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 مشروع القرار

مع مالحظة أنه يتضنننننمن النننننجال شنننننامال ألداء  ،(WFP/EB.A/2016/4) 2015يوافق المجلس على تقرير األداء السننننننوي لعام 

 EB.A/2/2000، وعمال بقراريه للبرنامجمن النظام األالننناالننني  3-لمادة السنننادالنننة، وفقا لالمجلسفي تلك السننننة. ويطلب  البرنامج

، وقرار مجلس منظمة األغذية والزراعة في دورته E/2013/L.17، وقرار المجلس االقتصنننننادي واالمتماعي EB.A/11/2000و

المجلس االقتصادي واالمتماعي وإلى مجلس  إلى 2015لعام ، إحالة تقرير األداء السنوي 2013الثامنة واألربعين بعد المائة في عام 

  .2015منظمة األغذية والزراعة، مبفوعا ب ذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام 

                                                           
 رة.هذا مبروع قرار، ولالطالع على القرار الن ائي المعتمد من المجلس، يرمى الرموع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في ن اية الدو 

http://executiveboard.wfp.org/
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النة المت ا االضطراب. فقد ش دت حاالت طوارئ عديدة تسببت بمزيد من المبقة وانعدام االالتقرار مما ترتبت عنه عواقب  2015كانت النة 

ن الغذائي والتغذوي لكثير من الكان العالم األكثر فقرا واألشد مدمرة م ددة لألرواح. وفي الوقت نفسه، كان الفقر المتواصل يقوض بعناد األم

كانت أيضا النة حافلة  2015ضعفا، وترتبت عن ذلك أيضا تبعات مادية وامتماعية واقتصادية فورية وطويلة األمل. ومع ذلك فإن النة 

 ذ التدابير الالزمة للتصدي لتغير المناخ.باألمل الكبير، حيث أعلنت الدول األعضاء التزام ا بأهداف التنمية المستدامة وباتخا

( واإلنجازات التي حقق ا في خدمة احتيامات السكان البرنامجهذا األعمال التي قام ب ا برنامج األغذية العالمي ) تقرير األداء السنويويصف 

وخدمات مبتركة شديدة األهمية لمجتمع من برامج  البرنامج. كما يغطي ما وفره 2015في حاالت الطوارئ واالنتعاش والتنمية خالل عام 

 المساعدة اإلنسانية واإلنمائية.

بلدا. كما تم  81مليونا من الكان العالم األشد ضعفا في  76.7منظمة غير حكومية والاعد بصورة مباشرة  1 000وقد عمل مع أكثر من 

 المقام األول الحكومات المضيفة.  مليون شخص آخر ببرامج ممولة من صناديق االتئمانية، تدعم ا في 1.6الوصول إلى 

مليار دوالر أمريكي، مما يعتبر ثاني أعلى مستوى ل ا.  4.8بلغ مجموع ا  2015في عام  للبرنامجوتحقق ذلك بفضل مساهمات طوعية 

 وُومه البع وتسعون في المائة من اإلنفاق لحاالت الطوارئ. 

ومنوب السودان واليمن، ومنطقة الوريا، فضال عن غرب أفريقيا المتأثر  لحاالت طوارئ معقدة في كل من العراق البرنامجواالتجاب 

في كل من مم ورية أفريقيا الوالطى ومم ورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة القرن  كبيرةلحاالت طوارئ  البرنامجباإليبوال. كما االتجاب 

 األفريقي وليبيا ومالي وأوكرانيا ونيبال.

هوادة. وأدت األزمة اإلنسانية المتزايدة إلى مضاعفة المبقة والحرمان وال اليما بالنسبة للناس العالقين في واالتمر النزاع في الوريا بال 

، بفضل الدعم الثابت من المانحين، من الوصول كل ش ر إلى البرنامجالمناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إلي ا. وتمكنت عمليات 

العربية السورية وإلى أكثر من أربعة ماليين من الالمئين في لبنان واألردن وتركيا والعراق  أربعة ماليين من السكان داخل الجم ورية

 ومصر. على أن النقص في التمويل فرض خيارات صعبة في وقت متأخر من السنة، مما شمل تخفيضا في حجم الحصص الغذائية.

فبي مرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا. وإضافة إلى تلبية االحتيامات دورا بالغ األهمية في دعم االتجابة المنظومة ككل لت البرنامجوأدى 

الج ود الوطنية والدولية المتعلقة باللومستيات وبسلسلة التوريد الوطنية. وعلى البيل  البرنامجالغذائية والتغذوية للسكان المتأثرين، الاند 

الحكومات الوطنية والقطاع الخاص على وضع إطار لالالتعداد واالالتجابة العمل مع منظمة الصحة العالمية و البرنامجالتطلع قدما، باشر 

 المتصلة باألوبئة في حاالت الطوارئ في المستقبل. 

 توفي ش ر أبريل/نيسان، تبدت األهمية الكلية لالالتثمار في برامج مبتركة لالالتعداد والخدمات المبتركة ألغراض االالتجابة الفعالة لحاال

مؤخرا في كاتمندو، مقترنة باالالتجابة  افتُتحت التيدما ضرب زلزاٌل مدمر نيبال. والاعدت منطقة التجمع اإلنساني الطوارئ، وذلك عن

ع يالمنسقة ميدا مع البركاء في األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على تيسير المساعدة السريعة المنقذة لألرواح. وتم في غضون أالاب

 البالغ األهمية لمليونين من السكان.من الزلزال توفير الدعم 

" أن 2015حالة انعدام األمن الغذائي في العالم في عام بمساعدته المباشرة إلى السكان األشد ضعفا في العالم. ويقدر تقرير " البرنامجويصل 

ة. لغذاء يكفي للحياة الصحية المنتجمليونا من الناس ال يزالون يعانون من نقص التغذية ويعجزون عن الحصول على قدر من ا 795هناك نحو 

بلدا غاية األهداف  72على أن التقرير، لحسن الحظ، يعرض أيضا التقدم ال ائل المحرز في الحد من انتبار الجوع في العالم ككل. فقد حقق 

 على الجوع خالل حياتنا.اإلنمائية لأللفية المتمثلة في خفض عدد الجياع إلى النصف، مما يؤكد أن بإمكاننا أن نحقق هدف القضاء 

تُعتبر نداء واضحا من أمل العمل واالتعادة رؤية عالمية قوام ا السالم  أهداف التنمية المستدامةوما بعده، فإن  2016ومع تطلعنا قدما إلى عام 

ع الدول، ف ي ت دف إلى على ممي 2030واالزدهار، وهي الرؤية التي أطلقت ا األمم المتحدة قبل أكثر من البعين عاما. وتنطبق خطة عام 

عدم تخلف أي شخص عن الركب وكذلك إلى الوصول أوال إلى السكان األكثر تأخرا. ويتسم بأهمية بالغة أن ذلك يتضمن التزامات بالقضاء 
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معقدة على عاما. على أن الم مة هذه تبدو طموحة و 15في غضون  القضاء على الجوععلى انعدام األمن الغذائي وعلى الوء التغذية وتحقيق 

 ضوء تزايد النزاعات وعدم االالتقرار وتغير المناخ. ومع ذلك فإن ا قابلة للتحقيق.

في تنفيذها. وضمانا لمساهمة برنامج األغذية العالمي في تحقيق أقصى إمكانات هذه الخطة فإننا  2030لخطة عام ويكمن االختبار الحقيقي 

 ا. وتبمل هذه العناصر ما يلي:نواصل العمل على بناء العناصر الالزمة إلنجاح 

  في دعمه للبركاء الوطنيين وتمكين السكان من التغلب  البرنامجتحدد السبل التي اليأخذ ب ا  2021-2017ة مديدة للفترة االتراتيجيخطة

 على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري؛

 ة إلى البرمجة والتخطيط والميزنة وقياس األداء؛التراتيجيد من االأطر مالية ومؤالسية متكاملة توفر "خط رؤية" يمت 

 طة خاليما الموظفون الوطنيون، بالم ارات والكفاءات الالزمة لجعل  االتكمال التدابير "الوفاء بالغرض" لضمان أن يتمتع موظفونا، وال

 حقيقة واقعة. 2030عام 

بوالنننعنا، بإعادة صنننياغة برامجنا وبإقامة شنننراكات مديدة وبالعمل بطرق تحويلية، أن إننا صنننامدون في التزامنا إزاء الناس الذين نخدم م. و

  نبني بصورة مبتركة عالما يمكن فيه لكل امرأة وكل رمل وكل طفل أن يعيبوا حيات م كاملة وأن يحققوا مميع إمكانات م.

 

 

 إرثارين كازين

 المديرة التنفيذية
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 موجز تنفيذي

، وذلك عندما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة خطة 2030تاريخي بالقضنننننناء على الجوع بحلول عام  ، قُطع التزام2015في عام  -1

وأهداف التنمية المسننننتدامة السننننبعة عبننننر المنبثقة عن ا. ويكمن القضنننناء على الجوع في صننننميم هذه الخطة، إذ ت دف إلى  2030عام 

دي لألالنننباب المتعددة األبعاد لسنننوء التغذية، بما في ذلك المسنننائل المتعلقة ضنننمان توفير الغذاء المغذي للسنننكان األشننند ضنننعفا؛ والتصننن

بالصحة والصرف الصحي؛ وزيادة اإلنتاج الزراعي عن طريق نظم لألغذية مستدامة وقادرة على التكيف. وقد ُوضعت هذه األهداف 

 مميع ا في عام واحد.  كبيرةحالة طوارئ  12وشركاؤه اإلنسانيين معرضين لضغوط حادة تتمثل في  لبرنامجفي وقت كان فيه ا

 

 كما أن هذه الحاالت باتت تستمر لفترات أطول 3والمستوى  2هناك عدد أكبر من حاالت الطوارئ من المستوى : 1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ن وتباد وكولومبيا ودولوشركائه أن يواصلوا االالتجابة ألزمات ممتدة في كل من أفغانستا البرنامجأيضا، كان على  2015وفي عام  -2

 صدمات اقتصادية وحاالت تعطل كبير في نظم األغذية.فلسطين والصومال والسودان، وهي أزمات نبأت عن نزاعات و

وذلك بالمقارنة  –معظم م من النسنننناء واألطفال  –بلدا  81مليونا من الناس في  76.7الغذائية المباشننننرة إلى المسنننناعدة  البرنامجوقدم  -3

 البرنامجفي إطار خطة اإلدارة. إلى مانب ذلك، قدم  اتاألولوي المحدديون شننننننخص كان قد تم تحديدهم في برنامج العمل مل 63 نحوب

مليون من المسننتفيدين اإلضننافيين، وذلك بمومب صننناديق االننتئمانية تُنبننأ عادة بدعم من الحكومات  1.6إلى  2015المسنناعدة في عام 

 نامجالبرنتائج إيجابية لعدد من الناس أكبر بكثير عن طريق الدعم اللومسننننننتي من  البرنامج المضننننننيفة. وكان للمسنننننناعدة التي قدم ا

ر األداء إنبنناء األصننول. ويقدم تقري مقابلللعمليات اإلنسننانية وعن طريق الفوائد الثانوية الناشننئة عن برامج من قبيل المسنناعدة الغذائية 

 تفيدين غير المباشرين.السنوي هذا ألول مرة تقديرات ألعداد هؤالء المس

مليار دوالر أمريكي. ويقل هذا الرقم عن المسننننننتوى القياالنننننني ل ذه  4.8مسننننننناهمات طوعية بلغت  2015في عام  البرنامجتلقى و -4

، مما يعود مزئيا الرتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى. 2014مليار دوالر أمريكي في عام  5.4المساهمات الذي بلغ 

 .إلى حاالت الطوارئ لبرنامجفي المائة من نفقات ا 79ل العام، تم توميه وخال
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، وأما من 2014في المائة مقارنة بعام  8، بزيادة نسننننبت ا مليون شننننخص 9.6على النقد ، النننناعدت التحويالت القائمة 2015وفي عام  -5

الننننوات من النمو السننننوي الكبير، انخفضنننت قيمة بعد النننت المقررة. وفي المائة من هذه التحويالت  48حيث النفقات، لم يوزع النننوى 

. 2015مليون دوالر أمريكي في عام  680إلى  2014مليون دوالر أمريكي في عام  840التحويالت القائمة على النقد ألول مرة، من 

ويل من ترامع التم وماء هذا االنخفاض كنتيجة مباشننرة لخفض عدد التحويالت إلى السننكان المتأثرين بحالة الطوارئ السننورية بسننبب

بخفض قيمة كٍل من التحويالت القائمة على النقد. على أن أرقام المجاميع هذه تحجب  وهو ما دفع بعد ذلك إلى اتخاذ قراراتالمانحين، 

في توالننيع  امجلبرنااتجاها إيجابيا يكمن خلف ا فيما يتعلق بتقبل التحويالت القائمة على النقد. فباالننتثناء حالة الطوارئ السننورية، االننتمر 

مليون دوالر أمريكي، مما يزيد بأكثر  321نطاق التحويالت القائمة على النقد ليبننننمل عملياته األخرى. وبلغت القيمة الكلية للتحويالت 

 مليون دوالر أمريكي(.  236) 2014من الثلث على تحويالت عام 

من الدوالر األمريكي، بالمقارنة  0.31حصننننة الواحدة بلغت مليارا من الحصننننص الغذائية بتكلفة متوالننننطة لل 12.6وتم تسننننليم حوالي  -6

 0.34بتكلفة متوالطة للحصة الواحدة تبلغ  حصة غذائية يوميةمليار  10.72، الذي كان يتوخى تسليم اتاألولوي المحددببرنامج العمل 

 من الدوالر األمريكي.

 السياق العالمي

 خطة عالمية جديدة

التنمية المسنننتدامة  قرت الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطة الجديدة المعنونة: "تحويل عالمنا: خطة، أ2015النننبتمبر/أيلول  25بتاريخ  -7

". وفي النننننياق هذه الخطة، التزم قادة العالم باتخاذ تدابير "ال تترك أحدا يتخلف عن الركب"، وذلك بإطالق م أهداف التنمية 2030 لعام

هي  السنننبعة عبنننر . وتسنننعى أهداف التنمية المسنننتدامةدأ في إطار األهداف اإلنمائية لأللفيةالمسنننتدامة التي النننتدفع قدما بالعمل الذي ب

، إلى البناء على األهداف اإلنمائية لأللفية واالنننتكمال ما لم تتمكن تلك األهداف من تحقيقه. ويبنننكل غاية 169وغايات ا التي يبلغ عددها 

سلط األضواء على التحويالت العالمية الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة حجم األهداف والغايات الجديدة وتنوع ا األكبر تحدي ا كبيرا وي

 وللقضاء على الفقر وعلى الجوع.

وغير قابلة  ومترابطةمتكاملة  2030وتوالننننننع أهداف التنمية المسننننننتدامة نطاق األهداف اإلنمائية لأللفية بعدة طرق هامة. فخطة عام  -8

نعدام ا ، وأن الحد منالمسنننننتدامة التنمية ت ددواألزمات اإلنسنننننانية  النزاع ومن المعترف به أنلدان. للتجزئة وهي تنطبق على مميع الب

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أمر حاالمالمساواة 

 pالقضاء على الجوع

ل مختلف أبعاد األمن من أهداف التنمية المسننننننتدامة رؤية للقضنننننناء على الجوع ومخططا عاما لتحقيق ذلك. وهو يتناو 2يقدم ال دف  -9

 نعبالوصنننول والنننوء التغذية واإلنتامية الزراعية ونظم األغذية القادرة على الصنننمود،  األربع المتعلقة هغايات وتعبرالغذائي والتغذية: 

أهداف التنمية المسننتدامة على التقدم المحرز في تحقيق  من أهداف 2بال دف . ويعتمد تحقيق الحصننائل المتصننلة مجاالت عمل متكاملة

 التنمية المستدامة األخرى.

 ضية:الماخمس عبرة القضاء على الجوع خالل ميل واحد إلى التقدم الكبير الذي تحقق خالل السنوات الويستند االعتقاد بإمكانية  -10

  في المائة. 12.9في المائة إلى  23.3انخفضت نسبة الناس الذين يعانون الجوع من 

  تُرصد من حيث التقدم المحرز حققت غايات األهداف اإلنمائية لأللفية، التي بلدا  129 البالغ عددها البلدان بينبلدا من  72في حين أن

ما ال بالمتمثل في خفض عدد األشخاص الذين يعانون نقص التغذية األكثر طموحا بلدا هدف مؤتمر القمة العالمي لألغذية  29 حقق أيضا

 .يقل عن النصف بين الكان ا

 من ميعانون نقص التغذية،  –أي واحد من أصنننل كل تسنننعة من النننكان العالم  –شنننخص  مليون 795النتائج، فإن  وعلى الرغم من هذه -11

ثال في التقدم نحو تحسنننين األمن الغذائي. من ذلك م ما زالت متفاوتةإضنننافة لذلك، فإن األقاليم المختلفة ومليونا في البلدان النامية.  780

ص التغذية في أفريقيا منوب الصحراء الكبرى أقل بقليل من شخص واحد بين كل أربعة أشخاص، أو أن النسبة التقديرية لمن يعاني نق

 في المائة من مجموع السكان. 23.2
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 التغذية

لضنننمان تحقيق  والدعامة المطلوبةللتنمية الببنننرية  تبنننكل األالننناسعلى أن "التغذية الجيدة  2015لعام العالم  في يبننندد تقرير التغذية -12

المستدامة". على أن حجم الوء التغذية مذهل. ففي العالم ككل، يعاني  للتنميةإمكاناته. فالتغذية، اختصارا، محرٌك أالاالي مل كااإلنسان 

في  37مليون طفل ال زال. ويعيش غالبية المصننننننابين بالتقزم في أفريقيا ) 50من التقزم، ويعاني  –في المائة  24 – مليون طفل 159

مليار من الناس من  1.9مائة(. وإضننننننافة لذلك، يعاني ملياران من الناس من نقص المغذيات الدقيقة ويعاني في ال 57المائة( وآالننننننيا )

 ارتفاع الوزن أو البدانة.

باعتبارها أحد المدخالت والنواتج في الغايات األخرى مميع ا. ويكتسننننني  2وللتغذية أهمية مركزية بالنسنننننبة ل دف التنمية المسنننننتدامة  -13

اء المالئم أهمية بالغة بالنسنننبة للتغذية. كما أن نظم األغذية المسنننتدامة والمتنوعة بيولوميا والتي تقدم ومبات مغذية الحصنننول على الغذ

 وافنننننينننننة لنننننديننننن نننننا إمنننننكننننناننننننينننننة دفنننننع النننننننننننمنننننو والنننننتنننننحنننننوينننننل فننننني النننننزراعنننننة. وينننننعنننننتنننننمننننند هننننندف النننننتنننننننننننمنننننينننننة 

( والمياه 5( والمسننناواة بين الجنسنننين )ال دف 3المتعلق بسنننوء التغذية اعتمادا مباشنننرا على تحسنننين الصنننحة )ال دف  2-2المسنننتدامة 

(. وعلى هذا فإن التغذية الجيدة تربط بين مميع هذه األهداف وهي تعتمد على تحقيق التقدم في كل من ا 6والصننننرف الصننننحي )ال دف 

 وتساهم في الوقت نفسه في ذلك التقدم.

 البرنامج واألزمات الممتدة في مناطق النزاع

قد  3والمسننننتوى  2قد تسنننناءل عما إذا كانت حاالت الطوارئ الممتدة والمتزامنة من المسننننتوى  2014نوي لعام كان تقرير األداء السنننن -14

سبة  التمر  2015. وتوحي أحداث عام للبرنامجأصبحت هي الوضع الطبيعي بالن في موام ة أزمات  البرنامجبأن ا بالفعل كذلك. وقد ا

لم يتعرض طوال تاريخه إلى موام ة هذا العدد الكبير من حاالت الطوارئ  البرنامجممتدة تتطلب االتجابات من المؤالسة ككل. كما أن 

، غير أن هذا لم يعد البرنامجالمعقدة لفترة ب ذا الطول. ففي الماضنننننني، كانت حاالت الطوارئ تبننننننكل الحد األقصننننننى من عبء عمل 

فإن "األزمات الممتدة أصننبحت هي الوضننع الطبيعي الجديد،  2015لعام  تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالمينطبق. وكما الحظ 

بينما باتت األزمات الحادة القصننيرة هي االالننتثناء حاليا." وبالنسننبة لماليين الناس الرازحين تحت النزاعات، فإن بؤس التبننرد وانعدام 

 هو شريان الحياة. البرنامجاألمن يؤدي إلى تفاقم ضعف م. وبالنسبة للكثيرين، يعتبر 

 استجابة البرنامج

 االستجابات المكثفة والمتواصلة لحاالت الطوارئ

على االالنننتجابة لحاالت  البرنامجأن قدرة  2014في االالنننتجابة لحاالت الطوارئ. وقد الحظ تقرير األداء السننننوي لعام  البرنامجتميز  -15

رات التي طرأت خالل السننننننوات الخمس تأثرت بمجموعة واالنننننعة من التغي 3والمسنننننتوى  2طوارئ متعددة ومتزامنة من المسنننننتوى 

 :2015وتستمر االبتكارات في تحسين الكفاءة والفعالية في عام  (1)الماضية والتي أدت إلى تحسين كفاءة عملياته وفعاليت ا.

 صل به وما يت مركز عملياته العامل ليال ن ارا، لبرنامج. عزز ااإلبالغ وصنع القرار بصورة أكثر الرعة وشموال فيما يتعلق بالعمليات

من إبالغ عن العمليات. ويمكن اآلن الوصول إلى البيانات التبغيلية البالغة األهمية عن طريق منصة داخلية لتقاالم المعلومات وذلك 

 بصورة مباشرة باالتخدام األم زة المتنقلة لدى قادة العمليات.

 نزاع. ولذا غلق بسرعة في حاالت اللمساعدة الغذائية أن تنفتح وأن تُ توريد ا. يمكن لفرص زيادة االتخدام آليات التوريد السريعة االالتجابة

يستخدم فرق االالتجابة السريعة المبتركة مع البركاء من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لالنتبار في مناطق  البرنامجفإن 

 توزيع األغذية. النزاع عند انفتاح طرق

 خاصة عملياته ال لبرنامجمما يعتبر مكونا بالغ األهمية في كثير من حاالت الطوارئ. عزز ا – يزيادة فعالية التنسيق المدني والعسكر

 العسكري بالتعامل مع المنظمات العسكرية بصورة أكثر من جية وكفاءة. –بالتنسيق المدني 

                                                           
 .65الفقرة  (1)
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 ية بكفاءة باالتخدام تحليل هباشة ، مما يمكن من الوصول إلى السكان في المناطق النائمواصلة التوالع في اإلدارة والرصد عن بُعد

األوضاع ورالم خرائط ا بال واتف المتنقلة وباالتخدام الراصدين المنتمين لج ات ثالثة. وتتيح هذه األدوات فرصا للحصول على قدر 

 أكبر من التغذية االرتجاعية من المستفيدين باإلضافة إلى تحسين وتسريع رصد أنبطة البرامج.

، مثال في العراق وفي الجم ورية العربية السننننننورية. وفي 2015في عام  البرنامجمن فعالية بعض عمليات  على أن نقص التمويل حد   -16

إلى تخفيض مسنناعدته للتمكن من التركيز على الفئات السننكانية األشنند ضننعفا، مع ترك فئات أخرى  البرنامجكثير من العمليات اضننطر 

مخصصة من مانب المانحين  2015في المائة من األموال المستلمة في عام  91كثر من بدون مساعدة غذائية أو بالقليل من ا. وقد كان أ

القطرية على التخطيط  البرنامجالالنننننتخدام ا في مبنننننروعات أو أنبنننننطة محددة. وأدى هذا النقص في التمويل إلى خفض قدرة أفرقة 

الدعوة إلى خفض مسنننتوى  البرنامجبرامج. ويواصنننل لتحقيق أفضنننل االنننتخدام للموارد مما حد  من أثر التغذية ومن تحقيق حصنننائل ال

 التمويل المخصص.

، غير أن 2015خالل عام يرة حالة طوارئ كبثنتي عبنننرة العلى االالنننتجابة  البرنامجوقد أشننناد كثير من أصنننحاب المصنننلحة بقدرة  -17

في حاالت  (2)شخصا 5 290 رنامجالب، نبر 2015الببرية. وخالل عام  البرنامجحاالت الطوارئ هذه أن كت في الوقت نفسه قدرات 

 4 851والذي بلغ  2014في المائة على عدد الذين نبرهم في عام  9مما يبكل زيادة بنسبة  – 3والمستوى  2الطوارئ من المستوى 

ن على الرغم من الزيادة العامة في عدد الموظفي شنننخصنننا. وأدى نبنننر هؤالء إلى نقص مؤقت في أعداد الموظفين في األماكن األخرى

 المستخدمين بعقود قصيرة األمل.

 التصدي للقضاء على الجوع

 متوائما مع تحدي القضاء على الجوع: البرنامجقبل أن يتم االتفاق على أهداف التنمية المستدامة وغايات ا، عمل  -18

 ياق، دخالت متصلة بالسفي دعم الحصول على الغذاء عن طريق ت البرنامج. يتمثل أحد العناصر األالاالية في عمل الحصول على الغذاء

عام  أكبر أنبطته المتعلقة بببكات األمان. وفي البرنامجبما في ذلك برامج شبكات األمان. وتعتبر برامج الومبات المدرالية التي يقدم ا 

ه مع الياالتبلدا. وباإلضافة إلى تنفيذ برامج الومبات المدرالية، وتماشيا  64مليون طفل في  16، وصلت الومبات المدرالية إلى 2015

المساعدة التقنية لبرامج الومبات المدرالية التي تديرها  البرنامجفي دعم االنتقال إلى النظم الوطنية وتواليع نطاق هذه النظم، قدم 

 في تسعة بلدان.مليون طفل  9.5إلى  الحكومات والتي تصل

 م التغذية  علم المبتكرين في مجال التغذية في التة بلدان. خطة تعزيز القدرات في مجال التغذية، بالبرمجة والت البرنامج. عم 

 وصلت الحد من مخاطر الكوارث .( مبادرة الصمود الريفيR4 إلى ما يقارب )شخص في إثيوبيا ومالوي والسنغال وزامبيا.  200 000

لى األصول، مما دعم قدرت م مليون دوالر أمريكي من الحماية بالتأمين الصغير من خالل التأمين ع 2.2وقدمت هذه المبادرة للمزارعين 

 على خفض تعرض م للكوارث المناخية والاعدهم على تحسين فرص البل العيش لدي م.

 مزارع وأالرهم في مالوي ومم ورية  6 000 عن طريق تزويدتواليع خدماته المتعلقة بالمناخ  أيضا إلى البرنامج يسعى. تغير المناخ

درت م ، وكذلك دعم قماشيت م والحفاظ على ببأن زراعات معدهم على اتخاذ قرارات أفضل تنزانيا المتحدة بتنبؤات مناخية يمكن أن تسا

مرفق موام ة آثار تغير المناخ لتعزيز األمن الغذائي، لعلى االالتعداد لموام ة اآلثار المناخية المحتملة. ومن خالل المبروع التجريبي 

لالالتعداد لآلثار التي يمكن أن تترتب على ظاهرة النينيو وللحد من هذه أالرة في غواتيماال وزمبابوي على دعم مالي  1 000حصلت 

اآلثار، مما مكن م من شراء حبوب أفضل من حيث قدرت ا على الصمود أثناء الجفاف، كما مكن م من القيام باالتثمارات أخرى في 

 مزارع م.

 مليون من  1.7صل برنامج البراء من أمل التقدم إلى . خالل السنوات الست الماضية، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

دعم أصحاب الحيازات الصغيرة بإدخال إنتام م في اللسلة اإلمداد لديه،  البرنامجالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. واليواصل 

 .2تماشيا مع هدف التنمية المستدامة 

                                                           
الفنيين الدوليين والموظفين الوطنيين المنتدبين في م ام دائمة ومؤقتة، والموظفين الفنيين والخبراء االالتباريين المعينين لفترات يبمل مجموع هذا العدد الموظفين  (2)

 قصيرة.
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 نطاق عمله على الحد من  البرنامجوالمنظمات غير الحكومية، يوالع  . بالعمل مع البركاء من األمم المتحدةالحد من خسائر األغذية

 خسائر ما بعد الحصاد في أفريقيا منوب الصحراء الكبرى عن طريق التدريب على أالاليب المناولة بعد الحصاد وتحسين تدابير التخزين.

 :لعدة قطاعات معالجة المسائل الباملة 2015في عام  البرنامجوواصل  -19

 على الياالة مديدة  2015. ووافق المجلس في عام كبيرةمسألة تعميم المساواة بين الجنسين تتسم بأولوية  ما زالت. ن الجنسينالمساواة بي

ات إقليمية في هذا المجال وبدأت تنفيذها. وقد ارتفعت نسبة المبروعات االتراتيجيللمساواة بين الجنسين. ووضعت المكاتب اإلقليمية 

، وذلك بالمقارنة بال دف المتمثل بنسبة 2015في المائة في عام  86إلى  79من  (3)ب2أ أو 2ؤشر الجنساني الجديدة التي تتضمن الم

 في المائة. 100

 في إدماج حماية المجتمعات المحلية المتأثرة في عملياته، مما يعكس الدروس الرئيسية المستقاة من االتعراض  البرنامج. االتمر الحماية

قدرة المكاتب القطرية على معالجة مسائل الحماية، من  البرنامج. وقد زاد 2014ية أمري في يونيو/حزيران غير رالمي لسياالة الحما

 خالل التدريب والدعم التقني والتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى.

 نفيذ آليات المساءلة أمام السكان حقق تقدما ميدا في ت البرنامج. أظ رت نتائج أحد االالتقصاءات أن المساءلة أمام السكان المتأثرين

المتأثرين في أنواع مختلفة من المبروعات، وخصوصا من خالل زيادة آليات التغذية االرتجاعية من المستفيدين. على أن االالتقصاء 

يما يتعلق فيذها، فتنممارالات أفضل، وبدأ  البرنامجحدد وأبرز أيضا الحامة إلى المزيد من االتساق في التنفيذ بين البرامج القطرية. 

 ية.ربتحسين التوميه وتع د التعلم، إلى مانب تعزيز الدعم الميداني بإدراج مسائل المساءلة في بعثات تقديم الدعم التقني إلى المكاتب القط

 ةستراتيجيأداء البرنامج بالمقارنة باألهداف اال

 ة.اتيجيالترلى توفير أدلة أقوى على األداء بالمقارنة باألهداف االالرصد واإلبالغ إالخاصة ب هنظم البرنامجتعزيز  أتاح، 2015في عام  -20

 

 2015ة في ستراتيجينسبة النفقات المتعلقة باألهداف اال :2الشكل 

 

 إنقاذ األرواح وحماية سبل العيش في حاالت الطوارئ – 1 ستراتيجيالهدف اال

التوريد السننننريع للمسنننناعدة الغذائية لموام ة االحتيامات العاملة على االالننننتجابة في حاالت الطوارئ:  1 الننننتراتيجييركز ال دف اال -21

وخفض نقص التغذية إلى ما دون مسنننتويات الطوارئ؛ ودعم رأس المال الببنننري وبرامج إنبننناء األصنننول من أمل االنتعاش المبكر؛ 

 وتنمية القدرة على التنبؤ بالصدمات وعلى االالتجابة ل ا.

                                                           
(3) .en.pdf-overview-ianresponse.info/system/files/documents/files/gmhttps://www.humanitar 

(في الما ة   ) 1ال دف االالتراتيجي  (في الما ة  ) 2ال دف االالتراتيجي  (في الما ة  ) 3ال دف االالتراتيجي  (في الما ة  ) 4ال دف االالتراتيجي 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf
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. ومثل هذا ال دف 1 الننتراتيجيال دف اال في إطارعلى المسنناعدة  البرنامجمن المسننتفيدين من ة في المائ 63، حصننل 2015وفي عام  -22

ئة من مميع النفقات البرامجية  79 ما ئة من االحتيامات  72 ولبىفي ال ما مانحين  البرنامج. وتعكس هذه األرقام أن المقررةفي ال وال

 إنقاذ األرواح: مستمرون في إعطاء األولوية لتدخالت

 مساهمات فعالة في إنقاذ األرواح وحماية البل العيش، وذلك بتحقيق حصائل إيجابية  البرنامج، قدم 2015حاالت الطوارئ في عام  خالل

. على اإلغاثة عدم توقف تنفيذ برامجفي مجال األمن الغذائي والتغذوي، وبدعم زيادة إمكانية الوصول اإلنساني، والمساعدة على ضمان 

 جابي ما كان من الممكن أن يتحقق بدون الدعم الذي قدمه المانحون.أن هذا األداء اإلي

  الموم ة للتصدي لسوء التغذية الحاد ومنع تدهور الوضع التغذوي  البرنامجفي المناطق المتأثرة بالكوارث والنزاعات، وصلت أنبطة

وتلقى هؤالء السكان أغذية  – 2014ن عام في المائة م 40أي أكثر بنسبة  – مليون شخص 5.6، إلى ذات الصلة الوفياتومعدالت 

 بلدا. 27عملية في  37مكثفة بالمواد التغذوية وذلك من خالل 

  مرى تنفيذ أنبطة الطوارئ واإلنعاش المبكر للمساعدة على االتعادة األصول والخدمات المجتمعية البرنامجعملية من عمليات  14في ،

في المائة من االحتيامات واضطرت عدة مبروعات إلى  36التمويل، لم يبلغ اإلنفاق إال المحلية أو تثبيت الحصول علي ا. ونظرا لنقص 

 نوعا وكما. البرنامج تخدمات تدخال خفضت تخفيفيةات االتراتيجياعتماد 

 ن في المائة م 99في حاالت الطوارئ بموارد ميدة: وغطت النفقات  المجتمع اإلنسانيلدعم  البرنامجخدمات ل رصدت موارد كافية

حة العمالء وأصحاب المصل كبفت مختلف االتقصاءات آراءاالحتيامات. ونظرا ألن التمويل من المانحين كان أفضل من حيث كفايته، 

 كان فعاال في أدائه ل ذا الدور. البرنامجأن عن 

  ي ذلك أن قاعدة األدلة لتقدير أداء . ويعناحتيامات تنمية القدراتمن  فقط في المائة 26 تلبيةمن المانحين إلى المقدم أدى نقص التمويل

وأن نطاق األنبطة في  2015على مستوى الحصائل، في دعم االالتعداد المؤالسي لحاالت الطوارئ، بقيت محدودة في عام  البرنامج

يتعلق  افيم البرنامجبعض البلدان ش د تقلصا. على أن عددا كبيرا من موظفي الحكومات والبركاء تلقى مساعدة تقنية وتدريبا من 

باالالتعداد للطوارئ. واليجري تحديد المزيد من المتطلبات من البيانات، وذلك من خالل االتجابة البركاء أو الحكومات لحاالت الطوارئ 

 في المستقبل.

عقاب حاالت دعم أو استعادة األمن الغذا ي والتغذية وإنشاء أو إعادة بناء سبل العيش في البيئات الهشة وفي أ – 2 ستراتيجيالهدف اال

 الطوارئ

 في هذه البيئات البرنامجيقدم والبلدان الخارمة من حاالت عدم االالتقرار والنزاع والكوارث الطبيعية.  2 التراتيجييست دف ال دف اال -23

سكان األكثر فقرا واألشد ضعفا لدعم التغذية واألمن الغذائي بغية المساعدة على تطوير االعتماال بة  على الذات  دالمساعدة الغذائية لل

 في ن اية المطاف.

. ومثلت األنبننطة 2 الننتراتيجيال دف اال في إطارالمسنناعدة  البرنامجفي المائة من مجموع المسننتفيدين من  13، تلقى 2015وفي عام  -24

حتيامات في المائة فقط من اال 30في المائة من مجموع نفقات البرامج؛ وأدى نقص التمويل إلى تلبية  9هذا ال دف  في إطارالمنفذة 

في المائة من  12في المائة من األغذية و 30تقديم  تسنننننننى فقط عمليات التوزيع، إذمبننننننناكل التمويل على  وأثرت أيضنننننننا. المقررة

 توزيع ا. التي كان من المقررالتحويالت القائمة على النقد 

 رئ فعاال بصورة عامة في تحسين األمن الغذائي لدى كان التوزيع العام لألغذية أو التحويالت القائمة على النقد في بيئات ما بعد الطوا

السكان الضعفاء المست دفين. على أنه نظرا لعدم كفاية التمويل، فإن حجم األنبطة المنفذة كان أثل بكثير من المخطط له. وقد أعطيت 

 أوال. 1 التراتيجياال في إطار ال دفاألولوية لتنفيذ األنبطة 

 ت عدة مكاتب قطرية إلى تقصير مدة المساعدة المقدمة لبرامج التغذية. ومع ذلك، فإن المساعدة نظرا للثغرات في التمويل، اضطر

و أالغذائية الاهمت بفعالية في شفاء المستفيدين المعالجين من الوء التغذية المعتدل الحدة، كما أن برامج الوقاية من الوء التغذية المزمن 

 ين.الحاد غطت قطاعات كبيرة من السكان المست دف

  كم من الطرقات ومن الدروب الجبلية، 9 237 أو التي أعاد أنبأها مثيرا لإلعجاب، فقد شمل البرنامجكان عدد األصول التي االتعادها 

من السدود. وتبير األدلة المتفرقة إلى أن كل أصل يتم إنباؤه يوفر الفوائد والقيمة  3م 376 980و هكتارا من األراضي 156 262و
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حلية المعنية. على أن الثغرات في البيانات على مستوى الحصائل وفي اإلبالغ حد ت من إمكانيات تقدير القدرة المجتمعية للمجتمعات الم

 المحلية على الصمود من حيث ربط ا باألصول المنبأة.

  ارئ. وشكلت هذه مدرالة في الياقات ما بعد حاالت الطو 13 000 الومبات في الموقع والحصص المنزلية ألكثر من البرنامجقدم

يما ال الومبات المدرالية حافزا إلرالال األالر أطفال ا إلى المدرالة، والاهمت في إحداث تحسن مب ود في معدالت تسجيل األطفال، وال

 البنات، واالتبقائ م في المدارس المتلقية للمساعدة.

 في المائة  13ويل: ونتيجة لذلك، لم تغط النفقات إال ش دت أنبطة بناء القدرات على التصدي النعدام األمن الغذائي نقصا حادا في التم

لم تكن كافية للتوصل إلى أية االتنتامات. ويعتبر مؤشر القدرة  البرنامجمن االحتيامات. وليس من المستغرب أن قاعدة أدلة تقدير أداء 

اس كثير من المعرفة والموارد. وتيسيرا لقيالوطنية مقياالا ميدا لألداء على مستوى حصائل تنمية القدرات، غير أن تنفيذه يحتاج إلى 

اهيم على تطوير أداو ون ج لتطبيق المف البرنامجالقطرية للتقدم المحرز في مجال بناء القدرات على أالاس النوي، يعمل  البرنامجمكاتب 

 ة. البالغة األهمية التي يستند إلي ا هذا المؤشر في عمليات تقدير القدرات وقياال ا بصورة أفضل االتجاب

 خفض المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم الغذا ية والتغذوية  – 3 ستراتيجيالهدف اال

على تمكين السنننكان الضنننعفاء من االعتماد على الذات فيما يتعلق بالغذاء والتغذية وذلك بمسننناعدت م على  3 النننتراتيجييركز ال دف اال -25

إلى: مضناعفة قدرته البنرائية للربط بين المزارعين أصنحاب  البرنامجلصنمود أمام الصندمات في المسنتقبل. ويسنعى بناء القدرة على ا

الحيازات الصننننغيرة واألالننننواق؛ وبناء قدرات األالننننر والمجتمعات المحلية المتعلقة بالصننننمود وبإدارة المخاطر؛ ودعم الحكومات فيما 

 اق ا.يتعلق بإدارة نظم شبكات األمان وتواليع نط

. ويمثل هذا ال دف 3 الننتراتيجيال دف اال في إطارالمسنناعدة  البرنامجفي المائة من المسننتفيدين من  6، تلقى ما نسننبته 2015وفي عام  -26

في المائة من االحتيامات المخطط  26تغطية إال سن  ، ونظرا لعدم كفاية التمويل من المانحين، لم يتالبرامجفي المائة من مميع نفقات  4

وقد أثر هذا النقص في التمويل على عدد المسننتفيدين المتلقين للمسنناعدة وكمية األغذية الموزعة، إذ انخفض عدد المسننتفيدين بنسننبة  ل ا.

 في المائة. 30في المائة وكمية األغذية بنسبة  23

  على تحسين نوعية 3 تراتيجيالاال في إطار ال دف، من خالل األنبطة المنفذة البرنامجعلى الرغم من تناقص دعم البرامج، الاعد ،

مع أن العمليات تقلصت إلى حد كبير بسبب  –الومبات الغذائية باإلضافة إلى زيادة إمكانية حصول السكان على األصول العاملة 

 على مستوى النواتج في بعض البلدان. البرنامجانخفاض مستويات التمويل. وينعكس تقليص البرامج هذا في أداء 

  طن متري من األغذية من أصحاب الحيازات الصغيرة والتجار المحليين، مما زاد من فرص التسويق في  124 000 البرنامجاشترى

ة. وفي عام لألغذي البرنامجالبلدان النامية، على الرغم من عدم بلوغ الغايات المنبودة فيما يتعلق بالبراء المحلي كنسبة من توزيعات 

 راج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في اللسلة التوريد العادية لديه.على زيادة إد البرنامج، اليركز 2016

  في الحد من المخاطر على المستوى المجتمعي المحلي والقطري والدولي مرتفعا  البرنامجعلى مستوى النواتج، كان تحقيق مساهمة

 بصورة عامة، مع أن اإلبالغ على مستوى الحصائل كان محدودا.

 خفض نقص التغذية وكسر دا رة الجوع المتوارث بين األجيال –   ستراتيجيالهدف اال

نقص التغذية الحاد ودائرة الجوع المتوارث بين األميال باالالنننننتفادة من حضنننننوره  البرنامج، يوامه 4 النننننتراتيجياال في إطار ال دف -27

 لى وضع الياالات وبرامج تغذوية مراعيةالميداني وانخراطه في البراكات التي يتعدد أصحاب المصلحة في ا، بغية تعزيز القدرات ع

 لالعتبارات الجنسانية.

. ويمثل 4 التراتيجياال في إطار ال دففي المائة من م على المساعدة  18، حصل 2015في عام  البرنامجومن مجموع المستفيدين من  -28

في المائة من االحتيامات  32تغطية على ؛ وأدى عدم كفاية التمويل إلى اقتصننننننار الالبرنامجفي المائة من مجموع نفقات  8هذا ال دف 

 المخطط ل ا.

  لمعالجة الوء التغذية والوقاية من ا بالفعالية عموما على الرغم من بعض التحديات المتصلة بالرصد  البرنامجاتسمت البرامج التي يدعم ا

لة عن مؤشرات التغطية والمباركة على تحسين خطوطه التومي ية لضمان اإلبالغ بصورة دقيقة وكام البرنامجواإلبالغ. ويعمل 

 والومبة الغذائية الدنيا المقبولة.
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  وقد حصلت هذه 4 التراتيجياال في إطار ال دفمليونا من التالميذ بتوفير الومبات المدرالية ل م  11.5المساعدة إلى  البرنامجوقدم ،

 درالة، تقريبا في مميع البلدان المتلقية للمساعدة.البرامج على موارد ميدة نسبيا. والاعد ذلك على تحسين معدالت البقاء في الم

  عدة نتائج تتعلق بتنمية القدرات وذلك عن طريق تدريب النظراء الحكوميين على ممع وتحليل  البرنامجعلى مستوى النواتج، حقق

ل يحد باالتمرار من أنبطة بيانات األمن الغذائي والتغذية؛ ومن خالل دعم وضع برامج شبكات األمان الوطنية. على أن نقص التموي

 12تنمية القدرات الحكومية على إدارة برامج التغذية والومبات المدرالية وشبكات األمان، وتواليع نطاق ا. وقد غطى التمويل المتوفر 

 . جالبرناممما يعتبر أكبر ثغرة في التمويل في مميع برامج  –في المائة من النفقات المخطط ل ا الحتيامات تنفيذ البرامج 

 األداء في المجاالت الشاملة

وحصنننائله إدماج المسنننائل المتعلقة بالمسننناواة بين الجنسنننين والحماية والمسننناءلة والبنننراكات في تصنننميم  البرنامجيتطلب تحقيق نتائج  -29

ملة. وقد شنن د ( باعتبارها نتائج شننا2017-2014ة )الننتراتيجيالبرامج وتنفيذها ورصنندها. وقد أدخلت هذه المجاالت في إطار النتائج اال

 .كبيرةعدد المبروعات التي أبلغت عن بيانات هذه المجاالت زيادة 

 الغذائية،  نامجالبر. تم تحقيق الغايات المتعلقة بإشراك المرأة والفتاة في صنع القرار المتعلق باالتخدام مساعدة المساواة بين الجنسين

نحو تحقيق هدف  البرنامجمما يعتبر إشارة إيجابية للتقدم الذي أحرزه  –لدا ب 55وذلك في أكثر من ثلثي المبروعات القائمة باإلبالغ في 

 (.2020-2015الياالة المساواة بين الجنسين )

 قد  رنامجالب. يبدو أن الحوادث المتعلقة بسالمة المستفيدين المسافرين من وإلى مواقع برامج حماية السكان المتأثرين والمساءلة أمام م

على توفير  البرنامجمع أن هناك بعض البواغل المتصلة بعدم اإلبالغ دائما عن مباكل السالمة. وقد عمل انخفضت بصورة عامة، 

مزيد من المعلومات للمستفيدين وإنباء آليات للتغذية االرتجاعية: وأوفى ثلثا المبروعات القائمة باإلبالغ بالغايات المحددة في هذا 

 المجال.

 في المائة من المبروعات القائمة باإلبالغ. وتقدر قيمة العمل مع البركاء  93البركاء تنفيذ أنبطة في ، تم مع 2015. في عام البراكات

للبركاء فيما يتعلق بعمل م وإمكانية وصول م ومعارف م وما يقومون به من أعمال الدعوة. وهناك  البرنامجمن حيث األموال التي يقدم ا 

ى االتكباف عل البرنامجللبركاء والعكس بالعكس. ويعمل  البرنامجل كمية التمويل الذي يقدمه حامة إلى مزيد من العمل للتمكن من تسجي

 البل أفضل لالنخراط خصوصا مع المنظمات ذات األالاس المجتمعي المحلي.

 الصناديق االستئمانية

 سنننتوى القطري والمسنننتوى اإلقليمي.مما ينفذ على الم للبرنامجيركز هذا القسنننم على أكبر مبنننروعات الصنننناديق االالنننتئمانية التابعة  -30

 موما.ع البرنامجوتتصل هذه المبروعات عادة بتعزيز القدرات الوطنية؛ ويُعرض أداؤها بغية تقديم صورة أكثر اكتماال عن منجزات 

  الومبات ومعظم م عن طريق –مليون من المستفيدين المباشرين من خالل الصناديق االالتئمانية  1.6 البرنامج، الاعد 2015في عام 

 المدرالية.

  ارك بتنفيذ مبروعات تقليدية، ش البرنامجمن خالل االتثمارات الصناديق االالتئمانية في بلدان من قبيل ال ند وبيرو، حيث ال يقوم

 في تغيير السياالات والممارالات وكذلك في تصميم برامج تنفذها الحكومات، وفي تحسين كفاءت ا، وهي برامج من المتوقع أن البرنامج

 مليون شخص. 30يستفيد من ا أكثر من 

  تبمل مبروعات الصناديق االالتئمانية الومبات المدرالية والتغذية وأنبطة بناء القدرة على الصمود واالالتعداد للطوارئ واالالتجابة

التسجيل في  ، من حيث تحسين معدالت2015ل ا. وتتضح فعالية هذه المبروعات في الحصائل اإليجابية التي تم تحقيق ا في عام 

 المدارس والتخفيف من انتبار فقر الدم وتمكين المستفيدين من االت الك ومبات غذائية دنيا مقبولة.

  على إدماج إمراءات تصميم مبروعات الصناديق االالتئمانية وتنفيذها واإلبالغ عن نتائج ا في اآلليات المؤالسية القائمة. البرنامجيعمل 

 اد نتا ج اإلدارةأداء البرنامج بالمقارنة بأبع

باإلبالغ عن عمله لتحسننننين الكفاءة والفعالية. وقد االننننتخدمت هذه  البرنامجيتيح تطبيق أبعاد نتائج اإلدارة إشننننارة واضننننحة إلى التزام  -31

 .2015األبعاد أيضا في إعداد ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 
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د الخمسننننننة لنتائج اإلدارة: ويعكس ذلك ما يلي: النتائج اإليجابية المتوفرة أن يبلغ عن تقدم قوي أحرزه في مميع األبعا للبرنامجويمكن  -32

، والتي أثرت على النتائج التي تم اإلبالغ عن ا بخصننوص أبعاد 2015من االننتقصنناء الموظفين العالمي المضننطلع به في أبريل/نيسننان 

ات من الننننة إلى أخرى في المؤشنننرات المبلغ عن ا في ؛ والتحسنننين2014نتائج إدارة الموظفين، حيث توفرت بيانات غير كافية في عام 

مة ظإطار البعد الخاص بالمساءلة والتمويل. وقد ُصمم إطار نتائج اإلدارة الحالي بغية توميه االنتباه إلى األولويات الخمس الرئيسية للمن

تعراض لمدى االتمرار أهمية مؤشرات ، اليتعين إمراء اال2015. وعلى ضوء التقدم المحرز في عام 2013والتي تم تحديدها في عام 

 وغايات األداء األالاالية، وذلك في الياق وضع إطار النتائج المؤالسية الجديد. 

ع تحسننين المنظمة تماشننيا مع  البرنامج(، يقدم 2018-2016وكما أوضننحت خطة اإلدارة ) -33 تقريرا عن "حاالت االالننتثمار" التي تسننر 

 ي عبر(.حادة مقابل المال )انظر الملحق المبادرة "الوفاء بالغرض" والتي تحقق القيم

 مهم ضمن ثقافة قوامها االلتزام والتواصل والمساءلةيتمحور البرنامج حول العاملين لديه، وهو يستثمر في قدراتهم وفي تعل   –العاملون 

للموظفين منذ  لبرنامجاومود تحسنننن في مميع موانب إدارة  2015الموظفين العالمي الذي أمري في أبريل/نيسنننان  االنننتقصننناءأظ ر  -34

 األعراف العالمية في كثير من المجاالت: البرنامج. وقد تجاوز 2012إمراء االالتقصاء السابق في عام 

  .ش د إشراك الموظفين تحسنا كبيرا في االلتزام واالعتزاز والبعور بالمسؤولية البخصية 

  وارتفعت نسبة النساء في مميع الوظائف ، 2015في المائة في عام  39في المائة إلى  38ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية من

في المائة،  55، بلغت نسبة النساء بين الموظفين الفنيين الدوليين المعينين حديثا 2015في المائة. وخالل عام  42في المائة إلى  41من 

 .في المائة 56 (4)وبلغت نسبة النساء بين المعينين في مناصب قيادية

 30في المائة لتصل إلى  1نتين لم تب دا أي تحسن، ارتفعت نسبة المناصب القيادية التي يبغل ا موظفون من البلدان النامية بنسبة بعد ال 

من البلدان النامية، وذلك بالمقارنة بنسبت م التي  2015في المائة من الموظفين المعينين في عام  43في المائة. وفي مميع الرتب، كان 

للتنويع والمباركة إلى زيادة عدد موظفي الفئة الفنية القادمين من البلدان  البرنامجة االتراتيجي. وت دف 2014المائة في عام في  35كانت 

 النامية.

  نحو  2015فيما يتعلق بموظفيه الدوليين من الفئة الفنية. وبلغ هذا المعدل في عام  البرنامجيستمر المعدل المرتفع لبقاء الموظفين في

 في المائة. 98عندما بلغ  2014في المائة، مما يقل ببكل طفيف عما كان عليه في عام  97.3

يعتبر البرنامج شريكا قيمته كبيرة والثقة به مرتفعة فيما يتعلق بالمستفيدين والمجتمعات المحلية والحكومات ووكاالت األمم  –الشراكات 

 المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

  مما تجاوز ال دف المحدد ل ذه 2015مليون دوالر أمريكي في عام  94على مساهمات من القطاع الخاص بلغت  برنامجالحصل ،

 مليون دوالر أمريكي باعتبارها عائدات مستدامة. 89مليون دوالر أمريكي. ومن أصل هذه المساهمات، تم تحديد  78المساهمات وهو 

  مع وكاالت األمم المتحدة األخرى.أقامت المكاتب القطرية مميع ا شراكات 

  في المائة  45ارتفع مستوى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل المكاتب القطرية من 

. أما مجاالت التعاون الرئيسية فقد كانت الومبات المدرالية 2015في المائة من مجموع المكاتب القطرية في عام  60إلى  2014في عام 

 االمتماعية. والحماية

 .كان هناك مستوى مرتفع من رضا العمالء عن أنبطة مميع المجموعات 

  وتجاوز اتالنو أربع كل يجرى الذي للسياالات البامل االالتعراضبغايات ثمانية من المؤشرات التنفيذ المبتركة في  البرنامجأوفى ،

 الغايات في معظم تلك المؤشرات.

  متوائمة مع أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. للبرنامجكانت مميع البرامج القطرية التابعة 

                                                           
 وما فوق ا. 5-رتبة ف (4)
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تتوفر لدى البرنامج عمليات ونظم تتسم بالكفاءة في دعم تصميم المشروعات وتنفيذها األمثل، وسالسل القيمة،  –العمليات والنظم 

 والتعلم، والتقاسم، واالبتكار

  مؤشرات للحصائل لدي ا قيم محددة لخطوط األالاس 2015قبل أو أثناء عام  في المائة من المبروعات الجارية التي بدأت 75كان لدى ،

ولم يتم تحديد خطوط األالاس في مميع الحاالت  (5)(.TMEOC) "كوميت" القطرية المكاتب وتقييم رصد والغايات مدخلة في نظام

 .2014م في المائة التي أبلغ عن ا في عا 65غير أن هذه النسبة تمثل زيادة كبيرة عن نسبة 

  تجاوزه للغايات المتعلقة بخفض الم لة الزمنية المسبقة الالزمة لتوريد األغذية، وذلك باالتخدام آليات التمويل بالسلف  البرنامجيواصل

ان يوما؛ على أن التحسن المتحقق ك 37والمرفق العالمي إلدارة السلع. وقد بلغت الم لة المتوالطة للبلدان التي تستخدم المرفق العالمي 

 بسبب التوالع في خط المرفق العالمي في شرق أفريقيا االتجابة لحالة الطوارئ في اليمن. 2014أقل من عام 

  في االتجابته لزلزال نيبال، بغايته المتمثلة في البدء بتوزيع األغذية في غضون ثالثة أيام من طلب الحكومة للمساعدة.البرنامجأوفى ، 

  مكتبا لتسريع االبتكار في ميونيخ بألمانيا للمساعدة على تنفيذ ابتكارات عالية األثر ترمي إلى  البرنامج، أطلق 2015في أغسطس/آب

لخاص بما في ذلك منظمات القطاع ا –والمبتكرين الخارميين  البرنامجتحقيق القضاء على الجوع. ويوفر المكتب بيئة خالقة لموظفي 

 يم حلول متقدمة رائدة.للعمل معا على تصم –والجامعات ومقدمو التكنولوميا 

   ببرائه األغذية والسلع والخدمات بطرق أكثر كفاءة. 2015مليون دوالر أمريكي خالل عام  39 البرنامج روف 

 لدى البرنامج برامج توصل المساعدة بفعالية وكفاءة إلى السكان الذين تخدمهم وتبني قدراتهم –البرامج 

  العمل على نطاق المنظومة ببأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما أوفى  من مؤشرات خطة 15من أصل  7 البرنامجتجاوز

خطط عمل لمعالجة المؤشرات الثالثة المتبقية، مع أن من غير المحتمل أن يتحقق  البرنامجبخمسة مؤشرات أخرى. وتتوفر لدى 

 يا توام ه منظومة األمم المتحدة بأكمل ا.فالتكافؤ بين الجنسين يعتبر تحد (6).2017التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 

  في  14 مقداروهي نسبة تزيد ب –القطرية أن لدي ا آلية عاملة للبكاوى والتغذية االرتجاعية  البرنامجفي المائة من مكاتب  66أبلغ

 في المائة. 49البالغة  2014المائة عن نسبة عام 

  ي المائة من التقييمات المخطط ل ا والتي يديرها مكتب التقييم، إذ أنجزت ثالثة ف 100تجاوز الغاية المتمثلة بإنجاز  2015تم في عام

 .البرنامجتقييمات أكثر مما كان مخططا له. وتعتبر التقييمات مصدرا رئيسيا لألدلة ألغراض التعلم والتحسين في 

  نبذة إخبارية  116 453 في البرنامجعمل  إلى ووردت إشاراتوالائط مختلفة للترويج لعمله واالرتقاء بسمعته.  البرنامجاالتخدم– 

 .إلى حد بعيد. وكانت التغطية اإلخبارية إيجابية 2014في المائة عن عام  13 مقدارأي بنسبة تزيد ب

  مليون  2.8ما مجموعه  البرنامج، كان لدى 2015في زيادة حضوره على والائط التواصل االمتماعي. وفي عام  البرنامجيستمر

 .2014في المائة على عام  20+، مما يمثل زيادة بنسبة سبوك وتويتر وغوغلمتابع على الفي

يتصف البرنامج بالشفافية وهو يوفر القيمة مقابل المال ويتيح المساءلة عن جميع موارده، وهو ممول تمويال  –المساءلة والتمويل 

 كامال

مع أن مسننتويات التمويل كانت أقل من المسننتويات التاريخية العالية المتعلقة ب ذا البعد تقدما تم إحرازه،  البرنامجتعكس مؤشننرات أداء  -35

 . 2014التي تم بلوغ ا عام 

  مليون دوالر أمريكي  573مما يبكل انخفاضا قدره  – 2015مليار دوالر أمريكي في عام  4.8مساهمات بلغ مجموع ا  البرنامجتلقى

رامع في المساهمات في قوة الدوالر األمريكي، إذ انخفضت نتيجة لذلك القيمة . ويتمثل السبب الرئيسي في هذا الت2014بالمقارنة بعام 

مليون دوالر أمريكي، في الوقت الذي ارتفعت فيه االحتيامات  300 نحوالدوالرية للمساهمات المستلمة بعمالت أخرى بمبلغ يقدر ب

 58. ونتيجة لذلك ترامعت نسبة االحتيامات الممولة إلى مليار دوالر أمريكي 8.7مليون دوالر أمريكي لتصل إلى  200المسجلة بمبلغ 

 (7).2014في المائة في عام  66في المائة بالمقارنة بنسبت ا التي كانت قد بلغت 

                                                           
 نظام كوميت أداة تستخدم ا المكاتب القطرية توخيا للفعالية في اإلدارة. (5)

 خطة العمل على نطاق المنظومة.وهو الموعد الن ائي الذي حددته  (6)

 مليار دوالر أمريكي. 5.1مساهمات المانحين المثبتة والبالغة تستند مستويات التمويل إلى  (7)
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  في المائة. أما مستويات تمويل البرامج  62أعلى مستوى لتمويل االحتيامات وهو مستوى بلغ  3تلقت حاالت الطوارئ من المستوى

 نت متفاوتة إلى حد كبير فيما بين ا.القطرية فقد كا

  المتعددي األطراف على مستوى تبرعات م أو تجاوزوه. غير أن ارتفاع قيمة الدوالر  البرنامج، حافظ معظم مانحي 2015خالل عام

 .2014مليون دوالر أمريكي بالمقارنة بعام  29األمريكي أدى إلى انخفاض قدره 

 عندما كانت 2014خفاضا طفيفا عن المستوى القياالي المرتفع في عام ش دت المساهمات المتعددة السنوات ان 

. ومع ذلك فإن هذا الرقم يزيد بنسبة مرتين ونصف على 2015مليون دوالر أمريكي في عام  512فبلغت  (8)،مليون دوالر أمريكي 590

 .2011مستوى المساهمات المتعددة السنوات في عام 

 مما مكن المدير التنفيذي من إصدار بيان ضمان 2015ديسمبر/كانون األول  31السنة المنت ية في مميع المديرين بيان ضمان عن  أتم ،

تحديثا إلطار الرقابة الداخلية لديه بحيث بات يعكس التقدم المحرز منذ بدء العمل به في  البرنامجعن فعالية الضوابط الداخلية. وأمرى 

منظمات األمم المتحدة القليلة التي تقدم ألصحاب المصلحة في ا هذا  إحدى البرنامجيعتبر باإلضافة إلى المعايير الجديدة. و 2011عام 

 المستوى من الضمان.

  ويغطي تقرير األداء السنوي هذا أثر البرنامجيحسب بأثر رمعي أثر غازات االحتباس الحراري الذي يخلفه . 

التجابات المنقولة موا في بعض حاالت الطوارئ الكبيرة من المستوى إلى االعتماد بكثرة على اال البرنامج، عندما اضطر 2014عام 

. وإدراكا ألن بعض تدابير إنقاذ األرواح ل ا 2008في المائة في انبعاثاته فوق خطط األالاس لعام  93. وأدى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 3

تفاقية قة من صندوق التكيف التابع العالية النوعية وموث   إلى شراء ائتمانات كربون البرنامجثمن ا من حيث تأثيرها على المناخ، فقد عمد 

 عن أثر االنبعاثات. للتعويض تماما (9)األمم المتحدة اإلطارية ببأن تغير المناخ

 تعزيز مجاالت تركيز المنظمة

 :2015في عام  مجاالت التركيز وفيما يليأعلى معايير االمتياز.  الحفاظ علىلضمان  ضرورة التغير والتكيف البرنامجيدرك  -36

 ظم إدارة األداء ونعلى بناء عقلية خاصة باألداء من خالل تحسين عمليات  البرنامجة شؤون العاملين، عمل التراتيجيال وفقا. العاملون

الل األثر من خ عالية قيادات؛ ونقل تركيزه إلى الموظفين الوطنيين من خالل توفير فرص التدريب والتطور؛ وتج يز إدارة المواهب

 .موم ة لتطوير وتدريب القياداتامج بر

 المساعدة على ضمان أمن الموظفين ورفاه م من خالل إنباء شعبة الرفاه وصندوق ألنبطة الرفاه ُرصد  البرنامج. واصل األمن والرفاه

 ماليين من الدوالرات األمريكية. 10له مبلغ 

  ا مديدا إطار البرنامجت األخرى التي تتخذ من روما مقرا ل ا، االتخدم . باالشتراك مع الوكاالةالتراتيجياالو الحكومية الدوليةالبراكات

 للدعوة تسترشد به مباركته في المحافل الدولية حول التدابير الالزمة للقضاء على الجوع.

 ية من دة اإلنسانفي تقديم مجموعة من الخدمات لمجتمع المساع البرنامج. االتمر تقديم الخدمات المبتركة والدعم المبترك بين الوكاالت

خالل قيادته لمجموعتي اللومستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ التابعتين للجنة الدائمة المبتركة بين الوكاالت، ومن خالل قيادته 

اء أثن القيادي ببكل خاص البرنامجالمبتركة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لمجموعة األمن الغذائي العالمي. وقد برز دور 

 حالة الطوارئ الخاصة باإليبوال.

 على زيادة فعاليته من خالل تصميم البرامج  البرنامج. عمل عمليات ومنصات ونظم تصميم البرامج، واتخاذ القار المستند إلى األدلة

 .الحاالمةالمستندة إلى األدلة وتنفيذها والتحويالت في المنصات والنظم 

 مزيدا من التقدم في إعادة هيكلة إطاره المالي للترويج للتخطيط المستند إلى  البرنامج. أنجز ام الموارداالتخدكفاءة المرونة في التمويل و

 الموارد والبرمجة على المستوى القطري وزيادة مرونة التمويل وإمكانية التنبؤ به.

                                                           
مليون دوالر أمريكي في أعقاب إعادة تصنيف المساهمات بعد  590مليون دوالر أمريكي، إلى  630، وهو 2014خفض المبلغ المبار إليه في تقرير األداء السنوي لعام  (8)

 إعداد التقرير.

 ، مما يحقق أفضل فعالية للتكلفة.2016و 2015و 2014المقايضات التي تعكس االنبعاثات المحتمل حدوث ا في النوات  ثالث النوات من البرنامجاشترى  (9)
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 آفاق المستقبل

على الجوع في صننميم هذه الخطة  ويدخل القضنناءر. وأهداف التنمية المسننتدامة السننبعة عبنن 2030اعتماد خطة عام  2015شنن د عام  -37

األالننناس بناء  قاطبة والمجتمع اإلنسننناني البرنامجعلى  يجب، 2016. وفي عام 2الجديدة، األمر الذي يجسنننده هدف التنمية المسنننتدامة 

الحتيامات ال ائلة لحاالت أن يحافظ على تركيزه على موام ة ا 2016في عام  البرنامجالالزم لتنفيذ تلك األهداف. كما يتعين على 

من  2016توقع في عام لموام ة ما يُ  من أمل االالننتعدادالعمل مع الحكومات  البرنامجالطوارئ الكبرى العبننر المسننتمرة. والننيواصننل 

 النينيو وآثارها الم ددة للحياة.  مبروت ظاهرة

خطة عام  لتحقيق الكبيرة المطلوبةلتبننننننغيلية والمالية ة واية والبرنامجالننننننتراتيجيعلى إعداد ما يلزم للتحوالت اال البرنامجوالننننننيعمل  -38

 . البرنامجدعم مميع عمليات لفي النظم المستخدمة  كبيرةتغييرات  ونطاق هذه التحوالت كبير وينطوي على. 2030

 بما يلي: البرنامج، اليقوم 2016وخالل عام  -39

  ة مع أهداف التنمية المستدامة.التراتيجياال البرنامجمة أهداف مواءل، من الموعد المقرر( قبل النة 2021-2017ة )االتراتيجيإعداد خطة 

 ة القطرية للمواءمة مع تركيز أهداف التنمية المستدامة على البرامج المدفوعة وطنيا.التراتيجياقتراح تحول كبير في الخطط اال 

  ة راتيجيالتؤالسية، ومواءمة النتائج مع األهداف االللنتائج الم واحدفي إطار وإطار نتائج اإلدارة ة التراتيجيالنتائج اال إطارالجمع بين

 ة.التراتيجيبالنتائج اال وتعزيز برمجة الموارد المتصلةالجديدة، 

  ةمع البرمجة القطري البرنامجوضع إطار مالي مديد يوائم التخطيط المالي واإلدارة المالية في. 

نبول في مايو/أيار. وعلى الرغم من المسنننتويات القياالنننية لتمويل للعمل اإلنسننناني في االنننط ةالقمة العالمي وعقدت في الوقت المناالنننب -40

لتغيير القمة حافزا ل تتغطية مستويات االحتيامات المرتفعة. وقد كانمن أمل واآلالف من شركائه  البرنامج يناضلالمساعدة اإلنسانية، 

الالنننتفادة من أومه قوته كمنظمة ولمواصنننلة التكيف مع ل البرنامجالفرصنننة أمام ت في نظام العمل اإلنسننناني وعالقته بالتنمية. كما أتاح

 تعقد األزمات الكبرى وحجم ا وامتدادها الزمني. 

 تحقيق االمتياز في إدارة البرامج واألداء

باالالننتناد إلى األدلة. وقد االننتمر  البرنامجيمثل تقرير األداء السنننوي وثيقة قوام ا المسنناءلة وت دف إلى عرض صننورة شنناملة عن أداء  -41

الننيما على مسننتوى الحواصننل، وعلى تنفيذ نظم صننارمة  في العمل على النند الثغرات ومعالجة محدودية األدلة المتوفرة، وال لبرنامجا

 والنظام الرقمي المؤالننسنني إلدارة المسننتفيدين والتحويالت( كوميتكوميت )لجمع البيانات وتحليل ا، بما يبننمل االالننتخدام الكامل لنظام 

(SCOPEومن شأن تقو .) ،ية الصلة بين الموارد والنتائج، على النحو الذي يتوخاه االتعراض اإلطار المالي وإطار النتائج المؤالسية

 في حساب تكاليف عملياته وبين ما يتوقع تحقيقه. البرنامجأن يقيم "خط رؤية" يمتد بين طريقة 

ولية للبننننفافية في المعونة. ويعكس ذلك التزامه في المبادرة الد منظمة مبنننناركة 381 شننننملتقائمة  2015في عام  البرنامج وتصنننندر -42

ي ف باالمتياز في إدارة البرامج واألداء باالننتخدام التحليالت الصننارمة لألدلة بغية قياس أدائه واإلبالغ عنه. ومنذ انضننمامه ل ذه المبادرة

 يت ا. تحسينات مستمرة في توقيت البيانات التي ينبرها وفي نوعيت ا وكم البرنامج، حقق 2012عام 
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 مقدمة –الجزء األول 

ائر مع الحكومات وال البرنامج( هي القضاء على الجوع في العالم. وتحقيقا ل ذه الغاية، يعمل البرنامجرالالة برنامج األغذية العالمي ) -43

السنننة، وال  البننركاء من أمل ضننمان تمكين الجوعى من الفتيات واألوالد والنسنناء والرمال من الحصننول على أغذية مغذية على مدار

 اليما في أوقات األزمات.

د الخطة اال -44 ة وإطار نتائج اإلدارة. ويتناول التراتيجيالذي يُنفذ من خالل إطار النتائج اال البرنامج( عمل 2017-2014ة )التراتيجيوتحدِّ

  (10).إلبالغ عن النتائجباالتخدام هذين اإلطارين وفقا لمبادئ األمم المتحدة لتنسيق ا 2015في عام  البرنامجهذا التقرير أداء 

 1 التراتيجيويتبين من تحليل المبروعات التي أبلغت عن مؤشرات الحصائل الرئيسية أن تنفيذ البرامج كان فعاال في إطار ال دف اال -45

اُلبل كسب العيش في حاالت الطوارئ، وال دف اال التعادة األمن  2 التراتيجيالمتعلق بإنقاذ األرواح وحماية  الغذائي المتعلق بدعم أو ا

بل كسننب العيش أو إعادة بنائ ا في البيئات ال بننة وفي أعقاب حاالت الطوارئ، وال دف اال  4 يالننتراتيجوالتغذية عن طريق إنبنناء الننُ

المتعلق بالحد  3 الننننتراتيجيالمتعلق بالحد من نقص التغذية وكسننننر حلقة الجوع عبر األميال. وأُحرز بعض التقدم في تحقيق ال دف اال

تمكين السننننكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتيامات م الغذائية والتغذوية. ويتضننننمن الجزء الثاني من التقرير من المخاطر و

 مزيدا من المعلومات المفصلة.

إليجابية ا للمرة األولى اإلبالغ عن التقدم القوي المحرز في كل أبعاد نتائج اإلدارة الخمسننننة. ويُعبر ذلك عن النتائج البرنامجويسننننتطيع  -46

وكان له أثر على اإلبالغ عن النتائج في إطار البُعد المتعلق  2015لالالنننتقصننناء العالمي آلراء الموظفين الذي أمري في أبريل/نيسنننان 

 د، والتحسينات التي تحققت بعد النة في المؤشرات الُمبلغ عن ا ببأن البع2014بالموارد الببرية الذي لم تُتح بيانات كافية عنه في عام 

 الخاص بالمساءلة والتمويل. 

 

 2015: تقييم أداء البرنامج في عام 3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
إلنمائية المبادئ المبتركة لإلبالغ عن النتائج: الدراالة المبتركة لمجموعة األمم المتحدة ا. 2011مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى.  (10)

 . نيويورك.التقرير الن ائي –واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى 

ال  ف 

ا ستراتيجي 

 

المساءلة والتمويل

البرام 

ال مليا  والن م

ال را ا 

الموار  الب رية

ال  اء  ل  الجو 

          الخ ة ا ستراتيجية للبرنام  

ال  ف 

ا ستراتيجي
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ا ستراتيجي 
 

ال  ف 

ا ستراتيجي 
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 ستراتيجيالسياق اال

للتنمية المستدامة وما شملته  2030عن طريق اعتماد خطة عام  2030بالقضاء على الجوع بحلول عام  2015في عام  البرنامجالتزم  -47

القضاء على الجوع في صميم الخطة الجديدة، ويعني ضمان حصول الفئات األكثر هباشة على هدفا للتنمية المستدامة. ويدخل  17من 

أغذية مغذية؛ ومعالجة أالباب الوء التغذية المتعددة األبعاد، بما في ا الصحة والصرف الصحي؛ وزيادة اإلنتاج الزراعي من خالل نُظم 

وشنننننركاؤه في العمل اإلنسننننناني  البرنامجدف البارز في وقت يتعرض فيه األغذية المسنننننتدامة والقادرة على الصنننننمود. وتحد د هذا ال 

حاالت طوارئ ممتدة وأكثر تعقيدا من أي وقت مضننى، ومعظم ا في مناطق متأثرة بالنزاع، وازداد البرنامج لضننغوط شننديدة. ويوامه 

. ويجب تلبية 2015للمرة األولى في عام مليون شنننخص  60عدد المبنننردين عن أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تجاوز عددهم 

هذه االحتيامات اإلنسننننننانية العاملة، وكذلك األعمال الدقيقة المطلوبة لبناء شننننننبكات األمان والقدرة على الصننننننمود والقدرات المطلوبة 

 للقضاء على الجوع في السنوات الخمس عبرة المقبلة. 

 2030خطة عام 

 

 أهداف التنمية المستدامة : الشكل 

 

 تتوالع أهداف التنمية المستدامة في األهداف اإلنمائية لأللفية بعدة طرق هامة: -48

  متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، وأهداف ا وغايات ا يعزز كل من ا اآلخر. وتعالج الخطة مختلف أبعاد  2030خطة عام

 دة القطاعات على المستوى الوطني.ات متعداالتراتيجيالفقر، وال بد من تنفيذها بحذافيرها. والوف يتطلب ذلك 

  على كل البلدان. وأهداف التنمية المستدامة هي ثمرة عملية أمسكت الحكومات بزمام ملكيت ا وقيادت ا؛  2030تنطبق خطة عام

 واعتمدت ا مميع الدول األعضاء في األمم المتحدة؛ وتقع المسؤولية عن تنفيذها على عاتق الدول المتقدمة والنامية.

 د التنمية المسنننننتدامة. وتقر الخطة بقدرة النزاع والتبنننننرد  2030ف خطة عام تعتر بأن النزاع واألزمات اإلنسنننننانية خطر ي دِّ

والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي واالننتبننراء الجوائح على عرقلة التقدم اإلنمائي. وتسننلِّم الخطة بالحامة إلى تعزيز الحد من 

الصنننمود لدى الفئات األشننند ضنننعفا، بمن في م الالمئون والمبنننردون داخليا. وتدعو الخطة مخاطر الكوارث وبناء القدرة على 

 أيضا إلى تعزيز دعم السكان المتأثرين بحاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة واإلرهاب. 



 23         الجزء األول|  2015 تقرير األداء السنوي لعام

 

 ل البواغل االقتصادية والبيئي ية في خطة ة عناصر أالاالتبمل أهداف التنمية المستدامة األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة. وتبكِّ

. وترمي أهداف التنمية المسننننتدامة المتصننننلة بتغيخر المناخ والمحيطات والنُظم اإليكولومية واالننننتدامة االالننننت الك 2030عام 

بأهمية النمو االقتصننننننادي وت يئة فرص العمل في  8واإلنتاج إلى حماية البيئة الطبيعية من أمل أميال الغد. ويعترف ال دف 

ع ال دف انتبال مال على االالتثمار في البنى األالاالية والتكنولوميا من أمل الدفع قدما  9يين األشخاص من دائرة الفقر، ويبجِّ

 بالتحول االقتصادي.

  إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  5من الحاالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تقليص انعدام المساواة. ويدعو ال دف

ت. وترتبط غايته بالمبنناركة الكاملة للمرأة في القيادة وصنننع القرار في القطاعين الخاص والعام، وبتمتع ا بنفس النسنناء والفتيا

الحقوق التي يتمتع ب ا الرمل في الحصول على المنافع االقتصادية، مثل الملكية، واألراضي والموارد المالية. وترتبط غايات 

بين الدول، بالمساواة االقتصادية، وال جرة المتسمة بالمسؤولية، والتدفقات المالية إلى  المتعلق بتحقيق المساواة فيما 10ال دف 

 أقل البلدان نموا.

 القضاء على الجوع

من أهداف التنمية المستدامة يطرح رؤية وخطة للقضاء على الجوع. ويعالج هذا ال دف مختلف أبعاد  2أن ال دف  5يتبين من البكل  -49

تغذية، وتُعبِّر غايته المرتبطة بالحصول على الغذاء، والوء التغذية، واإلنتامية الزراعية، ونُظم األغذية القادرة على األمن الغذائي وال

التقدم المحرز في اعتمادا مباشرا وغير مباشر على  2الصمود، عن تكامل مجاالت العمل. ويعتمد تحقيق الحصائل المتصلة بال دف 

 ستدامة.الائر عناصر أهداف التنمية الم

 من أهداف التنمية المستدامة 2الغايات ذات الصلة بالبرنامج في إطار الهدف : 5الشكل 

 

وال ي طالقضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، وال اليما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن في م الُرضع، على ما يكفي م من الغذاء المأمون والمغذ 1- 2الغاية 

  2030العام بحلول عام 

ى زيادة اإلنتامية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النُظم ضمان ومود نُظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارالات زراعية متينة تؤدي إل  - 2الغاية 

ا لكوارث، وتحسِّن تدريجياإليكولومية، وتُعزز القدرة على التكيخف مع تغيخر المناخ وعلى موام ة أحوال الطقس البديدة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من ا

 2030نوعية األراضي والتربة، بحلول عام 

ا في ن، بممضاعفة اإلنتامية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال اليما النساء وأفراد البعوب األصلية والمزارعون األالريون والرعاة والصيادو 3- 2الغاية 

مكانية وصول م إلى ذلك من خالل ضمان األمن والمساواة في حصول م على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية وإ

 2030األالواق وحصول م على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصول م على فرص عمل غير زراعية بحلول عام 

وال زال لدى األطفال دون  توقف النمو، بما في ذلك تحقيق األهداف المتفق علي ا دوليا ببأن 2030وضع ن اية لجميع أشكال الوء التغذية، بحلول عام  2- 2الغاية 

 2025الخامسة، ومعالجة االحتيامات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمراضع وكبار السن بحلول عام 

 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذا ي

والتغذية وتعزيز الزراعة المستدامة   

   ف ال 
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ومعالجة الجوع في إطار أهداف التنمية المسننننتدامة أفضننننل كثيرا مما في األهداف اإلنمائية لأللفية. واقتصننننرت قضننننايا األمن الغذائي  -50

ة لأللفية على االنننتئصنننال الفقر، وانصنننب تركيزها على األطفال الذين يعانون نقص من األهداف اإلنمائي 1والتغذية من قبل في ال دف 

من أهداف التنمية المسنننتدامة ن جا شنننامال حيال مختلف  2التغذية وعلى الحاالت التي يسنننتبنننري في ا نقص التغذية، بينما ينت ج ال دف 

على الغذاء، ومعالجة النننوء التغذية، واإلنتامية الزراعية، ونُظم  أبعاد األمن الغذائي والتغذية من خالل غايات تتعلق بإمكانية الحصنننول

 األغذية القادرة على الصمود، ومجاالت العمل المتكاملة.

اعتمادا مباشنننرا  2من تكامل. وتعتمد الحصنننائل المتصنننلة بال دف  2030ومما يزيد من إمكانية التغيير التحولي ما تتسنننم به خطة عام  -51

د الترابط بين أهداف التنمية المسنتدامة في الصنالت بين الغاية وغير مباشنر على التقدم ال  2لل دف  1محرز في النائر العناصنر. ويتجسن 

ببنننأن المسننناواة بين  5المتعلق بالتعليم، وال دف  4المتعلق بالقضننناء على الفقر، وال دف  1المتعلقة بالحصنننول على الفرص، وال دف 

المتعلقين  15و 13المتعلق بانعدام المسننناواة، وال دفين  10ادي والبنى التحتية، وال دف ببنننأن النمو االقتصننن 9و 8الجنسنننين، وال دفين 

ببأن والائل التنفيذ والبراكة العالمية،  17المتعلق بالمجتمعات المسالمة، وال دف  16بتغيخر المناخ وتدهور األراضي. ويكتسي ال دف 

 ككل. 2030أهمية أالاالية في تحقيق خطة عام 

ل ال -52 . ومن األالننناالننني 2تغذية، وهي أحد المدخالت والمخرمات في كل غايات أهداف التنمية المسنننتدامة األخرى، محور ال دف وتبنننكِّ

 الحصول على غذاء عالي الجودة ومتناالب مع األعمار، ويمكن لنُظم األغذية المستدامة والمتنوعة بيولوميا أن توفِّر نظاما غذائيا كافيا

المتعلق بسننننننوء التغذية على ما يتحقق من تحسننننننينات في  2والتحول. ويتوقف تحقيق الغاية الثانية لل دف ومغذيا لدفع النمو الزراعي 

المتعلق بالمياه وخدمات الصننرف الصننحي. وتربط  6المتعلق بالمسنناواة بين الجنسننين، وال دف  5، وال دف 3الصننحة في إطار ال دف 

 تقدم في كل هدف وتس م فيه. التغذية بين كل هذه األهداف وتتوقف على ما يتحقق من

في تعزيز البراكات مع القطاع العام والبراكات بين القطاعين العام والخاص والبراكات مع المجتمع  17وتتمثل إحدى غايات ال دف  -53

ل منظمات من ك 2030ات ا في تدبير الموارد. وتتطلب خطة عام االتراتيجيالمدني تأاليسا على الخبرة المكتسبة من البراكات القائمة و

األمم المتحدة العمل معا من خالل ن ج تحركه القوى الفاعلة الوطنية ويركز على الببننننر من أمل معالجة كل أهداف التنمية المسننننتدامة 

ويلتزم بتكوين  (11)بالفعل في شننراكة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى ويقود ثالث مجموعات إنسننانية البرنامجالسننبعة عبننر. ويعمل 

 وية في المجاالت التي يمكن االالتفادة في ا من ميزاته النسبية لصالح منظومة األمم المتحدة.شراكات ق

 الحالة الراهنة –القضاء على الجوع 

ينبع االعتقاد بإمكانية القضنناء على الجوع في غضننون ميل واحد من التقدم الكبير الذي أُحرز خالل السنننوات الخمس عبننرة األخيرة.  -54

ناول تقرير  لةوت عالم حا غذائي في ال عدام األمن ال عام  ان يات  (12)2015ل غا غايتين دولتين من ال قدم في تحقيق  ما أُحرز من ت بالتقييم 

 المتصلة بالجوع:

  التزامه باالتئصال "... الجوع في مميع البلدان العيا إلى هدف مباشر  1996أعلن مؤتمر القمة العالمي لألغذية الذي عقد في عام

 "؛2015اقصي األغذية إلى النصف في موعد أقصاه عام يتمثل في خفض عدد ن

  2015التزم ال دف اإلنمائي األول لأللفية بغاية "تخفيض نسبة األشخاص الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام." 

 وتحققت نتائج هامة:  -55

  طفيف عن المسننتوى المسننت دف  في المائة بفارق 12.9في المائة إلى  23.3انخفضننت نسننبة األشننخاص الذين يعانون الجوع من

 المحدد في األهداف اإلنمائية لأللفية.

                                                           
 مجموعتي اللومستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ ويبترك مع منظمة األغذية والزراعة في قيادة مجموعة األمن الغذائي.  البرنامجيقود  (11)

حالة انعدام األمن الغذائي في العالم: تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع . 2015ية/برنامج األغذية العالمي. منظمة األغذية والزراعة/الصندوق الدولي للتنمية الزراع (12)

 .http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdfا. . روم: تقييم التقدم المتفاوت2015لعام 
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  من هذه البلدان االثنين  29بلدا من البلدان التي مرى رصنننندها إلى غاية ال دف اإلنمائي لأللفية، وحقق  129بين من  72وصننننل

ن غذية بين الننكان ا إلى ما ال يقل عوالسننبعين غاية مؤتمر القمة العالمي لألغذية المتمثلة في تخفيض عدد األشننخاص ناقصنني األ

 النصف.

  مليار نسنننمة من احتماالت التعرض لحالة من  2مليار نسنننمة، "... إنقاذ ما يقرب من  1.9في ضنننوء زيادة النننكان العالم بما قدره

 الجوع خالل السنوات الخمس والعبرين األخيرة".

عدل شننننخص واحد من بين كل تسننننعة أشننننخاص في العالم، نقص مليون شننننخص، أي بم 795وبالرغم من هذه النتائج المب رة، يعاني  -56

مليون شخص من هؤالء السكان في البلدان النامية. وترامع عدد األشخاص الذين يعانون نقص التغذية بما نسبته  780التغذية؛ ويعيش 

ي حدده مؤتمر القمة العالمي دون الوصول إلى العدد المست دف الذ 1990/1992ون شخص، منذ الفترة ملي 216في المائة، أي  21.4

 شخص. مليون 500لألغذية، وهو 

وما زالت مسنننننيرة التقدم نحو تحقيق األمن الغذائي تمضننننني بخطى غير متكافئة. ووفقا لتقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم لعام  -57

لقوقاز وآالننننيا الوالننننطى وآالننننيا البننننرقية "حققت بعض األقاليم على نحو ملحوظ تقدما الننننريعا في الحد من الجوع، وال الننننيما ا 2015

بار نقص اليا الغربية معدل انت بمالية. كما خفضت أقاليم أخرى، بما في ذلك البحر الكاريبي وأواليانيا وآ  وأمريكا الالتينية، وأفريقيا ال

، ]...[ وفي التقدم بطيئا باإلممال التغذية لدي ا، إنما بوتيرة أبطأ ]...[ وفي إقليمي آالننيا الجنوبية وأفريقيا منوب الصننحراء الكبرى، كان

في المائة من السننننكان، يعاني من نقص  23.2أفريقيا منوب الصننننحراء الكبرى، يقد ر أن أقل من شننننخص واحد من أصننننل أربعة، أو 

من مليون نسنننننمة يعانون  220. وهذه هي أعلى نسنننننبة انتبنننننار لنقص التغذية ألي إقليم، ومع نحو 2016-2014التغذية في الفترة من 

ثاني أكثر عبء على اإلطالق. 2016-2014الجوع في الفترة  ية زاد بل ، ف ذا  غذ عانون من نقص الت لذين ي عدد ا فإن  قة  وفي الحقي

 ". 2016-2014والفترة  1992-1990مليون نسمة في الفترة  44 بمقدار

 التغذية

هي األالاس للتنمية الببرية وهي السبيل لضمان بلوغ ا كامل  إلى أن "... التغذية السليمة (13)2015لعام تقرير التغذية في العالم يبير  -58

 إمكانات ا. وباختصار فإن التغذية السليمة هي القوة المحركة األالاالية للتنمية المستدامة".

نسبة مليون طفل من ال زال. وتبلغ  50مليون طفل من التقزم، و 159ومما يبعث على الفزع ما وصل إليه حجم الوء التغذية، إذ يعاني  -59

 2ويؤثر نقص المغذيات الدقيقة على  (14).في المائة في آالنننيا 57في المائة، بينما تبلغ النسنننبة  37األطفال المصنننابين بالتقزم في أفريقيا 

 مليار شخص زيادة الوزن والبدانة.  1.9مليار نسمة، ويعاني 

ية تكوين الجنين حتى عمر النننننننتين أن تؤثر على نمو الطفل ويمكن للتغذية غير الكافية قبل الحمل وخالل األيام األلف األولى منذ بدا -60

ونمائه تأثيرا ال النننبيل إلى إصنننالحه. ويفضننني ذلك إلى خسنننائر فادحة على المسنننتوى الفردي ويسننن م في خسنننائر في اإلنتامية الوطنية 

في المائة من وفيات م التي تبلغ  45 والنمو االقتصادي. ويبكِّل نقص التغذية بين األطفال دون الخامسة من العمر السبب الرئيسي وراء

 مليون حالة وفاة النويا. ويؤدي نقص التغذية أيضا إلى زيادة مخاطر األمراض غير الُمعدية في المراحل الالحقة من الحياة. 3.1

أوقيانوالننيا. د في أفريقيا ووترامع معدل انتبننار التقزم في العالم بمقدار الثلث خالل العقدين الفائتين، وإن كانت األعداد آخذة في االزديا -61

ل أي انخفاض في مسنننتويات فقر الدم بين النسننناء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  عاما. وتبنننير التوقعات إلى أن هذه  49و 15ولم يسنننج 

 قع.داالضطرابات وغيرها من اآلثار الناممة عن نقص التغذية التتفاقم في الدول ال بة حيث من المتوقع أن يزداد تركز الفقر الم

ويزداد انتبننننننار زيادة الوزن والبدانة بين األطفال في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوالننننننط بوتيرة أالننننننرع مما في العالم المتقدم.  -62

 وتستأثر آاليا وأفريقيا بثالثة أرباع مجموع هذا العدد. وتوامه بلدان كثيرة حاليا عبئا مزدوما نامما عن نقص التغذية وفرط التغذية.

                                                           
ns and Accountablity to Advance Nutrition and Sustainable 2015 Global Nutrition Report: Actioالمع د الدولي لبحوث الياالات األغذية.  (13)

Development.  اإلمراءات والمسؤولية عن الن وض بالتغذية والتنمية المستدامة(. واشنطن العاصمة. 2015)تقرير التغذية في العالم : 

 ./:malnutrition-/data.worldbank.org/childhttpانظر:  (14)

http://data.worldbank.org/child-malnutrition
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 القاعدة المعتادة في البرنامج –الممتدة في مناطق النزاع  األزمات

بات  2و 3تسنننننناؤالت عما إذا كان تزامن ظ ور حاالت طوارئ ممتدة من المسننننننتويين  2014طُرحت في تقرير األداء السنننننننوي لعام  -63

يوامه أزمات ممتدة  البرنامجل بأن ذلك هو بالفعل واقع الحال. وما زا 2015المعيار السننننننائد؛ وتوحي األحداث التي وقعت خالل عام 

طوال تاريخه عددا كبيرا مدا من حاالت الطوارئ المعقدة خالل  البرنامجتتطلب االننتجابات على نطاق المؤالننسننة. ولم يحدث أن وامه 

م يعد ر ل، ولكن األمالبرنامجتلك الفترة الطويلة. وكانت حاالت الطوارئ في الماضننني تمثل مراحل الذروة في عبء العمل الواقع على 

"... أصبحت األزمات الممتدة هي القاعدة الجديدة، فيما باتت  2015كذلك. وكما ماء في تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم لعام 

األزمات الحادة القصيرة األمد هي االالتثناء اآلن". وتضاعف ويالت التبرد وانعدام األمن هباشة ماليين األشخاص الذين يقعون في 

 لكثيرين من م شريان الحياة الوحيد. البرنامجرك النزاع. ويمثل ش

تغيخر طبيعننة حنناالت الطوارئ. ولم يحنندث تغيخر كبير في إيقنناع الكوارث الطبيعيننة الفجننائيننة والبطيئننة الظ ور خالل  6ويبين الجنندول  -64

وثالث حاالت طوارئ من ذلك القبيل كل الننننة. يوامه ما يتراوح بين حالة طوارئ واحدة  البرنامجالسننننوات السنننت األخيرة. وما زال 

بل الوصنننول أمام الوكاالت  غير أن حاالت الطوارئ المعقدة المتجذرة في النزاع العسنننكري زادت بدرمة ملحوظة. ويبنننكِّل ضنننيق النننُ

لبا ما يُضطر لحة. وغااإلنسانية تحديا كبيرا في تلك الحاالت، ويرمع ذلك في كثير من األحيان إلى انتبار العناصر غير الحكومية المس

وشننركاؤه إلى التفاوض على توصننيل المسنناعدة اإلنسننانية من خالل شننبكة معقدة من الجماعات المسننلحة المتناحرة. ويناضننل  البرنامج

وشننننننركاؤه في بعض األحيان من أمل الوصننننننول إلى الجوعى في مناطق النزاع عندما تنقطع المسنننننناعدة الغذائية عن أشنننننند  البرنامج

 إلي ا.المحتامين 

 

 الطابع المتغيِّر لحاالت الطوارئ اإلنسانية :6الشكل 

 

حاالت  وار  
  ي ية   ائية

حاالت  وار  
حاالت  وار  م قد  وائ  ور   ي ية   يئة ال 



 27         الجزء األول|  2015 تقرير األداء السنوي لعام

 

في معظم أوقات السنننننة لسننننت حاالت  البرنامج. واالننننتجاب 2015ازدياد طول مدة حاالت الطوارئ الكبيرة في عام  7ويُبرز البننننكل  -65

  .3و 2حالة طوارئ من المستويين  12من بين  10، واالتمرت طوال السنة 3طوارئ من المستوى 

 

 واستمرارها لفترات أطول 3و 2ازدياد عدد حاالت الطوارئ من المستويين  : الشكل 

 

في مم ورية أفريقيا الوالنننننطى والعراق ومنوب السنننننودان والجم ورية  3وأطل ت السننننننة بخمس حاالت طوارئ كبيرة من المسنننننتوى  -66

في مم ورية أفريقيا الوالطى إلى  2015االالتجابة في عام العربية السورية والمنطقة دون اإلقليمية وغرب أفريقيا. وانخفض مستوى 

في حدود قدرة المكتب اإلقليمي على التصنندي، وانخفضننت في ديسننمبر/كانون األول االالننتجابة لتفبنني وباء فيروس إيبوال  2المسننتوى 

ئيسية في أعقاب الزلزال الذي في حدود قدرة المكاتب القطرية على التصدي. وأعلنت حالة طوارئ ر 1في غرب أفريقيا إلى المستوى 

في الفترة من أبريل/نيسننان حتى أكتوبر/تبننرين األول، والنزاع في اليمن الذي تصنناعد  2وقع في نيبال وتطلب االننتجابة من المسننتوى 

 اعتبارا من يوليو/تموز. 3وتطلب االتجابة من المستوى 

ويعاني حاليا من التبننرد شننخص  (15).مسننجل حتى اآلن مليون شننخص، وهو أعلى عدد 60، تجاوز عدد المبننردين 2015وخالل عام  -67

 شخصا.  122واحد من بين كل 

وتمثل الجم ورية العربية السنننورية أكبر أزمة تبنننرد في العالم حيث ماليين األشنننخاص يضنننطرون إلى مغادرة منازل م عدة مرات في  -68

لجوار. ويمثل الالمئون ربع الكان لبنان وعبر الكان مليون المئ في بلدان ا 4.3مليون مبرد داخلي و 6.5كثير من األحيان؛ وهناك 

ماليين طفل، إلى مساعدة إنسانية  6مليون شخص من السكان الباقين داخل الجم ورية العربية السورية، ومن م  13.5األردن. ويحتاج 

 وحماية. 

؛ وزاد عدد 2015يون شنننخص في عام مل 8.2مليون إلى  5.2وازداد عدد األشنننخاص المحتامين إلى مسننناعدة إنسنننانية في العراق من  -69

المئي النننوري. وظل األمن  245 000مليون. ويسنننتضنننيف العراق أيضنننا  3.2في المائة ليصنننل إلى  50المبنننردين داخليا بما نسنننبته 

الغذائي على المسنننتوى الوطني مسنننتقرا، ولكن التقارير أشنننارت مرارا إلى نقص االنننت الك الغذاء في المحافظات المتضنننررة بالنزاع. 

انت أالننر المبننردين داخليا أالننوأ حاال من أالننر غير المبننردين من حيث االننت الك الغذاء والتنوع الغذائي. وباتت توقعات محاصننيل وك

                                                           
(15) http://www.unhcr.org/558193896.html. 
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غير مؤكدة بسبب النزاع في المحافظات المنتجة لألغذية؛ والوف ينطوي تلف المحاصيل على آثار خطيرة  2016البعير والقمح لعام 

 على األمن الغذائي الوطني. 

 21.2، أفضنننى تصننناعد النزاع في اليمن إلى ترامع حاد في األمن الغذائي. وبحلول ن اية السننننة، كان هناك 2015في أبريل/نيسنننان و -70

مليون شنننخص يعانون  7.6مليون شنننخص يعانون انعدام األمن الغذائي، من م  14.4مليون شنننخص في حامة إلى مسننناعدة إنسنننانية، و

طفل يعانون الوء التغذية البديد. وأدى النزاع إلى مفاقمة ال باشة المزمنة، وازدادت حدة  320 000انعداما شديدا في األمن الغذائي، و

 االحتيامات اإلنسانية في ظل القيود المفروضة على نقل األغذية والوقود.

جلت زيادات حاد2015وأثر النزاع واألزمة االقتصنننادية وتدهور قيمة العملة على منوب السنننودان في عام  -71 ة في أالنننعار األغذية . والنننُ

والوقود في النصننننف الثاني من السنننننة مما أدى إلى تضننننييق فرص الحصننننول على الغذاء في بلد يعتمد على الواردات. وازدادت حالة 

شننخص م ددة  40 000األمن الغذائي الننوءا في الوقت الذي انقطعت فيه المسنناعدة عن السننكان: وفي أكتوبر/تبننرين األول باتت حياة 

 .بسبب الجوع

م المسنناعدة الغذائية في مناطق النزاع في أفغانسننتان وتبنناد وكولومبيا ودولة  البرنامجوإلى مانب حاالت الطوارئ البارزة، ما زال  -72 يقدِّ

 فلسطين والصومال والسودان.

 استجابة البرنامج

 االستجابات المكثَّفة والمستمرة لحاالت الطوارئ

على االالننتجابة  البرنامجإلى أن قدرة  2014ت الطوارئ. وأشننار تقرير األداء السنننوي لعام متفوقا في االننتجابته لحاال البرنامجما زال  -73

تأثرت بتغييرات وقعت خالل السنننننننوات الخمس األخيرة أد ت إلى تحسننننننين كفاءته  3و 2لحاالت الطوارئ المتزامنة من المسننننننتويين 

 ما يلي:  2015وتبمل االبتكارات األخرى في عام  (16).وفعاليته

 ز زياد مركز العمليات الذي يعمل على مدار اليوم طوال  البرنامجة النرعة وشنمول التقارير التبنغيلية وعمليات صننع القرار. وعز 

أيام األالنننبوع والتقارير التبنننغيلية ذات الصنننلة. ويمكن حاليا الوصنننول إلى البيانات التبنننغيلية الرئيسنننية في منصنننة داخلية لتقاالنننم 

 التي يحمل ا قادة العمليات. متنقلةل واتف الالمعلومات مباشرة من أم زة ا

  .التوالننع في االننتخدام آليات االالننتجابة السننريعة. ويمكن فتح فرص توصننيل المسنناعدة الغذائية وإغالق ا بسننرعة في حاالت النزاع

سير نبر حكومية لتيأفرقة لالالتجابة السريعة باالشتراك مع األمم المتحدة والبركاء في المنظمات غير ال البرنامجولذلك يستخدم 

 العاملين في مناطق النزاع عندما تفتح طرق توزيع األغذية.

  ز  لبرنامجازيادة فعالية التنسننيق بين الج ات المدنية والعسننكرية. ويتسننم ذلك بأهميته الحاالننمة في كثير من حاالت الطوارئ، وعز 

 نتظام أكثر وبمزيد من الكفاءة.عمليات التنسيق المدني والعسكري عن طريق العمل مع منظمات عسكرية با

  زيادة التوالع في اإلدارة والرصد من بُعد للوصول إلى السكان في المناطق النائية عن طريق االتخدام نظام تحليل هباشة األوضاع

مستفيدين لورالم خرائط ا بال واتف المتنقلة والراصدين التابعين ألطراف ثالثة. وتتيح هذه األدوات فرصا للوقوف أكثر على آراء ا

 وتحسين أنبطة رصد البرامج وتسريع ا.

 زلزال نيبال

 درمننات بننالقرب من كنناثمنناننندو في 7.8آخرين مراء الزلزال الننذي بلغننت قوتننه  22 000شننننننخص حتف م وأصننننننيننب  9 000لقي  -74

، ووصل 2وى عن حالة طوارئ من المست البرنامجالاعة، وأعلن  24. وبات الدعم الدولي مطلوبا في غضون 2015أبريل/نيسان  25

مليون شننننخص آخر في األيام االثنين والثالثين التالية؛ وشننننملت االننننتجابة  1مليون شننننخص في األيام األربعة والثالثين األولى و 2إلى 

عملية للوصننول إلى المجتمعات في المناطق الجبلية باالننتخدام المروحيات وطائرات نقل الركاب الصننغيرة. ومما عزز فعالية  البرنامج

                                                           
 .65الفقرة  (16)
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في  2إنبننناء محطة تجميع مسننناعدات إنسنننانية قبل شننن ر واحد من وقوع الزلزال. وتوقفت االالنننتجابة من المسنننتوى  البرنامجاالنننتجابة 

 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش تستغرق ثالث النوات. البرنامجأكتوبر/تبرين األول عندما أعد 

 اليمن

 /نيسننننان، وقام بتوصننننيل مسنننناعدات أغذية الطوارئ إلىمنذ نبننننوب النزاع في أبريل (17)مليون شننننخص شنننن ريا 1 البرنامجالنننناعد  -75

إدارة العمليات من بُعد لمدة أربعة أشنننن ر في أعقاب إخالء مؤقت  البرنامجمليون شننننخص في أكتوبر/تبننننرين األول. وتعي ن على  2.8

ماليين مسننتفيد شنن ريا  5يين ومال 3للموظفين الدوليين في مارس/آذار. وتعذ ر تنفيذ خطة التوالننع من أمل الوصننول إلى ما يتراوح بين 

 بسبب قيود الموارد وعدم ومود اُلبل آمنة لتوصيل المساعدات اإلنسانية.  2015بحلول ن اية عام 

 تفشي فيروس إيبوال

لالالننتجابة ألكبر حاالت تفبنني فيروس إيبوال على اإلطالق  3عن حالة طوارئ من المسننتوى  2014في أغسننطس/آب  البرنامج أعلن -76

مليون شنننننخص  3.7 البرنامجحالة وفاة. والننننناعد  11 300إصنننننابة و 28 601بريا والنننننيراليون. وأفادت التقارير بوقوع في غينيا ولي

شنننخص  25 000باألغذية والدعم النقدي والتغذوي وقد م الدعم اللومسنننتي إلى المجتمع اإلنسننناني على النطاق األوالنننع حيث قام بنقل 

مبر/كانون األول، أعلن أن الفيروس بات تحت السنننننيطرة وأن بوالنننننع الحكومات متر مكعب من البضنننننائع. وبحلول ديسننننن 112 000و

 .3المضيفة وأفرقة العمل اإلنسانية القطرية التصدي له. ولذلك توقفت عملية الطوارئ من المستوى 

 الجمهورية العربية السورية

محافظة النورية أثناء الربع األخير من  14ن بين م 12في  (18)مليون شنخص شن ريا 3.7مسناعدة غذائية إلى ما متوالنطه  البرنامجقد م  -77

. واالننتمر ومود الجماعات المسننلحة في الحيلولة دون وصننول المسنناعدات إلى محافظتي دير الزور والرقة. وشننكل أيضننا 2015عام 

بل الوصننول مبننكلة في العديد من المناطق التي ارتفعت في ا حدة النزا سنناعدة ع. وقُدِّمت الماالنفالت األمني والقيود المفروضننة على الننُ

حصة غذائية أالرية إلى المناطق التي تسيطر علي ا  101 000شخص باالتخدام قوافل من تركيا واألردن نقلت  500 000الغذائية إلى 

 المعارضة في حلب وإدلب ودرعا. 

 جنوب السودان

ات إلنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ من خالل مساعد 2015مليون شخص في منوب السودان في عام  3.2لمساعدة  البرنامجخطط  -78

مليون شننننننخص آخر. وفي ظل تحديات  1.6مليون شننننننخص ممن تأثروا تأثرا مباشننننننرا بالنزاع، وعملية إنعاش من أمل  1.6من أمل 

 نم البرنامجوشننركاؤه بإنبنناء ونبننر فرق االننتجابة الننريعة متى الننمحت الظروف األمنية بذلك. والنناعد  البرنامجالوصننول ال ائلة، قام 

 طفل دون الخامسة من العمر حصلوا على تغذية تكميلية. 220 000مليون شخص، بمن في م  1.3خالل تلك الفرق أكثر من 

 العراق

بل الوصنننول إلى المحافظات المتضنننررة بالنزاع، عمل  -79 مع البنننركاء المحليين للوصنننول إلى  البرنامجنظرا للقيود المفروضنننة على النننُ

محافظة وقد م إلي م  18مليون شننننننخص في محافظات العراق البالغ عددها  1.5إلى  البرنامجصننننننل المجتمعات المحلية المعزولة. وو

عت  حصصا غذائية أالرية وقسائم وحصصا لتلبية االحتيامات العاملة لمدة ثالثة أيام. وُخزنت حصص االالتجابة العاملة مسبقا ووزِّ

ابة السنننننريعة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسنننننف( على المبنننننردين داخليا في حاالت العبور من خالل آلية لالالنننننتج

 والبركاء في المنظمات غير الحكومية.

 جمهورية أفريقيا الوسطى

م مساعدات غذائية إلى 2015، بحلول ديسمبر/كانون األول البرنامجكان  -80 شخص من خالل التوزيعات العامة لألغذية،  400 000، يقدِّ

على النقد، والدعم التغذوي، وبرامج الومبات المدرالنية، وأنبنطة المسناعدة الغذائية مقابل إنبناء األصنول. وعندما  والتحويالت القائمة

                                                           
 .2015مليون مستفيد في عام  8.9ما مجموعه  البرنامجغالبا ما يتغير عدد المستفيدين الذين يجري دعم م ش ريا بسبب تحركات المبردين داخليا. ودعم  (17)

 .2015مليون مستفيد في عام  4.9ما مجموعه  البرنامجعدد المستفيدين الذين يجري دعم م ش ريا بسبب تحركات المبردين داخليا. ودعم غالبا ما يتغير  (18)
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ع 2015أعادت المدارس فتح أبواب ا في النننبتمبر/أيلول  ، من أمل البرنامجبرنامجه الخاص بالومبات المدرالنننية. وقد م  البرنامج، والننن 

مسنننة اوالزيت المقوى لكل األطفال دون الخ SuperCerealبالعناصنننر المغذية شنننملت مسنننتحضنننر معالجة النننوء التغذية، أغذية غنية 

في الحاالت التي كانت تعمل في ا األالواق  البرنامجوالحوامل والمرضعات في األالر التي تعاني انعداما شديدا في األمن الغذائي. وقد م 

شخص. ونظرا النعدام األمن وتردي  100 000إحساس بالحياة الطبيعية بين  قسائم غذائية للتمكين من تواليع مساحة االختيار وإشاعة

حالة الطرق، تُمثل خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمسنننننناعدة اإلنسننننننانية في كثير من األحيان الوالننننننيلة الوحيدة لنقل عمال اإلغاثة 

 طنا متريا من البضائع ش ريا. 18عامل و 1 500قلت منظمة على الخدمات المذكورة التي ن 100اإلنسانية واإلمدادات. واعتمدت 

 التمويل

في  البرنامج. واضننننننطر 2015في عام  البرنامجأدى االفتقار الخطير إلى التمويل إلى عرقلة كبيرة في كفاءة وفعالية بعض عمليات  -81

من  م مسنناعدته الغذائية ألالننر أخرى.عمليات كثيرة إلى تقليص مسنناعدته من أمل التركيز على األالننر األشنند ضننعفا، لتقل بذلك أو تنعد

ذلك على الننبيل المثال االننتمرار ازدياد االحتيامات اإلنسننانية في العراق في الوقت الذي اتسننع فيه حجم العجز في التمويل رغم الننخاء 

قسننننننائم وأحجام إلى تقليص قيمة ال البرنامجفي المائة من االحتيامات  40الج ات المانحة. ودفع إممالي مسننننننتوى التمويل الذي غطى 

الحصننننننص الغذائية ودعم أعداد أقل مما كان مقررا. وفي الجم ورية العربية السننننننورية، أد ى نقص التمويل إلى قرار تقليص قيمة 

 التحويالت في كل حصة غذائية.

األموال من لمبروعات محددة. ويقلل تخصيص  2015في المائة من التمويل المقد م في عام  91وخصصت الج ات المانحة أكثر من  -82

ال زقدرة األفرقة القطرية على تخطيط االالننننننتخدام األمثل للموارد ويكبح اآلثار التغذوية ويحول دون تحقيق حصننننننائل البرامج. وما 

 يدعو إلى تخفيض مستويات تخصيص التمويل. البرنامج

 تأثير حاالت الطوارئ المعقدة على األعمال األخرى

ولكن ذلك أد ى أيضننا  2015حالة طوارئ كبيرة في عام  12على تقديم االننتجابة إلى  لبرنامجاأشنناد كثير من أصننحاب المصننلحة بقدرة  -83

 :البرنامجإلى االتنفاد القدرات الببرية لدى 

  سنوي إلى أن "الظ ور الكبير والطلب العالمي على إدارة حاالت الطوارئ من المستوى شار تقرير التقييم ال والطلب العالمي  3أ

ن تلك الحاالت في آن واحد أثر أحيانا عن غير قصد على حاالت الطوارئ المزمنة والناقصة التمويل واألدنى على إدارة العديد م

 مستوى". 

  سنة شار التقرير السنوي للمفتش العام ل في التعامل مع حاالت الطوارئ المتعددة  البرنامجإلى أن الضغوط الواقعة على  2015أ

؛ وأن حاالت الطوارئ المتعددة من المستوى البرنامجلتحديات المتزايدة التعقيد التي وام  ا والمتزامنة والطويلة األمل من بين ا

 على نبر الموظفين.  البرنامجشكلت عبئا كبيرا على قدرة  3

ثار كبيرة على الموظفين. ونبننننننر  -84 ية آ على حاالت الطوارئ من  (19)موظفا 5 290 البرنامجونجمت عن حاالت الطوارئ الرئيسنننننن

موظفا. وأفضننى ذلك إلى نقص في  4 851عندما نبننر  2014في المائة مقارنة بعام  9، بزيادة نسننبت ا 2015في عام  2و 3ن المسننتويي

 أعداد الموظفين في المناطق األخرى بالرغم من الزيادة اإلممالية في عدد الموظفين المعي نين بعقود قصيرة المدة.

                                                           
 قصيرة. فتراتنين ليبمل ذلك الم ام الدائمة والمؤقتة للموظفين الفنيين الدوليين، والموظفين الوطنيين، والموظفين الفنيين والخبراء االالتباريين المعي   (19)
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 وظفي البرنامج في حاالت الطوارئالشكل المتغيِّر لعمليات نشر م : الشكل 

 

في المائة  37. وتمثلت أهم السنمات في زيادة نسنبت ا 2015كيفية تطور نبنر الموظفين في حاالت الطوارئ خالل عام  8ويبين البنكل  -85

فين الذين تم في المائة في عدد الموظ 70في عدد الموظفين الذين مرى نبنننرهم في البلدان المتضنننررة بفيروس إيبوال، وزيادة نسنننبت ا 

نبرهم في العراق. وازداد أيضا عدد الموظفين الذين مرى نبرهم في منوب السودان والمنطقة السورية واليمن، ولكن نبر الموظفين 

التخدام ا في عام  سعى قائمة االالتجابة في حاالت الطوارئ التي بدأ ا ش ر. وت  2014في اليمن تأثر بإدارة العملية من بُعد لمدة أربعة أ

 ى التمكين من نبر الموظفين بسرعة أكبر في حاالت الطوارئ.إل

 أنشطة االستعداد

ما زالت قدرات الموظفين ونبننرهم ورفاه م شننواغل حاالننمة وتبننكل األولويات العليا من أمل تعزيز االالننتعداد للطوارئ واالالننتجابة  -86

ن الوكاالت حيال االالتعداد لحاالت الطوارئ الذي يستند إلى في االالتعداد على ن ج اللجنة الدائمة المبتركة بي البرنامجل ا. وأثر عمل 

 بما يلي:  2015في عام  البرنامج. وقام البرنامجخبرة 

  مكتبا قطريا؛ 22تنفيذ إمراءات االالتعداد للطوارئ الناممة عن مخاطر وشيكة في 

 لتعزيز االالننننننتعداد في البلدان العالية  البرنامجاالنت اء من المرحلة األولى من المبننننننروع المبننننننترك بين منظمة اليونيسننننننف و

 بلدا؛ 11، وتواليع المبروع ليبمل 2015المخاطر؛ والبروع في المرحلة الثانية في أبريل/نيسان 

 تعزيز قدرات السلطات المحلية في دولة فلسطين ورواندا وزامبيا من خالل برنامج البراكة في مجال القدرات؛ 

  ورالم خرائط ا من أمل توفير توعية شبه آنية في أعقاب الزلزال.إطالق مبروع التحليل اآللي للكوارث 

في االالننتعداد لحاالت الطوارئ واالالننتجابة ل ا على تحسننين الفعالية، خاصننة في حاالت  البرنامجوالنناعدت عمليات تقييم االننتثمارات  -87

 الطوارئ الفجائية الكبيرة: 
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  ن لالالننتعداد للطوارئ لوظيفي ودعم االالننتجابة للطوارئ، من تسننليط الضننوء على التنسننيق التدريب ا –االننتخدام التدريب المحسنن 

المبنننترك بين الوكاالت، وتقديم النننيناريوهات للتحويالت القائمة على النقد، وتعزيز مراعاة الفروق بين الجنسنننين في االالنننتجابة 

 .2015موظفا في عام  64والحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين. ومرى تدريب 

 إلرالاء شراكات في حاالت الطوارئ. للتعجيل بإبرام االتفاقات الميدانية لتقليص المدة الزمنية المطلوبة  وضع آلية 

جلت في أواخر عام  -88 لدعم الننت  (20)زيادة كبيرة في طلبات السننلف من حسنناب االالننتجابة العاملة من أمل أنبننطة االالننتعداد 2015والننُ

أيضننا  البرنامجوزاد  (21).ويأمل االالننتجابة للمخاطر المقبلة المتصننلة بظاهرة النين حكومات في الجنوب األفريقي وأمريكا الجنوبية من

االننننننتعداده من أمل االنتخابات المثيرة لنزاعات محتملة في بوروندي وهايتي، كما زاد من قدرات االالننننننتعداد في مناطق إقليم آالننننننيا 

 والمحيط ال ادئ التي لم يكن له حضور في ا من قبل.

و في يمن الوفاء بكل طلبات السننلف من حسنناب االالننتجابة العاملة من أمل أنبننطة االالننتعداد المتصننلة بظاهرة النين رنامجالبولم يتمك ن  -89

مليون دوالر أمريكي. وأدى ذلك إلى تقديم اللفتين أخريين من حساب االالتجابة العاملة ألعمال االالتعداد  2حدود السقف المحد د بمبلغ 

 البرنامج. والوف يبحث 2016الموافقة على طلبات كولومبيا وإكوادور وبابوا غينيا الجديدة حتى عام  في مالوي وزمبابوي؛ وأرمئت

مليون دوالر أمريكي ألنبطة حساب االالتجابة العاملة من أمل  2إمكانية رفع السقف الحالي المحدد بمبلغ  2016مع المجلس في عام 

 االالتعداد. 

 التحويالت القا مة على النقد

تقديم  البرنامج، واصننل 2015التحويالت القائمة على النقد مزءا أالنناالننيا من مجموعة تدابير مرنة لمعالجة الجوع. وخالل عام  تبننكِّل -90

 أو الجمع بين كل األنواع الثالثة، تبعا الحتيامات البرامج في الياقات معي نة:  (22)األغذية والتحويالت النقدية المقي دة وغير المقي دة

  مليون شخص. 9.6إلى المستفيدين إلى النقد لدعم  البرنامجمن ُخمس مجموع التحويالت العالمية المقد مة من االتند أكثر 

  مننت تحويالت قننائمننة على النقنند من خالل  بلنندا  53مبننننننروعننا و 69بلنندا على نطنناق العننالم، مقننابننل  54مبننننننروعننا في  84قنُندِّ

 .2014في عام 

  بلدا، والمح ذلك لألشخاص الذين تلقوا تلك التحويالت بتلبية احتيامات  43على النقد في تحويالت غير مقيدة قائمة  البرنامجقد م

 تواليع هذه الطريقة حسب االقتضاء وحسب ما تسمح به السياقات التبغيلية. البرنامجمتعددة األبعاد. ويعتزم 

  نقد من خالل العمل مع طيف من البنننننركاء تحسنننننين التكنولوميا الداعمة لنُظم تقديم التحويالت القائمة على ال البرنامجواصنننننل

 (23).المعنيين بالخدمات والتكنولوميا المالية لتعزيز فعالية وكفاءة تقديم التحويالت القائمة على النقد

  

                                                           
 مليون دوالر أمريكي في أي النة.  2تقد م كمنح من حساب االالتجابة العاملة بحد أقصى  (20)

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وهايتي، وباراغواي، وبيرو، وزامبيا، وزمبابوي. (21)

دام القيمة النقدية، إذ يمكن مثال إتاحة إمكانية الحصول على نوع معي ن من الغذاء. وأما التحويالت النقدية المقي دة تفرض قيودا على خيارات المتلقين ببأن كيفية االتخ (22)

 ية. التحويالت غير المقي دة فتؤدي نفس وظيفة األموال النقدية، إذ تتيح للمتلقين الحرية الكاملة في اختيار طريقة االتخدام القيمة النقد

تمويل األصغر ومبغلي نُظم المعامالت المالية بال واتف المتنقلة، ووكالء التحويالت المالية، ومبغلي نُظم البطاقات يبمل هؤالء البركاء المصارف ومؤالسات ال (23)

 والمدفوعات.
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 نتيجة النخفاض مستوى التحويالت 2015تراجع القيمة اإلجمالية للتحويالت القا مة على النقد في عام  : الشكل 

 ريةفي المنطقة السو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون دوالر أمريكي  840وبعد الت النوات من النمو السنوي، ترامعت القيمة اإلممالية للتحويالت القائمة على النقد للمرة األولى من  -91

(. والسنننبب المباشنننر ل ذا الترامع هو انخفاض مسنننتوى 9)انظر البنننكل  2015مليون دوالر أمريكي في عام  680إلى  2014في عام 

الت في أكبر مبننروع للتحويالت القائمة على النقد، وهو العملية اإلقليمية لسننورية، وذلك بسننبب نقص التمويل وما اتُخذ بعد ذلك التحوي

من قرار ببننننننأن تخفيض قيمة التحويل الخاصننننننة بكل حصننننننة غذائية. غير أن هذه األرقام تخفي وراءها اتجاها إيجابيا في االننننننتيعاب 

 321تواليع هذه التحويالت في عملياته األخرى، ليصل مجموع قيمة التحويالت إلى  البرنامج، فقد واصل التحويالت القائمة على النقد

 .2014مليون دوالر أمريكي في عام  236مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة الثلث عن قيمت ا التي بلغت 

ر تطورا من أُطر المنظمات اإلنسنننانية األخرى. ومن إلى أن إطار السنننياالنننة أكث (24)البرنامجوأشنننار تقييم النننياالنننة النقد والقسنننائم في  -92

الت قادرا على خلط طرائق التحويالت المناالبة باالتخدام التحوي البرنامجاألالاالي لتلبية احتيامات الد الجوع بكفاءة تكاليفية أن يكون 

ونبننر أدوات  على االننتحداث البرنامجبأن يركز القائمة على النقد أو التحويالت الغذائية العينية أو الجمع بين ما. وأوصننى تقرير التقييم 

في بناء قدرات الموظفين والبنننركاء على توالنننيع نطاق واالنننتخدام  البرنامج، االنننتثمر 2015وإرشنننادات قائمة على النقد. وخالل عام 

ن 50مكتبا وموظفي  62موظف في  2 000التحويالت القائمة على النقد بفعالية حيث قام بتدريب  ن ج التدريب فيما  م ة شريكة. وحس 

ز الكفاءة والفعالية على المسنننتوى التبنننغيلي في  عب نبنننر أدوات وتومي ات التحويالت القائمة على النقد وعز  ولدى  رنامجالببين البنننُ

 المنظمات البريكة والحكومات المضيفة. 

  

                                                           
 . A/Add.1-WFP/EB.1/2015/5والوثيقة  A-WFP/EB.1/2015/5الوثيقة  (24)
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 رنامج للشركاء في العمل اإلنسانيخدمات التحويالت القا مة على النقد المقدَّمة من الب –البطاقة الواحدة  :1اإلطار 

مليون دوالر أمريكي  35.5لتوصيل  2015في األردن ولبنان ودولة فلسطين في عام  البرنامجضم أربعة عبر شريكا م ودهم إلى م ود 

 البرنامج. التي أطلق ا" مستفيد باالتخدام منصة "البطاقة الواحدة 500 000من التمويل إلى 

ليا متخصننصننا، هو الحسنناب الخاص للتحويالت القائمة على النقد، الذي يتيح للمنظمات األخرى االننتخدام البطاقة هيكال ما البرنامجوأنبننأ 

عقودا مع تجار التجزئة والموردين، مثل المصنننارف ومؤالنننسنننات التمويل  البرنامجالواحدة على أالننناس االالنننترداد الكامل للتكلفة. وأبرم 

وتقوم م ة االتصننال المسننؤولة عن تنسننيق البالغات المقدمة عن فقد البطاقات أو الننرقت ا أو ، متنقلةاألصننغر ومبننغلي خدمات ال واتف ال

 تلف ا. 

 ، يعود برنامج البطاقة الواحدة بفوائد هامة:17وتماشيا مع مبادرة توحيد األداء وهدف التنمية المستدامة رقم 

 ن حقاقات م من العديد من تجار التجزئة، كما يسننتفيدوالمسننتفيدون يجنون فوائد النن ولة االننتخدام نفس البطاقة للحصننول على االننت

 من التكاليف المخف ضة للسفر بين مراكز التوزيع المختلفة.

 البركاء يستفيدون من التكاليف المخف ضة، وتقليص فترات التنفيذ واإلبالغ المفصل والمرامعة؛ 

 ة معامالت وتجنب ازدوامية الج ود والتكاليف، والرقابالمانحون يسنننننننتفيدون من كفاءة التكاليف التي يحقق ا تخفيض تكاليف ال

 الصارمة على حاالت التدليس وازدوامية المدفوعات؛

  تجار التجزئة يسننننتفيدون من دورات السننننداد السننننريع وانخفاض تكاليف اإلدارة وتحسننننن األمن عن طريق تقليص المومودات

 النقدية؛

  خفيض التكاليف العامة.يستفيد من وفورات الحجم التي تتيح له تالبرنامج 

ويمكن لمرونة التبغيل أن تعود بفوائد مضافة هامة. ففي منطقة الساحل على البيل المثال، ازدادت بدرمة كبيرة القدرة البرائية لألالر  -93

ريق التحول ط تعظيم فعالية التكاليف عن للبرنامجفي أعقاب مواالم الحصاد مقارنة بما كانت عليه من قبل. وأتاحت التكنولوميا المرنة 

ن ذلك  لى إمن التحويالت النقدية غير المقي دة قبل مواالننم الحصنناد إلى التحويالت النقدية المقي دة باالننتخدام القسننائم بعد الحصنناد. ويحسننِّ

 أقصى حد القدرة البرائية لألالر الفقيرة.

 التغذية

ق بالقضناء على النوء التغذية بكل أشنكاله ن جا متعدد القطاعات من غايات ال دف الثاني للتنمية المسنتدامة المتعل 2يتطلب تحقيق الغاية  -94

يبننمل البننركاء وأصننحاب المصننلحة، والتزاما وقيادة من الحكومات. وهذا هو ما ت دف إليه حركة تعزيز التغذية وما تبذله لجنة األمن 

  أهمية تلك البراكات: 2015في عام  الذي عرض (25)ريتشتقييم مبادرة الغذائي العالمي من م ود في مجال التغذية. وأكد أيضا 

  لتعزيز القدرات في مجال التغذية من خالل البرمجة التغذوية  البرنامجالننننناند صنننننندوق االنننننتئماني متعدد المانحين تنفيذ خطة

ة، وإقامة حلقات عمل، الننننتراتيجيووضننننع مؤشننننرات تغذوية مديدة في إطار النتائج اال (26)ن،االبتكارية والتعلم في الننننتة بلدا

 .البرنامجوين شراكات أكاديمية وتقديم تدريب إقليمي من أمل تعزيز القدرات المتصلة بالتغذية بين موظفي وتك

  بلدا عضننننننوا وممثلين عن المجتمع المدني واألمم المتحدة والمانحين وقطاع  55ضننننننم التجمع العالمي لحركة تعزيز التغذية

بل لتوالنننننيع نطاق التغذية وتعز لتحديد  2015مع البنننننركاء في عام  البرنامجيز المسننننناءلة؛ وعمل األعمال من أمل إيجاد النننننُ

 وإطالق شبكة األمم المتحدة لتعزيز التغذية.

  مع لجنة األمن الغذائي العالمي للمسننناعدة على تحديد األولويات التغذوية في المسنننتقبل، وقد م الدعم التقني حيثما  البرنامجعمل

 اقتضت الحامة.

  عامة عن التغذية الناقصة والتغذية المفرطة واللط الضوء  نظرة 2015عام ل تقرير التغذية في العالمن الثاني متضم ن اإلصدار

  على مجاالت العمل، من قبيل تعزيز توافر البيانات والتطبيق.

  

                                                           
 شراكة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال )ريتش(.  (25)

 ماال وكينيا ومدغبقر والنيجر والسودان وأوغندا.غواتي (26)
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فيدا من خالل والننائل أن السننياالننة شننك لت إطارا تحليليا م 2015ببننأن التغذية في عام  البرنامجوتبي ن من تقييم منتصننف المدة لسننياالننة  -95

ة الننتراتيجيوخطته اال البرنامجشننملت التمييز بين التدخالت الخاصننة بالتغذية والتدخالت المراعية للتغذية، وأن ا ال تتعارض مع والية 

ة تعزيز التوميه ببنننأن تعميم المنظور الجنسننناني والبرمجة المراعية للتغذي 2016والنننائر النننياالننناته. وتبنننمل مجاالت التركيز في عام 

 ورصنند أدلة الحصننائل التغذوية والمزايا النسننبية المتصننلة بخطة التغذية العالمية التي وضننعت ا األمم المتحدة. والحظ التقييم أنه بالرغم

ل ملتزم بنُ ج من قبي البرنامجبسننننننبب نقص التمويل فإن  من أن بعض البرامج الوقائية التي أُعدت في إطار السننننننياالننننننة كانت محدودة

 ت المتعددة القطاعات التي التمكِّن الحكومات من مواصلة العمل في مجال التغذية وفقا للسياالة.االتراتيجياال

 شبكات األمان المتصلة بالجوع

في  برنامجللفي مجال تنمية القدرات دعم شبكات األمان المتصلة بالجوع. وتكمن المزايا النسبية  البرنامجمن العناصر األالاالية لعمل  -96

وخبرته في توفير الحماية االمتماعية وشننننننبكات األمان، وقدرته على التنفيذ في حدود النطاق المطلوب. ونُفذت أهم  قدراته التحليلية،

في عبننننننرة بلدان  البرنامجوقد م  (27).مليون طفل 17بلدا واالننننننتفاد من ا  64تدخالت شننننننبكات األمان، وهي الومبات المدرالننننننية، في 

 بما يلي: 2015مبات المدرالية الوطنية. من ذلك على البيل المثال أنه قام في عام مساعدة تقنية لتعزيز برامج الو (28)أخرى

  بلدا في أفريقيا لدعم تبادل المعرفة والبحوث والزيارات الدراالية؛ 23إطالق شبكة ممارالي التغذية المدرالية في 

 ريق تدام لبرامج الومبات المدرالية عن طإمراء تحليالت للتكاليف والفوائد في كينيا والري النكا من أمل تعزيز التمويل المس

إبالغ الحكومات بالمعلومات الالزمة لتحقيق منافع طويلة األمل والبرهنة على العائد الكبير من حيث اإلنتامية والصحة مقابل 

 كل دوالر يتم االتثماره؛

  ن تقييم م البرنامجالتعليم الذي يمكِّن حكومة لدعم برامج الوامبات المدرالننية باالننتخدام ن ج النُظم لتحسننين نتائج  15العمل مع

 القدرات الوطنية وتحديد ثغرات السياالات وتخطيط تنمية القدرات مع الحكومات؛

  تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل شنراكات مع الحكومات في شنيلي والمكسنيك ومركز االمتياز في

 البرازيل.

 ات الصغيرةدعم المزارعين أصحاب الحياز

االنننتكبننناف طرق مديدة لبنننحذ قدرته البنننرائية من أمل دعم التنمية الزراعية  للبرنامجأتاحت المبادرة الرائدة للبنننراء من أمل التقدم  -97

على السننننلع الغذائية األالنننناالننننية من الحبوب والبقول  البرنامجوتنمية األالننننواق في البلدان النامية. وتربط المبادرة المذكورة بين طلب 

غذية المخلوطة وبين الخبرة الفنية التي تتمتع ب ا مجموعة كبيرة من الج ات البريكة لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة واأل

لت المبادرة مبتريات  العار عادلة. وحو  المحلية إلى أداة حيوية للتصدي للجوع عن طريق  البرنامجفي زيادة اإلنتاج وبيع فوائض م بأ

 ولغيره من للبرنامجين أصننننحاب الحيازات الصننننغيرة ولدعم م في تحسننننين مودة المحاصننننيل وزيادة المبيعات توفير الننننوق للمزارع

تعزيز نُظمه من أمل مبنننتريات البنننراء من أمل التقدم والموارد المالية والببنننرية بما يتفق مع  البرنامجالمبنننترين. والنننوف يواصنننل 

 ن توصيات تقييم هذه المبادرة.من أهداف التنمية المستدامة، واالالتفادة م 2ال دف 

مبادرة منصننة البننراء الصننبور لربط المزارعين  البرنامجوباالالننتناد إلى األاُلننس التي تقوم علي ا مبادرة البننراء من أمل التقدم، أطلق  -98

مزارع  70 000. وتسننتخدم هذه المنصننة في رواندا ومم ورية تنزانيا المتحدة وزامبيا، حيث أُبرمت عقود مع البرنامجبالطلب خارج 

ر هذه 2015شننركة شننراء في الموالننم الزراعي  11طن متري من األغذية إلى  85 000من أصننحاب الحيازات الصننغيرة لبيع  . وتسننخِّ

المبادرة االبتكارية التي تغطي العديد من أصنننحاب المصنننلحة إمكانات أصنننحاب الحيازات الصنننغيرة وتبنننترك في ا م ات فاعلة دولية 

  ما قبل الزراعة وصوال إلى الحصاد وانت اء ببيع السلع. ومحلية بدءا من مرحلة

  

                                                           
 في هندوراس. البرنامجها رمليون تلميذ يستفيدون من الصناديق االالتئمانية التي يدي 1.2يبمل ذلك العدد  (27)

 مم ورية كابو فيردي، وكوبا، وغواتيماال، وال ند، والمغرب، وناميبيا، وبنما، وبيرو، وتوغو، وتونس. (28)
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 الشراء من أجل التقدم في أرقام: 2اإلطار 

  براء من أمل التقدم من خالل 1.7شارك رابطة من رابطات  890 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في ال

 المزارعين.

  2009األغذية منذ عام  ماليين دوالر أمريكي من 231ما قيمته  البرنامجاشترى. 

 20 .بلدا رائدا تبمل م المبادرة 

  بلدا. 35تُنفذ المبادرة حاليا في 

  مليون دوالر أمريكي إلى مبترين آخرين. 60باع المزارعون المباركون في المبادرة أغذية بما قيمته 

 الحد من خسا ر ما بعد الحصاد

ئر ما بعد الحصاد في أفريقيا منوب الصحراء الكبرى من خالل التدريب على توالعه النامح في أعمال الحد من خسا البرنامجيواصل  -99

لية في عام  ن. وخالل المرحلة التجريبية األو  مزارع من أصننننننحاب الحيازات  400، خف ض 2013تقنيات المناولة والتخزين المحسنننننن 

ع المكتب القطري في أوغندا في أعمال في ال 98الصننغيرة في أوغندا على الننبيل المثال خسننائر ما بعد الحصنناد بما نسننبته  مائة. وتوالنن 

 منننزارع  40 300و 2014منننزارع فننني عنننام  16 600النننحننند منننن خسنننننننننائنننر منننا بنننعننند النننحصننننننننناد حنننتنننى بننناتنننت تبننننننننمنننل 

مزارع آخر في أعمال الحد من خسننائر ما بعد الحصنناد والننيجري تجريب نموذج  60 000الننيبننارك  2016؛ وفي عام 2015في عام 

دان ومم ورية تنزانيا المتحدة. وعد لت زامبيا الن ج للتركيز على تحسين تخزين األغذية في المدارس المرتبطة مماثل في رواندا والسو

 ببرامج الومبات الغذائية.

 تغيُّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث وُسبل كسب العيش القادرة على الصمود

ائي على االالتعداد للكوارث المتصلة بالمناخ واالالتجابة ل ا يساعد البرنامج المجتمعات المحلية المفتقرة إلى األمن الغذ -100

االننتجابات  البرنامجوالن وض من ا. وخالل العقد األخير، شننمل نصننف عمليات الطوارئ وعمليات اإلنعاش التي نفذها 

مخاطر لكوارث متصننننننلة بالمناخ. ونظرا لحجم االحتيامات، باتت برمجة القدرة على موام ة تغيخر المناخ والحد من 

 الكوارث مجاال من مجاالت االبتكار ذات األولوية خالل السنوات الثالث األخيرة.

 200 000، وصنننلت مبادرة الصنننمود الريفي إلى 2015واختُبرت أدوات ونُ ج مديدة ويجري التوالنننع في االنننتخدام ا. وفي عام  -101

من التأمين المتناهي الصنننغر من خالل أنبنننطة مليون دوالر أمريكي  2.2شنننخص في إثيوبيا ومالوي والسننننغال وزامبيا، وقدمت 

التأمين من أمل األصننننننول للمزارعين، وبالتالي تعزيز قدرة هؤالء المزارعين من أصننننننحاب الحيازات الصننننننغيرة على الحد من 

د  مزارع وأالنننرهم في مالوي  6 000 البرنامجتعرضننن م للمخاطر المناخية ومسننناعدت م على تحسنننين فرص كسنننب العيش. ويزوِّ

رية تنزانيا المتحدة بالتوقعات المناخية لتمكين م من اتخاذ إمراءات أفضننل ببننأن الزراعة والحفاظ على ماشننيت م وفي نفس ومم و

 الوقت دعم قدرت م على االالتعداد لآلثار المناخية المحتملة. 

الضعيفة والمجتمعات ال بة.  لتحسين األمن الغذائي لألالر 2015ونفذ خمسون مكتبا قطريا أنبطة للغذاء مقابل األصول في عام  -102

ز  ة االنننتجابة لتوصنننيات تقرير التقييم المتعلق بأثر أنبنننطة الغذاء مقابل األصنننول. وأقر التقرير ياإلرشنننادات البرامج البرنامجوعز 

لبرمجة لالتجميعي لسنننلسنننلة التقييمات بأهمية أنبنننطة الغذاء مقابل األصنننول لبناء القدرة على الصنننمود وأهمية الن ج الثالثي كأداة 

ع  بلدا تطبيق ذلك الن ج خالل السنننننننتين  26؛ وبدأ 2015بلدا آخر خالل عام  11هذا الن ج ليبننننننمل  البرنامجوالتخطيط. ووالنننننن 

 األخيرتين.

عن عدد من  (29)ويُعبِّر نجاح أعمال بناء القدرة على الصنننمود باالشنننتراك مع الحكومات والبنننركاء في العديد من المكاتب القطرية -103

بل كسننب العيش المحلية من أمل تحديد الوضننع عوامل النج اح الحاالننمة. وتبننمل هذه العوامل وضننوح ف م السننياقات والبيئات والننُ

                                                           
 ش وغواتيماال وكينيا ومالي والنيجر والصومال وزمبابوي. بنغالدي (29)
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المناالب لتدخالت الغذاء مقابل األصول؛ والملكية القوية الناشئة عن وضع المجتمعات المحلية والسكان، بمن في م النساء والفئات 

 الجنساني والحماية والتغذية في كل مستويات تصميم البرامج وتنفيذها ورصدها.  الضعيفة، في صلب التخطيط؛ ودمج المنظور

 مرفق مواجهة آثار تغيُّر المناخ لتعزيز األمن الغذا ي : 3اإلطار 

لمسنننننتوى اوهو أول آلية مؤالنننننسنننننية تسنننننتخدم التوقعات المناخية لتفعيل العمل على  –يمثل مرفق موام ة آثار تغير المناخ لتعزيز األمن الغذائي 

لتقديم الدعم المالي  البرنامجصننننننندوقا متعدد األطراف ومتعدد السنننننننوات ومتجدد الموارد االننننننتحدثه  –المجتمعي قبل وقوع صنننننندمات مناخية 

 والبرامجي إلى العمل المنصب على المجتمع المحلي من أمل تعزيز وبناء القدرة على موام ة تغيخر المناخ.

دورة الحادية والعبننننننرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ببننننننأن تغيخر المناخ التي عقدت في وأُطلق المرفق المذكور خالل ال

أالننرة في غواتيماال وزمبابوي على الننبيل المثال  1 000و. وتلقت يباريس، ومرى التعجيل باعتماد المرفق من أمل معالجة تأثيرات ظاهرة النين

يا لال مال قدر على تحمل الجفاف ودعم يظاهرة النين آلثار النننننننتعداددعما  بالموارد لبنننننننراء بذور أ و المحتملة والحد من ا عن طريق تزويدها 

 االالتثمارات الزراعية األخرى ذات الصلة.

كلفة االالتجابة توأشار تحليل لتكاليف وفوائد المرفق في النيجر والسودان أن اإلمراءات المبكرة المستندة إلى التوقعات المناخية يمكن أن تخفِّض 

 في المائة. 50لحاالت الطوارئ بما نسبته 

 .2016والوف يبدأ التنفيذ الكامل ل ذا المرفق في غواتيماال والنيجر والفلبين والسودان وزمبابوي في عام 

 البرنامج والمنظور الجنساني: توسيع دا رتنا تعظيم لقيمتنا

( ن جا يركز على المنظور الجنسنناني أكثر من تركيزه على المرأة، 2020-2015للمسنناواة بين الجنسننين ) البرنامجتُعزز الننياالننة  -104

وذلك عن طريق إدراج األبعاد االمتماعية األخرى التي يمكن أن تؤثر على األمن الغذائي والتغذية. ويعتمد تصننميم هذا الن ج على 

. وال دف من ذلك هو ضنننمان تحقيق األمن 2014الذي أُمري في عام  للبرنامجاالنننتنتامات وتوصنننيات تقييم السنننياالنننة الجنسنننانية 

. وتسنننننتند السنننننياالنننننة إلى خطة عمل البرنامجالغذائي للنسننننناء والرمال والفتيات واألوالد وتلبية احتيامات م التغذوية في كل عمل 

 ات منسانية إقليمية.االتراتيجيمنسانية و

 : 2015عملياته في عام و البرنامجوظل تعزيز تعميم المنظور الجنساني أولوية رئيسية في برامج  -105

  بة المبننننننروعات الجديدة التي بلغ في ا رمز المؤشننننننر الجنسننننننناني ئة في عام  79ب من 2أ/2ازدادت نسنننننن ما   2014في ال

 في المائة.  100مقارنة بالنسبة المست دفة، وهي  2015في المائة في عام  86إلى 

  2015عام  في البرنامجفي البرامج التبنغيلية. وتجاوز تتبع الموارد المخصنصنة لتعميم المنظور الجنسناني  البرنامجيواصنل 

من الموارد لألنبننننطة التي تسنننناهم في تحقيق  12.4في المائة عن طريق تخصننننيص  11المسننننتوى المعياري المحدد بنسننننبة 

 المساواة بين الجنسين.

 مدفوعة بالنتائج. وتضننننننم البننننننبكةشننننننبكة النتائج المتعلقة بالمسنننننناواة بين الجنسننننننين للتركيز على اإلمراءات ال البرنامجوأنبننننننأ  -106

عضوا من مميع أنحاء العالم، ويعمل األعضاء كميسرين ومحفزين ومستبارين. ومن خالل العمل في كثير من األحيان في  294

 بما يلي: البرنامجشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، قام 

  التتاح لكل الموظفين في عام اإللكتروني بعنوان "أنا أعرف الاالنت اء من إعداد دورة للتعلم ساني"، التي  ، 2016منظور الجن

 وتبمل تدريبا أالااليا على المنظور الجنساني ووحدة تدريبية تركز على المنظور الجنساني في حاالت الطوارئ؛

 دمج المنظور الجنساني في الائر مبادرات التعلم، مثل التدريب الوظيفي ودعم االالتجابة للطوارئ؛ 

 ؛ى ف م الذكورة والعنف ضد النساء والفتياتتقديم تدريب عل 

  المباركة في حملة الستة عبر يوما من النباط لمناهضة العنف الجنساني التي أطلق ا األمين العام لألمم المتحدة ونُظِّمت في

 إطارها عدة فعاليات في المقر وفي المكاتب القطرية.
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 الحماية

المتضررة في عملياته، وهو ما يُعبِّر عن الدروس الرئيسية المنبثقة عن االتعراض دمج حماية المجتمعات المحلية  البرنامجواصل  -107

بزيادة قدرة المكاتب القطرية على معالجة قضايا الحماية من  البرنامج. وقام 2014غير رالمي لسياالة الحماية في يونيو/حزيران 

 ى.خالل التدريب والدعم التقني والتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخر

 المساءلة أمام السكان المتضررين

تركز المسناءلة أمام السنكان المتضنررين على مبناركة األشنخاص المتضنررين في العمليات والقرارات التي تمس حيات م. وتُعزز  -108

 تفي عملياته على ثالث آليا البرنامجأيضا التواصل والحوار المستمرين والمتبادلين في كل مراحل دورات المبروعات. ويركز 

 تساعد على تيسير هذه المباركة: توفير المعلومات، والتباور، وآليات البكاوى والتعقيبات. 

من إمراء دراالة االتقصائية تناولت أنبطة المساءلة أمام السكان المتضررين في عملياته لتحديد  2015في عام  البرنامجوانت ى  -109

ن ن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ آليات المساءلة أمام السكان المتضرريالممارالات السليمة والثغرات في التنفيذ. وكبفت النتائج ع

في مختلف أنواع المبننروعات، ولكن الدراالننة الننلطت الضننوء أيضننا على ضننرورة زيادة الترابط واالتسنناق في التنفيذ بين البرامج 

ز بتحديد وتوثيق الممارالنننات السنننليمة من أمل تحسنننين التوميه وتعز البرنامجالقطرية. وقام  ضنننا الدعم أي البرنامجيز التعلم. وعز 

 الميداني عن طريق إدراج قضايا المساءلة أمام السكان المتضررين في العديد من بعثات الدعم التقني في المكاتب القطرية.

 2015مجاالت التركيز في عام  –التعزيز التنظيمي 

ن لضنننننمان الحفاظ على أرفع مسنننننتويات التميخز. ودفع السنننننياق بأن التغيير والتكيخف على نطاق المنظمة حاالنننننما البرنامجيسنننننلِّم  -110

إلى تلبية االحتيامات اإلنسانية العاملة والعمل في الوقت نفسه على تسريع عمله في مجال التعزيز التنظيمي  البرنامج التراتيجياال

االت المخاطر الرئيسننننننية التي ركزت المطلوب لتحقيق القضنننننناء على الجوع. وانطالقا من ف م اإلدارة لمج البرنامجمن أمل بناء 

إمراء تغييرات هيكلية أخرى  البرنامجعلي ا هيئات الرقابة في التقييمات وعمليات المرامعة واالالننننننتعراضننننننات الخارمية، قرر 

 وتركيز االتثماراته في التة مجاالت حاالمة مبي نة أدناه.

 صلةالقدرات ومجموعات المهارات للموظفين ذوي ال –الموارد البشرية 

في النسننناء والرمال المتفانين في العمل من أمله. وكبنننف االالنننتقصننناء العالمي آلراء الموظفين لعام  البرنامجتكمن أكبر نقاط قوة  -111

ون بالعمل في  87عن أن  2015 في المائة من م يرون صننننلة واضننننحة بين عمل م  92، وأن البرنامجفي المائة من الموظفين يعتز 

 في المائة على التوالي. 73و 78ذلك المعايير العالمية التي تبلغ ويتخطى  البرنامج،وأهداف 

ته ببننأن الموارد الببننرية بتج يز قوته العاملة لتقديم مسنناعدة متزايدة الفعالية إلى األشننخاص االننتراتيجيمن خالل  البرنامجويلتزم  -112

األدوار المناالننننبة يمثلون ضننننرورة موهرية ألداء الذين يخدم م. والعاملون المتفانون الذين يتمتعون بالم ارات المناالننننبة ويؤدون 

لى ة إالننننتراتيجيدوره في االالننننتجابة اإلنسننننانية وبناء القدرات من أمل الُمضنننني نحو عالم متحرر من الجوع. وترتكز اال البرنامج

 أربعة متطلبات حتمية: 

  خذ ية محورها األداء. ات نامجتعزيز عقل يات إدارة األداء،  البر ئل وكاالت األمم إمراءات لتعزيز عمل نه من أوا لك أ ومن ذ

 المتحدة التي والعت عمليات التقييم لتبمل الخبراء االالتباريين والموظفين المعي نين لفترات قصيرة ومتطوعي األمم المتحدة. 

  ني؛ . تبننننننمل المبادرات ال امة إنبنننننناء أُطر وظيفية لتنمية قدرات الموظفين ودعم تطويرهم الم البرنامجبناء المواهب في

وإمراء تحسننينات ملموالننة في عملية إعادة التعيين؛ واالننتخدام قوائم االالننتجابة للطوارئ المعتمدة على الموظفين بنبننرهم في 

في  13في المائة من الموظفين، أي بزيادة نسننننبت ا  77حاالت الطوارئ. وتبي ن من االالننننتقصنننناء العالمي آلراء الموظفين أن 

 .البرنامجآلن بالم ارات والمؤهالت المطلوبة للتقدم في مسارهم الوظيفي في ، على علم ا2012المائة منذ عام 

  ن الذي التعلم ميسورا أكثر، خاصة للموظفين الوطنييدعم الموظفين الوطنيين. تم تعديل النظام الببكي إلدارة التعلم كي يصبح

عبننة رفنناه الموظفين كي تجمع بين خنند 8 200أتموا   مننات اإلرشنننننننناد والخنندمننات الطبيننة، دورة إلكترونيننة، وأنبننننننئننت شننننننُ
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عام  ال يا. وتم االنت اء في  خاصنننننننة للموظفين المعي نين محل ية  تب القطرية، مع إيالء عنا كا ما في الم قل 2015النننننني  من ن

األغذية والزراعة من أمل تعزيز اإلطار  موظف وطني ميداني إلى النظامين اإلداري واألالنننننناالنننننني لموظفي منظمة 3 400

 التعاقدي.

  د تج يز باألدوات والسننننلوكيات التي تحتاج إلي ا  البرنامجقادة  "البرنامج الرائد للقضنننناء على الجوع"قيادات قوية األثر. يزوِّ

في المائة من م موظفون  30من القادة،  341بفعالية أكبر. وشنننننننارك في البرنامج المذكور أكثر من  البرنامجلتحقيق والية 

 .1-ومد 5-رقيات للقادة من المستويين فوطنيون. ويجري أيضا تجديد عملية الت

 األمن والرفاه

. وازدادت المخاطر األمنية التي يوام  ا الموظفون والمسنننتفيدون في ظل ازدياد للبرنامجما زال األمن خطرا مؤالنننسنننيا حاالنننما  -113

لم. اإلرهابية المعقدة على نطاق العافي البيئات المعقدة المتأثرة بالنزاع. واالنننتمرت ال جمات  البرنامجالمسننناعدات الغذائية التي يقدم ا 

مع األالننننننف إلى أن ثالثة من موظفيه قتلوا في أعمال عنف أثناء تأدية م ام عمل م وأن موظفا لقي حتفه في حادث.  البرنامجويبننننننير 

مع االتجاه السننننائد في ، ويتفق ذلك 2014في المائة مقارنة بما كان عليه في عام  6بنسننننبة  (30)وازداد عدد الحوادث األمنية الُمبلغ عن ا

 العنناملين في مجننال تقننديم المعونننة الحوادث األمنيننة الكبيرة المؤثرة على موظفي المعونننة وعمليننات ننا المسننننننجلننة في قنناعنندة بيننانننات

(Aid Worker). 

لين في العام البرنامجغير أن المعدل السننننننوي لنصنننننيب الفرد من الحوادث األمنية ما زال متسنننننقا بالرغم من ازدياد عدد موظفي  -114

عن حوادث أمنية، بزيادة طفيفة عن النسننبة المسننجلة في  البرنامجفي المائة من موظفي  4.8، أبلغ 2015مناطق النزاع. وفي عام 

جلت أعلى معدالت نصننننننيب الفرد من الحوادث األمنية في بوروندي وهايتي والننننننيراليون  4.7، وهي 2014عام  في المائة. والننننننُ

 وتركيا واليمن.

عب لضننمان دمج األمن في كل مراحل المبننروعات، ويواصننل  البرنامجاألمنيون في  ويعمل الخبراء -115  الننعيه البرنامجمع الننائر البننُ

ر  الب وتحليل ا لدعم العمليات وصنع القرار. وطو  اُلبل للحصول على معلومات أمنية موثوقة وفي الوقت المنا  برنامجالإلى إيجاد 

االت مثل التخفيف من أثر التفجيرات، والتنسيق بين الج ات المدنية والعسكرية، أيضا المعارف والخبرة الفنية المتخصصة في مج

والوصننول إلى خدمات االتصنناالت، وتحليل السننياق، ورالننم خرائط العناصننر الفاعلة العسننكرية. ويتم إطالع المنظمات اإلنسننانية 

، ويدل البرنامجعاقدين أعلى مما بين موظفي األخرى على هذه المعلومات بانتظام. وظلت معدالت الحوادث بين البننننننركاء والمت

 أكثر فعالية.  البرنامجذلك على أن البركاء والمتعاقدين أكثر عرضة للمخاطر وأن التدابير األمنية لموظفي 

 ويتولى موظفو األمن اإلقليميون اإلشراف على األمن وإدارة موظفي األمن الميدانيين على مستوى المكاتب القطرية لضمان اتخاذ -116

 تدابير وقائية وتخفيفية لموام ة الت ديدات.

يبذل في الواقع كل ما في والننعه لضننمان  البرنامجفي المائة من الردود على االالننتقصنناء العالمي آلراء الموظفين أن  83وماء في  -117

 شنننننننارفي المننائننة من المسننننننتجيبين أن م يرون أن السننننننالمننة وظروف العمننل المنناديننة كننافيننة، وأ 85السننننننالمننة واألمن، وذكر 

 في المائة أن م يعتقدون أن التدريب األمني كاف.  85في المائة إلى أن م يدركون تماما المعايير األمنية الدنيا للعمل، وذكر  86

عبة رعاية الموظفين بطاقات مخاطر صنننحية للمكاتب القطرية من أمل تحديد المخاطر الصنننحية القابلة للتعديل في كل  -118 وأنبنننأت شنننُ

مل لمعالجة تلك المخاطر. وأنبننننننئت شننننننبكات إقليمية لرعاية الموظفين، وتم تعيين أربعة مسننننننتبننننننارين مكتب إلى مانب خطط ع

حملة تطعيمات لموظفي  2015ة رعاية الموظفين. وشملت اإلمراءات المتخذة في عام االتراتيجيمختصين برعاية الموظفين لدعم 

نامج مات فحوص السننننننرطان لموظفي البر خد قديم  لدوليين في المكتبين  في منوب السننننننودان، وت المقر وللموظفين الوطنيين وا

 اإلقليميين في بانكوك ونيروبي.

  

                                                           
 و/أو أصوله، والحوادث المتعلقة بالبركاء و/أو المتعاقدين. البرنامجالحوادث المتعلقة بموظفي  (30)
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 ةستراتيجيالشراكات الحكومية الدولية واال

في المحافل الدولية الرئيسننننية المعنية  البرنامجإلى نيويورك لقيادة مبنننناركة  2015انتدب نائب المدير التنفيذي في فبراير/شننننباط  -119

 ق القضاء على الجوع:بالعمل من أمل تحقي

  في النننننداي باليابان أهمية األمن  2015في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الذي عقد في مارس/آذار  البرنامجأكد

الغذائي والتغذوي لتحقيق التنمية المسننننننتدامة وللسننننننكان المتأثرين بالنزاع والكوارث الطبيعية. ويدخل األمن الغذائي والتغذية 

بادئ التومي ية إلطار النننننننداي ويبننننننكالن ثالثا من أولوياته األربع التي تركز على توقع المخاطر الطويلة األمل ضننننننمن الم

 والعمل من أمل تالفي التعرض لمخاطر مديدة والحد من مستويات المخاطر القائمة.

 إطارا عالميا  2015ي يوليو/تموز تبننننننكل اإلمراءات المنبثقة عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا ف

ال امات  الية في المؤتمر التي قدم ا من خالل عمله  البرنامجمبتركا لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وشملت إ يق الوثاألالا

 مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا ل ا ورقات وأحداث حول تمويل األمن الغذائي والتغذية؛ وتحليل تكلفة القضننناء

 وورقنننة منننواقنننف مبنننننننننتنننركنننة ببنننننننننأن تنننمنننوينننل الننننبننننننننناط  ( 31)،2030عنننلنننى النننجنننوع فننني إطنننار خنننطنننة عنننام 

 (32).اإلنساني

  البرنامجوأهداف التنمية المسنننتدامة. ودعا  2030، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة خطة عام 2015في النننبتمبر/أيلول 

ة بما يتفق مع تحدي القضنناء على الجوع، وإلى صننياغة هدف قائم بذاته من أمل القضنناء على الجوع والننوء التغذي إلى وضننع

 غاياته ومؤشراته. 

  اختتمت السنننننننة بإبرام اتفاق تاريخي ببنننننننأن تغيخر المناخ في باريس. وأقر اتفاق باريس بالعالقة بين تغيخر المناخ والتنمية

د على التكيخف، وتقوية القدرة على الصننمو المسننتدامة والقضنناء على الفقر وأرالننى هدفا عالميا ببننأن "التكيخف" لتعزيز القدرة

والحد من ال باشة في ومه تغيخر المناخ. ويدعو االتفاق إلى زيادة الج ود من أمل موام ة تغيخر المناخ، بما يبمل إعداد خطط 

د كر، واالالننننننتعدابخبرة وقدرات كبيرة، مثل نُظم اإلنذار المب البرنامجتكيخف وطنية. ويبننننننمل هذا العمل مجاالت يتمتع في ا 

للطوارئ، والتقييم البامل للمخاطر وإدارت ا، والتأمين ضد المخاطر المناخية، وبناء القدرة على الصمود للمجتمعات المحلية، 

 واُلبل كسب العيش، والنُظم اإليكولومية.

 :ووال عت وكاالت روما تعاون ا حيث عملت معا على نحو أوثق في ثالثة مجاالت من مجاالت السياالات -120

  قَدمت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا ورقات مواقف مبننننننتركة وتقارير في المحافل . 2015خطة التنمية لما بعد عام

الدولية الرئيسننننية. وشننننملت تلك الورقات تحليال مبننننتركا لغايات أهداف التنمية المسننننتدامة وإرشننننادات تقنية ببننننأن صننننياغة 

الثالث لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا؛ وتنظيم حدث حول "تعبئة ميل المؤشننننننرات؛ وتقريرا مبننننننتركا إلى المؤتمر 

، بما 2015القضنننناء على الجوع" في الدورة السننننبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة؛ والعديد من األحداث في معرض ميالنو 

 .2015لعام  حالة انعدام األمن الغذائي في العالمفي ذلك إطالق تقرير 

 واصننلت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا تقديم الدعم المالي والتوظيفي للجنة األمن الغذائي من الغذائي العالمي. لجنة األ

العالمي وتقاالننننننمت مع ا تكاليف خدمات األمانة. ومن النتائج ال امة للدورة الثانية واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي 

 لغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة.إطار العمل ببأن األمن ااعتماد 

 .تعزيز القدرة على الصننمود من أمل األمن الغذائي وضننعت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا إطار  القدرة على الصننمود

م االذي يركز على تحسين العمل المبترك من أمل تعزيز القدرة على الصمود لدى األشخاص األكثر معاناة من انعد والتغذية

 األمن الغذائي. وتناولت دراالات حالة في غواتيماال وكينيا والنيجر فرص زيادة التعاون في بناء القدرة على الصمود.

                                                           
 تحقيق القضاء على الجوع: الدور الحاالم لالالتثمار في الحماية االمتماعية والزراعة. (31)

(32) Development Divide-ment: Addressing the HumanitarianFinancing for Develop .)تمويل التنمية: الد الفجوة بين التنمية والعمل اإلنساني(  
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راكة مع بالبننن البرنامجاالالنننتثمار في التعاون بين الوكاالت في مسنننائل التنظيم واإلدارة. وتبنننمل أمثلة التزام  البرنامجويواصنننل  -121

 الوكاالت ما يلي: 

 عمل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية المعنية بالمباني المبنننتركة، وتقديم التوميه التقني ببنننأن المبنننروعات في  رئاالنننة فرقة

 إكوادور وفييت نام؛ 

  المباركة في الفريق العامل المبترك بين الوكاالت المعنية بخدمات الخزانة المبتركة؛ 

 نسننانية في األمم المتحدة عن طريق توزيع أدلة التبننييد الصننادرة عن إالننداء المبننورة إلى الج ات الفاعلة المعنية بالبننؤون اإل

 ، وعقوده النموذمية، واإلرشادات ذات الصلة. البرنامج

 توفير الخدمات المشتركة والدعم المشترك بين الوكاالت

لوصنننننول إلى السنننننكان في ظل اتسننننناع نطاق حاالت الطوارئ وتعقدها، تزداد التحديات التي ت دد قدرة المجتمع اإلنسننننناني على ا -122

المتضررين. ومن األالاالي لتلبية تلك االحتيامات اإلنسانية المتزايدة ومود اللسلة إمدادات تتسم بالكفاءة والفعالية. وتبمل اللسلة 

ة، دعملية التخطيط برمت ا من البداية إلى الن اية، والبننننراء وتقديم المسنننناعدة التي تغطي األغذية المأمونة والجي البرنامجإمدادات 

مليارات  3وشركاؤه في العمل اإلنساني بما يزيد على  البرنامجوالسلع والنقل وخدمات اللسلة اإلمدادات المبتركة، بتكلفة يتحمل ا 

المجتمع اإلنساني بأالره عن طريق تعبئة وفورات الحجم. ويقلل ذلك من التكاليف من خالل  البرنامجدوالر أمريكي النويا. ويدعم 

أو خدمات النقل الواالننعة النطاق. ويسننتفيد البننركاء من كفاءة الننلسننلة اإلمداد الناشننئة عن الوفورات التبننغيلية. مبننتريات األغذية 

م مة قيادة أو إدارة مجموعة من الخدمات المبننتركة المتعلقة بسننلسننلة اإلمداد من خالل شننبكته اللومسننتية  البرنامجوأالننندت إلى 

 العالمية والبعيدة المدى. 

 المتحدة لالالتجابة اإلنسانية مستودعات األمم

مليون دوالر أمريكي بالنيابة عن  56ة، وتدير مخزونات مماعية بما قيمته االتراتيجيتبمل الببكة التة مستودعات تقع في أماكن  -123

تري طن م 7 800، قام مستودع األمم المتحدة لالالتجابة للحاالت اإلنسانية بإرالال 2015شريكا في العمل اإلنساني. وفي عام  72

 مليون دوالر أمريكي بالنيابة عن شركائه. 53من مواد اإلغاثة بما قيمته 

 دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية

هذه الدائرة خدمة موية مبنننتركة لصنننالح المجتمع اإلنسننناني بأالنننره. وتكفل هذه الخدمة الوصنننول إلى المسنننتفيدين في بعض أبعد  -124

من العاملين في المجال  287 000، نقلت الخدمة أكثر من 2015م وأكثرها انعزاال وافتقارا إلى األمن. وفي عام األماكن في العال

في المائة إلى األمم  40بلدا. وينتمي نصف الركاب إلى منظمات غير حكومية، و 19وم ة منتظمة في  300اإلنساني إلى أكثر من 

التصنننننال بالبنننننركاء المنفذين والداعمين اآلخرين، مثل الج ات المانحة والمؤالنننننسنننننات المتحدة. وتتيح الخدمة المذكورة إمكانية ا

م دائرة النقل الجوي في  ووالنننائط اإلعالم التي تنقل األخبار عن االحتيامات والقضنننايا اإلنسنننانية. وباإلضنننافة إلى هذه الخدمة، تقدِّ

لفة لدعم تدخالت المعونة المقدمة من البركاء في المجال أيضا خدمات النقل الجوي المتخصصة على أالاس االترداد التك البرنامج

اإلنساني. وتبمل هذه الخدمات النقل الجوي لمواد اإلغاثة، والبحن الجوي للبضائع، والخدمات الجوية المتخصصة وخدمات نقل 

 كمالذ أخير، عمليات اإلنزال الجويالركاب الثنائية التي ال تغطي ا خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية، وكذلك، 

 . البرنامجألغذية 

 مجموعة اللومستيات

م المجموعة على النطاق العالمي  -125 تضنننننم مجموعة اللومسنننننتيات المنظمات المعنية باالالنننننتجابة لحاالت الطوارئ اإلنسنننننانية. وتقدِّ

االالتعداد اللومستيات اإلنسانية، وهي معنية بة والياالاتية لتواليع المعرفة ولتحسين صنع القرار في االتراتيجيإرشادات معيارية و

على نطاق المنظومة والتخطيط للطوارئ. ويوفِّر فريق الدعم التابع للمجموعة قدرة لومسننتية احتياطية. وعلى المسننتوى الميداني، 

ق المجموعة أنبننطة اللومسننتيات وكذلك، عند اللزوم، الوصننول إلى خدمات اللومسننتيات المبننتركة. وفي عا ، قامت 2015م تنسننِّ
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من المنظمات غير  439منظمة، ودعمت  245طن متري من إمدادات اإلغاثة لصننننننالح  90 000المجموعة بتوصننننننيل أو تخزين 

 بلدا. 15الحكومية، ووكاالت األمم المتحدة، ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والوكاالت الحكومية في 

 مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ

شبكة عالمية من منظمات تعمل معا لتقديم خدمات االتصاالت المبتركة في حاالت مجموع -126 ة االتصاالت في حاالت الطوارئ هي 

الطوارئ اإلنسانية. ونبرت المجموعة خدمات تكنولوميا المعلومات واالتصاالت المبتركة الحيوية في ثماني حاالت طوارئ في 

مرفقا من مرافق الرعاية الصننحية في غرب  90خدمات االتصنناالت إلى أكثر من  وشننملت األنبننطة الجديدة تقديم (33).2015عام 

أفريقيا؛ وتقديم الخدمات مباشننننننرة إلى الحكومة في فانواتو؛ والتعاون الوثيق مع الحكومة ومقدمي الخدمات التجارية في نيبال. 

ل الت في حاالت الطوارئ التي تسنننتند إلى أربع ة الخمسنننية لمجموعة االتصننناالنننتراتيجياألنبنننطة المماثلة محور تركيز اال وتبنننكِّ

ركائز: تعزيز االتصنننناالت والطاقة؛ والتحسننننين والالمركزية في االالننننتعداد لالالننننتجابة؛ وزيادة قدرة االتصنننناالت على موام ة 

بين. لالكوارث؛ واالتصنننناالت كمعونة. ويجري تج يز مبننننروعات في إطار الخطة الخمسننننية المذكورة ل ايتي وليبريا ونيبال والف

ة الخمسننننية لمجموعة الننننتراتيجيوتعمل الننننتة أفرقة عاملة تعبوية مع المنظمات اإلنسننننانية والخاصننننة والحكومية لتحقيق رؤية اال

سانية وفريق  البرنامجاالتصاالت في حالة الطوارئ. وأمسك  بؤون اإلن سيق ال بزمام إصدار ميثاقين مديدين للتعاون مع مكتب تن

 اني:للعمل اإلنس ةالقمة العالمي

 لي شبكات ال واتف ال ع مبغِّ على االلتزام بمجموعة من المبادئ واتخاذ مبادرات  متنقلةميثاق الربط بين األعمال اإلنسانية يبجِّ

 لتيسير االتصاالت في حاالت الطوارئ اإلنسانية.

 ن أمل تعزيز الربط في ميثاق الربط في حاالت األزمات هو مجموعة من االلتزامات من مانب األوالننناط المعنية بالسنننواتل م

أوقات األزمات لتيسير االتصاالت بين األشخاص والمنظمات في االالتجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية، بما يبمل المجتمعات 

 المحلية المتضررة. 

 مجموعة األمن الغذائي

ق المجموعة االالنننتجابات المتعلقة مع منظمة األغذية والزراعة في قيادة مجموعة األمن الغذائي العالمي، وتنسننن   البرنامجيبنننترك  -127

-2015ة الننننتراتيجي، نفذت المجموعة السنننننة األولى من خطت ا اال2015باألمن الغذائي في حاالت األزمات اإلنسننننانية. وفي عام 

من منسننننننقي  42زيادة في قدرة المجموعات الوطنية من خالل تدريب  2015. وشننننننملت اإلنجازات الرئيسننننننية في عام 2016

صننندار إرشنننادات إضنننافية ببنننأن االالنننتعداد لحاالت الطوارئ، والمسننناءلة أمام السنننكان المتضنننررين، والبرمجة، المجموعات وإ

و واألدوار التي النننناهم ب ا ي، نسننننقت المجموعة أيضننننا تقارير عن البلدان المتأثرة بظاهرة النين2015واإلبالغ المنسننننق. وفي عام 

 . بعثة لدعم العمليات اإلنسانية 67البركاء، وأوفدت 

 تنفيذ االتراتيجية البراكة المؤالسية

درات بدمج عناصننر البننراكة في مبا البرنامجدعمه للمكاتب القطرية في البننراكة الفعالة. ولتحقيق ذلك بفعالية، قام  البرنامجعزز  -128

 ة شؤون العاملين.االتراتيجيأخرى، عند االقتضاء، مثل 

  براكة األ 500تلقى أكثر من الية. وشمل ذلك تدريبا لنحو موظف تدريبا على م ارات ال من كبار الموظفين الميدانيين  80الا

على العمل مع الحكومات المضنننيفة؛ وتدريبا للمدربين من مسنننؤولي تنسنننيق البنننراكات في المكاتب اإلقليمية؛ وتقديم وحدات 

 نموذمية للتدريب على البراكة كمكون في تدريب أوالع مقد م من ُشعب أخرى في المقر.

  وتم تزويده بمجموعة من األدوات واإلرشادات والدورات التدريبية. 2015موارد البراكة في يوليو/تموز أُطلق مركز 

  ويجري تحديث اإلطار 2030إطارا للدعوة يمكنه من تراليخ مكانته في المناقبات الدائرة حول تنفيذ خطة عام  البرنامجأعد .

 كل ثالثة أش ر.

                                                           
 ا، واليمن.مم ورية أفريقيا الوالطى، والعراق، ونيبال، ومنوب السودان، واألزمة اإلقليمية السورية، وفانواتو، وتفبي فيروس إيبوال في غرب أفريقي (33)
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  قطرية ببنننأن اإلدارة الفعالة للبنننراكات مع المنظمات غير الحكومية، وال النننيما في مجاالت الدعم إلى المكاتب ال البرنامجقد م

 االتفاقات والميزانيات وتقييم القدرات/العناية الوامبة.

  منظمة غير  25أقيمت في نوفمبر/تبنننرين الثاني المبننناورة السننننوية ببنننأن البنننراكة مع المنظمات غير الحكومية بمبننناركة

منظمات غير حكومية شنننننريكة وطنية. وركزت المبننننناورة على التعاون الفعال فيما يتصنننننل بالتحويالت  10حكومية دولية و

القائمة على النقد؛ وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية الوطنية؛ واالالنننننتعداد لحاالت الطوارئ واالالنننننتجابة ل ا؛ واألمن 

كومية إطالق "ميل القضننناء على الجوع" في مؤتمر قمة الميداني. وشنننملت أنبنننطة الدعوة المبنننتركة مع المنظمات غير الح

 األمم المتحدة الذي عقد في البتمبر/أيلول بمباركة عدة منظمات غير حكومية رئيسية شريكة.

 عمليات تصميم البرامج، والمنصات والُنظم، وصنع القرار باالستناد إلى األدلة

مج القائمة على األدلة، والتحوالت في المنصات والنُظم الحاالمة. وقام عن طريق تصميم وتنفيذ البرا البرنامجالوف تزداد فعالية  -129

 بما يلي: 2015خالل عام  البرنامج

  لتبمل والط أفريقيا وشرق ا، وشمال أفريقيا، والبرق األوالط،  (5))كوميت(تواليع أداة الرصد والتقييم في المكاتب القطرية

قي ليبتي؛ وبدأ تنفيذ هذه األداة في الجنوب األفري -والمكاتب القطرية في كمبوديا ومم ورية الو الديمقراطية البعبية وتيمور 

الكفاءة عن طريق توفير منصننننننة واحدة لتوليد بيانات فائقة الجودة عن األداء. وتدعم  . وتُعزز األداة المذكورة2014في عام 

ل النظام أيضنننللبرنامجة النننتراتيجيومتسنننمة بالكفاءة. وترتبط كل المعلومات باألهداف اال األداة اتخاذ قرارات واعية ا . ويبنننكِّ

ببننننأن البننننراكات على المسننننتوى الميداني ومصنننندرا وحيدا لبيانات التوزيع الخاصننننة  للبرنامجقاعدة بيانات عالمية شنننناملة 

 .بالبرنامج

  مكتبا قطريا في شننننننرق أفريقيا  30، بدأ 2015آخر. وفي ن اية عام  مكتبا قطريا 26تطبيق نظام دعم تنفيذ اللومسننننننتيات في

في المائة من متطلبات  62األفريقي وأنحاء من آاليا والبرق األوالط في االتخدام نظام دعم تنفيذ اللومستيات إلدارة والجنوب 

امه ونظ البرنامجمتكامل مع شنننننبكة وفقا للمرفق العالمي إلدارة السنننننلع. ويمثل ذلك أول نظام آني  للبرنامجاألغذية السننننننوية 

من  البرنامجإدارة النننننلسنننننلة اإلمداد، ويوفِّر النظام معلومات آنية دقيقة عن موارد أغذية  العالمي للمعلومات )ونجز( من أمل

 .البرنامجنقطة االتالم ا حتى توصيل ا إلى البركاء أو توزيع ا من 

 زيادة عدد المبروعات باالتخدام نظام إدارة المستفيدي( ن والتحويالتSCOPE وهو أول منصة مؤالسية رقمية يستخدم ا )

، بات نظام إدارة المسننننننتفيدين والتحويالت 2016إلدارة المسننننننتفيدين والتحويالت. واعتبارا من يناير/كانون الثاني  البرنامج

ساعدة الموظفين والبركاء ويُعزز النظام الفعالية عن طريق م (34)ا.بلد 12عملية في  13مليون مستفيد في  2.7يبمل هويات 

 على إدارة دورة تسليم السلع من بداية تسجيل ا حتى التنفيذ والتحليل.

  د الرؤية واالتجاه ببنننأن دمج التقييم في  2021-2016عرضنننت على المجلس التنفيذي للموافقة النننياالنننة التقييم للفترة التي تُحدِّ

على نطاق المنظمة، بما يبننمل التقييم المركزي والتقييم الالمركزي والننلوكه ونظمه من أمل المسنناءلة والتعلم  البرنامجتفكير 

 القائم على الطلب.

 المرونة في التمويل وكفاءة استخدام الموارد

مزيدا من التقدم نحو إعادة هيكلة إطاره المالي لتعزيز التخطيط القائم على الموارد، والبرمجة  2015خالل عام  البرنامجأحرز  -130

نة بين الموارد والنتائج إلى االرتقاء على المسنننتوى القطر ي، وزيادة مرونة التمويل وإمكانية التنبؤ به. والنننوف تؤدي المواءمة المحسننن 

بعمليات صنننع القرار، وال الننيما على المسننتوى الميداني، والننوف تكفل االننتخدام الموارد بطريقة اقتصننادية ومتسننمة بالكفاءة والفعالية. 

                                                           
ل ان، والسودان. وتبمانيا، وبنغالديش، ومم ورية الكونغو الديمقراطية، وغواتيماال، وغينيا، واألردن، ومالوي، وموريتانيا، ونيبال، والصومال، ومنوب السودألب (34)

ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، والجم ورية  : بوروندي، ومصر، وغانا، والعراق، والنيجر،2016البلدان التي تزمع االتخدام نظام إدارة المستفيدين والتحويالت في عام 

 العربية السورية، وغامبيا، أوغندا.
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من االالننتعراض البننامل للسننياالننات الذي يجري كل أربع النننوات ونماذج العمل في الننائر منظمات  ويسننتفيد االننتعراض اإلطار المالي

 األمم المتحدة:

  توحيد الخطط القائمة على الموارد على مسننننننتوى المكاتب القطرية لتحسننننننين التخطيط وإدارة  –التخطيط القائم على الموارد

 .2015موارد في بضعة بلدان في البتمبر/أيلول اختبار التخطيط القائم على ال البرنامجاألداء. وبدأ 

  الننلطة الميزانية المجمعة للمكاتب القطرية في بداية العمليات للحد من أثر تجزؤ مسننارات التمويل،  –التمويل بالسننلف الكبيرة

بلورت ا خالل عام اختبار المفاهيم التي مرت  2016وزيادة إمكانية التنبؤ بالموارد، وتعزيز الكفاءة والفعالية. والننننيبنننن د عام 

2015. 

  افية للحد من التجزؤ الداخلي، وتبسيط العمليات وتعظيم البف البرنامجتعديل هيكل ميزانية  –الميزنة من أمل الفعالية التبغيلية

عة لموام ة  البرنامجة القطرية. وحد د النننننتراتيجيوالمسننننناءلة بما يتفق مع ن ج الخطط اال خيارات ويُجري مبننننناورات موالننننن 

 عدم المباركة الكافية من المكاتب القطرية أو ُشعب المقر أو أصحاب المصلحة أو الدول األعضاء. مخاطر

 التغييرات الهيكلية األخرى

 إنباء أربع ُشعب مديدة:  2015شملت التغييرات التنظيمية ال امة في عام  -131

 عبة التغذية الجديدة على االرتقاء بالقدرات والبنننراكات في مجال التغ ذية. والنننوف تمكِّن االالنننتثمارات ذات الصنننلة تسننناعد شنننُ

 من تصميم ودفع وقياس الحصائل التغذوية الفعالة في الياقات الجوع الحاد والمزمن. البرنامج

  عبة مديدة لسننلسننلة اإلمداد على توفير خدمات الننلسننلة اإلمداد المتسننمة بفعالية يسنناعد الجمع بين البننراء واللومسننتيات في شننُ

 مجتمع اإلنساني األوالع.ولل للبرنامجالتكاليف 

  ُشعبة االبتكار وإدارة التغيير على الدفع قُدما بالمبادرات الرامية إلى تعزيز تحقيق قيمة أفضل مقابل المال، مثل أعمال تساعد 

 بميزته في االبتكار. البرنامجاالتكباف مركز للخدمات والتميخز في التكاليف؛ وضمان احتفاظ 

 عبة الجديدة لرعاية على  2015الموظفين بين خدمات اإلرشنننناد والخدمات الطبية. ووافق المجلس التنفيذي في عام  تجمع البننننُ

 (35).ماليين دوالر أمريكي 10الياالة مديدة لرعاية الموظفين بدعم من صندوق للرعاية يبلغ رصيده 

 

 

                                                           
في المائة  0.38ماليين دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة إلنباء الصندوق الذي اليجري االحتفاظ به من خالل إضافة نسبت ا  10ُخصِّص مبلغ  (35)

 إلى تكاليف الموظفين المعيارية.
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 ستراتيجينتا ج األداء حسب الهدف اال –الجزء الثاني 

 مقدمة

( 2017-2014) ةالتراتيجية األربعة لخطته االالتراتيجينحو تحقيق األهداف اال البرنامجلتقدم الذي أحرزه يعتمد هذا التقييم السنوي ل -132

)انظر  2015على بيانات الرصننند على مسنننتوى النواتج والحصنننائل الواردة في التقارير الموحدة عن المبنننروعات الجارية في عام 

التي تبمل تحديات  –وتعمل التحليالت النوعية للنتائج  (36).ألف(-لملحق الثانية في االتراتيجيطار النتائج االالمؤالسية إل مؤشراتال

 .2015في عام  البرنامجعلى تكملة الناحية الكمية ألداء  –ونجاحات لمناطق محددة 

اإلنسانية واإلنمائية  في النتائج البرنامجلتقييم مساهمات  2014ويتم اتباع نفس المن جية التي تم تقديم ا في تقرير األداء السنوي لعام  -133

وباإلضنننننافة إلى ذلك، يوضنننننح تحليل هذا العام الصنننننلة بين النتائج والموارد المتاحة: يقي م األداء على مسنننننتوى باء(. -)الملحق الثاني

 (37)الحصائل مقابل االحتيامات من الموارد.

 ة بما يلي:التراتيجيوتُستكمل النتائج حسب األهداف اال -134

 ون الجنسانية والحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين، والبراكات التي تتقاطع مع نواتج وحصائل نتائج شاملة تتعلق بالبؤ

 ة؛التراتيجيأخرى في إطار النتائج اال

 ،البرنامجالتي تعرض ألول مرة من أمل تقديم صورة أشمل ألداء  (38)نتائج العمليات الممولة من خالل الصناديق االالتئمانية ،

 لدان التي ال يجري في ا تنفيذ األنبطة الممولة من أطراف متعددة.بما في ذلك الب

 نظرة عامة على أنشطة البرنامج

مليون مسنننتفيد عن طريق االنننتخدام  76.7، حيث قدم مسننناعدة مباشنننرة إلى 2015بلدا في عام  81مبنننروع في  201 البرنامجأدار  -135

 (.10التحويالت القائمة على النقد واألغذية )انظر البكل 

 2015: عدد األشخاص الذين قدم إليهم البرنامج مساعدة في عام 10لشكل ا

 

                                                           
 .لتحتيةا والبنية اللومستية والخدمات القدرات، تنمية على تعمل التي أو النقد، على القائمة التحويالت أو األغذية تستخدم التي المبروعات بيانات ذلك في بما (36)

 (.2017-2015تقاس االحتيامات من الموارد مقابل االحتيامات المحددة في خطة اإلدارة ) (37)

 العادية )بما في ذلك االت داف مستفيدين مختلفين(.  البرنامجتئماني عند االتالم مساهمات محلية لتمويل نباط ما خارج عمليات الينبأ الصندوق اال (38)
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جم مما يعكس ح التحويالت القائمة على النقد،وحصنننل معظم المسنننتفيدين على مسننناعدة عن طريق عمليات التوزيع العام لألغذية أو  -136

التجابة  إلى تكملة أعمال اإلغاثة ومعالجة نقص التغذية  . وقدمت األنبطة التغذوية الرامية2015لحاالت الطوارئ في عام  البرنامجا

مليون مسننتفيد. كما قدمت برامج الومبات المدرالننية والمسنناعدة الغذائية مقابل األصننول والمسنناعدة الغذائية مقابل  11.2مسنناعدة إلى 

التحويالت القائمة . كما دعمت مليون مسننتفيد، أالنناالننا في حاالت ما بعد الطوارئ والسننياقات اإلنمائية 27التدريب الدعم إلى أكثر من 

 مليون مستفيد في مختلف األنبطة. 9.6ما يقرب من على النقد 

مليون  23.1في المائة من المستفيدين: من م  61، البرنامجويبكل األطفال، الذين يمثلون موضع التركيز األالاالي للدعم الذي يقدمه  -137

 مليون شخص. 62.6في المائة من المستفيدين، أو  82ن معا مليون فتاة. وتبكل النساء والفتيات والفتيا 23.3فتى و

قد تم ف –التحويالت القائمة على النقد فوائد لعدد من السننننننكان يفوق عدد الذين يحصننننننلون على األغذية أو  البرنامجوحققت أنبننننننطة  -138

تركة وتوميه الرالنائل التغذوية مليون شنخص من خالل أنبنطة تنمية القدرات وزيادت ا وتوفير الخدمات اإلنسنانية المبن 1.8مسناعدة 

 وإالداء المبورة في مجال التغذية وبرامج تعزيز القدرة التسويقية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

تحسين تقديراته لعدد المستفيدين من األصول المنبأة أو المعاد إصالح ا من خالل أنبطة المساعدة الغذائية مقابل  البرنامجوواصل  -139

، وهو برنامج شبكة األمان اإلنتامية في البرنامجد أكبر مبروع من مبروعات المساعدة الغذائية مقابل األصول في األصول. والاع

بل الوصننول إلى البنى التحتية االمتماعية واألصننول  600 000إثيوبيا الذي يقدم مسنناعدة غذائية مباشننرة إلى  شننخص، في تحسننين الننُ

 مليون شخص. 2.6المجتمعية لما يقدر بنحو 

مليون مسننتفيد مباشننر إضننافي، حصننل أكثر  1.6كما قدمت مبننروعات الصننناديق االالننتئمانية تحويالت قائمة على النقد أو أغذية إلى  -140

 في المائة من م على دعم من خالل برامج الومبات المدرالية. 80من 

 تحليل الحصص الغذا ية المقدمة

لتحقيق النواتج والحصننننائل المقررة.  للبرنامجد من المدخالت األالنننناالننننية والتحويالت القائمة على النق (39)تعتبر الحصننننص الغذائية -141

من أكبر العمليات التي ينفذها.  27للحصننننننص الغذائية المقدمة بالفعل مقابل تلك المقررة في  2015تحليال في عام  البرنامجوأمرى 

ن المسننتوى الثالث( والتعافي والتنمية، بنسننبة ، التي تبننمل الننياقات الطوارئ )بما في ذلك االالننتجابات مالمبننروعاتواالننتأثرت هذه 

 .للبرنامجفي المائة من النفقات التبغيلية  66

سليم الحصص الغذائية في  1ويوضح الجدول  -142 من أنبطة التوزيع العام  260من حاالت التدخل التي تم تحليل ا:  643نتائج عمليات ت

برنامجا من  74ئية مقابل األصننول والمسنناعدة الغذائية مقابل التدريب؛ وحالة من المسنناعدة الغذا 86تدخالت تغذوية؛  204لألغذية و

فيروس نقص المناعة الببنرية أو السنل. والنلمت الحصص الالنت داف األشنخاص المصنابين بتدخال  19برامج الومبات المدرالنية، و

خالل التوزيعات العامة أو من خالل من هذه التدخالت، التي كانت عادة من  118الغذائية في شننننننكل تحويالت قائمة على النقد في 

 المساعدة الغذائية مقابل األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب.

  

                                                           
 يتم تعريف الحصة الغذائية على أن ا ومبة فردية أو ما يعادل ا من تحويل قائم على النقد لمستفيد لمعالجة انعدام األمن الغذائي. (39)



 47         الجزء االثاني|  2015 تقرير األداء السنوي لعام

 

 2015عملية في عام   2متوسط تسليم الحصص الغذا ية حسب النشاط في  :1الجدول 

الحصص الغذا ية  النشاط

 اليومية 

 )بالسعرات الحرارية(

الحصص الغذا ية 

لى اليومية القا مة ع

 النقد

 )السعرات الحرارية(

 االختالفات في تسليم الحصص الغذا ية

 )الفعلي كنسبة مئوية من المقرر(

 
  

  
    

 أيام المساعدة المستفيدون يوميا الفعلي المقرر الفعلي المقرر 
عدد الحصص 

 الغذا ية المقدمة

مجموع السعرات 

 الحرارية المقدمة

فيروس نقص 

المناعة 

 السلالبشرية/

1 536 919 — — 39 109 42 25 

 46 99 80 123 — 588 388 831 التغذية

المساعدة 

الغذا ية مقابل 

 األصول/

 التدريب

1 614 1 456 1 642 1 902 84 70 59 57 

الوجبات 

 المدرسية
628 533 567 603 72 77 55 47 

 64 75 87 87 380 1 512 1 214 1 443 1 التوزيع العام

 إنجاز %90 ≥  إنجاز %90 <إنجاز و %50 >  إنجاز 50% ≤ 

العرات حرارية  البرنامجواضطر  -143 باط إلى توزيع عدد أقل من الحصص الغذائية عما كان مقررا، وبالتالي توفير  في مميع فئات الن

ن األنبنننطة خاصنننة لألشنننخاص المصنننابين بفيروس نقص المناعة الببنننرية و/أو السنننل، والمسنننتفيدين م –أقل من المعدالت الالزمة 

تماما" احتيامات المسنننتفيدين في لَب ت التغذوية والومبات المدرالنننية. وعلى الرغم من أن أعداد وأحجام الحصنننص الغذائية الموزعة "

عموما الوصننول إلى معظم السننكان المسننت دفين ووفر المسنناعدة في معظم أيام  البرنامجفي المائة من التدخالت فقط، فقد االننتطاع  7

 قررة.التغذية الم

وأفادت المكاتب القطرية بأن األالننننباب األالنننناالننننية لنقص الحصننننص الغذائية هي الموارد المالية: نقص التمويل؛ وتأخر مسنننناهمات  -144

في المائة من التدخالت، وال اليما تلك  24الج ات المانحة؛ وتخصيص المساهمات على مستوى األنبطة. وأثرت هذه العوامل على 

مقابل األصول/التدريب وفيروس نقص المناعة الببرية/السل. وقد أدت بعض المباكل في إدارة البرامج  المتصلة بالمساعدة الغذائية

نتيجة عدم  –مثل التأخر في التنفيذ والتغيرات في طرائق التحويل وتقدير االحتيامات بأقل أو أكثر من حجم ا خالل مرحلة التخطيط 

في المائة من التدخالت. كما أدى تأخر الموردين  12لحصننننننص الغذائية اليومية في إلى إعاقة تسننننننليم ا –توافر أو عدم دقة البيانات

لى تأثر إ –مثل تأخر التبرعات والتأخر في إصننننندار وثائق البنننننحن واإلغالق المتقطع لمنافذ دخول البلدان  –والتحديات اللومسنننننتية 

الية في  سلع األالا سليم ال شراء وت سبب العنف أو التدخل  في المائة من التدخالت. وأدت 8عمليات  سانية ب قيود وصول المساعدة اإلن

 في المائة من الحاالت.  6السياالي أو الوء األحوال الجوية إلى تقييد التسليم في 

الناتجة عن وصننول أعداد غير متوقعة من المحتامين أو انخفاض إنتامية  –وفي بعض الحاالت، تسننببت زيادة احتيامات المسننتفيدين  -145

وعدم كفاية البنية التحتية أو قدرات البنننركاء في إحداث تغيرات في عمليات تسنننليم الحصنننص  –منطقة المسنننت دفة المحاصنننيل في ال

 الغذائية.

. برنامجالوتم االننتخدام متوالننط حجم الحصننة الغذائية اليومية للتدخالت لتقدير العدد اإلممالي للحصننص الغذائية الموزعة عن طريق  -146

 يوما في المتوالط. 195مليار حصة غذائية يومية، والاعد كل مستفيد لمدة  12.6ليم بتس البرنامج، قام 2015وفي عام 

الس رات 
 الحرارية المقدمة
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 عملية  2أسباب االختالفات في تسليم الحصص الغذا ية للتدخالت في : 11الشكل 

 النتا ج حسب األهداف االستراتيجية

ستند الحجم المقدر لمدخالت األنبطة المست دفة  -147 ي تيامات المقدرة للفئات المستفيدة المست دفة، كما ترد ففي العام إلى االح للبرنامجي

أن مزءا فقط من االحتيامات المحددة اليحصل على االتجابة تمويل مواتية: بلغ متوالط فجوة التمويل  البرنامجخطة اإلدارة. ويدرك 

 في المائة من االحتيامات المحددة. 40إلى  30خالل السنوات الخمس الماضية من 

نتائج كبيرة. وال تظ ر الفجوة في المدخالت على مسننتوى الحصننائل في مميع األحوال، ويرمع  البرنامجن ذلك، حقق وعلى الرغم م -148

 ذلك لسببين:

  على تخفيف آثار نقص الموارد: يمكن تخفيض محتوى السعرات الحرارية في الحصص الغذائية اليومية، فمثال  البرنامجيعمل

 .ير مدة المساعدة، أو خفض عدد المستفيدينيمكن إيجاد أغذية بديلة، ويمكن تقص

  من الموارد تقدر على أالاس تقييم مجموع السكان المستفيدين المست دفين، فإن كثيرا من مؤشرات  االحتياماتعلى الرغم من أن

ال، تقاس بين فمعدالت التعافي من الوء التغذية، مث .فقطالبرنامج الحصائل تقاس بين أولئك الذين يستفيدون فعليا من مساعدة 

 .البرنامجالمرضى الذين يتلقون العالج فقط، وال يقاس االلتحاق بالمدارس إال في المدارس التي تحصل على مساعدة من 

نتائج، ولكن على نطاق أضيق، حيث يصل التأثير على عدد أقل من  البرنامجوبالتالي، على الرغم من نقص التمويل، يمكن أن يحقق  -149

 .بدرمة أقل مما كان مقررا في البدايةالمستفيدين أو يكون 

باء معلومات إضافية -. كما يوفر الملحق الثاني2015في عام  للبرنامجويتم االتخدام الترميز التالي باأللوان لتوضيح األداء البرامجي  -150

 عن من جية التقييم.
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 مبروعات حققت أهداف ا أوفي الطريق الصحيح لتحقيق أهداف ا. األخضر

 وعات أحرزت بعض التقدم ولكن ا لم تحقق األهداف أو كان التقدم المحرز في تحقيق األهداف بطيئا.مبر البرتقالي

 مبروعات أحرزت تقدما بطيئا مدا، أولم تحرز أي تقدم، أو انتكست. األحمر

 .البرنامجالبيانات المتاحة غير كافية للسماح برصد التقدم المحرز في مميع قطاعات  الرمادي

ة. وتناقش األقسننننننام التالية هذا األداء، من خالل الننننننتراتيجيفي تحقيق األهداف اال البرنامجنظرة عامة على أداء  2دول ويعرض الج -151

 توفير تقييمات للنواتج والحصائل كأدلة داعمة.

 

 

  

                                                           
 .مستوى ال دف االالتراتيجي يمكن أن تكون أكبر من مجموع تلك المدرمة للحصائل الفردية ألن ا تبمل أيضا أنبطة المبروعات القائمة بذات ا النفقات على (40)

 ستراتيجياألداء العام حسب الهدف اال :2الجدول 
 

 

 األداء ستراتيجيالهدف اال

   سب العيش في حاالت الطوارئإنقاذ األرواح وحماية اُلبل ك -1

دعم أو االتعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنباء البل كسب العيش أو إعادة بنائ ا، خاصة في  -2

 البيئات ال بة وفي أعقاب حاالت الطوارئ

  

 تغذويةلالحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتيامات م الغذائية وا -3
  

   الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األميال -4

  إنقاذ األرواح وحماية ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ -1 ستراتيجيالهدف اال

 1 ستراتيجيفي إطار الهدف اال 2015النسبة من النفقات وتوزيعات األغذية والحصص الغذا ية والمستفيدين لعام 

التحويالت القا مة على  األغذية الموزعة المستفيدون 

 النقد

 (40)النفقات الحصص الغذا ية

 

 

 

 

 (%  )مليار دوالر أمريكي  3.26 (%0 )مليون طن متري  5 .2 (%  )مليون دوالر أمريكي  0 5 (%1 )مليار  10.2 (%63)مليون  50.2
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بر المساعدة الغذائية بسرعة على االالت 1 التراتيجينحو تحقيق ال دف اال البرنامجيركز عمل  -152 جابات في حاالت الطوارئ، حيث تُن

لتلبية االحتيامات العاملة ومعالجة نقص التغذية. كما يبنننمل أيضنننا برامج اإلنعاش المبكر الرامية إلى إنبننناء األصنننول ورأس المال 

 تقييم ا واالالتجابة ل ا.الببري، وتنمية القدرات المحلية والوطنية واإلقليمية للتنبؤ بصدمات األمن الغذائي و

في  72، وهو ما يمثل 1 التراتيجيتتعلق بال دف اال البرنامجفي المائة من مميع نفقات البرامج في  79، كانت نسبة 2015وفي عام  -153

لج ات وا البرنامجالمطبقة من خالل  رواحالمائة من االحتيامات المقررة. وتعكس هذه األرقام إعطاء األولوية للتدخالت المنقذة لأل

 .2014المانحة بما يتفق مع االتجاه الملحوظ في عام 

، فقد زاد عدد المسنننتفيدين من المسننناعدة كما زادت 1 النننتراتيجيوعلى الرغم من االنخفاض الطفيف في النفقات الخاصنننة بال دف اال -154

على التوالي الذي يبننن د انخفاض العام الرابع  –كمية األغذية الموزعة. وكانت هذه الزيادات ممكنة بفضنننل ظروف السنننوق المواتية 

وتدابير خفض التكاليف: مثل شراء كميات كبيرة، والتخزين المسبق، واالتبدال السلع األالاالية، وعقد اتفاقات  –أالعار األغذية عالميا 

 طويلة األمل مع البائعين وما إلى ذلك.

، ولكن 1 التراتيجيمن خالل أنبطة متعلقة بال دف اال – في المائة 87 –كما تم توزيع حصة كبيرة من التحويالت القائمة على النقد  -155

 .2014مليون دوالر أمريكي منذ عام  143انخفضت قيمت ا المطلقة بمقدار 

بل كسنننب العيش بتحقيق نتائج إيجابية في مجال 2015، أثناء حاالت الطوارئ في عام البرنامجوتمكن  -156 ، من إنقاذ األرواح وحماية النننُ

، من خالل دعم زيادة وصول المساعدات اإلنسانية والمساعدة على ضمان تنفيذ برامج اإلغاثة بدون انقطاع. األمن الغذائي والتغذوي

على تزويد المستفيدين بحصص غذائية كافية في الوقت  البرنامجويعكس هذا األداء اإليجابي الدعم القوي للج ات المانحة، مما الاعد 

 المناالب.

شهرا   5أشهر و 6ض معدالت نقص التغذية بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين استقرار أو انخفا - 1-1الحصيلة 

 والحوامل والمرضعات

 

سوء التغذية الحاد  البرنامج، في المناطق المتضررة من الكوارث والنزاعات، وصلت أنبطة 2015وفي عام  -157 الرامية إلى التصدي ل

وذلك عن  – 2014في المائة زيادة عن عام  40 –مليون شخص  5.6الصلة إلى ومنع تدهور الحالة التغذوية ومعدالت الوفيات ذات 

بلدا. وحظت هذه التدخالت المنقذة لألرواح باألولوية  27عملية في  37طريق توفير مواد غذائية كثيفة العناصننننننر المغذية من خالل 

 في المائة من االحتيامات. 89عموما وبموارد كافية، بمعدالت إنفاق تغطي 

قدم مسننناهمات مؤثرة لتعافي األطفال والحوامل والمرضنننعات من النننوء التغذية الحاد.  البرنامجبنننف بيانات رصننند الحصنننائل أن وتك -158

 بفعالية في مختلف النننياقات اإلنعاش للبرنامجوكانت البنننراكات مع المنظمات الدولية الرائدة القادرة على تسنننليم المسننناعدة التغذوية 

 نجازات.واإلغاثة ضرورية لتحقق هذه اإل

بومود تغطية ميدة للسنننكان من خالل التدخالت التغذوية في المناطق المسنننت دفة. غير أن بعض  للبرنامجكما أفادت المكاتب القطرية  -159

هذه النتائج االنننتمدت من دراالنننات االنننتقصنننائية نظرية بدال من مصنننادر أكثر دقة، مثل دراالنننات أالنننلوب التقييم شنننبه الكمي إلمكانية 

ات على تحسننين أالنناليبه المتبعة في الدراالنن البرنامجغطية، والتي تبننير عموما إلى قيم أقل ببننأن التغطية. ويعمل الوصننول ونطاق الت

 االالتقصائية لزيادة موثوقية تغطية البيانات.

 .)2017-2014ة )التراتيجيفي الجداول التالية، ترد بالخط العريض مؤشرات الحصائل الرئيسية في إطار النتائج اال -160
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 شهرا، والحوامل والمرضعات  5أشهر و 6تثبيت أو انخفاض نقص التغذية بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  - 1-1الحصيلة : 3 الجدول

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

    التغذية الحاد المعتدلعالج سوء  1-1-1
 

  مليون طفل وامرأة حامل  3.9حصل

ومرضعة في المبروعات المبلغة على أغذية 

كثيفة العناصر المغذية لعالج الوء التغذية 

 الحاد المعتدل 

  من  %88في المبروعات المبلغة، تعافى

المستفيدين وتوقفوا عن تلقي العالج وتخلى 

اء أثن %1عن العالج وتوفي أقل من  8%

 العالج

 2  32 39 معدل التخلف عن العالج% 

 5  34 40 معدل الوفيات%  

 5  33 39 معدل عدم االستجابة%  

 5  33 39 معدل التعافي%  

نسبة السكان المستهدفين الذين  1-1-2

يشاركون في عدد كاف من عمليات 

 التوزيع

33 17 52%  

  ىأغذية كثيفة العناصر المغذية إل البرنامجقدم 

مليون طفل وامرأة حامل  1.7أكثر من 

 ومرضعة للوقاية من الوء التغذية الحاد

  مبروعا  17من المستفيدين في  %85شارك

مبلغا في أكثر من ثلثي عمليات التوزيع وهو 

ما يزيد كثيرا عن ال دف المؤالسي البالغ 

66% 

نسبة السكان المؤهلين الذين  1-1-3

 البرنامجيشاركون في 
49 34 6 %  

  مبروعا مبلغا، شارك في المتوالط  34في

من السكان المؤهلين في األنبطة  80%

 للبرنامجالتغذوية 

 

 

في الوقت و التغذية: توزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذا ية والتحويالت القا مة على النقد بالكمية الكافية والنوعية المناسبة –الناتج ألف 

 المناسب

 المتحقق الفعلي المقرر ر الناتجمؤش

 %5 2 5.6 1.9 عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة غذائية )بالمليون(

 %   87 113 كمية األغذية الموزعة )بآالف األطنان المترية(

 % 1 1.2 6.5 قيمة تحويالت النقد للمستفيدين )بماليين الدوالرات األمريكية(

 %3  476 10 689 12 د المواقع المؤالسية المتلقية للمساعدة: المراكز الصحيةعد

 الناتج كاف: فعالية تنفيذ نظام بث الرسا ل وتقديم اإلرشاد بشأن األغذية المغذية المتخصصة وممارسات تغذية الُرضع وصغار األطفال

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %   77 100 مقابل النسبة المقررة البرنامجالائل تغذوية بدعم من نسبة النساء الالئي تصل ن ر

 % 5 57 100 مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة الرمال الذين تصل م رالائل تغذوية بدعم من 

 %2  82 100 لمقررةمقابل النسبة ا البرنامجنسبة النساء الالئي يحصلن على المبورة الخاصة بالتغذية المدعومة من 
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مقابل النسبة  البرنامجنسبة الرمال الذين يحصلون على المبورة الخاصة بالتغذية المدعومة من 

 المقررة
100 65 65% 

نسبة مقدمي الرعاية من الرمال والنساء الذين يحصلون على ثالث رالائل مقدمة عن طريق مبورة 

 البرنامجيقدم ا 
100 124 12 % 

 

 المدخالت المالية

 مؤشر الناتج مؤشر الناتج مؤشر الناتج مؤشر المدخل

 %   151 168 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

استقرار أو تحسن معدل استهالك األغذية خالل فترة تقديم المساعدة إلى األسر المستهدفة و/أو األفراد  - 2-1الحصيلة 

 نالمستهدفي

 

ظلت عمليات التوزيع العام لألغذية أو التحويالت القائمة على النقد أداة رئيسية الالتقرار أو تحسن األمن الغذائي للسكان المتضررين  -161

مليون طن متري من األغذية وما قيمته  2بلدا على أكثر من  54مليون شننخص في  43. وحصننل 2015في حاالت الطوارئ في عام 

في المائة من إممالي  85في المائة من مميع األغذية و 76كي من التحويالت القائمة على النقد، التي شنننننكلت مليون دوالر أمري 573

خالل العام. وأفادت األالننر التي حصننلت على مسنناعدة في معظم العمليات بتحسننن  البرنامجالتحويالت القائمة على النقد التي وزع ا 

ات التكيف الضننارة مثل تخطي الومبات الغذائية أو االننتراتيجيوانخفاض االعتماد على  في االننت الك األغذية وتنوع الومبات الغذائية

 خفض حجم ا أو بيع األصول اإلنتامية.

للمسننناعدات الغذائية في حاالت الطوارئ. فتوامه مناطق البنننرق األوالنننط وشنننمال أفريقيا  البرنامجوأثرت عدة تحديات على تسنننليم  -162

ث حاالت طوارئ من المستوى الثالث وحالتين من المستوى الثاني. ومن أبرز المعوقات الرئيسية وأوروبا البرقية وآاليا الوالطى ثال

التي عرقلت النننير العمليات في المنطقة قلة فرص وصنننول العمل اإلنسننناني، والتأخر/النقص في التمويل وكثرة دوران الموظفين في 

 يلي:بما  البرنامجالعمليات الجديدة. ولمعالجة هذه البواغل قام 

  متعاونين مدد يتمتعون بإمكانية التنقل محليا في ليبيا ولبنان؛ شركاءعمل مع 

 االتخدم القسائم اإلليكترونية التي يمكن تحميل ا عن بُعد؛ 

  أنبأ مركز مكالمات للرصد عن بُعد ووضع ترتيبات رصد مع أطراف ثالثة في العراق وليبيا والجم ورية العربية السورية

 ن؛وأوكرانيا واليم

  في الوريا من أمل التعامل مع الطابع الممتد لألزمة اإلقليمية وتبجيع المزيد  2020ة الخطة الخمسية لرؤية االتراتيجيوضع

 من التمويل المستدام من خالل شراكات مديدة وطويلة األمد؛

 .تعزيز الموارد الببرية من خالل االتعراض آراء الوظيفين والتدريب القائم على االحتيامات 
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 استقرار أو تحسن معدل استهالك األغذية خالل فترة تقديم المساعدة إلى األسر المستهدفة و/أو األفراد المستهدفين - 2-1الحصيلة :  الجدول 

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

  %   71 85 درجة االستهالك الغذا ي 1-2-1

  مبروعا مبلغا في خفض نسبة  54أال م

األالر التي حققت درمات ضعيفة أو حدية في 

االت الك األغذية، مما حقق ما ال يقل عن 

من األهداف/المراحل الرئيسية لعام  90%

مبروع آخرا تقدما  17، وأظ ر2015

 متواضعاُ 

  %5  69 81 درجة التنوع الغذا ي 1-2-2

  مبروعا مبلغا في  69مبروعا من  56أال م

تثبيت أو زيادة درمات التنوع الغذائي لألالر، 

من  %90مما حقق ما ال يقل عن 

 2015األهداف/المراحل الرئيسية لعام 

ة القدرة على االتراتيجيمؤشر  1-2-3

 التكيف
48 41 85%  

  مبروعا مبلغا في  41مبروعا من  37أال م

 ات التصدياتيجياالترتثبيت أو تقليص 

من  %90السلبية، مما حقق ما ال يقل عن 

 2015األهداف/المراحل الرئيسية لعام 

 

بة وفي مناسالتوزيع العام: توزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذا ية والتحويالت القا مة على النقد بالكمية الكافية والنوعية ال –الناتج ألف 

  على المستفيدين المستهدفينالوقت المناسب 

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %6  42.6 44.4 عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة غذائية )بالمليون(

 %   332 2 645 2 كمية األغذية الموزعة )بآالف األطنان المترية(

 %   573 164 1 الدوالرات األمريكية( قيمة تحويالت النقد للمستفيدين )بماليين

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 % 6 648 2 972 3 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 ة و/أو األصول المجتمعيةاستعادة أو تثبيت الحصول على الخدمات األساسي - 3-1الحصيلة 
 

أنبنننننطة طوارئ وإنعاش مبكر للمسننننناعدة على االنننننتعادة أو تثبيت الحصنننننول على  البرنامجمن عمليات  14، نفذت 2015في عام  -163

األصنننول المجتمعية والخدمات األالننناالنننية. وحققت معظم هذه العمليات األداء على مسنننتوى الحصنننائل للمراحل الرئيسنننية/األهداف 

في  36عددا أكبر من المحتامين يفوق العدد المقرر. وأدى عدم كفاية التمويل إلى معدل إنفاق يغطي ما مجموعه المقررة والنننننناعدت 

ات تخفيف كان ل ا تأثير النننلبي على مودة و/أو االنننتراتيجيالمائة فقط من االحتيامات، مما أمبر العديد من المبنننروعات على اعتماد 

 كمية المساعدة المقدمة:
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 في  65طري في مم ورية الكونغو الديمقراطية إلى خفض عدد المدارس التي تحصل على مساعدة بنسبة أضطر المكتب الق

 .2014المائة مقارنة بعام 

  وهو ما يبكل –شخص متضرر  850 000أدى نقص التمويل في نيبال إلى خفض أنبطة إعادة تأهيل األصول في حالة 

 في المائة من العدد المقرر. 88

 استعادة أو تثبيت الحصول على الخدمات األساسية و/أو األصول المجتمعية - 3-1لة الحصي: 5الجدول 

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

معدل االتبقاء الفتيان والفتيات  1-3-1

لى مساعدة في المدارس التي تحصل ع

 البرنامجمن 

9 5 56%  

  حققت المبروعات الخمسة المبلغة نسبة

االتبقاء لألطفال في المدارس تجاوزت ال دف 

 % 70المؤالسي البالغ 

معدل التحاق الفتيان والفتيات في  1-3-2

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

5 4 80%  

  مبروعات مبلغة نموا إيجابيا في  4الجلت

مبروعات  3االلتحاق، حيث حققت  معدل

أو أكثر من األهداف/المراحل الرئيسية  90%

 2015لعام 

معدل تخلف العمالء عن العالج  1-3-3

 من:
    

  كانت معدالت التخلف عن العالج بمضادات

الفيروالات الرمعية بين المستفيدين الذين 

 3في  البرنامجيحصلون على مساعدة 

مبلغة أقل مبروعات  4مبروعات من أصل 

معيار االفير للعمل في حاالت  – %15من 

 الطوارئ 

  حقق المبروعان المبلغان أهداف معدل

المستفيدون  –للبرنامج التخلف عن العالج 

لعالج  البرنامجالذين يحصلون على مساعدة 

 السل تحت المراقبة المباشرة

  حقق مبروع واحد من المبروعات المبلغة

ة بفيروس نقص عن برامج منع انتقال اإلصاب

المناعة الببرية من األم إلى الطفل ال دف 

المنبود بمقياس مبروع االفير للتخلف عن 

 العالج

 80 4 5 بمضادات الفيروالات الرمعية%  

 100 2 2 عالج السل تحت المراقبة المباشرة%  

  برامج منع انتقال اإلصابة بفيروس

نقص المناعة الببرية من األم إلى 

 الطفل

1 1 100%  

  %86 6 7 درمة األصول المجتمعية 1-3-4

  مبروعات  6مبروعات من بين  5حققت

مبلغة أو تجاوزت األهداف/المراحل الرئيسية 

الخاصة بزيادة األصول  2015لعام 

 المجتمعية

 

بل التدريب: توزيع األغذية والمنتجات التغذوية الناتج ألف الوجبات المدرسية، وفيروس نقص المناعة البشرية والغذاء مقابل إنشاء األصول والغذاء مقا

 والمواد غير الغذا ية والتحويالت القا مة على النقد بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %133 2.0 1.5 يون(عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة غذائية )بالمل
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 %35 32 89 كمية األغذية الموزعة )بآالف األطنان المترية(

 %  1 15.1 8.0 قيمة تحويالت النقد للمستفيدين )بماليين الدوالرات األمريكية(

 %   054 1 268 2 عدد المواقع المؤالسية المتلقية للمساعدة: المدارس

 التي يتم بناؤها أو إصالحها أو صيانتها من جانب األسر والمجتمعات المحلية األصول المجتمعية أو المعيشية -الناتج باء 

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %5  431 6 747 6 كيلومترات الطرق والدروب الجبلية التي تم بناؤها/إصالح ا

 %6  789 139 990 145 هكتارات األرض التي تمت حمايت ا أو تحسين ا بما في ذلك الغابات المزروعة

 %6  49 51 الجسور التي تم تبييدها/إصالح ا

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %36 47 132 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 إلقليمية، والمجتمع اإلنساني قادرة على االستعداد للطوارئ وتقييمها واالستجابة لهاالمؤسسات الوطنية، والهيئات ا -  -1الحصيلة 
 

على إنقاذ األرواح وحماية البل كسب العيش في حاالت الطوارئ على ما تتخذه الحكومات والمجتمعات المحلية  البرنامجتعتمد قدرة  -164

الم  .بة ل اوالمنظمات اإلقليمية من إمراءات لالالتعداد للصدمات واالالتجا ، خالل التعاون مع منظمات إدارة الكوارث البرنامجويتقا

الوطنية واإلقليمية والمحلية، الخبرة في مجال اإلنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ، وتحليل هباشة األوضاع ورالم خرائط ا، ويقدم 

 الدعم في مجال اللومستيات، واالتصاالت في حاالت الطوارئ وال ندالة.

 99 كافية: حيث غطت النفقات البرنامجارد الالزمة لتوفير خدمات الدعم لمجتمع العمل اإلنساني في حاالت الطوارئ في وكانت المو -165

ه كان فعاال في أداء دور البرنامجفي المائة من االحتيامات. وتظ ر الدراالننات االالننتقصننائية المختلفة للعمالء/أصننحاب المصننلحة أن 

من الج ات المانحة. وشنملت األنبنطة األالناالنية نبنر معلومات عن البنية التحتية والجمارك وتوافر بسنبب المزيد من التمويل الكافي 

الوقود واالختناقات اللومسننتية؛ وإنبنناء شننبكات اتصنناالت وتقاالننم توصننيلية موثوقة باإلنترنت؛ وتخزين ونقل مواد اإلغاثة لقطاعات 

ائي؛ وتوفير الوقود لخفض التأخر في تسليم المساعدة للمواقع النائية. وينظر التعليم، والمياه والصرف الصحي، والمأوى، واألمن الغذ

المسننننتجيبون في حاالت الطوارئ إلى خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمسنننناعدات اإلنسننننانية على أن ا شننننريان حياة بالغ األهمية 

ون طن من البضائع لمجموعة البؤون اللومستية ملي 76 000مسافر ش ريا وتسليم  14 000للسكان المتضررين، حيث يتيح الفر 

 إلى أصعب المواقع وصوال في العالم.

في المائة فقط من االحتيامات، ولذلك  26ونظرا لعدم كفاية التمويل المقدم من الج ات المانحة، لم يغط اإلنفاق على تنمية القدرات إال  -166

. وأدى 2015المؤالسي للطوارئ محدودة في عام  التعدادفي دعمه لال جالبرنامظلت قاعدة األدلة على مستوى الحصائل لتقييم أداء 

هذا االفتقار إلى الموارد المالية إلى خفض نطاق األنبننطة، على الرغم من تلقي أعداد كبيرة من موظفي الحكومة/البننركاء في بعض 

د المزيد من متطلبات البيانات من خالل للطوارئ. والننننننيتم تحدي الننننننتعدادالتقنية والتدريب في مجال اال البرنامجالبلدان مسنننننناعدة 

 االتجابات البركاء أو الحكومة لحاالت الطوارئ في المستقبل.
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 المؤسسات الوطنية، والهيئات اإلقليمية، والمجتمع اإلنساني قادرة على االستعداد للطوارئ وتقييمها واالستجابة لها -  -1الحصيلة  :6الجدول 

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 لةذات الص

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

مؤشر القدرة على االالتعداد  1-4-1

 للطوارئ
13 1 8%  

   أظ ر المبروع الواحد المبلغ انخفاضا طفيفا

في قدرة الحكومات، وماء ذلك نتيجة لتحسن 

ط خ تطبيق من جية الحساب منذ تحديد تقدير

 األالاس 

  %75 6 8 معدل رضا المستعملين 1-4-2

  أبلغ مستخدمو الخدمات اللومستية وتكنولوميا

معلومات الطوارئ وخدمات األمم المتحدة 

للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية التي يقدم ا 

مبروعات  6مبروعات من  5في  البرنامج

  (41)مبلغة عن معدالت رضا عالية

 

 دة اللوجستيات، أو خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية، أو خدمات اتصاالت الطوارئ المقدمةالناتج جيم: زيا

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %5  63 84 عدد المناطق التبغيلية التي تغطي ا شبكة االتصاالت األمنية المبتركة )المتوالط العالمي(

)النقل، والتخزين وتوفير  البرنامجالتي تستخدم الخدمات التي يقدم ا  عدد الوكاالت والمنظمات

 البيانات، والتنسيق وما إلى ذلك(
2 048 2 285 112% 

 %3  775 13 880 14 عدد الركاب الذين تم نقل م، في الب ر

كة، أو المنقولة )باألطنان المترية(  %103 785 75 473 73 كمية البضائع اإلنسانية المتناولة، أو المحر 

 الناتج دال: إنشاء و/أو دعم القدرة على إدارة الطوارئ

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

موظفو الحكومة/البركاء الذين يحصلون على المساعدة التقنية والتدريب )نظم اإلنذار المبكر، 

البرامج وتنفيذها، والتخطيط للطوارئ، والحد من مخاطر الكوارث، ورصد األمن الغذائي، وتصميم 

 وإعداد السياالات(

11 082 9 873   % 

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %5  272 285 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

  

                                                           
 .الثالثيتم اإلبالغ عن رضا العمالء عن مجموعات اللومستيات وتكنولوميا المعلومات في حاالت الطوارئ وتنسيق عمليات األمن الغذائي في الجزء  (41)
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حاالت عدم االالنننننتقرار، والنزاع، والكوارث ، الذي يسنننننت دف البلدان الخارمة من 2 النننننتراتيجي، في إطار ال دف االالبرنامجيقدم  -167

الطبيعية، مسنننناعدة غذائية للسننننكان الضننننعفاء والالمئين والمبننننردين لدعم التغذية واألمن الغذائي وتعزيز االالننننتقرار، والقدرة على 

بل كسب العيش وتعزيز مساعدة إلى الحكومات والمجتمعات المحلية إلعادة بناء الُ  البرنامجكما يقدم  .الصمود، واالعتماد على الذات

 القدرات للتوصيل باألالواق وإدارة النظم الغذائية.

 .2015في عام  البرنامجفي المائة من المسنننتفيدين من  13مسننناعدة مباشنننرة إلى  2 النننتراتيجيوقدمت األنبنننطة في إطار ال دف اال -168

في المائة فقط من االحتيامات المقررة  30تلب إال  في المائة من النفقات التبنننغيلية، ولم 9وشنننكلت البرامج المنفذة لتحقيق هذا ال دف 

 في المائة فقط من األغذية المقررة  30بسنننننبب نقص التمويل. وأثرت مبننننناكل التمويل أيضنننننا على عمليات التوزيع: لم يتم توزيع إال 

 في المائة فقط من التحويالت القائمة على النقد. 12و

ك المستفيدين من األغذية والحصول على التعليم ومعالجة نقص التغذية. غير أن الفجوات وكان األداء قويا فيما يتعلق بتحسين االت ال -169

باء األصول والقدرة الوطنية على  في اإلبالغ على مستوى الحصائل قيدت تقييم قدرة المجتمعات المحلية على الصمود المرتبطة بإن

 معالجة انعدام األمن الغذائي الوطني.

يات كافية من االستهالك الغذا ي أو الحفاظ عليها بين األسر المستهدفة خالل فترة تقديم تحقيق مستو 1-2الحصيلة 

 المساعدة

 

الك في زيادة االالننننت  للبرنامجالنننناعدت عمليات التوزيع العام لألغذية أو التحويالت القائمة على النقد في الننننياقات ما بعد الطوارئ  -170

مسنننتويات كافية في عدة مواقع. غير أن نطاق األنبنننطة المنفذة حول العالم كانت أقل الغذائي والتنوع الغذائي للسنننكان الضنننعفاء إلى 

في المائة فقط من التحويالت  10في المائة فقط من المسنننتفيدين المقررين، ومرى توزيع  33بكثير مما كان مقررا: تم الوصنننول إلى 

 لمقررة.في المائة من التحويالت القائمة على النقد ا 11الغذائية المقررة و

في المائة فقط من االحتيامات.  16والسننبب الرئيسنني لالنخفاضننات الكبيرة في النتائج هو عدم كفاية التمويل، حيث لم تغط النفقات إال  -171

إلى تحول  1 الننتراتيجيوعلى الننبيل المثال، في بلدان مثل بوروندي واليمن، أدى تحديد أولويات أنبننطة الطوارئ في إطار ال دف اال

ا عن أنبننننطة اإلنعاش المبكر. كما أن انقطاع إمدادات العرض، المبننننار إلي ا في كينيا وليبريا والسننننودان، أثر أيضننننا على الدعم بعيد

توافر األغذية والزم تخفيض أعداد وأحجام الحصننننننص الغذائية المقدمة. واشننننننتملت العوامل األخرى التي ذكرت على وقف إطالق 

الغذا ي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة بنا ها، دعم أو استعادة األمن  -2 ستراتيجيالهدف اال

 خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ

 

 2 ستراتيجيفي إطار الهدف اال 2015النسبة من النفقات وتوزيعات األغذية والحصص الغذا ية والمستفيدين لعام 

 األغذية الموزعة المستفيدون 
ة على التحويالت القا م

 النقد
 النفقات الحصص الغذا ية

 

 

 

 

 (% )مليار دوالر أمريكي  0.36 (% )مليون طن متري  0.23 (% )مليون دوالر أمريكي   2 (%6)مليار دوالر أمريكي   .0 (%13)مليون دوالر أمريكي  10.5
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حتيامات اإلنسنننانية؛ وإضنننرابات في قطاع النقل أثرت على الوصنننول إلى الطرق والتوزيع؛ النار، مما أدى إلى ترامع التبنننريد واال

 والتأخيرات في إكمال تقييمات هباشة األوضاع، التي تعتبر بالغة األهمية الالت داف المستفيدين.

تحسنننين  (1صنننائل إلى: على مسنننتوى الح 2015ويعزى تحقيق األهداف والمعالم الرئيسنننية في منطقة شنننرق ووالنننط أفريقيا في عام  -172

تحسننننين تبادل المعلومات مع  (3زيادة الج ود المبذولة لتقديم حصننننص غذائية كاملة؛  (2االالننننت داف وتحديد أولويات المسننننتفيدين؛ 

 المستفيدين لضمان أن م يف مون معايير االالت داف، واالتحقاقات م وأين يمكن أن يقدموا شكاوى وكيف.

 مستويات كافية من االستهالك الغذا ي أو الحفاظ عليها بين األسر المستهدفة خالل فترة تقديم المساعدةتحقيق  - 1-2الحصيلة  : الجدول 

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

  % 5 20 34 درجة استهالك األغذية 2-1-1

  مبروعا مبلغا  20مبروعا من  13حقق

وحققت  2015أهداف/المراحل األالاالية لعام 

مبروعات تقدما متواضعا في الحد من  6

نسبة األالر ذات االت الك ضعيف وحد ي من 

 األغذية 

  % 5 19 33 درجة التنوع الغذا ي 2-1-2

  مبروعا مبلغا  19مبروعا من  15حقق

ط، ي المتوالزيادة في التنوع الغذائي لألالرة ف

من قيم األهداف/المراحل  %90مما حقق 

 الرئيسية

ة القدرة على استراتيجيمؤشر  2-1-3

 التكيف
18 7 39%  

  خفضت المبروعات السبعة المبلغة

ات التكيف السلبية بين األالر التي االتراتيجي

 حصلت على مساعدة

 

غذوية، والمواد غير الغذا ية، والتحويالت القا مة على النقد بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي التوزيع العام: توزيع األغذية، والمنتجات الت –الناتج ألف 

  الوقت المناسب

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %1  1.4 3.4 عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة غذائية )بالمليون(

 %10 19 200 عة )بآالف األطنان المترية(كمية األغذية الموز

 %11 14.5 137 قيمة التحويالت القائمة على النقد للمستفيدين )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %16 49 305 رات األمريكية(قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوال

 

  تحسين سبل الوصول إلى األصول و/أو الخدمات بما فيها البنية التحتية المجتمعية والسوقية  2-2الحصيلة 

للحد من انعدام األمن الغذائي من  2015مليون مسننننتفيد في البيئات ال بننننة في عام  6.5مسنننناعدة غذائية مسننننت دفة إلى  البرنامجقدم  -173

العمل على االنننتعادة النظم  (2مسننناعدة على إنبننناء األصنننول التي تسننن م في قدرة المجتمع على الصنننمود والحفاظ علي ا؛ ال (1خالل: 
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التعليمية وتوفير شننبكات األمان، مما يسنناعد على إعادة حياة األطفال إلى وضننع ا الطبيعي وزيادة الترابط االمتماعي بعد فترات من 

 االضطراب.

والبرامج القائمة على النقد هائال:  البرنامجقد كان عدد األصول التي تمت االتعادت ا أو إنبائ ا من خالل ، ف2014وكما حدث في عام  -174

مترا مكعبا من الخزانات. وتبننننننير األدلة  376 980هكتارا من األراضنننننني، و 156 262كم من الطرق والدروب الجبلية، و 9 237

ا يوفر فوائد وقيمة للمجتمعات. غير أن تقييم قدرة المجتمعات المحلية المرتبط المتناقلة إلى أن كل أصننل من األصننول التي تم إنبنناؤه

بإنبنناء األصننول كان محدودا بسننبب الفجوات في البيانات على مسننتوى الحصننائل واإلبالغ، والننتتم مواصننلة بحث األالننباب في عام 

2016. 

مدرالننة في الننياقات ما بعد الطوارئ. وعملت هذه  13 000ومبات في الموقع وحصننصننا غذائية منزلية إلى أكثر من  البرنامجوقدم  -175

الحصنننص كحافز م م لألالنننر إلرالنننال أطفال م إلى المدرالنننة، والننناهمت في حدوث تحسننننات ملحوظة في معدالت التحاق واالنننتبقاء 

روعات األطفال في المدارس، وخاصننة البنات، في المدارس التي حصننلت على مسنناعدة. وتبننتمل العوامل الداعمة التي حددت ا المبنن

المبلغة على توعية وتعبئة المجتمع المحلي، وتحسننين األوضنناع األمنية مما هي بيئة شننعر في ا اآلباء واألم ات بالراحة عند السننماح 

 ألطفال م بالذهاب إلى المدرالة.

شار ا -176 البيل المثال، أ سبب نقص التمويل. وعلى  القطري  لمكتبوخفضت العديد من برامج الومبات المدرالية حجم الحصة الغذائية ب

في كولومبيا إلى أن الطالب في المدارس الداخلية ال يزالوا يوام ون عجزا غذائيا كبيرا، على الرغم من أن هذه الحصنننص للبرنامج 

 الغذائية المخفضة كانت فعالة في مذب واالتبقاء األطفال في المدرالة والاهمت في حمايت م من الجماعات المسلحة.

 تحسين سبل الوصول إلى األصول و/أو الخدمات بما فيها البنية التحتية المجتمعية والسوقية  2-2الحصيلة :  الجدول 

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

  %28 9 32 درمة األصول المجتمعية 2-2-1

  مبروعات  9روعات من مب 8تجاوزت

 2015مبلغة األهداف/المراحل الرئيسية لعام 

 ببأن زيادة األصول المجتمعية

معدل االتبقاء األوالد والبنات في  2-2-2

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

19 10 53%  

  تجاوزت المبروعات العبرة المبلغة ال دف

لالالتبقاء: المعدالت  %70المؤالسي البالغ 

التي تحققت في المدارس التي يساعدها 

لألوالد  %93للبنات و %94بلغت  البرنامج

 في المتوالط

معدل التحاق األوالد والبنات في  2-2-3

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

19 15 79%  

  مبروعا مبلغا  15مبروعا من  12الجل

مبروعات  8زيادة في االلتحاق، وحققت 

ثر من األهداف/المراحل أو أك %90نسبة 

 2015الرئيسية لعام 

 

لى النقد ع الوجبات المدرسية والغذاء مقابل إنشاء األصول/التدريب: توزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذا ية والتحويالت القا مة –الناتج ألف 

  بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب

 المتحقق الفعلي المقرر لناتجمؤشر ا

 %   6.5 6.6 عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة غذائية )بالمليون(

 %0  158 393 كمية األغذية الموزعة )بآالف األطنان المترية(

 %15 14.4 94.5 قيمة التحويالت القائمة على النقد للمستفيدين )بماليين الدوالرات األمريكية(
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 %   101 13 885 16 عدد المواقع المؤالسية المتلقية للمساعدة: المدارس

 األصول المجتمعية أو المعيشية التي يتم بناؤها أو إصالحها أو صيانتها من جانب األسر والمجتمعات المحلية -الناتج باء

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %   237 9 808 9 ة التي تم بناؤها/إصالح اكيلومترات الطرق والدروب الجبلي

 %   262 156 464 160 هكتارات األرض التي تمت حمايت ا أو تحسين ا بما في ذلك الغابات المزروعة

 %100 8 8 الجسور التي تم تبييدها/إصالح ا

 %0  314 391 اآلبار التي أنبئت

 %5  980 376 777 443 حجم السدود المنبأة )باألمتار المكعبة(

 

 المدخالت المالية

 مؤشر الناتج مؤشر الناتج مؤشر الناتج مؤشر المدخل

 % 3 223 589 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

ين األطفال الذين تتراوح أعمارهم تثبيت أو انخفاض نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة ب - 3-2الحصيلة 

 شهرا، والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن المدرسة  5أشهر و 6بين 

 

أغذية كثيفة العناصنننر المغذية إلى مميع األطفال المسنننت دفين، والحوامل والمرضنننعات،  البرنامجفي النننياقات ما بعد الطوارئ، قدم  -177

 28 ات الرمعية وعالما للسل، ولكن كانت الموارد مثقلة باألعباء. وغطت النفقاتوالمرضى الذين يتلقون عالما بمضادات الفيروال

في المائة من الكمية المقررة. واالنننتجابة  32 –في المائة فقط من احتيامات البرمجة، كما يتضنننح من انخفاض كمية األغذية الموزعة 

قط، المثال بتقديم تغذية تكميلية شاملة خالل موالم الجفاف فللفجوات التمويلية، قصرت عدة مكاتب قطرية فترة المساعدة، على البيل 

أو تقديم العالج من الننوء التغذية الحاد إلى عدد أقل من المجموعات. وعلى الرغم من ذلك، تبننير البيانات الصننادرة عن المبننروعات 

ذية الحاد تفيدين الذين تلقوا عالما لسوء التغالاهمت ببكل فعال في تعافي المس البرنامجالمبلغة إلى أن المساعدة الغذائية التي يقدم ا 

 المعتدل، وأن برامج الوقاية من الوء التغذية المزمن أو الحاد غطت شرائح واالعة من السكان المست دفين.

ببننننكل متزايد مع الحكومات لدمج مؤشننننرات التغذية في النظم الصننننحية الوطنية وتعزيز القدرات على المسننننتويين  البرنامجويعمل  -178

 كزي والالمركزي لجمع وتحليل هذه البيانات لتحسين المعلومات عن االحتيامات من التغذية ونتائج البرامج.المر

شهرا،   5أشهر و 6تثبيت أو انخفاض نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  - 3-2الحصيلة :  الجدول 

 واألطفال في سن المدرسة والحوامل والمرضعات،

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

    عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: 2-3-1
 

  حصل أكثر من مليون طفل وامرأة حامل

ومرضعة وشخص يتلقى عالما بمضادات 

فيروالات الرمعية على أغذية كثيفة ال

العناصر المغذية لعالج الوء التغذية الحاد 

 المعتدل

  من  %88في المبروعات المبلغة، تعافى

، ولم يستجب %1المستفيدين، وتوفي أقل من 

 %7وتخلف عن العالج  %5للعالج 

 6 10 15 معدل التخلف عن العالج % 

 1  10 14 معدل الوفيات%  

 1  10 14 ستجابةمعدل عدم اال%  

 1  10 14 معدل التعافي%  
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شهرا،   5أشهر و 6تثبيت أو انخفاض نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  - 3-2الحصيلة :  الجدول 

 واألطفال في سن المدرسة والحوامل والمرضعات،

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

نسبة السكان المستهدفين الذين  2-3-2

يشاركون في عدد كاف من عمليات 

 التوزيع

19 11 5 %  

  1.6قدمت أغذية كثيفة العناصر المغذية إلى 

مليون طفل للوقاية من الوء التغذية الحاد أو 

 المزمن

  80مبروعا مبلغا، شاركت نسبة  11في% 

من عمليات التوزيع  %66ن المستفيدين في م

 المست دفة

نسبة السكان المؤهلين الذين  2-3-3

 يشاركون في البرنامج )التغطية(
26 14 5 %  

  63مبروعا مبلغا، شاركت نسبة  14في% 

من السكان المؤهلين في أنبطة التغذية 

 للبرنامج

نسبة األطفال الذين يستهلكون   -2-3

 ذاء المقبولالحد األدنى من الغ
14 6  3%  

  38مبروعات مبلغة، االت لكت نسبة  6في% 

 من األطفال كمية مقبولة من الغذاء

متوالط عدد أيام الدراالة في  2-3-5

الب ر التي تقدم في ا أغذية مقواة بالعديد 

من العناصر الغذائية أو التي تقدم في ا على 

 مجموعات من األغذية 4األقل 

7 4 57%  

 ات األربعة المبلغة أغذية قدمت المبروع

مقواة أو متنوعة ألطفال المدارس في عدد 

 األيام المقررة في الب ر

 

في الوقت و التغذية: توزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذا ية والتحويالت القا مة على النقد بالكمية الكافية والنوعية المناسبة –الناتج ألف 

 المناسب

 المتحقق % الفعلي المقرر الناتجمؤشر 

 %100 2.6 2.6 عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة غذائية )بالمليون(

 %32 50 155 كمية األغذية الموزعة )بآالف األطنان المترية(

 %0 0.0 12.9 قيمة التحويالت القائمة على النقد للمستفيدين )بماليين الدوالرات األمريكية(

 %   5 537 6 322 عدد المواقع المؤالسية المتلقية للمساعدة: المراكز الصحية

 الناتج كاف: فعالية تنفيذ نظام بث الرسا ل وتقديم اإلرشاد بشأن األغذية المغذية المتخصصة وممارسات تغذية الُرضع واألطفال الصغار

 المتحقق % الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %   87 100 مقابل النسبة المقررة البرنامجء الالئي تصل ن رالائل تغذوية بدعم من نسبة النسا

 %2  82 100 مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة الرمال الذين تصل م رالائل تغذوية بدعم من 

 %123 %123 100 ررةلمقمقابل النسبة ا البرنامجنسبة النساء الالئي يحصلن على المبورة الخاصة بالتغذية المدعومة من 

مقابل النسبة  البرنامجنسبة الرمال الذين يحصلون على المبورة الخاصة بالتغذية المدعومة من 

 المقررة
100 135 135% 

نسبة مقدمي الرعاية من الرمال والنساء الذين يحصلون على ثالث رالائل مقدمة عن طريق مبورة 

 البرنامجيقدم ا 
100 75  5% 
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 لماليةالمدخالت ا

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 % 2 66 233 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

  تنمية القدرة على تلبية االحتياجات الوطنية الالزمة للتغلب على انعدام األمن الغذا ي -  -2الحصيلة 

عات واألزمات الممتدة إلى ال بنننناشننننة، وتحد من إمكانية الوصننننول إلى األالننننواق وتقطع اإلمدادات الغذائية، يعزز عندما تؤدي النزا -179

من خالل العمل مع البركاء لزيادة  –على البيل المثال، في مجاالت شراء األغذية والخدمات اللومستية وال ندالة  –خبرته  البرنامج

 ارة النظم الغذائية.قدرات الحكومات والمجتمعات المحلية إلد

في المائة  13وكانت أنبنننننطة تنمية القدرات التي تعالج انعدام األمن الغذائي تعاني من نقص شنننننديد في الموارد، حيث غطت النفقات  -180

غير كافية أيضننننننا الالننننننتخالص أي  البرنامجفقط من االحتيامات. وبما ال يثير االالننننننتغراب، كانت قاعدة األدلة الالزمة لتقييم أداء 

تنتامات، على الرغم من أنه كانت هناك بعض اإلنجازات ال امة على مسننننننتوى النواتج، مثال من حيث عدد التقييمات الوطنية االنننننن

 المدعومة لدمج منظور األمن الغذائي والتغذية.

كثيفة.  ومواردويعتبر مؤشنننننر القدرة المحلية مقياالنننننا قويا ألداء تنمية القدرات على مسنننننتوى الحصنننننائل، ولكن يتطلب تنفيذه معرفة  -181

سير قياس المكاتب القطرية  النوي، يقوم  للبرنامجولتي الاس  ن ج لتطبيق بتحسين أداة و البرنامجللتقدم في مجال تنمية القدرات على أ

 المفاهيم الحرمة األالاالية التي يستند إلي ا مؤشر القدرة المحلية في عمليات أكثر مرونة لتقييم القدرات وقياال ا.

 تنمية القدرة على تلبية االحتياجات الوطنية الالزمة للتغلب على انعدام األمن الغذا ي -  -2يلة الحص :10الجدول 

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

المن جيات القائمة على مؤشر  لم يتم تطوير      مؤشر القدرة المحلية 1- -2

القدرة المحلية لقياس نتائج القدرة على 

في  البرنامجالصمود أو التغذية؛ وينظر 

أفضل واليلة لمعرفة التطورات في تنمية 

 القدرات في هذين المجالين المواضيعيين

  حقق المبروع المبل غ عن تنمية القدرات في

مجال الومبات المدرالية هدفه في منطقة 

 ة وحقق تقدما متواضعا في منطقة أخرىواحد

 0 0 8 برامج األمن الغذا ي%  

 0 0 3 عام%  

 ال ينطبق — — — التغذية 

 ال ينطبق — — — القدرة على الصمود 

 الوجبات المدرسية 
5 1 20%  

 

لسلة اإلمدادات الغذا ية والمساعدة الغذا ية والتغذية ونظم األمن الناتج هاء: سداء المشورة على صعيد السياسات وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز إدارة س

 الغذا ي، بما فيها نظم معلومات األمن الغذا ي

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

عدد عمليات التقييم الوطني/ممع البيانات التي يبكل في ا األمن الغذائي والتغذية مزءا من الدعم المقدم 

 البرنامجمن 
11 10  1% 

 %   050 1 122 1 عدد أنبطة الدعم التقني المقدمة ببأن رصد األمن الغذائي والمساعدة الغذائية

 الناتج واو: تعزيز النُظم الوطنية لرصد اتجاهات األمن الغذا ي والتغذية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج



 63         الجزء االثاني|  2015 تقرير األداء السنوي لعام

 

 %   167 169 لغذائي والتغذية وتحليل اعدد النظراء الحكوميين المدربين على ممع بيانات األمن ا

 % 15 43 27 البرنامجعدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي والتغذوي التي تصدر بدعم من 

 الناتج الم: إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز إدارة األمن الغذا ي، والتغذية، والوجبات المدرسية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

في مجال تصميم وتنفيذ البرامج التغذوية وغير ذلك  البرنامجعدد الموظفين الحكوميين الذين يدرب م 

 ة/اإلدارية(التراتيجيمن المجاالت المتصلة بالتغذية )التقنية/اال
 بيانات غير كافية

 و/أو شبكات األمان و/أو وضع أُطر تنظيميةالناتج ميم: صياغة سياسات وطنية للتغذية و/أو الوجبات المدرسية 

 المتحقق % الفعلي المقرر مؤشر الناتج

)التغذية، والومبات المدرالية، وشبكات  البرنامجعدد البرامج الوطنية التي يتم إعدادها بدعم من 

 األمان(

 بيانات غير كافية

 ات غير كافيةبيان عدد الياالات شبكات األمان الوطنية المراعية للجوانب التغذوية

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %13 5 39 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

إلى تمكين الفقراء لتلبية احتيامات م من التغذية واألغذية من خالل المساعدة  3 التراتيجيفي إطار ال دف اال البرنامجت دف تدخالت  -182

لقة انعدام األمن الغذائي واالعتماد. وللقيام بذلك، يسنننننتخدم على بناء قدرت م على الصنننننمود أمام الصننننندمات في المسنننننتقبل وكسنننننر ح

أنبطة الدعوة والمساعدة الغذائية: ويعزز قوته البرائية لتوصيل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة باألالواق؛ ويبني  البرنامج

خية وإدارت ا واالالننننننتجابة ل ا؛ ويزيد للكوارث والمخاطر المنا الننننننتعدادقدرات األالننننننرة والمجتمعات المحلية والقدرات الوطنية لال

 لحاالت الطوارئ وإدارت ا وتواليع نطاق ا لألمن الغذائي والتغذية. التعدادالقدرات الحكومية لوضع نظم اإلنذار المبكر واال

ة فقط من في المائ 4في الحصنول على أقل دعم مالي: لم تبلغ الموارد المصنروفة إال  3 النتراتيجي، االنتمر ال دف اال2015وفي عام  -183

قات وغطت  قدرها  26إممالي النف يامات المقررة. وأدى هذا النقص إلى انخفاضنننننننات  ئة فقط من االحت ما ئة في  23في ال ما في ال

. غير أن التحويالت القائمة على النقد 2014في المائة في األغذية الموزعة منذ عام  30المسنننتفيدين الذين يحصنننلون على مسننناعدة و

ثاني أكبر  – للبرنامجفي المائة من مميع التوزيعات القائمة على النقد  8وشننننننكلت  –مليون دوالر  2.7مقدار ب –زادت زيادة طفيفة 

 .1 التراتيجيحصة بعد ال دف اال

احتياجاتهم الغذا ية  الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية -3الهدف االستراتيجي 

 والتغذوية

 

 3في إطار الهدف االستراتيجي  2015النسبة من النفقات وتوزيعات األغذية والحصص الغذا ية والمستفيدين لعام 

 النفقات األغذية الموزعة التحويالت القا مة على النقد الحصص الغذا ية  المستفيدون 

 

 

 

 

 (% )مليار دوالر أمريكي  0.1 (%5)مليون طن متري  0.16 (% )ليون دوالر أمريكي م 50 (%6)مليار   .0 (%6)مليون   . 
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الاعد  -184 البل العيش للمجتمعات المحلية وحفز  البرنامجوكان األداء على مستوى الحصائل مختلطا. فقد  في تعزيز األمن الغذائي وأمن 

فرص التسننويق بالنسننبة للمنتجين والتجار المحليين، ولكن كانت النتائج في بناء القدرات إلدارة الصنندمات والمخاطر  ببننكل متواضننع

 المناخية غير قاطعة.

تحسين ُسبل الوصول إلى األصول المعيشية يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث والصدمات  - 1-3الحصيلة 

 لمجتمعات المحلية واألسر المستهدفة المعانية من انعدام األمن الغذا يالتي تواجهها ا

 

على تعزيز كل من األمن الغذائي والحصننننول على األصننننول لألالننننر  البرنامجكثيرا ما تركز عمليات الحد من مخاطر الكوارث في  -185

لمناخ. وزادت قاعدة األدلة ل ذه الحصننننيلة والمجتمعات المحلية، وذلك ب دف تعزيز قدرت ا على تحمل الصنننندمات والتكيف مع تغير ا

الناعد على تحسنين كمية ونوعية الومبات الغذائية للناس في حين قلل المخاطر التي توامه النبل  البرنامجوتوضنح أن  2015في عام 

و الذي ينعكس في في المائة من االحتيامات، على النح 30عيب م. غير أنه تم تخفيض العمليات ببكل كبير، حيث لم تغط النفقات إال 

 على مستوى الناتج.البرنامج أداء 

مدى تأثير اختيار األصول  2015وأوضح تقييم لمبروعات إنباء األصول وإعادة التأهيل في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي لعام  -186

دما كانت هناك حامة إلى أن تمول التي اختارت ا المجتمعات المحلية المسننننننت دفة للبناء أو االالننننننتعادة في تحقيق أهداف البرامج. وعن

أطراف ثالثة المدخالت أو األدوات، كانت قدرات وحضننور البننركاء مثل النظراء الحكوميين أو البننركاء التكميليين أالنناالننية لتحديد 

 الرعة التقدم.

ل بين أدوات ونُ ج يحدد أومه التكام (42)، وضننننننعت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا إطارا مفاهيميا مبننننننتركا2015وفي عام  -187

القدرة على الصننننمود الخاصننننة بكل من ا وإمكانية االننننتخدام ا لزيادة فعالية الدعم لألشننننخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي. 

 وتبين دراالننات الحالة القطرية المبننتركة لغواتيماال وكينيا والنيجر البننراكات القائمة وتسننتكبننف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في

 مجال بناء القدرة على الصمود على نطاق واالع.

تحسين ُسبل الوصول إلى األصول المعيشية يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث والصدمات التي  - 1-3الحصيلة  :11الجدول 

 تواجهها المجتمعات المحلية واألسر المستهدفة المعانية من انعدام األمن الغذا ي

المشروعات  ر الحصيلةمؤش

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

  %   21 48 درجة األصول المجتمعية 3-1-1

  مبروعا مبلغا،  21مبروعا من  12في

حققت األصول المجتمعية األهداف/المراحل 

  اأو تجاوزت 2015الرئيسية لعام 

  % 6 32 50 درجة االستهالك الغذا ي 3-1-2

  مبروعا مبلغا في الحد من نسبة  19أال م

األالر ذات االت الك ضعيف أوحدي من 

على األقل من  %90األغذية، وحققت 

؛ 2015األهداف/المراحل الرئيسية لعام 

والجلت المبروعات الثالثة عبر األخرى 

 تقدما متواضعا

  % 6 33 48 درجة التنوع الغذا ي 3-1-3

  مبروعا مبلغا عن  33مبروعا من  27حقق

أو أكثر من  %90التنوع الغذائي لألالرة 

 2015األهداف/المراحل الرئيسية لعام 

                                                           
 .2015صدر في أبريل/نيسان " تعزيز القدرة على الصمود من أمل األمن الغذائي والتغذية" (42)

http://www.wfp.org/RBA-joint-resilience-framework
http://www.wfp.org/RBA-joint-resilience-framework
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تحسين ُسبل الوصول إلى األصول المعيشية يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث والصدمات التي  - 1-3الحصيلة  :11الجدول 

 تواجهها المجتمعات المحلية واألسر المستهدفة المعانية من انعدام األمن الغذا ي

المشروعات  ر الحصيلةمؤش

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

ة القدرة على استراتيجيمؤشر   -3-1

 التكيف
48 29 60%  

  مبروعا مبلغا عن  29مبروعا من  19حقق

 %90ات التكيف السلبية االتراتيجيالحد من 

األهداف/المراحل الرئيسية لعام ن أو أكثر م

2015 

معدل االتبقاء الفتيان والفتيات في  3-1-5

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

 ال ينطبق — — —

  لم يدرج أي مبروع هذا المؤشر في إطاره

 2015المنطقي في عام 

 

 

قابل إنشاء األصول/التدريب: توزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذا ية التوزيعات العامة، والوجبات المدرسية، والغذاء م - الناتج ألف

 والتحويالت القا مة على النقد بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %   4.8 6.2 ة غذائية )بالمليون(عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعد

 %2  156 369 كمية األغذية الموزعة )بآالف األطنان المترية(

 %35 50 141 قيمة تحويالت النقد للمستفيدين )بماليين الدوالرات األمريكية(

 والمجتمعات المحلية األصول المجتمعية أو المعيشية التي يتم بناؤها أو إصالحها أو صيانتها من جانب األسر - الناتج باء

 المتحقق % الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %65 783 1 749 2 كيلومترات الطرق التي تم بناؤها/إصالح ا، بما في ذلك الدروب الجبلية

 %0  404 174 922 247 هكتارات األرض التي تمت حمايت ا أو تحسين ا بما في ذلك الغابات المزروعة

 %55 28 51 صالح االجسور التي تم تبييدها/إ

 %   797 021 1 اآلبار التي أنبئت

 %138 157 327 2 687 682 1 حجم السدود التي بنيت )باألمتار المكعبة(

دين المحليين -الناتج طاء  زيادة األغذية المقواة المقدمة من البرنامج، واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة المشتراة من المور 

 المتحقق % الفعلي المقرر ناتجمؤشر ال

دين المحليين  بيانات غير كافية كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة المبتراة من المور 

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %30 167 552 عة )بماليين الدوالرات األمريكية(قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوق
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زيادة فرص تسيييييويق المنتجات والسيييييلع الزراعية أمام منتجي وتجار المنتجات الزراعية واألغذية على المسيييييتويات  - 2-3الحصييييييلة 

 اإلقليمية والوطنية والمحلية

 

المواد الغذائية األالنناالننية والخدمات اللومسننتية ومناولة ما مبننترياته، وحضننوره الميداني العميق، وخبرته في أالننواق  البرنامجيعزز  -188

بجيع تنمية األالواق الزراعية.  بعد الحصاد للمساعدة في زيادة إنتاج ومبيعات محاصيل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وت

غيرة والتجار المحليين، طن متري من األغذية من المزارعين أصننحاب الحيازات الصنن 124 000 البرنامج، اشننترى 2015وفي عام 

مما أدى إلى زيادة فرص التسننننويق في البلدان النامية، ولكنه لم يحقق األهداف الخاصننننة بالمبننننتريات المحلية كنسننننبة من توزيعات 

 .للبرنامجاألغذية 

لمزارعون إلى ؛ ولجأ اواختلفت أالباب ضعف األداء فيما بين البلدان: خفضت األحوال الجوية السيئة المتعلقة بالنينيو غلة المحاصيل -189

البيع لمبترين آخرين للحصول على نقد فوري؛ وتطلب الوصول المفامئ لالمئين مبتريات غذائية عاملة أكبر مما يمكن أن يوفره 

أصننننحاب الحيازات الصننننغيرة؛ وبدأت البرامج متأخرا ولم تحصننننل األنبننننطة على تمويل كاف. وعلى الرغم من ذلك، تحققت نتائج 

ذلك في غانا وهندوراس ومالوي وموزامبيق ونيكاراغوا والسنننغال وزامبيا، حيث تم تحفيز إنتاج المزارعين المحليين  كبيرة، بما في

 أو برامج شبكات األمان الوطنية المتعلقة بالومبات المدرالية. البرنامجأصحاب الحيازات الصغيرة وربط ا ببرامج 

لدروس التي تم تحديدها في تقييم البننراء من أمل التقدم، مع التركيز على زيادة إلى اإلنجازات وا البرنامج، الننيسننتند 2016وفي عام  -190

 .للبرنامجإدراج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الالالل اإلمداد العادية 

ة على المستويات اإلقليمية والوطنية زيادة فرص تسويق المنتجات والسلع الزراعية أمام منتجي وتجار المنتجات الزراعية واألغذي - 2-3الحصيلة  :12الجدول 

 والمحلية

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

دين  3-2-1 األغذية المشتراة من المور 

اإلقليميين والوطنيين والمحليين، كنسبة 

عة من جانب  مئوية من األغذية الموزَّ

 البرنامج داخل البلد

34 20 5 %  

  مبروعا مبلغا  20مبروعا من  16حقق

تقدما متواضعا أو قويا نحو األهداف/المراحل 

فيما يتعلق بمبتريات  2015الرئيسية لعام 

دين المحليين أو الوطنيين أو  األغذية من المور 

 اإلقليميين

األغذية المقواة المبتراة من  3-2-2

دين اإلقليميين والوطنيين والمحليين، ا لمور 

عة  كنسبة مئوية من األغذية المقواة الموز 

 داخل البلد البرنامجمن قبل 

5 3 60%  

  مبروعات مبلغة  3تجاوز مبروعان من

فيما  2015األهداف/المراحل الرئيسية لعام 

دين  يتعلق بمبتريات األغذية المقواة من المور 

 أو اإلقليميينالمحليين أو الوطنيين 

األغذية المشتراة من نُظم التجميع  3-2-3

التي يشارك فيها أصحاب الحيازات 

الصغيرة، كنسبة مئوية من المشتريات 

 اإلقليمية والوطنية والمحلية

27 17 63%  

  مبروعا مبلغا  17مبروعات من  8تجاوزت

فيما  2015األهداف/المراحل الرئيسية لعام 

ي من نُظم التجميع الت يتعلق بمبتريات األغذية

يبارك في ا أصحاب الحيازات الصغيرة، 

 مبروعات أخرى تقدما متواضعا 4وحققت 
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 زيادة مشتريات البرنامج الغذا ية من األسواق اإلقليمية والوطنية والمحلية والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة -الناتج حاء 

 % المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 % 12 78 63 كمية األغذية المبتراة محليا من خالل المبتريات المحلية واإلقليمية )بآالف األطنان المترية(

كمية األغذية المبتراة محليا من نُظم تجميع منتجات أصحاب الحيازات الصغيرة )بآالف األطنان 

 المترية(
49 46  3% 

بة على دخول األال  %22 688 107 3 واق وم ارات المناولة بعد الحصادعدد منظمات المزارعين المدر 

 % 10 (43) 273 835 325 250 البرنامجعدد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يدعم م 

دين ا -الناتج طاء   لمحليينزيادة األغذية المقواة المقدمة من البرنامج، واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة المشتراة من المور 

 المتحقق % الفعلي المقرر مؤشر الناتج

دين المحليين  بيانات غير كافية كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة المبتراة من المور 

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 بيانات غير كافية التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات 

 

 تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات والمؤسسات على الحد من المخاطر – 3-3الحصيلة 
 

ارث الكوالحكومات على بناء القدرة على إدارة مخاطر  البرنامجلتيسننير االنتقال من االالننتجابة للكوارث إلى إدارة المخاطر، يسنناعد  -191

من خالل دمج أدوات مثل التأمين وفقا لمؤشنننننر الطقس في خطط إدارة المخاطر والحماية االمتماعية والمسننننناعدة على تطوير النظم 

 التي تجمع بين اإلنذار المبكر والتخطيط للطوارئ وأدوات التمويل ونقل المخاطر.

لمسننتوى المجتمعي والقطري والمؤالننسنني ميدة عموما، فقد كان في الحد من المخاطر على ا البرنامجوفي حين كانت نواتج مسنناهمة  -192

اإلبالغ على مسنننتوى الحصنننائل محدودا. ووام ت المكاتب القطرية صنننعوبات مع من جية رصننند مؤشنننرات حصنننائل تنمية القدرات 

 (.4-2)انظر القسم المتعلق بالحصيلة  للبرنامج

 المحلية والمؤسسات على الحد من المخاطر تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات - 3-3الحصيلة  :13الجدول 

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

مبروعات مبلغة عن  3حقق مبروعان من       مؤشر القدرة المحلية: 3-3-1

داف/المراحل مؤشر القدرة المحلية العام األه

 2015الرئيسية لعام 

 60 3 5 عام%  

 13 1 8 برامج األمن الغذائي%  

                                                           
دد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين مؤشرا بديال لمجموع ع للبرنامجيعتبر مجموع أعضاء منظمات المزارعين المباركين في برامج تنمية الوق  (43)

( ببأن مباركة أصحاب الحيازات الصغيرة ألن مؤشر الناتج هذا ليس 32يحصلون على دعم. والقيمة المعروضة هنا تختلف عن تلك المدرمة في اإلطار الثاني )الصفحة 

 مدرما في األطر المنطقية لجميع المبروعات.
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 ال ينطبق — — — القدرة على الصمود   أظ ر المبروع المبلغ عن مؤشر القدرة

المحلية لبرامج األمن الغذائي تحسنات في 

مجالي السياالات والتبريعات، وفي مساءلة 

 وفعالية المؤالسات

  لم يتم تطوير المن جيات القائمة على مؤشر

القدرة المحلية لقياس نتائج القدرة على 

في أفضل واليلة  نامجالبرالصمود؛ وينظر 

لمعرفة التطورات في تنمية القدرات في هذا 

 المجال المواضيعي

  لم يبلغ أي مبروع عن مؤشر القدرة المحلية

 للومبات المدرالية

 0 0 1 الومبات المدرالية%  

تمعات المحلية المست دفة البة المج 3-3-2

التي تتوفر أدلة على تحس ن قدرت ا على 

إدارة الصدمات والمخاطر المناخية التي 

 البرنامجيدعم ا 

19 4 21%  

  أال مت المبروعات األربعة المبلغة في

تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على 

الصمود، متجاوزة األهداف/المراحل الرئيسية 

 2015لعام 

 

 واو: تعزيز النُظم الوطنية لرصد اتجاهات األمن الغذا ي والتغذية الناتج

 المتحقق % الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %   007 2 070 2 عدد النظراء الحكوميين المدربين على ممع بيانات األمن الغذائي والتغذية وتحليل ا

 % 5 34 60 البرنامجمن عدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي والتغذوي التي تصدر بدعم 

 الناتج زاي: تنمية القدرات البشرية على الحد من مخاطر الكوارث والصدمات

 المتحقق % الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %3  000 125 000 290 عدد المستفيدين من برنامج الغذاء مقابل التدريب

 التعليم، واألصول المجتمعية، والمساهمة عموما في بناء القدرة على الصمودالناتج ياء: دعم شبكات أمان وطنية لألمن الغذا ي، والتغذية، و

 المتحقق % الفعلي المقرر مؤشر الناتج

موظفو الحكومة/البركاء الذين يحصلون على المساعدة التقنية والتدريب )نظم اإلنذار المبكر، 

وتصميم البرامج وتنفيذها، والتخطيط للطوارئ، والحد من مخاطر الكوارث، ورصد األمن الغذائي، 

 وإعداد السياالات(

23 963 23 533   % 

 الناتج ميم: صياغة سياسات وطنية للتغذية و/أو الوجبات المدرسية و/أو شبكات األمان و/أو وضع أُطر تنظيمية

 المتحقق % الفعلي المقرر مؤشر الناتج

لتغذية، والومبات المدرالية، وشبكات )ا البرنامجعدد البرامج الوطنية التي يتم إعدادها بدعم من 

 األمان(
9 8   % 

 بيانات غير كافية عدد الياالات شبكات األمان الوطنية المراعية للجوانب التغذوية

 

 المدخالت المالية
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 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %32 11 34 رات األمريكية(قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوال

 

قزم تنقص التغذية المزمن وحلقة الجوع عبر األميال في البلدان التي ترتفع في ا معدالت ال زال وال 4 الننننننتراتيجييتناول ال دف اال -193

من حضنننوره الميداني ويعمل من خالل مبنننروعات متعددة أصنننحاب المصنننلحة لتعزيز  البرنامجونقص المغذيات الدقيقة. ويسنننتفيد 

 القدرات المحلية والوطنية واإلقليمية لوضع الياالات وبرامج التغذية.

. 2015في عام  4 الننتراتيجيال دف االعلى مسنناعدة مباشننرة في إطار  البرنامجوحصننلت ثمانية عبننر في المائة من المسننتفيدين من  -194

في المائة من االحتيامات المقررة بسبب  32في المائة من مميع نفقات البرامج، ولكن ا لم تغط إال  8وشكلت النفقات على هذا ال دف 

 عدم كفاية التمويل.

 تأثرت نتائج تعزيز القدرات على الحد من النننوء التغذية، والننناهم في تحسنننين فرص الحصنننول على التعليم، ولكن البرنامجوالننناعد  -195

 المحلية والوطنية لتنفيذ برامج المساعدات الغذائية بسبب قيود الموارد وكانت غير قاطعة.

  5أشهر و 6انخفاض معدالت نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  - 1- الحصيلة 

 ، واألطفال في سن الدراسةشهرا، والحوامل والمرضعات

 

في المناطق التي تبنن د معدالت عالية من الننوء التغذية في البرامج التي تعمل على الوقاية من التقزم وال زال ونقص  البرنامجيسنن م  -196

فيدين ويدعم تمسنناعدة غذائية مباشننرة إلى المسنن البرنامجالمغذيات الدقيقة والتي تعالج الننوء التغذية الحاد في الفئات الضننعيفة. ويقدم 

ية من الضننننننرر العقلي  الحكومات في تطوير وتوالننننننيع نطاق برامج التغذية، مع التركيز على األيام األلف األولى من الحياة للوقا

 والجسدي الذي ال رمعة فيه.

المضنننيفة أو  الحكومات للبرنامج، كثيرا ما يكون البنننركاء المنفذون 4 النننتراتيجيوبالنسنننبة لمبنننروعات التغذية في إطار ال دف اال -197

المنظمات غير الحكومية الوطنية وليس المنظمات الدولية. ونتيجة لذلك، تنخفض كفاءة وفعالية البرامج في بعض األحيان على المدى 

 القصير، ولكن يتم بناء القدرات الوطنية وتصبح مداخالت التغذية أكثر االتدامة على المدى الطويل.

اية لعالج النننوء التغذية والوق البرنامجغ، تبنننير البيانات المتاحة إلى أن البرامج التي يدعم ا وعلى الرغم من تحديات الرصننند واإلبال -198

على تحسننين المبادئ التومي ية لضننمان اإلبالغ الدقيق والكامل عن التغطية، والمبنناركة  البرنامجمنه كانت فعالة ببننكل عام. ويعمل 

  الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال -  ستراتيجيالهدف اال

   ستراتيجيفي إطار الهدف اال 2015النسبة من النفقات وتوزيعات األغذية والحصص الغذا ية والمستفيدين لعام 

التحويالت القا مة على  األغذية الموزعة النفقات

 النقد

 المستفيدون ص الغذا يةالحص

 

 

 

 

 (% )مليار دوالر أمريكي  0.32 (% )مليون طن متري   0.2 (%1)ماليين دوالر أمريكي  6 (% )مليار   .0 (% 1)مليون   . 1
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بير في ا برمجة 2014ي عام ، والتي أدخلت ف(44)والحد األدنى المقبول من التغذية ستخلص أيضا دروالا من البلدان القليلة التي ت . وي

 الوقاية طويلة األمل إلى عالمات نجاح، مثل غواتيماال ومالوي وباكستان.

شهرا،   5أشهر و 6بين انخفاض معدالت نقص التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم  - 1- الحصيلة  : 1الجدول 

 والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن الدراسة

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

    عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: 1-1- 
 

  مرأة حامل مليون طفل وا 2.7حصل أكثر من

ومرضعة وشخص يتلقى عالما بمضادات 

الفيروالات الرمعية على أغذية كثيفة 

 العناصر المغذية

  في المبروعات المبلغة، تعافى من الناحية

من المستفيدين، وتوفي أقل من  %77التغذوية 

تخلف البمعايير الخروج و %7 ، ولم يف  1%

  %13عن العالج 

 6  19 25 معدل التخلف عن العالج% 

 6  19 25 معدل الوفيات%  

 6  19 25 معدل عدم االستجابة%  

 0  19 27 معدل التعافي%  

نسبة السكان المستهدفين الذين  1-2- 

يشاركون في عدد كاف من عمليات 

 التوزيع

20 8  0%  

 طفل على أغذية  475 000 أكثر من حصل

كثيفة العناصر المغذية لمنع الوء التغذية 

 والتقزم

 73لمبروعات الثمانية المبلغة، حضر في ا% 

في المتوالط أكثر من ثلثي عمليات التوزيع؛ 

 %66وكان ال دف المؤالسي قدره 

نسبة السكان المؤهلين الذين  1-3- 

 يشاركون في البرنامج )التغطية(
45 26 5 %  

  63مبروعا مبلغا، شاركت نسبة  26في% 

في المتوالط من المستفيدين المست دفين في 

 للبرنامجة التغذية أنبط

نسبة األطفال الذين يستهلكون   -1- 

 الحد األدنى من الغذاء المقبول
31 13  2%  

  فقط في  %29مبروعا مبلغا، حصل  13في

المتوالط من األطفال على الحد األدنى من 

مستويات التنوع الغذائي وعدد مرات الومبات 

 %70الغذائية؛ وكان ال دف المؤالسي قدره 

  %57 4 7 مة االالت الك الغذائيدر 4-1-5

  حققت المبروعات األربعة المبلغة عن تحسن

االت الك األالر من األغذية األهداف/المراحل 

 2015الرئيسية لعام 

متوالط عدد أيام الدراالة في  4-1-6

الب ر التي تقدم في ا أغذية مقواة بالعديد 

من العناصر الغذائية أو التي تقدم في ا على 

 وعات من األغذيةمجم 4األقل 

16 8 50%  

  مبروعات مبلغة  8مبروعات من  5حققت

عن توفير األغذية المقواة أو المتنوعة ألطفال 

أو أكثر من األهداف/المراحل  %90المدارس 

 2015الرئيسية لعام 

 

                                                           
هذا المعيار  امجالبرنمن التغذية مؤشر بالغ األهمية يستخدمه المجتمع الدولي المعني بالتغذية وهو مؤشر بديل ميد للحالة التغذوية لألطفال. واعتمد الحد األدنى المقبول  (44)

، مركب يتأثر بمجموعة من العوامللضمان الرصد الكافي للبرامج التي تس م في التخفيضات طويلة المدى في الوء التغذية المزمن. غير أنه مؤشر  2014الرفيع في عام 

لدعم  في توثيق التقدم وبناء قاعدة أدلة طويلة المدى البرنامجويتطلب تدخالت طويلة األمل وممعا مكثفا للبيانات لتحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس. والوف يستمر 

 االالتنتامات الواضحة من بيانات الحد األدنى المقبول من التغذية.
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 ى النقد بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسبتوزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذا ية والتحويالت القا مة عل -الناتج ألف 

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %   3.2 3.6 عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة غذائية )بالمليون(

 %31 67 214 كمية األغذية الموزعة )بآالف األطنان المترية(

 %32 3.4 10.5 النقد للمستفيدين )بماليين الدوالرات األمريكية( قيمة تحويالت

 %63 616 13 575 21 عدد المواقع المؤالسية المتلقية للمساعدة: المراكز الصحية

ع واألطفال الص  غارالناتج كاف: فعالية تنفيذ نظام بث الرسا ل وتقديم اإلرشاد بشأن األغذية المغذية المتخصصة وممارسات تغذية الرض 

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %   89 100 مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة النساء الالئي تصل ن رالائل تغذوية بدعم من 

 %62 62 100 مقابل النسبة المقررة البرنامجنسبة الرمال الذين تصل م رالائل تغذوية بدعم من 

 %   78 100 لمقررةمقابل النسبة ا البرنامجصة بالتغذية المدعومة من نسبة النساء الالئي يحصلن على المبورة الخا

مقابل النسبة  البرنامجنسبة الرمال الذين يحصلون على المبورة الخاصة بالتغذية المدعومة من 

 المقررة
100 68 6 % 

 ةنسبة مقدمي الرعاية من الرمال والنساء الذين يحصلون على ثالث رالائل مقدمة عن طريق مبور

 البرنامجيقدم ا 
100 115 115% 

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %25 82 326 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 لمساواة بين الجميعزيادة فرص الحصول على التعليم واالستفادة منه على قدم ا - 2- الحصيلة 
 

إلى زيادة المسننناواة في الحصنننول على التعليم من خالل دعم الحكومات في تقديم برامج الومبات المدرالنننية للسنننكان  البرنامجيسنننعى  -199

 الذين يعانون من نقص التغذية المزمن.

؛ وكانت الموارد الالزمة ل ذه 4 الننتراتيجيمليون طفل بومبات مدرالننية في إطار ال دف اال 11.5 البرنامج، النناعد 2015وفي عام  -200

في المائة من االحتيامات. والنننننناعدت الومبات المدرالننننننية على تحسننننننين معدالت  53البرامج كافية إلى حد كبير، وغطت النفقات 

وا نم رنامجالباالالتبقاء في المدارس في مميع البلدان التي حصلت على مساعدة تقريبا. كما أظ ر االلتحاق في المدارس التي يدعم ا 

إيجابيا، ولكنه كان أقل من األهداف المؤالننننسننننية في كثير من األحيان؛ وفي العديد من البلدان، عملت برامج الومبات المدرالننننية لعدة 

النوات، ولم تتحقق إال مكاالب إضافية بسيطة من حيث االلتحاق. وفي هذه السياقات، تصمم البرامج لتوفير حافز الالتمرار الحضور 

 على التقدم المحرز، مع تولى الحكومات السيطرة على برامج شبكات األمان هذه. في المدرالة وللحفاظ
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 زيادة فرص الحصول على التعليم واالستفادة منه على قدم المساواة بين الجميع - 2- الحصيلة  :15الجدول 

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 داءلتقييم األ

 المعالم الر يسية تصنيف األداء

معدل التحاق الفتيان والفتيات في  4-2-1

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

47 41 87%  

  مبروعا مبلغا  41مبروعا من  28الجل

في المدارس زيادة في معدل التحاق األطفال 

، ولكن البرنامجالتي تحصل على مساعدة من 

 ضعة عموماكانت الزيادات متوا

معدل االتبقاء الفتيان والفتيات في  4-2-2

المدارس التي تحصل على مساعدة من 

 البرنامج

37 28 76%  

  مبروعا مبلغا إلى  28مبروعا من  27أدى

معدل االتبقاء األطفال في المدارس التي زيادة 

، مما حقق البرنامجتحصل على مساعدة من 

ية أو أكثر من األهداف/المراحل الرئيس 90%

 2015لعام 

 

لوقت االوجبات المدرسية: توزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذا ية وتحويالت النقد بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي  –الناتج ألف 

 المناسب على المستفيدين المستهدفين

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %5 2 11.5 4.7 والد والبنات الذين يحصلون على مساعدة غذائية )بالمليون(عدد النساء والرمال واأل

 %62 174 280 كمية األغذية الموزعة )بآالف األطنان المترية(

 %13 2.4 17.8 قيمة تحويالت النقد للمستفيدين )بماليين الدوالرات األمريكية(

 %   513 48 405 55 عدد المواقع المؤالسية المتلقية للمساعدة: المدارس

 

 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %53 215 409 قيمة النفقات الفعلية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

م على المسيتويات اإلقليمية والوطنية تعزيز الملكية والقدرات للحد من نقص التغذية وزيادة فرص الحصيول على التعلي - 3- الحصييلة 

  والمجتمعية

 

يعتبر بناء قدرة الحكومات لتطوير وإدارة وتوالنننيع نطاق التغذية والومبات المدرالنننية وبرامج شنننبكات األمان أالننناالنننيا في الحد من  -201

 الضعف وتحقيق قدرة دائمة على الصمود.

ر القدرة المحلية من أمل قياس التغيرات في تنمية القدرات على لمؤشنننن البرنامج، فإن االننننتخدام 4-2وكما أشننننير في إطار الحصننننيلة  -202

 ة واإلبالغ عن ا.التراتيجيمستوى الحصائل يوامه صعوبات من جية لرصد مميع األهداف اال

 ينتائج في تدريب الج ات النظيرة الحكومية لجمع وتحليل بيانات األمن الغذائي والتغذية، وف البرنامجوعلى مسننننننتوى النواتج، حقق  -203

دعم تطوير برامج شننننبكات األمان الوطنية. غير أن أنبننننطة تنمية القدرات الحكومية إلدارة وتوالننننيع نطاق البرامج كانت مقوضننننة 

أكبر فجوة في  –في المائة فقط من االحتيامات  12باالننتمرار بسننبب عدم كفاية األموال. وبسننبب مبننكلة التمويل هذه، غطت النفقات 

  الموارد لجميع الحصائل.
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 تعزيز الملكية والقدرات للحد من نقص التغذية وزيادة فرص الحصول على التعليم على المستويات اإلقليمية والوطنية والمجتمعية - 3- الحصيلة  :16جدول ال

المشروعات  مؤشر الحصيلة

 ذات الصلة

المشروعات التي أبلغت 

عن توافر بيانات كافية 

 لتقييم األداء

 يسيةالمعالم الر  تصنيف األداء

    مؤشر القدرة المحلية: 3-1- 
 

  أال م المبروعان المبلغان عن مؤشر القدرة

المحلية العام في تعزيز برامج األمن الغذائي 

 2015الوطنية، وحققا المراحل الرئيسية لعام 

  لم يتم تطوير من جية قائمة على مؤشر القدرة

المحلية لقياس الحالة التغذوية؛ وينظر 

واليلة لمعرفة التطورات  في أفضل البرنامج

 في تنمية القدرات في هذا المجال المواضيعي

  مبروعا مبلغا  13مبروعات من  9حققت

ببأن تنمية القدرات في مجال برامج الومبات 

أو أكثر من األهداف/المراحل  %90المدرالية 

مبروعات  3؛ وحققت 2015الرئيسية لعام 

  أخرى تقدما متواضعا

 0 0 3 برامج األمن الغذا ي% 

 6 2 3 عام %  

 ال ينطبق — — — التغذية 

 6  13 28 الوجبات المدرسية%  

 

لتغذية ونظم األمن الناتج هاء: إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز إدارة سلسلة اإلمدادات الغذا ية والمساعدة الغذا ية وا

 ت األمن الغذا يالغذا ي، بما فيها نظم معلوما

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

عدد عمليات التقييم الوطني/ممع البيانات التي يبكل في ا األمن الغذائي والتغذية مزءا من الدعم المقدم 

 البرنامجمن 

 بيانات غير كافية

 نات غير كافيةبيا عدد أنبطة الدعم التقني المقدمة ببأن رصد األمن الغذائي والمساعدة الغذائية

 الناتج واو: تعزيز النُظم الوطنية لرصد اتجاهات األمن الغذا ي والتغذية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

 %5  154 162 عدد النظراء الحكوميين المدربين على ممع بيانات األمن الغذائي والتغذية وتحليل ا

 %   69 70 البرنامجالتي تصدر بدعم من عدد تقارير رصد/مراقبة األمن الغذائي والتغذوي 

 الناتج الم: إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز إدارة األمن الغذا ي، والتغذية، والوجبات المدرسية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

ك تنفيذ البرامج التغذوية وغير ذلفي مجال تصميم و البرنامجعدد الموظفين الحكوميين الذين يدرب م 

 ة/اإلدارية(التراتيجيمن المجاالت المتصلة بالتغذية )التقنية/اال
9 042 6 640  3% 

 الناتج ميم: صياغة سياسات وطنية للتغذية و/أو الوجبات المدرسية و/أو شبكات األمان و/أو وضع أُطر تنظيمية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر الناتج

)التغذية، والومبات المدرالية، وشبكات  البرنامجمج الوطنية التي يتم إعدادها بدعم من عدد البرا

 األمان(
300 296   % 

 بيانات غير كافية عدد الياالات شبكات األمان الوطنية المراعية للجوانب التغذوية
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 المدخالت المالية

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشر المدخل

 %12 13 111 ية مقابل المتطلبات التبغيلية المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية(قيمة النفقات الفعل

 النتا ج الشاملة

: االعتبارات الجنسانية، 2017-2014 للبرنامجة التراتيجييركز هذا القسم على المجاالت الباملة الثالثة المحددة في إطار النتائج اال -204

على دمج هذه العناصنننر في  البرنامجرين، والبنننراكات. ويعتمد تحقيق نواتج وحصنننائل والحماية والمسننناءلة أمام السنننكان المتضنننر

ة. اإلنجازات في المجاالت البامل البرنامجتخطيط المبروعات وتصميم ا وتنفيذها ورصدها. وهذه هي السنة الثانية التي يرصد في ا 

 ويوفر التحليل التالي مقارنات واتجاهات حيثما يمكن.

 جنسانيةاالعتبارات ال

اتخاذ القرار داخل األالننرة فيما يتعلق باالننتخدام التحويالت  (1تعكس النتائج في تحسننين المسنناواة بين الجنسننين وتمكين المرأة ما يلي:  -205

تكافؤ فرص التدريب على طرائق  (3التوازن بين الجنسنننين فيما بين قيادة لجان إدارة المبنننروعات؛  (2القائمة على النقد أو األغذية؛ 

 (.17زيع )انظر الجدول التو

 نتيجة شاملة: تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة : 1الجدول 

المشروعات المبلغة عن  المشروعات ذات الصلة مؤشر األداء

 األداء

المشروعات التي حققت 

 األهداف

    نسبة األالر التي:

تتخذ في ا النساء القرارات ببأن االتخدام التحويالت  -

 على النقد أو األغذية في األالرة القائمة
121 107 81% 

 %62 103 120 يتخذ في ا الذكور القرارات -

 %47 120 138 تبترك في ا اإلناث والذكور في اتخاذ القرارات -

نسبة النساء المستفيدات الالتي يبغلن مناصب قيادية 

 في لجان إدارة المبروعات
143 124 70% 

ان أعضاء المبروعات نسبة النساء األعضاء في لج

 المدربات على طرائق التوزيع
134 116 72% 

ببنننأن المسننناواة بين الجنسنننين في زيادة قوة النسننناء والفتيات في اتخاذ القرار فيما يتعلق باألمن  البرنامجويتمثل أحد أهداف النننياالنننة  -206

رأة توامه حرمانا امتماعيا واقتصنننناديا في العديد الغذائي والتغذية في األالننننر والمجتمعات المحلية والمجتمع: هذا ال دف م م ألن الم

في زيادة قدرة المرأة في اتخاذ القرار ببننأن االننتخدام الموارد  البرنامج. والنناهمت مبننروعات البرنامج (45)من البلدان التي يعمل في ا

 في المائة من المبروعات ال دف ل ذا المؤشر. 81؛ وحققت 2014أكثر من عام  –بلدا  55في 

تفسير مؤشر اتخاذ المرأة للقرار مع المؤشر الخاص بالرمال ومؤشر اشتراك النساء والرمال في اتخاذ القرار. ومقارنة بعام وينبغي  -207

وهي خطوة إيجابية في تنفيذ هدفي  –، قدم أكثر من ضعف عدد المبروعات بيانات عن االشتراك في اتخاذ القرار في األالر 2014

سين الث ساواة بين الجن الة الم ساء والفتيات. اليا بأن على اتخاذ القرارات من قبل الن ساواة، والثالث ب بأن المباركة على قدم الم اني ب

 وأشارت عدة مبروعات إلى أن أعمال التوعية والحمالت شددت على أهمية اتخاذ قرارات مبتركة في األالر.

                                                           
(45)  http://progress.unwomen.org/en/2015/ 

http://progress.unwomen.org/en/2015/
http://progress.unwomen.org/en/2015/
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ع الموارد، أن الرمال يتخذون قرارات أكثر عندما ، وهو ما يبكل أكثر من ثلثي مجموالبرنامجمبروعا في  20وأظ ر تحليل ألكبر  -208

تقدم المساعدة القائمة على النقد؛ وأفادت المبروعات التي كانت في ا معظم المساعدة قائمة على األغذية إنجاز أكبر لألهداف بالنسبة 

 التخاذ المرأة للقرار.

ن في قيادة الجنسين وتمكين المرأة أيضا على التوازن بين الجنسي تحقيق ا في تحسين المساواة بين البرنامجوتبتمل النتائج التي يعتزم  -209

، أبلغ عدد أكبر بكثير من المبروعات عن 2015لجان إدارة المبروعات وتكافؤ الفرص في التدريب على طرائق التوزيع. وفي عام 

. وفي 2014جاهات الملحوظة في عام مبنننناركة المرأة في لجان إدارة المبننننروعات وفي التدريب على طرائق التوزيع، مما أكد االت

كما هو الحال في العمليات اإلنسنننانية  –في المائة من المبنننروعات المبلغة حققت األهداف، في بعض السنننياقات  70حين أن أكثر من 

رامج يز بفإن هناك حامة إلى مزيد من العمل لتبننجيع مبنناركة المرأة في أنبننطة القيادة وتعز –في البننرق األوالننط والقرن األفريقي 

 التدريب المقدمة من خالل البركاء.

 الحماية والمساءلة أمام السكان المستفيدين

في مميع برامجه، على ضمان تسليم المساعدة الغذائية واالتخدام ا في ظروف آمنة وخاضعة للمساءلة وكريمة. وكان البرنامج يعمل  -210

يانات عن الحماية والمساءلة أمام السكان المستفيدين وأبلغت عن ا. ب البرنامجهو العام الثاني الذي رصدت فيه مبروعات  2015عام 

في المائة أبلغت عن مؤشننننننر  45وفي المجالين، كانت هناك زيادات كبيرة في أعداد المبننننننروعات التي أبلغت عن بيانات األداء: 

النتائج التي تحققت، مصنفة حسب  18في المائة أبلغت عن األشخاص الذين يعلمون بومود البرامج. ويعرض الجدول  60السالمة و

 نوع الجنس.

 نتيجة شاملة: تقديم مساعدات البرنامج واستخدامها في ظروف مأمونة ومسؤولة وكريمة : 1الجدول 

المشروعات المبلغة عن  المشروعات ذات الصلة مؤشر األداء

 األداء

للمشروعات  النسبة المئوية

 التي حققت األهداف

ن الذين ال يتعرضون لمباكل تمس نسبة األشخاص المعاني

 البرنامجالالمت م أثناء الفرهم من وإلى برامج 
101 94 97% 

 %96 97 115  النساء –

 %96 99 112  الرمال –

نسبة األشخاص الذين يحصلون على المساعدة والذين يتم 

البرامج، وما اليحصل أحد إبالغ م باألشخاص المباركين في 

 يمكن م التقدم بالبكوى فيه عليه الناس، والمكان الذي

104 93 67% 

 %65 106 123  النساء –

 %67 107 120  الرمال –

في المائة من المبنننننروعات المبلغة. غير أن المبنننننروعات في البلدان  97وظل تحقيق األهداف لمؤشنننننر السنننننالمة عاليا مدا، إذ بلغ  -211

والجم ورية العربية السورية واليمن، الحظت أن النتائج ببأن  المتضررة من النزاعات، مثل أفغانستان والصومال ومنوب السودان

التعرض لمخاطر السالمة قد ال تكون دقيقة بسبب حساالية مناقبة قضايا السالمة. وتبتمل شواغل الحماية التي لم يبلغ عن ا في كثير 

ى الوصنننول بسنننبب الحوامز على الطرق من األحيان ببنننكل كاف على العنف القائم على نوع الجنس، والسنننرقة واإلكراه، وقيود عل

 ونقاط التفتيش التابعة للجماعات المسلحة، والغارات الجوية.

على تدابير لتخفيف التعرض لمخاطر الحماية، مثل ضنننننمان الوصنننننول بأمان عن طريق زيادة عدد مواقع التوزيع،  البرنامجويركز  -212

ل الوقت الذي يسننننننتغرقه السننننننفر والتعرض للمخاطر؛ وتقليل االزدحام وبنائ ا على مقربة من األماكن التي يعيش في ا الناس، وتقلي

وفترات االنتظار في مواقع التوزيع؛ وتوعية المجتمعات المحلية بمعايير االالننننت داف واالالننننتحقاقات، والحد من التوترات؛ وإنبنننناء 

 آليات البكاوى والتعقيبات، إلدارة البواغل التي يثيرها المستفيدون.
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البعة والت -213 ستفيدين األهداف وحققت  . ويرمع 2014أقل من عام  –ون في المائة من المبروعات المبلغة عن تقديم المعلومات إلى الم

هذا االنخفاض إلى الزيادة الكبيرة في اإلبالغ عن هذا المؤشننننر. وأشننننارت بعض المكاتب القطرية إلى التحديات الناشننننئة عن أالننننئلة 

معايير االالننننننت داف،  – م ا. كما أن المؤشننننننر يعكس النتائج في ثالثة مجاالت الدراالننننننة االالننننننتقصننننننائية التي كان من الصننننننعب ف

 واالالتحقاقات، وأين يمكن تقديم البكاوى؛ ولذلك تتأثر النتائج حتى عندما يكون األداء ضعيفا في واحدة فقط من هذه المجاالت.

ق إنبنننناء آليات البننننكاوى والتعقيبات، وتعزيز م ودا متضننننافرة لتحسننننين توفير المعلومات عن طري البرنامج، بذل 2015وفي عام  -214

 التوعية من خالل البركاء، وزيادة االنخراط مع الببكات المجتمعية لنبر المعلومات.

 الشراكات

، 2015. وفي عام للبرنامجة الننتراتيجيالبنناملة في هذا المجال الصننلة بين البننراكات وتحقيق األهداف االالبرنامج تعكس مؤشننرات  -215

في المائة مقارنة بالعام السنننابق. وهذه الزيادة تعني  40عات المبلغة عن مميع مؤشنننرات البنننراكة الثالثة بأكثر من زاد عدد المبنننرو

 (.19المزيد من الرصد واإلبالغ ببكل متسق عن نتائج البراكات على مستوى المكاتب القطرية )انظر الجدول 

 وتكوين الشراكات والحفاظ عليها نتيجة شاملة: تنسيق تدخالت المساعدة الغذا ية : 1الجدول 

المشروعات المبلغة عن  المشروعات ذات الصلة مؤشر األداء

 األداء

للمشروعات  النسبة المئوية

 التي حققت األهداف

نسبة أنبطة المبروع المنفذة بمباركة من 

 شركاء تكميليين
184 160  93% 

عدد المنظمات البريكة التي تقدم مدخالت 

 وخدمات تكميلية
187 158 77% 

قيمة األموال التكميلية التي يقدم ا البركاء إلى 

 المبروع
121 85 67% 

في االنخراط مع البننننننركاء المكملين لتمكين االننننننتخدام مميع الموارد المتاحة بكفاءة لخدمة  البرنامجوتظ ر النتائج بوضننننننوح ن ج  -216

في المائة من أنبننطة المبننروعات من خالل شننراكات تكميلية؛  90 المجتمعات المحلية والناس بطريقة أكثر فعالية. وتم تنفيذ أكثر من

 وقدم أكثر من ثالثة أرباع البركاء مدخالت وخدمات.

 لبرنامجاوحصل ثلثا المبروعات على المستويات المقررة من الموارد التكميلية من البركاء. وفي بعض البلدان، مثل الفلبين، احتفظ  -217

في ذلك مع ال يئات الحكومية، مسنناهما بموارد مالية وموارد أخرى. والنناعدت األموال التكميلية ، بما 2014بمعظم شننراكاته من عام 

 من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبركاء اآلخرين على تحسين النتائج اإلممالية للمبروعات.

 نتا ج مشروعات الصناديق االستئمانية

يتلقى أيضنننا مسننناهمات محليا  البرنامجعادة على أداء المبنننروعات الممولة من أطراف متعددة. غير أن  سننننويداء الاأل يركز تقرير -218

العادية. ويمكن أن تبنننتمل هذه األنبنننطة على االنننت داف مسنننتفيدين مختلفين فضنننال عن تقديم  البرنامجلتمويل أنبنننطة خارج عمليات 

بية. ويمكن البروع في إنباء صناديق االتئمانية على أي مستوى من مستويات بميزة نسالبرنامج المساعدة التقنية في مجال يتمتع فيه 

الحكومة، أو وكالة أخرى من وكاالت األمم المتحدة، أو المنظمات غير الحكومية، أو منظمة ال ت دف إلى تحقيق  المنظمة مع هيئة

 (46)ية.الربح أو كيان خاص. ويمكن أن تأخذ شكل مبروع صندوق االتئماني أو منحة تبغيل

                                                           
 عادة لبرامج التعزيز المؤالسي. – البرنامجفي المنحة التبغيلية، يتم تخصيص األموال من م ة مانحة واحدة أو أكثر لعدة مجاالت في  (46)
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، المنفذة على الصنعيدين القطري واإلقليمي للبرنامجويعرض هذا التقرير نظرة عامة على نتائج مبنروعات أكبر صنناديق االنتئمانية  -219

 حول العالم. البرنامجلتقديم صورة أشمل إلنجازات 

 نظرة عامة

البرنامج . وينفذ 2015خالل عام  (48)الث مناطقفي ث (47)بلدا 13نفذت عمليات الصننناديق االالننتئمانية المبلغ عن ا في هذا القسننم في  -220

 مبنننننروعات الصنننننناديق االالنننننتئمانية فقط. ويبين البنننننكل –الجم ورية الدومينيكية وال ند وناميبيا  –حاليا في ثالثة من هذه البلدان 

 النطاق الجغرافي والبرامجي للعمليات التي مرى تحليل ا. 12

 

 2015تئمانية للبرنامج في عام أكبر مشروعات الصناديق االس :12الشكل 

 

 

الدعم إلى السلطات الوطنية والمحلية لتنفيذ البرامج من خالل تقديم المساعدة الغذائية المباشرة، والدورات التدريبية،  البرنامجوقد قدم  -221

غذية المدرالنننية، والت . وتبنننتمل مجاالت البرامج على الومباتللبرنامجوتعزيز التبنننريعات والسنننياالنننات الوطنية في مجاالت الخبرة 

 للطوارئ واالالتجابة ل ا، والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود. التعدادواألمن الغذائي، واال

ضمن مبروعات الصناديق االالتئمانية. ووصل برنامج  البرنامجمليون مستفيد مباشر من المساعدة الغذائية التي يقدم ا  1.6واالتفاد  -222

ية ف مليون شننننننخص، في حين أن البرامج في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وكولومبيا،  1.2ي هندوراس إلى الومبات المدرالنننننن

 بما في ذلك الطالب والحوامل والمرضعات، واألطفال. –والجم ورية الدومينيكية، والسلفادور، وليسوتو الاعدت نحو نصف مليون 

للسننلطات المحلية في والية أوديبننا عن طريق تحسننين كفاءة  البرنامجعم مليون شننخص من د 30وفي ال ند، من المتوقع أن يسننتفيد  -223

مليون شننخص آخر من  35نظام التوزيع العام المسننت دف من خالل االننتخدام الحلول البيومترية المخصننصننة. ومن المتوقع أن يسننتفيد 

ل الوطني للومبات المدرالننية، المنفذ من خالفي تصننميم البرنامج  البرنامجبدء تطبيق ن ج مماثل في والية كيراال. وفي بيرو، النناهم 

                                                           
  جم ورية الدومينيكية وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وهندوراس وال ند وليسوتو وناميبيا ونيكاراغوا وباراغواي وبيرو.دولة بوليفيا المتعددة القوميات وكولومبيا وال (47)

 وآاليا وأوقيانواليا والمحيط ال ادئ.؛ فريقيالجنوب األو ؛أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (48)
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نه  فاد م مائي واالننننننت حدة اإلن لب في أكثر من  3.6برنامج األمم المت طا لة على  60 000مليون  حاالت أمث هذه ال مدرالنننننننة. وتوفر 

 (49).البرنامج" في "المستفيدين من تغيير السياالات والممارالات

 المعالم األساسية لألداء

في مميع أنبطة وأالاليب العمل مع الحكومة المضيفة في النجاح في تعزيز القدرات الوطنية. وتصمم  برنامجللالبامل  يتمثل االلتزام -224

ة الننننتراتيجيمبننننروعات الصننننناديق االالننننتئمانية للمسنننناهمة في تحقيق الحصننننائل بما يتماشننننى مع أهداف التنمية الوطنية والخطة اال

ئج التي تحققت من خالل األنبطة بما في ذلك الومبات المدرالية، والتغذية، والقدرة . وتقدم األمثلة أدناه نظرة عامة على النتاللبرنامج

 على الصمود، واالالتعداد للطوارئ واالالتجابة ل ا، وكل ا تدعم تحسين كفاءة برامج شبكات األمان الوطنية.

ج الوطني للومبات المدرالنننننية المنفذ في الملكية المالية الكاملة للبرنام 2015. تولت حكومة ليسنننننوتو خالل عام الومبات المدرالنننننية -225

مدرالننة واختبرا نماذج الالننتكمال حصننص  16 000والحكومة إلى أكثر من  البرنامج. وفي هندوراس، وصننل البرنامجشننراكة مع 

المبتراة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بدعم  –البيض والخضروات والفواكه  –الومبات المدرالية باألغذية الطازمة 

الدعم إلى وزارة التعليم الناميبية في تطوير مبروع لتنويع السلع األالاالية يوفر الحليب المقوى  البرنامجن الحكومات المحلية. وقدم م

لى أيضننا السننلطات البيروفية ع البرنامجوالبسننكويت عالي الطاقة لتحسننين محتوى الومبات المدرالننية من المغذيات الدقيقة. والنناعد 

المدرالننية. وفي كل من هذه المبننروعات، زادت معدالت االلتحاق بالمدرالننة والحضننور خالل العام. وفي  تحسننين حصننص الومبات

، 2015في عام  –كجزء من خطة ومبة منتصننننننف اليوم الوطنية  –لتقوية األرز بالحديد  البرنامجمبننننننروع يدعمه ال ند، انت ى 

 ن تالميذ المدارس.الحديد بي حاالت فقر الدم النامم عن نقصبانخفاضات كبيرة في 

أنبطة بناء القدرات في السلفادور لتحسين الحالة التغذوية للفئات األكثر ضعفا من السكان. وركز المبروع على  البرنامج. نفذ التغذية -226

 المرتبطة بتوافر أغذية مغذية خاصننننة في محالت السننننوبر ماركت لكل من التدخالت التغذوية شننننديدة التأثير واالننننتخدم آلية القسننننائم

. وتبننير نتائج الرصنند إلى أن ثالثة 2015بلدية خالل عام  35بلديات إلى  7المسننتفيدين والبننرائح األخرى من السننكان، فتوالننع من 

أرباع من األطفال الذين حصلوا على مساعدة كانوا يست لكون الحد األدنى من الغذاء المقبول، وهو تحسن كبير مقارنة بخط األالاس. 

ن  20والحكومة انتبنننننار فقر الدم بنسنننننبة تزيد عن  جالبرناموفي بيرو، خفض  نقطة مئوية بين األطفال دون النننننن الخامسنننننة. وحسننننن 

المبننروع إمكانية الحصننول على الغذاء الغني بالحديد وشننجع عادات األكل الصننحية والنظافة. وحصننل ضننعف عدد األشننخاص على 

ائل التغذوية أيضننا في الجم ورية الدومينيكية، حيث تم تدريب مقارنة بالعام الذي الننبقه. وزادت الرالنن 2015رالننائل تغذوية في عام 

قادة المجتمعات المحلية وحصنننننننل أكثر من  2 000 يا. وفي  40 000من  من األطفال وكبار السننننننن على أغذية مغذية منتجة محل

 قواة بالعديد من العناصر.طفل من خالل برامج توفر مسحوق المغذيات الدقيقة واألغذية الم 60 000إلى  البرنامجكولومبيا، وصل 

لى في دولة بوليفيا المتعددة القوميات عالبرنامج . ركز برنامج التحويالت القائمة على النقد المبننروطة الذي نفذه القدرة على الصننمود -227

قني ومالي دعم تإنباء أصول تتراوح من البنية التحتية إلدارة التآكل إلى الحدائق المجتمعية وخطط إعادة التبجير. وأنبئت األصول ب

من البلديات المبننناركة، بما يتماشنننى مع آليات التنسنننيق الوطنية والمحلية التي أنبنننئت باالشنننتراك مع وزارة التنمية الريفية. ولتعزيز 

القدرة على الصننننمود، الننننيتعين دمج هذا الدعم مع األنبننننطة األخرى، مثل التغذية، لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على امتصنننناص 

 ت.الصدما

الت البرنامج. أمرت الوكاالت الحكومية في ناميبيا في شراكة مع لحاالت الطوارئ واالالتجابة ل ا التعداداال -228 ين تحليال لل باشة ودرا

تكنولوميات متنقلة مديدة لجمع البيانات، مما معل من األالننن ل على الحكومة ممع  البرنامجلرصننند األمن الغذائي والتغذوي. وأدخل 

للطوارئ  النننننتعدادعقد حلقات عمل في مجال اال البرنامجسنننننرعة. وفي تسنننننعة من بلدان أمريكا الالتينية، يسنننننر ب ونبنننننر المعلومات

واالالننتجابة ل ا تتعلق باألمن الغذائي والتغذوي؛ وكان ال دف من مبنناركة الج ات الحكومية وغير الحكومية هو تحسننين التنسننيق قبل 

 وفي أعقاب حاالت الطوارئ.

                                                           
 أنواع المستفيدين(. 1-، البكل ثالثا2018-2015ترة )خطة اإلدارة للف A/1-WFP/EB.2/2014/5وفقا للوثيقة  (49)
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مذكرة تفاهم مع حكومة ال ند لدعم السننلطات لضننمان الحصننول على أغذية آمنة ومغذية  2015في عام  البرنامج. وقع شننبكات األمان -229

شننننبكات األمان الثالث الوطنية الرئيسننننية القائمة على  البرنامجوكافية والحد من الننننوء التغذية وفقا ألهداف متفق علي ا دوليا. ويدعم 

مليون شننخص من الضننعفاء، وهو أكبر برنامج ومبات مدرالننية في العالم؛  800لذي يغطي األغذية: نظام التوزيع العام المسننت دف ا

مليون طفل؛ والخدمات المتكاملة لتنمية الطفل، الذي يسننت دف الضننعفاء من  120وخطة ومبة منتصننف اليوم الذي يصننل إلى حوالي 

القياالنننات البيومترية لتسنننجيل المسنننتفيدين وإصننندار القائم على  التكنولومي، نجحت تجربة الحل 2015النسننناء واألطفال. وفي عام 

مليون شننخص. ويجري اتباع ن ج  30بطاقات التموين في والية أوديبننا، والتي كانت مصننممة لتوالننيع نطاق ا ويتوقع أن يسننتفيد من ا 

مسنناعدة الغذائية حيث ال في ال ند نموذما مثاليا لل البرنامجمليون شننخص آخر. ويعد عمل  35مماثل في والية كيراال، الننيسننتفيد منه 

في السنننننياالنننننات والنظم الوطنية إلى  البرنامجتحويالت غذائية مباشنننننرة ولكن حيث تؤدي القيمة المضنننننافة ومدخالت  البرنامجيقدم 

 مساعدة الماليين من المستفيدين.

 الخالصة

ر شنيوعا من ا لتعزيز قدرة الحكومات من خالل مبنروعات صنناديقه االالنتئمانية مجموعة واالنعة من األنبنطة، واألكثالبرنامج ينفذ  -230

على تقديم الخدمات االمتماعية بطريقة تتسم بقدر أكبر من الكفاءة والتنسيق والتماالك. وفي بعض الحاالت، فإن تقديم األغذية ببكل 

 عرفة إلى الج اتعلى نقل الم البرنامجمباشننننننر أو التحويالت القائمة على النقد تُكمل البرامج الوطنية؛ وفي حاالت أخرى، يركز 

 .للبرنامجالمحلية فقط. وتعتبر الصناديق االالتئمانية اعترافا صريحا من الحكومات المعنية بالميزة النسبية 

البال إلدماج إدارة مبروعات الصناديق االالتئمانية في نظمه وعملياته العادية لتصميم المبروعات،  البرنامج، حدد 2015وفي عام  -231

 .2016بالغ المؤالسي. والوف يواصل في هذا اإلدماج خالل عام والميزنة، والتنفيذ واإل
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 الجزء الثالث: األداء التنظيمي حسب أبعاد نتا ج اإلدارة

 نظرة عامة

(. وتركز أبعاد نتائج 2017-2015في خطة اإلدارة )الواردة مقابل أبعاد نتائج اإلدارة  البرنامجيقدم الجزء الثالث تقريرا عن أداء  -232

للتأكد من أن  –والعمليات والنظم، والمساءلة والتمويل  ،ن، والبراكات، والبرامجوالعامل –أولوية  ذاتخمسة مجاالت  اإلدارة على

 :البرنامج

  والمساءلة؛ والتواصليتمحور حول العاملين فيستثمر في قدرات الموظفين والتعلم في ثقافة من االلتزام 

 لمحلية، والحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وشنننريك مفضنننل بالنسنننبة للمسنننتفيدين، والمجتمعات ا

 والقطاع الخاص؛

 ويقدم المساعدة بفعالية وكفاءة للمستفيدين، ويبني القدرات؛ 

 تكار؛االبوتقاالم ال، والتعلم، واإلمداد ولديه نظم تعمل بكفاءة لدعم تصميم وتنفيذ المبروعات على النحو األمثل، والالالل 

 وهو ممول بالكاملقيمة مقابل المال والمساءلة عن مميع موارده، الفيقدم  ،بالبفافية ويتسم . 

ف - -233 نتيجة من نتائج اإلدارة تبنننننمل إطار النتائج االالنننننتراتيجية  20األداء المتوقع في إطار كل بعد من أبعاد نتائج اإلدارة في  ويُعر 

لنسننبة لكل نتيجة من نتائج اإلدارة عن طريق المقارنة بين مؤشننرات األداء األداء ويبلغ عنه با البرنامج(. ويقيس 13)انظر البننكل 

قابل ألف األداء م-الرئيسنننننية وما يتصنننننل ب ا من أهداف في بداية كل عام وبين األداء الفعلي في ن اية العام. ويرد في الملحق الثالث

شنننننرات األداء الرئيسنننننية، فسنننننتقدم معلومات األداء مميع المؤشنننننرات المسنننننتخدمة. وإذا لم تتوافر بيانات كمية بالنسنننننبة لبعض مؤ

 .بمصطلحات نوعية

 باء(.-هذا القسم من تقرير األداء السنوي نفس الرموز اللونية المستخدمة في الجزء الثاني )انظر الملحق الثالث ويستخدم -234
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  201- 201إطار نتا ج اإلدارة للبرنامج للفترة  :13ل لشكا

 
 

سية أداء قويا على  2015عام  في البرنامجكان أداء و -235 في أبعاد نتائج اإلدارة وما يتصل ب ا من نتائج اإلدارة ومؤشرات األداء الرئي

م كبير على نطاق مميع األبعاد الخمسنننننة  البرنامج(. وألول مرة، يسنننننتطيع 20ومه اإلممال )انظر الجدول  أن يعلن عن إحراز تقدخ

ي عام )االالتقصاء العالمي( الذي أمر البرنامجبية لالالتقصاء العالمي آلراء الموظفين في لنتائج اإلدارة. وهذا يعكس النتائج اإليجا

تحسننننننينات من عام إلى ؛ وال2014، والذي أفاد اإلبالغ عن البعد الخاص بالعاملين، والذي لم تتوف ر له بيانات كافية في عام 2015

 مويل.بُعد المساءلة والتالمبلغ عن ا في إطار آخر في المؤشرات 

ه اإلطار الحالي لنتائج اإلدارة  -236 د للمنظمةإلى خمس أولويات رئيسية  االنتباهووم  قدم المحرز في وفي ضوء الت. 2013في عام  تُحدِّ

 إلطار الجديد للنتائج المؤالسية. ع االنتائج والغايات عند وضأهمية يلزم االتعراض االتمرار ال، 2015عام 

نوالعاملالمساءلة والتمويل

الحصول على موارد يمكن 

 التنبؤ بها وفي الوقت المناسب

وتتصف بالمرونة

استخدام أطر للمساءلة

تخصيص الموارد بطريقة 

ءةاستراتيجية، وبشفافية وكفا

البرهنة على اإلدارة الفعالة 

للموارد

تعلم الموظفين على نحو فعال 

وتطوير المهارات

الحصول على المواهب وإدارتها 

االجتذاب والتعيين )بفعالية 

(والنشر

ية
 
تي
را
ست
ال
ج ا
ائ
نت
 ال
اد
  
 

ر 
دا
 
ج ا
ائ
نت

االستراتيجية تعزيز الشراكات 

والتنفيذية 

الشراكات

تحسين االتساق والفعالية في 

منظومة األمم المتحدة

تحقيق أهداف الشراكات

العمليات والنظم

منصات مواتية للتعلم والتقاسم 

واالبتكار

تصميم برامج عالية الجودة

والموافقة

عليها في الوقت المناسب 

سلسلة إمدادات ذات كفاءة 

م تسلي من تمكنتكاليفية 

ت المساعدة الغذا ية في الوق

المناسب

عمليات ونظم مرشدة وفعالة 

لتصريف األعمال

البرامج

اكتساب الدروس وتعميم 

االبتكارات

التمشي مع األولويات الحكومية 

وتعزيز القدرات الوطنية

إبال  نتا ج البرامج ومناصرتها 

بفعالية

استجابات البرامج مال مة وقا مة 

دلةاألعلى 

تحول    ا   

 ع   ريق ال مليات والن   

نوات  ل  

تقد  الموارد ال شرية    ال رنامج

والشر ا  م خ    ال ة ا  مية
تم   ال رامج ال  الة م     

 نتا  حصا ل

مقرر  

الفعالة في  الحوكمةتسهيل 

البرنامج

انخراط القوة العاملة مدعمة بقادة 

قادرين على الترويج لثقافة تقوم 

على االلتزام واالتصاالت 

والمساءلة

قوة عاملة مخطط لها 

على نحو مال م

 تقدم قوي نتا ج اإلدارة األداء الكلي حسب أبعاد :20الجدول 

 األداء أبعاد نتا ج اإلدارة

 تقدم قوي العاملون – 1

 تقدم قوي البراكات – 2

 تقدم قوي العمليات والنظم – 3

 تقدم قوي البرامج – 4

 تقدم قوي المساءلة والتمويل – 5
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 العاملون – 1البُعد 

 

وتركز على تنمية قدرات الموظفين لتقديم المسنننننناعدة  أن يكون منظمة تتمحور حول العاملين البرنامجيدل هذا البعد على اعتزام  -237

د االننتراتيجية شننؤون العاملين التي والبرنامج يخدم مببننكل أفضننل للناس الذين  ثاني افق علي ا المجلس في نوفمبر/تبننرين ال. وتحدِّ

 اإلمراءات الالزمة لتحقيق هذا ال دف. منالطائفة الواالعة  2014

االنننتقصننناء عالميا آلراء الموظفين من أمل تقديم نظرة ثاقبة عن مبننناركة الموظفين في  البرنامج، أمرى 2015وفي أبريل/نيسنننان  -238

ممت أالننننئلة االالننننتقصنننناء العالمي البرنامج إلبراز مواطن القوة وتحديد المجاالت التي تتطلب مزيدا من االهتمام. وحقق . وقد صننننُ

. وقد 2012في المائة التي تحققت في عام  44في المائة، وهي نسننننبة أعلى من نسننننبة  70 بنسننننبةمعدال قياالننننيا لإلمابات  البرنامج

 داء المكاتب الفردية وُشعب المقر. ، بما في ذلك أالبرنامجأتيحت نتائج االالتقصاء العالمي بالكامل لجميع موظفي 

في  (50)في المائة 69وقد أالننفر االالننتقصنناء العالمي عن مؤشننرين أو درمتين مركبتين. وقد زادت "درمة مبنناركة الموظفين" من  -239

ا كان وما إذ للبرنامج. وازدادت "درمة بيئة العمل"، والتي تقييس مدى التنظيم الفعال 2015في المائة في عام  70إلى  2012عام 

 . 2015في المائة في عام  78إلى  2012في المائة في عام  72لديه األدوات المناالبة للوفاء بواليته، من 

وثالثة أبعاد لم يطرأ علي ا  2012بُعدا أظ رت تحسينات مقارنة بعام  14بُعدا، من ا  17وتم تجميع أالئلة االالتقصاء العالمي ضمن  -240

مت نتائج (. وكما كا14 البكلأي تغيير )انظر  سِّ ُشعبة، ولذلك قُ سبة لكل مكتب أو  د بالن ن متوقعا، لم تكن النتائج إيجابية ببكل موح 

  . 2015المجموعات مع نتائج أعضاء المجموعات، ووضعت خطط عمل لكي يستعرض ا المبرفون في النصف الثاني من عام 

                                                           
تعني وافقة على السؤال الم فإنوك"، تعكس الدرمة نسبة المجيبين الذين وافقوا أو وافقوا بقوة على الؤال االالتقصاء العالمي. وفي حالة األالئلة المتعلقة ببعد "معايير السل )50(

 اللبية.درمة 

 تقدم قوي  العاملون –األداء الكلي  :21الجدول 

 األداء ج اإلدارةنتا 

 الم ارات: تعلم الموظفين وتنمية الكفاءات بفعالية 1-1
 

الثقافننننة: قننننوة عاملننننة منخرطننننة فنننني العمننننل مدعمننننة بقننننادة قننننادرين علننننى التننننرويج لثقافننننة تقننننوم علننننى االلتننننزام  1-2

 واالتصال والمساءلة

 

  التنظيم: قوة عاملة مخطط ل ا على نحو مالئم 1-3

  ول على المواهب وإدارت ا بفعالية )االمتذاب والتعيين والنبر(المواهب: الحص 1-4
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 حسب البُعد لالستقصاء العالميالنتا ج الكلية  : 1لشكل ا

 

عة لكل مجال. وفي حالة معايير السننننننلوك )األالننننننئلة المتعلقة بالتحرش(، كلما انخفض المعدل* ت ش انخفض مسننننننتوى التحر ، كلمابين هذه الدرمات الردود اإليجابية المجم 

 .الملحوظ

 
 

   المهارات: تعلم الموظفين وتنمية الكفاءات بفعالية 1-1نتيجة اإلدارة 

 النمو والتطور

قياس مدى توافر فرص النمو بالنسننننبة للموظفين. وتبين مميع لو والتطور ثمانية أالننننئلة من االالننننتقصنننناء العالمي تضننننمن بُعد النم -241

 في المائة. 57نقاط مئوية إلى  7. وعموما، فقد تحقق تحسن بمقدار 2012المؤشرات تحقيق تحسن أو عدم حدوث تغيير منذ عام 

  2012  2015 )%( التطوروأسئلة االستقصاء العالمي عن النمو  :22الجدول 
 IBMمعيار 

 61 68 68 فعالة. بصورة بعملي للقيام تدريب من يلزمني ما لدي

 62 36 44 .وتطوري نموي في شخصيا االتثمرمبرفي 

 69 55 61 يزودني بالفرصة للتعلم والتطور. البرنامج

 60 56 61 أن أحقق األهداف المتعلقة بمستقبلي الوظيفي. البرنامجيمكنني في 

 (51)ال تتوافر 54 61 عندما بدأت عملي، تلقيت تومي ات أو معلومات كافية.

 ال تتوافر 46 51 البرنامج.عندما مرى تعييني، أعطيُت توقعات واقعية حول آفاق مستقبلي الوظيفي في 

 60 43 49 بعمل نامح في مجال تنمية قدرات الموظفين. البرنامجيقوم 

 ال تتوافر 50 57 ورالدرجة الكلية للنمو والتط

 IBMاللون البرتقالي = دون معيار شركة  ؛IBMمالحظة: اللون األخضر = يتجاوز معيار شركة 

                                                           
 .IBMشركة ر يقاعدة البيانات الخاصة بمعايال تتوافر بيانات للمقارنة في  )51(
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وكانت النتائج اإليجابية هي أن معظم الموظفين رأوا أن م تلقوا التدريب الالزم ألداء وظيفت م ببنننننكل فعال، وأنه كان باالنننننتطاعت م  -242

. ولكن بعض المجاالت يحتاج إلى مزيد من االهتمام: ومن األمثلة على ذلك، ضننمان أن يسننتثمر جالبرنامتحقيق أهداف م الم نية في 

المديرون في نمو وتطور موظفي م وتنمية قدرات الموظفين عن طريق توفير فرص مناالنننبة للتعلم. وهذه من عناصنننر االنننتراتيجية 

 .2015عام لدرمة أنه لم يتم تسجيله في االالتقصاء العالمي ، ولكنه تأخر ل2015عام  خالل كبيرشؤون العاملين حيث أُحرز تقدم 

 تحسين الفرص للتعلم والنمو

على تنسنننيق وتوفير وتتبع التعلم لجميع الموظفين. ف و يوفِّر والنننيلة الننن لة  البرنامج (LMSلكتروني )التعلم اإل إدارةيسننناعد نظام  -243

 اد من التخطيط ببكل أفضل لتطورهم الم ني. ، ويمكِّن األفربالبرنامجللتعلم على نطاق قوة العمل الخاصة 

  ن إلدارة التعلم. ويسمح هذا النظام للموظفين بوضع خطط م الخاصة بالتعلم، بما في ذلك  2015االتُ ل في عام نظام مديد ومحس 

 التعلم اإللكتروني، والتعلم أثناء الوظيفة، واألنبطة التدريسية. 

 دورة من دورات نظام إدارة التعلم. 22 000ثر من أك 2015في عام  البرنامج واالتكمل موظف 

  ضنننمن  العملتجربة مكتسنننبة أثناء  736في المائة من تعليم الكبار، فقد تم تحديد  70يمثل  العملنظرا ألن اكتسننناب الخبرات أثناء

 اإلطار الم ني.

  ع ت وظيفية وأالنننننناالننننننية مثل الم ارات م اراعن لكي يبننننننمل دورات مديدة  2016نطاق نظام إدارة التعلم لعام  البرنامجيوالننننننِّ

وهي إحدى أولويات  –العروض، والتنوع، والبمول؛ ودورات لغوية تقديم اإلشرافية، وإدارة المجموعات، والتواصل، وم ارات 

 للموظفين الوطنيين. البرنامج

 وضع اُطر مهنية مع فرص لنمو الموظفين وتطورهم

مل اإلطار كاالتُ والتنظيمي.  هيكلهي يستند إليه ذالالعام  التوصيف الوظيفي وغي ر إطارا م نيا مديدا البرنامج، وضع 2014في عام  -244

د الكفاءات والم ارات والخبرات 2015الم ني في عام  بالنسننننننبة لجميع األدوار، ويوفر عددا من المسننننننارات  المطلوبة، وهو يُحدِّ

 : . ويبمل اإلطاربرنامجللالوظيفية في المجاالت الوظيفية اإلثني عبر 

 88 مجموعة من الم ارات والقدرات المطلوبة للمستقبل من أمل توميه إدارة المواهب والتدريب؛ 

 35  مجاال وظيفيا؛ 12مسارا م نيا توضيحيا في 

 736  ملموظفين وكفاءاتا  ممن أمل زيادة نطاق م ارات ذات صلة بالعملفرصة . 

وظفين عن طريق العروض، وحلقات العمل، والدورات التدريبية في وتدعم هذا اإلطار مواد إرشننننادية مسننننتفيضننننة يتم إبالغ ا للم -245

 .اإلنترنتالمكاتب الميدانية وفي المقر. وتتاح مميع المواد على 

في المائة من الموظفين كانوا على دراية  77الردود على االالنننتقصننناء العالمي التي تفيد بأن  هيلتقدم عن االمؤشنننرات ال امة  ومن -246

نقطة مئوية عن عام  13، وهو ما يمثل زيادة بمقدار البرنامج في مسنننننننارهم الوظيفيتقدم في لللمطلوبة بالمواهب والمؤهالت ا

 في المائة من الموظفين كان لدي م ف م واضح لمسؤوليات م الوظيفية. 92أن وب، 2012

 فعالية المدير المباشر

لردود المي تتعلق بتفاعالت الموظفين مع المديرين. وقد عب رت ايركز بُعد فعالية المدير المباشر على ثمانية أالئلة في االالتقصاء الع -247

 .IBMعلى مميع األالئلة الثمانية عن تحقيق تحسن. وفي البع حاالت، تم تجاوز معيار 
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 )%(أسئلة االستقصاء العالمي عن فعالية المدير المباشر  :23الجدول 

 درجة

2015 

 درجة

2012 

معيار 

IBM 

 82 81 84 .م وبصورة تحافظ على الكرامةمبرفي يعاملني بكل احترا

 76 74 78 يحافظ مبرفي على التزاماته.

 75 73 77 .أنا أثق بمديري

 72 70 76 مبرفي يقد رني ويمتدحني عندما أقوم بعمل ميد.

 75 75 76 .مبرفي يستمع إلى شواغلي

 72 70 74 مبرفي يقدم لي تعليقاته على عملي في الوقت المناالب وبصورة مفيدة.

 76 67 71 يبدي مبرفي اهتماما حقيقيا برفاه الموظفين.

 75 73 80 يقد ر مساهمتي. مبرفيأشعر أن 

 75 73 77 الدرجة الكلية لفعالية المدير المباشر

 .IBM؛ اللون البرتقالي = دون معيار شركة  IBMةمالحظة: اللون األخضر = تجاوز معيار شرك

 همت في هذا التحسن:وقد تكون هناك عدة مبادرات الا -248

 البرنامج بين هذا . ويجمع 2014في عام  الذي أطلق الجوع على للقضنننننناء الرائد البرنامجمن خالل ادة واإلدارة يتنمية قدرات الق

ب والتدريب وم ا لومه والتدريب الفعلي لمدة أربعة أش ر.  دورة. وقد ر أكثر  13مكتبا قطريا في  76قياديا من  341 البرنامجدر 

  .واألهميةأنه "إيجابي" من حيث الرضا على في المائة من الموظفين هذا البرنامج  90ن م

  بعد إمراء تغييرات  1 –والرتبة مد  5 –مديدة للموظفين من الرتبة ف  ترقيةتقدير وتنمية م ارة القيادة عن طريق تنفيذ ترتيبات

. ويجري تقييم الموظفين المؤهلين وفقا إلمكانيات م 2013في عام  3-إلى الرتبة ف  1 –في عملية الترقي لموظفين من الرتبة ف 

إنبنناء ُمجم ع لموظفين في  والننوف تفيد النتائج لجنة كبار الموظفين 2015وأدائ م. وقد االننتُكمل أول االننتعراض للمواهب في عام 

 قيادية.الدوار األتقدم نحو للعلى االتعداد 

  والمساءلة والتواصلرطة في العمل مدعَّمة بقادة يروجون لثقافة تقوم على االلتزام الثقافة: قوة عاملة منخ 2-1نتيجة اإلدارة 

 الشمول

ع  -249 ر عن خلفيت م، ، بصرف النظالبرنامجحيث يتم تقييم مميع موظفي للجميع بيئة عمل شاملة ت يئة شؤون العاملين  االتراتيجيةتبجِّ

 ومباركت م وإمكانيات م.

 )%(لعالمي عن الشمول أسئلة االستقصاء ا : 2الجدول 
 درجة

2015 

 درجة

2012 

معيار 

IBM 

جنسي، ، والدين، والتومه الوالعرق، والسنيعاملون باحترام بصرف النظر عن الوظيفة،  البرنامجمميع الموظفين في 

 اإلثني، والقدرة البدنيةاألصل وال وية الجنسانية، و
67 61 77 

 68 48 52 ين على قدم المساواة.ملتزم بإتاحة الفرص لجميع الموظف البرنامج

 74 71 76 مبرفي يعامل الناس بإنصاف.

غير  81 84 .الثقافات المختلفة في البلدان التي يعمل في ا البرنامجيراعي 

 متوفر

 83 78 81 ه.موظفيبين التنوع الثقافي  البرنامجيراعي 

غير  68 72 الدرجة الكلية للشمول

 متوفر

 .IBM؛ اللون البرتقالي = دون معيار شركة  IBMتجاوز معيار شركة مالحظة: اللون األخضر =
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 البرنامجفي المائة من الموظفين بأن  84وعلى النننننبيل المثال أماب  –تقدما في مميع عوامل البنننننمول الخمسنننننة  البرنامجأحرز و -250

يراعي التنوع الثقننافي  البرنييامجأن في المننائننة من الموظفين بنن 81يراعي الثقننافننات المختلفننة في البلنندان التي يعمننل في ننا؛ وأمنناب 

 IBMملتزم بتوفير فرص متسننننننناوية، أي أقل من معيار  البرنامجفي المائة فقط من الموظفين أمابوا بأن  52لموظفيه. غير أن 

 نقطة مئوية. 16بمقدار 

 التوازن بين الجنسين في البرنامج

لمناصننب الفنية الدولية، ويحرز تقدما متسننقا في هذا المجال: فقد العمل من أمل تحقيق التوازن بين الجنسننين في ا البرنامجيواصننل  -251

، وارتفعت نسننبة النسنناء في 2015في المائة في عام  39في المائة إلى  38ارتفعت نسننبة النسنناء الالتي يبننغلن مناصننب قيادية من 

ألفراد المعي نين في وظائف فنية دولية في المائة من ا 55، كان 2015في المائة. وفي عام  42في المائة إلى  41مميع المناصب من 

 في المائة من التعيينات في المناصب القيادية من النساء. 56من النساء، وكان 

 وقد تحقق ذلك عن طريق ما يلي:  -252

 يد زاالنننتراتيجية موم  ة المتذاب المواهب باالنننتخدام حمالت اإلحالة، وقوائم الوكاالت، والقوائم المتخصنننصنننة، والتميِّز بتمثيل الم

 من النساء في المواد التسويقية؛ 

  التنوع؛مجال االتراتيجية مديدة لتنوع التعيين وضعت بواالطة أخصائي في 

  ة برنامج تنمية القدرات القياديمن خالل  البرنامجعن طريق دعم ترقي القيادات النسننننننائية في  اتالقياد الصننننننف الثاني منتعزيز

امج في نموظفا وطنيا ودوليا هذا البر 165االننننتكمل أكثر من  2015ول ن اية عام : بحل(INSPIRE) والمسننننارات الم نية للمرأة

 روما، والقاهرة، وداكار، وموهانسبرغ. 

 التوازن الجغرافي في البرنامج

مئوية  نقطةالتي يبنننغل ا موظفون من بلدان نامية بمقدار  (52)بعد عامين لم يتحقق في ما أي تحسنننن، زادت نسنننبة المناصنننب القيادية -253

في  35من بلدان نامية مقابل  2015في المائة من األفراد المعي نين في عام  43في المائة. وفي مميع الُرتب، كان  30حدة إلى وا

تقريبا في. وتضننم ن العمل  2014في المائة، أي ضننعف معدل عام  22للوظائف القيادية  المقارن؛ وكان الرقم 2014المائة في عام 

 الموظفين الفنيين الدوليين من بلدان نامية لبلوغ هدف الخمسين في المائة:  من أمل تحسين تمثيل نسبة

  التعاون مع وكاالت أخرى في األمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، والقطاع الخاص لتقاالننم أفضننل ممارالننات التعيين من أمل

 تحسين التنوع؛

 قوية؛الغربية لاكاديمية غير األمؤالسات خريجي المواقع  على راإلعالن عن البواغ 

 .االتخدام والائل التواصل االمتماعي المناالبة مغرافيا 

 مشاركة الموظفين

مبنناركة الموظفين الخاص باالالننتقصنناء العالمي مدى تحفيز الموظفين للمسنناهمة في النجاح التنظيمي. وكان من بين  مؤشننريقيس  -254

 وااللتزام، والفخر، واإلحساس بالمسؤولية البخصية.العوامل التي حققت أثرا إيجابيا بالنسبة لمباركة الموظفين: الرضا، 
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 )%( أسئلة االستقصاء العالمي عن المشاركة :25الجدول 
 درجة

2015 

 درجة

2012 

معيار 

IBM 

 72 74 76 كمكان للعمل. بالبرنامجعموما، أنا راض تماما 

 69 70 71 كمكان عظيم للعمل. بالبرنامجيمكنني أن أوصي 

 58 47 47 بحث عن عمل مديد لدى منظمة أخرى.نادرا ما أفكر بال

 78 85 85 البرنامج.أشعر بالفخر ألني أعمل في 

 69 69 70 الدرجة الكلية للمشاركة

 .IBM؛ اللون البرتقالي = دون معيار شركة  IBMمالحظة: اللون األخضر = تجاوز معيار شركة

، على الرغم من النمو الكبير في حاالت الطوارئ واالنننعة 2012عام في المائة منذ  1مبننناركة الموظفين بنسنننبة  مسنننتوىوقد زاد  -255

 بالنسبة لمجموعات الموظفين المختلفة:وزيادات في عدد الموظفين أثناء هذه الفترة. الالنطاق و

  في المائة عن عدد الموظفين العاملين في المقر؛ 3زاد عدد الموظفين في الميدان بنسبة 

  في المائة عن أولئك المعي نين دوليا؛ 7بنسبة  اوطنيزاد عدد الموظفين المعي نين 

 ؛االالتقصاءاتوهو نمط غير معتاد لمثل هذه  – في المائة 5النساء بنسبة من مباركة الرمال أعلى ت مباركة كان 

 ى بنسبة خرالموظفين في مراكز العمل األأكبر من مباركة الموظفين العاملين في مراكز العمل التي تتسم بالمبقة  كانت مباركة

 في المائة. 7

ي ذلك بما ف –وتبنننير هذه النتائج إلى أن عناصنننر االنننتراتيجية شنننؤون العاملين، وخاصنننة زيادة التركيز على الموظفين الميدانيين  -256

كان ل ا تأثير مباشننننننر على  – (53)اإلمراءات المتخذة إلخضنننننناع مميع الموظفين الوطنيين لنفس قواعد ولوائح الموظفين الدوليين

ة الموظفين. وتوضح النتائج أيضا الحامة إلى االتمرار التركيز على التنوع وعلى االعتبارات الجنسانية كما لوحظ آنفا. وقد مبارك

ر السنننننبب في أن  "نادرا" ما  البرنامجفي المائة فقط من موظفي  47تكون الطبيعة المؤقتة لبعض العقود من بين العوامل التي تفسنننننِّ

نقطة مئوية عن  11هذا الرقم بمقدار  ويقل؛ 2012أخرى، وهي نفس نسننننننبة عام  ةمنظم فيمديدة  يفكرون في البحث عن وظيفة

 .IBMمعيار شركة 

في  87كان و. وقد زادت مميع الدرمات، البرنامجوحدد االالنننتقصننناء العالمي المحركات العبنننرة األولى لمبننناركة الموظفين في  -257

من م في المائة  92في المائة أن م مزء من فريق العمل، ورأى  85؛ وشننعر رنامجالب فيالمائة من الموظفين فخورين للغاية بالعمل 

 . البرنامجوأهداف  عمل مومود عالقة واضحة بين 

 درجة بيئة العمل

وأن لديه األدوات الالزمة للوفاء بواليته. وتركز هذه الدرمة على خمسننننننة للبرنامج مدى الفعالية التنظيمية  تقيس درمة بيئة العمل -258

 لة في االالتقصاء العالمي تبير على نحو أفضل إلى رضا الموظفين واألداء التنظيمي. أالئ
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 )%( بيئة العملاسئلة االستقصاء العالمي عن  :26الجدول 
 درجة

2015 

 درجة

2012 

معيار 

IBM 

 82 83 85 الذين أعمل مع م يتعاونون لتنفيذ الم مة. األشخاص

 69 54 67 ي اتخاذ القرارات التي تمس عمل م.هناك تبجيع للموظفين على المباركة ف

 75 61 68 .فعالة بصورة بعملي للقيام تدريب من يلزمني ما لدي

 66 62 67 قدوة لنا فيما يتعلق بقيمنا األالاالية. للبرنامج اإلدارة التنفيذيةتعتبر 

 75 80 83 لمستفيدين.بوضع معايير واضحة لألداء تمكن من تقديم مساعدة عالية الجودة ل في وحدتينقوم 

 76 72 78 بيئة العملالدرجة الكلية على 

 .IBM؛ اللون البرتقالي = دون معيار شركة  IBMمالحظة: اللون األخضر = تجاوز معيار شركة

ئة  يعملية وهي ت مسننننألةتركز على  ، فإن درمة بيئة العملبالبرنامجتمثل درمة المبنننناركة االرتباط العاطفي للموظفين  وفي حين -259

ن يسنننتطيعبيئة  في مميع العناصنننر، وتُعتبر الدرمة الكلية اآلن أعلى من  البرنامج ت درماتفي ا الموظفون أداء وظائف م. وقد تحسننن 

 . IBMمعيار شركة 

 في تحقيق هذا التحسن ما يلي: قد تكون الاهمتوتبمل المبادرات التي  -260

  لمسنننننناعدة المديرين  إلكترونيةعي بأهمية إدارة األداء؛ وتوفير موارد عن طريق زيادة الو البرنامج في داءاألتعزيز ثقافة إدارة

 (54)اإلنترنت؛( على PACEتعزيز األداء والكفاءة ) برنامجوالموظفين على تقدير األداء الفردي؛ وتنقيح عملية االتكمال 

 تنفيذ خطط األداء السنوي في مميع المكاتب لربط األهداف البخصية والتنظيمية؛ 

 الت اإلدارة العليا مع الموظفين عن طريق امتماعات تبمل مميع الموظفين، واالمتماع السنوي لإلدارة العامة، والقيام زيادة تفاع

 بزيارات للميدان؛

 .تحسين نظام إدارة التعلم كما أُشير آنفا 

 المشاركة واالنتماء

بُعدا  14بين من زيادة  أكبر، وكانت 2012في عام  في المائة التي تحققت 59في المائة عن نسنننبة  13 نسنننبتهحقق هذا البُعد تحسننننا  -261

في المائة تبننننننجيعا على اتخاذ قرارات  67المائة من الموظفين أن آراءهم كانت تحظى بالتقدير، ورأى  في 78مرى تقييم ا: رأى 

 .2012عام  عننقطة مئوية  13تمس عمل م؛ وكانت كلتا الدرمتين أعلى بمقدار 

ومتطوعي  ،ليشمل الخبراء االستشاريين، والموظفين العاملين بعقود قصيرة األجل( PACE) والكفاءة داءاأل تعزيز برنامجالتوسع في 

 األمم المتحدة

، والذين برنامجال فيتحققت زيادة في عدد الموظفين الفنيين الدوليين بعقود قصننننيرة األمل، والخبراء االالننننتبنننناريين الذين يعملون  -262

ع يمثلون اآلن أقل من نصنننننف الموظفي  برنامجإطار إدارة  2015في عام  البرنامجن المعي نين دوليا )الملحق الخامس(. ولذلك والننننن 

ليبننمل الخبراء االالننتبنناريين، والموظفين بعقود قصننيرة األمل، ومتطوعي األمم المتحدة. وينبغي  (PACE) والكفاءة األداء تعزيز

 أن يؤدي هذا إلى معايير لألداء أكثر شموال واتساقا.

  قوة عاملة مخطط لها على النحو المال م –التنظيم  3-1ة اإلدارة نتيج
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 شغل الوظا ف الشاغرة

ية بعقود  158، كان هناك 2015في عام  -263 ية دول فة فن األمل مفتوحة للتعيين الخارمي، بما في ذلك وظائف اعتمدها  محددةوظي

في  43و 2014في المائة في عام  46لمائة من ا، مقابل في ا 63تم شننننننغل  – 2015و 2014و 2013المدير التنفيذي في األعوام 

مؤشرا هاما على اقتناء المواهب وتخطيط قوة العمل على حد الواء من حيث التقدم المحرز  العدد. ويُعتبر هذا 2013المائة في عام 

 صاحب عمل. ك" البرنامجالمتذاب المواهب المناالبة، والذي يتعلق مباشرة "بتميخز 

 كل مالك الموظفيناستعراضات هي

مات التي  -264 يا تاح  البرنامج يتعين أن يلبي اتتغي ر االحت يةوالتمويل الم لك يجري  لتلب لذ مات بمرور الوقت. و يا  لبرنامجاهذه االحت

عب المقر، والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب القطرية لضنننمان اتسننناق َمالك الموظفين مع  االنننتعراضنننات ل يكل مالك الموظفين في شنننُ

عب المقر أو المكاتب اإلقليمية، مثل إنبنناء  نتيجةهذه االالننتعراضننات  ما تجرىعادة ومات والتمويل المتاح. االحتيا إعادة هيكلة شننُ

عبة مديدة،  مكتبا  13أُمريت االننننننتعراضننننننات في وفي نبنننننناط البرامج في بلد معي ن. انخفاض كبير زيادة كبيرة أو  حدوث وأشننننننُ

  (56).نديزي، وأربع ُشعب في المقريفي بر البرنامجمكتب ومكتب القاهرة اإلقليمي، و (55)،قطريا

  الحصول على المواهب وإدارتها )االجتذاب والتعيين والنشر( –المواهب   -1نتيجة اإلدارة 

 معدالت االستبقاء

التبقاء ال البرنامجومدى قدرة  البرنامجتوفِّر معدالت االالتبقاء مؤشرا عاما على معنويات قوة العمل في  -265 يِّن ا. مواهب التي يععلى ا

 .2014في المائة في عام  97.4، مقابل 2015في المائة من الموظفين الفنيين الدوليين في عام  97.2نسبة ب البرنامجوقد احتفظ 

 الوقت المستغرق لشغل الوظا ف

غل وظيفة معي نة عن طريق مقارنة تاريخ اعتماد التعيين الخ البرنامجيقيس  -266 تعيين. ارمي مع تاريخ اعتماد الالوقت الذي يسننتغرقه شننَ

شغل الوظائف 2015وفي عام  ستغرقه  يوما.  180يوما، وهو أعلى بدرمة طفيفة عن ال دف وهو  192، بلغ متوالط الوقت الذي ي

 بصنننورة أكثر فعالية. وتحقيقا ل ذا المواهبمن  البرنامجفي تخفيض هذا الوقت لتلبية احتيامات  2016ويتمثل ال دف بالنسنننبة لعام 

معايير التعيين، ونزاهة وشننننننفافية عملية أعلى ال دف، يجري تنقيح عملية التعيين الحالية، مع مراعاة الحامة إلى المحافظة على 

 التعيين. ويتمثل أحد التغييرات ال امة في إدخال أداة التعيين اإللكتروني.

 إدارة المواهب ونشر الموظفين

. 2015طلب حتى ن اية عام  11 000طريق مبادرة مجمعات المواهب، مع تلقي  تم إنبنننننناء احتياطي للمواهب في المسننننننتقبل عن -267

 إلى أفراد ذوي خبرة الابقة ومؤهلين ولدي م الم ارات وقوة الدافع المطلوبة.  الوصولوتتيح مجمعات المواهب للمديرين 

. فعلى النننبيل المثال، ولدعم 2015على نبنننر الموظفين بسنننرعة في حاالت الطوارئ مرة أخرى في عام  البرنامجوقد تجلت قدرة  -268

موظفا مديدا.  162األخرى، و البرنامجشننخصننا إضننافيا من مكاتب  278 البرنامجفي نيبال، نبننر  2حالة الطوارئ من المسننتوى 

إلى مانب قوائم إقليمية لتيسنننير النننرعة نبنننر المزيد من  2014وقد االنننتخدمت قائمة االالنننتجابة للطوارئ، والتي وضنننعت في عام 

 في حاالت الطوارئ. الموظفين

  

                                                           
 بيا. ورية العربية السورية، وتونس، وتركيا، وزامالعراق، ومم ورية إيران اإلالالمية، واألردن، وكينيا، وقيرغيزالتان، ولبنان، وباكستان، والفلبين، والسودان، والجم (55(

 البرامج، وُشعبة اللسلة اإلمداد.و مكتب البؤون القانونية، وُشعبة إدارة ورصد األداء، وُشعبة السياالات (56(
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 الشراكات – 2البُعد 

 تقدم قوي األداء الكلي في مجال الشراكات:  2الجدول 

 األداء نتا ج اإلدارة

  تعزيز البراكات االالتراتيجية والتنفيذية 2-1

  تحقيق أهداف البراكات 2-2

  تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة  2-3

  البرنامجكمة تس يل حو 2-4

حيث أصنننبح شنننريكا مفضنننال وموثوقا به بالنسنننبة للمسنننتفيدين  2015خالل عام  البرنامجأداء من أبعاد نتائج اإلدارة يبين هذا البعد  -269

براكة المؤالسية ) التراتيجية ال بصقل مؤشرات  البرنامجالتي تُلزم  (2017-2014وأصحاب المصلحة. وقد وافق المجلس على ا

 الجديدة. المؤشراتفيه. وترد في هذا التقرير بعض  شركائهقيق الفعالية في إقامة البراكات، وآراء أدائه من أمل تح

  تعزيز البراكات االالتراتيجية وتنفيذها :1-2البعد 

 الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها 

ن أمل التصننننندي للجوع والنننننوء التغذية باالتسننننناق مع شنننننراكاته مع منظمات األمم المتحدة م 2015خالل عام  البرنامجواصنننننل  -270

واالتصنننننناالت، وتنفيذ  دعوةفي أنبننننننطة تعاونية في مجال ال (57)البرنامج: شنننننناركت مميع مكاتب الوطنيةاالحتيامات واألهداف 

منظمة  مه ريالبرامج، وتقديم المبورة في مجال السياالات، ونقل المعرفة، والرصد. وكان البركاء الرئيسيون على المستوى القط

، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسننننف(، ومفوضننننية األمم المتحدة لبننننؤون الالمئين. وعمل لألمم المتحدة األغذية والزراعة

، معترفا بأن الج ود المبذولة على نطاق 3أيضنننننننا مع كيانات األمم المتحدة في مميع حاالت الطوارئ من المسننننننتوى  البرنامج

 معقدة.ال تبغيلالية لتلبية االحتيامات اإلنسانية بصورة مبتركة في بيئات المنظومة تُعد ضرور

 الشراكات مع القطاع الخاص

 89، حد د من ا 2015مليون دوالر أمريكي في عام  94بمسنننننناهمة القطاع الخاص عن طريق توفير  الخاصهدفه  البرنامجتجاوز  -271

-2013مع القطاع الخاص واالننننتراتيجية ممع األموال ) لبرنامجامليون دوالر أمريكي كإيرادات مسننننتدامة. ووضننننعت شننننراكات 

على  البرنامج. وباإلضننافة إلى الدعم النقدي، يحصننل 2015مليون دوالر أمريكي لعام  78( هدفا لإليرادات المسننتدامة قدره 2017

على تحقيق أهدافه  البرنامجدعم في صننننننورة دراية فنية، ومعارف الننننننوقية، وتصننننننريف لألعمال، وابتكارات تدعم بناء قدرة 

، والتغذية، والتحويالت القائمة على النقد، وإدارة البنننؤون اللومسنننتيةاالالنننتراتيجية. وقُدِّمت مسننناعدات لتنمية القدرات في مجاالت 

 .والالمت ا األغذية

  

                                                           
 .2015دة في ألبانيا، واليونان، وفانواتو خالل عام أيضا مع منظمات أخرى تابعة لألمم المتح البرنامجمكتب قطري. وقد تعاون  للبرنامجاالتنادا إلى بلدان يومد في ا  (57(
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 مالمح إيرادات القطاع الخاص - اإلطار 

  إيرادات عينية. –في المائة  4 –مليون دوالر أمريكي  4.1وإيرادات نقدية،  –في المائة  96 –مليون دوالر أمريكي  89.9كان 

  في المائة زادوا من  39مليون دوالر أمريكي، من بين م  78.8مليون دوالر أمريكي. وقد م المانحون القائمون،  15.2قد م المانحون الُجدد

 مساهمات م. 

  ن دوالر أمريكي. المقد مة لحاالت الطوارئ في نيبال عبرة ماليي التبرعاتتجاوزت 

  مليون دوالر أمريكي عن طريق موقعه الببكي  3.9مبلغ  البرنامجحققwfp.org  دوالر أمريكي  650 000وبريده اإللكتروني. وتم ممع

مليون دوالر أمريكي. ومن هذا المبلغ، تم ممع مليون دوالر  4.5أخرى من منصنننننننات رقمية، لتصنننننننل مملة ما تم ممعه من األفراد إلى 

 ي لحاالت الطوارئ في نيبال، وهو ما يسلط الضوء على إمكانية ممع األموال من األفراد لعمليات الطوارئ.أمريك

  في  27 مرتفعة من، 2015تضننم نت المسنناهمات النقدية من المؤالننسننات العامة والخاصننة ثلث المسنناهمات النقدية للقطاع الخاص في عام

 .2014المائة عن عام 

  لمساهمات لعمليات الطوارئ. في المائة من ا 21ُخصص 

النوف يركز على تعزيز عمله مع  البرنامجالمقد مة من المؤالنسنات، فإن  التبرعاتتوضنح زيادة في  العالميةونظرا ألن االتجاهات  -272

 ، ويبحث عن شركاء آخرين لتقاالم رالالته من أمل تحقيق القضاء على الجوع.المؤالساتالبركاء الحاليين من 

 الجنوب والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان

في المائة  48 من 2015في المائة في عام  60المكاتب القطرية إلى في زادت أنبننننننطة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  -273

 ز. وكانت مجاالت التفاعل الرئيسنننية تتمثل في برامج الومبات المدرالنننية، والحماية االمتماعية، غالبا بدعم من مرك2014في عام 

ع ا المكاتب اإلقليمية. ويتزايد التعاون  للبرنامجاالمتياز لمكافحة الجوع التابع  في البرازيل وأنبننننطة التعاون بين األقاليم التي تبننننجِّ

بين بلدان الجنوب في مجاالت من قبيل الوصننننننول إلى األالننننننواق، والتغذية، والحد من أخطار الكوارث، والتكيف مع تغيخر المناخ، 

 مبكر، واالالتعداد لحاالت الطوارئ واالالتجابة ل ا، وال اليما أثناء أزمة فيروس إيبوال. واإلنذار ال

 التعاون بين بلدان الجنوب: دعم البرنامج لوكالة القدرة األفريقية على مواجهة المخاطر -5اإلطار 

م  فريقية على موام ة المخاطر، وهي وكالة متخصنننصنننة تابعة الموارد الببنننرية لوكالة القدرة األ ا في مجالودعم اوتقني اإداري ادعم البرنامجيقدِّ

قوم حكومات تدولة عضنننوا في االتحاد األفريقي. و 32 إلىخدمات إدارة المخاطر من قبيل التأمين ضننند الكوارث الطبيعية  تقدملالتحاد األفريقي 

لتصندي لمج زة ببنكل أفضنل ال دوليةالالنواق األات م إلى وحكوم ضنعفاءاالتحاد األفريقي بتجميع مخاطرها، وتحويل العبء بعيدا على السنكان ال

  ذه المخاطر. ل

مليون دوالر  26بلغت مملت ا  السنننناحل، تلقت حكومات موريتانيا والنيجر والسنننننغال مدفوعاتمنطقة في  ضننننعيفوفي أعقاب موالننننم زراعي 

 1.3مما أتاح ل ا تقديم المسننناعدة في الوقت المناالنننب لنحو ، 2015 /شنننباطفبرايرحتى أمريكي من وكالة القدرة األفريقية على موام ة المخاطر 

رأس من المبننناية. وقد الننناعد ذلك على تجنب حالة كان من الممكن أن ترغم الماليين من األالنننر على بيع أصنننول م  500 000مليون شنننخص و

 من انعدام األمن الغذائي المزمن. زيدي، مما قبول أن المباية نفقتالمعيبية، أو إخراج أطفال م من المدارس، أو ال جرة، أو مجرد 

إطارا االنننننتراتيجيا لمزيد من  (58)2015وتوفِّر النننننياالنننننة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التي اعتمدها المجلس في عام  -274

د ، والموارالتعاون المن جي في مجاالت النننوف تحقق تقدما نحو القضننناء على الجوع عن طريق االنننتخدام الدراية الفنية، والقدرات

مواد ارشنننادية عن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  2016نامية. والنننوف تصننندر في عام البلدان الالمومودة بالفعل في 

 .البرنامجوالية مع ، وتحقيق ا تماشيا واالتكباف ا، اإلمكاناتلمساعدة المكاتب القطرية على تحديد 
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   اكاتتحقيق أهداف الشر: 2-2نتيجة اإلدارة 

 عن الدراسات االستقصا ية ألنشطة المجموعات عمالءرضا ال

مجموعة األمن الغذائي مع  يبنننترك في قيادةومجموعة االتصننناالت في حاالت الطوارئ، كما  اللومسنننتياتمجموعة  البرنامجيقود  -275

 أنبطة المجموعات. عمالء عنالرضا  لقياسدراالات االتقصائية  البرنامجويستخدم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. 

في مم ورية أفريقيا الوالطى ونيبال  (59)عمليات مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئببأن  عمالءللوفي دراالات االتقصائية  -276

. وتم 2014في المائة عن عام  6في المائة، أي زيادة قدرها  89 نسنننبته عمالءمسنننتوى لرضنننا ال البرنامجومنوب السنننودان، النننجل 

خدمات اإلنترنت،  (1المجاالت الرئيسننية ألنبننطة مجموعة االتصنناالت في حاالت الطوارئ: من خمسننة  فيالمسننتخدم  قياس رضننا

وأمن االتصنناالت  (3في المائة؛  91مكتب المسنناعدة لتكنولوميا المعلومات واالتصنناالت  (2في المائة؛  86حيث بلغ معدل الرضننا 

في المائة. وكانت العناصننننر الرئيسننننية التي قيِّم ا  85 الالالننننلكيالتدريب  (5لمائة؛ في ا 85 الالالننننلكيةالبرمجة  (4في المائة؛  86

 ن هي كفاءة الخدمات ومودت ا، والتدريب، وأوقات االالتجابة.والمجيب

ونبننننننر  (61).3عملية، كان خمس من ا حاالت طوارئ من المسننننننتوى  13 (60)، دعمت مجموعة اللومسننننننتيات2015وخالل عام  -277

دراالنننننة االنننننتقصنننننائية  12يوما من أيام الدعم. وفي  1 176العالم، وهو ما وف ر  نطاقفي ثماني عمليات على  موظفا 14 البرنامج

في المائة من المجيبين راضنننين عن الخدمات التي قدمت ا  92للمسنننتخدم عن فعالية وكفاءة أنبنننطة المجموعة في النننبعة بلدان، كان 

 .2014في المائة في عام  84المجموعة، مقابل 

سنوير االالتقصاء وأظ  -278 في المائة رأوا أن المجموعة كانت  88شريكا في المجموعة العالمية لألمن الغذائي أن  14عن  عمالءلل ال

ع مميع المجيبين نظراءهم القُطريين على المبننناركة في أنبنننطة  تفي بتوقعات المنظمة عن طريق دعم برامج األمن الغذائي. وشنننج 

د لتطبيق الدروس المستفادة من حاالت الطوارئ الرئيسية.مجموعة األمن الغذائي. وأوصى ال  بركاء بوضع ن ج موح 

 االلتزام بمبادئ الشراكة

من المنظمات غير الحكومية.  شنننركائهثالث الننننوات االنننتقصننناء عن االلتزام بمبادئ البنننراكة بين الننننتين أو كل  البرنامجيجري  -279

مبدأ عن المسننناواة،  11كبنننريك على أالننناس  البرنامجاالنننا ألداء قي 2015منظمة غير حكومية عام  30االالنننتقصننناء عن  ىوأمر

 56يلتزم غالبا أو دائما بالمبادئ مقابل  البرنامجفي المائة من المجيبين أن  58والبننفافية، والنتائج، والمسننؤولية، والتكاملية. ورأى 

 في المائة. 60هي  2015؛ وكانت النسبة المست دفة لعام 2012في المائة في عام 

المنظمات غير مع بننننراكات اللتوالننننيع  2015غير الحكومية التي وضننننعت في عام  المنظماتضننننمنت االننننتراتيجية مبنننناركة وت -280

مبادئ تومي ية لمسنننننناعدة المكاتب القطرية في إدارة االتفاقات الميدانية  (1الحكومية، بحيث تتجاوز مجرد التنفيذ، توفير ما يلي: 

تحديد  (3؛ المفامئةاتفاق ميداني خاص لالالننننتخدام في حاالت الطوارئ  (2كل عام؛ والبننننراكات مع المنظمات غير الحكومية ببنننن

المبتركة مع البركاء من المنظمات غير  دعوةااللتزام بتحديد فرص لل (4فرص لتعزيز قدرات المنظمات الوطنية غير الحكومية؛ 

 المتبادل. االهتمامالحكومية في المسائل ذات 

  االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة تحسين  :3-2ة نتيجة اإلدار

 

  

                                                           
 إلنسانية.تعد مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ شبكة من المنظمات التي تعمل معا لتقديم خدمات مبتركة في مجال االتصاالت في حاالت الطوارئ ا )59(

 ع اللومستيات، وتُعزز البنية األالاالية للومستيات عند الحامة، وتوفِّر خدمات لومستية مبتركة للمجتمع اإلنساني األوالع.تقدِّم مجموعة اللومستيات خدمات تنسيق لقطا )60(

 مم ورية أفريقيا الوالطى، وغينيا، وليبريا، ونيبال، واليراليون، ومنوب السودان، وأوكرانيا.  )61(
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 التقدم المحرز فيما يتعلق بتوصيات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات

 (املـلبا عراضـاالالت) واتـالن عـأرب لـك جريـي ذيـال للسياالات البامل االالتعراضفي الوقت الحاضر قرارات  البرنامجنفذ ـي -281

 االالتعراض مؤشرات، ويبارك في امتماعات األمم المتحدة المعنية بالتنسيق. ويوضح الملحق الحادي عبر 2016-2013للفترة 

م   تقارير عن ا، ويجري اإلبالغ عن بعض ا في الياق نتائج اإلدارة األخرى. البرنامجالبامل التي يقدِّ

م هذه النتيجة والنتائج التي ظ رت تقريرا عن تطبيق  -282  لمؤشننرات مبننتركة تتعلق باتسنناق المنظومة وفعاليت ا، حيث تم البرنامجوتقدِّ

ت من بين عن ثمانية مؤشننرا البرنامجاالالننتعراض البننامل للسننياالننات. وأبلغ  توصننياتوضننع من جية لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ 

مكاتب لى البيل المثال، تُطبِّق الالمؤشرات المبتركة التسعة لتنفيذ االالتعراض البامل للسياالات، وتداول األهداف في معظم ا. وع

القطرية أدوات مبنننننتركة لإلدارة القائمة على النتائج وتسنننننتخدم الن ج المبنننننترك لقياس قدرة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية؛ وقد 

مويل ت التأيضننا حجم واتجاها البرنامجتعليقات إيجابية عن نوعية اإلبالغ المؤالننسنني. ويقيس  البرنامجقد مت الدول األعضنناء في 

مليون دوالر أمريكي لنظام  1.4المقد م من البننننركاء الحكوميين والبننننركاء من القطاع الخاص، وقد م مسنننناهمته الكاملة التي بلغت 

 المنسقين المقيمين. 

 المنظور الجنساني في العملياتمراعاة التقدم في تعميم 

ي مطالبة مميع المبنننروعات الجديدة بأن تضنننع عالمة ألحد ويتمثل أحد المؤشنننرات المبنننتركة لالالنننتعراض البنننامل للسنننياالنننات ف -283

هذه العالمة عن طريق مكتب البننننؤون  البرنامجللجنة الدائمة المبننننتركة بين الوكاالت. ويقيِّم  مؤشننننرات المسنننناواة بين الجنسننننين

 19، حصننننننلت 2015ام عملية طوارئ، وعملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش، وبرنامج قطري اعتُمدت في ع 22الجنسننننننانية. فمن بين 

في المائة فقط  24، عندما حقق 2010منذ عام  المحرزب للمؤشننر الجنسنناني. وهذا يُعبر عن التقدم ال ام 2أ أو 2عملية على عالمة 

في المائة. ولم تف  100دون الرقم المسننننت دف وهو  2015ب، ولكن ال يزال الرقم بالنسننننبة لعام 2أ أو 2من المبننننروعات عالمة 

مِّمت على ومه السننرعة لتلبية احتيامات عاملة خاصننة باألمن الغذائي في حاالت أمنية  ثالث عمليات طوارئ ب ذا المعيار ألن ا صننُ

عن ممع المعلومات المطلوبة عن مراعاة االعتبارات الجنسانية. واالتُحدثت أدوات مديدة لموظفي  البرنامجمتصاعدة، ولذلك عجز 

ساني بدءا من المراحل األولى لتصميم المبروعات. وواصل للمساعدة على تع 2015البرمجة في عام  ميم اعتبارات المنظور الجن

 مكتب البؤون الجنسانية تقديم الدعم التقني للمكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية.

ضع عالمات المركزية المسؤولية عن و البرنامج، الوف يطبق 2016ومع التحول إلى االتراتيجيات منسانية إقليمية بدءا من عام  -284

 وإالنادها إلى خبراء البؤون الجنسانية في المكاتب اإلقليمية. مؤشر المساواة بين الجنسين،

 مواءمة البرامج القطرية لألمم المتحدة مع أُطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنما ية

مم المتحدة للمسننناعدة اإلنمائية بالنسنننبة ، كانت مميع ا متوائمة مع أُطر عمل األ2015النننتة برامج قطرية في عام  البرنامجاالنننت ل  -285

مؤشنننرات برامج معي نة مع قياالنننات وأهداف وطنية،  بمواءمةأيضنننا  البرنامج قامللبلدان المعنية. وفي بعض السنننياقات، مثل كوبا، 

ين نية من بالمتوخاة مع األهداف والحصائل والمؤشرات الوط البرنامجوشارك في تحديد قيم خط األالاس. والوف يكون ربط نتائج 

 ( وأُطر نتائج ا تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة. 2021-2017السمات البارزة للخطة االالتراتيجية )

 دعم البرنامج لنُظم المنسقين المقيمين 

ن مؤهلون بوصف م منسقين مقيمين لألمم المتحدة، من م اثنا –رمال  11نساء و 6 – البرنامج موظفيهناك البعة عبرة موظفا من  -286

متاحون للنبننر بصننفة عاملة، وثمانية يخدمون في انتدابات أخرى، ولكن م متاحون للنبننر. وهناك ثالث نسنناء وأربعة رمال يجري 

من  64نبنننرهم بالفعل بوصنننف م منسنننقين مقيمين في أرمينيا، وكوبا، وإندونيسنننيا، واألردن، وليسنننوتو، ونيجيريا، وزمبابوي. وأفاد 

لفترات تتراوح بين يومين وثالثة  2015بأن م عملوا كمنسننننننقين مقيمين في وقت أو آخر خالل عام  للبرنامجالمديرين القُطريين 

 أش ر.

  : تسهيل الحوكمة الفعالة للبرنامج  -2 نتيجة اإلدارة
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 تقدم الدعم للمجلس التنفيذي 

مة من  –في المائة  77أي  –دا بن 69بندا للموافقة، والنظر، والعلم، من ا  89يتضننننننمن  2015كان برنامج عمل المجلس لعام  -287 مقد 

م بعض البنود بسبب الظروف المتغيرة في الميدان، والتي أالفرت على  (62)ة.في المائ 80األمانة؛ وكان الرقم المست دف هو  ولم تقدِّ

 البرنامجين سنننالسنننياالنننات بناء على طلب المجلس. وينبغي أن يؤدي تح وثائقوقد أُعيدت هيكلة إحدى  التخطيط التبنننغيلي والتقييم؛

ألدوات تتبعه من أمل تعزيز تخطيط البنود لغرض الموافقة، والنظر، والعلم من مانب المجلس، وخاصنننننننة الوثائق التنفيذية، إلى 

 مؤشر أكثر عولية للحوكمة الفعالة. 

قرار الجمعية مؤشنننر إنتاج وثائق المجلس في الوقت المناالنننب بجميع اللغات، تمبنننيا مع  األمانة، النننوف تضنننيف 2016وفي عام  -288

ببنننننأن نمط  69/250ببنننننأن توزيع الوثائق في الوقت المناالنننننب بجميع لغات األمم المتحدة والقرار  55/222العامة لألمم المتحدة 

 (63).المؤتمرات. ف ذا الوف يكفل إتاحة وقت كاٍف لألعضاء الالتعراض الوثائق وصياغة المواقف

 ترتيبات الرقابة واإلبال 

الداخلية وتقارير التفتيش، وبسننبب التحسننينات التي أُدخلت على النُظم الخاصننة بتتبع  الحسنناباتمرامعة  تحسنننت الرقابة عند نبننر -289

وتنفيذ التوصننننننيات الصننننننادرة عن هيئات الرقابة. وترفع األمانة بصننننننفة منتظمة تقارير إلى المجلس ببننننننأن التدابير المتخذة لتنفيذ 

م المفتش العام ولجنة المرامعة تقارير توصنننيات مرامع الحسنننابات الخارمي، والتقييمات المسننن تقلة ووحدة التفتيش المبنننتركة. ويقدِّ

 النوية لينظر في ا المجلس في دورته السنوية. 

 الحفاظ على المعايير األخالقية

الُمطبقة في  ركلِّف المدير التنفيذي مكتب األخالقيات برعاية ثقافة أخالقية رفيعة قوام ا االمتثال والمسنننننناءلة فيما يتعلق بالمعاييي -290

. وتنطبق على البرنامجعن نوع العقد أو مسننننننتواه، ومع أطراف ثالثة يعمل مع ا  النظروعلى مميع موظفيه، بصننننننرف  البرنامج

 ألنه يُعتبر منظمة إنسانية مدنية دولية عامة. (64)معايير معي نة البرنامج

تغطي  (65)االالتقصاء العالمي آلراء الموظفين خمسة أالئلةالياالات وممارالات ترالي المعايير المتوقعة. ويطرح  البرنامجويتع د  -291

، والمخاوف من البرنامجاألخالقيات، ومعايير السنننلوك، وتتناول المصنننداقية والسنننلوك األخالقي مثل الثقة في اإلدارة وممارالنننات 

بالنسنننبة لألالنننئلة األربع التي  2015درمات أعلى في عام  البرنامج. وحقق للمديريناالنتقام، واآلراء الخاصنننة بااللتزام األخالقي 

في المائة من الموظفين ان م يعرفون ما يفعلون إذا رأوا أو ام وا النننلوكا أو تصنننرفا غير أخالقي.  80، وأكد 2012ومِّ ت في عام 

 IBM رفي المائة من الموظفين بأن م يستطيعون اإلبالغ عن السلوك غير األخالقي دون خوف من االنتقام مقارنة بمعيا 57وأماب 

 في المائة. 74العام وهو 

حملة تثقيف وتوعية على نطاق المنظمة ببأن معايير السلوك فيما يتعلق بالكبف عن عمالة  األخالقيات، قاد مكتب 2015وفي عام  -292

مع التدليس والفسنناد، والننياالننات وممارالننات  البرنامج، وعدم تسننامح بالبرنامجاألطفال ومنع ا، ومدونة قواعد السننلوك الخاصننة 

م التقرير السنننننوي لمكتب األخالقيات البرنامجببننننأن ال دايا. وامتدت حمالت التوعية إلى أطراف ثالثة في عمليات  البرنامج . ويقدِّ

حماية "المبلغين عن  (3تقديم المبورة واإلرشاد؛  (2التثقيف، والتوعية والتدريب؛  (1)انظر الملحق الرابع معلومات إضافية عن: 

سنوية عن تضارب المصالح واإلبالغ المالي؛ ال (4المخالفات"؛  الية؛  (5برامج ال سيا سيق مع  (6وضع المعايير والمدخالت ال التن

 مكاتب األخالقيات التابعة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا وغيرها من منظمات األمم المتحدة. 

                                                           
 وثائق للتقييمات ووثيقة لمسائل الموارد والمالية والميزانية. 3للسياالات، ووثائق  3وثيقة تنفيذية، و 13البنود التي لم تُعرض  )62(

 (.WFP/EB.1/2004/INF/7انظر "تبسيط وثائق المجلس التنفيذي" ) )63(

، ونبرات إدارية أخرى. وعالوة امجللبرنمستمدة من ميثاق األمم المتحدة، ومعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية، ومدونة قواعد السلوك  البرنامجمعايير  )64(

 بمبادئ "عدم إلحاق الضرر" والحماية، بما في ذلك الحماية من االالتغالل واالعتداء الجنسيين بالنسبة لمن يتولى خدمت م. البرنامجعلى ذلك، يلتزم 

 .صرفا غير أخالقي"بناء على طلب مكتب األخالقيات، أضيف البند الجديد "أعرف ماذا أفعل إذا وام ت اللوكا أو ت )65(
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 العمليات والنُظم -3البُعد 

 تقدم قوي يات والُنظم األداء الكلي في مجال العمل:  2الجدول 

 األداء نتا ج اإلدارة

  تصميم عالي الجودة للبرامج والموافقة في الوقت المناالب 3-1

  اللسلة لإلمدادات ذات كفاءة تكاليفية تمكن من تقديم المساعدة الغذائية في الوقت المناالب 3-2

  عمليات ونظم رشيدة وفعالة لتصريف األعمال  3-3

  تية للتعلم، والتقاالم، واالبتكارمنصة موا 3-4

في تنفيذ العمليات والنظم التي تدعم تصنننميم وتنفيذ المبنننروعات، والنننالالنننل اإلمدادات،  البرنامجيقدم هذا البعد معلومات عن أداء  -293

 والتعلم، والتقاالم، واالبتكار.

  تصميم عالي الجودة للبرامج والموافقة في الوقت المناسب 1-3نتيجة اإلدارة 

 طوط األساس واألهداف بالنسبة إلطار النتا ج االستراتيجيةخ

من مؤشننننرات التصننننميم السننننليم مدى تحديد قيم لخطوط األالنننناس واألهداف في غضننننون ثالثة أشنننن ر من تاريخ بدء نبنننناط إحدى  -294

االالننننننتراتيجية للفترة  ليعكس التحسننننننينات المتوقعة بعد إدخال إطار النتائج 2015هدفا أعلى في عام  البرنامجالعمليات. وقد حد د 

، مع مؤشننرات مديدة لم تُحد د قيم لخطوط أالنناالنن ا. غير أنه تعذ ر تحديد قيم لخطوط األالنناس في مميع الحاالت. ومع 2014-2017

في المائة من مؤشرات الحصائل؛ غير أن هذا الرقم يعتبر بمثابة  75، ُحدِّدت قيم لخطوط األالاس واألهداف بنسبة 2015ن اية عام 

كان العام الثاني لتنفيذ  2015في المائة، ويُعزى هذا أالنناالننا إلى أن عام  65، وهي 2014ن عن النسننبة التي أُبلغ عن ا في عام تحسنن

قييم رصنند وت نظامقد م إرشننادات إضننافية وتدريبا على االننتخدام المؤشننرات. وأد ى تداول  البرنامجإطار النتائج االالننتراتيجية، وألن 

بلدا إلى تبسنننيط عملية التسنننجيل  40في  (SPRING(، وتعزيز البنننراكات والنتائج واالبتكارات عالميا )يتكومالمكاتب القطرية )

 واإلبالغ عن قيم مؤشرات الحصائل.

ييين سلسيييلة اإلميييدادات ذات الكفييياءة التكاليفيييية مييين تقيييديم المسييياعدة الغذا يييية فيييي الوقيييت   2-3نتيجييية اإلدارة  تمكُّ

 المناسب

 

 الالزمة للتنفيذ عن طريق عمليات الشراء المسبق تحسين المهل الزمنية 

مليون دوالر أمريكي من المرفق العالمي إلدارة السلع، والذي تومد لديه  350باالتخدام  الحامةاألغذية قبل نبوء  البرنامجيبتري  -295

والبنننناطئية من السنننناحل، خطوط إمداد نبننننطة في األمزاء البننننمالية والجنوبية من القرن األفريقي، والمناطق الغربية والبننننرقية 

 األفريقي، والبرق األوالط.والجنوب 

في المائة. وبلغ متوالنننط الم لة الزمنية  50هدفه الخاص بتخفيض متوالنننط الُم ل الزمنية بنسنننبة  البرنامج، تجاوز 2015وفي عام  -296

في المائة من المتوالننط الذي بلغ  70أي أقل بنسننبة  –يوما  37إلدارة السننلع  العالميفي البلدان في خطوط اإلمداد الخاصننة بالمرفق 

بسبب تواليع خطوط إمداد المرفق العالمي في شرق أفريقيا من  2014يوما. وكان التحسن في الم ل الزمنية أقل منه في عام  120

 أمل االالتجابة لحالة الطوارئ في اليمن. 

ع وضع مؤشر عام لكفاءة عملية اللسلة اإلمداد؛ االتطال البرنامج، يواصل 2015في عام  أواخرومع إنباء ُشعبة اللسلة اإلمداد في  -297

 ويعتمد ذلك بصورة مزئية على التداول الكامل لنظام دعم تنفيذ اللومستيات.
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 لمحة عن عمليات النقل البحري التابعة للبرنامج : 6اإلطار 

  ر.طن متري من المواد غير الغذائية بطريق البح 4 000طن متري من األغذية و 1 996 000تم شحن 

  رحلة مؤمرة لتسليم شحنات غذائية وغير غذائية؛ واالتُخدمت خمس رحالت مؤمرة لفترة محددة من الزمن. 141االتُخدمت 

 .نُظمت رحلتا إنقاذ لموظفي الخدمات اإلنسانية في اليمن 

  حاوية بطريق البحر. 45 218تم شحن 

  مليون دوالر أمريكي. 5.6تحققت وفورات قدرها 

  2014في المائة عن ا في عام  1البحنات في الوقت المناالب، أي بزيادة  في المائة من 68وصل. 

 التمويل المسبق من أجل تقليل الُمهل الزمنية للتنفيذ

وهو ما  – يوما 56بفضننل االننتخدام التمويل المسننبق من تقليل الوقت فيما بين تأكيد المسنناهمات وتسننليم األغذية إلى  البرنامجتمكن  -298

 .2014يوما، كما يُعد تحسنا كبيرا عن عام  120للتنفيذ والبالغ  الزمنيةفي المائة عن متوالط الم ل  63يمثل تخفيضا بنسبة 

 تحقيق وفورات عن طريق استراتيجيات المشتريات.:  اإلطار 

د أهدافا لتقليل أزمنة العمل 2013في عام  البرنامجأصنندر  ن يات، وزيادة المبننتريات مخطة العمل العامة للمبننتريات لفترة أربع النننوات التي تحدِّ

 صغار المزارعين، والالمة األغذية ومودت ا، وتحقيق وفورات القيمة.

، 2013مليون دوالر أمريكي منذ عام  77، و2015مليون دوالر أمريكي في عام  30وفورات في مبنننننننتريات األغذية قيمت ا  البرنامجوحقق 

 عن طريق ما يلي: في المائة. وقد حقق ذلك  3بمتوالط مبتريات النوية بلغ 

  البرنامجفي المائة من مبننتريات  40شننراء أغذية بعد الحصنناد عندما تكون وفيرة وأالننعارها منخفضننة: ويعتبر  –البننراء الموالننمي 

 السنوية من األغذية ذات طبيعة موالمية؛

  تكون األالواق مواتية؛واالتخدام أدوات المعلومات السوقية الذكية لبراء كميات كبيرة من األغذية بأفضل األالعار عندما 

 .واالتخدام أفضل أنواع العقود مثل اتفاقات توريد األغذية للحصول على خصومات المبتريات الكبيرة 

في مبننننننترياته من السننننننلع والخدمات عن طريق تحليل مجاالت  2015ماليين دوالر أمريكي في عام  9أيضننننننا وفورات قدرها  البرنامجوحقق 

معارف السوقية المتخصصة بحثا عن أفضل الطرق الالتخدام قوته البرعية العالمية. وعلى البيل المثال، كان وقود اإلنفاق الرئيسية واالتخدام ال

على السنننننلع والخدمات، وعن  البرنامجفي المائة من إنفاق  20، و2015مليون دوالر أمريكي في عام  120عمليات النقل الجوي يسنننننتأثر بمبلغ 

 .مبترياتهفي المائة في  5وفورات بنسبة  البرنامجقق بلدا، ح 72طريق طرح مناقصتين في 

 تسليم المساعدة الغذا ية

العالقة بين اإلنفاق المرصود في الميزانية واإلنفاق الفعلي كمؤشر لألداء بالنسبة لكل مكون من مكونات المساعدة  البرنامجيستخدم  -299

في المائة في  54.1قدرات وتعزيزها. وقد بلغت نسبة االتخدام الميزانية األغذية، والتحويالت القائمة على النقد، وتنمية ال –الغذائية 

، وكان تنفيذ 2014في المائة عن ا في عام  3. وكانت االحتيامات أعلى بنسننننننبة 2014في المائة في عام  56.3مقابل  2015عام 

في المائة،  25تنمية القدرات وتعزيزها بنسبة . وزادت النفقات بالنسبة ل2014التحويالت الغذائية المخططة مماثال لمستواه في عام 

، انخفض معدل التحويالت القائمة 2015وهو ما يعكس حجم العمليات الخاصة دعما لعمليات االالتجابة لطوارئ رئيسية. وفي عام 

ة النخفاض مليون دوالر أمريكي كنتيجة مباشننننننر 680إلى  2014مليون دوالر أمريكي في عام  840من  –ألول مرة  –على النقد 

 .2012على النقد منذ عام  القائمةمستوى التحويالت في حالة الطوارئ اإلقليمية السورية، وهو أكبر مبروع للتحويالت 
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 االستجابة لحاالت الطوارئ

لذي ا . وبعد زلزال نيبال،فامئةفي بدء عمليات توزيع األغذية في غضننننون ثالثة أيام من بداية حالة طوارئ م البرنامجيتمثل هدف  -300

هذا ال دف عن طريق بدء عمليات توزيع  البرنامج، حقق 2015الوحيدة في عام  النطاقالواالننننننعة  فامئةاعتُبر حالة الطوارئ الم

(. وكان من بين النمات االالنتجابة االنتخدام 15ل األغذية في غضنون ثالثة أيام من تلقي طلب الحكومة لتقديم المسناعدة )انظر البنك

 كجزء من االالتعداد للطوارئ قبل ش رين من حدوث الزلزال.  البرنامجمل ا منطقة تجمع إنساني االتك

 
 األيام األربعة األولى –زلزال نيبال  :15لشكل ا

 
 

 مركز خدمات السفر في حالة الطوارئ:  اإلطار 

بة ل م في حامة عاملة لتحديد أماكن الموظفين وتتبع م من  البرنامجفي ذروة أزمة مرض فيروس اإليبوال، كان  أمل تدنية المخاطر بالنسننننننن

لسفريات من أمل توفير ل BCDفي شراكة مع شركة  للبرنامجوبالنسبة للمجتمعات المحلية التي يسافرون إلي ا. ودخلت وحدة السفريات التابعة 

ت هذه التراحة واالالتجمام. وقد وف رنظام تتبع لجميع الموظفين، وإنباء وحدة في المقر إلدارة السفريات الدولية ألغراض النبر، والبعثات، واال

فيض خالوحدة تذاكر السنننننننفر بالطائرات، وحجوزات الفنادق، وتج يز الوثائق للبلدان الثالثة المتأثرة. وقد الننننننناعدت الدراية الفنية للوحدة على ت

 اقع على المكاتب القطرية.األخطاء في تخطيط السفريات وتج يزها، واإلالراع بعملية التج يز؛ وقد خفضت أيضا العبء اإلداري الو

دت في تحقيق وفورات قدرها  دوالر أمريكي في حجوزات الفنادق وتكاليف تذاكر  100 000وثمة كفاءة إضنننننننافية ل ذا الن ج المركزي تجسننننننن 

 السفر، والتي تم التفاوض ببأن ا مع شركات الطيران.

 التكاليف لكل حصة غذا يةمتوسط 

ل للحصننص الغذائية في عام  27غذائية بالنسننبة لعدد  متوالننط تكلفة كل حصننة البرنامجحسننب  -301 عملية االننتُكمل ببننأن ا تحليل مفصنن 

مت النفقات بالنسننبة لكل عملية، بما في ذلك مميع التكاليف المتعلقة بالتحويل  (66).2015 ، والتخزين، مثل نقل السننلع الغذائية –وقُسننِّ

عة للحصول على متوالط لتكلفة التكلفة الغذائ الحصصعلى مجموع عدد  –وخدمات الموظفين/البركاء  ية والحصص النقدية الموز 

 متوالط البرنامج حسبوقد  (67).اليومية للحصة الغذائية. ويتم بعد ذلك ترميح هذه القيم لحساب المتوالط بالنسبة لعينة من العمليات

 دوالر أمريكي للعمليات التي تم تحليل ا. 0.31مقداره  غذائية حصة كل تكلفة

                                                           
في المائة من النفقات التبغيلية في عام  66التي تم تسليم ا، و للبرنامجفي المائة من الحصص الغذائية  72مبروعا بنسبة  27االتأثرت هذه المبروعات البالغ عددها  )66(

 )انظر الجزء الثاني للحصول على تفاصيل تقدير الحصص الغذائية(. 2015

عة لكل مبروع.يستند الترميح إ )67(  لى عدد الحصص الغذائية الموز 
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  عمليات ونظم مرشدة وفعالة لتصريف األعمال 3-3ة اإلدارة نتيج

عن إحراز تقدم في تنفيذ مسنننننارات العمل التي تفي بالغرض. وقد االنننننتُكملت هذه  السننننننويفي الننننننوات النننننابقة، أبلغ تقرير األداء  -302

 . 2014المسارات على النحو المخطط خالل عام 

( هو 2017 2015وكان الغرض من المزيد من المبادرات المؤالسية المتعلقة بالوفاء بالغرض والتي نُفذت في إطار خطة اإلدارة ) -303

التعجيل بالتحسننين التنظيمي وتحقيق القيمة مقابل المال. وقد عرضننت هذه المسننارات على لجنة التخصننيص االالننتراتيجي للموارد 

م الملحق الحادي عبنننر تقريرا مفصنننال عن  أداءية، ونواتج، ومؤشنننرات باعتبارها حاالت وأنبنننطة االنننتثمار رئيسنننية، وأهدافا. ويقدِّ

 النتائج التي تحققت من هذه االالتثمارات.

 مبلغ المعيشة الشهري المقطوع:  اإلطار 

من بدل اإلقامة اليومي بالنسبة للخبراء بدال  (68)أول منظمة في األمم المتحدة تعمل بمبلغ المعيبة الب ري المقطوع البرنامج، كان 2008في عام 

في المائة من المبلغ  40وفورات بنسننبة  ، حقق ن ج مبلغ المعيبننة البنن ري المقطوع2015االالننتبنناريين المكلفين بم ام طويلة األمل. وفي عام 

مليون  16، حقق مبلغا إمماليا قدره 2015م بلدا، وفي عا 67البن ري للخبراء االالنتبناريين مقارنة بالنظام السنابق. ويُسنتخدم هذا الن ج اآلن في 

 دوالر أمريكي على نطاق العالم.

تتبع ورصننند النفقات المرتبطة بمختلف أالننناليب العمل حتى يتمكن من تحقيق المزيد  يتوقع، فإنه للبرنامجومع تطور اإلطار المالي  -304

 ائج المؤالسية عن هذه التغييرات.ان يعبر اإلطار الجديد للنت البرنامجمن فعالية تكاليف اإلدارة. ويتوقع 

 حققت االستثمارات الموجهة في نُظم إدارة الخزانة فوا د ووفورات كبيرة للبرنامج: 10اإلطار 

ونجز.  نظاممليوني دوالر أمريكي من الصنننننندوق العام لتنفيذ نظام إدارة الخزانة في  البرنامج، االنننننتثمر 2013و 2011في الفترة ما بين عامي 

إدارة معامالت بسنننننعر الصنننننرف األمنبي بمزيد من البنننننفافية، وتحقيق وفورات عن طريق مركزية مبنننننتريات  للبرنامجالالنننننتثمار وأتاح هذا ا

ار عالعمليات وزيادة المنافسة على األالعار بالنسبة لعمليات التحويل. وكانت الوفورات التي حققت ا أالعار الصرف األمنبي تقاس على أالاس أال

 . 2015مليون دوالر أمريكي في عام  6.1األمم المتحدة، والتي بلغت  الصرف المعمول ب ا في

رمية والنُظم المصننننرفية الخا للبرنامجوتبننننمل الفوائد األخرى التي حقق ا النظام الجديد نموذما لإلبالغ المصننننرفي يجمع بين النظام المصننننرفي 

آلية. وقد أدى هذا النظام إلى زيادة الكفاءة عن طريق تخفيض الوقت لتج يز المدفوعات "بصورة مباشرة"، وتحميل البيانات المصرفية بصورة 

في  54، تم إنبننننننناء وترخيص 2015الذي يسنننننننتغرقه الموظفون الميدانيون في تج يز المدفوعات والتج يز اليدوي للبيانات في المقر. وفي عام 

قد أدى هذا إلى تخفيض المخاطر التبنننننغيلية والمخاطر بالنسنننننبة و (69)ا.مكتب 29المائة من المدفوعات باالنننننتخدام نموذج اإلبالغ الذي يسنننننتخدمه 

 من خالل مصرفين شريكين.  البرنامجلألطراف القطرية عن طريق تج يز معظم مدفوعات 

 

  منصة مواتية للتعلم، والتقاسم، واالبتكار:  -3نتيجة اإلدارة 

 النُهج المتبعة في تقاسم المعلومات

، أنبننأت مميع البننعب المعنية منصننة لتحصننيل المعارف وتقاالننم ا، وهو ما تجاوز هدف 2015ول اعتبارا من ديسننمبر/كانون األ -305

نُظم لتقاالنننم الوثائق مثل الملفات البنننبكية المبنننتركة، وصنننفحات للعمل  (1: ما يلي الخمسنننين في المائة. وتضنننمنت هذه المعارف

العرض التصننوري للبيانات، مثل منصننة "المصنننع" من الننطوح بينية مصننممة للتدريب و (2الجماعي، وبرمجيات لتقاالننم الملفات؛ 

 أمل الموارد، وشبكة للعمليات، ومنصات للبراء من أمل التقدم، والمالية، والمبتريات، والبؤون اإلدارية.

                                                           
 ا لجنة الخدمة المدنية الدولية.بتكاليف المعيبة المحلية، ويقي م على أالاس بدالت المعيبة التي توفره يرتبط مبلغ المعيبة الب ري المقطوع )68(

 مكتبا قطريا. 23المقر، وخمسة مكاتب إقليمية، و )69(
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 االبتكار في تحليل األمن الغذا ي

. وإلى مانب البرنامجعمليات ، وأالننننناالنننننا لتصنننننميم مميع البرنامجيعتبر تحليل األمن الغذائي وظيفة أالننننناالنننننية من وظائف عمل  -306

ب طرقا مبتكرة لتحديد انعدام األمن الغذائي ورالم خرائطه. البرنامجينفذ  (70)،التقييمات التقليدية لألمن الغذائي  أو يجرِّ

 ا بالهواتف المتنقلةتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرا طه

ن لدعم صنع القرار حيثما يصبح م تنقلةخدام ال واتف الميستخدم نظام تحليل هباشة األوضاع ورالم خرائط ا باالت البرنامجكان   -307

، كانت هناك زيادة تقد ر بخمسة أضعاف 2015المستحيل االتخدام أشكال أخرى لجمع البيانات، أو تكتنف ا مخاطر عالية. وفي عام 

بروع ل المجموع منذ بدأ الم، ليصمتنقلةفي االالتقصاءات التي تستخدم تحليل هباشة األوضاع ورالم خرائط ا بواالطة ال واتف ال

بلدا، من بين ا العراق، واليمن، والبلدان المتأثرة بمرض  15بدأ تنفيذ هذا النظام في  2015االننننننتقصنننننناء. وفي عام  100 000إلى 

 . 2017بلدا بحلول ن اية عام  35و 30فيروس اإليبوال؛ وتقضي الخطة بتنفيذ هذا النظام فيما بين 

 تف المتنقل لرصد األمن الغذا يالبيانات التي تستخدم الها

أن البيانات الوصنفية  2015في عام مبادرة األمم المتحدة لجس النبض العالمي أوضنحت أوراق إثبات مدوى المف وم المنبنورة في  -308

ا طكان مرتب المتنقلةميدا لإلحالل في المكسننننننيك، وأن اإلنفاق على االننننننتخدام ال واتف  بديالوف رت  تنقلةعن طريق ال واتف الم

ل االبتكار، يعمل  بيانات مع آخرين لتحسين قدرات م بالنسبة لتحليل "ال البرنامجبالمبتريات الغذائية لألالر المعيبية. وبدعم من معجِّ

 .2016في عام  تنقلةالرئيسية" ووضع خطط لتفعيل تحليل البيانات عن طريق ال واتف الم

 المراسلون المواطنون

 اتفاقا لمدة ثالث النننننوات مع البرنامجدونيسننننيا، وحالة الطوارئ الخاصننننة بفيروس اإليبوال، وقع في أعقاب العمل المفاهيمي في إن -309

معلومات عن أالننواق األغذية  للبرنامجالالننتخدام "المراالننلين المواطنين" الذين يرالننلون  Premise Data Corporationشننركة 

نبننننر نظام رصنننند أالننننعار األغذية في  للبرنامجاح هذا الن ج في الوقت الحقيقي. وقد أت تنقلةوبيانات أخرى عن طريق ال واتف الم

التخدام أدوات متقدمة خاصة بجمع البيانات  للبرنامجمعلومة عن األالعار. والوف يتيح هذا االتفاق  65 000منطقة نائية، وممع  ا

 لرصد األالواق في الوقت الحقيقي. 

ل االبتكار  ُمعجِّ

على تحديد وتعزيز حلول مبتكرة وتتسنننم بالكفاءة لموام ة التحديات اإلنسنننانية  نامجالبر لمسننناعدةأنبنننئ معجل االبتكار في ميونخ  -310

وهو  .البرنامجواإلنمائية. ويسننننناعد هذا المعجل على تحديد وتبني أفكار مديدة، فضنننننال عن تعزيز نُ ج مبتكرة على نطاق عمليات 

والمبدعون الخارميون، بما في ذلك منظمات القطاع  رنامجالبيُعد بمثابة بيئة الننريعة الخطى وممتعة يعمل في ا معا كل من موظفي 

 الخاص، والجامعات، ومقدمو التكنولوميا لتقديم ابتكارات شاملة.

ويعمننل المعجننل على دعم توليفننة من األفكننار المبكرة، وابتكننارات المرحلننة الثننانيننة وحلول تحوليننة مبتكرة. ومن األمثلننة البننارزة  -311

( ومبنننروع خسنننائر ما بعد 11"تقاالنننم الومبات" )انظر اإلطار  بطريقةاالنننتخدام ممع األموال  2015في عام  البرنامجلمبتكرات 

من صنننغار  40 000الحصننناد في أوغندا، مما وفر تدريبا مبتكرا ونموذما للتوزيع بالنسنننبة لصنننوامع منخفضنننة التكلفة، مما الننناعد 

 المزارعين على تخفيض خسائر ما بعد الحصاد.

                                                           
إلى ف م حالة األمن الغذائي واإلمابة على األالئلة التالية: من الذي يعاني من انعدام األمن الغذائي أو من المعر ض؟ وكم  البرنامجيل ا، يحتاج قبل تصميم العمليات أو تعد )70(

؟ وما هي ن أن تتطور هذه الحالةعدد الناس المعرضين النعدام األمن الغذائي أو خالفه؟ وأين يعيبون؟ ولماذا يعانون أو يتعرضون النعدام األمن الغذائي؟ وكيف يمك

 المخاطر التي ت دِّدهم؟
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 (ShareTheMeal)الوجبات تطبيق تقاسم : 11اإلطار 

عض برامج دعم بتيح لمسننتخدمي ال واتف الذكية و يلجمع األموال وإذكاء الوعي. ف  البرنامجيسننتخدمه  تطبيق"تقاالننم الومبات" أول  تطبيقعد يُ 

ا دء هذأالننابيع من ب في القضنناء على الجوع. وفي غضننون ثمانية البرنامج، تتيح والننيلة أمام الناس لمبنناركة صننغيرة تبرعاتبواالننطة  لبرنامجا

وهو ما يكفي لتوفير ومبات مدرالنننننية ألطفال  –مسنننننتخدم ما يعادل أربعة ماليين حصنننننة غذائية يومية  400 000، وف ر 2015في عام  التطبيق

 الالمئين السوريين في األردن لمدة عام.

 احيث يتمك ن المسنننننننتخدمون من تتبع التقدم بواالنننننننطة هذعملية امتماعية وفعالة بدرمة أكبر ب التبرعاتجعل تقديم ي"تقاالنننننننم الومبات"  تطبيقو

 يروا كيف أن م قدموا المساعدة.ل تطبيقال

 .www.sharethemealعلى الموقع الببكي  ا التطبيقتاح هذيو

 البرامج 4 - البُعد

 تقدم قوي  األداء الكلي في مجال البرامج:  2الجدول 

 األداء نتا ج اإلدارة

  مالئمة وتقوم على األدلةاالتجابات البرامج  4-1

  التمبي مع األولويات الحكومية وتعزيز القدرات الوطنية 4-2

  تعميم الدروس المستفادة والمبتكرات 4-3

  بفعاليةالدعوة ل ا إبالغ نتائج البرامج و 4-4

 

 القدرات تقديم برامج ذات فعالية وكفاءة للمستفيدين وفي بناء في البرنامجيبين هذا البعد أداء  -312

  استجابات البرامج مال مة وتقوم على األدلة :1- نتيجة اإلدارة 

 تحقيق الهدف على مستوى الحصا ل في المشروعات المقفلة

أن تضننع مميع المبننروعات  2017 – 2014تتطلب إحدى القواعد الجديدة لتصننريف األعمال في إطار النتائج االالننتراتيجية للفترة  -313

في مرحلة التصننميم بغية بيان مسننتوى األداء المتوقع، وأن تبلغ عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف.  أهدافا لمؤشننرات الحصننائل

في المائة من مؤشنننرات الحصنننائل، بما في ذلك  46أهدافه في حالة  البرنامج، حقق 2015وفي المبنننروعات التي أقفلت خالل عام 

ي القيمة إلى فجوة التمويل في المبنننننروعات المقفلة، حيث غطت النفقات في األُطر المنطقية؛ ويُعزى أحد أالنننننباب هذا االنخفاض ف

 في المائة فقط من المتطلبات التبغيلية. 63

يضطر في أغلب األحيان إلى تعديل برامجه على ضوء حاالت القصور  البرنامجوكما لوحظ في الجزء الثاني من هذا التقرير، فإن  -314

أن تؤثر على الحصائل. وتبمل األمثلة إمراء تخفيضات في حجم الحصص الغذائية أو  يمكنفي الموارد عن طريق تنفيذ إمراءات 

الرؤية" بين الموارد  خطمودت ا التغذوية، أو تغطية السنننننكان أو مدة المسننننناعدة، أو حتى تعليق األنبنننننطة. والنننننوف تدعم عالقة "

تعراض اإلطار المالي تحديد أهداف أكثر واقعية تماشيا مع المتوقعة والنتائج في ن ج الميزنة القائمة على الموارد، والمتوخاة في اال

 توقعات التمويل.
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 االتجاهات اإليجابية والثابتة في مؤشرات الحصا ل

في المائة من قيم مؤشنرات الحصنائل التي تم اإلبالغ عن ا في العمليات التي أقفلت أو ما زالت مارية اتجاهات إيجابية أو  61أظ ر  -315

، مع أن 2014في المائة تخفيضننات طفيفة منذ عام  10. والننجلت نسننبة إضننافية قدرها 2015لحصننائل في عام ثابتة على مسننتوى ا

 األداء ظل يتجاوز األهداف السنوية، والتي تعتبر مؤشرا لإلنجاز أكثر دقة.

خدم في يجابي أو ثابت يُسننتتقييم المن جية المسننتخدمة لقياس هذا المؤشننر ألن نفس ال امش المسننتخدم لتحديد اتجاه إ البرنامجويعيد  -316

 الوقت الحاضر بالنسبة لجميع مؤشرات الحصائل. وقد يبمل هذا تحديد عتبات مختلفة للثبات بالنسبة لكل مؤشر.

 تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين

تمكين المرأة معيارا لتقييم مدى تقدم التحول الجنسننناني عن تضنننع خطة العمل على نطاق المنظومة ببنننأن المسننناواة بين الجنسنننين و -317

"، أو "يتجاوز" مؤشرات األداء الخمسة عبر إلطار المساءلة لتعميم المساواة يلبي"، أو "ارب"يق البرنامجطريق تقدير ما إذا كان 

هو تجاوز نصننف هذه  2015لعام إلى تجاوز متطلبات المؤشننرات الخمسننة عبننر؛ وال دف بالنسننبة  البرنامجبين الجنسننين. وي دف 

 المؤشرات.

 2015مؤشر خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة ببأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عام  البرنامجوقد تجاوز  -318

ن خاص بالتنوع، والمسننناواة بين الجنسنننين، وا ج إلدماج في نموذبالنسنننبة إلدارة األداء المراعي للمسننناواة بين الجنسنننين بإدراج مكوِّ

القدرة التنظيمية المسننتخدم لتقييم أداء الموظفين، وتجربة برامج التصننديق على المسنناواة بين الجنسننين في ميانمار، وبيرو، ومنوب 

اآلن متطلبات إطار المسنننناءلة عن تعميم المسنننناواة بين الجنسننننين بالنسننننبة لسننننبعة مؤشننننرات من بين  البرنامجالسننننودان. ويتجاوز 

د، وهو المؤشنننرات ا في المائة، ويفي بخمسنننة مؤشنننرات أخرى. ولديه خطط لمعالجة  50لخمسنننة عبنننر، أي أقل من ال دف المحد 

، وهو الموعد الذي 2017التكافؤ بين الجنسننين بحلول عام  البرنامجالمؤشننرات الثالثة المتبقية، غير أنه ليس من المحتمل أن يحقق 

 و التحدي الذي توام ه منظومة األمم المتحدة برمت ا. حددته خطة العمل على نطاق المنظومة. وهذا ه

 ما يلي: البرنامجفي  (71)2015وتبمل اإلمراءات خالل عام  -319

 االتراتيجيات إقليمية للمساواة بين الجنسين وضعت ا المكاتب اإلقليمية من أمل التنفيذ السياقي لسياالة المساواة بين الجنسين؛ 

 ن أهدافا وأدوارا ومسؤوليات وإطارا قويا للمساءلة؛وخطة عمل للمساواة بين الجنسين تتضم 

  وشنننبكة مديدة للنتائج الجنسنننانية تكون بمثابة مجموعة من أفضنننل الممارالنننات بالنسنننبة للمسننناواة بين الجنسنننين وتمكين المرأة، مع

مة بين الجنسين "م أعضاء يعملون كمحفزين وميسرين لدعم تعميم المنظور الجنساني في مميع مجاالت العمل؛ ومعل المساواة 

 كل فرد".

 تعزيز قدرات الحد من المخاطر

من أمل ممع معلومات عن تنفيذ االالنننتعراض  2015للمكاتب القطرية في عام  البرنامجأوضنننح االالنننتقصننناء العالمي الذي أمراه  -320

في  72ر الكوارث، مقابل في المائة من المكاتب القطرية كانت لدي ا االننتراتيجيات حديثة للحد من مخاط 66البننامل للسننياالننات أن 

قد الاهم بطريقة مباشرة في تنفيذ  البرنامجفي المائة من المكاتب القطرية أفادت بأن  88؛ وأن 2014المائة تم اإلبالغ عن ا في عام 

الحد من مخاطر الكوارث وإدارت ا. ومن بين االهتمامات الرئيسننننننية إلطار النننننننداي تعزيز تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث على 

القطرية  البرنامجفي المائة من مكاتب  42. وفي هذا الصننندد، أفاد البرنامجلمسنننتوى القطاعي، وهي إحدى األولويات التي دعم ا ا

 بأنه يجري إدماج الحد من مخاطر الكوارث في قطاعي األمن الغذائي والزراعة.

  

                                                           
 .3-2ونتيجة اإلدارة  2-1انظر أيضا نتيجة اإلدارة  )71(
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 آليات الشكاوى والتعليقات

بيا مع التزام  -321 بكاوى والتعليقات، أبلغ بتعزيز المساءلة أم البرنامجتم باء آليات فعالة لل سكان عن طريق إن  66ام من يخدم م من ال

معايير دنيا  البرنامج. وقد وضننننننع 2015في المائة في عام  49في المائة من المكاتب القطرية عن ومود مثل هذه النُظم، مقابل 

 .2016يم أفضل الممارالات وتنفيذها في عام ، والوف يصدر إرشادات ب دف تصم2015آلليات البكاوى والتعليقات في عام 

  التمشي مع األولويات الحكومية وتعزيز القدرات الوطنية  :2- نتيجة اإلدارة 

 تنمية القدرات تمشيا مع الخطط الوطنية

الوطنية.  ةلتنمية القدرات مع السنياالنات واالالنتراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية على ضنمان الملكي البرنامجيسناعد تمبني دعم  -322

تقديم الدعم لمبادرات تنمية القدرات على االالنننتعداد من االنننتجابة تمبنننيا مع األولويات الوطنية،  البرنامج، واصنننل 2015وفي عام 

 ، ومجاالت الدراية الفنية.البرنامجووالية 

 ا واالالتجابة ل ا. وفي تسعة للعمل من أمل االالتعداد لحاالت الطوارئ وتقييم (72)ولوية إلحدى عبرة حكومةاأل البرنامجأعطى و -323

تتمبننى مع الخطط الوطنية القائمة لالالننتجابة للكوارث والحد من ا؛ وكان يجري وضننع  البرنامجمن هذه البلدان، كانت االننتراتيجية 

 االتراتيجيتين للبلدين اآلخرين.

ان، سننننبة للسننننلطات المحلية في أفغانسننننتلتنمية القدرات وتعزيزها فيما يتعلق باالالننننتعداد واالالننننتجابة بالن البرنامجوتضننننمِّن دعم  -324

وإندونيسيا، وباكستان، ودولة فلسطين، ورواندا، وزامبيا، عمليات محاكاة إلدارة الكوارث من أمل اختبار خطط االالتجابة وتحديد 

الاعدت عمليات المحاكاة على تحديد فجوات في االالتعداد والممارالة، وتعزيز المواهب ا سبالفجوات في االالتعداد. وقد  ة من لمكت

 خالل مبادرات أخرى لتنمية القدرات.

 الصعوبات في مجال اإلبال  عن مؤشر االستعراض الشامل للسياسات فيما يتعلق بتنمية القدرات

 النوات أربع كل يجرى الذي للسياالات البامل االالتعراضلم يُدخل بعد مؤشر  البرنامجبأن  2014أفاد تقرير األداء السنوي لعام  -325

تنفيذ. على ال البرنامجالقدرات ألن نظمه المالية ال تفصنننل تنمية القدرات عن تعزيزها، والنننوف تركز على زيادة قدرة  ببنننأن تنمية

 بعد االنت اء من االتعراض اإلطار المالي. 2017وينبغي معالجة هذه المسألة في عام 

  تعميم الدروس المستفادة والمبتكرة  :3- نتيجة اإلدارة 

 د للتقييمات المستقلة المقررةتجاوز الهدف المحدَّ 

، تجاوز مكتب التقييم االتكمال هدف التقييمات 2015. وفي عام البرنامجالتقييمات مصدر رئيسي للبواهد على التعلم والتحسن في  -326

 في المائة، عندما االتكمل ثالثة تقييمات أخرى زيادة على التقييمات المقررة.  100التي يجري ا النويا بنسبة 

، وطائفة من تقييمات الحوافظ 2012االالننننننتعداد للطوارئ، وتنفيذ الننننننياالننننننة التغذية لعام  2015تقارير التقييم في عام وقد غطت  -327

. وترد إشنننارة إلى نتائج مسنننتمدة من البرنامجالقطرية، وقد وفرت آراء ثاقبة وحاالنننمة لإلدارة على نطاق الكثير من مجاالت عمل 

 األداء السنوي.تقييما مختارة في مواضع أخرى من تقرير 

 إجراء عمليات منتظمة للدروس المستفادة بشأن حاالت الطوارئ

تمبنننيا مع التزامه بأن يكون "منظمة للتعلم" توثق على نحو من جي الدروس المسنننتخلصنننة من أنبنننطته وتعمم  – البرنامجيضنننطلع  -328

، طُبقت في األزمة 2015وفي عام  – 3توى بعملية خاصة بالدروس المستفادة بعد كل حالة طوارئ من المس –المبتكرات النامحة 

بينما تقوم المكاتب اإلقليمية بعمل ذلك بعد كل حالة طوارئ من المسنتوى  –الوالنطى اإلقليمية السنورية وفي أزمة مم ورية أفريقيا 

                                                           
 أفغانستان، وبوركينا فاالو، وبوروندي، وكوبا، وميبوتي، وإكوادور، وهايتي، ومدغبقر، وموزامبيق، ودولة فلسطين، والسودان. )72(
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عمليات عن هذه البقاعدة بيانات للتوصننننننيات الناتجة  البرنامجفيما يتعلق باالالننننننتجابة لزلزال نيبال. ويحتفظ  2015في عام  – 2

 ويستخدم ا لتعديل عملياته لضمان االالتعداد لحاالت الطوارئ في المستقبل.

  بفعالية لها والدعوة البرامج نتا ج إبال  : - نتيجة اإلدارة 

 عن نتائج برامجه من خالل:  البرنامجيبلغ  -329

 يجية؛الحصائل في مقابل إطار النتائج االالترات تقرير موحد عن كل مبروع تنفيذي يبلغ عن النتائج على مستوى النواتج ومستوى 

  ككل مستقاة من تقارير المبروعات الموحدة؛ للبرنامجتقرير التقييم السنوي الذي يعرض معلومات مصنفة بالنسبة 

 .التعامل مع والائل اإلعالم، والحكومات، والجم ور العام، والقطاع الخاص، ومتخذي القرارات، وقادة الرأي 

 دعوة ال

عبة دعوةضنننننمن إدارة البنننننراكة والحوكمة وال دعوةوحدة لل 2015في يناير/كانون الثاني  البرنامجأ أنبننننن -330 ، والتي تضنننننم اآلن شنننننُ

للتأثير على صانعي القرار، وأصحاب البأن، والجماهير األخرى من أمل دعم أو  البرنامجهي م مة موظفي  دعوةاالتصاالت. وال

س م في القضاء على الج الات، وكسب التأييد، واالتصاالت، وتنظيم الحمالت. تنفيذ إمراءات ت سيا بمل البحوث، وتحليل ال وع: وت

 ؛ والوف يجري تحديث ا بصورة منتظمة.البرنامجلصالح مميع موظفي  دعوةوقد أصدرت الوحدة أيضا وثيقة إطارية لل

 تواصل النمو في تغطية وسا ل اإلعالم

 ية والجديدة للترويج لعمله والمعته، وزاد من االتخدامه لوالائل اإلعالم الرقمية.مصادر والائل اإلعالم التقليد البرنامجاالتخدم  -331

. وكانت 2014في المائة عن عام  13، أي بزيادة بنسننننبة 2015قصنننناصننننة إخبارية لعام  116 453في  البرنامجأشننننير إلى عمل  -332

مستقل للمقاالت في والائل اإلعالم الرئيسية  في المائة من الحاالت، كما قيست في كل فصل بواالطة تحليل 91التغطية إيجابية في 

في المائة؛ أما التغطية غير المؤيدة، وهي بصننننفة  95في المائة و 88وتراوحت التغطية المؤيدة بين  (73).وفي األالننننواق المسننننت دفة

 2نسننبة انت برئيسننية تقارير عن االعتداء على الموظفين، وحوادث الن ب، وتخفيضننات في الحصننص الغذائية، ونقص األموال، فك

 في المائة في المتوالط.

مليون متابع على الفيسبوك، وتويتر، وغوغل+، بزيادة  2.8زيادة حضوره االمتماعي على الخط: فأصبح لديه  البرنامجويواصل  -333

 .2014في المائة عن عام  20بنسبة 

ع، وماءت الرالائل المتسقة عن طريق ش را بعنوان "مستقبل واحد يحقق القضاء على الجو 12وكانت هناك حملة على الخط لمدة  -334

مليون مسننتخدم في  1.3وصننف القضنناء على الجوع بأنه "الطريقة األولى األفضننل لتغيير العالم". ووصننلت نبننرات الفيسننبوك إلى 

 ضعفا عن المستوى المعتاد. 20بزيادة  –الب ر األول فقط. وواصلت أنجح النبرات إلى مليون مستخدم 

لتسنننليط الضنننوء على دور األغذية في إيجاد عالم قوامه  البرنامجإلى  (74)محطة إذاعة دولية 12، انضنننمت وفي اليوم الدولي للسنننلم -335

األمان والسننننالم. وتبرعت محطات اإلذاعة بمسنننناحات إعالنية لوالننننائل اإلعالم الرقمية ووالننننائل التواصننننل االمتماعي، مما أتاح 

 مليون شخص.  600الوصول إلى  للبرنامج

. وعلى 2015مع مجلس الرغبي الدولي لجمع األموال وإذكاء الوعي بقضنننننايا الجوع في كأس العالم للرغبي عام  البرنامجوتعاون  -336

سان مباهير  التغرقت ا الدور الرياضية، وم ت محطة اإلذاعة المضيفة نداءات على ل ستة التي ا تحت  نالرياضييمدى األالابيع ال

 ن دوالر أمريكي لتوفير ومبات مدرالية وأغذية للسكان في حاالت الطوارئ.مليو 1.75شعار "معا لنكافح الجوع". وقد حقق ذلك 

                                                           
 يرلندا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، والسويد، وهولندا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية.آفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأالتراليا، وكندا، والدانمرك، و (73)

كدونالد، ، وماMcCain، وأغذية Burger King ،MasterCard، الفيسبوك، وغوغل، وCargill ،DreamWorks Animationكان من بين البركات المباركة:  )74(

  .United Airlinesو وتويتر،
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بإعالنات مجانية في والائل اإلعالم الرئيسية، ودور العرض السينمائي، واللوحات اإللكترونية  البرنامجوقد اقترنت تغطية أنبطة  -337

شات المترو، وغيرها من مساحات اإلعالن العمومية، والتي حظ يت بتقدير بالغ. وقد بلغت قيمة هذه اإلعالنات في المطارات، وشا

 . 2015مليون دوالر أمريكي في عام  11.6الخيرية 

 لة والتمويلءالمسا - 5البعد 

 تقدم قوي األداء الكلي في مجال المساءلة والتمويل :30الجدول 

 األداء نتائج اإلدارة

  تتميز بالمرونةالحصول على موارد يمكن التنبؤ ب ا وفي الوقت المناالب و 5-1

  تخصيص الموارد بطريقة االتراتيجية وشفافة وتتميز بالكفاءة 5-2

  االتخدام أطر للمساءلة 5-3

  البرهنة على إدارة الموارد بفعالية 5-4

 

   التنبؤ بها وفي الوقت المناسب وتتميز بالمرونة يمكنالحصول على موارد : 1-5نتيجة اإلدارة 

  201ات عن المستويات القياسية في عام انخفاض في المساهم

ثلث المعونة الخاصننة بالنداءات  البرنامج، وتلقى البرنامجيعتبر ثاني أعلى مسننتوى في تاريخ  2015كان مسننتوى التمويل في عام  -338

لطلبات أخذت يمثل عام التحدي بالنسننننبة للتمويل: فا 2015وكان من أكبر المتلقين. ومع ذلك، كان عام  – 2015اإلنسننننانية في عام 

في التزايد؛ وكانت األزمات الطويلة األمل تناضننل من أمل اإلبقاء على حالة االالننتعجال؛ وانخفضننت قيمة عمالت المانحين مقابل 

 الدوالر األمريكي.

 –دوالر أمريكي 573بمقدار  2014ام أي أقل من ع – (75)مليار دوالر أمريكي 4.8مساهمات بلغت  2015في عام  البرنامجوتلقى  -339

مليار دوالر أمريكي. وتعكس هذه  8.7مليون دوالر أمريكي لتصننننل إلى  200غير أن االحتيامات اإلممالية المسننننجلة نمت بمقدار 

ل الوى   .2014في المائة في عام  66في المائة من االحتيامات اإلممالية، مقابل  58اإلحصاءات المتناقضة أنه لم تمو 

سننناهمات هو تعزيز الدوالر األمريكي، والذي خفض القيمة الدوالرية للمسننناهمات المتلقاة وكان السنننبب الرئيسننني لالنخفاض في الم -340

، زاد تسننننننعة مانحين البرنامجمن أكبر مانحي  20مليون دوالر أمريكي. ومع ذلك، فمن بين  300بعمالت أخرى بما يقد ر بنحو 

 مساهمات م بدرمة كبيرة.

في مم ورية  3امات اإلممالية، وطلبات إضننننافية لحاالت الطوارئ من المسننننتوى وكان من بين األالننننباب الرئيسننننية زيادة االحتي -341

في نيبال. وتلقت  2أفريقيا الوالننننطى، والعراق، ومنوب السننننودان، واليمن، وأزمة فيروس اإليبوال، وحالة الطوارئ من المسننننتوى 

تيامات، غير مستويات التمويل تفاوتت بدرمة في المائة من االح 62أعلى مستوى من التمويل بلغ  3حاالت الطوارئ بين المستوى 

 (. 16كبيرة من بلد آلخر )انظر البكل 

  

                                                           
مليار دوالر  5.1. وهذا العائد ال يتواءم مع مساهمات المانحين المؤكدة التي بلغت 2015عائد المساهمات التي تم اإلبالغ عن ا في الكبوف المالية المرامعة لعام  )75(

 لملباة )انظر الملحق السابع(.أمريكي، والتي تبكل أالاس مؤشر األداء الرئيسي لالحتيامات اإلممالية ا
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 ، كنسبة مئوية من االحتياجات3والمستوى  2مستويات التمويل لبدان لديها حاالت طوارئ من المستوى  :16ل الشك

 

 

 االنخفاض في المساهمات المتعددة السنوات

إلى  2014في عام  (76)مليون دوالر أمريكي 590ات بدرمة طفيفة من مسنننتوى قياالننني بلغ انخفضنننت المسننناهمات المتعددة السننننو -342

. غير أن هذا الرقم يعادل مرتين ونصننف مسننتوى المسنناهمات المتعددة السنننوات المتلقاة 2015مليون دوالر أمريكي في عام  512

 .2011في عام 

لتي نبننأت عن تصنناعد األزمة في اليمن، غير أن مسننتويات التمويل وقد االننتجاب المانحون بصننورة إيجابية لالحتيامات اإلضننافية ا -343

في المائة من العمليات  60في العراق وأزمة فيروس اإليبوال انخفضنننننننت بدرمة كبيرة دون االحتيامات المحددة. وقد تم تمويل 

في  50، وتمويل 3ر المسنننتوى في المائة من عمليات الطوارئ من غي 53، وتمويل 3الممتدة لإلغاثة واإلنعاش من غير المسنننتوى 

 المائة من المبروعات اإلنمائية.

 المساهمات المتعددة األطراف الثابتة

. غير أن معظم المسننننناهمات 2015أو حافظت علي ا في عام  للبرنامجزادت معظم الج ات المانحة المتعددة األطراف مسننننناهمت ا  -344

مليون  29ي زادت قيمته خالل العام وخف ضت قيمة المساهمات بمقدار المتعدد األطراف كانت بعمالت غير الدوالر األمريكي، والذ

. ومع مراعاة تحركات أالننننننعار الصننننننرف، فقد ظلت الحافظة المتعددة األطراف ثابتة. والننننننعى 2014دوالر أمريكي مقارنة بعام 

 واالتخدام ا.إلى زيادة وضوح المخصصات المتعددة األطراف عن طريق نبر تحديثات ش رية للمساهمات  البرنامج

  وشفافة وبكفاءةتخصيص الموارد بطريقة استراتيجية : 2-5نتيجة اإلدارة 

 على زيادة البفافية والكفاءة في تخصيص الموارد عن طريق: البرنامجيعمل  -345

 إقامة عمليات داخلية صارمة لتخصيص اللجنة االالتراتيجية لتخصيص الموارد؛ 

 لنتائج في ميزانية دعم البرامج واإلدارة في خطة اإلدارة وتقرير األداء السنوي؛ االتخدام أبعاد نتائج اإلدارة المبتركة وا 

  وزيادة كفاءة عمليات الموافقة الداخلية على المبروعات؛ 

                                                           
مليون دوالر أمريكي في أعقاب إعادة تصنيف المساهمات بعد  590إلى  2014مليون دوالر أمريكي الذي أبلغ عنه في تقرير األداء السنوي لعام  630تم تخفيض مبلغ  )76(

 االتكمال تقرير األداء السنوي.
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 .وتحسين تحديد أولويات اإلنفاق في ميزانيات المبروعات كجزء من االتعراض عمليات تصريف األعمال 

لكي  البرنامجفي المائة الالنننتعراضنننات المخصنننصنننات المتعددة األطراف لمبنننروعات  100هدفه المحد د بنسنننبة  البرنامجوحقق  -346

مليون دوالر أمريكي من الموارد  340.4، ُخصنننص مبلغ 2015يعتمدها رئيس لجنة التخصنننيص االالنننتراتيجي الموارد. وفي عام 

مليون دوالر  192.7مبلغ  (2طوارئ؛ مليون دوالر أمريكي لعمليننات ال 111.4مبلغ  (1المتعننددة األطراف على النحو التننالي: 

ماليين دوالر  8مبلغ  (4مليون دوالر أمريكي للمبننننننروعات اإلنمائية؛  28.3مبلغ  (3أمريكي للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛ 

ائة في الم 90أمريكي للعمليات الخاصة. وكان التخصيص للمبرعات اإلنمائية متمبيا مع الياالة المجلس التي تقضي بتخصيص 

  (77).من تلك األموال لبلدان التركيز

  استخدام أُطر للمساءلة : 3-5نتيجة اإلدارة 

 الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

والمعايير  2011إطاره الخاص بالضننوابط الداخلية ليعكس التغيخرات منذ إصنندار اإلطار ألول مرة في عام  2015االننتكمل في عام  -347

أيضنننا النننياالنننة إدارة المخاطر التي اعتمدها المجلس التنفيذي في  البرنامج. واالنننتكمل 2013ي عام الدولية الجديدة التي صننندرت ف

للمخاطر على النحو الذي أقره المجلس  البرنامجوقد تضننمنت السننياالننة بيانا منقحا بدرمة أكبر عن مدى تقبل  (78).2015مايو/أيار 

  (79).2016في فبراير/شباط 

فيما يتعلق بفعالية الضوابط الداخلية واإلدارة المالية في البلد الذي  2015في ن اية عام  (80)ا للضمانوقد االتكمل مميع المديرين بيان -348

يتحملون فيه المسننننؤولية. وقد أتاح ذلك للمدير التنفيذي التوقيع على بيان أكد فيه فعالية الضننننوابط الداخلية باإلضننننافة إلى الكبنننوف 

م هذا الضمان اإلضافي ألصحاب المصلحة لديه. من بي البرنامجالمالية السنوية. ويعتبر   ن منظمات قليلة في األمم المتحدة تقدِّ

ضمانات الداخلية، وضع  -349 بيا مع عملية ال سية في المكاتب القطرية:  البرنامجوتم مؤشرا مديدا لقياس مدى توافر ثالثة عناصر رئي

في المائة من المكاتب  87، حقق 2015رئ. وفي عام خطة أداء النننننوية، والننننجل للمخاطر، وخطة لالالننننتعداد واالالننننتجابة للطوا

برقابة مالية وإدارية الننننليمة.  البرنامج، وهو ما يوضننننح االننننتمرار التزام 2014القطرية هذا ال دف الثالثي، بزيادة طفيفة عن عام 

حالة تعداد واالالننتجابة لوكان السننبب الرئيسنني للتحسننن في هذا المؤشننر هو زيادة عدد المكاتب القطرية التي تومد لدي ا خطط لالالنن

. والنننوف يسنننعى 2014الطوارئ. وكان لدى مميع المكاتب القطرية خطط أداء الننننوية والنننجالت مخاطر، كما كان الحال في عام 

 في المائة.  100المكتب إلى تحقيق هذا ال دف المركب بنسبة 

 معالجة توصيات الرقابة

قابة بأقصنننى النننرعة ممكنة، ويبلغ المجلس ببنننأن التدابير المتخذة لتنفيذ مميع التوصنننيات التي تصننندرها هيئات الر البرنامجيعالج  -350

 التوصيات الصادرة عن مرامع الحسابات الخارمي، ومكتب التقييم، ووحدة التفتيش المبتركة.

سنننة ارنة بالوال دف المحدد التخاذ تدابير ببننأن توصننيات مرامعة الحسننابات الداخلية هو الحد من العدد المتبقي في ن اية عام ما مق -351

 31حتى  (81)توصنننننية 169: فقد بلغ عدد التوصنننننيات قيد التنفيذ 2015من تحقيق هذا ال دف في عام  البرنامجالسنننننابقة. ولم يتمكن 

 . 2014في عام  166مقابل  2015ديسمبر/كانون األول 

                                                           
لبلدان  البرنامجفي المائة على األقل من المساعدة اإلنمائية المقد مة من  90( بتوفير A/1-WFP/EB.3/2003/4) 3200تبير إلى القرار الذي اتخذه المجلس في عام  )77(

 النقص الغذائي المنخفضة الدخل، والذي تأكد في وثائق الحقة.

)78( B-WFP/EB.A/2015/5. 

)79( C-WFP/EB.1/2016/4. 

 قابة الداخلية.تم تحديث بيان الضمان ليعكس اإلطار المنقح للر )80(

ديسمبر/كانون األول في نظام تتبع المرامعة الداخلية؛ ويستخدم المفتش العام طريقة مختلفة لإلبالغ عن التوصيات  31يمثل هذا الرقم عدد التوصيات قيد التنفيذ في ( 81)

 الناشئة عن مرامعات أُمريت خالل العام.
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ات المواضنننيعة. وقد صننندرت في عام ، واصنننل المفتش العام انتقاله من المرامعات القائمة على الكيان إلى المرامع2015وفي عام  -352

كانت أكثر تعقيدا، وفي حاالت كثيرة كانت تتطلب  2015، غير أن التوصنننننيات في عام 2014توصنننننيات أقل من ا في عام  2015

عبة واحدة. وقد حقق مديرو  تقدما طيبا في معالجة المخاطر التي أظ رت ا المرامعة  البرنامجتدبيرا منسننننننقا من مانب أكثر من شننننننُ

م مكتب المفتش العام تعليقات إضافية تتعلق بالتدابير التي اتخذها الد اخلية، بما في ذلك توصيات معقدة من مرامعات مواضيعية. وقد 

 .2015المديرون لمعالجة توصيات المرامعة قيد التنفيذ في عام 

بصننورة منتظمة مع أصننحاب التوصننية على وحدة فعالة للرقابة الداخلية، من بين وظائف ا التواصننل  2015في عام  البرنامجوأنبننأ  -353

نطاق العالم لتبجيع م على اتخاذ تدبير في الوقت لعالج التوصيات، وتنسيق التقدم المحرز، واالتصال بالمرامعة ببأن اإلقفال. وقد 

مرامعة  عملت هذه الوحدة أيضننننننا مع مكتب المفتش العام إلمراء عمليات متابعة للتوصننننننيات المعلقة منذ حين، وأالننننننفرت عملية

يات منذ عام  فال  2012مبننننننتركة بين اإلدارة والمكتب المفتش العام عن إقفال مميع التوصنننننن ية إلق له. وتجري اآلن عمل وما قب

 .2013التوصيات ابتداء من عام 

 تقييمات أداء وكفاءات الموظفين

الكثير من القرارات المتعلقة بالمسننننننتقبل ( أداة رئيسننننننية لقياس األداء وقوة دافعة في PACE) والكفاءة األداء تعزيزيعد برنامج  -354

في المائة من الموظفين في التاريخ المحدد،  50إال في نسنننبة  البرنامجبأنه لم يتم ملء االنننتمارة  البرنامج، أفاد 2011الم ني. وفي عام 

إلى  أدت والكفاءة األداء يزتعز برنامجولكن التدابير المتخذة خالل األعوام األربعة الماضننننننية من أمل تحسننننننين توقيت ومودة برنامج 

 2014. وهذا يقل بدرمة طفيفة عن معدل اإلتمام الذي أُبلغ في عام 2015في المائة بحلول الموعد المحد د في عام  90معدل قياالي بلغ 

صننننننفه من بين من حيث التوقيت المناالننننننب، بو البرنامج. وهذا يميِّز 2016حد د موعدا مبكرا وهو ن اية فبراير/شننننننباط البرنامج ألن 

 منظمات األمم المتحدة ذات مستوى األداء الرفيع.

لتبسننننننيط االننننننتخدامه وزيادة فعاليته، مما أتاح مزيدا من الوقت أمام  2014في عام  والكفاءة األداء تعزيز برنامجوقد تم تنقيح  -355

، وحصننننل 2015بالتطور الوظيفي في عام  الموظفين للنظر في موانب األداء األخرى. وقد ُومه مزيد من التركيز إلى النواتج المتعلقة

 موظفون على مزيد من التعليقات لدعم تطورهم.

  البرهنة على فعالية إدارة الموارد  -5نتيجة اإلدارة 

 الخسا ر في األغذية بعد التسليم

األغذية المتداولة،  مليون طن متري من 3.6في المائة. فمن أصنل  2دون ال دف بنسنبة  2015كانت خسنائر ما بعد التسنليم في عام  -356

 .2014عن عام  0.49، وهو ما يقل بنسبة 2015على أن ا خسائر بعد التسليم في عام  –طنا متريا  12 735تم تسجيل 

 انخفاض مستويات أرصدة المشروعات غير المنفقة

لدى المبروعات عند إقفال ا،  ، مدى ومود أرصدة غير منفقةالبرنامجمن بين المؤشرات الرئيسية على اإلدارة الفعالة للموارد في  -357

، والتي صدرت 2015والتي يجب أن تعاد إلى الج ات المانحة أو أن تعاد برمجت ا. وفيما يتعلق بالمبروعات التي أقفلت خالل عام 

في المائة من المسننناهمات المؤكدة، وكانت هذه  0.38ببنننأن ا تقارير ن ائية عن مبنننروعات خاصنننة، بلغت األرصننندة غير المنفقة 

 في المائة. 2ودون النسبة المست دفة وهي  2014لنسبة أقل من ا في عام ا

 الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

غير أنه يجب أن يلبي أيضا االحتيامات اإلنسانية التي يوام  ا. وتحسب بصمة  –بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة  البرنامجيلتزم  -358

. وقد أد ت ظروف التبنننغيل 2014ي. ولذلك فإن هذا التقرير يُبلغ عن البصنننمة في عام الخاصنننة بغازات الدفيئة بأثر رمع البرنامج

على  البرنامجإلى إرغام  2014في عام  البرنامجوالتي وام  ا  3غير العادية في بعض من أكبر حاالت الطوارئ من المسننننننتوى 

في المائة عن  93لى زيادة االنبعاثات بنسننننبة االعتماد بصننننورة حصننننرية على االالننننتجابة عن طريق النقل الجوي. وقد أدى هذا إ

ضعفا في االنبعاثات  20يُعزى إلى زيادة قدرها  2014في عام  بالبرنامجت الخاصة االنبعاثا. وكان نصف 2008الرصيد في عام 
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 5 500يلزم  في منوب السنننودان، حيث أدى النزاع إلى ائتالف اإلمدادات وحال دون التج يز المسنننبق لألغذية قبل الموالنننم، وكان

رحلة موية لعالج هذه الحالة. وقد تضمنت عمليات الطوارئ في مم ورية أفريقيا الوالطى، العراق، والفلبين، والجم ورية العربية 

. وزادت االنبعاثات من السننننننفر التجاري البرنامجالسننننننورية، والبلدان المتأثرة بفيروس اإليبوال مكونا هاما للنقل الجوي بواالننننننطة 

 في المائة في نفس الفترة. 17.6بنسبة  بطريق الجو

تدابير لتخفيض االعتماد على تسنننليم المسننناعدة عن طريق الجو، والتي تُعد أكثر تكلفة من النقل السنننطحي. والنننوف  البرنامجويتخذ  -359

 ا قياس الحد من االنبعاثات على المدى الطويل بعد إمراء تقييم خارمي للطريقة التي يتم ب 2016في عام  البرنامجيسننننننتعرض 

 .3والمستوى  2االنبعاثات. وقد يلزم تنقيح ال دف ليعكس تأثير المستوى المرتفع لعمليات الطوارئ المتزامنة من المستوى 

 أرصنننننندة معتمدة البرنامجال تزال تنطوي على تكاليف بالنسننننننبة للمناخ، اشننننننترى رواح إلنقاذ األ البرنامجواعترافا بأن إمراءات  -360

لصنننندوق التكيخف التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية ببنننأن تغيخر المناخ تعويضنننا عن االنبعاثات المحتملة النبعاثات الكربون من ا

 .2016و 2015في عامي 

 االستنتاجات

إلى الدعم البننامل والرصننين من مانب أبعاد نتائج  2015القوي لتنفيذ أهدافه االالننتراتيجية في عام  البرنامجيُعزى الفضننل في أداء  -361

 إلدارة.ا
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 المستقبل آفاق –الجزء الرابع 

في  برمته المجتمع اإلنسنننننناني، ومع بدء 2016وأهداف التنمية المسننننننتدامة. وفي عام  2030خطة عام  2015مدت في عام اعتُ  -362

 توفي العمل مع الحكوما كبيرةأيضنننا التصننندي لعبنننر حاالت طوارئ  البرنامج يجب أن يواصنننلنحو تلبية متطلبات الخطة،  التحرك

يرا يبنمل تحوال كب البرنامجظاهرة النينيو. ولموام ة هذه التحديات، النيبن د  من المتوقع أن تسنبب االتي البنديدة على االالنتعداد لآلثار 

 ما يلي:

 ة مع التراتيجياال البرنامجمواءمة أهداف  من أمل الموعد المقرر( للموافقة قبل النة من 2021-2017ة )التراتيجيتقديم الخطة اال

 التنمية المستدامة؛ أهداف

  ؛طنياوة القطرية تماشيا مع التركيز في أهداف التنمية المستدامة على البرامج المدفوعة التراتيجيإلى الخطط اال التحولاقتراح 

 مواءمة النتائج مع الخطة ل، نتائج اإلدارةة وإطار الننننننتراتيجيوضننننننع إطار واحد للنتائج المؤالننننننسننننننية يحل محل إطار النتائج اال

 الفعالة للموارد؛ ولتعزيز البرمجةة الجديدة تيجيالترااال

  تنقيح اإلطار المالي لديه، عمال على المواءمة مع البرمجة ذات األالنننناس القطري وتمكينا للمزيد من االتسنننناق بين الموارد وإدارة

 النتائج.

قد األزمات تيح الفرصننة للتكيف مع تعتوالننللعمل اإلنسنناني في االننطنبول التغيير في نظام العمل اإلنسنناني  ةالقمة العالمي والننوف تحفز -363

 المعاصرة ومع حجم ا ومدت ا.

 2030التحويل للتمكن من تنفيذ خطة عام 

ين للمواءمة مع أهداف التنمية الننننننتراتيجيعلى وضننننننع ن ج متكامل إزاء التخطيط والتمويل اال 2015العمل في عام  لبرنامجابدأ  -364

مثل ال دف في وضننننع "خط للرؤية" يمتد بين أهداف التنمية المسننننتدامة والسننننكان المدفوعة قطريا. ويت 2030المسننننتدامة وخطة عام 

 يكل ة على المستوى القطري مع األخذ بالتراتيجية القطرية الخطة االالتراتيجيل الخطط االفعِّ على خدمت م: والتُ  البرنامجالذين يعمل 

 ميزانية منقحة وتطبيق إطار النتائج المؤالسية الجديد.

 (2021- 201ة )تيجيستراالخطة اال

ة التراتيجياال البرنامج( قبل النة مما كان مخططا له أصال، والتغير وم ة 2021-2017ة )التراتيجيالتوضع الخطة اال -365

وللتنمية المسنننتدامة،  2نحو عمليات على المسنننتوى القطري تركز على القضننناء على الجوع وفقا ل دف التنمية المسنننتدامة 

 .نواتال أربع كل يجرى الذي للسياالات البامل الالتعراضل مع الدورة القادمة البرنامجفي كما التوائم الخطة دورة التخطيط 

 البرنامج يلتزم. ووالنننتبنننجع أنبنننطة الدعوة المعززةفي البنننراكات اإلنسنننانية واإلنمائية،  البرنامج مبننناركةوالنننوف تومه الخطة  -366

لركب. واليسترشد هذا العمل باالتعراض لمنتصف المدة وبضمان عدم تخلف أحد عن ااحتياما، إلى األشخاص األشد  أوال بالوصول

 وبتقدير لصالحية الخطة االالتراتيجية السابقة للتقييم.

 التخطيط االستراتيجي القطري

القطري التجريبي في عدد مختار من البلدان. ويبننننمل هذا  الننننتراتيجيتعميم ن ج التخطيط اال 2016خالل عام  البرنامجالننننيواصننننل  -367

 هما:الن ج عنصرين اثنين 
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 وهي تقديرات تجري بقيادة وطنية للتحديات في البرامج والموارد والقدرات، مما يلزم لتحقيق  –ة النننننتراتيجياالالنننننتعراضنننننات اال

، والتوصيات الالزمة لمعالجة ذلك؛ وقد أبدت الحكومات المضيفة ترحيب ا باالالتعراضات الستة التي أمريت جوعالقضاء على ال

 (83)ة االتعراضات أخرى مارية؛وهناك الت (82)،2015خالل عام 

 وحافظة المسننننننناعدة التي يقدم ا: وتحدد هذه الخطط النتائج  البرنامجوهي إطار األدوار في  –ة القطرية الننننننتراتيجيالخطط اال

 وترتب أولويات التدابير الالزمة؛ وقد تم وضع ثالث خطط في جوعة التي اليتم بلوغ ا لتحقيق غايات القضاء على الالتراتيجياال

رى ة القطرية في بلدان أخالتراتيجيومن ا اثنتان نوقبتا مع المجلس كمثالين على الن ج. ويجري وضع الخطط اال (84)،2015 عام

 إلى الن ج الجديد. البرنامجوذلك كجزء من انتقال 

بكل الخطط اال -368 سانية واإلنمائية لفترات  البرنامجة القطرية حافظة التراتيجيوالت النوات.مدة كل من ا اإلن خطط والتحل هذه ال خمس 

محل الفئات الحالية التي تبنننننمل العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والبرامج القطرية والمبنننننروعات اإلنمائية، كما يمكن أن تبنننننمل 

 .2عمليات حاالت الطوارئ. والتكون الخطط متوائمة مع الخطط الوطنية للتنمية والتدعم البلدان في تحقيق هدف التنمية المستدامة 

، بعد أن يوافق المجلس على الن ج، والننتسننتخدم 2017ة القطرية في عام الننتراتيجيولى ماهزة لتطبيق الخطط االكون البلدان األوالننت -369

ي االتعراض اإلطار المالي. ويجري العمل على إعداد الخطوط التومي ية االنتقالية لتنسيق ففي ذلك هيكل الميزانية المنقحة الذي أعد  

 المبادرات المختلفة.

 طار النتا ج المؤسسيةإ

ة وإطار النتائج اإلداري، واليكون هو األداة األالاالية لتخطيط األداء التراتيجييجمع مف وم إطار النتائج المؤالسية بين إطار النتائج اال -370

(. والننننيؤدي هذا اإلطار إلى زيادة 2021-2017ة )الننننتراتيجيورصننننده واإلبالغ عنه على مميع المسننننتويات، تماشننننيا مع الخطة اال

البننفافية والمسنناءلة وذلك عن طريق الربط بين التمويل والنتائج، مع قياس األداء في المكونات الثالثة من "القيمة مقابل المال"، وهي 

 الكفاءة والفعالية والتوفير.

 استعراض اإلطار المالي

يل خالل تحسين القدرة على التنبؤ بالتمواليعالج االتعراض اإلطار المالي العقبات المبتركة التي يوام  ا تخطيط الموارد، وذلك من  -371

عن طريق التمويل بالسننننننلف الكبيرة، ومن خالل التقليل من التجزئة باالننننننتخدام ن ج ميزانية الحافظة القطرية. كما الننننننيحسننننننن هذا 

على  مجاالبرناالالننننننتعراض قياس كفاءة التكلفة والفعالية بالربط بين الميزنة وتخطيط األداء. ويتمثل ال دف في مضننننننناعفة قدرة 

بغيلية ذات األولوية باالنضباط في اإلدارة المالية وفي اإلبالغ والتحليل الماليين، األمر الذ  ياالالتجابة بصورة فعالة لالحتيامات الت

 (85)إلى العمل في خمسننة مكاتب قطرية 2015الننييسننر أيضننا حبنند التبرعات. وقد االننتندت خيارات الميزنة التي وضننعت خالل عام 

والنننننيخضنننننع مف وم ميزانية الحافظة القطرية لالختبار على مسنننننتوى المكاتب القطرية  ظمات األمم المتحدة األخرى.وإلى تجارب من

 .2016خالل عام 

 جوعالدعوة للقضاء على ال

، وهي تتمثل في التأثير على صنننناع القرار وأصنننحاب المصنننلحة والمانحين البرنامجتعتبر الدعوة أحد األدوار الرئيسنننية التي يؤدي ا  -372

بإطار مديد  البرنامج، التسترشد أعمال الدعوة التي يقوم ب ا 2016. وخالل عام جوعلدعم التدابير الرامية إلى تحقيق القضاء على ال

في ضمان إعطاء أولويات عليا للجوع والوء التغذية في الياق وضع خطط العمل  2016ل ا. ويتمثل أحد مجاالت التركيز الستة لعام 

 كبريك أالاالي في معالجة تلك األولويات. ويتطلب ذلك أن تكون الدعوة فعالة. بالبرنامجراف العالمي، وضمان االعت

                                                           
 مبابوي.كمبوديا والصين وإكوادور وال ند وإندونيسيا وز (82)

 بنغالديش وكولومبيا والسلفادور وموزامبيق وبيرو ومم ورية تنزانيا المتحدة. (83)

 كمبوديا وإندونيسيا وزمبابوي. (84)

 كولومبيا وإندونيسيا واألردن وأوغندا وزمبابوي. (85)
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 للعمل اإلنساني  ةالقمة العالمي

همية أ البرنامجاألمم المتحدة لوضننع اإلنسننانية في صننميم صنننع القرار العالمي. ويعلق  مومه منللعمل اإلنسنناني نداء  ةالقمة العالمي -373

التي تسنننننعى لالرتقاء بأهمية العمل اإلنسننننناني وإدخاله في مدول أعمال ا السنننننياالنننننية والتمويلية المخصنننننصنننننة على هذه القمة  كبيرة

. والننتركز القمة على الفعالية، والتخفيف من الضننعف، وإدارة خطة العمل من أمل اإلنسننانية"للمسننؤوليات المبننتركة" التي تجسنندها 

 امات السكان المتأثرين بالنزاعات.، وخدمة احتيالمخاطر، والتحويالت من خالل االبتكار

 إلى ما يلي: البرنامجوخالل مؤتمر القمة، اليدعو  -374

  ؛في المجالين اإلنساني واإلنمائيالتكامل بين المساعدة والتمويل 

 لنساء والفتيات، مع معل المساواة بين الجنسين مكونا مركزيا من مكونات االالتجابات؛لتمكين ال 

 السكان المتأثرين في صميم العمل اإلنساني؛ تعزيز القدرات المحلية، ووضع 

  ؛القائم على المبادئالعمل اإلنساني 

  ألزمات الممتدة؛عن االالتجابة للكوارث المفامئة ل اختالف االالتجابة 

  في ضوء المبادئ والممارالة السليمة للمنح اإلنسانية ةاإلنساني تمويل األنبطةاالبتكار في. 

 مؤتمر المو ل الثالث

الذي  –الموئل الثالث  –مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلالننكان والتنمية الحضننرية المسننتدامة  2016ي أكتوبر/تبننرين األول الننينعقد ف -375

وقد ارتفع الكان  (86).اليروج لقيام نموذج يدمج بين مميع موانب التنمية المستدامة بغية تبجيع اإلنصاف والرفاه واالزدهار المبترك

في  54، ويعيش اليوم 2014مليار شننننخص في عام  3.9إلى  1950مليون شننننخص في عام  746م من المناطق الحضننننرية في العال

 .2050في المائة بحلول عام  66المائة من الكان العالم في مناطق حضرية؛ ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 

ن الناس فماليي رة متزايدة إلى ظاهرة حضرية،يتحول بصوالجوع  ولكنالفقر،  قوة محركة للتنمية والحد منالتوالع الحضري  يبكل -376

ي النريعا التي تمضنمتوالنطة الدخل البلدان المتوالنطة الدخل في آالنيا وأمريكا الالتينية وفي الحضنرية ال بلدانالمعرضنون للجوع في 

 اليما في أفريقيا منوب الصحراء الكبرى.  ، والنحو التحضر

ء الفقيرة، مما له آثار الننننلبية على البيئة الطبيعية ويضنننناعف مخاطر التعرض أدى التحضننننر السننننريع إلى زيادة عدد الننننكان األحياو -377

في المائة من الالمئين في البلدات  60وتؤدي النزاعات إلى نزوح مزيد من السنننكان إلى المناطق الحضنننرية، ويعيش اآلن  للكوارث.

ي قانوني يحمي حقوق م، كما أن الترتيبات المؤالننسننية التوالمدن. ويوامه الالمئون تحديات إضننافية: فكثير من البلدان تفتقر إلى إطار 

 تؤمن ل م االحتيامات األالاالية كثيرا ما ال تكون كافية.

وتعتمد البل العيش الحضري اعتمادا كبيرا على شراء األغذية وبالتالي على توفر دخل منتظم. وتبكل الحامة المستمرة للنقد ضغطا  -378

 ع باألالر األكثر فقرا إلى حالة الضعف البديد.على األالرة لتحقيق دخل ثابت، مما يدف

 امجالبرنمن مواءمة دوره في البيئات الحضننرية مع أهداف التنمية المسننتدامة. والننيجري  البرنامجن مؤتمر الموئل الثالث ك  والننيم -379

 عمل اإلنساني.لل ةوالقمة العالمي 2030تحديثا للن ج الذي يأخذ به إزاء التخطيط الحضري بحيث يعكس هذا الن ج خطة عام 

 التنظيميتعزيز ال

السنننننتة المتعلقة بتعزيز المنظمة، وهي تنمية القدرات الوطنية واالنننننتعراض  البرنامجمرى النظر أعاله في ثالثة من مجاالت تركيز  -380

 لتركيز.مجاالت ا الائر وتُعالج فيما يلي أدناهمن خالل البراكات والعمليات الحكومية الدولية.  وأعمال الدعوةاإلطار المالي 

                                                           
في المائة من الكان العالم  54، ويعيش اليوم 2014خص في عام مليار ش 3.9إلى  1950مليون شخص في عام  746وقد ارتفع الكان المناطق الحضرية في العالم من  (86)

 .2050في المائة بحلول عام  66في مناطق حضرية؛ ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 
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 بناء قدرات الموظفين ومهاراتهم

بما  البرنامج، اليقوم 2016تعيين أصحاب المواهب لضمان توفر الم ارات التي تمكنه من تنفيذ واليته. وفي عام  البرنامجاليواصل  -381

 يلي:

  (87)من الموظفين الوطنيين؛ 3 000تعزيز م ارات قوة العمل لديه بتدريب 

 ية تنمية القدرات القيادية والمسننارات الم نج وبرنام" الجوع على للقضنناء الرائد البرنامج" ب علىتج يز القياديين من خالل التدري

 ؛(INSPIRE) للمرأة

  وتحديث مركز التطوير الوظيفي؛1-ورتبة مد 5-فتحديد الموظفين ألغراض عمليات الترقية إلى رتبة ، 

  ؛البرنامجمة موظفي قي أصحاب المواهب، واالتكمال اقتراح الالتقداموضع االتراتيجية 

 ؛2-فموظفا برتبة  50المستقبل بتعيين  خلق كوادر من قياديي 

 توليد وفورات في الوقت وإدخال تحسينات على النوعية باالتخدام نظام مديد للتعيين االلكتروني؛ 

  ر في حاالت المؤهلين لتسنننننريع عمليات النبنننننمن الموظفين  300إنبننننناء قائمة خارمية لالالنننننتجابة في حاالت الطوارئ تضنننننم

 الطوارئ.

 التغذية

  بتقييم الياالته ببأن التغذية في تحقيق ما يلي: البرنامجوالوف يسترشد  -382

 رمجة الب من أملات القطرية الجديدة وأن ا تقدم التوميه والمؤشننننرات الننننتراتيجياال أولويات التغذية تبننننكل مزءا من التأكد من أن

 لتغذية؛ل المراعية

 البننركاءوم ة لمعالجة الننوء التغذية في حاالت الطوارئ، بالتنسننيق مع اليونيسننف ومجموعة التغذية إعطاء األولوية للتدابير المو 

 ؛اآلخرين

 وضع االتراتيجية للبحوث لتوفير أدلة إضافية تساند تحسين البرمجة؛ 

 .إنباء صندوق متجدد لدعم التغذية في حاالت الطوارئ 

 مهاتصميم البرامج ونظُ 

 لبرمجة المستندة إلى األدلة من خالل ما يلي:على تحسين ا البرنامجاليعمل  -383

 تنفيذ تقييمات غير مركزية تتماشى مع الياالة التقييم الجديدة؛ 

  ؛تنفيذهاوتعميم ا و التحويالت القائمة على النقد تصميم برامج تحسيناالالتثمار في 

  موحدة الذكية عن المبروعاتونظام إصدار التقارير ال( كوميترصد وتقييم المكاتب القطرية ) نظاماالتكمال تعميم (SPRING )

 .البرنامجمميع أقاليم  في

 تحقيق االمتياز في إدارة البرامج واألداء

. 2015المبادرة الدولية للبننفافية في المعونة في عام منظمة شنناركت في  381على رأس قائمة المنظمات البالغ عددها  البرنامج تربع -384

الغ لألدلة الموثوقة في قياس أدائه واإلب الدقيقفي إدارة البرامج واألداء واالنننتخدامه للتحليل  البرنامجويعكس ذلك االمتياز الذي بلغه 

على إدخال تحسينات متواصلة على البيانات المنبورة، من حيث توقيت  البرنامج، دأب 2012عنه. ومنذ انضمامه إلى المبادرة عام 

 هذه البيانات ونوعيت ا وكميت ا.

المتوفرة،  تدعيم األدلة، حيث تواصنننننل األمانة البرنامجالسننننننوي صنننننورة شننننناملة تسنننننتند إلى األدلة عن أداء ويعطي تقرير األداء  -385

تفيدين إدارة المسالمكاتب القطرية ونظام في تقييم الرصد والأداة وخصوصا على مستوى الحصائل، باالتخدام نظم صارمة من قبيل 

                                                           
ني وظفين وذلك في نظام التعلم االلكتروالتتاح دورات مديدة في مجاالت الم ارات اإلشرافية، وإدارة الفريق، والتواصل، وم ارات العرض، والتنوع واإلدماج، لجميع الم (87)

 .(LMS) الداخلي
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بط بين الموارد والنتائج، وهي الروابط التي اليتضمن ا االتعراض اإلطار المالي لجمع البيانات وتحليل ا. والتنبئ الرواوالتحويالت 

 وإطار النتائج المؤالسية، "خط الرؤية" المطلوب الممتد بين حساب التكاليف من م ة والنتائج من م ة أخرى.
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 مساهمة البرنامج في األهداف اإلنما ية لأللفية األول: الملحق

 األرقام الر يسية

 2013 2014 2015   

 الهدف األول لأللفية: القضاء على الفقر المدقع والجوع

 المستفيدون

 مليون مائع  (1)76.7 80.0 80.9 

 مليون امرأة وطفل  62.6 66.8 66.4 

 مليون المئ  6.1 6.7 4.2 

 مليون مبرد داخليا  16.4 14.8 8.9 

 مليون عائد  1.3 0.8 0.5 

 مليون شخص حصلوا على تحويالت قائمة على النقد  9.6 8.9 7.9 

 كمية المعونة الغذا ية

 (2)مليون طن متري من األغذية الموزعة  3.2 3.2 3.1 

 اةمليون طن متري من األغذية المبتر  2.2 2.2 2.1 

 البلدان النامية والمساعدة المقدمة من البرنامج

في المائة من الموارد اإلنمائية المتعددة األطراف التي وصلت إلى بلدان معايير   90 90 90 

 التركز

 74 57 67.4  
 في المائة من الموارد اإلنمائية التي وصلت إلى أقل البلدان نموا

 85.9 81 73  
 لمبتراة بالطن في البلدان الناميةفي المائة من األغذية ا

التي وصلت إلى البلدان األفريقية منوب الصحراء  البرنامجفي المائة من موارد   53 49 48 

 الكبرى

 الهدف الثاني لأللفية: تحقيق تعميم التعليم االبتدا ي

 مليون تلميذ تلقوا ومبات مدرالية  15.7 17.0 18.5 

 (3)حصص غذائية منزلية

 في المائة كن  فتيات  50 49 49 

 الهدف الثالث لأللفية: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 52.2 51.9 51.4  
 في المائة من المستفيدين كن  من النساء والفتيات

 الهدف الرابع لأللفية: تخفيض معدل وفيات الطفل

 نامجالبرمليون طفل تلقوا المساعدة في عمليات   46.4 51.0 51.8 

 مليون طفل شخص مرض م بسوء التغذية تلقوا دعما تغذويا خاصا  7.7 7.3 7.8 

 الهدف الخامس لأللفية: تحسين الصحة النفاسية

 مليون امرأة ضعيفة تلقت دعما تغذويا إضافيا  3.5 3.0 3.0 

                                                           
 .2015بلدا في عام  81مليون شخص على مساعدة في  76.7حصل  (1)

 كمية األغذية المقدمة إلى المستفيدين حسب ما ماء في التقارير الموحدة عن المبروعات. (2)

 في هندوراس. البرنامجدوق االتئماني يديره مليون من أطفال المدارس الذين االتفادوا من صن 1.2إضافة إلى  (3)
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 مساهمة البرنامج في األهداف اإلنما ية لأللفية :األول الملحق

 األرقام الر يسية 

 2013 2014 2015   

 الهدف السادس لأللفية: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض

من البلدان الخمسة والعبرين التي يومد في ا أعلى معدل النتبار فيروس   13 14 15 

  البرنامجنقص المناعة الببرية ومرض اإليدز تلقت مساعدة من 

مليون شخص متأثر بفيروس نقص المناعة الببرية ومرض اإليدز تلقوا   0.6 0.8 1.3 

 البرنامجمساعدة غذائية من 

بلدا تلقى مساعدة في إطار أنبطة الوقاية من السل وفيروس نقص المناعة   26 29 31 

 الببرية واإليدز

 الهدف السابع لأللفية: كفالة االستدامة البيئية

كحافز لبناء األصول،  البرنامجن شخص تلقوا مساعدة غذائية من مليو  11.4 12.7 15.1 

 وبناء القدرة على الصمود في ومه الصدمات والحفاظ على البل العيش

 الهدف الثامن لأللفية: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

 شريكا احتياطيا  21 19 20 

بين منظمة األغذية  بعثات تقدير المحاصيل واألمن الغذائي المبتركة  5 7 3 

 تم تنظيم ا والبرنامجوالزراعة 

من بعثات التقييم المبتركة بين مفوضية األمم المتحدة لبؤون الالمئين   4 12 13 

 تم تنظيم ا  والبرنامج

من الكيانات المؤالسية في القطاع الخاص قدمت الدعم بمنح هدايا نقدية   94 110.3 88.4 

 أمريكيوعينية قيمت ا مليون دوالر 

 البرنامجمنظمة غير حكومية عملت مع   062 1 122 1 340 1 
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 النتا ج والمؤشرات الشاملة

 ن دون إدراج االعتبارات الجنسانية، والحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين، والشراكة، أثناء تخطيط المشروعات وتصميمها وتنفيذهاة بالكامل مستراتيجيال يمكن تحقيق الحصا ل والنواتج الواردة في إطار النتا ج اال

طار ونواتجه؛ وقد أُدرجت أدناه بوصفها النتا ج الشاملة ذات الصلة بجميع ل اإلورصدها. فاالعتبارات الجنسانية، واعتبارات الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين، والشراكة تتقاطع مع المجموعة الكاملة من حصا 

 المشروعات، وجميع الحصا ل وجميع النواتج. كما أُدرجت أيضا مجموعة من المؤشرات التي تعتبر إلزامية حيثما انطبقت.

 المستويات المستهدفة المؤشرات النتا ج

 االعتبارات الجنسانية

  الجنسين وتمكين المرأةتحسين المساواة بين 

 

نسبة النساء والرمال المعانين، أو كل من النساء والرمال الذين يتخذون قرارات ببأن 

 االتخدام النقد أو القسائم أو األغذية داخل األالرة

 

 المستوى المست دف: يخص مبروعات بعين ا

 في المائة 50المستوى المست دف: أكثر من  عاتمبروالالتي يبغلن مناصب قيادية في لجان إدارة النسبة النساء المستفيدات 

نسبة عضوات لجان إدارة المبروعات المدربات على طرائق توزيع األغذية أو النقد 

 أو القسائم

 في المائة 60المستوى المست دف: أكثر من 

 الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين

واالتخدام ا في ظروف لبرنامج تقديم مساعدات ا

  مأمونة ومسؤولة وكريمة

 

نسبة األشخاص المعانين الذين ال يتعرضون لمباكل تمس الالمت م أثناء الفرهم من 

 أو داخل مواقع االبرنامج وإلى برامج 

 

في المائة للعمليات  90في المائة لعمليات الطوارئ؛ و 80المستويات المست دفة: 

 القطرية/المبروعات اإلنمائية في المائة للبرامج 100الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛ و

)األشخاص المدرمون  البرنامجنسبة األشخاص المعانين الذين يتلقون معلومات عن 

 ، وما اليحصلون عليه، والج ات التي يمكن م تقديم شكاواهم إلي ا( البرنامجفي 

في المائة للعمليات  80في المائة لعمليات الطوارئ؛ و 70المستويات المست دفة: 

 في المائة للبرامج القطرية/المبروعات اإلنمائية 90دة لإلغاثة واإلنعاش؛ والممت

 الشراكة

تنسيق تدخالت المساعدة الغذائية وتكوين 

 البراكات والحفاظ علي ا

 المستوى المست دف: يخص مبروعات بعين ا نسبة أنبطة المبروع المنفذة بمباركة من شركاء تكميليين 

التي يقدم ا البركاء إلى المبروع، )بما في ا المنظمات غير  قيمة األموال التكميلية

الحكومية والمجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص والمؤالسات المالية الدولية 

 والمصارف اإلنمائية(

 المستوى المست دف: يخص مبروعات بعين ا

 ف: يخص مبروعات بعين االمستوى المست د عدد المنظمات البريكة التي تقدم مدخالت وخدمات تكميلية

  

 ( 201- 201ة ستراتيجية للبرنامج )الخطة االستراتيجيإطار النتا ج اال ألف:-الملحق الثاني



 118                 الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 

 : إنقاذ األرواح وحماية ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ1 ستراتيجيالهدف اال

 الغايات

تلبية االحتيامات الغذائية والتغذوية العاملة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

 ما دون مستويات الطوارئ

 واح والبل كسب العيش، مع تمكين النساء والرمال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذيةحماية األر -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االالتعداد للصدمات وتقديرها واالالتجابة ل ا وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

 

 المساهمة في:

 إلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال دف ا

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 ات ومصادر البياناتالمستويات المستهدفة للمشروع (1)المؤشرات الحصا ل

: استقرار أو انخفاض معدالت نقص التغذية 1-1الحصيلة 

والحوامل  شهرا  5أشهر 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، 

 ستجابة وعدم اال

في المائة؛ معدل عدم  75في المائة؛ معدل التعافي أكثر من  3المستويات المست دفة: معدل الوفيات أقل من 

 في المائة 15في المائة؛ معدل التخلف عن العالج أقل من  15االالتجابة أقل من 

 لب رية؛ تقارير شركاء التعاون االبرنامجمصادر البيانات: الجالت المرضى لدى وزارة الصحة/

نسبة السكان المستهدفين الذي يشاركون في عدد  1-1-2

 (3)كاف من عمليات التوزيع

 في المائة 66المستوى المست دف: أكثر من 

 مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في  1-1-3

 البرنامج )نطاق التغطية(

في المائة في المناطق  50عالج الوء التغذية الحاد المعتدل أكثر من  المستويات المست دفة: نطاق تغطية

في المائة في المخيمات؛ ونطاق  90في المائة في المناطق الحضرية، وأكثر من  70الريفية، وأكثر من 

 في المائة 70تغطية الوقاية أكثر من 

 غطية، واالالتقصاءاتمصادر البيانات: أاللوب التقييم شبه الكمي إلمكانية الوصول ونطاق الت

 

 

                                                           
 المؤشرات باللون الداكن هي مؤشرات الحصائل الرئيسية. (1)

 ش را. 59أش ر إلى  6الدقيقة لدى األطفال من  لمعالجة نقص المغذيات 3-1-1و 2-1-1للوقاية من الوء التغذية الحاد؛ والمؤشران  3-1-1و 2-1-1لعالج الوء التغذية الحاد المعتدل؛ والمؤشران  3-1-1و 1-1-1اليقاس المؤشران  (2)

 مدى الفترة الزمنية.في المائة ما إذا كانت األغذية المغذية المتخصصة قد وزعت بكميات كافية على  66البالغ  يقيس مدى المباركة في البرامج، خاصة عدد عمليات التوزيع التي يبارك في ا البخص في إطار التدخالت التغذوية. ويقيس المستوى المست دف (3)



 119                 الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 

 : إنقاذ األرواح وحماية ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ1 ستراتيجيالهدف اال

 الغايات

تلبية االحتيامات الغذائية والتغذوية العاملة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

 ما دون مستويات الطوارئ

 واح والبل كسب العيش، مع تمكين النساء والرمال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذيةحماية األر -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االالتعداد للصدمات وتقديرها واالالتجابة ل ا وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

 

 المساهمة في:

 إلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال دف ا

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 ات ومصادر البياناتالمستويات المستهدفة للمشروع (1)المؤشرات الحصا ل

: استقرار أو تحسن معدل استهالك األغذية 2-1الحصيلة 

خالل فترة تقديم المساعدة إلى األسر المستهدفة و/أو 

 األفراد المستهدفين

  : ألفت الصلةاذ النواتج

حسب جنس رب ( 4)،درجة االستهالك الغذا ي 1-2-1

 األسرة

الت الك الغذائي الضعيف لدى األالر المست دفة/األفراد المستوى المست دف: الحد من انتبار درمة اال

 في المائة 80المست دفين بنسبة 

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

 مة التنوع لدى األالر المست دفةالمستوى المست دف: زيادة در درجة التنوع الغذا ي، حسب جنس رب األسرة 1-2-2

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

ات التصدي، حسب منس رب االتراتيجيمؤشر  1-2-3

 األالرة

ائة من األالر في الم 80ات التصدي لدى االتراتيجيالمستوى المست دف: االتقرار أو انخفاض مؤشر 

 المست دفة

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

 

 

                                                           
"؛ وإن زادت عن  35و 21.5ف ي تمثل االالت الك "الضعيف"؛ وإن تراوحت ما بين  21إن كانت درمة االالت الك الغذائي تساوي أو تقل عن  (4)  ف ي تمثل االالت الك "المقبول". 35ف ي تمثل االالت الك "الَحدي 
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 : إنقاذ األرواح وحماية ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ1 ستراتيجيالهدف اال

 الغايات

تلبية االحتيامات الغذائية والتغذوية العاملة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

 ما دون مستويات الطوارئ

 واح والبل كسب العيش، مع تمكين النساء والرمال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذيةحماية األر -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االالتعداد للصدمات وتقديرها واالالتجابة ل ا وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

 

 المساهمة في:

 إلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال دف ا

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 ات ومصادر البياناتالمستويات المستهدفة للمشروع (1)المؤشرات الحصا ل

: استعادة أو استقرار ُسبل الحصول على 3-1الحصيلة 

 (5)األصول المجتمعيةو/أو الخدمات األساسية 

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء

 في المائة 70المستوى المست دف:  ل االتبقاء األوالد والبنات في المدارسمعد 1-3-1

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية، واالالتقصاءات 

 في المائة 6المستوى المست دف: زيادة النوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 2-3-1

ف عن العالج بمضادات الفيروالات معدل التخل 1-3-3

الرمعية، وعالج السل تحت المراقبة المباشرة، 

وبرامج منع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

 الببرية من األم إلى الطفل

 في المائة 15المستوى المست دف: أقل من 

 مصادر البيانات: تقارير شركاء التعاون 

 في المائة من األصول المتضررة أو المدم رة أثناء الطوارئ 50وى المست دف: إصالح ما ال يقل عن المست درمة األصول المجتمعية  1-3-4

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل

 

                                                           
االية والخدمات ست دفة من الوصول إلى المساعدة اإلنسانية والبنية األالإنباء األصول التي تتعلق ب ذه الحصيلة تبير إلى إصالح أو صيانة األصول المادية والطبيعية الحاالمة التي تمكن المجتمعات المحلية المالنواتج المتصلة بأنبطة المساعدة الغذائية مقابل  (5)

 ل تصريف القنوات قبل حلول موالم األمطار للحد من مخاطر الفيضانات، وما إلى ذلك(.الحاالمة )مثل طرق الوصول إلى األالواق( وتحد من المخاطر اإلضافية )مث
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 : إنقاذ األرواح وحماية ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ1 ستراتيجيالهدف اال

 الغايات

تلبية االحتيامات الغذائية والتغذوية العاملة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى  -1

 ما دون مستويات الطوارئ

 واح والبل كسب العيش، مع تمكين النساء والرمال من الوصول اآلمن إلى األغذية والتغذيةحماية األر -2

تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االالتعداد للصدمات وتقديرها واالالتجابة ل ا وتمكين المجتمع الدولي  -3

 للقيام بذلك

 األثر

 

 المساهمة في:

 إلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال دف ا

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 ات ومصادر البياناتالمستويات المستهدفة للمشروع (1)المؤشرات الحصا ل

: تمكين المؤسسات الوطنية والهيئات  -1الحصيلة 

العمل اإلنساني من االستعداد للطوارئ اإلقليمية ومجتمع 

 واالستجابة لها وتقييمها

 

 : جيم، دالذات الصلةالنواتج 

مؤشر القدرة على االالتعداد للطوارئ واالالتجابة  1-4-1

 (6)ل ا

لي  المستوى المست دف: ارتفاع المؤشر مقارنة بالتقييم األو 

 مصدر البيانات: تحليل القدرات

 المستوى المست دف: يخص مبروعات بعين ا لينمعدل رضا المستعم 1-4-2

 مصدر البيانات: االتقصاء رضا المستعملين 

 

                                                           
م في ا  (6) ل ة اإلمدادات اإلنسانية؛ واالتصاالت في حاالت الطوارئ؛ وتحليارة اللسلمساعدته لتنمية القدرة على االالتعداد للطوارئ واالالتجابة ل ا: األمن الغذائي وتحليل هباشة األوضاع؛ وتخطيط المساعدة الغذائية؛ وإد البرنامجمؤشر يبمل التة مجاالت يقدِّ

 األخطار واإلنذار المبكر دعما لألمن الغذائي؛ ودعم تخطيط االالتجابة الوطنية للكوارث.
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: دعم أو استعادة األمن الغذا ي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2 ستراتيجيالهدف اال

 بنا ها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

 الغايات

دة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية، والمساهمة في تحقيق االالتقرار، والقدرة دعم أو االتعا -1

 على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنباء البل كسب العيش أو إعادة بنائ ا، واالرتباط باألالواق،  -2

 وإدارة النظم الغذائية

ة المأمونة والطوعية لالمئين والمبردين داخليا وإعادة إدمام م أو إعادة توطين م عن طريق دعم العود -3

 (7)المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرمال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيطرة علي ا -4

 األثر

 

 المساهمة في:

 ف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال د

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 ات ومصادر البياناتالمستويات المستهدفة للمشروع المؤشرات الحصا ل

: تحقيق مستويات كافية من 1-2الحصيلة 

االستهالك الغذا ي أو الحفاظ عليها بين األسر 

 المستهدفة خالل فترة تقديم المساعدة

 

 النواتج ذات الصلة: ألف 

الغذائي الضعيف والحد ي لدى األالر المست دفة بنسبة المستوى المست دف: الحد من انتبار درمة االالت الك  درجة االستهالك الغذا ي، حسب جنس رب األسرة 2-1-1

 في المائة 80

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل 

 غذائي لدى األالر المست دفةالمستوى المست دف: زيادة متوالط درمة التنوع ال درجة التنوع الغذا ي، حسب جنس رب األسرة 2-1-2

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل 

                                                           
 الالمئين، والعائدين، والمبردين داخليا. 3-2و 2-2و 1-2تبمل الحصائل  (7)
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: دعم أو استعادة األمن الغذا ي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2 ستراتيجيالهدف اال

 بنا ها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

 الغايات

دة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية، والمساهمة في تحقيق االالتقرار، والقدرة دعم أو االتعا -1

 على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنباء البل كسب العيش أو إعادة بنائ ا، واالرتباط باألالواق،  -2

 وإدارة النظم الغذائية

ة المأمونة والطوعية لالمئين والمبردين داخليا وإعادة إدمام م أو إعادة توطين م عن طريق دعم العود -3

 (7)المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرمال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيطرة علي ا -4

 األثر

 

 المساهمة في:

 ف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال د

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 ات ومصادر البياناتالمستويات المستهدفة للمشروع المؤشرات الحصا ل

 
ات التصدي، حسب منس رب االتراتيجيمؤشر  2-1-3

 األالرة

من األالر  في المائة 80ات التصدي لدى االتراتيجيالمستوى المست دف: انخفاض أو االتقرار مؤشر 

 المست دفة

: تحسين ُسبل الوصول إلى األصول 2-2الحصيلة 

و/أو الخدمات األساسية، بما فيها البنية األساسية 

 المجتمعية والسوقية

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء

ئة من المجتمعات المحلية في الما 80المستوى المست دف: زيادة األصول المجتمعية فوق خط األالاس لدى  درمة األصول المجتمعية 2-2-1

 المست دفة

مصادر البيانات: تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ، والرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي 

 والحصائل من خالل مناقبات مجموعات التركيز

 في المائة 70المستوى المست دف:  معدل االتبقاء األوالد والبنات في المدارس 2-2-2

 يانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية، واالالتقصاءاتمصادر الب

 في المائة 6المستوى المست دف: زيادة النوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 2-2-3

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية

ص التغذية، : استقرار أو انخفاض نق3-2الحصيلة 

بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال 

شهرا،   5أشهر و 6الذين تتراوح أعمارهم بين 

األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل:  2-3-1

ف عن العالج، والوفيات، والتخل (9)معدالت التعافي،

 وعدم االستجابة

في المائة؛ ومعدل التخلف  75في المائة؛ ومعدل التعافي أكثر من  3المستوى المست دف: معدل الوفاة أقل من 

 في المائة 15في المائة؛ ومعدل عدم االالتجابة أقل من  15عن العالج أقل من 

 تقارير الب رية من شركاء التعاون ، والالبرنامجمصادر البيانات: الجالت المرضى لدى وزارة الصحة/

                                                           
 ألم إلى الطفل، عند االقتضاء.حاالت العالج بمضادات الفيروالات الرمعية، وعالج السل تحت المراقبة المباشرة، ومنع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة الببرية من ا يبمل معدل التعافي التغذوي في (9)



 124                 الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 

: دعم أو استعادة األمن الغذا ي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2 ستراتيجيالهدف اال

 بنا ها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

 الغايات

دة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية، والمساهمة في تحقيق االالتقرار، والقدرة دعم أو االتعا -1

 على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنباء البل كسب العيش أو إعادة بنائ ا، واالرتباط باألالواق،  -2

 وإدارة النظم الغذائية

ة المأمونة والطوعية لالمئين والمبردين داخليا وإعادة إدمام م أو إعادة توطين م عن طريق دعم العود -3

 (7)المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرمال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيطرة علي ا -4

 األثر

 

 المساهمة في:

 ف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال د

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 ات ومصادر البياناتالمستويات المستهدفة للمشروع المؤشرات الحصا ل

والحوامل والمرضعات، واألطفال في سن 

  (8)المدرسة

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، كاف

نسبة السكان المستهدفين الذي يشاركون في عدد  2-3-2

 كاف من عمليات التوزيع

 في المائة 66المستوى المست دف: أكثر من 

 مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في  2-3-3

 البرنامج )نطاق التغطية(

في المائة في المناطق  50ت المست دفة: نطاق تغطية عالج الوء التغذية الحاد المعتدل أكثر من المستويا

في المائة في المخيمات؛ ونطاق  90في المائة في المناطق الحضرية، وأكثر من  70الريفية، وأكثر من 

 في المائة 70تغطية الوقاية أكثر من 

 ، واالالتقصاءاتمكانية الوصول ونطاق التغطيةمصادر البيانات: أاللوب التقييم شبه الكمي إل

نسبة األطفال الذين يستهلكون الحد األدنى من   -2-3

 (10)الغذاء المقبول

 في المائة 70المستوى المست دف: أكثر من 

 مصدر البيانات: الرصد بعد التوزيع

                                                           
لمعالجة نقص المغذيات  3-3-2و 2-3-2للوقاية من الوء التغذية المزمن )التقزم(؛ والمؤشران  4-3-2و 3-3-2للوقاية من الوء التغذية الحاد؛ والمؤشران  3-3-2و 2-3-2تغذية الحاد المعتدل؛ والمؤشران لعالج الوء ال 3-3-2و 1-3-2اليقاس المؤشران:  (8)

 ش را. 59أش ر إلى  6الدقيقة لدى األطفال من 

 يلطفولة )اليونيسف( ومنظمة الصحة العالمية وتستخدم لقياس ممارالات تغذية الرضع واألطفال الصغار. ويستخدم هذا المؤشر على نطاق واالع ف"الحد األدنى من الغذاء المقبول" يبكل مزءا من مجموعة من المؤشرات التي وضعت ا منظمة األمم المتحدة ل (10)

 م.ش را الذين يست لكون الحد األدنى من الغذاء المقبول إلى مانب حليب األ 24أش ر إلى  6االتقصاءات الصحة والتغذية لتحديد نسبة األطفال من 
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: دعم أو استعادة األمن الغذا ي والتغذية عن طريق إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة 2 ستراتيجيالهدف اال

 بنا ها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

 الغايات

دة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات المحلية، والمساهمة في تحقيق االالتقرار، والقدرة دعم أو االتعا -1

 على الصمود، واالعتماد على الذات

مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على إنباء البل كسب العيش أو إعادة بنائ ا، واالرتباط باألالواق،  -2

 وإدارة النظم الغذائية

ة المأمونة والطوعية لالمئين والمبردين داخليا وإعادة إدمام م أو إعادة توطين م عن طريق دعم العود -3

 (7)المساعدة الغذائية والتغذوية

 كفالة تكافؤ فرص النساء والرمال في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية والسيطرة علي ا -4

 األثر

 

 المساهمة في:

 ف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال د

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 ات ومصادر البياناتالمستويات المستهدفة للمشروع المؤشرات الحصا ل

متوالط عدد أيام الدراالة في الب ر التي تقدم في ا  2-3-5

د من العناصر الغذائية أو التي تقدم أغذية مقواة بالعدي

 مجموعات من األغذية 4في ا على األقل 

 يوما من أيام التغذية المدرالية ش ريا( 20في المائة من  80يوما ) 16المستوى المست دف: 

 مصادر البيانات: التقارير المدرالية، وتقارير مخزونات المدارس

ات اج: تنمية القدرة على تلبية االحتي -2الحصيلة 

 الوطنية الالزمة للتغلب على انعدام األمن الغذا ي

 

 النواتج ذات الصلة: هاء، واو، الم، ميم

لي (11)مؤشر القدرة الوطنية 1- -2  المستوى المست دف: ارتفاع المؤشر مقارنة بالتقييم األو 

 مصدر البيانات: تحليل القدرات

 

                                                           
 وما إلى ذلك. يمكن تعديل مؤشر القدرة الوطنية لمراعاة القدرات الوطنية المحددة في مجاالت التغذية المدرالية، وبناء القدرة على الصمود، والتغذية، (11)
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سكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم : الحد من المخاطر وتمكين ال3 ستراتيجيالهدف اال

 الغذا ية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في ومه الصدمات، والحد من  -1

 أخطار الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذوية

غالل القوة البرائية لربط صغار المزارعين باألالواق، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين االت -2

 االقتصادي للنساء والرمال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى االتثمار منتج في المجتمعات المحلية

وبنى تحتية ونظم  تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على أن تنبئ وتدير وتحسِّن مؤالسات -3

شبكات أمان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالالتدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالالل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

 األثر

 

 المساهمة في:

 القضاء على الجوع البديد )ال دف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 يم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(تحقيق تعميم التعل

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصا ل

: تحسين ُسبل الوصول إلى 1-3الحصيلة 

عيشية يسهم في تعزيز القدرة على األصول الم

والحد من مخاطر الكوارث  (12)الصمود

والصدمات التي تواجهها المجتمعات المحلية 

واألسر المستهدفة المعانية من انعدام األمن 

 (13)الغذا ي

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، باء، طاء

في المائة من المجتمعات المحلية  80عية فوق خط األالاس لدى المستوى المست دف: زيادة األصول المجتم درجة األصول المجتمعية 3-1-1

 المست دفة

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

درجة االستهالك الغذا ي، حسب جنس رب  3-1-2

 األسرة

ة الر المست دفة بنسبالحد من انتبار درمة االالت الك الغذائي الضعيف والحد ي لدى األ المستوى المست دف:

 في المائة 80

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل

 المستوى المست دف: زيادة متوالط درمة التنوع الغذائي لدى األالر المست دفة  درجة التنوع الغذا ي، حسب جنس رب األسرة 3-1-3

 من الغذائي والحصائلمصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األ

                                                           
( التي تلتزم بالتعريف العام الذي حددته االتراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والذي تعرف فيه القدرة 2011، البرنامجالتكيف ) في هذا المجال الياالته ببأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارت ا: بناء األمن الغذائي والقدرة على البرنامجينظم عمل  (12)

" ضروريةاألالاالية ال ووظائف ا هياكلهترميم من خالل حفظ و، بما في ذلك فعالة الوقت المناالب وبطريقة التعافي من ا فيالمخاطر و آثار واالتيعاب وموام ة في مقاومة لألخطارالمحلي، أو كامل المجتمع المعرض  المجتمعالنظام، أو  مقدرةعلى الصمود بأن ا "

 .4-1-3، و2-1-3و، 1-1-3. االتراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث(. وتقاس القدرة على الصمود بالخصائص المجمعة للمؤشرات 2009)مصطلحات الحد من مخاطر الكوارث، 

 تبير "األصول" إلى الفئات الرأالمالية الخمس: رأس المال الطبيعي، والمادي، والمالي، واالمتماعي، والببري. (13)
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سكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم : الحد من المخاطر وتمكين ال3 ستراتيجيالهدف اال

 الغذا ية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في ومه الصدمات، والحد من  -1

 أخطار الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذوية

غالل القوة البرائية لربط صغار المزارعين باألالواق، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين االت -2

 االقتصادي للنساء والرمال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى االتثمار منتج في المجتمعات المحلية

وبنى تحتية ونظم  تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على أن تنبئ وتدير وتحسِّن مؤالسات -3

شبكات أمان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالالتدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالالل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

 األثر

 

 المساهمة في:

 القضاء على الجوع البديد )ال دف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 يم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(تحقيق تعميم التعل

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصا ل

 

ات التصدي، حسب جنس رب استراتيجيمؤشر   -3-1

 (14)األسرة

في المائة من األالر  100ات التصدي لدى االتراتيجيالمستوى المست دف: انخفاض أو االتقرار مؤشر 

 المست دفة

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع ورصد األمن الغذائي والحصائل

 في المائة 70المستوى المست دف:  ألوالد والبنات في المدارسمعدل االتبقاء ا 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 المور   3-2-1

والوطنيين والمحليين، كنسبة مئوية من األغذية 

عة من البرنامج داخل البلد  الموزَّ

 المستوى المست دف: يخص مبروعات بعين ا

 ونظامه العالمي للمعلومات )نظام ونجز( برنامجالمصادر البيانات: نظام تعقب شراء األغذية، وشبكة 

دين اإلقليميين  3-2-2 األغذية المقواة المبتراة من المور 

والوطنيين والمحليين، كنسبة مئوية من األغذية 

عة من   داخل البلد البرنامجالمقواة الموز 

 المستوى المست دف: يخص مبروعات بعين ا

 غذية، ونظام ونجزمصادر البيانات: نظام تعقب شراء األ

                                                           
 يبمل هذا المؤشر االتراتيجيات التصدي المتعلقة باألغذية وباألصول كلي ما. (14)
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سكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم : الحد من المخاطر وتمكين ال3 ستراتيجيالهدف اال

 الغذا ية والتغذوية 

 الغايات

دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على تعزيز القدرة على الصمود في ومه الصدمات، والحد من  -1

 أخطار الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ عن طريق المساعدة الغذائية والتغذوية

غالل القوة البرائية لربط صغار المزارعين باألالواق، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، ودعم التمكين االت -2

 االقتصادي للنساء والرمال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى االتثمار منتج في المجتمعات المحلية

وبنى تحتية ونظم  تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على أن تنبئ وتدير وتحسِّن مؤالسات -3

شبكات أمان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالالتدامة والفعالية والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالالل 

 اإلمدادات الزراعية المحلية

 األثر

 

 المساهمة في:

 القضاء على الجوع البديد )ال دف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 يم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(تحقيق تعميم التعل

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصا ل

األغذية المشتراة من نُظم التجميع التي يشارك  3-2-3

فيها أصحاب الحيازات الصغيرة، كنسبة مئوية 

 من المشتريات اإلقليمية والوطنية والمحلية

في المائة من حجم المبتريات المحلية واإلقليمية من نُظم التجميع لصالح  10المستوى المست دف: شراء 

 ازات الصغيرةأصحاب الحي

 مصادر البيانات: نظام تعقب شراء األغذية، ونظام ونجز

: تعزيز قدرة األفراد والبلدان 3-3الحصيلة 

 والمؤسسات على الحد من المخاطر

 

 النواتج ذات الصلة: باء، واو، زاي، ياء، ميم

ليالمستوى المست دف: ارتفاع المؤشر مقارنة بالتقييم ا  مؤشر القدرة الوطنية 3-3-1  ألو 

 البيانات مصدر: تحليل القدرات

نسبة المجتمعات المحلية المست دفة التي تتوفر  3-3-2

أدلة على تحس ن قدرت ا على إدارة الصدمات 

 البرنامجوالمخاطر المناخية التي يدعم ا 

ارة في المائة من المجتمعات المحلية المست دفة تبلغ عن تحس ن قدرت ا على إد 60المستوى المست دف: 

 الصدمات والمخاطر المناخية

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل
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 : الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال  ستراتيجيالهدف اال

 الغايات:

المغذيات الدقيقة، الوقاية من التقزم وال زال، وعالج الوء التغذية الحاد المعتدل، ومعالجة حاالت نقص  -1

وال اليما بين صغار األطفال، والحوامل والمرضعات، والمصابين بفيروس نقص المناعة الببرية والسل 

 والمالريا عن طريق إتاحة الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية المالئمة

تغذية وصحة  زيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، والمساهمة في التعلم، وتحسين -2

 األطفال والفتيات البالغات وأالرهم

تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على تصميم وإدارة وتحسين برامج تغذوية، وإيجاد بيئة مواتية  -3

ع المساواة بين الجنسين  تبجِّ

 األثر

 

 المساهمة في:

 ة المستدامة(القضاء على الجوع البديد )ال دف اإلنمائي األول لأللفية/هدف التنمي

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي )ال دف اإلنمائي الثاني لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 تخفيض معدل وفيات األطفال )ال دف اإلنمائي الرابع لأللفية/هدف التنمية المستدامة(

 المستويات المستهدفة للمشروعات ومصادر البيانات المؤشرات الحصا ل

خفاض معدالت نقص : ان1- الحصيلة 

التغذية، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة 

 6بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

شهرا، والحوامل والمرضعات،   5أشهر و

 (15)واألطفال في سن الدراسة

 

 النواتج ذات الصلة: ألف، كاف

األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل: معدالت  1-1- 

وفيات، والتخلف عن العالج، وعدم وال (16)التعافي،

 االستجابة

في المائة؛ معدل التخلف عن  75في المائة؛ معدل التعافي أكثر من  3المستوى المست دف: معدل الوفيات أقل من 

 في المائة 15في المائة؛ معدل عدم االالتجابة أقل من  15العالج أقل من 

 ؛ والتقارير الب رية من شركاء التعاونبرنامجالمصادر البيانات: الجالت المرضى لدى وزارة الصحة/

نسبة السكان المستهدفين الذي يشاركون في عدد كاف  1-2- 

 من عمليات التوزيع

 في المائة 66المستوى المست دف: أكثر من 

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع

نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج  1-3- 

 ة()نطاق التغطي

في المائة في المناطق الريفية،  50المستويات المست دفة: نطاق تغطية عالج الوء التغذية الحاد المعتدل أكثر من 

ونطاق تغطية الوقاية أكثر من  في المائة في المخيمات؛ 90في المائة في المناطق الحضرية، وأكثر من  70وأكثر من 

 في المائة 70

 /االالتقصاءاتبه الكمي إلمكانية الوصول ونطاق التغطيةمصادر البيانات: أاللوب التقييم ش

نسبة األطفال الذين يستهلكون الحد األدنى من الغذاء   -1- 

 المقبول

 حسب منس رب األالرة (17)درمة االالت الك الغذائي، 4-1-5

 في المائة 70المستوى المست دف: أكثر من 

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع

ف: الحد من انتبار درمة االالت الك الغذائي الضعيف والحد ي لدى األالر المست دفة/األفراد المستوى المست د

 في المائة 80المست دفين بنسبة 

 مصادر البيانات: الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغذائي والحصائل
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لعالج حاالت نقص المغذيات  3-1-4و 2-1-4للوقاية من الوء التغذية المزمن )التقزم(؛ والمؤشران  4-1-4و 3-1-4للوقاية من الوء التغذية الحاد؛ والمؤشران  3-1-4و 2-1-4دل؛ والمؤشران لعالج الوء التغذية الحاد المعت 3-1-4و 1-1-4اليقاس المؤشران  (15)

 ش را. 59أش ر إلى  6لدى األطفال من 

 قتضاء.الفيروالات الرمعية، وعالج السل تحت المراقبة المباشرة، ومنع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة الببرية من األم إلى الطفل، عند اال يبمل معدل التعافي التغذوي في حاالت العالج بمضادات (16)

 أو الحوامل والمرضعات.و/ ل تحت المراقبة المباشرة، ومنع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة الببرية من األم إلى الطفل،تتبع درمة االالت الك الغذائي لألفراد عندما يست دف المبروع أفرادا، مثل حاالت العالج بمضادات الفيروالات الرمعية، وعالج الس (17)

متوالط عدد أيام الدراالة في الب ر التي تقدم في ا أغذية  4-1-6 

لعناصر الغذائية أو التي تقدم في ا على مقواة بالعديد من ا

 مجموعات من األغذية 4األقل 

 في المائة من أيام الدراالة 80المستوى المست دف: 

 مصادر البيانات: التقارير المدرالية، وتقارير مخزونات المدارس

: زيادة فرص الحصول على 2- الحصيلة 

التعليم واالستفادة منه على قدم المساواة 

 بين الجميع

 النواتج ذات الصلة: ألف

 في المائة 6المستوى المست دف: زيادة النوية بنسبة  معدل التحاق البنات واألوالد بالمدارس 4-2-1

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية

 ألوالد والبناتفي المائة ل 85المعدل المست دف:  معدل االتبقاء األوالد والبنات في المدارس 4-2-2

 مصادر البيانات: نظام معلومات إدارة التعليم، والسجالت المدرالية، واالالتقصاءات

: تعزيز الملكية والقدرات للحد 3- الحصيلة 

من نقص التغذية وزيادة فرص الحصول 

على التعليم على المستويات اإلقليمية 

 والوطنية والمجتمعية 

 

 ، ميمالنواتج ذات الصلة: هاء، واو، الم

 مؤشر القدرة الوطنية  3-1- 

 

لي   المستوى المست دف: ارتفاع المؤشر مقارنة بالتقييم األو 

 مصدر البيانات: تحليل القدرات
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 ،: عدد النساء والرمال واألوالد والبنات الذين يحصلون على مساعدة، حسب النباط، وفئات المستفيدين، والجنس، واألغذية1-ألف

 والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم، كنسبة مئوية من المقرر

عة، حسب النوع، كنسبة مئوية من المقرر: 2-ألف  كمية المساعدة الغذائية الموز 

عة، حسب النوع، كنسبة مئوية من المقرر: 3-ألف  كمية المواد غير الغذائية الموز 

 مستفيدين المست دفين، حسب الجنس، وفئات المستفيدين، كنسبة مئوية من المقرر: مجموع تحويالت النقد لصالح ال4-ألف

عة على المستفيدين المست دفين )معب را عن ا بكمية األغذية/النقود( حسب الجنس، وفئات 5-ألف : مجموع قيمة القسائم الموز 

 المستفيدين، كنسبة مئوية من المقرر

 دة من المساعدة )مثل المدارس، والمراكز الصحية(، كنسبة مئوية من المقرر: عدد المواقع المؤالسية المستفي6-ألف

توزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذائية وتحويالت النقد : 1الناتج 

والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناالبة وفي الوقت المناالب على المستفيدين 

 المست دفين

مجتمعية التي يتم بناؤها أو إصالح ا أو صيانت ا من مانب األالر والمجتمعات المحلية المست دفة، حسب النوع، : عدد األصول ال1-باء

 ووحدة القياس

األصول المجتمعية أو المعيبية التي يتم بناؤها أو إصالح ا أو صيانت ا  الناتج باء:

 من مانب األالر والمجتمعات المحلية

 تودع األمم المتحدة لالالتجابة للحاالت اإلنسانية تلبية للطلبات، حسب النوع: المواد المقد مة من مس1-ميم

 : عدد السلع والخدمات المقد مة، حسب النوع2-ميم

 : عدد الركاب الذين يتم نقل م 3-ميم

 : عدد األطنان المترية/األمتار المكعبة من البضائع التي يتم نقل ا 4-ميم

وفير خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي تعزيز اللومستيات، وت الناتج جيم:

 للمساعدة اإلنسانية أو خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ

 (18): عدد أنبطة المساعدة التقنية المقدمة، حسب النوع1-دال

 : عدد األشخاص المدربين، حسب الجنس ونوع التدريب 2-دال

 إنباء و/أو دعم القدرة على إدارة الطوارئالناتج دال: 

 البرنامج: عدد عمليات التقييم الوطني/ممع البيانات التي يبكل في ا األمن الغذائي والتغذية مزءا من الدعم المقدم من 1-اءه

 المقدمة ببأن رصد األمن الغذائي والمساعدة الغذائية، حسب النوع (19): عدد أنبطة الدعم التقني2-هاء

قديم الدعم التقني من أمل إالداء المبورة على صعيد السياالات وت الناتج هاء:

تعزيز إدارة اللسلة اإلمدادات الغذائية والمساعدة الغذائية والتغذية ونظم األمن 

 الغذائي، بما في ا نظم معلومات األمن الغذائي

 : عدد النظراء الحكوميين المدربين على ممع بيانات األمن الغذائي والتغذوي وتحليل ا1-واو

 البرنامجقبة األمن الغذائي والتغذوي التي تصدر بدعم من : عدد تقارير رصد/مرا2-واو
 تعزيز النُظم الوطنية لرصد اتجاهات األمن الغذائي والتغذية  الناتج واو:

                                                           
اد اإلنسانية، واالتصاالت في حاالت الطوارئ، وتحليل األخطار واإلنذار المبكر، ودعم التخطيط الوطني اللسلة اإلمديبمل نظم معلومات اإلنذار المبكر، وآليات تنبيط وتنسيق االالتجابة، وإطار االالتجابة، وتحليل األمن الغذائي وهباشة األوضاع، وإدارة  (18 )

 .لالالتجابة للكوارث

 أو يساهم في ا. البرنامجتبمل حلقات عمل السياالات، وأحداث التدريب، واالنتدابات، والمواد التومي ية، والمنتجات اإلعالمية التي يصدرها  (19)
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بين، حسب الجنس، ونوع التدريب1-زاي  تنمية القدرات الببرية على الحد من مخاطر الكوارث والصدمات  الناتج زاي: : عدد األشخاص المدر 

 : كمية األغذية المبتراة محليا من خالل المبتريات المحلية واإلقليمية )باألطنان المترية(1-حاء

 : كمية األغذية المبتراة محليا من نُظم تجميع منتجات أصحاب الحيازات الصغيرة )باألطنان المترية(2-حاء

بة على دخول األالواق وم ارات المناولة 3-حاء  بعد الحصاد: عدد منظمات المزارعين المدر 

 : عدد المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يتم دعم م4-حاء

الغذائية من األالواق اإلقليمية والوطنية  البرنامجزيادة مبتريات  الناتج حاء:

 والمحلية والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة

دين المحليين : كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات التغ1-طاء  ذوية الخاصة المبتراة من المور 
، واألغذية التكميلية البرنامجزيادة األغذية المقواة المقدمة من  الناتج طاء:

دين المحليين  والمنتجات التغذوية الخاصة المبتراة من المور 

 حسب النوع (20): عدد أنبطة المساعدة التنقية المقد مة،1-ياء

 دربين، حسب الجنس، ونوع التدريب: عدد األشخاص الم2-ياء

دعم شبكات أمان وطنية لألمن الغذائي، والتغذية، والتعليم، واألصول  الناتج ياء:

 المجتمعية، والمساهمة عموما في بناء القدرة على الصمود 

 المقررة مقابل النسبة البرنامج: نسبة المستفيدين من النساء/الرمال الذين تصل م رالائل تغذوية بدعم من 1-كاف

 مقابل النسبة المقررة البرنامج: نسبة النساء/الرمال الذين يحصلون على إرشاد تغذوي بدعم من 2-كاف

رالائل رئيسية من خالل نظام الرالائل واإلرشاد الذي  3: نسبة مقدمي الرعاية المست دفين )الذكور واإلناث( الذين تصل م 3-كاف

 البرنامجيدعمه 

ذ نظام بث الرالائل وتقديم اإلرشاد ببأن األغذية المغذية فعالية تنفي الناتج كاف:

 المتخصصة وممارالات تغذية الُرضع وصغار األطفال 

في مجال تصميم وتنفيذ البرامج التغذوية وغير ذلك من المجاالت  البرنامج: عدد الموظفين الحكوميين الذين يدرب م 1-الم

 ية، حسب الجنس، ونوع التدريبة/اإلدارية المتصلة بالتغذالتراتيجيالتقنية/اال

 (21): عدد أنبطة المساعدة التقنية المقدمة، حسب النوع2-الم

إالداء المبورة على صعيد السياالات وتقديم الدعم التقني من أمل تعزيز  الناتج الم:

 إدارة األمن الغذائي، والتغذية، والتغذية المدرالية

                                                           
بكات األمان المجتمعية التي تمسك الحكومات بزمام قيادت ا، وصياغة الياالات وإعداد برامج لتقديم المساعدة ألنبطة تبمل ممع وتحليل ونبر المعلومات والبيانات عن المخاطر وهباشة األوضاع واألمن الغذائي والتغذية؛ وتصميم ودعم االتراتيجيات لبهذه ا (20(

ية والتحليلية يد األدلة ببأن شبكات األمان؛ واألنبطة التقناالالت داف، وتحديد البروط، واختيار التحويالت، والرصد والتقييم، ومعايير رفع األالماء من قوائم المساعدة، وما إلى ذلك؛ وتقييم وتول –قيق األمن الغذائي والتغذوي الغذائية والدعم التقني من أمل تح

 التأثير في عمليات صنع السياالات في مجال شبكات األمان من أمل المساعدة الغذائية.الباملة ب دف تعزيز الملكية ورفع مستوى الوعي و

صميم المبروعات السات الوطنية؛ وتوفير الخبرة الفنية في مجال تمجال دعم التعزيز المؤالسي؛ والعمل باالتمرار مع المؤهذه األنبطة تبمل االنتداب إلى الحكومات الوطنية؛ وتقديم الخبرة الفنية في مجال صياغة تومي ات السياالات؛ وتوفير الخبرة الفنية في  (21)

 وإدارت ا ورصدها.
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 في مجاالت التغذية، والتغذية المدرالية، وشبكات األمان البرنامجدعم من : عدد البرامج الوطنية التي يتم إعدادها ب1-ميم

 : عدد الياالات شبكات األمان الوطنية المراعية للجوانب التغذوية2-ميم

 : عدد أنبطة المساعدة التقنية المقدمة، حسب النوع3-ميم

و/أو  نصياغة الياالات وطنية للتغذية، والتغذية المدرالية وشبكات األما الناتج ميم:

 وضع أُطر تنظيمية 
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 منهجية تقدير األداء المؤسسي حسب الهدف االستراتيجيباء:  – الملحق الثاني

 قاعدة األدلة

في تحقيق النتائج اإلنسانية واإلنمائية إلى بيانات الرصد المقدمة في التقارير الموحدة عن المبروعات للعمليات  البرنامجيستند تقدير مساهمة 

ألن اإلطار الزمني قصنننير  2015ولم تدرج نتائج المبنننروعات العاملة لمدة النننتة أشننن ر أو أقل بن اية عام  (1).2015واإلقليمية عام القطرية 

مدا وال يمكن أن يبين أي تغيير كبير على مستوى الحصائل أو ممع بيانات لخط األالاس يمكن التعويل علي ا ألغراض قيم الرصد في الياق 

 (2)المتابعة.

 راء الخاص بتقدير أداء برامج البرنامجاإلج

 تقدير أداء مؤشر الحصا ل على مستوى المشروعات – 1الخطوة 

 على مستوى المبروعات: يستخدم ن ج ثنائي لتحليل أداء مؤشر الحصائل

 منطقية يقد ر أداء المبننننننروعات المغلقة على أالنننننناس أهداف المؤشننننننر المحددة لنقطة ن اية المبننننننروع، وهي مبينة في األطر ال

 للمبروعات.

  أما في المبنروعات الجارية، فإن التقدير ينظر في التقدم المحرز من حيث إنجازات المراحل الرئيسنية السننوية. وكما يبين البنكل

سية هذه لعام  التقراء مستقيم بين قيم خط األالاس وال دف المحدد لن اية  2015أدناه، حسبت إنجازات المراحل الرئي التنادا إلى ا ا

 (3)بروع.الم

 

بأهداف ن اية المبروع لتحديد مدى تحقق النتائج. أما  2015وبالنسبة للمبروعات المغلقة، تقاَرن قيم مؤشر الحصائل التي ممعت في عام 

سنوية لتحديد التقدم المحرز خالل عام  سية ال سبة للمبروعات الجارية، فإن القيم األحدث تقاَرن بإنجازات المراحل الرئي ظ ار وإ 2015بالن

 ما إذا كان المبروع على المسار الصحيح نحو تحقيق األهداف )أي أن أداءه يسير حسب المتوقع منه(.

 ويستخدم اُلل م درمات أداء مؤشر الحصائل حسب المبروعات األلوان األخضر واألصفر واألحمر والرمادي على النحو المبين أدناه:

                                                           
 يبمل ذلك مميع فئات العمليات: عمليات الطوارئ والعمليات الممتدة والبرامج القطرية ومبروعات التنمية والعمليات الخاصة. (1)

ألن ا كانت عاملة لمدة ثالثة أش ر أو أقل في  –في المائة  2ما نسبته  –عمليات  4ت، مرى االتبعاد من العمليا 201الجارية البالغ عددها  البرنامجمن بين عمليات  (2)

 .2015في المائة من اإلنفاق على العمليات في عام  3. وتمثل المبروعات المستبعدة 2015ديسمبر/كانون األول 

يل السنوي أو معدل التعافي التغذوي، ال حامة إلى تحديد إنجازات المراحل الرئيسية؛ وتؤخذ القيم بالنسبة للمؤشرات التي تقيس متوالط التغير، من قبيل متوالط التسج (3)

 لمبروع ما مفتوح باعتبارها تعادل القيمة المست دفة لن اية المبروع المحددة في إطاره المنطقي. 2015المست دفة لعام 

ال م 

 يمة الم شر

X

X

2013 2014 2015

ال د  المحدد لن اية 
المشرو 

   ا سا 

الم  لم ا ن ا  

2012
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 المتطلبات الوصف الدرمة

 أخضر

فه، أو يمضي في المسار الصحيح المبروع حقق هد

 نحو تحقيق هدفه.

 

في المائة من  10المبروعات المغلقة: قيمة المؤشر ضمن 

 ال دف المحدد لن اية المبروع

في المائة من  10المبروعات الجارية: قيمة المؤشر ضمن 

 2015المرحلة الرئيسية لعام 

 أصفر

المبروع حقق بعض التقدم، ولكنه لم يحقق هدفه، أو 

 يمضي بخطى بطيئة.

 90في المائة و 50المبروعات المغلقة: قيمة المؤشر بين 

 في المائة من ال دف المحدد لن اية المبروع

 90في المائة و 50المبروعات الجارية: قيمة المؤشر بين 

 2015في المائة من المرحلة الرئيسية لعام 

 أحمر

ي أالمبروع حقق تقدما بطيئا بدرمة كبيرة، أو لم يحقق 

 تقدم، أو ترامع. 

 

في المائة أو  50المبروعات المغلقة: قيمة المؤشر تساوي 

 أقل من ال دف المحدد لن اية المبروع

في المائة أو  50المبروعات الجارية: قيمة المؤشر تساوي 

 2015أقل من المرحلة الرئيسية لعام 

 رمادي
 البيانات المتوفرة غير كافية لرصد التقدم.

 

أو أن قيم خط  2015قيمة مؤشر المبروع لعام لم يبلغ عن 

 األالاس أو القيم المست دفة غير مومودة

 تقدير أداء مؤشر الحصا ل على المستوى المؤسسي – 2الخطوة 

وفي  (4)ككل. البرنامجألغراض كل من مؤشرات الحصائل، يُحسب متوالط درمات المبروعات لتحديد الدرمة العامة لألداء على مستوى 

فإن الدرمة الكلية هي "رمادي"  (5)دم توفر البيانات عن أكثر من نصننف المبننروعات المطلوبة لإلبالغ عن مؤشننر معين للحصننائل،حال ع

 ككل. البرنامجللداللة على أن قاعدة األدلة غير كافية الالتخالص النتائج حول أداء 

  

                                                           
 رتيبي، فإن المتوالط ال يعتبر مقياالا مالئما لالتجاه المركزي.نظرا ألن اُلل م الدرمات ينطبق على بيانات المستوى الت (4)

 يُنتظر من المبروع أن يبلغ عن المؤشرات المدرمة في إطاره المنطقي. (5)

 المشرو   المشرو   المشرو   المشرو   المشرو   المشرو   المشرو  

المتوس ةال يمة 
تح   األ اء ال ام لم  ر الحصا ل 

  ي الما ة أو أ ثر    ل  أن ي ون م  ل ا ب    ن الم رو  بنسبة  
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 تقدير أداء الحصا ل على المستوى المؤسسي – 3الخطوة 

وقية المؤشر وصفته التمثيلية عند تجميع الدرمات على مستوى الحصائل المؤالسية. وتعطى مؤشرات الحصائل األالاالية في يُنظر في موث

ألف( ضننننعف وزن ا في التحليل ألن ا تُعتبر تمثل -)مبينة بالخط الغامق، أنظر الملحق الثاني 2017-2014إطار النتائج االالننننتراتيجية للفترة 

 وقية مع بيانات النتائج المسترشدة ب ا.عالقة أكثر مباشرة وموث

 تقدير األداء المؤسسي من حيث عالقته باألهداف االستراتيجية –  الخطوة  

 تُحسب درمة أداء األهداف االالتراتيجية األربعة كمتوالط الدرمات على مستوى الحصائل المؤالسية.

 

 

 التحسينات بالمقارنة بمنهجية التقدير السابقة

 تغييرات رئيسية في من جية تقييم أداء البرامج المؤالسية في تقارير األداء السنوية. وفيما يلي تلك التغييرات: 2014أمريت في عام 

. يقدر اآلن أداء المبنننننروعات المنت ية االنننننتنادا إلى األهداف المحددة في أطرها زيادة الوضيييييوح في تدابير األداء وحدوده الدنيا (1

سنوية إلظ ار احتماالت تحقيق المنطقية. أما في المبروعات الجار سية ال الاس إنجازات المراحل الرئي ية، فإن األداء يقاس على أ

هي المراحل الرئيسنننية  –األهداف المحددة لن اية المبنننروع. ومن حيث المسننناءلة، فإن تقدير األداء على أالننناس مقاييس واضنننحة 

 تقدير أقل صرامة لالتجاهات اإليجابية والسلبية. يعتبر أشد صرامة من الن ج السابق الذي كان يستند إلى –واألهداف 

. كان النظام المؤالننسنني السننابق لدرمات األداء يسننتند إلى تقدير كمي بحت لعدد المبننروعات التي يظ ر تغيير نظام درجات األداء (2

ف بومود نسنننننبة ال تقل عن  روعات تظ ر اتجاهات في المائة من المبننننن 65في ا إنجاز التقدم: من ذلك أن "التقدم القوي" كان يعر 

 –إيجابية على مستوى الحصائل. أما النظام المنقح ف و أكثر مرونة من حيث التمكن من النظر في متغيرات إضافية كمية ونوعية 

  م األمن ال  ا ي والت  ية أو است ا ت ما  و ن اء أو بناء سبل ال ي   ي البي ا  ال  ة و ي أ  ا  حا   ال وار :  ال  ف ا ستراتيجي 

 لو  مستو  است    ا   ية ال ا    و المحا  ة علي    ل  تر  تقدي  المساعد  ل سر المست د ة:  - الحصيلة 

 و ال دمات ا ساسية   ما     ل  ال يا ل ا ساسية الم تم ية والسو ية  تحسي  الحصول عل  ا صول و: 2- الحصيلة 

 ش ر  ل  تس ة و مسي  ش را  م    تحقيق استقرار نق  الت  ية  و ت  ي     ما     ل  نق  الم  يات الد يقة  ي  ا   ال :  - الحصيلة 
ال مر  والنسا  الحوامل والمر  ات  وا   ال    س  المدرسة

تنمية القدرات لتل ية االحتيا ات ال اصة  ان دا  ا م  ال  ائ  عل  المستو  الو ن :  - الحصيلة 

ساعد   لو  مستو  است    ا   ية ال ا    و المحا  ة علي    ل  تر  تقدي  الم     الحصيلة 
ل سر المست د ة

 رجة ا ست    ال  ا ي  - - الم  ر 

 رجة التنو  ال  ا ي  - - الم  ر 

م شر استراتي يات التصدي          الم شر 

ت    م شرات ا دا  الرئيسية 
    و ن ا       ال   ال امق 

حسا  الدر ة ال لية  دا  الحصائل
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األمر الذي يثري التحليل ويرشنننند الدرمات ويعطي مزيدا من الدقائق في  –من قبيل معدالت اإلبالغ والصننننفة التمثيلية للمؤشننننر 

 داء.تحليل األ

سلة النتا ج (3 سلة نتائج توجيه مزيد من االهتمام إلى سل الل سببية في  على النظر  ؛ أيالبرنامج. يومد تركيز أقوى على العالقات ال

في النتائج المبتركة على مستوى الحصائل. ويساعد ذلك على إرشاد  – البرنامجالنتائج المنسوبة إلى  –في كيفية مساهمة النواتج 

 احتمال الربط بين مستويات النتائج.التفكير حول قوة/

 العوامل التي تحد من منهجية اإلبال 

 النوعية المختلفة للبيانات التي يتم جمعها 

  ومن ا البيانات التي يجمع ا آخرون مثل الحكومات البرنامجتُستخدم مجموعة واالعة من مصادر البيانات لرصد أداء مبروعات ،

 محدودة على نوعية بعض البيانات. البرنامجفإن اليطرة والمنظمات الدولية النظيرة. ولذا 

  مسنننننؤوال في ا بصنننننورة مباشنننننرة عن ممع البيانات، فإن هناك تباينا في مسنننننتويات دقت ا  البرنامجوحتى في الحاالت التي يكون

في ا، األمر الذي يحد   وليعمل في حاالت كثيرة في بيئات تحيط ب ا التحديات والتقلبات ويتعذر الوص فالبرنامجوصفت ا التمثيلية. 

  (6)من ممع البيانات، كما أن تحركات السكان في ا يمكن أن تؤدي بسرعة إلى ق دم البيانات.

  وصالحيتها للمقارنة اتساق البيانات

  بغية المسنناعدة على ضننمان  2017-2014صنندرت مالحظات التوميه المن جي للمؤشننرات في إطار النتائج االالننتراتيجية للفترة

ساق في القياس في مميع العمليات، والتمكين من تجميع النتائج بصورة مفيدة. على أنه، بالنسبة لمؤشرات معينة، اُلمح باألخذ االت

بخيارات بديلة للحسننناب من قبيل األالننناليب المكتبية أو أالننناليب العينات البديلة، إذا كانت موارد المبنننروع غير كافية الالنننتخدام 

 . ويؤثر ذلك على صالحية البيانات للمقارنة نظرا ألن الطرائق البديلة تنتج قياالات أقل موثوقية.الطريقة الموصى باالتخدام ا

  لم يتم دائما أن تبلِّغ المبننروعات، التي تقدم معلومات عن النتائج على مسننتوى النواتج، عن بيانات مقابلة على مسننتوى الحصننائل

تصننف بقدر أكبر من الصننعوبة. وأدى ذلك إلى فوارق في قاعدة األدلة ألن ممع البيانات ألغراض مؤشننرات الحصننائل يمكن أن ي

ككل، الننننواء على مسننننتوى النواتج أو على مسننننتوى الحصننننائل. ولذا فإنه يتعين التحلي بالحذر عند البرنامج المتوفرة حول نتائج 

 تفسير األنماط الملحوظة في األداء في كامل اللسلة النتائج. 

كل ك للبرنامجمل تحد  من نوعية البيانات وموثوقيت ا واكتمال ا على مسنننننتوى المبنننننروع، فإن النتائج المجمعة ونظرا لما ورد أعاله من عوا

 والمعروضة في الجزء الثاني هي مجرد تقديرات.

 

                                                           
دلة واالتخدام ا في العمل المعنونة "األدلة غير كافية؟ نوعية األ 2014لعام ( ALNAP) اإلنساني العمل مجال في واألداء للمساءلة اإليجابي التعلم شبكة تصف دراالة (6)

 بالبرنامج.اإلنساني" عوامل أخرى تطرح صعوبات أمام ممع بيانات الرصد الجيدة، مما له صلة 
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  منهجية تجميع النتا ج على مستوى النواتججيم: -الملحق الثاني

 إجراءات تقييم أداء البرنامج على مستوى النواتج

 لي تفاصيل عملية تجميع النتائج من مستوى المبروعات إلى المستوى المؤالسي للحصول على تصنيفات لألداء على نطاق المنظمة.فيما ي

 بيانات مؤشرات النواتج على مستوى المشروعات – 1الخطوة 

دة ببأن العمليات الترد البيانات المقررة والفعلية المتعلقة بمؤشرات النواتج على مستوى المبروعات في تقارير المبر قطرية وعات الموح 

وتُعبِّر البيانات التي يُنظر في ا ألغراض تجميع ا وإدرام ا في تقرير األداء السنوي عن بيانات مؤشرات النواتج  )1(.2015واإلقليمية لعام 

دة عن المبروعات التي يتم نبرها.   وفقا للتقارير الموح 

 واتج على المستوى المؤسسيتجميع بيانات مؤشرات الن – 2الخطوة 

دة عن المبروعات وفقا للنواتج المحددة في إطار النتائج االالتراتيجية  لبرنامجل تُجم ع البيانات المقد مة في فرادى تقارير المبروعات الموح 

ند لكل هداف االتراتيجية محد دة ويسألف(. وترتبط هذه النواتج بحصائل محددة في إطار أ-)انظر إطار النتائج االالتراتيجية في الملحق الثاني

 من ا حرف أبجدي من ألف إلى كاف. ويُعرض البيان الخاص بكل ناتج في إطار الحصيلة ذات الصلة.

)عدد التقييمات الوطنية/عمليات ممع لكل ناتج من النواتج مؤشرا أو أكثر من مؤشر. وهذه المؤشرات يمكن أن تكون محددة  البرنامجوحد د 

م منالبيانات  أو  )مثل عدد األصول التي تقوم األالرأو يمكن أن تكون عامة  (البرنامج التي يتكامل في ا األمن الغذائي والتغذية مع الدعم المقد 

 المجتمعات المحلية ببنائ ا أو إصالح ا أو صيانت ا، حسب النوع ووحدة القياس(.

اص نظامه الخ البرنامجعن المبروعات. وفيما يتعلق بالمؤشرات العامة، أُعد  وتجمع المؤشرات المحددة مباشرة من فرادى التقارير الموحدة

دة عن المبروعات )من  باإلبالغ بحيث تترمم فيه تلك المؤشرات إلى قائمة بمؤشرات أكثر تحديدا يمكن تجميع ا مباشرة من التقارير الموح 

ت المحلية ببنائ ا أو إصالح ا أو صيانت ا، حسب النوع ووحدة القياس، عدد األصول التي تقوم األالر والمجتمعاذلك على البيل المثال أن 

 وما إلى ذلك(.عدد الجسور التي تم إنباؤها/إصالح ا، وعدد هكتارات األراضي المحس نة، تترمم إلى 

ير هو وارد في التقاروالتجميع بالنسبة لمعظم المؤشرات هو مجموع النتائج المستخلصة من البيانات على مستوى المبروعات )حسب ما 

دة عن المبروعات(. وفيما يتعلق بالمؤشرات المعتمدة على نسب مئوية، يُمثل التجميع متوالطا مرمحا يحسب باالتخدام من جيات  الموح 

 خاصة بالمؤشرات.

 تقييم أداء النواتج على المستوى المؤسسي – 3الخطوة 

ع القيم المقررة والفعلية لكل مؤشر من مؤ شرات النواتج، تُحسب نسبة مئوية لإلنجاز ويرمز ل ا بلون مميِّز وفقا للجدول الوارد حالما تُجم 

د تصنيفا لمستوى النتائج المتحققة، وواحد يعترف بأن عدم توافر بيانات يحول ون د أدناه. ويبمل ذلك أربعة اليناريوهات محتملة: ثالثة تُحدِّ

 إثبات ادعاءات اإلنجاز ذات المصداقية.

 المتطلبات التصنيف

 في المائة من القيم المقررة المجمعة 10النتائج الفعلية المجم عة تدخل ضمن حدود  أخضر

 في المائة من القيم المقررة المجم عة 90في المائة وأقل من  50النتائج الفعلية المجم عة أكثر من  أصفر

 المقررة المجمعةفي المائة من القيم  50النتائج الفعلية المجم عة أقل من  أحمر

 مبروعات 5اإلبالغ عن مؤشر الناتج موضوع التحليل في أقل من  رمادي

 

 

                                                           
 ات الخاصة.بمل ذلك كل فئات العمليات: عمليات الطوارئ، والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، والبرامج القطرية، والمبروعات اإلنمائية، والعمليي )1(
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 )أبعاد نتا ج اإلدارة( 2015مؤشرات األداء الر يسية لعام : ألف-الملحق الثالث

 

 

 هدف

 عام

2015 

 مؤشر األداء

 ملعا الر يسي

2015 

 مؤشر األداء

 الر يسي

201  

 مؤشر األداء

 ملعا الر يسي

2013 

 العاملون

     المهارات: فعالية تعلم الموظفين وتنمية المهارات 1-1

 77 73 فعالية اإلشراف اإلداري المباشر
 غير متوفرة غير متوفرة

 غير متوفرة غير متوفرة 57 50 النمو والتطوير

الثقافة: قوى عاملة ملتزمة يدعمها قادة قادرون يروجون لثقافة  1-2

 المساءلةااللتزام والتواصل و
    

 72 68 البمول
 غير متوفرة غير متوفرة

 42 41 42 41 (1)فئة الموظفين الفنيين الدوليين )كنسبة مئوية( –التمثيل الجنساني 

 36 38 39 38 (2)فئة كبار الموظفين )كنسبة مئوية( –التمثيل الجنساني 

 29 29 30 29 (3)فئة كبار الموظفين )كنسبة مئوية( –التمثيل الجغرافي 

 70 69 ارتباط العاملين بالمنظمة
 غير متوفرة غير متوفرة

 72 59 المباركة واالنتماء
 غير متوفرة غير متوفرة

 المواهب: فعالية استقدام المواهب وإدارتها  -1

 )االجتذاب، والتعيين، والنشر(

    

 97.2 غير متوفرة معدل االالتبقاء
 غير متوفرة غير متوفرة

 الشراكات

     ة والتشغيلية المنشأةستراتيجيالشراكات اال 2-1

 نسبة البلدان التي أنبأت اتفاقات تعاون مخطط له مع الوكاالت المعنية 
100 100 93 

 غير متوفرة

قيمة المساهمات المستلمة من البركاء غير الحكوميين )بماليين الدوالرات 

 األمريكية(
78 94 110.3 

 غير متوفرة

دخلت في التعاون بين بلدان الجنوب أو التعاون الثالثي بدعم  نسبة البلدان التي

 (االالتعراض البامل)لبرنامج من ا
48 60 48 

 غير متوفرة

     تحقيق أهداف الشراكات 2-2

 100 100 100 نسبة ما تحقق من أهداف االتقصاء مستخدمي المجموعات
 غير متوفرة

 غير متوفرة 57.59 60 ببأن البراكة البرنامجدرمة االلتزام بمبادئ 
 غير متوفرة

     تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة 2-3

                                                           
 ة.عادلة القياس: "مجموع عدد الموظفين الفنيين الدوليين من النساء" مقسوما على "العدد الكلي للموظفين الفنيين الدوليين"، مضروبا بمائم (1)

 معادلة القياس: "مجموع عدد الموظفين الوطنيين من النساء" مقسوما على "العدد الكلي للموظفين الوطنيين"، مضروبا بمائة. (2)

فما فوق( من البلدان النامية"، مضروبا  5-فما فوق( من البلدان النامية" مقسوما على "العدد الكلي لكبار الموظفين )ف 5-القياس: "مجموع عدد كبار الموظفين )فمعادلة  (3)

 .للبرنامجبمائة. وتُحدد البلدان النامية في الملحق )ألف( للنظام األالاالي والالئحة العامة 
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 )أبعاد نتا ج اإلدارة( 2015مؤشرات األداء الر يسية لعام : ألف-الملحق الثالث

 

 

 هدف

 عام

2015 

 مؤشر األداء

 ملعا الر يسي

2015 

 مؤشر األداء

 الر يسي

201  

 مؤشر األداء

 ملعا الر يسي

2013 

)البرامج القطرية الجديدة( المتماشية مع  البرنامجنسبة حصائل مبروعات 

 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
100 100 100 100 

الل خ البرنامجي أبلغ عن ا نسبة مؤشرات االالتعراض البامل المبتركة الت

  السنة المرمعية
 غير متوفرة 75 89 100

     تيسير الحوكمة الفعالة في البرنامج  -2

 غير متوفرة 97 77.53 80 لبرنامجلنسبة تحقيق برنامج عمل السنتين الموافق عليه للمجلس التنفيذي 

 العمليات والنظم

   قيت الموافقة عليهاتصميم البرامج العالية الجودة وحسن تو 3-1

نسبة مؤشرات األطر المنطقية للمبروعات التي تتوفر في ا بيانات خط 

 األالاس ومجموعة األهداف ضمن مدة ثالثة أش ر من تاريخ البدء
 غير متوفرة 63 75 70

كفاءة تكاليف سلسلة اإلمداد تمك ن من حسن توقيت توريد المساعدة  3-2

 الغذا ية
    

 غير متوفرة 0.37 0.31 غير متوفرة حصة الغذائيةمتوالط تكلفة ال

 100 (4)نسبة األغذية المطلوبة التي ترد في الوقت المناالب وبنوعية ميدة
 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

نسبة ما تحقق من المساعدة الغذائية المخطط ل ا )األغذية، والنقد والقسائم، 

 وتنمية القدرات(
100 54 56 63 

التي تبدأ في ا الجولة مفامئة الالتجابات الطارئة لحاالت الطوارئ النسبة ا

 األولى من توزيع األغذية في غضون ثالثة أيام تقويمية
100 100 0 96 

 48 57 62 50 نسبة تخفيض الم لة الزمنية نتيجة االتخدام آلية البراء اآلمل

 71 73 63 50 بالسلف نسبة تخفيض الم لة الزمنية المتعلقة باالتخدام آلية التمويل

     توفر قاعدة مال مة تيس ر التعلم والتقاسم واالبتكار  -3

 غير متوفرة 100 100 60 تتوفر لدى مميع البعب األالاالية قواعد عاملة للتعلم والتقاالم

 البرامج

     استجابات البرامج بصورة مال مة ومستندة إلى األدلة 1- 

 69 61 70 التي لدي ا قياس إيجابي )أو مستقر( للقيمنسبة مؤشرات حصائل المبروعات 
 غير متوفرة

 47 46 80 نسبة مؤشرات الحصائل التي حققت أهداف ن اية المبروع الخاصة ب ا
 غير متوفرة

المساءلة عن تعميم المساواة بين نسبة تحقيق المؤشرات الخمسة عبر إلطار 

 الجنسين وتمكين المرأة
50 80 80 47 

 حسبب )2أ و2التي حازت على رمز المؤشر الجنساني المبروعات 

 االالتعراض البامل(

 

100 86 79 50 

                                                           
 على ممع البيانات من مميع عملياته كما حالت دون وضع خط األالاس. البرنامجنية والمن جية من قدرة حد ت المباكل التق (4)
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 )أبعاد نتا ج اإلدارة( 2015مؤشرات األداء الر يسية لعام : ألف-الملحق الثالث

 

 

 هدف

 عام

2015 

 مؤشر األداء

 ملعا الر يسي

2015 

 مؤشر األداء

 الر يسي

201  

 مؤشر األداء

 ملعا الر يسي

2013 

ثة للحد من مخاطر الكوارثاالتراتيجينسبة البلدان التي لدي ا   ة محد 

 ]االالتعراض البامل[
 غير متوفرة 72 66 72

نسبة المكاتب القطرية التي لدي ا آلية فعالة لبكاوى السكان المتضررين 

 ات موتعليق
 غير متوفرة 49 65 59

     المواءمة مع األولويات الحكومية والقدرات الوطنية المعززة 2- 

نسبة المكاتب القطرية التي لدي ا آلية عاملة للبكاوى والتغذية االرتجاعية 

 ألغراض المجموعات السكانية المتأثرة
 غير متوفرة 53 82 60

]االالتعراض  رات الوطنيةنسبة أموال البرامج المخصصة لتعزيز القد

 البامل[
 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة خط أالاس 

     تعميم الدروس المستفادة واالبتكارات 3- 

 100 130 119 100 للتقييم التي وافق علي ا المجلس التنفيذي البرنامج نسبة إنجاز خطة عمل

     النقل الفعال لنتا ج البرامج والتوعية  - 

 غير متوفرة 89 91 90 في والائل اإلعالم الرئيسية للبرنامج تغطية اإليجابيةنسبة ال

 المساءلة والتمويل

     الحصول على موارد يمكن التنبؤ بها وحسنة التوقيت ومرنة 5-1

 65 66 58 100 نسبة االحتيامات اإلممالية التي تمت تلبيت ا

 غير متوفرة 82 80 90 بمخصصات ا بالمقارنةالصناديق االالتئمانية نسبة اإلنفاق من 

 8.8 8.0 8.3 (5)غير متوفرة نسبة المساهمة المؤكدة المتعددة األطراف

     ة وشفافة وبكفاءةاستراتيجيتخصيص الموارد بصورة  5-2

نسبة المخصصات المتعددة األطراف التي االتندت إلى عملية تحديد األولويات 

 للموارد تيجيالتراالتي تقوم ب ا لجنة التخصيص اال
 غير متوفرة 100 100 100

     استخدم أطر المساءلة 5-3

 106 166 169 166 عدد توصيات المرامعة الداخلية التي لم تنفذ بعد

 100 90 95 91 (PACE) والكفاءة األداء تعزيزنسبة االمتثال لبرنامج 

ق لنسبة المكاتب القطرية التي أمابت "نعم" على الضمان األالاالي المتع

 بالرقابة في بيان الضمان
 غير متوفرة 83 89 100

     التدليل على اإلدارة الفعالة للموارد  -5

                                                           
في المائة )"لزيادة  30(، هدفا متعدد األطراف بما نسبته 7الفقرة  B-WFP/EB.2/2005/5في الوثيقة "التمويل لزيادة الفعالية" ) البرنامج، اقترح 20155في عام  (5)

في المائة من المساهمات المتعددة األطراف دون اشتراطات  30، يوصى بأن تبذل في فترة السنتين المقبلة م ود للوصول إلى مستوى مست دف نسبته مجالبرنافعالية 

م عندما بر عن التفسير المستخدإضافية، ويفضل أن تكون نقدا"(. وبات واضحا في إطار االتعراض اإلطار المالي أن تعريفنا الحالي للمساهمات "المتعددة األطراف" ال يع

وقدرت م على الوفاء بالمقصد المنبود.  البرنامجغير واقعي أو على األقل يجعله متنافيا مع مفاهيم مانحي  2005يتم تأكيد المساهمات. وهذا يجعل ال دف المحدد في عام 

النوع من المساهمات واإلبالغ عنه. وفي حين أن االتعراض اإلطار المالي ما زال قيد والوف تحدد عملية االتعراض اإلطار المالي الجارية طريقة مبتركة وأدق لف م هذا 

اإلبالغ عن مبالغ المساهمات المتعددة األطراف، على أن يكون مف وما أن األرقام تعبر تماما عن  البرنامجالتنفيذ، وما زال العمل ماريا في إمراء تحليل آخر، اليواصل 

 ، ولكن ا ال تبمل االالتجابة للنداءات الموحدة المبتركة بين الوكاالت.جللبرناممساهمات غير مخصصة 
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 )أبعاد نتا ج اإلدارة( 2015مؤشرات األداء الر يسية لعام : ألف-الملحق الثالث

 

 

 هدف

 عام

2015 

 مؤشر األداء

 ملعا الر يسي

2015 

 مؤشر األداء

 الر يسي

201  

 مؤشر األداء

 ملعا الر يسي

2013 

 0.66 0.49 0.36 2 نسبة خسائر ما بعد التسليم

نسبة الرصيد غير المنفق عند اإلغالق المالي للمبروعات مقابل مجموع ما 

 االتلمته المبروعات
0 0.44 0.2 0.05 

عدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة بخط األالاس لعام نسبة التغير في م

2008 
-12 93.3 -9.4 -8.3 
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 منهجية تقدير األداء التنظيمي حسب أبعاد نتا ج اإلدارةباء: -الملحق الثالث

 

ب اإلنجاز في إطار مؤشر األداء الرئيسي في مقابل هدفه وحدد مستوى التحسن، أو "1الخطوة   ". رة المرورإشا: احس 

  إشارة المرور

 القيمة الفعلية بسبب االنحراف الطفيف عن ال دف أو مع وموده  تقدم قوي

 القيمة الفعلية مع بعض االنحراف عن ال دف بعض التقدم

 القيمة الفعلية مع انحراف عن ال دف يفوق المدى المقبول ال يومد تقدم

 

 ، 93والفعلي =  100ات تعننناون مخطط لنننه مع الوكننناالت المعنينننة، ال ننندف = ومثنننال ذلنننك: نسننننننبنننة البلننندان التي أنبنننننننننأت اتفننناقننن

  93= 100* 93/100نوع ال دف = اإلنجاز. المستوى هو: 

 ".قوي تقدمفي المائة من ال دف، أي ما يقابل " 93لقد تحقق 

 عيِّْن قيمة قياالية لكل إشارة مرور لمؤشر أداء رئيسي. :2الخطوة 

 اسيالرقم القي إشارة المرور

 3 تقدم قوي

 2 بعض التقدم

 1 ال يومد تقدم

 

نظرا ألن درمة أداءها من  3نسنننننبة البلدان التي أنبنننننأت اتفاقات تعاون مخطط له مع الوكاالت المعنية تحصنننننل على الرقم القياالننننني 

 ."تقدم قوي"المستوى 

 إنجاز نتيجة اإلدارة : احسب المتوالط لألرقام القياالية لمؤشر األداء الرئيسي من أمل تقييم3الخطوة 

 بثالثة مؤشرات رئيسية: "ة والتشغيلية المعززةستراتيجيالشراكات اال"مثال ذلك: قياس 

 الرقم القياالي مؤشر األداء الرئيسي

قيمة المساهمات المستلمة من البركاء غير الحكوميين )بماليين الدوالرات 

 األمريكية(
2 

 3 مخطط له مع الوكاالت المعنيةنسبة البلدان التي أنبأت اتفاقات تعاون 

نسبة البلدان التي دخلت في التعاون بين بلدان الجنوب أو في التعاون 

  البرنامجالثالثي بدعم من 
3 

 2.6=3(/3+3+2يحسب المتوالط. وفي الحالة أعاله فإن المتوالط= )
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 تعيين إشارة مرور للقيمة القياالية لنتيجة اإلدارة : الخطوة 

 إشارة المرور الرقم القياسي

 تقدم قوي  2.5أكثر من أو يساوي 

 بعض التقدم 1.5أكثر من أو يساوي 

 ال يومد تقدم 1.5أقل من 

 ".تقدما قويا" تقيم على أن ا أحرزت "ة والتشغيلية المعززةستراتيجيالشراكات اال. "2.6القيمة القياالية المحققة هي 

 لتقييم أبعاد نتائج اإلدارة بناء على إنجازات نتيجة اإلدارة.  4إلى الخطوة  2من الخطوة تطبق نفس المن جية من مديد بداية  :5الخطوة 

 

 

 



 145          الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 2015التقرير السنوي لعام  –أنشطة مكتب األخالقيات  الملحق الرابع:

 

 موجز

م إلى المجلس التنفيذي في دورته ، عمال بالفقرة 2016السننننوية لعام  االنننتعرض فريق األمم المتحدة لألخالقيات هذا التقرير السننننوي الذي قُدِّ

عام المعنونة  5-4 لة"من نبننننننرة األمين ال  "إعمال األخالقيات على نطاق منظومة األمم المتحدة: األم زة والبرامج ذات اإلدارة المسننننننتق

(ST/SGB/2007/11  وُعرض على المدير التنفيذي عمال بالفقرة ،)لة ( ED2008/002) يالتنفيذمن تعميم المدير  2-6بصننننننيغت ا المعد 

  "البرنامجإنباء مكتب األخالقيات في "المعنون 

، ويتضنننمن 2015ديسنننمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1ويقدم هذا التقرير مومزا ألنبنننطة مكتب األخالقيات خالل الفترة من 

 م المتحدة األعم.في إطار منظومة األم البرنامجمالحظات تتعلق بعمل هذا المكتب وباألخالقيات في 

 مقدمة –أوال 

لذي انضننننننم إلى  -1 يات ا حالي لمكتب األخالق مدير ال كاملة من عمل ال نة تقويمية  لذي يغطي النننننن في  البرنامجهذا التقرير هو األول ا

إلى  يناير/كانون الثاني 1. وهو يتناول عمل مكتب األخالقيات في كل مجال من مجاالت واليته عن الفترة من 2014أبريل/نيسننننننان 

م معلومات عن أنبطة مكتب األخالقيات في السنوات السابقة وفي عام 2015ديسمبر/كانون األول  31   2016، ويقدِّ

ع مجالبرناويضننطلع مكتب األخالقيات بأنبننطته االننتنادا إلى مبادئ السننرية واالالننتقالل لغرض تبن ي ثقافة أخالقية قوية داخل  -2 ، ويبننجِّ

عين( لكي يكونوا نماذج للسننننننلوك األخالقي، ويجاهروا )الُمع البرنامجمميع موظفي  ي نين عن طريق مميع أنواع عقود العمل والمتطو 

 بالكبف عن المخالفات دون خوف من االنتقام.

 معلومات أساسية –ثانيا 

ب األخالقيات في المعنون "مكت 2008/002بمومب تعميم المدير التنفيذي  2008أنبننننننئ مكتب األخالقيات في يناير/كانون الثاني  -3

إعمال األخالقيات على نطاق منظومة األمم المتحدة: األم زة والبرامج ذات نبننننننرة األمين العام المعنونة ""، وذلك نتيجة لالبرنامج

هدف مكتب األخالقيات في مسنننننناعدة المدير التنفيذي على كفالة أعلى معايير  (. ويتمثلST/SGB/2007/11" )اإلدارة المسننننننتقلة

هة ا عام النزا ية ل لدول ية ا مدن مة ال خد حدة، ومعايير السننننننلوك لموظفي ال ثاق األمم المت عد  (1)،2013لمطلوبة بمومب مي نة قوا ومدو 

في  وأولئك العاملين البرنامج، والسياالات األخرى السارية، والممارالات ذات الصلة بمعايير السلوك لموظفي البرنامجفي  (2)السلوك

 .البرنامجعمليات 

م  -4 ، ومعلومات إحصائية مصن فة حسب 2015عامة عن األنبطة التي اضطلع ب ا مكتب األخالقيات في عام  نظرةهذا التقرير ويقدِّ

 مجاالت العمل المحددة التالية:

 المبورة والتوميه  -ألف

 البرنامج السنوي لتضارب المصالح والكبف المالي )برنامج الكبف المالي( -باء

 حماية المبل غين عن المخالفات –نتقام الياالة الحماية من اال -ميم

 وضع المعايير ودعم السياالات -دال

 التدريب والتثقيف والتوعية -هاء

د  هذا التقرير عمال بالفقرة  -5 م مكاتب األخالقيات في األمانة ST/SGB/2007/11من النبننننننرة ) 4-5وقد أع  (، والتي تقضنننننني بأن تقدِّ

األم زة والبرامج ذات اإلدارة المسنننتقلة تقارير الننننوية يسنننتعرضننن ا فريق األمم المتحدة ات في العامة لألمم المتحدة ومكاتب األخالقي

                                                           
 معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية.، 2013لجنة الخدمة المدنية الدولية،  (1)

نة قواعد السلوك في ، ED2014/016تعميم المدير التنفيذي  (2)  .البرنامجمدو 
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واالنننتعرض فريق األخالقيات هذا التقرير وهو يقدم في هذه  (3)لألخالقيات، التي تغير االنننم ا ليصنننبح فريق األمم المتحدة لألخالقيات.

 .للبرنامجالوثيقة إلى المجلس التنفيذي 

 مكتب األخالقيات أنشطة –ثالثا 

بطة مكتب األخالقيات نظرةترد فيما يلي  -6 سارا منفصال(؛ برنامج الكبف  252المبورة والتوميه ) حسب فئات ا: (4)عامة عن أن التف ا

االننتعراضننات(؛ ووضننع  7حماية المبل غين عن المخالفات ) –رالننالة بالبريد االلكتروني(؛ الننياالننة الحماية من االنتقام  1.700المالي )

االننتعراضننا منفصننال، بعضنن ا بوثائق عديدة أو موالت عديدة من وثائق االالننتعراضننات(؛ والتدريب  50معايير ودعم السننياالننات )ال

ومواد تدريبية مديدة(؛ وفريق األخالقيات/شننبكة األخالقيات للمنظمات المتعددة  أحداث، بعضنن ا بدورات عديدة 5والتثقيف والتوعية )

 البرنامجهدية، عمال بسننياالننة وممارالننات  32مؤتمرا/امتماعا هاتفيا(. والننجل مكتب األخالقيات  12 –األطراف )شننبكة األخالقيات 

 ببأن ال دايا. وهذه هي أعداد األنبطة التي مرت، وال تمث ل الوقت الذي االتغرقته أو عدد الناس الذين تأث روا.

 المشورة والتوجيه -ألف

طلبا للمبننورة والتوميه حول مسننائل ال  252وإدارته. وقد الننجل المكتب البرنامج ظفي يقدم مكتب األخالقيات المبننورة والتوميه لمو -7

ظ حماية المبل غين عن المخالفات )كما ل –تتعلق بالبرنامج السنوي للكبف المالي وتضارب المصالح، وبسياالة الحماية من االنتقام  وح 

عندما بلغ  2014في المائة في طلبات المبورة والتوميه مقارنة بعام  57في القسمين باء وميم على الترتيب(. وهذا يبكل زيادة بنسبة 

عدد  بة 160هذا ال عام  147، وزيادة بنسنننننن ئة عن  ما عدد  2013في ال هذا ال ما بلغ  بات  102عند هذه الطل عة  ما طبي بات. أ من الطل

ائز والتكريم والضيافة والمجاالت ذات الصلة في المائة(؛ وال دايا والجو 20فكانت عن المبورة ببأن: األنبطة الخارمية ) (1 )البكل

في المائة(؛ ومسننائل أخرى، من بين ا تضننارب المصننالح  7في المائة(؛ ومعايير السننلوك ) 22في المائة(؛ والعمل وما بعد العمل ) 9)

اة والمحتملة، والمحسننوبية، ومبننورة عن األخالقيات العامة ) ن تُعزى الزيادة الكبيرة إلى عدة في المائة(. ويُحتَمل أ 42الفعلية والمتوخ 

عوامل: وضننوح رؤية مكتب األخالقيات، ببننكل مباشننر وعن طريق مبنناركة اإلدارة العليا على حد الننواء، بما في ذلك مبنناركته في 

 .البرنامجفريق اإلدارة التنفيذية؛ وآليات التتبخع اإلضافية؛ وزيادة الوعي واالتصال على نطاق 

 

 الفئات –رة : طلبات المشو1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب المئوية 2بالنسنننبة لطلبات المبنننورة والتوميه )البنننكل  2014لعام  2015وقد كبنننفت مقارنة عام  -8 ( عن انخفاضنننات كبيرة في الن سنننَ

ألعداد في المائة. وكانت ا 7إلى  23في المائة، وبالنسنننبة لمعايير السنننلوك، من  20إلى  61للطلبات المتعل قة باألنبنننطة الخارمية، من 

                                                           
 ة األمم المتحدة لألخالقيات.كانت تُعرف في السابق باالم لجن (3)

 .البرنامجإنباء مكتب األخالقيات في ، ED2008/002تعميم المدير التنفيذي  (4)
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على الترتيب. ولذلك، فإن  2015وعام  2014بالنسننبة لمعايير السننلوك في عام  17و 37بالنسننبة لألنبننطة الخارمية و 51و 98الفعلية 

لم تكن كبيرة. ويُحتمل أن تُعزى الفروق في مانب من ا إلى عوامل من قبيل  2014إلى عام  2015الفروق في األعداد الفعلية من عام 

(، وإضنننننافة فئة مديدة 2والبنننننكل  9ة تتبخع األنبنننننطة الخارمية والطلبات المتعلقة بالعمل وما بعد العمل )انظر الفقرة فروق في طريق

نِّفت من قبل تحت فئة معايير السننلوك، وظ رت تحت فئة "مسننائل أخرى" بدال من ذلك. وقد  "مسننائل أخرى"، مما أد ى إلى مسننائل صننُ

ي تتسننق مع التتبخع الذي يسننتخدمه أعضنناء آخرون في فريق األخالقيات، في النسننب المئوية في مميع أث ر إنبنناء هذه الفئة اإلضننافية الت

 الفئات، ويُعبِّر أيضا عن إمراء مباورات على نطاق أوالع.

قبل ( عن زيادة كبيرة نوعا ما في تضننارب المصننالح/التوافق المتعلق بالعمل/ما 2)البننكل  2014مع عام  2015وكبننفت مقارنة عام  -9

على الترتيب. ونتجت الزيادة في مانب من ا عن إلغاء  2015وعام  2014في عام  55و 14العمل. فكانت األعداد الفعلية للطلبات 

، والذي أد ى إلى مزيد من الخبراء االالنننتبننناريين الذين "ُعي نوا بالفعل"، وغالب للعمل على البرنامجنموذج عقد النننبق االنننتخدامه في 

غ، مما تطل ب مدخالت من مكتب األخالقيات؛ ونتجت مزئيا عن تغيخر في طريقة تتب ع مكتب األخالقيات ل ذه الطلبات،  أالاس عدم التفرخ

 بتحويل ا من أنبطة خارمية إلى أنبطة تتعل ق بالعمل/ما قبل العمل.

 

 2015و  201فئات طلبات المشورة،  – 2الشكل 

 

طيا(، والتي مرت بصورة وكانت هناك زيادة ملحوظة في المباورات ) -10 الرالمية/غير الرالمية، وكثير من ا كان بطبيعته احتياطيا/تحوخ

ال ُبَعب/المكاتب. وتَُعد  المباورات من مانب اإلدارة حاالمة بالنسبة لمكتب أخالقيات فع   مباشرة من مانب اإلدارة التنفيذية ومديري ال

 داقيته.بصورة كاملة، وتعبيرا عن نمو الثقة في المكتب وفي مص

 البرنامج السنوي لتضارب المصالح والكشف المالي -باء

الة  -11 اليا سان  البرنامجتم اعتماد  سنوي لتضارب المصالح والكبف المالي )برنامج الكبف المالي( في أبريل/ني فيما يتعلق بالبرنامج ال

بالبننفافية وببناء الثقة العامة؛  البرنامجالتزام . وتعتبر السننياالننة مكونا أالنناالننيا من مكونات 2009ونفذت ألول مرة في عام  (5)؛2008

وللمنظمة ككل. وتبننمل والية مكتب  البرنامجويبننكل هذا البرنامج السنننوي ضننمانة وأداة من أدوات إدارة المخاطر بالنسننبة لموظفي 

                                                           
 .الكبف عن المصالح المالية واألنبطة الخارمية والتكريم واألوالمة والجمائل وال دايا والمكافآت، ED2008/004تعميم المدير التنفيذي  (5)
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ك ألغراض التخفيف من على تحديد حاالت تضارب المصالح البخصية، وذل البرنامجاألخالقيات إدارة البرنامج السنوي، ومساعدة 

 .البرنامجأثرها أو القضاء علي ا توخيا ألفضل مصالح 

يناير/كانون  1( للفترة من 2015وقد نف ذ مكتب األخالقيات عمليته السننننوية السنننابعة للكبنننف المالي وتضنننارب المصنننالح )عملية عام  -12

التُ  لت هذه العملية 2014ديسمبر/كانون األول  31الثاني إلى  مايو/أيار  11مع طلب االتكمال ا في  2015أبريل/نيسان  13في . وقد ا

ية. وتم تحديد ما مجموعه 2015 عاملين في  1 221. وقد أمريت تمديدات ل ذه العمل ب من م المبننننننناركة من مجموع ال ل  موظفا طُ

في المائة عن  12.4، وزيادة بنسننبة جالبرنامفي المائة من مجموع العاملين في  8موظفا. وهذا يمثِّل  15 233والبالغ عددهم  البرنامج

 2013في المائة عن العاملين في عملية عام  9زيادة بنسننننننبة  2014. ويمث ل العاملون في عملية عام 2014العاملين في عملية عام 

 (.3)البكل 

 

 (2015- 200المشاركة في برنامج الكشف المالي، ) :3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع قوائم للمبنننناركين وعن طريق عملية كثيفة  -13 العمالة، وباالننننتخدام بيانات من شننننعبة الموارد الببننننرية، ممع مكتب األخالقيات ووز 

لالالتعراض من مانب اإلدارة. وكانت مدخالت اإلدارة ضرورية لتحديد المباركين المناالبين في برنامج الكبف المالي، وقد تول ت 

 حددت ا السياالة. اإلدارة هذه المسؤولية االتنادا إلى المعايير التي

دت ا السياالة على الموظفين برتبة مد -14 ؛ ومميع مديري المكاتب القطرية؛ ورؤالاء المكاتب والمكاتب 2-ومد 1-وتنطبق المعايير التي حد 

نية، والفرعية؛ ومميع موظفي الرقابة )المرامعة/التحقيقات وعمليات التفتيش(، واالالنننتثمار )الخزانة(، والمبنننتريات، والبنننؤون القان

فيما عدا فرع العمالة والقانون اإلداري؛ والموظفين الذين تبننمل وامبات م الم نية تفويضننا بالبننراء وإصنندار أوامر البننراء م ما كان 

 نوع ا، أو الذين يط لعون بصورة منتظمة على معلومات الرية تتعل ق بالمبتريات؛ وأعضاء لجنة إدارة البائعين.

 ي ثالثة أمزاء: االتبيان تضارب المصالح، واالتبيان خاص باألهلية، وبيان الكبف المالي.وتضمن برنامج الكبف المال -15

موظفا، ليصنننننل عدد الموظفين الذين االنننننتكملوا بيان تضنننننارب  20موظفا، تم حذف  1 221البالغ عددهم  البرنامجومن بين موظفي  -16

وأفراد أالننننرهم المعالين مع أي من بائعي  البرنامجوظفي موظفا. وقد االننننتفسننننر هذا االالننننتبيان عن عالقات م 1 201المصننننالح إلى 

نَح، والعالقات األالرية في األمم المتحدة،  البرنامج وشركائه ومع الحكومات، وطلب الكبف عن أي أنبطة خارمية، وتلق ي هدايا أو م 

حالة  221المتلق اة، أشننير إلى والعالقات مع أصننحاب العقارات/المسننتأمرين، وغير ذلك. ومن مجموع االننتبيانات تضننارب المصننالح 
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محتملة من حاالت تضنارب المصنالح، وتم االنتعراضن ا وإمازت ا. وتم تحديد ثالث من حاالت التضنارب التي لم تكن معروفة من قبل 

 ومعالجت ا.

 021إلى  1 201ي من وكان لالالتبيان الخاص باألهلية أثر يتعل ق بالفرز، بحيث خف ض أيضا عدد المباركين في برنامج الكبف المال -17

دت م اإلدارة؛ وفي عام  16. وهذا يمث ل خفضا بنسبة 1 في  20، كان هناك خفض بنسبة 2014في المائة من مجموع الموظفين الذين أك 

ج عن تَ المائة. ولمعالجة هذا التباين، نق ح مكتب األخالقيات اتصنناالته باإلدارة. وليس من الواضننح ما إذا كان الخفض في أثر الفرز قد نَ 

. والوف يواصل مكتب األخالقيات رصد هذه 2013في المائة في عام  35ات، نظرا ألنه حدث أيضا خفض ملحوظ بنسبة ثهذه التحدي

 .2016النسب في عام 

 ت،بيان الكبف المالي، الذي تطل ب الكبف عن األصول، واألرباح، واإليرادات، والمكم ال البرنامجمن موظفي  1 021واالتكَمل نحو  -18

وأفراد أالنننننرهم المعالين، وما إذا كانت مثل هذه المصنننننالح مع بائعين  البرنامجواالالنننننتحقاقات، والمصنننننالح المالية األخرى لموظفي 

موظفا عن أنفسنننننن م أن م غير  173موظفا، أعلن  1 021البالغ عددهم  البرنامج. ومن بين موظفي البرنامجوشننننننركاء يتعاملون مع 

من هؤالء الموظفين االننتكمال بيان م المالي، وتم حذف  26المبنناركة على النحو المطلوب؛ غير أنه طُل ب من مؤه لين الالننتيفاء معايير 

 العدد الباقي.

ا على أن ا تنطوي على تضننارب محتمل في المصننالح؛ وتقرر على  22، تم تحديد سننتعرضننةومن مجموع بيانات الكبننف المالي الم -19 رد 

في المصالح. واالتعرض مكتب األخالقيات وأماز أربع حاالت إضافية بصورة مباشرة.  تضاربا فعلياأن أيا من هذه الردود لم يبك ل 

 وتم تحديد حالة واحدة لتضارب المصالح عن طريق بيانات الكبف المالي، وتمت معالجت ا؛ وهناك حالة أخرى ال تزال معل قة.

رالنننالة بالبريد اإللكتروني، ومكالمات هاتفية،  1 700األخالقيات أكثر من ، تلق ى مكتب 2015وعند تنفيذ برنامج الكبنننف المالي لعام  -20

وزيارات مكتبية مباشننرة ببننأن برنامج الكبننف المالي. وأالننفر االالننتعراض الموضننوعي عن عدد كبير من الردود اإلضننافية بالبريد 

 ضم أكثر منالتي ت للبرنامجا إلى قائمة البائعين اإللكتروني، والتي تطلب مزيدا من المعلومات، وتم االتعراض الكبوف المالية االتناد

 شركة. 3 200

ل معد ل االمتثال نسننبة  -21 لي لبرنامج الكبننف المالي، الننج  في المائة. وابتداء من نوفمبر/تبننرين الثاني  100وللمرة الثانية منذ التنفيذ األو 

بالبريد اإللكتروني باإلضنننافة إلى البريد اإللكتروني  رالنننالة 160، أرالنننل مكتب األخالقيات أكثر من 2016إلى فبراير/شنننباط  2015

 2-اآللي، ومعلومات عن التوعية من م ات االتصال، ومن اإلدارة، ومن رئيس الديوان. ومع هذا، ظلت حالة واحدة لموظف برتبة مد

ل الردود كان أالننرع ببننكل عام في عام 2016معل قة حتى فبراير/شننباط  ، وأالننرع بدرمة كبيرة 2014 منه في عام 2015. بيد أن معد 

 .2013منه في عام 

. باالتسنناق مع برامج الكبننوف المالية التي يديرها 2016ويخطِّط مكتب األخالقيات لتحديد موعد ثابت خاص بالسنننة التقويمية في عام  -22

 أعضاء آخرون في فريق األخالقيات.

في عام  50من  –ف في عدد الردود التي ال تتضنننمن معلومات مالية ، الحظ مكتب األخالقيات زيادة بأكثر من الضنننع2014وفي عام  -23

. وفي المرحلة 2015؛ ولذلك رصد مكتب األخالقيات هذه البيانات بالنسبة لبرنامج الكبف المالي لعام 2014في عام  105إلى  2013

لية، كان هناك  ا ال تتضمن معلومات مالية  145األو  . وللتأكد من أن هذه الردود لم تكن نتيجة أخطاء وهذا يمث ل زيادة كبيرة أيضا –رد 

ا وأعيد فتح  85ببنننننرية أو تكنولومية، طلب مكتب األخالقيات تأكيدا بصنننننورة مباشنننننرة من المبننننناركين؛ وتم تأكيد  ا. وفي  33رد  رد 

ا دون اإلبالغ عن أي معامالت مالية. ونظرا الالنننتمرار هذا االتجاه التصننناعدي 112الن اية، كان هناك  ، النننيقوم مكتب األخالقيات رد 

 .2016برصد ذلك في عام 

وواصننل مكتب األخالقيات العمل ببننأن إنبنناء قاعدة بيانات منق حة للكبننف المالي، واالننت ل  صننيغة منق حة لتعميم المدير التنفيذي الذي  -24

 الداعمة. ببأن قاعدة البيانات والوثائق 2016يرتبط ببرنامج الكبف المالي. والوف يستمر العمل في عام 
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 حماية الُمبلِّغين عن المخالفات –سياسة الحماية من االنتقام  -جيم

عده، وأن وقوا البرنامجأن يُبلغوا المسنننؤولين المعنيين التخاذ التدابير المناالنننبة عن أي خرق للوائح  البرنامجمن وامب مميع موظفي  -25

 من اإلبالغ عن الننوء البرنامجذه السننياالننة هو ضننمان أن يتمك ن موظفو . وال دف الرئيسنني ل البرنامجيتعاونوا مع وظائف الرقابة في 

ض لالنتقام.  (6)السلوك، وأن يتعاونوا مع عمليات المرامعة والتحقيقات دون التعرخ

ف مكتب األخالقيات في النننبع حاالت للحماية من االنتقام. ولم تكن إحدى الحاالت مسنننتوفية للعتبة التي ُحد دت في الننني -26 النننة اوقد تصنننر 

: أالننننننفرت حالة من ا عن اتخاذ تدابير للحماية. 2014حماية الُمبل غين عن المخالفات. وال تزال هناك أربع حاالت مسننننننتمرة من عام 

 .2016واالتمرت حالتان في عام 

 –االنتقام  ورصنند األنبننطة المتصننلة بسننياالننة الحماية منالبرنامج، وواصننل مكتب األخالقيات، تعزيز ف م نطاق هذه السننياالننة داخل  -27

حماية المبل غين عن المخالفات عن طريق التنسننيق مع فريق األمم المتحدة لألخالقيات )كما يرد بصننورة أوالننع في القسننم الرابع أدناه(، 

 لضمان االتمرار مواءمة الياالة حماية المبل غين عن المخالفات مع منظومة األمم المتحدة.

 وضع المعايير ودعم السياسات  -دال

م مكتب األخالقيات يتطل   -28 ب تعزيز ثقافة مؤالسية تقوم على األخالق والبفافية والمساءلة توعية متكررة ومتسقة. وتحقيقا ل ذه الغاية، قد 

 التوميه لإلدارة ببأن إدماج المعايير األخالقية في ممارالات المنظمة وإمراءات ا.

م مكتب األخالقيات مسنناهماته في قرابة  -29 تبننمل التعميمات، والسننياالننات، والتومي ات، وغير ذلك من  –ال مختلفة الننياالننة بأشننك 50وقد 

دات تقارير وحدة التفتيش المبتركة  برات والوثائق اإلدارية األخرى، بما في ذلك مسو  ضيع  –الن بأن طائفة من الموا ضوابط ا –وب ل

ية، وحماية البيانا م مكتب األخالقيات 2014ت، والخصنننوصنننية. وفي عام المالية والتبنننغيلية الداخلية، واالعتبارات المتعل قة بالسنننر  ، قد 

ألن مديرة  2015الياالة. وكانت هناك زيادة كبيرة في عام  22الياالة تم االتعراض ا؛ غير أنه كان هناك ما ال يقل عن  19تقريرا عن 

 فة مراقب فيمكتب األخالقيات االنننتعرضنننت أيضنننا النننياالنننات بوصنننف ا عضنننوا في فريق اإلدارة التنفيذية؛ وأصنننبحت عضنننوا بصننن

 .2015فبراير/شباط 

وباإلضننننافة إلى ذلك، شنننناركت مديرة مكتب األخالقيات بنبنننناط في مسننننائل تتعل ق باالعتبارات الجنسننننانية، والحماية من االالننننتغالل  -30

ع، واإلدماج.  واالعتداء الجنسيين، واالالتدامة، والتنوخ

 التدريب والتثقيف والتوعية -هاء

على نطاق العالم.  البرنامجت عدة حمالت خاصننننة بالتوعية واالتصننننال من أمل الوصننننول إلى مميع موظفي االننننت ل مكتب األخالقيا -31

واالنننننت لت في يونيو/حزيران حملة بمناالنننننبة اليوم العالمي لمناهضنننننة عمل األطفال قادت ا مديرة مكتب األخالقيات ومسننننناعد المدير 

نة قواعد السنننلوك في التنفيذي للعمليات. ونظ مت حملة أخرى في أكتوبر/تبنننرين  األول بمناالنننبة الذكرى السننننوية األولى العتماد مدو 

م مسنناعد المدير التنفيذي ورئيس البننؤون المالية عرضننا بعنوان البرنامج ، قادها نائب المدير التنفيذي. وفي ديسننمبر/كانون األول، قد 

ساد. وقام مكتب األخال ساد لتصبح حملة في ن اية ك"الصوت األعلى" يتعل ق باليوم الدولي لمكافحة الف ل قيات بتواليع حملة مكافحة الف

ل للمزاد المتعل ق بذلك(. 39وممارالاته ببأن ال دايا. )ويرد في الفقرة  البرنامجعام، وتغط ي الياالة   وصف مفص 

األالنننننئلة المتكررة،  وبالنسنننننبة لجميع حمالت التوعية، االنننننتحَدث مكتب األخالقيات عي نة لالتصننننناالت مع روابط ومواد أخرى، مثل -32

والمترممة إلى اللغات العربية والفرنسننية واإلالننبانية لكي يتصننل المديرون كل بفريقه وبأطراف ثالثة. ودع مت شننعبة الننلسننلة اإلمداد 

 حملة ن اية العام، كما فعل المديرون اإلقليميون والقطريون ومديرو الُبعب.

                                                           
ة لحمايالبرنامج الحماية من االنتقام لإلبالغ عن الوء السلوك وللتعاون مع عمليات المرامعة والتحقيق المأذون ب ا )الياالة " – 2008/003DEتعميم المدير التنفيذي  (6)

 المبلغين عن المخالفات(".
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ى مكتب األخالقيات رالائل تقدير وشكر رالمية وغير رالمية خاصة باإلمراءات التي وفيما يتعل ق بكل حملة من حمالت التوعية، تلق   -33

عب. ونظرا لعدم ومود تجميع منتظم لنطاق هذه الرالنننائل، فإنه يتعذر تقدير قيمة  اتخذها المديرون اإلقليميون والقطريون ومديرو البنننُ

 حمالت التوعية من الناحية النظرية. 

"حوار القيادة األخالقية" بالبريد اإللكتروني باتصننناٍل بدءا من مديرة مكتب األخالقيات إلى مميع المديرين  واالنننت ل مكتب األخالقيات -34

. وفي "اإلفصنننننناح"وما فوق ا. وكان الغرض من ذلك هو إقامة حوار عن االعتبارات األخالقية بين القيادات، ودعم ثقافة  1-برتبة مد

 .5-القية ويتوال ع ليبمل الموظفين في وظائف برتبة ف، الوف يستمر حوار القيادة األخ2016عام 

م من التقرير السنوي  -35 واالت ل المدير التنفيذي رالالة النوية عن األخالقيات. وقد أُرفقت ب ذه الرالالة صيغة مختصرة ومالئمة للمستخد 

ستحَدث في ا صيغة مختصرة2014لمكتب األخالقيات عن عام  ع على مميع موظفي  . وهذه هي المرة األولى التي تُ من التقرير وتوز 

 .2016. والوف تستمر هذه الممارالة في عام البرنامج

عن طريق العروض الحي ة.  البرنامجموظفا في  242واالننننننتحدث مكتب األخالقيات ونظ م عدة دورات تدريبية، االننننننتفاد من ا قرابة  -36

وعية المتعل قة باألخالقيات، وتوال ها مسنننتبنننارون معنيون بمكان عن طريق الت البرنامجموظفا في  246وباإلضنننافة إلى ذلك، االنننتفاد 

 العمل الجدير باالحترام.

بارين المعنيين بمكان العمل الجدير باالحترام، والذين  -37 وأمرى مكتب األخالقيات توعية وتدريبا موالعين )بمواد تدريبية مديدة( للمست

. وشاركت مديرة مكتب األخالقيات في امتماعات هاتفية شملت البرنامج" لدى "الفراء لألخالقيات 2012تمت تسميت م أيضا منذ عام 

 من هؤالء المستبارين. 90قرابة 

. وأالنننننفر هذا االالنننننتعراض عن تقرير خاص 2014عام  البرنامجوأمرى فريق مسنننننتقل االنننننتعراضنننننا لنظام العدالة االمتماعية في  -38

نت إحدى التوصننيات إيجاد تدريب إلكتروني باالننتعراض العدالة الداخلية تضننم ن عدة توصننيات لكي  ينف ذها مكتب األخالقيات. وتضننم 

إلزامي في مجال األخالقيات. ووضننننننع مكتب األخالقيات صننننننيغة ألفا ل ذا التدريب مسننننننتمدة من التدريب اإللكتروني اإللزامي الذي 

ل مؤخرا في منظمة أخرى تابعة لألمم المتحدة، مع تطويعه ليالئم الننننياالننننات  ن  البرنامجاالننننتُكم  ومعاييره وأهدافه وعملياته، ويتضننننم 

مسننناهمات من خبراء داخليين إلنبننناء تدريب شنننامل وثيق الصنننلة بما يتسنننق مع منظومة األمم المتحدة. ومن المقرر االنننتكمال التعلخم 

 .2016اإللكتروني وتداوله في عام 

 دايا التي تلق اها، أو لم يرفضننن ا في حاالت أخرى، لغرض المجاملة مكتب األخالقيات مزادا داخليا للوفي ديسنننمبر/كانون األول، نظ م  -39

الة  اليا بكل الصحيح وإعادت ا إلى مكتب األخالقيات خالل العام، بمومب  تاحت . وقد أالبرنامجوألالباب عملية، وتم اإلبالغ عن ا بال

ع في الصنننننيغة اإللكترونية، وفتحت ، عند عود المزاد، كفاءة تنفيذ المزاد ا2014البنية التحتية التي أنبنننننئت في عام  لموقعي، والتوالننننن 

على نطاق العالم. وقد االننننتُقب ل كال المزادين االننننتقباال حسنننننا، وكانا بمثابة أدوات نامحة  البرنامجمجال المبنننناركة أمام مميع موظفي 

في مم ورية  البرنامجت لعمليات وممارالننننناته فيما يتعل ق بال دايا. وقد ُمنحت عائدات المزادا البرنامجإلذكاء الوعي عن النننننياالنننننات 

 أفريقيا الوالطى.

 فريق األمم المتحدة لألخالقيات وشبكة األخالقيات للمنظمات المتعددة األطراف؛ والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها –رابعا 

دة . والفريق مكل ف بوضع م2013وتغي رت تسميته في أبريل/نيسان  2007أنبئ فريق األخالقيات عام  -40 جموعة معايير والياالات موح 

لألخالقيات في األمانة العامة لألمم المتحدة وفي األم زة والبرامج ذات اإلدارة المسنننتقلة، وللتبننناور حول القضنننايا ومسنننائل معي نة ل ا 

 تبعات على نطاق منظومة األمم المتحدة.

ن فريق األخالقيات من رؤالنناء مكاتب األخالقيات في أم زة األ -41 مم المتحدة وبرامج ا ذات اإلدارة المسننتقلة، ومكتب األخالقيات ويتكو 

في األمانة العامة لألمم المتحدة )رئيسننننننا(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وصننننننندوق األمم المتحدة 
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الة األمم المتحدة إلغاثة وتبغيل الالمئين الفلسطينيين للسكان، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المباريع، وبرنامج األغذية العالمي، ووك

 (7)في البرق األدنى، ومفوضية األمم المتحدة لبؤون الالمئين.

وقد تناول فريق األخالقيات مسننائل ذات اهتمام مبننترك، من ا التنسننيق واالتسنناق في المبننورة األخالقية، وحالة برامج الكبننف المالي  -42

قيات، واالتعراضات التقارير السنوية ألعضاء فريق األخالقيات، والياالات وممارالات الحماية من االنتقام، لدى كل من مكاتب األخال

مؤتمرا/امتماعا هاتفيا. وينعكس عمل فريق  11والتفاعل في الوقت الحقيقي حول االعتبارات األخالقية. وشارك مكتب األخالقيات في 

 (8)بعين للجمعية العامة، والمعنون "أنبطة مكتب األخالقيات".األخالقيات في تقرير األمين إلى الدورة الس

ودعما لما يقوم به األمين العام من ترويج للتعاون على نطاق منظومة األمم المتحدة عن المسننائل المتصننلة باألخالقيات ضننمن البننبكة  -3 

عة لألمم المتحدة، أنبننئت شننبكة األخالقيات للمنظمات المتعددة األطراف )شنن في  2010يونيو/حزيران  21بكة األخالقيات( في الموالنن 

إطار مجلس الرؤالنناء التنفيذيين المعني بالتنسننيق. وتُدار شننبكة األخالقيات اآلن بصننورة مسننتقلة. وتضننم عضننوية شننبكة األخالقيات 

ة صننننننناديق األمم المتحدموظفي األخالقيات والموظفين الفنيين الذين يتصننننننل عمل م باألخالقيات في األمانة العامة لألمم المتحدة، و

وبرامج ا ووكاالت ا المتخصصة، والمؤالسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وغير ذلك من الكيانات 

 ن، شننارك مكتب األخالقيات في االمتماع السنننوي لبننبكة األخالقيات وفي حلقة نقاش ببننأ2015المتعددة األطراف. وفي يوليو/تموز 

 "الج ود التعاونية للتدريب والتثقيف في مجال األخالقيات".

 وينسِّق موظفو األخالقيات التابعون للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا فيما بين م بصورة دورية، ويتقاالمون أفضل الممارالات. -  

 المالحظات والنتا ج –خامسا 

يات توامه تبننغيل هذا المكتب الصننغي -5  ظ في التقارير السنننوية السننابقة. ونتيجة لذلك. رك ز مكتب األخالقيات على ظل ت التحد  ر، كما لوح 

اإلدارة والبنية التحتية، مما النننننناعده على تخفيض الوقت المطلوب لبعض المبادرات وبعض المسننننننائل اليومية، وزيادة الوقت المتاح 

ديرين والموظفين ذوي الصننننلة واالننننت داف م، وعن طريق حمالت للتثقيف والتوعية، وزيادة الوعي والمعرفة عن طريق العمل مع الم

التوعية على نطاق المنظمة، ومواد التدريب التي تتوف ر لمكتب األخالقيات أو غيره على النحو المطلوب أو تقتضننننيه المبنننناركة، مثل 

مبننننناورات، وخاصنننننة مع اإلدارة، نتيجة المسنننننتبنننننارين المعنيين بمكان العمل الجدير باالحترام. وقد تكون الزيادة الكبيرة في حجم ال

لمبادرات التثقيف والتوعية، ومبنناركة مديرة مكتب األخالقيات في حاالت أخرى. وبينما القت هذه الزيادة قبوال حسنننا، إال  أن حجم ا 

له موظف فن ي واحد لألخالقيات، وقد أث ر على مجاالت أخرى خاصننننننة بوالية مكتب األخالقيا ت. فعلى الننننننبيل كان أكبر من أن يتحم 

ستعَرض  التعراضه أو لم تُ سياالات والمعايير، إال  أن عددا كبيرا من ا لم يتم ا المثال، بينما الاهم مكتب األخالقيات في عدد كبير من ال

انب مفي الموعد المحدد. وعالوة على ذلك، بينما قضى مكتب األخالقيات وقتا كبيرا إلعداد قاعدة بيانات منق حة للكبوف المالية، إلى 

 وحدات تكنولوميا المعلومات واالتصاالت في المقر الرئيسي، إال  أنه كان يتعين تأميل االنت اء من هذا المبروع.

ورك ز مكتب األخالقيات بدرمة كبيرة خالل النننننننواته األولى على إنبنننننناء هذا المكتب، وعلى المخاطر المتعلقة بنزاهة األفراد، مع  -6 

ذ والننمعته. وبينما تأخ البرنامجاطر الخاصننة بالنزاهة المؤالننسننية، والتي كان من المحتمل أن تؤثر على مبنناركة محدودة بالنسننبة للمخ

المبننننننورة والتوميه طابع رد  الفعل عادة، إال  أن المبننننننورة الوقائية واالعتبارات األخالقية االالننننننتباقية في صنننننننع القرار التبننننننغيلي 

 بر.يمكن أن تكون ل ا آثار إيجابية أك التراتيجيواال

حول األخالقيات ومعايير السننلوك عن  البرنامجقياالننا ألفكار موظفي  2015وقد أمرت الدراالننة االالننتقصننائية العالمية للموظفين عام  -  

سلوك األخالقي  الئلة ال ُصمِّمت أ سلوك األخالقي. وقد  سلوك، وعملية االالتقصاء، وال الئلة شملت األخالقيات، ومعايير ال طريق عدة أ

 والقيادة واإلدارة بالسلوك األخالقي. وَوضعتالبرنامج ، واألفكار حول التزام البرنامجالخوف من االنتقام، والثقة في  لقياس مستويات

الذين وام وا أو شاهدوا اللوكا غير أخالقي.  البرنامجالؤاال مديدا يتعل ق بمعرفة مسؤوليات موظفي  2015الدراالة االالتقصائية لعام 

ل المعرفة المؤالنننسنننية. وعموما،  –في المائة  80 –من الردود اإليجابية على هذا السنننؤال الجديد وتُعب ر النسنننبة العالية  عن ارتفاع معد 

احتل مرتبة منخفضة بالنسبة للمعايير العالمية في حالة ومود مثل هذه  البرنامج، غير أن 2012كانت هناك تحسينات اعتبارا من عام 

                                                           
 .شبكة األخالقيات للمنظمات المتعددة األطرافالمباركة في فريق األمم المتحدة لألخالقيات و، ST/SGB/2007/11؛ والوثيقة 2008/002تعميم المدير التنفيذي  (7)

 .A/70/307الوثيقة  (8)
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ق اإلدارة التنفيذية الذي كان إيجابيا في معالجته للنتائج، مع أنه لم تخص ص أي موارد. وقد اتصلت المعايير. وقد نوق بت النتائج مع فري

صائية العالمية للموظفين، وللدعم من أمل التعامل  الة االالتق سائل تتعلق بالدرا بأن م ُشعب مختلفة بمكتب األخالقيات طلبا للمبورة ب

 يير السلوك.مع نتائج األالئلة المتعلقة باألخالقيات ومعا

سياالات والمسائل المتعلقة بمبادرات  -   ته تقدير وأنبط البرنامجوعكست المباورات اإلضافية مع مكتب األخالقيات ببأن المعايير وال

 إلدراج عدالة أخالقية في إدارته وعملياته. البرنامج

، ومعالجة مسننألة األخالقيات بصننورة شنناملة، بصننرف وواصننل مكتب األخالقيات توالننيع أنبننطته في مميع الفئات التي تغط ي ا واليته -  

يات، وبدون  مبننيا ة شنناملة ومتكاملة تاالننتراتيجية عامة متكاملة، ال يزال مكتب األخالقيات ملتزما بوضننع ا االننتراتيجيالنظر عن التحد 

كا بتبن ي ثق2021-2017ة )الننننتراتيجياال البرنامجمع خطة  افة قُوام ا األخالقيات والنزاهة (. وكان وال يزال مكتب األخالقيات ُمتمسنننن 

من الوفاء برالننننننالته  البرنامج، والعمل مع األفراد واإلدارة لرعاية ثقافة أخالقية قوية في المنظمة، تمك ن البرنامجوالمسنننننناءلة داخل 

 بالعمل إليجاد عالٍم خاٍل من الجوع.
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 بعقود لمدة سنة أو أكثر (1)موظفون في البرنامجال الملحق الخامس:

 عدد المجموع الفئة 

 النساء

 النسبة

 المئوية للنساء

 29 15 51 وما فوق ا( 2-موظفو الفئات العليا )برتبة مد

 42 565 347 1 (1-إلى مد 1-الموظفون الفنيون )ف

 53 26 49 الموظفون الفنيون المبتدئون

الموظفون الفنيون الدوليون والخبراء االالتباريون المعينون لمدد 

 قصيرة

1 361 608 45 

 43 214 1 808 2 مجموع الموظفين المعينين دوليا

 35 291 820 موظفون فنيون محليون

 36 177 1 285 3 موظفو فئة الخدمة العامة

 25 551 1 220 6 عقود الخدمات

موظفو فئة الخدمات العامة المعينون لمدد قصيرة واتفاقات الخدمات 

 الخاصة

1 707 549 32 

 30 568 3 032 12 المعينين محليامجموع الموظفين 

 32 782 4 840 14 (2)مجموع موظفي البرنامج

    

 

 

 

                                                           
ش را أو أقل للموظفين الفنيين الدوليين والخبراء االالتباريين المعينين لمدد قصيرة، وموظفي فئة الخدمات العامة المعينين لمدد  11تستثنى العقود المؤقتة التي مدت ا  (1)

 والعمال المؤقتين. البرنامج،والمتدربين، وعقود المؤلفين، والزماالت، ومتطوعي قصيرة، واتفاقات الخدمة الخاصة، 

 .(2 ونجز)ونظامه العالمي للمعلومات  البرنامج، من شبكة 2014يناير/كانون الثاني  13االتخرمت البيانات في  (2)



 155          الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 

  

 2015مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السادس

 

 الكمية

 )طن متري(

 النسبة المئوية

من 

المجمو

 ع

 المبلغ

)مليون 
 دوالر(

 النسبة المئوية

من 

 المجموع

 البلدان النامية

 19 204.6 25 848 542 دان نمواأقل البل

 2 16.9 2 206 47 (1)البلدان المنخفضة الدخل األخرى

 26 280.0 25 034 559 (2)البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

 26 279.9 21 481 474 (3)البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 73 781.4 73 568 623 1 المجموع الفرعي

     المتقدمةالبلدان 

 27 286.5 27 283 587 المجموع الفرعي

 100 067.9 1 100 851 210 2 المجموع

     

 دوالر أمريكي )طن متري( البلد الرقم 

 البلدان النامية

 088 753 8 207 22 أفغانستان 1

 858 620 5 036 16 الجزائر  2

 890 826 1 2 397 األرمنتين 3

  177 3312 2 628 بنغالديش 4

 903 366 712 بنن 5

 355 419 441 دولة بوليفيا المتعددة القوميات 6

 976 684 3 8 718 البرازيل  7

 314 553 1 3 096 بوركينا فاالو 8

 103 055 4 8 873 بوروندي  9

 916 548 1 4 321 كمبوديا 10

 745 115 1 1 588 الكاميرون 11

 882 31 46 مم ورية أفريقيا الوالطى  12

 861 520 2 4 653 تباد 13

 557 569 2 3 045 الصين 14

 306 141 237 كولومبيا  15

 181 381 628 كوت ديفوار  16

 725 685 8 14 708 مم ورية الكونغو الديمقراطية  17

 915 725 25 29 947 مصر  18

 582 11 6 السلفادور  19

 376 525 37 641 119 إثيوبيا  20

 21 9586 183 فيجي  21

 

                                                           
 .1320دوالرا أمريكيا في عام  1 045نصيب الفرد من الدخل القومي اإلممالي أقل من  (1)

 .2013دوالرا أمريكيا في عام  4 125دوالرا أمريكيا و 1 046نصيب الفرد من الدخل القومي اإلممالي تراوح بين  (2)

 .2013دوالرا أمريكيا في عام  12 745دوالرا أمريكيا و 4 126نصيب الفرد من الدخل القومي اإلممالي تراوح بين  (3)



 156          الم حق | 2015ل ا   تقرير ا دا  السنوي

 

 

 2015مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السادس

 دوالر أمريكي )طن متري( البلد الرقم 

 408 27 63 غامبيا  22

 629 402 4 7 710 غانا  23

 441 388 6 8 962 غواتيماال  24

 768 253 1 1 927 غينيا  25

 754 405 766 بيساو  -غينيا  26

 420 693 780 هايتي  27

 198 746 15 20 338 هندوراس  28

 105 461 89 199 470 ال ند  29

 963 973 45 61 955 إندونيسيا  30

 651 137 2 240 3 مم ورية إيران اإلالالمية  31

 089 511 8 6 088 العراق  32

 370 717 23 28 389 األردن  33

 058 994 3 8 691 كازاخستان  34

 186 734 16 46 786 كينيا  35

 007 844 5 7 501 رغيزالتان يق 36

 922 9 19 مم ورية الو الديمقراطية البعبية  37

 676 500 7 9 651 لبنان  38

 143 675 948 ليبريا  39

 702 817 1 758 مدغبقر  40

 685 334 12 23 199 مالوي  41

 123 270 1 1 456 ماليزيا  42

 394 264 11 30 788 مالي  43

 328 3 28 موريتانيا  44

 677 140 1 054 1 المكسيك  45

 504 791 3 7 674 موزامبيق  46

  17 394 824 45 658 ميانمار  47

 120 99 1 261 ناميبيا  48

 951 076 3 6 279 نيبال  49

 296 682 2 2 336 نيكاراغوا  50

 632 241 9 29 868 النيجر  51

 573 558 23 44 548 باكستان  52

 127 083 5 12 778 طين دولة فلس 53

 956 415 573 الفلبين  54

 337 577 2 183 مم ورية مولدوفا  55

 203 352 7 17 346 رواندا  56

 870 834 2 5 135 السنغال  57

 528 340 1 2 112 اليراليون  58

 013 123 31 مزر الليمان  59

 800 698 1 500 الصومال  60

  466 36920 49 073 منوب أفريقيا  61



 157          الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 2015مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السادس

 دوالر أمريكي )طن متري( البلد الرقم 

 215 340 657 منوب السودان  62

 070 953 2 116 الري النكا  63

 120 405 21 63 328 السودان  64

 641 261 2 5 806 الجم ورية العربية السورية  65

 994 34 270 طاميكستان  66

 980 011 3 4 939 تايلند 67

 790 224 167 ليبتي  -تيمور  68

 204 213 400 توغو  69

 601 792 662 تونس  70

 577 397 192 328 634 تركيا  71

 742 854 20 58 823 أوغندا  72

 546 174 48 147 811 أوكرانيا  73

 792 396 11 37 538 مم ورية تنزانيا المتحدة  74

 964 398 727 أوروغواي  75

 989 850 2 337 ت نام يفي 76

 593 060 5 13 854 اليمن  77

 4 144 581 11 317 زامبيا  78

 600 81 150 زمبابوي  79

 444 381 781 568 623 1   في الما ة من حيث القيمة( 3 المجموع الفرعي )

     



 158          الم حق | 2015ل ا   تقرير ا دا  السنوي

 

 

 2015مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السادس

 دوالر أمريكي )طن متري( البلد الرقم 

 البلدان المتقدمة

 251 183 8 18 330 أالتراليا  1

 302 726 37 61 112 كا بلجي 2

 448 025 22 98 496 بلغاريا  3

 009 023 13 15 511 كندا  4

 724 374 11 الدانمرك  5

 095 475 336 إالتونيا  6

 187 283 43 35 233 فرنسا  7

 208 393 2 5 352 ألمانيا  8

 809 825 58 110 017 إيطاليا  9

 482 445 2 323 3 اليابان  10

 343 51 76 الكويت  11

 812 377 2 2 339 هولندا  12

 463 572 562 عمان  13

 521 316 026 1 بولندا 14

 075 920 4 19 700 رومانيا  15

 872 622 76 200 437 االتحاد الروالي  16

 840 653 6 12 791 اإلمارات العربية المتحدة  17

 705 270 6 643 2 الواليات المتحدة األمريكية  18

 146 541 286 283 587   في الما ة من حيث القيمة(  2الفرعي ) المجموع

 590 923 067 1 851 210 2   المجموع الكلي 

 

 



 159          الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2015مجموع المساهمات المؤكدة في عام الملحق السابع: 

 مساهمات موجهة متعددة األطراف مساهمات متعددة األطراف المجموع  

حساب  المجموع  لمانحةالجهة ا

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنما ية

 عمليات

 طوارئ

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

   495 1  505   000 2 مصرف التنمية األفريقي 

     48   48 أندورا

   55     55 األرمنتين 

 101       101 أرمينيا 

 864 6 360 1 659 12 13 908 243 11  447 26 482 72 أالتراليا 

    075 6    075 6 النمسا

     128 4   128 4 بنغالديش 

 099 1 102 6 250 2 167 2  417 5 417 5 034 17 بلجيكا

       323 323 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 336 1  292 3  465 1   093 6 البرازيل 

    113    113 بلغاريا

     866 3   866 3 بوروندي 

     227 1   227 1 كمبوديا

     912   912 الكاميرون 

 224 666 15 808 116 636 59 951 44 721 4 360 24 646 261 كندا 

   997 6  223   221 7 تباد

    100 196  20 316 شيلي 

 916  000 1 000 5  488 551 3 466 10 الصين 

 446 2       446 2 كولومبيا 

     880 2   880 2 غو الكون

 0    0   0 كوبا 

    22   4 26 قبرص 

   303 824    128 1 الجم ورية التبيكية

 747 187 2 025 1 688 18  190 8 398 34 045 57 الدانمرك 

     199  186 385 مصر 

       200 200 السلفادور 

    188 77   265 إالتونيا

 626 34       626 34 إثيوبيا

 651 2 509 28 134 96 898 120 156 2   347 250 المفوضية األوروبية 

 368 83 10 915 13 509   9 576 34 451 فنلندا 

 336 2  837 6 423 29 097 2 106 106 799 40 فرنسا 

 793 8 861 4 592 64 253 222 524 717 2 169 28 192 329 ألمانيا 

   5 065    150 5 215 غواتيماال 

   446     446 بيساو  -غينيا 

    2 428 1 285   3 713 غينيا

 118 24  50    2 24 170 هندوراس 

    329   10 339 المجر 

   425 125 300  125 975 آيسلندا

 314 1      47 361 1 ال ند

   959 3     959 3 مم ورية إيران اإلالالمية 



 160          الم حق | 2015ل ا   تقرير ا دا  السنوي

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2015مجموع المساهمات المؤكدة في عام الملحق السابع: 

 مساهمات موجهة متعددة األطراف مساهمات متعددة األطراف المجموع  

حساب  المجموع  لمانحةالجهة ا

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنما ية

 عمليات

 طوارئ

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

    593    593 العراق 

 819 1 226 961 101 2 771 270 4 753 23 6 3129 آيرلندا 

 20       20 إالرائيل 

 439 5  318 1 097 6 513  864 12 232 26 إيطاليا 

 915 1 166 7 074 92 846 65 858 26  914 2 773 196 اليابان 

       47 47 األردن 

 30       30 كازاخستان 

   613     613 كينيا 

ة مم ورية كوريا البعبي

 الديمقراطية 

37 315 100  9 500 2 500 14 998 100 10 117 

    000 45    000 45 الكويت 

    56    56 التفيا 

 665 3       665 3 ليسوتو 

    430 2    430 2 ليبريا 

   252 52  98 98 401 ليختنبتاين

    79    79 ليتوانيا 

 989 4 113 3 292 225 826 1 567 927 1 409 11 لكسمبرغ 

 131  650     781 مدغبقر 

   772 17     772 17 مالوي 

 000 1       000 1 ماليزيا 

    79    79 مالطة 

    83 123   206 موناكو 

       0 0 ميانمار

 258 1       258 1 ناميبيا 

 867 4 093 7 050 2 908 30 028 7  519 49 464 101 هولندا 

   132   7 691 4  8234 نيوزيلندا

       20 20 نيكاراغوا 

 923 847 1 237 11 341 36  487 12 198 42 546 92 النرويج 

منظمة األمن والتعاون في 

 أوروبا

11     11   

   80 604    23 80 627 باكستان 

 240      136 376 بنما 

 26      262 288 بيرو

    991    991 بولندا 

   37 100   10 148 البرتغال 

 221 36 551 5 978 8 770 15 665 24  254 7 438 98 م ات مانحة خاصة ***

   255 1 000    1 255 قطر 

    110    110 رومانيا 

 123 9  9 000 5 000 25 600   48 723 االتحاد الروالي 

  16 000 15 429 117 117 3 010   151 556 المملكة العربية السعودية 



 161          الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2015مجموع المساهمات المؤكدة في عام الملحق السابع: 

 مساهمات موجهة متعددة األطراف مساهمات متعددة األطراف المجموع  

حساب  المجموع  لمانحةالجهة ا

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنما ية

 عمليات

 طوارئ

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

  1 000  2 000 3 000   6 000 اليراليون 

    329    329 اللوفاكيا 

   32 34    65 اللوفينيا 

  3 000 1 110     4 110 منوب السودان 

 387 1 271 2 034 3 873  56 56 7 621 إالبانيا 

       18 18 الري النكا 

     2 096   2 096 الوازيلند 

 0 9 080 11 012 3 243 2 806 4 000 65 166 91 182 السويد 

 315 2 089 5 913 40 553 23 927 3 522 6 419 7 216 83 الويسرا 

   26    111 136 تايلند 

     17   17 توغو 

    000 1    000 1 تركيا 

صندوق األمم المتحدة 

 المركزي لموام ة الطوارئ

159 929   1 296 48 470 86 714 22 762 687 

  153 000 1 010 1    163 2 ة المتحدةاإلمارات العربي

 559 5 811 30 931 150 661 198 130 9  731 61 823 456 المملكة المتحدة

صناديق األمم المتحدة 

 ووكاالت ا األخرى

)باالتثناء الصندوق المركزي  

 لموام ة الطوارئ(

76 969 109  16 620 4 633 15 911 26 726 12 970 

       337 337 ةمم ورية تنزانيا المتحد

 546 7 235 102 161 052 1 471 745 095 103 000 5 000 5 509 015 2 الواليات المتحدة األمريكية 

     507 1   507 1 زامبيا

   246 1     246 1 زمبابوي 

         

 18 4200 991 297 101 956 1 443 860 1 542 321 646 54 853 418 (1)055 5 114 المجموع الكلي

         

 881        المساهمات الثنا ية
 

 المساهمات في الصناديق االئتمانية وفي الحسابات الخاصة وفي الحساب العام. مساهمات أخرى:* 
 العينية مثل الحمالت اإلعالنية. ال تبمل مساهمات القطاع الخاص المنح االالتثنائية** 

 

                                                           
مليار دوالر أمريكي، حسب  4.8. وال يتفق الرقم تماما مع إيرادات المساهمات التي بلغت 2015المؤكدة من الج ات المانحة لعام "يمثل هذا الرقم اإلممالي المساهمات  (1)

االتبعاد  ات؛ ب(اختالف معاملة اإليرادات المتعددة السنو وفي متن تقرير األداء السنوي. وترمع الفروق إلى ما يلي: أ( 2015ما ماء في الكبوف المالية المرامعة لعام 

 "االتبعاد تعديالت إيرادات المساهمات، مثل األرصدة غير المنفقة والمبالغ المبطوبة. المساهمات ذات النوافذ التمويلية الثنائية؛ ج(



 162   الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 2015-2012حسب اإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة ألف:-الملحق الثامن

 2012 2013 2014 2015 

         

النسبة  آالف الدوالرات األمريكية النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية 

 المئوية

النسبة  آالف الدوالرات األمريكية

 المئوية

آالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية

         

 100 491 633 4 100 572 717 4 100 300 159 4 100 5 994 113 المجموع الكلي 

         

 6 313 300 7 626 345 9 815 375 9 830 364 التنمية  

 80 914 690 3 81 912 843 3 81 780 350 3 80 534 178 3 اإلغاثة  

  776 772 1  765 161 2  678 548 1  183 386 1 الطوارئ 

  138 918 1  146 682 1  102 802 1  351 792 1  عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 9 705 400 7 323 313 5 558 204 6 311 223 عمليات خاصة 

 5 559 241 5 712 214 5 148 228 6 836 227  (2)غيرها، واالالتئمانية الصناديقالعمليات الثنائية، و

         

 100 463 500 2 100 811 514 2 100 12 406 42 100 060 625 2 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

  54  53  58  66 النسبة المئوية لجميع البلدان

 7 159 167 9 503 218 10 005 235 8 528 217 التنمية 

 78 924 946 1 79 777 976 1 81 482 950 1 84 086 196 2 اإلغاثة 

  864 677  769 828  030 687  046 012 1 الطوارئ 

  060 269 1  008 148 1  452 263 1  040 184 1 غاثة واإلنعاش عملية ممتدة لإل

 13 174 327 11 360 266 7 867 166 6 107 168 عمليات خاصة 

 2 207 59 2 172 53 2 769 53 2 338 43  الصناديق االالتئمانيةالعمليات الثنائية و

         

         

 100 020 558 100 043 524 001 611 555 100 568 720 آسيا والمحيط الهادئ

  14  13  14  18 النسبة المئوية لجميع البلدان  



 163 الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 2015-2012حسب اإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة ألف:-الملحق الثامن

 2012 2013 2014 2015 

         

النسبة  آالف الدوالرات األمريكية النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية 

 المئوية

النسبة  آالف الدوالرات األمريكية

 المئوية

آالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية

 12 775 64 13 179 66 15 589 83 13 078 96 التنمية 

 75 932 420 78 929 406 78 038 434 79 107 567 اإلغاثة

  113 34  841 36  989 27  503 155 الطوارئ 

  819 386  087 370  049 406  411 603 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

 8 546 45 6 438 29 4 491 23 5 566 35 عمليات خاصة 

 5 767 26 4 497 21 3 494 14 3 818 21 االالتئمانية والصناديق الثنائية، العمليات

            

 100 788 50 100 153 21 100 328 22 100 609 21 أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة

  1  1  1  1 النسبة المئوية لجميع البلدان 

 43 010 22 63 366 13 65 615 14 55 872 11 التنمية 

 52 537 26 33 022 7 33 358 7 44 402 9 اإلغاثة

  567 25  632 2  87  21 الطوارئ 

  970  389 4  272 7  381 9 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 3 38 21 0  0  0  عمليات خاصة 

 2 858 4 766 2 354 2 336 االالتئمانية والصناديق الثنائية، العمليات

         

         

 100 144 115 100 286 131 100 067 136 100 122 150 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

  3  3  3  4 النسبة المئوية لجميع البلدان

 21 4432 4 21 147 27 21 224 28 15 342 22 التنمية 

 50 793 57 44 665 57 44 279 59 42 954 62 اإلغاثة 



 164   الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 2015-2012حسب اإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة ألف:-الملحق الثامن

 2012 2013 2014 2015 

         

النسبة  آالف الدوالرات األمريكية النسبة المئوية آالف الدوالرات األمريكية 

 المئوية

النسبة  آالف الدوالرات األمريكية

 المئوية

آالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية

  387 1  162 6  484 3  786 2 الطوارئ 

  407 56  503 51  796 55  168 60 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 0 0 0  2 285 3 5 029 7 عمليات خاصة 

 29 908 32 35 475 46 33 280 45 39 798 57 االالتئمانية والصناديق الثنائية، العمليات

         

 100 865 296 1 100 362 431 1 100 839 937 100 130 367 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  32  36  23  9 النسبة المئوية لجميع األقاليم 

 2 927 21 1 247 20 2 260 14 5 768 16 التنمية 

 96 238 1 727 97 508 392 1 96 750 896 92 210 339 اإلغاثة 

  844 033 1  223 286 1  038 829  364 214 الطوارئ 

  882 204  285 106  712 67  845 124 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 2 099 26 1 058 13 1 325 9 2 857 5 عمليات خاصة 

 1 112 10 0 549 5 2 504 17 1 296 5 االالتئمانية والصناديق الثنائية، العمليات

                  

 . البرنامجإلى تحسين المواءمة مع معايير اإلبالغ المؤالسية في  باالتثناء تكاليف دعم البرامج واإلدارة. وهذه هي السنة األولى التي يبلغ في ا هذا الملحق عن النفقات وليس المصروفات. وي دف التغيير( 1)

  التي ال يمكن تخصيص ا حسب المبروع/العملية. الصناديق االالتئمانية، ونفقات تبغيلية تبمل الحساب العام، والحسابات الخاصة( 2)

 

  



 165 الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2015-2012حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة باء:-الملحق الثامن

 2012  2013  2014  2015 

 عمليات اإلغاثة التنمية 

 خاصة

 العمليات

 الثنا ية،

 قوالصنادي

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 العمليات

 الثنا ية،

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 ،الثنا ية العمليات

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 ،ةالثنا ي العمليات

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 المجموع

    

    

                        

 491 633 4 559 241 705 400 914 690 3 313 300  572 717 4 712 214 323 313 912 843 3 626 345  300 159 4 148 228 558 204 780 350 3 815 375  511 994 3 836 227 311 223 534 178 03 830 364 المجموع الكلي

                        

 أفريقيا جنوب الصحراء 

                        

  037 2  154  -  -  883 1  834 1 173 - - 661 1  022 4 436 0 700 886 2  246 2 55 107 353 731 1 بنن

  548 19  520 1  -  884 13  145 4  595 20 154 1 - 648 14 793 4  085 32 978 32 568 27 507 3  934 48 641 1 - 283 42 010 5 بوركينا فاالو

  913 26  820  -  693 15  400 10  867 27 806 1 - 227 17 834 8  246 24 525 - 518 18 203 5  906 17 416 - 203 13 287 4 بوروندي 

  140 53  73  388  359 51  321 1  694 24 85 - 272 23 336 1  693 8 - - 080 8 612  696 17 131 - 865 15 701 1 الكاميرون 

  143  -  -  -  143  257 - - - 257  320 - - - 320  386 182 - - 204 كابو فيردي

                        

  714 64  -  704 12  860 51  150  846 85 - 343 17 184 68 318  007 23 - 940 5 565 16 502  794 22 0 892 5 876 14 026 2 مم ورية أفريقيا الوالطى 

  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  720 163 174 881 13 006 143 658 6 تباد

  407 7  321  -  198 4  887 2  938 7 287 - 413 3 238 4  205 10 231 159 702 4 113 5  910 9 27 221 152 5 510 4 الكونغو 

مم ورية الكونغو 

 الديمقراطية

- 105 070 20 649 2 589 128 308  - 142 251 19 878 3 115 165 244  - 91 441 20 306 2 822 114 568  -  93 408  24 300  2 946  120 654  

  101 10  46  -  618 4  437 5  681 10 122 - 043 8 516 2  050 23 166 2 887 101 19 895  064 33 511 743 3 781 28 29  كوت ديفوار

                        

  133 8  168  -  493 6  473 1  296 9 206 - 664 8 426  895 12 71 - 822 11 003 1  274 16 129 - 013 15 132 1 ميبوتي 

  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  790 371 992 7 582 6 736 323 480 33 يوبيا إث

  293 3  6  -  592 1  695 1  936 2 231 - 227 1 478 1  550 5 16 - 881 2 653 2  698 10 73 - 715 9 910 غامبيا 

  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  126 20 812 1 26 678 9 610 8 غانا 

  553 71  313  818 31  398 25  024 14  472 35 45 099 14 562 16 767 4  524 5 - - 366 1 158 4  285 6 98 - 606 1 581 4 غينيا 

                        

  180 4  -  -  180 4  -  073 7 - - 073 7 -  447 4 241 - 972 3 235  032 4 500 - 60 473 3 بيساو  -غينيا 

  812 160  077 2  -  006 144  729 14  949 180 254 2 - 783 157 913 20  914 194 855 1 - 245 179 814 13  406 275 100 1 - 973 253 334 20 كينيا

  690 10  033 5  -  -  657 5  785 14 806 - 521 458 13  413 19 320 - 196 11 897 7  715 7 403 - 995 2 317 4 ليسوتو

  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  165 30 296 2 623 168 21 078 6 ليبريا

  302 13  179 1  -  378 5  746 6  045 14 090 2 - 941 5 014 6  904 16 107 - 331 7 466 9  631 14 77 - 696 8 859 5 مدغبقر

                        

  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  531 44 063 1 - 576 31 892 11 مالوي

  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  544 77 275 2 597 018 62 655 12 مالي

  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  046 49 599 638 3 839 41 970 2 موريتانيا

  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  629 20 946 1 307 649 9 727 8 موزامبيق 

  520  520  -  -  -  373 373 - - -  677 610 - 67 -  610 31 - 579 - ناميبيا 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2015-2012حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة باء:-الملحق الثامن

 2012  2013  2014  2015 

 عمليات اإلغاثة التنمية 

 خاصة

 العمليات

 الثنا ية،

 قوالصنادي

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 العمليات

 الثنا ية،

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 ،الثنا ية العمليات

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 ،ةالثنا ي العمليات

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 المجموع

    

    

  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  280 222 835 224 10 965 205 255 5 النيجر 

  544 2  370  893 1  281 -  58 58 0 - -  5- - 5- - -  352 - 352 - - نيجريا

  504 24  318 2  -  108 20  078 2  859 19 774 3 - 256 14 830 1  010 17 582 1 - 554 14 874  340 16 458 1 - 479 11 402 3 رواندا

  165  -  -  -  165  427 - - - 427  624 - - - 624  830 17 - - 814 وبرينسيبي تومي الان

  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  440 44 605 1 - 404 38 431 4 السنغال 

                        

  045 67  583  800 34  059 27  604 4  497 34 834 509 9 231 18 923 5  586 9 688 - 332 565 8  481 13 359 - 899 5 223 7 اليراليون 

  878 161  48  184 28  646 133  -  988 147 9 692 29 287 118 -  852 166 - 974 26 878 139 -  862 188 - 813 27 049 161 - الصومال 

  527 499  928  522 93  077 405  -  880 465 22 995 91 863 373 -  966 266 - 199 47 767 219 -  033 313 - 549 46 484 266 - منوب السودان

  128 236  355 3  820 20  953 211  -  308 263 778 173 22 357 240 -  614 264 316 1 334 22 965 240 -  056 255 830 2 983 25 243 226 - السودان 

 الوازيلند
725 1 793 - 68 2 586  5 942 355 - 651 6 949  1 418 0 - 1 410 2 828  2 098  -  -  145  2 243  

                        

  413 26  233 1  -  259 19  921 5  967 23 700 1 - 999 13 267 8  127 34 814 1 - 184 17 129 15  582 32 183 1 - 180 18 220 13 مم ورية تنزانيا المتحدة 

  168  5  -  -  163  374 40 - - 334  527 4 39 187 297  549 - 382 25 143 توغو 

  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  437 55 319 1 - 584 26 534 27 أوغندا

  030 6  967 1  -  -  064 4  919 8 553 1 - 20 346 7  611 8 717 1 - 260 634 6  394 5 268 1 - 517 608 3 زامبيا 

  130 23  710  -  420 22  -  214 53 125 - 089 53 -  604 83 195 - 409 83 -  635 72 141 - 494 72 - زمبابوي 

                        

  149 14  476 7  348 3  325 3 -  172 10 966 7 812 394 1 -  842 7 164 7 68 610 -  755 6 136 6 538 81 - نفقات إقليمية أخرى 

                        

  463 500 2  207 59  174 327  924 946 1  159 167  811 514 2 172 53 360 266 777 976 1 503 218  124 406 2 769 53 867 166 482 950 1 005 235  060 625 2 338 43 107 168 086 196 2 528 217 ع اإلقليم مجمو

                        

 آسيا والمحيط الهادئ 

                        

  977 125  413 11  499 11  065 103  -  230 126 824 6 433 14 974 104 -  262 151 255 5 614 13 393 132 -  292 214 998 2 952 16 342 194 - أفغانستان 

  136 32  258 2  -  563 5  315 24  246 35 765 4 - 088 5 393 25  477 44 949 1 - 501 2 027 40  638 51 130 1 - 933 2 575 47 بنغالديش 

  623 1  -  -  -  623 1  012 1 - - - 012 1  515 2 5 - - 510 2  961 1 2 - - 959 1 بوتان 

  940 10  156  -  -  784 10  052 15 427 - - 625 14  246 14 731 - 14 501 13  060 26 622 - 016 6 421 19 كمبوديا 

  574 1  002 1  -  -  572  722 1 439 - - 283 1  667 3 723 1 - - 944 1  191 14 105 11 - - 086 3 ال ند 

                        

  779 4  080 1  -  -  699 3  951 3 781 - - 171 3  186 4 507 - - 679 3  383 6 153 1 769 1 732 730 2 إندونيسيا 

البعبية  مم ورية كوريا

 الديمقراطية 

- 51 457 - 19 51 476  - 28 026 - 52 28 078  - 22 097 - 83 22 180  -  29 906  -  -  29 906  

مم ورية الو البعبية 

 الديمقراطية 

7 330 88 - 398 7 817  9 301 - - 625 9 927  9 847 - - 486 10 333  11 306  -  -  1 842  13 148  

  127 43  420 1  -  707 41  -  450 42 147 1 - 303 41 -  093 49 603 185 306 48 -  324 37 231 97 996 36 - ميانمار

  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  453 34 293 1 - 238 26 922 6 نيبال 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2015-2012حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة باء:-الملحق الثامن

 2012  2013  2014  2015 

 عمليات اإلغاثة التنمية 

 خاصة

 العمليات

 الثنا ية،

 قوالصنادي

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 العمليات

 الثنا ية،

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 ،الثنا ية العمليات

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 ،ةالثنا ي العمليات

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 المجموع

    

    

  784 192  683 1  291 1  810 189  -  455 173 075 1 004 3 377 169 -  983 155 178 560 246 155 -  100 231 787 995 15 318 214 0 باكستان 

  642 15  241  889 2  511 12  -  516 59 147 002 12 367 47 -  749 52 228 065 9 456 43 -  420 20 334 662 424 19 - الفلبين 

  836 4  675  -  160 4  -  041 10 220 - 662 9 159  749 8 8 68 362 8 312  834 15 139 55 053 14 587 1 الري النكا 

  485 2  -  -  -  485 2  432 2 9- - - 441 2  386 4 80 - - 306 4  038 7 025 1 36 509 467 5 ليبتي  -تيمور 

  887 3  -  -  887 3  -  - - - - -  - - - - -  - - - - - فانواتو

                        

  443 4  488 2  796 1  160  -  499 2 499 2 - - -  953 953 - - -  582 582 0 - - أخرى نفقات إقليمية

                        

  020 558  767 26  546 45  932 420 775 64   043 524 497 21 438 29 929 406 179 66  611 555 494 14 491 23 038 434 589 83  568 720 818 21 566 35 107 567 078 96 مجموع اإلقليم 

                        

 أوربا الشرقية ورابطة الدول المستقلة 

                        

  017 1  -  -  017 1  -  - - - - -  - - - - -  - - - - - ألبانيا 

  926 3  103  -  -  823 3  092 3 88 - 567 436 2  552 2 - - 25 527 2  533 3 - - 950 583 2 أرمينيا 

  -  -  -  -  -  8 8 - - -  17 17 - - -  17 17 - - - أذربيجان 

  -  -  -  -  -  183 - - 183 -  - - - - -  - - - - - البوالنة وال رالك 

  -  -  -  -  -  - - - - -  376 - - 376 -  448 5 - 442 - مورميا 

                        

  116  -  -  116  -  - - - - -  - - - - -  - - - - - اليونان 

  702 8  136  -  -  566 8  032 7 252 - 601 3 179 3  849 6 296 - 607 5 946  211 5 262 - 949 4 -  رغيزالتانيق

  -  -  -  -  -  482 - - 482 -  - - - - -  - - - - - صربيا

  447 11  618  -  207 1  621 9  076 9 377 - 948 751 7  533 12 41 - 350 1 142 11  401 12 51 - 061 3 289 9 طاميكستان 

  579 25  -  382 1  196 24  -  240 1 - - 240 1 -  - - - - -  - - - - - أوكرانيا 

                        

  0  0  -  -  -  40 40 - - -  - - - - -  - - - - - أوزبكستان

                        

  788 50  858  382 1  537 26  010 22  153 21 766 0 022 7 366 13  328 22 354 0 358 7 615 14  609 21 336 0 402 9 872 11 مجموع اإلقليم 

                        

                     أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

                        

وليفينننا المتعنننددة دولنننة ب

 القوميات 

987 648 - 693 2 329  818 1 543 - 803 3 164  1 370 4 902 - 463 6 734  945  917  -  472  2 334  

  595 12  995 3  -  600 8  -  243 24 974 11 - 268 12 -  585 19 260 8 - 325 11 -  005 14 184 5 - 822 8 - كولومبيا 

  587 3  47  -  187  353 3  679 194 - 128 356  319 3 324 1 - 817 1 179  389 12 132 12 - 33 225 كوبا 

  194 1  194 1  -  -  -  944 944 - - -  797 797 - - -  019 1 019 1 - - - الجم ورية الدومنيكية 

  551 4  747 1  -  804 2  -  467 5 110 2 - 356 3 -  244 5 837 1 - 407 3 -  283 4 571 1 - 712 2 - إكوادور 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2015-2012حسب البلد واإلقليم والفئة  (1)النفقات المباشرة باء:-الملحق الثامن

 2012  2013  2014  2015 

 عمليات اإلغاثة التنمية 

 خاصة

 العمليات

 الثنا ية،

 قوالصنادي

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 العمليات

 الثنا ية،

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 ،الثنا ية العمليات

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 عمليات اإلغاثة التنمية  المجموع

 خاصة

 ،ةالثنا ي العمليات

 والصناديق

 االستئمانية،

 (2)وغيرها

 المجموع

    

    

  747 6  788 3  -  959 2  -  404 4 027 2 - 377 2 -  560 5 030 4 - 530 1 -  447 16 786 12 - 661 3 - السلفادور 

  572 19  717  -  301 16  553 2  098 13 058 4 - 975 6 066 2  986 8 968 - 253 6 764 1  328 8 685 1 - 138 4 505 2 غواتيماال 

  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  498 53 936 029 7 306 36 227 9 هايتي 

  471 30  585 16  -  393 9  492 4  288 22 634 17 - 904 1 749 2  581 27 346 20 - 872 1 363 5  125 27 889 18 - 550 1 686 6 هندوراس 

  510 6  124  -  364  022 6  300 6 891 - 446 1 962 3  238 8 252 1 - 064 2 922 4  192 6 797 - 932 2 463 2 نيكارغوا 

                        

  195  152  -  44  -  125 1 46 - 079 1 -  942 - - 942 -  803 1 - - 803 1 - باراغواي 

  287 1  276 1  -  11  -  686 686 - - -  662 662 - - -  804 804 - - - بيرو 

  606 2  134 2  -  441  31  584 3 023 3 - 217 344  365 2 544 1 - 459 362  899 1 301 1 - 349 249 نفقات إقليمية أخرى 

                        

  144 115  908 32  -  793 57  443 24  286 131 475 46 0 665 57 147 27  067 136 280 45 285 3 279 59 224 28  122 150 798 57 029 7 954 62 342 22 مجموع اإلقليم 

                        

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

                        

  748 15  38  -  710 15  -  417 17 18 - 399 17 -  182 22 2- - 184 22 -  569 25 44 - 525 25 - الجزائر 

  237 30  438 1  -  258 14  541 14  546 43 812 - 788 34 945 7  353 22 332 - 474 11 546 10  114 13 849 2 - 62 204 10 مصر 

  478 2  160  -  318 2  -  788 2 94 - 694 2 -  452 2 - - 452 2 -  264 1 - - 264 1 - مم ورية إيران اإلالالمية 

  428 213  292  560 3  575 209  -  056 127 77- 856 277 126 -  285 40 309 16 - 824 23 151  842 22 77 135 2 167 20 465 العراق 

  443 145  968  -  926 137  549 6  871 242 252 - 695 239 923 2  299 144 79 - 667 143 552  044 17 430 1 - 614 15 - األردن 

                        

  456 189  387 3  -  069 186  -  953 295 - - 953 295 -  103 143 - - 103 143 -  831 9 - - 831 9 - لبنان 

  880 4  -  -  880 4  -  746 - - 746 -  408 - 44 363 -  059 8 - 146 1 914 6 - ليبيا 

  189  -  -  -  189  396 - - - 396  26 - - - 26  - - - - - المغرب 

  252 52  307 2  483  462 49  -  907 89 801 2 219 1 887 85 -  102 64 117 49 935 63 -  696 58 88 - 608 58 - دولة فلسطين 

الننجننمنن ننورينننة الننعننربننينننة 

 السورية 

2 588 80 916 1 720 - 85 224  - 306 774 8 111 - 314 885  - 408 368 9 886 - 418 254  -  361 716  2 863  -  364 580  

                        

  603  -  -  -  603  557 - - 6 550  574 - - 527 46  050 1 - - 050 1 - تونس

  057 44  195  -  862 43  -  431 68 - - 431 68 -  805 49 - - 805 49 -  909 2 - - 909 2 - تركيا 

  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  411 120 746 856 298 115 511 3 اليمن 

  328 1  327 1   1   195 2 633 1 - 561 -  443 1 515 - 928 -  115 1 63 - 052 1 - نفقات إقليمية أخرى 

                        

  865 296 1  112 10  099 26  727 238 1  927 21  362 431 1 549 5 058 13 508 392 1 247 20  839 937 504 17 325 9 750 896 260 14  130 367 296 5 857 5 210 339 768 16 ممجموع اإلقلي

                        

  210 112  707 111  504  -  -  917 94 254 87 467 4 012 3 184  331 101 746 96 590 1 872 2 122  021 110 251 99 752 6 776 3 242 أخرى 

 .البرنامج، االتعيض عن المصروفات بالنفقات لضمان تحسين المواءمة مع معايير اإلبالغ لإلدارة المؤالسية في 2013باالتثناء تكاليف دعم البرامج واإلدارة. ويالحظ أنه بالمقارنة مع تقرير األداء السنوي لعام  1
 النفقات التبغيلية تبمل الحساب العام والصناديق االالتئمانية التي ال يمكن تخصيص ا حسب المبروع/العملية. 2
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 2015-2012حسب فئات البلدان ذات الوضع الخاص واألقاليم للفترة  (1)النفقات المباشرة جيم:-الملحق الثامن

 2012  2013  2014  2015  

 
 ةبآالف الدوالرات األمريكي

النسبة 

 المئوية

بآالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية

بآالف الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 المئوية
 بآالف الدوالرات األمريكية

النسبة 

 المئوية

         

 100.0 227 991 3 100.0 538 189 4 100.0 595 726 3 100.0 364 543 3 التنمية واإلغاثة

         (2)وضع الخاصحسب فئات البرامج ذات ال

 58.4 628 331 2 54.6 868 287 2 61.9 263 307 2 70.8 246 509 2 أقل البلدان نموا 

 73.7 757 939 2 53.2 311 228 2 67.6 989 520 2 94.4 537 346 3 بلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل 

         حسب المناطق أو مجموعات البلدان 

 53.0 083 114 2 52.4 280 195 2 58.6 487 185 2 68.1 614 413 2 الكبرى راءأفريقيا منوب الصح

 12.2 707 485 11.3 108 473 13.9 626 517 18.7 184 663  آاليا

 1.2 548 48 0.5 388 20 0.6 974 21 0.6 274 21  أوروبا البرقية ورابطة الدول المستقلة

 2.1 236 82 2.0 811 84 2.3 503 87 .42 296 85 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 31.6 653 260 1 33.7 755 412 1 24.4 010 911 10.0 978 355  البرق األوالط وشمال أفريقيا

         

 100.0 313 300 100.0 626 345 100.0 815 375 100.0 830 364 التنمية

         (2)حسب فئات البرامج ذات الوضع الخاص

 67.4 316 202 76.9 960 265 79.5 743 298 77.5 829 282 ا أقل البلدان نمو

 76.7 260 230 83.3 949 287 95.5 848 358 97.9 110 357 بلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل

         حسب المناطق أو مجموعات البلدان

 55.7 1 59167 63.2 503 218 62.5 005 235 59.6 528 217 الكبرى أفريقيا منوب الصحراء

 21.6 775 64 19.1 179 66 22.2 589 83 26.3 078 96  آاليا

 7.3 010 22 3.9 366 13 3.9 615 14 3.3 872 11 أوروبا البرقية ورابطة الدول المستقلة

 8.1 443 24 7.9 147 27 7.5 224 28 6.1 342 22  أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 7.3 927 21 5.9 247 20 3.8 260 14 4.6  76816  البرق األوالط وشمال أفريقيا

                
 .البرنامج، االتعيض عن المصروفات بالنفقات لضمان تحسين المواءمة مع معايير اإلبالغ لإلدارة المؤالسية في 2013باالتثناء تكاليف دعم البرامج واإلدارة. ويالحظ أنه بالمقارنة مع تقرير األداء السنوي لعام  1
 .صنيفات فعلية لكل النةت 2
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 2015الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية لعام  ألف:-الملحق التاسع

 

  

 المشروعات عدد المشروعات عدد الجهات الشريكة

 65 121 )فاو( منظمة األغذية والزراعة

 55 107 (يونيسفمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

 39 60 دة لبؤون الالمئينمفوضية األمم المتح

 32 41 منظمة الصحة العالمية

 27 40 (1)م ات أخرى

 25 32 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 24 31 )إيفاد( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 18 26 صندوق األمم المتحدة للسكان

 19 21 المنظمة الدولية لل جرة

 9 12 البنك الدولي 

 متحدة المبترك والمعني بفيروسبرنامج األمم ال

 نقص المناعة الببرية/اإليدز
15 12 

 6 11 منظمة العمل الدولية

 13 14 هيئة األمم المتحدة للمرأة

 7 9 (سكواليونللتربية والعلم والثقافة ) المتحدة األمم منظمة

 2 3 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الببرية

 2 2 صندوق األمم المتحدة للبيئة

 

 

                                                           
مم لمتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب األالج ات األخرى تبمل شراكات مع بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، ومكتب تنسيق البؤون اإلنسانية، ومنظمة األمم ا (1)

 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
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 مجموع ةستراتيجياألهداف اال

 (1)عدد الشركاء
 نسبة

 ينالدوليالشركاء 

 نسبة

 يينلوطنا الشركاء

إنقاذ األرواح وحماية البل كسب العيش في حاالت  :1 ستراتيجيالهدف اال

 الطوارئ
512 23 77 

دعم أو االتعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق  :2 ستراتيجيالهدف اال

إنباء البل كسب العيش أو إعادة بنائ ا، خاصة في البيئات ال بة وفي أعقاب 

 حاالت الطوارئ

447 20 80 

الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات  :3 ستراتيجيالهدف اال

 ئية والتغذويةالمحلية والبلدان من تلبية احتيامات م الغذا
203 18 82 

 71 29 232 الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األميال :  ستراتيجيالهدف اال

 
 
 
 

 مجموع أنشطة البرامج

 دد الشركاءع

 الشركاء

 الدوليون

 الشركاء

 الوطنيون

 394 74 468 إنباء األصول

 60 25 85 تنمية القدرات

 632 86 349 التوزيع العام لألغذية

 292 90 382 التغذية

 135 42 177 التغذية المدرالية

 

 

 مجموع طرا ق التوزيع

 عدد الشركاء

 الشركاء

 الدوليون

 الشركاء

 الوطنيون

 727 137 864 توزيع األغذية

 104 53 158 توزيع النقد

 

 

 مجموع خدماتال

 دد الشركاءع

 الشركاء

 الدوليون

 الشركاء

 الوطنيون

 175 71 246 الرصد

 94 42 136 تخزينال

 50 26 76 النقل

غير ذلك )التقدير، االت داف المستفيدين، تنمية القدرات، تصميم المبروعات، 

 الدعم التقني(
119 44 75 

                                                           
، 2015"البركاء". وفي عام  والحركة الدولية للصليب األحمر وال الل األحمر ضمنلتكوين صورة شاملة عن التعاون، صنفت البراكات مع المنظمات غير الحكومية  (1)

 في أكثر من نباط. البرنامجة ومع ممعيات الصليب األحمر وال الل األحمر البريكة، التي يتعاون كثير من ا مع منظمة غير حكومي 1 062مع  البرنامجعمل 

 2015التعاون مع الشركاء من المجتمع المدني في عام  باء:-الملحق التاسع
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  (1)االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات )االستعراض الشامل(: مؤشرات البرنامج لتنفيذ الملحق العاشر

 عام هدف قة باالستعراض الشاملالمؤشرات المتعل

2015 

 مؤشر األداء

 لعام الر يسي

2015 

 مؤشر األداء

 لعام الر يسي

201  

 مؤشر األداء

 لعام الر يسي

2013 

     الشراكات

     ة والتشغيلية المنشأةستراتيجيالشراكات اال 2-1

م من ثي بدعنسبة البلدان التي دخلت في التعاون بين بلدان الجنوب أو التعاون الثال

 (االالتعراض البامل) البرنامج

 ال ينطبق 48 60 48

     تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة 2-3

خالل السنة  البرنامجنسبة مؤشرات االالتعراض البامل المبتركة التي أبلغ عن ا 

 المرمعية

 ال ينطبق 75 89 100

ومبادئ إدارية تستند إلى النتائج نسبة المكاتب القطرية التي تستخدم أدوات  .1

 )االالتعراض البامل(

100 100 100 100 

نسبة المكاتب القطرية التي تطبق اإلمراءات التبغيلية الموحدة أو عناصر  .2

 من ا )االالتعراض البامل(

 ال ينطبق 48 44 48

نسبة المكاتب القطرية التي تنفذ الخدمات المبتركة، أو االتفاقات المبتركة  .3

ة األمل، أو الن ج المنسق للمبتريات، أو اإلدارة المبتركة للموارد الببرية، أو الطويل

خدمات تكنولوميا المعلومات واالتصاالت، أو خدمات اإلدارة المالية )االالتعراض 

 البامل(

 ال ينطبق 93 86 93

نسبة الدول األعضاء )في المجلس( التي تعطي تغذية ارتجاعية إيجابية عن  .4

غ المؤالسي عن النتائج والواليات، أي تقرير األداء السنوي )االالتعراض نوعية اإلبال

 البامل(

100 100 100 100 

حجم )واتجاه(التمويل من الحكومات والبركاء اآلخرين غير الحكوميين )بما  .5

في ذلك المؤالسات المالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية والمجتمع المدني والقطاع 

 ض البامل(الخاص( )االالتعرا

 ال ينطبق 100 100 100

 ال ينطبق 100 100 100 المساهمات النقدية المقدمة إلى نظام المنسقين المقيمين )االالتعراض البامل( .6

المساهمات العينية المقدمة إلى نظام المنسقين المقيمين )االالتعراض  .7

 (2))البامل

100 - - - 

 50 79 86 100 ب2أ أو 2المبروعات التي حازت على رمز المؤشر الجنساني  .8

نسبة المكاتب القطرية التي تستخدم ن ج مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  .9

 لقياس القدرات )االالتعراض البامل(

70 79 - - 

)البرامج القطرية الجديدة( المتماشية مع إطار األمم  البرنامجنسبة حصائل مبروعات 

 المتحدة للمساعدة اإلنمائية

100 100 100 100 

     البرامج

     استجابات البرامج بصورة مال مة ومستندة إلى األدلة 1- 

ب )حسب االالتعراض 2أ و2المبروعات التي حازت على رمز المؤشر الجنساني 

 البامل(

 ال ينطبق 72 66 72

     المواءمة مع األولويات الحكومية والقدرات الوطنية المعززة 2- 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (3)خط األالاس امج المخصصة لتعزيز القدرات الوطنية )االالتعراض البامل(النسبة المئوية ألموال البر

                                                           
 .للبرنامجباإلبالغ عن ا، والتي باتت تبكل مزءا من إطار نتائج اإلدارة  البرنامجهذه مجموعة فرعية من المؤشرات المتعلقة باالالتعراض البامل التي يلتزم  (1)

 ينتظر أن تضع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية من جية التقدير/اإلبالغ. البرنامجمن مؤشرات االالتعراض البامل المبتركة ألن  7عن المؤشر  2015ذر اإلبالغ في عام تع (2)

 ئيسية.كافية لإلبالغ عن هذا المؤشر ولتحديد خط األالاس لمؤشرات األداء الر 2015لم تكن البيانات المتاحة في عام  (3)
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 للموارد ستراتيجي: بيانات الجدوى االستثمارية التي وافقت عليها لجنة التخصيص اال2015استعراض عام لنتا ج عام  عشر:الملحق الحادي 

 المبادرات المؤسسية الحاسمة

 التراتيجياال لجنة التخصيص(، وافق المجلس على عدد من المبادرات المؤالسية الحاالمة للتعجيل بالتحسينات التنظيمية التي تركز على القيمة لقاء المال. وعرضت على 2017-2015لإلدارة ) البرنامجخطة في إطار 

د تفاصيل األنبطة وال مليون دوالر أمريكي من االالتثمارات غير  9.2نواتج ومؤشرات األداء الرئيسية والنتائج المست دفة. واعتمدت اللجنة ما مجموعه للموارد مبادرات االتثنائية كدراالات مدوى االتثمارية تُحدِّ

 المتكررة في إطار أبعاد نتائج اإلدارة الخمسة. 

 

 مليون دوالر أمريكي(  .1الموارد البشرية ) -1

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج  2015مستهدفة لعام النتيجة ال مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

المستوى 

 المستهدف

نوع ة التاالتراتيجي

 والبمول 

إدخنننال برننننامج تنمينننة القننندرات القينننادينننة 

مرأة  ل ل نيننننة  م  ل لمسننننننننننارات ا وا

(INSPIRE الذي تبننكل شننبكته )

منصنننننة يمكن للنسننننناء من خالل ا 

ات وأفضنننننل النننننتراتيجيتقاالنننننم اال

 ا الممارالنننات ويمكن ن عن طريق

تكوين اتصاالت وتعبئة موارد من 

 أمل التنمية الذاتية

النسنننننبة المئوية للنسننننناء في 

المناصننننننب القيادية 

المبننننننننناركننات في 

بننرنننننامننج تنننننمننيننننة 

القننندرات القينننادينننة 

والمسارات الم نية 

 للمرأة

في المنننائنننة من المبننننننننناركنننات  25

 المؤهالت 

امرأة شنننننننننناركننننت في البرنننننامج المننننذكور منننننذ  164

. ووصننلت درمات 2013ل ديسننمبر/كانون األو

دورات عقدت في عام  6التعليقات المستمدة من 

. وأشارت المباركات إلى أن 4.2/5إلى  2015

الفوائد الرئيسنننننننية تمثلت في زيادة الثقة وتحديد 

 األولويات وتحقيق األهداف

تنندريننب مننا يتراوح بين 

في المنننائنننة  45

في المائة  109و

مننننن  242مننننن 

النننننننننننسنننننننننننننننناء 

 المؤهالت

وظفين مبروع الم

نين  معي  ل ا

 محليا

نقننننل إدارة عقود الموظفين الوطنيين من 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى 

/منننننظننمننننة األغننننذيننننة الييبييرنييييامييج

 والزراعة

النسنننننننبة المئوية للموظفين  

الننوطنننننيننيننن الننننذيننن 

نقلت إدارة عقودهم 

إلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى 

منظمننننة البرنييييامج/

 األغذية والزراعة

 3400لوطنيين البننالغ عننددهم تم نقننل مميع الموظفين ا في المائة  100

/منظمننة للبرنييامجموظف إلى اإلطننار اإلداري 

 األغذية والزراعة

 في المائة 100
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 دوالر أمريكي( 300 000الشراكات ) -2

 

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج  2015النتيجة المستهدفة لعام  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

المستوى 

 المستهدف

إنبننننننناء وإدارة مركز موارد البنننننننراكات  د البراكات مركز موار

 المؤالسية

النسننبة المئوية للعدد المقرر 

مننننن الننننخننننطننننوط 

التومي يننة المتنناحننة 

والدورات التدريبية 

 المقد مة

المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية 

والمقار التي تسنتخدم الموقع 

خط األالنننناس  –اإللكتروني 

الننمننحنننند د؛ تنننننظننيننم دورتننيننن 

؛ وإتنننناحننننة مواد تنننندريبيتين

 متعددة الُبعب

وتزوينننده  2015إطالق مركز الموارد في يوليو/تموز 

بننمننواد مننن البننننننننعننننب والننمننكنننناتننننب. وبننحننلننول 

، بلغ عدد زائري 2015ديسنننننننمبر/كانون األول 

دورات  6وتم تنظيم  702الموقع اإللكتروني 

من ننا في المقر،  3تنندريبيننة حول البنننننننراكننة، 

ليميننة وواحنندة في كننل مكتننب من المكنناتننب اإلق

 لبانكوك وموهانسبرغ ونيروبي

 في المائة 100
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 مليون دوالر أمريكي( 2.6العمليات والُنظم ) -3

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج  2015النتيجة المستهدفة لعام  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

المستوى 

 المستهدف

التعزيز التنظيمي وفريق 

 التغيير العالمي

لألولويننات على أالننننننننناس وضنننننننع إطننار 

االنننننننتعراض عملينننات المرامعنننة 

لمجلس  يمننننات وقرارات ا ي ق ت ل وا

وتوصنننننياته، لتحديد مدى الصنننننلة 

 بمجمل عملية التغيير

عبة االبتكار وإدارة التغيير مناقبنننننة اإلدارة  اعتماد إطار األولويات وضع إطار لألولويات رت شنننننُ يسننننن 

ببننأن أهداف التنمية المسننتدامة.  البرنامجلرؤية 

اهم فريق القيادة، وفريق اإلدارة التنفيذية، والننننننن

وامتمنناع اإلدارة العننالمي، في تحنندينند مجنناالت 

ناتجا  21، وهي تبمل للبرنامجالتركيز الجديدة 

 2016مؤالسيا للتغيير التنظيمي حتى ن اية عام 

 في المائة 100

اإلدارة المتكاملة لسنننننلسنننننلة 

 اإلمداد

توفير الننندعم للعملينننات من خالل الفريق 

لة ا بإدارة النننننننلسننننننن مل المعني  عا ل

اإلمننداد في كننل حنناالت الطوارئ 

 والعمليات المعقدة 3من المستوى 

النسنننننننبننة المئويننة من العنندد 

المقرر من حنناالت 

النننننطنننننوارئ منننننن 

التي  3المسنننننننتوى 

م زت في ا لوحات 

لة  عة النننننننلسننننننن تاب م

 اإلمداد

لوحات متابعة الننننلسننننلة اإلمداد التي 

في المننائننة  100م زت في 

لطوا من من حنننناالت ا رئ 

 3المستوى 

الفريق العامل المعني بإدارة الننننننلسننننننلة اإلمداد قد م دعما 

تبنننننننغيليا منتظما إلى كل االالنننننننتجابات لحاالت 

في مم ورية افريقيا  3الطوارئ من المسنننننتوى 

الوالنننننننطى والعراق ونيبنال ومنوب السنننننننودان 

والمنطقة السنننورية وتفبننني فيروس اإليبوال في 

 تيسير وإنباءمن خالل  –غرب أفريقيا، واليمن 

لوحات متابعة النننننلسنننننلة اإلمداد من البداية حتى 

 الن اية

 في المائة 100

تطوير الموقع اإللكتروني 

WFPgo 

 WFPgoإطالق منصننننننننة  إعادة بناء منصة الببكة الداخلية

 التي أُعيد إنباؤها

 WFPgoاالنننننتخدام منصنننننة  2016بدأ في مارس/آذار  في المائة 100

قت مرحلة بحث . واالننننننتغرإنبنننننناؤهاالتي أعيد 

المسنننننننتعملين وتقييم االحتيامات أطول مما كان 

مقررا، مما أدى إلى تأخير كل مراحل المبروع 

 األخرى

 في المائة 60
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 دوالر أمريكي( 00  000البرامج ) - 

 

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج  2015النتيجة المستهدفة لعام  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

ى المستو

 المستهدف

تطوير الموقع اإللكتروني 

 للبرنامجالعام 

 لييبييرنييييامييجالننتننطننويننر الننكننننامننننل لننمننوقننع ا

WFP.org 

 البرنامجبدأ االنننتخدام موقع 

WFP.org 

 WFP.org البرنيييامجتحنننديننند ال يكنننل الجنننديننند لموقع  في المائة 50

يارات  وعرضنننننننه في تقرير يحدد معايير االخت

والمحتوى الننننذي يمكن إدرامننننه في كننننل بننننند 

 صالت المتقاطعة بين األقساموال

 في المائة 100

التوعية وترالنننننيخ صنننننورة 

 البرنامج

تنظيم حملنننة للتوعينننة العنننامنننة وترالنننننننيخ 

 البرنامجصورة 

ش را باالتخدام رالائل متسقة  12حملة إلكترونية مدت ا  في المائة 100 إطالق الحملة

ومعل القضننناء على الجوع شنننرطا الزما للتقدم 

م ور المسنننننننت دف في المسنننننننتقبل. وشنننننننمل الج

المناصنننرين عبر اإلنترنت والمانحين المحتملين 

 والبخصيات المؤثرة على الرأي العام

 في المائة 100
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 مليون دوالر أمريكي(  .3المساءلة والتمويل ) -5

 

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج  2015النتيجة المستهدفة لعام  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

ى المستو

 المستهدف

إرالنننننننننناء التخطيط القنننائم على الموارد  أ( االتعراض اإلطار المالي

لتيسنننننننير إدارة موارد المتطلبننننات 

الننمننمننولننننة والنننندعننوة إلننى الننوفنننناء 

 بالمتطلبات على أالاس االحتيامات

وضنننننننع من جينننة التخطيط  أ(

لموارد  ئم على ا لقننننا ا

وتعميم ا في المكاتب 

عنننندد  –الننننقننننطننننريننننة 

الخطط القنننائمنننة على 

د النننتننني بنننندأ النننمنننوار

 تنفيذها

تجربة  2تحديد ما ال يقل عن  أ(

 رائدة 

بلدان  8وضنننننننع خطط قائمة على الموارد من أمل  أ(

رائننندة لتيسنننننننير تنفينننذ التخطيط القنننائم على 

الموارد على نطننناق العنننالم وتزويننند منننديري 

المبنننننروعات ومديري المكاتب القطرية بأداة 

تجمع بين توقع المسننننناهمات وإدارة النننننلسنننننلة 

 اد والموارداإلمد

 في المائة 100أ( 

وضنع وتجريب نموذج للتمويل بالسنلف  ب( 

الكبيرة في مجموعنننة مختنننارة من 

المكنناتننب القطريننة من أمننل تحنندينند 

 الفوائد والتحديات المحتملة

عنندد البلنندان التي قننامننت  ب(

 بتجريب النموذج 

إطنننالق مننننا ال ينننقننننل عنننن  ب(

 تجربتين رائدتين 

بلدان رائدة في  4من الموافقة على النننننننلف كبيرة  ب(

؛ وتخصننننننيص 2015ديسننننننمبر/كانون األول 

لية بما قيمته  مليون دوالر أمريكي  90اللف أو 

 تقريبا

 في المائة 100ب( 

االنننننتعراض هيكل الميزانية التبنننننغيلية،  ج( 

بما يبننمل خيارات ميزانية الحوافظ 

 القطرية

تصنننننننميم االالنننننننتعراض  ج(

وعنننننرضننننننننننننه فننننني 

مبننننننننننننناورات مننننننع 

أصنننننحاب المصنننننلحة 

 انحين والمجلسوالم

االنننننننتعراض خينننارات ن ج  ج(

 الحافظة القطرية

البنننروع في االنننتعراض هيكل الميزانية التبنننغيلية  ج(

. وقيام كبار 2015في أبريل/نيسنننان  للبرنامج

المديرين باختيار المبننننناركين في فريق عامل 

من الخبراء حد د القضنننننننايا التي ينطوي علي ا 

ع ال يكننل الحننالي للميزانيننة، وخيننارات وضننننننن

 5هيكل مديد في المسنننتقبل. وطرحت خمسنننة 

مكناتنب قطرينة عناملنة في النننننننيناقنات مختلفنة 

دِّدت  رؤاهننا ببننننننننأن عينننة من ال ينناكننل، وحننُ

عنناصنننننننر منديندة للحوافظ القطرينة في حلقنة 

عمل أقيمت في نوفمبر/تبنننننرين الثاني ووافق 

 علي ا فريق اإلدارة
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مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج  2015النتيجة المستهدفة لعام  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

ى المستو

 المستهدف

لي لوظيفة التقي التقييمات الالمركزية  زي: يم الالمركالتعزيز األو 

أ( اختبار اإلرشنننننننادات المتعلقة بالرصننننننند 

واالالننننتعراضننننات خالل حلقة عمل 

 للتحقق من مدى الالمت ا

ب( إالداء المبورة التقنية ببأن الطلب إلى 

 المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية

 ج( تصميم تقييم الجودة 

 النسبة المئوية للمواد التومي ية

 المتاحة للمكاتب القطرية

 صياغة دليل إمراءات تدريجية للتقييم الالمركزي:  في المائة 100

أ( قامت المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية بالتحقق 

من الالمة مبروع اإلرشادات خالل االمتماع 

 العالمي األول للتقييم

ب( مكتب للمسننننناعدة أصنننننبح يعمل بكامل طاقته وقد م 

رية قطالدعم إلى المكاتب اإلقليمية والمكاتب ال

 تقييميا 20في 

ج( البدء في وضع نظام لتقييم الجودة واليستمر العمل 

 2016في تطويره في عام 

 في المائة 100

الننننتوضننننع اإلرشننننادات في 

ية  صنننننننيغت ا الن ائ

بعد انت اء المرحلة 

التجريبيننة في عننام 

، والنننننننننوف 2016

تبنننننننمنل اقتراحنات 

المكننناتنننب القطرينننة 

المعنينننة بنننالتجربنننة 

 الرائجة

 

 وفورات ميزانية دعم البرامج واإلدارة إعادة تخصيص 

مليون دوالر أمريكي من الوفورات المتحققة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة لدراالات الجدوى االالتثمارية المعروضة على لجنة التخصيص  8.1باإلضافة إلى المبادرات المؤالسية الحاالمة، أعيد تخصيص مبلغ 

 ج المست دفة.ا. وحد دت دراالات الجدوى االالتثمارية الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة األنبطة والنواتج ومؤشرات األداء الرئيسية والنتائللموارد للموافقة علي  التراتيجياال
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 مليون دوالر أمريكي( 1.1دعم مجموعة مختارة من الوظا ف ) -6

 

النتيجة المستهدفة  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

 2015م لعا

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج 

المستوى 

 المستهدف

 تواليع اإلبالغ عن وظيفة التقييم وتعزيزه:  اإلبالغ عن وظيفة التقييم

أ( تصميم إطار لإلبالغ ونُظم معلومات اإلدارة 

 المصاحبة له

ب( دمج التقييم الالمركزي في الننننياالننننة التقييم 

 تهاالتراتيجيو

م ي تالنسنننننننبة المئوية لألعمال الت

االنت نناء من ننا في إطننار 

اإلبنننالغ عنننن وظنننينننفننننة 

التقييم، والبنننننننروع في 

إنبننننننننناء نُظم معلومنننات 

 اإلدارة

تحليل نُظم مكتب التقييم ببننننأن اإلبالغ عن وظيفة التقييم الالمركزي  أ( في المائة 100

بالنسننبة لسننياالننة التقييم الجديدة؛ وبدأ وضننع نظام لمراقبة مودة 

ي والنننيسنننتمر ذلك ف البرنامجزة في ونطاق وظيفة التقييم المعز

 2016عام 

اُدمجت مميع عناصننر وظيفة التقييم الالمركزي في الننياالننة التقييم  ب(

 الجديدة

 في المائة 100

من المقرر أن تتجاوز الخبرة 

متطلبننننات  نيننننة  ق ت ل ا

خطننننة العمننننل على 

نطاق منظومة األمم 

الننمننتننحنننندة ببننننننننننأن 

الننننمسنننننننننناواة بننننيننننن 

الجنسنننننننين وتمكين 

 المرأة 

 منظور الجنساني على كافة المستويات تعميم ال

 البرنامجوفي كل مجاالت عمل 

النسننبة المئوية للمجاالت الوظيفية 

برنييييامج ل حقق  ل ت تي  ل ا

نتننننائج في بلوغ أهننننداف 

المسننننناواة بين الجنسنننننين 

والتي تقيس تلننك النتننائج 

 وتُبلغ عن ا

ى الننننياالننننة عل 2015وافق المجلس في دورته المنعقدة في مايو/أيار  أ( في المائة 60

ببننننأن المسنننناواة بين الجنسننننين بعد عملية تبنننناورية  البرنامج

 شاملة 

وضنننننعت خطة عمل للمسننننناواة بين الجنسنننننين بمبننننناركة الوحدات  ب(

لضننننمان المسنننناءلة عن تعميم المنظور  البرنامجالرئيسننننية في 

 الجنساني في كل المجاالت الوظيفية

ة عمل فيذ خطات إقليمية لتناالنننننتراتيجيوضنننننعت المكاتب اإلقليمية  ج(

المسننننننناواة بين الجنسنننننننين والنننننننوف تُعرض على المجلس في 

ات إلى تعميم الننننننتراتيجي. وت دف هذه اال2016يونيو/حزيران 

أهداف المسننننناواة بين الجنسنننننين وتمكين المرأة بطرق مراعية 

للسننياق والننوف تسننترشنند ب ا أنبننطة تعميم المنظور الجنسنناني 

السننننننننوات الخمس  خالل البرنامجفي األقاليم التي يعمل في ا 

 المقبلة

ن في مجال المسنناواة بي البرنامجد( وضننعت نظرية تغيير متعلقة بعمل 

الجنسنننين إليضننناح تعميم المسننناواة بين الجنسنننين في العمليات 

والبرامج؛ والنننوف تسنننتخدم نظرية التغيير أيضنننا في صنننياغة 

مؤشننرات مديدة خاصننة بالمنظور الجنسنناني ومؤشننرات ببننأن 

بأالنننننره والنننننتُدرج في  البرنامجسننننناني في تعميم المنظور الجن

 إطار النتائج المؤالسية

ج المبنننروع الرائد للتحقق من المسننناواة بين الجنسنننين في  هـننننننننن( النننيتو 

المكاتب القطرية لميانمار وبيرو ومنوب السودان بحفل توزيع 

 في المائة 60
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النتيجة المستهدفة  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

 2015م لعا

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج 

المستوى 

 المستهدف

. ويكافئ المبنننروع التميخز في 2016موائز في يونيو/حزيران 

 ي المكاتب القطريةأعمال المساواة بين الجنسين ف
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 مليون دوالر أمريكي(  .1تعميم المبادرات المؤسسية الحاسمة المتخذة في السنوات السابقة ) - 

 

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج  2015النتيجة المستهدفة لعام  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

المستوى 

 المستهدف

 إدارة المخنناطر المنناليننة

لنننلنننتنننحنننوينننالت 

القننننائمننننة على 

 النقد

وضنننننننع قوالننب نموذميننة وخطوط تومي يننة كي 

تسنننننننتخنندم ننا المكنناتننب القطريننة في تقييم 

القطناعنات المنالينة للبلندان ولتقييم مقندمي 

 الخدمات المالية واختيارهم والتعاقد مع م 

عدد المكاتب القطرية التي تسننننننتخدم 

لدمج إدارة المخاطر  أدوات 

فنني تنننندخننالت الننتننحننويننالت 

 لقائمة على النقدا

با قطريا االنننننننتخدم القوالب  40رقم قياالننننننني بلغ  في المائة 50 مكت

النموذمية للمسنناعدة في تقييم مقدمي الخدمات 

ززت األدوات  الننمننننالننيننننة واخننتننيننننارهننم. وعننُ

 واإلرشادات.

 في المائة 80

 بننةالنسنننننننبننة المئويننة لبيننانننات الرقننا البيان السنوي عن الرقابة الداخلية الضوابط الداخلية 

الننداخليننة السننننننننويننة التي تم 

 االنت اء من ا

وتم  2015أنجزت مميع بيننانننات الضنننننننمننانننات لعننام  في المائة 100

 االتالم ا 

 في المائة 100

النسنننبة المئوية لالالنننتجابات لحاالت  1من المستوى  البرنامجقدرات مركز عمليات  البرنامجمركز عمليات 

 2الطوارئ من المسنننننتويين 

مديرون  التي شارك في ا 3و

مختصنننننننون بننننالمعلومننننات 

 التبغيلية

تمك ن مركز العمليات ب ذه القدرات من االالننننننتفادة من  في المائة 80

ي ف للبرنامجالبنننننننبكة العالمية لإلبالغ التابعة 

الحصنننول على معلومات في الوقت المناالنننب 

ليننننات  م ع ل عن ا وعرض صننننننننورة عننننامننننة 

 لالالترشاد ب ا في صنع القرار

 في المائة 100
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 مليون دوالر أمريكي( 5.1النفقات المتكررة من أجل فعالية البرنامج في المستقبل )دعم  - 

مقابل  2015نتا ج  2015نتا ج  2015النتيجة المستهدفة لعام  مؤشر األداء الر يسي وصف الناتج االستثمار

المستوى 

 المستهدف

زة في المكنناتننب  القنندرة التقنيننة المعز 

 اإلقليمية 

تقني المتصننننننننل بننالبرامج في الوقننت تقننديم النندعم ال أ(

المناالنننننب إلى المكاتب القطرية التي يغطي ا 

 المكتب اإلقليمي في القاهرة

تقديم التوميه السياالاتي/االالتراتيجي إلى المكاتب  ب(

 القطرية في المكتب اإلقليمي في القاهرة

النسبة المئوية للمبروعات المغلقة التي  أ(

أبلغننت عن تحقيق الحصننننننننائننل 

 ة المقرر

النسننبة المئوية لإلمراءات/التومي ات  ب(

المؤالنسنية التي تم االنتعراض ا 

والتي صنننننننننناحب نننا إصننننننننندار 

 تومي ات إلى المكاتب القطرية

 في المائة 80 أ(

 

 

 

 في المائة 100 ب(

انتدب موظف وطني للرصننننننند والتقييم في المكتب اإلقليمي في ( 1

ن االقاهرة لدعم تحليل بيانات مؤشرات الحصائل في البلد

 العراق، –ذات القدرة المحدودة في مجال الرصد والتقييم 

وفي  –ومم ورية إيران اإلالنننننننالمية، وليبيا، وأوكرانيا 

عملية الطوارئ اإلقليمية السننننننورية التي شننننننملت العراق 

نان وتركيا. ودعم موظفو الرصننننننند والتقييم  واألردن ولب

أيضنننا تنمية قدرات الرصننند والتقييم في المكاتب القطرية 

والائل شملت التدريب أثناء العمل لفريق الرصد والتقييم ب

في المكتب القطري في مصننننر، وراصنننندين ميدانيين في 

العراق، وراصنندين من أطراف ثالثة في العراق واألردن 

وليبيا. وتمكنت أيضنننا وظيفة الرصننند والتقييم في المكتب 

قاهرة من دعم المكاتب القطرية في قياس  اإلقليمي في ال

لحصنننائل وتصنننميم وحدة نموذمية ببنننأن أداة مؤشنننرات ا

يار راصننننننندي  الرصننننننند والتقييم )كوميت(، وتقييم واخت

األطراف الثالثة، ومتابعة اتفاقات الرصد من بُعد، بما في 

ذلك إبرام اتفاق طويل األمل ببنننننأن االالنننننتعداد للرصننننند 

 والتقييم.

قد م موظف برامج إضننننننافي مختص بالقدرة على الصننننننمود من ( 2

النننندعم التقني والبرامجي إلى المكنننناتننننب  4-الرتبننننة ف

القطرية العاملة في البيئات المعقدة ببننكل خاص، بما في ا 

المكنناتننب القطريننة في الجزائر ولبنننان ودولننة فلسنننننننطين 

والسننودان والجم ورية العربية السننورية، حيث وضننعت 

بل كسننب العيش، وُحددت خيارات  االننتراتيجيات ببننأن الننُ

بعض هذه المكاتب القطرية، للبرمجة نتيجة لذلك. وفي 

ُعززت القدرات بفضنننل االنننتثمارات المكتب اإلقليمي في 

 القاهرة والتحسينات في القدرة على الصمود.

برية إضافي من الرتبة ف( 3 ر موظف موارد ب س  تواليع دور  2-ي

المكتننننب اإلقليمي في القنننناهرة من خالل دمج عمليننننة 

بوالننننننائل الطوارئ اإلقليمية السننننننورية في عمل المكتب، 

ع  شننننننملت االننننننتعراض مالك الموظفين وال يكل الموالنننننن 

 للمكتب.

 في المائة 100أ( 

 

 

 

 في المائة 100ب( 

عنننندد الموظفين الننننذين أتموا الوحننندات  بدأ تنفيذ برنامج تعلم الرصد والتقييم 

التدريبية لبرنامج تعلم الرصننننند 

 والتقييم

لتعلم الذي يتألف من ثالث متعلما في برنامج ا 90يتوقع مبننننننناركة  موظفا  90تدريب 

مراحننل ويبنننننننمننل مرحلننة للتعلم اإللكتروني، والتعلم من 

قات العمل.  عد حل قات العمل، وتخطيط العمل ب خالل حل

 97وتجنناوز برنننامج التعلم التوقعننات بعنند أن تخرج منننه 

 موظفا

 97تننندرينننب  –في المنننائنننة  100

 موظفا



 183  الم حق | 2015تقرير ا دا  السنوي ل ا  

 

ت شننننننراكة االننننننتراتيجية مع البلدان المانحة إبرام اتفاقا إعادة هيكلة التعاون في مجال البراكة

 الناشئة 

عدد اتفاقات البراكة في مجاالت البراكة 

 الجديدة

توقيع اتفاقين من اتفاقات البننراكة الرئيسننية مع مركز الملك الننلمان  توقيع اتفاقين مديدين

 وممعية ال الل األحمر في اإلمارات العربية المتحدة

 في المائة 100

ذا هالنسننننننبة المئوية للموظفين الذين أتموا  البدء في تنفيذ برنامج التدريب على التميخز الموارد الببرية

 البرنامج

أشننن ر  8و 5البرنامج خالل فترات تراوحت بين هذا موظفا  78أتم  50

من المبننننننننناركين الننذين التحقوا بننالبرنننامج  83من بين 

 2015المذكور في عام 

البرنامج هذا أتم  –في المائة  100

 موظفا 78



 

 

 

A A 

 

 القسم األول 

 المجلس التنفيذي

 األولى العادية الدورة
 

 10/2/2015-  روما،

 

القرارات والتوصيات 

 المعتمدة

 األعمال مدول من 13 البند

 

 

 

 

 

 

قرارات وتوصيات الدورة العادية األولى 

 2015للمجلس التنفيذي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت

)http://executiveboard.wfp.org(. 
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 6 1 اعتماد جدول األعمال 

 6 1 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2015/EB.1/1 6 1 التنفيذي المديرفتتاحية من مالحظات ا 

   

  تقارير التقييم

2015/EB.1/2 ( ورد اإلدارة عليه 201- 200تقرير موجز عن تقييم سياسة النقد والقسا م في البرنامج ،) 1   

2015/EB.1/3  تقرير موجز عن تقييم استخدام البرنامج للصناديق المجمعة في مجال االستعداد للحاالت اإلنسانية

 (، ورد اإلدارة عليه 2013- 200االستجابة لها )و

1   

2015/EB.1/4  تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لمبادرة البرنامج التجريبية للشراء من أجل التقدم

 (، ورد اإلدارة عليه2013- 200)

1   

   

  مسا ل التسيير واإلدارة

2015/EB.1/5 1 لة بعمل البرنامجتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الص   

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 

2015/EB.1/6  1 ( 201-2015) 33 200البرنامج القطري لمدغشقر  –البرامج القطرية   

2015/EB.1/7  1  20015البرنامج القطري لزامبيا  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية   

   

  االحافظة اإلقليمية آلسي

2015/EB.1/8 ( ورد اإلدارة عليه2013- 200تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلندونيسيا ،) 1   

2015/EB.1/9  1  3  200الفلبين  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   

   

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

2015/EB.1/10 1 0 2002البرنامج القطري لهندوراس  –يات األنشطة اإلنما ية الزيادات في ميزان   

2015/EB.1/11  1  0 200كولومبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2015/EB.1/12  1  3 200كينيا )الالجئون(  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   

2015/EB.1/13  1 36 200كينيا )اإلغاثة(  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2015/EB.1/14  1  201ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام   

   

   1 جدول األعمال الملحق 
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 القرارات والتوصيات

 ل األعمالاعتماد جدو 

 اعتمد المجلس مدول األعمال. 

 2015فبراير/شباط  9 

  

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر 

( لمنصب الرئيس دال)أالتراليا، القائمة  Samuel Beeverالسيد الداخلية، ته وفقا لالئح ،انتَخب المجلس التنفيذي 

 دال( عضوا مناوبا.الدانمرك، القائمة ) Vibeke Gram Mortensenلفترة النة واحدة. وانتُخبت السيدة 

)بنما، القائمة ميم( نائبا للرئيس. وانتُخب السيد  Elvira Elena Barrios Icazaوانتخب المجلس السيدة 

Juan Carlos Sarmiento Umbarila .كولومبيا، القائمة ميم( عضوا مناوبا ( 

اليوان صابر  )أوغندا، القائمة ألف(؛ والعادة السيد Robert Sabitiiد التالية أالماؤهم: السي وانتخب المجلس الممثلينَ 

للمكتب  ) االتحاد الروالي، القائمة هاء( أعضاءَ  Victor Fedorinovمصطفى بارزاني )العراق، القائمة باء(؛ والسيد 

د ضا العادة السياالنتخابية الثالث األخرى. وانتخب المجلس أي البرنامجلفترة النة واحدة؛ ممثلين بذلك قوائم 

Crisantos Obama Ondo ألف(؛ والسيد ، القائمة )غينيا االالتوائيةLee Je-hyoung (القائمة مم ورية كوريا ،

 ) بولندا، القائمة هاء( أعضاء مناوبين. Andrzej Halasiewicz(؛ والسيد باء

) بولندا، القائمة هاء(  Andrzej Halasiewiczالداخلية، السيد  تهوفقا للمادة الثانية عبرة من الئح ،عي ن المجلسكما 

 .2015مقررا للدورة العادية األولى لعام 

 2015فبراير/شباط  9 

  

والتنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، التي الترد نقاط ا األالاالية في ملخص أعمال 

 الدورة.

  

 ة الراهنة والمقبلةالقضايا االستراتيجي

2015/EB.1/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

أحاط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذية. والترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه في ملخص أعمال  

 الدورة.

 2015فبراير/شباط  9 
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 تقارير التقييم

2015/EB.1/2 ورد اإلدارة عليه( 201- 200سياسة النقد والقسا م في البرنامج ) تقرير موجز عن تقييم ، 

(" 2014-2008) البرنيامجأحناط المجلس علمنا بنالوثيقنة "تقرير مومز عن تقييم الننننننيناالنننننننة النقند والقسنننننننائم في  

(WFP/EB.1/2015/5-A ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة ،)WFP/EB.1/2015/5-A/Add.1 وحث على ،

 يد من اإلمراءات ببأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.اتخاذ مز

 2015فبراير/شباط  9 

  

2015/EB.1/3  تقرير موجز عن تقييم استخدام البرنامج للصناديق المجمعة في مجال االستعداد للحاالت اإلنسانية واالستجابة لها

 ورد اإلدارة عليه ،(2013- 200)

ت للصناديق المجمعة في مجال االالتعداد للحاال البرنامجأحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مومز عن تقييم االتخدام  

(، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة WFP/EB.1/2015/5-B(" )2013-2009اإلنسانية واالالتجابة ل ا )

WFP/EB.1/2015/5-B/Add.1 ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلمراءات ببأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات

 التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.

 2015فبراير/شباط  9 

  

2015/EB.1/4 ( 2013- 200تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لمبادرة البرنامج التجريبية للشراء من أجل التقدم) ، ورد

 اإلدارة عليه

التجريبيننة للبننراء مننن  البرنييامجالمجلننس علمننا بالوثيقننة "تقريننر مننومز عننن التقيننيم االالننتراتيجي لمبننادرة  أحنناط 

(، ورد اإلدارة عليننننننننه الننننننننوارد فنننننننني الوثيقننننننننة WFP/EB.1/2015/5-C(" )2013-2008أمننننننننل التقنننننننندم )

WFP/EB.1/2015/5-C/Add.1 وحنننث علنننى اتخننناذ مزيننند منننن اإلمنننراءات ببنننأن التوصنننيات منننع مراعننناة ،

 العتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.ا

 2015فبراير/شباط  9 

  

 مسا ل التسيير واإلدارة

2015/EB.1/5 تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج 

ذات الصلة  ةأحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة "تقارير وحدة التفتيش المبترك 

 .(WFP/EB.1/2015/10)العالمي"  األغذية بعمل برنامج

 

 

 2015فبراير/شباط  9
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 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 

2015/EB.1/6  ( 201-2015) 33 200البرنامج القطري لمدغشقر  –البرامج القطرية 

، (WFP/EB.1/2015/6-A) 2019-2015 للفترة 200733وافق المجلس على البرنامج القطري المقترح لمدغبقر  

مليون دوالر أمريكي، وتبلغ تكاليف  31.6طنا متريا بتكلفة قدرها  49 677الذي تبلغ متطلباته من التحويالت الغذائية 

ماليين دوالر  7مليون دوالر أمريكي، وتكاليف تنمية القدرات وزيادت ا  3.2متطلباته من تحويالت النقد والقسائم 

 مليون دوالر أمريكي. 69 البرنامجبلغ التكلفة اإلممالية التي يتحمل ا أمريكي. وت

 2015فبراير/شباط  9 

  

2015/EB.1/7  20015البرنامج القطري لزامبيا  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية  

 200157رنامج القطري لزامبيا مليون دوالر أمريكي في ميزانية الب 9.2وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

(WFP/EB.1/2015/7-A/2)  2015حتى ديسمبر/كانون األول  2015وتمديده لعبرة أش ر من مارس/آذار. 

 2015فبراير/شباط  9 

  

 الحافظة اإلقليمية آلسيا

2015/EB.1/8 ( 2013- 200تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلندونيسيا)ورد اإلدارة عليه ، 

(" 2013-2009) إلنننندونيسننننننيننناأحننناط المجلس علمنننا بنننالوثيقنننة "تقرير مومز عن تقييم الحنننافظنننة القطرينننة  

(WFP/EB.1/2015/5-D ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة ،)WFP/EB.1/2015/5-D/Add.1 وحث على ،

 ثناء مناقبته.اتخاذ مزيد من اإلمراءات ببأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أ

 2015فبراير/شباط  10 

  

2015/EB.1/9  3  200الفلبين  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"تعزيز قدرة المجتمعات المحلية  200743بين وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في الفل 

 .(WFP/EB.1/2015/7-B/1)والنظم الحكومية على الصمود في المناطق المتضررة من الصراع والكوارث" 

 2015فبراير/شباط  10 
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 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2015/EB.1/10 0 2002البرنامج القطري لهندوراس  –نما ية الزيادات في ميزانيات األنشطة اإل 

مليون دوالر أمريكي في ميزانية البرنامج القطري ل ندوراس  12.2وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

200240 (WFP/EB.1/2015/7-A/1/Rev.1.) 

 2015فبراير/شباط  10 

  

2015/EB.1/11  0 200ولومبيا ك –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

"إعادة إدماج األشخاص  200708وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في كولومبيا  

 (.WFP/EB.1/2015/7-B/2المتضررين من النزاع" )

 2015فبراير/شباط  10 

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2015/EB.1/12 3 200كينيا )الالجئون(  –ة واإلنعاش العمليات الممتدة لإلغاث  

"تقديم المساعدة الغذائية لالمئين"  200737وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في كينيا  

(WFP/EB.1/2015/7-B/3*.) 

 2015فبراير/شباط  10 

  

2015/EB.1/13  36 200اثة( كينيا )اإلغ –العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

"ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود  200736وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في كينيا  

 .(WFP/EB.1/2015/7-B/4)في األراضي القاحلة وشبه القاحلة" 

 2015فبراير/شباط  10 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2015/EB.1/14  2014الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام ملخص أعمال 

"، والترد النسخة 2014الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  ملخص أعمالمبروع وافق المجلس على الوثيقة " 

 .WFP/EB.2/2014/14الن ائية منه في الوثيقة 

 2015فبراير/شباط  10 
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 الملحق 

 جدول األعمال 

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال -1

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر -2

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة -3

 قضايا السياسات -4

 للعلم(لبامل للسياالات الذي يجري كل أربع النوات تحديث عن االالتعراض ا( 

 )للنظر( تقارير التقييم -5

 ، ورد اإلدارة عليه(2014-2008) البرنامجفي  تقرير مومز عن تقييم الياالة النقد والقسائم (أ

 للحاالت اإلنسانية واالالتجابة ل اللصناديق المجمعة في مجال االالتعداد  البرنامجتقرير مومز عن تقييم االتخدام  (ب

 (، ورد اإلدارة عليه 2009-2013)

(، ورد اإلدارة 2013-2008لبراء من أمل التقدم )التجريبية ل البرنامجمبادرة االالتراتيجي لتقييم التقرير مومز عن  (ج

 عليه 

 (، ورد اإلدارة عليه2013-2009تقرير مومز عن تقييم الحافظة القطرية إلندونيسيا ) (د

 مسا ل التشغيليةال

 )للموافقة( البرامج القطرية -6

  200733مدغبقر 

 )للموافقة( المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها -7

 الزيادات في ميزانيات األنبطة اإلنمائية  (أ

 200240  ندوراسالبرنامج القطري ل 

 200157 زامبياامج القطري لالبرن 

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش (ب

  200708كولومبيا 

 )200737 كينيا )الالمئون 

 )200736 كينيا )اإلغاثة 

 200743 الفلبين 

 )للعلم( تقارير المدير التنفيذي عن المسا ل التشغيلية -8

 ئية التي وافق علي ا المدير التنفيذيالزيادات في ميزانيات األنبطة اإلنما (أ

 (2014ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)



 

191 

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق علي ا المدير التنفيذي (ب

 (2014ديسمبر/كانون األول  31 –يوليو/تموز  1)

  200701إكوادور 

  200735مدغبقر 

  200787نيبال 

 نيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق علي ا المدير التنفيذيالزيادات في ميزا (ج

 (2014ديسمبر/كانون األول  31 –يوليو/تموز  1)

 عمليات الطوارئ التي وافق علي ا المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (د

 (2014 ديسمبر/كانون األول 31 –يوليو/تموز  1)

 المسا ل التنظيمية واإلجرا ية -9

 ( 2016-2015برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ))للعلم( 

 مسا ل التسيير واإلدارة -10

  للنظر( البرنامجتقارير وحدة التفتيش المبتركة ذات الصلة بعمل( 

 )للموافقة(  201ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  -11

 مسا ل أخرى -12

  تقرير شننننننفوي عن االمتماع المبننننننترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صننننننندوق األمم المتحدة

حدة لخدمات المبننننننناريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، للسننننننكان/مكتب األمم المت

 )للعلم(وبرنامج األغذية العالمي 

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة -13
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 المجلس التنفيذي
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 6 1 اعتماد جدول األعمال 

 6 1 تعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2015/EB.2/1 6 1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

   

  قضايا السياسات

2015/EB.2/2 ( 2021-2016سياسة التقييم) 6 1 

2015/EB.2/3 6 1 تحديث عن دور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية 

2015/EB.2/4 1 تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها   

   

  مسا ل الموارد والمالية والميزانية

2015/EB.2/5 ( 201-2016خطة البرنامج لإلدارة ) 1   

2015/EB.2/6 1 2022يونيو/حزيران  30إلى  2016يوليو/تموز  1المراجع الخارجي للبرنامج للفترة من  تعيين   

2015/EB.2/7 1 تحديث بشأن استعراض اإلطار المالي   

   

  تقارير التقييم

2015/EB.2/8 
 (، ورد اإلدارة عليه  201-2012موجز عن تقييم سياسة التغذية )ال تقريرال

1   

2015/EB.2/9 ير موجز عن التقييم المشترك لمبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال تقر

 (، ورد اإلدارة عليه2011-2015)

1   

2015/EB.2/10  تقرير تجميعي لسلسلة التقييمات المتعلقة باستعداد البرنامج لحاالت الطوارئ واستجابته لها، ورد

 اإلدارة عليه 

1   

2015/EB.2/11 1 2015- 201تقييمات العمليات عن  تجميعي تقرير   

   

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2015/EB.2/12  1  0  200أمريكا الوسطى  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   

2015/EB.2/13  1 200150ي في هايتي المشروع اإلنما  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية   

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2015/EB.2/14  200 (2020-2016)    200وغندا ألالبرنامج القطري 

2015/EB.2/15  200 52 200أوغندا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2015/EB.2/16  200    200الصومال  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2015/EB.2/17  200  12 200إثيوبيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2015/EB.2/18  200 2 2005جنوب السودان  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 
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 الصفحة  

  الحافظة اإلقليمية آلسيا 

2015/EB.2/19 201 ( 201-2016) 66 200سري النكا ل امج القطرينالبر 

2015/EB.2/20  201 5  200نيبال  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2015/EB.2/21  201  6 200باكستان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2015/EB.2/22  البرنامج القطري لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية

2002 2 

201 

2015/EB.2/23  201   2002ميانمار  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2015/EB.2/24 (، ورد اإلدارة  201-2011المتحدة )قرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية تنزانيا ت

 عليه 

202 

2015/EB.2/25 202 (2020-2016) 1  200 نامج القطري لزامبياالبر 

2015/EB.2/26  202 6 2002البرنامج القطري لموزامبيق  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية 

2015/EB.2/27  202 32 200جمهورية الكونغو الديمقراطية  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  المسا ل التنظيمية واإلجرا ية

2015/EB.2/28 ( 201-2016برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) 202 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2015/EB.2/29  203 2015ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

   

   

 203 جدول األعمال الملحق 
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 القرارات والتوصيات

 األعمال اعتماد جدول 

 اعتمد المجلس مدول األعمال. 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  9 

  

 تعيين المقرر 

عي ن المجلس، وفقا للمادة الثانية عبرة من الئحته الداخلية، السيد محسن يونس عبد المجيد السامرائي )العراق، القائمة  

 .2015باء( مقررا للدورة العادية الثانية لعام 

 2015تبرين الثاني نوفمبر/ 9 

   

والتنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، والتي الترد نقاط ا األالاالية في ملخص أعمال 

 الدورة.

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2015/EB.2/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

علما بعرض المدير التنفيذي. والترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه في ملخص أعمال  أحاط المجلس 

 الدورة.

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  9 

  

 قضايا السياسات

2015/EB.2/2 ( 2021-2016سياسة التقييم) 

 (.WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1(" )2021-2016وافق المجلس على "الياالة التقييم ) 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  9 

  

2015/EB.2/3 تحديث عن دور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية 

في المسننننننننناعننندة اإلنسنننننننننانينننة الجمننناعينننة"  البرنيييامجوثيقنننة "تحننندينننث عن دور الأحننناط المجلس علمنننا بننن 

(WFP/EB.2/2015/4-Bمع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناق ،).بته 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  9 
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2015/EB.2/4 لها مقرا روما من تتخذ التي الوكاالت بين التعاون عن تحديث 

قة "تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا: منظور   بالوثي ما  " البرنامجأحاط المجلس عل

(WFP/EB.2/2015/4-C/Rev.1 وحث على ،) اإلمراءات ببنننننننأن آفاق المسننننننتقبل المبينة في اتخاذ مزيد من

 ، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.62إلى  55الفقرات من 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  9 

 

 مسا ل الموارد والمالية والميزانية

2015/EB.2/5 ( 2018-2016خطة البرنامج لإلدارة) 

( بصيغت ا المقدمة من المدير التنفيذي في الوثيقة 2018-2016لإلدارة )لبرنامج ابعد أن نظر المجلس في خطة  

WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1:فقد ، 

مليار دوالر  4.9من التمويل مقداره  يفترض مستوى   2016بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  أحاط علما (1

 ؛2016أمريكي في عام 

ومقترحات تحديد  ،2016لعام  مليار دوالر أمريكي 8.6ة المتوقعة البالغة باالحتيامات التبغيليأحاط علما  (2

 األولويات لمواءمة تلك االحتيامات مع التمويل المتوقع، على النحو المبين في القسم الثالث؛ 

مليون دوالر أمريكي، على أن يُخص ص  290.3بمبلغ  2016على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام وافق  (3

 لنحو التالي:على ا

 مليون دوالر أمريكي 107.4  دعم البرامج: المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية

 مليون دوالر أمريكي 50.1     دعم البرامج: المقر

 مليون دوالر أمريكي 132.8     اإلدارة والبؤون اإلدارية

 مليون دوالر أمريكي 0.3 2      المجموع

مليون دوالر أمريكي في عام  17.0 سوية دعم البرامج واإلدارة، مبلغأن يُخص ص، من حساب ت على وافق (4

 للمبادرات المؤالسية الحاالمة، على النحو المبين في القسم الرابع؛ 2016

 2016ماليين دوالر أمريكي في عام  3مبلغ  على أن يُخص ص، من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة، وافق (5

العمليات ومواءمت ا لتحقيق المزيد  هيكلةالالتثمار في إعادة ا (1: مة من أملإلحدى المبادرات المؤالسية الحاال

ببأن  2016إنجاز دراالة مدوى خالل عام  (2من الوفورات وتحسين تركيز الم ام على المستوى الميداني، 

 مركز الخدمات العالمي المقترح؛

تكاليف إدارة االالتثمارات بما يصل إلى  على االتخدام إيرادات الفوائد المستحقة للحساب العام لتغطية وافق (6

 مليون دوالر أمريكي في السنة؛ 1

 ؛2016في المائة في عام  7.0على أن يكون معدل االترداد تكاليف الدعم غير المباشرة وافق  (7

للمدير التنفيذي بتعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغي ر في مستوى اإليرادات  أذن (8

 في المائة من التغير المتوقع في اإليرادات؛ 2وقعة للسنة، بمعدل ال يتجاوز المت

وتطلع إلى االتعراض  2016مليون دوالر أمريكي لسلف الخدمات المؤالسية من عام  82على القف قدره  وافق (9

 هذه المسألة على نحو منتظم في إطار خطط اإلدارة المقبلة.

ة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية بتعليقات اللجن أحاط المجلس علماكما  

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/2) والزراعة  وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/3.) 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  9 
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2015/EB.2/6  2022يو/حزيران يون 30إلى  2016يوليو/تموز  1تعيين المراجع الخارجي للبرنامج للفترة من 

 2016يوليو/تموز  1للفترة من  البرنامجعيِّن المجلس التنفيذي ديوان المحاالبة الفرنسي مرامعا خارميا لحسابات  

 .2022يونيو/حزيران  30إلى 

دوالر أمريكي، شامال األتعاب ومميع  380 000ويبلغ مجموع األمر السنوي الذي اليتقاضاه المرامع الخارمي 

 نفقات األخرى، على أن يسدد على أقساط ربع النوية.التكاليف وال

 وديوان المحاالبة الفرنسي. البرنامجوأذن المجلس لرئيسه أن يقوم نيابة عنه بإبرام عقد بين 

بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية  أحاط المجلس علماكما  

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/2) والزراعة  ية لمنظمة األغذيةوتعليقات لجنة المال

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/3.) 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  10 

  

2015/EB.2/7 تحديث بشأن استعراض اإلطار المالي 

 ، فقد:(WFP/EB.2/2015/5-C/1)بعد أن نظر المجلس في الوثيقة "تحديث ببأن االتعراض اإلطار المالي"  

أن االتعراض اإلطار المالي، والجدول الزمني المقترح، وتقديرات التكاليف لعامي أحاط علما بالعمل الجاري بب (1

 ؛2016و 2015

أحاط علما باالتعراض المستوى المست َدف لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة وما خلُصت إليه األمانة من  (2

إلدارة إلى خمسة أش ر من يعادل أربعة أش ر من النفقات المعتمدة لدعم البرامج وا زيادته من مستوى  وموب 

 يعادل ش رين من النفقات المذكورة؛ "حد أدنى"هذه النفقات؛ ووضع 

 تطلع إلى تلقي تحديثات منتظمة ببأن االتعراض اإلطار المالي. (3

بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية  أحاط المجلس علماكما  

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/2) والزراعة  جنة المالية لمنظمة األغذيةوتعليقات ل

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/3.) 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  10 

 تقارير التقييم

2015/EB.2/8 
 ورد اإلدارة عليه (، 201-2012التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية )

 (" 2014-2012ذينننة )تنقنينينم النننننننيننناالنننننننننة النتنغنننأحننناط النمنجنلنس عنلنمنننا بنننالنوثنينقنننة "النتنقنرينر النمنومنز عنن  

(WFP/EB.2/2015/6-A) ورد اإلدارة عليننه الوارد في الوثيقننة ،WFP/EB.2/2015/6-A/Add.1 ، وحننث

 على اتخاذ مزيد من اإلمراءات ببأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  10 
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2015/EB.2/9 (، ورد 2015-2011وجز عن التقييم المشترك لمبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال )تقرير م

 اإلدارة عليه

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مومز عن التقييم المبننننننترك لمبادرة القضنننننناء على الجوع ونقص التغذية بين  

رة عننننلننننيننننه الننننوارد فنننني الننننوثننننيننننقننننة (، ورد اإلداWFP/EB.2/2015/6-C*(" )2015-2011األطننننفننننال )

*WFP/EB.2/2015/6-C/Add.1 عاة يات، مع مرا خاذ مزيد من اإلمراءات ببنننننننأن التوصنننننن ، وحث على ات

 االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  10 

  

2015/EB.2/10 ج لحاالت الطوارئ واستجابته لها، ورد اإلدارة عليهتقرير تجميعي لسلسلة التقييمات المتعلقة باستعداد البرنام 

لحاالت الطوارئ  البرنامجتقرير تجميعي لسلسلة التقييمات المتعلقة باالتعداد "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة (WFP/EB.2/2015/6-B) "واالتجابته ل ا

WFP/EB.2/2015/6-B/Add.1خاذ مزيد من اإلمراءات ببأن التوصيات، مع مراعاة ، وحث على ات

 .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  10 

  

2015/EB.2/11  2015- 201تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات 

، (*WFP/EB.2/2015/6-E)" 2015-2014وثيقة "تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات الأحاط المجلس علما ب 

 مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  10 

  

 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2015/EB.2/12  0  200أمريكا الوسطى  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة اإلقليمية لإلغاثة  58.7وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

"االتعادة األمن الغذائي والبل العيش للمجموعات الضعيفة المتأثرة  200490واإلنعاش في أمريكا الوالطى 

 .(WFP/EB.2/2015/8-C/3)، ونيكاراغوا" بالصدمات المتكررة في السلفادور، وغواتيماال، وهندوراس

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  10 

  

2015/EB.2/13  200150المشروع اإلنما ي في هايتي  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية 

، 200150مليون دوالر في ميزانية المبروع اإلنمائي في هايتي  40.7وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

(WFP/EB.2/2015/8-A/3) ، ديسمبر/كانون األول  31إلى  2016يناير/كانون الثاني  1مع تمديده لمدة النتين من

2017. 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  10 
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 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2015/EB.2/14  (2020-2016)    200البرنامج القطري ألوغندا 

(، الذي تبلغ WFP/EB.2/2015/7/1( )2020-2016) 200894البرنامج القطري ألوغندا  وافق المجلس على 

تنمية القدرات وزيادت ا لمليون دوالر أمريكي، وتكلفة  47.8طنا متريا بتكلفة قدرها  49 759متطلباته من األغذية 

 مليون دوالر أمريكي. 103.5 قدرها البرنامجتكلفة إممالية يتحمل ا بمليون دوالر أمريكي، و 34.6قدرها 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 

  

2015/EB.2/15  52 200أوغندا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"المساعدة الغذائية لألالر  200852وافق المجلس التنفيذي على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في أوغندا  

 .(WFP/EB.2/2015/8-B/5 + Corr.1)الضعيفة" 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 

  

2015/EB.2/16  200الصومال  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش    

"الحد من الوء التغذية وتعزيز  200844وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في الصومال  

 .(WFP/EB.2/2015/8-B/4)تمتع الصومال باألمن الغذائي" القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أمل 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 

  

2015/EB.2/17  12 200إثيوبيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

الممتدة لإلغاثة واإلنعاش مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية  131وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

"االالتجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل الفئات المفتقرة إلى األمن الغذائي نحو االتراتيجيات أكثر  200712في إثيوبيا 

 (.WFP/EB.2/2015/8-C/4) مرونة"

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 

  

2015/EB.2/18 2 2005جنوب السودان  –واإلنعاش  الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة 

 مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 258.8وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1ش را من  12مع تمديدها لمدة  200572منوب السودان  في

2016 (WFP/EB.2/2015/8-C/1). 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 
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 الحافظة اإلقليمية آلسيا

2015/EB.2/19  ( 201-2016) 66 200البرنامج القطري لسري النكا 

(، الذي WFP/EB.2/2015/7/2( )2017-2016) 200866وافق المجلس على البرنامج القطري لسري النكا  

من التحويالت تبلغ متطلباته و، مليون دوالر أمريكي 7.9متريا بتكلفة قدرها  طنا 10 956من األغذية  متطلباتهتبلغ 

 مليون دوالر أمريكي. 19.7 قدرهاج البرنامتكلفة إممالية يتحمل ا بمليون دوالر أمريكي؛ و 4.5القائمة على النقد 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 

  

2015/EB.2/20 5  200نيبال  –اش العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنع 

"االتعادة األمن الغذائي والتغذوي  200875نيبال في لإلغاثة واإلنعاش  المقترحة وافق المجلس على العملية الممتدة 

وبناء البل كسب العيش األكثر قدرة على الصمود في المناطق المتضررة من الزالزل" 

(WFP/EB.2/2015/8-B/2.) 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 

  

2015/EB.2/21  6 200باكستان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

"االنتقال: نحو باكستان صامدة  200867باكستان في لإلغاثة واإلنعاش  المقترحة وافق المجلس على العملية الممتدة 

 .WFP/EB.2/2015/8-B/3/Rev.1)وآمنة غذائيا" )

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 

  

2015/EB.2/22  2 2002البرنامج القطري لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية 

مليون دوالر أمريكي في ميزانية البرنامج القطري لجم ورية الو  17.6وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

ى يناير/كانون الثاني إل 1، مع تمديده لسنة واحدة من (WFP/EB.2/2015/8-A/1) 200242الديمقراطية البعبية 

 .2016ديسمبر/كانون األول  31

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 

  

2015/EB.2/23  2002ميانمار  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   

دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش مليون  134.8وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

"دعم االنتقال عن طريق الحد من انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية بين المجموعات األكثر  200299في ميانمار 

 2017ديسمبر/كانون األول  31إلى  2016يناير/كانون الثاني  1ضعفا"، مع تمديدها لمدة النتين من 

(WFP/EB.2/2015/8-C/2.) 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  11 
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 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 

2015/EB.2/24 ( 201-2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة )ورد اإلدارة عليه ، 

" (2014-2011ز عن تقييم الحافظة القطرية لجم ورية تنزانيا المتحدة )أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موم 

WFP/EB.2/2015/6-D) ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة ،)WFP/EB.2/2015/6-D/Add.1 ، وحث على

 اتخاذ مزيد من اإلمراءات ببأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.

 2015مبر/تبرين الثاني نوف 12 

  

2015/EB.2/25  (2016-2020) 1  200البرنامج القطري لزامبيا 

الذي تبلغ ، (WFP/EB.2/2015/7/3)( 2020-2016) 200891وافق المجلس على البرنامج القطري لزامبيا  

لباته من التحويالت القائمة مليون دوالر أمريكي، وتبلغ متط 4.2طنا متريا بتكلفة قدرها  9 951متطلباته من األغذية 

بتكلفة ومليون دوالر أمريكي،  13.6مليون دوالر أمريكي، وتبلغ متطلباته لتنمية القدرات وزيادت ا  3.1على النقد 

 مليون دوالر أمريكي. 33.5قدرها  البرنامجإممالية يتحمل ا 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  12 

  

2015/EB.2/26  6 2002البرنامج القطري لموزامبيق  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية 

غة   بال ية البرنامج القطري لموزامبيق  12.9وافق المجلس على الزيادة المقترحة ال مليون دوالر أمريكي في ميزان

 2016انون األول ديسننننننمبر/كننن 31ينننناير/كنننانون الثننناني إلى  1شنننننن را من  12مع تمننندينننده لمننندة ، 200286

(WFP/EB.2/2015/8-A/2). 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  12 

  

2015/EB.2/27  32 200جمهورية الكونغو الديمقراطية  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"المساعدة  200832الكونغو الديمقراطية وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في مم ورية  

 WFP/EB.2/2015/8-B/1).الغذائية الموم ة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة األخرى" )

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  12 

  

 المسا ل التنظيمية واإلجرا ية

2015/EB.2/28 ( 2016-2015برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 

( (WFP/EB.2/2015/11(" 2017-2016وافق المجلس على "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) 

 بالصيغة التي اقترحت ا هيئة المكتب واألمانة.

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  12 
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 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2015/EB.2/29 2015لعام  ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي 

"، والترد النسخة الن ائية 2015وافق المجلس على "مبروع ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  

 .WFP/EB.A/2015/16منه في الوثيقة 

 2015نوفمبر/تبرين الثاني  12 
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 الملحق 

 جدول االعمال 

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال -1

 تعيين المقرر -2

 الحظات افتتاحية من المدير التنفيذيم -3

 قضايا السياسات -4

 )للموافقة(( 2021-2016) الياالة التقييم (أ

 )للنظر(في االالتجابة اإلنسانية الجماعية  البرنامجتحديث عن دور  (ب

 (لنظر)لتحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ا  (ج

 )للعلم(الالتراتيجية المتعلقة بالخطة ا البرنامج الياالاتخالصة  (د

 مسا ل الموارد والمالية والميزانية -5

 )للموافقة(( 2018-2016لإلدارة ) البرنامجخطة  (أ

 )للموافقة( 2022يونيو/حزيران  30إلى  2016يوليو/تموز  1للفترة من  للبرنامجتعيين المرامع الخارمي  (ب

 )للنظر(تحديث عن االتعراض اإلطار المالي  (ج

 )للعلم(ت الخارمي خطة عمل مرامع الحسابا (د

 )للنظر( تقارير التقييم -6

 (، ورد اإلدارة عليه 2014-2012تقرير مومز عن تقييم الياالة التغذية ) (أ

 لحاالت الطوارئ واالتجابته ل ا، ورد اإلدارة عليه  البرنامجتقرير تجميعي لسلسلة التقييمات المتعلقة باالتعداد  (ب

، ورد اإلدارة (2015-2011اء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال )المبترك لمبادرة القضتقييم التقرير مومز عن  (ج

 عليه

 (، ورد اإلدارة عليه 2014-2011تقرير مومز عن تقييم الحافظة القطرية لجم ورية تنزانيا المتحدة ) (د

 .2015-2014تقرير تجميعي لتقييمات العمليات في الفترة  (ه

 المسا ل التشغيلية

 قة()للمواف البرامج القطرية -7

 (2017-2016) 200866النكا  الري 

 (2020-2016) 200894 أوغندا 

 (2020-2016) 200891 زامبيا  
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 )للموافقة(المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها  -8

 الزيادات في ميزانيات األنبطة اإلنمائية  (أ

 200150 ايتي المبروع اإلنمائي ل 

 200242اطية البعبية البرنامج القطري لجم ورية الو الديمقر 

  200286البرنامج القطري لموزامبيق 

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  (ب

  200832مم ورية الكونغو الديمقراطية 

  200875نيبال 

  200867باكستان 

  200844الصومال 

  200842أوغندا 

  اُلحبت الوثيقة( 200892زمبابوي( 

 واإلنعاش الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة (ج

  200490أمريكا الوالطى 

  200712إثيوبيا 

  200299ميانمار 

  200572منوب السودان 

 )للعلم( المشروعات الموافق عليها عن طريق المراسلة -9

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

  200692مالوي 

 )للعلم(تقارير المدير التنفيذي عن المسا ل التشغيلية  -10

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق علي ا المدير التنفيذي (أ

 (2015يونيو/حزيران  30 –يناير/كانون الثاني  1)

  200824ميبوتي 

  200744رواندا 

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق علي ا المدير التنفيذي (ب

 (2015ونيو/حزيران ي 30 –يناير/كانون الثاني  1)

 عمليات الطوارئ التي وافق علي ا المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (ج

 (2015يونيو/حزيران  30 –يناير/كانون الثاني  1)

 المسا ل التنظيمية واإلجرا ية -11

 لموافقة()ل( 2017-2016برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين )
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 )للموافقة( 2015ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  -12

 مسا ل أخرى -13

 ببأن الزيارة الميدانية المبتركة التي قامت ب ا المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم  تقرير

منظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المباريع، و

  )للعلم(وبرنامج األغذية العالمي إلى األردن 

  للعلم(إلى باكستان  للبرنامجتقرير عن الزيارة الميدانية التي قام ب ا المجلس التنفيذي( 

 من القرارات والتوصيات المعتمدة التحقق -14
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 211 اعتماد جدول األعمال 

 211 في هيئة المكتب وتعيين المقرر ةشاغرالعد امقالإجراء انتخابات لشغل  

   

  المقبلةالقضايا االستراتيجية الراهنة و

2015/EB.A/1  211 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

  التقارير السنوية

2015/EB.A/2  211 2014تقرير األداء السنوي لعام 

   

  قضايا السياسات

2015/EB.A/3 211 (2020-2015) سياسة المساواة بين الجنسين 

2015/EB.A/4 211 عاون الثالثيسياسة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والت 

2015/EB.A/5 212 سياسة إدارة المخاطر المؤسسية 

2015/EB.A/6 212 سياسة بناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذا ي والتغذية 

2015/EB.A/7 212 سياسة مكافحة التدليس والفساد 

   

  مسا ل الموارد والمالية والميزانية

2015/EB.A/8 212 ة الحساباتالتقرير السنوي للجنة مراجع 

2015/EB.A/9  212  201الحسابات السنوية المراجعة لعام 

2015/EB.A/10  213 أعضاء لجنة مراجعة الحساباتمن تعيين ثالثة 

2015/EB.A/11 213 التقدم المحرز في استعراض اإلطار المالي، بما في ذلك تكاليف الدعم غير المباشرة 

2015/EB.A/12 21 ب تسوية دعم البرامج واإلدارة في البرنامجاالستخدام االستراتيجي لحسا  

2015/EB.A/13 21 التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من المدير التنفيذي  

2015/EB.A/14  21 إدارة الطوارئ المؤسسية، ورد إدارة البرنامج عليه بشأنتقرير مراجع الحسابات الخارجي  

2015/EB.A/15 215 ن إدارة المستودعات، ورد إدارة البرنامج عليهتقرير مراجع الحسابات الخارجي ع 

2015/EB.A/16  215 الخارجيالحسابات تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع 

2015/EB.A/17 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج 

 ( 201ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)
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  تقارير التقييم

2015/EB.A/18  215 ، ورد اإلدارة عليه2014تقرير التقييم السنوي لعام 

2015/EB.A/19 215 ، ورد اإلدارة عليه( 201-2011) تقرير موجز عن تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة 

 

 

  

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2015/EB.A/20  216 12 200إثيوبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 



 

210 

 الصفحة  

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2015/EB.A/21  216 ( 201-2015) 21 200بنن  –البرامج القطرية 

2015/EB.A/22  216 3  200بوركينا فاسو  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2015/EB.A/23 ( ورد اإلدارة عليه 201-2011تقرير موجز عن تقييم استجابة البرنامج لألزمة السورية ،) 216 

2015/EB.A/24  216  0 200السودان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2015/EB.A/25 216 200200البرنامج القطري لجمهورية تنزانيا المتحدة  – الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2015/EB.A/26  21 2015ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  

   

  مسا ل أخرى

2015/EB.A/27 21 مسا ل أخرى  

   

  21 جدول األعمال الملحق 
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 والتوصياتالقرارات 

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس مدول األعمال. 

 2015مايو/أيار  25 

  

 إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة في هيئة المكتب وتعيين المقرر 

ب )غواتيماال، القائمة ميم( عضوا في هيئة المكت Stephanie Hochstetter Skinner-Kléeانتخب المجلس العادة السيدة  

 ونائبة لرئيس المجلس.

)غينيا االالتوائية،  Crisantos Obama Ondoوعي ن المجلس، وفقا للمادة الثانية عبرة من الئحته الداخلية، العادة السيد 

 .2015القائمة ألف( مقررا للدورة السنوية لعام 

 2015مايو/أيار  25 

  

 رير في ضوء مداوالت المجلس، التي الترد نقاط ا األالاالية في ملخص أعمال الدورة.والتنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التق

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2015/EB.A/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

 الدورة. في ملخص أعمالأحاط المجلس علما بعرض المدير التنفيذي. والترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه  

 2015مايو/أيار  25 

  

 التقارير السنوية

2015/EB.A/2  201تقرير األداء السنوي لعام  

(، مع مالحظة أنه يتضمن الجال شامال ألداء WFP/EB.A/2015/4" )2014تقرير األداء السنوي لعام "وافق المجلس على  

 في تلك السنة. البرنامج

 2015مايو/أيار  25 

 قضايا السياسات

2015/EB.A/3 ( 2020-2015سياسة المساواة بين الجنسين) 

 .(WFP/EB.A/2015/5-A(" )2020-2015وافق المجلس على "الياالة المساواة بين الجنسين ) 

 2015مايو/أيار  25 

  

2015/EB.A/4 سياسة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

 (.WFP/EB.A/2015/5-Dياالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي" )وافق المجلس على "ال 

 2015مايو/أيار  25 

 

 

 

 



 

212 

2015/EB.A/5 سياسة إدارة المخاطر المؤسسية 

 .(WFP/EB.A/2015/5-B)وافق المجلس على "الياالة إدارة المخاطر المؤالسية"  

 2015مايو/أيار  26 

  

2015/EB.A/6 ء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذا ي والتغذيةسياسة بنا 

 وافق المجلس على "الياالة بناء القدرة على الصمود من أمل األمن الغذائي والتغذية" 

(WFP/EB.A/2015/5-C). 

 2015مايو/أيار  26 

  

2015/EB.A/7 سياسة مكافحة التدليس والفساد 

 (.WFP/EB.A/2015/5-E/1الفساد" المنقحة )وافق المجلس على "الياالة مكافحة التدليس و 

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  26 

  

 مسا ل المالية والموارد والميزانية

2015/EB.A/8 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات  

 (.WFP/EB.A/2015/6-E/1تقرير السنوي للجنة مرامعة الحسابات" )أحاط المجلس علما بالوثيقة "ال 

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

عة وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزرا

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  26 

  

2015/EB.A/9  201الحسابات السنوية المراجعة لعام  

 إن المجلس: 

لمادة ، مقترنة بتقرير مرامع الحسابات الخارمي، عمال با2014لعام  للبرنامجوافق على الحسابات السنوية المرامعة  (1

 )ب( من النظام األالاالي؛ 6 –الرابعة عبرة 

لبطب الخسائر النقدية والمبالغ  2014مليون دوالر أمريكي من الحساب العام في عام  4 507 782.37الحظ االتخدام  (2

 المستحقة؛ 

 ة.تبكل مزءا من النفقات التبغيلية في نفس الفتر 2014الحظ أن خسائر ما بعد التسليم للسلع في عام  (3

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  26 
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2015/EB.A/10 تعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات 

 وافق المجلس التنفيذي على المرشحين التالية أالماؤهم لعضوية لجنة مرامعة الحسابات: 

  السيدSuresh Kana منوب أفريقيا(؛( 

  السيدةElaine June Cheung الصين(؛( 

  السيدOmkar Goswami )ال ند(. 

نوفمبر/تبرين الثاني  14وتنت ي في  2015نوفمبر/تبرين الثاني  15والتكون فترة عضوية كل من م ثالث النوات تبدأ في 

2018. 

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  26 

  

2015/EB.A/11 التقدم المحرز في استعراض اإلطار المالي بما في ذلك تكاليف الدعم غير المباشرة 

تكاليف الدعم غير المباشنننننننرة"  ذلكاط المجلس علما بوثيقة "التقدم المحرز في االنننننننتعراض اإلطار المالي، بما في بعد أن أح 

(WFP/EB.A/2015/6-C/1 + Corr.1) :والمباورات الخاصة باالتكمال االتعراض تكاليف الدعم غير المباشرة، فقد 

 يثات المنتظمة؛رحب بتحديث االتعراض اإلطار المالي، وتطلع إلى مزيد من التحد (1

 وأحاط علما باالتنتامات االتعراض تكاليف الدعم غير المباشرة الواردة في هذه الوثيقة؛ (2

كل أومه االتخدام رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة التظل خاضعة لموافقة المجلس، وأيد بأن وأحاط علما  (3

 االتخدام رصيد هذا الحساب لألغراض التالية:

 يرادات تكاليف الدعم غير المباشرة والنفقات المعتمدة لميزانية دعم البرامج واإلدارة؛لتغطية أي فارق بين إ (أ

وكاحتياطي لموام ة حاالت االنخفاض في إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة، أو نقص تمويل ميزانية دعم  (ب

 البرامج واإلدارة؛

 وللمبادرات المؤالسية الحاالمة أو صناديق الدعم المواضيعية؛ (ج

 ؛البرنامجزيز احتياطيات ولتع (د

 وأينند االنننننننتخنندام إيرادات الفوائنند الصنننننننننافيننة المسنننننننتحقننة على الجزء غير المخصنننننننص من الحسننننننننناب العننام:  (4

وتمويل المبادرات المؤالنننسنننية الحاالنننمة إذا  (2وتحسنننين إدارة المخاطر المالية؛ ) البرنامجلتعزيز احتياطيات  (1)

 وتمويل التكاليف المتكررة كمالذ أخير فقط؛ (3رة غير كافية؛ )كانت األموال في حساب تسوية دعم البرامج واإلدا

 وتطلع إلى مواصلة االتعراض المستوى المست دف لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. (5

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  26 
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2015/EB.A/12 واإلدارة االستخدام االستراتيجي لحساب تسوية دعم البرامج 

، وافق على تحويل المبالغ التالية من حساب تسوية دعم البرامج WFP/EB.A/2015/6-D/1بعد أن نظر المجلس في الوثيقة  

 واإلدارة:

 مليون دوالر أمريكي إلى حساب االالتجابة العاملة؛ 50  (1

 ماليين دوالر أمريكي إلنباء صندوق البرنامج المتكامل لرفاه الموظفين؛ 10  (2

 .2015مليون دوالر أمريكي إلى المبادرات المؤالسية الحاالمة في عام  18  (3

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

لزراعة وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية وا

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  26 

  

2015/EB.A/13  التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من المدير التنفيذي 

مل الرقابي المنفذ والحظ أن الع (WFP/EB.A/2015/6-F/1)أحاط المجلس علما بالوثيقة "التقرير السنوي للمفتش العام"  

والمبلغ عنه لم يكبف عن أي أومه ضعف م مة في عمليات المراقبة الداخلية أو الحوكمة أو إدارة المخاطر القائمة في أرماء 

 . البرنامجوالتي يمكن أن يكون ل ا تأثير شامل على تحقيق أهداف  البرنامج

 التقرير لتحقيق مزيد من التحسن.وشجع المجلس اإلدارة على االالتفادة من الفرص التي يبرزها 

وأحاط المجلس علما أيضا بالوثيقة "مذكرة من المدير التنفيذي ببأن التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي" 

(WFP/EB.A/2015/6-F/1/Add.1). 

المتحدة  كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  27 

  

2015/EB.A/14  عليهالبرنامج إدارة الطوارئ المؤسسية، ورد إدارة تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن 

 أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مرامع الحسابات الخارمي ببأن إدارة الطوارئ المؤالسية" 

(WFP/EB.A/2015/6-G/1)،  ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقةWFP/EB.A/2015/6-G/1/Add.1 وحث على ،

 التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته. اتخاذ مزيد من اإلمراءات ببأن

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

والزراعة وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  27 
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2015/EB.A/15 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة المستودعات، ورد إدارة البرنامج عليه 

، (WFP/EB.A/2015/6-H/1)لمستودعات" أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مرامع الحسابات الخارمي عن إدارة ا 

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلمراءات WFP/EB.A/2015/6-H/1/Add.1/Rev.2ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة 

 ببأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.

ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤ 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  26 

  

2015/EB.A/16 ن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجيتقرير ع 

 (.WFP/EB.A/2015/6-I/1أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن تنفيذ توصيات مرامع الحسابات الخارمي" ) 

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  27 

  

2015/EB.A/17 ( 201ديسمبر/كانون األول  31 – ييناير/كانون الثان 1تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج ) 

ديسمبر/كانون  31 –يناير/كانون الثاني  1) البرنامجأحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن االتخدام آليات التمويل بالسلف في  

 (.WFP/EB.A/2015/6-J/1(" )2014األول 

ة لألمم المتحدة كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االالتبارية لبؤون اإلدارة والميزاني 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2،) 

وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3.) 

 2015مايو/أيار  27 

 تقارير التقييم

2015/EB.A/18  ورد اإلدارة عليه2014السنوي لعام تقرير التقييم ، 

(، ورد اإلدارة عليه الوارد في WFP/EB.A/2015/7-A" )2014أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير التقييم السنوي لعام  

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلمراءات ببأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات WFP/EB.A/2015/7-A/Add.1الوثيقة 

 ا المجلس أثناء مناقبته.التي أثاره

 2015مايو/أيار  27 
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2015/EB.A/19 ( ورد اإلدارة عليه 201-2011تقرير موجز عن تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة ،) 

 أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مومز عن تقييم برنامج تعزيز االالتعداد واالالتجابة لبرنامج األغذية العالمي 

(2011-2014)( "WFP/EB.A/2015/7-Bورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة ،) 

WFP/EB.A/2015/7-B/Add.1 وحث على اتخاذ مزيد من اإلمراءات ببأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي ،

 أثارها المجلس أثناء مناقبته.

 2015مايو/أيار  28 

  

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2015/EB.A/20  12 200إثيوبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"االالتجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل  200712إثيوبيا  –وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش  

 .WFP/EB.A/2015/9-B/2)الفئات المفتقرة إلى األمن الغذائي نحو االتراتيجيات أكثر مرونة" )

 2015مايو/أيار  27 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2015/EB.A/21  ( 201-2015) 21 200بنن  –البرامج القطرية 

(، الذي تبلغ متطلباته WFP/EB.A/2015/8) 2018-2015للفترة  200721وافق المجلس على البرنامج القطري لبنن  

دوالرا  466 897مليون دوالر أمريكي، وتبلغ متطلباته من النقد والقسائم  9.6ا طنا متريا بتكلفة قدره 13 293الغذائية 

 مليون دوالر أمريكي. 16.1البرنامج أمريكيا. ويبلغ مجموع التكاليف التي يتحمل ا 

 2015مايو/أيار  27 

  

2015/EB.A/22  3  200بوركينا فاسو  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"بناء القدرة على الصمود والحد من الوء  200793وافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لبوركينا فاالو  

 .(WFP/EB.A/2015/9-B/1التغذية" )

 2015مايو/أيار  27 

  

 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2015/EB.A/23  (، ورد اإلدارة عليه 201-2011لألزمة السورية ) البرنامجتقرير موجز عن تقييم استجابة 

(" 2014-2011لألزمننننة السنننننننوريننننة ) البرنييييامجاالنننننننتجننننابننننة  وثيقننننة "تقرير مومز عن تقييمالأحنننناط المجلس علمننننا بنننن 

(WFP/EB.A/2015/7-Cورد اإلدارة ،) في الوثيقننة  عليننه الواردWFP/EB.A/2015/7-C/Add.1 وحننث على اتخنناذ ،

 مزيد من اإلمراءات ببأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقبته.

 

 2015مايو/أيار  28 

  

2015/EB.A/24  0 200السودان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

 "دعم األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من 200808وافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش للسودان  

 (.WFP/EB.A/2015/9-B/3النزاع والذين يعانون من الضعف المزمن" )

 2015مايو/أيار  28 
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 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2015/EB.A/25 200200البرنامج القطري لجمهورية تنزانيا المتحدة  –ادات في ميزانيات األنشطة اإلنما ية الزي 

لبرنامج القطري لجم ورية تنزانيا المتحدة أمريكي في ميزانية امليون دوالر  19.4وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 (.WFP/EB.A/2015/9-A) 2016يونيو/حزيران  30إلى  2015يوليو/تموز  1ش را من  12، مع تمديده لمدة 200200

 2015مايو/أيار  28 

  

2015/EB.A/26  201ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  

"، والترد النسخة الن ائية منه 2015وافق المجلس على "مبروع ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  

 .WFP/EB.1/2015/11ي الوثيقة ف

 2015مايو/أيار  28 

  

 مسا ل أخرى

2015/EB.A/27  إلى الفقرة  تفسننيرية ، في شننكل حاشننية"(2020-2015الننياالننة المسنناواة بين الجنسننين )"طلب المجلس من األمانة أن تُدر ج في

 ، النص التالي:16الرابعة في الصفحة 

 "(2020-2015الياالة المساواة بين الجنسين )"لس التنفيذي ووافق مميع األعضاء على "كان هناك توافق في اآلراء في المج 

(WFP/EB.A/2015/5-Aبما في ذلك المبادئ واألنبنننطة والعمليات التي تبنننير إلي ا ،) س ال يمار البرنامجعلى أن  اووافقو

هذه الجملة وأراد بعض األعضنناء أن تُحذف ؛ غير أنه لم يكن هناك توافق في اآلراء ببننأن صننياغة التمييز على أي أالنناس كان

 .""المخنثون"وحتى  "بمن في م"الكلمات من 

2015مايو/أيار  28   
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 الملحق 

 جدول األعمال 

 )للموافقة(اعتماد جدول األعمال  -1

  إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة في هيئة المكتب وتعيين المقرر -2

 لتنفيذيمالحظات افتتاحية من المدير ا -3

 التقارير السنوية -4

  للموافقة( 2014تقرير األداء السنوي لعام( 

 قضايا السياسات -5

 )للموافقة(الياالة المساواة بين الجنسين  (أ

 )للموافقة(المخاطر المؤالسية  إدارةالياالة  (ب

 )للموافقة( من أمل األمن الغذائي والتغذيةى الصمود الياالة بناء القدرة عل (ج

 )للموافقة(ن بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الياالة التعاون فيما بي (د

 )للموافقة( الياالة مكافحة التدليس والفساد (ه

 )للعلم(لفيروس نقص المناعة الببرية واإليدز  البرنامجتحديث عن عمليات تصدي  (و

  )للعلم( البرنامجتحديث عن تنفيذ إطار المساءلة عن تعميم المساواة بين الجنسين في  (ز

 مالية والميزانيةمسا ل الموارد وال -6

 )للموافقة( 2014الحسابات السنوية المرامعة لعام  (أ

 )للموافقة(تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مرامعة الحسابات  (ب

 )للموافقة(التقدم المحرز في االتعراض اإلطار المالي، بما في ذلك تكاليف الدعم غير المباشرة  (ج

 )للموافقة( البرنامجفي ارة لحساب تسوية دعم البرامج واإلد االالتخدام االالتراتيجي (د

 )للنظر(التقرير السنوي للجنة مرامعة الحسابات  (ه

 )للنظر(ومذكرة من المدير التنفيذي )للنظر( التقرير السنوي للمفتش العام  (و

 )للنظر(عليه  البرنامج، ورد إدارة لطوارئ المؤالسيةاإدارة عن تقرير مرامع الحسابات الخارمي  (ز

 )للنظر(عليه  البرنامج، ورد إدارة المستودعاتإدارة عن مي تقرير مرامع الحسابات الخار (ح

 )للنظر(تقرير عن تنفيذ توصيات المرامع الخارمي  (ط

  البرنامجفي االتخدام آليات التمويل بالسلف عن تقرير  (ي

 (للنظر)( 2014ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

)ح( 4-والثالثة عبرة 4-الثانية عبرةواإلعفاءات من التكاليف )المادتان االتخدام المساهمات  عنتقرير المدير التنفيذي  (ك

 )للعلم(( من الالئحة العامة

  تقارير التقييم -7

 )للنظر(، ورد اإلدارة عليه 2014تقرير التقييم السنوي لعام  (أ

 لنظر()لبرنامج تعزيز االالتعداد للطوارئ واالالتجابة ل ا، ورد اإلدارة عليه تقييم تقرير مومز عن  (ب
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 )للنظر((، ورد اإلدارة عليه 2014-2011لألزمة السورية ) البرنامجتقرير مومز عن تقييم االتجابة  (ج

 )للعلم(حالة تنفيذ توصيات التقييم  (د

 المسا ل التشغيلية

 )للموافقة( البرامج القطرية -8

 (2018-2015) 200721 بنن 

 المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها -9

 يادات في ميزانيات األنبطة اإلنمائيةالز (أ

  200200مم ورية تنزانيا المتحدة 

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش (ب

  200793بوركينا فاالو 

 )200712 إثيوبيا )اإلغاثة 

 200808 السودان 

 )للعلم( لمراسلةباالمشروعات الموافق عليها  -10

 نعاش الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإل

  200250باكستان 

 المسا ل التنظيمية واإلجرا ية -11

 ( 2016-2015برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ))للعلم( 

 مسا ل التسيير واإلدارة -12

 كلمة ال يئات الممثلة للموظفين أمام المجلس (أ

 )للعلم( 2014انون األول ديسمبر/ك 31 –يناير/كانون الثاني  1 تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة (ب

 )للعلم( البرنامجتحديث عن شراء األغذية في  (ج

 للعلم()تقرير إحصائي عن تبكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين والفئات العليا في برنامج األغذية العالمي  (د

 )للعلم( للبرنامجالتقرير األمني  (ه

 )للموافقة( 2015م ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعا -13

 مسا ل أخرى -14

  لمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق التي قامت ب ا االمبتركة الميدانية عن الزيارة شفوي تقرير

 ،األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المباريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة

 )للعلم(وبرنامج األغذية العالمي 

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة -15
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