إلى  2014يوليو/تموز  30(ليتوانيا) من  

   السيدJames A. Rose III  يوليو/تموز  29إلى  2014يوليو/تموز  30(الواليات المتحدة األمريكية) من

2017.  

 من الوثيقة 8و 7ووافق كذلك على اإلطار الزمني الختيار األعضاء في المستقبل على النحو الموضح في الفقرتين 

)WFP/EB.A/2014/6-B/1(. 

اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون 

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  4 

   

2014/EB.A/7  المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحساباتتعيين عضوين من المجلس التنفيذي في فريق االختيار  

وافق المجلس على تعيين العضوين التاليين في فريق اختيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات ألغراض اختيار ثالثة  

  من أعضائھا:

   الدكتورKayoya Masuhwaالممثل الدائم المناوب لزامبيا، ممثال عن المجلس التنفيذي ،، 

   السيدOtmar Greiffالممثل الدائم المناوب أللمانيا، ممثال عن المجلس التنفيذي ،.  

  إلى فريق االختيار أن يرفع توصياته إلى المدير التنفيذي ورئيس المجلس. وطلب
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كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  4 

   

2014/EB.A/8 استعراض اإلطار المالي  

إلى نتائج  المستندة)، WFP/EB.A/2014/6-D/1أحاط المجلس علما بوثيقة "استعراض اإلطار المالي" ( 

والعملية التشاورية مع األمانة بشأن  للبرنامج،االستعراض الخارجي لمرفق تمويل رأس المال العامل التابع 

  المضي قُدما. ولھذا فإن المجلس:

  رحب بالنھج الشامل الستعراض اإلطار المالي؛  )1

  الخدمات المؤسسية عن مرفق تمويل رأس المال العامل؛وافق على فصل مرفق الشراء اآلجل وُسلف   )2

وافق على إنشاء احتياطي لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع، ونقل ستة ماليين دوالر أمريكي من االحتياطي   )3

  التشغيلي إلى احتياطي مرفق اإلدارة الشاملة للسلع المنشأ حديثا؛

لمرفق تمويل رأس المال العامل يستخدم لغرض اإلقراض مليون دوالر أمريكي  570وافق على سقف بمبلغ   )4

  الداخلي لعمليات المشاريع؛

  مليون دوالر أمريكي لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع؛ 350وافق على سقف بمبلغ   )5

، وتطلع إلى استعراض 2014مليون دوالر أمريكي لُسلف الخدمات المؤسسية لعام  70وافق على سقف بمبلغ   )6

  صورة منتظمة كجزء من خطط اإلدارة في المستقبل؛ھذا السقف ب

علما باعتزام استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة كاحتياطي وملجأ أخير لُسلف الخدمات  أحاط  )7

  المؤسسية؛

  تطلع إلى إجراء مزيد من المناقشات بشأن استعراض اإلطار المالي على النحو المبين في الوثيقة.  )8

جلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة كما أحاط الم 

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  4 

  

2014/EB.A/9 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات   

  ).WFP/EB.A/2014/6-E/1حاط المجلس علما بالوثيقة "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" (أ 

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  5 
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2014/EB.A/10 ومذكرة من المدير التنفيذي التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي  

) WFP/EB.A/2014/6-F/1( وثيقة "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي"الأحاط المجلس علما ب 

والحظ أن العمل الرقابي المنفذ والمبلغ عنه لم يكشف عن أي أوجه ضعف مھمة في عمليات المراقبة الداخلية أو 

والتي يمكن أن يكون لھا تأثير شامل على تحقيق أھداف  البرنامجالحوكمة أو إدارة المخاطر القائمة في أرجاء 

 . البرنامج

  لتي يبرزھا التقرير لتحقيق مزيد من التحسن.وحث المجلس اإلدارة على االستفادة من الفرص ا

أحاط المجلس علما بالوثيقة "مذكرة من المدير التنفيذي حول التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي" و

)WFP/EB.A/2014/6-F/1/Add.1.(  

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  4 

   

2014/EB.A/11 ورد إدارة البرنامج عليه، تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية في البرنامج 

 "البرنامجأحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن شراء األغذية في  

)WFP/EB.A/2014/6-G/1 ،( االعتبارات وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة

  التي أثارھا المجلس أثناء مناقشته.

على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البرنامج أحاط المجلس علما بالوثيقة "رد إدارة و

  ).WFP/EB.A/2014/6-G/1/Add.1 + Corr.1( "البرنامجشراء األغذية في 

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  4 

   

2014/EB.A/12 ورد إدارة البرنامج ، تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية

  عليه

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت  

اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة وحث على ، )WFP/EB.A/2014/6-H/1(اإلنسانية" 

  االعتبارات التي أثارھا المجلس أثناء مناقشته.

على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن  البرنامجأحاط المجلس علما بالوثيقة "رد إدارة و

  ).WFP/EB.A/2014/6-H/1/Add.1( مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية"

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  4 
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2014/EB.A/13 تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي 

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي"  

)WFP/EB.A/2014/6-I/1.(  

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،(

)WFP/EB.A/2014/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3.(  

2014يونيو/حزيران  4 

  يمتقارير التقي

2014/EB.A/14  ورد اإلدارة عليه2013تقرير التقييم السنوي لعام ،  

)، ورد اإلدارة عليه WFP/EB.A/2014/7-A" (2013أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير التقييم السنوي لعام  

مع ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات WFP/EB.A/2014/7-A/Add.1الوارد في الوثيقة 

  مراعاة االعتبارات التي أثارھا المجلس أثناء مناقشته.

2014يونيو/حزيران  5 

   

2014/EB.A/15 ورد  )،2011-2002( تقرير تجميعي لسلسلة تقييمات أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش

  دارة عليهاإل

 شأثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العي أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير تجميعي لسلسلة تقييمات 

)200-2011() "WFP/EB.A/2014/7-B*( ، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة

WFP/EB.A/2014/7-B/Add.1* وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة ،

  االعتبارات التي أثارھا المجلس أثناء مناقشته.

2014زيران يونيو/ح 5 

   

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2014/EB.A/16 ) عليهورد اإلدارة ، )2011-2007تقرير موجز عن تقييم الحافظة اإلقليمية ألمريكا الوسطى  

)" 2011-2007المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة اإلقليمية ألمريكا الوسطى ( أحاط 

)WFP/EB.A/2014/7-C( ، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقةWFP/EB.A/2014/7-C/Add.1 وحث ،

  أثارھا المجلس أثناء مناقشته.على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي 

2014يونيو/حزيران  5 

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2014/EB.A/17  2018-2014( 200680البرنامج القطري لكينيا(  

وافق المجلس، على أساس استثنائي، وبعد النظر على النحو الواجب، على مشروع البرنامج القطري المقترح لكينيا  

200680 )2014-2018( )WFP/EB.A/2014/8(،  طنا متريا بتكلفة  90 943الذي تبلغ متطلباته من األغذية

مليون دوالر أمريكي؛ وتبلغ التكلفة الكلية  6.8مليون دوالر أمريكي ومتطلباته من التحويالت النقدية  46.9قدرھا 

  مليون دوالر أمريكي. 129.1 البرنامجالتي يتحملھا 

 2014يونيو/حزيران  5 
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2014/EB.A/18  200174كينيا  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  

مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة  64.6وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

)، مع تمديدھا لمدة WFP/EB.A/2014/9-D(" "تقديم المساعدة الغذائية لالجئين 200174واإلنعاش في كينيا 

  .2015مارس/آذار  31إلى  2014أكتوبر/تشرين األول  1ستة شھور من 

 2014يونيو/حزيران  5 

  

2014/EB.A/19 200655بوروندي  – العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

"مساعدة الالجئين والسكان  200655وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش لبوروندي  

  ).WFP/EB.A/2014/9-C/1الضعفاء المحرومين من األمن الغذائي" (

 2014يونيو/حزيران  5 

   

  الحافظة اإلقليمية آلسيا

2014/EB.A/20  200243البرنامج القطري لبنغالديش  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  

لبرنامج القطري لبنغالديش في ميزانية امليون دوالر أمريكي  12.2 البالغةزيادة المقترحة الوافق المجلس على  

200243 )WFP/EB.A/2014/9-B.(  

 2014يونيو/حزيران  5 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2014/EB.A/21  200640موريتانيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

"حماية سبل كسب العيش،  200640العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقترحة لموريتانيا وافق المجلس على  

  ).WFP/EB.A/2014/9-C/2وتخفيض نقص التغذية، وبناء القدرة على الصمود" (

 2014يونيو/حزيران  6 

   

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2014/EB.A/22  200662جمھورية قيرغيزستان  –المشروعات اإلنمائية  

"دعم شبكات األمان اإلنتاجية  200662وافق المجلس على المشروع اإلنمائي المقترح لجمھورية قيرغيزستان  

مع و ،)، رھنا بتوافر الموارد الالزمةWFP/EB.A/2014/9-Aالوطنية والصمود المجتمعي الطويل األجل" (

  االعتبارات التي أثارھا المجلس أثناء مناقشته.مراعاة 

 2014يونيو/حزيران  6 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2014/EB.A/23  2013ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  

"، وسترد النسخة 2014وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  

  .WFP/EB.1/2014/13النھائية منه في الوثيقة 

 2014يونيو/حزيران  6 
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 الملحق األول

 جدول األعمال

 
 (للموافقة) اعتماد جدول األعمال  -1

   عيين المقررانتخاب لشغل منصب شاغر في ھيئة المكتب وت  -2

  مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  -3

  التقارير السنوية  -4

  (للموافقة) 2013تقرير األداء السنوي لعام 

  قضايا السياسات  -5

 (للنظر)في نظام المساعدة اإلنسانية البرنامج تحديث عن دور   )أ

 (للنظر) )2017-2014( للبرنامجالمؤسسية  ةشراكالاستراتيجية   )ب

 ُسحبت الوثيقة – البرنامجشؤون العاملين في استراتيجية   )ج

 (للعلم)لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز  البرنامجتصدي  عمليات عنتحديث   )د

 (للعلم) البرنامجتنفيذ إطار المساءلة عن تعميم المساواة بين الجنسين في  عنتحديث   )ه

 (للعلم)تنفيذ سياسة الحماية  عنتحديث   )و

  مسائل الموارد والمالية والميزانية  -6

 (للموافقة) 2013الحسابات السنوية المراجعة لعام   )أ

  (للموافقة)تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات   )ب

 للموافقة)(عضوين من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات  تعيين  )ج

 (للموافقة) اإلطار المالياستعراض   )د

 (للنظر)التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات   )ه

 (للنظر)ومذكرة من المدير التنفيذي  (للنظر) للبرنامجالتقرير السنوي للمفتش العام   )و

 (للنظر) عليه البرنامج، ورد إدارة البرنامج في األغذية شراءتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن   )ز

ه علي البرنامجرد إدارة و، مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية تقرير  )ح

  (للنظر)

 (للنظر)تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي   )ط

(ح) 4-والثالثة عشرة 4-(المادتان الثانية عشرة استخدام المساھمات واإلعفاءات من التكاليف عنتقرير المدير التنفيذي   )ي

 (للعلم)من الالئحة العامة) 
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  (للعلم)) 2013ديسمبر/كانون األول  31 - يناير/كانون الثاني 1تقرير بشأن استخدام آليات التمويل بالسلف (  )ك

   التقييمتقارير   -6

 (للنظر) ، ورد اإلدارة عليه2013تقرير التقييم السنوي لعام   )أ

  (للنظر) ، ورد اإلدارة عليه)2011-2002( أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول تقييماتتقرير تجميعي لسلسلة   )ب

 (للنظر) ، ورد اإلدارة عليه)2011-2007( ألمريكا الوسطى قليميةتقرير موجز عن تقييم الحافظة اإل  )ج

 (للعلم) األغذية العالمي تقرير موجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج  )د

 (للعلم)حالة تنفيذ توصيات التقييم   )ه

  المسائل التشغيلية

  (للموافقة) البرامج القطرية  -8

  2018-2014( 200680كينيا( 

  (للموافقة) المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليھا  -9

  المشروعات اإلنمائية  )أ

  200662جمھورية قيرغيزستان  

 الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  )ب

  200243بنغالديش   

  العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  )ج

  200655بوروندي   

  200640موريتانيا 

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   )د

  (الالجئون) 200174كينيا  

  المسائل التنظيمية واإلجرائية  -10

 ) (للعلم)) 2015-2014برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين  

  مسائل التسيير واإلدارة  -11

 كلمة الھيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس  )أ

 (للعلم) 2013ديسمبر/كانون األول  31 -يناير/كانون الثاني  1تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة   )ب

 (للعلم) البرنامجتحديث عن شراء األغذية في   )ج

 للعلم)( تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين والفئات العليا في برنامج األغذية العالمي  )د

  (للعلم) للبرنامجالتقرير األمني   )ه

  (للموافقة) 2014ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام   -12
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  مسائل أخرى  -13

  األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم  لبرنامجتقرير عن الزيارة المشتركة للمجالس التنفيذية

نما إلى ب وبرنامج األغذية العالمي ،المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وھيئة األمم المتحدة للمرأة

  )(للعلم والسلفادور

  التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة  -14
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  جدول المحتويات

  الصفحة  

 1 اعتماد جدول األعمال 

 1  تعيين المقرر 

   

   القضايا االستراتيجية الراھنة والمقبلة

2014/EB.2/1 1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

   

   السياساتقضايا 

2014/EB.2/2  1  تحديث عن سياسة البرنامج بشأن المساواة بين الجنسين 

2014/EB.2/3 1  استراتيجية شؤون العاملين في البرنامج 

   

   مسائل الموارد والمالية والميزانية

2014/EB.2/4 ) 2  )2017-2015خطة البرنامج لإلدارة 

2014/EB.2/5 3  الخارجي زيادة أتعاب مراجع الحسابات 

2014/EB.2/6  2016يوليو/تموز  1عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة الممتدة من 

  2022يونيو/حزيران  30إلى 

3 

2014/EB.2/7 3  أسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في البرنامج 

   

  تقارير التقييم

2014/EB.2/8  الواردة في التقرير الموجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في رد على التوصيات
 برنامج األغذية العالمي

4 

2014/EB.2/9  تقرير موجز عن التقييم المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لتنسيق مجموعة

 عليه)، ورد اإلدارة 2014-2009األمن الغذائي في العمل اإلنساني (

4 

2014/EB.2/10  4  )2014يوليو/تموز  – 2013تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات (يوليو/تموز 

    

   الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2014/EB.2/11  5  200719مالي  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2014/EB.2/12  5  200681السنغال  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2014/EB.2/13  5  200713تشاد  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

    

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2014/EB.2/14 ) 5  )، ورد اإلدارة عليه2013-2009تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا 

2014/EB.2/15  5  108070البرنامج القطري ألوغندا  –اإلنمائية الزيادات في ميزانيات األنشطة 

2014/EB.2/16  6  200700إثيوبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  

 

   

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
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  الصفحة  
2014/EB.2/17  6  200709دولة فلسطين  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

    

   الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2014/EB.2/18 ) 2013-2009تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمھورية الكونغو الديمقراطية ،(
 ورد اإلدارة عليه

6 

2014/EB.2/19  6  )2018-2015( 200648الكونغو  –البرامج القطرية 

2014/EB.2/20  6  200692مالوي  –لإلغاثة واإلنعاش العمليات الممتدة 

   

    الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2014/EB.2/21  7  )2018-2015( 200703كوبا  –البرامج القطرية  

2014/EB.2/22  7  )2019-2015( 200641غواتيماال  –البرامج القطرية  

     

    المسائل التنظيمية واإلجرائية

2014/EB.2/23 ) 7  )2016-2015برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين  

     

    ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2014/EB.2/24  7 2014ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  

     

  8  جدول األعمال  الملحق األول
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  القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس جدول األعمال. 

2014نوفمبر/تشرين الثاني  10 

  

  تعيين المقرر 

(البرازيل،  Larissa Maria Lima Costaعيَّن المجلس، وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية، السيدة  

ر  .2014للدورة العادية الثانية لعام  ةً القائمة جيم) مقرِّ

2014نوفمبر/تشرين الثاني  10 

  

وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في ھذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، والتي سترد نقاطھا األساسية في ملخص أعمال 

 الدورة.

  

 القضايا االستراتيجية الراھنة والمقبلة

2014/EB.2/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

أحاط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذية. وسترد النقاط الرئيسية للعرض باإلضافة إلى تعليقات المجلس في  

  ملخص أعمال الدورة. 

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10 

   

 السياساتقضايا 

2014/EB.2/2 تحديث عن سياسة البرنامج بشأن المساواة بين الجنسين 

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث عن سياسة البرنامج بشأن المساواة بين الجنسين"  

)WFP/EB.2/2014/4-A.(  

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10 

2014/EB.2/3 استراتيجية شؤون العاملين في البرنامج  

 ).WFP/EB.2/2014/4-B" (البرنامجأحاط المجلس علما بالوثيقة "استراتيجية شؤون العاملين في  

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10 
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 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2014/EB.2/4 ) 2017-2015خطة البرنامج لإلدارة(  

)، بصيغتھا المقدمة من المدير التنفيذي في الوثيقة 2017-2015لإلدارة (لبرنامج بعد أن نظر المجلس في خطة ا 

WFP/EB.2/2014/5-A/1:فإنه ،  

وخطة العمل المؤقتة المحددة األولويات  2015بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  أحاط علما )1

 ؛2015مليار دوالر أمريكي في عام  4.4يفترضان مستوًى من التمويل مقداره 

باستثناء أي  ،2015لعام  مليار دوالر أمريكي 7.45باالحتياجات التشغيلية المتوقعة البالغة أحاط علما  )2

مخصصات للطوارئ غير المتوقعة وبما يشمل تكاليف الدعم المباشرة، على النحو المبين في القسم 

 الثالث؛ 

ريكي، على أن مليون دوالر أم 281.8بمبلغ  2015على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام وافق  )3

 يُخصَّص على النحو التالي:

 مليون دوالر أمريكي 99.3 دعم البرامج: المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية 

 مليون دوالر أمريكي 52.1 دعم البرامج: المقر 

 مليون دوالر أمريكي 130.4 اإلدارة والشؤون اإلدارية

 مليون دوالر أمريكي 281.8 المجموع

مليون دوالر أمريكي من أجل المبادرات  9.2على اعتماد تكميلي لدعم البرامج واإلدارة بمبلغ  وافق )4

 المؤسسية الحاسمة، على النحو المبين في القسم الرابع؛

دوالر أمريكي من الحساب العام من أجل  750 000قدرھا  2015على مصروفات في عام  وافق )5

 تكاليف إدارة االستثمارات؛

 مليون دوالر أمريكي؛ 200على مستوًى مستھدف جديد لحساب االستجابة العاجلة بمبلغ  وافق )6

 ؛2015في المائة في عام  7.0على أن يكون معدل استرداد تكاليف الدعم غير المباشرة وافق  )7

ات جللمدير التنفيذي بتعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغيّر في حجم االحتيا أذن )8

  في المائة من المستويات المبينة في القسم الثالث. 10التشغيلية يتجاوز 

بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  أحاط المجلس علماكما  

)WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/2( والزراعة  وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية

)WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/3.( 

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10 
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2014/EB.2/5  زيادة أتعاب مراجع الحسابات الخارجي  

دوالر أمريكي  385 000في المائة من األجر السنوي األصلي البالغ  4وافق المجلس على زيادة ثانية بواقع   

دوالر أمريكي، وذلك بفعل الزيادة  15 400المستحق لمراجع الحسابات الخارجي، بما يشمل زيادة إجمالية قدرھا 

التي طرأت على بدل اإلعاشة اليومي، وتكاليف الموظفين، وثمن تذاكر السفر. ونتيجة لذلك يزاد إجمالي األتعاب 

  .2014دوالر أمريكي ابتداًء من أبريل/نيسان  415 800السنوية ليصبح 

بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  أحاط المجلس علماكما   

)WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/2( والزراعة  وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية

)WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/3.( 

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10  

    

2014/EB.2/6  يونيو/حزيران  30إلى  2016يوليو/تموز  1للفترة الممتدة من عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للبرنامج

2022  

إلى  2016يوليو/تموز  1للفترة الممتدة من  للبرنامجوافق المجلس على "عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي   

  ).WFP/EB.2/2014/5-C/1" (2022يونيو/حزيران  30

بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  أحاط المجلس علماكما   

)WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/2( والزراعة  وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية

)WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/3.( 

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10  

    

2014/EB.2/7  البرنامجأسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في  

" البرنامجأحاط المجلس علما بالوثيقة "أسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في   

)WFP/EB.2/2014/5-D/1 2015) ويتطلع إلى استكمال االستعراض في عام. 

في المائة على تبرعات  10ووافق المجلس على تطبيق معدل واحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة نسبته 

راكة مع للش البرنامجالقطاع الخاص، وفقا لمبدأ االسترداد الكامل للتكاليف المعروض في الوثيقة "استراتيجية 

  ).WFP/EB.A/2013/5-B)" (2017-2013القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه (

بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  أحاط المجلس علماكما   

)WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/2(  وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

)WFP/EB.2/2014/5(A,B,C,D,E)/3.( 

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10  
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  تقارير التقييم

2014/EB.2/8 رد على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي 

أحاط المجلس علما بالوثيقة "رد على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم  

). وبغية تعزيز ملكيته لتطوير وظيفة التقييم في WFP/EB.2/2014/6-D/Rev.1األغذية العالمي" ( برنامج في

  ، وحواره المثمر مع األمانة بھذا الشأن، فإن المجلس:البرنامج

طلب من األمانة وضع مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية لدعم إشرافه على التقييم على نطاق  )1

 شرات التي اقترحھا فريق استعراض النظراء؛، بناًء على المؤالبرنامج

عن التقدم المحرز في  2015طلب من األمانة أن تقدم تقريرا إلى المجلس في دورته العادية الثانية لعام  )2

ھذا الصدد، وأن تقدم فيما بعد تقارير منتظمة عن مؤشرات األداء الرئيسية عن طريق تقرير التقييم 

 السنوي؛

، االھتمام الكافي إلى ضرورة 2008لدى قيامھا بمراجعة سياسة التقييم لعام  طلب أن تولي األمانة،  )3

وجود نظم وعمليات لتحقيق أقصى استفادة من نتائج التقييم في وضع السياسات واالستراتيجيات، وفي 

 تصميم المشروعات والبرامج؛

حق له د أو التكرار وال يوافق على أن يقتصر تعيين المدير على فترة ست سنوات واحدة ال تقبل التجدي )4

  .البرنامجالعودة إلى 

2014نوفمبر/تشرين الثاني  11 

   

2014/EB.2/9  تقرير موجز عن التقييم المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لتنسيق مجموعة األمن

 )، ورد اإلدارة عليه2014-2009الغذائي في العمل اإلنساني (

المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن التقييم المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية أحاط  

)، ورد WFP/EB.2/2014/6-A" ()2014-2009العالمي لتنسيق مجموعة األمن الغذائي في العمل اإلنساني (

ذ مزيد من اإلجراءات بشأن ، وحث على اتخاWFP/EB.2/2014/6-A/Add.1اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة 

  التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارھا المجلس أثناء مناقشته.

2014نوفمبر/تشرين الثاني  11 

   

2014/EB.2/10  2014يوليو/تموز  – 2013تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات (يوليو/تموز(  

)" 2014يوليو/تموز  – 2013تقييمات العمليات (يوليو/تموز أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير تجميعي عن  

)WFP/EB.2/2014/6-E على مراعاة الدروس المستفادة التي تضمنھا التقرير واالعتبارات التي األمانة )، وحث

  أثارھا المجلس أثناء مناقشته.

2014نوفمبر/تشرين الثاني  11 
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  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2014/EB.2/11  200719مالي  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

"إنقاذ األرواح، والحد من سوء  200719وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في مالي  

  ).WFP/EB.2/2014/8-B/3التغذية، وإعادة بناء سبل كسب العيش" (

2014نوفمبر/تشرين الثاني  11 

 

2014/EB.2/12  200681السنغال  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"حماية سبل العيش وتعزيز القدرة  200681وافق المجلس على العملية المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في السنغال  

  ).WFP/EB.2/2014/8-B/5على الصمود" (

2014نوفمبر/تشرين الثاني  11 

 

2014/EB.2/13  200713تشاد  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

"بناء القدرة على الصمود،  200713وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في تشاد  

وحماية سبل العيش، والحد من سوء التغذية لالجئين والعائدين والسكان الضعفاء اآلخرين" 

)WFP/EB.2/2014/8-B/4.(  

2014نوفمبر/تشرين الثاني  11 

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2014/EB.2/14 ) ورد اإلدارة عليه)2013-2009تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا ،  

)" 2013-2009علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا (أحاط المجلس  

)WFP/EB.2/2014/6-B ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة ،(WFP/EB.2/2014/6-B/Add.1 وحث ،

  على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارھا المجلس أثناء مناقشته.

2014 الثانينوفمبر/تشرين  12 

   

2014/EB.2/15  108070البرنامج القطري ألوغندا  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  

مليون دوالر أمريكي في ميزانية البرنامج القطري ألوغندا  25.3وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

108070 )WFP/EB.2/2014/8-A ديسمبر/كانون  31حتى  2014نوفمبر/تشرين الثاني  15من )، وتمديده

  .2015األول 

2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 
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2014/EB.2/16  200700إثيوبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

الغذائية لالجئي "المساعدة  200700وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في إثيوبيا  

  ).WFP/EB.2/2014/8-B/6إريتريا، وجنوب السودان، والسودان، والصومال" (

2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 

  

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2014/EB.2/17 200709دولة فلسطين  – العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"المساعدة الغذائية  200709وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في دولة فلسطين  

  ).WFP/EB.2/2014/8-B/1للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة" (

2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 

   

  األفريقيالحافظة اإلقليمية للجنوب 

2014/EB.2/18 ) ورد اإلدارة عليه، )2013-2009تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمھورية الكونغو الديمقراطية  

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمھورية الكونغو الديمقراطية  

)2009-2013) "(WFP/EB.2/2014/6-C ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة ،(

WFP/EB.2/2014/6-C/Add.1 وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة ،

  االعتبارات التي أثارھا المجلس أثناء مناقشته.

2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 

  

2014/EB.2/19  2018-2015( 200648لكونغو ا –البرامج القطرية( 

)، WFP/EB.2/2014/7/3) (2018-2015( 200648للكونغو المقترح وافق المجلس على البرنامج القطري  

مليون دوالر أمريكي، وتبلغ متطلباته من  24.5طنا متريا بتكلفة قدرھا  16 889الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

 مليون دوالر أمريكي. 56.8قدرھا البرنامج مليون دوالر أمريكي، وبتكلفة إجمالية يتحملھا  18.1النقد والقسائم 

2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 

  

2014/EB.2/20  200692مالوي  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"االستجابة لالحتياجات  200692وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في مالوي  

 ).WFP/EB.2/2014/8-B/2اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود" (

2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 
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  الكاريبيالحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر 

2014/EB.2/21 2018-2015( 200703كوبا  – البرامج القطرية(  

) 2018-2015( 200703وافق المجلس على البرنامج القطري المقترح لكوبا  

)WFP/EB.2/2014/7/1/Rev.2 مليون  3.8طنا متريا، بتكلفة قدرھا  5 421)، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

  مليون دوالر أمريكي. 15.4قدرھا  البرنامجدوالر أمريكي، وبتكلفة إجمالية يتحملھا 

2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 

   

2014/EB.2/22  2019-2015( 200641غواتيماال  –البرامج القطرية(  

)، WFP/EB.2/2014/7/2) (2019-2015( 200641المجلس على البرنامج القطري المقترح لغواتيماال وافق  

مليون دوالر أمريكي، وتبلغ متطلباته  10.8أطنان مترية بتكلفة، قدرھا  12 005الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

مليون دوالر أمريكي،  1.7ات وزيادتھا ماليين دوالر أمريكي ومن تنمية القدر 3من التحويالت النقدية والقسائم 

  مليون دوالر أمريكي. 20.2قدرھا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملھا 

2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 

   

  المسائل التنظيمية واإلجرائية

2014/EB.2/23 ) 2016-2015برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين(  

)" 2016-2015"برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (وافق المجلس على الوثيقة  

WFP/EB.2/2014/10).بالصيغة التي اقترحتھا ھيئة المكتب واألمانة (  

2014نوفمبر/تشرين الثاني  13 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2014/EB.2/24  2014ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  

"، وسترد النسخة النھائية 2014وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  

  .WFP/EB.A/2014/15منه في الوثيقة 

2014نوفمبر/تشرين الثاني  13 
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  الملحق األول 

  جدول األعمال 
  (للموافقة) اعتماد جدول األعمال  -1

  تعيين المقرر  -2

  مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  -3

  قضايا السياسات  -4

 (للنظر)بشأن المساواة بين الجنسين  البرنامجتحديث عن سياسة   )أ

  (للنظر)البرنامج استراتيجية شؤون العاملين في   )ب

 (للعلم)تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لھا   )ج

  (للعلم)بشأن بناء السالم  البرنامجتحديث عن سياسة   )د

 (للعلم)المتعلقة بالخطة االستراتيجية  البرنامجخالصة سياسات   )ه
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يونيو/حزيران  30إلى  2016يوليو/تموز  1للفترة الممتدة من  للبرنامجعملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي   )ج

  (للموافقة) 2022

  (للموافقة) البرنامجأسلوب تحديد معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في   )د
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تقرير موجز عن التقييم المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لتنسيق مجموعة األمن   )أ

  )، ورد اإلدارة عليه2014-2009الغذائي في العمل اإلنساني (

  )، ورد اإلدارة عليه2013-2009تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا (  )ب

  )، ورد اإلدارة عليه2013-2009تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمھورية الكونغو الديمقراطية (  )ج
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