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الذذذي اعتمذذد   EB.A/2/2017قرار المجلس التنفيذذذي لبرنذذامج األغذذذيذذة العذذالمي 
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  2017لعام السنوي األداء تقرير 

مع مالحظننة هننن   ،(WFP/EB.A/2017/4) 2016يوافق المجلس على تقرير األداء السنننننننوي لعننام 
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 و2016بقرارات  وتوصيات  لعام مجلس منظمة األغذية والزراعة، مشفوعا بهذا القرار و
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World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 2016تقرير األداء السنوي لعام 

 

 مشروع القرار

 البرنامجمع مالحظة هن  يتضمن الجال  امال ألداء  ،(WFP/EB.A/2017/4) 2016يوافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام 

 EB.A/2/2000، وعمال بقراري  للبرنامجمن النظام األالاالي  3-في تلك السنةو ويبلا المجلس، وفقا للمادة السادالة

الزراعة في دورت  ، وقرار مجلس منظمة األغذية وE/2013/L.17، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي EB.A/11/2000و

إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس  2016، إحالة تقرير األداء السنوي لعام 2013الثامنة واألربعين بعد المائة في عام 

و2016منظمة األغذية والزراعة، مشفوعا بهذا القرار وبقرارات  وتوصيات  لعام 

                                                           
  الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورةوهذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017 حزيران/يونيو 16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017ار/هيمايو 19التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال 4البند 

WFP/EB.A/2017/4 

 التقارير السنوية

 للموافقة

 و(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 111 2016لعام األرقام الرئيسية الملحق األول: 

  

 113 (2017-2014)الخطة االستراتيجية  للبرنامج إطار النتائج االستراتيجيةألف: -الملحق الثاني

  

 129  االستراتيجيمنهجية تقدير األداء المؤسسي حسب الهدف باء: -الملحق الثاني
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 141 2016التقرير السنوي لعام  –أنشطة مكتب األخالقيات  الملحق الرابع:

  

 152 2016ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  الموظفون في البرنامج الملحق الخامس:

  

 153 2016عام في مشتريات البرنامج من األغذية  الملحق السادس:

  

 157 2016مجموع المساهمات المؤكدة في عام  الملحق السابع:

  

 161  2016-2013حسب اإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة ألف:-الملحق الثامن

  

 164 2016-2013حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة باء:-الملحق الثامن

  

 169 2016-2013البلدان ذات الوضع الخاص واإلقليم للفترة ب فئات حس (1)النفقات المباشرة جيم:-الملحق الثامن

  

 170 2016الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية لعام  ألف:-الملحق التاسع

 171 2016التعاون مع المنظمات غير الحكومية والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في عام  باء:-الملحق التاسع

  

 172 مؤشرات البرنامج لتنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات )االستعراض الشامل( الملحق العاشر:

  

 173 2016 عام نتائج – االستثمار حاالت: عشر الحادي الملحق
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 تصدير المدير التنفيذي

، تفاقمت هكثر فأكثر عواقا حاالت البوارئ المعقدة المدفوعة بالنزاعات من حيث الحدة والصعوبةو واالتمرت الكوارث 2016في عام 

 الببيعية والصدمات المنادية في الوقت نفس  في إلحاق هفدح األضرار بأ د المجتمعات المحلية ضعفاو 

فقراء العالم الجياعو وهناك هربعة بلدان بلغت حافة المجاعة، وهي  مال  رق نيجيريا،  ويعتبر المستقبل القريا مزعزعا بالنسبة لكثير من

 صفروالصومال، واليمن، وجنوب السودان حيث هصبحت المجاعة واقعا فعليا في والية الوحدةو ويحوم  بح المجاعة في هذه المناطق ألن 

 حداث وصون تحسينات البنية التحتية، ما تزال، كسابق عهدها، بعيدة المنالوالسالم، والحوكمة الخاضعة للمساءلة، والفسحة الالزمة الالت

من هعمال وما حقق  من إنجازات في ددمة احتياجات السكان  (البرنامجبرنامج األغذية العالمي )ويعرض تقرير األداء السنوي هذا ما قام ب  

لمنصات وددمات لوجستية مشتركة حيوية لمجتمع العمل اإلنساني  البرنامجو كما يغبي تقديم 2016من المساعدة اإلنسانية دالل عام 

 واإلنمائيو

بالشراكة مع الحكومات الوطنية والقباع الخاص وهكثر من هلٍف من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة  البرنامجوقد عمل 

وهو هكبر عدد من المستفيدين منذ  –بلدا  82س األ د ضعفا في العالم في مليونا من النا 2و82األدرى، وقدم المساعدة بصورة مبا رة إلى 

و وتعزى هذه الزيادة إلى ا تداد البلا على المساعدة في حاالت البوارئ، مما يعود في جانا من  إلى األحوال الجوية المرتببة 2013عام 

للسكان دارج  فوائد البرنامجالعمليات في نيجيرياو وولَّدت هنشبة بظاهرة النينيو في  رق هفريقيا والجنوب األفريقي، وإلى تواليع نباق 

 نباق الذين حصلوا على المساعدة بصورة مبا رةو ويتضمن هذا التقرير همثلة على ذلكو

سبة مليار دوالر همريكيو ووصلت ن 8و5إذ بلغ حجمها  – البرنامجوتحققت هذه النتائج بأعلى مستوى من المساهمات البوعية في تاريخ 

 في المائة تقريباو 80النفقات الموجهة لعمليات البوارئ إلى 

مليون دوالر  880اإلنسانيو وقد ارتفعت قيمة التحويالت القائمة على النقد لتبلغ  العملاآلن هحد هكبر موزعي النقد في نظام  البرنامجويعتبر 

ليبلغ  2017هن يرتفع هذا الرقم في عام  البرنامجو ويتوقع 2015مليون دوالر همريكي في عام  670بعد هن كانت  2016همريكي في عام 

 2015مليون في عام  6و9مليار دوالر همريكيو كما  هد عدد المستفيدين الذين حصلوا على تحويالت قائمة على النقد ارتفاعا كبيرا من  2و1

و وفي كثير من البلدان، يحالف النجاح التحويالت القائمة نامجالبرمما يعكس زيادة المرونة في االتجابة  –مليونا دالل السنة الماضية  14إلى 

 لبرنامجاعلى النقد في تقوية نظم الحماية االجتماعية وتيسير الشمول المالي وبناء نظم بيئية ماليةو والتستمر هذه التحويالت كأولوية لدى 

 حيثما كان ذلك مالئماو

و وتكمن هذه األهداف في صميم 2030يلزم لتحقيق عالم دال من الجوع بحلول عام  وقد وضعت ههداف التنمية المستدامة رؤية واضحة لما

(، والتي وافق عليها المجلس التنفيذي كجزء من دارطة البريق المتكاملة في 2021-2017) للبرنامجالخبة االالتراتيجية الجديدة 

 و2030لوثيقة مع دبة عام ، لضمان مواءمة ا2016ين الثاني نوفمبر/تشر

كل  االالتعراض الشامل للسياالاتموقعا قياديا في منظومة األمم المتحدة من حيث الوفاء بمتبلبات  البرنامجنح دارطة البريق المتكاملة وتم

 هربع النوات، وذلك بتوجي  االتراتيجيتنا المؤالسية بوضوح نحو االالتجابة ألهداف التنمية المستدامةو

يواج  مهمة عاجلة تتمثل في االنتقال بجميع البلدان إلى  فالبرنامجفيذ دارطة البريق المتكاملةو ههمية بالغة بالنسبة لتن 2017على هن لسنة 

 ولبرنامجاالنهج الجديد دالل فترة السنتين والنصف القادمةو ويتسم اإلطار الزمني بالبموح بالنسبة لألمانة والدول األعضاء وهجهزة حوكمة 

بجعل الدفع باتجاه  2012تقدم في تحقيق ههداف  المؤالسية األدرىو وقد كنت قد تعهدُت في عام  في الوقت نفس  إحراز البرنامجواليواصل 

غير هن  ال يزال هناك الكثير مما  –باالعتزاز بما تحقق من تقدم في هذا الشأن  تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين هولوية  خصيةو وه عر

مساواة ليتعين فعل و فالتفاوت بين الجنسين يعتبر الببا رئيسيا من هالباب الفقر والجوع وهو في الوقت نفس  نتيجة لهماو وللتصدي ألوج  انعدام ا

، باالالتناد إلى الياالة المساواة بين الجنسين المعمول بها فعالو التحول الجنسانيج برنام 2016في عام  البرنامجهذه بصورة منهجية، هطلق 

معلومات تفصيلية وهدلة توجيهية الريعة بخصوص إدراج  البرنامجوهناك مجموعة هدوات جنسانية مصاحبة توفر للموظفين ولشركاء 

 المساواة بين الجنسين في البرامج والعملياتو



 5        تصدير المدير التنفيذي|  2016تقرير األداء السنوي لعام 

 

ة بمسؤوليت  في هن يكون مثاال يُحتذى فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسينو فخالل السنوات الخمس الماضية، ارتفعت بكل هم البرنامج ويضبلع

، بلغت نسبة النساء بين الموظفين الدوليين الجدد 2016في المائةو وفي عام  41في المائة إلى  33نسبة النساء بين مديري المكاتا القبرية من 

من  –وما فوقها  5-ف –و وعموما، ارتفعت نسبة النساء في رتا الموظفين العالية 2012في المائة في عام  42كانت  في المائة بعد هن 54

 و2012في المائة منذ عام  40في المائة إلى  36

 رنامجالبفي ، انتهت "مبادرة الوفاء بالغرض"، غير هنها تبقى مستمرة ال كمجرد  عار بل كعقلية مغروالة بصورة عميقة 2016وفي عام 

 ةكل و من ذلك مثال هن "مبادرة االمتياز في التكاليف"، والتي كانت قد هُطلقت كجزء من تلك المبادرة، تستمر في تحقيق التحسينات في دمس

االتخدام موارد  ةمجاالت وظيفيةو وباالقتران بهذا التركيز الشديد على الكفاءة والفعالية، يتعين علينا هن نتكفل بتوفير الضوابط القوية لحماي

هة اوللوقاية من التدليس هو الوء اإلدارةو وقد اتخذنا التدابير الالزمة التي تضمن المتابعة السريعة لنتائج االالتعراضات االالتباقية للنز البرنامج

 و واليستمر هذا العملو2016التي هجراها المفتش العام دالل عام 

يذ "مبادرة الوفاء بالغرض"، وهو يحدد ما تحقق من نجاح وما ووج  من تحديات في هذا العمل وتلقى المجلس التنفيذي تقريرا تفصيليا عن تنف

 ازداد قوة بصورة ملحوظة وبأ كال هامة: البرنامجالمعقد الرامي إلى تعزيز المنظمةو وهناك دالئل واضحة على هن 

  وبرامج ، وقد تدّعم تنفيذ البرامج بتدريا واالع على المهارات األالااليةو البرنامجتتوفر حاليا قاعدة هدلة هقوى تتعلق بسياالات 

  وهو يشمل فيما يشمل  زيادة التركيز على تدريا البرنامجهناك نهج ه د متانة وهكثر مهنية إزاء جميع جوانا إدارة موظفي ،

 يةوالتشغيل البرنامجودعم الموظفين الوطنيين الذين يشكلون العمود الفقري لفعالية 

  في البرامج وآليات التحويل القائمة على النقد متجذرة اآلن في نظم جديدة وتدعمها توجيهات  البرنامجهصبحت الريادة التي يقدمها

 واضحة وتدريا واالع للموظفينو

  دارة المخاطروإقدرات  اإل رافية بتحديث معايير وعمليات الضوابط الدادلية لدي  وبتنفيذ ممارالات الليمة في مجال  البرنامجعزز 

من الرجال والنساء مصدر إلهام  15 000الذين يزيد عددهم عن  البرنامجومع إ راف فترتي كمديرة تنفيذية على االنتهاء، ال يزال موظفو 

ا نبالنسنننبة لي، فهم يؤدون كل يوم هعماال  ننناقة مرهقة تحّف بها التحديات، وهي هعمال ترمي إلى إنقاذ األرواح وتغيير حياة الناسو إن رحلت

 تنا هال وهي تحقيق عالم دال من الجوع والفقر للجميعو مشتركة مع الناس الذين نخدمهمو وإني لعلى ثقة تامة بأننا معا النصل إلى غاي
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  موجز تنفيذي

الجوع، بالعمل مع الحكومات والشننركاء على ضننمان حصننول ، باعتباره وكالة األمم المتحدة العاملة على جبهة مكافحة البرنامجيلتزم 

 الجياع في مختلف هنحاء العالم على األغذية التغذوية ودصوصا في هوقات األزماتو

بالتعقيدو ويركز تقرير األداء السنننننننوي هذا على  فإن الجهود الالزمة للوفاء بها تتسننننننم  وفي حين هن هذه االلتزامات تعتبر مفهومة 

وعلى الخبوات التي اتخذها لالالننننتجابةو وال تزال النننناحة العمل اإلنسنننناني  2016إلى تلبيتها في عام  البرنامجاالحتياجات التي ُدعي 

سم بحاالت طوارئ و عددا مرتفعا من الناحية التاريخية من حاالت البوارئ من  البرنامجواج   2016هزمات ناجمة عنهاو وفي عام تت

دبوات جريئة  البرنامجهيضنننا اتخذ  2016والتي تبلبت االنننتجابة كبيرة من جانا المنظمة كلهاو وفي عام  2والمسنننتوى  3المسنننتوى 

تحويل هالننننلوب عمل  بهدف تحقيق ههداف التنمية المسننننتدامة وبلوغ عالم دال من  ليصننننبح الكيان األول في منظومة األمم المتحدة في

 و2030الفقر بحلول عام 

(، وذلك 1()2017-2014) للبرنامجمن متابعة األهداف االالنننننتراتيجية األربعة التي حددتها الخبة االالنننننتراتيجية  البرنامجوقد تمكن 

بفضننل المسنناهمات السننخية التي قدمها  ننركاؤه المانحونو ووصننل مجموع إيرادات المسنناهمات دالل النننوات الخبة الثالث إلى هعلى 

 و2016مليار دوالر همريكي في عام  8و5بما في ذلك مساهمات قياالية بلغت  – البرنامجمستوى ل  في تاريخ 

ئج البرامج هو من حيث نتائج اإلدارةو ويعرض هذا التقرير هذه النتائج بالتفصنننننيلو وفي هداء قويا النننننواء من حيث نتا البرنامجوهظهر 

هذا بقي من حيث الهيكل على ما  2016تغييرات كبرى، فإن تقرير عام  2017حين هن من المتوقع هن يشهد تقرير األداء السنوي لعام 

 الارت علي  تقارير السنوات السابقةو

 مقدمة – الجزء األول

و وتقترح هحدث التقديرات المتوفرة هن واحدا من هصنننل كل 2016في عام  البرنامجالمقدمة في السنننياق العالمي الذي هحاط بعمل  تنظر

ثالثة من الكان العالم يعاني من  كل ما من ه كال الوء التغذية، ويعاني واحٌد من هصل كل تسعة ه خاص من نقص التغذية، كما هن 

 عيش كالجئ هو طالا لجوء هو مشرد دادلياو خصا ي 113واحدا من هصل كل 

وهناك هربعة نزاعات ممتدة طويلة األجل في العراق وجنوب السنننننودان والجمهورية العربية السنننننورية واليمن جرى ترحيلها من عام 

الت حا 5هذه إلى  3كل و وتضننننناف حاالت البوارئ من المسنننننتوى  البرنامج، مما تبلا االنننننتجابة كبرى من 2016إلى عام  2015

في جمهورية هفريقيا الوالننننبى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا ومالي وهوكرانياو ودالل  2طوارئ طويلة األجل من المسننننتوى 

ودلف  2015األولى حدث قياالنني لظاهرة النينيو بده في هوادر عام – 3حالتي طوارئ إضننافيتين من المسننتوى  البرنامجالسنننة، واج  

، هما الثانية فهي تدهور األوضنناع األمنية واإلنسننانية في  ننمال  ننرق نيجيرياو كما 2016م الزراعية طوال عام هثرا الننلبيا على المواالنن

 ، عندما ضرب إكوادور هحد هالوه الزالزل في تاريخ ذلك البلدو 2لحالة طوارئ مفاجئة من المستوى  البرنامجتصدى 

الننعي  إليجاد نهُج جديدة لضننمان تقديم المسنناعدة  البرنامجألزمات، واصننل وفي الننياق االالننتجابة لهذا العدد الكبير غير المسننبوق من ا

ألول مرة اإلنزاالت الجوية من ارتفاعات عالية، واألدذ بأدوات  البرنامجبصنننورة هكثر فعالية والنننرعةو و نننملت هذه النهُج االنننتخدام 

 برامجية معززة، وإعداد الموظفين ونشرهم في حاالت البوارئو

انعقاد مؤتمرات وقمم  2016وههداف التنمية المسننننتدامة المنبثقة عنها، تم دالل عام  2030األمم المتحدة دبة عام  وفي هعقاب اعتماد

وتوالنننعت فيهاو وللبدء بتنفيذ التحويالت الكبرى التي انبوى عليها اعتماد ههداف التنمية  البرنامجهدرى نظرت في جوانا هامة لعمل 

لبريق المتكاملة للتغيير، وهي تتضمن هربعة عناصر بالغة األهمية: دبة االتراتيجية جديدة للفترة دارطة ا البرنامجالمستدامة، وضع 

متوائمة مع األهداف؛ ونهج جديد إزاء التخبيط القبري لتعزيز الملكية الوطنية؛ وتغييرات جذرية في الهيكلية المالية  2017-2021

                                                           
(1) A/1-WFP/EB.A/1013/5و 
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الات هفضل لفعالية بهدف زيادة المساءلة والترويج لكفاء البرنامجلدى  و وقد لبرنامجاة التكاليف؛ وإطار مؤالسي جديد للنتائج يوفر قيا

 و2016وافق المجلس التنفيذي على العناصر األربعة في نوفمبر/تشرين الثاني 

المتعلق  2والمسنننائلة الشننناملة التي تسنننهم في تحقيق هدف التنمية المسنننتدامة  البرنامجويتضنننمن التقرير العناصنننر األالننناالنننية لعمليات 

 المتعلق بالشراكاتو  17بالقضاء على الجوع وهدف التنمية المستدامة 

 نتائج األداء حسب الهدف االستراتيجي –الجزء الثاني 

فيما يتعلق باألهداف االالننننننتراتيجية األربعة، كما يقدم معلومات تكميلية عن النتائج الشنننننناملة في  البرنامجيعرض الجزء الثاني هداء 

مجاالت المسنناواة بين الجنسننين والحماية والمسنناءلة همام السننكان المتضننررين والشننراكات، وعن مشننروعات الصننناديق االالننتئمانيةو 

 (و2017-2014ويستند تقييم النتائج إلى إطار النتائج االالتراتيجية )

وكان معظم المسنننتفيدين من  –بلدا  82مليون نسنننمة في  2و82المسننناعدة الغذائية المبا نننرة إلى  2016في عام  البرنامجوعموما، قدم 

مليون  خص إضافي بموجا الصناديق االالتئمانية التي تُنشأ عادة بدعم من الحكومات  8و1النساء واألطفالو كما قُدمت المساعدة إلى 

 فوائد لعدد من الناس يزيد على عدد الذين تلقوا تحويالت مبا رةو البرنامجو وولَّدت هنشبة المضيفة

  في المائة من نفقات البرامج  80و كان هكثر من : إنقاذ الحياة وحماية البل العيش في حاالت البوارئ1الهدف االالتراتيجي

 البرنامجو وبهذه األموال، حقق البرنامجلمستفيدين من في المائة من مجموع ا 64، مما يغبي 1موجها للهدف االالتراتيجي 

حصائل إيجابية تتعلق باألمن الغذائي والتغذوي ودعم زيادة إمكانية الوصول اإلنسانيو ويعكس هذا األداء اإليجابي دعما قويا 

 بوارئ دالل السنةوفي المائة من مجموعات احتياجات حاالت ال 70من جانا المانحين وهو دعم تمت من دالل  تلبية نحو 

  دعم هو االتعادة األمن الغذائي والتغذية وإنشاء هو إعادة بناء البل العيش في البيئات الهشة وفي هعقاب 2الهدف االالتراتيجي :

المساعدة من دالل هنشبة جرت في إطار هذا  البرنامجفي المائة من جميع المستفيدين من  14حاالت البوارئو تلقى نحو 

في المائة من النفقات التشغيليةو وكان األداء قويا من حيث تحسين االتهالك األغذية لدى المستفيدين  8ل الهدف، مما يشك

ل في اإلبالغ على مستوى الحصائ فجواتوحصولهم على التعليم واألصول المجتمعية، والتصدي لنقص التغذيةو غير هن ال

 جات الغذائيةوحّد من تقييم القدرات الوطنية فيما يتعلق بتلبية االحتيا

  الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم الغذائية  – 3الهدف االالتراتيجي

في إطار هذا الهدف تتلقى هقل مستوى من الموارد، األمر الذي دلف آثاره على عدد  البرنامجو بقيت هنشبة والتغذوية

وال  البرنامجفي المائة من مجموع نفقات  3األغذية الموزعةو وال تمثل الموارد المنفقة إال المستفيدين والحصص المقدمة و

 امجالبرنفي المائة من االحتياجات المخبط لهاو ونتيجة لذلك، كان األداء على مستوى الحصائل مختلباو والاعد  20تغبي إال 

ن ية وحقق تقدما في تحفيز فرص التسويق بالنسبة للمنتجيعلى تعزيز األمن الغذائي وهمن البل العيش في المجتمعات المحل

 والتجار المحليين، غير هن نتائج بناء القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر لم تكن حاالمةو

   في المائة من جميع المستفيدين  18و تلقى نحو الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع بين األجيال – 4الهدف االالتراتيجي

عموما في إنجازات قوية  البرنامجو والاهم البرنامجفي المائة من نفقات  8مبا رة في إطار هذا الهدف، مما يغبي مساعدة 

الوطنية المتعلق بتعزيز القدرات المحلية و البرنامجفي دفض الوء التغذية وتحسين إمكانية الحصول على التعليمو غير هن عمل 

 على تنفيذ برامج المساعدة الغذائية تأثر بالقيود المفروضة على الموارد، ولم تكن النتائج حاالمةو

ويسننتند الحجم التقديري للمددالت في األنشننبة المزمعة في النننة ما إلى تقديرات احتياجات مجموعات المسننتفيدين المسننتهدفةو ودالل 

ت األديرة داصننننننة، لم يحا إال جانا من االحتياجات التي تم تحديدها باالننننننتجابة تمويلية مواتيةو على هن  على الرغم من هن السنننننننوا

 فجواتحقق نتائج هامةو فال البرنامج، فإن 2016في المائة في عام  60التمويل الكلي لبرنامج العمل المستند إلى االحتياجات كان بنسبة 

دائما على مسننتوى الحصننائل نظرا ألن كثيرا من مؤ ننرات الحصننائل تُقاس فقط على مسننتوى السننكان الذين  في المددالت ال تنعكس

 يتلقون المساعدةو

و اتسننم تقييم تنمية القدرات بالصننعوبة في جميع النواحيو وقد تم اإلبالغ عن إنجازات مشننهودة على مسننتوى النواتج غير تنمية القدرات

ن كافية حيث صننعا على المكاتا القبرية هن تببق منهجية رصنند المؤ ننرات المؤالننسننيةو وقد  ننوهدت هن األدلة على الحصننائل لم تك
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مقياالنننا جديدا على  البرنامجالمتعلقة بتنمية القدراتو وإدراكا لذلك، االنننتحدث  البرنامجلسنننياالنننة  2016المشنننكلة نفسنننها في تقييم عام 

 وهو اليستخدم في التخبيط وتقدير التقدم في تعزيز القدرات القبريةو(، 2021-2017مستوى الحصائل في إطار النتائج المؤالسية )

في مجال المسنناواة بين الجنسننين في زيادة دور المرهة والفتاة  البرنامجو يتمثل هحد ههداف الننياالننة المسنناواة بين الجنسننين وتمكين المرهة

ت المحلية والمجتمعاتو وقد تحسنن ور المرهة في اتخاذ القرار في اتخاذ القرار فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية في األالنر والمجتمعا

بلدا من بلدان المراتا األدنى على مؤ نننر انعدام  20من هصنننل  14، في 2016في عام  البرنامجعلى المسنننتوى األالنننري، في برامج 

 المساواة بين الجنسينو

ص المبلعين على البرامج اآلن، بالمقارنة بفترة البدء بتنفيذ و تظهر البيانات زيادة في عدد األ نننخاالمسننناءلة همام السنننكان المتضنننررين

فثلثا هذه المكاتا لدي  اآلن آلية  –القبرية  البرنامجو كما تحقق تقدم في مكاتا 2014( في عام 2017-2014الخبة االالننننننتراتيجية )

لخبة في ا البرنامجة همام الناس الذين يخدمهم واحدة على األقل للشنننكاوى والتعليقاتو وقد تم إددال هذين الجانبين من جوانا المسننناءل

 (و2021-2017) للبرنامجاالالتراتيجية 

، يتضمن هذا التقرير عرضا عاما للنتائج المتحققة في هكبر مشروعات 2015وعمال بالممارالة المعتمدة في تقرير األداء السنوي لعام 

، رنامجالببلداو وتعكس هذه الصننناديق اعتراف الحكومات المعنية بالميزة النسننبية التي يتمتع بها  11الصننناديق االالننتئمانية المنفذة في 

 كثير من األحيان على نقل المعرفة إلى الجهات الفاعلة المحليةو وهي تركز في

من توفيرها للمحتاجين، مما يسننننننتند إلى  البرنامجوالقيمة التي تمكن  2016النتائج العامة المتحققة في نهاية عام  1ويبين الشننننننكل 

 التحسينات في االقتصاد وفي كفاءة عمليات  وفعاليتهاو

 

 (2017-2014في إطار الخطة االستراتيجية )التقدم المحرز : 1 الشكل
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 األداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارة–الجزء الثالث 

( بأنها بحاجة إلى اهتمام داص: الموظفون، 2017-2014ينظر هذا الجزء في مجاالت األولوية الخمسة التي اللّم إطار نتائج اإلدارة )

من إظهار اتجاه إيجابي عام في هداء اإلدارة،  البرنامجوالشننننننراكات، والعمليات والنظم، والبرامج، والمسنننننناءلة والتمويلو وقد تمكن 

 لجهود التي بذلها والتحديات التي واجهها في إقامة إدارة هكثر مرونةووكذلك من إبراز ا

 و  هد مستوى ما يقوم ب  الموظفون من التعلم عن بعد من دالل نظام إدارة التعلم ارتفاعا كبيراو وقد كانت نسبة هذا الموظفون

وبنسبة ثالثة هضعاف من حيث المشاركة  في المائة تقريبا من حيث الدورات المنجزة، 50االرتفاع لدى الموظفين الوطنيين 

 43في المائة ونسبتهن في جميع الوظائف  40و وبلغت نسبة النساء في مناصا قيادية 2016و 2014في التدريا، بين عامي 

 في المائة من هذه المناصاو 28وهعلى لم تبلغ إال  1-في المائةو غير هن نسبة النساء في المناصا برتبة د

 القبرية  راكات مع الوكاالت األدرى في األمم المتحدةو و هد التعاون بين بلدان  البرنامججميع مكاتا  و هنشأتالشراكات

الجنوب والتعاون الثالثي زيادة ودصوصا في مجالي التغذية المدرالية والحماية االجتماعيةو وتم إنشاء مركز امتياز جديد في 

، هدف  في مجال مساهمات القباع الخاص البرنامجن الثالثيو ولم يحقق الصين للترويج للتعاون بين بلدان الجنوب وللتعاو

 و2015مليون دوالر همريكي في عام  94بالمقارنة بـ  2016مليون دوالر همريكي في عام  77فقد بلغت هذه المساهمات 

 ان التي د األغذيةو وبالنسبة للبلدفي تجاوزه ألهداف  المتعلقة بادتصار المهلة الالزمة لتوري البرنامجو االتمر العمليات والنظم

هدف  بالبدء بتوزيع األغذية دالل ثالثة هيام  البرنامجيوماو وحقق  46تستخدم مرفق اإلدارة الشاملة للسلع، كانت هذه المهلة 

يادة ز 2016دوالرا همريكيا في عام  34و0من تاريخ طلبات الحكومات للمساعدةو و هد متوالط تكلفة الحصة الغذائية البالغ 

االتخدام  البرنامج، مما يعزى جزئيا إلى عوامل تشغيلية معقدةو وواصل 2015دوالرا همريكيا في عام  31و0 طفيفة بعد هن كان

 "معّجل االبتكار" في ميونيخ بألمانيا، كهيكل للدعم لتحديد وتنفيذ ابتكارات عالية األثر لتحقيق القضاء على الجوعو

 تحسنا  مما يشكل –والجارية، هظهر هكثر من ثلثي مؤ رات الحصائل اتجاها إيجابيا هو مستقرا و في العمليات المغلقة البرامج

في دبة عمل منظومة األمم المتحدة للمساواة بين  15من المؤ رات الـ  11 البرنامجو وقد تجاوز 2015بالمقارنة بعام 

في المائة من البلدان هن لديها آليات  71الجنسين وتمكين المرهة، كما هوفى بمتبلبات ثالثة مؤ رات هدرىو إضافة لذلك، هبلغ 

في المائةو وقد  49عندما كانت هذه النسبة  2014، مما يشكل تحسنا كبيرا بالمقارنة بخط األالاس لعام والتعليقاتللشكاوى 

في المائة من إنجاز  100و وتم تجاوز هدف الـ البرنامجهصبحت التقييمات مصدرا هالااليا لألدلة على التعلم والتحسن في 

الت و ويتضمن الجزء الثالث من هذا التقرير إحا2016التقييمات إذ زاد عدد التقييمات المنجزة عما كان مخببا ل  في عام 

 و2016إلى االتنتاجات تقييمات عام 

 مليارات من الدوالرات األمريكيةو وقد  8و5مستوى قيااليا من التمويل بلغ  البرنامج، تلقى 2016و في عام المساءلة والتمويل

 ، إلى االعتماد3، بسبا األوضاع التشغيلية االالتثنائية في بعٍض من هضخم حاالت البوارئ من المستوى البرنامجاضبر 

في مجال انبعاثات غازات االحتباس  البرنامجبشدة على االالتجابات المنقولة جوا، مما كان ل  آثار اللبية على تحقيق هدف 

الحراريو وقد قدم جميع المديرون بيانا بالضمان، األمر الذي مكن المدير التنفيذي من إصدار بيان حول فعالية الضوابط 

ظمات التسع في األمم المتحدة التي قدمت ألصحاب المصلحة فيها هذا المستوى من هو من بين المن البرنامجالدادليةو و

 مجالبرناالضمانو وتسليما بالحاجة إلى ضوابط قوية لحماية االتخدام الموارد وللحماية من التدليس هو الوء اإلدارة، هجرى 

 ، وهو يعمل على ضمان المتابعة الشاملةو2016اللسلة من االالتعراضات االالتباقية للنزاهة، نفذها المفتش العام دالل عام 

واضننننح  وهي تنعكس جميعها بشننننكل –إلى تحقيق التوفير والكفاءة والفعالية  البرنامجويدعو تعريف "القيمة مقابل المال" المعتمد لدى 

يل بالسنننلف ومرافق إدارة (و ويشنننمل قياس الكفاءة ادتصنننار المهلة المتعلقة باالنننتخدام آلية التمو2017-2014في إطار نتائج اإلدارة )

السلع، واالالتجابة لحاالت البوارئ الجديدة ضمن إطار زمني مستهدفو هما الجوانا المتعلقة بالفعالية، والتي تدرج تحت بُعد البرامج 

المعزز  ربطفي إطار نتائج اإلدارة، فهي تنظر في عدد البرامج المغلقة التي حققت ههداف حصنننننائلها بنهاية دورة التنفيذو ومن  نننننأن ال

في دراالنننت  لمسنننألة القيمة مقابل  البرنامج(، هن يعين 2021-2017بين الموارد والنتائج الذي تدعو إلي  الخبة االالنننتراتيجية الجديدة )

 المال في التقارير المقبلةو
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 الجزء الرابع: آفاق المستقبل

والتحديات التي تواجه  في المضنننني قدما نحو المسننننتقبلو فمع بداية عام  البرنامجيعرض الجزء األدير من التقرير الجهود التي يبذلها 

، لم تظهر هية دالئل على هن االحتياجات النا ئة عن النزاعات المعقدة وحاالت البوارئ المتصلة بالمناخ التتناقص دالل العامو 2017

فتحركات السننننننكان الكبيرة  –سننننننتويات غير المسننننننبوقة كما هن  ال يوجد احتمال يُذكر لحدوث تراجع كبير في هعداد الالجئين عن الم

 التستمر بل ويمكن هن تزداد بسبا النزاعات والفقر وانعدام المساواة وتغير المناخ والكوارث وتدهور البيئةو

سكان الذين يجدون هنفسهم والط البرنامجواليواصل  نزاعات ال، بالعمل مع الشركاء، األدذ بنهج مزدوج يعالج المعاناة الفورية لدى ال

س  األالاس للقضاء على الجوع على األجل األطولو وعمال على القضاء على الجوع وتحقيق  وحاالت البوارئ، ويضع في الوقت نف

ديم من هن يستمر في تق للبرنامجمليونا من الناس الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، فإن  البّد  795األمن الغذائي والتغذوي لـننننننن 

  د الناس ضعفا بصورة  فافة وداضعة للمساءلة بما يتما ى مع التزامات  اإلنسانيةوالمساعدة أل
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 مقدمة –الجزء األول 

و وتشننننير هحدث التقديرات المتاحة إلى هن 2016يعمل في  في عام البرنامج يتناول هذا الجزء التمهيدي هوال الننننياق العالم الذي كان 

واحدا من كل ثالثة ه خاص يعاني من  كل ما من ه كال الوء التغذية، وواحدا من كل تسعة يعانون من نقص التغذية، وواحدا من 

طالا لجوء هو مشنننرد دادلياو إضنننافة لذلك، االنننتمر في  االرتفاع التاريخي لحاالت البوارئ الممتدة  يعيش كالجئ هو 113بين كل 

لها، مع التركيز على ههمية عمل  البرنامجالمعقدةو وتناقش هذه الحاالت البارئة في المقدمة مع لمحة عامة عن كيفية االننننننتجابة 

 البرنامجالمتعلق بالشراكاتو ويشمل ذلك تبوير  17علق بالقضاء على الجوع والمت 2فيما يتعلق بهدفي التنمية المستدامة  البرنامج

ألدوات مبتكرة في مجال البرمجة ونشر الموظفين، مما هالهم في إحراز تقدم في عدد من المجاالت المواضيعية وال اليما الشراكات 

 همام السكان المتضررينووالتحويالت القائمة على النقد والتغذية والمساواة بين الجنسين والمساءلة 

 

( المتوائمة مع إطار النتائج االالتراتيجية 2017-2014مقابل دبت  االالتراتيجية ) 2016في عام  البرنامجهذا التقرير هداء  يقيم -1

 وإطار النتائج اإلدارية لدي ، وفقا لمبادئ األمم المتحدة المتعلقة باإلبالغ المنسق عن النتائجو هما الخبة االالتراتيجية 

، 2017والمعمول بها منذ يناير/كانون الثاني  2016( التي وافق عليها المجلس التنفيذي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017-2021)

 و2015مع ههداف التنمية المستدامة التي هقرتها األمم المتحدة في عام  البرنامجفهي توائم تعامل 

 لبرنامجاحليل المشروعات التي هبلغت عن مؤ رات النتائج هن تنفيذ ، وللسنة الثانية على التوالي، تبين من ت2016وفي عام  -2

 – 2إنقاذ األرواح وحماية البل العيش في حاالت البوارئ، والهدف االالتراتيجي  – 1كان فعاال في إطار الهدف االالتراتيجي 

 لهشة وفي هعقاب حاالت البوارئ، والهدفدعم هو االتعادة األمن الغذائي والتغذية، وإنشاء هو إعادة بناء البل العيش في البيئات ا

الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع المتوارث بين األجيالو وقد هحرز بعض التقدم نحو الهدف  – 4االالتراتيجي 

لغ بالحد من المخاطر وتمكين الناس والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذويةو وه – 3االالتراتيجي 

الناس، والشراكات، والعمليات والنظم، والبرامج،  –هيضا عن إحراز تقدم قوي في جميع هبعاده الخمسة لنتائج اإلدارة  البرنامج

المستدامة  وههداف التنمية البرنامجوالمساءلة والتمويلو ويقدم الجزءان الثاني والثالث من هذا التقرير معلومات هكثر تفصيال عن 

لنتائج اإلدارة، على التواليو هبعاده الخمسة 

 

 يستند أداء البرنامج إلی تحقيق األهداف االستراتيجية وأبعاد نتائج اإلدارة :2الشکل
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 السياق االستراتيجي

مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في التعامل مع المستويات التاريخية لحاالت البوارئ  البرنامج، واصل 2016وفي عام  -3

و وال يزال 2030الممتدة المعقدة والحاجة إلى التحول إلى تحقيق ههداف التنمية المستدامة وعالم دال من الجوع بحلول عام 

ت الالجئين التي نتجت عن تلك النزاعاتو وقد ارتفع عدد المشهد اإلنساني يواج  حاالت طوارئ قائمة على النزاعات، وهزما

ماليين  خص دالل  5، بمقدار 2016مليونا في يناير/كانون الثاني  60الالجئين والمشردين دادليا، الذين بلغ عددهم بالفعل 

ة دارطة طريق متكامل جالبرنامالعامو وبغية بدء التحول الرئيسي الذي ينبوي علي  اعتماد ههداف التنمية المستدامة، وضع 

تتما ى مع ههداف التنمية المستدامة،  2021-2017( دبة االتراتيجية جديدة للفترة 1للتغيير تضم هربعة عناصر بالغة األهمية: 

لزيادة  للبرنامج( تغييرات جذرية في الهيكل المالي 3( نهج جديد إزاء التخبيط االالتراتيجي القبري لتدعيم الملكية الوطنية؛ 2

 و ووافق المجلس علىالبرنامج( إطار جديد للنتائج المؤالسية يتيح قياالا هفضل لفعالية 4مساءلة وتعزيز فعالية التكاليف؛ ال

 و2016العناصر األربعة لخارطة البريق المتكاملة في نوفمبر/تشرين الثاني 

 يعاني واحد من كل تسعة من سكان العالم من نقص التغذية

، يعاني 2015حو تحقيق األمن الغذائي متفاوتاو ووفقا لتقرير "حالة انعدام األمن الغذائي في العالم" لعام ال يزال التقدم المحرز ن -4

مليون منهم في البلدان الناميةو ومع ذلك، انخفض عدد الذين يعانون من  780ويعيش  –مليون  خص من نقص التغذية  795

 (2)و1990/1992نذ م – في المائة 4و21 – مليون 216نقص التغذية بمقدار 

كما ه ار التقرير إلى هن بعض المناطق "هحرزت تقدما الريعا ملحوظا في الحد من الجوع، وال اليما القوقاز وآاليا الوالبى،  -5

و رق آاليا، وهمريكا الالتينية، و مال هفريقياو كما هن بلدانا هدرى، بما في ذلك منبقة البحر الكاريبي وهوقيانواليا وغرب آاليا، 

الحد من انتشار نقص التغذية، ولكن بوتيرة هببأ "و غير هن التقرير وجد هن التقدم كان هببأ عموما في جنوب آاليا  تمكنت من

وهفريقيا جنوب الصحراء الكبرىو وبقدر هن  في هفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كان واحد من كل هربعة ه خاص تقريبا، هي 

و وكان هذا هعلى معدل انتشار لنقص التغذية في 2014/2016التغذية في الفترة في المائة من السكان، يعانون من نقص  2و23

، وهو ثاني هعلى عاء من حيث القيمة المبلقةو 2014/2016مليون  خص جائع في الفترة  220هي منبقة، حيث كان نحو 

 و2014/2016و 1990/1992رتي مليون نسمة بين فت 44والواقع هن عدد األ خاص الذين يعانون من نقص التغذية زاد بمقدار 

 شخصا كالجئ أو طالب لجوء أو مشرد داخليا 113يعيش واحد من كل 

ال تزال الصراعات الكبيرة وهوضاع الركود االقتصادي في عدة مناطق في العالم تجبر السكان المدنيين على الهجرة بحثا عن  -6

عبر الحدود يسجل مستويات قياالية وتتسارع وتيرة تزايدهو وهناك هماكن هكثر االتقرارا وآمنا للعيشو ونتيجة لذلك، فإن النزوح 

ماليين الجئ  7و6، كان ما يقدر ب 2016مليون الجئو إن آفاق المستقبل بالنسبة لكثير من الالجئين قاتمةو ففي بداية عام  65

الحصول على حل دائم في  في جميع هنحاء العالم يعيشون في المنفى لمدة دمس النوات على األقل، وكان هملهم ضئيل في

 المستقبل القرياو

 يعاني واحد من كل ثالثة أشخاص من سوء التغذية

إلى هن "قلة من التحديات التي يواجهها المجتمع العالمي اليوم تماثل حجم الوء  (2)2016تقرير التغذية العالمي لعام دلص  -7

التغذية، الذي يؤثر مبا رة على واحد من كل ثالثة ه خاص"و وتعتبر النظم الغذائية السيئة والوء التغذية ههم العوامل الكامنة 

في المائة من الوفيات بين األطفال دون الن الخامسةو وفي آاليا وهفريقيا،  45دلف العاء العالمي لألمراض، وهي مسؤولة عن 

ل من ههداف التنمية المستدامة على األق 12في المائةو ويحتوي  11يبلغ متوالط دسائر الناتج المحلي اإلجمالي من نقص التغذية 

 (2)ة وثيقة بالتغذية، مما يعكس دورها الرئيسي في التنمية المستدامةوعلى مؤ رات ذات صل سبعة عشرال

في جميع هنحاء العالم انخفض بمقدار الثلث على مدى العقدين الماضيين، فإن قرابة  (3)وعلى الرغم من هن معدل انتشار التقزم  -8

ارتفاع هعدادهم في هفريقيا وهوقيانوالياو يعانون من التقزم، مع االتمرار  – مليون طفل 159 – واحد من بين كل هربعة هطفال

في المائة من األطفال الذين يعانون من التقزمو  57 نحوو هدت آاليا هكبر معدالت االنخفاض في التقزم، لكنها ال تزال موطنا ل

                                                           
و وا نبن 2030القضاء على الوء التغذية بحلول عام  –و من الوعد إلى األثر 2016و تقرير التغذية في العالم، 2016المعهد الدولي لبحوث السياالات الغذائيةو  (2)

 العاصمةو

 يعرف التقزم بانخفاض البول مقابل العمر لدى األطفالو (3)
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في العالم  ان من الناسكما هن مستويات فقر الدم بين النساء، وال اليما النساء الحوامل، ال تزال ثابتة على ارتفاعهاو ويعاني مليار

 من نقص المغذيات الدقيقةو

تحديا عالميا هائال، مع تزايد انتشارهما في كل منبقة وفي كل بلد  نشكالا يهصبح منةس  الوزن وال فَرطفإن وفي الوقت نفس ،  -9

بلدا من البلدان المنخفضة والمتوالبة الددل "عبئا مزدوجا" يتمثل في المستويات العالية  44تقريباو ويواج  ما ال يقل عن 

الوزن في  رطفطفال الذين يعانون من الوزنو وتشكل آاليا وهفريقيا موطنا لثالثة هرباع األ فرطبالنسبة لكل من نقص التغذية و

وهو عدد يقترب  – مليون طفل 41الوزن في العالم  فرطالعالم دون الن الخامسةو ويبلغ إجمالي عدد األطفال الذين يعانون من 

 ) 4(مليون طفلو 50من عدد األطفال دون الخامسة الذين يعانون من الهزال والذي يبلغ 

 ت طوار  كبرىتؤدي األحداث المناخية إلى حاال

، وهو ثاني هقوى وهطول فترة ممتدة تم 2015واالتمر الحدث المنادي المتمثل في التذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو في عام  -10

فقد هدى إلى زيادة الجفاف، وفي  – 2016تسجيلها، في ترك آثار دبيرة على األمن الغذائي لماليين األ خاص دالل عام 

مليون  خص على الصعيد  60همبار وفيضانات واالعة النباقو وفي ذروت ، تأثر ما يقدر بنحو بعض هنحاء العالم، إلى 

مليون  خص في جنوب و رق هفريقياو وكان من المتوقع هن تستمر آثار هذا الحدث دالل هبريل/نيسان  45العالمي، منهم 

 و2017

هثار  ديدة الدمار في كوبا وهايتيو  – 2007منذ عام وهو هقوى إعصار  هدت  منبقة البحر الكاريبي  –وكان إلعصار ماثيو  -11

 300 000 خص قد تم إجالؤهم وهن حوالي  15 600 خص قد قتلوا وهن  1 000وقدرت حكومة هايتي هن ما يزيد على 

  خص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية فوريةو

 النزاع  مستويات عالية من حاالت الطوار  الممتدة الناشئة عن 2016استمرت خالل عام 

 يواج  مستويات لم يسبق لها مثيل من حاالت البوارئ الممتدة وكثير منها في حاالت يحركها النزاع البرنامجال يزال  -12

 :البرنامج، االتجابة كبيرة من 2016إلى عام  2015(و وتتبلا هربع نزاعات مبولة تم نقلها من عام 3)الشكل 

 صلة التي تبذلها قوات األمن العراقية و ركاؤها هدت إلى تراجع تنظيم و على الرغم من هن الجهود العسكرية الالعراق متوا

 13-12ماليين  نننخص بحاجة إلى مسننناعدات إنسنننانية، وهو رقم يمكن هن يرتفع إلى  10داعش، فإن الحالة الممتدة دلفت 

 مليون  خص مع االتمرار هزمة الموصلو

 مليون  خص  6و3 نحو، مما هدى إلى ما يقدر ب2016ديسمبر/كانون األول و ددلت األزمة عامها الرابع في جنوب السودان

يعانون بشدة من انعدام األمن الغذائي، وهو هعلى مستوى تم تسجيل  النعدام األمن الغذائي دالل موالم الحصادو وقد وصل 

ون  ننخص دادليا ونزح ملي 9و1حيث نزح  – هي ربع السننكان – ماليين  ننخص 3العدد اإلجمالي للمشننردين إلى هكثر من 

من مواطني جنوب السننننننودان إلى جمهورية  400 000مليون  ننننننخص إلى البلدان المجاورةو وقد فر ما ال يقل عن  1و1

الكونغو الديمقراطية وهوغنداو ودفع الوضننع األمني واإلنسنناني المتدهور في جنوب السننودان كبار مسننؤولي األمم المتحدة، 

مون، إلى التحذير من هن التبهير العرقي يمكن هن يكون جاريا في  -لألمم المتحدة بان كي بمن فيهم األمين العام السننننننابق 

 عدة مناطق من البالدو

 5و6مليون  ننننخص بحاجة إلى مسنننناعدة إنسننننانية، منهم  5و13و دلف النزاع الذي طال همده الجمهورية العربية السننننورية 

 7و8ولبنان واألردن والعراق ومصنننرو ومن هصنننل ذلك، هناك  مليون الجئ مقيمون في تركيا 8و4و مليون مشنننرد دادليا،

 مليون  خص يحتاجون إلى مساعدة غذائيةو

 مليون  8و18و مع االنننتمرار تعبل المحادثات وهشنننا نننة وقف إطالق النار، يسنننتمر الصنننراع في اليمن، حيث يحتاج اليمن

 انون بشدة من انعدام األمن الغذائيوماليين يع 7و  خص إلى المساعدة اإلنسانية، وهناك مليونا مشرد دادليا،

  

                                                           
 يعرف الهزال بانخفاض الوزن بالنسبة للبولو ويعاني بعض األطفال من التقزم والهزال معاو (4)
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 (2016-2011استجابات البرنامج لحاالت الطوار  الرئيسية ) :3الشكل 

 

في جمهورية هفريقيا الوالبى وجمهورية  2في معالجة دمس حاالت طوارئ طويلة األجل من المستوى  البرنامجاالتمر  -13

المتعلقة بالجفاف في القرن األفريقي، والتي  2الكونغو الديمقراطية وليبيا ومالي وهوكرانياو هما حالة البوارئ من المستوى 

 هن االالتجابة كانت في حدود البرنامجاير/كانون الثاني، حيث قرر ، فقد تم تعبيلها في هوادر ين2011كانت قد هعلنت في عام 

 قدرة المكاتا القبرية المتأثرةو

وحالة طوارئ الريعة الحدوث  3هيضا حالتين إضافيتين من حاالت البوارئ من المستوى  البرنامج، واج  2016ودالل عام  -14

  :2من المستوى 

  اللبا على المواالم  2015الذي بده في الظهور في هوادر عام  (5)و القيااليو هثر حدث النيني3ظاهرة النينيو، من المستوى

مليون  40مليون  خص في جميع هنحاء العالم، منهم حوالي  60و ونتيجة لذلك، كان هكثر من 2016الزراعية طوال عام 

ا يحتاجون إلى مسننناعدة مليون 23 نننخص في هفريقيا الشنننرقية والجنوبية وحدها، يعانون من انعدام األمن الغذائي، وكان 

إنسننننننانية فوريةو وهناك نقص  ننننننديد في األغذية في جميع هنحاء المنبقة، وهو يزداد تفاقما بسننننننبا العديد من مواطن 

 الضعف المتزايدة، بما في ذلك ضعف هالعار السلع األالاالية، وهالعار الصرف غير المواتية، وبطء النمو االقتصاديو

  في  مال  رق نيجيريا، االتمرت األوضاع األمنية واإلنسانية في التدهور  و3المستوى تمرد بوكو حرام في نيجيريا، من

مع فرار السننننكان من العنف النا ننننئ عن النزاع المرتبط بجماعة بوكو حرامو وقد واج  السننننكان االنعدام  2016في عام 

سبا هجر المحاصيل، شديد في األمن الغذائي الناجم عن ضعف المحاصيل المتتالية ب ية وتدني تجارة المحاصيل النقد ال

وغيره من الجهات الفاعلة في المجال  البرنامج، حذر 2016عبر الحدود، وضنننياع الفرص االقتصننناديةو وفي مايو/هيار 

اإلنسنناني من وجود ظروف  ننبيهة بالمجاعة في والية بورنو النيجيرية، وفي هكتوبر/تشننرين األول، وصننل انعدام األمن 

                                                           
جوية ، مما يقترن في األحوال التبره ظاهرة النينيو كل ثالث إلى البع النوات وهي ترتبط بنمط امتداد المياه الدافئة بشكل غير عادي عبر البح المحيط الهادئ( 5)

 في مختلف هنحاء العالمو
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مليون  خص هزمة ومستويات طوارئ  3و4بالغة في هجزاء من  مال  رق نيجيريا، حيث واج   الغذائي إلى مستويات

 انعدام األمن الغذائيو

  8و7وتبلغ قوت   –نيسان/هبريل، ضرب واحد من هالوه الزالزل في تاريخ البلد  16و في 2زلزال إكوادور، من المستوى 

بعد هربعة هيام في مقاطعة إالننمرالداسو وارتفع عدد القتلى  3و6وة السنناحل الشننمالي إلكوادور، وهعقب  هزة ارتدادية بق –

إلف  نننخصو واالنننتجابة لتعقد الوضنننع والمبالا التي وقعت على  380 نننخصنننا، وتضنننرر هكثر من  660إلى هكثر من 

 هبريل/نيسانو 20في  2بتنشيط حالة طوارئ من المستوى  البرنامجالمكتا القبري، قام 

ت البوارئ هذه، تبلا تأثير إعصار ماثيو على منبقة البحر الكاريبي في هكتوبر/تشرين األول وإلى جانا االالتجابة لحاال -15

 وال اليما في هايتي وكوباو وفي منبقة هدرى، عملت يتبلا االتجابة الريعة لتلبية االحتياجات الفورية من المساعدة الغذائية،

مليون  خص يعانون بشدة  7و9دها البلد منذ عقودو وقد تركت معا على معالجة هالوه حالة جفاف  ه البرنامجحكومة إثيوبيا و

 و2015مليون  خص في يناير/كانون الثاني  9و2، بالمقارنة بعددهم البالغ 2016من انعدام األمن الغذائي في البتمبر/هيلول 

 تتصدى اإلجراءات العالمية لألزمات اإلنسانية

، إطار عمل طموحا يركز على 2015، التي اعتمدتها األمم المتحدة في البتمبر/هيلول 2030تمثل دبة التنمية المستدامة لعام  -16

إن ذلك يعني ، فللبرنامجالناس من هجل التنمية المستدامة وهو يتبلا تحوال كبيرا في التركيز لدى المجتمع الدوليو وبالنسبة 

نتقال إلى تغير حياة الناس، مع التركيز هوال على األ خاص الذين هم في همّس الحاجةو ودلص تجاوز مجرد إنقاذ األرواح واال

إلى هن ذلك اليتبلا تغييرات هالاالية في البريقة التي يقوم بها بتصميم عمليات  وتمويلها وتنفيذها واإلبالغ عن  البرنامج

 (6)د دارطة البريق المتكاملةومن دالل تبوير واعتما 2016نتائجها، وهو تغيير تناول  في عام 

  ووالعت نباقهاو 2030في جوانا هامة من دبة عام  2016ونظرت المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة األدرى دالل عام  -17

 و إدراكا منها ألهمية التغذية والصنننالت المشنننتركة بين ههداف التنمية المسنننتدامة، عقد األمم المتحدة للعمل بشنننأن التغذية

عقدا للعمل بشنننننننأن التغذيةو وبقيادة منظمة األغذية والزراعة  2025-2016هعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة فترة 

األمم المتحدة للبفولة )اليونيسنننف( ومنظمة الصنننحة العالمية، وبالتعاون مع الصنننندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة 

 يتيح العقد منبرا لتعزيز الشراكة بشأن التغذيةو ويجري حاليا وضع دبة عمل و، والبرنامج

 دبوة رئيسننننية إلى األمام بشننننأن العديد من القضننننايا ذات األهمية  (7)و يمثل اتفاق باريساتفاق باريس بشننننأن تغير المناخ

، بما في ذلك األمن الغذائي، والقضاء على الجوع، والحد من الخسائر واألضرار الناجمة عن للبرنامجالحاالمة بالنسبة 

 النننتعدادفي تحقيق األمن الغذائي والتغذية، وفي اال البرنامجالظواهر المنادية المتبرفةو والنننوف يؤثر االتفاق على نهج 

 برنامجاللالتفاق آثار مبا ننرة فيما يتعلق بحصننول لحاالت البوارئ واالالننتجابة لها، وبناء القدرة على الصننمودو كما هن 

 على التمويل المتعلق بالمناخ وعمل  على دعم الحكومات في الحد من الجوع والتكيف مع تغير المناخو

 للعمل  ا، دبته2016في مايو/هيار  تي عقدتال (8)للعمل اإلنسنناني، ةالقمة العالمي تو وضننعللعمل اإلنسنناني ةالقمة العالمي

ضنننرورة التغلا على االنفصنننام بين االنننتباع تسنننليط الضنننوء على  لبرنامجهن ا من هجل اإلنسنننانيةو ومما ل  ههمية بالغة

وبناء القدرة على  النننننتعدادالعمل اإلنسننننناني والعمل اإلنمائي من دالل ضنننننمان التكامل بين الجهات الفاعلة في مجال اال

في الوقت نفس  إلى زيادة فعالية تمويل العمل اإلنساني للمساعدة على  تالصمود والحماية االجتماعية واإلنعاش، كما دع

 وللقضاء على الجوعتحقيق تحدي األمم المتحدة 

 تمر قمة رفيع المسننننتوى و واالننننتضننننافت الجمعية العامة لألمم المتحدة هول مؤمؤتمر القمة المعني بالالجئين والمهاجرين

، وذلك االنننتجابة للمسنننتويات العالمية غير المسنننبوقة من التشنننرد 2016 بشنننأن الالجئين والمهاجرين في النننبتمبر/هيلول

القسننري، فضننال عن التزايد الذي  ننهدت  مؤدرا حركات الهجرة غير المأمونة وغير المنظمة وغير النظامية في مختلف 

                                                           
 من هذا الجزءو 77-75الفقرات  انظر( 6)

 الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (7)

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf 

 نومو -كان مبادرة من األمين العام لألمم المتحدة بان كي  (8)

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf


 16         الجزء األول|  2016 تقرير األداء السنوي لعام

 

القمة البريق همام اتفاقين عالميين هالننناالنننيين  مهدت ،والمهاجرينإعالن نيويورك من هجل الالجئين إصننندار المناطقو وب

 يتعلقان بتشريد الالجئين والهجرة، كما دعت إلى تجديد الجهود من جانا الدول األعضاء للتصدي لكراهية األجاناو

 التنمية المسننننننتدامة، )الموئل الثالث(، المعقود في و هدى مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلالننننننكان والموئل الثالث

، إلى اعتماد الخبة الحضننرية الجديدةو وتوفر الخبة رؤية طموحة لمدن المسننتقبل في عالم 2016هكتوبر/تشننرين األول 

الات من جانا الدول األعضاء وحكومات المدن  سيا ستر د بها عملية وضع ال آدذ في التوالع الحضري، وهي رؤية ت

لدول األعضننننننناء والمجتمع المدني  البرنامجو وقد عمل و ننننننركائها مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، ومع ا

واألوالننناط األكاديمية، داعيا بنجاح إلى وضنننع جدول هعمال جديد يعكس القضنننايا المتعلقة باألغذية والتغذية والشنننواغل 

 اإلنسانية للمدن المتأثرة باألزماتو

 استجابة البرنامج

إلى معالجة اإلجراءات القصيرة والبويلة األجل الالزمة للقضاء على الجوع تمشيا مع ههداف  البرنامج، العى 2016طوال عام  -18

التنمية المستدامةو ويعني ذلك معالجة هكثر حاالت البوارئ اإلنسانية إلحاحا بأكثر البرق الممكنة فعالية باالتخدام مجموعة 

حة، مع االالتمرار في االبتكار ومعالجة الهدف البويل األجل المتمثل في القضاء على الجوع واالعة من األدوات والنهج المتا

 عن طريق العمل بفعالية مع طائفة واالعة من الشركاءو

 2هيضا االتجابات حاالت البوارئ المشددة المستمرة، بهدف مواجهة حاالت البوارئ الحالية من المستوى  البرنامجوعزز  -19

التي نشأت في منبقة نائية في  مال  رق نيجيريا، البلد الذي ال يتوفر  3ة البوارئ الجديدة من المستوى ، وحال3والمستوى 

حضور في و باإلضافة إلى حاالت طوارئ ببيئة الظهور والريعة الحدوث في الجنوب األفريقي، وإكوادور، ومنبقة  للبرنامج

تبوير األدوات لتحسين االالتجابة لحاالت البوارئ السريع الحدوث البحر الكاريبيو وتبلا هذا بدوره مزيدا من االبتكار و

 والببيئة الظهور والممتدةو

من ههداف التنمية المستدامة من دالل العناصر  2إجراءات لتحقيق ههداف التنمية المستدامة، ومعالجة الهدف  البرنامجكما اتخذ  -20

ههداف التنمية المستدامة من دالل إقامة  راكات هكثر فعاليةو وهجرى  من 17األالاالية لعمليات  والقضايا الشاملة لدي ، والهدف 

االتعراضا رئيسيا لبرنامج  لتعزيز المنظمة، المعروف باالم "مبادرة الوفاء بالغرض"، لتحديد المجاالت التي تتبلا  البرنامج

الغ ميم العمليات وتمويلها وتنفيذها واإلبإزاء تص البرنامجمزيدا من االهتمام، بما في ذلك التحضير لتغييرات جوهرية في نهج 

 المتكاملةوعنها كجزء من آلية دارطة البريق 

 استجابة لحاالت الطوار  المشددة والمستمرة

ههمية حاالمة بالنسبة في التصدي لألزمات في العراق ونيجيريا وجنوب السودان والجمهورية العربية  البرنامجکان لحضور  -21

 ثار ظاهرة النينيو في الجنوب األفريقي والزلزال في إکوادوروالسورية واليمن، وکذلك آل

 نيجيريا

االتجابة للحالة اإلنسانية المتدهورة بسرعة في  مال  رق  2016في تقديم المساعدة الغذائية في مارس/آذار  البرنامجبده  -22

هغسبس/آب بعد هن منحت  األمم المتحدة "الحصانات واالمتيازات"  19في  3نيجيريا، وقام بتنشيط حالة طوارئ من المستوى 

في هبوجا، ودماتورو، ومايدوغوري، وزاد عدد موظفي  ليصل إلى نحو  مكاتا البرنامجالالزمة للعمل في نيجيرياو وافتتح 

ول إلى واليونيسف من الوص للبرنامجموظفو ودالل البتمبر/هيلول، مكنت بعثة مشتركة آلية االالتجابة السريعة التابعة  200

مجتمع ددمات مشتركة هالاالية ل مجالبرناالمناطق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق في واليتي بورنو ويوبيو كما قدم 

قل ما حيث ن ددمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية؛الخاصة لتوفير العمل اإلنساني من دالل عمليات  

قد وصل إلى هكثر من  البرنامجراكبا في ديسمبر/كانون األول وحدهو وبحلول ديسمبر/كانون األول، كان  2 245 مجموع 

في المائة من هدف  الشهري المخبط ل ، وذلك في المقام األول لتقديم مساعدات غذائية عينيةو وفي عام  95ي مليون  خص، ه

 في تعزيز االتجابت  عن طريق الوصول إلى المناطق التي لم يصلها الدعم بعدو البرنامج، يأمل 2017
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 جنوب السودان

تال والعنف ما زاال يحدان من وصول المساعدات اإلنسانية ويسببان على الرغم من االلتزامات بالتقيد باتفاق السالم، فإن الق -23

نزوحا دادليا وعابرا للحدود مع آثار بالغة الخبورة على األمن الغذائيو ومن المرجح هن تزداد حالة األمن الغذائي والتغذية 

، هي 2017نون الثاني وهبريل/نيسان ماليين  خص من انعدام األمن الغذائي الحاد بين يناير/کا 6و4الوءا مع توقع هن يعاني 

، 2016مساعدت  في جنوب السودان، في عام  البرنامجو وزاد 2016في المائة عن نفس الفترة من عام  62بزيادة نسبتها 

عن طريق مزيج من  2017ماليين من الناس هو يهدف إلى الوصول إلى عدد هكبر بحلول منتصف عام  4ووصل إلى 

عينية، والتحويالت القائمة على النقد، وبرامج التغذية، والمساعدة الغذائية من هجل إنشاء األصولو وقد المساعدات الغذائية ال

واجهت العمليات تحديات بسبا القيود المفروضة على الوصول، من حيث انعدام األمن، وهحوال البرق السيئة هثناء موالم 

ليها عن طريق البرو وهدى اندالع هعمال العنف في جوبا في يوليو/تموز األمبار الذي جعل هجزاء كبيرة من البلد يتعذر الوصول إ

الرئيسي في جوبا، إلى جانا  البرنامجطن متري من األغذية من مستودع  4 600إلى وقوع حادث نها بلغت الخسارة في  

 خص لمدة  هر  220,000 الشاحنات والمعدات الحيوية واإلمدادات الغوثية األدرىو وقد كان يمكن لهذه األغذية هن تبعم

 كاملو

 الجمهورية العربية السورية

مليون الجئ في البلدان  6و1ماليين  خص في المتوالط في الجمهورية العربية السورية و 4في كل  هر  البرنامجيساعد  -24

ويو وفي رئة والدعم التغذالمجاورة، بمزيج من المساعدات الغذائية العينية والتحويالت القائمة على النقد والتغذية المدرالية البا

محافظة الورية،  14محافظة من هصل  13مليون مستفيد في  5و3مساعدات غذائية إلى  البرنامجديسمبر/كانون األول، هرالل 

من  35 000األغذية الجاهزة لنحو  البرنامجفي المائة من دبت  الشهريةو وفي ديسمبر/كانون األول هيضا، قدم  89محققا 

 2016المساعدة في عام  البرنامجالعائدين والنازحين دادليا في األجزاء التي كانت محاصرة الابقا في  رق حلاو وعموما، قدم 

 ماليين  خص دادل الجمهورية العربية السورية وفي البلدان المجاورةو 7ألكثر من 

تحديات حاالمة في مجال الوصول ترتبط بانعدام األمن، ولكن  يواصل العمل مع الشركاء للوصول إلى من  البرنامجويواج   -25

 682 000هم في ه د الحاجة من دالل عمليات تسليم عبر الحدود من تركيا واألردن، على البيل المثال، لتقديم المساعدة إلى 

محافظات حلا وإدلا وحماة ودرعاو وباإلضافة إلى ذلك، يستخدم  خص يعيشون في المناطق التي تسيبر عليها المعارضة في 

الجئ تقبعت  78 000مترا لتقديم مساعدات غذائية عينية عبر الحدود من األردن للوصول إلى  70رافعتين ببول  البرنامج

 خص في  110 000عملية إالقاط جوي لحصص غذائية لـ  170كما هجرى  (9)بهم السبل في الجمهورية العربية السورية،

رحلة جوية إلى مدينة القامشلي، حيث هوصل السلع الغذائية واإلمدادات اإلنسانية بالنيابة عن جهات  242مدينة دير الزور، و

 فاعلة في مجال العمل اإلنسانيو

 : تركيا: برنامج شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوار 1اإلطار 

، إلى مساعدة هالر الالجئين األكثر ضعفا التي تعيش دارج المخيمات 2016بتمبر/هيلول يهدف هذا البرنامج، الذي تم تبويره في ال
اإليجار و األغذيةفي تركيا على  ننننراء الضننننروريات من دالل تزويدهم ببباقات إلكترونية تغبي مجموعة من البنود تتراوح بين 

والدواء والمالبس الدافئة لفصنننل الشنننتاءو وتجمع هذه البريقة المبتكرة لتقديم المعونة بين الدراية في مجال العمل اإلنسننناني ومبادئ  
وبين الخدمات الحكومية للوصننننننول إلى عدد كبير من الالجئين ببريقة فعالة من حيث التكلفةو وعقا نجاحها التجريبي في هنقرة 

هكتوبر/تشنننرين األول ونوفمبر/تشنننرين الثاني وفي مقاطعة النننيفاس الوالنننبى في نوفمبر/تشنننرين الثاني، تم توزيع دالل  نننهري 
 البباقات األولى في ديسمبر/كانون األولو وقد تلقى التسجيل المستمر في جميع هنحاء البالد طلبات من نصف مليون  خص مؤهلو

 العراق

 خص من المتضررين  376 000ألكثر من  األغذية البرنامج/تشرين األول، وفر منذ بداية الهجوم على الموصل في هكتوبر -26

لأل خاص في منازلهم هو لدى المجتمعات المحلية المضيفةو وعلى  األغذيةمن النزاع، وقام بتعديل االتجابت  بحيث يتم توفير 

عادة، فإن الحالة األمنية ال تزال  ديدة التقلاو والشركاء تمكنوا من الوصول إلى العديد من المناطق المست البرنامجالرغم من هن 

مليون  خص آدر في كل  هر في العراق بحصص  4و1يهدف إلى مساعدة  البرنامجوباإلضافة إلى عملية الموصل، كان 

                                                           
رائق من االنتقال إلى ط البرنامجنوفمبر/تشرين الثاني، هنجز بناء موقع جديد للتوزيع يوجد ضمن مسافة يمكن قبعها مشيا من القريةو وبذلك تمكن  15في  (9)

 التوزيع التقليدي في منتصف نوفمبر/تشرين الثانيو
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ية نغذائية هو قسائم الكترونية هو بمساعدة قائمة على النقد، وتمكن من الوصول إلى هكثر من مليون  خص بمساعدة غذائية عي

 خص بتحويالت قائمة على النقد، وذلك في  هر ديسمبر/كانون األولو وكجزء من عملية البوارئ اإلقليمية  350 000وإلى 

 50ر من هيضا هكث البرنامجلمساعدة الالجئين الهاربين من النزاع في الجمهورية العربية السورية، دعم  البرنامجالتي يقوم بها 

 اقوهلف الجئ الوري ضعيف في العر

 اليمن

توزيعات عامة كل  هرين، دافضا االالتحقاقات الفردية اليومية من هجل الوصول إلى هكبر عدد ممكن من الناسو  البرنامجقدم  -27

مليون مستفيد بعد هن كان من المزمع في  3و6من الوصول إلى  البرنامج، تمكن 2016وبإددال دورة الشهرين هذه في عام 

هيضا على تواليع نباق برامج التغذية والتحويالت القائمة على النقد حيثما  البرنامجماليين فقطو ويعمل  3البداية هن يصل إلى 

ل  هرو وما زالت حاالت ماليين  خص بحصص كاملة ك 6إلى الوصول إلى  البرنامج، يهدف 2017همكن ذلكو وبدءا من عام 

انعدام األمن والتأديرات في الحصول على الموافقات األمنية تعرقل الوصول إلى مناطق االحتياجات األ د، مما يعني هن الذين 

، نقلت ددمات 2016هم في ه د الحاجة كثيرا ما يحرمون من الحصول على هي  كل من ه كال المساعدة اإلنسانيةو وفي عام 

راكا من  ركاء العمل اإلنسانيو وقامت مجموعة اللوجستيات التي يقودها  9,000دة للنقل الجوي ما يقرب من األمم المتح

متر مكعا عن طريق الجو، كما  800متر مكعا من السلع اإلنسانية عن طريق البحر، و 14 000بنقل ما يقرب من  البرنامج

 مليون لتر من الوقود إلى على الشركاء في العمل اإلنسانيو 2و1نقلت الركاب من عدن وإليها، وقدمت هكثر من 

 ظاهرة النينيو في الجنوب األفريقي

مع منظمة األغذية والزراعة ومجموعة األمن الغذائي  البرنامج، عمل 2016-2015النينيو للفترة  لظاهرة التعدادفي إطار اال -28

في  لبرنامجاواالالتجابة، بما في ذلك الدعوة وتعبئة الموارد والتنسيق التشغيليو وهجريت عمليات  التعدادالعالمي على تدابير اال

لجنوب األفريقي التي عانت من واحدة من هطول حاالت الجفاف وه دها بلدا، على هن األنشبة الرئيسية تركزت في منبقة ا 19

 الماضيةو خمس والثالثينفي السنوات ال

ومنظمة األغذية والزراعة المخاطر التي تشكلها ظاهرة  للبرنامج، حددت نظم اإلنذار المبكر التابعة 2015وفي منتصف عام  -29

 لمواجهة اآلثار المتوقعة ولتواليع نباق االالتجابة عند اللزومو التعداداال نامجللبرالنينيو في منبقة الجنوب األفريقي، مما هتاح 

تشمل مالوي، التي تضم هكبر عدد من األ خاص  3حالة طوارئ من المستوى  البرنامجيونيو/حزيران، هعلن  12وفي 

بويو وعلى الرغم من صعوبات المحتاجين إلى المساعدة الغذائية، وليسوتو ومدغشقر وموزامبيق والوازيلند وزامبيا وزمبا

من الوصول إلى ثالثة هضعاف عدد األ خاص الذين تم إمدادهم بالمساعدة الغذائية والتغذوية  البرنامجحالة توفير الموارد، تمكن 

مليون  خص بمزيج من برامج اإلغاثة والصمود والتنميةو  3و9بين هغسبس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، عندما وصل إلى 

 النقد لتعبئة هكبر االتجابة إنسانية في تاريخ البلد،والتحويالت القائمة على  األغذيةمزيجا من  البرنامجوفي مالوي، االتخدم 

في المنبقة المساعدات الغذائية العينية  البرنامجمليون  خص في نوفمبر/تشرين الثانيو و ملت االتجابة  8و5ليصل إلى 

ت بناء القدرات والتحويالت القائمة على النقد والدعم التغذوي والوجبات المدرالية البارئة ودعم الحكومات من دالل مبادرا

آليات مؤالسية تمكن من نقل السلع  البرنامجوالتنميةو ومع هن المهل الزمنية للشراء والنقل يمكن هن تكون مبولة، فقد وضع 

الغذائية فورا إلى مواقع تشغيلية على مسافات يمكن إدارتهاو ونظرا ألن يتعين االتيراد معظم االحتياجات الغذائية، فقد قام 

 يط عدة ممرات جديدة للنقل واإلمداد في جميع هنحاء المنبقةوبتنش البرنامج

توفير األغذية البارئة هو النقد لشراء األغذية في حال توفر هالواق عاملة، مما هدى إلى  البرنامجو ملت األنشبة التي نفذها  -30

مل مع تحمل ظاهرة النينيو، وإلى الع دفع مبالغ تأمينية مبتكرة في البلدان المشاركة لمساعدة األالر واالقتصادات الزراعية على

الشركاء على تقديم معلومات منادية يسهل فهمها لمساعدة المزارعين على التخبيط قبل الموالمو وفي زمبابوي، تم تعجيل 

االالتجابة المبكرة لظاهرة النينيو بفضل مرفق القدرة على مواجهة تغير المناخ ألغراض تحقيق األمن الغذائيو وفي كل من 

و ركاؤه إجراءات مبكرة قبل هالابيع من وقوع هثر ظاهرة النينيو على الموالم الزراعي،  البرنامجبابوي وغواتيماال، اتخذ زم

 األمر الذي الاعد على تعزيز قدرة المزارعين هصحاب الحيازات الصغيرة المتضررين من الجفاف على الصمودو

  



 19         الجزء األول|  2016 تقرير األداء السنوي لعام

 

 زلزال إكوادور

 –هي بعد ثالثة هيام من وقوع الزلزال  –هبريل/نيسان  19 خص في  8 000قافلة هولية بمساعدات غذائية إلى  البرنامجهرالل  -31

في المائة من السكان المتضررينو وبحلول  50 خص، هي  161 000وبده التخبيط لعملية طوارئ مدتها ثالثة ه هر لمساعدة 

مايو/هيار ، قدمت عمليات توزيع القسائم المساعدة  4ص وبحلول  خ 45 000قد وصل إلى  البرنامجهبريل/نيسان، كان  22

يوماو وألول مرة في همريكا  15ه خاص في المستشفيات لمدة  5 710 خصا لمدة ثالثة هيام، وإلى  103 430الغذائية إلى 

الل الر الضعيفة من دلحالة طوارئ الريعة الحدوث بتحويالت قائمة على النقد تم تقديمها لأل البرنامجالالتينية، االتجاب 

والحكومة معا تقديم المساعدة، مما جعل االالتجابة هكثر  رعة وكفاءة  البرنامجوراقا  (10)البرنامج الوطني للحماية االجتماعيةو

، حيث تم بصورة مشترکة تصميم وتنفيذ هنشبة تحسين االالتعداد الحكومةمع  البرنامجواالتدامةو كما عززت االالتجابة  راکة 

الکوارث، واالتخدمت اتفاقات المکاتا القبرية البويلة األجل مع مقدمي الخدمات لتوفير قسائم تستند إلى القيمة وإلى  لمواجهة

 و2يوليو/تموز، كانت حالة البوارئ في حدود قدرة المكتا القبري وتم إلغاء تنشيط االالتجابة من المستوى  1السلعو وفي 

 لحاالت الطوار مزيد من االبتكار لتحسين االستجابة 

  ستعداداإلنذار المبكر واال

 من دالل ،التعداداالالتفادة من مواطن القوة المعترف بها في مجال اإلنذار المبكر واال البرنامج، االتهدف 2016دالل عام  -32

 األنشبة التالية:

 و لدعم مزيد من التنسننننننيق وتبادل المعلومات فيما بين الوكاالت، تعزيز العمليات المشننننننتركة بين الوكاالت ومراكز األزمات

في هبريل/نيسان، بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة األغذية والزراعة ومفوضية  البرنامجهنشأ 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسننننننان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة الدولية للهجرة،  ننننننبكة األمم المتحدة للعمليات 

هثناء حاالت البوارئ واتخاذ القرارات المسننننننتنيرة على هعلى وهي  ننننننبكة تتيح تبادل المعلومات بسننننننرعة  – واألزمات

 المستوياتو

 نظاما مبتكرا للتحليل اآللي للكوارث ورالننننننم الخرائط يقوم بإنتاج  البرنامجو هطلق هتمتة تحليل الكوارث ورالننننننم درائبها

ص الذين يحتمل هن "لوحة تحكم افتراضننننية" بمجرد وقوع الكارثة، ويتضننننمن تفاصننننيل مثل حجم الكارثة وعدد األ ننننخا

المتاحة في المنبقةو وبعد زلزال إكوادور، النننناهم هذا النظام في تقليل الوقت  البرنامجيتضننننرروا وهحوال البقس وموارد 

 لهاو البرنامجبين وقوع كارثة ما واالتجابة 

 ركة بين جنة الدائمة المشننننننتالفريق الفرعي المعني باإلنذار المبكر التابع لل البرنامجو يقود تحسننننننين تقييمات اإلنذار المبكر

الوكنناالت ويرهس مجموعننة المحللين لرنننذار المبكر التي تعنند تقييمننات المخنناطر وتقننارير اإلنننذار المبكر والعمننل المبكر 

و وهذا يكمل قنوات اإلبالغ القائمة لتحليل المخاطر ورصدها من جانا المنسقين التعدادواالالتعداد، من حيث القدرات واال

المنسننننقين اإلنسننننانيين القبريين كجزء من االالننننتعدادات لالالننننتجابة لحاالت البوارئ التابعة للجنة الدائمة  المقيمين وفرق

 المشتركة بين الوكاالت، كما يساعد على تعزيز النقاش والنظر في الحاالت المحتملة بصورة هكثر تفصيالو

  ات ند إلى التنبؤات في آالننيا وهمريكا الالتينية عن اتفاقالمسننت الننتعدادو هالننفر مشننروع االتبادل البيانات حول التنبؤات الجوية

والخدمات الوطنية لألحوال الجوية من هجل تبادل البيانات وتحسننننننين التنبؤات الجويةو وهجريت عدة عمليات  البرنامجبين 

 المعنيينوغير ذلك من هصنننننحاب المصنننننلحة  والبرنامجمحاكاة للمخاطر الببيعية تشنننننارك في قيادتها الحكومات الوطنية 

 للكوارث واالالتجابة لها االتنادا إلى التنبؤات الجويةو التعدادباال

  عام  إلعصننار فانواتو في البرنامجو ه ننارت الدروس المسننتفادة دالل االننتجابة للكوارث والتخزين المسننبق الننتعدادتعزيز اال

عرضة للكوارث قبل وقوعهاو إلى ضرورة المشاركة في هذه السياقات الم 2014وفيضانات جزر الليمان في عام  2015

لحاالت البوارئ واالالتجابة لها في منبقة المحيط  التعدادمشاركت  االالتباقية في اال البرنامج، واصل 2016ودالل عام 

                                                           
الحوافز اإلالكانية التي تقدمها وزارة تنسيق التنمية االجتماعية بتحويالت نقدية  هرية تغبي االحتياجات التغذوية لألالر في مقاطعتي  البرنامجهكمل  (10)

 إالميرالداس ومانابيو
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الهادئ، التي هي عرضننننة لألدبار والظواهر الببيعية، مع التركيز على تعزيز القدرات وتعزيز االالننننتعداد واالالننننتجابة 

على تقديم المسنناعدة لالالننتجابة  البرنامجلحاالت البوارئ التي تقودها الحكومات الوطنيةو والنناعد هذا العمل التحضننيري 

 خص معرض  268 000ألكثر من  األغذيةبوا غينيا الجديدة، حيث وفر لظروف الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو في با

للخبرو وعالوة على ذلك، عندما هدى إعصننار ونسننتون المداري إلى تدمير واالننع النباق في جزر فيجي في فبراير/ ننباط 

الحكومة  خص يستخدمون التحويالت القائمة على النقد، في إطار مخصصات  70,000هكثر من  البرنامج، الاعد 2016

 للرعاية والحماية ودبط االتحقاقات الفقرو

 التغذية في حاالت الطوار 

فريقا للتغذية في حاالت البوارئ كجزء  2016في عام  البرنامجللمساعدة على تعميم التغذية في جميع عمليات  البارئة،  كل  -33

لتحسين القدرة على زيادة التغذيةو كما هنشأ من  عبة التغذية الجديدة، وهصدر قائمة لالالتجابة الخارجية لحاالت البوارئ 

الجديدة  امجالبرنمجموعة هدوات لمساعدة الموظفين على تصميم وتنفيذ برامج التغذية في حاالت البوارئ باالالتناد إلى معايير 

ريع السية، لتسفي إدماج التغذية في هدوات الرصد والتقييم المؤ البرنامجللتغذية في حاالت البوارئو إلى جانا ذلك، بده 

، لبرنامجااالالتجابة للتغذية هثناء حاالت البوارئو وتدرج مؤ رات التغذية كجزء من مبادرة جمع البيانات المتنقلة وتحليلها في 

بعض العمليات اآلن باالتخدام مشغلي الهواتف لجمع المعلومات عن النظم الغذائية للنساء واألطفال والتغذية من دالل وتقوم 

الرالائل النصية القصيرةو وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، يجري رصد برامج معالجة الوء التغذية الحاد المعتدل من دالل 

 تسمح بالرصد واإلبالغ في الوقت الفعليوالتي  (11)"الكوب"، للبرنامجالمنصة الرقمية 

 حاالت الطوار  زيادة مراعاة االعتبارات الجنسانية في االستجابة

يتمتع جميع األ خاص المتأثرين بحاالت البوارئ بحقوق متساوية في مساعدة إنسانية تلبي احتياجاتهم العاجلةو غير هن التأثير  -34

باين لديهم االحتياجات واألولويات ومواطن الضعف واالتراتيجيات المواجهةو ال يقع على جميع الناس بنفس البريقة كما تت

وتؤثر عوامل مثل نوع الجنس والعمر والحالة االجتماعية والصحية واإلعاقات واألمراض المزمنة على كيفية مواجهة النساء 

ترتيا األدوات الموجودة لتشكل مجموعة هدوات جنسانية  البرنامجلحاالت البوارئو ولذلك فقد هعاد  والدواأل بناتوالرجال وال

لحاالت البوارئ واالالتجابة لهاو وتوفر مجموعة األدوات للموظفين والشركاء  التعدادلضمان إدماج المنظور الجنساني في اال

جعية ونماذجو كما كيف" جنبا إلى جنا مع هدلة الريعة وقوائم مر –من  –هين  –متى  –لماذا  –معلومات تفصيلية عن "ماذا 

كتيبات جديدة عن الحماية والعنف الجنساني، وهدرج المنظور الجنساني في عمليات الدروس المستفادة لحاالت  البرنامجهصدر 

 و3البوارئ من المستوى 

 طرق مبتكرة لضمان الوصول في الحاالت الممتدة المعقدة

و ركاءه من الوصول إلى  البرنامج 2016و مكنت االتراتيجية تنفيذ اللسلة التوريد التي جرى نشرها في عام االتراتيجية التنفيذ -35

، مع إحداث دفض كبير في الوقت 2013مناطق في جنوب السودان كان يتعذر الوصول إليها منذ اندالع هعمال العنف في عام 

من  لبرنامجالألالبول وفتح الممرات الرئيسية للنقل، األمر الذي مكن  و ملت االالتراتيجية إنشاء مراكز جديدةو الالزم للتنفيذ

والمقر  اإلقليمي والمكتاالقبري  المكتازيادة عمليات تسليم األغذية حتى في مواالم األمبار هو فترات النزاعو وعمل موظفو 

في جنوب السودان علی جائزة رفيعة هي جائزة  البرنامجعلی تبوير وتنفيذ هذه المبادرة، مما هدى إلى حصول فريق هالبول 

 يرلنداوآ، وذلك في مؤتمر المنتدى السنوي لألالاطيل في دبلن ب2016اإلنجاز الدولي األفضل في مجال النقل لعام 

ارات بالخاصة بسلسلة اإلمداد، هن البيانات واالالتخ البرنامجو من األمور البالغة األهمية بالنسبة لعمليات تحليالت البيانات -36

تضمن هكثر هالاليا النقل كفاءة وفعاليةو ويجا هن ينظر الموظفون كل يوم في قضايا اللسلة التوريد، مثل توافر السلع، والجودة، 

واألالعار، و بكات الخدمات اللوجستية، والمهل الزمنية، وفي عوامل تشغيلية مثل إمكانية الوصول، والقدرة االالتيعابية 

 لمؤكد، وهفضليات المستفيدينو للممرات، والتمويل غير ا

وتساعد هداة برمج "هوبتيموس" المكاتا القبرية على تحديد اللسلة التوريد األكثر فعالية وكفاءة في إطار بارامترات التمويل  -37

ة لتقييم يوالقيود التشغيلية، وفي الوقت نفس  تعظيم النتائج التغذوية والقيمة مقابل المالو وباالتخدام عمليات الحاالوب االلكترون

                                                           
 الرقمية المستخدمة لتسجيل المستفيدين وللتخبيط والتحويالتو البرنامجمنصة  (11)
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جميع الخيارات المتاحة واقتراح مجموعات محسنة من الالالل اإلمداد، وقد تم تجريا هذه البريقة بنجاح في العراق ومالي 

 والجمهورية العربية السورية واليمن، وهدت إلى وفورات كبيرة في التكاليفو

من السعرات الحرارية،  1,761العراق، حيث قدم  على تحسين الحزمة الغذائية األالرية في البرنامجوالاعد برنامج هوبتيموس  -38

دوالر همريكي لكل مستفيد، وبلغ مجموع  89و10العر حراري بتكلفة  هرية قدرها  1 800في المائة من الهدف البالغ  98هو 

 في المائة في التكاليفو 17مليون دوالر همريكي  هرياو ويمثل ذلك دفضا بنسبة  12و1التكلفة 

 

 الجمهورية العربية السورية: يستخدم البرنامج عمليات إسقاط جوي عالية االرتفاع لتسليم األغذية: 2اإلطار 

بإيصال اإلمدادات الغذائية واإلمدادات األدرى للمجتمعات المحلية المحاصرة في الجمهورية  البرنامجللمرة األولى في تاريخ ، قام 

قد االنننتخدم عمليات إالنننقاط جوي منخفضنننة  البرنامجالعالية االرتفاعو وكان  العربية السنننورية باالنننتخدام عمليات اإلالنننقاط الجوي

 5 000لسنننوات عديدة، إال هن المخاوف األمنية في الجمهورية العربية السننورية تتبلا ارتفاعا ال يقل عن  – متر 300 – االرتفاع

نظم البائرات ونظم المظالت األكثر فعالية،  في عوامل كثيرة، مثل البرنامجمترو وبالتعاون مع دبراء و ننننننركاء البيران، نظر 

وظروف األرصننناد الجوية، وادتيار مناطق مناالنننبة لرالنننقاط، وتدريا الموظفين الميدانيين على االنننتالم وجمع وتوزيع البضنننائع 

 المنقذة للحياة، واالتخدم اتفاقات الخدمات من هجل الشراء السريع للمعدات الخاصة الالزمةو

، إال هن  بحلول  نننننهر هبريل/نيسنننننان، بده عمليات مسنننننتمرة 2016 فبراير/ نننننباطفي هوادر  التجريبيةولم يحاف النجاح الرحالت 

عملية إالقاط جوي من ارتفاعات عالية، وتم تسليم هكثر من  168لرالقاط الجوي من األردنو وبحلول ديسمبر/كانون األول هنجزت 

الصنننحة العالمية ولجنة الصنننليا طن متري من المواد الغذائية ومواد اإلغاثة بالنيابة عن منظمات مثل اليونيسنننف ومنظمة  3 000

هو المنظمة اإلنسننننننانية الوحيدة التي تقوم بعمليات اإلالننننننقاط الجوي للمواد الغذائية ومواد اإلغاثة على  والبرنامجاألحمر الدوليةو 

 ارتفاعات عاليةو

 آثار حاالت الطوار  الكبرى على التوظيف في البرنامج 

 خصا في حاالت البوارئ من  4 966بنشر  البرنامجبيرا على التوظيفو وقام ال يستمر تأثير حاالت البوارئ الرئيسية ك -39

و وكان كثير من هذه المهام 2015 خصا تم نشرهم دالل عام  5 290، مقارنة ب 2016في عام  2والمستوى  3المستوى 

ضئيل وقف حالة البوارئ من ، يعكس هذا االنخفاض ال4بمثابة مهام مؤقتة لفترة تقل عن التة ه هرو وكما هو مبين في الشكل 

الخاصة بوباء اإليبوال ودفض عدد الموظفين في جنوب السودان والجمهورية العربية السورية مما تقابل  زيادة في  3المستوى 

عدد الموظفين الالزمين في العراق ونيجيريا واليمن والجنوب األفريقي منبقةو وهبلغت المكاتا القبرية، هثناء االتعراض 

هنها تكافح من هجل الحصول على الخبرة التي تحتاج إليها في الوقت المناالاو والحا االالتعراض  (12)الوفاء بالغرض"،"مبادرة 

هن قائمة إعادة اإلرالال وعمليات إدارة المواها ال تزال ال تعمل كما ينبغي، مما هدى إلى االعتماد على تعيينات من نوع 

 الكبيرةو 3مليات المستوى الخدمات والخبراء االالتشاريين، حتى في ع

                                                           
(12) C-WFP/EB.1/2017/11 
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 (2016-2014نشر الموظفين في حاالت الطوار  ): 4الشكل 

 

وقد هدى التزايد الكبير في هعداد األزمات اإلنسانية في السنوات األديرة إلى الحد من عدد الموظفين المدربين والخبراء المتاحين  -40

لحاالت البوارئ تجميع قوائم موظفين من ذوي القدرات  البرنامجعلى الفورو و ملت العمليات الموضوعة لتحسين االتجابة 

ها ليشمل بتواليع نباق البرنامجالالزمة لالالتجابة في حاالت البوارئو وعندما االتنفدت القوائم بسبا ضخامة االحتياجات، قام 

رئ ن وطنيين في حاالت طواموظفين بعقود قصيرة األجل ومستشارين ومتبوعين من األمم المتحدةو وهو يستخدم هيضا موظفي

 رنامجالبدولية، ويعتزم وضع قائمة دارجية للبوارئ لتعزيز الرعة النشرو ومن اآلثار المترتبة على زيادة عاء العمل في 

تحقق زيادة كبيرة في قوة العمل التابعة ل  على مستوى وحدات العمل: ويشكل الموظفون الفنيون العاملون بعقود قصيرة األجل 

 عندما ال تستوفي فجواتوقد تم إنشاء قائمتين إضافيتين لسد ال (13)والبرنامجر من نصف قوة العمل المهنية الدولية لدى اآلن هكث

االتشاري البق فحصهم يمكن  300( قائمة الخبراء االالتشاريين في حاالت البوارئ، وهي مجموعة تدرج 1القوائم الحالية: 

( قائمة القيادات الوظيفية في حاالت البوارئ التي توفر مجموعة من كبار 2 الاعة، 72هن يكونوا جاهزين للعمل في غضون 

 ه هر لنشرهم في حاالت البوارئ الجديدةو 3ذوي الخبرة على هالاس التناوب لمدة  البرنامجموظفي 

 الحفاظ على سالمة الموظفين 

تهداف وهو اال المساعدة،دة اإلنسانية ومرافق هذه باالالتهداف المبا ر والمتعمد للعاملين في مجال المساع البرنامجاالتمر تأثر  -41

هدذ يتزايد بصورة كبيرة في النزاعات األديرةو وازداد دالل السنوات الماضية عدد الحوادث المسلحة التي تستهدف عمليات 

هو الشركاء هو المتعاقدون، هثناء هدائهم لمهامهم، وبقي عددها مرتفعا في عام  البرنامجمبا رة، بما في ذلك موظفو  البرنامج

 ، وال اليما في الجمهورية العربية السورية واليمنو 2016

                                                           
 و2016ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  البرنامجموظفو  –حق الخامس المل انظر (13)
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 2016و على الرغم من هن الوصننول إلى المناطق المحاصننرة تحسننن بشننكل عام دالل عام الجمهورية العربية السننورية ،

 12و لبرنامجالألمم المتحدة في البتمبر/هيلول إلى مقتل دمسة من السائقين المتعاقدين مع فقد هدى هجوم على قافلة تابعة 

 موظفا تعاقد معهم هحد الشركاءو

 و ننننركائ البرنامجو ما زال الوصننننول يشننننكل تحديا كبيرا حيث تعمد الجهات الفاعلة في النزاع إلى إعاقة هنشننننبة اليمن  

 ننناحنة تحمل السنننلع الغذائية والقسنننائم، كما هدى التأدير في الحصنننول  70ن بشنننكل متزايدو وفي تعز، تم احتجاز هكثر م

على تأ نننيرات الددول بل وحرمتنهم منها إلى الحيلولة دون نشنننر الموظفين، وإلى تفاقم الشنننعور في المجتمعات المحلية 

 بأن الوكاالت اإلنسانية مسؤولة عن نقص المواردو

بية السورية واليمن كيف هن الحالة األمنية المتغيرة بسرعة هي التي تشكل بصورة في الجمهورية العر البرنامجتوضح تجربة  -42

 نامجالبروتؤثر عليها، وتختبر قدرة األمم المتحدة على دعم السالم واألمن، وتزيد من مصاعا إدارة  البرنامجمبا رة عمليات 

تحديدا عند إعداد الموظفين للنشر في حاالت البوارئ، ، البرنامجالمستمرة للمخاطر األمنية التي يتعرض لها موظفوهو وقد العى 

 هم للخدمة في حاالت البوارئ المعقدةواالتعدادإلى تحسين 

، مما 3ويعني ذلك تعزيز التحضير الببي والنفسي واالتخالص المعلومات من هجل نشرها في عمليات البوارئ من المستوى  -43

 (14)هو المصنفة في الفئة دال هو الفئة هاء 3مراكز العمل من المستوى تصريحا طبيا لددول  645إصدار  2016تبلا في عام 

، لم يبلا هي 2016عملية االتخالص للمعلومات النفسيةو ودالل عام  120عملية من عمليات اإلعداد النفسي و 708وإجراء 

ألغراض مراكز العمل من  من الموظفين الذين  اركوا في فحص الخدمات الببية قبل النشر هو المشورة المقدمة للموظفين

 هو الفئة دال هو الفئة هاء، هية عمليات لرجالء الببيو 3المستوى 

 والتصدي للمجاالت الشاملة – القضاء على الجوع – من أهداف التنمية المستدامة 2معالجة الهدف 

 استمرار النمو في التحويالت القائمة على النقد

القرارات  السيبرة على البرنامجتوفر التحويالت القائمة على النقد واليلة قوية لمكافحة الجوعو وهي تعبي الناس الذين يخدمهم  -44

هو غيره من المواد األالاالية التي يحتاجون إليها هكثر من غيرهاو وعند إدراج  األغذيةالتي تؤثر على حياتهم وتمكنهم من ادتيار 

 نامجالبرالغذائية، فإنها تزيد من مرونة والرعة االتجابة  الحصصال هدرى من المساعدة الغذائية، مثل هذه التحويالت مع ه ك

ألزمات حاالت البوارئ، من دالل السماح باالنتقال السريع من هحد ه كال المساعدة إلى  كل آدر تبعا لتغيرات السياق 

 المحليو

مليون  خص في عام  14إلى نحو  البرنامجقائمة على النقد، حيث وصل واالتمر االتجاه التصاعدي في االتخدام التحويالت ال -45

بلدا  54عملية، بالمقارنة بـ  95و (15)بلدا 60و وهجريت التحويالت في 2015مليون  خص في عام  6و9 نحو، مقارنة ب2016

مليون دوالر همريكي في  680مليون دوالر همريكي، بعد هن كانت  880، وبلغت قيمتها التقديرية  2015عملية في عام  84و

 والبرنامج، مما يمثل ربع مجموع التحويالت التي قام بها 2015عام 

 وظلت االالتجابة اإلقليمية لحاالت البوارئ لالجئين السوريين هي هكبر عملية للتحويالت القائمة على النقد، حيث تم تحويل  -46

 قسائم إلكترونية في الغالاو مليون دوالر همريكي إلى المستفيدين من دالل 440ما يزيد على 

 مليون دوالر همريكي مقارنة 438، حيث تم تحويل للبرنامجكما نمت المساعدة القائمة على النقد في باقي الحافظة اإلجمالية  -47

و وكان نصف المستفيدين الذين تم الوصول إليهم في هفريقيا جنوب الصحراء 2015مليون دوالر همريكي في عام  326بـ 

بلدا في عام  44بلدا مقارنة بـ  52نقدية غير مقيدة في  البرنامجالكبرى، وحوالي الثلث في منبقة الشرق األوالطو وعموما، قدم 

اجات المتعددة األبعادو وجرت هكبر عملية نقدية غير مقيدة في النيجر حيث تم توزيع ، مما المح للناس بمعالجة االحتي2015

 مليون دوالر همريكي على  كل هوراق نقدية من دالل وكاالت التمويل الصغيرو 9و12

قدمي الخدمات من م 70و ركاؤه مع هكثر من  البرنامجولزيادة الفعالية من حيث التكلفة في التحويالت القائمة على النقد، عمل  -48

المالية، بما في ذلك المصارف الكبيرة والصغيرة، ومؤالسات التمويل الصغير، ومشغلي المال المتنقلين، ووكالء التحويل، 

                                                           
 مقار العمل التي يرتفع فيها مستوى المشقةو( 14)

 بما يشمل الصناديق االالتئمانيةو (15)
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اتفاقات إطارية معيارية مع مقدمي الخدمات على الصعيد اإلقليمي  البرنامجومشغلي هنظمة البباقات والمدفوعاتو كما هبرم 

 يات التحويالت القائمة على النقدولزيادة الرعة تنفيذ عمل

هيضا دعم وتعزيز نظم الحماية االجتماعية الوطنية باالتخدام التحويالت القائمة على النقد، وذلك في االالتجابة،  البرنامجوواصل  -49

 على البيل المثال، إلعصار ونستون في فيجي ولزلزال إكوادورو

 ية من دالل نظام الحماية االجتماعية الوطني القائم لتقديم المسنناعدة بتحويل النقدالبرنامج و وقام إعصننار ونسننتون في فيجي

 إلى الضحايا المسجلين لدى الحكومةو

 تحويالت نقدية من دالل نظام  نننبكة األمان البرنامج في هعقاب الزلزال الذي وقع في هبريل/نيسنننان، قدم  زلزال إكوادورو

 نننخص متضنننرر بحلول نهاية  130,000ئم غذائية إلى هكثر من في إكوادور الذي هعاد توزيع التحويالت على  نننكل قسنننا

 و2016عام 

 البرنامجفي  منصة إدارة المستفيدين والتحويالت –"سكوب" 

مكاتا على ال االمنصة الرقمية "الكوب" إلدارة معلومات المستفيدين والمساعدة النقدية المقدمة لهمو وتم تعميمهالبرنامج هنشأ  -50

مليون مستفيد،  20، كان لدى المنصة بيانات عن 2016، وبحلول نهاية عام 2015في النصف الثاني من عام  للبرنامجالقبرية 

"الكوب" البيانات الحيوية منصة خزن تو و2017ودبط الالتكمال التعميم على جميع العمليات النقدية بحلول نهاية عام 

االقتضاء، البصمات البيومتريةو وتدعم هذه المنصة مجموعة تضمن، عند تللمستفيدين، ومعلومات االتصال واالالتهداف، كما 

يةو ومن والتغذية المدرال ،والتغذية ،واالعة من هنشبة المشروعات التي تستخدم النقد كبريقة للتحويل، مثل النقد مقابل العمل

ع نظم تكيف متالمشروطة و "الكوب" إدارة االالتحقاقات منصة دعمتدالل االتخدام نموذج العمل المعياري للتحويالت النقدية، 

هداة مشتركة إلرالال التعليمات إلى مقدمي الخدمات والحصول  للبرنامجمقدمي الخدمات المالية التجارية، مع ضمان هن يكون 

 على مالحظاتهمو

  زيادة التركيز على الوجبات –تحسين التغذية 

غذية والحصول عليها والبلا عليها هحد األولويات المؤالسية كان تعزيز القدرات التغذوية من دالل توافر األغذية المأمونة والم -51

التي تشمل "تحسين التغذية" كأحد األهداف  للبرنامج، وهو يتما ى مع الخبة االالتراتيجية الجديدة 2016الست لعام 

نحو تحقيق البرنامج ( إطارا واضحا لعمل 2021-2017) للبرنامجاالالتراتيجية األربعةو وتوفر السياالة التغذوية الجديدة 

ي عدة دبوات لتحسين التغذية فالبرنامج األهداف الوطنية للتنمية المستدامة من هجل إنهاء جميع ه كال الوء التغذيةو وقد اتخذ 

 و 2016عام 

 ة في المائة في االننتخدام األطعم 33زيادة بنسننبة  للبرنامجو  ننهدت الننلة األغذية التابعة األطعمة المغذية والوجبات الصننحية

على الوصننول إلى الفئات البرنامج (، مما هدى إلى تحسننن كبير في قدرت 5الشننكل ) 2012المغذية المتخصننصننة منذ عام 

 نهج  لتحسننين التغذية من دالل التركيز على تعزيز النظم البرنامجالضننعيفة تغذويا بالمغذيات التي تحتاج إليهاو كما والننع 

 من األدوات لضمان توافر األطعمة المغذية والحصول عليها والبلا عليهاو الغذائية الكافية والصحية واالتخدام مجموعة

  و يجري العمل على تعميم هذه األداة، وهي تسننننننتخدم البيانات الثانوية والتحليل المبتكر لتحديد المغذيات فجوةهداة الننننننند

في كمية المغذيات الكافية، في غواتيماال وجمهورية الو الشنننننعبية الديمقراطية وموزامبيق وباكسنننننتان وجمهورية  فجواتال

 تنزانيا المتحدة، وذلك بعد نجاح التجربة في السلفادور وغانا ومدغشقرو

 قييم لجمع معلومات إطارا للرصننند والت البرنامجو كجزء من إطار النتائج المؤالنننسنننية الجديد، وضنننع إطار الرصننند والتقييم

حيوية عن البرامج الخاصننة بالتغذية والبرامج المراعية للتغذية، باالننتخدام مؤ ننرات مؤالننسننية جديدة، مثل الحد األدنى من 

 التنوع الغذائي بالنسبة للنساءو

 ر وبتكلفة كبهالنناليا جديدة لجمع البيانات يمكن هن ترصنند برمجة التغذية بسننرعة ه البرنامجو يسننتخدم منهجية جمع البيانات

هقلو فعلى البيل المثال، يجري رصد برامج التغذية في جمهورية تنزانيا المتحدة في الوقت الحقيقي تقريبا من دالل منصة 

"الننننكوب"، وتقوم الدراالننننات التجريبية في كينيا ومالوي بادتبار جدوى جمع البيانات الغذائية عن النسنننناء واألطفال عن 

 طريق الرالائل النصية القصيرةو
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 اإلالهام في قاعدة األدلة العالمية لألنشبة التغذويةو وقد هطلق دراالة عن تكلفة  البرنامجو يواصل دراالة تكلفة الوء التغذية

الننوء التغذية في همريكا الالتينية تربط عاء الننوء التغذية بالتكاليف االقتصننادية الوطنيةو وتعمل هذه المبادرة، بالتعاون مع 

يكية واللجنة االقتصننادية ألمريكا الالتينية ومنبقة البحر الكاريبي والشننركاء األكاديميين، على منظمة الصننحة للبلدان األمر

 رطفتوالننننيع نباق الدراالننننات السننننابقة المتعلقة بتكاليف الجوع التي هجريت في هفريقيا، وتشننننمل تحليل التكاليف المتعلقة ب

 االتجابة لالتجاه التصاعدي في البلدان التي تواج  هذه األ كال من الوء التغذيةو سمنةوزن والال

 مع المعهد الدولي لبحوث السياالات الغذائية في وضع توصيات بشأن التصميم  البرنامجو ا ترك البرمجة الحساالة للتغذية

قاط مل المتعددة لسوء التغذية من دالل مختلف نالقائم على األدلة للسياالات والبرامج التي تراعي التغذية والتي تعالج العوا

 الددول ويمكن هن تزيد من آثار التغذيةو

 مزيدا من الفرص لتعزيز قدرات الموظفين والشنننننركاء، بوضنننننع دورات جديدة  البرنامجو هتاح االنننننتراتيجية التعلم الغذائي

 العديد من المؤالسات األكاديميةو للتعلم الخاص بالتغذية وبإنشاء منابر لتقاالم المعارف وتعزيز الشراكات مع

 

 2016-2013: االتجاهات في شراء األغذية التغذوية المتخصصة والبسكويت عالي الطاقة، 5الشكل 

 

 

 شبكات األمان االجتماعي/الحماية االجتماعية

مبا رة  بكات األمان، مثل برامج الوجبات المدرالية والمساعدة الغذائية من هجل إنشاء األصول، ويقدم المساعدة  البرنامجينفذ  -52

التقنية إلى الحكومات لتعزيز  بكات األمان االجتماعي هو دبط الحماية االجتماعيةو و بكات األمان الرئيسية التي ينفذها 

 60مدرالة في  500,76مليون طفل في  4و16إلى  2016ية التي وصلت في عام مبا رة هي برامج الوجبات المدرال البرنامج

ي ، فالبرنامجهيضا مساعدة تقنية وعزز قدرات الحكومة، في حين هن  البرنامجبلدا من هصل هذه البلدان، قدم  51وفي  (16)بلداو

مليون طفل آدر  45صورة غير مبا رة إلى وصل ب البرنامجتسعة بلدان، لم يقدم الوى مساعدة تقنيةو وتشير التقديرات إلى هن 

 في المدارس من دالل المساعدة التقنية وتعزيز القدرات من هجل برمجة الوجبات المدرالية وتنفيذهاو

 االستدامة

لى إ البرنامجتعمل بمثابة  بكات همان اجتماعي هو توفر الحماية االجتماعية، يسعى  البرنامجنظرا ألن العديد من تددالت  -53

( ربط التددالت بخبط الحماية االجتماعية الوطنية القائمة، كما فعل في االالتجابة 1االتدامة تددالت  من دالل ما يلي: زيادة 

الوطنية في جعل نظم الحماية االجتماعية هکثر مراعاة للتغذية واالتجابة  الحكومات( من دالل دعم 2لزلزال إکوادور، هو 

                                                           
 بما في ذلك المساعدة المقدمة من دالل مشروعات الصناديق االالتئمانيةو( 16)
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ل بتقديم  الدعم التقني للحكومات، انتق البرنامجللصدمات ومحققة للصمودو فكثير من برامج الوجبات المدرالية التي يدعمها 

 إلى الملكية الوطنية، ويجري إدماجها في نظم الحماية االجتماعية الوطنيةو

 التغذية المدرسية ذات المنشأ المحلي

دريجيا ت البرنامجالحيازات الصغيرة وتعزيز النظم الغذائية المحلية، يقوم  عمال على تحسين البل عيش المزارعين هصحاب -54

الدعم لبرامج "الوجبات  البرنامج، قدم 2016محليا، بما في ذلك برامج الوجبات المدراليةو وفي عام  األغذيةبتأمين مزيد من 

عة في الوجبات المدرالية ذات المنشأ المحلي، بلداو وبغية مواءمة وتحسين النهج المتب 45المدرالية ذات المنشأ المحلي" في 

مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمؤالسة العالمية لتغذية البفل والشراكة من  البرنامجتعاون 

 نهجووثيق هذا الهجل تنمية البفل والشراكة الجديدة من هجل التنمية في هفريقيا لالتفاق على نهج مشترك في هذا المجال ول

 تقديم المساعدة الغذائية من أجل إنشاء األصول

، وبذلك حّسن األمن الغذائي لألالر والمجتمعات 2016بلدا في عام  53المساعدة الغذائية من هجل إنشاء األصول في  البرنامجنفذ  -55

المحلية الضعيفة من دالل حماية واالتعادة البل العيش، ودعم  بكات األمان، والحد من المخاطر، وتعزيز قدرة الناس 

 جهادات، مع العمل هيضا على تعزيز القدرات الوطنية والمحلية: والمجتمعات المحلية على الصمود همام الصدمات واال

  و يغبي دليل توجي  المسناعدة الغذائية من هجل إنشناء األصنول الذي تم إصنداره حديثا والذي يدعم تنفيذ برامج دليل التوجي

من تحديد الخلفية وتوضيع ، بدءا البرنامجالمساعدة الغذائية من هجل إنشاء األصول على المستوى القبري، جميع مراحل 

 البرامج إلى االتدامة واالتمرارية برامج المساعدة الغذائية من هجل إنشاء األصول في الياقات مختلفةو

 و تدرس دراالنننة ميدانية جارية في غواتيماال وكينيا والنيجر والنننري النكا وزمبابوي إلى تسنننليط الضنننوء الدراالنننة الميدانية

لغذائية من هجل إنشننناء األصنننول في التمكين االجتماعي واالقتصنننادي للمرهة وفي على النننبل مسننناهمة برامج المسننناعدة ا

التغذيةو وتسننتكشننف الدراالننة البريقة التي يتم بها تصننميم وتنفيذ برامج المسنناعدة الغذائية من هجل إنشنناء األصننول، بما في 

سننننين ي العالقات غير المتكافئة بين الجنذلك التحويالت التي تقدمها، واألصننننول التي تقوم ببنائها، والننننبل دعمها للتحويل ف

لتعزيز تقاالنننم السنننلبة، والسنننيبرة على الموارد واتخاذ القرارات بين المرهة والرجل، بهدف جعلها في نهاية المباف هداة 

 و2017فعالة لتحسين تغذية المرهةو والتصدر النتائج والتوصيات الموحدة للدراالة في مايو/هيار 

 وضنننع ثالث منهجيات لتقدير عدد الذين يسنننتفيدون بشنننكل غير مبا نننر من مشنننروعات المسننناعدة و تم تقديرات المسنننتفيدين

بإنتاج هرقام هكثر دقة  القبرية للمكاتاو ويمكن هن يسمح ذلك 2الغذائية من هجل إنشاء األصول كمستفيدين على المستوى 

 جية القبرية لدى هذه المكاتاوکجزء من الخبط االالتراتي 2للمستفيدين الفعليين والمخبط لهم من المستوى 

 و يقيس مؤ ر جديد لفائدة األصول تم تبويره لبرامج المساعدة الغذائية من هجل إنشاء األصول كجزء مؤ ر فائدة األصول

من إطار النتائج المؤالنننسنننية الجديد، نسنننبة السنننكان في المجتمعات المحلية المسنننتهدفة التي تسنننتفيد من تعزيز موارد النننبل 

 ا يجري تصوره ويتم اإلبالغ عن  على مستوى األالر المعيشيةوالعيش، وفق م

 وتحالف "من المزرعة إلى السوق"المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة: الشراء من أجل التقدم  دعم

فريقا لتنسيق ودعم هصحاب الحيازات الصغيرة فيما يتعلق باألالواق من هجل تبوير  البرنامج، هنشأ 2016 هغسبس/آبوفي  -56

 الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرةو وتدعم وحدة الشراء من هجل التقدم الفريقَ  البرنامجوتحسين الصالت بين مبادرات 

اب الحيازات الصغيرةو ودعما لهذه هصح بصفتها همانة ل  وقد هعدت االتعراضا  امال لمختلف المبادرات الجارية لصالح

 هيضا بما يلي: البرنامجقام  (17)،4و 3الخبوة نحو توفير نهج هكثر تنسيقا وتوحيدا لتحقيق النتيجتين االالتراتيجيتين الجديدتين 

  وضع دليل إر ادي لبرنامج هالواق هصحاب الحيازات الصغيرة كأداة للمكاتا القبرية لتصميم مبادرات مؤيدة ألصحاب

وباتباع حلقات العمل واالدتبارات الميدانية، وتم نشنننر الدليل على  3حيازات الصنننغيرة تما نننيا مع النتيجة االالنننتراتيجية ال

 ؛2017ككل في هوائل عام  البرنامجنباق واالع في 

                                                           
(17) A/1/Rev.2*-WFP/EB.2/2016/4 
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 ن م وضع إطار للرصد والتقييم مع نظرية تغيير  املة لدعم هالواق هصحاب الحيازات الصغيرة للتغيير، وما يتصل بذلك

 النتائج والمؤ رات والمواد اإلر ادية وهدوات جمع البيانات؛

  وضع اللمسات األديرة على جدول هعمال التعلم العالمي لبرنامج الشراء من هجل التقدم، بإصدار وثائق التعلم المستخلص

 من البرنامج التجريبي؛

 الشراء من هجل التقدم؛ وضع صحائف وقائع تتضمن التغييرات العديدة التي يحققها تنفيذ برنامج 

  االنتقال من زراعة الكفاف إلى الزراعة الموجهة 3يدعم تحالف "من المزرعة إلى السننوق"، كما هو موضننح في اإلطار ،

 نحو السوقو

 (18): تحالف "من المزرعة إلى السوق"3اإلطار 

المزارعين هصحاب الحيازات الصغيرة في رواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا على الحصول على فرص  البرنامجيساعد 

 جديدة كجزء من مجموعة من المؤالسات العامة والخاصة المعروفة باالم التحالف من المزرعة إلى السوقو

اف إلى الزراعة الموجهة نحو السوق من دالل ربط ويدعم هذا التحالف هصحاب الحيازات الصغيرة الذين ينتقلون من زراعة الكف

البلا على محاصيلهم باألالواق التجارية ومساعدتهم على الحصول على عقود رالمية تساعد المزارعين على الوصول إلى 

 زز القدرةاالئتمان والموارد والخدمات الالزمة لزراعة المحاصيل ذات الجودة العالية والمحاصيل التي يمكن هن تعزز الددل وتع

 على الصمود على األجل البويلو

ودالل السنة األولى من التحالف، وقع عشرة مشترين عقودا مع المزارعين، وهثبتوا صالحية نموذج األعمال الذي يستند إلي  

يكن لم  – التحالف، للتمكن من زيادة الغلة وددل المزارعين عن طريق الحصول على مددالت جيدة، وتمويل، ومعدات ومعارف

في المائة من المزارعين  50هي منها متاحا للمزارعين بدون المبادرةو وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث يشكل النساء حوالي 

في المائة بحلول  97، ومن المتوقع هن يرتفع إلى 2016في المائة في نهاية عام  81المشاركين، بلغ معدل الداد القروض 

 و2017مارس/آذار 

عون عن زيادة في اإلنتاج بفضل الخدمات المتاحة من دالل التحالف، وطبقوا تكنولوجيات تتعلق بخسائر ما بعد وهبلغ المزار

 و2017الحصاد للحد من هدر األغذيةو واليوالع التحالف عمليات  بحيث تمتد إلى كينيا في عام 

 

 استراتيجيات وإجراءات جنسانية أكثر فعالية

، وضع 2016إلى إدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرهة في جميع هنشبت و وفي عام  مجللبرناتدعو السياالة الجنسانية  -57

كل مكتا إقليمي االتراتيجية لتنفيذ المنظور الجنساني، مما يوفر إطارا لخبط عمل المكاتا القبرية في مجال المساواة بين 

نع العنف الجنساني في البرمجة والعمليات على الصعيد الجنسين لتوجي  تعميم مراعاة المنظور الجنساني، مع التركيز على م

القبريو وبحلول نهاية العام، حظيت جميع المكاتا اإلقليمية بدعم دبير في الشؤون الجنسانية يعمل معها على تنفيذ دبط 

 عملهاو

ي تصميم  د ب  فويتضمن االالتعراض االالتراتيجي الوطني ألنشبة القضاء على الجوع تحليال حسا الجنس والعمر يُستر -58

الخبط االالتراتيجية القبريةو ويستخدم التحليل "رمز المؤ ر الجنساني" الذي وضعت  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

لتحديد المجاالت التي يتعين فيها ذكر المساواة بين الجنسين بوضوح ضمن الخبة وضمان تلبية جميع الخبط للمعايير المعمول 

 (19)بهاو

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وهي برنامج إلصدار الشهادات تم تجريب  مع برنامج األمم المتحدة  البرنامجت جائزة واعترف -59

، بالمكاتا القبرية في ميانمار وجنوب السودان وبيرو لما قامت ب  من عمل ممتاز لتعزيز المساواة 2016اإلنمائي في عام 

سين برنامج  للتحويالت في مجال المساواة بين الجن البرنامجب البرنامج التجريبي، هطلق بين الجنسين وتمكين المرهةو وفي هعقا

و البرنامجمعيارا في البع من فئات العمل ذات الصلة بعمليات  39 البرنامج ويحدد (20)ابتداء بعشرة مكاتا قبرية مشاركةو

ة تقييم لخط األالاس ودبة للتحسينو وفي المرحلة النهائيويتعين هن تبدي المكاتا المشاركة التزامها بالعملية من دالل توفير 

                                                           
 التحالف يعرف في الماضي باالم برنامج المشتريات الصبوروكان  (18)

 و2016من حيث مؤ ر المساواة بين الجنسين في عام  البرنامجيناقش الجزء الثالث من هذا التقرير هداء  (19)

 والسودانو هفغانستان ومصر وكينيا وقرغيزالتان وجمهورية الو الشعبية الديمقراطية ونيكاراغوا والنيجر وباكستان ورواندا( 20)
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من البرنامج، اليتم تأهيل كل مكتا من المكاتا القبرية االتنادا إلى هدائ و ويتوقع البرنامج هن يتم تأهيل جميع المكاتا القبرية 

 في إطار هذا البرنامجو للبرنامج

 المساءلة أمام السكان المتضررين

تركز المساءلة همام السكان المتضررين على إ راك السكان الذين يتلقون المساعدة في العمليات والقرارات التي تؤثر على  -60

تقدما كبيرا  البرنامج، هحرز 2016حياتهمو وهي تشجع على التواصل والحوار في اتجاهين طوال دورة المشروعو وفي عام 

 ة للمساءلة القوية همام السكان المتضررين:على الصعيد العالمي بشأن العناصر الثالث

 و واصلت المكاتا القبرية جهودها لضمان تزويد السكان المتضررين بمعلومات دقيقة حسنة التوقيت ويسهل المعلومات

و فعلى الننبيل المثال، كشننفت الدراالننات االالننتقصننائية التي هجراها البرنامجالحصننول علي ، تتعلق بالمسنناعدة التي يقدمها 

ية  البرنامجمقاطعة يعمل فيها  35مقاطعة من هصنننننننل  32الميدانيون في  البرنامج موظفو في جمهورية الو الشننننننعب

سينو  سبا هوج  عدم المساواة المزمنة بين الجن ستبعن التحدث هو القراءة بلغة الوس ب ساء ال ي الديمقراطية هن بعض الن

ال تحتوي إال على الصننور بحيث تصننل رالننائل  إلى ملصننقات  البرنامجوبعد مشنناورات مع المجتمعات المحلية، وضننع 

 الجمهور المستهدف، بغض النظر عن محو األميةو

 دبوات إضافية في العي  المنتظم للحصول على آراء جميع  رائح السكان المتضررين وللدعوة  البرنامجو اتخذ التشاور

المثال، وفرت المشننننناورات المكثفة مع  لتقديم تغذية ارتجاعية في كل مرحلة من مراحل دورة المشنننننروعو فعلى النننننبيل

قدم  في العراق المزيد من المعلومات عن البرق التي تتمكن بها  لذي ي يدة ا قدية غير المق المسننننننتفيدين من برنامج الن

( التأثير على 3( النتائج من حيث السننننننالمة والكرامة، 2( عادات  ننننننراء األغذية، 1المسنننننناعدة من تحقيق التغيير في: 

االجتماعية األوالنننع نباقا على مسنننتوى األالنننرة والمجتمع المحليو وتسنننتخدم هذه المعلومات لتحسنننين نوعية الديناميات 

 العمليةو

 لضننننمان إتاحت  لوالننننيلة تمكن المتضننننررين من  البرنامج، يسننننعى 2014و منذ عام آليات الشننننكاوى والتغذية االرتجاعية

بشنننروط آمنة وكريمةو وهصنننبح لدى ثلثي  البرنامجليات التعبير عن الشنننكاوى وتقديم التغذية االرتجاعية بخصنننوص عم

ي تركيا ف البرنامجوالتغذية االرتجاعيةو فعلى النننبيل المثال، هنشنننأ  للشنننكاوىالمكاتا القبرية اآلن آلية واحدة على األقل 

مركز اتصننننننال جديد ودبا الننننننادنا للمعلومات يتناول معالجة التغذية االرتجاعية والشننننننكاوى المتعلقة بالبرنامج الكبير 

الخاص بشبكة األمان االجتماعي في حاالت البوارئ لصالح الالجئين السوريينو وهذا النهج مناالا بشكل داص، ألن 

 دارج المخيمات وتتوفر لديهم إمكانية االتخدام الهواتف النقالةومعظم الالجئين السوريين في تركيا يعيشون 

 الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة – من أهداف التنمية المستدامة 17معالجة الهدف 

 العمل مع الحكومات الوطنية

إطارا لتوجي  المكاتا القبرية في مجال تقديم ددمات تعزيز القدراتو واالتنادا إلى العمل  البرنامج، وضع 2016في عام  -61

هيضا هدوات عملية لدعم تببيق اإلطار  البرنامج راكة معرفية مع جامعة لوند في السويد، هنشأ إلى بلدان و 10الميداني في 

نية هقوىو وعلى مدى العامين الماضيين، عمل المكتا على رصد التقدم المحرز في بناء قدرات وط البرنامجوتعزيز قدرة 

اإلقليمي في نيروبي مع الوكالة السويدية إلدارة الكوارث على تقييم قدرات المكاتا القبرية ورالم درائبها في كينيا وهوغندا 

 ورواندا في مجال المشاركة في تعزيز القدرات القبريةو ويمكن تكرار هذا النهج في مناطق هدرىو

 ل مع المنظمات غير الحكوميةالعم

و وهي تساعده على الوصول إلى المناطق التي البرنامجللشراكات من المنظمات غير الحكومية ههمية حيوية بالنسبة لعمليات  -62

يصعا الوصول إليها وعلى فهم احتياجات المجتمعات المحلية وهولوياتها، كما هنها توفر مهارات متخصصةو وقد الاعد تنفيذ 

بمبادئ الشراكة، على إحداث تحول مبرد من عالقات  البرنامجية الشراكة المؤالسية، التي عرضت بالتفصيل التزام االتراتيج

 و و ملت اإلنجازات فيالبرنامجالمعامالت نحو المزيد من الشراكات التي تركز على دلق قيمة مضافة للسكان الذين يخدمهم 

 ما يلي: 2016عام 
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  ميداني والترتيا إلجراء مشنناورة النننوية رفيعة المسننتوى للشننراكات، يسننتضننيفها المدير وضننع بروتوكول اتفاق مسننتوى

 التنفيذي؛

  البدء في العمل على تعزيز القدرات المشننتركة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصننليا األحمر والهالل األحمر، باالننتهداف

 الجمعيات الوطنية بصفتها هول المستجيبين الوطنيين؛

  في اإلدارة الميدانية للشنننننراكات بين المنظمات غير الحكومية بهدف اعتماد توجيهات مؤالنننننسنننننية جديدة  فجواتتحديد ال

باعتبارها عنصننرا رئيسننيا من عناصننر آلية دارطة البريق المتكاملة، بهدف تجهيز المكاتا القبرية لتحقيق كامل قيمة 

 ع المدنيووهثر الشراكات االالتراتيجية مع الجهات الفاعلة على مستوى المجتم

 العمل مع منظومة األمم المتحدة

بالعمل مع الشرکاء علی نباق منظومة األمم المتحدة من هجل تحقيق نتائج جماعية تحد من المخاطر والضعف  البرنامجيلتزم  -63

 لبرنامجا،  مل ذلك عمل 2016و ودالل عام 2030في السياقات اإلنسانية عبر األطر الزمنية المتعددة السنوات لدعم دبة عام 

 ودعم  لما يلي:

 علق فيما يت – مكتا تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي

العالمية في االنننبنبول التي النننتسنننتفيد من نقاط القوة المقارنة لدى كل  نننريك من هجل تقديم  النننتعدادبإطالق  نننراكة اال

لحاالت البوارئ والحد من مخاطر الكوارث ألعضننننناء مجموعة وزراء المالية  النننننتعدادهجل اال المسننننناعدة التقنية من

 العشرين في منتدى البلدان المعرضة لمخاطر منادية؛

  سانية شؤون اإلن سيق ال شؤون الالجئين ومكتا األمم المتحدة لتن علق بالبدء فيما يت – اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة ل

 وتبسيط هدوات الشراکة وعملياتها؛بمبادرة لتنسيق 

  لتواليع نباق المشاركة، واالتكشاف فرص التعاون في نظم الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات من  – البنك الدولي

 دالل البحوث التشغيلية على المستوى القبري ومن دالل التعاون التقني؛

 امة لتحديد مستقبل الشراكة بين األمم المتحدة والبنك الدوليولدعم جهود األمانة الع – األمانة العامة لألمم المتحدة 

 العمل من خالل المجموعات

 مجموعة اللوجستيات

، بجمع المنظمات التي تستجيا لحاالت البوارئ اإلنسانيةو وعلى الصعيد العالمي، البرنامجتقوم مجموعة اللوجستيات، بقيادة  -64

لتواليع المعرفة وتحسين عملية صنع القرار في مجال الخدمات اللوجستية  تقدم مجموعة اللوجستيات توجيهات االتراتيجية

والتخبيط للبوارئ على نباق المنظومةو وفي عام  التعداداإلنسانيةو وتعمل هيضا مع الحكومات المحلية والوطنية على اال

 ، قامت المجموعة بما يلي:2016

  ،طنا متريا من إمدادات اإلغاثة، ودعم  87 239وتيسير إيصال وتخزين تنسيق القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت

 مليون لتر من الوقود؛ 3و1توزيع 

  لدولية، ووكاالت األمم المتحدة، ومؤالننننننسنننننننات ومنظمات  454دعم منظمة، من المنظمات غير الحكومية الوطنية وا

 المجتمع المدني والوكاالت الحكومية؛

  عملية في جميع هنحاء  12موظفا من المنظمات الشننريكة إلى  26و للبرنامجئيسنني موظفا من موظفي المقر الر 18نشننر

 (21)العالم؛

  دورة تدريبية لتحسين قدرة المنظمات اإلنسانية على االالتجابة لحاالت البوارئ؛ 15 خص من دالل  400تدريا 

                                                           
ة السورية العربيجمهورية هفريقيا الوالبى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وفيجي وهايتي والعراق ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والجمهورية  (21)

 وهوكرانيا واليمنو
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  لحاالت البوارئ؛ منظمة لتبادل المهارات والخبرات في مجال االالتجابة 42عقد اجتماعين عالميين مع 

 تنظيم تمارين مكرالة للدروس المستفادة من هداء المجموعات في ثالث عملياتو 

 مجموعة األمن الغذائي

بلدا  ثالثينسقة لمنومنظمة األغذية والزراعة، حلوال  البرنامجقدمت مجموعة األمن الغذائي العالمي، التي يشارك في رئاالتها  -65

على نباق المنظومة والعمليات الموالعة في هايتي ونيجيريا،  3المستوى ، بما في ذلك جميع حاالت البوارئ من 2016في عام 

في المائة في  12بلدا إضافيا في الياق االالتجابة آلثار ظاهرة النينيو، وفي منبقة المحيط الهادئو ويمثل ذلك زيادة بنسبة  14و

إلى حد كبير على تحقيق ثالث نتائج  2016و وقد ركزت األنشبة في عام 2015ئي مقارنة بعام دعم تنسيق األمن الغذا

مواءمة نظام  (2( تعزيز وتبوير القدرات الوطنية في مجال المجموعات، بتوفير التدريا التقني دادل البلد؛ 1االتراتيجية: 

 والدعم اإلضافي المفاجئ للمجموعات الوطنيةو تشغيلي( تحسين الدعم ال3إدارة المعلومات وإضفاء البابع العالمي علي ؛ 

 مجموعة االتصاالت في حاالت الطوار 

في التوالط في الشراكات والخدمات  البرنامجمجموعة االتصاالت في حاالت البوارئ، وهو يعزز ويستخدم دور  البرنامجيقود  -66

، مع  ركائ ، عمليات االالتجابة اإلنسانية البرنامجد ، قا2016واالالتعادة السريعة لالتصاالت في حاالت البوارئو وفي عام 

في حاالت البوارئ في جمهورية هفريقيا الوالبى وهايتي والعراق ونيجيريا وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية 

راتيجية واليمنو وألول مرة، تم تنشيط مجموعة االتصاالت في حاالت البوارئ في منبقة المحيط الهادئو وكجزء من االت

، تم إطالق مشروع "الربط االلكتروني الموج  للمجتمعات المحلية" في العراق وهجري تقييم مجتمعي 2020المجموعة لعام 

 في هايتيو

 مجموعة التغذية

عضو نشط في مجموعة التغذية العالمية وفريق العمل المعني بالتغذية والمشترك بين المجموعات، وهصبح عضوا  البرنامج -67

و وقد هجريت هول عملية محاکاة 2017دائما في الفريق االالتشاري االالتراتيجي التابع للمجموعة اعتبارا من مارس/آذار 

، وكان لديها ترکيز قوي على التغذية يهدف إلی تحسين 2016في عام  واليونيسف البرنامجلالالتجابة المشتركة للبوارئ بين 

 کفاءة االالتجابات التغذوية المشترکة في حاالت البوارئو

 التعزيز التنظيمي

 استعراض مبادرة الوفاء بالغرض

، هطلق المدير التنفيذي عملية تفكير من دالل إجراء تقييم تنظيمي الريعو وهالفر ذلك عن اللسلة من 2012في هبريل/نيسان  -68

، 2016هصبحت تعرف باالم "الوفاء بالغرض"و وفي هوادر عام  2016حتى عام  2013هنشبة التعزيز التنظيمي من عام 

 لبرنامجلريق االتشاري دادلي وباالتعراض تكميلي مفصل لثالثة االتثمارات نتائج هذه المبادرة، مستر دا بف البرنامجاالتعرض 

، ثم قدم 2017هجراه دبير االتشاري دارجيو وقدم تقرير موجز عن االالتعراض إلى المجلس التنفيذي في يناير/كانون الثاني 

 للمجلس تقرير هكثر تفصيال في فبراير/ باطو

منظمة إنسانية عالمية لها المعة مبررة إلنجاز المهمة في هصعا  2012ي عام ف البرنامجوه ار تقرير االالتعراض إلى هن  -69

الظروف التشغيليةو وقد العت مبادرة "الوفاء بالغرض" إلى تعزيز المنظمة، واالالتفادة من مواطن قوتها األالاالية ومعالجة 

 المسائل التي تتبلا االهتمامو

عليها هذا العمل التعزيزي التنظيمي المعقد، مشيرا إلى هن "األمور لم  وحدد االالتعراض هوج  النجاح والتحديات التي ينبوي -70

تعمل جميعها على النحو المخبط ل ، فقد وقعت بعض األدباء على طول البريق"و ودلص االالتعراض إلى هن هناك هدلة 

 "، مالحظا ما يلي:2012هقوى مما كان في عام  البرنامجواضحة على هن "

 من دالل التدريا المكثف على مهارات  البرنامجوبرامج ، وتم تعزيز تنفيذ  البرنامجلسننننننياالننننننات  "هناك قاعدة هدلة هقوى

 البرامج األالااليةو
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  بما في ذلك زيادة الترکيز علی التدريا البرنامجهناك نهج هکثر قوة ومهنية إزاء کل جانا من جوانا إدارة الموظفين في ،

 وللبرنامجوالدعم للموظفين الوطنيين الذين يشکلون العمود الفقري للفعالية التشغيلية 

  رائدا في آليات البرمجة والتحويالت القائمة على النقد، وهي آليات هصننبحت اآلن متأصننلة في النظم الجديدة  البرنامجهصننبح

 دريا مكثف للموظفينووتدعمها توجيهات واضحة وت

  لتحقيق ههداف التنمية المستدامة من دالل التخبيط االالتراتيجي القائم علی  البرنامجوافق المجلس علی دارطة طريق لعمل

البلدان، وتحسننين اإلطار المالي، وقياس النتائج علی نحو هکثر فعاليةو وتسننتند دارطة البريق المسننتدامة إلى تجريا واالننع 

 مبادرة الوفاء بالغرضو لكثير من نتائج

  برنامجالدلص االالننتعراض إلى هن  "في حين تم تحقيق قدر ضننخم، ال يزال هناك الكثير مما ينبغي عمل و ويجا هن يسننتمر 

في التبوير والتغير والتحسين من هجل مواجهة كل تحد جديد همام القضاء على الجوع والتغلا علي و فمبادرة الوفاء بالغرض 

 ي موضع قوي للقيام بذلك"وف البرنامجتضع 

 ويتضمن الجزء الثالث من هذا التقرير نتائج هدرى مستقاة من االالتعراض تتصل بأبعاد النتائج اإلدارية الفرديةو -71

 البرنامجالتحول االالتراتيجي في إدارة الموظفين في 

 لبرنامجاتكمن في النساء والرجال المتفانين الذين يعملون لدي و وقد العت االتراتيجية  البرنامجإن موطن القوة األكبر لدى  -72

، إلى بناء قوة عاملة متعاونة تتمتع بالمهارات المناالبة لألدوار 2014لشؤون الموظفين، والتي اعتمدها المجلس في عام 

بناء قدرات  على التصدي للهدف األطول هجال المتمثل  من الوفاء بدوره في االالتجابة اإلنسانية مع البرنامجالصحيحة لتمكين 

في القضاء على الجوعو ويعرض ما يلي الضرورات األربع الالتراتيجية  ؤون الموظفين ويشير إلى التقدم الكبير المحرز في 

 :2016كل منها دالل عام 

 ذ إطار و وتم تنفيمديري المسنننننتوى التنفيذي تعزيز عقلية األداء من دالل االعتراف باألداء الناجح ومكافأت  وتعزيز مسننننناءلة

 جديد لمعالجة الوء األداء، كما تم تعزيز األطر الوظيفية لتدعيم ثقافة التبوير المستمر واألداء القويو

  دالل و ومن تنفيذ واليت  المتبورة البرنامجمن دالل بناء المهارات والقدرات المناالننننننبة لتمكين  البرنامجبناء المواها في

عاملة 2016عام  حدة للقوى ال ظام إدارة التعلم عبر اإلنترنت لتوفير تجربة تعلم هفضنننننننل ونقبة ددول وا ، تمت تحديث ن

و هما 2015دورة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام  46,684و وبلغ عدد الدورات المكتملة البرنامجالمبعثرة للغاية في 

م تحسننين  بإضننافة مواد تعلم عامة عالمية المسننتوى، وتقديم دورات تدريبية وظيفية جديدةو بالنسننبة لمضننمون الدورات، فقد ت

 عملية توظيف إلكترونية جديدة لزيادة التواصل وتقليل الوقت الالزم للتجهيزو البرنامجكما هنشأ 

 و ودالل ماصلة بناء قدراتهتحويل التركيز إلى المستوى القبري وضمان مشاركة الموظفين الوطنيين وتوفير الفرص لهم لمو

في االنننننتكشننننناف إمكانيات االنننننتخدام الخبرات الوطنية في المهام التي يضنننننبلع بها عادة المهنيون  البرنامج، بده 2016عام 

الدوليونو ونظر فيما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف في تحويل العاملين الوطنيين الذين يعملون منذ فترة طويلة على هالنننننناس 

 ئة الخدمات إلى تعيينات في فئات الموظفينوتعيينات من ف

 الرتبة  5-عملية الترقية من الرتبة ف البرنامجو عزز تجهيز القادة ذوي التأثير العالي من دالل تعزيز قدرات القيادة واإلدارة

متع ولضمان ت لتشمل مجموعة من التقييمات الدادلية والخارجية للمر حين من هجل ضمان تحديد اإلمكانيات القيادية، 1-مد

تنفيذ برنامج "القيادة من هجل القضاء على الجوع" الناجح  البرنامجبالقدرات القيادية المستهدفةو وواصل  البرنامججميع قادة 

 وبرنامج  الرائد "إنسباير" لتنمية القيادات النسائيةو

 زيادة الفعالية في رصد المشروعات وفي االستعراضات والتقييم

لتحسين نوعية وفعالية رصد المشروعاتو و مل ذلك تقديم الدعم في  2016مزيدا من اإلجراءات في عام  البرنامجاتخذ  -73

 المجاالت التالية:

 و تم وضنننع نظريات مؤالنننسنننية للتغيير بالتعاون الوثيق مع األقسنننام والوحدات الفنية ذات الصنننلة ، مما يوفر نظريات التغيير

 فئاتها ومؤ رات النواتج والمخرجاتواألالاس لصياغة إطار الحصائل المؤالسية و
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 على  امجالبرنو وجرى وضع مجموعتين توجيهيتين  املتين ونشرهما إلطالع موظفي التقييمات واالالتعراضات الالمركزية

كيفية التخبيط لعمليات التقييم واالالننتعراض الالمركزية وإدارتها واالننتخدامهاو و ننمل ذلك هيضننا إنشنناء وتعزيز نظم الدعم 

ات الالمركزية، بما في ذلك مكتا مسنننناَعَدة لدعم هذه الوظيفة، وتقديم ددمات دعم نوعية من مصننننادر دارجية لتقديم للتقييم

تعليقات الخبراء بشننأن مسننودة نواتج التقييم، وإنشنناء صننندوق للتقييم البارئة لدعم البلدان في التكليف بالعمليات المخبط لها 

 نننركة االنننتشنننارية ومؤالنننسنننات بحثية  13لتمويل، وإعداد اتفاقات طويلة األجل مع والمدرجة في الميزانية في حاالت نقص ا

 لتوفير ددمات التقييم الالمركزيةو

 برنامج  ، من داللالبرنامجو تم تقديم المزيد من التدريا الذي يسننننتهدف جميع موظفي الرصنننند والتقييم في الرصنننند والتقييم

 وباللغات االنجليزية والفرنسية واإلالبانيةالتعلم للرصد والتقييم المؤالسي، وهو متاح اآلن 

 و جرى دعم وادتبار طرائق الحصننننننول على البيانات وتخزينها وتحليلها، وعممت على المكاتا اإلقليمية منصننننننات البيانات

ها وإعدادها بصننننننورة مرئية ألغراض تحسننننننين التعلم  باين فيها والتعجيل بتحليل يانات ومعالجة هوج  الت لزيادة تكامل الب

 مساءلةووال

إلى هن  تم جمع المزيد من البيانات، وداصة فيما يتعلق  2016-2015ودلص التقرير التجميعي لعمليات تقييم العمليات للفترة  -74

بالبرامج المؤالسية، وهن بيانات النتائج متاحة بسهولة هكبرو وكانت التحسينات ملحوظة في الحاالت التي توفرت فيها مؤ رات 

معدالت إبالغ  1ةو فعلى البيل المثال، الجلت مؤ رات األمن الغذائي في إطار الهدف االالتراتيجي مألوفة ومنهجيات مفصل

 في المائةو 85تزيد على 

 خارطة الطريق المتكاملة

المالي  هوهيکل  وإطار البرنامجعلی وضع دارطة البريق المتكاملة لمواءمة االتراتيجية  2016تمثل ترکيز رئيسي في عام  -75

علی مساعدة البلدان علی تحقيق ههداف التنمية المستدامة  البرنامجو وصممت هذه الخارطة لتحويل قدرة  نتائجاإلبالغ عن و

، ووافق عليها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي تتألف من هربعة عناصر تم تبويرها بشکل کبير من 2030بحلول عام 

 ( 22)دالل االتثمارات مبادرة الوفاء بالغرض:

  على تفعيل جهوده لدعم القيادة الوطنية وتحقيق  البرنامجتحدد الكيفية التي اليعمل بها  (2021 – 2017االالتراتيجية )الخبة

من ههداف التنمية المسننتدامة بشننأن  2األولوية للهدف  البرنامجههداف التنمية المسننتدامة على المسننتوى القبريو والننيعبي 

داف التنمية المستدامة بشأن  راكات دعم تنفيذ ههداف التنمية المستدامةو وقد من هه 17تحقيق القضاء على الجوع، والهدف 

 االالتراتيجي كأهداف للتنمية المستدامةو البرنامجصيغ كل من ههداف 

 تشننكل جزءا هالنناالننيا من تنفيذ الخبة االالننتراتيجية علی مسننتوى المکتا  السننياالننة الخاصننة بالخبط االالننتراتيجية القبرية

تقدم نحو لدعم البلدان في تحقيق ال البرنامجالتسنننناق والتركيز والفعالية التشننننغيلية للمسنننناعدة التي يقدمها القبري وتحسننننين ا

 القضاء علی الجوعو

 تهدف إلى زيادة الفعالية التشننغيلية من دالل التخبيط المالي الواقعي، وتعزيز المسنناءلة، وتبسننيط  مراجعة اإلطار المالي

: الميزنة من هجل 2016ية وهطر النتائجو وهعبيت األولوية لثالثة مسننارات عمل في عام العمليات، وتنسننيق األطر المال

الفعالية التشننننننغيلية، مما هنتج هيكل ميزانية الحافظة القبرية؛ والتخبيط القائم على الموارد، وهو ما تم تجريب  ومن ثم 

والتمويل بالسننلف الكلية الذي تم تجريب  في  ؛2016تمكين تعميم دبط تنفيذ موحدة على جميع المكاتا القبرية في عام 

 (23)دمسة مكاتا قبريةو

 اليستخدم لتقييم األداء في تحقيق األهداف االالتراتيجية من دالل النتائج االالتراتيجية التي تتواءم مع  إطار النتائج المؤالسية

 و17و 2هدفي التنمية المستدامة 

                                                           
 تقرير الوفاء بالغرضو انظر (22)

 المحتملة من الكفاءة والمخاطر المرتببة واليقدم هذا التقييم إلى المجلسو تقييم الدروس المستفادة والمكاالا 2017اليتم في عام  (23)
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في إنهاء االنفصام بين العمل اإلنساني والعمل  البرنامجومن دالل هذه العناصر، تعزز دارطة البريق المتكاملة مساهمة  -76

اإلنمائي، وتسمح للمنظمة بتصميم وتقديم حافظات متماالكة بدال من النهج السابق القائم على المشروعاتو وفي إطار هذا النهج 

لی تعظيم رکيز عمن دالل زيادة الت البرنامجالجديد، التکون المکاتا القبرية في وضع هفضل لدعم البلدان التي يعمل فيها 

 النتائج وقياالهاو

 وما بعدهو  2017وينظر الجزء الرابع من هذا التقرير في اإلجراءات الالزمة لتنفيذ دارطة البريق المتكاملة في عام  -77
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 نتائج األداء حسب األهداف االستراتيجية – الجزء الثاني

بلدا، وقدم المساعدة  82من المشروعات في  202، وقد هدار دالل هذا العام 2016في عام البرنامج يقدم هذا الجزء لمحة عامة عن هداء 

في الياق جهوده  القائمة على النقدالتحويالت  مليار حصة يومية، وزيادة كبيرة في االتخدام 13مليون مستفيد، ووّرد  2و82المبا رة إلى 

مقابل ههداف  االالتراتيجية األربعة،  البرنامجالرامية إلى ضمان القيمة المقدمة إلى السكان الذين يخدمهمو كما يتناول هذا الجزء هداء 

ين والمساءلة ة السكان المتضررباإلضافة إلى معلومات تكميلية عن النتائج الشاملة في المجاالت المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحماي

 (24)يوعلى المستوى القبر البرنامجهمامهم، والشراكاتو كما يقدم لمحة عامة عن نتائج هكبر مشروعات الصناديق االالتئمانية التي نفذها 

 نحو تحقيق األهداف االالتراتيجية األربعة لخبت  االالتراتيجية  البرنامجللتقدم الذي هحرزه  2016يستند تقييم عام  -78

 ( بيانات الرصد المقدمة في تقارير المشروعات الموحدة للمشروعات النشبة دالل السنة؛1( إلى ما يلي: 2014-2017)

مل التحليالت النوعية وتك  25( النتائج على مستوى النواتج والحصائل للمؤ رات المؤالسية في إطار النتائج االالتراتيجيةو2

 و2016م في عا البرنامجالعرض الكمي ألداء  – بما في ذلك األمثلة الخاصة بالتحديات والنجاحات في مناطق بعينها – للنتائج

في النتائج اإلنسانية واإلنمائية مع المنهجية التي عرضها تقريره السنوي عن األداء  البرنامجوتتما ى منهجية تقييم مساهمة  -79

 البرنامجللموارد المالية التي تدعم هداء  27ويُستكمل التقييم بتحليل يراعي كال من المستويات المخببة والفعلية (26) و2014لعام 

  على مستويات النواتج والحصائلو

 لمحة عامة عن أنشطة البرنامج

مليون مستفيد يستخدمون  2و82بلدا، وقدم مساعدة مبا رة إلى  82من المشروعات في  202 البرنامج ، هدار2016وفي عام  -80

و) 6) الشكل  2013التحويالت القائمة على النقد وتوزيع األغذيةو ويعتبر هذا العدد هكبر عدد من المستفيدين منذ عام 

 

 شخص يعانون من نقص التغذيةمليون  795يعمل البرنامج على إحداث أثر إيجابي على حياة : 6الشكل 

 

                                                           
تفيدين هدف مسينشأ صندوق االتئماني عندما يتم تلقي مساهمة محليا لتمويل نشاط ما دارج نباق عمليات البرنامج العادية، بما في ذلك األنشبة التي تست (24)

 مختلفينو ويمكن هن تتخذ الصناديق االالتئمانية  كل مشروعات صناديق االتئمانية هو منح تشغيليةو

 هلفو -ترد التفاصيل في الملحق الثاني  (25)

 باءو-يرد  رح للمنهجية في الملحق الثاني (26)

على النقد  تحويالت القائمةكما هو الحال في السنوات السابقة، يستند هذا التحليل إلى مقدار الموارد المالية محسوبا من البيانات المتعلقة بتوزيعات األغذية وال (27)

 فر اإلطار المالي المنقح للبرنامج روابط مبا رة بين إنفاق األموال وتحقيق النتائجووتنمية القدراتو واليو

مليون شخص بصورة غير مباشرة من أصول استصلحها أو أنشأها البرنامج 2. 1استفاد 

مليون  2.2 تلقى 

النقدمن الناس الضعفاء الغذاء أو 

ق  دمت المساعدة المباشرة من خالل مشروعات الصناديق االستئمانية 

مليون شخص إضافي  .1ل  

                            

                                                 

                  

                     

      

مليون شخص من برامج حكومية تم تصميمها ونشرها بدعم من البرنامج  70ي   نتظر أن يستفيد أكثر من 
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وجرت مساعدة معظم المستفيدين المبا رين من دالل توزيعات األغذية العامة هو التحويالت القائمة على النقد، مما يعكس حجم  -81

 :و وإضافة لذلك2016لحاالت البوارئ في عام  البرنامجاالتجابة 

  مليون تلميذ مساعدات محددة الهدف؛  9و14تلقى 

 مليون مستفيد من دالل هنشبة داصة بالتغذية لتكملة هعمال اإلغاثة ومعالجة نقص التغذية؛  8و12ة إلى قدمت المساعد

مليون  خص  4و0، وإلى المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصولماليين من الناس من دالل  1و10قدمت المساعدة إلى 

 .في هوضاع ما بعد البوارئ والسياقات التنمويةالتدريا، في المقام األول مقابل المساعدة الغذائية من دالل 

، مما لبرنامجالذي يقدم  الدعم لالرئيسي محور تركيز  – من البناتمليون  4و25و  من األوالدمليون  7و24 – وظل األطفال -82

في المائةو ويبين  21مليون امرهة هي بنسبة  6و17في المائة من المستفيدينو وبلغ عدد النساء الالتي تلقين المساعدة  61يمثل 

 العمرو/حسا النشاط والجنس البرنامجتوزيع المستفيدين من  7الشكل 

 

 حسب النشاط والجنس/العمر – : المستفيدون المباشرون من البرنامج7الشكل 

 

وتم دعم هربعة عشر مليون مستفيد باالتخدام التحويالت القائمة على النقد، بما في ذلك قسائم السلعو ويمثل ذلك زيادة كبيرة عن  -83

مليون  880ماليين  خصو وبلغت قيمة التحويالت القائمة على النقد  6و9حيث كان عددهم  2015الذين تلقوا الدعم في عام 

و وفي العديد من البلدان، تستخدم التحويالت 2015مليون دوالر همريكي في عام  670قابل ، م2016دوالر همريكي في عام 

القائمة على النقد لتعزيز نظم الحماية االجتماعية، وكواليلة فعالة لتيسير اإلدماج المالي، وتبوير النظم اإليكولوجية المالية 

  وةالمحلي

فقد  (28)مليون  خص آدر 8و1إلى  األغذيةتحويالت القائمة على النقد هو هما مشروعات الصناديق االالتئمانية، التي قدمت ال -84

 6و1 – في المائة من المستفيدين من الصناديق االالتئمانية 80تلقت الدعم من الحكومات المضيفة هالاالاو وتم دعم هكثر من 

  .من دالل برامج الوجبات المدرالية – مليون تلميذ

دمات هيضا موارد في تعزيز القدرات وتقديم الخ البرنامجوباإلضافة إلى توفير األغذية هو التحويالت القائمة على النقد، االتثمر  -85

(و و ارك هكثر من مليوني  خص في التواصل المتعلق بتغيير السلوك 6لدعم تحقيق حصائل األمن الغذائي والتغذية )الشكل 

رجال في المجتمعات المحلية المستهدفة ومقدمو الرعاية الذين تلقوا رالائل لتوجي  جهودهم في المتصل بالتغذية، بمن فيهم ال

                                                           
 هذا هو العدد اإلجمالي للمستفيدين المبا رين من مشروعات الصناديق االالتئمانية المدرجة في هذا التقريرو (28)

21  

1    

 1  

 0  

نوع /العمر

الجنس
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مليون عضو في  5و1مجال تقديم المشورةو ويدعم العمل على تحسين وصول صغار المزارعين إلى األالواق اآلن هكثر من 

موظف من الحكومة والشركاء اآلدرين على تصميم  80 000بتدريا  البرنامجمنظمات المزارعين في جميع هنحاء العالمو وقام 

السياالات وتنفيذها ورصدها واالتصاالت في حاالت البوارئ واألمن وغير ذلك من عناصر تقديم المساعدة الغذائيةو وقد نقلت 

صعوبة من حيث من العاملين في المجال اإلنساني إلى بعض هكثر المواقع  290 000ددمة األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساني 

 .الوصول إليها في العالم

ابل المساعدة الغذائية مق، هظهرت المنهجيات التي وضعت لتقدير عدد المستفيدين غير المبا رين من هنشبة 2016ودالل عام  -86

 2016هو هعاد تأهيلها في عام  البرنامجمليون  خص االتفادوا من األصول التي هنشأها  2و13هن ما يقدر بنحو  إنشاء األصول

المكاتا القبرية في االتخدام هذه المنهجيات من هجل تعزيز تقديرات المستفيدين غير المبا رين  البرنامج(و واليدعم 6)الشكل 

  ، وذلك كجزء من تعميم الخبط االالتراتيجية القبريةوالمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصولمن برامج 

الصناديق االالتئمانية" همثلة عن األ خاص المتوقع هن يستفيدوا من البرامج  وترد في القسم الفرعي المعنون "نتائج مشروعات -87

مليون  خص في البلدان التي تم هدذ  70و وتبين األدلة من عدة بلدان هن ماال يقل عن البرنامجالمصممة هو المنشورة بمساعدة 

 (و 6)الشكل  البرنامجم من عينات منها يتوقع هن يستفيدوا من البرامج الحكومية المصممة والمنشورة بدع

 حصص المقدمةالتحليل 

 لتحقيق النواتج والحصائل المقررةو وفي البرنامجوالتحويالت القائمة على النقد مددالت رئيسية لدى  (29)تشكل حصص األغذية -88

ة بين االحتياجات المقدر فجوةصص المخببة في مشروعات ، واللحبتحليل مدى التنفيذ الفعلي ل البرنامج ، قام2016عام 

 .واألغذية والتحويالت القائمة على النقد التي قدمت فعال

المقدمة في المشروعات  الحصصنتائج تحليل عدد  8مليار حصة غذائية يوميةو ويبين الشكل  13 البرنامج، قدم 2016وفي عام  -89

مشروعا والتي  ملت التوفير المبا ر لألغذية هو التحويالت القائمة على النقد هو قسائم السلعو ويبين تحليل  133البالغ عددها 

 فجوة" الحصصال فجوةكان علي  هن يقدم حصصا غذائية هقل مما كان مقررا في جميع األنشبةو وتمثل " البرنامجهن  الحصص

 التحويالت القائمة على النقد" إلى النقص في فجوةالغذائية" و " فجوةالمسلمة والرقم المخبط ل و وتشير "ال الحصصبين عدد 

هو التحويالت القائمة على النقد الموزعة مقارنة بالمبلغ اإلجمالي المخبط ل و ويظهر تحليل الفجوات هن  األغذيةإجمالي كميات 

ي الحصص الغذائية، مما يشير إلى انخفاض ف فجوةويالت القائمة على النقد كان في الغالا هكبر من حالنقص في األغذية هو الت

  حجم الحصصو

 2016في عام  المقدمة والتحويالت القائمة على النقدغذية حصص األليل حت :8الشكل  

 

، 2016المخبط لها في عام  الحصصفي المائة من  85قدم لبرنامج للتوزيعات العامة هن ا فجوةو وجد تحليل التوزيع العام فجوة -90

في  41في المائة بالنسبة للتحويالت الغذائية و 30إال هن القيمة الغذائية للحصص كانت هقل عموما مما كان مخببا ل : بنسبة 

ن ستفيدين هو زيادة عددهم عالمائة بالنسبة للتحويالت القائمة على النقدو وهذا يعني هن المديرين قرروا اإلبقاء على عدد الم

في  15طريق تخفيض حجم الحصصو واتخذت هذه القرارات ه كاال مختلفةو ففي حالة البوارئ في اليمن، التي  كلت نحو 

                                                           
لمبلغ ا البرنامجمة على النقد لمعالجة انعدام األمن الغذائي لدى المستفيدو ويحدد تعرف الحصص الغذائية بأنها وجبة واحدة هو ما يعادلها من التحويالت القائ (29)

 وةداردبت  لرالمخبط للحصص في 

تحليل الحصص    تحليل الفجوات 

األنشطة فجوة الحصص كنسبة مئوية من المقرر الحصص المسلَّمة  فجوة األغذية فجوة التحويالت القائمة 

على النقد

التوزيع العام

التغذية المدرالية

التغذية

التدريا الغذاء مقابل األصول

     مليار    

     مليار    

     مليار    

     مليار    

153041

495176

514678

666771
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ماليين مستفيد على هالاس التناوب مرة في  6آلية االتهدفت  البرنامجالمائة من عمليات توزيع األغذية في العالم، االتحدث 

ماليين  3ماليين مستفيد في موقع واحد وباالتحقاق  هر واحد في الشهر األول و  3عمليات توزيع األغذية الشهرين، وبلغت 

 75إلى  الذي كان قدتم تخفيض  بالفعل – مستفيد آدر في موقع مختلف في الشهر التاليو وهذا يعني تقسيم االالتحقاق الشهري

في المائة تقريبا من القيمة  5و37قاقات لمدة  هرين، هي ما يعادل حوالي إلى االتح – في المائة من القيمة السعرية المخبط لها

الحرارية المقررةو وفي الوقت الذي زادت في  اآللية عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم، فإنها عرقلت تحقيق الحصائل 

هذه  جوةفلنقد من دالل التوزيعات العامة،إذ كانت الكاملة لألمن الغذائيو وتم تنفيذ هكثر من ثلثي برامج التحويالت القائمة على ا

  في هي نشاط آدرو فجوةالتحويالت القائمة على النقد هصغر من ال

المقررة،  الحصصو فيما يتعلق بالوجبات والتغذية المدرالية، تم تقديم ما يقرب من نصف الوجبات والتغذية المدرالية فجوات -91

هن هحجام الحصص الغذائية لم تخفض لتغذية المزيد من المستفيدينو والاهمت الالل  باالتخدام نصف األغذية المقررة، مما يعني

، وإن كان ذلك 2016السلع الغذائية التغذوية التي تتما ى مع االالتحقاق المقرر في تحقيق النتائج التغذوية الشاملة في عام 

لقائمة رالية وبرامج التغذية التي تستخدم التحويالت ابالنسبة لمجموعات الكانية ألصغر من تلك المقررةو وبالنسبة للوجبات المد

في قيمة األغذية هكبر مما يعني هن هحجام الحصص الغذائية انخفضتو غير هن هذه البرامج لم تمثل  فجوةعلى النقد، كانت ال

 و2016في المائة من توريدات التحويالت القائمة على النقد في عام  5الوى 

شاء المساعدة الغذائية مقابل إنو بالنسبة إلى المساعدة الغذائية مقابل التدرياو ابل إنشاء األصولالمساعدة الغذائية مق فجوات -92

في قيمة  فجواتفي المائة من الحصص المقررة، وكانت ال 34لم يتم تسليم الوى  المساعدة الغذائية مقابل التدرياو األصول

، فإن هنشبة 2016األغذية بالنسبة لألغذية والتحويالت القائمة على النقد متشابهة عموماو وکما لوحا في دبة اإلدارة لعام 

تخضع ألكبر التخفيضات عند تحديد األولويات، وذلك االتنادا إلی توافر األموال لخبط  المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول

 .ةعمل المکاتا القبري

ووفقا للمكاتا القبرية، فإن االفتقار إلى التمويل والتأديرات في تأكيد المساهمات وتخصيص التمويل ألنشبة محددة هي  -93

لتأدير في مثل ا البرنامجو وه ارت المكاتا القبرية هيضا إلى عوامل تتعلق بإدارة الحصصاألالباب الرئيسية لتخفيض حجم 

اللوجستية في  راء السلع وتسليمها وتقييد وصول المساعدات اإلنسانية بسبا العنف هو التنفيذ وتأدير الموردين والتحديات 

 .التددل السياالي هو الوء األحوال الجوية

 النتائج حسب الهدف االستراتيجي

وتقدم على مستوى األهداف االالتراتيجيةو وتناقش األقسام التالية هذا األداء،  البرنامجلمحة عامة عن هداء  1ويقدم الجدول  -94

  تقييمات على مستوى النواتج والحصائل كدليل داعمو

 األداء العام حسب الهدف االستراتيجي :1الجدول 

 

 

 

 األ ا  األه ا  ا    ا    ة

 إنقاذ األرواح وحماية البل العيش في حاالت البوارئ -1

 

  

العيش في البيئات الهشة وفي دعم هو االتعادة األمن الغذائي والتغذية وإنشاء هو إعادة بناء البل  -2

 هعقاب حاالت البوارئ

 

  

الحد من المخاطر وتمكين الناس والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم الغذائية  -3

 والتغذوية

 

  

 الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع المتوارث بين األجيال -4

 

  

 

و ولالطالع على معلومات إضافية عن منهجية التقييم، 2016في عام  البرنامجويستخدم مخبط األلوان التالي لتوضيح هداء  -95

 .باء-انظر الملحق الثاني
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المشروعات إما حققت هدفها هو هي على البريق الصحيح  األدضر  

 لتحقيق هدفها

 

بعض التقدم ولكن األهداف حققت بعض المشروعات  األصفر

المرجوة لم تتحقق هو هن التقدم نحو األهداف المرجوة كان 

 ببيئا

 
هحرزت المشروعات تقدما ببيئا جدا هو لم يحرز هي تقدم  األحمر

 على اإلطالق هو طره تراجع فيها

 
ال تتوافر بيانات كافية لتمكين رصد التقدم المحرز على نباق  الرمادي

 البرنامج

 

 (30)المقررة في النة إلى االحتياجات المقدرة لمجموعات المستفيدين المستهدفين، البرنامجويستند الحجم المقدر لمددالت هنشبة  -96

يدرك هن  نتيجة لنقص التمويل فإن جزءا فقط من احتياجات  المحددة اليحصل على االتجابة تمويلية  البرنامجعلى الرغم من هن 

 (31)في المائةو 60، بلغ اإلنجاز العام لبرنامج العمل القائم على االحتياجات 2016مواتيةو وفي عام 

هن يخفف  للبرنامج ( يمكن1النتائج لسببين:  المددالت دائما على مستوى فجوةنتائج هامةو وال تتجلى  البرنامجومع ذلك، حقق  -97

 اليومية، هو بتوفير بدائل لألغذية، هو الحصصمن هوج  القصور في الموارد، على البيل المثال، بخفض المحتوى الغذائي من 

 يمات لجميع( في حين هن تقديرات االحتياجات من الموارد تستند إلى تقي2تقصير مدة فترة المساعدة هو دفض عدد المستفيدين؛ 

السكان المستفيدين المستهدفين، فإن العديد من مؤ رات النتائج تقاس فقط بالنسبة لأل خاص الذين يستفيدون فعال من مساعدة 

و ويعني ذلك، على البيل المثال، هن معدالت الشفاء من الوء التغذية تقاس فقط بين المرضى المعالجين، كما هن االلتحاق البرنامج

 .البرنامجفقط في المدارس التي يساعدها بالمدارس يقاس 

هن يدلل على النتائج، ولكن على نباق هدنى وبالتأثير على عدد هقل من  للبرنامجوعلى الرغم من النقص في التمويل، يمكن  -98

 .المستفيدين هو بالتأثير عليهم بدرجة هقل مما كان مقررا في البداية

 

 

                                                           
 ج، هكمل البرنامج نشر هداة المكاتا القبرية من هجل اإلدارة الفعالة )"كوميت"(، والمصممة لتسهيل تخبيط البرامج وتنفيذها ورصد النتائ2016ودالل عام  (30)

في بيئة  ييراتعليةو وتعكس هرقام التخبيط حسا الهدف االالتراتيجي والنشاط الخبط المستكملة القائمة على االحتياجات، مما هو موثق في "كوميت"، والتغالف

 (.2015م ( دالل الدورة الثانية للمجلس التنفيذي لعا2018-2016التشغيل وتنقيحات الميزانية التي حدثت بعد الموافقة على دبة اإلدارة )
 يعرض الجزء الثالث من هذا التقرير تحليال لمؤ ر األداء الرئيسي "نسبة اإلنجاز المخبط ل  للمساعدة الغذائية"و( 31)

 أ    

 

  أصف

 

 

 

 

 أح  

 

     ي

مليار دوالر همريكي     

  1  

مليون طن متري      

  1  

مليون دوالر همريكي    
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على االالتجابات في حاالت البوارئ التي تنشر فيها المساعدة الغذائية  1االالتراتيجي في إطار الهدف البرنامج ويركز عمل  -99

هيضا برامج اإلنعاش المبكر التي تنشئ  1بسرعة لتلبية االحتياجات العاجلة والحد من نقص التغذيةو ويشمل الهدف االالتراتيجي 

قليمية على التنبؤ بصدمات األمن الغذائي وتقييمها األصول ورهس المال البشري، وتنمية القدرات المحلية والوطنية واإل

  .واالالتجابة لها

، مما يدعم 1البرامجية على الهدف االالتراتيجي  البرنامجفي المائة من جميع نفقات  80، تم صرف هكثر من 2016وفي عام  -100

ت والجهات المانحة للتددال لبرنامجاو ويعكس ذلك األولوية المستمرة التي يعبيها البرنامجفي المائة من المستفيدين من  64

المنقذة للحياة في الياق االتمرار ارتفاع مستويات حاالت البوارئ المعقدة والممتدةو وقد ارتفع عدد األ خاص الذين تلقوا 

ماليين  خص، مما يعكس االتجابتين جديدتين وكبيرتين لحاالت طوارئ تتعلق بأثر  10المساعدة في حاالت البوارئ بحوالي 

  .رة النينيو في هفريقيا الشرقية والجنوبية واألزمة في  مال  رق نيجيرياظاه

مليون دوالر همريکي في التحويالت القائمة علی النقد علی السکان المتضررين في إطار الهدف االالتراتيجي  784وتم توزيع  -101

 .قدمت دالل العامفي المائة من جميع التحويالت القائمة علی النقد التي  90، وهو ما يمثل حوالي 1

فعاليتها في إنقاذ األرواح وحماية البل العيش من دالل تحقيق  البرنامج، هثبتت مساهمات 2016وهثناء حاالت البوارئ في عام  -102

نتائج إيجابية في مجال األمن الغذائي والتغذوي، ودعم زيادة وصول المساعدات اإلنسانية، والمساعدة في ضمان تنفيذ برامج 

على الوصول إلى المستفيدين البرنامج انقباعو ويعكس هذا األداء اإليجابي دعما قويا من الجهات المانحة، مما الاعد اإلغاثة دون 

في المائة من إجمالي االحتياجات في حاالت البوارئ  70الكافيةو وقد جرت تلبية نحو  الحصصفي الوقت المناالا وتوفير 

 .دالل العام

شهرا وبين  59أشهر و  6غذية أو خفضه بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين استقرار نقص الت – 1.1الحصيلة 

 الحوامل والمرضعات

 

 

بلدا  31عملية في  41في إطار هذه الحصيلة تددالت تركز على التغذية هجريت في  البرنامج،  مل عمل 2016في عام  -103

للحيلولة دون تدهور التغذية وما يتصل بذلك من وفيات في صفوف السكان الضعفاء، وإعادة تأهيل األ خاص المصابين بسوء 

  .التغذية الحاد في المناطق المتضررة من الكوارث والنزاعات

قدم مساهمات قوية للشفاء من الوء التغذية الحاد لدى األطفال والحوامل والمرضعاتو  البرنامجلبرامج هن ووجد رصد حصائل ا -104

زيز قدرات في تع للبرنامجوفي البلدان ذات المعدالت المرتفعة لسوء التغذية في حوض بحيرة تشاد، هدى االالتثمار المستمر 

ت التغذية، إلى تحسينات تدريجية في الوضع التغذوي لألطفال دون الن التددل لدى الجهات الفاعلة المحلية التي تقدم ددما

 الخامسةو

هيضا عن تغبية عالية للسكان من دالل التددالت التغذوية في المناطق المستهدفةو وفي  للبرنامجوهبلغت المكاتا القبرية  -105

كل عامال يعيق إيصال برامج التغذية في الحاالت التي لم تتحقق فيها األهداف، لوحا هن القيود المفروضة على الوصول تش

المناطق المتضررة من النزاعو وفيما يتعلق برصد التحديات، الحظت بلدان منبقة  رق هفريقيا هن المنهجية الموصى بها لقياس 

ة دائما بسبا يمكلفة وتقنية للغاية في حين هن البريقة البديلة القائمة على هالاس المكتا لحساب التغبية لم تكن مجد (32)التغبية

  .االفتقار إلى البيانات الديمغرافية الموثوقة

ين هيضا االتخالص االتنتاجات بشأن نسبة السكان المستهدف البرنامجوباالتخدام النتائج المستمدة من تحسين الرصد، يستبيع  -106

 .2016الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع في عام 

 النتائج بالخط العريض تلك التي تعتبر "هالاالية" في إطار النتائج االالتراتيجية وترد في الجداول التالية مؤ رات  -107

 (و2014-2017)

 

                                                           
 و(SQUEAC)دراالة التقييم  ب  الكمي للوصول والتغبية  (32)
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شهرا وبين الحوامل  59أشهر و  6استقرار نقص التغذية أو انخفاضه بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  – 1.1الحصيلة  :2الجدول 

 والمرضعات

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت عن 

  بيانات كافية

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء معدل اإلبالغ

    عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: 1.1.1
 

   ماليين من  4تلقی هکثر من

األطفال والحوامل 

والمرضعات في المشروعات 

القائمة باإلبالغ هطعمة ذات 

كثافة عالية في المغذيات لعالج 

 الوء التغذية الحاد المعتدل

  تم  فاء النسبة المرغوبة من

المستفيدين ومن تم إدراجها 

من العالج في المشروعات 

القائمة باإلبالغو ولم يتحقق 

إال في  2016عام  هدف

مشروعين يبلغان عن حاالت 

 التخلف

 

  93 27 29 معدل التخلف % 

 93 27 29 معدل الوفيات %  

 93 27 29 معدل عدم االستجابة %  

 93 27 29 معدل الشفاء %  

نسبة السكان المستهدفين الذين  1.1.2

 يشاركون في عدد كاف من التوزيعات

 

29 20 69 %  

  القائمة في المشروعات

مليون من  2باإلبالغ، تلقى 

والحوامل  األطفال

والمرضعات هطعمة ذات كثافة 

عالية في المغذيات لعالج الوء 

 (33)التغذية الحاد

  في المائة من  75في

المشروعات القائمة باإلبالغ، 

 ارك المستفيدون في هکثر من 

ثلثي التوزيعاتو وکان الهدف 

 في المائة 66المؤالسي  

 

نسبة السكان المؤهلين الذين  1.1.3

 يشاركون في البرنامج

39 31 79 %  

  في  81في المتوالط،  ارك

المائة من السكان المؤهلين في 

مشروعا من المشروعات  31

القائمة باإلبالغ في هنشبة 

التغذية التي يضبلع بها 

 البرنامج

                                                           
 من تقييم اإلداء على هالاس هذا المؤ رو البرنامجالتي يستبيع فيها  هذه هي المرة األولى (33)
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 والمواد غير الغذائية والتحويالت القائمة على النقد بكميات ونوعية كافية وفي الوقت المناسبالناتج ألف )التغذية(: توزع األغذية والمنتجات الغذائية 

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  6.9 7.9 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدعدد النساء والرجال واأل

  95 194 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  2.9 5 قيمة التحويالت القائمة على النقد المقدمة للمستفيدين )مليون دوالر همريكي(

  533 7 481 6 عدد المواقع المؤالسية الحاصلة على المساعدة: المراكز الصحية

 وصغار األطفال بفعالية: يتم تنفيذ التراسل وتقديم المشورة بشأن األطعمة التغذوية المتخصصة وممارسات تغذية الرضع الناتج كاف

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  003 236 078 305 البرنامجعدد النساء المبلعات على رالائل التغذية التي يدعمها 

  692 153 924 222 مقابل النسبة المقررة البرنامجعدد الرجال المبلعين على رالائل التغذية التي يدعمها 

  158 369 764 513 مقابل النسبة المقررة البرنامجعدد النساء الالتي يتلقين المشورة في مجال التغذية بدعم من 

  119 284 677 423 مقابل النسبة المقررة البرنامجعدد الرجال الذين يتلقون المشورة في مجال التغذية بدعم من 

عدد مقدمي الرعاية المستهدفين )ذكورا وإناثا( الذين يتلقون ثالث رالائل رئيسية يتم تسليمها عن طريق 

 البرنامجالتواصل والمشورة المدعومين من 

991 047 541 364  

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  98 153 (األمريكية الدوالرات بماليين) المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

 أو األفراد/استهالك غذائي مستقر أو محسن خالل فترة المساعدة لألسر المستهدفة و – 2-1حصيلة ال
 

تحقيق االتقرار األمن الغذائي هو تحسين  بالنسبة للسكان المتضررين من البوارئ من دالل توزيع األغذية البرنامج واصل  -108

مليون طن متري من  7و2مليون  خص هكثر من  52و وتلقى ما يقرب من 2016العام هو التحويالت القائمة على النقد في عام 

في المائة من  86في المائة من مجموع األغذية و  77لنقد، مما يمثل مليون دوالر من التحويالت القائمة على ا 761األغذية و

دالل السنةو وفي معظم العمليات، هفادت األالر التي حصلت على  البرنامججميع التحويالت القائمة على النقد التي وزعها 

التكيف السلبية مثل تخبي المساعدة عن تحسن في االتهالك األغذية، واتباع نظام غذائي متنوع، والحد من االتراتيجيات 

 .الوجبات، هو تقليل هحجام الحصص، هو بيع األصول اإلنتاجية

غير كاف لتغبية االحتياجات من الحبوب وذلك بسبا الجفاف  2015/2016وفي الجنوب األفريقي، كان الحصاد في عام  -109

التوالي من انعدام األمن الغذائي، حيث يقدر المرتبط بظاهرة النينيو واإلجهاد المتصل بالبقسو وهدى ذلك إلى النة ثانية على 

مليون نسمةو وهدى التوالع الكبير في  32عدد األ خاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في جميع هنحاء المنبقة بنحو 
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 السكانإلى مضاعفة عدد األ خاص الذين تلقوا المساعدة، وهدى ذلك إلى تحسين االتهالك األغذية لدى  البرنامجاالتجابة 

 و وفي منبقة الشرق األوالط و مال هفريقيا،البرنامجبالمقارنة مع السكان الذين ال يتلقون مساعدة من  ال اليماالمستفيدين، و

  الاهم تنويع طرائق التحويل في تحسين التنوع الغذائي في معظم البلدانو

عدد من البلدان، منها هفغانستان، اقترنت  للتوزيعات العامةو وفي الحصصإلى تخفيض  2016وهدى نقص التمويل في عام  -110

وكلها عوامل تسهم في انعدام  – التخفيضات بمشاكل الوصول، وفرص العمل المحدودة، واإلنتاج المحدود بسبا هنماط البقس

 .األمن الغذائي لألالر

 أو األفراد المستهدفين/استقرار أو تحسن االستهالك الغذائي خالل فترة المساعدة المقدمة إلى األسر المستهدفة و  – 2-1الحصيلة  :3الجدول 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء معدل اإلبالغ

  % 89 65 73 ئيستهالك الغذااالدرجة  1.2.1

  مشروعا من المشروعات  49الاهم

القائمة باإلبالغ في دفض نسبة األالر 

التي لديها درجات االتهالك غذائي 

ضعيفة هو حدية، مما حقق ما ال يقل 

في المائة من ههداف/معالم  90عن 

 2016عام 

  من هصل  3لم يكن التقدم ببيئا إال في

 من المشروعات القائمة باإلبالغ  73

  % 89 64 72 درجة التنوع الغذائي 1.2.2

  من  64مشروعا من هصل  47الاهم

المشروعات القائمة باإلبالغ في 

تحقيق االتقرار التنوع الغذائي لألالر 

المعيشية هو زيادة درجات ، حيث 

في المائة من  90تحقق ما ال يقل عن 

 2016ههداف/معالم عام 

  % 95 41 43 التصدي استراتيجيات مؤشر 1.2.3

  من  41مشروعا من هصل  37الاهم

المشروعات القائمة باإلبالغ في 

تحقيق االالتقرار هو التقليل من 

االتراتيجيات التكيف السلبية، حيث 

في المائة من  90تحقق ما ال يقل عن 

 2016ههداف/معالم عام 

 

غير الغذائية والتحويالت القائمة على النقد بكميات ونوعية كافية وفي الوقت  الناتج ألف توزيع األغذية العام: يتم توزيع األغذية والمنتجات الغذائية والمواد

 المناسب

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  51.7 52.7 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدعدد النساء والرجال واأل
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  744 2 032 4 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  761 308 1 قيمة التحويالت القائمة على النقد المقدمة للمستفيدين )مليون دوالر همريكي(

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  307 3 815 4 قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

  أو األصول المجتمعية/إلى الخدمات األساسية و استعادة أو استقرار الوصول – 3-1الحصيلة 
 

بلدا، بهدف المساعدة على االتعادة هو االتقرار  13عملية للبوارئ واإلنعاش المبكر في  16 البرنامج، هجرى 2016في عام  -111

الوصول إلى األصول والخدمات المجتمعيةو و ملت هذه األنشبة توفير الوجبات المدرالية وتقديم المساعدة إلى المصابين 

لغايات هداء على مستوى الحصائل، وتمكنت من ا/اإليدزو وحققت معظم المشروعات المعالم/بفيروس نقص المناعة البشرية

 .مساعدة هعداد متزايدة من المحتاجين

ونفذت برامج الوجبات المدرالية في موزامبيق وزمبابوي بناء على طلا الحكومة االتجابة لألزمة المتعلقة بظاهرة النينيوو  -112

اء برنامج وطني للتغذية المدرالية، تديره وزارة على إعادة إنش البرنامجوبغية معالجة االحتياجات الملحة في زمبابوي،  جع 

التعليم، على الصعيد المحلي وتواليع نباق ،و وفي موزامبيق، هدى انعدام األمن الغذائي والتغذوي إلى معدالت للتسرب المدرالي 

ين ر من نصف البلبة الذبرنامج  للتغذية المدرالية، عاد هكث البرنامجفي المائة في المناطق المستهدفةو وعندما هددل  50بنسبة 

 .تركوا الدراالة إلى المدرالة

  أو األصول المجتمعية/إلى الخدمات األساسية و استعادة أو استقرار الوصول – 3-1الحصيلة : 4الجدول 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعا

ت التي 

أبلغت عن 

بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 الرئيسيةمعالم األداء  درجة األداء

والبنات في  والدمعدل االتبقاء األ 1و3و1

 البرنامجالمدارس التي يساعدها 

10 7 70 %  

  حققت المشروعات القائمة باإلبالغ

السبعة معدالت االتبقاء لألطفال في 

المدارس تجاوزت الهدف المؤالسي 

 في المائة 70البالغ 

والبنات  والدمعدل التحاق األ 2و3و1

 البرنامجبالمدارس التي يساعدها 

 

9 7 78 %  

  مشروعات نموا إيجابيا في  5الجلت

في المائة هو هكثر  90االلتحاق، وحققت 

 2016من ههداف/معالم عام 

من المشروعات القائمة  6من بين  4في       معدل تخلف العمالء عن: 3و3و1

باإلبالغ، كانت معدالت التخلف بين 

مرضى العالج المضاد للفيروالات 

في  15هقل من  البرنامجالرجعية بمساعدة 

  100 6 6 للفيروالات الرجعيةالعالج المضاد %  

 100 3 3 عالج السل المالحا مبا رة %  

  برامج الوقاية من انتقال العدوى من

 األم إلى البفل
1 1 100 %  
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  أو األصول المجتمعية/إلى الخدمات األساسية و استعادة أو استقرار الوصول – 3-1الحصيلة : 4الجدول 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعا

ت التي 

أبلغت عن 

بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 الرئيسيةمعالم األداء  درجة األداء

الفير" للعمل في حاالت امعيار " – المائة

 (34)البوارئ

  حققت المشروعات القائمة باإلبالغ الثالثة

األهداف المتعلقة بالتخلف عن عالج السل 

  جالبرنامبالنسبة للمرضى الذين يساعدهم 

  حقق المشروع الوحيد الذي هبلغ عن برامج

الوقاية من انتقال الفيروس من األم إلى 

الفير" المتعلق بالتخلف عن االبفل هدف "

 العالج

  %50 4 8 درجة األصول المجتمعية 4و3و1

  من  4مشروعات من هصل  3حققت

المشروعات القائمة باإلبالغ ههداف/معالم 

المجتمع المحلي، لزيادة هصول  2016عام 

 هو تجاوزتها

 

زيع (: توالمساعدة الغذائية مقابل التدريبو المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصولالمخرج ألف )الوجبات المدرسية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز و

 بكميات ونوعية كافية وفي الوقت المناسباألغذية والمنتجات الغذائية والمواد غير الغذائية والتحويالت القائمة على النقد 

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  2.8 2.7 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدعدد النساء والرجال واأل

  36 61 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  20 40 للمستفيدين )مليون دوالر همريكي(قيمة التحويالت القائمة على النقد المقدمة 

  225 2 998 2 عدد المواقع المؤالسية الحاصلة على المساعدة: المدارس

 سبل العيش التي تم بناؤها أو استعادتها أو صيانتها من قبل األسر والمجتمعات المستهدفة أصول  الناتج باء: األصول المجتمعية أو

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  095 1 536 2 كيلو متر من البرق والممرات الجبلية التي بنيت/هعيد تأهيلها

  475 717 هكتار من األراضي المحمية هو المحسنة، بما في ذلك الغابات المزروعة

  43 62 جسور  يدت/هعيد تأهيلها

                                                           
(34) http://www.sphereproject.org/ 
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 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  51 84 قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

تستطيع المؤسسات الوطنية والهيئات اإلقليمية ومجتمع العمل اإلنساني االستعداد لحاالت الطوار   – 4-1الحصيلة 

 وتقييمها واالستجابة لها

 

على إنقاذ األرواح وحماية البل العيش في حاالت البوارئ ارتباطا مبا را باإلجراءات التي تتخذها  البرنامجترتبط قدرة  -113

الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظمات اإلقليمية في مجال اإلعداد للصدمات والتصدي لهاو وبالتعاون مع المنظمات الوطنية 

الخبرات في مجال اإلنذار المبكر، والتخبيط للبوارئ وتحليل هشا ة  جالبرنامواإلقليمية والمحلية إلدارة الكوارث، يتقاالم 

 .األوضاع ورالم درائبها، ويقدم الدعم في مجال اللوجستيات واالتصاالت والهندالة في حاالت البوارئ

ل من ة، بتمويإلى مجتمع المساعدة اإلنسانية في حاالت البوارئ تتمتع بموارد جيد البرنامجوكانت ددمات الدعم التي يقدمها  -114

كان فعاال في البرنامج ، وهظهرت الدراالات االالتقصائية للزبائن وهصحاب المصلحة هن 2016المانحين غبى احتياجات عام 

هذا الدورو و ملت األنشبة نشر المعلومات عن الهياكل األالاالية والجمارك وتوافر الوقود واالدتناقات اللوجستية؛ وإنشاء 

نات الوصل الموثوق باإلنترنت؛ وتخزين ونقل مواد اإلغاثة في قباعات التعليم والمياه والصرف  بكات اتصال وتقاالم إمكا

الصحي والمأوى واألمن الغذائي؛ وتوفير الوقود للحد من التأدير في وصول المساعدة إلى المواقع النائيةو وباإلضافة إلى ذلك، 

ل الجوي في هايتي تمثل  ريان الحياة الحرج للسكان المتضررين، اعتبر المستجيبون للبوارئ هن ددمات األمم المتحدة للنق

 .راكا إلى بعض هكثر المواقع صعوبة في العالم من حيث إمكانية الوصول إليها 290 000حيث هنها تمكنت من تأمين السفر لـ 

المؤالسي لحاالت البوارئ محدودة في عام  التعدادفي دعم اال البرنامجوكانت قاعدة األدلة على مستوى الحصائل لتقييم هداء  -115

لحاالت  دادالتعالمساعدة التقنية والتدريا في مجال اال البرنامجو وتلقى عدد كبير من الموظفين الحكوميين والشركاء من 2016

و واليظل ابةالبوارئ، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات لتقييم المساهمة في التغييرات في قدرة الحكومات على االالتج

واليجري تعزيز  2021-2017للفترة  للبرنامجلحاالت البوارئ جزءا من نموذج اإلبالغ الموحد  التعدادمؤ ر القدرة على اال

  .ثللكوار التعدادمع الحكومات المضيفة في إنشاء وإدارة تدابير اال البرنامجمنهجيت  واالتخدام  لقياس مدى فعالية عمل 

  



 46         الجزء الثاني|  2016 تقرير األداء السنوي لعام

 

 ستطيع المؤسسات الوطنية والهيئات اإلقليمية ومجتمع المساعدات اإلنسانية االستعداد لحاالت الطوار  وتقييمها واالستجابة لهات 4-1: الحصيلة 5الجدول 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

 التعدادمؤ ر اال  1.4.1

والقدرة على االالتجابة 

 لحاالت البوارئ

9 4 44 %   

  هظهر اثنان من المشروعات األربعة القائمة

باإلبالغ عن زيادة قدرة الحكومة على 

 لحاالت البوارئ التعداداال

معدل رضا   1.4.2

 المستخدمين
12 9 75 %   

  هبلغ مستخدمو ددمات اللوجستيات

البوارئ وتكنولوجيا المعلومات في حاالت 

وددمات األمم المتحدة للنقل الجوي في 

هفغانستان عن معدالت رضا التي تفي 

من هصل تسعة مشروعات  7باألهداف في 

وفي المشروعين المتبقيين،  (35)قائمة باإلبالغ

 في المائة 80كانت معدالت الرضا هكثر من 

 

 الناتج جيم: زيادة اللوجستيات المقدمة، خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي في حاالت الطوار  أو خدمات االتصاالت في حاالت الطوار  

 مؤشرات النواتج
 ال  ح ق الف    له ال    

  71 72 عدد مناطق العمليات التي تغبيها  بكة االتصاالت األمنية المشتركة )المتوالط العالمي(

مثل النقل والتخزين وتوفير  البرنامجعدد الوكاالت والمنظمات التي تستخدم الخدمات التي يقدمها 

 البيانات والتنسيق

1 510 1 737  

  453 142 801 47 كمية البضائع اإلنسانية التي يتم مناولتها هو نقلها هو نقلها )طن متري(

 و/أو دعمها: قدرة إدارة الطوار  التي تم إنشاؤها دالالناتج 

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

الموظفون الحكوميون/الشركاء الذين يتلقون المساعدة التقنية والتدريا )األمن، واالتصاالت في 

 حاالت البوارئ، ورصد األمن الغذائي، وتصميم البرامج وتنفيذها، ووضع السياالات(
14 523 13 870  

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  310 302 (األمريكية الدوالرات بماليين) المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

  

                                                           
 ترد في الجزء الثالث تفاصيل عن رضا العمالء عن الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات في حاالت البوارئ وتنسيقات األمن الغذائيو ( 35)
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البلدان الخارجة من عدم االالتقرار والصراعات والكوارث الببيعيةو وفي هذه السياقات الهشة،  2يستهدف الهدف االالتراتيجي  -116

هفقر الناس وهكثرهم ضعفا، بمن فيهم الالجئون والمشردون، من دالل دعم التغذية واألمن الغذائي وتعزيز  البرنامجيساعد 

هيضا المساعدة للحكومات والمجتمعات المحلية في إعادة  البرنامجاالالتقرار والقدرة على الصمود واالعتماد على الذاتو ويقدم 

 .الرتباط باألالواق وإدارة النظم الغذائيةبناء البل العيش وتعزيز القدرات على ا

من دالل األنشبة المضبلع بها في  2016المساعدة في عام  البرنامجفي المائة من جميع المستفيدين من  14وقد تلقى نحو  -117

  .في المائة من جميع النفقات التشغيلية 8و وتمثل البرامج المنفذة في إطار هذا الهدف 2إطار الهدف االالتراتيجي 

كان األداء قويا من حيث تحسين االتهالك المستفيدين لألغذية والحصول على التعليم واألصول المجتمعية ومعالجة نقص و -118

مستوى الحصائل تحد من تقييم القدرة الوطنية على تلبية احتياجات انعدام األمن  في اإلبالغ على فجواتالتغذيةو غير هن ال

 .الغذائي

 استهالك الغذاء أو الحفاظ عليها خالل فترة تقديم المساعدة إلى األسر المستهدفة تحقيق كفاية – 1-2الحصيلة  
 

للتوزيع العام لألغذية والتحويالت القائمة على النقد في الياقات ما بعد البوارئ على زيادة معدالت  البرنامجالاعدت عمليات  -119

االتهالك األغذية والتنوع الغذائي لدى الفئات الضعيفة من السكان والوصول بها إلى مستويات كافية في عدة مواقعو وباإلضافة 

  .المي هعلى مما كان مخببا ل  من حيث عدد المستفيدين وكمية األغذيةإلى ذلك، كان حجم األنشبة المنفذة على الصعيد الع

دة الغذائية المساعويتمثل هحد عوامل نجاح تحسين االالتهالك الغذائي في منبقة همريكا الالتينية والبحر الكاريبي في برنامج  -120

لتشجيع اإلنتاج الزراعي، بما في ذلك زراعة الخضرواتو وحيثما كان لألعاصير واألمبار الغزيرة آثار  مقابل إنشاء األصول

اللبية على اإلنتاج الزراعي، مثال في الفلبين، الجل انخفاض في االتهالك األغذية حتى نهاية العامو وفي حين هن  لوحظت 

البلدان، ال تزال النظم الغذائية تفتقر في كثير من األحيان إلى كميات اتجاهات إيجابية عامة من حيث التنوع الغذائي في عدد من 

كافية من البروتين والفواك  والسكرو وفي باكستان،  كلت الممارالات الغذائية الثقافية في بعض مناطق التددل تحديا لتحسين 

  .تكرر تناول البعام

األالر إلى األغذية، وتستند إلى تواتر االالتهالك والتنوع  تعتبر مؤ را يمثل وصول الغذائيالتهالك االوفي حين هن درجة  -121

الغذائي، فإنها ال تقيم جودة النظام الغذائي من حيث االالتهالك المنتظم للبروتين والمغذيات الدقيقة الهامةو ولتضمين هذا الجانا 

 في إطار النتائج المؤالسية التغذية"  – الغذائيالتهالك االمؤ را يسمی "درجة  البرنامجفي الرصد والتحليل، هددل 

  .( لقياس مدى کفاية النظام الغذائي لألالر في توفير مجموعات غذائية تتضمن المغذيات الكبيرة والدقيقة2017-2021)

  

2الهدف االستراتيجي 

سبل كسب العيش والتغذية وإنشاء أو استعادة األمن الغذائي دعم 

إعادة بنائها في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوار أو 
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 استهالك الغذاء أو الحفاظ عليها خالل فترة تقديم المساعدة إلى األسر المستهدفة تحقيق كفاية – 1-2 : الحصيلة6الجدول 

المشروعات ذات  الحصائلمؤشرات 

 الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء معدل اإلبالغ

 الغذائيستهالك االدرجة  2-1-1

 

24 20 83 %   

  مشروعا قائما باإلبالغ، حقق  20من بين

مشروعا إلى ههداف/معالم عام  18

لمجموعة واحدة مستهدفة على  2016

 األقل من المستفيدين

 درجة التنوع الغذائي 2-1-2

 

24 20 83 %   

  مشروعا  20مشروعا من بين  18زاد

قائما باإلبالغ من تنوع النظام الغذائي 

في  90المتوالط لألالرة، حيث تحقق 

 المائة من قيم األهداف/المعالم الرئيسية

 التصدي استراتيجيات مؤشر 2.1.3

 

14 11 79 %   

  11مشروعات من هصل  10دفض 

مشروعا قائما باإلبالغ االتراتيجيات 

التكيف السلبية بين األالر التي تتلقى 

 المساعدة

 

 المناسب تالتوزيع العام لألغذية والمنتجات الغذائية والمواد غير الغذائية والتحويالت القائمة على النقد موزعة بكميات ونوعية كافية وفي الوق – الناتج ألف

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  1.6 0.9 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدعدد النساء والرجال واأل

  72 33.7 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  19.7 17.2 قيمة التحويالت القائمة على النقد المقدمة للمستفيدين )مليون دوالر همريكي(

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  60 114 قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

أو الخدمات، بما في ذلك البنية التحتية للمجتمعات المحلية /تحسين فرص الوصول إلى األصول و – 2-2الحصيلة 

 واألسواق

 

 

من دالل برامج للحد من انعدام  2016ماليين مستفيد في البيئات الهشة في عام  8مساعدات غذائية مستهدفة إلى البرنامج قدم  -122

( العمل على 2( المساعدة على إنشاء وصون األصول التي تساهم في صمود المجتمعات المحلية؛ 1األمن الغذائي من دالل: 
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التعليمية وتوفير  بكات األمان للمساعدة على إعادة حياة األطفال إلى وضعها الببيعي وزيادة التماالك االجتماعي االتعادة النظم 

  .بعد فترات االضبراب

 96مدرالة في الياقات ما بعد حاالت البوارئ، مما الاعد  6 600وجبات في الموقع وحصص منزلية ألكثر من  البرنامجوقدم  -123

تي ُحددت بأنها بحاجة إلى الدعم بسبا الياقاتها الهشة فيما بعد البوارئو وفي هذه الحاالت، كانت في المائة من المدارس ال

الوجبات المدرالية بمثابة حافز هام لألالر إلرالال هطفالها إلى المدارس والاهمت في إحداث تحسينات ملحوظة في معدالت 

منهم واالتبقائهم فيهاو و ملت العوامل الداعمة التي حددتها  اتبنالتحاق األطفال بالمدارس التي تتلقى المساعدة، وال اليما ال

المشروعات المبلغ عنها التوعية المجتمعية وتعبئة المجتمع، وتحسين الظروف األمنية، مما هوجد بيئة يشعر فيها اآلباء باالرتياح 

  .للسماح ألطفالهم بااللتحاق بالمدارس

المساعدة الغذائية مقابل إنشاء ؤها هو االتعادتها هو صيانتها، من دالل برامج وقد حقق عدد األصول المجتمعية التي تم بنا -124

و و ملت هذه 2016باالتخدام األغذية هو التحويالت القائمة على النقد، األرقام المستهدفة في معظم الحاالت في عام  األصول

 000هكتار من األراضي، وبناء  140 000 كيلومتر من البرق والبرق الجبلية، وإعادة تأهيل 8 000األنشبة  ق هكثر من 

 من نقل المستفيدين من التوزيع العام لألغذية إلى البرنامجمتر مكعا من السدودو ففي السودان، على البيل المثال، تمكن  200

رادات ة اإليبعد عملية إعادة االالتهداف، حيث هفادت هغلبية المشاركين عن زياد المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصولهنشبة 

 .المتعلقة باألصول المنشأة والتدريا الذي تم تلقي 

غير هن كمية األغذية وقيمة النقدية الموزعة لم تصل إلى مستوى المساعدة المقررة هالاالا بسبا نقص التمويلو وفي تشاد ومالي  -125

ذ لبناء القدرة على الصمود، ولم ينفوالنيجر، هدى التركيز على تلبية االحتياجات البارئة إلى دفض مستوى الموارد المتاحة 

  .العديد من األنشبة المقررة
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 أو الخدمات، بما في ذلك البنية التحتية للمجتمعات المحلية واألسواق/تحسين فرص الوصول إلى األصول و  – 2-2الحصيلة : 7الجدول 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

  % 64 14 22 درجة األصول المجتمعية 1و2و2

  مشروعا من  14من هصل  9تجاوز

المشروعات القائمة باإلبالغ 

لزيادة هصول  2016ههداف/معالم عام 

 المجتمعات المحلية المحلي

والبنات في  والدمعدل االتبقاء األ 2-2-2

 البرنامج المدارس التي يساعدها

13 11 85 %  

  تجاوزت جميع المشروعات القائمة

في المائة  70نسبة  14باإلبالغ الـ 

المستهدفة مؤالسيا لالالتبقاء: بلغت 

المعدالت التي تحققت في المدارس التي 

في المائة للبنات و  94 البرنامجيساعدها 

 والدفي المائة لأل 93

والبنات  والدمعدل التحاق األ 2-2-3

 لبرنامجبالمدارس التي يساعدها ا

13 10 77 %  

  من  10مشروعات من هصل  9الجلت

المشروعات القائمة باإلبالغ نموا إيجابيا 

منها  4في االلتحاق بالمدارس؛ وحقق 

في المائة هو هكثر من  90نسبة 

 2016ههداف/معالم عام 

 

 يرغ والمواد الغذائية والمنتجات األغذية توزيع: المساعدة الغذائية مقابل التدريب/المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصولو المدرسية الوجبات – ألف الناتج

 المناسب الوقت وفي كافية ونوعية بكميات النقد على القائمة والتحويالت الغذائية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  8.0 9.8 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدوالرجال واألعدد النساء 

  184 348 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  48 141 قيمة التحويالت القائمة على النقد المقدمة للمستفيدين )مليون دوالر همريكي(

  403 6 664 6 عدد المواقع المؤالسية الحاصلة على المساعدة: المدارس

 الناتج باء: أصول المجتمعات المحلية أو سبل العيش التي تم بناؤها أو استعادتها أو صيانتها من قبل األسر والمجتمعات المستهدفة

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  119 8 914 8 كيلو متر من البرق والممرات الجبلية التي بنيت/هعيد تأهيلها

  863 146 220 154 األراضي المحمية هو المحسنة، بما في ذلك الغابات المزروعةهكتار من 

  12 10 جسور  يدت/هعيد تأهيلها
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  3038 3104 آبار تم حفرها

  107 196 868 254 حجم السدود المبنية )بالمتر المكعا(

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  218 532 النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(قيمة 

 

استقرار نقص التغذية أو خفضه، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم  – 3-2الحصيلة 

 الدراسةشهرا وبين الحوامل والمرضعات واألطفال في سن  59أشهر و  6بين 

 

 

ماليين من المستهدفين من األطفال  3األغذية الكثيفة المغذيات لما يقرب من  البرنامجوفي الياقات ما بعد البوارئ، قدم  -126

والحوامل والمرضعات، والمرضى الذين يتلقون العالج المضاد للفيروالات العكوالة والعالج من السلو وباإلضافة إلى ذلك، 

  .2016 في عامالبرنامج  خص في الرالائل التغذوية التي يدعمها  300 000هدرج ما يقرب من 

في الموارد،  فجواتفي المائة من المبلغ المقررو وردا على ال 58وبلغت نسبة كمية األغذية الموزعة في إطار هذه الحصيلة  -127

قلصت المكاتا القبرية طول فترة المساعدة، حيث لم تقدم التغذية التكميلية الشاملة إال دالل موالم العجاف وإلى مجموعات 

سهم في ت البرنامج ة الوء التغذية الحادو غير هن البيانات تشير إلى هن المساعدة الغذائية المقدمة منهقل من المستفيدين لمعالج

 فاء المستفيدين الذين يعالجون من الوء التغذية الحاد المعتدل، في حين هن برامج الوقاية لكل من الوء التغذية المزمن والحاد 

 غبت قباعات كبيرة من السكان المستهدفينو

كيفية  البهي تبينعروض إيضاحية عن ا ما تعزى اإلنجازات اإليجابية إلى تقديم مشورة تغذوية محلية لمقدمي الرعاية ووكثير -128

 .االتخدام المنتجات التغذوية المقواة والتكميلية والمتخصصة

 

أشهر  6األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين استقرار نقص التغذية أو خفضه، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين  – 3-2: الحصيلة 8الجدول 

 شهرا وبين الحوامل والمرضعات واألطفال في سن الدراسة 59و

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

عالج سوء التغذية الحاد  2.3.1

 المعتدل:
   

 
  تلقى هكثر من مليون من األطفال

والحوامل والمرضعات ومرضى العالج 

المضاد للفيروالات الرجعية  هطعمة ذات 

كثافة عالية في المغذيات لعالج الوء 

 التغذية الحاد المعتدل

 في المائة من المشروعات القائمة  82ي ف

باإلبالغ، تم  فاء النسبة المرغوبة من 

من العالج  المستفيدين ومن تم إدراجها

في المشروعات القائمة باإلبالغو ولم 

  85 11 13 معدل التخلف % 

 85 11 13 معدل الوفيات %  

 85 11 13 معدل عدم االستجابة %  

    85 11 13 معدل الشفاء %  
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أشهر  6األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين استقرار نقص التغذية أو خفضه، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين  – 3-2: الحصيلة 8الجدول 

 شهرا وبين الحوامل والمرضعات واألطفال في سن الدراسة 59و

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

إال في  2016يتحقق هدف عام 

 مشروعين يبلغان عن حاالت التخلف

نسبة السكان المستهدفين الذين   2.3.2

 يشاركون في عدد كاف من التوزيعات
17 11 65 %  

   تم توفير هطعمة ذات كثافة عالية في

مليون طفل للوقاية من   6و1المغذيات لـ 

 الوء التغذية الحاد والمزمن

  في المشروعات القائمة باإلبالغ،  ارك

 66جميع المستفيدين في ما ال يقل عن 

وهذه النسبة   – التوزيعات في المائة من

 2016هي الهدف لعام 

نسبة السكان المؤهلين الذين    2.3.3

 يشاركون في البرنامج )التغطية(

22 15 68 %  

  القائمة باإلبالغ،  15في المشروعات الـ

في المائة من السكان المؤهلين  87 ارك 

 التغذوية البرنامجفي هنشبة 

نسبة األطفال الذين يستهلكون  2.3.4

 الحد األدنى المقبول من الوجبات 

 

15 11 73 %  

 36  11في المائة من المشروعات الـ 

القائمة باإلبالغ، حققت الهدف الخاص 

باالتهالك األطفال لنظام غذائي مقبول؛ و 

مما  – في المائة هظهرت تقدما معتدال 27

يعني هن االتجاه إيجابي في  ما مجموع  

 في المائة من المشروعات  63

متوالط عدد هيام الدراالة في  5و3و2

الشهر الذي يتم في  تقديم هغذية مقواة 

متعددة هو تقديم ما ال يقل عن هربع 

 مجموعات غذائية

5 5 100 %  

  قدمت جميع المشروعات القائمة باإلبالغ

متنوعة لتالميذ  الخمسة هغذية مدعمة هو

المدارس في العدد المقرر من األيام في 

 الشهر

 

 باسالتغذية: توزع األغذية والمنتجات الغذائية والمواد غير الغذائية والتحويالت القائمة على النقد بكميات ونوعية كافية وفي الوقت المن – الناتج ألف

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  3.0 5.3 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدالنساء والرجال واأل عدد

  54 93 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  052 5 951 5 عدد المواقع المؤالسية الحاصلة على المساعدة: المراكز الصحية
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 التغذوية المتخصصة وممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال بفعالية: يتم تنفيذ التراسل وتقديم المشورة بشأن األطعمة الناتج كاف

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  278 237 789 276 بالمقارنة باألعداد المخبط لها البرنامجعدد النساء المبلعات على رالائل التغذية التي يدعمها 

  721 36 789 38 بالمقارنة باألعداد المخبط لها البرنامجعدد الرجال المبلعين على رالائل التغذية التي يدعمها 

  822 110 586 121 ابالمقارنة باألعداد المخبط له البرنامجعدد النساء الالتي يتلقين المشورة في مجال التغذية بدعم من 

  387 10 453 14 بالمقارنة باألعداد المخبط لها البرنامجعدد الرجال الذين يتلقون المشورة في مجال التغذية بدعم من 

عدد مقدمي الرعاية المستهدفين )ذكورا وإناثا( الذين يتلقون ثالث رالائل رئيسية يتم تسليمها عن طريق 

 البرنامجالتواصل والمشورة المدعومين من 

742 328 533 713  

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

 (األمريكية الدوالرات بماليين) المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة
190 64  

 

 تنمية القدرات على تلبية االحتياجات الوطنية المتعلقة بانعدام األمن الغذائي – 4-2الحصيلة 
 

كثيرا ما تؤدي النزاعات واألزمات الممتدة إلى هشا ة مستمرة، مع انخفاض فرص الوصول إلى األالواق وتوقف اإلمدادات  -129

من دبرت  في مجال  راء األغذية واللوجستيات والهندالة، على البيل المثال  البرنامجالغذائيةو وفي مثل هذه الحاالت، يستفيد 

 قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على إدارة النظم الغذائيةو من دالل العمل في  راكات بهدف زيادة

ولم  (36)في المائة من االحتياجاتو 20التصدي النعدام األمن الغذائي إلى الموارد: فقد  ملت النفقات  وتفتقر تنمية القدرات على -130

كافية هيضا الالتخالص االالتنتاجات على مستوى المؤالسة، على الرغم من وجود بعض  البرنامجتكن قاعدة األدلة لتقييم هداء 

(عدد التقارير عن رصد األمن الغذائي والتغذية والترصد، مما تم إنتاج  1االنجازات الهامة على مستوى النواتج من حيث: 

  .( تقديم الدعم التقني2؛ البرنامجبدعم من 

االا معقدا وتقنيا للغاية لألداء على مستوى الحصائل في تنمية القدراتو ويتسم تنفيذه بكثافة ويعد مؤ ر القدرات الوطنية مقي -131

  (37)وبشأن تنمية القدرات البرنامجالمعرفة والموارد، مما يجعل من الصعا قياس المؤ ر، وهو ما تم توثيق  في تقييم الياالة 

( يواصل تعزيز هحكام  المتعلقة بالرصد واإلبالغ عن جميع هعمال 1هن:  للبرنامج وه ار التقييم، ضمن توصيات ، إلى هن  ينبغي -132

( إدراج دراالات نوعية توضيحية في 2تعزيز القدرات من دالل التوالع في المعلومات الكمية والنوعية التي يجمعها ويحللها؛ 

 دبب  االالتراتيجية القبريةو

بتنقيح وصقل نهج  في وضع دبوط  2016في عام  البرنامجقام وفي محاولة لتعزيز اإلبالغ عن تنمية القدرات في المستقبل،  -133

تعميم الخبط  ال اليمااألالاس ورصد مبادرات تنمية القدراتو وباالالتفادة من زدم وفرصة دارطة البريق المتكاملة، و

و 2018و 2017بادتبار لتحقق ميداني من صحة نهج جديد اليتم تنفيذه على مدى عامي  البرنامجاالالتراتيجية القبرية، قام 

وهذا النهج المنقح الذي يدعو إلى إجراء دط هالاس لتحليل القدرات الوطنية في مجاالت محددة، يتما ى تماما مع منهجية 

وإن كان مبسبا ومنقحا لمعالجة بعض التحديات التشغيلية التي تواج  تنفيذ  – مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ويرتكز عليها

                                                           
 الصناديق االالتئمانية التي تشمل عدة هنشبة لتنمية القدراتو شروعاتال يغبي هذا التحليل م (36)

(37)  A/Rev.1-WFP/EB.1/2017/6   
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م التقدم من تحسين الوثائق وتقيي البرنامجوفي الوقت نفس ، اليمكن النهج المقترح لرصد األداء السنوي  مؤ ر القدرة الوطنيةو

 .المحرز على طول المسارات الحرجة التي تسهم في إحداث تغييرات في مستويات القدرات الوطنية

 (و2021-2017)وبناء على ذلك، هدرج مقياس جديد على مستوى الحصائل في إطار النتائج المؤالسية  -134

 

 تنمية القدرات على تلبية االحتياجات الوطنية المتعلقة بانعدام األمن الغذائي – 4-2الحصيلة  :9الجدول 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

     الوطنيةمؤشر القدرات  2.4.1

  تنمية اللذان هبلغا عن حقق المشروعان

القدرات المتصلة باألمن الغذائي 

  ههدافهما

 40 2 5 برامج األمن الغذائي %   

 ال ينببق — — — عام 

 0 0 1  التغذية %   

 ال ينببق — — — القدرة على الصمود 

 0 0 3 الوجبات الغذائية %   

 

في مجال السياسات والدعم التقني لتعزيز إدارة سلسلة إمدادات األغذية، والمساعدات الغذائية، والتغذية، ونظم األمن الغذائي بما في  المشورةتقديم هاء:  الناتج

 ذلك نظم المعلومات المتعلقة باألمن الغذائي

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  5 7 لبرنامجاعدد التقييمات الوطنية/عمليات جمع البيانات التي هدمج فيها األمن الغذائي والتغذية بدعم من 

  60 62 عدد هنشبة الدعم التقني المقدمة بشأن رصد األمن الغذائي والمساعدة الغذائية

 الناتج واو: تعزيز النظم الوطنية لرصد االتجاهات في األمن الغذائي والتغذية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  163 203 عدد النظراء الحكوميين المدربين على جمع البيانات وتحليلها بشأن األمن الغذائي والتغذوي

  15 16 البرنامجعدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي والتغذية المنتجة بدعم من 

 البرنامج من بدعم المنتجة والتغذية الغذائي األمن مراقبة/رصد تقارير عدد: الم الناتج

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

على تصميم برامج التغذية وتنفيذها وغير ذلك من  البرنامجعدد الموظفين الحكوميين الذين دربهم 

 التقنية/االالتراتيجية/اإلدارية(الشؤون المجاالت ذات الصلة بالتغذية )
3 469 2 187  

 في هذا المجال : التغذية الوطنية، الوجبات المدرسية، سياسات شبكة األمان و/أو األطر التنظيمية المعمول بهاميمالناتج 

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

 كافيةالبيانات غير  )التغذية والوجبات المدرالية و بكة األمان( البرنامجالبرامج الوطنية التي هعدت بدعم من 

 البيانات غير كافية عدد السياالات الوطنية لشبكات األمان التي تراعي التغذية
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 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  12 63 قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

 

، إلى تمكين الفقراء من تلبية احتياجاتهم التغذوية والغذائية من دالل المساعدة 3، في إطار الهدف االالتراتيجي البرنامجيهدف  -135

على بناء صمودهم همام الصدمات في المستقبل، مما يؤدي بدوره إلى كسر حلقة انعدام األمن الغذائي والتبعيةو وباالتخدام كل 

  بما يلي: البرنامجام من هنشبة الدعوة والمساعدة الغذائية، ق

 تعزيز قوته الشرائية لربط المزارعين هصحاب الحيازات الصغيرة باألالواق؛ 

  بناء قدرات األالر والمجتمعات المحلية والبلدان على التحضير لمخاطر الكوارث والمناخ وإدارتها واالالتجابة لها؛ 

  المبکر والتأها للبوارئ من هجل األمن الغذائي والتغذيةزيادة قدرات الحکومة علی إنشاء وإدارة وتواليع نظم اإلنذار.  

ال يحصل إال على هدنى مستوى من الموارد الموجهة لألهداف االالتراتيجية  3، بقي الهدف االالتراتيجي 2016وفي عام  -136

في المائة فقط من  3المقدمة، واألغذية الموزعةو وبلغت الموارد المصروفة  الحصصاألربعة، مما هثر على عدد المستفيدين، و

  في المائة من االحتياجات المقررةو 20إجمالي اإلنفاق، وكانت هقل من 

على تعزيز األمن الغذائي وهمن  البرنامجو والاعد 3وكان األداء على مستوى الحصائل مختلبا في إطار الهدف االالتراتيجي  -137

ناء منتجين والتجار المحليينو غير هن النتائج في بالبل العيش للمجتمعات المحلية وهحرز تقدما في تحفيز فرص التسويق لل

 والقدرات على إدارة الصدمات والمخاطر المنادية لم تكن حاالمة

ساهم تحسين فرص الحصول على موارد سبل العيش في تعزيز القدرة على الصمود والحد من المخاطر  – 1-3الحصيلة 

 واألسر المستهدفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي  الناجمة عن الكوارث والصدمات التي تواجهها المجتمعات

 

 

على تعزيز األمن الغذائي ووصول األالر  البرنامجكثيرا ما تركز عمليات الحد من مخاطر الكوارث التي يضبلع بها  -138

، الاعد 2016والمجتمعات المحلية إلى األصول بغية تعزيز قدرتها على تحمل الصدمات والتكيف مع تغير المناخو وفي عام 

لية حفي تحسين كمية ونوعية النظم الغذائية للناس، مع التشجيع هيضا على زيادة إمكانية حصول األالر والمجتمعات الم البرنامج

على األصول من هجل تعزيز القدرة على الصمود همام الصدمات، والحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ، من 

  باالتخدام طرائق تحويالت األغذية هو التحويالت القائمة على النقدو المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصولدالل برمجة 

3الهدف االستراتيجي 

الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية 

من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذويةوالبلدان 
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ي غرب هفريقيا والجنوب األفريقي إلى االتخدام نهج ثالثي الجوانا لتصميم وتنفيذ بناء القدرة وعزيت النتائج اإليجابية في منبقت -139

 لهاو و مل هذا النهج ما يلي: التعدادعلى الصمود، والشروع في  بكات همان إنتاجية وبرامج للحد من مخاطر الكوارث واال

( وضع 2األمن الغذائي والصدمات الببيعية وتدهور األراضي؛ ( تحليل السياق المتكامل للجمع بين االتجاهات التاريخية في 1

برامج موالمية لكسا العيش من هجل تصميم دبط تشغيلية متعددة السنوات ومتعددة القباعات باالتخدام المنظور الموالمي 

 .لمحلية( التخبيط التشارکي القائم علی المجتمع المحلي لوضع دبط تتناالا مع المتبلبات ا3والمنظور الجنساني؛ 

وكثيرا ما هبلغت المكاتا القبرية عن صعوبات في حساب األصول وتحديد تلك التي تعتبر وظيفية، على النحو الذي يبلب   -140

 ، وهو درجة األصول المجتمعيةو ومن ثم، فإن إطار النتائج المؤالسية الجديد للبرنامجمؤ ر الحصائل الحالي 

و مؤ ر جديد للحصائل لقياس المنافع التي تم الحصول عليها من األصول وه – ( االتحدث مؤ ر فائدة األصول2017-2021)

و واالتنادا إلى تصورات الناس، يبلغ هذا المؤ ر عن النسبة المئوية للسكان في المجتمعات المستهدفة البرنامجالمنشأة بدعم من 

  .التي تبلغ عن فوائد قاعدة األصول المعززة لكسا العيشو

 

ساهم تحسين فرص الحصول على موارد سبل العيش في تعزيز القدرة على الصمود والحد من المخاطر الناجمة عن  – 1-3الحصيلة  :10الجدول 

 الكوارث والصدمات التي تواجهها المجتمعات واألسر المستهدفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

بيانات عن 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

 درجة األصول المجتمعية 3.1.1

 

39 21 54 %  

  من  21مشروعا من هصل  12في

المشروعات القائمة باإلبالغ، تحققت 

زيادة في هصول المجتمع المحلي هو 

 2016تجاوزت ههداف/معالم عام 

 الغذائي االستهالك درجة 3-1-2

 

41 32 78 %  

  من  32مشروعا من هصل  27الاهم

المشروعات القائمة باإلبالغ في دفض 

نسبة األالر التي لديها االتهالك غذائي 

ضعيف هو حدي، وفي تحقيق ما ال يقل 

في المائة من ههداف/معالم عام  90عن 

بلدان هدرى تقدما  5؛ والجل 2016

 معتدال

 درجة التنوع الغذائي 3.1.3

 

38 29 76 %  

من  29مشروعا من بين  20 حقق •

المشروعات القائمة باإلبالغ تحسنا في 

 90التنوع الغذائي لألالر المعيشية نسبت  

في المائة هو هكثر من ههداف/معالم عام 

2016 

 

 التصدي استراتيجيات مؤشر 3.1.4

 

 

22 

 

 

15 

 

 

68 % 

 
من المشروعات القائمة  15دفض  •

االتراتيجيات التكيف السلبية باإلبالغ 



 57         الجزء الثاني|  2016 تقرير األداء السنوي لعام

 

ساهم تحسين فرص الحصول على موارد سبل العيش في تعزيز القدرة على الصمود والحد من المخاطر الناجمة عن  – 1-3الحصيلة  :10الجدول 

 الكوارث والصدمات التي تواجهها المجتمعات واألسر المستهدفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

بيانات عن 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

 األصول -

 األغذية -
37 28 76 %  

 20المتعلقة باالتخدام األصول؛ وهبلغ 

مشروعا عن انخفاض في مبيعات 

 األغذية لمواجهة الكوارث والصدمات

 في بناتوال والدمعدل االتبقاء األ 3-1-5

 البرنامجالمدارس التي يساعدها 

 ال ينببق — — —
لم يتضمن هي مشروع هذا المؤ ر في  •

 2016إطاره المنبقي في عام 

 

: األغذية والمنتجات الغذائية والمواد المساعدة الغذائية مقابل التدريبالتوزيعات العامة والوجبات المدرسية والمواد الغذائية مقابل إنشاء األصول/ – الناتج ألف

 الوقت المناسبغير الغذائية والتحويالت القائمة على النقد موزعة بكميات ونوعية كافية وفي 

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  4.1 9.0 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدعدد النساء والرجال واأل

  96 357 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  21 147 همريكي(قيمة التحويالت القائمة على النقد المقدمة للمستفيدين )مليون دوالر 

 الناتج باء: األصول المجتمعية أو سبل العيش التي تم بناؤها أو استعادتها أو صيانتها من قبل األسر والمجتمعات المستهدفة

 )%( المتحقق  الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  314 2 440 2 كيلو متر من البرق والممرات الجبلية التي بنيت/هعيد تأهيلها

  679 124 989 171 من األراضي المحمية هو المحسنة، بما في ذلك الغابات المزروعة هكتار

  186 210 جسور  يدت/هعيد تأهيلها

  281 293 آبار تم حفرها

  090 497 991 392 حجم السدود المبنية )بالمتر المكعا(

 واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية المتخصصة التي تم شراؤها من الموردين المحليين المقواةاألغذية ما يقدمه البرنامج من  : زيادة الناتج طاء

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات الغذائية المتخصصة التي يتم  راؤها من الموردين 

 المحليين

 البيانات غير كافية
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 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  81 729 قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

والوطنية زيادة فرص التسويق لمنتجي وتجار المنتجات الزراعية واألغذية على المستويات اإلقليمية  – 2-3الحصيلة 

 والمحلية

 

 

من هثره في مجال المشتريات، وحضوره الميداني العميق، ودبرت  في هالواق السلع األالاالية واللوجستيات  البرنامجيستفيد  -141

ومناولة ما بعد الحصاد، للمساعدة على زيادة إنتاج ومبيعات المحاصيل من صغار المزارعين وتشجيع تنمية األالواق الزراعيةو 

ق همام المنتجين والتجار المحليين والوطنيين واإلقليميين من دالل في زيادة فرص األالوا البرنامج، الاهم 2016وفي عام 

 راء األغذية والمنتجات الغذائية المتخصصة منهمو وعلى مدى السنوات الثالث الماضية، نما العمل على تحسين وصول 

م، وتضم عضويتها في منظمة للمزارعين في العال 1,000المزارعين هصحاب الحيازات الصغيرة إلى األالواق لدعم هكثر من 

 (38)مليون مزارعو 5و1مجموعها هكثر من 

وفيما يتعلق باألغذية المشتراة إقليميا ووطنيا، بما في ذلك من دالل نظم تجميع المزارعين هصحاب الحيازات الصغيرة، هحرز  -142

يات بعض الحاالت، لم تتم المشتروفي  – تقدما كبيرا دالل العامو وقد تعرقلت المشتريات المحلية من األغذية المدعمة البرنامج

المخبط لها للسلع من منظمات المزارعين هصحاب الحيازات الصغيرة الالتخدامها في إنتاج األغذية التغذوية المتخصصة نظرا 

 والبرنامجألن جودة السلع ال تفي بمواصفات 

  

                                                           

 (و2017-2014وفقا للناتج حاء في إطار النتائج االالتراتيجية ) (38)
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 الزراعية واألغذية على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحليةزيادة فرص التسويق لمنتجي وتجار المنتجات  – 2-3: الحصيلة 11الجدول 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

األغذية المشتراة من الموردين  3-2-1

اإلقليميين والوطنيين والمحليين، كنسبة 

مئوية من األغذية التي يوزعها البرنامج 

 داخل البلد

33 25 76 %  

مشروعا من المشروعات  16هحرز  •

القائمة باإلبالغ تقدما معتدال هو قويا نحو 

لشراء األغذية  2016معالم/ههداف عام 

من الموردين المحليين هو الوطنيين هو 

 اإلقليميين

األغذية المقواة المشتراة من  3-2-2

الموردين اإلقليميين والوطنيين والمحليين، 

كنسبة مئوية من األغذية المقواة التي 

 دادل البلد البرنامجيوزعها 

8 5 63 %  

تجاوز اثنان من المشروعات القائمة  •

 2016باإلبالغ  معالم/ههداف عام 

للمشتريات المحلية هو الوطنية هو 

األغذية المقواة؛ في حين هن  اإلقليمية من

المتبقية لم تشتر هي  3المشروعات الـ 

 2016هغذية مقواة دالل عام 

األغذية المشتراة من نظم التجميع  3-2-3

التي يشارك فيها أصحاب الحيازات 

الصغيرة كنسبة مئوية من المشتريات 

 اإلقليمية والوطنية والمحلية

32 23 72 %  

القائمة من المشروعات  9تجاوز  •

 2016باإلبالغ  معالم/ههداف عام 

لمشتريات األغذية من نظم التجميع 

المؤيدة ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

مشروعات هدرى تقدما  3وهظهرت 

 معتدال

 

 : زيادة شراء األغذية من األسواق اإلقليمية والوطنية والمحلية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةحاء الناتج

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له النواتج مؤشرات

  127 141 كمية األغذية المشتراة محليا من دالل المشتريات المحلية واإلقليمية )معبر عنها بآالف األطنان المترية(

کمية األغذية المشتراة محليا من نظم التجميع المؤيد ألصحاب الحيازات الصغيرة )معبر عنها بآالف 

 األطنان المترية(

69 49  

 واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية المتخصصة التي تم شراؤها من الموردين المحليين المقواةاألغذية ما يقدمه البرنامج من  : زيادة الناتج طاء

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

المتخصصة التي يتم  راؤها من الموردين كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات الغذائية 

 المحليين

 البيانات غير كافية
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 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

 البيانات غير كافية قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 قدرة البلدان والمجتمعات والمؤسسات على الحد من المخاطرتعزيز  – 3-3الحصيلة 
 

الدعم للحكومات في بناء قدراتها على إدارة مخاطر  البرنامجبغية تسهيل التحول من االالتجابة للكوارث إلى إدارة المخاطر، قدم  -143

الكوارث وتحسين األمن الغذائي عن طريق المساعدة على تبوير نظم تجمع بين اإلنذار المبكر والتخبيط للبوارئ والتمويل 

 وهدوات نقل المخاطرو

لمجتمعات المحلية والقبرية وقد نظر على مستوى الحصائل إلى التقدم المحرز في مجال الحد من المخاطر على صعيد ا -144

والمؤالسية على الرغم من هن اإلبالغ على ذلك المستوى كان محدوداو وقد واجهت المكاتا القبرية صعوبات في منهجية رصد 

 (و4-2المتعلقة بحصائل تنمية القدرات )انظر القسم المتعلق بالحصيلة  البرنامجمؤ رات 

تنفذ في منبقة  مال هفريقيا والشرق األوالط ووالط  البرنامجبتكار هي مبادرة من ومبادرة إدارة التكيف مع تغير المناخ واال -145

( تحسين فهم آثار مخاطر المناخ على المجموعات السكانية األكثر معاناة من انعدام األمن الغذائي؛ 1و رق هوروبا تهدف إلى: 

المجتمعات المحلية والحكومات على تعزيز البل ( دعم هفضل الممارالات والنماذج للتكيف مع المناخ التي يمكن هن تساعد 2

، دعمت المبادرة تحليال لمخاطر المناخ في السودان، باال تراك مع 2016العيش وبناء القدرة على الصمودو ودالل عام 

المانحين، والاعدت على توثيق هفضل الممارالات في برمجة التكيف في مصر، والهلت االالتعداد للوصول إلى صندوق المناخ 

 و ركائ  في المنبقةو البرنامجألدضر في طاجيكستان وقيرغيزالتان، ودعمت تبادل الدراية والخبرات بين موظفي ا

 

 تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات والمؤسسات على الحد من المخاطر – 3-3الحصيلة  :12الجدول 

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء معدل اإلبالغ

تعرقل اإلبالغ عن مؤ ر الددل  •     مؤ ر القدرات الوطنية: 1و3و3

 الوطني بسبا تعقد المؤ ر

المناقشات  البرنامجيواصل  •

بشأن هفضل السبل لالالتفادة من 

التقدم في تنمية القدرات في هذا 

 المجال

 0 0 1 عام %  

  25 1 4 األمن الغذائيبرامج %  

 0 0 9 القدرة على الصمود %  

نسبة المجتمعات المستهدفة حيث  2و3و3

توجد هدلة علی تحسين القدرة علی إدارة 

الصدمات المنادية والمخاطر بدعم من 

 البرنامج

19 4 21 %  

الاهمت جميع المشروعات  •

القائمة باإلبالغ األربعة  في 

 المحليةتعزيز قدرة المجتمعات 

على الصمود، وتم بذلك تجاوز 

 2016بذلك معالم/ههداف عام 
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 الناتج واو: تعزيز النظم الوطنية لرصد االتجاهات في األمن الغذائي والتغذية

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  129 200 الغذائي والتغذوي عدد النظراء الحكوميين المدربين على جمع البيانات وتحليلها بشأن األمن

  67 75 البرنامجعدد تقارير رصد/رصد األمن الغذائي والتغذية المنتجة بدعم من 

 الناتج زاي: تطوير القدرات البشرية للحد من مخاطر الكوارث والصدمات

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  982 387 927 425 التدرياالمساعدة الغذائية مقابل عدد المستفيدين من 

 الصمود علىبناء القدرة  فيالعامة والمساهمة  المجتمعيةوالتغذية والتعليم واألصول  لألمن الغذائيالوطنية  األمانياء: شبكات  الناتج

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

اإلنذار المبكر، والتخبيط  موظفون حكوميون/ ركاء يتلقون المساعدة التقنية والتدريا )نظم

للبوارئ، والحد من مخاطر الكوارث، ورصد األمن الغذائي، وتصميم البرامج وتنفيذها، ووضع 

 السياالات(

24 913 32 249  

 التغذية الوطنية، الوجبات المدرسية، شبكة األمانفي مجاالت سياسات و/أو األطر التنظيمية المعمول بها ال: ميمالناتج 

 )%( المتحقق الفعلي المخطط له النواتجمؤشرات 

 البيانات غير كافية )التغذية والوجبات المدرالية و بكة األمان( البرنامجعدد البرامج الوطنية التي هعدت بدعم من 

 البيانات غير كافية عدد السياالات الوطنية لشبكات األمان التي تراعي التغذية

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  17 60 قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(
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الجوع المتوارث بين األجيال في البلدان التي ترتفع فيها معدالت  نقص التغذية المزمن ودورة 4يعالج الهدف االالتراتيجي  -146

وجوده الميداني ويعمل من دالل مشروعات هصحاب المصلحة  البرنامجالهزال والتقزم ونقص المغذيات الدقيقةو ويستخدم 

 المتعددين على تعزيز القدرات المحلية والوطنية واإلقليمية لوضع الياالات وبرامج التغذيةو

و ويمثل هذا 4في إطار الهدف االالتراتيجي  البرنامجفي المائة من المستفيدين مساعدة مبا رة من  18، تلقى 2016ام وفي ع -147

في المائة من االحتياجات المقررة  44من تغبية هكثر من  البرنامج، ولم يتمكن البرنامجفي المائة من جميع نفقات  8الهدف 

 بسبا عدم كفاية التمويلو

في تحقيق إنجازات قوية في الحد من الوء التغذية وتحسين فرص الحصول على التعليم، ولكن  البرنامجوبوج  عام، الاهم  -148

النتائج في مجال تعزيز القدرات المحلية والوطنية على تقديم برامج المساعدة الغذائية تأثرت بالقيود على الموارد وهثبتت هنها 

 غير حاالمةو

أشهر  6نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  انخفاض – 1-4الحصيلة 

 شهرا، والنساء الحوامل والمرضعات، واألطفال في سن الدراسة 59و 

 

 

غذيات الدقيقة الم في برامج الوقاية من التقزم والهزال ونقصالبرنامج وفي المناطق التي ترتفع فيها معدالت الوء التغذية، يسهم  -149

المساعدة الغذائية المبا رة للمستفيدين ويدعم الحكومات في  البرنامج وتعالج الوء التغذية الحاد لدى الفئات الضعيفةو ويقدم

وضع برامج التغذية وتواليع نباقها مع التركيز على األلف يوم األولى من الحياة لمنع األضرار العقلية والجسدية التي ال رجعة 

 واليونيسفو البرنامجومن األمثلة على ذلك مشروع االالتثمار التغذوي الذي هطلقت  حكومة السودان، بدعم من  –فيها 

حكومات مضيفة  البرنامج، غالبا ما يكون الشركاء المنفذون في 4وبالنسبة لمشروعات التغذية في إطار الهدف االالتراتيجي  -150

الدوليةو وعلى الرغم من هن ذلك يقلل هحيانا من كفاءة وفعالية البرامج على هو منظمات غير حكومية وطنية بدال من المنظمات 

 المدى القصير، فإن  يبني القدرات الوطنية ويدعم االتدامة التددالت التغذوية على المدى البويلو

غم من لة بوج  عام، على الرلمعالجة الوء التغذية والوقاية من  فعا البرنامجوتشير البيانات المتاحة إلى هن البرامج التي يدعمها  -151

على إعباء األولوية في دعم  التغذوي  البرنامجالتحديات المتعلقة بالرصد واإلبالغو وفي بعض الحاالت،  جع نقص الموارد 

للسكان األكثر ضعفا، بدال من هولئك المعرضين لخبر الوء التغذيةو وهالفر ذلك عن تقدم معتدل من حيث مؤ رات التغبية في 

 ل غامبيا وغانا وغينيا وموريتانيا والنيجروبلدان مث

 

شهرا،  59أشهر و  6انخفاض نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  – 1-4الحصيلة  :13الجدول 

 والنساء الحوامل والمرضعات، واألطفال في سن الدراسة

المشروعات ذات  مؤشرات الحصائل

 الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

عالج سوء التغذية الحاد  4.1.1

 المعتدل:

   

 

مليون من األطفال من الذين  6و2تلقى  •

يعانون من الوء التغذية الحاد 

والحوامل والمرضعات ومرضى 

العالج المضاد للفيروالات الرجعية 

 هطعمة ذات كثافة عالية في المغذيات

في المائة من المشروعات  83في  •

القائمة باإلبالغ، تم  فاء النسبة 

المرغوبة من المستفيدين ومن تم 

  67 18 27 معدل التخلف %  

 67 18 27 معدل الوفيات %   

 67 18 27 معدل عدم االستجابة %   

 67 18 27 معدل الشفاء %   
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شهرا،  59أشهر و  6انخفاض نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  – 1-4الحصيلة  :13الجدول 

 والنساء الحوامل والمرضعات، واألطفال في سن الدراسة

المشروعات ذات  مؤشرات الحصائل

 الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

معدل 

 اإلبالغ

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء

فقط من  3إدراجها من العالج؛ وهناك 

المشروعات القائمة باإلبالغ لم تحقق 

لمعدالت  2016جميع ههداف عام 

 عالج الوء التغذية الحاد المعتدل

نسبة السكان المستهدفين  4.1.2

الذين يشاركون في عدد كاف من 

 التوزيعات

21 10 48 %   

طفل هطعمة  625،000تلقى هكثر من  •

ة للوقايذات كثافة عالية في المغذيات 

 من الوء التغذية والتقزم

في المائة من المشروعات القائمة  80 •

باإلبالغ العشرة حققت الهدف 

 المؤالسي

نسبة السكان المؤهلين الذين  4.1.3

 يشاركون في البرنامج )التغطية(

42 27 64 %   

من المشروعات القائمة  13هفاد  •

عن زيادة التغبية على  27باإلبالغ الـ 

 9للمشروع؛ وهظهرت الهدف المحدد 

 مشروعات هدرى تقدما معتدال

نسبة األطفال الذين   4.1.4

يستهلكون الحد األدنى المقبول من 

 الوجبات

28 14 50 %   

في المائة من المشروعات  36هفاد  •

عن توفر حد  14القائمة باإلبالغ الـ 

هدنى من التنوع الغذائي وتكرار 

الوجبات بما يتما ى مع الهدف 

 المؤالسي

% 40 2 5 الغذائي االستهالك درجة 4-1-5   

حقق مشروعا اإلبالغ االثنان  •

لتحسين  2016ههداف/معالم عام 

 االتهالك األالر من األغذية

متوسط عدد أيام الدراسة في  2.3.5

الشهر الذي يتم فيه تقديم أغذية 

مقواة متعددة أو تقديم ما ال يقل عن 

 أربع مجموعات غذائية

15 12 80 %   

من المشروعات  12من هصل  9حققت  •

في المائة هو هكثر  90القائمة باإلبالغ 

لعدد األيام  2016من ههداف/معالم عام 

التي قدمت فيها هغذية مقواة هو متنوعة 

 لتالميذ المدارس
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 بعلى النقد بكميات ونوعية كافية وفي الوقت المناس توزع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذائية والتحويالت القائمة – الناتج ألف )التغذية(

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  3.9 4.9 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدعدد النساء والرجال واأل

  80 150 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  0.7 8 المقدمة للمستفيدين )مليون دوالر همريكي(قيمة التحويالت القائمة على النقد 

  292 6 874 6 عدد المواقع المؤالسية الحاصلة على المساعدة: المراكز الصحية

 : يتم تنفيذ التراسل وتقديم المشورة بشأن األطعمة التغذوية المتخصصة وممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال بفعاليةالناتج كاف

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  771 583 528 646 بالمقارنة باألعداد المخبط لها البرنامجعدد النساء المبلعات على رالائل التغذية التي يدعمها 

  791 120 779 173 بالمقارنة باألعداد المخبط لها البرنامجعدد الرجال المبلعين على رالائل التغذية التي يدعمها 

  892 162 372 162 ابالمقارنة باألعداد المخبط له البرنامجعدد النساء الالتي يتلقين المشورة في مجال التغذية بدعم من 

  230 103 534 77 بالمقارنة باألعداد المخبط لها البرنامجعدد الرجال الذين يتلقون المشورة في مجال التغذية بدعم من 

عدد مقدمي الرعاية المستهدفين )من الرجال والنساء( الذين يتلقون ثالث رالائل رئيسية يتم تسليمها عن 

 البرنامجطريق التواصل والمشورة المدعومين من 

423 952 231 947  

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  118 302 التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(قيمة النفقات مقابل االحتياجات 

 

 زيادة فرص الحصول على التعليم واستخدامه بصورة منصفة – 2-4الحصيلة 
 

إلى زيادة فرص الحصول المنصف على التعليم من دالل دعم الحكومات في تقديم برامج الوجبات المدرالية  البرنامجيسعى  -152

 للسكان الذين يعانون من نقص مزمن في التغذيةو

، 4مليون تلميذ في المدارس على تقديم وجبات مدرالية في إطار الهدف االالتراتيجي  13 البرنامج، الاعد 2016ودالل عام  -153

في المائة من االحتياجات بالنفقاتو وقد الاعد ذلك على تحسين  50امج تتمتع بموارد جيدة نسبيا: فتم تغبية هكثر من وكانت البر

معدالت االتبقاء التالميذ في المدارس في جميع البلدان تقريبا التي حصلت على المساعدةو كما زاد االلتحاق بالمدارس المدعومة 

 هقل من األهداف المؤالسيةو، ولكن  غالبا ما كان البرنامجمن 

و وفي مالوي، هدى 2016ولوحا ارتفاع معدالت اإلنجاز في مؤ رات التعليم في جميع هنحاء منبقة الجنوب األفريقي في عام  -154

، إلى زيادة كبيرة في 2016توفير الوجبات المدرالية، مقترنا بسياالة "التعليم المجاني" التي وضعتها الحكومة في هوائل عام 

و ومن ناحية هدرى، ظلت مساعدة التغذية المدرالية في 2015مقارنة بعام  البرنامجلتحاق بالمدارس التي يساعدها معدل اال

مخيمات الالجئين في بنغالديش تكافح ضد ارتفاع مستويات اإلحباطو ويتعلق هذا اإلحباط بمدارس المخيمات التي تفتقر إلى 
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ر الذاتي، وذلك هالاالا بسبا محدودية الفرص المتاحة للدراالة العليا هو العمل  هادات وطنية، واالفتقار إلى حوافز لالالتثما

 من توفير حافز كاف للتسجيل وااللتحاق بالمدارسو البرنامجالمؤهلو وفي مثل هذه الحاالت، لم تتمكن مساعدة 

 

 زيادة فرص الحصول على التعليم واستخدامه بصورة منصفة – 2-4الحصيلة  :14الجدول 

المشروعات  الحصائل مؤشرات

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء معدل اإلبالغ

والبنات  والدمعدل التحاق األ 4-2-1

 البرنامجبالمدارس التي يساعدها 

46 42 91 %   

مشروعا من  19االتوفى  •

المشروعات القائمة باإلبالغ  

في المائة لزيادة  6لهدف الـ 

معدل االلتحاق بالمدارس بين 

األطفال في المدارس التي 

، ولكن التقدم البرنامجيساعدها 

 كان معتدال بوج  عام

والبنات في  والدمعدل االتبقاء األ 4-2-2

 البرنامجالمدارس التي يساعدها 

35 31 89 %   

من  31من هصل  28زاد  •

المشروعات القائمة باإلبالغ  

عن معدل االالتبقاء بين األطفال 

في المدارس التي يساعدها 

في  90، حيث تحقق البرنامج

المائة هو هكثر من ههداف/معالم 

 2016عام 

 

الغذائية والتحويالت القائمة على النقد بكميات ونوعية كافية وفي الوقت الوجبات المدرسية: يتم توزيع األغذية والمنتجات الغذائية والمواد غير  – الناتج ألف

 المناسب

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  13.4 15.8 الذين يتلقون مساعدات غذائية )بالماليين( بناتوال والدعدد النساء والرجال واأل

  171 353 كمية األغذية الموزعة )هلف طن متري(

  7.2 20 التحويالت القائمة على النقد المقدمة للمستفيدين )مليون دوالر همريكي(قيمة 

  132 53 988 51 عدد المواقع المؤالسية الحاصلة على المساعدة: المدارس

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  205 428 )بماليين الدوالرات األمريكية( قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة
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تعزيز الملكية والقدرات على الحد من نقص التغذية وزيادة فرص الحصول على التعليم على المستويات  – 3-4الحصيلة 

 اإلقليمية والوطنية والمجتمعية

 

 

الغذائي والتغذية والوجبات المدرالية همرا محوريا ويعد بناء القدرات الحكومية على تبوير وإدارة وتواليع نباق برامج األمن  -155

 للحد من الضعف وتحقيق القدرة الدائمة على الصمودو

وفي الوقت الذي تتج  في  بلدان عديدة في منبقة آاليا نحو وضع البلدان ذات متوالط الددل المتوالط، فإن قدرتها تزداد على  -156

ر نهج النظم من هجل تحسين نتائج التعليم، وهو نهج تابع للبنك الدولي، تمويل وإدارة برامج التغذية المدراليةو ومن دالل إطا

و وفي امجالبرنتستبيع البلدان تقييم مرحلتها االنتقالية ووضع االتراتيجية لبرنامج حكومي مستدام مع دعم محدد زمنيا من 

ها، القدرة المالية وتصميم البرامج وتنفيذبنغالديش، الاهمت نهج النظم هذا في تقييم إطار الياالة التغذية المدرالية الحالية، و

المؤالسية لربالغ عن إعداد الياالة وطنية للتغذية المدراليةو وفي جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، قامت  فجواتوتحديد ال

 مجالبرنا، باالتخدام عملية برنامج النظم في وضع دارطة طريق واضحة لتحسين البرنامجوزارة التعليم والرياضة، هي و

 و2021بحلول عام  البرنامجالوطني للتغذية المدرالية واإلعداد لرنهاء التدريجي لمساعدات 

عندما تولت وزارة التعليم كال  البرنامجإلى نقل البلد نحو تحقيق ههداف تسليم  2016وفي بوتان، هدى انجازان رئيسيان في عام  -157

( اإل راف 2وتوزيعها على المدارس؛  البرنامجغذية التي يقدمها ( المسؤولية عن إدارة اللوجستيات من هجل توزيع األ1من: 

 المالي وتنسيق التدريا السنوي للمعلمين والبهاة المشاركين في برنامج التغذية المدراليةو

مكتبا في همريكا الالتينية ومنبقة البحر  11تجميع تحليلي ينظم ويحلل مبادرات تنمية القدرات في  2016وهجري دالل عام  -158

لكاريبيو وقدم المنشور المعنون "تعزيز القدرات في مجال األمن الغذائي والتغذية في همريكا الالتينية ومنبقة البحر الكاريبي" ا

إلى المجلس التنفيذي وإلى الدورة الثالثة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي التي االتضافتها منظمة األغذية والزراعةو وقد 

ها، تببيق لحاالت البوارئ واالالتجابة ل التعدادالتقييم اإلقليمية لزيادة التعلم بشأن تنمية القدرات في مجال اال تم في إطار عملية

 التوجيهات المؤالسية الجديدة الالتعراضات األداءو

لقياس التغيرات في تنمية القدرات على  البرنامج ، فإن مؤ ر القدرات الوطنية، وهو مؤ ر4-2وكما لوحا في إطار الحصيلة  -159

 هد عدة نتائج لتعزيز القدرات على  البرنامجمستوى الحصائل، تضمن بعض التحديات المنهجية للرصد واإلبالغو غير هن 

مستوى النواتج، بما في ذلك تدريا النظراء الحكوميين في جمع وتحليل بيانات األمن الغذائي والتغذية، ودعم تبوير برامج 

  بكات األمان الوطنيةو
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تعزيز الملكية والقدرات على الحد من نقص التغذية وزيادة فرص الحصول على التعليم على المستويات اإلقليمية  – 3-4: الحصيلة 15الجدول 

 والوطنية والمجتمعية

المشروعات  مؤشرات الحصائل

 ذات الصلة

المشروعات 

التي أبلغت 

عن بيانات 

  كافية

 معالم األداء الرئيسية درجة األداء معدل اإلبالغ

    مؤشر القدرات الوطنية  4.3.1
لم يتم تبوير منهجية مؤ ر القدرات  • 

الوطنية الخاصة بالتغذية بشكل 

 تنمية البرنامجكامل؛ والوف يعكس 

قدرات التغذية في المؤ ر الجديد 

المقترح في إطار النتائج المؤالسية 

(2017-2021 ) 

 15هصل مشروعات من  9حققت  •

من المشروعات القائمة باإلبالغ  

عن تنمية قدرات برامج الوجبات 

في المائة هو هكثر من  90المدرالية، 

؛ كما 2016ههداف/معالم عام 

مشروعات هدرى تقدما  6هحرزت 

 معتدال

 100 2 2 برامج األمن الغذائي% 

 9 1 11 التغذية %  

 35 15 43 التغذية المدرسية %  

 

 من الغذائي بماهاء: المشورة في مجال السياسات والدعم التقني المقدم لتعزيز إدارة سلسلة إمدادات األغذية، والمساعدات الغذائية، والتغذية، ونظم األ الناتج

 في ذلك نظم المعلومات المتعلقة باألمن الغذائي

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

 البيانات غير كافية لبرنامجاعدد التقييمات وعمليات جمع البيانات الوطنية التي هدمج فيها األمن الغذائي والتغذية بدعم من 

 البيانات غير كافية عدد هنشبة الدعم التقني المقدمة بشأن رصد األمن الغذائي والمساعدة الغذائية

 االتجاهات في األمن الغذائي والتغذيةالناتج واو: تعزيز النظم الوطنية لرصد 

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

  600 223 عدد النظراء الحكوميين المدربين على جمع البيانات وتحليلها بشأن األمن الغذائي والتغذوي

  24 24 البرنامجعدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي والتغذية المنتجة بدعم من 

 : تقديم المشورة في مجال السياسات والدعم التقني لتعزيز إدارة األمن الغذائي والتغذية والوجبات المدرسيةالم الناتج

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات النواتج

على تصميم برامج التغذية وتنفيذها وغير ذلك من  البرنامجعدد الموظفين الحكوميين الذين دربهم 

 المجاالت ذات الصلة بالتغذية )التقنية/االالتراتيجية/اإلدارية(
22 811 26 880  

 التغذية الوطنية، الوجبات المدرسية، شبكة األمانفي مجاالت سياسات و/أو األطر التنظيمية المعمول بها ال: ميمالناتج 

 )%( المتحقق الفعلي لهالمخطط  مؤشرات النواتج

  26 29 )التغذية، والوجبات المدرالية، و بكات األمان( البرنامجعدد البرامج الوطنية التي تم تبويرها بدعم من 
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 كافية غير البيانات عدد الياالات  بكات األمان الوطنية المراعية للتغذية

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المخطط له مؤشرات المدخالت

  36 93 قيمة النفقات مقابل االحتياجات التشغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

  النتائج الشاملة

(: المساواة بين 2017-2014) للبرنامجيركز هذا القسم على المجاالت الشاملة الثالثة المحددة في إطار النتائج االالتراتيجية  -160

هن اإلنجاز الكامل لنواتج  وحصائل   البرنامجالجنسين، وحماية السكان المتضررين والمساءلة همامهم، والشراكاتو ويعتقد 

يتوقف على إدماج هذه العناصر في تخبيط المشروعات وتصميمها وتنفيذها ورصدهاو وهذه هي السنة الثالثة التي يرصد فيها 

 .اإلنجازات في هذه المجاالت الثالثةو ويتضمن التحليل في هذا القسم مقارنات واتجاهات حيثما همكن جالبرنام

 المساواة بين الجنسين

( اتخاذ القرارات المتعلقة باالتخدام 1يستدعي إظهار األداء في تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرهة مراعاة ما يلي:  -161

( تكافؤ 3( التوازن بين الجنسين بين قادة لجان إدارة المشروعات؛ 2ضمن األالرة؛  األغذيةالتحويالت القائمة على النقد هو 

، عزز 2014(و ومنذ اعتماد المؤ رات الجنسانية الشاملة الثالثة في عام 16وزيع )الجدول الفرص للتدريا على طرائق الت

 .اعتبارات المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التنفيذ، بما في ذلك عمليات الرصد وجمع البياناتو البرنامج

 

 النتائج الشاملة: تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: 16الجدول 

 مؤشر األداء
المشروعات التي أبلغت عن  المشروعات ذات الصلة

  بيانات كافية
نسبة المشروعات التي حققت 

 الغايات المستهدفة

    نسبة األالر التي:

تتخذ اإلناث فيها قرارات بشأن االتخدام التحويالت القائمة  -

 على النقد هو البعام دادل األالرة

140 108 73 %  

% 51 104 138 القرارات يتخذ الذكور فيها -  

% 54 113 149 تتخذ اإلناث والذكور فيها القرارات معا -  

نسبة النساء المستفيدات في المناصا القيادية في لجان إدارة 

 المشروعات

159 124 65 %  

نسبة النساء بين هعضاء لجان إدارة المشروعات المدربات على 

 طرائق التوزيع

148 115 65 %  

في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  البرنامج(، تسهم مشروعات 2020-2015) للبرنامج السياالة الجنسانيةوتما يا مع  -162

بلدا من  14في صنع القرار في هالرهن ومجتمعاتهن المحليةو وفي  بناتالمرهة من دالل ضمان المشاركة المتساوية للنساء وال
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عن نتائج إيجابية في  البرنامجهفادت برامج  (39)،انعدام المساواة بين الجنسينبلدا من البلدان األدنى مرتبة على مؤ ر  20هصل 

 عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باالتخدام المعونة الغذائية على مستوى األالرةو

في  74وقد هحرز تقدم كبير في عملية اتخاذ القرارات المشتركة، كما يتضح من انخفاض حصة الرجال في صنع القرار من  -163

و وهذا التحول من صنع الرجال وحدهم 2016في المائة في عام  51و 2015في المائة في عام  62إلى  2014المائة في عام 

 جنسانيةو في إحداث تحويالت البرنامجوالرجال على السواء، يؤكد تأثير تددالت للقرارات إلى صنع القرار المشترك بين النساء 

بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرهة هيضا في التوازن بين الجنسين بين قادة لجان إدارة  البرنامجوينعكس التزام  -164

بكثير من المشروعات عن مشاركة المرهة في  ، هبلغ عدد هكبر2016المشروعات وفي التدريا على طرائق التوزيعو وفي عام 

 و2016كليهماو وتم تحقيق األهداف الرقمية للقيادة النسائية في لجان إدارة المشروعات في ثلثي المشروعات المبلغ عنها في عام 

ي قيادة المرهة فإن المساعدة المتعددة األبعاد التي تستهدف إ راك دبرات مختلف الشركاء هي ممارالة جيدة نا ئةو وهي تعزز  -165

ين منظمة المشترك ب البرنامجاللجان وزيادة مشاركتها في التدريا، كما يتضح مثال في البلدان السبعة المشاركة في تجريا 

بشأن التمكين االقتصادي للمرهة  والبرنامجاألغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهيئة األمم المتحدة للمرهة 

 الريفيةو

، والنقد، ذيةاألغ – مؤ را جنسانيا جديدا  امال في إطار النتائج المؤالسية لدي  لتحليل نوع عمليات التحويل البرنامجيدرج وال -166

وع و واليتم تصنيف هذا تفصيليا حسا جنس المتلقي ونالبرنامجالذي يتلقاه المشاركون في هنشبة  – والقسائم، وعدم التعويض

 النشاطو

 والمساءلة أمامهم حماية السكان المتضررين

و وتسعى جميع البرامج إلى ضمان تقديم للبرنامجوتعد حماية السكان المتضررين والمساءلة همامهم من المبادئ األالاالية  -167

المساعدة الغذائية واالتخدامها في ظروف آمنة وكريمة داضعة للمساءلةو وقد حدثت زيادة كبيرة في عدد المشروعات التي 

ء، وهو ما يتجلى في زيادة اإلبالغ عن مؤ ر السالمة وعن المقياس المتعلق باأل خاص المبلعين على هبلغت عن بيانات األدا

 النتائج المتحققة حسا المؤ رات ذات الصلة، مصنفة حسا الجنسو 17البرامجو ويعرض الجدول 

 

 مساعدات البرنامج واستخدمها في ظروف آمنة وكريمة وخاضعة للمساءلة  النتائج الشاملة: تقديم :17الجدول 

 مؤشر األداء
المشروعات التي أبلغت عن  المشروعات ذات الصلة

  بيانات كافية

نسبة المشروعات التي 

 حققت الغايات المستهدفة

نسبة األ خاص الذين يتلقون المساعدة والذين ال يواجهون 

إليها  هو هثناء السفر البرنامجمشاكل تتعلق بالسالمة في مواقع 

 ومنها

148 117 97 %  

% 94 94 114 نساء -  

% 99 90 111 رجال -  

نسبة األ خاص الحاصلين على المساعدة والذين لديهم معرفة 

وما الذي اليحصل علي  الناس، ، البرنامجحول من الذي يشمل  

 وهين يمكنهم تقديم  كوى

154 123 59 %  

% 59 97 119 نساء -  

                                                           
 .اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن الصادر 2015 لعام البشرية التنمية تقرير (39)
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 مساعدات البرنامج واستخدمها في ظروف آمنة وكريمة وخاضعة للمساءلة  النتائج الشاملة: تقديم :17الجدول 

 مؤشر األداء
المشروعات التي أبلغت عن  المشروعات ذات الصلة

  بيانات كافية

نسبة المشروعات التي 

 حققت الغايات المستهدفة

% 56 94 116 رجال -  

 

في المائة من المشروعات عموما تحقق غاياتها المستهدفةو وهفادت عدة بلدان بأن  97هظهر اإلبالغ عن مؤ ر السالمة هن  -168

النتائج اإليجابية كانت نتيجة للتحليل الدقيق ولتنفيذ تدابير للتخفيف من المخاطر المحتملةو و مل ذلك زيادة عدد مواقع التوزيع، 

، لبرنامجاة بشأن موقع وتوقيت عمليات التوزيع، وتوفير معلومات في الوقت المناالا عن عمليات واالتشارة المجتمعات المحلي

وإ راك الموظفات والقياديات في المجتمع المحلي، وضمان مراقبة الجمهور والعمل مع الشركاء لتأمين مواقع التوزيع ورصد 

  التددالتو

وى آليات بديلة، مثل آليات الشكا البرنامجنية رصد لمخاطر الحماية، هنشأ وفي البلدان التي يحّد فيها تقييد الوصول من إمكا -169

وآليات التغذية المرتدة لأل خاص المتضررين لربالغ عن الشواغل المتعلقة بالسالمةو وعلى الرغم من هذا التقدم، ظل نقص 

 وادث المبلغ عنهاواإلبالغ عن مشاكل الحماية مصدر قلق في عدة الياقات بسبا الحسااليات المتصلة بالح

و وعلى الرغم من 2016في المائة من المشروعات بأنها حققت األهداف في عام  59يتعلق بمؤ ر توفير المعلومات، هفاد  وفيما -170

، فقد زاد العدد اإلجمالي للمشروعات التي هبلغت عن بيانات األداء وارتفعت النسبة 2015هن ذلك كان انخفاضا بالمقارنة بعام 

 المئوية لأل خاص المبلعينو

عدة بلدان إلى هن التحديات التي تواج  تحقيق األهداف المتعلقة بتوفير المعلومات ترتبط بكون النتائج المتعلقة بثالثة وه ارت  -171

موحدة في مؤ ر واحدو وفي بعض الحاالت،  –هي الوعي بمعايير االالتهداف، واالالتحقاقات، ومكان تقديم الشكاوى  –مجاالت 

بقوة عن معايير االالتهداف واالالتحقاقات، ولكن مع انخفاض في معرفة مكان تقديم الشكوىو ه ارت النتائج إلى تقديم المعلومات 

وفي حاالت هدرى، كانت النتائج المنخفضة عموما لتوفير المعلومات تتناقض مع ارتفاع معدل الشكاوى وردود الفعل المقدمة، 

ذا التناقض، يتضمن نموذج اإلبالغ الموحد الجديد مؤ رات واالعة النباق بمكان تقديم الشكاوىو ولمعالجة ه مما يدل على معرفة

 محدثة عن المساءلة همام السكان المتضررينو

وفي حين هفادت بضعة بلدان بأنها عززت برامجها بسبا توفير المعلومات وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى والتغذية المرتدة، فإن  -172

بية تحسين االالتهداف عن طريق الحد من هدباء االالتبعاد، وتقديم مساعدة العمل في هذا المجال مستمرو و ملت النتائج اإليجا

 هكثر مالءمة، وتعديل طرائق التسليم، ومنع االحتيال وتسريا السلع والتخفيف من حدتهماو

هما تتحسينات في مؤ ري الحماية والمساءلة عند مقارن البرنامجمتوالط القيم العالمية للمؤ َرينو والحا  18ويبين الجدول  -173

 بخط األالاس الذي ُوضع في بداية فترة الخبة االالتراتيجيةو

 

 2017-2014الخطة االستراتيجية  االتجا  المالحظ خالل فترة :18الجدول 

 2016نتائج عام  قيمة دط األالاس مؤ ر األداء

 

نسبة األ خاص الذين يتلقون المساعدة والذين ال يواجهون مشاكل تتعلق بالسالمة 

 هو هثناء السفر إليها ومنها البرنامجفي مواقع 

92 %  98 %  

 

نسبة األ خاص الحاصلين على المساعدة والذين لديهم معرفة حول من الذي 

 ، وما الذي اليحصل علي  الناس، وهين يمكنهم تقديم  كوىالبرنامجيشمل  

64 %  71 %  
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 الشراكات

 لبرنامجلالشاملة المتعلقة بالتنسيق والشراكات الصلة بين الشراكات الفعالة وتحقيق األهداف االالتراتيجية  البرنامجتحدد حصيلة  -174

 (و19)الجدول 

 

 : النتائج الشاملة: تنسيق تدخالت المساعدة الغذائية وإقامة الشراكات والحفاظ عليها19الجدول 

 مؤشر األداء
أبلغت عن المشروعات التي  المشروعات ذات الصلة

  بيانات كافية
نسبة المشروعات التي حققت 

 الغايات المستهدفة

% 89 181 215 نسبة هنشبة المشروع المنفذة بمشاركة  ركاء تكميليين  

% 76 188 222 عدد المنظمات الشريكة التي تقدم مددالت وددمات تكميلية  

% 75 123 154 مقدار األموال التكميلية التي يقدمها الشركاء إلى المشروع  

 

في المائة تقريبا مقارنة بعام  5، ارتفع عدد المشروعات التي تقدم تقارير عن مؤ رات الشراكة الثالثة بنسبة 2016في عام  -175

و وتعني هذه الزيادة رصدا وإبالغا هكثر اتساقا عن نتائج الشراكات على 2014في المائة منذ عام  40وبنسبة تقرب من  2015

 و2014القبرية، ويستمر هذا االتجاه منذ عام مستوى المكاتا 

في إ راك الشركاء التكميليين بقصد تمكين االالتخدام الفعال لجميع الموارد  البرنامجوتبين النتائج بوضوح النهج الذي يتبع   -176

ة المشروعات من في المائة من هنشب 89المتاحة في المجتمعات المحلية والسكان الذين يخدمهم ببرق هكثر فعاليةو وتم تنفيذ 

  .دالل  راكات تكميلية، حيث قدم هكثر من ثالثة هرباع الشركاء المددالت والخدمات

في المائة  67هي بزيادة عن  – في المائة من المشروعات موارد تكميلية من الشركاء بالمستويات المقررة 75وتلقى ما نسبت   -177

منظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقباع الخاص والشركاء و والاعدت األموال التكميلية المقدمة من ال2015في عام 

 اآلدرين على تحسين النتائج اإلجمالية للمشروعاتو

 نتائج مشروعات الصناديق االستئمانية

، يتضمن هذا التقرير لمحة عامة عن النتائج المستمدة من هكبر 2015عمال بالممارالة المتبعة في تقرير األداء السنوي لعام  -178

مشروعات الصناديق االالتئمانية المنفذة على الصعيدين القبري واإلقليميو ويقدم هداء هذه العمليات إلعباء صورة هكثر اكتماال 

 .نامجللبرعن اإلنجازات العالمية 

العادية، وذلك مثال  البرنامجوتشمل الصناديق االالتئمانية المساهمات الواردة محليا لتمويل األنشبة دارج نباق عمليات  -179

في الصناديق  بميزة نسبيةو ويمكن الشروع البرنامجباالتهداف مستفيدين مختلفين هو تقديم المساعدة التقنية في مجال يتمتع في  

مع هيئة حكومية هو وكالة هدرى تابعة لألمم المتحدة هو منظمة غير حكومية البرنامج االالتئمانية على هي مستوى من مستويات 

  (40)هو كيان داصو ويمكن هن تتخذ  كل مشروع صندوق االتئماني هو منحة تشغيليةو

 لمحة عامة

و وفي ثالثة من 2016دالل عام  (42)في ثالث مناطق (41)بلدا 11ق االالتئمانية الواردة في هذا القسم في ونفذت عمليات الصنادي -180

ين حاليا الوى مشروعات الصناديق االالتئمانيةو ويب البرنامجال ينفذ  – وهي الجمهورية الدومينيكية والهند وناميبيا – هذه البلدان

  النباق الجغرافي للعمليات التي جرى تحليلها ألغراض هذا التقريرو 9الشكل 

                                                           
 ، عادة لبرامج التعزيز المؤالسيوالبرنامجلعدة مجاالت دادل  -هو جهات مانحة متعددة  -في المنحة التشغيلية، تخصص هموال من جهة مانحة  (40)

ال وهايتي وهندوراس في كولومبيا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور والسلفادور وغواتيما 2016نفذت عمليات الصناديق االالتئمانية التابعة للبرنامج في عام  (41)

 والهند وليسوتو وناميبيا وبيروو

نبقة البحر تينية ومكانت عمليات الصناديق االالتئمانية التي يغبيها التقرير موجودة في المناطق الثالث في آاليا وهوقيانواليا والمحيط الهادئ؛ وهمريكا الال (42)

 الكاريبي، وفي الجنوب األفريقيو
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 2016في عام  أكبر مشروعات الصناديق االستئمانية لدى البرنامج: 9الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلبات الوطنية والمحلية في تنفيذ البرامج من دالل توفير األغذية والتحويالت القائمة على النقد مبا رة،  البرنامجوالاند  -181

 والبرنامجوتنظيم دورات تدريبية في مجال تعزيز التشريعات الوطنية ووضع السياالات في مجاالت دبرة 

البرنامج مليون مستفيد مبا رو وفي هندوراس، حيث يدعم  8و1ما يقرب من  البرنامجومن دالل تقديم المساعدة الغذائية، ددم  -182

مليون طفل وجبات مدرالية يومية، مما يجعل هذا الصندوق هكبر  3و1تلقى  (43)الوطني للوجبات المدرالية، البرنامجتنفيذ 

مشروع صندوق االتئماني من حيث التغبية المبا رة للمستفيدينو والاعدت البرامج المنفذة في الجمهورية الدومينيكية وليسوتو 

  .طفال دون الن الخامسة خص إضافي من الفئات الضعيفة، بما في ذلك البالب والحوامل والمرضعات واأل 400 000

دعم السلبات المحلية في والية هوديشا في جهودها الرامية إلى تحسين كفاءة نظام التوزيع العام  البرنامجوفي الهند، واصل  -183

مليون  خص يحق  2و31، الجلت الدولة البرنامج، وبدعم من 2016الموج  من دالل تصميم الحلول البيومتريةو ودالل عام 

مليون  خص  34المدعومةو ويجري حاليا اتباع نهج مماثل في والية كيراال، يتوقع هن يستفيد من   الحصصى لهم الحصول عل

، في إطار اتفاق مع برنامج األمم المتحدة البرنامجالمدعومةو وفي بيرو، قدم  الحصصآدرين من المستفيدين المحتملين من 

درالية في األنشبة المتصلة بإدارة البرامجو والاعد برنامج التغذية المدرالية اإلنمائي، مساعدة تقنية مبا رة لبرنامج التغذية الم

  .مدرالة في جميع هنحاء البلد 60 000مليون طفل في هكثر من  8و3هكثر من 

، فإن األ خاص المستفيدين من البرامج المصممة هو التي تم نشرها بمساعدة البرنامجومع هنهم لم يتلقوا تحويالت مبا رة من  -184

في تحسين هحوال األ خاص الضعفاءو وفي حين هن الرصد  البرنامج في الهند وبيرو يقدمون همثلة علی مساهمات رنامجالب

إدماج التحليل والدراالات على نباق المجتمع في الخبط االالتراتيجية القبرية  البرنامجالمبا ر لهذه الفوائد غير ممكن، يعتزم 

  .ع من الناسلتقييم آثار إجراءات  على مجموعة هوال

  معالم األداء الرئيسية

في النجاح في تعزيز القدرات  للبرنامجفي جميع هنشبت  وهنماط مشاركت  مع الحكومات المضيفة، يتمثل االلتزام الشامل  -185

ة يالوطنيةو وتهدف مشروعات الصناديق االالتئمانية إلى المساهمة في تحقيق النتائج بما يتما ى مع األهداف اإلنمائية الوطن

و وتقدم األمثلة التالية نظرة عامة على النتائج التي تحققت من دالل الوجبات المدرالية وهنشبة للبرنامجوالخبة االالتراتيجية 

 .التغذية والقدرة على الصمود، ومن الدعم لتحسين كفاءة برامج  بكات األمان الوطنية

                                                           
 تدير وزارة التنمية االجتماعية واإلدماج برنامج الوجبات المدرالية بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الصحةو (43)
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مليون تلميذ  3و1ة للوجبات المدرالية التي وصلت إلى هكثر من البرامج الوطني البرنامجو في هندوراس، دعم الوجبات المدرالية -186

 راء منتجات طازجة منتجة محليا لتكملة اللة األغذية األالاالية، وذلك باالتخدام  البرنامجمدرالةو وواصل  18 000في هكثر من 

مزارعين هصحاب الحيازات ( راببات ال1آلية  رائ  لربط المدارس بالمنتجين المحليينو وقد اقترنت هذه الجهود بتدريا: 

( همهات تالميذ 3( لجان األبوين في المدارس بشأن تخزين األغذية وإدارتها؛ 2الصغيرة على االتخدام تقنيات اإلنتاج المختلفة؛ 

المدارس في مجاالت التغذية والنظافة الصحية وإعداد البعامو وهالهم هذا النهج في تحسين معدالت االلتحاق بالمدارس 

ر والحضور في المدارس التي تتلقى المساعدةو وتم اتباع نهج مماثل إزاء االتخدام األغذية المحلية في هايتي، حيث واالالتمرا

 250 000 جالبرنامهول برنامج وطني للتغذية المدرالية في البلد في إحدى البلديات الرائدةو وفي ليسوتو، الاعد  البرنامجنفذ 

مقاطعات، وقدم المساعدة إلى وزارة التعليم والتدريا لوضع مبادئ توجيهية للسياالة من تالميذ المدارس االبتدائية في عشر 

تقديم المساعدة التقنية لبرنامج التغذية المدرالية في بيرو دراالة عن االتهالك  البرنامجالوطنية للتغذية المدراليةو و مل 

اإلعالمية وتصميمها والتحقق منها مثل هدلة إعداد اليومية المقدمة إلى البالب، والمساعدة في تحديد محتوى المواد  الحصص

  وجبة اإلفبار والغداءو

، من دالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب، برامج التعلم، مثل تنظيم السفر إلى إثيوبيا وكينيا لموظفي وزارة البرنامجويسر  -187

الجهود  المحليةو والتثري المعرفة من تبادل الزيارات التعليم الناميبية الكتساب المعارف والخبرات بشأن برامج التغذية المدرالية

 .المستمرة التي تبذلها الوزارة لربط المدارس بالمنتجين هصحاب الحيازات الصغيرة

 من التنفيذ الناجح لمبادرة "الشراء من هجل التقدم"، البرنامجو في السلفادور، االتفاد دعم المزارعين هصحاب الحيازات الصغيرة -188

، 2016مزارع آدر من هصحاب الحيازات الصغيرة باألالواق المحليةو ودالل عام  50 000وتعاون مع السلبات الوطنية لربط 

ما ولد ددال طن متري من الحبوب األالاالية في األالواق الرالمية، م 3,000باعت منظمات المزارعين المشارکة في المبادرة 

 ومليون دوالر همريكي 7و1قدره 

وحكومة كولومبيا إلى تعزيز القدرة الوطنية على تقديم  البرنامجو يهدف الصندوق االالتئماني المتعدد المانحين بين التغذية -189

، هجرى 2016الخدمات االجتماعية على نحو هكثر كفاءة وتحسين األمن الغذائي والتغذوي ألكثر السكان ضعفاو ودالل عام 

دراالة في مجتمعات السكان األصليين في جميع هنحاء البلد، والتستخدم المؤالسات النتائج في تصميم برامج موجهة  البرنامج

قامت  ،البرنامجللمجتمعات المحلية التي تعاني من هعلى مستويات انعدام األمن الغذائيو واالتكماال لسلة األغذية التي قدمها 

المخلوطة المنتجة محليا والمقواة التي تساعد على تحسين الحالة التغذوية لألطفال دون الن الخامسة  كولومبيا بتبوير األغذية

تعزيز عنصر التغذية التکملي في الخبة الوطنية للقضاء  البرنامجوتالميذ المدارس االبتدائيةو وفي غواتيماال،  ملت جهود 

حزمة الصحة والتغذية األالااليةو وكشف تقييم هثر البرنامج التجريبي علی الجوع عن طريق إددال الوبراليريل المنتج محليا في 

لمنع التقزم في غواتيماال هن األغذية التغذوية المنتجة محليا توفر الحماية من التقزم، على الرغم من انخفاض التغبية الشاملة 

 وللخدمات الصحية

حماية االجتماعية في الجمهورية الدومينيكية، حيث وصل وضع عنصر تغذية متكامل في البرنامج الوطني لل البرنامجوالاند  -190

 خص معرض للخبر دالل السنة، بما في ذلك عن طريق توفير األغذية التغذويةو ويهدف المشروع إلى تعزيز  150 000إلى 

يقةو وفي قهثر البرنامج الوطني على الوضع التغذوي للمستفيدين المستهدفين المعرضين لنقص التغذية ونقص المغذيات الد

في االتصاالت المتعلقة بتغيير السلوك بشأن ممارالات التغذية الجيدة والرعاية الصحية وعادات  البرنامجالسلفادور،  ارك 

على  البرنامجهالرة دالل العامو وفي بيرو، ركزت هنشبة  600البعام الصحية وإعداد وصفات صحية وصلت إلى هكثر من 

ظام رصد التغذية، بما في ذلك دراالات دط األالاس بشأن مستويات فقر الدم بين السكان تعزيز التثقيف التغذوي وتعزيز ن

  .الضعفاء

و في إكوادور، ونتيجة لجهود البرنامج الرامية إلى الحد من ضعف المجتمعات المحلية المستهدفة، وضعت القدرة على الصمود -191

األبر يات تدابير للتكيف مثل بناء دزانات المياه وقنوات الريو هبر ية دببا للتكيف لمواجهة آثار تغير المناخو كما نفذت  45

وباإلضافة إلى ذلك، تم تصميم نظام معلومات لتغبية األبر يات المستهدفة ورصد هنماط البقس لزيادة االتعداد المجتمعات 

تغذية، وتنفيذ تقييمات األغذية والالدعم التقني في مجال تخبيط  البرنامجالمحلية لألحداث الخبرة المحتملةو وفي ناميبيا، قدم 

 بشأن تقييم هشا ة األوضاع الحضريةو واالتر دت التددالت بنتائج التقييم، بما في ذلك لجنة تقييم مواطن الضعف في ناميبيا

 .كما في حال االالتجابة للجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو
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 الحكومة في: البرنامج(، دعم  2018-2015برية للهند )و وعلى النحو المبين في الخبة االالتراتيجية الق بكات األمان -192

( زيادة الفعالية 2( تواليع نباق اإلصالحات القائمة على التكنولوجيا لتحسين كفاءة نظام التوزيع العام المستهدف في البلد؛ 1

( تحسين القدرات في مجال تحليل األمن الغذائي والرصد والتقييمو 3التغذوية لشبكات األمان القائمة على األغذية في البلد؛ 

و وكجزء من عمل  البرنامجالعام المستهدف من دالل االتخدام الحلول البيومترية التي صممها  وعززت كفاءة نظام التوزيع

مع الهيئة الهندية لسالمة األغذية والمعايير في دعم الدراالات  البرنامجالبويل األجل بشأن تقوية األغذية في الهند، تعاون 

ات و ويجري تنفيذ برامج تجريبية تنبوي على التدعيم بالمغذيالمتعلقة بالجدوى التشغيلية للتحصين في المخببات الحكومية

مع الجهات  البرنامجماليين تلميذو ويشارك  7و4الدقيقة العديدة في والية هوديشا، مع إمكانية تواليع نباقها ليصل إلى نحو 

 .الفاعلة الوطنية لتقييم هذه البرامج التجريبيةو

  خاتمة

من دالل مشروعات  الخاصة بالصناديق االالتئمانية، وذلك هالاالا لتعزيز قدرة الحكومات مجموعة من األنشبة  البرنامجينفذ  -193

غذية هو مبا رة األ البرنامجعلى تقديم الخدمات االجتماعية على نحو هكثر كفاءة وتنسيقا واتساقاو وفي بعض الحاالت، يقدم 

ت فقط على نقل معارف  إلى الجها البرنامجهدرى، يركز  التحويالت القائمة على النقد االتكماال للبرامج الوطنيةو وفي بلدان

ن جانا الحكومات م للبرنامجالفاعلة المحليةو وفي كلتا الحالتين، تعتبر الصناديق االالتئمانية اعترافا صريحا بالميزة النسبية 

  .المعنية

فإن الهيكل الجديد للميزانية القبرية اليعكس، حيثما همكن، ميزانيات  (44)،للبرنامجوكما لوحا في االتعراض اإلطار المالي  -194

، التنظر األمانة في جدوى إدراج اإلطار البرامجي واألالاس 2017الصناديق االالتئمانية الموجودة دادل البلد الواحدو وفي عام 

بوارئ يجية القبرية المؤقتة هو عمليات الالمنبقي للصناديق االالتئمانية في الخبط االالتراتيجية القبرية هو الخبط االالترات

المحدودة في جميع الحاالت والسياقاتو وهذا يعني ضمنا هن هذا القسم من تقرير األداء السنوي يمكن إدراج  في قسم النتائج 

  .حسا األهداف االالتراتيجية في المستقبل

 

 

 

                                                           
(44 )B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/5و 
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 ألداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارةا – الجزء الثالث

بأنها في حاجة إلى اهتمام داص،  2014لعام  البرنامجيتناول هذا القسم األبعاد الخمسة ذات األولوية التي يعترف إطار نتائج اإلدارة في 

هن يبين االتجاه اإليجابي العام من  البرنامجوهي: العاملون، والشنننراكات، والعمليات والنُظم، والبرامج، والمسننناءلة والتمويلو ويسنننتبيع 

ةو ي عليها إنشنناء إدارة هكثر مرونحيث هداء اإلدارة في الوقت الذي يسننتبيع في  هيضننا تسننليط الضننوء على التحديات والجهود التي ينبو

 2017-2014ويشننننمل تعريف القيمة مقابل المال الذي تُبب ق  المنظمة االقتصنننناد والكفاءة والفعاليةو ويتضننننمن إطار نتائج اإلدارة للفترة 

هة بوضوح إلى هذه التحديات والجهود ويتضمن القسم همثلة عليهاو   عناصر موجَّ

 : البرنامجلخمسة المحددة في إطار نتائج اإلدارة هن هبعاد نتائج اإلدارة ا تكفل -195

  يتمحور حول العاملين فيستثمر في قدرات الموظفين والتعلم في هجواء تسودها ثقافة من االلتزام والتواصل والمساءلة

 )العاملون(؛

 ل بالنسبة للمستفيدين، والمجتمعات المحلية، والحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، و ة المنظمات غير الحكومي ريك مفضَّ

 والقباع الخاص )الشراكات(؛

  م المساعدة بفعالية وكفاءة للمستفيدين، ويبني القدرات )العمليات والنُظم(؛  يقد 

  لدي  نُظم تعمل بكفاءة لدعم تصميم وتنفيذ المشروعات على النحو األمثل، ولدعم الالالل اإلمداد، والتعلم، وتبادل المعلومات

 امج(؛واالبتكار )البر

 يتسم بالشفافية، فيحقق القيمة مقابل المال والمساءلة عن جميع موارده، وممول بالكامل )المساءلة والتمويل(و 

ف األداء المتوقع في إطار كل بُعد من هبعاد نتائج اإلدارة في  -196 الذي يشمل إطار  10نتيجة من نتائج اإلدارة يبينها الشكل  20ويعرَّ

األداء ويُبلغ عن  بالنسبة لكل نتيجة من نتائج اإلدارة عن طريق المقارنة بين مؤ رات األداء  البرنامجنتائج اإلدارةو ويقيس 

األداء  هلف-الرئيسية وما يتصل بها من ههداف في بداية كل عام، وبين األداء الفعلي في نهاية العامو ويرد في الملحق الثالث

توفر بيانات كمية فيما يتعلق ببعض مؤ رات األداء الرئيسية، التُعرض مقابل جميع المؤ رات المستخدمةو وفي حال عدم 

 باء منهجية الترميز اللوني لألداءو-ويوضح الملحق الثالث المعلومات المتعلقة باألداء بصورة نوعيةو

معلومات إدارة (، االتنتاجات الرقابة و2021-2017والوف يتناول اإلبالغ في المستقبل، انبالقا من إطار النتائج المؤالسية ) -197

 المخاطر لتكميل البيانات المتعلقة بمؤ رات األداء الرئيسية كجزء من تقييم األداء الكلي في مجاالت محدَّدة من مجاالت العملو
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 2017-2014إطار نتائج اإلدارة للبرنامج للفترة  :10الشكل 

 

م قوي في كل هبعاد نتائج اإلدارة 20، للسنة الثانية على التوالي، كما هو مبيَّن في الجدول البرنامجويستبيع  -198 ، هن يُبلغ عن تقد 

 الخمسة وكذلك في جميع نتائج اإلدارة ذات الصلة ومؤ رات األداء الرئيسية المرتببة بهاو 

 

  

 األداء الكلي حسب أبعاد نتائج اإلدارة :20الجدول 
 

 األداء اإلدارةأبعاد نتائج 

  العاملون – 1

  الشراكات – 2

  العمليات والنُظم – 3

  البرامج – 4

  المساءلة والتمويل – 5

المساءلة والتمويل  العاملون

على موارد لحصول ا    

توقيت قابلة للتنبؤ وحسنة ال

ومتسمة بالمرونة 

هطر المساءلةاالتخدام     

ة تخصيص الموارد ببريق    

االتراتيجية و فافة وكفؤة

على اإلدارة البرهنة     

الفعالة للموارد 

ة الموظفين وتنمي تعلم   
مهاراتهم على نحو فعال

على المواها الحصول     

وإدارتها بفعالية 

)االجتذاب والتعيين والنشر(

ج 
ائ
نت
د 
عا
أب

ة 
ار
إلد

ا
ج
ائ
نت

رة
دا
إل
ا

الشراكات تعزيز     

 االالتراتيجية والتشغيلية

الشراكات 

ية في االتساق والفعالتحسين     

منظومة األمم المتحدة

تحقيق    

الشراكات ههداف  

والن ظم العمليات 

منصات مواتية     

تكارواالبللتعلم والتقاالم 

الجودة تصميم برامج عالية     

المناالا الوقت فيواعتمادها 

 حيثكفؤة من إمداد اللسلة     

التكاليف تمّكن من تقديم 

المساعدة الغذائية في الوقت 

المناالا

ة ونظم ر يدعمليات     

مالوفعالة لتصريف األع

البرامج 

الدروس عميم ت    

اتالمستفادة واالبتكار

مع التواؤم     

األولويات الحكومية 

نيةوتعزيز القدرات الوط

البرامجنتائج بالغ إ    

لها بفعاليةوالدعوة 

  برامجيةاالتجابات     

  وقائمة على األدلةمالئمة 

 الفعالة تيسير الحوكمة    
للبرنامج

عاملة منخرطة في قوة     

 علىقادرين بقادة  مدعمةالعمل 

اللتزام الترويج لثقافة تقوم على ا

واالتصال والمساءلة 

عاملة مخبط لها قوة     

على نحو مالئم 

ل بكفاءة     ظموالن  العمليات عن طريق  ت حو 

إلى نواتج
تمك ن البرامج الفعالة من تحقيق 

المزمعة الحصائل

م  برنامجفي الشعبة الموارد البشرية تقد 

حاسمة مدخالتوالشركاء 
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 القيمة مقابل المال

ثقافة قوية لتنفيذ العمليات عن طريق السعي إلى تحقيق توازن بين الفعالية والكفاءة واالقتصادو وتُببَّق هذه  البرنامجيمتلك  -199

، بانتظام في اإلدارة اليومية للعمليات من هجل ضمان 2015المفاهيم الثالثة الواردة في إطاره بشأن القيمة مقابل المال لعام 

 االتخدام الموارد بأفضل طريقة ممكنةو 

دة عن المشروعات القبرية للمرة األولى، جوانا القيمة مقابل المالو وهتاح ذلك إثبات 2016عام  وفي -200 ،  ملت التقارير الموحَّ

على المستوى التشغيلي في تحقيق نتائج هبعاد نتائج اإلدارة الخمسة على النحو المبيَّن في األمثلة  البرنامجالتقدم الذي حقق  

 التاليةو 

زت المكاتا القبرية، مثلما في هوكرانيا، قدرات الموظفين عن طريق تزويدهم بتدريا عملي يناالا بدرجة و عالعاملون -201 زَّ

، مثل المكتبين القبريين في غانا وميانمار، جهودا للتعاون مع هدرى كبيرة السياق الذي يعملون في ، بينما بذلت مكاتا قبرية

الجماعات ووكاالت األمم المتحدة األدرى من هجل ضمان تعيين مستويات رفيعة من المر حين وتعزيز جودة التددالت 

فين عيين الموظالمتعددة التخصصاتو وتعاون المكتا القبري في مالوي مع وكاالت األمم المتحدة األدرى لتسريع وتيرة ت

وبالتالي زيادة كفاءة االالتجابة لحاالت البوارئ السريعة الواالعة النباقو وفي غانا وإندونيسيا، تهدف مبادرات رعاية الموظفين 

 إلى زيادة ابتكارات الموظفين وإنتاجيتهمو وفي السودان، ُصم مت ُونفذت هول االتراتيجية قبرية لرعاية الموظفينو 

والشركاءو وكان هذا هو واقع الحال في  البرنامجلتعاون مع الشركاء في تحقيق قيمة مقابل المال من عمليات و الاهم االشراكات -202

بوروندي حيث االتخدمت هيضا مفوضية  ؤون الالجئين هيضا المنصة الرقمية إلدارة المستفيدين والتحويالت في اإلبالغ؛ وفي 

هالااليا لفعالية وكفاءة االالتجابة ألالوه زلزال في تاريخ البلد،  البرنامجارد الجمع بين الموارد الحكومية وموكان إكوادور حيث 

 وفي ميانمار حيث هّدى اقتسام المكاتا مع وكاالت األمم المتحدة األدرى في مختلف المواقع إلى وفورات في التكاليفو

، كما هثبت ههميت  الرئيسية للبرنامجالكفاءة المؤالسية  في تحقيق (45)و الاهم إنشاء مرفق اإلدارة الشاملة للسلعوالُنظمالعمليات  -203

في تحقيق الفعالية في بعض البلدان غير الساحلية، مثل بوروندي وتشادو ودعم الرصد المستمر للفعالية والكفاءة في ممر مومباالا 

المكتا  ة والوالبىو واالتعرضفي إقليمي هفريقيا الشرقي البرنامجوكذلك العديد من مبادرات تقليص التكاليف، تحقيق ههداف 

القبري في هفغانستان إجراءات  الدادلية من هجل الوصول إلى المناطق األقل همنا في البلد ونجح بالتالي في الحفاظ على فعالية 

العمليات بالرغم من تدهور السياق الشديد الصعوبةو وهّدى تكييف عمليات المشتريات المشتركة مع وكاالت األمم المتحدة 

درى هو توقيع اتفاقات طويلة األجل مع موردي المواد المشتراة بانتظام إلى تخفيض تكاليف العمليات في بلدان مثل كينيا هو األ

 جمهورية تنزانيا المتحدةو

، نفي العمليات، مثل عملية ميانمارو وفي عدة بلدا البرنامجو هّدت االالتثمارات في االالتعداد إلى زيادة كفاءة االتجابة البرامج -204

مليات من في البلد إلى زيادة فعالية الع للبرنامجمثل تشاد وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، هّدى تعديل الحضور التشغيلي 

حيث نباق التغبية واالتهداف المستفيدين، وتقليص تكاليف المكاتاو وحقق عدد من المكاتا القبرية تقدما في تحسين جودة 

ها، عن طريق الرصد الدقيق ألداء الموردين في تددالت التحويالت القائمة على النقد، وزيادة تكييف العمليات، وبالتالي فعاليت

 السالل الغذائية مع هفضليات المستفيدينو

و هتاح تعميم مختلف النُظم المؤالسية معلومات آنية التخاذ القرارات وتعزيز الشفافية والمساءلةو ويسَّر ذلك، المساءلة والتمويل -205

تحسين إدارة األالاطيل في المكاتا القبرية، مثل إندونيسيا وهوكرانيا، وزيادة الكفاءة واالقتصاد في إدارة عمليات السفر  مثال،

في المكاتا القبرية، مثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةو وهدت الحالة األمنية في بعض البلدان، مثل جنوب السودان 

 ى زيادة التدابير األمنية في بعض العمليات، وهو ما يمّكن من تحقيق الفعالية في العملياتو والجمهورية العربية السورية، إل

و واليجري ضمن 2017نحو إطار واحد للنتائج المؤالسية بدءا من عام  البرنامجوكجزء من دارطة البريق المتكاملة، يتحول  -206

من دالل ثالث فئات من المؤ رات تخصص فيها الفئتان األولى والثانية للتخبيط  البرنامجهذا اإلطار بيان هداء إدارة 

االالتراتيجي واإلبالغ، وتخدم الفئة الثالثة اإلدارة اليومية للعملياتو والعيا إلى تعزيز االالتمرارية، يمكن تنظيم مؤ رات الفئة 

لي لنتائج اإلدارةو والوف تُعب ر الفئة الثانية عن األولويات اإلدارة الخمسة المستخدمة في اإلطار الحانتائج األولى حول هبعاد 

                                                           
يؤدي المكاتا القبرية القريبةو و منصة لتمويل التخزين المسبَّق لألغذية في منبقة هو في ممر باالالتناد إلى البلا المتوقع لدى مرفق اإلدارة الشاملة للسلع هو (45)

لقيمة مقابل ا من هجل زيادة االتخزين المسبق إلى تقليص المدة الزمنية المبلوبة للتسليم )داصة في هثناء حاالت البوارئ( ويمك ن من  راء األغذية في الوقت المناال

 المالو



 78         الجزء الثالث|  2016 تقرير األداء السنوي لعام

 

و والوف تُعب ر مؤ رات الفئة الثالثة عن الفعالية للبرنامجهو المرتببة بالتزامات دارجية محدَّدة  البرنامجالمحددة من قيادة 

ق بالتالي مفهومامجالبرنوالكفاءة واالقتصاد في الوظائف والعمليات في مختلف السياقات التي يعمل فيها  القيمة  ، والوف تُعم 

 والبرنامجمقابل المال في إدارة هداء 

 العاملون – 1الب عد 

  األداء الكلي

التحول إلى منظمة متمحورة حول العاملين، يركز هذا البُعد على تنمية قدرات العاملين من هجل تقديم  البرنامجتجسيدا العتزام  -207

 التي اعتمدها المجلس البرنامجو وحدَّدت االتراتيجية  ؤون العاملين في البرنامجمساعدة هفضل إلى األ خاص الذين يخدمهم 

، قّدم 2016 فبراير/ باطجراءات المبلوبة لتحقيق هذا الهدفو وفي المجموعة الواالعة من اإل 2014في نوفمبر/تشرين الثاني 

رض ، عُ 2017 فبراير/ باطإلى المجلس تحديثا كامال بشأن التقدم المحرز في تنفيذ االتراتيجية  ؤون العاملين، وفي  البرنامج

تحقق  تفاصيل التقدم الذيتعزيز التنظيمي ل" للوفاء بالغرض"االتقرير الموجز عن االتعراض مبادرة  على المجلس من دالل

 في الوفاء باألهداف المتصلة بمبادرة الوفاء بالغرضو 

وهتاح  2015من نتائج االالتقصاء العالمي للموظفين الذي هُجري في هبريل/نيسان  2015واالتفاد تقرير األداء السنوي لعام  -208

 يُجري االتقصاءات الموظفين كل النتين، يشمل البرنامجلى هن و وبالنظر إالبرنامجالوقوف على مستوى انخراط الموظفين في 

في نتائج اإلدارة األربع التي يشملها هذا  البرنامجعدة مؤ رات هداء رئيسية بديلة لقياس هداء  2016هذا التقرير السنوي لعام 

 هلفو -، بالكامل في الملحق الثالث2015و 2014البُعدو وترد هذه المؤ رات الرئيسية، بما فيها المقاييس المستخدمة في السنتين 

  تعلم الموظفين وتنمية مهاراتهم على نحو فعال :المهارات 1-1نتيجة اإلدارة 

 التعلم عن ب عد لزيادة مهارات الموظفين

، 2016مع التوزيع الجغرافي لموظفي  ووجود كثير من مراكز العمل في مناطق نائيةو ودالل عام  البرنامجيجا هن يتعامل  -209

االرتقاء بالتعلم عن بُعد وتعزيزه من دالل نظام  الخاص بإدارة التعلم على  بكة اإلنترنتو وبالنظر إلى هن  البرنامجواصل 

 ظفينو تنسيق التعلم وتقديم  وتتبع  لجميع المو للبرنامجلم فإن  يتيح نقبة ددول واحدة للتع البرنامجهذا النظام يوف ر لموظفي 

 

 نمو التعلم من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني: 11الشكل 
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 نتائج هامة:  2016وتحققت في عام  -210

  جلت زيادة نسننننننبتها 46 684بلغ عدد من هتموا الدورة ، وزيادة بمقدار هربعة 2015في المائة مقارنة بعام  47، والننننننُ

 (و 11)الشكل  2014هضعاف على عام 

  الشننكل  2014ازداد تدريا الموظفين الوطنيين بمقدار ثالثة هضننعاف منذ اعتماد االننتراتيجية  ننؤون العاملين في عام(

 (و11

 بعد هن واظا كل مشننارك على ما 2016موظف وطني في عام  1 000لغات إلكترونيا إلى هكثر من ُمنحت ردص ال ،

الننننناعات من التعلم اإللكتروني  نننننهريا، ومكَّنهم ذلك من تنمية مهاراتهم اللغوية التي يمكن هن تكون  5و15متوالنننننب  

 عامال رئيسيا في زيادة فعاليتهم وتواليع فرص تبويرهم الوظيفيو 

 كانون األول  180من  هتيح هكثر ظام إدارة التعلم اإللكتروني في ديسننننننمبر/ ، وارتبط 2016دورة تعلم إلكتروني في ن

في المائة من تلك الدورات بالتدريا الوظيفي، مثل مشننروع نظام دعم تنفيذ اللوجسننتيات، والتحويالت القائمة على  80

 محتوى نظام إدارة التعلم اإللكتروني آدذا في االتساعووما زال  –النقد، وبرامج تعميم المنظور الجنساني والتغذية 

  في المائة تقريبا من عروض نظام إدارة التعلم اإللكتروني، مثل هالنناالننيات  17يمثل التدريا على المهارات األالنناالننية

 األمن في الميدان، ومنع التدليسواألمن في الميدان والدورة التدريبية المتقدمة بشأن 

  التدريا على  اعتباراتفي المائة من دورات نظام إدارة التعلم اإللكتروني هي دورات تدريبية إلزامية، مثل  3نحو

 منع التدليسوعلى ، والميدان في والمتقدمة األالاالية األمن

 الوظيفي تعزيز التعاون بين وظائف البرنامج يساعد على زيادة أثر التدريب

في  البرنامج، عمل 2016ينصا البلا الرئيسي من المكاتا الميدانية على التدريا الوظيفي والتشغيليو ودالل عام  -211

مشروعا مختلفا من مشروعات التعلم الوظيفي التي تتبلا تعاونا وثيقا بين هدصائيين في التدريا ودبراء في المجاالت  33

 (و و ملت همثلة جهود التدريا الحاالمة ما يلي: 12)الشكل  امجالبرنالوظيفية التي تشمل كثيرا من جوانا عمل 

  لي والتخبيط لدعم تنفيذ دارطة البريق المتكاملة في عام  2017االنخراط األوَّ

 التدريا من هجل دعم تنفيذ مشروع نظام دعم تنفيذ اللوجستيات 

 لمديري المكاتا القبرية، ونواب مديري رة تدريبية مصننننمَّمة ومرحلتان من مراحل رحلة تعلم امتياز البرامج، وهي د

 المكاتا القبرية، ورؤالاء البرامج، وقيادات البرامج النا ئة

 التدريا على المساءلة همام السكان المتضررين وحمايتهم 

  التدريا على مفاهيم التغذية األالاالية ورصد التغذية وتقييمها 

  المستفيدين والتحويالتوالتدريا على التحويالت القائمة على النقد ونظام إدارة 
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 المجموعة الواسعة من الدورات التدريبية الوظيفية في البرنامج: 12الشكل 

 

 

قوة عاملة منخرطة في العمل مدعمة بقادة قادرين على الترويج لثقافة تقوم على الثقافة:  2-1نتيجة اإلدارة 

 االلتزام واالتصال والمساءلة

 

 الجنساني في البرنامجيق التوازن قالتقدم صوب تح

ازدادت والعمل من هجل تحقيق التوازن الجنساني في الوظائف الفنية الدولية ويسعى نحو تحقيق تقدم مستمرو  البرنامج يواصل -212

، وارتفعت النسبة في جميع الوظائف 2016في المائة في عام  40في المائة إلى  39نسبة الموظفات في المناصا القيادية من 

في المائة من الوظائف في الرتبة  28في المائةو ومع ذلك، ال تشغل النساء الوى  43في المائة إلى  42الفئة الفنية من الدولية من 

 54في المائة من الوظائف الفنية الدولية مقارنة بنسبة بلغت  53، االتأثرت النساء بما نسبت  2016فما فوقهاو وفي عام  2-مد

 و2015إلناث بنصف عدد المعيَّنين في مناصا قيادية، وهي نفس النسبة في عام و وتستأثر ا2015في المائة في عام 

 و ملت اإلجراءات المتخذة لتحسين نسبة تمثيل الجنسين ما يلي:  -213

  من دالل برنامج تنمية القدرات القيادية  البرنامجتعزيز إعداد القيادات عن طريق دعم ترقي القيادات النسنننننننائية في

ب ما مجموع   (46)ة،والمسنننارات المهنية للمره حتى  نننمل  2015واتسنننع في عام  2013نسننناء منذ عام  210الذي درَّ

 موظفات وطنيات؛

  لتوظيف ادمج العناصر الجنسانية في نظام التعيين اإللكتروني الجديد لضمان رصد المديرين القائمين بالتعيين ومنسقي

 البُعد الجنساني في كل مرحلة من مراحل التعيين؛

                                                           
مخصصا للقيادات النسائية من هجل زيادة تعزيز قدرات القيادات النسائية، والبموحات الوظيفية، هو هحد هول كيانات األمم المتحدة التي هنشأت برنامجا  البرنامج (46)

 والثقة العامةو 
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  دمج اإلحصننننناءات الجنسنننننانية في لوحة التحكم اإللكترونية الجديدة الخاصنننننة بالمكاتا القبرية لتوفير تحديثات فورية

 لمديري المكاتا القبرية وموظفي تلك المكاتا فيما يتعلق بالتمثيل الجنساني؛

 لجميع جهات االتصنننننال المعنية بالتعيين ولموظفي الموارد البشنننننرية في المقر، وبالتالي  توفير التدريا على المهارات

التراتيجية لالالتعانة بمصادر متنوعة من هجل اجتذاب مر حات  إذكاء الوعي بفهم التحيُّز غير المقصود عند وضع ا

 هكثرو 

في  32إلى  2012في المائة في عام  27باطراد من  وازدادت نسبة المناصا القيادية التي يشغلها موظفون من البلدان النامية -214

في المائة في جميع  54من البلدان النامية  2016و وبلغت نسبة الموظفين الفنين الدوليين المعيَّنين في عام 2016عام  المائة في

 و2015في المائة في عام  40الُرتا مقارنة بما نسبت  

 تنمية المهارات القيادية

د 2014في عام  البرنامجتنفيذ برنامج القيادة من هجل القضاء على الجوع الذي هطلق   2016االتمر في عام  -215 قياديا  250، وزوَّ

 موظفا، وقوبلت الدورة بردود هفعال إيجابية للغاية من المشاركينو  560آدر بالمهارات الرئيسيةو وتم تدريا ما مجموع  

 مشاركة الموظفين وفعالية القيادة

الموثوقة الواحدة بشأن مشاركة الموظفين وفعالية القيادة هي المؤ رات الواردة في االالتقصاء العالمي للموظفين  المؤ رات -216

على المعايير العالميةو ويقيس مؤ ر مشاركة الموظفين مدى تحفيز الموظفين للمساهمة  البرنامجالذي تفوق في   2015لعام 

إلى هن العوامل التي حققت هثرا إيجابيا على مشاركة الموظفين  2015لسنوي لعام في النجاح التنظيميو وه ار تقرير األداء ا

  ملت الرضا، وااللتزام، والفخر، واإلحساس بالمسؤولية الشخصيةو 

  قوة عاملة مخبط لها على نحو مالئمالتنظيم:  3-1نتيجة اإلدارة 

 استعراضات هيكل مالك الموظفين

يمثل التخبيط الفعال للقوة العاملة والتصميم التنظيمي عامال رئيسيا في تحديد الفعالية الشاملة للمنظمةو وتتغيَّر االحتياجات التي  -217

ك الموظفين االتعراضات لهيكل مال البرنامجوالتمويل المتاح لتلبية تلك االحتياجات بمرور الوقتو ولذلك يجري  البرنامجيُلبيها 

في ُ عبة المقر والمكاتا اإلقليمية والمكاتا القبرية لضمان مواءمة مالك الموظفين مع االحتياجات والتمويل المتاحو وينبوي 

 ذلك على ههمية داصة بالنسبة للمكاتا القبرية في الياق تنفيذ دارطة البريق المتكاملةو 

راضا من االتعراضات هيكل مالك الموظفين وما زال العمل جاريا في ثمانية االتعراضاتو االتع 14، هُنجز 2016عام  وفي -218

وهُجريت تلك االالتعراضات في جميع المكاتا القبرية الثمانية التي تقوم بتجريا تنفيذ دارطة البريق المتكاملة، ويتوقع 

 بده تعميم دارطة البريق المتكاملةو والوف تُحد دتواليع تلك االالتعراضات كي تشمل جميع المكاتا القبرية عندما ي البرنامج

 الخبط االالتراتيجية القبرية مستوى التغييرات المبلوبة في مالك موظفي كل مكتاو عملية  نتائج

 استبقاء الموظفين 

وة ات قعلى االتبقاء المواها التي يعينها، وكذلك معنوي البرنامجتعبي معدالت االالتبقاء مؤ را عاما يدل على مدى قدرة  -219

في المائة في  2و97في المائة من الموظفين الفنيين الدوليين مقابل  4و97 البرنامج، االتبقى 2016و وفي عام البرنامجالعمل في 

 و2015عام 

 مشروع الموظفين الوطنيين

في  80ددمة داصة، تمثل عقود الموظفين الوطنيين، بمن فيهم الموظفون المعيَّنون بعقود محددة المدة، وعقود ددمة، واتفاقات  -220

موارده  البرنامجبلداو ومن األالاالي ضمان تسخير  80موظف في المكاتا في  16 000المائة من العاملين الذين يناهز عددهم 

البشرية بفعالية، بما في ذلك اجتذاب هفضل المواها من البلدان التي يخدمها واالتبقاء تلك المواها واالتخدامها على الوج  

 األفضلو 
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، هطلق المدير التنفيذي مشروع الموظفين الوطنيين من هجل ضمان التركيز على الموظفين 2016توبر/تشرين األول وفي هك -221

 الوطنيينو وينصا المشروع على هربع مسائل رئيسية: 

 ،بما في ذلك معالجة الشننواغل الجارية بشننأن االننتخدام العقود القصننيرة المدة للموظفين الذين يعملون منذ  طرائق العقود

 فترات طويلة؛

 وإلتاحة فرص جديدة للزمالء  البرنامجلالالننننننتفادة من القدرات المتنامية في البلدان التي يعمل فيها  تأميم الوظائف

 المعيَّنين محليا؛

 لك ضمان االتفادة جميع الزمالء من فرص تنمية قدراتهم ومسارهم الوظيفي؛بما في ذ التبوير الوظيفي 

 ،من االالتثمارات التي تهدف إلى تحسين العمل  البرنامجمع التركيز على ضمان االتفادة جميع موظفي  رفاه الموظفين

 والحياة في البلدان الشاقةو 

  عالية )االجتذاب والتعيين والنشر(الحصول على المواها وإدارتها بفالمواها:  4-1نتيجة اإلدارة 

 االستعانة بالمواهب والحصول عليها

إلى زيادة عدد المر حين الذين يتقدمون لشغل وظائف عن طريق االالتخدام األكثر فعالية لوالائط التواصل  البرنامجالعى  -222

، ازداد متوالط عدد المتقدمين لكل وظيفة دولية 2016إلى عام  2014االجتماعي على البيل المثالو ودالل الفترة من عام 

 المائةو  في 50، هي بزيادة نسبتها 172إلى  114محدَّدة المدة من 

منصة جديدة للتعيين اإللكتروني من هجل زيادة فعالية عمليات   2016في هوادر عام  البرنامج، هطلق 2016وفي هوادر عام  -223

طلا النويا، ويمكن قضاء  40 000الخاصة بالحصول على المواهاو ويمكن هن تتلقى المكاتا القبرية الكبيرة ما يقرب من 

ت موظفي الموارد البشرية الميدانيين في هنشبة متصلة بالتعيينو وتتيح منصة التعيين في المائة من وق 60ما يصل إلى 

 تشغيل العملية آليا وزيادة كفاءاتهاو وتتيح المنصة هيضا مزيدا من الرقابة للبرنامج البرنامجاإللكتروني المتاحة في جميع مكاتا 

و وهالفرت األداة الجديدة عن البرنامجفي المائة من قوة العمل في  80المؤالسية على تعيين الموظفين المحليين الذين يمثلون 

 المر حين، وتقليل إجراءات المعامالتو  ، وتقليص المدة المبلوبة لفرزالبرنامجزيادة نباق التغبية التي يصل إليها 

 الحصول على أفضل القيادات في البرنامج

  5-عملية من هربع مراحل الدتيار األ خاص الذين يشغلون مناصا قيادية في الرتبتين ف 2015في عام  البرنامجهددل  -224

 بة، وضمان تزويد القادة الحاليين والقادة الذينو والهدف من العملية هو تحديد القادة المناالبين وتعينهم في المواقع المناال1-ومد

اآلن هم في المستقبلو وتشمل المراحل األربع االتعراضا للموهبة، وتقييما  لمستقبل بالمهارات الضرورية الواءاليعيَّنون في ا

 للتبوير الوظيفي، واإلدراج في مجمَّع القادة، والقرارات المتعلقة بإعادة التعيينو

 و تتناول مرحلة االنننتعراض المواها جميع المر نننحين الذين يسنننتوفون معايير األهليةو وفي عام االنننتعراض المواها

 موظفا مستوفيا  روط التقدم الالتعراض المواها الدادليةو  240، كان هناك 2016

  د يتشننننننمل مرحلة تقييم التبوير الوظيفي تقييما مسننننننتقال للمهارات والمعارف والسننننننلوك على تقييم التبوير الوظيفيو

،  نننارك 2016هدصنننائيين في مجاالت القيادة، واإلمكانات الكامنة، والتبوير التنظيمي، والجوانا النفسنننيةو وفي عام 

 موظفا في التقييم الذي هجراه مركز التبوير الوظيفيو 48

  يع المعلوماتفيما يتعلق بمرحلة مجمَّع القادة، تُجري لجنة كبار الموظفين االننننننتعراضننننننا لجماإلدراج في مجمَّع القادةو 

موظفا  24، هفاد التقييم هن 2016المتاحة عن الموظفين للبت فيما إذا كانت الننننننتُدرج موظفا في مجمَّع القادةو وفي عام 

 جاهزون للترقي، ولذلك تم إدراجهم في المجمَّع المذكورو
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 األولوية للموظفين  1-هو مد 5-تُعبي القرارات المتعلقة بإعادة تعيين الموظفين في مناصا من الرتبة ف إعادة التعيينو

في  3و 5-في مناصنننا من الرتبة ف 9قيادة جديدة من مجمَّع القادة،  12، هعيد تعيين 2016في مجمَّع القادةو وفي عام 

 و 1-ا من الرتبة مدصمنا

، 2016و وفي عام برنامجالهيضا كبار القادة من الخارج إذا كانت مهاراتهم هو درايتهم الفنية غير متاحة دادل  البرنامجويعي ن  -225

صدرت الموافقة على زيادة عدد المناصا في التعيين الدادلي/الخارجي المتزامن مقارنة بما كان يقدَّم من قبل، بما في ذلك 

و وفيما يتعلق بالرتا 3زيادة عدد المناصا لكبار الموظفين والمناصا التي تستجيا لحاالت البوارئ من المستوى 

 وظيفةو  17وظيفة من بين  12و و غلت المر حات 2015في عام  7وظيفة مقابل  17، تم اإلعالن عن 2-/مد1-/مد5-ف

 إعادة تعيين الموظفين الدوليين

إلدارة نشر قوة عمل  المؤلفة من الموظفين الدوليين المتنقلينو وفي عام  البرنامجعملية إعادة التعيين هي اآللية التي يستخدمها  -226

ينات الكبيرة إلى زيادة في التنقالت الجغرافية بين المقر والميدان، والاعد ذلك على ضمان تقاالم العمل بين ، هّدت التحس2016

في المائة للتعيين  10مراكز العمل المحفوفة بصعوبات، وتواليع مهارات قوة العمل الفنية الدوليةو ويالحا ازدياد البلبات بنسبة 

 و البرنامجمواقع التي يعمل فيها في مراكز العمل الشاقة، وهي من هصعا ال

ومما زاد من تعزيز عملية إعادة التعيين إطالق لوحة التحكم في إعادة التعيين التي تبين الوظائف الشاغرة الحالية حسا البلد،  -227

يستخدمها الموظفون ومنسقو التوظيف  2016من بين المات هدرىو وهذه اللوحة التي هُطلقت في الفصل األدير من عام 

 مديرون القائمون على التوظيف، وتساعد على تحقيق الشفافية والكفاءة في عملية إعادة التعيينووال

 إدارة المواهب واإلطار الوظيفي

ثقافة التعلم والتبور المستمرين ويُنظر فيها إلى األداء والخبرة المكتسبة هثناء العمل  (47)تُعزز االتراتيجية  ؤون العاملين -228

من جميع موظفي  إدارة مساراتهم الوظيفية  البرنامجباعتبارهما مكونين جوهريين من مكونات التبوير الوظيفيو ويتبلا 

د الكفاءات والمهارات المبلوبة لكل األدوار  ، وكذلك المسارات الوظيفية المالئمةو ووضع هُطر وظيفية تُحد 

في نموذج جديد للقدرات التنظيمية حل محل نموذج الكفاءات األالااليةو ويُعب ر النموذج الجديد  البرنامج،  رع 2016وفي عام  -229

ل هيضا األالاس للتعيين وتقييمات األداء وعمليات إعادة التعيين والترقيو  عن مبالبة الموظفين بإدارة حياتهم الوظيفية، ويشك 

ءمت  مع نظام إدارة التعلم كي يكون بوالع الموظفين تلبية احتياجاتهم طة للنموذج الجديد ومواارهيضا بوضع د البرنامجوقام 

بتحديد وتبوير القدرات الوظيفية المحددة واألُطر الوظيفية  البرنامجمن التعلم والتبوير بشكل هفضلو وعالوة على ذلك، قام 

 لتبور الذي يساعد الموظفين على التنقللكل وظيفة من الوظائف، وحدَّد القدرات الوظيفية للمجاالت الوظيفية الرئيسية، وا

 والبرنامجبشكل هفضل في حياتهم المهنية في 

إلى الحاجة إلى تحسين إدارة المواها وتخبيط قوة العملو ويُعب ر ذلك عن االرتفاع  البرنامجوه ار بيان الرقابة الدادلية في  -230

بشكل كامل احتياجات التوظيف على نباق  البرنامجالتي لم يعالج فيها  2و 3المستمر في حاالت البوارئ من المستويين 

تحديات في اجتذاب موظفين مؤهلين واالتبقائهم،  و وواجهت بعض المكاتا القبرية المصنَّفة بأنها مراكز عمل  اقةككل المنظمة

اليما في مناطق النزاعو وفي حاالت هدرى، يرجع عدم كفاية مهارات الموظفين إلى االفتقار إلى التدريا الناجم عن عدم  الو

ظهور موظفين وكفاية األموالو وهّدى اإلفراط في االعتماد على الموظفين المعيَّنين لفترات قصيرة عن ارتفاع معدل تبدل ال

بيط هامة مرتببة بعدم التببيق الكامل لتخ فجواتفي االحتفاظ بالمعرفةو واللط مكتا المفتش العام هيضا الضوء على  فجوات

قوة العمل وإدارة المواها بالرغم من هن  الحا بالفعل ممارالات الليمة وتبورات إيجابية في هذا االتجاهو وه ار مكتا المفتش 

حاجة إلى توجي  تنظيمي وإلى االترعاء االنتباه إلى المسائل المتصلة باالتخدام الموظفين المعيَّنين لفترات العام كذلك إلى ال

 قصيرةو 

  

                                                           
(47 )B-WFP/EB.2/2014/4 و 
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 الشراكات – 2الب عد 

  األداء الكلي 

ل وموثوق ب  لدى المستفيدين وهصحاب المصلحةو 2016دالل عام  البرنامجيتناول هذا البُعد هداء  -231  في التحول إلى  ريك مفضَّ

 

  تعزيز الشراكات االالتراتيجية والتشغيلية 1-2نتيجة اإلدارة 

 الشراكات مع صناديق األمم المتحدة وبرامجها

 راكات  مع منظمات األمم المتحدة العيا إلى تحقيق الحصائل المشتركة لألمن الغذائي والتغذية  2016في عام  البرنامجواصل  -232

في التعاون اإلداري وجهود الدعوة والتواصل،  البرنامجبما يتفق مع االحتياجات واألهداف الوطنيةو و اركت جميع مكاتا 

، لمتحدةلألمم ا الات، ونقل المعرفة والرصدو وما زالت منظمة األغذية والزراعةوتنفيذ البرامج، وإالداء المشورة المتعلقة بالسيا

( ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ههم الشركاء على الصعيد القبريو وفيما اليونيسفومنظمة األمم المتحدة للبفولة )

في  للبرنامجالمائة من المكاتا القبرية التابعة  في 2و90يتعلق بالتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها،  ارك 

في المائة من المكاتا في التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  9و32التعاون مع منظمة األغذية والزراعة، و اركت 

االت البوارئ من مع كيانات األمم المتحدة في جميع ح البرنامجفي المائة من المكاتا في التعاون الثالثيو وعمل  8و26و

 و 3المستوى 

 الشراكات مع القطاع الخاص

، هي هقل من المستوى المستهدف 2016مليون دوالر همريكي من المساهمات من القباع الخاص في عام  2و77 البرنامجحقق  -233

على دعم في صورة  البرنامجمليون دوالر همريكيو وباإلضافة إلى الدعم النقدي، يحصل  85إليرادات  المستدامة المحددة بمبلغ 

ت على تحقيق ههداف  االالتراتيجيةو وقد م البرنامجدراية فنية، ومعارف الوقية، وتصريف لألعمال، وابتكارات تدعم بناء قدرة 

مساعدات لتنمية القدرات في مجاالت اللوجستيات، والتغذية، والتحويالت القائمة على النقد، وإدارة جودة األغذية والالمتهاو 

منهجية من هجل تحديد مقدار "قيمة األثر" التي تحققها تلك الشراكاتو وتشير التقديرات إلى هن القيمة المستخدمة  البرنامجابتكر و

 مليون دوالر همريكيو 270وصلت إلى  2016القدرات التي جرى تقييمها في عام تعزيز ألثر الشراكات في مجال 

على األالواق والقنوات والصناعات التي  البرنامج، اليركز 2017والعيا إلى تحقيق المستويات المستهدفة لريرادات في عام  -234

هن هذا التغيير وغيره من التغييرات الهيكلية  البرنامجمليون دوالر همريكي هو هكثرو ويرى  2يمكن هن توف ر  راكات بما قيمت  

على المستوى الوطني هثناء  (48)واليدعم مشاركة القباع الخاص 2017اليمك ن من تحقيق الهدف المحدَّد لريرادات في عام 

 تعميم دارطة البريق المتكاملة وتنفيذ الخبط االالتراتيجية القبريةو

  

                                                           
بمواءمة معدل االترداد تكاليف الدعم  البرنامج( التي اعتمدها المجلس التنفيذي، قام A/1/Rev.2-WFP/EB.2/2016/5) 2019-2017في إطار دبة اإلدارة  (48)

عة من القباع  7في المائة لمساهمات القباع الخاص مع معدل االالترداد البالغ  10غير المبا رة البالغ  في المائة للتمويل الحكومي، بهدف زيادة مستوى الموارد الُمجمَّ

 األدرىوالخاص، وبما يتفق مع الممارالات المعمول بها في وكاالت األمم المتحدة 

 سمات إيرادات القطاع الخاص : 4اإلطار 

بالتقلبات القوية في إيرادات الشركات والمؤالسات، وتمثل تلك اإليرادات جزءا كبيرا من الحافظة  2016تأثرت النتائج التي تحققت دالل عام 

 الكلية للشراكات مع القباع الخاصو وما زالت اإليرادات المتأتية من األفراد ضئيلة ولكنها تتج  نحو الزيادة باطرادو

 في  13هي  –مليون دوالر همريكي  3و10في المائة؛ وبلغت اإليرادات العينية  87هي  –مليون دوالر همريكي  9و66قدية بلغت اإليرادات الن

 المائةو

  مليون دوالر همريكيو 2و59مليون دوالر همريكي، بينما قدَّم المانحون القائمون  18قدَّم المانحون الُجدد 

  بوارئوفي المائة من المساهمات لعمليات ال 16ُدصص 
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 والتعاون الثالثيبين بلدان الجنوب فيما التعاون 

في المائة  60مقابل  2016في المائة في عام  62ازداد التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في المكاتا القبرية إلى  -235

و وتمثلت مجاالت التفاعل الرئيسية في برامج الوجبات المدرالية، والحماية االجتماعية، وذلك في هحيان كثيرة 2015في عام 

وهنشبة التعاون بين األقاليم التي تشجعها المكاتا  (49)،في البرازيل للبرنامجكافحة الجوع التابع بدعم من مركز االمتياز لم

اإلقليميةو ويزداد التعاون بين بلدان الجنوب في مجاالت من قبيل الوصول إلى األالواق، والتغذية، والحد من مخاطر الكوارث، 

إر ادات  البرنامج، وضع 2016تعداد للبوارئ واالالتجابة لهاو ودالل عام تغيُّر المناخ واإلنذار المبكر، واالالوالتكيُّف مع 

  و2017بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التُنشر رالميا باالقتران مع دورة للتعلم في مبلع عام فيما بشأن التعاون 

 

  تحقيق ههداف الشراكات 2-2نتيجة اإلدارة 

 رضا العمالء وأنشطة المجموعات

مجموعة اللوجستيات ومجموعة االتصاالت في حاالت البوارئ، ويشترك في قيادة مجموعة األمن الغذائي مع  البرنامجيقود  -236

 االالتقصاءات لقياس رضا العمالء عن هنشبة المجموعاتو البرنامجمنظمة األغذية والزراعةو وفي ظل هذا الوضع، يستخِدم 

للوقوف على ردود األفعال بشأن  2016في عام  (52)تعِملينتسعة االتقصاءات للمس (51)وعندما هجرت مجموعة اللوجستيات -237

و وتُثبت 2015في المائة إلى ارتياحهم، وهو نفس المستوى المرتفع الذي اُلّجل في عام  92الفعالية والكفاءة في هنشبتها، ه ار 

، 2017ياجات الشركاءو وفي عام هذه النتائج هن المجموعة مستمرة في االالتفادة من العمليات السابقة، وتوف ر ددمات تفي باحت

م المتحقّق بمرور الوقت عن طريق قياس رضا العمالء بعد مرور  هر من عملية البوارئ، بهدف تحقيق  البرنامجاليقيس  التقدُّ

 في المائة من الرضا قبل إنهاء النشاطو 90، على هن تكون النسبة المستهدفة الواحد في المائة من الرضا في مرحلة الشهر 70

في المائة يرون هن المجموعة  95كشف االالتقصاء السنوي للعمالء بشأن الشركاء في مجموعة األمن الغذائي العالمي هن و -238

و وه ار جميع 2015في المائة في عام  88كانت تفي بتوقُّعات المنظمة في دعم برامج األمن الغذائي، ويمثّل ذلك زيادة مقابل 

جموعة تجسد وضع المنظمة جزئيا هو كلياو وباإلضافة إلى ذلك، َذكر المستجيبون هنهم من هجابوا على االالتقصاء إلى هن الم

                                                           
وحكومة البرازيل للمساعدة على االتقراء الدروس المستفادة من التجارب البرنامج في البرازيل هو  راكة بين  للبرنامجمركز االمتياز لمكافحة الجوع التابع  (49)

التعاون تكييفها من دالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والناجحة في تحقيق القضاء على الجوع، وإتاحة تلك الدروس للبلدان النامية من هجل االالتفادة منها وتبادلها و

 الثالثيو

(50 )WFP/EB.1/2017/7/8/Rev.1و 

ز، عند االقتضاء، البنية األالاالية للوجستيات، وتوف ر ددمات اللوج (51) المشتركة للمجتمع  ستياتتوف ر مجموعة اللوجستيات ددمات التنسيق لقباع اللوجستيات وتعز 

 اإلنساني األوالعو

 (، واليمنو2، والجمهورية العربية السورية، وهوكرانيا )في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفيجي، وهايتي، والعراق، وجنوب السودان االتقصاءاتهُجريت  (52)

 مكتب البرنامج في الصين ي عزز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي: 5اإلطار 

في الصين كمركز لالمتياز من هجل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بينما يدعم هيضا الجهود المحلية في الصين لتعزيز  البرنامجيعمل مكتا 

 األمن الغذائي والتغذية وتكوين  راكات بين القباعين العام والخاص في البيل تحقيق ههداف األمن الغذائي والتغذيةو

إلطار عمل  في الصين، ويدعو هذا اإلطار إلى التعاون مع وزارة الزراعة في تيسير  (50)دبة االتراتيجية قبرية البرنامج، هعد 2016ودالل عام 

الدفع بحوار السياالات وإرالاء منصات تعاونية جديدة و راكات من هجل تقديم التدريا التقني، ونشر الخبراء، وتشجيع جيل جديد من قادة 

ادة وهو برنامج يقوم من دالل  ق –ب اإليضاحية التقنية الميدانيةو ويشمل ذلك بيان عملي في هفريقيا يجري  هفارقة المزارعين من دالل التجار

رة وعرض كالمزارعين األفارقة الشباب بزيارة الصين لالطالع على الدراية الصينية في الالالل القيمة، ثم يتلقون همواال ابتدائية لتنفيذ حلول مبت

 والبرنامجاألولوية الدتيار النساء للمشاركة في هذا  البرنامجلنظراء في بلدانهم األصليةو والوف يُعبي ممارالاتهم على ا

في المناطق المتقلبة المعرَّضة لكوارث طبيعية وكوارث من صنع اإلنسان منبلقات همام الصين لتبادل دبراتها الواالعة في  البرنامجويتيح وجود 

للدعم بدور حاالم في ضمان هن يكون التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي ييّسره  البرنامجغاثة منهاو وتساهم  بكة التصدي للكوارث الببيعية واإل

 في الصين مدفوعا بالبلاو البرنامجمكتا 

رص التعاون لتحديد فُ القبرية في البلدان الشريكة، التُستخَدم مشاورات الموائد المستديرة وعمليات رالم الخرائط  البرنامجوبالتعاون مع مكاتا 

بين بلدان الجنوبو واليجري تعزيز هذه الجهود من دالل المواءمة مع عدة مبادرات للتعاون، بما في ذلك منتدى التعاون الصيني األفريقي، 

ريكا بين الصين وهم العربي، وآلية التعاون-ميكونغ للتعاون، ومنتدى التعاون الصيني-ومبادرة الحزام الواحد والبريق الواحد، وآلية النكانغ

 الالتينيةو
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يرون هن منتجات الفريق العامل التابع للمجموعة والدروس المستفادة ودليل المؤ رات األالاالية هي من هكثر المنتجات فائدة 

 في تزويد منظماتهم بالمعلومات عن األعمال المرتببة بالمجموعةو

في هايتي وجنوب السودان واليمن،  (53)التقصاءات العمالء المتعلقة بعمليات مجموعة االتصاالت في حاالت البوارئوفي ا -239

في المائة، وإن كان  80في المائةو وتزيد هذه النسبة على المستوى المستهَدف، وهو  86مستوى رضا عام نسبت   البرنامجحقّق 

تهدف مجموعة االتصاالت  2017في المائةو وفي عام  89، وهو 2015ق ق في عام ال يزال هقل بنسبة ضئيلة عن المستوى المتح

ز للرصد والتقييمو  في حاالت البوارئ إلى جمع التعقيبات من الشركاء والمستعِملين بمنهجية هكبر كجزء من إطار معزَّ

 الشراكات مع المنظمات غير الحكومية

وضع الصيغة النهائية لالتفاق على المستوى الميداني مع المنظمات غير الحكومية  2016 ملت اإلنجازات الرئيسية في عام  -240

الالتخدام  في حاالت البوارئ وإلجراء مشاورة النوية رفيعة المستوى مع الشركاء باالتضافة من المدير التنفيذيو وللمرة 

كة ولضمان المشار البرنامجظمات غير الحكومية الشريكة لوضع جدول األعمال مع األولى، تم تكوين فريق االتشاري من المن

 الكاملة في عملية المشاوراتو

، التساهم اإلر ادات المؤالسية الجديدة بشأن إدارة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية بدور محوري في 2017وفي عام  -241

 ادات المكاتا القبرية من تحقيق القيمة الكاملة واألثر الكامل للشراكات تنفيذ دارطة البريق المتكاملةو والوف تمّكن هذه اإلر

االالتراتيجية مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدنيو وبده هيضا العمل في مبادرة لتعزيز القدرات باال تراك مع االتحاد الدولي 

الوطنية الرئيسية باعتبارها الجهات الوطنية لجمعيات الصليا األحمر والهالل األحمر، وتستهدف هذه المبادرة الجمعيات 

، والوف يوف ر دط هالاس ألعمال مماثلة مع 2017االالتجابات األولىو واليجري تكثيف هذا العمل في عام  المسؤولة عن تقديم

ألمم ا ، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومكتااليونيسفالائر الشركاء في المجتمع المدنيو وبالتعاون مع منظمة 

ما دعت باللهيضا العمل من هجل مواءمة وتبسيط هدوات الشراكة وعملياتهاو و البرنامجالمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بده 

ر هن تكون نهاية عام  موعدا نهائيا لتنفيذ هدوات الشراكة المنّسقة  2018هوالاط المنظمات غير الحكومية إلى ذلك العملو وتقرَّ

 والموّحدةو

  تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة 3-2اإلدارة نتيجة 

 مواءمة البرامج القطرية مع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

مع األُطر القبرية ذات الصلة في األمم المتحدةو وفي إطار  2016تتما ى جميع البرامج القبرية الخمسة التي ُوِضعت في عام  -242

الجديد بشأن الحوافا القبرية، التجري مواءمة دورات التخبيط االالتراتيجي القبري مع دورات التخبيط  البرنامجنَهج 

ل االالتعراضات االالتراتيجية  الوطنية، وبالتالي مع دورات تخبيط هُطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةو والوف تَُكم 

جوع التحليالت القبرية المشتََركة التي تُثري هُطر عمل األمم المتحدة للمساعدة التي تتناول الجهود الوطنية للقضاء على ال

حدة مع النتائج الوطنية ونتائج هُطر عمل األمم المت البرنامجاإلنمائية، والوف تكفل الخبط االالتراتيجية القبرية اتساق حصائل 

 ألدرىوللمساعدة اإلنمائية، وتكميلها النواتج في وكاالت األمم المتحدة ا

  

                                                           
 نيةومجموعة االتصاالت في حاالت البوارئ هي  بكة من المنظمات التي تعمل معا لتوفير ددمات االتصاالت المشتََركة في حاالت البوارئ اإلنسا (53)

 استخدام خبرة البرنامج في آليات تقديم التحويالت القائمة على النقد من أجل توفير تحويالت نقدية للشركاء: 6اإلطار 

وافق المدير التنفيذي، بعد عدة طلبات من الشركاء في مجال العمل اإلنساني، على إنشاء الحساب الخاص للتحويالت القائمة على النقد في 

الخاصة  البرنامجو واتساقا مع جهود األمم المتحدة لتوحيد األداء، اليتيح ذلك للمنظمات األدرى االتخدام منّصة 2015يناير/كانون الثاني 

ز َدمج المساعدة اإلنسانية واإلنمائية في األماكن التي تستهِدف بالتح يها وكاالت فويالت القائمة على النقد على هالاس االترداد التكلفة الكاملة واليعز 

 متعددة نفس المستفيدينو ويحق ق ذلك هيضا وفورات في الحجمو

 ريكا إنسانيا آدر في تلك البلدان، وهي األردن  هحد عشريدين بالنيابة عن مليون دوالر همريكي إلى المستف 8و59 البرنامج، حّول 2016وفي عام 

فلسبين، باالتخدام "البباقة المتعددة األغراض"و وتستكشف المكاتا القبرية األدرى نباق االتخدام هذه اآللية لتعزيز اقتصادات دولة ولبنان و

 اإلنسانية واإلنمائيةوحجم مماثلة في التحويالت القائمة على النقد في األوالاط 
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م المحرز فيما يتعلّق بتوصيات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات  التقدُّ

، ويشارك 2016-2013على تنفيذ قرارات االتعراض  الشامل للسياالات الذي يجري كل هربع النوات للفترة  البرنامجيعكف  -243

في  رنامجالبفي اجتماعات األمم المتحدة بشأن التنسيقو وترد بعض مؤ رات االالتعراض الشامل للسياالات التي يبلغ عنها 

 (وعا رمذكور في الملحق الترد جميع مؤ رات االالتعراض الالياق نتائج اإلدارة األدرى )

م نتيجة  -244 المؤ رات المشتََركة المتعلقة باتساق المنظومة وفعاليتها، حيث ُوِضَعت  البرنامجتقريرا عن تببيق اإلدارة هذه وتقد 

م الُمحرز في تنفيذ توصيات االالتعراض الشامل للسياالاتو وتكشف نتائج المؤ رات التي جرى تتبعها في  منهجية لتتبع التقدُّ

)السنة  2016)دط األالاس( مع بيانات عام  2014بيانات عام  و وتشير مقارنة2015عن تحسُّن مقارنة بعام  2016عام 

م كبير في  المؤ رات وتحسُّن في البيانات المتعلقة بسائر المؤ رات هو بقائها على حالها دون  العديد منالنهائية( إلى تحقُّق تقدُّ

األدوات والمبادئ المشتََركة  2016االتخَدمت في عام  للبرنامجتغيير يُذَكرو من ذلك على البيل المثال هن المكاتا القبرية التابعة 

اتا القبرية ددمات مشتََركة بنفس المستوى الذي كانت علي  في النة في المائة من المك 92لردارة القائمة على النتائج، ونفَّذ 

من الوفاء بالمستوى المستهَدف  البرنامج، وتمّكن 2015في المائة عن عام  6، ولكن بزيادة نسبتها 2014األالاس، وهي 

قين المقيمينو  للمساهمة في نظام المنس 

 مؤشر المساواة بين الجنسين

على رمز مؤ ر المساواة بين  2016سعة عشر الجديدة التي جرى تقديمها واالتعراضها في عام حصلت جميع المشروعات الت -245

الت 2ه هو 2الجنسين  ي في تحقيق المستوى المؤالس البرنامجبو والاهم التحسُّن الكبير في تعميم المنظور الجنساني في تددُّ

 و13في المائة، كما يتضح من الشكل  100المستهَدف، وهو 

 

 ب في مؤشر المساواة بين الجنسين2أ أو 2النسبة المئوية للمشروعات الجديدة التي حصلت على الرمز : 13 الشكل

 2012منذ تطبيقه في عام 

 

ال جنسانيا في كل المنظمة، هاُلنِدت مهمة إجراء و -246 العيا إلى تعزيز القدرات في مجال التحليل الجنساني والبرمجة التي تُحِدث تحوُّ

المكاتا تلك و وتلقّت 2016في يونيو/حزيران  للبرنامجاالتعراض مؤ ر المساواة بين الجنسين للمكاتا اإلقليمية الستة التابعة 

 الجنسانيةو تدريبا من مكتا الشؤون

تجريا مؤ ر جديد للمساواة بين الجنسين والعمر في العمليات  البرنامجطلبت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من و -247

و ويقي م هذا المؤ ر إدراج المساواة بين الجنسين والعمر في البرامج اإلنسانية 2017 اإلنسانية تمهيدا إلطالق  في يونيو/حزيران

بتجريا المؤ ر الجديد في  2016منذ البتمبر/هيلول  البرنامجوتتبع ذلك من التصميم والتنفيذ حتى اإلبالغ والتقييمو ويقوم 

ل ية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفعل في تحسين جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمارو واالتخدمت النتائج األوَّ

لضمان دمج المؤ ر  2017مقترحات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتو واليجري إعداد مواد إر ادية وتدريبية في عام 

 ملةوفي إطار النتائج المؤالسية وعمليات التخبيط االالتراتيجي القبري وحصائلها كجزء من دارطة البريق المتكا
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 دعم البرنامج لنظام المنسقين المقيمين

من الرجال، بالمؤهالت المبلوبة للمنسقين المقيمين في األمم المتحدة؛  13منهم من النساء و 6، البرنامجمن موظفي  19يفي  -248

ويتاح ثالثة منهم للنشر الفوري، ويعمل تسعة منهم في مهام هدرى، ولكنهم متاحون للنشرو وتم نشر امرهتين ودمسة رجال 

 ريا، وصربيا، وزمبابويو كمنسقين مقيمين في هرمينا، وبوتان، وكوبا، وإندونيسيا، ونيجي

  للبرنامجتيسير الحوكمة الفعالة  4-2نتيجة اإلدارة 

 دعم المجلس التنفيذي

في المائة، من األمانةو  81بندا، هي  58بندا للموافقة، وللنظر، وللعلم، منها  72من  2016تألف برنامج عمل المجلس في عام  -249

، وتخبت تلك النسبة هيضا المستوى العمل برنامجفي المائة من  77عندما قدَّمت األمانة  2015ويزيد ذلك عن النسبة في عام 

لمائةو و ملت البنود غير المقدَّمة دمس وثائق الياالات هُرجئت إلتاحة وقت إلجراء المشاورات في ا 80المستهدف المحدد، وهو 

ات وثائق من وثائق العمليات تم تأجيلها بسبا تغيير في األولوي قة على دارطة البريق المتكاملة، والبعالكثيرة المبلوبة للمواف

را  فويا بشأن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية تم تأجيل  لدورة ، وتقري2017واالحتياجات، وتقييما واحدا هُرجئ إلى عام 

 واحدةو

 ترتيبات الرقابة واإلبالغ

الحفاظ على مستويات عالية من الرقابة من دالل نشر التقييمات، وتقارير المراجعة الدادلية والتفتيش  البرنامجيواصل  -250

م األمانة تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن  والتحسينات الجارية في النُظم الدادلية لتتبع تنفيذ توصيات الهيئات الرقابيةو وتقد 

وصيات تييمات التي يجريها مكتا التقييم، وتوصيات مراجع الحسابات الخارجي، واإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات، والتق

 وحدة التفتيش المشتركةو ويُنظر في التقارير السنوية للمفتش العام ولجنة مراجعة الحسابات في الدورات السنوية للمجلسو 

 الحفاظ على المعايير األخالقية العالية 

 القيات برعاية ثقافة هدالقية قوية قوامها االمتثال والمساءلة فيما يتعلق بالمعايير الُمببَّقة علىيكل ف المدير التنفيذي مكتا األد -251

ببق و وتنالبرنامجوعلى جميع موظفي ، بصرف النظر عن نوع العقد هو مستواه، واألطراف الثالثة التي يعمل معها  البرنامج

على السياالات  البرنامجوباإلضافة إلى ذلك، يحافا  (54)وية دولية عامةمعايير معيَّنة ألن  منظمة إنسانية مدن البرنامجعلى 

، هجري تحديث للخبة 2016و ركائ و وفي عام  البرنامجوالممارالات التي تُبب ق معايير السلوك المتوقع من موظفي 

 ( كي تُعب ر بشكل هفضل عن قيم  ومعاييره ومبادئ  والتزام  بالمساءلة االجتماعيةو 2021-2017) للبرنامجاالالتراتيجية 

د قيم  -252 ومعاييره ومبادئ  مكانت  كمنظمة من منظمات الخدمة المدنية الدولية العامة وكمنظمة إنسانيةو وفي هذا  البرنامجوتُجس 

ا األدالقيات النزاهة، واالالتقالل، والحيادية، والحياد، واالالتقامة الصدد، تشمل التوقعات بشأن السلوك الذي يؤكده مكت

والكفاءة وغيرها، وكذلك حقوق اإلنسان األالاالية، والكرامة والمساواةو وباإلضافة إلى ذلك، يؤكد مكتا األدالقيات توقعات 

 ماية، بما في ذلك الحماية من االالتغاللومبادئ "عدم اإلضرار" والح البرنامجالسلوك المتصل بالمبادئ اإلنسانية الراالخة في 

 واإلالاءة لمن يقوم بخدمتهمو 

، واصل مكتا األدالقيات الحفاظ على مبادرات التثقيف والتوعيةو وعالوة على رالالة األدالقيات السنوية 2016وفي عام  -253

 يصدرها المدير التنفيذي،  ملت هذه المبادرات دعم ما يلي والمشاركة في :  التي

 " ؛الستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني" حملة 

 ديسمبر/كانون األول؛ 9لمكافحة الفساد في اليوم الدولي االحتفال السنوي ب 

  بشأن الهدايا وممارالاتها؛ البرنامجحملة النوية للتوعية بسياالة 

  حوار القيادة األدالقية بين مكتا األدالقيات واإلدارة العلياو 

                                                           
 و، ونشرات إدارية هدرىللبرنامجمستمدة من ميثاق األمم المتحدة، ومعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية، ومدونة قواعد السلوك  البرنامجمعايير  (54)
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على طلا المدير التنفيذي لمكافحة العنف  ملة للتوعية من ثالثة هجزاء بناءح (1هيضا مبادرتين جديدتين:  البرنامجوهطلق  -254

الجنسي، والتحرش الجنسي، والحماية من االالتغالل الجنسي، بالتعاون مع الُشعا األدرى ذات الصلة؛ وبالتعاون مع آدرين، 

في المعرفة التي حددتها اإلدارة ومكتا األدالقيات بما يناالا منظمة من منظمات الخدمة  فجواتبرنامج توجيهي لمعالجة ال (2

 المدنية الدوليةو

وباإلضافة إلى ذلك، تلقى مستشارو مكان العمل الجدير باالحترام الذين يدعمهم مكتا األدالقيات باعتبارهم الفراء لألدالقيات  -255

موظف إضافي على  300مة حسا االقتضاءو وهالفر ذلك عن تدريا هكثر من دورات "تدريا المدربين" باالتخدام مواد مترج

 مكافحة التدليس والفساد في ثمانية بلدانو

معلومات إضافية بشأن ما يلي:  في الملحق الرابع( الرجوع إلي ويتضمن التقرير السنوي لمكتا األدالقيات )الذي يمكن  -256

المشورة  (2، 2016وتعميم التعلم اإللكتروني في مجال األدالقيات في عام اليما تبوير  الوالتثقيف والتوعية والتدريا،  (1

حماية "المبلغين  (3والتوجيهات المتاحة التي ازدادت زيادة كبيرة دالل السنة األديرة، بما في ذلك البلبات المقدَّمة من اإلدارة، 

بيرا واهتماما من مكتا األدالقيات واإلدارة، وُمنحوا وقتا ك 2016عن المخالفات" الذين هثاروا بضع قضايا دالل عام 

عن زيادة في االتعراضات األنشبة الخارجية  البرنامج، وهالفر ذلك البرنامج السنوي لتضارب المصالح والكشف المالي (4

زيادة وضع المعايير والمساهمة في وضع السياالات التي الجلت  (5للموظفين من دالل اإلجراءات العادية لمكتا األدالقيات؛ 

التنسيق مع مكاتا األدالقيات في الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ومع الائر منظمات األمم  (6ملحوظة من حيث الحجم؛ 

 المتحدة، واالتمر التنسيق عن كثا مع مكتا األدالقيات في األمم المتحدة والصناديق والبرامج األدرىو 

 العمليات والن ظم – 3الب عد 

  األداء الكلي 

في تنفيذ العمليات والنُظم التي تدعم تصميم المشروعات وتنفيذها، والالالل القيمة، والتعلم،  البرنامجيتناول هذا البعد هداء  -257

 والتقاالم واالبتكارو 

  تصميم برامج عالية الجودة واعتمادها في الوقت المناالا 1-3نتيجة اإلدارة 

 االستراتيجية خطوط األساس واألهداف بالنسبة إلطار النتائج

د مؤ رات الحصائل دبوط األالاس والقيم المستهدفة في غضون ثالثة ه هر من تاريخ بدء نشاط عملية من العمليات،  -258 عندما تُحد 

في المائة كي يُعب ر عن التحسينات المتوقعة بعد  75هدفا نسبت   2016لعام  البرنامجفإن ذلك يشير إلى الالمة التصميمو وحدَّد 

، ُحد دت دبوط األالاس والقيم 2016و وبحلول نهاية عام 2017-2014ت من إددال إطار النتائج االالتراتيجية ثالث النوا

في المائة من مؤ رات الحصائل للمشروعات النشبة، وهو هفضل إنجاز على اإلطالق منذ تنفيذ إطار النتائج  84المستهدفة في 

المائة من المؤ رات، ويرجع ذلك في كثير من األحيان إلى االفتقار إلى  في 15االالتراتيجيةو ولم يُحدَّد دط األالاس لنحو 

برنامج  للتدريا على الرصد ووالَّع  ليشمل  البرنامج، واصل 2016البيانات المقدَّمة من الشركاء ونقص التمويلو وفي عام 

كوميت( )دارة الفعالة رة المكاتا القبرية لجميع األقاليمو ومما الاعد على تسجيل قيم مؤ رات الحصائل واإلبالغ عنها تعميم هدا

دة الذكية عن المشروعات   و 2016التي تم االنتهاء منها في هكتوبر/تشرين األول ( SPRING)والجيل الثاني من التقارير الموحَّ

  االاالمناللسلة إمداد كفؤة من حيث التكاليف تمّكن من تقديم المساعدة الغذائية في الوقت  2-3نتيجة اإلدارة 

 متوسط عدد أيام استخدام آليات التمويل بالسلف

يوما، ويعني ذلك  53على توقع عملية  راء األغذية بما متوالب   البرنامج، الاعدت آليات التمويل بالسلف 2016دالل عام  -259

يوما بعد الموافقة على القروضو ويمثل ذلك  53هن متوالط المدة التي االتغرقها تأكيد المساهمات المستخدمة كضمان بلغ 

 ةو، وإن كان ال يختلف عن السنوات السابق2015يوما في عام  61انخفاضا طفيفا عن المتوالط الذي بلغ 
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 تحسين الم هل الزمنية الالزمة للتنفيذ عن طريق عمليات الشراء المسب ق

لدي   مليون دوالر همريكي من مرفق اإلدارة الشاملة للسلع الذي توجد 350باالتخدام األغذية قبل الحاجة إليها  البرنامجيشتري  -260

مناطق الغربية والشرقية والشاطئية من منبقة الساحل، دبوط إمداد نشبة في األنحاء الشمالية والجنوبية من القرن األفريقي، وال

 والجنوب األفريقي، والشرق األوالطو

في المائةو وبلغ متوالط  50مرة هدرى هدف  الخاص بتخفيض متوالط الُمهل الزمنية بنسبة  البرنامج، تجاوز 2016وفي عام  -261

في  62هي هقل بنسبة  –يوما  46 اإلدارة الشاملة للسلعبخبوط اإلمداد الخاصة بمرفق المهلة الزمنية في البلدان فيما يتعلق 

يوما في عام  37يوما، وإن كانت ال تزال هعلى من المهلة الزمنية التي بلغت  120المائة عن متوالط المهلة الزمنية التي بلغت 

 و 2015

اب اون الوظيفي الشامل بين هصحويرجع الفضل في نتيجة هذا األداء هالاالا إلى االلتزام المؤالسي القوي الذي  جع على التع -262

 اليسعى مرفق اإلدارة الشاملة للسلع إلى، 2017المصلحة، وتحسن نموذج التنبؤ بالبلا، وتكوين فريق جيد التنظيمو وفي عام 

إددال تحسينات هدرى في الُمهل الزمنية واليثبت كفاءات في المعايير األدرى، مثل وفورات الحجم في المشروعات، والوف 

ا من تعزيز التوقعات الخاصة بتدبير الموارد، وكفاءة الترتيبات التعاقدية في اللسلة اإلمداد، واالتمرار التعاون بين تنبع كله

 هصحاب المصلحةو

 تسليم المساعدة الغذائية

المرصودة في الميزانية والنفقات الفعلية كمؤّ ر لألداء بالنسبة لكل مكّون من مكّونات  النفقاتالعالقة بين  البرنامجيستخدم  -263

في  58 نسبة 2016القيمة في عام و وبلغت زيادتهااألغذية، والتحويالت القائمة على النقد، وتنمية القدرات و –المساعدة الغذائية 

(و والّجلَت االحتياجات 2017-2014، وهي هعلى نسبة حتى اآلن في إطار الخبة االالتراتيجية الحالية )2015المائة في عام 

في  9في حين هن تنفيذ التحويالت الغذائية المقررة ازداد بأكثر من  2015في المائة عن مستوياتها في عام  2زيادة نسبتها 

في المائة تقريبا  30إلى الموارد القياالية المقدمة من المانحينو و هدت هذه السنة زيادة نسبتها المائة، ويرجع ذلك في جانا من  

عملية مقابل  95بلدا من دالل  60التحويالت القائمة على النقد في  البرنامجفي نفقات التحويالت القائمة على النقد، حيث قدَّم 

مليون مستفيدو  13ر همريكي من التحويالت المبا رة إلى هكثر من مليون دوال 880، و2015عملية في عام  84بلدا و 54

في المائة مقارنة  4في المائة، بينما انخفضت نفقات تنمية القدرات وزيادتها بنسبة بلغت  7وازدادت نفقات األغذية بنسبة بلغت 

 و2015ام بمستوياتها في السنة األديرةو ولم تختلف تكاليف الدعم المبا رة عن مستوياتها في ع

 االستجابة لحاالت الطوار 

في بدء عمليات توزيع المساعدات الغذائية في غضون ثالثة هيام من بداية وقوع حالة طوارئ مفاجئةو  البرنامجيتمثّل هدف   -264

 :2016وتحقّق هذا الهدف في حالتي البوارئ المفاجئتين في عام 

 ننخصننا  660الشننمالي إلكوادور في هبريل/نيسننان وهودى بحياة  درجة السنناحل 8و7بعد هن ضننرب زلزال قوت   زلزال إكوادورو 

وبادر بخبط لتنفيذ عملية   ننخص، 8 000قافلة هّولية من األغذية لمسنناعدة  البرنامج ننخص آدر، هرالننل  380 000وهثّر على 

 طوارئ مدتها ثالثة ه هر لمساعدة نصف السكان المتضررينو

 في انهياالت هرضنننية في 2007الفئة الرابعة، وهو هقوى إعصنننار منذ عام  بعد هن تسنننبا اإلعصنننار ماثيو من إعصنننار هايتيو ،

 ننخص لمدة  9 000مروحية للشننروع في عمليات توزيع طارئة االننتهدفت  البرنامجهكتوبر/تشننرين األول، االننتأجر  4هايتي في 

في البداية مخزونات األغذية التي كانت مجهّزة من قَبل في ذلك الموقع وهطلق  البرنامجهالننننننبوع في جيريمي بهايتيو واالننننننتخَدم 

 الحقا عملية طوارئ إقليمية على نباق هوالعو

 متوسط تكلفة الحصة الغذائية

جميع المشروعات النشبة دالل السنةو وهذه هي  2016في عام  البرنامجيغبّي حساب متوالط تكلفة الحصة الغذائية في   -265

وتشمل  (55)ومن حساب تكلفة عامة بدال من االتخدام مجموعة فرعية من العمليات الكبيرة البرنامجلى التي تمّكن فيها المرة األو

                                                           
 مشروعا هتيح بشأنها تحليل مفّصل للحصص الغذائيةو 27إلى  2015االتند الحساب في تقرير األداء السنوي لعام  (55)
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التي تُقَسَّم على  –النفقات جميع التكاليف المتعلقة بالتحويالت، مثل نقل السلع الغذائية، وتخزينها، وددمات الموظفين/الشركاء 

 والحصص القائمة على النقد الموّزعة على نباق العالمومجموع عدد الحصص الغذائية 

، 2014بذلك تراجعا عن دط األالاس لعام  مسجال -2016دوالر همريكي في عام  34و0وبلغ متوالط تكلفة الحصة الغذائية  -266

اهم في دوالر همريكيو وال 31و0، وهو 2015دوالر همريكي، وبزيادة طفيفة عن مستوى التكلفة الملحوظ في عام  37و0وهو 

 هذه الزيادة عامالن تشغيليان:

 مساعدة عدد هكبر من المستفيدين من دالل التددالت التغذوية التي تستخدم هغذية غنية بالمغّذيات وتتبلّا تكلفة هعلى؛ 

  تنشيط عدة ممرات جديدة للوجستياتو البرنامجو التي تبلّبت من ياالتجابة ألثر ظاهرة النين البرنامجتواليع عمليات 

  عمليات ونظم ر يدة وفعالة لتصريف األعمال 3-3نتيجة اإلدارة 

م في تنفيذ مسارات العمل التي تفي بالغرضو واالتُكِملت هذه  -267 في السنوات السابقة، ه ار تقرير األداء السنوي إلى إحراز تقدُّ

تقريرا نهائيا إلى المجلس عن  البرنامج، قّدم 2017و وفي يناير/كانون الثاني 2014المسارات على النحو المقّرر دالل عام 

تنفيذ مبادرة الوفاء بالغرضو وبلغ مجموع تكاليف االالتثمارات الثمانية والخمسين المرصودة في الميزانية وعملية إعادة هيكلة 

مبلغ ّدرت بمليون دوالر همريكي ُحِسبَت ميزانيتها على هالاس الوفورات االقتصادية ووفورات الكفاءة التي قُ  1و72الموظفين 

 (و7مليون دوالر همريكي من االتعراض هالاليا العمل )انظر اإلطار  87مليون دوالر همريكي، بما في ذلك  3و122

 تصميم العمليات في إطار مبادرة االمتياز في إدارة التكاليفإعادة 

إليجاد اُلبل لتخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة والحفاظ  2014مبادرة االمتياز في إدارة التكاليف في يوليو/تموز  البرنامجهطلق  -268

مليون دوالر  8و3 في مجموعها في الوقت نفس  على االالتثمارات في األولويات االالتراتيجية الرئيسيةو وُحّددت وفورات بلغت

من دالل تحليل  امل لتكاليف الدعم العالمية،  2016، وتحقّقت تلك الوفورات في عام همريكي في ميزانية دعم البرامج واإلدارة

 50مثل السفر، والمرافق والمنافعو وهعيد توجي  هذه الوفورات إلى المجاالت ذات األولوية االالتراتيجية، وُدّصص هكثر من 

 في المائة منها للدعم الميدانيو

از في إدارة التكاليف على تحسين العمليات والسياالات في دمسة مجاالت وظيفية: ، ركَّزت مبادرة االمتي2016وفي عام  -269

الموارد البشرية، والخدمات اإلدارية، وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل واللسلة اإلمدادو وحدَّدت عمليات رالم الخرائط 

في  2017ية هالس مواصلة التحسينات في عام والتحليالت التي هُجريت في المقر الرئيسي والمكاتا اإلقليمية والمكاتا القبر

 كل المجاالت الوظيفية الخمسة، مثل التمويل والخدمات اإلداريةو

 ( ومدير االتصنننننناالت 8و  ننننننهد مجال التمويل بالفعل تعميم تببيقين مؤالننننننسننننننيين، هما نظام تتبُّع الفواتير )انظر اإلطار التمويل

 المصرفيةو

                                                           
(56 )C-WFP/EB.1/2017/11و 

 إجراء استعراض أساليب العمل في إطار مبادرة الوفاء بالغرض: 7اإلطار 

م الذي تحقّق في معالجة التوصيات المنبثقة عن االالتعراض التشخيصي  (56)تضمَّن التقرير المتعلّق بمبادرة الوفاء بالغرض ألول مرة قائمة تبي ن التقدُّ

 ألالاليا العمل الذي هُجري في إطار المبادرة المذكورةو

موارد ، وإدارة المجيةالبراوتناول االالتعراض بصورة  املة اإلجراءات المبلوبة لتحسين األداء في البعة من مجاالت التركيز، وهي إدارة الدورة 

ن مواالتخدامها، واللسلة اإلمداد، ورصد االالتعراض والتقييم والشؤون اإلدارية، وعمليات الموارد البشرية واألمنو واالتفاد االالتعراض هيضا 

ات، االالتراتيجيفي دعم التغييرات الضروريةو و ملت اإلجراءات التي اتّخذت على البيل األولوية وضع  البرنامجدبرة المئات من موظفي 

 والتوجيهات، والتدريا والمهارات، كما عالجت المعّوقات في كل العملياتو

 هولوية للعمل، بما في ذلك هربع قضايا  املة لعدة قباعاتو 57اقتراحا للتحسين، وتم تضييقها إلى  150وطَرح االتعراض هالاليا العمل هكثر من 

في المائة بدون تمويل مبا ر من  40منها  –في المائة كليا هو جزئيا  90االالتعراض، ُعولِج  ومن بين التوصيات السبع والخمسين المنبثقة عن

اليا المبادرة الوفاء بالغرضو ويوحي ذلك بأن االالتعراض كان هكثر نجاحا مما اعتقده كثير من الموظفين في تحديد اإلجراءات المبلوبة لتحسين ه

 ونُظم و البرنامجتصريف هعمال 
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 نائها حتى التخلُّص منها في عدة مكاتا و هجريت تحليالت إلالخدمات اإلدارية بدءا من اقت فة  دارة األصننننننول والمركبات الخفي

قبرية، وتم تجريا هداة إلكترونية لحجز بباقات السفر بعد إجراء االتعراض  امل للمسائل التي ينبوي عليها السفر وهو مجال 

لجارية وتبوير منّصة متكاملة الخدمات إلى زيادة دقّة ضخم ومرتفع التكلفةو ومن المتوقَّع هن تفضي االتعراضات الياالة السفر ا

 المحاالبة المالية، وتحقيق تخفيضات في تكاليف بباقات السفر الجوي، وتعزيز اإلبالغ اإلداريو

 و المتوقّع هن تحقّق التحسينات المتواصلة في العمليات في كل المجاالت الوظيفية الخمسة وفورات مالية التصل المجاالت الوظيفية

ن هذه الوفورات تقديم الخدمات عن طريق تخفيض عاء معالجة 2016مليون دوالر همريكي في عام  2و6إلى  و والننننننوف تحسننننننّ

 اليما في المكاتا الميدانيةو الوالمعامالت، 

 تعميم الن ظم المؤسسية

 عمليات التواليع العالمي لنظامين حاالمين لفعاليت  التشغيلية: البرنامج، هنجز 2016دالل عام  -270

 من البلدان، بما  83هن  2016و يعني االنتهاء من تنفيذه على النباق العالمي في هكتوبر/تشننرين األول نظام دعم تنفيذ اللوجسننتيات

الغذائية إلكترونيا في  البرنامجفي المائة من الننننننلع  100في ذلك جميع المكاتا اإلقليمية، باتت متصننننننلة إلكترونيا، ويجري تتبع 

نيجيريا وبابوا غينيا الجديدة هن هذا النظام يمكن تركيب  بسنننرعة في النننياقات  الوقت الحقيقيو وهثبتت حاالت البوارئ الجديدة في

على تحقيق تحسنننينات كبيرة في البريقة التي يدير  البرنامجالبوارئو وددل النظام الجديد حاليا طور التشنننغيل الكامل، ويسننناعد 

 بها اللوجستياتو

 ،)باتت لدي  للمرة األولى البرنامجميم هذه األداة على النباق العالمي هن يكفل تع هداة المكاتا القبرية لردارة الفعالة )كوميت 

ة واحدة للجمع بين  هداة مؤالننسننية واحدة لتتبع عمليات تصننميم البرامج وتنفيذها ورصنندها واإلبالغ عنهاو وتشننّكل هذه األداة منصننّ

قرارات عن علم وبكفاءة في  كل موّحدو ويمكن هيضا  البيانات التشغيلية، وتوفير هدلة ذات جودة عالية بشأن هداء البرامج واتخاذ

للبلدان التي تستخدم هداة كوميت هن تصل إلى منّصة الجيل التالي من التقارير الذكية الموّحدة عن المشروعات التي تدعم اإلصدار 

ة المذكورةو والننوف ، صنندرت جميع تلك التقارير باالننتخدام الم2016السنننوي للتقارير الموّحدة عن المشننروعاتو وفي عام  نصننّ

تشننمل التحسننينات األدرى في هداة كوميت دصننائص تربط التقييمات وعمليات الرصنند وتمّكن من تحميل البيانات التي يتم جمعها 

 من دالل األجهزة النقّالةو

  منصات مواتية للتعلم والتقاالم واالبتكار 4-3نتيجة اإلدارة 

 إدارة المعرفة

ادرا ق البرنامجمن الحاالم لتعزيز الشراكات العالمية دعما للجهود القبرية من هجل تحقيق ههداف التنمية المستدامة هن يكون  -271

على تبادل المعرفةو وه ارت عدة االتعراضات وتقييمات دادلية إلى الحاجة إلى نَهج مؤالسي هقوى في إدارة المعرفةو والعى 

موظفا في  130إلى وضع االتراتيجية مؤالسية إلدارة المعرفة من دالل مشاورات مع هكثر من  2016طوال عام  البرنامج

 المكاتا القبرية والمكاتا اإلقليمية والمقر الرئيسيو

 تتبع الفواتير ومصنع المدفوعات العالمي –االمتياز في إدارة التكاليف  :8اإلطار 

ع وثائق و ويدعم النظام إدارة جميالبرنامجحقّق االتثمار في امتياز إدارة التكاليف من دالل نظام جديد لتتبع الفواتير فوائد كبيرة ووفورات في 

لومات ي للمعونظام  العالم البرنامجالموّردين بدءا من االقتناء ومرورا بالتحقّق ووصوال إلى الموافقة، ويتكامل النظام هيضا مع  بكة معلومات 

 ق يدوياووثائ)ونجز(و وتمك ن هذه السمات من تحقيق قدرات معالجة مبا رة تزيد من كفاءة العمليات ودقة البيانات وتقلّل إلى هدنى حٍد من معالجة ال

االت، مثل ات واالتصدوالر همريكي في تببيق إلكتروني دفيف وقوي وموثوق بهدف تقليص تكاليف تكنولوجيا المعلوم 380 000واالتُثِمر مبلغ 

ع االالتخدام مُردص البرامج الحاالوبية، وموارد النباق العريض، والتمكين من األداء واالالتدامة والقابلية للتواليعو وهذه التكنولوجيا متوافقة هيضا 

من االالتثمارات األدرىو وفي عام المتعدد المنّصات، مثل الحوااليا اللوحية، والهواتف الذكية، ويعني ذلك هنها لن تتبلّا الوى الحّد األدنى 

دوالر همريكي، واليساعد هيضا على تجنُّا رالوم الترديص  130 000، اليحقّق هذا الحّل وفورات النوية متكررة في التكاليف بما قيمت  2017

 لدان المستهَدفةودوالر همريكي لتواليع نباق نظام تتبع الفواتير القديم كي يشمل الب 400 000التي تسدد لمرة واحدة بما قيمت  

ل إلى معالجة الفواتير "غير الورقية" وتحقيق الائر ههداف اال متياز في إدارة وتشّكل المنّصة الجديدة لنظام تتبع الفواتير  رطا هالااليا ُمسبقا للتحوُّ

 التكاليف؛ مثل إددال مصنع عالمي للمدفوعات من هجل دعم تدفُّقات العمل اآللية في إدارة الفواتيرو
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نيفا صمن رصد المعرفة، ت البرنامجوتشمل االالتراتيجية النا ئة التي ُوِضعت كجزء من اللسلة هوالع من اإلجراءات التي تمّكن  -272

، ومنّصة البرامجيمؤالسيا موّحدا، والنظام الجديد إلدارة الوثائق، والشبكة الدادلية الجديدة، والمنّصة الجديدة للتوجي  

ر إلدارة التعلُّمو ووافق فريق اإلدارة التنفيذية على االالتراتيجية البرنامجلالتصاالت الحيّة بين جماعات موظفي  ، والنظام المبوَّ

وتقديرها حق  البرنامجويبحث ديارات تنفيذها على مراحل من هجل ضمان االتدامة إدارة المعرفة في  2017ط في فبراير/ با

 قدرها، وكذلك اتسامها بالمرونة الالزمة للتبّور بمرور الوقتو

 االبتكار

ل االبتكار في ميونخ لمساعدة  -273 اقها من هجل اءة وتواليع نبعلى تحديد الحلول المبتكرة والمتسمة بالكف البرنامجهنشئ مكتا معج 

ل ما يستجد من تحديات ويبحث عن حلول دالقة ويحقق التغيير عن  التغلا على التحديات اإلنسانية واإلنمائيةو ويعالج المعج 

ل تمويال لالبتكارات والمشروعات  طريق تحديد حلول جريئة لمكافحة الجوع ورعاية تلك الحلول وتواليع نباقهاو ووفَّر المعج 

دة بخبراء من القباعات غير الربحية والخاصة، وكذلك الهيئات  البرنامجليدة، وهتاح دبرة عملية في االبتكار وفرقا من الو مزوَّ

 األكاديمية لتواليع نباق المفاهيم التي ثبتت صحتهاو

ل زدماو وقُد مت هكثر من 2016وفي عام  -274  ه ركي االبتكار، وفكرة ابتكار إلى المشروع الدادلي لتحد 250، اكتسا المعج 

ل في نحو  20من موظفي  في هكثر من  150هكثر من  البرنامج بلدا، وهو ما  20مشروعا من المشروعات التي يدعمها المعج 

 :2016يبرهن على زيادة المشاركة من المنظمة على النباق األوالعو وتشمل همثلة المشروعات التي تم الدفع بها قدما في عام 

 (؛9القضاء على دسائر ما بعد الحصاد، حيث قامت بلدان إضافية بتكرار ذلك النموذج )انظر اإلطار  تواليع نباق مشروع 

  ر القوة التي تتسم بها تلك التقنية الزراعية المتسمة بكفاءة االتخدام المياه وعدم االعتماد النهوض بمشروع زراعة مائية يسخ 

ع هشننننننة في األقاليم الصننننننحراوية الجافة في مناطق مثل بيرو اهوضنننننن منعلى التربة لدعم المجتمعات المحلية التي تعاني 

 والجزائر واألردن؛

  توالنيع مشنروع لمسناعدة الالجئين السنوريين على بناء مسنتقبل هكثر إ نراقا عن طريق بناء المهارات الرقمية وتهيئة فرص

 جديدة لكسا العيش بالشراكة مع القباع الخاصو

 البرامج – 4الب عد 

  األداء الكلي

 في تقديم برامج فعالة ومتسمة بالكفاءة للمستفيدين وفي بناء القدراتو  البرنامجيتناول هذا البُعد هداء  -275

  االتجابات برامجية مالئمة وقائمة على األدلة 1-4نتيجة اإلدارة 

 ف على مستوى الحصائل في المشروعات المقفلةاهدتحقيق األ

( هن تُحد د جميع المشروعات ههدافا 2017-2014إحدى قواعد تصريف األعمال في إطار النتائج االالتراتيجية ) تتبلا -276

 لمؤ رات حصائلها في مرحلة التصميم لبيان مستوى األداء المتوقع؛ وهن تُبلغ عن التقدم المحرز في تحقيق األهدافو 

 بعد الحصادالقضاء على خسائر ما  :9اإلطار 

على تواليع نباق برنامج القضاء على دسائر ما بعد الحصاد الذي يبيع الصوامع المنتجة محليا والمنخفضة التكلفة، ويوف ر للمزارعين  البرنامجيعكف 

عد ب هصحاب الحيازات الصغيرة تدريبا في البلدان الناميةو ويمكن لهذا المشروع هن يقضي بصورة كاملة تقريبا على دسائر األغذية في مرحلة ما

ر ما يصل إلى الح في المائة من محصول األالرةو ويمكن هن تصل القيمة اإلجمالية لما يتم توفيره من هغذية إلى هكثر  40صاد والتي يمكن هن تُدم 

ب ق بمليارات دوالر همريكي، هي هكثر من مجموع كمية المعونة الغذائية التي تحصل عليها منبقة هفريقيا جنوب الصحراء الكبرى النوياو ويُ  4من 

مزارع من هصحاب الحيازات  93 000في المشروع نماذج ابتكارية في تدريا المزارعين وعمليات التوزيع، ويدعم المشروع حاليا زهاء  البرنامج

 الصغيرة في هوغندا وحدهاو 
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في المائة من مؤ رات الحصائل، وحقق تقدما  55ههداف  تماما في  مجالبرنا، حقق 2016وفي المشروعات التي هُغلقت في عام  -277

عندما تحققت األهداف في هقل من  2015في المائةو ويمثل ذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام  19متوالبا في نسبة هدرى بلغت 

 في المائةو  50

 االتجاهات اإليجابية والثابتة في مؤشرات الحصائل

مؤ رات الحصائل المدرجة في األُطر المنبقية لمشروعات العمليات المغلقة والجارية عن اتجاهات في المائة من  68كشف  -278

، 2016و وبدهت بعض المشروعات في النصف الثاني من عام 2015في المائة في عام  61إيجابية هو ثابتة دالل السنة مقابل 

 ولذلك اليتبلا ظهور إنجازاتها على مستوى الحصائل وقتا هطولو

في كثير من األحيان بتعديل البرامج في ضوء حاالت نقص الموارد عن طريق اتخاذ إجراءات يمكن هن تؤثر  البرنامجويلتزم  -279

على الحصائل، بما في ذلك تخفيض حجم الحصص الغذائية، ونباق تغبية السكان، هو مدة المساعدة، هو حتى تعليق األنشبةو 

حو من تحليل تحقيق النتائج على ن البرنامججزء من دارطة البريق المتكاملة، التمكن والصلة بين النتائج والموارد المنفذة ك

 يراعي االالتثمارات المنفذة في الحصيلة المحددة واألداء المتحقق على هالاس األهداف المحددة النويا والمستندة إلى المواردو 

 وتمكين المرأة الجنسين تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين

دبة العمل على نباق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرهة معيارا لتقييم مدى تقدم التحول الجنساني عن  تضع -280

يقارب مؤ رات األداء الخمسة عشر إلطار المساءلة لتعميم المساواة بين الجنسين هو يُلبي تلك  البرنامجطريق تقدير ما إذا كان 

مؤ را من مؤ رات األداء، ويُلبي  11يتجاوز حاليا المتبلبات في  البرنامجهن  14لمؤ رات هو يتجاوزهاو ويتبين من الشكل ا

 (57)وثالثة مؤ رات ويقارب مؤ را واحدا )تكافؤ الجنسين(

 

 2016-2012تقدم البرنامج في تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين،  :14الشكل 

 

 

ع بالدف البرنامج( ودبة عملها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 2020-2015بشأن المساواة بين الجنسين ) البرنامجالياالة  وتلزم -281

قُدما بالمساواة بين الجنسين في عمل المنظمةو وتترجم دبة العمل بشأن المساواة بين الجنسين األهداف األربعة لسياالة المساواة 

 امجالبرنبين الجنسين إلى مساءالت وإجراءات واضحةو ويجري الحفاظ على زدم تعميم المنظور الجنساني في كل عمليات 

تحول الجنساني وتببيق مؤ ر المساواة بين الجنسين والعمر، وتحسين التدقيق التشاركي للمساواة بين من دالل تنفيذ برنامج ال

 الجنسين، وتببيق االالتراتيجيات اإلقليمية للمساواة بين الجنسين، ودبط عمل المكاتا القبرية بشأن المساواة بين الجنسينو

                                                           
 و 2-1هيضا التعليق الوارد في إطار نتيجة اإلدارة  انظر (57)
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 تعزيز القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث

ضة للكوار من الكوارث الببا رئيسيا للجوع، ويعيش معظم السكان الذين يعانونتمثل  -282 ثو انعدام األمن الغذائي في بيئات هشة معرَّ

يشارك بدور فاعل في دعم الحكومات الوطنية من هجل تعزيز الياالاتها للحد من مخاطر الكوارث، مع  البرنامجوما زال 

في المائة من المكاتا القبرية  79، ه ار 2016لغذائي وتفشي الوء التغذيةو وفي عام التركيز على جهود الحد من انعدام األمن ا

مكتبا( إلى هن البلدان التي توجد فيها تلك المكاتا لديها االتراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث هو  62) للبرنامجالتابعة 

و وتم وضع هو تحديث هكثر من نصف هذه 2014 في المائة في عام 72، و2015في المائة في عام  68إلدارتها مقابل 

 االالتراتيجيات في السنوات الثالث األديرةو 

ويتبلا هحد محاور التركيز الرئيسية إلطار النداي إلى التوالع في تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث على المستوى القباعي،  -283

( إلى 2015مكتبا مقارنة بعام  15تبا قبريا )بزيادة قدرها مك 47وتحقيقا لهذه الغاية، ه ار  البرنامج.ويمثل ذلك هولوية يدعمها 

هن الحد من مخاطر الكوارث بات يشك ل جزءا ال يتجزه من السياالات والخبط والبرامج الوطنية لألمن الغذائي وقباع الزراعةو 

 51الكوارث وإدارتها في يساهم بدور مبا ر في جهود الحكومات والشركاء في الحد من مخاطر  البرنامجويسود اعتراف بأن 

في المائة(و وتشير معظم المكاتا القبرية إلى وجود تحديات مستمرة في دعم الحد من مخاطر الكوارث هو  65مكتبا قبريا )

 لمواصلة زيادة دعم الحكومات في هذا االتجاهو البرنامجإدارتها على المستوى القبري، وإن كانت هناك فرص كبيرة همام 

 والتعليقاتآليات الشكاوى 

بتعزيز المساءلة همام من يخدمهم من السكان عن طريق إنشاء آليات فعالة للشكاوى والتعليقات، هبلغ  البرنامجتما يا مع التزام  -284

في المائة من المكاتا القبرية عن قيامها بإنشاء تلك اآلليات بمفردها هو مع  ركاء متعاونينو ويمثل هذا الرقم زيادة على  71

اتصال  مركز البرنامجفي المائة، ويدل على تحقيق تقدمو وفي تركيا، على البيل المثال، هنشأ  49، وهو 2014لعام دط األالاس 

جديد ودبا الادنا لالالتعالمات لمعالجة التعليقات والشكاوى المتعلقة ببرنامج المنظمة الواالع لشبكة األمان االجتماعي في 

يينو ويناالا هذا النهج بصفة داصة السياق التركي، حيث الالجئون السوريون حاالت البوارئ الذي يستهدف الالجئين السور

مشتتون إلى حد بعيد في مناطق واقعة بدرجة كبيرة دارج المخيمات، ومع ذلك تتاح لهم فرص جيدة في الغاية في الوصول إلى 

يما من هجل عملية تصنيف المشردين دادليا مخ 39آليات للشكاوى والتعليقات في  البرنامجالهواتف النقالةو وفي دارفور، هنشأ 

 بهدف تحسين االتهداف الفئات األ د هشا ة ولتعزيز المساءلة همام السكان المتضررينو

االتراتيجيت  بشأن المساءلة همام السكان المتضررين والدليل التوجيهي ذي الصلةو وضع من  البرنامج، انتهى 2016وفي عام  -285

على وضع الصيغة النهائية لمجموعة هدوات دفيفة  البرنامجوالعيا إلى تقديم مزيد من الدعم إلى المكاتا القبرية، يعكف 

 وعملية لتصميم آليات الشكاوى والتعليقات وتنفيذهاو

  ؤم مع األولويات الحكومية وتعزيز القدرات الوطنيةالتوا 2-4نتيجة اإلدارة 

 تنمية القدرات تمشيا مع الخطط الوطنية

والتصدي بما يتفق مع األولويات الوطنية ووالية  التعداددعم مبادرات تنمية القدرات من هجل اال 2016في عام  البرنامجواصل  -286

حسابات لالالتجابة العاجلة ألنشبة االالتعداد دالل السنةو  (58)ومجاالت دبرات  الفنية، وتم في إطار ذلك اعتماد التة البرنامج

طنية القدرات، ودعم الحكومات الو تعزيزوتمثلت األنشبة الرئيسية التي غبتها حسابات االالتجابة العاجلة ألنشبة االالتعداد 

في إرالاء آليات تنسيقية على المستوى الوطني، وإجراء تقييمات لألمن الغذائي والتغذية، وإعادة تنفيذ ُحزمة االالتعداد للبوارئ 

 واالالتجابة لهاو 

ر ا واالالتجابة لها قياالا بمؤ قدرة المؤالسات الوطنية على االالتعداد لحاالت البوارئ وتقييمه البرنامجدعم  (59)،بلدان 10وفي  -287

القدرة على االالتعداد للبوارئو وبالرغم من هن اإلبالغ على مستوى الحصائل لتقييم نتائج التعزيز المؤالسي على األجل 

                                                           
 اعتُمدت مبادرات تنمية القدرات لنيجيريا، وجمهورية هفريقيا الوالبى، وهرمينيا، وكذلك للمكتا اإلقليمي في جوهانسبرغو ( 58)

سودان، لالمؤالسات الوطنية في هفغانستان، وبوروندي، وكوبا، وإكوادور، وهايتي، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، والنيجر، ودولة فلسبين، وا البرنامجدعم ( 59)

 وطاجيكستانو
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 في مجال االتصاالت في حاالت البرنامجاألطول كان محدودا، تلقى عدد كبير من موظفي الحكومات مساعدة تقنية وتدريبيا من 

 ئ، ورصد األمن الغذائي، وتنفيذ البرامج، ووضع السياالاتوالبوار

 الصعوبات في مجال اإلبالغ عن مؤشر االستعراض الشامل للسياسات فيما يتعلق بتنمية القدرات

لم يقم حتى تاريخي  بإددال مؤ ر االالتعراض الشامل للسياالات فيما  البرنامجهن  2014لوحا في تقرير األداء السنوي لعام  -288

ق بين تنمية القدرات وزيادة القدراتو وينبغي معالجة  يتعلق باألموال المستثمرة في تنمية القدرات ألن نُظم  المالية لم تكن تفر 

 األغذية، والتحويالت –واع من طرائق التحويالت كجزء من اإلطار المالي الجديد الذي يتتبع هربع هن 2017هذه المسالة في عام 

من تقديم تقارير ه مل عن عمليات  عن طريق  البرنامجالقائمة على النقد، وتعزيز القدرات، وتقديم الخدماتو والوف يتمكَّن 

 تجميع بيانات التحويالت واألنشبة المحدَّدة قبريا المرتببة بالفئات المؤالسية المعياريةو 

  تعميم الدروس المستفادة واالبتكارات 3-4اإلدارة نتيجة 

 تجاوز الهدف المحد د والتقييمات المقررة التي يديرها مكتب التقييم

تهدف و وتجاوز مكتا التقييم مرة هدرى المستوى المسالبرنامجالتقييمات مصدر رئيسي لألدلة، وتساهم في التعلم والتحسين في  -289

، حيث زاد عدد التقييمات المنجزة عن العدد 2016في المائة في عام  100يجريها النويا، وهو لمعدل إنجاز التقييمات التي 

 المقررو

في االتجابت  للبوارئ والتي ما زالت تشك ل بدرجة كبيرة الجزء  البرنامجمواطن قوة  2016وهكدت تقارير التقييم في عام  -290

المؤكدة على االالتجابة بسرعة لحاالت البوارئ المفاجئة  البرنامجو واعترفت التقارير بقدرة البرامجيةمن نفقات   الرئيسي

الواالعة النباق، بما في ذلك قدرت  على االنتقال السريع من البرمجة اإلنمائية إلى االالتجابة للبوارئ في الياقات محفوفة 

 بتحديات كبيرة في كثير من األحيانو

وكثيرا ما تكون لالالتجابة لحاالت البوارئ المتسمة بصعوبات  ديدة هالبقية على جميع األعمال األدرىو وتشير بعض  -291

التقييمات إلى ذلك باعتباره جانبا إيجابيا، بينما تشير تقييمات هدرى إلى هن  ينبوي على آثار اللبية بالنسبة لبعض االحتياجات 

ين دمج االالتجابة للبوارئ مع النُهج التي يمكن هن تساهم في االتراتيجيات مستدامة لتسليم المزمنة والممتدةو وهناك متسع لتحس

لقدرات بشأن تنمية ا البرنامجالمسؤولية، ولكن مع عائد هببأو ويالحا هذا التحدي بصورة بارزة في التقييم العالمي لسياالة 

 وبرنامجالالقدرات الوطنية في مجاالت الخبرة المؤكدة في الذي هتاح تقييما في الوقت المناالا للتقدم المتحقق في تنمية 

في توفير منصة للخدمات المشتركة في مجال االالتجابة اإلنسانيةو وهتاحت االالتجابة ألزمة فيروس  البرنامجبقوة قيمة  وبرزت -292

إمكانات  تجابة هيضا عن وجودإيبوال رؤى جديدة قي مة ودبرات فيما يتعلق بإمكانات الشراكات بين القباعاتو وكشفت تلك االال

ونُظم  لالالتجابة ألزمة صحية رئيسية بالتعاون مع الجهات الفاعلة في النظام الصحي  البرنامجوقيود عند تكييف هدوات 

 والسعي هيضا إلى تلبية احتياجات األمن الغذائيو

متكاملة من هجل التحول قد ُصم مت للتغلا ولوحظت تحديات في قاعدة هدلة تصميم البرامج، مع االعتراف بأن دارطة البريق ال -293

(و وما زالت االالتنتاجات بشأن المسائل 2021-2017على تلك التحديات دالل الفترة المشمولة بالخبة االالتراتيجية الجديدة )

لى تحقيق ع الجنسانية متباينة بدرجة كبيرة، وتراوحت في دمسة تقييمات بين عدم االلتفات لالعتبارات الجنسانية ووجود هدلة

( وهدوات 2020-2015مكاالا مفضية إلى تحوالتو وبده ظهور آثار إيجابية نا ئة عن تببيق الياالة المساواة بين الجنسين )

 التنفيذ المصاحبة لها في بعض البلدانو 

هتمام على إمكانات النجاح من دالل دارطة البريق المتكاملةو وينبغي هن يستمر تركيز هولوية اال البرنامجويدعم موظفو  -294

التعزيز المستمر لقوائم االالتجابة للبوارئ ونُظم النشر السريع، وكذلك االالتثمار على األجل األطول في تعبئة وتبوير 

 الموظفين على المستوى الوطني هو دون اإلقليمي من هجل االالتجابة للبوارئ بدعم من نُظم متكاملة إلدارة المعرفةو 

 وي، عند االقتضاء، االالتنتاجات المنبثقة عن التقييمات المختارةووتوثَّق في تقرير األداء السن -295
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 التقييمات الالمركزية

بهدف تعزيز وظيفة التقييم الالمركزيو وتم تجريا توجيهات نظام ضمان جودة  2016االتمر تنفيذ عدد من األنشبة طوال عام  -296

بنغالديش، وكولومبيا، وكينيا، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ومالي، ونيبال،  –التقييم الالمركزي في المكاتا القبرية 

و ومن المتوقع هن 2016والسنغال، وزمبابويو واعتمدت كينيا ومالي تقاريرها المتعلقة بالتقييم الالمركزي بحلول نهاية عام 

اني الشعبية، ونيبال، والسنغال، وزمبابوي، في الربع الث تقوم بذلك المكاتا القبرية في بنغالديش، وجمهورية الو الديمقراطية

م المديرون 2017و وتشير التوقعات إلى هن األعمال الميدانية في كولومبيا التبده في يونيو/حزيران 2017من عام  و والوف يقد 

دعم التي مختلف نُظم وهدوات الفي هذه التقييمات الالمركزية التجريبية تعقيباتهم بشأن توجيهات النظام المذكور، وكذلك بشأن 

 .تم االتحداثها لالالتر اد بها في مواصلة تعميم تلك األداة

 عمليات منتظمة الستخالص الدروس المستفادة بشأن حاالت الطوار 

عملية الالتقراء الدروس المستفادة بعد كل حالة طوارئ رئيسية بما يتفق مع التزام  بأن يكون "منظمة قائمة  البرنامج يجري -297

 ما يلي: 2016على التعلم"و و مل ذلك في عام 

  عملية مشنننتركة مع منظمة الصنننحة العالمية تم التركيز فيها على التعاون بين الوكالتين هثناء االالنننتجابة لحالة البوارئ التي

 نجمت عن تفشي وباء فيروس إيبوال؛

 عملية إقليمية بشأن االالتجابة لزلزال إكوادور؛ 

 عملية مؤالسية لالالتجابة لحالة البوارئ في الجنوب األفريقي؛ 

 ( و2020-2015مواءمة منهجية الدروس المستفادة مع الياالة المساواة بين الجنسين) 

  ا بفعاليةإبالغ نتائج البرامج والدعوة له 4-4نتيجة اإلدارة 

 نتائج برامج  من دالل ما يلي:  البرنامجيُعمم  -298

  د عن كل مشننننننروع تشننننننغيلي يُبلغ عن النتائج على مسننننننتوى النواتج ومسننننننتوى الحصننننننائل مقابل إطار النتائج تقرير موحَّ

 االالتراتيجية؛

  دة عن المشروعات؛ البرنامجتقرير األداء السنوي الذي يعرض معلومات مجمَّعة عن  ككل باالالتناد إلى التقارير الموحَّ

 التعامل مع والائط اإلعالم، والحكومات، وعامة الجمهور، والقباع الخاص، وصناع القرار، وقادة الرهيو 

 استمرار نمو التواصل مع وسائط اإلعالم

 ة االتخدام الوالائط الرقميةومصادر اإلعالم التقليدية والجديدة لتعزيز عمل  والمعت  وزياد البرنامجاالتخدم  -299

  في  4و2مقبعا إدباريا، بزيادة نسبتها  82 053في هكثر من  البرنامجوردت إ ارات إلى عمل  (60)،في األالواق المستهدفة

 و2015المائة عن عام 

  عن عام  5و27مقبعا إدباريا، بزيادة نسننننننبتها  148 484في  البرنامجعلى الصننننننعيد العالمي، وردت إ ننننننارات إلى عمل

 و2015

  في المائة لكل فصل من السنةو وبلغ متوالط  5و97و 94في هغلبها إيجابية، إذ تراوحت بين  بالبرنامجظلت التغبية المتعلقة

هو الهجمات على  التغبية غير المؤيدة، وهي هالننننناالنننننا تقارير عن حاالت النها، هو التخفيضنننننات في الحصنننننص الغذائية،

 في المائةو 1القوافل، هقل من 

                                                           
 يةووهولندا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكهالتراليا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا وهلمانيا، وآيرلندا، وإيباليا، واليابان، والنرويج، والسويد،  (60)
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  بلغ عددهم  2016زيادة حضننوره المبا ننر على والننائط التواصننل االجتماعيو وهصننبح ل  متابعون في عام  البرنامجيواصننل

 و2015في المائة عن عام  30مليون متابع على فيس بوك، وتويتر، وموقع جوجل +، بزيادة نسبتها  6و3

  دعاية إعالمية بلغت في قيمتها ماليين الدوالرات فيما يتعلق بقضننننايا الجوع وعمليات  الرئيسننننية، من على  البرنامجحصننننل

دالل اإلعالنات المجانية في والننننننائل اإلعالم الرئيسننننننية، ودور السننننننينما، ولوحات اإلعالنات اإللكترونية في المبارات، 

نية العامةو ووصلت قيمة اإلعالنات المجانية في عام و ا ات العرض في محبات المترو، وغير ذلك من المساحات اإلعال

 مليون دوالر همريكيو 8و13إلى  2016

 استراتيجيات العالمة التجارية واالتصاالت الجديدة

بتنشيط عالمت  التجارية ووضع االتراتيجية جديدة لالتصاالتو وتما يا مع دارطة البريق  2016في عام  البرنامجقام  -300

المتكاملة، تركز هذا اإلجراءات الرئيسية على تمكين المكاتا القبرية والمكاتا اإلقليمية ودعمها في وضع وتنفيذ االتراتيجيات 

 القبرية المحدَّدةومحلية لالتصاالت تدعم تنفيذ الخبط االالتراتيجية 

 تحسين التواصل الداخلي

على زيادة الوعي بالجوع على النباق العالمي  البرنامجيتسم التواصل الدادلي القوي والفعال بأهميت  األالاالية، ذلك هن قدرة  -301

إنترانت ة  بك البرنامج، هطلق 2016تشرين األول هكتوبر/تتبلا ضمان إدراك موظفي  لنباق عمل  وتعقدات  وهنشبت و وفي 

في  35هكبرو وهالفر ذلك عن زيادة نسبتها  يسرسهل البحث فيها ويمكن وصول الموظفين إليها بي (WFPgo) دادلية محدَّثة

في المائة،  35في المائة في عدد المستعملينو وازداد عدد حاالت البحث بنسبة  4المائة في عدد زيارات الشبكة وزيادة بنسبة 

 يةولقبرفي المائة في عدد الزيارات إلى مصادر المعلومات الرئيسية في الصفحة، مثل الصفحات ا 50واُلجلت زيادة نسبتها 

 الدعوة

للتأثير على صانعي القرار وهصحاب المصلحة والائر الجماهير من  – البرنامجتشمل هعمال الدعوة التي يضبلع بها موظفو  -302

البحوث، وتحليل السياالات، وكسا التأييد،  –هجل دعم هو تنفيذ اإلجراءات التي تساهم في القضاء المبرم على الجوع 

ن دالل م البرنامجوفي حين هن المدير التنفيذي والائر كبار القادة هم الدعاة الرئيسيون في واالتصاالت وتنظيم الحمالتو 

مشاركتهم المبا رة مع الحكومات وفي مختلف المنصات التي تضم العديد من هصحاب المصلحة، تستر د الدعوة على 

 المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية بشعبتي االتصاالت والدعوةو 

 ما يلي: 2016في مجال الدعوة في عام  البرنامجالعناصر واإلنجازات الرئيسية لجهود  و ملت -303

  ق ألعمال ألحداث الدولية الرئيسنننية، وتحقق ذلك من هجل القضننناء على الجوع إبّان ا في مجال الدعوة البرنامجالدعم المنسنننَّ

د مواقف المنظمة ورالننائلها بشننأن  من دالل التحديث الذي صنندر في يوليو/تموز بشننأن اإلطار المؤالننسنني للدعوة الذي يحد 

 القضايا الرئيسية ويتوافق مع الخبة االالتراتيجية الجديدة؛

  التعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها حول وضننننع مؤ ننننرات عالمية ألهداف التنمية المسننننتدامة، وفي الجمعية

 ؛ العامة لألمم المتحدة والمنتدى السياالي الرفيع المستوى

  ات دالل االجتماع البرنامجمشاركة المدير التنفيذي والائر كبار القادة في مجموعة من األحداث الجانبية بهدف تعزيز عمل

 السنوية المنتظمة، مثل المنتدى االقتصادي العالمي، والجمعية العامة لألمم المتحدة؛ 

  مة، وهي مبادرة جديدة من هجل تنسننننيق الحمالت وجهود للتنمية المسننننتدا 2السننننعي إلى إقامة محور الدعوة إلى تنفيذ الهدف

هن  البرنامج، والتي يتوقع 2030الدعوة على الصنننننعيد العالمي دعما لجهود تحقيق القضننننناء المبرم على الجوع بحلول عام 

ل إلى منظمة مستقلة ومكتفية ذاتيا وذات عضوية دولية واالعة، بما في ذلك عضوية  ؛فيها البرنامج تتحوَّ

 و2016التي قامت بها القيادة دالل القمة العالمية للعمل اإلنساني الذي عقد في مايو/هيار  الدعوة 
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إلى بناء  راكات في مجال الدعوة مع العناصر الفاعلة الدينية اعترافا بمحورية مبادئ  البرنامج، العى 2016ودالل عام  -304

 ة بكلمة هلقاها قداالة البابا فرانسيس همام المدير التنفيذي في راكت  الديني البرنامجاإلنسانية في كل العقائد الدينيةو وهطلق 

في الوقت نفس  الدعوة إلى مجموعة من علماء الدين والقيادات الدينية التي تمثل جميع  البرنامجو ووج  2016يونيو/حزيران 

مع المنظمات  لبرنامجاقبل، اليتعاون العقائد الرئيسية، لمناقشة هفضل اُلبل مضافرة القوى لتحقيق القضاء على الجوعو وفي المست

 للتنمية المستدامةو 2التي تستلهم العقائد الدينية في الدعوة المشتركة، بما يشمل دائرة دينية دادل محور الدعوة للهدف 

 المساءلة والتمويل – 5الب عد 

من حيث الشفافية وتحقيق القيمة مقابل المال وتوفير المساءلة عن كل موارده، ومدى توفير  البرنامجيتناول هذا البُعد هداء  -305

 التمويل الكامل للمنظمةو 

  الحصول على موارد قابلة للتنبؤ وحسنة التوقيت ومتسمة بالمرونة 1-5نتيجة اإلدارة 

 2016مستوى قياسي للتمويل في عام 

مليار دوالر همريكي، مسجال بذلك مستوى قيااليا في إطار االالتجابة لبرنامج  8و5تمويال بلغ  2016في عام  البرنامجتلقى  -306

 مليار دوالر همريكيو 85و8الذي قُد ر بمبلغ  2016عمل  لعام 

  لك مسنننناهمة من االحتياجات، بما في ذ (61)في المائة 71في المائة إلى  62من  3ازداد التمويل اإلجمالي لعمليات المسننننتوى

 في الجمهورية العربية السوريةو  البرنامجاالتثنائية من حكومة هلمانيا لعمليات 

  لت حالة البوارئ في الجنوب فقد م – تركيزا واضننحا من المانحين 3تلقت حاالت البوارئ الجديدة البارزة من المسننتوى و 

 (و15ة من االحتياجات في  مال نيجيريا )الشكل في المائ 92، بينما تم الوفاء بنسبة في المائة 96بنسبة  األفريقي

  ل هقل من نصننننننف االحتياجات في عمليات المسننننننتوى  28وحصننننننلت هوكرانيا وإكوادور على  –في المائة  47هي  – 2مو 

 (و15في المائة فقط من احتياجاتهما )الشكل  35و

  في المائة من مجموع المساهمات(و  85مليارات دوالر همريكي ) 5التقليدية  البرنامجقدَّمت ههم مصادر تمويل 

 مليون  233مليون دوالر همريكي إلى  219في المائة، من  7مسننننناهمات الحكومات المضنننننيفة بنسنننننبة ملحوظة بلغت  زيادة

 دوالر همريكيو

  

                                                           
 اعتبارا من تاريخ اإلبالغو  (61)

  األداء الكلي
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 كنسبة مئوية من االحتياجات 3والمستوى  2مستويات التمويل لبلدان لديها حاالت طوار  من المستوى  :15الشكل 

 

 خفاض المساهمات المتعددة األطرافاستمرار ان

مليون دوالر همريكي مقارنة بمستوياتها في عام  41بما مقداره  البرنامجانخفضت المساهمات المتعددة األطراف المقدَّمة إلى  -307

 و2014االنخفاض الملحوظ منذ عام  ، ليستمر بذلك اتجاهها نحو2015

تكثيف ظهوره فيما يتعلق بالمخصصات المتعددة األطراف، بما يشمل نشر تحديثات  هرية منتظمة بشأن  البرنامجويواصل  -308

ل جهود داصة لتسليط الضوء على ههمية المساهمات المتعددة األطراف في التددالت المساهمات واالتخدامهاو ويجري بذ

 السريعة والمرنةو

 توفر األموال المتعددة السنوات التي يمكن التنبؤ بها

تكوين مزيد من الشراكات االالتراتيجية مع مانحي ، ويفسح المجال همام تحسين  للبرنامجيتيح التمويل الذي يمكن التنبؤ ب   -309

ا و وتتسم االتفاقات المتعددة السنوات بأهميتهالبرنامجلتخبيط وضمان االلتزام القوي والمضمون حيال األ خاص الذين يخدمهم ا

التمويل وانقباع دبوط اإلمداد، ويؤدي ذلك  فجواتعن طريق تجنا  البرنامجالجوهرية في ضمان االالتمرارية في عمليات 

 ويمك ن من  راء السلع بأالعار الوقية مفيدةو  بالتالي إلى الحد من تقلبات األالعار

 في المائة من مجموع 9مليون دوالر همريكي، هي  500هكثر من  2016وبلغ مجموع المساهمات المتعددة السنوات في عام  -310

مرتببا باتفاقات جارية متعددة السنوات مع هالتراليا، وبلجيكا،  2016في مبلع عام  البرنامجالمساهمات الواردةو وكان 

وكمبوديا، وكندا، والمفوضية األوروبية، وفنلندا، وهلمانيا، وآيسلندا، وآيرلندا، ولكسمبرغ، وموناكو، وهولندا، ونيوزيلندا، 

الواليات المتحدة األمريكيةو ووق عت اتفاقات جديدة دالل والنيجر، وجمهورية كوريا، والسويد، والويسرا، والمملكة المتحدة، و

 والمملكة المتحدةو وآيسلندا، والنرويج،والدانمرك، مع كندا،  2016عام 
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 استخدام الصناديق االستئمانية في البرنامج

  من مخصصات د فيمستوى اإلنفاق في الصناديق االالتئمانية على المستوى القبري والمؤالسي مقابل ما يرص البرنامجيتتبع  -311

في المائة من المخصصات، مسجلة بذلك زيادة على النسبة التي  76، بلغت نسبة النفقات 2016في الميزانية السنويةو وفي عام 

 في المائةو 73، وهي 2015تحققت في عام 

 برامج وتنفيذها وفقاوتهدف موارد الصناديق االالتئمانية على مستوى المكاتا القبرية إلى مساعدة الحكومات في إدارة ال -312

و والحكومات المضيفة هي المانح الرئيسي للصناديق االالتئمانية المحددة بالرغم من هن حكومات للبرنامجلألهداف االالتراتيجية 

ل على هذه األنشبة التشغيلية في الجزء الثاني  البلدان األدرى والمؤالسات الخاصة تساهم هيضا في ذلك )انظر التعليق المفصَّ

 ا التقرير(ومن هذ

وتساهم الصناديق االالتئمانية المؤالسية التي تديرها وتنسقها المكاتا اإلقليمية هو ُ عا المقر في تنمية القدرات في المجاالت  -313

و لبرنامجاالمؤالسية ذات األولوية، مثل االالتعداد للبوارئ، والتحويالت القائمة على النقد، والتغذية، واالبتكار، لدعم تحول 

 في مجال التغذيةو 2016بعض همثلة الصناديق االالتئمانية المؤالسية التي االتخدمت في عام  وفيما يلي

 دعم الصنننننناديق االالنننننتئمانية للتركيز على تبوير ثالثة مجاالت  البرنامجو االنننننتخدم دبة تعزيز القدرات في مجال التغذية

رئيسية، هي المساواة بين الجنسين، وإدارة المعرفة، والتغذية في حاالت البوارئو وكان الهدف من ذلك هو ضمان معالجة 

 ومراحلهاو  البرنامجالجوانا التغذوية في كل هجزاء تددالت 

 ل و نننننبكات األماندمج التغذية في برامج عالج فيروس نق و هتاح التمويل المقدَّم من برنامج األمم ص المناعة البشنننننرية/السنننننُ

تعزيز قدرة موظفي  و ركائ  والحكومات من هجل تحسين االالتجابة الوطنية لالحتياجات  للبرنامجالمشترك المعني باإليدز 

 الغذائية والتغذية في الياق فيروس نقص المناعة البشريةو

 ية باالتمرار موارد الصناديق االالتئمان البرنامجو يستخدم متجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفالمبادرة الجهود ال

لتعزيز هنشننننننبة مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال على المسننننننتوى القبريو وهتاح الدعم 

 تلك األنشبة في هربعة بلدان لمدة النةو دعم  للبرنامج 2016المقدَّم من هحد المانحين في عام 

  تخصيص الموارد ببريقة االتراتيجية و فافة وكفؤة 2-5نتيجة اإلدارة 

 بزيادة الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد عن طريق ما يلي: البرنامجقام  -314

  لجنة التخصننيص االالننتراتيجي وضننع إجراءات دادلية صننارمة لعمليات تخصننيص الموارد المتعددة األطراف التي تقوم بها

 للموارد؛

 االتخدام مؤ رات ونتائج مشتركة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة ضمن دبة اإلدارة وتقرير األداء السنوي؛ 

 زيادة كفاءة العمليات الدادلية للموافقة على المشروعاتو 

هة إلى في المائة من المستوى المستهدف لعمليات االتعراض المخص 100 البرنامجوحقق  -315 صات المتعددة األطراف الموجَّ

 7و284، تم تخصيص 2016في عام و (62)والمشروعات من هجل الموافقة عليها من رئيس لجنة التخبيط االالتراتيجي للموارد

مليون دوالر همريكي لعمليات البوارئ،  4و97 (1مليون دوالر همريكي من الموارد المتعددة األطراف على النحو التالي: 

مليون دوالر همريكي للمشروعات اإلنمائية،  5و20 (3مليون دوالر همريكي للعمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش،  1و161 (2

مليون دوالر همريكي للعمليات الخاصةو ويتفق تخصيص الموارد للمشروعات اإلنمائية مع الياالة المجلس التي تقضي  7و5 (4

 (63)وان التركيزفي المائة من تلك األموال لبلد 90بتخصيص 

                                                           
 توف ر لجنة التخصيص االالتراتيجي للموارد اإل راف على هنشبة تخصيص الموارد وطرح توصيات بشأنها إلى المدير التنفيذيو (62)

في المائة من المساعدة اإلنمائية  90( الذي يقضي بتقديم ما ال يقل عن A/1-WFP/EB.3/2003/4) 3200تنبع هذه السياالة من قرار المجلس الصادر في عام  (63)

 إلى بلدان العجز الغذائي ذات الددل المنخفض، وتم تأكيد ذلك في وثائق الحقةو البرنامجالمقدَّمة من 
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  االتخدام هطر المساءلة 3-5نتيجة اإلدارة 

 معالجة توصيات الرقابة

م تقريرا إلى المجلس بشأن تنفيذ توصيات  البرنامجيعالج  -316 جميع التوصيات المبروحة من هجهزة الرقابة بأالرع ما يمكن، ويقد 

ز 2016مراجع الحسابات الخارجي، ومكتا التقييم، ووحدة التفتيش المشتركةو وفي عام  تحليل  الالتنتاجات  البرنامج، عزَّ

ى المخاطر كل ثالثة ه هرو وتستخدم نتائج التحليل لتيسير إجراء مناقشات الرقابة، ويجري حاليا تحليال مواضيعيا وقائما عل

ملموالة وذات منحى عملي بشأن مجاالت الرقابة ذات األولوية المرتببة بالمخاطر التنظيمية، باال تراك مع لجنة مراجعة 

 الحسابات وفريق اإلدارة التنفيذيةو

الدادلية إلى الحد من التوصيات غير المنفذة هو الحفاظ على مستوى ثابت وتهدف اإلجراءات المتخذة بشأن توصيات المراجعة  -317

لمستوى هذا ا البرنامجمن هجل تجنا تكدس التوصيات غير المنفذةو وحقق  –بالمقارنة مع السنة السابقة  –لها في نهاية السنة 

، وهو نفس 2016بر/كانون األول ديسم 31توصية في  169، إذ بلغ عدد التوصيات غير المنفذة 2016المستهدف في عام 

 و 2015عددها في عام 

تحديثا مشتركا من اإلدارة ومكتا المفتش العام بشأن الياالة مكافحة التدليس والفساد دالل الدورة العادية األولى  البرنامجقدَّم  -318

التدليس والفساد منذ اعتماد  لمكافحة البرنامجو وهكد التحديث تعزيز جهود 2017التنفيذي التي عقدت في فبراير/ باط  للمجلس

بإنشاء وظيفة لمكافحة التدليس  البرنامج، اليقوم 2017، وحدَّد التبورات في المستقبلو وفي عام 2015السياالة في مايو/هيار 

والفساد من جانا اإلدارة من هجل تكميل األنشبة المستقلة التي يضبلع بها مكتا المفتش العام والتي التشمل هيضا عنصرا 

راف من الصف الثانيو ويتوقع هن يكون لهذه الوظيفة دور تنسيقي لتعزيز الوعي بضوابط مكافحة الفساد والمساعدة على لر 

بناء المهارات والقدرات بين المديرين التشغيليين والقائمين باإل راف على تنفيذ البرامج من هجل تعزيز القدرات في اللسلة 

لي للغرض من الوظيفة وهنشبتها من هجل االتهداف المجاالت اإلدارة لمنع الفساد وكشف و واليجري ت حسين المفهوم األوَّ

من هجل تحليل مخاطر وددمات الرقابة مكتا المفتش العام جريها حاليا المعرَّضة ألكبر المخاطر االتر ادا بنتائج دراالة ي

 التدليس واالتعراض القدرة على الصمودو

لنزاهة بتجريا االتخدام االالتعراضات االالتباقية ل البرنامجقي في مكافحة التدليس، قام وتما يا مع االلتزام باألدذ بنهج االتبا -319

للوقوف على مدى تعرضها للفساد هو التدليس  البرنامجكأداة لفحص هالاليا تصريف األعمال هو العمليات في  2016في عام 

 فجواتا من مواطن الضعف في الرقابة اإلدارية وعدد البرنامجو/هو المخالفات األدرىو ومن دالل تلك االالتعراضات، حدَّد 

في الضوابط الدادلية في مجال المشتريات والوظائف األدرى، وعولجت جميعا هو تجري معالجتها، وهفضى بعضها إلى إجراء 

 تحقيقات رالميةو

 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

فعالية الضوابط الدادلية واإلدارة المالية كل في مكتب  هو  عبت  بيانا بشأن ضمان  2016االتوفى جميع المديرين في نهاية عام  -320

المسؤول عنهاو ومكَّن ذلك المدير التنفيذي من توقيع بيان لتأكيد فعالية الضوابط الدادلية إلى جانا القوائم المالية السنويةو 

صحاب المصلحةو واالترعى المدير التنفيذي واحد من تسع منظمات في األمم المتحدة توف ر هذا الضمان اإلضافي أل البرنامجو

 االنتباه إلى مسألتين نا ئتين دالل السنةو  2016في بيان عام 

  ،واجهت بعض المكاتا القبرية المصننننَّفة باعتبارها مراكز عمل  ننناقة تحديات في اجتذاب الموظفين المؤهلين واالنننتبقائهم

الننننننيما في مناطق النزاعو وفي حاالت هدرى، نجم النقص في مهارات الموظفين عن االفتقار إلى التدريا بسننننننبا عدم  الو

 جواتفكفاية األموالو وهّدى االعتماد الزائد على الموظفين المعيَّنين لفترات قصيرة عن ارتفاع معدل تبدل الموظفين ووجود 

 في الحفاظ على المعارفو 

 إدارة المخاطر على نباق المؤالسة في بعض المكاتا القبرية وبعض ُ عا المقرو  يلزم تعزيز عمليات 

 و2017هذه المسائل دالل عام  البرنامجوالوف يعالج 
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مؤ را مركبا لقياس مدى وجود ثالثة عناصر رئيسية للرقابة الدادلية في المكاتا القبرية: دبة هداء النوية،  البرنامجويستخدم  -321

، بلغت نسبة المكاتا التي لديها جميع هذه 2016تدابير لالالتعداد للبوارئ واالالتجابة لهاو وفي عام  والجل للمخاطر، وُحزمة

ذلك إلى ُحزمة تدابير االالتعداد للبوارئ يمكن عزو و و2015في المائة في عام  87في المائة مقابل  86العناصر الثالثة 

في بعض المكاتا القبرية وذلك هالاالا بسبا الضغوط الناجمة عن  واالالتجابة لها التي يجري تنفيذها ولكن لم يتم تحديثها

من متابعة تحديث ُحزمة تدابير االالتعداد للبوارئ  البرنامج، اليزيد 2017عاء العمل في حاالت البوارئو وفي عام 

 واالالتجابة لها في المكاتا القبريةو 

 تقييمات األداء الشخصي والكفاءة

، هتم برنامج 2011لتقييم األداء، ودفعا لكثير من القرارات الوظيفيةو وفي عام  البرنامجيمثل برنامج تعزيز األداء والكفاءة هداة  -322

في المائة فقط من الموظفين بحلول الموعد المحدَّد، ولكن اإلجراءات التي اتُخذت في السنوات الخمسة  50تعزيز األداء والكفاءة 

في المائة بحلول الموعد النهائي  89المذكور هفضت إلى معدل إنجاز بلغ  البرنامجدقة المواعيد والجودة في األديرة لتحسين 

 باعتباره واحدا من هعلى منظمات األمم المتحدة هداءو البرنامجوفيما يتعلق بدقة التوقيت، يمي ز ذلك  (64)و2016في عام 

واحدا من هوائل وكاالت األمم المتحدة التي تُدرج الخبراء االالتشاريين والموظفين المعيَّنين  البرنامج، هصبح 2016وفي عام  -323

دة على الفردي لفترات قصيرة ومتبوعي األمم المتحدة ضمن نهج مشترك إلدارة األداء و وهتاح ذلك تببيق معايير هداء موحَّ

 والبرنامجمختلف هنواع العقود، وتحسين األداء على نباق 

 لجة قصور األداءمعا

تُمثل معالجة قصور األداء مكونا رئيسيا في إدارة األداء، ومجاال يحتاج في هحيان كثيرة إلى تحسين في وكاالت األمم المتحدة  -324

إطارا جديدا لمعالجة قصور األداء من هجل تر يد العمليات وتزويد  البرنامج ، هددل2016وصناديقها وبرامجهاو وفي مايو/هيار 

 المديرين والموظفين بأدوات لمعالجة قضايا األداء مبكرا وبمزيد من الفعاليةو

باالتعراض وتحديث نموذج القدرات في عملية إدارة األداء، حيث هجرى تحديثا للقدرات  2016هيضا في عام  البرنامجوقام  -325

 و امجالبرنظيفية لجميع الموظفينو وكانت تلك دبوة هامة لتعزيز المواءمة والتحسين المستمر ألداء موظفي األالاالية والو

  البرهنة على اإلدارة الفعالة للموارد 4-5نتيجة اإلدارة 

 خسائر األغذية بعد التسليم

مليون طن  2و4في المائةو ومن هصل  2إلى ما دون المستوى المستهدف، وهو  2016انخفضت دسائر ما بعد التسليم في عام  -326

، 2016في المائة، كخسائر بعد التسليم في عام  48و0طنا مترا، هي  20 468متري من األغذية التي جرت مناولتها، تم تسجيل 

 في المائةو  36و0، وهي 2015في عام ويمثل ذلك زيادة عن النسبة التي تحققت 

 انخفاض مستويات أرصدة المشروعات غير المنفقة 

مدى وجود هرصدة غير منفقة كبيرة عند اإلقفال يجا  البرنامجمن المؤ رات الرئيسية لفعالية إدارة الموارد في مشروعات  -327

والتي صدر بشأنها تقارير داصة  2016إعادتها إلى المانحين هو إعادة برمجتهاو وفيما يتعلق بالمشروعات المقفلة دالل عام 

 و 2015م في المائة من المساهمات المؤكدة، هي هقل من مستوياتها في عا 38و0نهائية، بلغت األرصدة غير المنفقة 

 الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

غير هن  يجا هن يُلبي االحتياجات اإلنسانية التي يواجههاو وتُحسا مساهمة  –بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة  البرنامجيلتزم  -328

، اضبر 2014 و وعلى غرار عام2015في غازات الدفيئة بأثر رجعي، ولذلك يتناول التقرير هذه المساهمة في عام  البرنامج

و وفي جنوب 3إلى االعتماد بشدة على النقل الجوي لتسليم األغذية واإلمدادات في هكبر حاالت البوارئ من المستوى  البرنامج

                                                           
في المائة على التوالي، ومن المتوقع  96في المائة و 97في نهاية المباف إلى  2015و 2014وصلت معدالت االمتثال النهائية )بعد الموعد النهائي( في السنتين  (64)

على إدارة  البرنامجب ر عن االتمرار تركيز عن تلك النسبةو وهذه األرقام هي من بين هعلى األرقام في وكاالت األمم المتحدة، وتُع 2016هالّ يختلف المعدل في عام 

 األداءو
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في المائة من االنبعاثات العالمية، في حين هن مكون النقل  55السودان، االتأثرت عمليات النقل الجوي وحدها بنسبة بلغت 

و وهّدى فتح ممرات 2014لزلزال نيبال الاهم في زيادة بمقدار تسعة هضعاف على إجمالي البصمة في عام الجوي في االالتجابة 

إلى تقليص االعتماد على عمليات النقل الجوي واإلنزال  2014لنقل المساعدات اإلنسانية بين السودان وجنوب السودان في عام 

ر إضافية بين الدولتين، ويمكن هن يوف   ممراتديارات فتح  البرنامج الجوي في والية هعالي النيل بجنوب السودانو ويستبلع

 ذلك عشرات الماليين من الدوالرات من الوقود وتكاليف العمليات الجويةو

في المائة على دط  133بنسبة  2015في انبعاثات غازات الدفيئة في عام  البرنامجوهّدت هذه العمليات إلى زيادة مساهمة  -329

والتي  3في المائة مقارنة بالسنة السابقةو وإذا االتُبعدت حاالت البوارئ المندرجة ضمن المستوى  17، و2008األالاس لعام 

 و 2008هن تكون على قدم المساواة مع دط األالاس لعام  البرنامجتتبلا االتخداما مكثفا للنقل الجوي، كان يمكن النبعاثات 

راد نحو تقليص انبعاثات و وتراجع مجموع االنبعاثات الناجمة عن الرحالت في الائر مناطق عمليات  التقدم باط البرنامجويواصل  -330

تشجيع التداول عبر الفيديو لتقليل الرحالت  البرنامج، ويواصل 2014في المائة مقارنة بمستوياتها في عام  2التجارية بنسبة 

دورا هاما في تحديد  البرنامجهكبر مرافق غير األالااليةو ومن دالل برنامج كفاءة الباقة، تؤدي عمليات مراجعة الباقة في 

فرص توفير الباقة المنخفضة التكلفة والمواقع التي التكون فيها االالتثمارات في نُظم الباقة المتجددة عملية وفعالة من حيث 

 التكلفةو

ربونية هرصدة ك البرنامجإلنقاذ األرواح ال تزال تنبوي على تكاليف بالنسبة للمناخ، ا ترى  البرنامجواعترافا بأن إجراءات  -331

 معتمدة عالية الجودة من صندوق التكيُّف التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ تعويضا عن االنبعاثات المحتملة

 و2016و 2015في عامي 
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  آفاق المستقبل – الجزء الرابع

 2017والتحديات التي التواجه  في المستقبلو وحتى منتصف عام البرنامج الجهود التي يبذلها يشير القسم األدير من التقرير إلى 

نخفض الت البوارئ الناجمة عن المناخالصراعات المعقدة وحاالت تقريبا، لم تكن هناك هي عالمات تفيد بأن االحتياجات الناتجة عن 

كما هن هناك احتماال ضئيال بحدوث انخفاض كبير في عدد الالجئين مقارنة بالمستويات التاريخيةو واليستمر  بأي قدر دالل العامو

المناخ،  نزوح هعداد كبيرة من الناس ومن المحتمل هن تزيد هذه األعداد بسبا الصراع العنيف، والفقر، وعدم المساواة، وتغير

راعات المعاناة المبا رة للسكان المحاصرين بالصاتباع نهج ثنائي المسار للتخفيف من البرنامج والكوارث، وتدهور البيئةو واليواصل 

 وبحاالت البوارئ المتعلقة بالمناخ وإرالاء األالاس الالزم للقضاء على الجوع على المدى البويلو

 ارتفاع مخاطر المجاعة 

 البرنامجواليمنو ويستخدم  ،وجنوب السودان، والصومال،  مال  رق نيجيريا – هربع مناطق من العالمدبر المجاعة تواج   -332

 هدوات  لرنذار المبكر للتنبي  باألزمات المحتملة قبل وقوعها:

 ويحتاج  بوكو حرام، تمرد جماعةالمتضررة من  خص في المناطق ن يومل 7و4 مال  رق نيجيريا، يعاني من الجوع  ففي

 بالتعاون مع اليونيسف والشركاء من البرنامجمليون  خص منهم إلى مساعدة طارئةو وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نجح  8و1

مليون  1و1كان يقدم مسننناعدة إلى هكثر  2017المنظمات غير الحكومية في توالنننيع نباق االنننتجابت ، وبحلول هبريل/نيسنننان 

  خص في الشهرو

 ماليين  ننخص إلى مسنناعدة  3إلى هوضنناع يحتاج فيها ما يقرب من  2016، هدت قلة األمبار في هوادر عام لوفي الصننوما

، عندما تأدر مجتمع المسنننننناعدة اإلنسننننننانية في التحذير بوقوع 2011عاجلة إلنقاذ الحياةو ولتفادي تكرار ما حدث في عام 

 ث كارثة هدرىوجرس اإلنذار مبكرا لتفادي حدو البرنامجمجاعة و يكة، هطلق 

 األالننننننرع نموا في العالم، دلص هحدث تقييم لألمن الغذائي والتغذية في  األزمة الغذائية البارئة وفي اليمن، التي تعتبر اآلن

في المائة من األالننر المعيشننية تعاني من انعدام  65إلى هن  2016حاالت البوارئ، الذي هجري دالل الربع األدير من عام 

سبة األمن الغذائي وهن  شديدو وقد نجح  30ن  7في الوصول إلى  البرنامجفي المائة إضافية تعاني من انعدام األمن الغذائي ال

على الرغم من التحديات التشننننننغيلية الكبيرة الناجمة عن الصننننننراع الجاريو غير هن نقص  2016ماليين  ننننننخص في عام 

و 2017فقط في المائة في يناير/كانون الثاني وفبراير/ ننننباط  35على دفض الحصننننص الغذائية إلى  البرنامجالتمويل هجبر 

والوصول إلى األ خاص المحتاجين إلى كارثة  البرنامجواليؤدي عدم الحصول على األموال الالزمة لتواليع نباق جهود 

 الجوع في اليمنو

  سننننتية الهائلة على تدهور البيئة األمنية وإجالء الموظفين، قدم تشننننتمل المعوقات األمنية واللوجوفي جنوب السننننودان، حيث

و غير هن عدم إمكانية وصول المساعدة اإلنسانية إلى 2016ماليين  خص في عام  4مساعدة غذائية وتغذوية إلى  البرنامج

 دول الوحدة يترك هضعف ضحايا هذه الحرب يواجهون الجوع والكوارثو

 تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة

الخبة االالتراتيجية  –على عناصر دارطة البريق المتكاملة األربعة  2016تشرين الثاني في نوفمبر/وافق المجلس التنفيذي  -333

(، والياالة الخبط االالتراتيجية القبرية، واالتعراض اإلطار المالي، وإطار النتائج المؤالسيةو وتعزز 2021-2017) للبرنامج

في الد الفجوة بين المجالين اإلنساني واإلنمائي عن طريق التحول من نهج قائم على  البرنامجدارطة البريق المتكاملة مساهمة 

المشروعات إلى نهج قائم على الحوافا لتصميم وتسليم المساعدة الغذائية في البلدانو واليترك تنفيذ دارطة البريق المتكاملة 

 من دالل زيادة التركيز على تعظيم النتائج وقياالهاو البرنامجالمكاتا القبرية في وضع هفضل لدعم البلدان التي يعمل فيها 

   ويسننتر نند وضننع الخبة االالننتراتيجية القبرية باالننتعراض االننتراتيجي مفتوح وتشنناوري للقضنناء على الجوع تقوده وتملك

، االننتنادا إلى 2030البلدانو ويقدم االالننتعراض تحليال  ننامال للتحديات التي الننيواجهها البلد للقضنناء على الجوع بحلول عام 
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تحليل مستفيض ومشاورات مع مجموعة واالعة من هصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات، والمجتمع المدني، والقباع 

الخاص، والجهات المانحة والمنظمات الدوليةو وتشننجع الخبط االالننتراتيجية القبرية المزيد من التعاون ألنها تتمحور حول 

ة التي ال يمكن تحقيقها إال من دالل التعاون بين جهات فاعلة متعددةو وينبغي هن تضنننننمن الحصنننننائل والنتائج االالنننننتراتيجي

الخبط االالننتراتيجية القبرية التي تسننتر نند باالالننتعراضننات االالننتراتيجية الوطنية للقضنناء على الجوع هن تتواءم عمليات 

 مع األولويات الوطنية لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةو البرنامج

 روف االالتثنائية، يمكن هن يقدم المدير التنفيذي دبة االتراتيجية قبرية مؤقتة لمدة تصل إلى ثالث النوات لموافقة وفي الظ

المجلس عليهاو وتُسنننتخدم الخبط االالنننتراتيجية القبرية المؤقتة في حالة عدم االنننتكمال دبة االنننتراتيجية قبرية تسنننتر ننند 

جار هو عدم االننننتقرار يقوض الحوكمة، بما في ذلك عمل  باالننننتعراض االننننتراتيجي للقضنننناء على الجوع بسننننبا صننننراع

بما  –المؤالننسننات الوطنيةو وتسننتند الخبط االالننتراتيجية القبرية المؤقتة إلى االالننتراتيجيات والدراالننات والتقييمات القائمة 

 والتحليل والبياناتو –في ذلك التقييمات المشتركة لالحتياجات 

 من دالل دبة 2018يناير/كانون الثاني  1ار دارطة البريق المتكاملة بحلول إطمعظم المكاتا القبرية إلى  والننننننتنتقل ،

االننتراتيجية قبرية، هو دبة االننتراتيجية قبرية مؤقتة، هو دبة االننتراتيجية قبرية مؤقتة انتقاليةو وعند الضننرورة، الننتعمل 

قبرية  اتيجية قبرية هو دبة االتراتيجيةالخبط االالتراتيجية القبرية المؤقتة االنتقالية على الد الفجوة حتى بدء دبة االتر

 هراو واليواصل عدد محدود من المكاتا القبرية، على هالاس االتثنائي، تنفيذ المشروعات في  18مؤقتة وقد تستمر لمدة 

والعمل في الوقت نفسنن  على االنتقال إلى إطار دارطة البريق المتكاملة في موعد هقصنناه  2018ظل النظام الحالي في عام 

 و2019ر/كانون الثاني يناي

  والنننيتم تنفيذ إطار النتائج المؤالنننسنننية كجزء من إطار الخبة االالنننتراتيجية القبريةو والنننتقدم المكاتا القبرية التي تعرض

 دببها االالتراتيجية القبرية لموافقة المجلس عليها هطرا منبقية تجريبية مصاحبة تتواءم مع إطار النتائج المؤالسيةو

 جالبرنامالحافظة القبرية الذي تمت الموافقة علي  كجزء من االننننتعراض اإلطار المالي ههمية عمل  والننننيبين هيكل ميزانية 

وهدائ  وهثره عن طريق إيجاد "دط للرؤية" يربط التخبيط والميزانية والتنفيذ والموارد التي تم الحصننننننول عليها بالنتائج 

التراتيجية القبريةو وبالتالي التكون جميع المكاتا القبرية قد المحققةو واليتم تنفيذ الهيكل الجديد كجزء من إطار الخبة اال

كجزء من دببهننا االالننننننتراتيجيننة القبريننة هو دببهننا  2017انتقلننت إلى ميزانيننة الحننافظننة القبريننة بحلول نهننايننة عننام 

 االالتراتيجية القبرية المؤقتةو

(، والخبط االالتراتيجية القبرية، وإطار 2021-2017العناصر األالاالية للجدول الزمني لتنفيذ الخبة االالتراتيجية ) وتشمل -334

 النتائج المؤالسية، وميزانية الحافظة القبرية:

 ( 2021-2017الخبة االالتراتيجية) و2017و بده تنفيذ الخبة االالتراتيجية الجديدة في يناير/كانون الثاني 

 باط و وافق المجلس على موجة هولى من ثماني دبط الخبط االالننننننتراتيجية القبرية االننننننتراتيجية قبرية في فبراير/ نننننن

ومن المتوقع هن تواصنننننل البلدان إعداد وتقديم دببها االالنننننتراتيجية القبرية هو دببها االالنننننتراتيجية القبرية  (65)2017

 و2019المؤقتة حتى منتصف عام 

 لدعم هيكل  2017ام تم االنتهاء من ادتبار حل تصننننننميم نظم تكنولوجيا المعلومات لنظام "وينجز" في الربع األدير من ع

ميزانية الحافظة القبرية وبده تشنننننغيل حل النظام في مارس/آذارو وتتوقع األمانة تحسنننننين حل النظام االنننننتنادا إلى الدروس 

 المستفادة من العمليات التجريبيةو

 يتم تنفيذه من دالل و 2017و ددل إطار النتائج المؤالننسننية الجديد حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني إطار النتائج المؤالننسننية

 اعتماد دبط االتراتيجية قبرية جديدةو

                                                           
ية الو وجمهور ،وإندونيسيا ،والسلفادور ،وإكوادور ،وكولومبيا ،والصين ،الخبط االالتراتيجية القبرية الثماني التي تمت الموافقة عليها هي لبنغالديش (65)

 وزمبابويو ،الديمقراطية الشعبية
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 اإلطار  االنننتعراضالذي تمت الموافقة علي  كجزء من  و النننيتم تنفيذ هيكل ميزانية الحافظة القبرية،ميزانية الحافظة القبرية

 ضمن اإلطار الجديد للخبط االالتراتيجية القبريةو 2016عام المالي في 

 بما يلي: البرنامجو وعلى وج  التحديد، اليقوم 2017التجريا والتعلم والتحول طوال الفترة المتبقية من عام واليستمر  -335

  رصد تنفيذ الخبط االالتراتيجية القبرية الالتخالص الدروس المستفادة ونشرها وتحسين األطر البرامجية والمالية االتنادا

 إلى تنفيذ الخبط االالتراتيجية القبرية؛

  ما بتنفيذ األطر البرامجية والمالية المنقحة، لدعم  للبرنامجصننياغة التعديالت المقترحة الالزمة لالئحة العامة والنظام المالي

 بتفويض السلبة؛ فيما يتعلقحدود الميزانية في ذلك مقترحات بشأن 

 ة القبرية؛االنتهاء من ادتبار نظم تكنولوجيا المعلومات المصممة لدعم هيكل ميزانية الحافظ 

  والتغييرات المقترحة مع المجلسومناقشة الدروس المستفادة 

تعلق من الدعم للمكاتا القبرية فيما يطبقتين التشغيلية واالتخالص الدروس المستفادة، التكون هناك  ولضمان االالتمرارية -336

 بتنفيذ دارطة البريق المتكاملة:

  ي مناطقها فراتيجية القبرية/الخبط االالنننتراتيجية القبرية المؤقتة لخبط االالنننتالجدول الزمني لالنننتنسنننق المكاتا اإلقليمية

 التوجي  والدعم االالتراتيجيين والتقنيينووالترصد إعدادها في الوقت المحدد، بينما اليقدم فريق مخصص للدعم 

  ة للموظفين يفريق تقني في المقر إصنندار توجيهات بشننأن عملية االنتقال واالننتحداث فرص مسننتهدفة للتعلم والتنمالننيواصننل

 مبا ر من تنفيذ دارطة البريق المتكاملةو األكثر تأثرا بشكلوالوحدات 

 تعزيز إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

بتحديث بيان  بشأن تقبل  البرنامجالمنقحة إلدارة المخاطر المؤالسية، قام  على السياالة 2015عقا موافقة المجلس في عام  -337

صف البيان بشكل عام مستوى المخاطر الذي تكون الجهات المانحة ، بالتشاور مع المجلسو وي2016المخاطر في هوائل عام 

 االالتراتيجية وبما يتما ى مع الضروريات اإلنسانيةو البرنامجواإلدارة على االتعداد لقبول  في العيها لتحقيق ههداف 

الصادر عن مكتا المفتش العام الحاجة إلى تعزيز تقييم المخاطر المؤالسية وعمليات  2016السنوي لعام  رهي الضمانوهبرز  -338

 وللبرنامجالتدليس وضمان إدماجها في العمليات اليومية  وهدواتها وتوجيهاتها، بما في ذلك تقييم احتمال اإلدارة

"دط الدفاع األول"؛  –رة المخاطر على مستوى التنفيذ تعزيز ملكية وإدا (1على:  2017جهوده في عام  البرنامجواليركز  -339

في االتعراض الخيارات  البرنامج"دط الدفاع الثاني"و و رع  –تحسين رصد المخاطر والضوابط الدادلية لدعم اإلدارة  (2

وتتبعها  وصياتالمتاحة إلنشاء منصة متكاملة لدعم إعداد لوحات البيانات لردارة على المستوى القبري، وتيسير تسجيل الت

 مقابل المخاطر لخط الدفاع الثاني وتسجيل تتبع نتائج مراجعة الحساباتو

شأن المخاطر ب والتظل إعادة تنظيم مجموعة العتبات والقياالات في بيان تقبل المخاطر وتشجيع المناقشات المفتوحة والشفافة -340

 الكامنة في العمليات جزءا من الحوار مع الجهات المانحة والشركاءو 

 تنفيذ السياسة الجديدة للتغذية

التغذية"، تواليع نباق التركيز على  وهي الياالة "تحسين (66)،(2021-2017)البرنامج تتضمن السياالة الجديدة للتغذية في  -341

أن ب البرنامجعلى ههداف تغذوية واضحةو ويقر  للبرنامجللتغذية، وضمان هن تشتمل المجاالت البرامجية  المراعية البرمجة

المزارعين هصحاب الحيازات الصغيرة، والحماية االجتماعية  مبادراتالتحويالت القائمة على النقد، والتغذية المدرالية، و

 بما يلي: 2017في عام  البرنامجواليقوم و بكات األمان يمكن هن تكون جميعها منصات للوصول إلى الفئات الضعيفة تغذوياو 

                                                           
(66) C-WFP/EB.1/2017/4و  
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 التي تعمل على عالج الننوء التغذية والوقاية من ، وزيادة االهتمام ببناء القدرة على مج مواصننلة تعزيز التسننليم المبا ننر للبرا

الصننمود، والوقاية من التقزم في األعمال اإلنسننانية واإلنمائية األطول هجال، مع التركيز على تشننجيع النظم الغذائية المتنوعة 

 ئات الضعيفة األدرى، ولكن ال تتجاوزها؛والصحية التي تلبي االحتياجات التغذوية للنساء واألطفال والف

  الوزن/السننننمنة حيث يوجد  ننننكالن من الننننوء التغذية في البلدان  فرطالمزدوج المتمثل في نقص التغذية والتصنننندي للعاء

 منخفضة ومتوالبة الددل؛

  الوقاية من الوء التغذية عن طريق تنفيذ هدوات هكثر تقدما لتحليل الحاالت، بينما تساعد النُهج الجديدة، مثل دعم التحول نحو

 وتعزيز التعاون بين القباعات؛المثلى تغذوية التددالت ال، على تحديد "التغذوية فجوةالد ال"هداة 

  من اإلنتاج الزراعي والتجهيز والبيع بالتجزئة حتى  بدءا –المسنننننناعدة في تقوية الننننننالالننننننل القيمة الغذائية المراعية للتغذية

الوطنية والجهات الفاعلة األدرى القادرة على دعم النظم الزراعية  من دالل توالننيع الشننراكات مع الحكومات –االالننتهالك 

 والصحية وتنفيذ تددالت متعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛

  هكاديمية جديدة للتعلم التغذوي، تتيح للموظفين والشنننركاء فرصنننة تنمية المهارات المتعلقة تعزيز القدرات التغذوية من دالل

 ببرمجة التغذية والياالاتها، وتستفيد من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتنمية هذه المهاراتو

 2017أولويات التوظيف في عام 

ضمان امتالك المكاتا القبرية للموظفين  (1على ثالث هولويات حاالمة بشأن التوظيف:  2017دالل عام  البرنامجاليركز  -342

وضع األ خاص المناالبين حيثما تكون هناك حاجة  (2هصحاب المهارات الذين تحتاج إليهم لتنفيذ دارطة البريق المتكاملة؛ 

 يتهموتحسين مهارات الموظفين وفعال (3إليهم في الوقت المناالا؛ 

قبرية و لتنفيذ الخبط االالتراتيجية القبرية، تحتاج المكاتا التلبية احتياجات التوظيف لتنفيذ دارطة البريق المتكاملة الجديدة -343

إلى مجموعات المهارات المناالبة، والهيكل التنظيمي الصحيح، ومستوى عال من مشاركة الموظفينو والتحدد الخبة 

يير المبلوب في كل مكتا قبريو وكجزء من عملية التحضير للخبط االالتراتيجية القبرية، االالتراتيجية القبرية مستوى التغ

 المكاتا القبرية على االتعراض هربعة هبعاد متعلقة باألفراد: البرنامجاليساعد 

 المناخ الدادلي ومستوى مشاركة الموظفين؛ 

 الهياكل التنظيمية المثلى الالزمة للتنفيذ؛ 

  وبة، والفجوات في المهارات والتدابير الالزمة لسد هذه الفجوات؛المهارات المبلمجموعات 

 ن القصننننير والمتوالننننط، وتلبية احتياجات جلياالننننتراتيجيات إدارة المواها الالزمة لضننننمان توافر المواها الالزمة على األ

 التبوير الوظيفي للموظفينو

دالل االتعراض مبادرة الوفاء بالغرض، هفادت المكاتا القبرية بأنها  وضع األ خاص المناالبين حيث تكون هناك حاجة إليهمو -344

ال تزال تعاني من هجل الحصول على الخبرة التي تحتاج إليها في الوقت المناالا، وال اليما عندما يتعين الحصول عليها من 

ال تعمل كما زالت  ماإدارة المواها العمليات المتعلقة بإعادة االنتداب وقائمة الموظفين ومصادر دوليةو ويشير ذلك إلى هن 

الكبيرةو  3ينبغي، مما يؤدي إلى االعتماد على تعيينات باتفاقات ددمة والخبراء االالتشاريين، حتى في عمليات المستوى 

إلى تبسيط اآلليات المستخدمة للحصول على المواها وبناء ذديرة من المواها ونشر  2017دالل عام  البرنامجواليسعى 

تركيزه على ضمان نشر المواها المبلوبة وإدارتها بفعالية في حاالت البوارئ، مع التقليل  البرنامجالموظفينو واليواصل 

 إلى هدنى حد من األثر على بقية عمليات  اإلنسانيةو

هحرز تقدما في معالجة القضايا الرئيسية  البرنامجدلص االتعراض مبادرة الوفاء بالغرض إلى هن  هارات الموظفينوتحسين م -345

التي تؤثر على إدارت  للموظفينو فقد دلص، على البيل المثال، إلى هن عمليات إدارة هداء الموظفين هكثر كفاءة، وهناك فرص 

مثل التحدي في المستقبل في االالتفادة من هذه التحسينات لمعالجة الضغط الشديد هكبر للتبوير الوظيفي والتعلم والنموو ويت
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 البحث عن فرص لالالتفادة من التعلم عن البرنامجبسبا المشهد اإلنساني المتغيرو واليواصل  البرنامجالواقع على موظفي 

 بعد وفرص التعلم األدرى لسد الفجوات الرئيسية في المهاراتو

 واإلبالغ األداء إدارة في التميز وتحقيق الشفافية زيادة

 ينبغي هن يؤدي تنفيذ دارطة البريق المتكاملة إلى المزيد من الشفافية وتعزيز إدارة األداء وتحسين اإلبالغ المالي: -346

 ط "د لقعلى د العالقة بين إطار الخبط االالننتراتيجية القبرية وإطار النتائج المؤالننسننية وميزانية الحافظة القبريةتعمل النن

 إنفاق األموال وتحقيق النتائج، مما اليحسن تخبيط األداء وإدارت  وقياس الكفاءة والفعاليةو بين مبا ر رؤية"

  من  أن وضع نظام مفصل جديد لتصنيف التكاليف، وتحديد التكاليف على هالاس النشاط، وإقامة روابط بالفئات المؤالسية

 ل المحركة للتكاليفوالموحدة هن يحسن مقارنات التكاليف وتحديد العوام

  وهدائ  وهثرهو ويتتبع اإلطار المالي الجديد  البرنامجالننيكون اإلبالغ المؤالننسنني هكثر دقة والننيثبت بشننكل هفضننل ههمية عمل

وتقديم الخدماتو وعن طريق  ،وتعزيز القدرات ،والتحويالت القائمة على النقد ،األغذية –التحويل  طرائقهربعة هنواع من 

الغ بشننكل اإلب البرنامجتجميع بيانات التحويالت وربط األنشننبة المحددة قبريا بالفئات المؤالننسننية الموحدة، الننيكون بوالننع 

 هكثر  موال عن عمليات و

 ول عبر النننننتزيد إمكانية اطالع الدول األعضننننناء على المعلومات السننننننوية المتعلقة بالعمليات والميزانية من دالل الوصننننن

 و2018اإلنترنت إلى دبط إدارة العمليات القبريةو ومن المقرر هن تكون هذه المعلومات متاحة في الربع الثاني من عام 

 2017التغييرات في تقرير األداء السنوي لعام 

 اليكون تنفيذ دارطة البريق المتكاملة مصحوبا بتغييرات رئيسية في هيكل تقارير األداء السنوية القادمة: -347

 بشأن  2 التقتضي االالتراتيجية الجديدة اإلبالغ عن مجموعة هوالع من النتائج االالتراتيجية المتعلقة بهدف التنمية المستدامة

 بشأن إقامة  راكات لدعم تنفيذ ههداف التنمية المستدامةو 17 دعم البلدان في القضاء على الجوع، وهدف التنمية المستدامة

  نتائج  املة،  4فئة لألنشبة، و 12فئة للنواتج، و 13فئة للحصائل االالتراتيجية، و 19اليشمل إطار النتائج المؤالسية الجديد

من بين مؤ ننرات الحصننائل مؤ ننرا جديدا  15وهناك مؤ ننرا للنواتجو  42مؤ ننرا للحصننائل، و 29مؤ ننرات  نناملة، و 7و

 نصفوالهكثر من هي التسعة والعشرين، 

 هداء اإلدارة، الذي يتمثل في "تقديم دعم فعال وكفء واقتصادي للعمليات من هجل تحقيق النتائج االالتراتيجية"  الوف ينعكس

في ثالث فئات من المؤ ننراتو والننتخدم مؤ ننرات الفئتين األولى والثانية هغراض التخبيط االالننتراتيجي واإلبالغ بأهداف 

 ة الثالثة اإلدارة اليومية للعملياتوتسمح بإجراء االتعراضات دورية، والتخدم مؤ رات الفئ

  هذه الفرصة الالتعراض هيكل تقرير األداء السنوي لضمان هن  يلبي احتياجات مختلف هصحاب المصلحة  البرنامجاليغتنم

 بأفضل طريقة ممكنةو
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 الصفحة  

  

 111 2016األرقام الرئيسية لعام الملحق األول: 

  

 113 (2017-2014)الخطة االستراتيجية  للبرنامج إطار النتائج االستراتيجيةألف: -الملحق الثاني

  

 129  منهجية تقدير األداء المؤسسي حسب الهدف االستراتيجيباء: -الملحق الثاني

  

 133 منهجية تجميع النتائج على مستوى النواتج جيم:-الملحق الثاني

  

 135 )أبعاد نتائج اإلدارة( 2016مؤشرات األداء الرئيسية لعام  ألف:-الملحق الثالث

 139 منهجية تقدير األداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارة  باء:-الملحق الثالث

  

 141 2016التقرير السنوي لعام  –أنشطة مكتب األخالقيات  الملحق الرابع:

  

 152 2016ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  الموظفون في البرنامج الخامس:الملحق 

  

 153 2016مشتريات البرنامج من األغذية في عام  الملحق السادس:

  

 157 2016مجموع المساهمات المؤكدة في عام  الملحق السابع:

  

 161  2016-2013حسب اإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة ألف:-الملحق الثامن

  

 164 2016-2013حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة باء:-الملحق الثامن

  

 169 2016-2013حسب فئات البلدان ذات الوضع الخاص واإلقليم للفترة ( 1)النفقات المباشرة جيم:-الملحق الثامن

  

 170 2016الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية لعام  ألف:-التاسعالملحق 

 171 2016التعاون مع المنظمات غير الحكومية والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في عام  باء:-الملحق التاسع

  

 172 مؤشرات البرنامج لتنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات )االستعراض الشامل( الملحق العاشر:

  

 173 2016نتائج عام  – حاالت االستثمار الملحق الحادي عشر:
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 2016األرقام الرئيسية لعام  األول: الملحق

 

 2014  2015         نظرة عامة

  

82.2 

مليون نسمة تلقوا المساعدة المبا رة عبر توفير األغذية، 

 والتحويالت القائمة على النقد، وقسائم السلع

 

76.7 80 

17.6/14.5/ 

25.4/24.7 
 النساء/الرجال/البنات/األوالدمن  مليون

 /1و2/14و16

 1و3/23و23

 /2و8/13و15

 3و7/25و25

 

6.4/1.6/ 

15.1/59.1 
 نين دادليا/المقيمين/المشردين/العائديالالجئمن  مليون

 /3و1/1و6

 9و4/52و16

 /8و7/0و6

 7و8/57و14

3.5 
 مليون طن متري من األغذية الموزعة

 
3.2 3.2 

880 
مليون دوالر همريكي من التحويالت القائمة على النقد وقسائم 

 مليون نسمة 14السلع الموزعة على 
 مليون نسمة 9و8 مليون نسمة 6و9

 عمليات التوزيع العام

 
 54.5 

ر عبمليون نسمة تم تزويدهم بالمساعدة الغذائية غير المشروعة 

 وقسائم السلعتوفير األغذية، والتحويالت القائمة على النقد، 
46.4 42.7 

 الوجبات المدرسية

 

 17 15.7 (1)مليون تلميذ تلقوا الوجبات المدرالية/الحصص المنزلية 14.7 

 

 50 بناتفي المائة منهم كانت من ال 50 

 

49 

 

 التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

 7.3 7.6 مليون نسمة من األطفال الضعفاء تلقوا دعما تغذويا داصا 8.7  

      

 
 3.0 3.5 مليون نسمة من النساء الضعيفات تلقين دعما تغذويا داصا  4.1 

 
 0.3 

مليون نسمة من المصابين بفيروس نفص المناعة البشرية ومرض 

 للبرنامجاإليدز تلقوا المساعدة الغذائية 
0.6 0.8 

 

 11 
البلدان الخمسة والعشرين التي تشهد هعلى معدالت انتشار  بلدا من

فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز تلقت مساعدة 

 البرنامج

13 14 

 

  

                                                           
 مليون تلميذ يستفيدون من الصناديق االالتئمانية التي يديرها البرنامج في هندوراس وليسوتوو 5و1باإلضافة إلى ذلك هناك هكثر من   (1)
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 2014  2015     المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول/التدريب 

  

 

 10.5 
شاء كحافز إلن للبرنامجمليون نسمة تلقوا المساعدة الغذائية 

األصول، واالنخراط في التدريا لبناء القدرة على الصمود 

 في وج  الصدمات والحفاظ على البل كسا العيش

11.4 12.7 

  العمل في شراكات

 000 63 000 60  موظف من موظفي الشركاء الحكوميين تلقوا التدريا 000 80  

 1 122  1 062 البرنامجمنظمة غير حكومية عملت مع  1 100أكثر من   

 
 

77.2 
مليون دوالر همريكي من الدعم المقدم من الشركات 

 والكيانات الخاصة على  كل مبالغ نقدية وهدايا عينية
94 110.3 

 19 21  ريك احتياطي 22  

 
 

3 
م ت البرنامجبعثات مشتركة بين منظمة األغذية والزراعة و

 إجراؤها لتقدير المحاصيل واألمن الغذائي
5 7 

 

 

5 

بعثات تقدير مشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

 تم إجراؤها البرنامجالالجئين و

 

4 12 

 البلدان النامية ومساعدة البرنامج

  77 
في المائة من مشتريات األغذية من حيث الكمية تمت في 

 البلدان النامية
73 81 

  90 
األطراف وصلت إلى في المائة من الموارد اإلنمائية المتعددة 

 بلدان معايير التركز
90 90 

 57 67.4 في المائة من الموارد اإلنمائية وصلت إلى هقل البلدان نموا 68.5  

  52.4 
وصلت إلى بلدان هفريقيا  البرنامجفي المائة من موارد 

 جنوب الصحراء
53 49 
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 النتائج والمؤشرات الشاملة

إدراج االعتبارات الجنسانية، والحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين، والشراكة، أثناء تخطيط المشروعات وتصميمها وتنفيذها ال يمكن تحقيق الحصائل والنواتج الواردة في إطار النتائج االستراتيجية بالكامل من دون 

واتجه؛ وقد أ درجت أدنا  بوصفها النتائج الشاملة ذات الصلة بجميع ل اإلطار ونورصدها. فاالعتبارات الجنسانية، واعتبارات الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين، والشراكة تتقاطع مع المجموعة الكاملة من حصائ

 المشروعات، وجميع الحصائل وجميع النواتج. كما أ درجت أيضا مجموعة من المؤشرات التي تعتبر إلزامية حيثما انطبقت.

 المستويات المستهدفة المؤشرات النتائج

 االعتبارات الجنسانية

  الجنسين وتمكين المرهةتحسين المساواة بين 

 

نسبة النساء والرجال المعانين، هو كل من النساء والرجال الذين يتخذون قرارات بشأن 

 االتخدام النقد هو القسائم هو األغذية دادل األالرة

 

 المستوى المستهدف: يخص مشروعات بعينها

 في المائة 50المستوى المستهدف: هكثر من  اتالمشروعالالتي يشغلن مناصا قيادية في لجان إدارة نسبة النساء المستفيدات 

نسبة عضوات لجان إدارة المشروعات المدربات على طرائق توزيع األغذية هو النقد 

 هو القسائم

 في المائة 60المستوى المستهدف: هكثر من 

 الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين

ظروف واالتخدامها في لبرنامج تقديم مساعدات ا

  مأمونة ومسؤولة وكريمة

 

نسبة األ خاص المعانين الذين ال يتعرضون لمشاكل تمس الالمتهم هثناء الفرهم من 

 هو دادل مواقعهاالبرنامج وإلى برامج 

 

في المائة للعمليات  90في المائة لعمليات البوارئ؛ و 80المستويات المستهدفة: 

 برامج القبرية/المشروعات اإلنمائيةفي المائة لل 100الممتدة لرغاثة واإلنعاش؛ و

)األ خاص المدرجون  البرنامجنسبة األ خاص المعانين الذين يتلقون معلومات عن 

 ، وما اليحصلون علي ، والجهات التي يمكنهم تقديم  كاواهم إليها( البرنامجفي 

في المائة للعمليات  80في المائة لعمليات البوارئ؛ و 70المستويات المستهدفة: 

 في المائة للبرامج القبرية/المشروعات اإلنمائية 90الممتدة لرغاثة واإلنعاش؛ و

 الشراكة

تنسيق تددالت المساعدة الغذائية وتكوين 

 الشراكات والحفاظ عليها

 المستوى المستهدف: يخص مشروعات بعينها نسبة هنشبة المشروع المنفذة بمشاركة من  ركاء تكميليين 

التكميلية التي يقدمها الشركاء إلى المشروع، )بما فيها المنظمات غير قيمة األموال 

الحكومية والمجتمع المدني ومنظمات القباع الخاص والمؤالسات المالية الدولية 

 والمصارف اإلنمائية(

 المستوى المستهدف: يخص مشروعات بعينها

 المستوى المستهدف: يخص مشروعات بعينها عدد المنظمات الشريكة التي تقدم مددالت وددمات تكميلية

  

 (2017-2014إطار النتائج االستراتيجية للبرنامج )الخطة االستراتيجية  ألف:-الملحق الثاني
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 : إنقاذ األرواح وحماية س بل كسب العيش في حاالت الطوار 1الهدف االستراتيجي 

 الغايات

تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

 البوارئما دون مستويات 

 حماية األرواح والبل كسا العيش، مع تمكين النساء والرجال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذية -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االالتعداد للصدمات وتقديرها واالالتجابة لها وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

 

 المساهمة في:

 الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على 

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات (1)المؤشرات الحصائل

: استقرار أو انخفاض معدالت نقص التغذية 1-1الحصيلة 

والحوامل  شهرا 59أشهر 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 هكثر من  3المستويات المستهدفة: معدل الوفيات هقل من 

 في المائة 15الج هقل من في المائة؛ معدل التخلف عن الع 15االالتجابة هقل من 

 ؛ تقارير  ركاء التعاون الشهريةالبرنامجمصادر البيانات: الجالت المرضى لدى وزارة الصحة/

نسبة السكان المستهدفين الذي يشاركون في عدد  1-1-2

 (3)كاف من عمليات التوزيع

 في المائة 66المستوى المستهدف: هكثر من 

 مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في  1-1-3

 البرنامج )نطاق التغطية(

في المائة في المناطق  50المستويات المستهدفة: نباق تغبية عالج الوء التغذية الحاد المعتدل هكثر من 

 في المائة في المخيمات؛ ونباق 90في المائة في المناطق الحضرية، وهكثر من  70الريفية، وهكثر من 

 في المائة 70تغبية الوقاية هكثر من 

 مصادر البيانات: هاللوب التقييم  ب  الكمي إلمكانية الوصول ونباق التغبية، واالالتقصاءات

 

 

حسب جنس رب ( 4)،درجة االستهالك الغذائي 1-2-1

 األسرة

المستوى المستهدف: الحد من انتشار درجة االالتهالك الغذائي الضعيف لدى األالر المستهدفة/األفراد 

 في المائة 80المستهدفين بنسبة 

                                                           
 المؤ رات باللون الداكن هي مؤ رات الحصائل الرئيسيةو (1)
  هراو 59ه هر إلى  6لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال من  3-1-1و 2-1-1للوقاية من الوء التغذية الحاد؛ والمؤ ران  3-1-1و 2-1-1لعالج الوء التغذية الحاد المعتدل؛ والمؤ ران  3-1-1و 1-1-1اليقاس المؤ ران  (2)
 في المائة ما إذا كانت األغذية المغذية المتخصصة قد وزعت بكميات كافية على مدى الفترة الزمنيةو 66البالغ  يقيس مدى المشاركة في البرامج، داصة عدد عمليات التوزيع التي يشارك فيها الشخص في إطار التددالت التغذويةو ويقيس المستوى المستهدف (3)
 فهي تمثل االالتهالك "المقبول"و 35فهي تمثل االالتهالك "الَحدّي"؛ وإن زادت عن  35و 5و21فهي تمثل االالتهالك "الضعيف"؛ وإن تراوحت ما بين  21الغذائي تساوي هو تقل عن إن كانت درجة االالتهالك  (4)
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 : إنقاذ األرواح وحماية س بل كسب العيش في حاالت الطوار 1الهدف االستراتيجي 

 الغايات

تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

 البوارئما دون مستويات 

 حماية األرواح والبل كسا العيش، مع تمكين النساء والرجال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذية -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االالتعداد للصدمات وتقديرها واالالتجابة لها وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

 

 المساهمة في:

 الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على 

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات (1)المؤشرات الحصائل

: استقرار أو تحسن معدل استهالك األغذية 2-1الحصيلة 

خالل فترة تقديم المساعدة إلى األسر المستهدفة و/أو 

 األفراد المستهدفين

  : ألفالصلةت اذ النواتج

التوزيع، ورصد األمن الغذائي مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت البوارئ، والرصد بعد 

 والحصائل

 المستوى المستهدف: زيادة درجة التنوع لدى األالر المستهدفة درجة التنوع الغذائي، حسب جنس رب األسرة 1-2-2

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت البوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

االتراتيجيات التصدي، حسا جنس رب مؤ ر  1-2-3

 األالرة

في المائة من األالر  80المستوى المستهدف: االتقرار هو انخفاض مؤ ر االتراتيجيات التصدي لدى 

 المستهدفة

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت البوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

 

 

 في المائة 70المستوى المستهدف:  معدل االتبقاء األوالد والبنات في المدارس 1-3-1

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية، واالالتقصاءات 

 في المائة 6المستوى المستهدف: زيادة النوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 2-3-1
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 : إنقاذ األرواح وحماية س بل كسب العيش في حاالت الطوار 1الهدف االستراتيجي 

 الغايات

تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

 البوارئما دون مستويات 

 حماية األرواح والبل كسا العيش، مع تمكين النساء والرجال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذية -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االالتعداد للصدمات وتقديرها واالالتجابة لها وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

 

 المساهمة في:

 الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على 

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات (1)المؤشرات الحصائل

: استعادة أو استقرار س بل الحصول على 3-1الحصيلة 

 (5)األصول المجتمعيةو/أو الخدمات األساسية 

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء

معدل التخلف عن العالج بمضادات الفيروالات  1-3-3

المبا رة، الرجعية، وعالج السل تحت المراقبة 

وبرامج منع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

 البشرية من األم إلى البفل

 في المائة 15المستوى المستهدف: هقل من 

 مصادر البيانات: تقارير  ركاء التعاون 

 هو المدمَّرة هثناء البوارئ في المائة من األصول المتضررة 50المستوى المستهدف: إصالح ما ال يقل عن  درجة األصول المجتمعية  1-3-4

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت البوارئ، الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

 

: تمكين المؤسسات الوطنية والهيئات 4-1الحصيلة 

اإلقليمية ومجتمع العمل اإلنساني من االستعداد للطوار  

 واالستجابة لها وتقييمها

 

 : جيم، دالذات الصلةالنواتج 

مؤ ر القدرة على االالتعداد للبوارئ واالالتجابة  1-4-1

 (6)لها

 المستوى المستهدف: ارتفاع المؤ ر مقارنة بالتقييم األّولي

 مصدر البيانات: تحليل القدرات

 المستوى المستهدف: يخص مشروعات بعينها معدل رضا المستعملين 1-4-2

  االتقصاء رضا المستعملينمصدر البيانات: 

 

                                                           
ألالاالية والخدمات ا صالح هو صيانة األصول المادية والببيعية الحاالمة التي تمكن المجتمعات المحلية المستهدفة من الوصول إلى المساعدة اإلنسانية والبنيةالنواتج المتصلة بأنشبة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول التي تتعلق بهذه الحصيلة تشير إلى إ (5)

 خاطر الفيضانات، وما إلى ذلك(والحاالمة )مثل طرق الوصول إلى األالواق( وتحد من المخاطر اإلضافية )مثل تصريف القنوات قبل حلول موالم األمبار للحد من م
م فيها  (6) ارة اللسلة اإلمدادات اإلنسانية؛ واالتصاالت في حاالت البوارئ؛ وتحليل مساعدت  لتنمية القدرة على االالتعداد للبوارئ واالالتجابة لها: األمن الغذائي وتحليل هشا ة األوضاع؛ وتخبيط المساعدة الغذائية؛ وإد البرنامجمؤ ر يشمل التة مجاالت يقد 

 ة الوطنية للكوارثواألدبار واإلنذار المبكر دعما لألمن الغذائي؛ ودعم تخبيط االالتجاب
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: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2الهدف االستراتيجي 

 بنائها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوار  

 الغايات

والمساهمة في تحقيق االالتقرار، والقدرة دعم هو االتعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية،  -1

 على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنشاء البل كسا العيش هو إعادة بنائها، واالرتباط باألالواق،  -2

 وإدارة النظم الغذائية

إدماجهم هو إعادة توطينهم عن طريق دعم العودة المأمونة والبوعية لالجئين والمشردين دادليا وإعادة  -3

 (7)المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيبرة عليها -4

 األثر

 

 المساهمة في:

 القضاء على الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

كافية من : تحقيق مستويات 1-2الحصيلة 

االستهالك الغذائي أو الحفاظ عليها بين األسر 

 المستهدفة خالل فترة تقديم المساعدة

 

 النواتج ذات الصلة: ألف 

نسبة بالمستوى المستهدف: الحد من انتشار درجة االالتهالك الغذائي الضعيف والحّدي لدى األالر المستهدفة  درجة االستهالك الغذائي، حسب جنس رب األسرة 2-1-1

 في المائة 80

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت البوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل 

 المستوى المستهدف: زيادة متوالط درجة التنوع الغذائي لدى األالر المستهدفة درجة التنوع الغذائي، حسب جنس رب األسرة 2-1-2

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت البوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل 

                                                           
 الالجئين، والعائدين، والمشردين دادلياو 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 2الهدف االستراتيجي 

 بنائها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوار  

 الغايات

والمساهمة في تحقيق االالتقرار، والقدرة دعم هو االتعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية،  -1

 على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنشاء البل كسا العيش هو إعادة بنائها، واالرتباط باألالواق،  -2

 وإدارة النظم الغذائية

إدماجهم هو إعادة توطينهم عن طريق دعم العودة المأمونة والبوعية لالجئين والمشردين دادليا وإعادة  -3

 (7)المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيبرة عليها -4

 األثر

 

 المساهمة في:

 القضاء على الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

 
مؤ ر االتراتيجيات التصدي، حسا جنس رب  2-1-3

 األالرة

في المائة من األالر  80المستوى المستهدف: انخفاض هو االتقرار مؤ ر االتراتيجيات التصدي لدى 

 المستهدفة

: تحسين س بل الوصول إلى األصول 2-2الحصيلة 

و/أو الخدمات األساسية، بما فيها البنية األساسية 

 المجتمعية والسوقية

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء

ية في المائة من المجتمعات المحل 80المستوى المستهدف: زيادة األصول المجتمعية فوق دط األالاس لدى  درجة األصول المجتمعية 2-2-1

 المستهدفة

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت البوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل من دالل مناقشات مجموعات التركيز

 في المائة 70المستوى المستهدف:  معدل االتبقاء األوالد والبنات في المدارس 2-2-2

 إدارة التعليم، والسجالت المدرالية، واالالتقصاءاتمصادر البيانات: نظام معلومات 

 في المائة 6المستوى المستهدف: زيادة النوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 2-2-3

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية
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: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2الهدف االستراتيجي 

 بنائها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوار  

 الغايات

والمساهمة في تحقيق االالتقرار، والقدرة دعم هو االتعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية،  -1

 على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنشاء البل كسا العيش هو إعادة بنائها، واالرتباط باألالواق،  -2

 وإدارة النظم الغذائية

إدماجهم هو إعادة توطينهم عن طريق دعم العودة المأمونة والبوعية لالجئين والمشردين دادليا وإعادة  -3

 (7)المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيبرة عليها -4

 األثر

 

 المساهمة في:

 القضاء على الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

: استقرار أو انخفاض نقص التغذية، 3-2الحصيلة 

ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال بما في 

شهرا،  59أشهر و 6الذين تتراوح أعمارهم بين 

والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن 

  (8)المدرسة

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، كاف

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 هكثر من  3المستوى المستهدف: معدل الوفاة هقل من 

 في المائة 15في المائة؛ ومعدل عدم االالتجابة هقل من  15عن العالج هقل من 

 ، والتقارير الشهرية من  ركاء التعاون البرنامجالصحة/مصادر البيانات: الجالت المرضى لدى وزارة 

نسبة السكان المستهدفين الذي يشاركون في عدد  2-3-2

 كاف من عمليات التوزيع

 في المائة 66المستوى المستهدف: هكثر من 

 مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في  2-3-3

 )نطاق التغطية(البرنامج 

في المائة في المناطق  50المستويات المستهدفة: نباق تغبية عالج الوء التغذية الحاد المعتدل هكثر من 

في المائة في المخيمات؛ ونباق  90في المائة في المناطق الحضرية، وهكثر من  70الريفية، وهكثر من 

 في المائة 70تغبية الوقاية هكثر من 

 ، واالالتقصاءاتوب التقييم  ب  الكمي إلمكانية الوصول ونباق التغبيةمصادر البيانات: هالل

                                                           
لمعالجة نقص المغذيات  3-3-2و 2-3-2مزمن )التقزم(؛ والمؤ ران للوقاية من الوء التغذية ال 4-3-2و 3-3-2للوقاية من الوء التغذية الحاد؛ والمؤ ران  3-3-2و 2-3-2لعالج الوء التغذية الحاد المعتدل؛ والمؤ ران  3-3-2و 1-3-2اليقاس المؤ ران:  (8)

  هراو 59ه هر إلى  6الدقيقة لدى األطفال من 
 من األم إلى البفل، عند االقتضاءويروس نقص المناعة البشرية يشمل معدل التعافي التغذوي في حاالت العالج بمضادات الفيروالات الرجعية، وعالج السل تحت المراقبة المبا رة، ومنع انتقال اإلصابة بف (9)
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: دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2الهدف االستراتيجي 

 بنائها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوار  

 الغايات

والمساهمة في تحقيق االالتقرار، والقدرة دعم هو االتعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية،  -1

 على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنشاء البل كسا العيش هو إعادة بنائها، واالرتباط باألالواق،  -2

 وإدارة النظم الغذائية

إدماجهم هو إعادة توطينهم عن طريق دعم العودة المأمونة والبوعية لالجئين والمشردين دادليا وإعادة  -3

 (7)المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيبرة عليها -4

 األثر

 

 المساهمة في:

 القضاء على الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

نسبة األطفال الذين يستهلكون الحد األدنى من  2-3-4

 (10)الغذاء المقبول

 في المائة 70المستوى المستهدف: هكثر من 

 مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

ها فيمتوالط عدد هيام الدراالة في الشهر التي تقدم  2-3-5

هغذية مقواة بالعديد من العناصر الغذائية هو التي تقدم 

 مجموعات من األغذية 4فيها على األقل 

 يوما من هيام التغذية المدرالية  هريا( 20في المائة من  80يوما ) 16المستوى المستهدف: 

 مصادر البيانات: التقارير المدرالية، وتقارير مخزونات المدارس

القدرة على تلبية االحتياجات : تنمية 4-2الحصيلة 

 الوطنية الالزمة للتغلب على انعدام األمن الغذائي

 

 النواتج ذات الصلة: هاء، واو، الم، ميم

 المستوى المستهدف: ارتفاع المؤ ر مقارنة بالتقييم األّولي (11)مؤشر القدرة الوطنية 2-4-1

 مصدر البيانات: تحليل القدرات

 

                                                           
في  عحة العالمية وتستخدم لقياس ممارالات تغذية الرضع واألطفال الصغارو ويستخدم هذا المؤ ر على نباق واال"الحد األدنى من الغذاء المقبول" يشكل جزءا من مجموعة من المؤ رات التي وضعتها منظمة األمم المتحدة للبفولة )اليونيسف( ومنظمة الص (10)

  هرا الذين يستهلكون الحد األدنى من الغذاء المقبول إلى جانا حليا األمو 24ه هر إلى  6االتقصاءات الصحة والتغذية لتحديد نسبة األطفال من 
 والتغذية، وما إلى ذلكو يمكن تعديل مؤ ر القدرة الوطنية لمراعاة القدرات الوطنية المحددة في مجاالت التغذية المدرالية، وبناء القدرة على الصمود، (11)
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: الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم 3الهدف االستراتيجي 

 الغذائية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في وج  الصدمات، والحد من  -1

 ناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذويةهدبار الكوارث، والتكيف مع تغير الم

االتغالل القوة الشرائية لربط صغار المزارعين باألالواق، والحد من دسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين  -2

 االقتصادي للنساء والرجال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى االتثمار منتج في المجتمعات المحلية

والمجتمعات المحلية على هن تنشئ وتدير وتحس ن مؤالسات وبنى تحتية ونظم تعزيز قدرة الحكومات  -3

 بكات همان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالالتدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالالل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

 األثر

 

 المساهمة في:

 ول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األ

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 البياناتالمستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر  المؤشرات الحصائل

: تحسين س بل الوصول إلى 1-3الحصيلة 

األصول المعيشية يسهم في تعزيز القدرة على 

والحد من مخاطر الكوارث  (12)الصمود

والصدمات التي تواجهها المجتمعات المحلية 

واألسر المستهدفة المعانية من انعدام األمن 

 (13)الغذائي

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء، طاء

في المائة من المجتمعات المحلية  80المستوى المستهدف: زيادة األصول المجتمعية فوق دط األالاس لدى  األصول المجتمعية درجة 3-1-1

 المستهدفة

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

درجة االستهالك الغذائي، حسب جنس رب  3-1-2

 األسرة

من انتشار درجة االالتهالك الغذائي الضعيف والحّدي لدى األالر المستهدفة بنسبة  الحد المستوى المستهدف:

 في المائة 80

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

 المستوى المستهدف: زيادة متوالط درجة التنوع الغذائي لدى األالر المستهدفة  درجة التنوع الغذائي، حسب جنس رب األسرة 3-1-3

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

                                                           
في  القدرة ( التي تلتزم بالتعريف العام الذي حددت  االتراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والذي تعرف 2011، البرنامجفي هذا المجال الياالت  بشأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها: بناء األمن الغذائي والقدرة على التكيف ) البرنامجينظم عمل  (12)

" ضروريةاألالاالية ال ووظائفها هياكل ترميم من دالل حفا و، بما في ذلك فعالة الوقت المناالا وببريقة المخاطر والتعافي منها في آثار واالتيعاب ومواجهة في مقاومة لألدبارالمحلي، هو كامل المجتمع المعرض  المجتمعالنظام، هو  مقدرةعلى الصمود بأنها "

 و4-1-3، و2-1-3، و1-1-3و االتراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث(و وتقاس القدرة على الصمود بالخصائص المجمعة للمؤ رات 2009الحد من مخاطر الكوارث، )مصبلحات 
 وتشير "األصول" إلى الفئات الرهالمالية الخمس: رهس المال الببيعي، والمادي، والمالي، واالجتماعي، والبشري (13)
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: الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم 3الهدف االستراتيجي 

 الغذائية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في وج  الصدمات، والحد من  -1

 ناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذويةهدبار الكوارث، والتكيف مع تغير الم

االتغالل القوة الشرائية لربط صغار المزارعين باألالواق، والحد من دسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين  -2

 االقتصادي للنساء والرجال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى االتثمار منتج في المجتمعات المحلية

والمجتمعات المحلية على هن تنشئ وتدير وتحس ن مؤالسات وبنى تحتية ونظم تعزيز قدرة الحكومات  -3

 بكات همان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالالتدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالالل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

 األثر

 

 المساهمة في:

 ول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األ

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 البياناتالمستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر  المؤشرات الحصائل

 

مؤشر استراتيجيات التصدي، حسب جنس رب  3-1-4

 (14)األسرة

في المائة من األالر  100المستوى المستهدف: انخفاض هو االتقرار مؤ ر االتراتيجيات التصدي لدى 

 المستهدفة

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع ورصد األمن الغذائي والحصائل

 في المائة 70المستوى المستهدف:  معدل االتبقاء األوالد والبنات في المدارس 3-1-5

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية، واالالتقصاءات

: 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  الموز 

 المستوى المستهدف: يخص مشروعات بعينها

 ونظام  العالمي للمعلومات )نظام ونجز( البرنامجمصادر البيانات: نظام تعقا  راء األغذية، و بكة 

األغذية المقواة المشتراة من الموّردين اإلقليميين  3-2-2

والوطنيين والمحليين، كنسبة مئوية من األغذية 

عة من   دادل البلد البرنامجالمقواة الموزَّ

 المستوى المستهدف: يخص مشروعات بعينها

 مصادر البيانات: نظام تعقا  راء األغذية، ونظام ونجز

                                                           
 يشمل هذا المؤ ر االتراتيجيات التصدي المتعلقة باألغذية وباألصول كليهماو (14)



 123                     حق | 2016       ألد ء     وي  ع   

 

 

: الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم 3الهدف االستراتيجي 

 الغذائية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في وج  الصدمات، والحد من  -1

 ناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذويةهدبار الكوارث، والتكيف مع تغير الم

االتغالل القوة الشرائية لربط صغار المزارعين باألالواق، والحد من دسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين  -2

 االقتصادي للنساء والرجال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى االتثمار منتج في المجتمعات المحلية

والمجتمعات المحلية على هن تنشئ وتدير وتحس ن مؤالسات وبنى تحتية ونظم تعزيز قدرة الحكومات  -3

 بكات همان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالالتدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالالل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

 األثر

 

 المساهمة في:

 ول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األ

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 البياناتالمستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر  المؤشرات الحصائل

ن ظم التجميع التي يشارك األغذية المشتراة من  3-2-3

فيها أصحاب الحيازات الصغيرة، كنسبة مئوية 

 من المشتريات اإلقليمية والوطنية والمحلية

في المائة من حجم المشتريات المحلية واإلقليمية من نُظم التجميع لصالح  10المستوى المستهدف:  راء 

 هصحاب الحيازات الصغيرة

 األغذية، ونظام ونجزمصادر البيانات: نظام تعقا  راء 

: تعزيز قدرة األفراد والبلدان 3-3الحصيلة 

 والمؤسسات على الحد من المخاطر

 

 النواتج ذات الصلة: باء، واو، زاي، ياء، ميم

 المستوى المستهدف: ارتفاع المؤ ر مقارنة بالتقييم األّولي  مؤ ر القدرة الوطنية 3-3-1

 البيانات مصدر: تحليل القدرات

نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي تتوفر  3-3-2

هدلة على تحّسن قدرتها على إدارة الصدمات 

 البرنامجوالمخاطر المنادية التي يدعمها 

في المائة من المجتمعات المحلية المستهدفة تبلغ عن تحّسن قدرتها على إدارة  60المستوى المستهدف: 

 الصدمات والمخاطر المنادية

 البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائلمصادر 
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 : الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال4الهدف االستراتيجي 

 الغايات:

الوقاية من التقزم والهزال، وعالج الوء التغذية الحاد المعتدل، ومعالجة حاالت نقص المغذيات الدقيقة،  -1

األطفال، والحوامل والمرضعات، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وال اليما بين صغار 

 والمالريا عن طريق إتاحة الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية المالئمة

زيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، والمساهمة في التعلم، وتحسين تغذية وصحة  -2

 ت وهالرهماألطفال والفتيات البالغا

تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على تصميم وإدارة وتحسين برامج تغذوية، وإيجاد بيئة مواتية  -3

ع المساواة بين الجنسين  تشج 

 األثر

 

 المساهمة في:

 القضاء على الجوع الشديد )الهدف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 االبتدائي )الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(تحقيق تعميم التعليم 

 تخفيض معدل وفيات األطفال )الهدف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصائل

: انخفاض معدالت نقص 1-4الحصيلة 

ذلك نقص المغذيات الدقيقة التغذية، بما في 

 6بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

شهرا، والحوامل والمرضعات،  59أشهر و

 (15)واألطفال في سن 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 عن  75في المائة؛ معدل التعافي هكثر من  3المستوى المستهدف: معدل الوفيات هقل من 

 في المائة 15في المائة؛ معدل عدم االالتجابة هقل من  15العالج هقل من 

 ؛ والتقارير الشهرية من  ركاء التعاونالبرنامجة/مصادر البيانات: الجالت المرضى لدى وزارة الصح

نسبة السكان المستهدفين الذي يشاركون في عدد كاف  4-1-2

 من عمليات التوزيع

 في المائة 66المستوى المستهدف: هكثر من 

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع

نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج  4-1-3

 التغطية()نطاق 

في المائة في المناطق الريفية،  50المستويات المستهدفة: نباق تغبية عالج الوء التغذية الحاد المعتدل هكثر من 

ونباق تغبية الوقاية هكثر من  في المائة في المخيمات؛ 90في المائة في المناطق الحضرية، وهكثر من  70وهكثر من 

 في المائة 70

 /االالتقصاءاتقييم  ب  الكمي إلمكانية الوصول ونباق التغبيةمصادر البيانات: هاللوب الت

نسبة األطفال الذين يستهلكون الحد األدنى من الغذاء  4-1-4

 المقبول

 حسا جنس رب األالرة (17)درجة االالتهالك الغذائي، 4-1-5

 في المائة 70المستوى المستهدف: هكثر من 

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع

المستهدف: الحد من انتشار درجة االالتهالك الغذائي الضعيف والحّدي لدى األالر المستهدفة/األفراد المستوى 

 في المائة 80المستهدفين بنسبة 

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل
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لعالج حاالت نقص المغذيات  3-1-4و 2-1-4والمؤ ران  للوقاية من الوء التغذية المزمن )التقزم(؛ 4-1-4و 3-1-4للوقاية من الوء التغذية الحاد؛ والمؤ ران  3-1-4و 2-1-4لعالج الوء التغذية الحاد المعتدل؛ والمؤ ران  3-1-4و 1-1-4اليقاس المؤ ران  (15)

  هراو 59ه هر إلى  6لدى األطفال من 
 عند االقتضاءو يروس نقص المناعة البشرية من األم إلى البفل،يشمل معدل التعافي التغذوي في حاالت العالج بمضادات الفيروالات الرجعية، وعالج السل تحت المراقبة المبا رة، ومنع انتقال اإلصابة بف (16)
 هو الحوامل والمرضعاتوو/ لمراقبة المبا رة، ومنع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى البفل،تتبع درجة االالتهالك الغذائي لألفراد عندما يستهدف المشروع هفرادا، مثل حاالت العالج بمضادات الفيروالات الرجعية، وعالج السل تحت ا (17)

متوالط عدد هيام الدراالة في الشهر التي تقدم فيها هغذية  4-1-6 

يد من العناصر الغذائية هو التي تقدم فيها على مقواة بالعد

 مجموعات من األغذية 4األقل 

 في المائة من هيام الدراالة 80المستوى المستهدف: 

 مصادر البيانات: التقارير المدرالية، وتقارير مخزونات المدارس

: زيادة فرص الحصول على 2-4الحصيلة 

التعليم واالستفادة منه على قدم المساواة 

 الجميع بين

 النواتج ذات الصلة: ألف

 في المائة 6المستوى المستهدف: زيادة النوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 4-2-1

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية

 المائة لألوالد والبناتفي  85المعدل المستهدف:  معدل االتبقاء األوالد والبنات في المدارس 4-2-2

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية، واالالتقصاءات

: تعزيز الملكية والقدرات للحد 3-4الحصيلة 

من نقص التغذية وزيادة فرص الحصول 

على التعليم على المستويات اإلقليمية 

 والوطنية والمجتمعية 

 

 واو، الم، ميمالنواتج ذات الصلة: هاء، 

 مؤشر القدرة الوطنية  4-3-1

 

 المستوى المستهدف: ارتفاع المؤ ر مقارنة بالتقييم األّولي 

 مصدر البيانات: تحليل القدرات
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 الناتج  المؤشرات

ة، واألغذي: عدد النساء والرجال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة، حسا النشاط، وفئات المستفيدين، والجنس، 1-هلف

 والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم، كنسبة مئوية من المقرر

عة، حسا النوع، كنسبة مئوية من المقرر: 2-هلف  كمية المساعدة الغذائية الموزَّ

عة، حسا النوع، كنسبة مئوية من المقرر: 3-هلف  كمية المواد غير الغذائية الموزَّ

 لصالح المستفيدين المستهدفين، حسا الجنس، وفئات المستفيدين، كنسبة مئوية من المقرر: مجموع تحويالت النقد 4-هلف

عة على المستفيدين المستهدفين )معبَّرا عنها بكمية األغذية/النقود( حسا الجنس، وفئات 5-هلف : مجموع قيمة القسائم الموزَّ

 المستفيدين، كنسبة مئوية من المقرر

 المستفيدة من المساعدة )مثل المدارس، والمراكز الصحية(، كنسبة مئوية من المقرر : عدد المواقع المؤالسية6-هلف

توزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذائية وتحويالت النقد : 1الناتج 

والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناالبة وفي الوقت المناالا على المستفيدين 

 المستهدفين

األصول المجتمعية التي يتم بناؤها هو إصالحها هو صيانتها من جانا األالر والمجتمعات المحلية المستهدفة، حسا النوع، : عدد 1-باء

 ووحدة القياس

األصول المجتمعية هو المعيشية التي يتم بناؤها هو إصالحها هو صيانتها  الناتج باء:

 من جانا األالر والمجتمعات المحلية

 مة من مستودع األمم المتحدة لالالتجابة للحاالت اإلنسانية تلبية للبلبات، حسا النوع: المواد المقدَّ 1-جيم

 : عدد السلع والخدمات المقدَّمة، حسا النوع2-جيم

 : عدد الركاب الذين يتم نقلهم 3-جيم

 : عدد األطنان المترية/األمتار المكعبة من البضائع التي يتم نقلها 4-جيم

تعزيز اللوجستيات، وتوفير ددمات األمم المتحدة للنقل الجوي  الناتج جيم:

 للمساعدة اإلنسانية هو ددمات االتصاالت في حاالت البوارئ

 (18): عدد هنشبة المساعدة التقنية المقدمة، حسا النوع1-دال

 : عدد األ خاص المدربين، حسا الجنس ونوع التدريا 2-دال

 على إدارة البوارئ إنشاء و/هو دعم القدرةالناتج دال: 

 البرنامج: عدد عمليات التقييم الوطني/جمع البيانات التي يشكل فيها األمن الغذائي والتغذية جزءا من الدعم المقدم من 1-هاء

 المقدمة بشأن رصد األمن الغذائي والمساعدة الغذائية، حسا النوع (19): عدد هنشبة الدعم التقني2-هاء

إالداء المشورة على صعيد السياالات وتقديم الدعم التقني من هجل  الناتج هاء:

تعزيز إدارة اللسلة اإلمدادات الغذائية والمساعدة الغذائية والتغذية ونظم األمن 

 الغذائي، بما فيها نظم معلومات األمن الغذائي

 وتحليلها : عدد النظراء الحكوميين المدربين على جمع بيانات األمن الغذائي والتغذوي1-واو

 البرنامج: عدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي والتغذوي التي تصدر بدعم من 2-واو
 تعزيز النُظم الوطنية لرصد اتجاهات األمن الغذائي والتغذية  الناتج واو:

                                                           
اللسلة اإلمداد اإلنسانية، واالتصاالت في حاالت البوارئ، وتحليل األدبار واإلنذار المبكر، ودعم التخبيط الوطني يشمل نظم معلومات اإلنذار المبكر، وآليات تنشيط وتنسيق االالتجابة، وإطار االالتجابة، وتحليل األمن الغذائي وهشا ة األوضاع، وإدارة  (18)

 .لالالتجابة للكوارث
 هو يساهم فيهاو البرنامجشمل حلقات عمل السياالات، وهحداث التدريا، واالنتدابات، والمواد التوجيهية، والمنتجات اإلعالمية التي يصدرها ت (19)
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 الناتج  المؤشرات

بين، حسا الجنس، ونوع التدريا1-زاي  تنمية القدرات البشرية على الحد من مخاطر الكوارث والصدمات  الناتج زاي: : عدد األ خاص المدرَّ

 : كمية األغذية المشتراة محليا من دالل المشتريات المحلية واإلقليمية )باألطنان المترية(1-حاء

 : كمية األغذية المشتراة محليا من نُظم تجميع منتجات هصحاب الحيازات الصغيرة )باألطنان المترية(2-حاء

بة على ددول األالواق ومهارات المناولة بعد الحصاد: 3-حاء  عدد منظمات المزارعين المدرَّ

 : عدد المزارعين من هصحاب الحيازات الصغيرة الذين يتم دعمهم4-حاء

الغذائية من األالواق اإلقليمية والوطنية  البرنامجزيادة مشتريات  الناتج حاء:

 رةوالمحلية والمزارعين من هصحاب الحيازات الصغي

 : كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة المشتراة من الموّردين المحليين 1-طاء
، واألغذية التكميلية البرنامجزيادة األغذية المقواة المقدمة من  الناتج طاء:

 والمنتجات التغذوية الخاصة المشتراة من الموّردين المحليين

 حسا النوع (20)هنشبة المساعدة التنقية المقدَّمة،: عدد 1-ياء

 : عدد األ خاص المدربين، حسا الجنس، ونوع التدريا2-ياء

دعم  بكات همان وطنية لألمن الغذائي، والتغذية، والتعليم، واألصول  الناتج ياء:

 المجتمعية، والمساهمة عموما في بناء القدرة على الصمود 

 مقابل النسبة المقررة البرنامجالنساء/الرجال الذين تصلهم رالائل تغذوية بدعم من  : نسبة المستفيدين من1-كاف

 مقابل النسبة المقررة البرنامج: نسبة النساء/الرجال الذين يحصلون على إر اد تغذوي بدعم من 2-كاف

رالائل رئيسية من دالل نظام الرالائل واإلر اد الذي  3: نسبة مقدمي الرعاية المستهدفين )الذكور واإلناث( الذين تصلهم 3-كاف

 البرنامجيدعم  

فعالية تنفيذ نظام بث الرالائل وتقديم اإلر اد بشأن األغذية المغذية  الناتج كاف:

 المتخصصة وممارالات تغذية الُرضع وصغار األطفال 

في مجال تصميم وتنفيذ البرامج التغذوية وغير ذلك من المجاالت  البرنامج: عدد الموظفين الحكوميين الذين يدربهم 1-الم

 التقنية/االالتراتيجية/اإلدارية المتصلة بالتغذية، حسا الجنس، ونوع التدريا

 (21): عدد هنشبة المساعدة التقنية المقدمة، حسا النوع2-الم

المشورة على صعيد السياالات وتقديم الدعم التقني من هجل تعزيز  إالداء الناتج الم:

 إدارة األمن الغذائي، والتغذية، والتغذية المدرالية

                                                           
يات لشبكات األمان المجتمعية التي تمسك الحكومات بزمام قيادتها، وصياغة الياالات وإعداد برامج لتقديم المساعدة هذه األنشبة تشمل جمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات عن المخاطر وهشا ة األوضاع واألمن الغذائي والتغذية؛ وتصميم ودعم االتراتيج (20(

لية المساعدة، وما إلى ذلك؛ وتقييم وتوليد األدلة بشأن  بكات األمان؛ واألنشبة التقنية والتحلي االالتهداف، وتحديد الشروط، وادتيار التحويالت، والرصد والتقييم، ومعايير رفع األالماء من قوائم –الغذائية والدعم التقني من هجل تحقيق األمن الغذائي والتغذوي 

 الشاملة بهدف تعزيز الملكية ورفع مستوى الوعي والتأثير في عمليات صنع السياالات في مجال  بكات األمان من هجل المساعدة الغذائيةو
ميم المشروعات مرار مع المؤالسات الوطنية؛ وتوفير الخبرة الفنية في مجال تصت الوطنية؛ وتقديم الخبرة الفنية في مجال صياغة توجيهات السياالات؛ وتوفير الخبرة الفنية في مجال دعم التعزيز المؤالسي؛ والعمل باالتهذه األنشبة تشمل االنتداب إلى الحكوما (21)

 وإدارتها ورصدهاو
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 الناتج  المؤشرات

 في مجاالت التغذية، والتغذية المدرالية، و بكات األمان البرنامج: عدد البرامج الوطنية التي يتم إعدادها بدعم من 1-ميم

 الوطنية المراعية للجوانا التغذوية: عدد الياالات  بكات األمان 2-ميم

 : عدد هنشبة المساعدة التقنية المقدمة، حسا النوع3-ميم

صياغة الياالات وطنية للتغذية، والتغذية المدرالية و بكات األمان و/هو  الناتج ميم:

  وضع هُطر تنظيمية
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 منهجية تقدير األداء المؤسسي حسب الهدف االستراتيجي باء:-الملحق الثاني

 قاعدة األدلة

في تحقيق النتائج اإلنسانية واإلنمائية إلى بيانات الرصد المقدمة في التقارير الموحدة عن المشروعات للعمليات  البرنامجيستند تقدير مساهمة 

ألن اإلطار الزمني قصنننير  2016ولم تُدرج نتائج المشنننروعات العاملة لمدة النننتة ه نننهر هو هقل بنهاية عام  (1)و2016القبرية واإلقليمية عام 

 ير كبير على مستوى الحصائل هو لجمع بيانات لخط األالاس يمكن التعويل عليها ألغراض قيم الرصد في الياق المتابعةوجدا لبيان هي تغي

 اإلجراء الخاص بتقدير أداء برامج البرنامج

 تقدير أداء مؤشر الحصائل على مستوى المشروعات – 1الخطوة 

 المشروعات:على مستوى  يُستخدم نهج ثنائي لتحليل هداء مؤ ر الحصائل

  يقّدر هداء المشننننننروعات المغلقة على هالنننننناس ههداف المؤ ننننننر المحددة لنقبة نهاية المشننننننروع، وهي مبينة في األطر المنبقية

 للمشروعاتو

 ينظر في التقدم المحرز من حيث إنجازات المراحل الرئيسنية السننويةو وكما يبين الشنكل  هما في المشنروعات الجارية، فإن التقدير

االننتنادا إلى االننتكمال دبي بين قيم دط األالنناس والهدف المحدد لنهاية  2016هدناه، ُحسننبت إنجازات المراحل الرئيسننية هذه لعام 

 (2)المشروعو

 

بأهداف نهاية المشروع لتحديد مدى تحقق النتائجو هما  2016الحصائل التي جمعت في عام وبالنسبة للمشروعات المغلقة، تقاَرن قيم مؤ ر 

سنوية لتحديد التقدم المحرز دالل عام  سية ال سبة للمشروعات الجارية، فإن القيم األحدث تقاَرن بإنجازات المراحل الرئي وإظهار  2016بالن

 هداف )هي هن هداءه يسير حسا المتوقع من (وما إذا كان المشروع على المسار الصحيح نحو تحقيق األ

  

                                                           
 يشمل ذلك جميع فئات العمليات: عمليات البوارئ والعمليات الممتدة والبرامج القبرية ومشروعات التنمية والعمليات الخاصةو (1)
؛ وتؤدذ القيم سيةاحل الرئيبالنسبة للمؤ رات التي تقيس متوالط التغير، من قبيل متوالط التسجيل السنوي هو معدل التعافي التغذوي، ال حاجة إلى تحديد إنجازات المر (2)

 لمشروع ما مفتوح باعتبارها تعادل القيمة المستهدفة لنهاية المشروع المحددة في إطاره المنبقيو 2016المستهدفة لعام 

  ز  

           

X

X
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 أصفر

 أحمر

     ي

 

 ويستخدم اُللّم درجات هداء مؤ ر الحصائل حسا المشروعات األلوان األدضر واألصفر واألحمر والرمادي على النحو المبين هدناه:

 

 المتطلبات الوصف الدرجة

 

 

 أخضر

المشروع حقق هدف ، هو يمضي في المسار الصحيح 

 نحو تحقيق هدف 

في المائة من الهدف المحدد  10المشروعات المغلقة: قيمة المؤ ر ضمن 

 لنهاية المشروع

في المائة من المرحلة  10المشروعات الجارية: قيمة المؤ ر ضمن 

 2016الرئيسية لعام 

 

المشروع حقق بعض التقدم، ولكن  لم يحقق هدف ، هو 

 يمضي بخبى ببيئة

في المائة من  90في المائة و 50المؤ ر بين المشروعات المغلقة: قيمة 

 الهدف المحدد لنهاية المشروع

في المائة من  90في المائة و 50المشروعات الجارية: قيمة المؤ ر بين 

 2016المرحلة الرئيسية لعام 

 
المشروع حقق تقدما ببيئا بدرجة كبيرة، هو لم يحقق هي 

 تقدم، هو تراجع 

في المائة هو هقل من الهدف  50قيمة المؤ ر تساوي  المشروعات المغلقة:

 المحدد لنهاية المشروع

في المائة هو هقل من  50المشروعات الجارية: قيمة المؤ ر تساوي 

 2016المرحلة الرئيسية لعام 

 البيانات المتوفرة غير كافية لرصد التقدم  

 

هن قيم دط األالاس هو هو  2016لم يُبلَّغ عن قيمة مؤ ر المشروع لعام 

 القيم المستهدفة غير موجودة

 تقدير أداء مؤشر الحصائل على المستوى المؤسسي – 2الخطوة 

وفي  (3)ككلو البرنامجألغراض كل من مؤ رات الحصائل، يُحسا متوالط درجات المشروعات لتحديد الدرجة العامة لألداء على مستوى 

فإن الدرجة الكلية هي "رمادي"  (4)حال عدم توفر البيانات عن هكثر من نصننف المشننروعات المبلوبة لربالغ عن مؤ ننر معين للحصننائل،

 ككلو البرنامجللداللة على هن قاعدة األدلة غير كافية الالتخالص النتائج حول هداء 

  

                                                           
 نظرا ألن اُللّم الدرجات ينببق على بيانات المستوى الترتيبي، فإن المتوالط ال يعتبر مقياالا مالئما لالتجاه المركزيو (3)
 روع هن يبلغ عن المؤ رات المدرجة في إطاره المنبقيويُنتظر من المش (4)

      و        و        و        و        و        و        و  

ال     ةال   ة 
 ح   األ ا  ال    ل     الحص    

 ف  ال   ة أ  أ    0     أن    ن      اإل     ن ال          ة  
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 تقدير أداء الحصائل على المستوى المؤسسي – 3الخطوة 

يُنظر في موثوقية المؤ ر وصفت  التمثيلية عند تجميع الدرجات على مستوى الحصائل المؤالسيةو وتعبى مؤ رات الحصائل األالاالية في 

هلف( ضننننعف وزنها في التحليل ألنها تُعتبر على -نظر الملحق الثانيا)مبينة بالخط الغامق،  2017-2014إطار النتائج االالننننتراتيجية للفترة 

 القة هكثر مبا رة وموثوقية مع بيانات النتائج المستر دة بهاوهنها تمثل ع

 تقدير األداء المؤسسي من حيث عالقته باألهداف االستراتيجية – 4الخطوة  

 تُحسا درجة هداء األهداف االالتراتيجية األربعة كمتوالط الدرجات على مستوى الحصائل المؤالسيةو

 

 

 السابقةالتحسينات بالمقارنة بمنهجية التقدير 

 تغييرات رئيسية في منهجية تقييم هداء البرامج المؤالسية في تقارير األداء السنويةو وفيما يلي تلك التغييرات: 2014هجريت في عام 

و يقدر اآلن هداء المشنننننروعات المنتهية االنننننتنادا إلى األهداف المحددة في هطرها زيادة الوضذذذذذوح في تدابير األداء وحدود  الدنيا (1

سنوية إلظهار احتماالت تحقيق المنبقيةو  سية ال الاس إنجازات المراحل الرئي هما في المشروعات الجارية، فإن األداء يقاس على ه

هي المراحل الرئيسنننية  –األهداف المحددة لنهاية المشنننروعو ومن حيث المسننناءلة، فإن تقدير األداء على هالننناس مقاييس واضنننحة 

 ابق الذي كان يستند إلى تقدير هقل صرامة لالتجاهات اإليجابية والسلبيةويعتبر ه د صرامة من النهج الس –واألهداف 

و كان النظام المؤالننسنني السننابق لدرجات األداء يسننتند إلى تقدير كمي بحت لعدد المشننروعات التي يظهر تغيير نظام درجات األداء (2

في المائة من المشنننننروعات تظهر اتجاهات  65ن فيها إنجاز التقدم: من ذلك هن "التقدم القوي" كان يعّرف بوجود نسنننننبة ال تقل ع

 –إيجابية على مستوى الحصائلو هما النظام المنقح فهو هكثر مرونة من حيث التمكن من النظر في متغيرات إضافية كمية ونوعية 

    األ ن ال  ا    ال    ة أ  ا         ،  إ     أ           ال    ف  ال      ال  ة  ف  أ     ح    ال  ا ئ  2ال    ا    ا     

  و     و     ه    أل          ي  و    ح  ظ                  د         د            هد    1 2الحص  ة 

 و    د     أل            ي       ه      أل         ج  ع   و   و      ح      ح و       أل و  و  2 2الحص  ة 

  ه  إ     ع  و       ه          ح  ق                      و   ف          ي                    د          أل ف       2الحص  ة 
  ع    و     ء   حو    و     ع    و أل ف    ي       د   

         د             ح   ج             عد    أل         ي          و    و  ي  4 2الحص  ة 

   د    و     و     ه    أل          ي  و    ح  ظ                  د             ح     
          هد  

   ة ا       ال  ا   1 1 2ال     

   ة ال     ال  ا   2 1 2ال     

            ج        دي                 

 ع           ألد ء          
 عف وز ه   ي              ق 

ح  ب   د ج         ألد ء   ح    
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ق في ن الدقائاألمر الذي يثري التحليل وير نننند الدرجات ويعبي مزيدا م –من قبيل معدالت اإلبالغ والصننننفة التمثيلية للمؤ ننننر 

 تحليل األداءو

سلة النتائج (3 سلة نتائج توجيه مزيد من االهتمام إلى سل الل سببية في  على النظر  ؛ هيالبرنامجو يوجد تركيز هقوى على العالقات ال

ر اد إفي النتائج المشتركة على مستوى الحصائلو ويساعد ذلك على  – البرنامجالنتائج المنسوبة إلى  –في كيفية مساهمة النواتج 

 التفكير حول قوة/احتمال الربط بين مستويات النتائجو

 العوامل التي تحد من منهجية اإلبالغ

 النوعية المختلفة للبيانات التي يتم جمعها 

  ومنها البيانات التي يجمعها آدرون مثل الحكومات البرنامجتُسنننتخدم مجموعة واالنننعة من مصنننادر البيانات لرصننند هداء مشنننروعات ،

 محدودة على نوعية بعض البياناتو البرنامجوالمنظمات الدولية النظيرةو ولذا فإن اليبرة 

  مسننؤوال فيها بصننورة مبا ننرة عن جمع البيانات، فإن هناك تباينا في مسننتويات دقتها وصننفتها  البرنامجوحتى في الحاالت التي يكون

يعمل في حاالت كثيرة في بيئات تحيط بها التحديات والتقلبات ويتعذر الوصننننننول فيها، األمر الذي يحّد من جمع  فالبرنامجو التمثيلية

  (5)البيانات، كما هن تحركات السكان فيها يمكن هن تؤدي بسرعة إلى قِدم البياناتو

 اتساق البيانات وصالحيتها للمقارنة 

 بغية المساعدة على ضمان االتساق  2017-2014مؤ رات في إطار النتائج االالتراتيجية للفترة صدرت مالحظات التوجي  المنهجي لل

مح باألدذ بخيارات  في القياس في جميع العمليات، والتمكين من تجميع النتائج بصنننورة مفيدةو على هن ، بالنسنننبة لمؤ نننرات معينة، النننُ

نات البديلة، إذا كانت موارد المشننروع غير كافية الالننتخدام البريقة الموصننى بديلة للحسنناب من قبيل األالنناليا المكتبية هو هالنناليا العي

 باالتخدامهاو ويؤثر ذلك على صالحية البيانات للمقارنة نظرا ألن البرائق البديلة تنتج قياالات هقل موثوقيةو

 ن يانات مقابلة على مسننتوى الحصننائل أللم تقم المشننروعات، التي تقدم معلومات عن النتائج على مسننتوى النواتج، باإلبالغ دائما عن ب

جمع البيانات ألغراض مؤ ننرات الحصننائل يمكن هن يتصننف بقدر هكبر من الصننعوبةو وهدى ذلك إلى فوارق في قاعدة األدلة المتوفرة 

األنماط  رككل، النننواء على مسنننتوى النواتج هو على مسنننتوى الحصنننائلو ولذا فإن  يتعين التحلي بالحذر عند تفسنننيالبرنامج حول نتائج 

 الملحوظة في األداء في كامل اللسلة النتائجو 

كل ك للبرنامجونظرا لما ورد هعاله من عوامل تحّد من نوعية البيانات وموثوقيتها واكتمالها على مسنننننتوى المشنننننروع، فإن النتائج المجمعة 

 والمعروضة في الجزء الثاني هي مجرد تقديراتو

 

                                                           
المعنونة "األدلة غير كافية؟ نوعية األدلة واالتخدامها في العمل  2014لعام ( ALNAP بكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنساني ) تصف دراالة (5)

 بالبرنامج.صد الجيدة، مما ل  صلة اإلنساني" عوامل هدرى تبرح صعوبات همام جمع بيانات الر
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 منهجية تجميع النتائج على مستوى النواتججيم: -الملحق الثاني

 إجراءات تقييم أداء البرنامج على مستوى النواتج

 فيما يلي تفاصيل عملية تجميع النتائج من مستوى المشروعات إلى المستوى المؤالسي للحصول على تصنيفات لألداء على نباق المنظمةو

 بيانات مؤشرات النواتج على مستوى المشروعات – 1الخطوة 

دة بشأن العمليات القبري  ةترد البيانات المقررة والفعلية المتعلقة بمؤ رات النواتج على مستوى المشروعات في تقارير المشروعات الموحَّ

دراجها في تقرير األداء السنوي عن بيانات مؤ رات النواتج وتُعب ر البيانات التي يُنظر فيها ألغراض تجميعها وإ )1(و2016واإلقليمية لعام 

دة عن المشروعات التي يتم نشرهاو   وفقا للتقارير الموحَّ

 تجميع بيانات مؤشرات النواتج على المستوى المؤسسي – 2الخطوة 

دة عن المشروعات وفقا للنواتج  لبرنامجلالمحددة في إطار النتائج االالتراتيجية  تُجمَّع البيانات المقدَّمة في فرادى تقارير المشروعات الموحَّ

هلف(و وترتبط هذه النواتج بحصائل محددة في إطار ههداف االتراتيجية محدَّدة ويُسند لكل -)انظر إطار النتائج االالتراتيجية في الملحق الثاني

 منها حرف هبجدي من هلف إلى كافو ويُعرض البيان الخاص بكل ناتج في إطار الحصيلة ذات الصلةو

)عدد التقييمات الوطنية/عمليات جمع ؤ را واحدا هو هكثرو وهذه المؤ رات يمكن هن تكون محددة لكل ناتج من النواتج م البرنامجوحدَّد 

م من هو  )مثل عدد األصول التي تقوم األالرهو يمكن هن تكون عامة  (البرنامج البيانات التي يتكامل فيها األمن الغذائي والتغذية مع الدعم المقدَّ

 حها هو صيانتها، حسا النوع ووحدة القياس(والمجتمعات المحلية ببنائها هو إصال

اص نظام  الخ البرنامجوتُجمع المؤ رات المحددة مبا رة من فرادى التقارير الموحدة عن المشروعاتو وفيما يتعلق بالمؤ رات العامة، هعد 

دة عن المشروعات )من  باإلبالغ بحيث تترجم في  تلك المؤ رات إلى قائمة بمؤ رات هكثر تحديدا يمكن تجميعها مبا رة من التقارير الموحَّ

قياس، لعدد األصول التي تقوم األالر والمجتمعات المحلية ببنائها هو إصالحها هو صيانتها، حسا النوع ووحدة اذلك على البيل المثال هن 

 وما إلى ذلك(وعدد الجسور التي تم إنشاؤها/إصالحها، وعدد هكتارات األراضي المحسَّنة، تترجم إلى 

والتجميع بالنسبة لمعظم المؤ رات هو مجموع النتائج المستخلصة من البيانات على مستوى المشروعات )حسا ما هو وارد في التقارير 

دة عن المشروعات(و وفيما يتعلق ب المؤ رات المعتِمدة على نسا مئوية، يُمثل التجميع متوالبا مرجحا يُحسا باالتخدام منهجيات الموحَّ

 داصة بالمؤ راتو

 تقييم أداء النواتج على المستوى المؤسسي – 3الخطوة 

وارد ممي ز وفقا للجدول الحالما تُجّمع القيم المقررة والفعلية لكل مؤ ر من مؤ رات النواتج، تُحسا نسبة مئوية لرنجاز ويُرمز لها بلون 

د تصنيفا لمستوى النتائج المتحققة، وواحد يعترف بأن عدم توافر بيانات يحول ون د هدناهو ويشمل ذلك هربعة اليناريوهات محتملة: ثالثة تُحد 

 إرالاء ادعاءات إنجاز ذات مصداقيةو

 

 

 

 

 

 

                                                           
 يات الخاصةويشمل ذلك كل فئات العمليات: عمليات البوارئ، والعمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش، والبرامج القبرية، والمشروعات اإلنمائية، والعمل )1(
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 المتبلبات التصنيف
  

 

 في المائة من القيم المقررة المجمعة 10تددل ضمن حدود النتائج الفعلية المجمَّعة  أخضر

 في المائة من القيم المقررة المجمَّعة 90في المائة وهقل من  50النتائج الفعلية المجمَّعة هكثر من  أصفر

 في المائة من القيم المقررة المجمعة 50النتائج الفعلية المجمَّعة هقل من  أحمر

 مشروعات 5الناتج موضوع التحليل في هقل من اإلبالغ عن مؤ ر  رمادي
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 )أبعاد نتائج اإلدارة( 2016مؤشرات األداء الرئيسية لعام  ألف:-الملحق الثالث

 

 

 هدف

 عام

2016 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام

2016 

 مؤشر األداء

 الرئيسي

2015 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام

2014 

 العاملون

     تعلم الموظفين وتنمية مهاراتهم على نحو فعالالمهارات:  1-1

 عدد الدورات المستكملة لنظام إدارة التعلم

 
31 825 46 684 31 825 9 026 

 936 3 799 8 630 11 799 8 عدد المستخدمين الفريدين

 عدد المستخدمين الفريدين من الموظفين الوطنيين

 

 

6 787 8 656 6 787 2 633 

قوة عاملة منخرطة في العمل مدعمة بقادة قادرين على الثقافة:  1-2

 الترويج لثقافة تقوم على االلتزام واالتصال والمساءلة
    

 41 42 43  42 (1))كنسبة مئوية(فئة الموظفين الفنيين الدوليين  –التمثيل الجنساني 

 38 39 40  39 (2)فئة كبار الموظفين )كنسبة مئوية( –التمثيل الجنساني 

 29 30 32  30 (3)فئة كبار الموظفين )كنسبة مئوية( –التمثيل الجغرافي 

     قوة عاملة مخطط لها على نحو مالئمالتنظيم:  1-3

 97.4 97.2 97.4 97.2 معدل االالتبقاء

الحصول على المواهب وإدارتها بفعالية )االجتذاب والتعيين المواهب:  1-4

 والنشر(
    

مجموع عدد البلبات ما عدا طلبات مجمعات المواها )ومتوالط 

 البلبات لكل وظيفة(
11 231 

(144) 

20 677 

(172) 

11 231 

(144) 

12 463 

(114) 

 وية(الدولية )كنسبة مئمجموع عدد التعيينات من اإلناث في الفئة الفنية 
54 53 54 43 

 النسبة المئوية لمجموع األفراد المعينين من البلدان النامية
44 54 40 36 

 إعادة االنتداب: عدد الوظائف التي لم ترد طلبات بشأنها
20 12 20 24 

 إعادة االنتداب: النسبة المئوية من الوظائف التي جرى  غلها
78 80 78 80 

االنتداب: نسبة البلبات المقدمة لمراكز العمل المصنفة دال وهاء إعادة 

 )كنسبة مئوية(
28 38 28 - 

 الشراكات

     تعزيز الشراكات االستراتيجية والتشغيلية 2-1

 نسبة البلدان التي هنشأت اتفاقات تعاون مخبط ل  مع الوكاالت المعنية 
100 100 100 93 

بماليين الدوالرات الشركاء غير الحكوميين )قيمة المساهمات المستلمة من 

 110.3 94 77.2  85 (األمريكية

                                                           
 "العدد الكلي للموظفين الفنيين الدوليين"، مضروبا بمائةومعادلة القياس: "مجموع عدد الموظفين الفنيين الدوليين من النساء" مقسوما على  (1)
 معادلة القياس: "مجموع عدد الموظفين الوطنيين من النساء" مقسوما على "العدد الكلي للموظفين الوطنيين"، مضروبا بمائةو (2)
فما فوق( من البلدان النامية"، مضروبا  5-على "العدد الكلي لكبار الموظفين )ف فما فوق( من البلدان النامية" مقسوما 5-معادلة القياس: "مجموع عدد كبار الموظفين )ف (3)

 وللبرنامجبمائةو وتُحدد البلدان النامية في الملحق )هلف( للنظام األالاالي والالئحة العامة 
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 )أبعاد نتائج اإلدارة( 2016مؤشرات األداء الرئيسية لعام  ألف:-الملحق الثالث

 

 

 هدف

 عام

2016 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام

2016 

 مؤشر األداء

 الرئيسي

2015 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام

2014 

نسبة البلدان التي ددلت في التعاون بين بلدان الجنوب هو التعاون الثالثي بدعم 

 48 60 61 60 )االالتعراض الشامل(لبرنامج من ا

     تحقيق أهداف الشراكات 2-2

 100 100 100 100 مستخدمي المجموعاتنسبة ما تحقق من ههداف االتقصاء 

 غير متوفرة 57.59 غير متوفرة غير متوفرة بشأن الشراكة البرنامجدرجة االلتزام بمبادئ 

     تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة 2-3

)البرامج القبرية الجديدة( المتما ية مع  البرنامجنسبة حصائل مشروعات 

 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
100 100 100 100 

الل د البرنامجنسبة مؤ رات االالتعراض الشامل المشتركة التي هبلغ عنها 

 75 89 100 100  السنة المرجعية

     تيسير الحوكمة الفعالة للبرنامج 2-4

 97 77.53 81 88 لبرنامجلنسبة تحقيق برنامج عمل السنتين الموافق علي  للمجلس التنفيذي 

 العمليات والنظم

   تصميم برامج عالية الجودة واعتمادها في الوقت المناسب 3-1

نسبة مؤ رات األطر المنبقية للمشروعات التي تتوفر فيها بيانات دط 

 ثالثة ه هر من تاريخ البدءاألالاس ومجموعة األهداف ضمن مدة 
75 84 75 63 

سلسلة إمداد كفؤة من حيث التكاليف تمّكن من تقديم المساعدة الغذائية  3-2

 في الوقت المناسب
    

 37و0 31و0 0.34 33و0 متوالط تكلفة الحصة الغذائية

 غير متوفرة غير متوفرة متوفرةغير  100 (4)نسبة األغذية المبلوبة التي ترد في الوقت المناالا وبنوعية جيدة

نسبة ما تحقق من المساعدة الغذائية المخبط لها )األغذية، والنقد والقسائم، 

 وتنمية القدرات(
100 58 54 56 

نسبة االالتجابات البارئة لحاالت البوارئ المفاجئة التي تبده فيها الجولة 

 األولى من توزيع األغذية في غضون ثالثة هيام تقويمية
100 100 100 0 

 52 61 53 50 عدد األيام المكتسبة نتيجة االتخدام آلية الشراء اآلجل

 73 63 62 50 نسبة ادتصار المهلة بفضل مفرق اإلدارة الشاملة للسلع

     منصات مواتية للتعلم والتقاسم واالبتكار 3-4

 متوفرةغير  تتوفر لدى جميع الشعا األالاالية قواعد عاملة للتعلم والتقاالم
غير 

 (5)متوفرة
100 100 

 البرامج

     استجابات برامجية مالئمة وقائمة على األدلة 4-1

 69 61 68 75 نسبة مؤ رات حصائل المشروعات التي لديها قياس إيجابي )هو مستقر( للقيم

                                                           
 دون وضع دط األالاسوعلى جمع البيانات من جميع عمليات  كما حالت  البرنامجحّدت المشاكل التقنية والمنهجية من قدرة  (4)
 فقطو 2016تقدير نوعي دالل عام  (5)
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 )أبعاد نتائج اإلدارة( 2016مؤشرات األداء الرئيسية لعام  ألف:-الملحق الثالث

 

 

 هدف

 عام

2016 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام

2016 

 مؤشر األداء

 الرئيسي

2015 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام

2014 

 47 46 55 90 نسبة مؤ رات الحصائل التي حققت ههداف نهاية المشروع الخاصة بها

المساءلة عن تعميم المساواة بين نسبة تحقيق المؤ رات الخمسة عشر إلطار 

 الجنسين وتمكين المرهة
100 100 80 80 

 نسبة البلدان التي لديها االتراتيجية محّدثة للحد من مخاطر الكوارث

 ]االالتعراض الشامل[
68  79 68(6) 72 

 السكان المتضرريننسبة المكاتا القبرية التي لديها آلية فعالة لشكاوى 

 وتعليقاتهم
79 71 65 49 

     التواؤم مع األولويات الحكومية وتعزيز القدرات الوطنية 4-2

في  لبرنامجانسبة البلدان التي ترتبط فيها كل جهود تنمية القدرات التي يبذلها 

 مجال االتعداد الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية مع الخبط الوطنية
70 82 82 53 

نسبة هموال البرامج المخصصة لتعزيز القدرات الوطنية ]االالتعراض 

 الشامل[
 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة دط هالاس 

     تعميم الدروس المستفادة واالبتكارات 4-3

 130 119 115 100 للتقييم التي وافق عليها المجلس التنفيذي البرنامج نسبة إنجاز دبة عمل

     والدعوة لها بفعالية البرامج إبالغ نتائج 4-4

 89 91 96 100 في والائل اإلعالم الرئيسية للبرنامج نسبة التغبية اإليجابية

 المساءلة والتمويل

     الحصول على موارد قابلة للتنبؤ وحسنة التوقيت ومتسمة بالمرونة 5-1

 66 58 67 100 نسبة االحتياجات اإلجمالية التي تمت تلبيتها

 82 (7)73 76 100 اإلنفاق من الصناديق االالتئمانية بالمقارنة بمخصصاتهانسبة 

 0و8 3و8 4و6 (8)30 نسبة المساهمة المؤكدة المتعددة األطراف

     تخصيص الموارد بطريقة استراتيجية وشفافة وكفؤة 5-2

نسبة المخصصات المتعددة األطراف التي االتندت إلى عملية تحديد األولويات 

 تقوم بها لجنة التخصيص االالتراتيجي للمواردالتي 
100 100 100 100 

     استخدام أطر المساءلة 5-3

 166 169 169 169 عدد توصيات المراجعة الدادلية التي لم تنفذ بعد

                                                           
 القيمة مصححةو (6)
 في المائةو 73قبال فيما يتعلق بالصناديق االالتئمانية المؤالسية فحسا، وبلغت قيمة متوالط كل هذه الصناديق  2015ُحسبت قيمة بيانات عام ( 7)
(، هدفا متعدد األطراف 7الفقرة  B-WFP/EB.2/2005/5، اقترح البرنامج في الوثيقة "التمويل لزيادة الفعالية" )2005دالل الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي عام  (8)

في المائة من المساهمات المتعددة  30لى مستوى مستهدف نسبت  ، يوصى بأن تبذل في فترة السنتين المقبلة جهود للوصول إالبرنامجفي المائة )"لزيادة فعالية  30بما نسبت  

عن  عددة األطراف" ال يعبراألطراف دون ا تراطات إضافية، ويفضل هن تكون نقدا"(و وبات واضحا في إطار االتعراض اإلطار المالي هن تعريفنا الحالي للمساهمات "المت

وقدرتهم على  البرنامجغير واقعي هو على األقل يجعل  متنافيا مع مفاهيم مانحي  2005يجعل الهدف المحدد في عام التفسير المستخدم عندما يتم تأكيد المساهماتو وهذا 

عن و وفي حين هن االتعراض الوفاء بالمقصد المنشودو والوف تحدد عملية االتعراض اإلطار المالي الجارية طريقة مشتركة وهدق لفهم هذا النوع من المساهمات واإلبالغ 

اإلبالغ عن مبالغ المساهمات المتعددة األطراف، على هن يكون مفهوما هن  البرنامجطار المالي ما زال قيد التنفيذ، وما زال العمل جاريا في إجراء تحليل آدر، اليواصل اإل

 ين الوكاالتو، ولكنها ال تشمل االالتجابة للنداءات الموالعة المشتركة بللبرنامجاألرقام تعبر تماما عن مساهمات غير مخصصة 
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 )أبعاد نتائج اإلدارة( 2016مؤشرات األداء الرئيسية لعام  ألف:-الملحق الثالث

 

 

 هدف

 عام

2016 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام

2016 

 مؤشر األداء

 الرئيسي

2015 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام

2014 

 100 89(10) 90 95 (9)(PACEنسبة االمتثال لبرنامج تعزيز األداء والكفاءة )

"نعم" على الضمان األالاالي المتعلق نسبة المكاتا القبرية التي هجابت 

 بالرقابة في بيان الضمان
100 86 89 83 

     البرهنة على اإلدارة الفعالة للموارد 5-4

 0.35 0.36 0.48 2 نسبة دسائر ما بعد التسليم

نسبة الرصيد غير المنفق عند اإلغالق المالي للمشروعات مقابل مجموع ما 

 االتلمت  المشروعات
0 0.38 0.44 0.2 

نسبة التغير في معدل انبعاث ثاني هكسيد الكربون بالمقارنة بخط األالاس لعام 

2008 
14- 132.7 98.8 (11) 9.4- 

     

 

 

                                                           
فقد دعت الحاجة  اء السنوي للعام التالييشير إنجاز برنامج تعزيز اإلدارة والكفاءة الُمبلغ عن  في مبلع العام إلى البيانات التي كانت متاحة في ذلك الوقتو وفي تقارير األد (9)

 إلى تحديث البيانات المتعلقة بالسنة الفائتة بما يعكس المجموعو
 2016في المائة على التوالي ومن المنتظر هن تكون نسبة عام  96في المائة و 97بلغت في نهاية المباف  2015و 2014تجدر اإل ارة إلى هن نسبة االمتثال لعامي  (10)

 دارة األداءوالمتواصل على إ البرنامجمماثلةو وتندرج هذه األرقام في عداد هعلى األرقام في وكاالت األمم المتحدة وهي تعكس تركيز 
عن تعديل البرنامج في المائة: وهالفرت عملية تحقق دارجية لبصمة  3و93( 2014)المحتوي على بيانات عام  2015بلغ الرقم المعروض في تقرير األداء السنوي لعام  (11)

 من مكافئ ثاني هكسيد الكربون، وهكذا فإن النسبة قد تغيرتو طنا 171 034طنا من مكافئ ثاني هكسيد الكربون إلى  166 356مجموع االنبعاثات بزيادت  بشكل طفيف من 
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 األداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارة منهجية تقدير باء:-الملحق الثالث

 

 "و إشارة المرور: احِسا اإلنجاز في إطار مؤ ر األداء الرئيسي في مقابل هدف  وحدد مستوى التحسن، هو "1الخطوة 

  إشارة المرور

 القيمة الفعلية حسا الهدف هو تتسم بانحراف طفيف عن   تقدم قوي 

 
 القيمة الفعلية تتسم ببعض االنحراف عن الهدف بعض التقدم

 القيمة الفعلية تتسم بانحراف عن الهدف يفوق المدى المقبول ال يوجد تقدم 

 
 بيانات غير كافية

 

 القيمة غير متوفرة

 

 

 ، 93والفعلي    100ومثنننال ذلنننك: نسننننننبنننة البلننندان التي هنشنننننننننأت اتفننناقنننات تعننناون مخبط لننن  مع الوكننناالت المعنينننة، الهننندف   

  93   100*93/100نوع الهدف   اإلنجازو المستوى هو: 

 "وقوي تقدمفي المائة من الهدف، هي ما يقابل " 93لقد تحقق 

 عي ْن قيمة قياالية لكل إ ارة مرور لمؤ ر هداء رئيسيو :2الخطوة 

 الرقم القياسي تصنيف إشارة المرور 

 3 تقدم قوي 

 2 بعض التقدم 

 1 ال يوجد تقدم 

 

نظرا ألن درجة هداءها من المسننتوى  3نسننبة البلدان التي هنشننأت اتفاقات تعاون مخبط ل  مع الوكاالت المعنية تحصننل على الرقم القياالنني 

 و"تقدم قوي"

 : احسا المتوالط لألرقام القياالية لمؤ ر األداء الرئيسي من هجل تقييم إنجاز نتيجة اإلدارةو3الخطوة 

 بثالثة مؤ رات رئيسية: "الستراتيجية والتشغيلية المعززةالشراكات ا"مثال ذلك: قياس 

 الرقم القياسي مؤشر األداء الرئيسي

بماليين الدوالرات قيمة المساهمات المستلَمة من الشركاء غير الحكوميين )

 (األمريكية
2 

 3 نسبة البلدان التي هنشأت اتفاقات تعاون مخبط ل  مع الوكاالت المعنية

نسبة البلدان التي ددلت في التعاون بين بلدان الجنوب هو في التعاون 

  البرنامجالثالثي بدعم من 
3 

      

 أصف 

 أح  

     ي

      

 أصف 

 أح  
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 6و2   3(/3+3+2يحسا المتوالطو وفي الحالة هعاله فإن المتوالط   )

 تعيين إ ارة مرور للقيمة القياالية لنتيجة اإلدارة :4الخطوة 

 إشارة المرور الرقم القياسي

 تقدم قوي  5و2هكثر من هو يساوي 

 بعض التقدم 5و1هكثر من هو يساوي 

 ال يوجد تقدم 5و1هقل من 

 "وتقدما قويا" تقيَّم على هنها هحرزت "الشراكات االستراتيجية والتشغيلية المعززةو "6و2القيمة القياالية المحققة هي 

 لتقييم هبعاد نتائج اإلدارة بناء على إنجازات نتيجة اإلدارةو  4إلى الخبوة  2تببق نفس المنهجية من جديد بداية من الخبوة  :5الخطوة 

 

 

      

 أصف 

 أح  
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 2016التقرير السنوي لعام  –أنشطة مكتب األخالقيات  الملحق الرابع:

 

 موجز

 4-5، عمال بالفقرة 2017االتعرض فريق األمم المتحدة لألدالقيات هذا التقرير السنوي المقدَّم إلى المجلس التنفيذي في دورت  السنوية لعام 

 "المتحنندة: األجهزة والبرامج ذات اإلدارة المسننننننتقلننةإعمننال األدالقيننات على نبنناق منظومننة األمم "من نشننننننرة األمين العننام المعنونننة 

(ST/SGB/2007/11  والمعروض على المننندير التنفينننذي عمال بنننالفقرة ،)التنفينننذيمن تعميم المننندير  2-6)بصننننننيغتهنننا المعنننّدلنننة 

(ED2008/002 المعنون )" و"البرنامجإنشاء مكتا األدالقيات في 

، ويتضننننننمن 2016ديسننننننمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1ويقدم التقرير موجزا ألنشننننننبة مكتا األدالقيات دالل الفترة من 

 ، وفي السياق األوالع لمنظومة األمم المتحدةوالبرنامجمالحظات تتعلق بعمل هذا المكتا وباألدالقيات في 

 مقدمة –أوال 

يناير/كانون الثاني إلى  1األدالقيات في كل مجال من مجاالت واليت  دالل الفترة من يغبي هذا التقرير عمل مكتا  -1

م معلومات عن هنشبة مكتا األدالقيات في السنوات السابقة والمتواصلة عام 2016ديسمبر/كانون األول  31 و ويضبلع 2017، ويقد 

 زاهةومكتا األدالقيات بأنشبت  بناء على مبادئ السرية واالالتقالل والن

ويساعد مكتا األدالقيات المدير التنفيذي في تبنّي ثقافة األدالقيات والمساءلة لتمكين جميع الموظفين )الُمعيّنين عن طريق جميع  -2

عين( من هداء وظائفهم وفقا ألعلى معايير السلوك، والمجاهرة بالكشف عن المخالفات دون دوف من  هنواع عقود العمل والمتبو 

 االنتقامو

 معلومات أساسية – ثانيا

المعنون "مكتا األدالقيات في  2008/002بموجا تعميم المدير التنفيذي  2008مكتا األدالقيات في يناير/كانون الثاني  هنشئ -3

( المعنونة "إعمال األدالقيات على نباق منظومة األمم المتحدة: األجهزة ST/SGB/2007/11"، نتيجة لنشرة األمين العام )البرنامج

 مج ذات اإلدارة المستقلة" والهدف العام لمكتا األدالقيات هو مساعدة المدير التنفيذي على تهيئة بيئة هدالقية تتيح لموظفيوالبرا

التقيّد في هداء وظائفهم بأعلى معايير النزاهة بموجا ميثاق األمم المتحدة، ومعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية  البرنامج

والسياالات والممارالات األدرى المنببقة وذات الصلة بمعايير السلوك بالنسبة  (2)،البرنامج ومدونة قواعد السلوك في (1)،2013عام 

 والبرنامجللموظفين وهولئك الذين يعملون في عمليات 

م هذا التقرير نظرة عامة عن األنشبة التي اضبلع بها مكتا التقييم في عام  -4 مصنَّفة حسا مجاالت ، ومعلومات إحصائية 2016ويقد 

 العمل التالية المنوطة ب :

 المشورة والتوجي   -هلف

 البرنامج السنوي لتضارب المصالح والكشف المالي )برنامج الكشف المالي( -باء

 حماية المبلّغين عن المخالفات–الياالة الحماية من االنتقام  -جيم

 وضع المعايير ودعم السياالات -دال

 والتوعيةالتدريا والتثقيف  -هاء

 فريق األدالقيات/ بكة األدالقيات للمنظمات المتعددة األطراف -واو

                                                           
 معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدوليةوو 2013لجنة الخدمة المدنية الدولية،  (1)
 والبرنامجمدونة قواعد السلوك في ، ED2014/016تعميم المدير التنفيذي  (2)
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م مكاتا األدالقيات في ST/SGB/2007/11من نشرة األمين العام ) 4-5وقد هِعّد هذا التقرير عمال بالقسم  -5 (، والتي تقضي بأن تقد 

مج ذات اإلدارة المستقلة، تقارير النوية يستعرضها فريق األمم األمانة العامة لألمم المتحدة، ومكاتا األدالقيات في األجهزة والبرا

 وقد دضع هذا التقرير الالتعراض فريق األدالقيات، ويقدَّم في هذه الوثيقة إلى المجلسو (3)المتحدة لألدالقيات

 أنشطة مكتب األخالقيات في البرنامج –ثالثا 

االتفسارا منفصال مسّجال(؛ والبرنامج  343المشورة والتوجي  ) هدناه نظرة عامة عن هنشبة مكتا األدالقيات حسا فئاتها: ترد -6

رالالة بالبريد اإللكتروني(؛ والياالة الحماية من  2 400السنوي لتضارب المصالح والكشف المالي )برنامج الكشف المالي( )قرابة 

بعضها مصحوب  –االتعراضا  70المخالفات )الت حاالت(؛ ووضع المعايير ودعم السياالات )قرابة حماية المبلّغين عن –االنتقام 

بوثائق عديدة هو جوالت عديدة من االالتعراضات(؛ والتدريا والتثقيف والتوعية )دمس حمالت للتوعية واالتصال على نباق 

والمستشارون المعنيون بمكان العمل الجدير باالحترام(؛  المنظمة، باإلضافة إلى دورات تدريبية قدمتها مديرة مكتا األدالقيات

هدية بواالبة مكتا  20مؤتمرا/اجتماعا هاتفيا(و وتم تسجيل  11وفريق األدالقيات/ بكة األدالقيات للمنظمات المتعددة األطراف )

يق المشورة والتوجي و وهذه هي بشأن الهدايا، مع الكشف عن هدايا إضافية عن طر البرنامجاألدالقيات، وفقا لسياالة وممارالات 

 هعداد األنشبة التي هُنجزت، وهي ال تعكس الوقت الذي االتغرقت  هو عدد الناس الذين تأثّروا بهاو

 المشورة والتوجيه -ألف

تعلق طلبا للمشورة والتوجي  بشأن قضايا ال ت 343قدَّم مكتا األدالقيات المشورة والتوجي  للموظفين واإلدارةو وقد الجل المكتا  -7

حماية الُمبل غين عن المخالفات )كما جاء في القسمين باء وجيم على التوالي(و –ببرنامج الكشف المالي والياالة الحماية من االنتقام 

طلبا، وزيادة بنسبة  252، حيث بلغ المجموع 2015في المائة في طلبات المشورة والتوجي  عن عام  36وكان هذا يمث ل زيادة بنسبة 

، حيث بلغ المجموع 2013في المائة عن عام  236طلبا، وزيادة بنسبة  160، حيث بلغ المجموع 2014مائة عن عام في ال 114

( التماس 2(و كما قُد َمت المشورة والتوجي  من دالل تفاعالت داصةو وكانت طبيعة هذه البلبات )الشكل 1من البلبات )الشكل  102

 والتوظيففي المائة(؛  12ائة(؛ وهدايا، وجوائز، وتكريم، وضيافة، ومجاالت ذات صلة )في الم 22المشورة بشأن: هنشبة دارجية )

في المائة(؛ وتضارب مصالح بشكل عام وغيرها، بما في ذلك تضارب  6في المائة(؛ ومعايير السلوك ) 12وما بعد التوظيف )

، كانت 2014في المائة(و ومنذ عام  48ة هدالقية عامة )المصالح الفعلية والمتوّداة والمحتَملة، واالتفسارات عن السياالات، ومشور

هناك زيادة النوية كبيرة في عدد طلبات التماس المشورة والتوجي ، والتي ال يزال من المحتمل هن تكون نتيجة لزيادة بروز مكتا 

 البرنامج.األدالقيات ومديرت ، وتصاعد الوعي، واالتصاالت، والتدريا على نباق 

 

 

 

  

                                                           
 كانت تُعرف في السابق باالم لجنة األمم المتحدة لألدالقياتو (3)
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 2016-2013طلبات المشورة،  :1الشكل 

 

 

 

 طلبات المشورة حسب الفئة: 2الشكل 

 

 

( هن  كانت هناك زيادة في األعداد الفعلية 3فيما يتعلق ببلبات المشورة والتوجي  )الشكل  2015بعام  2016واتضح من مقارنة عام  -8

 2016و 2015في المائة في عامي  12في المائة إلى  22للبلبات في جميع الفئاتو وباالتثناء طلبات التوظيف وما يتعلق ب  )من 

 على التوالي(، كانت النَِسا المئوية مستقرة نوعا ماو

%22

%12

%12

%6 

%48

هنشبة دارجية

هدايا وجوائز وضيافة

التوظيف وما يتعلق ب 

معايير السلوك

تضارب مصالح بشكل عام وما 

يرتبط ب 
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( هن هناك زيادة كبيرة نوعا ما في البلبات المتعلقة بالهدايا، 3)الشكل  2016مع عام  2015من مقارنة األعداد الفعلية لعام  واتضح -9

على التوالي، مع تلقّي هعلى عدد من البلبات في  2016و 2015في عامي  42و 23فعلية والجوائز، والضيافةو وكانت األعداد ال

، ويُحتَمل هن  نتيجة ألن  هر ديسمبر/كانون األول هو الوقت التقليدي من السنة لتقديم الهدايا، وكذلك 2016ديسمبر/كانون األول 

علية للبلبات الخاصة باالتعراضات األنشبة الخارجية زيادة ملحوظة بسبا حملة التوعية السنوية لسياالة الهداياو وتعكس األعداد الف

( نتيجة 24، والتي يبدو هنها نتيجة مبا رة الالتعراضات إضافية تتعلَّق باألنشبة الخارجية )2016و 2015في عامي  75إلى  51من 

 و وكانت هناك هيضا زيادة في البلباتلعملية برنامج الكشف المالي )على النحو الموصوف بصورة هكثر االتفاضة في القسم باء(

المصنَّفة تحت فئة "تضارب المصالح بشكل عام وغيرها"، والتي يُحتََمل هن تكون نتيجة لزيادة وضوح رؤية مكتا األدالقيات، 

ات بعض دالقيبشكل مبا ر، عن طريق مبادرات التثقيف والتوعيةو والجدير بالذكر هن هذا هو العام الثاني الذي يُدِرج في  مكتا األ

 األمور في فئة "تضارب المصالح بشكل عام وغيرها"، بدال من فئة "معايير السلوك"و

(، هن  كان هناك انخفاض في البلبات المتعلّقة بالعملو 3)الشكل  2016مع عام  2015هيضا من مقارنة األعداد الفعلية لعام  واتضح -10

، كان هناك تدفُّق ملحوظ في المسائل 2015على التواليو وقرب نهاية عام  2016و 2015في عامي  42و 55وكانت األرقام الفعلية 

، كان هناك بدال من ذلك تدفُّق ملحوظ في الكشف عن الهدايا والمشاورات بشأنهاو 2016قرب نهاية عام المتعلقة بالتوظيفو غير هن  

 وال يوجد لدى مكتا األدالقيات هي تحليل لهذه الفروق عاما بعد عامو

 

 2016و 2015و 2014في طلبات المشورة حسب الفئة،  :3 الشكل

 

، الحا مكتا األدالقيات زيادة في االالتفسارات من جانا اإلدارة، ويُحتََمل هن يكون ذلك بفعل زيادة بروز مكتا 2014ومنذ عام  -11

األدالقيات ومشاركة مديرة المكتا في فريق اإلدارة التنفيذيةو ونتيجة لذلك، بده مكتا األدالقيات في تتبع مصدر االالتفسارات لتقديم 

طلبا قّدمتها  127  بشكل هوثق، مما هّدى إلى إنشاء ثالث فئات: إدارية، وفردية، ودارجيةو وكانت األعداد الفعلية المشورة والتوجي

 األدالقيات رصد توزيع هذه البلبات من هجل تقييم االتجاهاتو طلبا دارجياو واليواصل مكتا 65طلبا من األفراد، و 155اإلدارة، و
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 صالح والكشف الماليالبرنامج السنوي لتضارب الم -باء

ونُف ذت  (4)،2008بشأن برنامج تضارب المصالح والكشف المالي )برنامج الكشف المالي( في هبريل/نيسان  البرنامجالياالة  اعتُمَدت -12

نات الرئيسية اللتزام 2009ألول مرة في عام  تَبر بالشفافية وبناء الثقة العامة؛ ويُع البرنامجو ويمثل برنامج الكشف المالي هحد المكو 

بمثابة هداة للحماية وإدارة المخاطر بالنسبة للموظفين وللمنظمة برمتهاو ومكتا األدالقيات ُمَكلَّف بإدارة برنامج الكشف المالي 

صالح ما في  هفضل معلى تحديد تضارب المصالح الشخصية ومعالجتها بغرض التخفيف منها هو القضاء عليها ل البرنامجلمساعدة 

م مكتا األدالقيات المشورة بشأن تضارب المصالح المؤالسية، وهو ما يعني الحاالت التي قد يواج  فيها البرنامج  برنامجالو ويقد 

 و/هو موظفوه تضارب مصالح تنظيمية كجزء من واجباتهم الرالمية )ويرد وصف مفّصل عن المشورة والتوجي  في القسم هلف(و

يناير/كانون الثاني إلى  1( في الفترة من 2016نفَّذ مكتا األدالقيات عمليت  الثامنة الخاصة ببرنامج الكشف المالي )برنامج عام  وقد -13

، مع طلا االتكمال  في 2016هبريل/نيسان  11و وقد االتُِهلت عملية برنامج الكشف المالي في 2015ديسمبر/كانون األول  31

هت الدعوة إلى  15 768البالغ عددهم  البرنامجاُلِمح بتمديدات روتينية(و ومن بين موظفي )وقد  – 2016مايو/هيار  9 موظفا، ُوج 

في المائة عن  7و21، وزيادة بنسبة البرنامجفي المائة من جميع موظفي  4و9موظفا للمشاركة في العمليةو وكان هذا يمث ل  1 487

 (و4)الشكل  2015المشاركين في برنامج عام 

 

 

 (2016-2009المشاركة في برنامج الكشف المالي، ) :4لشكل ا

 

 

البشرية، جمع مكتا األدالقيات ووَزع قوائم للمشاركين المؤهَّلين طريق عملية مكثَّفة، مع بيانات مقدَّمة من ُ عبة الموارد  وعن -14

المناالبين، وقد تولت اإلدارة هذه المسؤولية الالتعراضها من جانا اإلدارةو وكانت مساهمات اإلدارة ضرورية لتحديد المشاركين 

 االتنادا إلى المعايير التي حددتها السياالةو

، وجميع مديري المكاتا القبرية؛ ورؤالاء المكاتا والمكاتا 2-ومد 1-وتنببق المعايير التي حددتها السياالة على الموظفين برتبة مد -15

الفرعية؛ وجميع موظفي الرقابة )المراجعة، والتحقيقات(، وعمليات التفتيش، واالالتثمار، والخزانة، والمشتريات، والشؤون القانونية، 

؛ والموظفين الذين تشمل واجباتهم المهنية تفويضا بالشراء وإصدار هوامر الشراء من والقانون اإلداريي فرع العمالة باالتثناء موظف

 هي نوع، والذين يبلعون بصورة منتظمة على معلومات الرية تتعلق بالمشتريات؛ وهعضاء لجنة إدارة البائعينو

 االتبيان تضارب المصالح، واالتبيان داص باألهلية، وبيان الكشف الماليووكان برنامج الكشف المالي يتضمَّن ثالثة هجزاء:  -16

موظفا ليصل عدد الموظفين الذين االتكملوا االتبيان تضارب  33موظفا، تم االتثناء  1 487بين الموظفين المؤهلين البالغ عددهم  ومن -17

 على كل الؤالو وقد االتفسر االتبيان تضارب موظفا بكلمة ال 222موظفاو ومن بين هؤالء الموظفين، هجاب  1 454المصالح إلى 

و ركائ ، وطلا الكشف  البرنامجوهفراد هالرهم المعالين مع هٍي من الحكومات، هو بائعي  البرنامجالمصالح عن عالقات موظفي 

عن هي هنشبة دارجية، وعن تلقي هدايا هو ِمنح، وعن العالقات األالرية في األمم المتحدة، والعالقات مع هصحاب 

                                                           
 والكشف عن المصالح المالية واألنشبة الخارجية والتكريم واألوالمة والجمائل والهدايا والمكافآت، ED2008/004تعميم المدير التنفيذي  (4)
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حالة بأنها تنبوي على  340لعقارات/المستأجرينو ومن مجموع االتبيانات تضارب المصالح التي دضعت لالالتعراض، ه ير إلى ا

حالة بسبا معلومات مقدَّمة، وتم االتعراضها وإقفالها نظرا ألنها  23تضارب مصالح محتملة، وتم االتعراضها وإجازتها؛ وه ير إلى 

 تم تحديد حالتين لتضارب المصالح وتم عالجهما؛ وال تزال هناك حالتان قيد االالتعراضوال تنبوي على تضارب للمصالح؛ و

 1 454االالتبيان الخاص باألهلية، مع عملية منح االتثناءات إلى دفض عدد المشاركين المحتملين في برنامج الكشف المالي من  وهدى -18

، كان هناك دفض 2015المشاركين الذين هّكدتهم اإلدارة؛ وفي عام في المائة من مجموع  2و17، وهذا يمث ل دفضا بنسبة 1 232إلى 

 و2017في المائةو واليواصل مكتا األدالقيات رصد هذه النَِسا المئوية في عام  16بنسبة 

، تموظفا بيان الكشف المالي الذي طلا منهم ومن هفراد هالرهم المعالين الكشف عن األصول، واألرباح، واإليرادا 1 232واالتَكَمل  -19

 والبرنامجوالمكم الت، واالالتحقاقات والمصالح المالية األدرى، وما إذا كانت مثل هذه المصالح مع بائعين و ركاء يتعاملون مع 

ردا على هنها تنبوي على تضارب مصالح محتملة، وتبيَّن هنها ال  24ومن مجموع بيانات الكشف المالي المستعَرضة، تم تحديد  -20

فعليةو وتم تحديد حالتين من حاالت تضارب المصالح، وتمت معالجتهما، وال تزال هناك حالة واحدة  تنبوي على تضارب مصالح

 قيد االالتعراضو

منهم بكلمة نعم على الؤال واحٍد على األقل من األالئلة الخاصة بتضارب  46موظفا قّدموا االالتبيان، هجاب  1 454ومن مجموع  -21

حالة لم تكن مبالَبة باالتكمال بيان الكشف المالي،  36يم بيان الكشف الماليو وتقرر هن المصالح، ولكنهم كانوا غير مؤهّلين لتقد

 وطُلا من عشر حاالت االتكمال البيانو

رالالة بالبريد اإللكتروني، ومكالمات هاتفية،  2 400، تلقّى مكتا األدالقيات هكثر من 2016وعند تنفيذ برنامج الكشف المالي لعام  -22

 رة بشأن برنامج الكشف الماليو وهالفر االالتعراض الموضوعي عن عدد كبير من الردود اإلضافية برالائل وزيارات مكتبية مبا

، لبرنامجباالبريد اإللكتروني، والتي تبلا مزيدا من المعلومات، وتم االتعراض هذه الكشوف االتنادا إلى قائمة البائعين الخاصة 

  ركةو 3 246والتي تضم هكثر من 

في المائةو وهُجريت تسعة االتعراضات دالل  100منذ التنفيذ األّولي لبرنامج الكشف المالي، الّجل معّدل االمتثال نسبة وللمرة الثالثة  -23

، هرالل مكتا األدالقيات 2017إلى مارس/آذار  2016و واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2016إلى عام  2015الفترة من عام 

باإلضافة إلى الرالائل اإللكترونية المؤتمتة، ومعلومات عن التوعية من جهات االتصال ومن رالالة بالبريد اإللكتروني  300قرابة 

، ولكنها لم 2014)حالة كانت تنبوي على بيانات مفقودة من عام  2017اإلدارةو ومع هذا، ظلّت حالتان معلَّقتين حتى مارس/آذار 

انت تنبوي على بيانات مفقودة من كال العامين( وعموما، كان معدَّل ، وحالة ك2015تكن مبالبة بتقديم بيان الكشف المالي في عام 

 و2014، وكان هالرع بدرجة كبيرة من  في عام 2015الردود مماثال تقريبا لما كان علي  في عام 

في عام  50من  –، الحا مكتا األدالقيات هن عدد الردود التي ال تتضّمن معلومات مالية قد زاد بأكثر من الِضعف2014وفي عام  -24

، وكذلك 2015و ولذلك رصد مكتا األدالقيات هذه البيانات بالنسبة لبرنامج الكشف المالي لعام 2014في عام  105إلى  2013

و ولضمان هن هذه الردود لم تكن نتيجة هدباء بشرية هو تكنولوجية، طلا مكتا األدالقيات 2016بالنسبة لبرنامج الكشف المالي لعام 

 139في المائة من المجموع( لم تُبلغ عن هي معامالت مالية، مقابل  15رّدا ) 191المشاركينو وكانت النتيجة هن تأكيدا مبا را من 

 و2017في المائة في العام السابق(و واليواصل مكتا األدالقيات رصد هذه الفئة في عام  14رّدا )

الكشف المالي، وصيغة منقّحة من تعميم المدير التنفيذي المرتبط وواصل مكتا األدالقيات العمل لوضع قاعدة بيانات منقّحة لبرنامج  -25

 ببرنامج الكشف الماليو

 حماية الم بل غين عن المخالفات –سياسة الحماية من االنتقام  -جيم

واعده، وهن قو البرنامجهن يبلّغوا المسؤولين المعنيين التخاذ التدابير المناالبة عن هي درق للوائح  البرنامجمن واجا جميع موظفي  -26

 من اإلبالغ عن البرنامجو والهدف الرئيسي من هذه السياالة هو ضمان هن يتمكَّن موظفو البرنامجيتعاونوا مع موظفي الرقابة في 

ض لالنتقام ويتولّى مكتا األدالقيات تنفيذ الياالة  (5)والوء السلوك، وهن يتعاونوا مع عمليات المراجعة والتحقيقات دون دشية التعرُّ

الُمبلّغين عن المخالفات، ويقرر ما إذا كانت هناك حالة انتقام ظاهرة الوجاهة، وإذا كانت الحالة مدعومة باألالانيد، فيحال األمر  حماية

 إلى مكتا التفتيش والتحقيق إلجراء الالزمو

                                                           
و الحماية من االنتقام بسبا اإلبالغ عن الوء السلوك والتعاون مع هعمال مراجعة الحسابات هو التحقيقات المأذون بها حسا األصول ED2008/003تعميم المدير التنفيذي  (5)

 بشأن حماية الُمبل غين عن المخالفات"(و البرنامج)"الياالة 
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انت هناك ثالث حاالت ، وك2015مكتا األدالقيات في دمس حاالت للحماية من االنتقامو وقد االتمرت حالتان منذ عام  عملوقد  -27

جديدةو وقد تأكدت حالة انتقام ظاهرة الوجاهة واتُخذت بشأنها تدابير الحمايةو ومن بين الحاالت الثالث الجديدة التي قُد مت، تأكدت 

ت  ك، اتخذحالتان إضافيتان على هنهما من حاالت االنتقام ظاهرة الوجاهةو ولم تتأكد التحقيقات من حالة واحدة، ولكن تجنُّبا ألي 

مديرة المكتا تدابير للحماية هثناء االالتعراض المبدئي، وقبل إجراء التحقيقو وتم التثبت من حالة واحدة، وهي تخضع للتحقيقو 

مماثال للعدد  2016تزال هناك حالة واحدة قيد االالتعراض من جانا مكتا األدالقياتو وكان عدد الحاالت التي االتُِهلّت في عام  وال

 ، وتبلَّا قدرا كبيرا من الوقتو2015في عام 

عن طريق الدورات التدريبية، مع  البرنامجوواصل مكتا األدالقيات تعزيز فهم نباق الياالة حماية الُمبلّغين عن المخالفات دادل  -28

توقُّع هن تعكس هذه السياالة الممارالات المنببقة، وتتسق مع منظومة األمم المتحدة عن طريق التنسيق مع فريق األمم المتحدة 

 لألدالقيات )على النحو الموصوف بمزيد من التفاصيل في القسم رابعا(و

 وضع المعايير ودعم السياسات -دال

ثقافة مؤالسية تقوم على األدالق والشفافية والمساءلة توعية متكررة ومتسقةو وتحقيقا لهذه الغاية، قدَّم مكتا األدالقيات يتبلّا تعزيز  -29

 التوجي  لردارة بشأن إدماج المعايير األدالقية في ممارالات المنظمة وعملياتهاو

من بينها تعميمات، والياالات، وتوجيهات، وغير ذلك من  –الياالة، بأ كال مختلفة  70وقدَّم مكتا األدالقيات مساهمات في قرابة  -30

النشرات والوثائق اإلدارية األدرى، وفي طائفة من المواضيع، من قبيل مكافحة التدليس والفساد، وحماية البيانات الشخصية، 

المشورات بشأن السياالات  ( وقصور األداء، وتغيُّر المناخ، والبيئةو وباإلضافة إلىPACEوالخصوصية، وتعزيز األداء والكفاءة )

، قدَّم 2015مشورة مكتا األدالقيات بشأن طائفة واالعة من المواضيعو وفي عام  البرنامج والمعايير، طلا العديد من ُ عا وإدارة

 و2014الياالة في عام  19الياالة، بينما االتعرض ما مجموع   50مكتا األدالقيات مساهمات في قرابة 

(، هّدت إلى وضع ُملحق ُمستَكَمل عن القيم 2021-2017) للبرنامجهمات في الخبة االالتراتيجية وقدَّم مكتا األدالقيات مسا -31

األالاالية، والمعايير، والمبادئ، بما في ذلك المبادئ األالاالية، واألدالقيات والمعايير وقواعد السلوك، واالالتدامة االجتماعية، 

 والمساءلة همام السكان المتضررينو

ك، واصل مكتا األدالقيات مشاركت  بنشاط في األمور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والحماية، واالالتغالل إلى ذل وباإلضافة -32

ع، واإلدماجو  واالنتهاك الجنسيين، والحماية، والتنوُّ

 التدريب والتثقيف والتوعية -هاء

ند على فهم مسؤولياتهم ع البرنامجواصل مكتا األدالقيات تركيزه على مبادرات التوعية، واالتصال، والتدريا لمساعدة موظفي  -33

 ، وتعزيز الثقافة األدالقية القوية وثقافة "المجاهرة"والبرنامجالعمل مع 

دالقيات واالتهَل دورة تدريبية إلزامية عن ، االتحَدث مكتا األ2014ووفقا لتوصيات االتعراض نظام العدالة الدادلية في عام  -34

م التعلُّم اإللكتروني لتعزيز فهم مشترك لتوقُّعات السلوك في  ز  ، ولضمان هنالبرنامجاألدالقيات ومعايير السلوكو وقد ُصم  تعز 

هت  روني رالالة مبا رة بالبريد اإللكتاالعتبارات األدالقية القرارات والسلوكياتو وقد هقرت المديرة التنفيذية نشر هذه الدورة، ووجَّ

 123ديسمبر/كانون األول، االتكَمل هذه الدورة  31إلى جميع الموظفين على نباق العالم في منتصف ديسمبر/كانون األولو وحتى 

 768دهم البالغ عد البرنامجفي المائة من مجموع موظفي  7ونُشرت دورة التعلُّم اإللكتروني باللغة اإلنكليزية، وضمت  موظفاو 1

و ويعمل مكتا األدالقيات هيضا لوضع 2017موظفا، ومن المتوقَّع هن يتم نشرها باللغات العربية والفرنسية واإلالبانية في عام  15

نموذجين إضافيين للتعلُّم اإللكتروني، من المتوقّع االتكمالهما ونشرهما باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلالبانية في عامي 

 فيما يتعلّق بتضارب المصالح، والسّرية، والحصافة، البرنامجعلى التواليو ويغبي النموذج الثاني مسؤوليات موظفي  2018و 2017

والمعاملة المحترمة للزمالء، ورعاية هصول المنظمة، وموارد تكنولوجيا المعلوماتو ويعالِج النموذج الثالث الوء السلوك في 

والحماية من االنتقام، ويأدذ بنموذج ُصنع القرار األدالقي لمساعدة الموظفين على التفكير في حّل  ، بما في ذلك اإلبالغ،البرنامج

 المعضالت األدالقيةو

موظفاو ومن بين  350وعقد مكتا األدالقيات واثنان من الفنيين تسع دورات تدريبية عن األدالقيات ومعايير السلوك غبت قرابة  -35

هجرى مكتا األدالقيات الت دورات تدريبية في المقر، بما في ذلك زيارة قام بها وفد رفيع المستوى  هذه الدورات التدريبية التسع،

 من الصين، ودورة إر ادية ألعضاء المجلس التنفيذي الُجُددو ونُظ مت ثالث دورات تدريبية في مكاتا قبريةو
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ة المجلس التنفيذي، ومكتا همين المظالم وددمات الوالاطة، وبالتعاون مع ُ َعا الموارد البشرية، واألمن، وتسيير الموارد، وهمان -36

وضع مكتا األدالقيات نموذجا إر اديا للمقر لكي يعالج المالحظات المتعلقة بالسلوك في المقرو ومن المخبط نشر هذا النموذج في 

 و2017عام 

إلى هين تتج   – البرنامجمظالم المتعلقة بالعمل في واالتهل مكتا األدالقيات جهدا تعاونيا لتنقيح كتي ا إعالمي بعنوان "معالجة ال -37

م من طلبا للمساعدة"و وقد ِصيَغت النسخة المنقَّحة لتحّل محل الُكتي ا المعنون "تسوية  واغل مكان العمل"، والذي نُق ح نتيجة لما قُد  

ا رية مسؤولة عن االتكمال الُكتي ا بالتشاور مع مكتمساهمات، وليعكس الموارد الحالية المتاحة للموظفينو وتعتَبَر  عبة الموارد البش

 همين المظالم وددمات الوالاطة، ومكتا المدير التنفيذيو

والمستشارون المعنيون بمكان العمل الجدير باالحترام هم موظفون ير  حهم زمالؤهم، ويُدّربون بصورة طوعية ألداء بعض وظائف  -38

، تمت تسمية هؤالء المستشارين "الفراء لألدالقيات"و 2012توى الميدانو ومنذ عام مكتا همين المظالم وددمات الوالاطة على مس

 على إذكاء الوعي باألدالقيات ومعايير السلوكو البرنامجوهم بهذه الصفة يساعدون مكتا األدالقيات و

ين ان متقّدمتان للمستشارين المعنيوبالتعاون مع مكتا همين المظالم وددمات الوالاطة، نُظّمت في المقر دورة تدريبية هالاالية ودورت -39

من هؤالء المستشارين  69مجموع   مكتبا قبريا، حيث  ارك ما 30بمكان العمل الجدير باالحترامو وتمثل في هذه الدورات هكثر من 

المشاركين  ( على التواليو وتولّى مكتا األدالقيات تدريا المستشارين51(، وفي الدورتين المتقدمتين )18في الدورة األالاالية )

على دورهم وتوقُّعاتهم بوصفهم " الفراء لألدالقيات"و ووضع مكتا األدالقيات هيضا ترتيبات لهؤالء المستشارين من هجل الحصول 

على دورات إعالمية من جانا ُ عا هدرى لها صلة بمساعدة المستشارين على القيام بدورهم بوصفهم "الفراء لألدالقيات" 

نيين بمكان العمل الجدير باالحترام بشكل عام: مثل مكتا التفتيش والتحقيق، ومكتا الشؤون القانونية، وباعتبارهم مستشارين مع

و وعالوة على ذلك، تعلم المستشارون بالبرنامجو عبة الموارد البشريةو وكل هؤالء يمثّلون جزءا من نظام العدالة الدادلية الخاص 

و لبرنامجاالتدريا على المبادئ األالاالية لألدالقيات، بما في ذلك مدّونة قواعد السلوك في المشاركون في الدورة المتقدمة كيفية توفير 

 وقُد مت للمستشارين مواد مببوعة باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلالبانية والعربية الالتخدامهاو

لجدير باالحترام عن طريق دورات داصة مستشارا من بين جميع المستشارين المعنيين بمكان العمل ا 52ودّرب مكتا األدالقيات  -40

بين على مكافحة التدليس والفساد، من دالل حلقة عمل كجزء من التدريا المتقّدم للمستشارين، وعدة مؤتمرات هاتفيةو  بتأهيل المدر 

م تدريا ، حيث تونتيجة لذلك، نظّم المستشارون عدة دورات تدريبية في ثمانية مكاتا قبرية ومكاتا فرعية ولصالح هذه المكاتا

موظف آدر على مواد تدريبية إلكترونية داصة بسياالة مكافحة التدليس  400من الموظفين بشكل مبا ر، وحصل هكثر من  302

والفسادو وهعّد مكتا األدالقيات هذه المواد وقّدمها لكي يستخدمها المستشارون في المنظمة باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلالبانية 

 ووالعربية

وقام مكتا األدالقيات بتغبية الياالة مكافحة التدليس والفساد عن طريق دورات هدرى إلذكاء الوعي والتدريا، وحملة توعية على  -41

 (و42نباق المنظمةو )ويرد وصف مفّصل لحملة التوعية في الفقرة 

ونظَّم مكتا األدالقيات حمالت للتوعية واالتصاالت  ملت جميع الموظفينو وعلى البيل المثال،  ارك مكتا األدالقيات في قيادة  -42

ش الجنسي، والحماية من االالتغالل واالنتهاك الجنسيين بناء على  حملة توعية ثالثية بصورة تعاونية ضد العنف الجنسي، والتحرُّ

نفيذيةو وبالنسبة لكٍل من الحمالت الثالث، وّجهت المديرة التنفيذية رالالة بالبريد اإللكتروني إلى جميع طلا صريح من المديرة الت

الموظفين، ورالائل إلكترونية إلى المديرين اإلقليميين والمديرين القبريين، مصحوبة بملصقات ومواد هدرى مترجمة إلى العربية 

فيذية رالالة دتامية بالبريد اإللكتروني قالت فيها موضحة "لقد َرتبت هذه االتصاالت ليس والفرنسية واإلالبانيةو ووّجهت المديرة التن

ألنني هعتقد هن لدينا مشاكل دبيرة في هذا المجال، ولكن ألن  من الضروري بالنسبة لكل واحٍد منّا في كل عملية وفي كل موقع هن 

ديسمبر/كانون األول، االتكَمل  31ها تصبح حالة يتأثّر بها الكثيرون"و وحتى يفهم هن  حتى بالنسبة لحالة واحدة تتعلّق بالسلوكيات فإن

، يمثّلون مجالبرناموظفا دورة التعلُّم اإللكتروني اإللزامي عن مكافحة التدليس والفساد، واالالتغالل واالنتهاك الجنسيين في  9 927

 ولبرنامجفي المائة من جميع موظفي ا 64

المعنونة "التة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني"، والتي  وبمناالبة حملة األمم المتحدة وفي نوفمبر/تشرين الثاني، -43

هت الدعوة إلى مكتا األدالقيات لكي يوج   رالالة بالبريد اإللكتروني إلى جميع الموظفين  نظّمها مكتا الشؤون الجنسانية، ُوج 
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مع االالتغالل واالنتهاك الجنسيين ضد الناس الذين نخدمهم، ومع هي عمل من هعمال بعدم التسامح مبلقا  البرنامجتذك رهم بسياالة 

ش الجنسي في بيئة العملو )ويرد وصف مفّصل لحملة التوعية في الفقرة   (و42العنف الجنسي ضد الزمالء، والتحرُّ

دولي لمكافحة الفسادو وكما حدث في عام وفي ديسمبر/كانون األول، تصدرت مديرة مكتا األدالقيات حملة توعية بمناالبة اليوم ال -44

، وجَّ  مكتا األدالقيات رالالة بالبريد اإللكتروني إلى جميع الموظفين على نباق العالم، تُرِجمت إلى اللغات الفرنسية 2015

ن بريين مع عي نة مرالالة بالبريد اإللكتروني إلى المديرين اإلقليميين والمديرين الق 150واإلالبانية والعربية، فضال عن هكثر من 

 ةالمراالالت تُرِجمت إلى اللغات الفرنسية واإلالبانية والعربية، لمساعدتهم على التعبير عن "رهي اإلدارة العليا" بالنسبة لسياالة مكافح

 التدليس والفسادو

يرين من ، باإلضافة إلى جميع المدوتوالَّع مكتا األدالقيات في الحوار بواالبة البريد اإللكتروني عن القيادة األدالقية، ليشمل القادة -45

وما فوقهاو وكان الغرض من الحوار هو تعزيز االعتبارات األدالقية، وفتح اتصال بشأن مواضيع هدالقيةو ويتوقّع مكتا  1-رتبة مد

"رهي اإلدارة ، ودعم القيادة لكي تكون في صدارة الدعوة األدالقية التي تُعب ر عن 2017األدالقيات مواصلة هذا الحوار في عام 

 العليا"و

المديرة التنفيذية رالالة هدالقية النوية إلى جميع الموظفين، مصحوبة بنسخة مختصرة مالئمة للمستخِدم من التقرير السنوي  تووّجه -46

 و 2015و وقد بدهت هذه الممارالة في عام 2015لمكتا األدالقيات عام 

د مزادا دادليا للهدايا الُمستلمة هو التي لم تُرفض دالفا لذلك مجاملة وألالباب وفي ديسمبر/كانون األول، نظَّم مكتا األدالقيات من جدي -47

وممارالت  بشأن  البرنامجعملية، وجرى اإلبالغ عنها حسا األصول وإرالالها إلى مكتا األدالقيات دالل العام، وفقا لسياالة 

تنظيم المزاد، نجاح تنفيذ المزادات في الموقعو وتمّكن مكتا ، عند إعادة 2014الهداياو وقد هتاحت البنية التحتية التي هنشئت في عام 

على نباق العالمو وقد االتُقبِل كال المزادين  البرنامجلجميع موظفي  2016األدالقيات مرة هدرى من تنظيم مزاد إلكتروني في عام 

يتعلّق بالهداياو وقد ُمنِحت عائدات المزادات فيما  البرنامجاالتقباال حسنا، واعتُبرا بمثابة هدوات ناجحة إلذكاء الوعي عن الياالات 

 في هايتيو البرنامجلعمليات 

 فريق األمم المتحدة لألخالقيات وشبكة األخالقيات للمنظمات المتعددة األطراف؛ والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها –رابعا 

دة لألمانة العامة لألمم  (6)،2007هنشئ فريق األمم المتحدة لألدالقيات عام  -48 وُكل ف بوضع مجموعة معايير والياالات هدالقية موحَّ

 المتحدة واألجهزة والبرامج ذات اإلدارة المستقلة، وللتشاور حول مسائل لها تبعات على نباق منظومة األمم المتحدةو

إلدارة المستقلة، ومكتا األدالقيات التابع لألمانة ويتكّون فريق األدالقيات من رؤالاء مكاتا األدالقيات في األجهزة والبرامج ذات ا -49

، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للبفولة )اليونيسف(، وصندوق البرنامجالعامة لألمم المتحدة )الرئيس(، و

رق ة وتشغيل الالجئين الفلسبينيين في الشاألمم المتحدة للسكان، ومكتا األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة األمم المتحدة إلغاث

 (7)األدنى، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينو

وفي إطار منظومة األمم المتحدة، واصل فريق األدالقيات االضبالع بوظيفت  األالاالية وهي تعزيز التببيق المتسق والمتناالق  -50

ت/االجتماعات الهاتفية األحد عشر للمعايير، كما وانخرط من ناحية لمعايير األدالقو و ارك مكتا األدالقيات في جميع المؤتمرا

هدرى في مداوالت بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك، من بينها حالة كل من برنامج الكشف المالي، واألنشبة الخارجية، وتضارب 

االالتغالل واالنتهاك الجنسيين، وتفاعالت في  المصالح، والياالات وممارالات الحماية من االنتقام، واألنشبة المتعلقة بالحماية من

الوقت الحقيقي داصة باعتبارات هدالقية هدرىو وقدَّمت مديرة مكتا األدالقيات هيضا مساهمة في االتعراضات وحدة التفتيش 

 المشتركةو

شبة للجمعية العامة، والمعنون "هنوينعكس عمل فريق األمم المتحدة لألدالقيات في تقرير األمين العام إلى الدورة الحادية والسبعين  -51

 (8)مكتا األدالقيات"و

ودعما لما يقوم ب  األمين العام من ترويج للتعاون على نباق منظومة األمم المتحدة بشننأن المسننائل المتصننلة باألدالقيات ضننمن  ننبكة  -52

عة، هُنشننننئت في عام  ) ننننبكة األدالقيات( في إطار مجلس   ننننبكة هدالقيات للمنظمات المتعددة األطراف 2010األمم المتحدة الموالننننَّ

                                                           
 و2013يدت تسميت  في هبريل/نيسان كان فريق األدالقيات يُعَرف في األصل باالم لجنة األمم المتحدة لألدالقيات، ثم هع (6)
 والمشاركة في فريق األمم المتحدة لألدالقيات و بكة األدالقيات للمنظمات المتعددة األطرافو  ;        ST/SGB/2007/11تعميم المدير التنفيذي  (7)
(8) A/71/334و 
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الرؤالاء التنفيذيين المعني بالتنسيق، وهي تدار اآلن بصورة مستقلةو وتضم  بكة األدالقيات في عضويتها مديري مكاتا األدالقيات، 

عة لألمم تخصنننصنننة التابوالموظفين الفنيين المعنيين باألدالقيات في األمانة العامة لألمم المتحدة، والصنننناديق والبرامج والوكاالت الم

المتحدة، والمؤالننننننسنننننننات المالية الدولية، ومن بينها البنك الدولي وصننننننندوق النقد الدولي، وكيانات هدرى متعددة األطرافو وفي 

،  اركت مديرة مكتا األدالقيات في االجتماع السنوي لشبكة األدالقيات، وقّدمت مع مديرة مكتا األدالقيات في 2016يوليو/تموز 

 المتحدة تقريرا بعنوان "تدبير موارد مكاتا األدالقيات: نَهج عام لميزنة األداء"واألمم 

ويجري التنسيق بصورة دورية بين مديري مكاتا األدالقيات في الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها، ويتقاالمون هفضل  -53

 الممارالاتو

 المالحظات والنتائج –خامسا 

على اإلدارة والبنية التحتية، بينما يواصل العمل في جميع مجاالت واليت و وقد هتاح هذا  2014منذ عام كان مكتا األدالقيات يركز  -54

دة في عام  للعمل بكفاءة واتساق هيضا، وتفويض السلبة عن المشروعات، وإنشاء  2016للمكتا وضع وتوثيق إجراءات تشغيلية موحَّ

حت آليات التتبّع لمكتا األدالقيات التحقُّق من هن  كانت هناك زيادة ملحوظة في حجم آليات تتبُّع للمقاييس واإلبالغ المحسَّنو وهتا

عمل  دالل السنوات الثالث الماضية، وهو ما اعتُبِر هحد النتائج اإليجابية ألنشبة مكتا األدالقيات، والعالقات التي تبوَّرت عن 

 طريق نَهج عملي موّج  نحو الخدماتو

(، 6-ع وخ 1-ة في حجم العمل، وبما هن الهيكل الوظيفي لمكتا األدالقيات اقتصر على اثنين من الموظفين )مدوفي ظل الزيادة الكبير -55

مع االالتعانة بخبراء االتشاريين مؤقّتين وموظفين محليين، فلم يكن من المجدي تفويض السلبة عن بعض المشروعات، وداصة 

ك االتغرقت بعض المشروعات وقتا هطول من المتوقع، بينما لم تُحرز مشروعات المشروعات التي طلبتها اإلدارة العليا، ونتيجة لذل

لدي  مهارات ومعرفة مناالبة  4-هدرى هي تقدم على اإلطالقو وقد هُذن لمكتا األدالقيات بأن يستهل إجراءات تعيين موظف برتبة ف

 بمجال األدالقيات واالمتثال لمعاييرهاو

ات تفاعلية بببيعتها، فإن المشورة الوقائية واالعتبارات األدالقية االالتباقية في ُصنع القرار تمك ن وفي حين تُعتَبر المشورة والتوجيه -56

هي منظمة من تالفي الوء السلوك واألحداث المؤالفةو ودالل السنوات األولى لمكتا األدالقيات، كانت المشورة الوقائية واالعتبارات 

فيذي واالالتراتيجي تمك ن المنظمة من تالفي الوء السلوك واألحداث المؤالفةو ودالل السنوات األدالقية االالتباقية في صنع القرار التن

األولى لعمل المكتا، ركَّز بدرجة كبيرة على تقديم التوجيهات المتعلقة بمخاطر النزاهة الفردية، مع مشاركة محدودة في مخاطر 

بادر بتوعية اإلدارة، وكانت اإلدارة تسعى ببريقة االتباقية اللتماس ، كان مكتا األدالقيات ي2014النزاهة المؤالسيةو ومنذ عام 

المشورة من مكتا األدالقياتو وبينما هثّر حجم العمل وعدد الموظفين على حسن توقيت االالتجابة لبلبات المشورة والتوجي ، 

سبا نيون بمكان العمل الجدير باالحترام بوداصة البلبات التي ترتَّبت على الدورات التدريبية التي يضبلع بها المستشارون المع

الببيعة العامة لالالتفسارات، وكذلك البلبات المقدَّمة من اإلدارة األكثر تعقيدا في العادة، فقد ظلت طلبات المشورة والتوجي  موضع 

 ترحيا، وقدَّم لها المكتا المشورة والتوجي  بدقة وببريقة منهجيةو

ت للمعايير والسياالات، فضال عن التوجيهات/الممارالات/العمليات لتفعيل األدالقيات واالمتثال وبعبارة هدرى، فإن تقديم مساهما -57

يُعتبر هيضا هنشبة وقائية بببيعتهاو وقد وفَّر مكتا األدالقيات مساهمات في عدد كبير من السياالات، والمعايير، والتوجيهات، 

وظفين، فلم يتم االتعراض الكثير من السياالات والمعايير وفقا للمواعيد والممارالات العملية؛ غير هن  نظرا لحجم العمل وعدد الم

 المحدَّدةو

وبسبا مستوى السّرية والتحليل المبلوب الالتعراض طلبات حماية الُمبلّغين عن المخالفات، فإن مديرة مكتا األدالقيات هي وحدها  -58

 التعراضات المبدئية مبولة وتستغرق الكثير من الوقت، بسباالتي تتولى تنفيذ الياالة حماية الُمبلغين عن المخالفاتو وكانت اال

التعقيد والوثائق الكثيرة المبلوبة إلجراء مثل هذه التحقيقاتو ونظرا العتبارات السرية واعتبارات هدرى، فإن تدابير الحماية كانت 

 تستغرق هي األدرى وقتا طويالو

عبة تكنولوجيا المعلو -59 مات واالتصننناالت في المقر هيضنننا وقتا طويال في العمل على تببيق محدَّث وقد قضنننى مكتا األدالقيات مع  نننُ

نشر تببيق برنامج الكشف المالي  2017لبرنامج الكشف المالي، وعلى الياالة منقحة هيضاو ويتوقع مكتا األدالقيات هن يتم في عام 

 و2018بالنسبة لبرنامج الكشف المالي لعام  2017المحدَّث في إطار السياالة الحالية، مع تنفيذ السياالة المنقحة في هوادر عام 
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، ه ار مكتا األدالقيات إلى التزام  بوضع دبة االتراتيجية  املة لكي تُنَفّذ بما يتواءم مع الخبة 2015وفي التقرير السنوي لعام  -60

ير االتشاري مرموق للمساعدة ، االتعان مكتا األدالقيات بخب2016( وللدفع بها قدماو وفي عام 2021-2017) للبرنامجاالالتراتيجية 

وضع دبة االتراتيجية لمكتا األدالقيات  2017و ويُتوقع في عام 2017في وضع دبة االتراتيجية لمكتا األدالقيات في عام 

 بالتشاور مع اإلدارةو

ة داصة( بصف ويعتبر مكتا األدالقيات هن هنشبة التثقيف والتوعية بأ كال مختلفة، ومن دالل جميع المكاتا، بما في ذلك )هو -61

ولكي  ، ومعاييره،البرنامج( لكي يفهموا قِيم البرنامج )و ركاء البرنامجالمكاتا الفرعية، هي من األمور الحاالمة بالنسبة لموظفي 

يفهموا كيف يتعايشون معها، ولهذا هنفق المكتا قدرا كبيرا من الوقت والموارد في هذا المجالو وعلى الرغم من تركيز هذا الوقت 

والجهد من جانا موظفي مكتا األدالقيات، ظل المكتا غير قادر على تلبية جميع البلبات، ولذلك لم تتم االالتجابة لبلبات داصة 

 بالتثقيف والتوعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحماية من االالتغالل واالنتهاك الجنسيين، وتم إرجاؤها، ولم تتم تلبيتها حتى اآلنو

األمم المتحدة، و البرنامجاألدالقيات إلى موقف إيجابي لتبني ثقافة هدالقية قوية تستند إلى معايير ومبادئ وقِيم  وبينما ه ار مكتا -62

وداصة عن طريق العروض الحيّة والدورات التدريبية األدرى التي نظمها مكتا األدالقيات؛ إالّ هن المكتا الحا، من الناحية 

البيل  و وعلىالبرنامجوفي إطار  البرنامجة التوقعات وفهمهما بالنسبة للسلوك من جانا المؤالسية، بعض التآكل الواضح في حال

ومن إعالنات الشواغرو  ،"PACE" االم، المعروفة بالبرنامجالمثال، تم حذف األدالقيات/معايير السلوك من مقاييس هداة هداء 

 يير األالاالية في إطار حوكمت ، وهن يببقها بصرامةوهن يرّكز من جديد على هذه القِيم والمبادئ والمعا للبرنامجوينبغي 

فيما يتعلق باالالتغالل واالنتهاك الجنسيين، و ارك في إقامة  البرنامجونسق مكتا األدالقيات جهوده مع ُ عا هدرى بالنسبة لعمل  -63

هاك مبلقا مع االالتغالل واالنت الخاصة بعدم التسامح البرنامجحملة ثالثية للتوعية واالتصال من هجل إذكاء الوعي وتعزيز الياالة 

الجنسيين، والتحرش الجنسي، والعنف الجنسيو وقد نُظ مت الحملة بناء على طلا صريح من جانا المديرة التنفيذيةو وبينما واصل 

ك موارد لالنهوض بعمل  بشأن الحماية من االالتغالل واالنتهاك الجنسيين، فإن  اليستفيد من وجود قيادة وظيفية لدي  تم البرنامج

الةو  مكرَّ

كار ، والمتعلقة بأفالبرنامج، هوَضح مكتا األدالقيات نتائج االالتقصاء العالمي ألداء الموظفين في 2015وفي التقرير السنوي لعام  -64

قة ثعن األدالقيات ومعايير السلوكو وقد ُوِضَعت األالئلة في هذه المجاالت لقياس مستويات الخوف من االنتقام، والالبرنامج موظفي 

، والسلوك األدالقي لردارة والقيادةو وبينما طرهت تحسينات منذ عام للبرنامج ، واالنبباعات عن االلتزام األدالقيالبرنامجفي 

، إالّ هن النتائج فيما يتعلق باألدالقيات ومعايير السلوك كانت دون المعايير العالمية عند وجودها، بما في ذلك ما يتعلق بالخوف 2012

هذه  وقيادت  وإدارت و وعموما، فإن مثل للبرنامج، فضال عن االنبباعات المتعلقة بااللتزام األدالقي البرنامجتقام، والثقة في من االن

االنبباعات تؤثر في قدرة الموظفين على اإلقدام والمجاهرة دون دوف من االنتقامو وعلى هذا النحو، ينبغي هن تتخذ اإلدارة تدابير 

 ائجولمعالجة هذه النت

وكجزء من تعزيز االتساق على نباق منظومة األمم المتحدة،  ارك مكتا األدالقيات في حوارات مفتوحة مع هعضاء فريق األمم  -65

المتحدة لألدالقيات؛ غير هن التفاعل مع مكاتا األدالقيات في الوكاالت األدرى التي تتخذ من روما مقرا لها لم يتبور بنفس القدر، 

 ت المختلفة لمكاتا األدالقيات التابعة لهاوربما بسبا الواليا
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 2012ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  (1)موظفون في البرنامجال الملحق الخامس:

 عدد المجموع الفئة 

 النساء

 النسبة

 المئوية للنساء

 28 15 54 وما فوقها( 2-موظفو الفئات العليا )برتبة مد

 43 587 364 1 (1-إلى مد 1-الموظفون الفنيون )ف

 52 26 50 الموظفون الفنيون المبتدئون

 45 714 590 1 الموظفون الفنيون الدوليون والخبراء االالتشاريون المعينون لمدد قصيرة

 44 342 1 058 3 المعينين دوليامجموع الموظفين 

 36 336 929 موظفون فنيون محليون

 35 220 1 469 3 موظفو فئة الخدمات العامة

 26 560 1 072 6 عقود الخدمات

 33 577 761 1 موظفو فئة الخدمات العامة المعينون لمدد قصيرة واتفاقات الخدمات الخاصة

 30 693 3 231 12 مجموع الموظفين المعينين محليا

 33 035 5 289 15 (2)مجموع موظفي البرنامج

    

 

 

                                                           
 والعمال العرضيينو والبرنامج،تستثنى العقود المؤقتة من قبيل عقود المتدربين، وعقود المؤلفين، والزماالت، ومتبوعي األمم المتحدة  (1)
 (و2ونظام  العالمي للمعلومات )ونجز  البرنامج، من  بكة 2017يناير/كانون الثاني  14االتخرجت البيانات في  (2)
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 2016مشتريات البرنامج من األغذية في عام : الملحق السادس

 الكمية 

 )طن متري(

 النسبة المئوية

 من المجموع

 المبلغ

 )مليون دوالر(

 النسبة المئوية

 من المجموع

 البلدان النامية

 21 288.8 28 392 737 أقل البلدان نموا

 1 6.4 1 403 17 (1)البلدان المنخفضة الدخل األخرى

 23 312.7 22 740 572 (2)البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

 27 372.1 26 996 692 (3)الشريحة العلياالبلدان المتوسطة الدخل من 

 72 980.1 77 530 020 2 المجموع الفرعي

     البلدان المتقدمة

 28 381.1 23 006 614 المجموع الفرعي

 100 361.2 1 100 536 634 2 المجموع

     

 

 دوالر أمريكي طن متري البلد الرقم 

    البلدان النامية

  81825 086 176 66 هفغانستان 1

 293 234 7 274 21 الجزائر  2

 110 34 90 هنتيغوا وباربودا 3

 540 604 1 078 3 األرجنتين 4

 982 317 1 277 1 بنغالديش 5

 007 361 876 بنن 6

 108 489 614 دولة بوليفيا المتعددة القوميات 7

 528 500 3 539 4 البرازيل  8

 629 752 258 1 بوركينا فاالو 9

 959 179 2 492 4 بوروندي  10

 474 2 5 كمبوديا 11

 191 405 5 053 12 الكاميرون 12

 835 90 212 جمهورية هفريقيا الوالبى  13

 079 203 4 109 13 تشاد 14

 613 038 1 088 1 الصين 15

 574 129 53 كولومبيا  16

 188 037 1 648 1 كوت ديفوار  17

 574 143 12 944 19 جمهورية الكونغو الديمقراطية  18

 869 157 21 642 28 مصر  19

 546 640 26 418 76 إثيوبيا 20

 614 91 122 غامبيا  21

                                                           
 و2013دوالرا همريكيا في عام  1 045نصيا الفرد من الددل القومي اإلجمالي هقل من  (1)
 و2013دوالرا همريكيا في عام  4 125دوالرا همريكيا و 1 046نصيا الفرد من الددل القومي اإلجمالي تراوح بين  (2)
 و2013دوالرا همريكيا في عام  12 745دوالرا همريكيا و 4 126نصيا الفرد من الددل القومي اإلجمالي تراوح بين  (3)
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 دوالر أمريكي طن متري البلد الرقم 

 246 548 753 غانا  22

 729 196 469 غواتيماال  23

 309 038 1 594 1 غينيا  24

 529 272 7 321 12 هايتي  25

 284 853 7 107 10 هندوراس  26

  67262 752 982 142 الهند  27

 039 435 49 070 65 إندونيسيا  28

 194 888 1 480 3 جمهورية إيران اإلالالمية  29

 499 970 5 770 3 العراق  30

 780 686 37 041 40 األردن  31

 383 647 11 750 14 كازادستان  32

 830 349 6 271 17 كينيا  33

 395 936 15 024 22 قيرغيزالتان  34

 816 962 1 617 2 لبنان  35

 354 356 1 120 2 ليبريا  36

 747 719 4 092 10 مدغشقر  37

 914 450 28 708 48 مالوي  38

 912 74 60 ماليزيا  39

 787 198 4 700 11 مالي  40

 318 5 48 موريتانيا  41

 265 759 39 194 117 المكسيك  42

 825 410 11 723 21 المغرب 43

  42913 213 860 27 موزامبيق  44

 785 761 9 228 27 ميانمار  45

 420 38 458 ناميبيا  46

 549 164 1 766 2 نيبال  47

 914 484 1 755 1 نيكاراغوا  48

 487 201 13 970 33 النيجر  49

 447 304 35 078 33 نيجيريا 50

 262 640 34 527 72 باكستان  51

 952 116 84 باراغواي 52

 10 081 972 435 25 رواندا  53

 046 276 793 السنغال  54

 149 283 465 اليراليون  55

 800 750 1 000 4 الصومال  56

 839 530 32 194 67 جنوب هفريقيا  57

 000 35 70 جنوب السودان  58

 428 7 20 الري النكا  59

 287 019 8 752 22 دولة فلسبين  60



 155              حق | 2016       ألد ء     وي  ع   

 

 دوالر أمريكي طن متري البلد الرقم 

 982 975 18 800 67 السودان  61

 380 479 6 802 8 الجمهورية العربية السورية  62

 542 15 132 طاجيكستان  63

 891 588 3 780 6 تايلند 64

 509 546 412 ليشتي  -تيمور  65

 804 111 223 956 405 تركيا  66

 228 747 47 230 126 هوغندا  67

 142 396 46 949 119 هوكرانيا  68

 062 884 9 089 29 جمهورية تنزانيا المتحدة 69

 119 315 575 هوروغواي  70

 715 063 4 688 7 فييت نام  71

 515 319 11 437 28 اليمن  72

 199 796 29 368 92 زامبيا  73

 320 057 980 530 020 2   في المائة من حيث القيمة( 77المجموع الفرعي )

     

 

 



 156              حق | 2016       ألد ء     وي  ع   

 

 2016مشتريات البرنامج من األغذية في عام : الملحق السادس

 دوالر أمريكي طن متري البلد الرقم 

 البلدان المتقدمة

 121 504 394 1 هالتراليا 1

 236 129 58 924 67 بلجيكا 2

 730 113 9 002 50 بلغاريا 3

 763 947 16 822 20 كندا 4

 334 273 10 الدانمرك 5

 034 515 502 االتحاد األوروبي 6

 634 249 78 558 45 فرنسا 7

 689 289 10 هلمانيا 8

 815 399 516 آيرلندا 9

 517 332 76 401 115 إيباليا  10

 713 161 10 163 9 اليابان  11

 046 037 10 152 19 هولندا  12

 410 984  0781 ُعمان  13

 864 097 3 000 4 البرتغال 14

 101 417 31 100 173 رومانيا  15

 788 901 59 398 84 االتحاد الروالي  16

 943 478 9 211 3 الويسرا 17

 688 260 504 المملكة المتحدة 18

 979 559 11 362 10 الواليات المتحدة األمريكية 19

 880 438 3 900 6 اإلمارات العربية المتحدة 20

 284 093 381 006 614   في المائة من حيث القيمة( 27المجموع الفرعي )

 604 150 361 1 536 634 2   المجموع الكلي 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016المساهمات المؤكدة في عام مجموع الملحق السابع: 

مساهمات متعددة  المجموع  

 األطراف

 مساهمات موجهة متعددة األطراف

 الجهة المانحة

 

حساب  المجموع

االستجابة 

 العاجلة

مشروعات 

 إنمائية

 عمليات

 طوار 

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

    000 1    000 1 مصرف التنمية األفريقي 

   10     10 الجزائر

    16 45   61 هندورا

 100       100 هرمينيا 

 023 11  321 20 146 18 960 5  840 27 291 83 هالتراليا 

   630 5 954    584 6 النمسا

   18     18 هذربيجان

     745 3   745 3 بنغالديش 

 717 2 658 6 233 12 891 6  417 5 417 5 917 33 بلجيكا

       3 3 بوتان

دولة بوليفيا المتعددة 

 القوميات
323 323       

       3 3 البوالنة والهرالك

 0  600     600 البرازيل 

    111    111 بلغاريا

     661 1   661 1 بوروندي 

     227 1   227 1 كمبوديا

 881 14 236 11 253 104 001 39 128 18 494 4 506 23 005 211 كندا 

       20 20  يلي 

 850 4  500 13   500 709 1 059 20 الصين 

 765       765 كولومبيا 

       4 4 قبرص 

       121 121 تشيكيا

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية 
133 133       

 0 682 1  9972 942 10  331 7 792 30 412 46 الدانمرك 

       5 5 إكوادور

   006 1  198  184 388 1 مصر

 100  400 1    100 600 1 السلفادور 

   159 82    241 إالتونيا

   491 1     491 1 إثيوبيا

 505 4 733 22 563 595 331 242 541 29   673 894 المفوضية األوروبية 

   930 8 454 13   944 10 328 33 فنلندا 

 092 3  822 12 996 15 0 113 162 072 32 فرنسا 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016المساهمات المؤكدة في عام مجموع الملحق السابع: 

مساهمات متعددة  المجموع  

 األطراف

 مساهمات موجهة متعددة األطراف

 الجهة المانحة

 

حساب  المجموع

االستجابة 

 العاجلة

مشروعات 

 إنمائية

 عمليات

 طوار 

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

 477 18 540 24 168 127 941 682 601 3 265 2 839 27 566 884 هلمانيا 

       149 149 غواتيماال 

     311 1   311 1 هايتي

 030 25      5 035 25 هندوراس 

       10 10 المجر 

    400 211  44 656 آيسلندا

 960  000 1    45 005 2 الهند

 516       516 إندونيسيا 

اللجنة الدولية للصليا 

 األحمر
0    0    

 805 1  939 7 561 151 1 923 1 929 10 384 22 آيرلندا 

       20 20 إالرائيل 

 815 3 439 246 3 880 2 47  622 12 049 23 إيباليا 

 907 2 6 100 051 100 355 67 354 27  359 3 127 207 اليابان 

 10       10 كازادستان 

   581     581 كينيا 

   000 6 000 3    000 9 الكويت 

 803 8       803 8 ليسوتو 

     232 2   232 2 ليبريا 

   149  102 99 99 350 ليختنشتاين

  11 22 11    45 ليتوانيا 

 793 1 113 016 1 975 2 327 1 567 927 1 151 9 لكسمبرغ 

   698  295 2   993 2 مدغشقر 

   303 107  800 4   103 112 مالوي 

 000 1       000 1 ماليزيا 

    000 2    000 2 المكسيك

   167  136   303 موناكو 

    154 439   593 نيبال

 728 1 640 3 459 4 057 12 140 4  816 40 840 66 هولندا 

       008 4 008 4 نيوزيلندا

     307 1  20 327 1 نيكاراغوا 

   286 2     286 2 النيجر

 234 190 1 263 13 772 25   115 28 574 68 النرويج 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016المساهمات المؤكدة في عام مجموع الملحق السابع: 

مساهمات متعددة  المجموع  

 األطراف

 مساهمات موجهة متعددة األطراف

 الجهة المانحة

 

حساب  المجموع

االستجابة 

 العاجلة

مشروعات 

 إنمائية

 عمليات

 طوار 

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

صندوق األوبك للتنمية 

 )هوفيد( الدولية
100    0 100   

   614 55     614 55 باكستان 

 280      136 416 بنما 

       656 656 بيرو

    1971     197 1 بولندا 

       10 10 البرتغال

 033 21 990 633 12 645 10 136 21  927 6 362 73 جهات مانحة داصة 

   258 275    533 قبر 

 358 7  690 18 950 2 400 10   398 39 جمهورية كوريا

   113     113 رومانيا 

 491  500 10 500 5 509 20   000 37 االتحاد الروالي 

 0  011 22 333 10 329 3 52 52 725 35 المملكة العربية السعودية 

   138 3  0   138 3 اليراليون 

    340    340 اللوفاكيا 

   85 33    118 اللوفينيا 

  331 311 3 656 1    298 5 إالبانيا 

     776  8 785 الري النكا 

 113    401   514 الوازيلند 

 464 1 203 9 231 24 147 4 484 3 000 4  19079 719 121 السويد 

 382 1 419 5 127 39 174 13 278 1 518 6 960 6 341 67 الويسرا 

     15  92 107 تايلند 

 083 1       083 1 هوغندا

صندوق األمم المتحدة 

 المركزي لمواجهة البوارئ
122 092   3 006 37 866 77 590 3 631 0 

   14 083 6    097 6 المتحدةاإلمارات العربية 

 626 5 516 26 247 147 759 122 919 2  915 50 982 355 المملكة المتحدة

صناديق األمم المتحدة 

 ووكاالتها األدرى

)باالتثناء الصندوق  

المركزي لمواجهة 

 البوارئ(

129 118   18 754 13 443 52 909 19 002 25 011 

 091 24 216 103 712 026 1 192 774 348 98 000 4 000 4  5602 030 الواليات المتحدة األمريكية

 300 6  65     365 6 ك الدولينالب

     681   681 زامبيا

   195 3     195 3 زمبابوي 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016المساهمات المؤكدة في عام مجموع الملحق السابع: 

مساهمات متعددة  المجموع  

 األطراف

 مساهمات موجهة متعددة األطراف

 الجهة المانحة

 

حساب  المجموع

االستجابة 

 العاجلة

مشروعات 

 إنمائية

 عمليات

 طوار 

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

         

 344 203 649 246 024 655 2 427 152 2 993 295 280 37 222 380 659 933 5 المجموع الكلي

         

 1 289        المساهمات الثنائية

 

 المساهمات في الصناديق االئتمانية وفي الحسابات الخاصة وفي الحساب العامو مساهمات هدرى: *
 ال تشمل مساهمات القباع الخاص المنح االالتثنائية العينية مثل الحمالت اإلعالنيةو** 
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  2016-2013حسب اإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة ألف:-الملحق الثامن

 
2013 2014 2015 2016 

          

النسبة  الدوالرات األمريكيةآالف  النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية

 المئوية

آالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية
         

 100 229 082 5  100 491 633 4  100 572 717 4 100 300 159 4 المجموع الكلي 

         

 التنمية 
375 815 9 345 626 7 300 313 6 303 009 6 

 اإلغاثة 
3 350 780 81 3 843 912 81 3 690 914 80 4 173 813 82 

 البوارئ 
1 548 678  2 161 765  1 772 776  2 068 953  

 العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش
1 802 102  1 682 146  1 918 138  2 104 859  

 العمليات الخاصة 
204 558 5 313 323 7 400 705 9 335 635 7 

  (2)االالتئمانية، وغيرهاالعمليات الثنائية، والصناديق 
228 148 5 214 712 5 241 559 5 269 774 5 

         

 100 801 673 2 100 463 500 2 100 811 514 2 100 124 406 2 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 النسبة المئوية لجميع البلدان
58  53  54  53  

 التنمية 
235 005 10 218 503 9 167 159 7 158 743 6 

 اإلغاثة 
1 950 482 81 1 976 777 79 1 946 924 78 2 187 223 82 

 البوارئ 
687 030  828 769  677 864  538 328  

 العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 
1 263 452  1 148 008  1 269 060  1 648 895  

 العمليات الخاصة 
166 867 7 266 360 11 327 174 13 239 375 9 

 العمليات الثنائية والصناديق االالتئمانية 
53 769  53 172 2 59 207 2 88 460 3          

 100 621 446 100 020 558 100 043 524 100 611 555 آسيا والمحيط الهاد 

 النسبة المئوية لجميع البلدان 
13  11  12  9  

 التنمية 
83 589 15 66 179 13 64 775 12 70 179 16 

 اإلغاثة
434 038 78 406 929 78 420 932 75 325 162 73 

 البوارئ 
27 989  36 841  34 113  24 702  

 العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 
406 049  370 087  386 819  300 461  
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  2016-2013حسب اإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة ألف:-الملحق الثامن

 
2013 2014 2015 2016 

          

النسبة  الدوالرات األمريكيةآالف  النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية

 المئوية

آالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية

 العمليات الخاصة 
23 491 4 29 438 6 45 546 8 20 505 5 

 االالتئمانيةالعمليات الثنائية، والصناديق 
14 494 3 21 497 4 26 767 5 30 775 7 

 

 100 44 887 100 788 50 100 21 153 100 328 22 أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة

 النسبة المئوية لجميع البلدان
1  0  1  1  

 التنمية 
14 615 65 13 366 63 22 010 43 20 255 45 

 اإلغاثة 
7 358 33 7 022 33 26 537 52 22 915 51 

 البوارئ 
87  2 632  25 567  22 780  

 العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش
7 272  4 389  970  136  

 العمليات الخاصة 
 0  0 1 382 3 1 274 3 

 العمليات الثنائية، والصناديق االالتئمانية
354 2 766 4 858 2 442 1          

 100 045 166 100 144 115 100 286 131 100 067 136 الكاريبيأمريكا الالتينية والبحر 

 النسبة المئوية لجميع األقاليم 
3  3  2  3  

 التنمية 
28 224 21 27 147 21 24 443 21 28 924 17 

 اإلغاثة 
59 279 44 57 665 44 57 793 50 99 125 60 

 البوارئ 
3 484  6 162  1 387  29 074  

 العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 
55 796  51 503  56 407  70 050  

 العمليات الخاصة 
3 285 2  0 0 0 5 836 4 

 العمليات الثنائية، والصناديق االالتئمانية
45 280 33 46 475 35 32 908 29 32 160 19 

  
 

 
   

 
  

 100 293 636 1 100 865 296 1 100 362 431 1 100 839 937 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  2016-2013حسب اإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة ألف:-الملحق الثامن

 
2013 2014 2015 2016 

          

النسبة  الدوالرات األمريكيةآالف  النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية

 المئوية

آالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية

 النسبة المئوية لجميع البلدان
23  30  28  32  

 التنمية 
14 260 2 

20 247 
1 21 927 2 906 24 2 

 اإلغاثة 
896 750 96 

1 392 508 
97 1 238 727 96 387 539 1 94 

 البوارئ
829 038  1 286 223 

 1 033 844  069 454 1  

 واإلنعاشالعمليات الممتدة لرغاثة 
67 712  106 285 

 204 882  318 85  

 العمليات الخاصة
9 325 1 

13 058 
1 26 099 2 432 68 4 

 العمليات الثنائية، والصناديق االالتئمانية
17 504 2 

5 549 
0 10 112 1 568 3 0 

         

 والبرنامج، االتعيض عن المصروفات بالنفقات لضمان تحسين المواءمة مع معايير اإلبالغ لردارة المؤالسية في 2013باالتثناء تكاليف دعم البرامج واإلدارةو ويالحا هن  بالمقارنة مع تقرير األداء السنوي لعام ( 1)

  االالتئمانية التي ال يمكن تخصيصها حسا المشروع/العمليةو نفقات تشغيلية تشمل الحساب العام، والحسابات الخاصة، والصناديق( 2)
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016-2013حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة :باء-الملحق الثامن

 2013  2014  2015  2016 

العمليات  اإلغاثة التنمية  

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

الثنائية العمليات 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

 المجموع

    

    

                        

 الكليالمجموع 
 375 815  3 350 780  204 558  228 148  4 159 300   345 626  3 843 912  313 323  214 712 

 4 717 

572 
  300 313  3 690 914  400 705  241 559  4 633 491   303 009  4 173 813  335 635  269 774 

 5 082 

229 

 أفريقيا جنوب الصحراء

  277 2   135  -  -   142 2   037 2   154  -   -   883 1   834 1  173  -   -   661 1   022 4  436 0  700   886 2  بنن

  491 12   344 1   -  044 7  103 4   548 19  520 1   -   884 13  145 4   595 20  154 1  -   648 14   793 4   085 32  978  32   568 27  507 3  بوركينا فاالو

  977 31   518  -  812 21  647 9   913 26  820  -   693 15  400 10   867 27  806 1  -   227 17   834 8   246 24  525  -   518 18  203 5  بوروندي 

  796 60   428  908 3  461 55  999    140 53  73   388  359 51  321 1   694 24  85  -   272 23   336 1   693 8  -   -   080 8  612 الكاميرون 

   -  -   -  -   -    143  -  -   -   143    257   -   -   -   257    320   -   -   -   320 كابو فيردي
                       

  361 70   18  883 15  274 54  185    714 64  -  704 12  860 51  150    846 85  -   343 17   184 68   318    007 23  -   940 5   565 16  502 جمهورية هفريقيا الوالبى 

  564 99   146  407 12  082 86  929    575 99  517  334 12  875 84  850 1   625 115   795  191 13   221 96   417 5   595 126  544  315 12   238 108  498 5  تشاد

  482 5   66  -  636 3  780 1   407 7   321  -   198 4  887 2   938 7  287  -   413 3   238 4   205 10  231  159   702 4  113 5  الكونغو 

  918 104   359 2   033 24  525 78  -    654 120  946 2   300 24  408 93  -    568 114   822 2  306 20   441 91   -    244 165  115 3   878 19   251 142  -  جمهورية الكونغو الديمقراطية

   165 12   -   -  365 6  801 5   101 10  46   -   618 4  437 5   681 10  122  -   043 8   516 2   050 23  166 2   887   101 19  895 كوت ديفوار 
                       

  777 9   149  -  845 8  783    133 8   168  -   493 6  473 1   296 9  206  -   664 8   426    895 12  71   -   822 11  003 1  جيبوتي 

  930 410   453 36   022 21  808 339  645 13   250 310  404 4   594 6  310 280  942 18   460 278   412 5  996 13   155 239   897 19   550 334  988 10   524 9   122 282  917 31  إثيوبيا 

  787 1   -   -  33  754 1   293 3   6   -   592 1  695 1   936 2  231  -   227 1   478 1   550 5  16   -   881 2  653 2  غامبيا 

  434 5   984 10-  0  460 4   220 9   072 1   818 1  509  822 5   325 11  379 1  771   013 1   163 8   552 7  458 1   2   119 1  973 4  غانا 

   464 17   130  054 7  705  574 9   553 71  313  818 31  398 25  024 14   472 35  45  099 14   562 16   767 4   524 5  -   -   366 1  158 4  غينيا 
                       

  913 7   -   -  889  025 7   180 4   -  -   180 4  -    073 7  -   -   073 7   -    447 4  241  -   972 3  235 بيساو  -غينيا 

  094 108   295 1   -  063 94  736 12   812 160  077 2   -   006 144  729 14   949 180   254 2  -   783 157   913 20   914 194  855 1   -   245 179  814 13  كينيا

  722 14   215 6   -  030 5  477 3   690 10  033 5   -   -   657 5   785 14  806  -   521  458 13   413 19  320  -   196 11  897 7  ليسوتو

  888 16   607  451 3  915 3  915 8   444 71  062 1   287 34  758 29  336 6   980 40  648 1  272 13   614 21   446 4   125 20  767 1   138   324 10  897 7  ليبريا

   876 31   773  -  857 24  246 6   302 13  179 1   -   378 5  746 6   045 14  090 2  -   941 5   014 6   904 16  107  -   331 7  466 9  مدغشقر
                       

  775 194   098 3   419   212 172  046 19   301 72  608 3   155 2  952 53  587 12   168 78  017 3  -   425 51   726 23   343 73  341 2   -   025 57  977 13  مالوي

  672 52   209 1   286 5  777 44  399 1   601 72  026 1   935 5  323 56  316 9   366 138   447 1  417 8   578 105   924 22   085 132  208 2   020 8   510 93  347 28  مالي

  555 16   169 1   480 2  505 12  400    042 24  029 1   728 2  333 19  952    063 26  185  344 4   333 20   201 1   645 36  842  740 4   077 29  985 1  موريتانيا

  606 24   342 3   -  783 15  481 5   255 19  005 5   542 1  262 5  446 7   735 18  270 3  63   390 4   012 11   503 23  721 3   260 1   608 7  915 10  موزامبيق 

   478  478  -  -   -    520  520  -   -   -    373   373  -   -   -    677   610  -   67  -  ناميبيا 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016-2013حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة :باء-الملحق الثامن

 2013  2014  2015  2016 

العمليات  اإلغاثة التنمية  

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

الثنائية العمليات 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

 المجموع

    

    

  824 102   193 3   787 6  844 92  -    409 103  990 2   874 5  545 94  -    539 123   225 2  374 6   553 112   387 2   462 145  402 1   363 7   120 128  576 8  النيجر 

  169 60   105  151 9  914 50    544 2   370  893 1  281  -    58   58  -  -   -   5-  -  5-  -   -  نيجريا

  147 26   701 2   -  669 18  778 4   504 24  318 2   -   108 20  078 2   859 19  774 3  -   256 14   830 1   010 17  582 1   -   554 14  874 رواندا

  109  -   -  -   109    165  -  -   -   165    427   -   -   -   427    624   -   -   -   624 الان تومي وبرينسيبي

   337 9   765 1   74   272 5  226 2   436 13  702 1   192 1  686 8  856 1   441 21  499 1  -   661 14   281 5   726 35  115 1   -   438 28  172 6  السنغال 
                       

  563 19   700  297 7  877 4  688 6   045 67  583  800 34  059 27  604 4   497 34  834  509 9   231 18   923 5   586 9  688  -   332   565 8  اليراليون 

  484 143   119  975 20  390 122  -    878 161  48   184 28  646 133  -    988 147   9  692 29   287 118   -    852 166  -   974 26   878 139  -  الصومال 

  331 547   050 1   143 78  137 468  -    527 499  928  522 93  077 405  -    880 465   22  995 91   863 373   -    966 266  -   199 47   767 219  -  جنوب السودان

  092 218   340 5   931 16  820 195  -    128 236  355 3   820 20  953 211  -    308 263   778  173 22   357 240   -    614 264  316 1   334 22   965 240  -  السودان 

   425 7   116  -  035 6  275 1   243 2   145  -   -   098 2   828 2  410 1  -   0   418 1   949 6  651  -   355   942 5  الوازيلند
                       

  427 42   929 1   -  502 36  996 3   413 26  233 1   -   259 19  921 5   967 23  700 1  -   999 13   267 8   127 34  814 1   -   184 17  129 15  تنزانيا

  62   -   -  -   62   168  5   -   -   163    374   40  -   -   334    527   4   39   187   297 توغو 

  718 90   717 1   868 2  372 70  760 15   869 63  478 2   941  179 48  270 12   410 71  574 1  -   342 52   494 17   036 52  581 1   -   033 32  422 18  هوغندا

  361 5   022 2   -  16  324 3   030 6   967 1   -   -   064 4   919 8  553 1  -   20   346 7   611 8  717 1   -   260   634 6  زامبيا 

   166 78   882 1   -  284 76  -    130 23  710  -   420 22  -    214 53  125  -   089 53   -    604 83  195  -   409 83  -  زمبابوي 
                       

  586 8   902 4   216 1  469 2  -    149 14  476 7   348 3  325 3  -    172 10  966 7  812   394 1   -    842 7  164 7   68   610   -  نفقات إقليمية هدرى 

  
                       

  124 406 2  769 53   867 166   482 950 1  005 235  مجموع اإلقليم 
 

218 503   1 976 777   266 360  53 172  

2 514 

811   167 159   1 946 924  327 174   59 207   2 500 463  
 

158 743   2 187 223   239 375   88 460  

 2 673 

801  

 آسيا والمحيط الهاد 
 

                       

  285 117   386 11   520 13  378 92  -    977 125  413 11   499 11  065 103  -    230 126   824 6  433 14   974 104   -    262 151  255 5   614 13   393 132  -  هفغانستان 

  698 35   610 2   -  558 4  530 28   136 32  258 2   -   563 5  315 24   246 35  765 4  -   088 5   393 25   477 44  949 1   -   501 2  027 40  بنغالديش 

  572  -   -  -   572    623 1   -  -   -   623 1   012 1  -   -   -   012 1   515 2  5   -   -   510 2  بوتان 

  256 10   204  -  -   052 10   940 10  156  -   -   784 10   052 15  427  -   -   625 14   246 14  731  -   14  501 13  كمبوديا 

  321 3   -   -  321 3  -    -   -   -   -   -    -   -   -   -   -    -   -   -   -   -  فيجي

  063 2   063 2   -  -   -    574 1   002 1   -   -   572    722 1  439  -   -   283 1   667 3  723 1   -   -   944 1  الهند 

  660 1   327  -  -   332 1   779 4   080 1   -   -   699 3   951 3  781  -   -   171 3   186 4  507  -   -   679 3  إندونيسيا 

جمهورية كوريا الشعبية 

  906 29  -  -   906 29  -    180 22  83  -   097 22   -    078 28  52   -   026 28  -  الديمقراطية 
 

 -  23 712  -  184   23 896  

جمهورية الو الشعبية 

  148 13  842 1   -   -   306 11   333 10  486  -   -   847 9   927 9  625  -   -   301 9  الديمقراطية 
 

10 572   -  -  411   10 983  
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016-2013حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة :باء-الملحق الثامن

 2013  2014  2015  2016 

العمليات  اإلغاثة التنمية  

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

الثنائية العمليات 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

 المجموع

    

    

  755 41   193 1   -  561 40  -    127 43  420 1   -   707 41  -    450 42  147 1  -   303 41   -    093 49  603  185   306 48  -  ميانمار

  946 29   899 2   795 4  018 10  235 12   733 70  509 2   071 28  162 30  991 9   922 17  613 2  -   060 7   249 8   340 25  598 1   -   734 15  008 8  نيبال 

  782 132   158 2   542   082 130  -    784 192  683 1   291 1  810 189  -    455 173   075 1  004 3   377 169   -    983 155  178  560   246 155  -  باكستان 

  607 7   -   -  607 7  -    -   -   -   -   -    -   -   -   -   -    -   -   -   -   -  بابوا غينيا الجديدة

  846 12   771  647 1  428 10  -    642 15  241  889 2  511 12  -    516 59  147  002 12   367 47   -    749 52  228  065 9   456 43  -  الفلبين 

  035 8   454 1   -  316 2  265 4   836 4   675  -   160 4  -    041 10  220  -   662 9   159    749 8  8   68   362 8  312 الري النكا 

  810 2   23  -  166  621 2   485 2   -  -   -   485 2   432 2 9-  -   -   441 2   386 4  80   -   -   306 4  ليشتي  -تيمور 

  -  -   -  -   -    887 3   -  -   887 3  -    -  -   -   -   -    -   -   -   -   -  فانواتو
 

                       

  107 5   092 5   -  15  -    443 4   488 2   796 1  160  -    499 2  499 2  -   -   -    953   953  -   -   -  إقليمية هدرىنفقات 

                         

 مجموع اإلقليم 

   83 589  434 038   23 491   14 494  555 611  
 

66 179   406 929   29 438  21 497   524 043   64 775  420 932  45 546   26 767  558 020  
 

70 179  325 162  20 505   30 775   446 621  

 أوربا الشرقية ورابطة الدول المستقلة

  -  -   -  -   -    017 1   -  -   017 1  -    -  -   -   -   -    -   -   -   -   -  هلبانيا 

  556 3   101  -  165  290 3   926 3   103  -   -   823 3   092 3  88  -   567  436 2   552 2  -   -   25  527 2  هرمينيا 

  -  -   -  -   -    -   -  -   -   -    8  8  -   -   -    17  17   -   -   -  هذربيجان 

  -  -   -  -   -    -   -  -   -   -    183   -   -   183  -    -   -   -   -   -  البوالنة والهرالك 

  -  -   -  -   -    -   -  -   -   -    -  -   -   -   -    376   -   -   376   -  جورجيا 
 

                       

  -  -   -  -   -    116  -  -   116  -    -  -   -   -   -    -   -   -   -   -  اليونان 

  961 7   22  -  -   939 7   702 8   136  -   -   566 8   032 7  252  -   601 3   179 3   849 6  296  -   607 5  946 قيرغيزالتان 

  -  -   -  -   -    -   -  -   -   -    482   -   -   482  -    -   -   -   -   -  صربيا

  480 9   319  -  135  026 9   447 11  618  -   207 1  621 9   076 9  377  -   948  751 7   533 12  41   -   350 1  142 11  طاجيكستان 

   889 23   -   274 1  615 22  -    579 25  -  382 1  196 24  -    240 1  -   -   240 1   -    -   -   -   -   -  هوكرانيا 
                       

  -  -   -  -   -    0  0   -   -   -    40   40  -   -   -    -   -   -   -   -  هوزبكستان
 

                       

  887 44   442  274 1  915 22  255 20   788 50  858  382 1  537 26  010 22   153 21  766  -  022 7   366 13   328 22  354  -  358 7  615 14  مجموع اإلقليم 
 

                       

                     أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 

                       

  587 2   329  -  293 1  965    334 2   472  -   917  945    734 6  463  -   902 4   370 1   164 3  803  -   543 1  818 دولة بوليفيا المتعددة القوميات
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016-2013حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة :باء-الملحق الثامن

 2013  2014  2015  2016 

العمليات  اإلغاثة التنمية  

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

الثنائية العمليات 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

 المجموع

    

    

  518 13   613 1   -  905 11  -    595 12  995 3   -   600 8  -    243 24  974 11  -   268 12   -    585 19  260 8   -   325 11  -  كولومبيا 

  346 1   -   -  34  312 1   587 3   47   -   187  353 3   679   194  -   128  356    319 3  324 1   -   817 1  179 كوبا 

  669 1   669 1   -  -   -    194 1   194 1   -   -   -    944   944  -   -   -    797   797  -   -   -  الجمهورية الدومنيكية 

   977 15   793 2   600   584 12  -    551 4   747 1   -   804 2  -    467 5  110 2  -   356 3   -    244 5  837 1   -   407 3  -  إكوادور 
                       

  277 8   806 2   -  123 5  349    747 6   788 3   -   959 2  -    404 4  027 2  -   377 2   -    560 5  030 4   -   530 1  -  السلفادور 

  352 18   088 1   -  622 14  643 2   572 19  717  -   301 16  553 2   098 13  058 4  -   975 6   066 2   986 8  968  -   253 6  764 1  غواتيماال 

  115 56   414 1   236 5  251 38  215 11   495 23  678  -   770 15  047 7   736 41  426 2  -   012 23   299 16   624 49  457 3   285 3   067 28  816 14  هايتي 

  055 35   798 16   -  458 12  799 5   471 30  585 16   -   393 9  492 4   288 22  634 17  -   904 1   749 2   581 27  346 20   -   872 1  363 5  هندوراس 

   318 7   124  -  553  642 6   510 6   124  -   364  022 6   300 6  891  -   446 1   962 3   238 8  252 1   -   064 2  922 4  نيكارغوا 
                       

  529 1   324  -  205 1  -    195  152  -   44  -    125 1  46  -   079 1   -    942   -   -   942   -  باراغواي 

  058 2   898 1   -  160  -    287 1   276 1   -   11  -    686   686  -   -   -    662   662  -   -   -  بيرو 

  242 2   305 1   -  937  -    606 2   134 2   -   441  31   584 3  023 3  -   217  344    365 2  544 1   -   459   362 نفقات إقليمية هدرى

  045 166   160 32   836 5  125 99  924 28   144 115  908 32   -   793 57  443 24   286 131   475 46  -  665 57   147 27   067 136  280 45   285 3   279 59  224 28  مجموع اإلقليم 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  255 16   -   -  255 16  -    748 15  38   -   710 15  -    417 17  18  -   399 17   -    182 22 2-  -   184 22  -  الجزائر 

  160 42   141 1   -  338 19  682 21   237 30  438 1   -   258 14  541 14   546 43  812  -   788 34   945 7   353 22  332  -   474 11  546 10  مصر 

  868 3   65  -  803 3  -    478 2   160  -   318 2  -    788 2  94  -   694 2   -    452 2  -   -   452 2  -  إيران

  064 185   159  529 4  376 180  -    428 213  292  560 3  575 209  -    056 127  77-  856   277 126   -    285 40  309 16   -   824 23  151 العراق 

  855 183   -   -  137 181  718 2   443 145  968  -   926 137  549 6   871 242   252  -   695 239   923 2   299 144  79   -   667 143  552 األردن 
 

                       

  006 238   102  -  904 237  -    456 189  387 3   -   069 186  -    953 295   -   -   953 295   -    103 143  -   -   103 143  -  لبنان 

  898 10   -   -  898 10  -    880 4   -  -   880 4  -    746   -   -   746  -    408   -   44   363   -  ليبيا 

  390  -   -  -   390    189  -  -   -   189    396   -   -   -   396    26  -   -   -   26  المغرب 

  524 44   223  51   250 44  -    252 52  307 2   483  462 49  -    907 89  801 2  219 1   887 85   -    102 64  117  49   935 63  -  دولة فلسبين 

   871 505   87  368 46  416 459  -    580 364  -  863 2  716 361  -    254 418   -   886 9   368 408   -    885 314  -   111 8   774 306  -  الجمهورية العربية السورية 
                       

  120  -   -  4  116    603  -  -   -   603    557   -   -   6   550    574   -   -   527   46  تونس

  966 66   -   -  966 66  -    057 44  195  -   862 43  -    431 68  -   -   431 68   -    805 49  -   -   805 49  -  تركيا 

  231 335   314  485 17  432 317  -    186 232  -  193 19  948 212  45   246 121   15  097 1   701 111   432 8   923 131  153  121 1   712 127  938 2  اليمن 

  086 3   476 1   -  610 1  -    328 1   327 1    1    195 2  633 1  -   561  -    443 1  515  -   928   -  نفقات إقليمية هدرى 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016-2013حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة :باء-الملحق الثامن

 2013  2014  2015  2016 

العمليات  اإلغاثة التنمية  

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

العمليات  اإلغاثة التنمية   المجموع

 الخاصة

الثنائية العمليات 

والصناديق 

االستئمانية 

 (1)وغرها

 المجموع

    

    

  839 937  504 17   325 9   750 896  260 14  مجموع اإلقليم
 

20 247   1 392 508   13 058  5 549  

1 431 

362   21 927   1 238 727  26 099   10 112   1 296 865  
 

24 906   1 539 387  68 432   3 568  

 1 636 

293   
                       

  582 114   369 114  213   -   0   210 112  707 111   504  -   -    917 94  254 87  467 4   012 3   184    331 101  746 96   590 1   872 2  122 أخرى

 والبرنامج، االتعيض عن المصروفات بالنفقات لضمان تحسين المواءمة مع معايير اإلبالغ لردارة المؤالسية في 2013باالتثناء تكاليف دعم البرامج واإلدارةو ويالحا هن  بالمقارنة مع تقرير األداء السنوي لعام ( 1)

 تي ال يمكن تخصيصها حسا المشروع/العمليةوالنفقات التشغيلية تشمل الحساب العام والصناديق االالتئمانية ال (2)
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 2016-2013حسب فئات البلدان ذات الوضع الخاص واألقاليم للفترة  (1)النفقات المباشرةجيم: -الملحق الثامن
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية
النسبة 

 المئوية

بآالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية

بآالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية
 بآالف الدوالرات األمريكية

النسبة 

          المئوية
 100.0 821 476 4 100.0 227 991 3 100.0 538 189 4 100.0 595 726 3 التنمية واإلغاثة

         (2)حسب فئات البرامج ذات الوضع الخاص

 58.1 851 602 2 58.4 628 331 2 54.6 868 287 2 61.9 263 307 2 هقل البلدان نموا 

 75.4 909 375 3 73.7 757 939 2 53.2 311 228 2 67.6 989 520 2 بلدان النقص الغذائي المنخفضة الددل 

         حسب المناطق أو مجموعات البلدان 

 52.4 966 345 2 53.0 083 114 2 52.4 280 195 2 58.6 487 185 2 الكبرى هفريقيا جنوب الصحراء

 8.8 342 395 12.2 707 485 11.3 108 473 13.9 626 517  آاليا

 1.0 171 43 1.2 548 48 0.5 388 20 0.6 974 21  هوروبا الشرقية وراببة الدول المستقلة

 2.9 049 128 2.1 236 82 2.0 811 84 2.3 503 87 همريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 34.9 294 564 1 31.6 653 260 1 33.7 755 412 1 24.4 010 911  هفريقياالشرق األوالط و مال 

 375 815 100.0 345 626 100.0 300 313 100.0 303 009 100.0 

         التنمية

         (2)حسب فئات البرامج ذات الوضع الخاص

 68.5 490 207 67.4 316 202 76.9 960 265 79.5 743 298 هقل البلدان نموا 

 77.3 322 234 76.7 260 230 83.3 949 287 95.5 848 358 بلدان النقص الغذائي المنخفضة الددل

         حسب المناطق أو مجموعات البلدان

 52.4 743 158 55.7 159 167 63.2 503 218 62.5 005 235 الكبرى هفريقيا جنوب الصحراء

 23.2 179 70 21.6 775 64 19.1 179 66 22.2 589 83  آاليا

 6.7 255 20 7.3 010 22 3.9 366 13 3.9 615 14 هوروبا الشرقية وراببة الدول المستقلة

 9.5 924 28 8.1 443 24 7.9 147 27 7.5 224 28  همريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 8.2 906 24 7.3 927 21 5.9 247 20 3.8 260 14  الشرق األوالط و مال هفريقيا

              
  

 والبرنامج، االتعيض عن المصروفات بالنفقات لضمان تحسين المواءمة مع معايير اإلبالغ لردارة المؤالسية في 2013باالتثناء تكاليف دعم البرامج واإلدارةو ويالحا هن  بالمقارنة مع تقرير األداء السنوي لعام  (1)

 .تصنيفات فعلية لكل النة (2)
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 2016الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية لعام  ألف:-الملحق التاسع

 

 

 (1)عدد المشروعات عدد المشروعات الجهات الشريكة

 113 74 منظمة األغذية والزراعة

منظمة األمم المتحدة للبفولة 

 )اليونيسف(
67 

127 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

 الالجئين
41 

60 

 39 30 منظمة الصحة العالمية

 37 30 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 27 30 للسكانصندوق األمم المتحدة 

 29 27 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 41 27 المنظمة الدولية للهجرة

 21 19 هيئة األمم المتحدة للمرهة

 26 18 (2)جهات هدرى

برنامج األمم المتحدة المشترك 

 والمعني بفيروس

 نقص المناعة البشرية/اإليدز

10 

11 

 8 6 منظمة العمل الدولية

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

 والثقافة )اليونسكو( 
5 

6 

 3 3 البنك الدولي

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 البشرية )موئل األمم المتحدة(
2 

3 

 2 2 صندوق األمم المتحدة للبيئة

 

 

                                                           
م ت مشروعات متعددة في عدد من البلدانو ويُحسا كل مشروع بشكل منفصل بينما يُحسا البلد مرة واحدة فقط، بغض النظر عن عدد المشروعات التي البرنامجينفذ  (1)

 التعاون فيهاو

مم المتحدة، ومكتا تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتا األمم الجهات األدرى تشمل  راكات مع بعثات حفا السالم التابعة لأل (2)

 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةو
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 مجموع األهداف االستراتيجية

 (1)عدد الشركاء
 نسبة

 الشركاء الدوليين

 نسبة

 الشركاء الوطنيين

إنقاذ األرواح وحماية البل كسا العيش في حاالت  :1الهدف االستراتيجي 

 البوارئ
 في المائة 81 في المائة 19 602

الغذائي والتغذية عن طريق دعم هو االتعادة األمن  :2الهدف االستراتيجي 

إنشاء البل كسا العيش هو إعادة بنائها، داصة في البيئات الهشة وفي هعقاب 

 حاالت البوارئ

 في المائة 85 في المائة 15 585

الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات  :3الهدف االستراتيجي 

 المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية
 في المائة 80 في المائة 20 236

 في المائة 83 في المائة 17 283 الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال :4الهدف االستراتيجي 

 
 
 
 

 مجموع أنشطة البرامج

 عدد الشركاء

 الشركاء

 الدوليون

 الشركاء

 الوطنيون

 480 78 558 إنشاء األصول

 31 16 47 تنمية القدرات

 388 102 490 التوزيع العام لألغذية

 317 100 417 التغذية

 136 46 182 التغذية المدرالية

 129 41 170 رعاية وعالج المصابين فيروس نقص المناعة البشرية/الُسل

 

 

 مجموع الخدمات

 عدد الشركاء

 الشركاء

 الدوليون

 الشركاء

 الوطنيون

 54 30 84 التقديرات

1 013 التوزيع  146 867 

 153 56 209 التقييم

 477 115 592 الرصد

 190 45 235 تصميم المشروعات

 354 88 442 التخزين

 219 74 293 النقل

                                                           
يا األحمر والهالل ، ليس مع المنظمات غير الحكومية فقط، بل وهيضا مع هعضاء الحركة الدولية للصل2016لتكوين صورة ه مل عن التعاون المضبلع ب  في عام  (1)

 ‘و الشركاء’األحمر، هدرجت هذه الشراكات في األرقام اإلر ادية الواردة هعاله تحت المصبلح العام 

 مالحظات إضافية: 

منظمة غير حكومية ومع جمعيات الصليا األحمر والهالل األحمر الشريكةو وال يمكن إضافة عدد الشركاء  1 100مع نحو  البرنامج، عمل 2016في عام  -1

في مجموعة متنوعة من هنشبة البرامج ويقدموا ددمات  البرنامجالفرديين يمكن هن يتعاونوا مع  المعروض في الجداول هعاله إلى المجموع الكلي ألن الشركاء

 مما يتسبا في تدادلومختلفة، 

 عدد الشركاء الذي يرد في هي دانة إر ادي فقط إلجمالي عدد المنظمات الفردية وال يعبر عن حجم التعاون مع الشريكو -2

 2016األحمر في عام مع المنظمات غير الحكومية والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل التعاون  باء:-الملحق التاسع
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 (1)االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات )االستعراض الشامل(مؤشرات البرنامج لتنفيذ  الملحق العاشر:

 هدف عام المؤ رات المتعلقة باالالتعراض الشامل
2016 

 مؤ ر األداء
 الرئيسي لعام

2016 

 األداءمؤ ر 
 الرئيسي لعام

2015 

 مؤ ر األداء
 الرئيسي لعام

2014 

     الشراكات

     الشراكات االالتراتيجية والتشغيلية المنشأة 2-1

نسبة البلدان التي ددلت في التعاون بين بلدان الجنوب هو التعاون الثالثي بدعم من 
 )االالتعراض الشامل( البرنامج

60 61 60 48 

     والفعالية في منظومة األمم المتحدة تحسين االتساق 2-3

دالل السنة  البرنامجنسبة مؤ رات االالتعراض الشامل المشتركة التي هبلغ عنها 
 المرجعية

100 100 89 75 

نسبة المكاتا القبرية التي تستخدم هدوات ومبادئ إدارية تستند إلى النتائج  و1
 )االالتعراض الشامل(

100 100 100 100 

القبرية التي تببق اإلجراءات التشغيلية الموحدة هو عناصر  نسبة المكاتا و2
 منها )االالتعراض الشامل(

44 62 44 48 

نسبة المكاتا القبرية التي تنفذ الخدمات المشتركة، هو االتفاقات المشتركة  و3
البويلة األجل، هو النهج المنسق للمشتريات، هو اإلدارة المشتركة للموارد 

لوجيا المعلومات واالتصاالت، هو ددمات اإلدارة البشرية، هو ددمات تكنو
 المالية )االالتعراض الشامل(

86 92 86 93 

نسبة الدول األعضاء )في المجلس( التي تعبي تغذية ارتجاعية إيجابية عن  و4
نوعية اإلبالغ المؤالسي عن النتائج والواليات، هي تقرير األداء السنوي 

 )االالتعراض الشامل(
100 100 100 100 

حجم )واتجاه( التمويل من الحكومات والشركاء اآلدرين غير الحكوميين )بما  و5
في ذلك المؤالسات المالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية والمجتمع المدني 

 والقباع الخاص( )االالتعراض الشامل(
100 100 100 100 

 100 100 100 100 مل(الشا المساهمات النقدية المقدمة إلى نظام المنسقين المقيمين )االالتعراض و6

المساهمات العينية المقدمة إلى نظام المنسقين المقيمين )االالتعراض  و7
 (2))الشامل

100 - (3) - - 

 79 86 100 100 ب2ه هو 2المشروعات التي حازت على رمز المؤ ر الجنساني  و8

قياس لنسبة المكاتا القبرية التي تستخدم نهج مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  و9
 القدرات )االالتعراض الشامل(

80 79 - - 

)البرامج القبرية الجديدة( المتما ية مع إطار األمم  البرنامجنسبة حصائل مشروعات 
 المتحدة للمساعدة اإلنمائية

100 100 100 100 

     البرامج

     االتجابات البرامج بصورة مالئمة ومستندة إلى األدلة 4-1

ب )حسا االالتعراض 2ه و2على رمز المؤ ر الجنساني  المشروعات التي حازت
 الشامل(

66 79 68 (4) 72 

     المواءمة مع األولويات الحكومية والقدرات الوطنية المعززة 4-2

 ال ينببق ال ينببق ال ينببق (5)دط األالاس النسبة المئوية ألموال البرامج المخصصة لتعزيز القدرات الوطنية )االالتعراض الشامل(

 

                                                           
 وللبرنامجاإلدارة  باإلبالغ عنها، والتي باتت تشكل جزءا من إطار نتائج البرنامجهذه مجموعة فرعية من المؤ رات المتعلقة باالالتعراض الشامل التي يلتزم  (1)
ينتظر هن تضع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية منهجية  البرنامجمن مؤ رات االالتعراض الشامل المشتركة ألن  7عن المؤ ر  2015تعذر اإلبالغ في عام  (2)

 التقدير/اإلبالغو
ة لبرامج في تتبع المساهمكان من المفترض هن يكون لهذا المؤ ر منهجية تعتمدها مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ومستحدثة لكي تدعم كل الوكاالت، والصناديق، وا (3)

العامة إلى األمين العام إلعداد اقتراح بشأن إددال  فإن هناك طلبا من الجمعية 2020-2017العينية المقدمة إلى نظام المنسق المقيمو وبالنسبة لالالتعراض الشامل للفترة 

ء في نيويورك بتتبع نواتج االقتراح ورصد كلتا مسألتي ما إذا كان اليتم االالتبقا البرنامجالمزيد من التحسينات على النظام المذكور، بما في ذلك التمويلو واليقوم مكتا 

 م المتحدة اإلنمائية التُدرج إعداد المنهجية في دبة عملهاوعلى عنصر المساهمة العينية وما إذا كانت مجموعة األم
 القيمة مصححةو (4)
 كافية لربالغ عن هذا المؤ ر ولتحديد دط األالاس لمؤ رات األداء الرئيسيةو 2015لم تكن البيانات المتاحة في عام  (5)
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World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy 

 

 2016نتائج عام  – حاالت االستثمار الملحق الحادي عشر:

 المبادرات المؤسسية الحاسمة

تراتيجي لجنة التخصيص االال(، وافق المجلس على عدد من المبادرات المؤالسية الحاالمة للتعجيل بالتحسينات التنظيمية التي تركز على القيمة لقاء المالو وعرضت على 2017-2015لردارة ) البرنامجفي إطار دبة 
د تفاصيل األنشبة والنواتج ومؤ را  مليون دوالر همريكي من االالتثمارات غير 2و9ت األداء الرئيسية والنتائج المستهدفةو واعتمدت اللجنة ما مجموع  للموارد مبادرات االتثنائية كدراالات جدوى االتثمارية تُحد 

 المتكررة في إطار هبعاد نتائج اإلدارة الخمسةو

 

 الستثمار: مشروع تحول التعلما

 (2016دوالر أمريكي ) 1 885 000

 التنفيذالوضع: قيد 

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 الهدف:

إعداد االتراتيجية قدرات التعلم المهني المستدام والمنسق 

وإنشاء البنية التحتية الداعمة لها بغية تزويد جميع الموظفين 

ور اآلدذة في التب البرنامجبالمهارات الالزمة لتنفيذ والية 

 وهولويات  االالتراتيجية

 

 األساس المنطقي

 امجالبرن كان التعلم وتنمية قوة العمل الكبيرة العدد في

والمنتشرة في هنحاء متفرقة يفتقران من قبل إلى التنسيق 

والتوحيد واالتساق بين المكاتا وكانت جودتهما متفاوتةو 

وقد هكدت اإلفادات الواردة من القيادة والموظفين 

ا اجعة الرالمية مراروالتحليالت التنظيمية وتوصيات المر

وتكرارا على ضرورة اتباع نهج نظمي ومهني وداضع 

 البرنامجللمساءلة يتيح التعلم لجميع موظفي 

  إجراء هبحاث كثيرة ووضع المعايير والتجريا مع الموظفين للتأكد

( والتحقق من رغبة 2015من جدوى تواليع نباق نظام إدارة التعلم )

 المستخدمين في 

  دورة تعلم  26 000الموظفين الوطنيين هكثر من من  6 778هكمل

 3 000( وهو رقم يجاوز هدف المؤالسة ذا األولوية البالغ 2016)

 موظفا وطنيا

  إجراء البحوث ووضع المعايير وتنفيذ ثالثة برامج تجريبية لتبوير

 ارك فيها  2015دورات تدريا في عام  10برنامج التعلمو وُعقِدت 

 قياديا 250 ارك فيها  2016ي عام دورات ف 10قياديا و 265

   تقديم التعلم بالوالائل اإللكترونية في مجالي القيادة واإلدارة ودعم

بحلقات تدارس مبا رة على االنترنت للقيادة العلياو وهكمل هذا التعلم 

 في المائة من القادة في المقر والميدان 93

 عدادفي إ لبرنامجالتعاون مع هصحاب المصلحة الرئيسيين في ا 

 االالتراتيجية

  عبر  2016موظف وطني منذ بداية عام  1000التواصل مع هكثر من

 هداة تعلم اللغات على االنترنت

  تحديد وتقاالم مجموعة من المعايير واألدوات والنُهج التي تتناول كل

ضفاء البابع المهني على هوج  الدراية الفنية لدى ‘الموضوعات بغية 

ن إدارت و عملية منهجية ألفضل ممارالات من يقدمون التدريا ويتولو

 التبادل دادليا ودارجيا

 للتعلم ودعمها بحسن إدارة القيادة على نحو يتيح طريقة مستدامة لبرنامج تأكيد االتراتيجية ا

 لبرنامجومتسقة للتعلم في ا

  هضحى نظام إدارة التعلم الموالع مصدر التعلم الوحيد وهو يتضمن طائفة واالعة النباق من

رد التعلمو وتجلت الزيادة الملموالة في االالتخدام في ارتفاع نسبة إكمال الدورات بمقدار موا

 في المائة منذ تواليع نباق النظام 150

  ن الدعم المقدم للموظفين باالتخدام هداة روزتا التون للتعلم اإللكتروني وللقيادين باالتخدام تحسُّ

لقضاء على يادة من هجل ارنامج "الرواليلة التعلم المسماة "مر د هارفارد لردارة" وب

 الجوع"

  التعاون المتين عبر الوظائف لزيادة تأثير التدريا الوظيفي والحرص على تقديم عرض

 منسق على الصعيد العالمي
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 االستثمار: تنمية مهارات موظفي البرنامج

 (2016دوالر أمريكي ) 1 028 000

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 الهدف:

على تصميم  البرنامجتعزيز قدرات موظفي 

االتراتيجيات ومشروعات فعالة للحد من الجوع 

 وتنفيذها

 

 المسوغ

الياالة  2013حدد االتعراض الير األعمال لعام 

لتنمية مهارات الموظفين بحسبانها من  البرنامج

المجاالت ذات األولوية، ومَّول "برنامج رحلة التعلم 

االالتثمار في امتياز البرامج" البرنامج: البرامجي في 

، وهي المرحلة األولى من مبادرة التعلم 2014في عام 

في الميدانو  البرنامجلكبار موظفي السياالات في 

وات من هجل برنامج تدريا وتستجيا هذه المبادرة للدع

"للممارالين العموميين" يجمع المعرفة العامة والتقنية 

المتاحة في هداة تعلم فعالة لردارة الواليبةو وهو 

لى ع البرنامجيستجيا هيضا للحاجة لتضمين موظفي 

 نحو منتظم في دبط تنمية موظفي السياالات في و

 لعالمي تشمل جميع المكاتا هدى إجراء تقييم الحتياجات التعلم على الصعيد ا

التثمار : االالبرنامج القبرية واإلقليمية إلى تصميم "رحلة التعلم البرامجي في

م لقادة البرامج في   امجالبرنفي امتياز البرامج" وهو برنامج تعلم مختلط ُصم 

 بالتشاور مع الموارد البشرية

  تكييف التدريا الموج  للمديرين القبريين ونواب المديرين القبريين وقادة

 النا ئين البرنامج

  من المديرين القبريين  24ن، بمن فيهم يالموظفمن  200،  ارك 2014منذ عام

من رؤالاء البرامج وغيرهم من كبار موظفي  131ونواب المديرين القبريين، و

 البرنامجمن قادة  46لموظفون الوطنيون(، و)بمن فيهم ا البرنامجالسياالات في 

(، بمن فيهم الموظفون الوطنيون(و ومثل 3-/ف2-النا ئين )في الرتبتين ف

 في المائة من مجموع المشاركينو 31الموظفون الوطنيون 

 

 

  تركز رحلة التعلم البرامجي الحالية على البرمجة في حالة البوارئ وعلى التواصل

السياالات مع الحكوماتو ويُعكف اآلن على تصميم االالتراتيجي وعلى صعيد 

باإلضافة إلى المرحلة  2017المرحلة الثانية من البرنامج المقرر الفراغ منها في عام 

يم وتنفيذ تصم البرنامج في الحاليةو والتدعم المرحلة الثانية في هدوار قادة البرامج في

قيق القضاء على الجوعو الخبط االالتراتيجية القبرية ودعم الجهود القبرية لتح

من  110مجموعات، و 5، 2017والتستهدف المرحلتان اللتان التُنجزان في عام 

 الموظفين )بمن فيهم الموظفون الوطنيون(

  اكتسا الموظفون المعرفة والمهارات المناالبة لوظائف المساعدة وتحقيق مزيد من

 وتنفيذها التأثير في الحد من الجوع بتصميم االتراتيجيات وبرامج فعالة

  المساهمة في التنمية الكاملة لقدرات موظفي البرامج الوطنيين بتواليع فرص التبور

 المهني وتنفيذها وفق ههداف محددةو

  تشاطر المشاركون التعلم مع الفرق والموظفين المهتمين في مراكز عملهم ودارجها

 مما زاد الرغبة في التدريا

 الجهود  امجالبرنلمستمرة في رحلة التعلم في يتوقع هن تدعم االالتثمارات اإلضافية وا

 التنظيمية لتنفيذ دارطة البريق المتكاملة

  المبادرة التجريبية المسماة "تكليف الموظفين  2017من المقرر هن تُنفذ في مبلع عام

  الوطنيين الممتد" التي تتيح فرص االنتداب الوظيفي المؤقت للموظفين الوطنيين
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 الموارد االستراتيجية نموذج االستثمار:

 دوالر أمريكي 500 000

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 الهدف:

تعزيز عملية االتقدام المواها إلنشاء قوة عمل تخدم االتراتيجية 

 على هفضل وج  البرنامج

 

 المسوغ:

بحاجة لالالتعانة بمصادر بديلة لتعيين الموظفين  لبرنامجا

للحصول على هفضل ما يمكن  من العاملين والسعي لوضع نظام 

 مؤتمت لتعيين الموظفين

 

  من  200وضع وتنفيذ نظام إلكتروني للتعيين االتُعين في  بمساهمات نحو

  هصحاب المصلحة من الميدان والمقر

  المواها، وعقد  راكة مع  ركة دارجية تنفيذ مجموعة هدوات الالتقدام

للتعيين لزيادة فرص الوصول إلى عدد هكبر من المر حين باالالتعانة 

بوالائط التواصل االجتماعي كواليلة للتعيين والتركيز على التواصل مع 

 المر حات المؤهالت وعلى المر حين من البلدان النامية

 لحة في القيادة مشاورات واالعة النباق مع العديد من هصحاب المص

لى ع البرنامج مزايا العاملين لتعزيز قدرة والميدان والمقر إلعداد بيان

 المنافسة في الوق العمل

  إعداد قائمة المستشارين في حاالت البوارئ وقائمة القيادة الوظيفية في

القائمة في قائمة حاالت البوارئ الحالية  فجواتحالة البوارئ لسد ال

 لحاالت البوارئ البرنامج وزيادة الرعة تصدي

  إنشاء قنوات إلعداد المواها واالتخدامها بسرعة وكفاءة، وال اليما في

 حاالت البوارئ

  على المنافسة في الوق العمل، بيد هن ذلك ينبغي تأكيده  البرنامجتعزيز قدرة

 إذ هن بيان مزايا العاملين ال يزال قيد اإلعداد

 موثق في وثيقة مؤ ر األداء  2015 تحقيق ههداف التكافؤ بين الجنسين لعام(

 الرئيسي( بتعيين قوة عمل هكثر تنوعا

  تشجيع وحث قوة العمل على االتيعاب القيم وهنماط السلوك المشتركة في

 )متوقع ويتم التحقق من  من دالل االتقصاءات الموظفين العالمية( البرنامج

 ديدتينتحسن االالتعداد للبوارئ والتصدي لها بفضل إعداد قائمتين ج 

 للبوارئ
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 االستثمار: مركز موارد الشراكة

 (2016دوالر أمريكي ) 300 000

 الوضع: اكتمل

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

  الهدف:

تقديم التوجي  والدعم لجميع المكاتا في تحديد الشراكات الفعالة 

 وإقامتها ورفدها واالتعراضها

 

 المسوغ:

االالتراتيجي تتمثل في فهم محتوى  البرنامجفي إطار  فجوةثمة 

الشراكة وإبالغ و وثمة حاجة لتحديد دور الجهات الفاعلة وقيمتها 

المضافة على نحو هفضل وادتيار الشراكات ادتيارا االتراتيجيا 

 وتعزيز المساءلة المتبادلة حتى يؤتي التعاون هكل 

 

  واالر ادات ودراالات الحالة والواها من تجميع وإعداد وإتاحة األدوات

الموارد لالهتداء بها في جميع جوانا عملية الشراكة، بما في ذلك 

  يلي: ما

o إر ادات بشأن تقييم الشركاء المحتملين 

o الدروس المستخلصة من الشراكات الناجحة 

o هدوات تقييم الشراكات 

o الخيارات التقنية 

o  املة محدثة عن الشركاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي معلومات 

 الرئيسيين

 االتصاالت التنظيمية الموحدة للشركاء الرئيسيين 

  انخراط المؤالسة لتحقيق التكامل مع إدارة ددمات البرامج والشؤون

 القانونية واالتصاالت والعمليات

  اليؤدي مركز الموارد اإللكترونية المبا ر وظيفة إدارة المعرفة والتوجي  على

 العالمي على نحو يتيح إقامة الشراكات الفعالة واالتعراضهاالصعيد 

 تعزيز إدارة المعرفة حول الشراكة وعقد الشراكات 

  قُِدمت ددمات التدريا واالالتشارة في جميع مراحل تنفيذ االتراتيجية الشراكة

 ( لما يلي:2016المؤالسية )حتى ديسمبر/كانون األول 

o  قبريا من دالل هنشبة إذكاء مكتبا  77من الموظفين في  1 571مجموع

 الوعي العام والتدرياو ومن بينهم:

o 265  عبة الشراكات وتنسيق التدريا الذي يسرت  موظفا من دالل 

 هعمال المناصرة

o 618 موظفا في التدريا المتعلق بالشراكات الذي هجرت   عا هدرى 

 ني ع بكة عالميي  من نقاط االتصال اإلقليمية بشأن الشراكات وفريق عامل م

 بالشراكات في المقر يربط الوحدات الوظيفية حول مسائل الشراكات

  هصدرت  عبة الشراكات وتنسيق هعمال المناصرة وفرع القانون التعاقدي

والدالتوري إر ادات لتيسير إعداد اتفاقات مع الشركاء والتفاوض بشأنها 

فاقات في توابرامها بشكل هكثر فعالية وتودي االتساق واالنسجام في تببيق اال

 المنظمة باالرها

   صفحة موضوع الشراكة على  بكةWFPGo كموقع رئيسي جديد  الجديدة

 لمركز الموارد
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 االستثمار: مؤتمرات القمة والعمليات الحكومية الدولية الرئيسية

 (2016دوالر أمريكي ) 500 000

 الوضع: قيد التنفيذ

 واآلثارالناتج  األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 الهدف:

الحرص على تضمين الجوع والوء التغذية في 

برنامج العمل العالمي بحسبانهما من األولويات العليا 

 ريكا رئيسيا في إيجاد حل بالبرنامج واالعتراف 

 لهما

 

 المسوغ: 

، تواصل مؤتمرات قمة عالمية  تى 2016في عام 

تهيئة السبيل لجدول هعمال التنمية والعمل اإلنساني 

على الصعيد الدوليو والتؤثر هذه األحداث العالمية 

ي في هداء عمل و وف البرنامجفي السبل التي يتبعها 

 للشروع في تنفيذ ههداف البرنامجالوقت ذات ، يحتاج 

ما يوافق على االالتعراض التنمية المستدامة ريث

الشامل للسياالات الذي يجري كل هربع النوات في 

وتواصل عمليات  2016ديسمبر/كانون األول 

 اإلصالح ذات الصلة 

 

  تعزيز جهود الدعوة لتضمين األمن الغذائي والتغذية والقضاء على الجوع

في الوثائق الختامية والبيانات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة 

 2016لعالمية في عام ا

 للعمل في همانة القمة العالمية للعمل اإلنساني البرنامج انتداب هحد موظفي 

  تقديم تقارير منتظمة عن نتائج العمليات الحكومية الدولية الرئيسية إلى

 فريق القيادة والمجلس التنفيذي

للجوع والوء التغذية كأولوية عليا في برنامج العمل العالمي كما يشهد علية  البرنامج تضمين رؤية

 التضمين في الوثائق الختامية المستهدفة بما في ذلك ما يلي:

  

 ( 2015مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من هدبار الكوارث) 

o ( 2015المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية) 

o و 2030امة للجمعية العامة التي اعتمدت دبة التنمية المستدامة لعام الجلسة الع

 (2015وههداف التنمية المستدامة )

o  المؤتمر الحادي والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير

 (2015المناخ )

o ( ودبة 2016القمة العالمية للعمل اإلنساني )نسانيةعمل من هجل اإلال 

o (2016القمة الرفيع المستوى بشأن الالجئين والمهاجرين ) مؤتمر 

o الموئل الثالث  – مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلالكان والتنمية الحضرية المستدامة

(2016) 

  قيام )بما في ذلك ال اإلنساني للعمل العالمية القمة بدور مفيد في عملية البرنامجاضبلع

مسار العمل المتعلق بالتحويالت القائمة على النقد( وكان بدور الوكالة الرئيسية في مجال 

واحدا من البعة هعضاء في فريق التيسير الذي اليتولى قيادة العملية حتى هكتوبر/تشرين 

 2017األول 
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 إعداد استراتيجية شاملة إلدارة المعرفة االستثمار:

 (2016دوالر أمريكي ) 500 000

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية والمسوغالهدف 

 الهدف:

إعداد االتراتيجية مؤالسية إلدارة المعرفة لوضع 

لمعرفة في ا دارةإل نهج معزز ومتماالكلمخبط عمل 

 البرنامج

 

 المسوغ:

معرفة مؤالسية متينة ولكنها تستند هالاالا البرنامج لدى 

 وما لم تُوضع االتراتيجية جامعة إلى التجربة الفرديةو

إلدارة المعرفة هو مصدر وحيد للحصول على 

 ، يوجد دبر كبير بأن تُفقد المعرفةوالمعلومات

 

  إجراء عملية مرجعية لفهم نظم إدارة المعرفة في جميع وكاالت األمم

 المتحدة/المنظمات غير الحكومية

  مناطق للحصول على مساهمتها في وضع مشروع  5إجراء مشاورات مع

 االالتراتيجية

  االتراتيجية إلدارة المعرفة اعتمدها فريق اإلدارة التنفيذيةصياغة 

 إعداد توصيات تتناول دور العاملين والعمليات والنظم في إدارة المعرفة 

 

  التشكل االالتراتيجية المؤالسية هالاالا لنهج فعال إلدارة المعرفة تكون في  إدارة المعرفة

 متاحة لجميع األطراف

  المحلية واإلقليمية وإتاحة تقاالمها وتوزيعها في المنظمة بأالرها ومع  البرنامججمع معرفة

 الشركاء

 إنشاء ثالثة من مجتمعات الممارالات الرائدة 

 زيادة فعالية البرامج وكفاءتها بالتعلم من التجارب السابقة 

  دارة المعلومات وتعزيز النظم القائمة حاليا‘تعيين المساءلة عن 

  وقت الموظفين في المقر والميدان بتقصير الوقت الذي يمضي  تحقيق وفورات ملموالة في

 الموظفون في البحث عن المنتجات المعرفية

 رفع الحواجز عن تشاطر المعرفة بين جميع المكاتا 
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 نظم تكنولوجيا المعلومات إلدارة المعلومات عن الوثائق :االستثمار

 (2017و 2016دوالر أمريكي  1 887 000

 التنفيذالوضع: قيد 

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 :الهدف

إنشاء نظم محسنة إلدارة المحتويات المؤالسية ومحركات 

البحث إلتاحة اإلدارة الحديثة للمعرفة والمعلومات 

 على األدلة ةبغرض اتخاذ القرارات القائم

 

 المسوغ:

 البرنامجلم يعد نظام إدارة الوثائق الحالي في 

(Docustore)  مواكبا وهو عاجز عن االتيفاء متبلبات

تصريف األعمال لتنفيذ التصنيفو كما هن الزمن قد تجاوز 

ولم  WFPGoمحرك البحث الحالي المضمن في  بكة 

يعد يدعم  الموردو وال يتضمن محرك البحث الحالي 

العناصر البالغة األهمية الالترجاع المعلومات بفعالية مثل 

بحث على هالاس البيانات الوصفية تصنيف نتائج ال

واالالتفسارات ذات الصلة ووظائف البحث المتخصصو 

ويُهدر وقت الموظفين بسبا البحث غير المجدي والجهل 

 باإلر ادات الموجودة وإعادة وتكرار وضع المواد

 

 البحث في األالواق الدادلية والخارجية لتحديد النظم المالئمة 

  المعلومات بشأن  راء وتبوير نظام جديد إلدارة التشاور مع تكنولوجيا

 الوثائق

  االتعراض نظام تكنولوجيا المعلومات وتجربة المستخدمين في البحث

 على الشبكة الدادلية

 إنشاء نظام لتخزين الوثائق ومحرك بحث دادلي 

 إنشاء هيكل لتسيير إدارة عملية التصنيف لنظام تخزين الوثائق  

  رللعصاالالتبدال الالزم لنظام تكنولوجيا المعلومات الحالي الذي لم يعد مواكبا 

 وهضحى مفتقرا للدعم

  محرك رئيسي لتخزين وثائق المجلس التنفيذي والواها من الوثائق الرئيسية

 وتوزيعها

  التخفيض المتوقع في الوقت الذي يمضي  الموظفون في البحث عن المعلومات ذات

دقيقة في األالبوع لكل موظف، حسا االتقصاء  200ما يصل إلى الصلة بعملهم )ب

 آلراء الموظفين(

 التخفيض المتوقع في طلبات الدعم على نظام إدارة المحتويات المؤالسية 

  الزيادة المتوقعة في النسبة المئوية من الموظفين الذين يعرفون هين يجدون همثلة

 على الممارالات السديدة والتعلم من زمالئهم

زال المشروع قيد التنفيذ واإلعدادو وقد روعي التدرج في تنفيذه ولذلك، فإن هذه النتائج ال ي

 2017متوقعة ولم تتحقق بعدو والتُضمن وثائق المجلس التنفيذي في ربيع عام 
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 االستثمار: نظام تتبع الفواتير

 (2016دوالر أمريكي ) 100 000

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار الرئيسية األنشطة الهدف والمسوغ

 الهدف:

االالتثمار في نظام جديد لتتبع الفواتير يمكن االتخدام  على 

 الصعيد العالمي

 

 المسوغ:

ثمة حاجة لنظام هفضل لتتبع الفواتير لمعالجة الشواغل 

المتعلقة بمستوى التكاليف المتكررة السنوية العالي في  كل 

تحسين  الباهظة تراديص البرنامج التجريبي وتكلفة 

وإمكانية االحتفاظ ب و ويقتضي التحسين نظاما هكثر متانة 

 وموثوقية يتبلا قدرا هقل من عرض نباق التردد

 

  إعداد نظام جديد لتتبع الفواتير دادليا بدء العمل ب  في المقر وباكستان

واألردن والجمهورية العربية السورية وتشاد في هكتوبر/تشرين األول 

2016 

  تحسينات إضافية في المنصة لتناول المسائل الوظيفية المقترنة إعداد

 بالمنتج السابق، بما في ذلك تعزيز اإلدماج مع نظام وينجز

  يقوم نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد على الشبكة وعلى إطار تكنولوجي مبسط

يمكن إعداده عبر االنترنت، مما يقلل المتبلبات من عرض نباق التردد ويزيد 

 لموثوقية واألداء ويجعل النظام قابال لالالتخدام في عدد كبير من البلدانا

  تتوافق التكنولوجيا الجديدة مع االالتخدام المتعدد المنصات، على البيل المثال

 األجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مع حد هدنى من االالتثمار اإلضافي

 ة ت التقنية والوظيفيتتغلا منصة تكنولوجيا المعلومات الجديدة على المشكال

المقترنة بالبرنامج الحاالوبي السابق وتخفض مكونات التكاليف الخارجية باالنتقال 

د دادليا  إلى منتج اُع 

  نظام تكنولوجيا المعلومات  رط الزم إلحداث تغييرات في العمليات المتوائمة مع

ي قدما في المض االمتياز في إدارة التكاليف؛ ويتوقع هن تأتي طلبات التغيير هثناء

 تحويل األعمال

  يمكن هن تستفيد برامج جديدة، مثل إددال ددمات مصنع المدفوعات العالمي، من

 منصة نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد لدعم إجراءات إدارة الفواتير المؤتمتة
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 البرامج

 

  

 االستثمار: الخطط االستراتيجية القطرية

 (2016دوالر أمريكي ) 4 000 000

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

  الهدف:

االتثمارات محددة األهداف في بلدان التركيز تُنفذ عبر 

 الخبط االالتراتيجية القبرية

 

 المسوغ:

في دير موضع يساهم من  في التدابير  البرنامجوضع 

 الوطنية للقضاء على الجوع

 

 2009في تجريا الخبط االالتراتيجية في عام  البرنامج  رع 

لتحديد هفضل السبل التي تضع  في دير موضع يساهم من  في 

 التدابير الوطنية للقضاء على الجوع

  هكدت عمليات االالتعراض والتقييم المستقلة ههمية هذا النهج

وهبرزت في اآلن ذات  هن ثمة حاجة لتحسين العملية باالتثمار 

ومزيد من الدعم المؤالسي على الصعيد البرنامج كامل من 

 القبري

  هوصى االتعراض تصريف األعمال بوضع إطار هفضل

إلعداد االالتراتيجيات والموافقة عليها بغية دمج التخبيط 

إلى  رنامجللب االالتراتيجي والتشغيلي وتقديم نهج قبري متسق

تدبير ل المجلس التنفيذي والقيام في اآلن ذات  بأعداد دبة واقعية

 الموارد وزيادة القدرات الدادلية لتيسير التنفيذو

  دبط االتراتيجية قبرية 8إعداد 

  بلدا في إجراء عمليات االالتعراض االالتراتيجي هو هكملت إجراءهاو 19 رع 

  على الصعيدين العالمي والقبري كوكالة لتقديم المساعدة المالية تتمتع  البرنامجتموضع

طويلة األجل للقضاء على الجوع وتنفيذها، بما في ذلك في  بالكفاءة في تعزيز حلول

 الياق حاالت البوارئ

  اهم الكفيلة بان تس البرنامجبوالع المكاتا القبرية هن تحدد المزيج األمثل من عمليات

على هفضل وج  في تحقيق األهداف الوطنية للقضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي 

 بريةالشامل وهولويات التغذية الق

  بوالع المكاتا القبرية إنشاء قاعدة هدلة ونُهجا برامجية لتقديم الدعم الفعال للقدرات

 الوطنية من هجل االتئصال الجوع

  هوجد االتخدام التخبيط االالتراتيجي القبري الدتيار هكثر طرائق العمل مالءمة هالاالا

ت، فساعد على لبلد ما وعزز الحوار مع الحكوما البرنامج منبقيا للدعم الذي يقدم 

 ودعمها، بما في ذلك الدعم الماليو  للبرنامج قبول الخبة االالتراتيجية القبرية

  يمكن هن تستفيد االالتثمارات المالية في المستقبل من الدروس المستخلصة لتصبح هكثر

 كفاءة وفعالية



 182                     حق | 2016       ألد ء     وي  ع   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثمار: التغذية

 (2016دوالر أمريكي ) 500 000

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 الهدف: 

في تعزيز التغذية في حاالت البوارئ البرنامج مساعدة 

وبناء القدرات في مجال التغذية وتوطيد عرى الشراكات 

وولوج مجاالت برامجي  جديدة، وال اليما البرمجة 

 المراعية للتغذية

 

 المسوغ:

على ولوج مجاالت برامجي  جديدة مثل  البرنامج مساعدة

البرمجة المراعية للتغذية، البد من دعم إعداد االر ادات 

البرامجية الرئيسية، فضال عن نقل المعرفة وجهود تنمية 

المهارات بالتدريا على الصعيدين العالمي واإلقليميو 

وإضافة لذلك، دعم تعزيز نظام إدارة المعرفة المؤالسية 

في مجال التغذية ومعلومات التغذية وجمعها لتحسين التعلم 

 ونقلهاو

 

  المشاركة في بعثات التخبيط االالتراتيجي القبري )في المقر

والمكاتا اإلقليمية( لكفالة إدراج مجاالت التغذية ذات األولوية في 

 جميع االالتراتيجيات القبرية الجديدة المناالبة

  دعم تحديث إطار النتائج المؤالسية وإعداد إر ادات تقنية بشأن

 الرصد والتقييم في مجال التغذية 

  ادتبار العملية التحليلية "الد الفجوة في المغذيات" لتحديد الحواجز

التي تحول دون االتهالك األغذية المغذية المالئمة ودعم اتخاذ 

 القرارات في ثالث دبط االتراتيجية قبرية

  هكاديمية التغذية لزيادة فرص التعلم في مجال التغذية تعزيز

 بالشراكة مع الموارد البشرية

  إنشاء  راكة مع المعهد الدولي لبحوث الياالات األغذية ووضع

 مؤ رات وار ادات وعرضا عاما لمسارات األثر

 في مجال التغذية في حاالت البوارئ لبرنامجتعزيز االتجابة ا 

 سية للبرمجة المراعية للتغذية والتدابير الرئيسية المراعية إعداد إر ادات ومؤ رات مؤال

 للتغذية

  إعداد هدوات لتحليل حالة التغذية )هداة الد الفجوة في المغذيات ودور تكلفة النظم الغذائية

 الرئيسي في ار اد االالتراتيجيات القبرية وتوجيهها(

 :توطيد عرى الشراكات مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك 

o يز التنسيق مع منظمة األمم المتحدة للبفولة )اليونيسف( ومجموعة التغذية تعز

ومنظمات هدرى إليالء األولوية للخدمات المتعددة القباعات وتقديمها ببريقة هفضل 

 لمعالجة الوء التغذية في حاالت البوارئ

o  نقل هي التحليل المت –إنشاء  راكات مع الوحدات الرئيسية وتنميتها لتضمين التغذية

 لهشا ة األوضاع ورالم درائبها
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 والتمويل المساءلة

 االستثمار: تعزيز إدارة األداء في البرنامج وتفعيل اتخاذ القرارات استنادا إلى األدلة )نظام كوميت(

 (2016دوالر أمريكي ) 1 500 000

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

  الهدف:

على تقديم األدلة والمساءلة بشأن  البرنامجتعزيز قدرة 

 النتائج

 

 المسوغ:

وهددل عدة  البرنامجدالل السنوات الماضية، وضع 

عمليات ونظم جديدة تيّسر التخبيط والرصد واإلبالغ عن 

النتائج بفعاليةو وهذه العمليات والنظم بحاجة اآلن ألن تُدمج 

 المتكاملةوطة البريق ارفي د

 

  تبسيط إدارة األداء والمخاطر ورصدها في هنشبة تصريف األعمال

 اليومية بتحديث االر ادات واألدوات

  دعم المكاتا اإلقليمية بغية تعزيز نظم اإلبالغ والرصد على الصعيد

 القبري

 إعداد إطار معياري للرصد 

  والمبادئ  2017-2015إعداد االتراتيجية الرصد المؤالسي للفترة

 لتوجيهية للرصد على يد هطراف ثالثةا

  "إعداد منهجيات لتحسين تجميع النواتج وتحدي المستفيدين "المحتملين

 تحديدا كميا وحساب تكلفة كل حصة

  تنمية قدرات الموظفين الالتيعاب إدارة األداء والمخاطر ورصدها

يذها وتخبيبها وتنف البرنامجوتببيق مفاهيمها في تصميم نتائج برامج 

 واإلبالغ عنها

 بما برمت البرنامج الشروع في االتخدام هدوات تكنولوجيا المعلومات في  

في ذلك هداة المكاتا القبرية لردارة الفعالة )كوميت( وإصدار تقارير 

ونظام معلومات األداء  SPRINGالمشروعات الموحدة من دالل تببيق 

العمل الحقا بنظام معلومات األداء ( )هُوقف PROMISوإدارة المخاطر )

( بعد االتخدام  في البداية وادتباره في PROMISوإدارة المخاطر )

منبقتين( وهثبتت عمليات االالتعراض الجارية هن هذا النظام يفتقر إلى 

القدر الالزم من المرونة لدعم بيئة اإلدارة المتغيرة والمتغيرات في المقر 

وهن تكلفة إعادة التصميم المستمرة الالتيعاب والمكاتا اإلقليمية/القبرية 

 هذه المتغيرات التكون باهظة جدا(و

  تساعد إتاحة نظام كوميت على الصعيد العالمي على تبسيط هفضل الممارالات في عملية

 الموافقة على المشروعات وإدارة الشراكة ورصد النتائج وتسجيلها ومبابقة السلع

  اليساعد تحسين العمليات في تعزيز 2021-2017جية عند اقتراب فترة الخبة االالتراتي ،

الكفاءة والفعالية والمساءلة ويتيح نقل اتخاذ القدرات إلى الميدان قدر المستباع واالتخدام نظم 

 متينة لرصد النتائج وإظهارها

  تخفيض التكاليف نتيجة انخفاض االالتثمار في نظم تكنلوجيا المعلومات المحلية الصنع في

 الميدان

 ركيز على تنفيذ البرامج وتقصير الوقت الذي يمضي  الموظفون في عمليات إدارة األداء الت

 والمخاطر ورصدها وجمع البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها

 دعم تحسين رصد األداء وإدارت  هعمال تنفيذ إطار إدارة المخاطر المؤالسية 

 

 االتخدام إعداد نظام إدارة األداء والمخاطر ورصدها والشروع في 

  مكتبا قبريا  80تصميم وحدات نظام كوميت وتنفيذها ونشرها على الصعيد العالمي في

 مستخدم باتباع نهج تدريا المدربين 1000مستخدم و 200وتدريا هكثر من 

  إعداد هداةSPRING  هداة صدار التقارير الموحدة الذكية عن المشروعات( والشروع في(

  االتخدامها على الصعيد العالمي

  2030إعادة مواءمة بيئة عمليات الرصد ونظم  وهدوات  واالر ادات المتعلقة بخبة 

الجديدة/القمة العالمية للعمل اإلنساني والخبة االالتراتيجية الجديدة والخبة االالتراتيجية 

 (2016القبرية وميزانية البرنامج القبري )بدهت في عام 

  المكاتا القبرية والمكاتا اإلقليمية والمانحين مشروع تحسين تقرير األداء بالتشاور مع

 لمراجعة بنية التقارير الموحدة عن المشروعاتو
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 تطور بنية البرنامج المالية - االستثمار: استعراض اإلطار المالي

 مليون دوالر أمريكي 2 500 000

 قيد التنفيذ :الوضع

  

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 الهدف:

 البرنامجإنشاء هيكل مالي جديد يكفل قدرة عمليات 

على التصدي لألزمات اإلنسانية والممتدة وهن يظل 

 ريكا موثوقا ب  ومفضال في تنفيذ هنشبة البرنامج 

 مكافحة الفقر

 

  المسوغ:

م هيكل  المالي الحالي لتسليم المعونة  البرنامجُصم 

الغذائية وفي السنوات القليلة الماضية لم تُددل إال 

تغييرات ثانوية إلبراز التحول الذي حدث في 

المساعدة الغذائيةو ويتسم الهيكل القائم على 

المشروعات بالتجزؤ وهو يتضمن مظاريف عديدة 

للميزانية وال يتيح دبا للرؤية الواضحة من 

 ية إلى األنشبة وحتى النتائج والتكاليفواالالتراتيج

ويوج  االالتثمار في االتعراض اإلطار المالي إلى 

ثالثة مسارات ذات هولوية من مسارات األعمال هي: 

التخبيط القائم على الموارد؛ والتمويل بالسلف الكلية؛ 

 والميزنة لتحقيق الفعالية التشغيلية

 

 التخبيط القائم على الموارد

تسعة مكاتا قبرية دبط تنفيذ قائمة على الموارد لعام : هعدت 2015

و واالتعين بالدروس المستخلصة في صقل المنهج والمنصةو وفي 2016

(، هعد كل مكتا قبري دبة 2017-2019إطار إعداد دبة اإلدارة )

دت الخبط إلعداد دبة عمل 2017تنفيذ قائمة على الموارد لعام  و وُوح 

 عالمية محددة األولوياتو

 لتمويل بالسلف الكليةا

اُع دت عملية التمويل بالسلف الكلية ونموذج المخاطر ووافق المدير 

مليون  100 7التنفيذي ولجنة تخصيص الموارد االالتراتيجية على مبلغ 

دوالر همريكي من التمويل بالسلف الكلية لخمسة مكاتا قبرية )البع 

 عمليات(و

 الميزنة لتحقيق الفعالية التشغيلية

ادتُبِرت النماذج األولية لهيكل ميزانية الحافظة القبرية في ثمانية مكاتا 

قبرية في مرحلتينو وتم في المرحلة األولي صقل جوانا الهيكل لوضع 

"دط الرؤية" المنشود من االالتراتيجية إلى النتائج وحتى التكاليفو 

ي بها ف وهجرت المرحلة الثانية عملية محاكاة لهيكل الميزانية لالالتعانة

تصميم الحل لمجاالت من بينها: تحديد إجراءات حساب التكاليف؛ وتببيق 

االترداد التكاليف كاملة ومعالجة حاالت البوارئ والعمليات اإلقليمية؛ 

 وتحديد متبلبات الحوكمة والمواءمة مع دبوط التمويل من المانحينو

ام بحل نظووضعت الصيغة النهائية لمتبلبات األعمال الدنيا المتعلقة 

تكنولوجيا المعلومات للموجة األولى من ميزانيات الحوافا القبريةو 

 وهُكملت بعثات االالتيعاب لبلدان الموجة األولى الثمانيةو

 و2016وهُجري تواصل مستفيض مع المانحين في عام 

  يجرب االتعراض اإلطار المالي البال جديدة لمساعدة المكاتا القبرية في االالتفادة

 الموارد القصوى من

 يرمي االتعراض اإلطار المالي لتحقيق ما يلي:

  ادتبار التمويل بالسلف الكلية في عمليتين على األقل، وإعداد عمليات التمويل بالسلف

 الكلية وصقل دليل المفهوم من دالل عمليات التجرياو

  إجراء التخبيط القائم على الموارد في عمليتين على األقل وإعداد منصة معيارية

 التخدامها في جميع العملياتوا

 االتعراض هيكل الميزانية التشغيلية، بما في ذلك ديارات ميزانية الحافظة القبرية 

  الينشئ االتعراض اإلطار المالي، بحسبان  مكونا رئيسيا من مكونات دارطة البريق

 المتكاملة، هيكال لميزانية الحافظة القبرية تكون متوائمة مع إطار الخبة االالتراتيجية

القبرية، ويدعم تفعيل الخبة االالتراتيجية ويوجد روابط بين الموارد المتحصل عليها 

  والنتائج المحققة بغية تحسين إدارة األداء واإلبالغ من دالل إطار النتائج المؤالسية



 القسم األول

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

 

 

 وتوصيات قرارات

 2016 لعامالتنفيذي  للمجلس األولى العادية الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية األولى

 2016شباط ر/فبراي 10-8روما، 

 التوزيع: عام

 2016  باطر/فبراي 10التاريخ: 

 البانيةاللغة األصلية: اإل

 من جدول األعمال  13البند 

 WFP/EB.1/2016/13 

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

 

 و)http://executiveboard.wfp.org(على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

 هيئة مكتب المجلس التنفيذي

  Stephanie Hochstetter Skinner-Kléeسعادة السيدة الرئيس:

 )غواتيماال(

 Angélica Jácomeة السيد العضو المناوب:

 (بنما)

 Vimlendra Sharanد السي نائا الرئيس:

 (الهند)

 Majid Dehghan-Shoarد لسيسعادة ا العضو المناوب:

 (إيران اإلالالميةجمهورية )

 Anna-Marie Moulton السيدة عضو:

 (جنوب هفريقيا)

 Mohammed S.L. Sheriff سعادة السيد العضو المناوب:

 (ليبريا)

 Vibeke Gram Mortensenة السيد عضو:

 (الدانمرك)

 Osamu Kubotaد السي العضو المناوب:

 (اليابان)

 Zoltán Kálmánد السي عضو:
 (هنغاريا)

 Andrzej Halasiewicz السيد المناوب: العضو
 )بولندا(

 Benito Santiago Jiménez Saumaد السي المقرر:

 (المكسيك)

http://executiveboard.wfp.org/
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 187 اعتماد جدول األعمال 

 187 انتخاب هعضاء هيئة المكتا وتعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2016/EB.1/1  187 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

  قضايا السياسات

2016/EB.1/2 ( 2017-2014االتعراض منتصف المدة للخبة االالتراتيجية) 187 

2016/EB.1/3  188 دبة عمل المساواة بين الجنسين 

2016/EB.1/4  188 المخاطربيان تقبُّل 

   

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 

2016/EB.1/5  (2015منتصف عام  – 2011)تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية لدولة فلسبين، 

 ورد اإلدارة علي 

188 

2016/EB.1/6  188 (2020-2016) 200813طاجيكستان  –البرامج القبرية 

   

  الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهاد  

2016/EB.1/7  188 (2020-2016) 200914إندونيسيا  –البرامج القبرية 

2016/EB.1/8  188 200202البرنامج القبري لكمبوديا  –الزيادات في ميزانيات األنشبة اإلنمائية 

  

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2016/EB.1/9  189 (2020-2016) 200846بيساو  -غينيا  –البرامج القبرية 

   

  مسائل التسيير واإلدارة

2016/EB.1/10  189 البرنامجتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2016/EB.1/11  189 2015التنفيذي، ملخص هعمال الدورة العادية الثانية للمجلس 

 190 جدول األعمال الملحق األول
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 القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس جدول األعمالو 

 2016 فبراير/ باط 8 

  

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر 

 Stephanie Hochstetter Skinner-Kléeالسيدة  ا المجلس التنفيذي، وفقا لالئحت  الدادلية، العادةانتخَ  

بنما، القائمة ) Angélica Jácomeت السيدة ( لمنصا الرئيس لفترة النة واحدةو وانتُخبجيم)غواتيماال، القائمة 

 ( عضوا مناوباوجيم

 العادة السيد ( نائبا للرئيسو وانتُخاالهند، القائمة باء) Vimlendra Sharanوانتخا المجلس 

Majid Dehghan-Shoar (عضوا مناوباوجمهورية إيران اإلالالمية، القائمة باء ) 

(؛ جنوب هفريقيا، القائمة هلف) Anna-Marie Moulton دةوانتخا المجلس الممثليَن التالية هالماؤهم: السي

)هنغاريا،  Zoltán Kálmán؛ والسيد (الدانمرك، القائمة دال) Vibeke Gram Mortensenة والسيد

خا االنتخابية الثالث األدرىو وانت البرنامجللمكتا لفترة النة واحدة؛ ممثلين بذلك قوائم  هعضاء   القائمة هاء(

 Osamu Kubota (؛ والسيدليبريا، القائمة هلف) Mohammed S.L. Sheriffالمجلس هيضا العادة السيد 

 مناوبينو ( هعضاء  ، القائمة هاءولنداب) Andrzej Halasiewicz(؛ والسيد اليابان، القائمة دال)

كما عيَّن المجلس، وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحت  الدادلية، السيد 

Benito Santiago Jiménez Sauma (مقررا للدورة العادية األولى لعام المكسيك، القائمة جيم )و2016 

 2016ط براير/ باف 8 

  

الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، التي الترد نقاطها األالاالية في ملخص  والتنفذ األمانة القرارات والتوصيات

 هعمال الدورةو

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2016/EB.1/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

ي ملخص وتعليقات المجلس علي  ف هحاط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذيةو والترد النقاط الرئيسية للعرض 

 هعمال الدورةو

 2016ط براير/ باف 8 

  

 قضايا السياسات

2016/EB.1/2 ( 2017-2014استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية) 

 "(2017-2014) للبرنامجاالتعراض منتصف المدة للخبة االالتراتيجية "هحاط المجلس علما بالوثيقة  

WFP/EB.1/2016/4-A)مع مراعاة االعتبارات التي هثارها المجلس هثناء مناقشت و ،) 

 2016ط براير/ باف 8 
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2016/EB.1/3 خطة عمل المساواة بين الجنسين 

(، مع مراعاة WFP/EB.1/2016/4-Bهحاط المجلس علما بالوثيقة "دبة عمل المساواة بين الجنسين" ) 

 التي هثارها المجلس هثناء مناقشت واالعتبارات 

 2016ط براير/ باف 8 

  

2016/EB.1/4 بيان تقبُّل المخاطر 

مع مراعاة االعتبارات التي ، (WFP/EB.1/2016/4-Cوثيقة "بيان تقبُّل المخاطر" )الهحاط المجلس علما ب 

 هثارها هثناء مناقشت و

 2016ط براير/ باف 8 

  

 للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالحافظة اإلقليمية 

2016/EB.1/5 ( 2015منتصف عام  – 2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لدولة فلسطين)، عليه اإلدارة ورد 

منتصف عام  – 2011هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية لدولة فلسبين ) 

2015( ")WFP/EB.1/2016/5 ورد اإلدارة علي  الوارد في الوثيقة )

WFP/EB.1/2016/5/Add.1 + Corr.1 وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع ،

 مراعاة االعتبارات التي هثارها المجلس هثناء مناقشت و

 2016ط براير/ باف 9 

  

2016/EB.1/6 (2020-2016) 200813 طاجيكستان – القطرية البرامج 

، (WFP/EB.1/2016/6/3)( 2020-2016) 200813وافق المجلس على البرنامج القبري لباجيكستان  

مليون دوالر همريكي، وبتكلفة إجمالية  39طنا متريا بتكلفة قدرها  64 624الذي تبلغ متبلبات  من األغذية 

 مليون دوالر همريكيو 6و80قدرها  البرنامجيتحملها 

 2016ط براير/ باف 9 

  

 الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهاد 

2016/EB.1/7 (2020-2016) 200914 إندونيسيا – القطرية البرامج 

، (WFP/EB.1/2016/6/2( )2020-2016) 200914وافق المجلس على البرنامج القبري إلندونيسيا  

 مليون دوالر همريكيو 8و14قدرها  البرنامجيتحملها  إجماليةتكلفة ب

 2016ط براير/ باف 9 

  

2016/EB.1/8 200202 لكمبوديا القطري البرنامج – اإلنمائية األنشطة ميزانيات في الزيادات 

مليون دوالر همريكي في ميزانية البرنامج القبري لكمبوديا  4و46وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

200202 (WFP/EB.1/2016/7 مننع ،) إلننى  2016يننولننيننو/تننمننوز  1 نننننننهننرا مننن  30تننمننندينننده لننمننندة

 و2018ديسمبر/كانون األول  31

 2016ط براير/ باف 9 
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 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2016/EB.1/9 (2020-2016) 200846 بيساو - غينيا – القطرية البرامج 

 ،(WFP/EB.1/2016/6/1)( 2020-2016) 200846بيساو  -وافق المجلس على البرنامج القبري لغينيا  

مليون دوالر همريكي، وتبلغ متبلبات  من  23طنا متريا بتكلفة قدرها  21 720الذي تبلغ متبلبات  من األغذية 

مليون  3و38قدرها  البرنامجمليون دوالر همريكي، بتكلفة إجمالية يتحملها  8و4التحويالت القائمة على النقد 

 دوالر همريكيو

 2016ط براير/ باف 9 

  

 مسائل التسيير واإلدارة

2016/EB.1/10  التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامجتقارير وحدة 

هحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة "تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة  

 و(WFP/EB.1/2016/10)العالمي"  األغذية بعمل برنامج

 2016ط براير/ باف 10 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2016/EB.1/11 2015، ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي 

"، والترد 2015، وافق المجلس على الوثيقة "مشروع ملخص هعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي 

 وWFP/EB.2/2015/15النسخة النهائية من  في الوثيقة 

 2016ط براير/ باف 10 
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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

 قضايا السياسات -4

 )للنظر( (2017-2014ة )االتعراض منتصف المدة للخبة االالتراتيجي (أ

 )للنظر(لمساواة بين الجنسين بشأن اعمل الدبة  (ب

 )للنظر(بيان تقبُّل المخاطر  (ج

 )للعلم(تحديث عن الياالة التغذية  (د

 )للعلم(تحديث عن االتراتيجية  ؤون العاملين  (ه

 )للنظر( تقارير التقييم -5

  تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية لدولة فلسبين، ورد اإلدارة علي 

 المسائل التشغيلية

 )للموافقة( البرامج القطرية -6

 200846بيساو  - غينيا 

  200914إندونيسيا 

  200813طاجيكستان 

 )للموافقة( المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها -7

  الزيادات في ميزانيات األنشبة اإلنمائية

  200202كمبوديا 

 )للعلم( تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية -8

  المشروعات اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي (أ

 (2015ديسمبر/كانون األول  31 -يناير/كانون الثاني  1)

  200770ليشتي  -تيمور 

 الزيادات في ميزانيات األنشبة اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي (ب

 (2015ديسمبر/كانون األول  31 -يناير/كانون الثاني  1)

 وافق عليها المدير التنفيذيالزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش التي  (ج

 (2015ديسمبر/كانون األول  31 -يوليو/تموز  1)

 عمليات البوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي هو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (د

 (2015ديسمبر/كانون األول  31 -يوليو/تموز  1)
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 المسائل التنظيمية واإلجرائية -9

  للعلم(( 2017-2016عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين )برنامج( 

 مسائل التسيير واإلدارة  -10

  للنظر( البرنامجتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل( 

 )للموافقة( 2015ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  -11

 مسائل أخرى -12

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة -13



الثانيالقسم   
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 قرارات وتوصيات

 2016الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية

 2016/حزيران يونيو 17-13روما، 

 عامالتوزيع: 

 2016يونيو/حزيران  17التاريخ: 

 نكليزيةإلااللغة األصلية: 

 

 من جدول األعمال  13البند 

WFP/EB.A/2016/13 

 والتوصيات المعتمدةالقرارات 

 و(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

 هيئة مكتب المجلس التنفيذي

  Stephanie Hochstetter Skinner-Kléeالسيدة سعادة الرئيس:

 )غواتيماال(

 Angélica Jácomeة السيد العضو المناوب:

 )بنما(

 Vimlendra Sharanالسيد  نائا الرئيس:

 )الهند(

 Majid Dehghan-Shoarسعادة السيد  العضو المناوب:

 )جمهورية إيران اإلالالمية(

 Anna-Marie Moulton السيدة عضو:

 )جنوب هفريقيا(

 Mohammed S.L. Sheriff سعادة السيد العضو المناوب:

 )ليبريا(

 Vibeke Gram Mortensenة السيد عضو:

 (الدانمرك)

 Osamu Kubotaالسيد  العضو المناوب:

 )اليابان(

 Zoltán Kálmánد السي عضو:
 (هنغاريا)

 Andrzej Halasiewicz السيد العضو المناوب:
 )بولندا(

 Inge Nordangالسيد  المقرر:

 )النرويج(

 

http://executiveboard.wfp.org/
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 195 اعتماد جدول األعمال 

 195 تعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2016/EB.A/1  195 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

   التقارير السنوية

2016/EB.A/2  195 2015تقرير األداء السنوي لعام 

   

  قضايا السياسات

2016/EB.A/3  195 (2021-2017) للبرنامجالخبة االالتراتيجية 

2016/EB.A/4 196 الياالة الخبط االالتراتيجية القبرية 

2016/EB.A/5 196 تحديث عن االتعراض اإلطار المالي 

2016/EB.A/6  196 في االالتجابة اإلنسانية الجماعية البرنامجتحديث عن دور 

   

  مسائل الموارد والمالية والميزانية

2016/EB. A/7  196  2015الحسابات السنوية المراجعة لعام 

2016/EB. A/8 تعيين عضوين من المجلس التنفيذي في فريق االدتيار المعني بتعيين عضوين من هعضاء لجنة 

 مراجعة الحسابات

197 

2016/EB.A/9 197 االتخدام حساب االالتجابة العاجلة ألنشبة االالتعداد 

2016/EB.A/10 198 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

2016/EB.A/11  198 التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من المدير التنفيذي بشأن 

2016/EB.A/12  198  علي البرنامجتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن هداء برنامج التغذية المدرالية، ورد إدارة 

2016/EB.A/13  198 علي  البرنامج، ورد إدارة البرنامجتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن طيران 

2016/EB.A/14 198 تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي 

2016/EB.A/15  البرنامجتقرير عن االتخدام آليات التمويل بالسلف في 

 (2015ديسمبر/كانون األول  31 – يناير/كانون الثاني 1)

199 

   

  تقارير التقييم

2016/EB.A/16  199 2015تقرير التقييم السنوي لعام 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2016/EB.A/17  199 ، ورد اإلدارة علي (2015-2011) القبرية لموريتانياتقرير موجز عن تقييم الحافظة 
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 الصفحة  

 الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهاد  

2016/EB.A/18   199 200907جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  –العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

  

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2016/EB.A/19  200 200712إثيوبيا  –في ميزانيات العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش الزيادات 

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2016/EB.A/20  200 200944زمبابوي  –العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

2016/EB.A/21  200 200692مالوي  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2016/EB.A/22  ،200 2016ملخص هعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي 

   

 201 جدول األعمال   الملحق األول 
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 القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس جدول األعمالو 

 2016يونيو/حزيران  13 

  

 تعيين المقرر 

)النرويج، القائمة  Inge Nordangعيّن المجلس، وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحت  الدادلية، العادة السيد  

 و2016دال( مقررا للدورة السنوية لعام 

 2016 يونيو/حزيران 13 
  

المجلس، التي الترد نقاطها األالاالية في ملخص والتنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت 

 هعمال الدورةو

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2016/EB.A/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

هحاط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذيةو والترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس علي  في ملخص  

 الدورةوهعمال 

 2016 يونيو/حزيران 13 

  

 التقارير السنوية

2016/EB.A/2  2015تقرير األداء السنوي لعام 

(، مع مالحظة هن  يتضمن WFP/EB.A/2016/4" )2015وافق المجلس على "تقرير األداء السنوي لعام  

من النظام األالاالي  3-في تلك السنةو وطلا المجلس، وفقا للمادة السادالة البرنامجالجال  امال ألداء 

، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي EB.A/11/2000و EB.A/2/2000، وعمال بقراري  للبرنامج

E/2013/L.17 وقرار مجلس منظمة األغذية والزراعة في دورت  الثامنة واألربعين بعد المائة في عام ،

إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة  2015تقرير األداء السنوي لعام  ، إحالة2013

 و2015األغذية والزراعة، مشفوعا بهذا القرار وبقرارات  وتوصيات  لعام 

 2016 يونيو/حزيران 14 

  

 قضايا السياسات

2016/EB.A/3  (2021-2017) الخطة االستراتيجية للبرنامج 

 (WFP/EB.A/2016/5-A)(" 2021-2017) للبرنامجهحاط المجلس علما بوثيقة "الخبة االالتراتيجية  

و وتبلع المجلس إلى تلقي المشروع النهائي 2030بمواءمة عمليات  مع دبة عام  البرنامجوهكد دعم  اللتزام 

 2016اليقدم إلى دورت  العادية الثانية عام (" الذي 2021-2017) للبرنامجمن وثيقة "الخبة االالتراتيجية 

 التماالا للموافقة، على هن تراعى المسائل التي هثارها المجلس هثناء مناقشت و

 2016يونيو/حزيران  14 
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2016/EB.A/4 سياسة الخطط االستراتيجية القطرية 

(و وتبلع WFP/EB.A/2016/5-Bهحاط المجلس علما بوثيقة "الياالة الخبط االالتراتيجية القبرية" ) 

المجلس إلى تلقي المشروع النهائي من وثيقة "الياالة الخبط االالتراتيجية القبرية" الذي اليقدم إلى دورت  

 التماالا للموافقة، على هن تراعى المسائل التي هثارها المجلس هثناء مناقشت و 2016العادية الثانية عام 

 2016يونيو/حزيران  14 

 

2016/EB.A/5 تحديث عن استعراض اإلطار المالي 

 :، فإن (*WFP/EB.A/2016/5-C/1)بعد هن نظر المجلس في وثيقة "تحديث االتعراض اإلطار المالي"  

 هحاط علما بالعمل الجاري الالتعراض اإلطار المالي؛ (1

لقبرية، اتبلع إلى االتنتاجات االتعراض اإلطار المالي، بما في ذلك هيكل لميزنة وتخبيط الحوافا  (2

 و2016اليقدم للموافقة علي  في الدورة العادية الثانية لعام 

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،)  

والزراعة وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  14 

  

2016/EB.A/6 تحديث عن دور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية 

في االالتجابة اإلنسانية الجماعية"  البرنامجهحاط المجلس علما بوثيقة "تحديث عن دور  

(WFP/EB.A/2016/5-E و) 

 2016يونيو/حزيران  14 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية 

2016/EB.A/7  2015الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 :إن المجلس 

، مقترنة بتقرير مراجع الحسابات 2015لعام  للبرنامجوافق على الحسابات السنوية المراجعة  (1

 )ب( من النظام األالاالي؛6 –الخارجي، عمال بالمادة الرابعة عشرة 

لشبا المبالغ  2015دوالر همريكي من الحساب العام في عام  3 914 27و774الحا االتخدام  (2

  المستحقة؛

فقات التشغيلية في نفس تشكل جزءا من الن 2015الحا هن دسائر ما بعد التسليم للسلع في عام  (3

 الفترةو

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  15 
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2016/EB.A/8  تعيين عضوين من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة

 الحسابات

اض ادتيار ألغروافق المجلس على تعيين العضوين التاليين في فريق ادتيار هعضاء لجنة مراجعة الحسابات  

 عضوين من هعضائها:

  العادةMohammed S.L. Sheriff السفير والممثل الدائم لليبريا، ممثال للمجلس التنفيذي ، 

  الدكتور الببياMafizur Rahman ،المستشار االقتصادي والممثل الدائم المناوب لبنغالديش ،

 ممثال للمجلس التنفيذي

 توصيات  إلى المدير التنفيذي ورئيس المجلسووطلا إلى فريق االدتيار هن يرفع 

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  15 

 

2016/EB.A/9 استخدام حساب االستجابة العاجلة ألنشطة االستعداد 

، على WFP/EB.A/2016/6-C/1وافق المجلس، بعد هن نظر في توصيات األمانة الواردة في الوثيقة  

ماليين  6هنشبة االالتعداد على هاّل يتجاوز ذلك حدا هقصى قدره  االتخدام حساب االالتجابة العاجلة ألغراض

 دوالر همريكي في السنة الواحدةو

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

المالية لمنظمة األغذية والزراعة وتعليقات لجنة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  15 

  

2016/EB.A/10 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

" هحاط المجلس علما بوثيقة "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

(WFP/EB.A/2016/6-D/1/Rev.2و) 

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  15 

  

2016/EB.A/11 التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من المدير التنفيذي بشأنه 
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هحاط المجلس علما بوثيقة "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي"  

(WFP/EB.A/2016/6-E/1 والحا هن ) عمل الرقابة المنفذ والمبلغ عن  لم يكشف عن هي هوج  ضعف

والتي يمكن هن  البرنامجمهمة في عمليات المراقبة الدادلية والحوكمة وإدارة المخاطر القائمة في هرجاء 

 يكون لها تأثير  امل على تحقيق ههداف و

 حسين التي هبرزها التقريرووحث المجلس اإلدارة على اغتنام فرص الت

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  15 

  

2016/EB.A/12 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن أداء برنامج التغذية المدرسية، ورد إدارة البرنامج عليه 

هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن هداء برنامج التغذية  

علي  الوارد في الوثيقة  البرنامج، ورد إدارة  (WFP/EB.A/2016/6-F/1)"المدرالية

WFP/EB.A/2016/6-F/1/Add.1 وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة ،

 .االعتبارات التي هثارها المجلس هثناء مناقشت 

ة والميزانية لألمم المتحدة كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدار

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  15 

  

2016/EB.A/13  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن طيران البرنامج، ورد إدارة البرنامج عليه 

 "البرنامجهحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن طيران  

(WFP/EB.A/2016/6-G/1) ، علي  الوارد في الوثيقة  البرنامجورد إدارة

WFP/EB.A/2016/6-G/1/Add.1 مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة ، وحث على اتخاذ

 االعتبارات التي هثارها المجلس هثناء مناقشت و

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

لية لمنظمة األغذية والزراعة وتعليقات لجنة الما

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  15 

2016/EB.A/14 تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي 

هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي"  

(WFP/EB.A/2016/6-H/1*و) 

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 
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 2016يونيو/حزيران  15 

 

2016/EB.A/15 ديسمبر/كانون األول  31–يناير/كانون الثاني  1) تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج

2015) 

 –يناير/كانون الثاني  1)لبرنامج هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن االتخدام آليات التمويل بالسلف في ا 

 (و*WFP/EB.A/2016/6-I/1(" )2015ديسمبر/كانون األول  31

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2, WFP/EB.A/2016/5-C/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2016/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3, WFP/EB.A/2016/6-C/3و) 

 2016يونيو/حزيران  15 

  

 تقارير التقييم

2016/EB.A/16  2015تقرير التقييم السنوي لعام 

، ورد اإلدارة (WFP/EB.A/2016/7-A" )2015 لعام هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير التقييم السنوي 

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن WFP/EB.A/2016/7-A/Add.1علي  الوارد في الوثيقة 

 التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي هثارها المجلس هثناء مناقشت و

 2016يونيو/حزيران  16 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2016/EB.A/17  (، ورد اإلدارة عليه2015-2011الحافظة القطرية لموريتانيا )تقرير موجز عن تقييم 

(" 2015-2011)موريتانيا هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية ل 

WFP/EB.A/2016/7-B/Rev.1) ورد اإلدارة علي  الوارد في الوثيقة ،)

WFP/EB.A/2016/7-B/Add.1إلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة ، وحث على اتخاذ مزيد من ا

 االعتبارات التي هثارها المجلس هثناء مناقشت و

 2016يونيو/حزيران  16 

  

 الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهاد 

2016/EB.A/18  200907جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

العملية الممتدة لرغاثة واإلنعاش المقترحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وافق المجلس على  

 "الدعم التغذوي لألطفال والنساء وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على الحد من مخاطر الكوارث" 200907

(WFP/EB.A/2016/8-A/1/Rev.1)و 

 2016يونيو/حزيران  16 
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 أفريقياالحافظة اإلقليمية لشرق ووسط 

2016/EB.A/19 200712إثيوبيا  – الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

لعملية الممتدة لرغاثة في ميزانية ا مليون دوالر همريكي 186وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

وتحويل الفئات المفتقرة إلى األمن الغذائي نحو االالتجابة لألزمات اإلنسانية  – 200712واإلنعاش في إثيوبيا 

 (وWFP/EB.A/2016/8-B/1االتراتيجيات هكثر مرونة )

 2016يونيو/حزيران  16 

  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2016/EB.A/20  200944زمبابوي  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"بناء القدرة على الصمود  200944لرغاثة واإلنعاش المقترحة لزمبابوي وافق المجلس على العملية الممتدة  

 (وWFP/EB.A/2016/8-A/2من هجل القضاء على الجوع" )

 2016يونيو/حزيران  16 

  

2016/EB.A/21  200692مالوي  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

مليون دوالر همريكي في ميزانية العملية الممتدة لرغاثة  257المقترحة البالغة وافق المجلس على الزيادة  

االالتجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود  – 200692واإلنعاش في مالوي 

(WFP/EB.A/2016/8-B/2 وتمديدها لتسعة ه هر من ،)ديسمبر/كانون  31حتى  2017هبريل/نيسان  1

 و2017األول 

 2016يونيو/حزيران  16 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2016/EB.A/22  ،2016ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي 

"، والترد 2016وافق المجلس على الوثيقة "مشروع ملخص هعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي،  

 وWFP/EB.1/2016/14النسخة النهائية من  في الوثيقة 

 2016يونيو/حزيران  17 
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 الملحق األول 

 جدول األعمال 

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال -1

 تعيين المقرر -2

 كلمة خاصة يلقيها قداسة البابا فرانسيس

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  -3

 التقارير السنوية  -4

  للموافقة( 2015تقرير األداء السنوي لعام( 

 قضايا السياسات -5

 )للنظر(( 2021-2017) للبرنامجالخبة االالتراتيجية  (أ

 )للنظر( يةالقبر ةاالالتراتيجي خبطال الياالة (ب

 )للنظر(تحديث عن االتعراض اإلطار المالي  (ج

الخبط الياالة ووإطار النتائج المؤالسية، (، 2021-2017تحديث عن دارطة البريق المتكاملة للخبة االالتراتيجية ) (د

 (للعلم)، واالتعراض اإلطار المالي ةالقبري ةاالالتراتيجي

 )للنظر(في االالتجابة اإلنسانية الجماعية  البرنامجتحديث عن دور  (ه

 )للعلم(تحديث عن الياالة المساواة بين الجنسين  (و

 )للعلم(يدز لفيروس نقص المناعة البشرية واإل البرنامجتحديث عن عمليات تصدي  (ز

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -6

 )للموافقة( 2015الحسابات السنوية المراجعة لعام  (أ

 لحساباتا مراجعة لجنة هعضاء من عضوين بتعيين المعني االدتيار فريق في التنفيذي المجلس من عضوين تعيين (ب

 )للموافقة(

 )للموافقة(نشبة االالتعداد ألاالتخدام حساب االالتجابة العاجلة  (ج

 )للنظر(التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات  (د

 )للنظر( بشأن  ومذكرة من المدير التنفيذي)للنظر( التقرير السنوي للمفتش العام  (ه

 )للنظر(علي   البرنامج، ورد إدارة )للنظر(برنامج التغذية المدرالية هداء تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن  (و

 )للنظر(علي   البرنامج، ورد إدارة )للنظر( البرنامجتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن طيران  (ز

 )للنظر(تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي  (ح

 البرنامجتقرير عن االتخدام آليات التمويل بالسلف في  (ط

 )للنظر(( 2015ديسمبر/كانون األول  31-يناير/كانون الثاني  1)

)ح(  4-والثالثة عشرة 4-االتخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف )المادتان الثانية عشرة عنتقرير المدير التنفيذي  (ي

 )للعلم(من الالئحة العامة( 

 تقارير التقييم -7

 )للنظر(، ورد اإلدارة علي  2015تقرير التقييم السنوي لعام  (أ

 )للنظر(، ورد اإلدارة علي  تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية لموريتانيا (ب

 )للعلم(حالة تنفيذ توصيات التقييم  (ج
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 المسائل التشغيلية

 )للموافقة(المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها  -8

 العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش  (أ

 200907 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 200944 زمبابوي 

 العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش الزيادات في ميزانيات  (ب

  200712إثيوبيا 

  200692مالوي 

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -9

 ( 2017-2016برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ))للعلم( 

 مسائل التسيير واإلدارة -10

 كلمة الهيئات الممثلة للموظفين همام المجلس (أ

 )للعلم( 2015ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1تقرير عن دسائر ما بعد التسليم للفترة  (ب

 )للعلم( البرنامجفي  تحديث عن  راء األغذية (ج

 )للعلم(تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين والفئات العليا  (د

 )للعلم(التقرير األمني  (ه

 )للموافقة( 2016للمجلس التنفيذي لعام  األولىملخص أعمال الدورة العادية  -11

 مسائل أخرى -12

عن الزيارة الميدانية المشتركة للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة  فوي تقرير  (أ

مج هة، وبرناللسكان/مكتا األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للبفولة، وهيئة األمم المتحدة للمر

 )للعلم(األغذية العالمي 

 )للعلم(تحديث عن مبادرة االمتياز في إدارة التكاليف  (ب

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة



الثالثالقسم   
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 قرارات وتوصيات

 2016الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  17-14روما، 

 عامالتوزيع: 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  17التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال  15البند 

WFP/EB.2/2016/15  

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

 

 و(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

 هيئة مكتب المجلس التنفيذي

  Stephanie Hochstetter Skinner-Kléeسعادة السيدة الرئيس:

 )غواتيماال(

 Angélica Jácomeة السيد العضو المناوب:

 )بنما(

 Anil Wadhwaالسيد سعادة  نائا الرئيس:

 )الهند(

  Majid Dehghan Shoarسعادة السيد  العضو المناوب:

 )جمهورية إيران اإلالالمية(

  Anna-Marie Moulton السيدة عضو:

 )جنوب هفريقيا(

 Mohammed S.L. Sheriff سعادة السيد العضو المناوب:

 )ليبريا(

 Vibeke Gram Mortensenة السيد عضو:

 (الدانمرك)

 Osamu Kubotaالسيد  العضو المناوب:

 )اليابان(

 Zoltán Kálmánد السي عضو:
 (هنغاريا)

 Artur Pollok السيد العضو المناوب:
 )بولندا(

 Evgeny Vakulenkoالسيد  المقرر:

 (التحاد الروالي)ا

 

http://executiveboard.wfp.org/
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 206 اعتماد جدول األعمال 

 206 إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة في هيئة المكتا وتعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2016/EB.2/1  206 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

  قضايا السياسات

2016/EB.2/2  206 (2021-2017) للبرنامجالخبة االالتراتيجية 

2016/EB.2/3 ( 2021-2017إطار النتائج المؤالسية) 207 

2016/EB.2/4 207 الياالة الخبط االالتراتيجية القبرية 

2016/EB.2/5 روما في مقارها توجد التي المتحدة األمم منظمات بين التعاون: 

 2030 عام دبة تحقيق
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  والميزانيةمسائل الموارد والمالية 

2016/EB.2/6  208 (2019-2017لردارة ) البرنامجدبة 

2016/EB.2/7 208 االتعراض اإلطار المالي 

   

  تقارير التقييم

2016/EB.2/8 ( 2016-2015تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات) 210 

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2016/EB.2/9  210 (، ورد اإلدارة علي 2015-2011تقييم الحافظة القبرية لبوروندي )تقرير موجز عن 

2016/EB.2/10  210 200119البرنامج القبري لبوروندي  –الزيادات في ميزانيات األنشبة اإلنمائية 

2016/EB.2/11  211 200572جنوب السودان  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2016/EB.2/12   211 (2020-2017) 200960كوت ديفوار  –البرامج القبرية 

2016/EB.2/13  211 200163البرنامج القبري لبوركينا فاالو  –الزيادات في ميزانيات األنشبة اإلنمائية 

2016/EB.2/14  211 200247البرنامج القبري لغانا  –الزيادات في ميزانيات األنشبة اإلنمائية 

2016/EB.2/15  211 200961النيجر  –العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

2016/EB.2/16  212 200713تشاد  –العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش الزيادات في ميزانيات 
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 الصفحة  

  الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهاد 

2016/EB.2/17  212 200447هفغانستان  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2016/EB.2/18  212 200287البرنامج القبري لمالوي  –الزيادات في ميزانيات األنشبة اإلنمائية 

2016/EB.2/19  212 200735مدغشقر  –الممتدة لرغاثة واإلنعاش الزيادات في ميزانيات العمليات 

   

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2016/EB.2/20 ( ورد اإلدارة علي 2015-2010تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية للعراق ،) 212 

2016/EB.2/21  212  200987هزمة الالجئين السوريين )اإلقليمية(  –العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

2016/EB.2/22  213 200988الجمهورية العربية السورية  –العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

2016/EB.2/23  213 200953هوكرانيا  –العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش 

2016/EB.2/24 213 200709دولة فلسبين  – واإلنعاش لرغاثة الممتدة العمليات ميزانيات في الزيادات 

   

  المسائل التنظيمية واإلجرائية

2016/EB.2/25 ( 2018-2017برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 213 

   

  مسائل التسيير واإلدارة

2016/EB.2/26 213 تعيين مدير التقييم 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2016/EB.2/27  ،214 2016ملخص هعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي 

   

  المشروعات الموافق عليها عن طريق المراسلة

 214 200618هايتي  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش  

   

 215 جدول األعمال الملحق األول

   

   

   



 

206 
 

 القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس جدول األعمالو 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

 المقرر وتعيين المكتب هيئة في الشاغرة المقاعد لشغل انتخابات إجراء 

 عضوا في هيئة المكتا)الهند، القائمة باء(  Anil Wadhwaالمجلس العادة السيد  انتَخا 

  عضوا مناوبا في الهيئةو)بولندا، القائمة هاء(  Artur Pollok دوالسي

)االتحاد الروالي،  Evgeny Vakulenkoالسيد  ،ن المجلس، وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحت  الدادليةوعيَّ 

 و2016القائمة هاء( مقررا للدورة العادية الثانية لعام 

 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 14 

  

والتنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، التي الترد نقاطها األالاالية في ملخص 

 هعمال الدورةو

  

 االستراتيجية الراهنة والمقبلةالقضايا 

2016/EB.2/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

هحاط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذيةو والترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس علي  في ملخص  

 هعمال الدورةو

 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 14 

  

 قضايا السياسات

2016/EB.2/2 ( 2021-2017الخطة االستراتيجية للبرنامج) 

 وثيقة ىعل ، كما وردت في الالئحة العامة والنظام األالاالي،البرنامج بوالية التزام  تأكيد معيدا المجلس، وافق 

 التوائم التي ،(*WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2(" )2021-2017) للبرنامج االالتراتيجية الخبة"

 للبرنامج األالاالي التركيز يبقى هن إلى تبلع  إلى المجلس ه اروو المستدامة التنمية ههداف مع البرنامج عمليات

 لمبا رةا اإلنسانية المساعدة وتوفير الغذائي، باألمن المتعلقة البوارئ لحاالت االالتجابة مسألة على منصبا

 الجزء يمثل ذلك يظل وهن اإلنسانية، بالمبادئ والتمسك العيش، كسا والبل األرواح إنقاذ على تساعد التي

 مع بالتعاون( 2021-2017) االالتراتيجية لخبت  البرنامج تنفيذ بأهمية المجلس وهقرّ و عمليات  من األكبر

 ةالمتحد األمم منظومة في األدرى والكيانات الزراعية، للتنمية الدولي والصندوق والزراعة، األغذية منظمة

 والمستدامة التنمية ههداف تحقيق البيل في النتائج تعظيم هجل من اإلنمائية

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/2،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

 (WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/3و) 

 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 14 
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2016/EB.2/3 ( 2021-2017إطار النتائج المؤسسية) 

( 2021-2017إطار النتائج االالتراتيجية المؤالسية ) بعد هن نظر المجلس في 

(WFP/EB.2/2016/4-B/1/Rev.1*ف ،)قد: 

  (؛2021-2017) للبرنامجوافق على إطار النتائج المؤالسية 

 ( و2021-2017هحاط علما بنهج هداء اإلدارة) 

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/2،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

 (WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/3و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

2016/EB.2/4 سياسة الخطط االستراتيجية القطرية 

 إن المجلس: 

 على " وافق( "الياالة الخبط االالتراتيجية القبريةWFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1*؛) 

  م طلا إلي  دببا االتراتيجية قبرية تشمل ميزانيات تجريبية للحوافا القبرية إلى المدير التنفيذي هن يقد 

 )الخبط االالتراتيجية القبرية التجريبية(؛ 2017للموافقة عليها في عام 

 وهو رنامجالبهن الياالة الخبط االالتراتيجية القبرية تنص على تعديل فئات البرامج القائمة في  الحا ،

م بناء  على ذلك، وريثما يت وهذن، للبرنامجئحة العامة والنظام المالي ما يقتضي إددال تعديالت على الال

، 2017االنتهاء من التعديالت المعيارية المتوقّع هن يوافق عليها المجلس في دورت  العادية الثانية لعام 

 للبرنامجالي مبأن تُبَبّق مؤقتا على الخبط االالتراتيجية القبرية التجريبية هحكام الالئحة العامة والنظام ال

 التي تشير إلى فئات البرامج القائمة كما لو كانت تشير إلى الخبة االالتراتيجية القبرية؛

 إلى األمانة هن تقترح تعديالت على المصبلحات البرامجية المستخدمة في الالئحة العامة والنظام  طلا

من هجل االتيعاب إطار الخبط االالتراتيجية القبرية وعرضها على المجلس التنفيذي  للبرنامجالمالي 

 و2017للموافقة عليها في دورت  العادية الثانية لعام 

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/2،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

 (WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/3و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

2016/EB.2/5 2030 عام خطة روما: تحقيق في مقارها توجد التي المتحدة األمم منظمات بين التعاون 

 عام بةد تحقيق: روما في مقارها توجد التي المتحدة األمم منظمات بين التعاون" بالوثيقة علما المجلس هحاط 

2030( "WFP/EB.2/2016/4-D/Rev.1و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15 
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 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2016/EB.2/6  (2019-2017لإلدارة )خطة البرنامج 

(، WFP/EB.2/2016/5-A/1/Rev.2(" )2019-2017لردارة ) البرنامجبعد هن نظر المجلس في "دبة  

 فقد:

مليار  2و5يفترض مستوى  من التمويل قدره  2017بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  هحاط علما (1

 ؛2017دوالر همريكي في عام 

، ومقترحات 2017مليارات دوالر همريكي لعام  0و9باالحتياجات التشغيلية المتوقعة البالغة  هحاط علما (2

 تحديد األولويات لمواءمة ذلك مع التمويل المتوقع، على النحو المبين في القسم الثالث؛

مليون دوالر همريكي، على هن يُخصَّص  4و335بمبلغ  2017على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  وافق (3

 على النحو التالي:

 همريكي دوالر مليون 0و146 القبرية والمكاتا اإلقليمية المكاتا: البرامج دعم

 همريكي دوالر مليون 6و53    المقر: البرامج دعم

 همريكي دوالر مليون 8و135    اإلدارية والشؤون اإلدارة

 أمريكي دوالر مليون 335.4     المجموع

مليون دوالر همريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حساب االالتجابة  15على نقل مبلغ  وافق (4

 العاجلة؛

 ؛2017في المائة لعام  0و7على معدل مؤالسي واحد الالترداد تكاليف الدعم غير المبا رة قدره  وافق (5

 وتبلع، 2017مليون دوالر همريكي لسلف الخدمات المؤالسية بدءا من عام  82على القف قدره  وافق (6

 إلى االتعراض ذلك على نحو منتظم في إطار دبط اإلدارة المقبلة؛

للمدير التنفيذي بتعديل مكّون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغيّر في مستوى اإليرادات  هذن (7

 في المائة من التغير المتوقع في اإليراداتو 2لسنة، بمعدل ال يتجاوز المتوقعة ل

كما هحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/2،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

 (WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/3و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15   

  

2016/EB.2/7 استعراض اإلطار المالي 

 :قد(، فWFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1بعد هن نظر المجلس في االتعراض اإلطار المالي ) 

 ؛الميزنة من هجل الفعالية التشغيليةبأن االالتعراض مؤلف من ثالثة مسارات عمل هي:  هحاط علما (1

 ؛لتمويل بالسلف الكبيرةاو ؛التخبيط المستند إلى المواردو

بأن  بموجا الياالة الخبط  الميزنة من هجل الفعالية التشغيلية"فيما يتصل بمسار عمل " هحاط علما (2

، فإن كل دبة االتراتيجية قبرية ودبة (*WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1)االالتراتيجية القبرية 

االتراتيجية مؤقتة وعملية طوارئ محدودة التتضمن ميزانية للحافظة القبرية تنببق عليها آليات الموافقة 

 والترتيبات االنتقالية وترتيبات التنفيذ المحددة في الياالة الخبط االالتراتيجية القبرية؛

بموجا الياالة الخبط االالتراتيجية القبرية، التُقدم دبط االتراتيجية قبرية تتضمن بأن   هحاط علما (3

ميزانيات تجريبية للحوافا القبرية )دبط االتراتيجية قبرية تجريبية( إلى المجلس للموافقة عليها في 

فظة اإلى المدير التنفيذي هن يضمن االالتر اد في التصميم النهائي لهيكل ميزانية الحوطلا ، 2017عام 

 القبرية والخبط االالتراتيجية القبرية بالخبرة المكتسبة من تلك الخبط االالتراتيجية القبرية التجريبية؛
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 البرنامج تعميم هيكل ميزانية الحافظة القبرية في 2018بأن من المنتظر هن يبده في عام  هحاط علما (4

 عامة والنظام المالي وتفويض السلبةككل، وذلك بعد االتكمال الهيكل والموافقة على تعديالت الالئحة ال

 ؛2017عام لالعادية الثانية المجلس إلى المدير التنفيذي في دورة 

، على المبادئ التالية لتوجي  بدء العمل في االتعراض اإلطار المالي، تما يا مع التوصيات الواردة وافق (5

 تلك الميزانيات:واالتكمال هيكل  2017بميزانيات الحوافا القبرية التجريبية في عام 

هن يشمل هيكل ميزانية الحافظة القبرية كل العمليات في جميع السياقات، بحيث يحل محل الميزانيات  (أ

المتعددة للبرامج والمشروعات ويعكس، حيثما همكن، ميزانيات الصناديق االالتئمانية الموجودة حاليا 

 في البلد المعني؛

ع فئات تكاليف عالية المستوى هي: تكاليف التحويل، هربفي هن تُجَمل ميزانية الحافظة القبرية  (ب

 وتكاليف التنفيذ، وتكاليف الدعم المبا رة المعدلة، وتكاليف الدعم غير المبا رة؛

هن تتضمن كل دبة االتراتيجية قبرية ميزانية للحافظة القبرية موزعة على فئات التكاليف العالية  (ج

ذا القرار، وموافقا عليها على هالاس مجموع الميزانية ب( من ه (5المستوى األربع المبينة في البند 

 االالتراتيجية؛  البرنامجحسا حصيلة 

هن تكون ميزانية الحافظة القبرية موجهة نحو النتائج وتتضمن روابط واضحة تصل بين نتائج  (د

 االالتراتيجية واألنشبة والتكاليف؛ البرنامجاالالتراتيجية وحصائل  البرنامج

الترداد الكامل للتكاليف، المببَّق على المساهمات، فئات التكاليف العالية المستوى م مبده االهن يستخدِ  (ه

نة من تكاليف التحويل، وتكاليف التنفيذ، وتكاليف الدعم المبا رة المعدلة، وتكاليف الدعم غير  المكوَّ

في الالئحة  فيذيالمبا رة؛ وهن تُبسَّط قواعد االالترداد الكامل للتكاليف التي وافق عليها المجلس التن

 ؛العامة

على إدراج العناصر التالية في هيكل ميزانية هيضا، المجلس التنفيذي  وافقواتساقا مع هذه المبادئ،  (6

 الحافظة القبرية:

 عرض ميزانية الحافظة القبرية على هالاس السنة التقويمية؛ (أ

مع  قتة في البلد،التعامل، حيثما تتوفر دبة االتراتيجية قبرية هو دبة االتراتيجية قبرية مؤ (ب

االالتجابة األولية لحاالت البوارئ إما من دالل تعديل حصيلة االتراتيجية راهنة هو من دالل إدراج 

 حصائل االتراتيجية جديدة في ميزانية الحافظة القبرية؛

خدمها األمم التي تست وحدةمواءمة العناصر األكثر تفصيال لتخبيط التكاليف مع فئات التكاليف الم (ج

 ، حيثما همكن؛المتحدة

إتاحة معلومات المستوى القبري التشغيلية والمتعلقة بالميزانية والمنبثقة عن عملية التخبيط السنوية  (د

كتكملة للخبط االالتراتيجية القبرية ألغراض إعالم الدول األعضاء، على النحو المبين  للبرنامج

 من االتعراض اإلطار المالي؛ 57-50في الفقرات 

بأن تببيق المبادئ المبينة هعاله يتيح الخروج عن هحكام الالئحة العامة والنظام المالي المتعلقة  هحاط علما (7

بتصنيفات فئات التكاليف والبل االالترداد الكامل للتكاليف وقد يتبلا في نهاية المباف تعديل تلك 

 األحكام؛

المعيارية  تجريبية على تحديد التعديالتهن تساعد الخبرة المستقاة من الخبط االالتراتيجية القبرية ال توقَّع (8

إلى المدير التنفيذي تقديم االقتراحات الالزمة وطلا التي يلزم إددالها على الالئحة العامة والنظام المالي، 

 ؛2017للموافقة عليها في الدورة العادية الثانية لعام 

نظام  المالي و للبرنامج الئحة العامة، كتدبير مؤقت، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي على تعديالت الهذن (9

من الالئحة  4-، بالخروج عن األحكام الواردة في المادة الثالثة عشرة2017في الدورة العادية الثانية لعام 

من النظام المالي والمتعلقة بتصنيفات فئات التكاليف والبل االالترداد الكامل  5-4و 1-1 تينالعامة والماد

ذلك التدبير على حاالت الضرورة للسماح بتببيق مبادئ ميزانية الحافظة  للتكاليف، على هن يقتصر

 ؛2017من هذا القرار على الخبط االالتراتيجية القبرية التجريبية في عام  5في النقبة  ةالقبرية المدرج
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بأن اعتماد إطار الخبط االالتراتيجية القبرية اليتبلا إجراء تنقيح في مصبلحات فئات  هحاط علما (10

تلقي مقترح  إلىوتبلع مج وفي عتبات الميزانية المدرجة في تفويض السلبة إلى المدير التنفيذي، البرا

ي الدورة العادية فعلي  األمانة المتعلق بتنقيح تفويض السلبة والذي اليقدم إلى المجلس التنفيذي للموافقة 

 ؛2017الثانية لعام 

إجراء تنقيحات في الخبط االالتراتيجية القبرية  ، المدير التنفيذي اللبة2017، كتدبير مؤقت لعام منح (11

ن مفهوما على هن يكو ،التجريبية، رهنا بتفويضات السلبة الموجودة فعال فيما يتعلق بعمليات البوارئ

 هن المجلس التنفيذي اليُبلَّغ بأي تنقيحات من هذا القبيل بسرعة؛

لعمل مع المجلس، على هالاس مبّلع لضمان ا 2017بأن مشاورات غير رالمية التعقد في عام  هحاط علما (12

ومواّلع، فيما يتعلق بوضع الصيغة النهائية لهيكل ميزانية الحافظة القبرية، وبالموافقة على تعديالت 

وتفويض السلبة إلى المدير التنفيذي، في الدورة العادية الثانية  للبرنامجالالئحة العامة والنظام المالي 

 و2017لعام 

علما بتعليقات اللجنة االالتشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة كما هحاط المجلس  

(WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/2،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

 (WFP/EB.2/2016/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2016/4(A,B,C)/3و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

  تقارير التقييم

2016/EB.2/8 ( 2016-2015تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات) 

(" 2016-2015هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات ) 

(WFP/EB.2/2016/6-C) ،ومناقشت  هثناء المجلس هثارها التي االعتبارات مراعاة مع 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2016/EB.2/9 ( ورد اإلدارة عليه2015-2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لبوروندي ،) 

(" 2015-2011هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية لبوروندي ) 

(WFP/EB.2/2016/6-A ورد اإلدارة علي  الوارد في الوثيقة ،)WFP/EB.2/2016/6-A/Add.1 ،

وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي هثارها المجلس هثناء 

 ت ومناقش

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

2016/EB.2/10  200119البرنامج القطري لبوروندي  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

مليون دوالر همريكي في ميزانية البرنامج القبري لبوروندي  4و23وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 2017ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1، مع تمديده لمدة النة من 200119

(WFP/EB.2/2016/8-A/1و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15 
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2016/EB.2/11  200572جنوب السودان  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

مليون دوالر همريكي في ميزانية العملية الممتدة لرغاثة  191وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

"المساعدة الغذائية والتغذوية لرغاثة واإلنعاش، ولدعم االنتقال  200572واإلنعاش في جنوب السودان 

(، مع تمديدها لمدة WFP/EB.2/2016/8-C/3وتعزيز القدرات ضمانا لحلول مستدامة لمشكلة الجوع" )

 و2017ديسمبر/كانون األول  31ن الثاني إلى يناير/كانو 1النة من 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2016/EB.2/12   (2020-2017) 200960كوت ديفوار  –البرامج القطرية 

، (WFP/EB.2/2016/7(" )2020-2017) 200960وافق المجلس على "البرنامج القبري لكوت ديفوار  

مليون دوالر همريكي، ومتبلبات  من  2و29طنا متريا بتكلفة قدرها  27 097الذي تبلغ متبلبات  من األغذية 

مليون  4و68قدرها البرنامج مليون دوالر همريكي؛ بتكلفة إجمالية يتحملها  2و18التحويالت القائمة على النقد 

 .دوالر همريكي

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

2016/EB.2/13  200163البرنامج القطري لبوركينا فاسو  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

البرنامج القبري ميزانية ماليين دوالر همريكي في  6وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1 هرا من  12مع تمديده لمدة  ،200163فاالو  لبوركينا

2017 (WFP/EB.2/2016/8-A/4و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

2016/EB.2/14  200247البرنامج القطري لغانا  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

مليون دوالر همريكي في ميزانية البرنامج القبري لغانا  4و16وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 2017/كانون األول ديسمبر 31يناير/كانون الثاني إلى  1 هرا من  12، مع تمديده لمدة 200247

(WFP/EB.2/2016/8-A/3و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

2016/EB.2/15  200961النيجر  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"تعزيز القدرة على  200961النيجر  فيوافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لرغاثة واإلنعاش  

الصمود في النيجر من دالل نهج متكامل متعدد القباعات ومتعدد الشركاء إزاء  بكات األمان والحد من 

 و(WFP/EB.2/2016/8-B/3مخاطر الكوارث" )

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 
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2016/EB.2/16  200713تشاد  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش الزيادات في ميزانيات 

لعملية الممتدة لرغاثة في ميزانية امليون دوالر همريكي  141وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

"بناء الصمود، وحماية اُلبُل كسا العيش، وتخفيض الوء التغذية بين الالجئين  200713واإلنعاش في تشاد 

يناير/كانون  1 هرا من  12لمدة  ها(، مع تمديدWFP/EB.2/2016/8-C/4والعائدين والناس الضعفاء" )

 و2017ديسمبر/كانون األول  31الثاني إلى 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

 اإلقليمية آلسيا والمحيط الهاد الحافظة 

2016/EB.2/17  200447أفغانستان  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

مليون دوالر همريكي في ميزانية العملية الممتدة لرغاثة  3و209وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 ،"تقديم المساعدة من هجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية" 200447ن واإلنعاش في هفغانستا

 2018يونيو/حزيران  30إلى  2017يناير/كانون الثاني  1 هرا من  18مع تمديدها لمدة 

(WFP/EB.2/2016/8-C/1و) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2016/EB.2/18  200287البرنامج القطري لمالوي  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

مليون دوالر همريكي في ميزانية البرنامج القبري لمالوي  8و77وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 2018ديسمبر/كانون األول  31إلى  2017يناير/كانون الثاني  1 هرا من  24مع تمديده لمدة  ،200287

(WFP/EB.2/2016/8-A/2)و 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

2016/EB.2/19  200735مدغشقر  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

رغاثة للعملية الممتدة امليون دوالر همريكي في ميزانية  1و82وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 (وWFP/EB.2/2016/8-C/5) 200735مدغشقر في واإلنعاش 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2016/EB.2/20 ( ورد اإلدارة عليه2015-2010تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للعراق ،) 

(" 2015-2010 (هحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية للعراق 

(WFP/EB.2/2016/6-B/Rev.1) ورد اإلدارة علي  الوارد في الوثيقة ،

WFP/EB.2/2016/6-B/Add.1 وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة ،

 االعتبارات التي هثارها المجلس هثناء مناقشت و

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  17 
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2016/EB.2/21  200987أزمة الالجئين السوريين )اإلقليمية(  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

مية( هزمة الالجئين السوريين )اإلقلي –وافق المجلس على العملية الممتدة اإلقليمية المقترحة لرغاثة واإلنعاش  

"مساعدة الالجئين السوريين الضعفاء والمجتمعات المحلية المضيفة في مصر والعراق واألردن  200987

 و(WFP/EB.2/2016/8-B/2)ولبنان وتركيا" 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  17 

  

2016/EB.2/22  200988الجمهورية العربية السورية  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"تقديم  200988الجمهورية العربية السورية  –وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لرغاثة واإلنعاش  

سورية" في الجمهورية العربية ال ألزمةالمساعدة في مجاالت األغذية والتغذية والبل العيش للسكان المتأثرين با

(WFP/EB.2/2016/8-B/1/Rev.1*)و 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  17 

  

2016/EB.2/23  200953أوكرانيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"تقديم المساعدة للسكان  200953هوكرانيا  –وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لرغاثة واإلنعاش  

الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء المتأثرين بالنزاع وضياع البل كسا العيش في  رق 

 و(WFP/EB.2/2016/8-B/4)" هوكرانيا

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  17 

  

2016/EB.2/24 200709دولة فلسطين  –لعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش الزيادات في ميزانيات ا 

مليون دوالر همريكي في ميزانية العملية الممتدة لرغاثة  4و58وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة " 200709واإلنعاش في دولة فلسبين 

 و(WFP/EB.2/2016/8-C/2) "الغربية وقباع غزة

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  17 

  

 المسائل التنظيمية واإلجرائية

2016/EB.2/25 ( 2018-2017برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 

(" 2018-2017"برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) وافق المجلس على وثيقة 

(WFP/EB.2/2016/11/Rev.1بالصيغة التي اقترحتها هيئة المكتا واألمانةو ) 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

 مسائل التسيير واإلدارة

2016/EB.2/26 تعيين مدير التقييم 

( )المملكة Andrea Cookالمجلس على تعيين السيدة هندريا كوك )عمال بتوصية المدير التنفيذي، وافق  

النوات غير قابلة للتجديد وغير قابلة للتكرار، مع عدم جواز العودة  6المتحدة( مديرة للتقييم لفترة واحدة مدتها 

 فيما بعدو البرنامجللعمل في 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 
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 التنفيذي المجلس أعمال ملخص

2016/EB.2/27  ،2016ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي 

 النهائية النسخة والترد ،"2016 ،التنفيذي للمجلس السنوية الدورة هعمال ملخص مشروع" على المجلس وافق 

 وWFP/EB.A/2016/14 الوثيقة في من 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

 المراسلة طريق عن عليها الموافق المشروعات

 200618هايتي  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

مليون دوالر همريكي في ميزانية العملية الممتدة  1و48وافق المجلس عن طريق المرااللة على الزيادة البالغة  

 على الصمود"و "تعزيز االالتعداد لحاالت البوارئ والقدرة 200618لرغاثة واإلنعاش في هايتي 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  4 
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 الملحق األول

 جدول األعمال

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال -1

 المقرر وتعيين المكتب هيئة في الشاغرة المقاعد لشغل انتخابات إجراء -2

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي -3

 قضايا السياسات -4

 )للموافقة(( 2021-2017) للبرنامج االالتراتيجيةالخبة  (أ

 )للموافقة(( 2021-2017) إطار النتائج المؤالسية (ب

 )للموافقة(الياالة الخبط االالتراتيجية القبرية  (ج

 )للنظر( 2030 عام دبة تحقيق: روما في مقارها توجد التي المتحدة األمم وكاالت بين التعاون (د

 )للعلم(تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها  (ه

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -5

 )للموافقة(( 2019-2017لردارة ) البرنامج دبة (ه

 (وافقةمل)لاالتعراض اإلطار المالي  (ب

 )للعلم(دبة عمل مراجع الحسابات الخارجي  (ج

 )للنظر( تقارير التقييم -6

  ، ورد اإلدارة علي (2015-2011) تقييم الحافظة القبرية لبورونديتقرير موجز عن  (أ

 ، ورد اإلدارة علي (2015-2010) تقرير موجز عن تقييم الحافظة القبرية للعراق (ب

 (2016-2015) تقييمات العملياتعن تقرير تجميعي  (ج

 المسائل التشغيلية

 )للموافقة( البرامج القطرية -7

  (2020-2017) 200960كوت ديفوار 

 )للموافقة( المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها -8

 الزيادات في ميزانيات األنشبة اإلنمائية  (أ

  200163البرنامج القبري لبوركينا فاالو 

  200119البرنامج القبري لبوروندي 

  200247البرنامج القبري لغانا 

  200287البرنامج القبري لمالوي 

 نعاشالعمليات الممتدة لرغاثة واإل (ب

  200961النيجر 

 200987( اإلقليمية) السوريين الالجئين هزمة 

 200988 السورية العربية الجمهورية 

  200953هوكرانيا 

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش (ج

  200447هفغانستان 

  200713تشاد 

  200735مدغشقر 

  200709دولة فلسبين 
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  200572جنوب السودان 

 )للعلم(تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية  -9

 العمليات الممتدة لرغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذيالزيادات في ميزانيات  (ه

 (2016يونيو/حزيران  30 -يناير/كانون الثاني  1)

 ةعير العام لمنظمة األغذية والزراعمليات البوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي هو المدير التنفيذي والمد (ب

 (2016يونيو/حزيران  30 -يناير/كانون الثاني  1)

 )للعلم( المراسلة طريق عن عليها الموافق المشروعات -10

  200618هايتي 

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -11

 للموافقة(( 2018-2017) برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين( 

 واإلدارة التسيير مسائل -12

  للموافقة(تعيين مدير التقييم( 

 )للموافقة( 2016، ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي -13

 مسائل أخرى -14

  مم المتحدة لبرنامج األ التنفيذية المجالس بها قامت التي قيرغيزالتان جمهورية إلىتقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة

اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتا األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للبفولة، وهيئة 

 )للعلم(وبرنامج األغذية العالمي  ،األمم المتحدة للمرهة

  تقرير  فوي عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتا

األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للبفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرهة، وبرنامج األغذية العالمي 

 )للعلم(

 ةوصيات المعتمدالتحقق من القرارات والت -15
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