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املقدم إىل  0263 التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي لعام
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ام لع التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة  3102

   األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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 جدول المحتويات

 الصفحة 

  3102األداء السنوي لعام قرير تب لمتعلقا العالمي األغذية لبرنامج التنفيذي المجلسالمعتمد من  قرارال

 (EB.A/2/2014لقرار )ا
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3102األداء السنوي لعام تقرير   1 
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الذذذذي اعتمذذذدل المجلس  EB.A/2/2014قرار المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 

 (3102يونيو/حزيران  6-2) 3102التنفيذي في دورته السنوية لعام 

 

المقدم إلى المجلس  3102لعام  التقرير السذذذذذذنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

   االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 

( مع مالحظة WFP/EB.A/2014/4) 3102وافق المجلس على تقرير األداء السنننننننوي لعام 

نة  البرنامجأنه يتضننننننمن مننننننجال  نننننننامال ألداء   بقرار  وطلب المجلس، عمال في تلك السنننننن

2004/EB.A/11 إحالة التقرير السننننننوي إلى المجلس اديتونننننادي وادىتماعي وإلى مجلس ،

 منظمة األغذية والزراعة مشفوعا بقرارات المجلس وتوصياته 

3102يونيو/حزيران  2  
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3102 لعام السنوي األداء تقرير للموافقة    
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

موافقةالوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للهذل   

بموظفي  تتعلق بمحتوى هذ  الوثيقة إلى ادتوال أمئلة فنيةلديهم يد تكون الذين التنفيذي تدعو األمانة أعضاء المجلس 

 أن يتم ذلك يبل ابتداء دورة المجلس بفترة كافية برنامج األغذية العالمي المذكورين أدنا ، ويفضل 

 

 العمليات تسيير نائب المدير التنفيذي إلدارة السيد أمير عبد هللا -3210066513هاتف: 

 ومدير اإلدارة العامة:

 مساعد المدير التنفيذي إلدارة خدمات العمليات:  R. Lopes da Silvaالسيد 2200-066513: هاتف

مساعد المدير التنفيذي إلدارة تسيير الموارد   M. Junejaالسيد 2885-066513: هاتف

 والمساءلة، ورئيس الشؤون المالية:

مساعد المدير التنفيذي إلدارة خدمات الشراكة  E. Rasmussonالسيدة  2005-066513: هاتف

 :والحوكمة

 األداء:ورصد مدير  عبة إدارة  C. Kayeالسيد  -3012066513: هاتف

 :إدارة األداء وإعداد التقارير فرعرئيس  N. Brömmeالسيد  3121-066513: هاتف

 :، فرع إدارة األداء وإعداد التقاريرمستشار البرامج C. Martinoالسيد  3576-066513: هاتف

 

 ( 144202-3422، يرىى ادتوال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: لالمتفسار عن توفر وثائق المجلس
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 القـرارمشروع 
 

 

( مع مالحظة أنه يتضمن مجال  امال ألداء WFP/EB.A/2014/4) 2013السنوي لعام األداء يوافق المجلس على تقرير 

 تلك السنة في  البرنامج

 

                                                                 
 رةهذا مشروع يرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرىى الرىوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الوادرة في نهاية الدو. 
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 جدول المحتويات

 الصفحة 

 2 مشروع القرار

 00 تودير المديرة التنفيذية

 02 يوىز تنفيذم

  

 30 مقدمة :الجزء األول

 33  السياق ادمتراتيجي

 32 البرنامجامتجابة 

  

 20  االستراتيجيالهدف  حسبنتائج األداء  :الجزء الثاني

 20 نظرة عامة

 24 األهداف ادمتراتيجية حسبالنتائج 

  

  

 42  األداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارة :الجزء الثالث

 42 نظرة عامة

 42 النتائج حسب أبعاد نتائج اإلدارة

  

  

  آفاق المستقبل :الجزء الرابع

 

32 
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  المالحق 

 الصفحة 

 11 في األهداف اإلنمائية لأللفية البرنامج مساهمة -الملحق األول

  

 13 (3102-3113إطار النتائج ادمتراتيجية )الخطة ادمتراتيجية  ألف: -الملحق الثاني

 014 اإلبالغ عن أداء الحوائل باء:  

 011  تقييم األهداف ادمتراتيجية –المنهجية  جيم:  

 001 اإلبالغ عن أداء النواتجدال:   

  

  

 003 3102مؤ رات األداء الرئيسية لعام ألف:  -الملحق الثالث

 002 تقييم أبعاد نتائج اإلدارة -المنهجية باء:   

  

 002  األخالييات نشطة مكتبأ  -الملحق الرابع

  

 032 بعقود لمدة منة أو أكثر البرنامجالموظفون في  -الملحق الخامس

  

 032 المالمح العالمية للمعونة الغذائية  -الملحق السادس

  

 032 3102من األغذية لعام  رنامجالبمشتريات  -الملحق السابع

  

 031 3102مجموع المساهمات المؤكدة في عام  -الملحق الثامن

  

  

 022  3102-3101النفقات المبا رة حسب اإليليم والفئة  -ألف -الملحق التاسع

 022 3102-3101نفقات المبا رة حسب البلدان واإليليم والفئة ال -باء   

 023 3102-3101النفقات المبا رة حسب فئات البلدان ذات الوضع الخاص واإليليم للفترة  -جيم   

  

 021 الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية -ألف -الملحق العاشر

 021  3102المنظمات غير الحكومية حسب يطاعات التعاون في عام  -اءب  

  

 020  بشأن تنفيذ ادمتعراض الشامل للسيامات الذي يجري كل أربع منوات البرنامجمؤ رات  -الملحق الحادي عشر

 023 نظرة عامة على التعزيز التنظيمي -الملحق الثاني عشر
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 كيفية استخدام هذا التقرير

َّبع تقرير األداء السنوي لهذا العام الشكل المقرر في عام طبقا للخطة ( البرنامجبرنامج األغذية العالمي )  وهو يتضنننننمن تحليال إلنجا ات 3102 يت

 أربعة أىزاء:   وينقسم التقرير إلى(3102-3113) ادمتراتيجية

 

  البرنامجفذت فيه أنشطة الذي ن   ادمتراتيجي السياق – الجزء األول: المقدمة

ل على مستوى النواتج ومستوى الحوائل فيما يتعلق بك البرنامجعمليات  إنجا اتيتناول  – الهدف االستراتيجي اإلدارة حسبالجزء الثاني: نتائج 

 هدف امتراتيجي 

  للبرنامج لدعم األهداف ادمتراتيجية المنجزالعمل يتناول  – لتنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارة: األداء االجزء الثالث

 في المستقبل  التحديات والفرصيتناول  – المستقبل آفاق: الجزء الرابع

 تتضمن إحواءات مفولة ومعلومات عن األداء  المالحق:

 

، خدماتلل البرنامجطريقة تقديم ب تتعلقدة ومننننقف  واألمننننس هي أبعاد نتائج اإلدارة التي بناء له أمننننس وأعمعلى أنه  البرنامج ويمكن النظر إلى

، ألبعادافي تحقيق نتائج ممتا ة في إطار كل بعد من  البرنامجوعندما ينجح   األ ياء على النحو الوحيح؟" البرنامجتجيب عن السؤال: "هل يفعل و

  مسنتفيديهي خدمة ف البرنامجبفعالية  ىوتدعم أبعاد نتائج اإلدارة إطار النتائج ادمنتراتيجية الذي يعن فإن بمقدور  أن يقدم خدمات أفضنل للمسنتفيدين 

تلك ويتعلق اإلطار ب  يفعل األ ياء الوحيحة؟" البرنامجعن السؤال: "هل هذا اإلطار يجيب و الخمسة، األهداف ادمتراتيجية على النحو المحدد في

  البرنامجأما السقف فيتمثل في مهمة  أعمدة البناء ، والتي تشكل ن مبا رةالتي تمس المستفيديالنتائج 

  ويشير الترميز اللوني التالي إلى بيان التقدم الم حر  من حيث أبعاد نتائج اإلدارة وإطار النتائج ادمتراتيجية

 تقدم قوي

 بعض التقدم

 ال يوجد تقدم

 البيانات غير كافية

 نهج المستخدم في اإلبالغ عن ادنجا ات الشاملة باء ال -والثالثىيم  -الثاني انويبين الملحق



 

WFP/EB.A/3102/4   | 3102تقرير األداء السنوي لعام  

14   |برنامج األغذية العالمي  

 تصدير المديرة التنفيذية

عاما مشهودا بالنسبة  3102طلبات غير عادية، ايترنت بامتجابات مريعة، وتحول تدريجي، مما ىعل من عام  3102في عام  البرنامجواىه 

دحتياىات العاىلة ومواىهة تحدي القضنناء على الجوع تلبية افاصننيل اإلىراءات المتخذة من أىل تهذا ألداء السنننوي ا  ويقدم تقرير للبرنامج

  ويد اتسنننم التقرير بمالمح ىديدة: فقد عملنا على تحسنننين التحليل بالنسنننبة للحوننائل على المسنننتويين اإليليمي والعالمي، وحددنا خالل حياتنا

سيامات الذي يجري كل أربع منوات )ادمتعراض الشامل للسيامات(، والذي يتضمن اتساق تجا  ادمتعراض الشامل لل البرنامجالتزامات 

  لألمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعةلألمم المتحدة متطلبات اإلبالغ السنوي مع متطلبات المجلس اديتوادي وادىتماعي 

يعتوننننر مئات الماليين من السننننكان  فهنا  الجوع يزال  ، د3102في عام جياع السننننكان الوعلى الرغم من حدوث انخفاض طفيف في عدد 

في المائة  41في المائة في البلدان النامية، من بينهم  13، يعيش منهم ما يكفيه من الغذاء المغذي  ننخو واحد بين كل ثمانية أ ننخاص د يجد

 ما يترتب على ذلك من عوايب مستديمة  مع –من النساء  كما أن ربع أطفال العالم دون الخامسة يعجزون عن امتكمال ن م وهم 

ألربع حادت طوارئ رئيسنننية  فقد تطلب إلحان ونطاق وتعقيد األ مات في ىمهورية أفريقيا الومننطى،  البرنامج، امنننتجا  3102وفي عام 

في ىمهورية الكونغو    وتطلبت األحوال المتدهورة2والفلبين، وىنو  السننننودان، والجمهورية العربية السننننورية امننننتجابات من المسننننتوى 

  للبرنامجالتابعة من ىانب الفرق اإليليمية  3الديمقراطية، ومالي، والوومال، واليمن امتجابات من المستوى 

لبلد اوتعد األ مة في الجمهورية العربية السورية غير مسبوية من حيث تعقيدها ونطايها، مع تزايد آثارها السلبية كل يوم على السكان في هذا 

و نركاه  ومسناهمو  تونميما رائعا على تقديم المسناعدة الغذائية، ومع حلول نهاية العام،  البرنامجالمنطقة  ومع ذلك، فقد أظهر موظفو وفي 

اإلنسننننانية من على إيوننننال المسنننناعدات قيود المليون  ننننخو  وتتطلب  2 2يد و عت أغذية كافية لتلبية احتياىات البرنامج كانت عمليات 

 ام ن هج اللوىستيات كملجأ أخير من أىل الوصول إلى أولئك المحتاىين كلما ايتضت الضرورة، وأينما وىدوا امتخد البرنامج

في المنطقة  ففي  راكة مع حكومات مور، والعراق، واألردن، ولبنان، وتركيا، ماعد  الضعيفةوكان لأل مة أيضا أثرها السلبي على األمر 

ت تحويالت النقد والقسنائم نسنبة كبيرة من ادمنتجابة اإليليمية، مما مناعد أمنواق األغذية والسنكان دىئ منوري  و نكل مليون 2 0 البرنامج

 على المساهمة في ادمتجابة 

  ولكننا واىهنا التحديات على الفور، بفضنننل البرنامجوكانت تلبية هذ  ادحتياىات واحتياىات بلدان أخرى  نننناهدا على حدود نظم امننننتجابة 

لتو يع مسنننناعدات ييمتها من المنظمات غير الحكومية الشننننريكة  0 211مع  البرنامجيد عمل وات والشننننركاء واألفراد  مسنننناهمات الحكوم

 مليون  خو  30بلدا  ويد وصلنا إلى  22مشروعا في  013دودر أمريكي من خالل  مليار 2 2

في  22الهدف ادمننننتراتيجي األول تمثل  في إطارلطوارئ بل كسننننب العيش في حادت اإنقاذ األروان وحماية مننننالرامية إلى برامج الوكانت 

نقد ال البرنامج ن من مساعداتالمستفيديفي المائة من  01تلقى في المائة من السكان الذين نتولى خدمتهم  و 22البرنامجية، و نفقاتالمائة من ال

مثلون فكانوا ي :  وظل األطفال محور اهتمامنا الرئيسننيهلياتقسننائم، مع امننتمرار ادتجا  التونناعدي في الن هج القائمة على السننوق في عمالأو 

  وكان ام  وبالنسنبة لألطفال األكثر احتياىا، نفذنا إىراءات خاصنة بالتغذية للوياية من منوء التغذية الحاد والمزمن والحد منهالمسنتفيدينثلثي 

  األنشطةفي المائة من  02هذا يمثل 

كان الذين وصننننننل إليهم ويد تكاتفت عوامل مختلفة لتخفيض عد ية في حادت الطوارئ من 3102في عام  البرنامجد السنننننن بات المال   فالطل

التمويل في "حادت الطوارئ المنسنننية" إلى تخفيض عدد السنننكان  نقوكان لها أثر على عمليات أصنننغر حجما، وأدت حادت  2المسنننتوى 

اختوار بعض عمليات الطوارئ، كما في باكستان،  للبرنامجاألمن الغذائي  أن يخدمهم بوورة مبا رة  وأتان تحسين البرنامجالذين امتطاع 
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تسننليم عملياته للسننلطات الوطنية: ويعد برنامج التغذية المدرمنية  البرنامج  وواصننل 3103حيث انحسننرت آثار الريان المومننمية العنيفة عام 

 عادة التحقق بادمتهداف وإ لمتعلقةا البرنامجمثاد على ذلك  وتم تنقيح إىراءات 

بلغت أهدافها  العمل   فكان هنا  خمسننننة مسننننارات3102طوال عام التعزيز التنظيمي الرامية إلى وامننننتمر العمل بمبادرة "الوفاء بالغرض" 

، وأبر ها ةالمؤيتة من حيث التوميم التنظيمي، واإلدارة التنفيذية، والتخطيط ادمتراتيجي، كما أ حر  تقدم ملموس في المسارات التسعة البايي

مبادرة للتحسين، متعمل على بلوغ المستوى  23أماليب العمل، وإدارة الموارد البشرية  ويد حدد ادمتعراض ادمتطالعي ألماليب العمل 

 األمثل لألداء، والكفاءة، والمساءلة، والتواهم مع األهداف ادمتراتيجية 

من التونندي دنعدام األمن  البرنامجن ( خطوة إلى األمام: فالخطة تمك  3102-3102)على الخطة ادمننتراتيجية التنفيذي وت عد موافقة المجلس 

من عف ضوهي مهمتنا النهائية  وتزيد الخطة ادمتراتيجية من تركيزنا على األفقر واأل –الغذائي وموء التغذية، وتحقيق القضاء على الجوع 

بل التيفتيانالنساء، والرىال، وال وتستند  من أىل كسر حلقة الجوع  الضعفلتخفيض المخاطر و البرنامجميعمل بها  ، والفتيات، وتحدد الس 

ناالخطة إلى مبدأ يقول إن  ية، ويادرة، وملتزمة، البرنامجهم محور اهتمام  العاملين لدي نا بحاىة إلى يوة عمل متفان نا، فإن : ولتحقيق طموحات

 روع نقل الموظفين المحليين ومتنوعة، وهذا ما موف يتحقق عن طريق مبادرات من يبيل مش

باأل مات، وتجا  أولئك الذين  المتضنررين من ضنعفاء، لضنمان الوفاء بمسنؤولياتنا تجا  السنكان ال3102تطور  في عام  البرنامجومنيواصنل 

ومنعمل  نعمل معهم من الجوع وموء التغذية المزمنين  ومنواصل خدمة مستفيدينا، والحكومات التي تستثمر لدينا، والشركاء الذين  يعانون

لخفض التكاليف إلى أدنى حد، والوصننول بحوننائلنا إلى المسننتوى األمثل  ومنننومننع ياعدة مانحينا عن  البرنامجعلى تحسننين كفاءة وفعالية 

لى إطريق برنامج ىديد للشننراكة المؤمننسننية، ومنننزيد من عدد الجهات المانحة الفردية حتى يتسنننى لنا تخفيض حادت القوننور في عملياتنا 

لمعالجة أمنننبا  الجوع  (FoodSECuRe" )الغذائي األمن لتعزيز المناخ تغير آثار مواىهة مرفق"أدنى حد  ومننننطور ابتكاراتنا من يبيل 

 وعوايبه 

يل ى الجوع يعد مشكلة ضخمة  ولكن ينبغي أد نسمح له بأن يعوينا  فالجوع يد ينتقل عبر األىيال، ولكن بومعنا أن نحقق الكثير في يإن تحد

ل اواحد  فإذا كان الجوع يمثل محور البرامج المتطورة والشننراكات القوية، فبومننعنا أن نحل هذ  المشننكلة  وهنا  إمكانيات بال حدود  وكما ي

  ال إلى أن يتحقق"ينيلسون مانديال: "دائما ما يبدو األمر مستح

 

 

 زيناإرثارين ك

 المديرة التنفيذية
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وجز تنفيذيم  

الضعفاء يزال عاليا بوورة غير مقبولة، وخاصة بين  ، ولكن انتشار الجوع د3102وموء التغذية انخفاضهما في عام  واصل نقو التغذية

 النساء واألطفال  ونظرا لمعدل النمو الحالي للسكان وتغير المناخ، من المحتمل أن يتزايد انعدام األمن الغذائي من 

في ىمهورية أفريقيا الومنننطى، والفلبين، وىنو  السنننودان،  – 2ع أ مات من المسنننتوى امنننتجابات ألرب البرنامج، امنننتهل 3102ففي عام 

وموارد ، وكذلك يدرات وموارد المجتمع اإلنسنناني  وبفضننل ييادة  البرنامجويد أىهدت هذ  األ مات يدرات  –والجمهورية العربية السننورية 

في حادت الطوارئ، فقد ماعد األمم المتحدة و ركاءها على تلبية احتياىات لمجموعات األمن الغذائي، واللوىستيات، وادتوادت  البرنامج

وآثار  لمعالجة أمبا  المتخووةالمساعدة الغذائية  بكات األمان ادىتماعي، وامتخدمت منتجاته التغذوية متعلقة ب؛ ودعمت أدواته الياعالج

 لبرنامجاهات المانحة التي يدمت ثاني أعلى مستوى من التمويل في تاريخ الجوع، ودعم ادمتدامة  ويد تحققت هذ  النجاحات بفضل مخاء الج

 برغم التقشف العالمي 

بلدا في  22في  البرنامجتحويالت على  نكل مسناعدات غذائية من  –معظمهم من النسناء واألطفال  –مليون  نخو  1 31وعموما، فقد تلقى 

  ومع أن عدد األ خاص الذين يتلقون المساعدة الغذائية المبا رة د يمثل المقررين ينلمستفيدستهدف ل  ويتجاو  هذا الريم عدد الم3102عام 

منننوى ىزء يسنننير من السنننكان الذين يعانون من نقو التغذية في العالم، والذين يتلقون الدعم، فإنه من المهم ادعتراف بأن برامج المسننناعدة 

 لبرنامجاتدعم مننلسننلة طرائق المسنناعدة المتنامية التي يقدمها حيث عدد كبير من السننكان   تتر  أثرا إيجابيا على البرنامجالغذائية التي يقدمها 

أل خاص اتحقيق األمن الغذائي لعدد أكبر من أولئك الذين يتلقون األغذية، أو النقد أو القسائم  وعلى مبيل المثال، تشير الدرامات إلى أن عدد 

في المائة عن عدد أولئك الذين يحولون على المساعدة الغذائية  21و 31تتراون بين  زيد بنسبةالذين يستفيدون من أنشطة إنشاء األصول يد ي

وائد تحويالت تتجاو  ف يالتي تشمل عمليات التغير السلوكي يمكن أن تحقق فوائد على المستوى المحل البرنامجفي إطار هذا النشاط  فأنشطة 

 المساعدة الغذائية المبا رة  

يسننتفيدون من المسنناعدة الغذائية التي يقدمها  فإلى ىانب المسننتفيدين من تعداد من و ننمود لتحديد و متانةأكثر  أمننلو نحو  جالبرنامويتحر  

الت بفئتين إضافيتين من المستفيدين الذين يستفيدون من البرامج مع أنهم د يتلقون تحوي البرنامجتحويالت المساعدة الغذائية المبا رة، يعترف 

أو أعادت تأهيلها، وأصننحا   البرنامجغذية أو نقد بوننورة مبا ننرة  وتضننم الفئة الثانية مسننتخدمي األصننول التي أنشننأتها برامج على  ننكل أ

شنكل ة بتغيير السننلو  والتي تالذين يشنناركون في مبادرة الشننراء من أىل التقدم، واأل ننخاص الذين يتلقون رمننائل خاصننالحيا ات الوننغيرة 

التغذوية  وهنا  فئة ثالثة من المسننننتفيدين تشننننمل أولئك الذين يسننننتفيدون بوننننورة غير مبا ننننرة من أثر برامج  جالبرناممن تدخالت  ىزءا

كما أن تحويالت النقد والقسننائم تدعم اديتوننادات المحلية، والتي منناعدت على حماية األروان  ، وتنمية القدرات، والمسنناعدة التقنية البرنامج

بل كسب العيش  ففي األردن، في المائة من الناتج المحلي اإلىمالي، لتوليد ما يقدر  2 1بنسبة  3102ي درت ييمة القسائم المو عة في عام  وم 

 تحويالت األغذية العينية، لخسر هذا البلد كثيرا من الفوائد اإلضافية  البرنامجبنحو مائة مليون دودر أمريكي لاليتواد الوطني  ولو اختار 

ضع مساعدات تقنية للحكومات التي ت البرنامجن يعانون من نقو التغذية اآلن في بلدان متومطة الدخل، ولهذا يقدم الذي السكانويعيش معظم 

ي ف ميامات لألمن الغذائي والتغذية، وبرامج لشبكات األمان  غير أنه د يمكن يياس هذا الدعم بسهولة من حيث أعداد المستفيدين: فالمساعدة

م بها   ومن األمثلة على األعمال التي يقوالضنننعفاءمدرمنننية على منننبيل المثال يمكن أن يحقق فوائد لماليين األطفال تونننميم برنامج للتغذية ال

، تلك التكنولوىيات المبتكرة لتحسننين كفاءة نظم التغذية العامة، ومشننروعات دعم اإلنتام المحلي لألغذية التكميلية، ونقل التكنولوىيا البرنامج

 متهداف ادوالغذائي  األمنلتحسين تحليل 
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طن متري من األغذية عن طريق مبادرة الشنراء من أىل  211 111في تنشنيط اديتونادات المحلية بشنراء  البرنامجمناعد  ،3102وفي عام 

على منظمة للمزارعين تمثل مليون مزارع  وعن طريق معالجة ىذور الجوع وحماية البيئات الهشننننننة من خالل تعزيز القدرة  211التقدم من 

  من تحقيق األمن الغذائي في المستقبل السكان الضعفاءعلى تمكين  البرنامجوالقدرات، ماعد  تنميةو ،الومود

الذي أعلنه األمين العام رهية ىريئة دمننننننتئوننننننال الجوع  فهذا هو األمنننننناس الذي تقوم عليه الخطة  "تحدي القضنننننناء على الجوع"ويمثل 

  العمر؛ والحوننول من الثانية دون األطفال تقزم على القضنناءالخمس: ركائز  ب البرنامجالتزام  ريظه(، والذي 3102-3102ادمننتراتيجية )

  في مائة ةبنسب  المال   صغار ودخل إنتاىية و يادة مستدامة؛ الغذائية الن ظ م ىميع ىعلالمائة؛ و في مائة بنسبة السنة طوال الكافي الغذاء على

على تنسيق إىراءات األمم المتحدة واإلىراءات على المستوى  البرنامجوميساعد   الطعام فضالت أو يةاألغذ في الفايد على والقضاء المائة؛

، وضنننننمان الترابط مع أهداف ىمعية الونننننحة 3و 0 ركيزتينالقطري لمواىهة هذا التحدي، والمشننننناركة في ييادة األفرية العاملة المعنية بال

ع واألطفال العالمية من أىل تحسين تغذية األمهات والر     ض 

، من خالل  ننراكاته، لهدف تحقيق األمن الغذائي العالمي عن طريق نظم الزراعة واألغذية المسننتدامة، ومننيدعم خطة البرنامجومننيتونندى 

تخذ من تي تبالنسنبة لالمنتثمارات الدولية في السننوات القادمة، تمشيا مع األهداف الخمسنة التي اعتمدتها الوكادت ال 3102التنمية لما بعد عام 

جهات الألمم المتحدة، واغير حكومية، ومنظمات  اتمنظممن ال 0 211في  ننننننراكات مع  البرنامج، عمل 3102روما مقرا لها  وفي عام 

 حكومات المانحة، وال

بالغرض"، والتي تضننننننمنت تمكين المكاتب القطرية، وما رافق ذلك من تغي البرنامجويد تحسننننننن أداء   رات علىعن طريق مبادرة "الوفاء 

  2، رغم ضغوط حادت الطوارئ من المستوى 3102يد أ حر  تقدم في ىميع مواضيع التعزيز التنظيمي السبعة خالل عام ومستوى المقر  

التي لا ىميع األهداف ادمننتراتيجية من أىل تلبية احتياىات النسنناء والفتيات عبر بتحديث مؤ ننراته الجنسننانية البرنامج يام، 3102وفي عام 

في المسننناواة بين الجنسنننين ، وضنننمان أن تكون ىميع المشنننروعات مراعية للمنظور الجنسننناني  وارتفع امنننتخدام مؤ نننر من الجوعنين ايع

 تلبيةتحقيق هدف  صو ماضٍ يدما  فالبرنامج: 3102في المائة في عام  21إلى  3103في المائة في عام  32من  ، وذلكالمشروعات الجديدة

في خطة العمل على نطاق الواردة ، وهو ملتزم بجميع المعايير الخمسنننة عشنننر 3102ىميع المشنننروعات بحلول عام  المعايير الجنسنننانية في

  منظومة األمم المتحدة

لتعزيز ادتساق في منظومة األمم  3102تنفيذ توصيات ادمتعراض الشامل للسيامات عام في ووكادت أخرى  البرنامج، بدأ 3102وفي عام 

تطوير  ننننراكاته مع الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية،  البرنامجا مع هذ  التوصننننيات، مننننيواصننننل المتحدة  وتمشنننني

 والمجتمع المدني، ووكادت األمم المتحدة 

م أداء تقيي  نننبكة"يحقق القيمة مقابل المال  ويد أبر  امنننتعراض أخير أىرته  البرنامج ومن الضنننروري إعداد تقارير عن األداء للتأكد من أن

يياس األداء على  3102وحدد مجادت للتحسننننننين  ويد تحسننننننن في عام  لبرنامج،ا لدىنظم إدارة األداء  متانة "المنظمات المتعددة األطراف

 أماس األهداف ادمتراتيجية ليشمل النتائج على مستوى الحوائل )انظر الجزء الثاني( 

حسننب الخطة ادمننتراتيجية، وخطة اإلدارة، وإطار النتائج ادمننتراتيجية،  3102في عام  مجالبرناويسننتعرض تقرير األداء السنننوي هذا أداء 

  إطار النتائج اإلداريةو
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 أداء البرنامج حسب األهداف االستراتيجية

 بل كسب العيش في حاالت الطوارئس: إنقاذ األرواح وحماية 0راتيجي الهدف االست

إيونننال المسننناعدات اإلنسنننانية بسنننبب  علىحادت الطوارئ، وهو ما لوحظ برغم القيود الكثيرة متسنننقا بونننورة ىيدة في  البرنامجكان أداء 

 دعما يويا في هذا العمل من ىانب مانحيه و ركائه  البرنامج  وتلقى نزاعال

، خاصة الحد منهغذية الحاد واأللف األولى من العمر للوياية من موء التاأليام على التغذية في  0ويد ركز العمل في إطار الهدف ادمتراتيجي 

في المائة من المشروعات  وتحسن العالم  11في أفريقيا ىنو  الوحراء الكبرى  ويد امتقرت مستويات موء التغذية الحاد أو انخفضت في 

ات القيام بزياربمضننادات الفيرومننات الرىعية والعالم من مرض السننل، مما يشننير إلى أن الغذاء المقدم في المرافق الوننحية أتان للمرضننى 

واألنشنطة التكميلية بدرىة كبيرة في تحسنين التغذية، وكانت التغذية  البرنامجالتي يدمها  متخوونةية الومنتجات التغذالمنتظمة  ويد مناهمت 

ى عل المدرمننننننية فعالة في انتظام األطفال في المدارس، حتى في حادت الطوارئ  وتضننننننمنت األنشننننننطة األخرى تو يع موايد موفرة للويود

 أمرة للمساعدة على الحد من التدهور البيئي  21 111

 منع الجوع الحاد واالستثمار في تدابير االستعداد للكوارث والتخفيف من حدتها: 3الهدف االستراتيجي 

لمناخ، مثل في مواىهة الكوارث وتغير ا الوننننمودمن يدرة األمننننر والمجتمعات المحلية على  البرنامج لدى عز ت مبادرات  ننننبكات األمان

نت وحس   نساء األ د ضعفاإنشاء األصول، خاصة حيثما كانت األنشطة تكمل بعضها البعض اآلخر، وأينما امتهدفت المقابل المساعدة الغذائية 

 التحويالت النقدية من ىودة وكمية ادمتهال  الغذائي في بلدان كثيرة  

ومات لنظم اإلنذار المبكر، ورصنند األمن الغذائي، وادمننتعداد للكوارث، بدعم من وأ حر  تقدم في ادمننتعداد للكوارث عن طريق تطوير الحك

 ،عمليات المناصرة على مستوى السيامة  وأدى نقو البيانات الحكومية إلى الحد من القدرة على اإلبالغ عن التقدم الم حر  في بعض الحادت

 ظفي الحكومة ولكن ميتم التودي لذلك عن طريق مبادرات تنمية القدرات لمو

بل كسب العيش وإعادة بنائها في حاالت ما بعد الصراع أو حاالت ما بعد الكوارث أو حاالت س: استعادة الحياة و2اتيجي الهدف االستر

 االنتقال

  الغذائي   فزادت درىات األصننول المجتمعية في ىميع المشننروعات، و اد ادمننتهال2يويا في إطار الهدف ادمننتراتيجي  البرنامجكان أداء 

مجتمع محلي من الب نى التحتية المحسننننة للتخفيف من حدة الوننندمات  وأدت  32 111في المائة من المشنننروعات؛ وامنننتفاد  32في  ياألمنننر

موء  واضحا في تخفيض يالتغذية المدرمية إلى  يادة ادلتحاق بالمدارس، مع امتقرار معددت ادمتبقاء بوورة أمامية  وكان األداء القو

  غذية الحاد والتقزم، وفي معددت اإلنعاش في العالم بمضادات الفيرومات الرىعية وعالم السلالت

 : الحد من الجوع ونقص التغذية المُزمنين2الهدف االستراتيجي 

ز المؤمنسني، التعزيمن تركيز  على بناء القدرات، و البرنامجيمكن أن ي عزى األداء المتباين في بعض األنشنطة إلى منيايات تشنغيلية  فقد  اد 

والتخطيط، وادمتثمار، وهي مجادت يتعذر مالحظة التغير فيها على أماس منوي  فقد أ حر  بعض التقدم في حوائل التغذية، وحققت بعض 

القسائم الغذائية و المشروعات نتائج ممتا ة في عالم موء التغذية الحاد بتوليفة من التغذية التكميلية الموىهة، ورمائل التثقيف التغذوي الفعال،

 األمرية 
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وكان التقدم مختلطا في مشروعات التغذية المدرمية  فزادت معددت ادلتحاق، وظلت معددت ادنتقال إلى الوفوف األعلى دون تغيير: ومن 

قدم رورية إلحرا  تالواضنح أنه يلزم مدخالت إضنافية لضنمان يدرة األطفال على التعلم  وتعد الشنراكات مع منظمات التعليم المتخونونة ضن

 في هذا الحويلة 

 : تعزيز قدرات البلدان على الحد من الجوع من خالل استراتيجيات تسليم المسؤولية والمشتريات المحلية5الهدف االستراتيجي 

؛ ويدم التعاون ، ونتج عن ذلك تقدم يوي3103أكبر منها في عام  3102نسننبة من الموارد لتنمية القدرات الحكومية في عام  البرنامجخوننو 

ن بغية إيجاد موظفين وطنيي البرنامجفي البرا يل، مسناهمة كبيرة  فقد در   للبرنامجفيما بين بلدان الجنو ، والذي ياد  مركز ادمتيا  التابع 

 إلى الحكومات  مجالبرنابرنامجا يديرها  323حلول للجوع تقودها الحكومات، وخاصة برامج التغذية المدرمية واألمن الغذائي، وتم تسليم 

لمدة  برنامجالوتم بناء يدرات وطنية عن طريق تجربة الشراء من أىل التقدم، والتي اختتمت في ديسمبر/كانون األول  وفي العقود التي ويعها 

ن، مليون دودر أمريكي تحت تونرف المزارعي 021بلدا  نملتها التجربة، و 31طن متري من األغذية في  211 111خمس مننوات، وضنع 

طن متري من األغذية  311 111بيع من خالل  مبادرة الشراء من أىل التقدم في تحقيق ادمتدامةظهرت مساهمة كان معظمهم من النساء  و

 لمشترين آخرين 

في  ة، مما أدى إلى مزيد من الكفاءسنننليمولوحظ كذلك أن المشنننتريات المحلية مننناعدت على دعم اإلنتام المحلي، وخفضنننت التكاليف ومهل الت

تقديم المسنننناعدة للمسننننتفيدين  وفي بعض األويات، أدت المشننننتريات المحلية أيضننننا إلى وفورات كبيرة مقارنة بأمننننعار تكافؤ الواردات  ففي 

السنننننغال، منننناعدت مشننننتريات األغذية المحلية في المناطق التي لديها فائض في اإلنتام على تعزيز اإلنتام الزراعي في المجتمعات المحلية 

  ومة من فرص اإليرادات البديلة، والتي لديها فرص محدودة للوصنننننول إلى األمنننننواق  و نننننجعت هذ  المشنننننتريات المجتمعات المحليةالمحر

 ىوالسلطات على إدرا  وامتغالل يدرة اإلنتام بغية المساهمة في  بكات األمان، وتولي مسؤولياتها في نهاية المطاف  وفي دولة فلسطين، أد

لة القسننائم إلى التومننع في إمدادات متاىر التجزئة لتلبية الطلب  ودعمت مشننتريات األغذية المحلية أيضننا اديتونناد إدرام الحليب ضننمن منن

 الفلسطيني، وماعدت على توفير إمدادات مستمرة من األغذية وتخفيض تكاليف النقل 

 على أساس أبعاد نتائج اإلدارة البرنامجأداء 

تقدم في تأمين الموارد، والحوافة اإلدارية، والتعلم وادبتكار، وأماليب العمل الداخلية؛ وأ حر  يظهر إحرا  بما كان األداء إيجابيا بشكل عام، 

 بعض التقدم في الكفاءة التشغيلية  وماهمت مبادرة "الوفاء بالغرض" بدرىة كبيرة في هذا اإلنجا   

ر إلى ويحتام األم بونورة كاملة، خاصنة في "حادت الطوارئ المنسنية"  ىميع ادحتياىات لب  وكانت مسنتويات التمويل مرتفعة، ولكنها لم ت

 أداء أيوى من حيث توفير الموارد والكفاءة 

 تأمين الموارد –نتائج اإلدارة  أبعاد من 0 البعد

، ويد 3103مائة عن عام في ال 03يمثل  يادة بنسبة  وهو ما (1)،3102دودر أمريكي في عام  مليار 23 2 للبرنامجبلغت المساهمات المؤكدة 

  وتشننمل العوامل الكامنة وراء هذا النمو 3103في المائة عن عام  2في المائة من برنامج العمل، أي بزيادة بنسننبة  43غطت هذ  المسنناهمات 

                                                                 
(1)

بسبب اختالف التعامل مع اإليرادات المتعددة السنوات، وامتبعاد نوافذ التمويل الثنائي،  3102ادات المساهمات التي وردت في الكشوف المالية المراىعة لعام يختلف هذا الريم عن إير 

 وامتبعاد أي تعديالت على إيرادات المساهمات من يبيل األرصدة غير المنفقة وعمليات الشطب 
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وكادت األمم المتحدة في المائة في المنح المتعددة السننننوات، وتعبئة للموارد المشنننتركة، ودورات إحاطة للجهات المانحة مع  03 يادة بنسنننبة 

 األخرى  

في المائة في عام  24بة عند نسننوبقيت    فلم تتغير نسننبة النسنناء في المناصننب القياديةثابتا التكافؤ بين الجنسننينفي تحقيق  البرنامج بقي أداءو

  2-إلى الرتبة ف 0-، وكانت المرأة تمثل نوف الترييات في الوظائف الفنية الدولية من الرتبة ف3102

 الحصافة اإلدارية – اإلدارة نتائج أبعاد من 3 لبعدا

جل أداء يوي  فقد امنننتخدمت األموال على النحو المقرر  3103تخفيض أرصننندة المشنننروعات غير المنفقة؛ وفي الفترة ما بين عامي وتم  مننن 

ولكن نسنبة النقدية والقسنائم غير المسنلمة في المائة،  3في المائة إلى  4 1، انخفضنت نسنبة األغذية غير المو عة في نهاية السننة من 3102و

 ظلت دون تغيير  

في المائة  وكان  02خاصننة بأمن الموظفين؛ فارتفع عدد حوادث األمن بنسننبة  من الحاىة إلى تدابير نزاعفي مناطق ال البرنامج حضننورو اد 

 توصيات بعثات التقييم األمني كان بطيئا ، ولكن تنفيذ 3102هنا  امتثال متزايد لمعايير العمل األمنية الدنيا مقارنة بعام 

  فقد امنتكملت خطط األداء السننوية ومنجالت المخاطر في معظم المكاتب 3102بونورة ىيدة في عام  للبرنامجوعملت أطر الريابة الداخلية 

  وامنننتكمل 3102المائة في عام  في 14إلى  3103في المائة في عام  30القطرية، وارتفعت نسنننبة ادمتثال لنظم تحسنننين األداء والكفاءة من 

 ىميع المديرين بيانات التأكيد السنوية التي ط لبت منهم، مما أتان للمدير التنفيذي توييع بيان الريابة الداخلية 

غطية تصننورته المميزة ومننمعته بكفاءة لتوليد الدخل و يادة حضننور   و ادت تغطية ومننائط اإلعالم، وكان التحليل المسننتقل ل البرنامجوأدار 

 إيجابيا بوورة  املة  2في حادت الطوارئ من المستوى  البرنامج

 التعلم واالبتكار – اإلدارة نتائج أبعاد من 2 البعد

في المائة من المشننروعات التي أيفلت في  44 البرنامجأ حر  بعض التقدم في تحديد ونشننر الدروس المسننتفادة، وخاصننة في التقييمات  فقد يي م 

 واحدة على األيل خالل عمرها؛ والريم المستهدف للسنوات القادمة هو تقييم ىميع المشروعات لمرة واحدة على األيل   لمرة 3102عام 

ياعدة بيانات الدروس المسننتفادة فيما يتعلق بادمننتجابة لحادت الطوارئ  ويتم اآلن تحديد الدروس المسننتفادة بعد كل  3102وامننت هلت في عام 

  ويام 3، ويوىد لدى المكاتب اإليليمية مجموعة أدوات إلىراء ادمنننتعراضنننات بعد ادمنننتجابات من المسنننتوى 2وى حالة طوارئ من المسنننت

 بتدريب موظفيه وموظفين وطنيين على تحسين القدرات في مجادت برنامجية مثل التغذية المدرمية  البرنامج

 أساليب العمل الداخلية – اإلدارة نتائج أبعاد من 2 البعد

امنننتعراض أمننناليب العمل مجادت العمل من حيث األداء، والتكاليف، والجودة، والمسننناءلة، والتواهم مع األهداف ادمنننتراتيجية: ويجري  يي م

  3102تنفيذ توصياته، وميتم إدخال تغييرات إضافية في عام 

في  21 نننننراء  تمدودر أمريكي  و مليار 3 0بلغت ييمتها  3102بلدا في عام  10مليون طن متري من األغذية في  0 3 البرنامج ىوا نننننتر

 من هذ  الكمية من بلدان نامية  المائة
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على  البرنامجفي المائة من األغذية في غضون فترات التعايد  وعمل  31يويا بالنسبة لتسليم األغذية في حينها: فتم تسليم  البرنامجوكان أداء 

األغذية في  ننراكة مع خبراء خارىيين  وتحسننن توييت وىودة أمنناليب العمل الداخلية: بإدارة مننالمة األغذية وحوادث متعلقة تحسننين نظمه ال

مليون دودر أمريكي  ونتجت وفورات  22 00، وهو ما أدى على مننننننبيل المثال إلى وفورات بلغت فتم  ننننننحن المزيد من األغذية في حينها

لحيوية في عمليات تو يع األغذية، والتعاون المشنننتر  بين الوكادت التكلفة ومكامنننب الكفاءة عن ابتكارات من يبيل امنننتخدام اإلحوننناءات ا

 )انظر الجزء الثالث( 

 الكفاءة التشغيلية – اإلدارة نتائج أبعاد من 5 البعد

مي دودر أمريكي في الفترة ما بين عا 22 23دودر أمريكي إلى  22 23 ادت التكلفة السننننوية للمسننناعدة الغذائية بالنسنننبة لكل مسنننتفيد من 

تم التومع في  (3ي دمت مساعدة غذائية أكبر من الناحية النسبية على مدى فترات أطول؛  (0  وكانت هذ  الزيادة نتيجة لما يلي: 3102و 3103

جات أدخلت عدة عمليات مزيدا من المنت (2انخفضت أعداد المستفيدين بعد التحول إلى المساعدة الموىهة لإلنعاش؛  (2عمليات النقد والقسائم؛ 

 لأل مة في الجمهورية العربية السورية بنويب كبير من التكاليف التشغيلية  امتأثرت ادمتجابة (2؛ باهظة التكلفةالتغذوية ال

لتحسنننين الشنننراكات مع السنننلطات الوطنية، وتوفير امنننتجابات لحادت  3102في عام  منننتجابةادتعزيز ادمنننتعداد وبرنامج  البرنامجوأنشنننأ 

أيام للعمليات  014بالغ ال سنننليم، انخفض متومنننط مهل الت3102ماليين مسنننتفيد  وفي عام  4لكفاءة والفعالية لما يونننل إلى الطوارئ تتسنننم با

عن طريق امنننتخدام مرفق  – 3103في المائة، كما يمثل تحسننننا عن عام  21 متجاو ا الريم المسنننتهدف، وهو –في المائة  20العادية بنسنننبة 

 ا على التعجيل بادمتجابات لحادت الطوارئ الفجائية الشراء اآلىل الذي ماعد أيض

 آفاق المستقبل

م في المستقبل، والنظ البرنامج، ومتتحقق آثارها في الحوائل المحسنة التي متعز  أنشطة 3102متستمر مبادرة "الوفاء بالغرض" في عام 

 بوورة أكثر اتسايا   البرنامج المحسنة إلدارة األداء التي مترصد النتائج وتنقل األثر اإليجابي ألنشطة

 في السنوات القادمة: البرنامجومتعز  المبادئ التالية عمل 

 العاملون -0

متوا نة  وي عد التنوع والمسناواة بين الجنسنين من بين يادرة ويوة عمل بناء شنؤون العاملين من أىل ل تهامنتراتيجيعلى وضنع  البرنامجعكف ي

 ية  في هذ  ادمتراتيج األماميةالعناصر 

 الشراكات -3

ة تطوير الجديد "امننتراتيجية الشننراكة المؤمننسننية"ألن يكون الشننريك المفضننل في البرامج التي تتونندى للجوع  ومننتوىه  البرنامجيسننعى 

 الشراكات على ىميع المستويات 

م أن خطة التنمية لما بعد عاومننيواصننل القيام بدور في المنايشننات بشنن ،"القضنناء على الجوعمبادرة "تحدي شننركاء في المع  البرنامجويعمل 

 على األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان التي تواىه تحديات خطيرة في مجال التغذية واألمن الغذائي يز  في الويت نفسه ركت مع، 3102
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 العمليات والنظم -2

كي تحقق عمليات ل لتكلفةالعوامل المحددة ل لتحسنين اإلنتاىية وتخفيض تكاليف الوحدة  ومنيتم بحث المعامالتتعزيز نظم  البرنامجمنيواصنل 

 ة للمستفيدين النتائج بالنسب البرنامجالحوائل المثلى: فبالنسبة لكل يرار ي تخذ، وكل برنامج ي ستهل، وكل دودر ي نفق، ميتتبع  البرنامج

 البرامج -2

جادت ر فاعلية في مغذية المحلية  ومنيونبح العمل أكثالشنرائية لدعم أمنواق األ البرنامجمنتواصنل مبادرة الشنراء من أىل التقدم تعزيز يوة 

ضت والتكيف مع تغير المناخ، وميستمر التومع في النقد والقسائم كلما ايت ومودالالقدرة على ، وةمحليبالمنتجات الالمدرمية تغذية التغذية، وال

  "نظام العمليات النقدية"الضرورة في إطار 

 والمساءلة التمويل -5

  ومننتعز  اتفايات اإلدارة التنفيذية مسنناءلة كبار الموظفين وادرتقاء 3102اءلة بين الموظفين والمديرين إحدى األولويات لعام ت عد  يادة المسنن

 تخطيط اإلدارة على مستوى المكاتب، وميستعرض ويعز  التقييمات الفردية للموظفين  البرنامجباألداء إلى المستوى األمثل، وميحسن 

عبئة تالقطاع الخاص وة مع شننراكالامننتراتيجية "يادة عدد الجهات المانحة لتقديم الموارد التي يحتام إليها  ومننتسنناعد   البرنامجومننيواصننل 

القندرات  وتعند مظناهر التقندم التي تحققنت عن طريق مبنادرة "الوفناء  تنمينةعلى تعظيم الموارد وتحسننننننين  "(3102-3102)الموارد مننه 

زال يلزم عمل الكثير من حيث ادمننننتثمار في ن هج مبتكرة للمسنننناعدة الغذائية تتسننننم بالفعالية والكفاءة، بالغرض" واضننننحة للجميع، ولكن د ي

 ويجب تنفيذها بوورة أكثر إلحاحا 
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 مقدمة: األولالجزء 

مع الحكومات والشننننركاء اآلخرين لكفالة حوننننول  البرنامج يعملفي وضننننع حد للجوع العالمي  ولتحقيق ذلك،  البرنامجتتمثل مهمة  -0

 د ميما أثناء األ مات وعلى مدار العام،  ةالمغذي األغذيةعلى  الذين يعانون من الجوع السكان

إطار النتائج و ةتيجيادمننننننترالنتائج ا( ويجري تنفيذ  من خالل إطار 3102-3113في الخطة ادمننننننتراتيجية ) البرنامجويتلخو عمل  -3

عن بالغ اإلفي ضنوء هذين اإلطارين وفقا لمبادئ األمم المتحدة لتنسنيق  3102في عام  البرنامجأداء هذا ألداء السننوي ا  ويقيم تقرير اإلدارية

 (2)النتائج 

 – 0ي فيما يتعلق بالهدف ادمتراتيج تقدم يويحر  ية أنه يد أ  وأظهر تحليل ىميع المشروعات التي أبلغت عن مؤ رات النتائج الرئيس -2

منع الجوع الحاد وادمننتثمار في تدابير ادمننتعداد  – 3العيش في حادت الطوارئ؛ والهدف ادمننتراتيجي كسننب إنقاذ األروان وحماية مننبل 

العيش وإعادة بنائها في حادت ما بعد الونننراع، أو امنننتعادة الحياة ومنننبل كسنننب  – 2للكوارث والتخفيف من حدتها؛ والهدف ادمنننتراتيجي 

تعزيز يدرات البلدان على الحد من الجوع، بما في ذلك من خالل  – 2حادت ما بعد الكوارث، أو حادت ادنتقال؛ والهدف ادمننننننتراتيجي 

الحد من الجوع ونقو التغذية  – 2تيجي امننتراتيجيات تسننليم المسننؤولية والمشننتريات المحلية  وأحر  بعض التقدم في تحقيق الهدف ادمننترا

 معلومات أكثر تفويال  هذاالسنوي األداء تقرير اينا  ويشمل الجزء الثاني من المزمنين، غير أنه ىاء متب

لموارد، تأمين ا –األربعة  اإلدارةئج نتافيما يتعلق بالمؤ ننننننرات في أبعاد  تقدم يويحر  لعملياته أنه يد أ   البرنامجوأظهر تحليل إدارة  -2

وبعض التقدم فيما يتعلق بالكفاءة التشنننغيلية  ولمزيد من المعلومات يرىى  – الداخلية وأمننناليب العملالحونننافة اإلدارية، والتعلم وادبتكار، و

 والجزء الثالث  0الرىوع إلى الشكل 

 

 3102تقييم أداء البرنامج في  -0 الشكل

 
  

                                                                 
(2)

المبادئ المشتركة لإلبالغ عن النتائج: درامة مشتركة لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة اإلدارية الرفيعة   3100إلنمائية واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى  مجموعة األمم المتحدة ا 

   التقرير النهائي  نيويور  المستوى
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 تراتيجيالسياق االس

الحادت الطارئة التي تتسنننم بالتعقيد والناتجة من األ مات ونزون السنننكان على نطاق وامنننع، وكان لذلك آثار  3102امنننتمرت في عام  -5

سننانية لتهديدات ىمة من خطيرة على األمن الغذائي  وكانت العقبات أمام وصننول المسنناعدة اإلنسننانية عديدة، وتعرض موظفو المسنناعدة اإلن

لمحليين ح للسنكان االمنظمات اإلنسنانية في هذ  البلدان الحاىة إلى أن توضن   وأدركتالجماعات المسنلحة التي لم تكن معنية بالمبادئ اإلنسنانية  

 بين العاملين في المجادت اإلنسانية ويوات حفظ السالم  الفرق  

في الجمهورية العربية السنننورية غير مسنننبوية من حيث التحديات األمنية وآثارها على المدنيين  و نننملت الحالة وارئ الطوكانت حالة  -6

ة المسننتمر في المناطق الشننريية من ىمهوري نزاعفي الشننمال وحركات انفوننالية في الجنو   وتسننبب ال نزاعاادنتقالية السننيامننية في اليمن 

أدى  ، خو  وفي ىمهورية أفريقيا الومطى مليون 4 3منها والتي تضرر منها  الميؤوسلة أمد الحالة اإلنسانية الكونغو الديمقراطية في إطا

ي ئالعنف الطائفي إلى حادت نزون داخلي وتحركات لالىئين  كما تسببت الحالة األمنية المتقلبة في  مال مالي في تدهور ملموس لألمن الغذا

، مدمرة الكثير من التقدم المحر  منذ 3102في ىنو  السننننننودان في ديسننننننمبر/كانون األول  العدائيةاألعمال ، وتفجرت البلدفي ىميع أنحاء 

  3100 عام ادمتقالل في

 أربعة اتجاهات في األمن الغذائي تشكل الحاجة إلى المساعدة الغذائية

  قرارهاوامنت وامنتخدام األغذية األغذية، إلى وماديا ايتوناديا الوصنول وإمكانية األغذية، رتوافيعرف األمن الغذائي وفقا ألربعة أبعاد:  -2

 ذات الولة بهذ  األبعاد  3102وتنايش فيما يلي ادتجاهات السائدة في عام  (3) الزمن مرور مع

 لهشةلألمن الغذائي في البيئات ا الشديدة الطقسأحوال تهديد 

ية بتغير المناخ  3102تقرير  أ ننننننار -8 ية المعن ناتجة من ارتفاع درىة حرارة  الطقسأن التغيرات في أنماط إلى للجنة الحكومية الدول ال

ودحظ أن نسنبة كبيرة من أولئك الذين هم في حاىة إلى المسناعدة الغذائية يعيشنون في  (4)األرض منوف ترفع مسنتويات انعدام األمن الغذائي،

 تعاني من نضو  الموارد  هشةبيئات 

تضنننرر  (0منها في األعوام السنننابقة، ولكن الحادت التي حدثت كانت يامنننية:  3102أيل عددا في عام  الشنننديدة الطقس أحوالكانت و -9

تضنننرر  (2من إعونننار ماهامنننن؛  مليون  نننخو في ميانمار وبنغالديش 2 0تضنننرر  (3في الفلبين من إعونننار هايان؛  السنننكانماليين 

الفيضننانات مناطق كبيرة من  ياناىت (2من الفيضننانات التي أعقبت األمطار الغزيرة؛ ونيبال  ننخو في  ننمال الهند وإندونيسننيا  321 111

في  حالة الجفافرار امننتم (4؛ السننريعة ننخو في السننودان من األمطار الغزيرة والفيضننانات  211 111تضننرر  (2مدغشننقر ومو امبيق؛ 

 منطقة الساحل، على الرغم من تحسن مقوط األمطار  

 3102في عام  األغذيةاستمرار ارتفاع أسعار 

تريليون دودر أمريكي، وهو ما  02 0في المائة لتونننننل إلى  2بنسنننننبة  3102و 3103ات األغذية في العالم بين عامي  وارد تراىعت -01

المسننتوردة لألغذية  وامننتمر ارتفاع أمننعار األغذية ولكنها ظلت مسننتقرة: وتراىع مؤ ننر متومنط الدخل ان المنخفضننة خفف العبء عن البلد

، ولكنه كان يزيد كثيرا عن مستويات األمعار 3102في عام  نقاط 301في المائة ليول إلى  3أمعار األغذية لمنظمة األغذية والزراعة بنسبة 

  (5)( 3)انظر الشكل  3311-3112 المسجلة أثناء أ مة

                                                                 
(3)

حالة انعدام األمن   3102غذائي  منظمة األغذية والزراعة، والوندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي  الوادر عن القمة العالمية لألمن ال 3111تم تعريفه في إعالن عام  

   روما، منظمة األغذية والزراعة : األمن الغذائي بأبعاد  المتعددة3102الغذائي في العالم 

(4)
  /http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1انظر:  

(5)
  3102يناير/كانون الثاني  1بتاريخ  3  تم الحوول على اإلحوائيات الواردة هنا وفي الشكل /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/enانظر:  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 3102 إلى عام 3111 عام في منظمة األغذية والزراعة من األغذيةمؤشر أسعار : 3الشكل 

 والسكر  ، ومنتجات األلبان، واللحوم،الزيتيةبذور الويشمل الحبو  الغذائية، و(  3112-3113في الفترة  011مؤ ر أمعار األغذية لمنظمة األغذية والزراعة )المؤ ر =  المودر:

 

 الدخل زيادة عدد سكان العالم مع زيادة تحضرهم وتركزهم في البلدان المتوسطة

وتقتضنني الزيادة المتويعة في عدد  (6)، وبوننفة رئيسننية في البلدان النامية 3102و 3111بين عامي  نسننمة مليار اد عدد مننكان العالم  -00

المتويع من ويعيش نونف منكان العالم في مناطق حضنرية، و (7)في المائة  41العالم بنسنبة في  األغذية يادة إنتام  3121السنكان بحلول عام 

  األغذيةعلى إنتام  أكبرلينتج عن ذلك ضغط  (8)من المناطق الريفية، السكانهجرة  معأن تزداد هذ  النسبة 

ومن المحتمل أن تزيد هذ  النسبة  (9)،الدخل الفقراء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في بلدان متومطة انالسكويعيش ثالثة أرباع  -03

البلدان المتومطة الدخل  ويد يؤدي النمو اديتوادي إلى  يادة الدخل والحد من الجوع، ولكن ذلك لن يحدث  فئةمع انتقال مزيد من البلدان إلى 

ن  (10)امال ومسنتداما إد إذا كان النمو  ن النمو اديتونادي الحكومات من أخذ  مام المبادرة في مواىهة الشنواغل الداخلية المتعلقة باألمن وي مك 

 الغذائي 

ة لمنتجات تعتمد يات الغذائيبتغيرات في األفضلالدخل  ةالمتومط فئة البلدانويد يقترن النمو اديتوادي، و يادة التحضر، وادنتقال إلى  -02

األمر الذي يزيد من الطلب على اإلنتام الزراعي  ويمكن أن تؤدي هذ  التغيرات في النظام الغذائي إلى "العبء المزدوم  –على كثافة الموارد 

  (11)لسوء التغذية" الذي يوىد فيه فرط التغذية ونقو التغذية في نفس التجمع السكاني 

                                                                 
(6)

 نيويور    3103التويعات السكانية في العالم: تنقيح عام   3102والشؤون ادىتماعية باألمم المتحدة،  عبة السكان، إدارة الشؤون اديتوادية وادىتماعية  

(7)
  :03. Rome, -. ESA Working Paper No. 12World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 revisionAlexandratos, N. and Bruinsma, J. 2012. 

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdfble at: FAO. Availa 

(8)
 evier: ty. ElsCohen, B. 2006. Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainabili

Technology in Society, 28 (2006) 63–80. 

(9)
  income countries?-quarters of the world’s poor live in middle-Global poverty and the new bottom billion: What if threeSummer, A. 2010. 

Brighton UK, Institute of Development Studies. 

 دودرا أمريكيا كبلدان متومطة الدخل  03 222دودرا أمريكيا و 0 134لدان التي يبلغ فيها نويب الفرد من الدخل القومي اإلىمالي ما بين ويونف البنك الدولي الب

(10)
  روما، منظمة : األبعاد المتعددة لألمن الغذائي3102 حالة انعدام األمن الغذائي في العالم  3102منظمة األغذية والزراعة، والوندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي،  

 األغذية والزراعة 

(11)
 روما، منظمة األغذية والزراعة   3102حالة األغذية والزراعة في العالم   3102 منظمة األغذية والزراعة، والوندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي، 

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
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 تدني القدرة على الوصول إلى شبكات األمان زيادة االحتياجات مع

، بدأت بلدان نامية عديدة تسنتثمر في برامج  نبكات األمان التي تتيح 3113-3112والويود في عامي  األغذيةفي أعقا  أ مات أمنعار  -02

، و يادة ةاألغذيعانون من انعدام األمن الغذائي للحد من أثر ارتفاع أمعار الضعفاء أو الذين ي السكانأو القسائم إلى  األغذيةالنقد أو ت تحويال

  ولشنبكات األمان أهمية خاصنة في المناطق المعرضنة لخطر التدهور البيئي والكوارث الطبيعية تتمثل في الونمودالدخل، و يادة القدرة على 

 أنها تشجع الممارمات الزراعية المستدامة وحماية مبل العيش 

ووضنعت منيامات  (12) 3111بلدا في عام  23 عددبلدا، مقارنة ب 13، بلغ عدد البلدان التي توىد بها  نبكة أمان وطنية 3102وفي عام  -05

شننناء أو تحسننين في المائة من البلدان النامية خطط إلن 31بلدا في أفريقيا ىنو  الونننحراء وىنو  آمنننيا، وتوىد في  31لشنننبكات األمان في 

مل المعني بالتنمية في مجموعة العشننرين و ننراكة بومننان من أىل التعاون اإلنمائي الفعال أهمية إدرام افريق العالوأبر   (13) ننبكات األمان 

 األمن الغذائي والتغذية في ميامات  بكات األمان الوطنية 

ول الذين لم تتوفر لهم القدرة على الحو السكانىتماعية ظل محدودا في ميايات عديدة: فقد بلغت نسبة غير أن الوصول إلى الحماية اد -06

هذ  القدرة في أفريقيا  افي المائة كما بلغت نسنننبة األمنننر التي لم تتوفر له 41على أي  نننكل من أ نننكال الحماية ادىتماعية في البلدان النامية 

 (14)في المائة  22ىنو  الوحراء 

 الذين يعانون من نقص التغذية مع بقائه مرتفعا إلى درجة غير مقبولة السكاناجع عدد تر

في المائة من مكان العالم  وتنايو هذا الريم  03مليون  خو، أي  323بنحو  3102يدر عدد الذين يعانون من نقو التغذية في عام  -01

انت حادت تراىع نقو التغذية ملحوظة ولكنها وك (01)  3103منذ عام مليون  نننخو  34، وبنحو 1130مليون  نننخو منذ عام  022بنحو 

ومن بين (  2في أفريقيا ىنو  الونننحراء )انظر الشنننكل وخاصنننة د تزال المسنننتويات مرتفعة إلى درىة غير مقبولة وكانت تتسنننم بالتفاوت  

ولن تحقق  (15) في المائة 31 طفال دون الخامسنننةونسنننبة األفي المائة؛  41نسنننبة النسننناء والفتيات ر ، تقد  ن من نقو التغذيةويعانوع من مجم

 (16) 3102بلدان كثيرة الهدف اإلنمائي لأللفية المتعلق بخفض الجوع بمقدار النوف بحلول عام 

  

                                                                 
(12)

 وا نطن العاصمة   3102الفجوة  حالة  بكات األمان ادىتماعي لعام  مد  3102البنك الدولي   

(13)
 وا نطن العاصمة   بكات األمان تحقق أهدافها: أثناء األ مات وفي حادت اد دهار   3103صندوق النقد الدولي والبنك الدولي   

(14)
 وا نطن العاصمة   3133-3103مل امتراتيجية البنك الدولي للحماية ادىتماعية والع  3103البنك الدولي   

(15)
 تقرير األمين العام: تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع، بما في ذلك عن طريق الشراكة العالمية من أىل التنمية  3112المجلس اديتوادي وادىتماعي لألمم المتحدة   

(E/2007/71)  نيويور   

(16)
 متان في:  3102 تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لمتحدة  انظر الملحق األول واألمم ا 

 english.pdf-2013-report-2013/mdg-http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
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 3102-0991انتشار نقص التغذية حسب المنطقة، : 2الشكل 

 

  روما، المتعددة  أبعاد: األمن الغذائي ب3102ام األمن الغذائي في العالم حالة انعد  3102، األغذية العالمي والوننننننننندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج ،المونننننننندر: منظمة األغذية والزراعة
 منظمة األغذية والزراعة 

 

، 3100في المائة في عام  34إلى  0111في المائة في عام  21انتشننار التقزم العالمي بين األطفال دون الخامسننة من  وانخفضننت نسننبة -08

 في المائة في 31مليون طفل موننننننا  بالتقزم، يعيش  042في بعض المناطق  ومن بين  مقلقةولكن المسننننننتويات د تزال مرتفعة إلى درىة 

وعلى الرغم  (18)،(17)بلدا في أفريقيا ىنو  الوننحراء وىنو  آمننيا  30في المائة على األيل في  21إلى بلدا  وتوننل نسننبة انتشننار التقزم  02

 (19)عاما في بعض البلدان في أفريقيا  31من ادتجا  نحو ادنخفاض، فإن عدد األطفال الموابين بالتقزم  اد عما كان عليه منذ 

تنمية  ، ويؤثر ذلك بالتالي على اديتونننادات والعليمي، والتحونننيل التو اإلدراكيثار عميقة فيما يتعلق بالونننحة، والنمولنقو التغذية آ -09

 في المائة من الناتج اإلىمالي المحلي في أوغندا  4ويدرت الخسنننننائر اديتونننننادية الناتجة من نقو التغذية بين األطفال دون الخامسنننننة بنحو 

 الغذائية وذلك للقضاء على الجوع بوورة عاىلة  ةويجب أن تتواصل ادمتثمارات في النهج ادبتكارية للمساعد (01)يا في المائة في إثيوب 02و

 استجابة البرنامج

، معظمهم من النساء واألطفال 3102بلدا في عام  22مليون  خو في  1 31نحو إلى غذائية مبا رة  ةمساعد بتحويالت البرنامجيام  -31

تطلبت موارد امننتثنائية ومرونة في ادمننتجابة، وحادت  3102في عام  2(  وكانت هنا  أربع حادت طوارئ من المسننتوى 2)انظر الشننكل 

 نظمواليمن  ولم تونننننل النداءات الموىهة إلى  ،والونننننومال ،ومالي ،في ىمهورية الكونغو الديمقراطية 3طوارئ مسنننننتمرة من المسنننننتوى 

 ىميع التحديات على  البرنامج تغلبإلى هذ  الدرىة من يبل، ومع ذلك، فقد  البرنامجادمتجابة في 

و الذين يعانون من نق السكانمعظم و  من الناس كثيرب عدد أكبرلها آثارها اإليجابية على  البرنامجولكن المساعدة الغذائية المقدمة من  -30

اآلخذة في ادرتفاع يد ولدت اإلرادة السيامية والموارد الال مة لمواىهة  قوميةالل والتغذية يقيمون في بلدان متومطة الدخل، نظرا إلى أن الدخ

                                                                 
(17)

 . New York. Available at: Child Nutrition. The achievable imperative for global progress ImprovingUNICEF. 2013. 

http://www.unicef.org/media/files/nutrition_report_2013.pdf 

(18)
 Technical Report Series  . Report of a WHO Expert Committee. WHOical status: the use and interpretation of anthropometryPhysWHO. 1995. 

http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_854.pdf854. Geneva. Available at:    

(19)
متان في: تكلفة الجوع في أفريقيا )المرحلة األولى(  روما    3102مفوضية ادتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق للشراكة الجديدة من أىل تنمية أفريقيا )نيباد(   

africa-erhung-http://www.wfp.org/content/cost 
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عدة التقنية لوضنننع منننيامنننات األمن الغذائي انعدام األمن الغذائي ومنننوء التغذية  ونتيجة لذلك،  اد الطلب من الحكومات المضنننيفة على المسنننا

 والتغذية وبرامج  بكات األمان الوطنية، و يادة يدرات الو ارات على تنفيذها 

منية الوطنية، درالمسناعدة التقنية الال مة إلعداد برنامج للتغذية المفومن الونعب تحديد مقدار هذا الدعم فيما يتعلق بأعداد المسنتفيدين:  -33

عات الداعمة التو يع العام، والمشرو نظمن من كفاءة س  نولوىيات المبتكرة التي تحمثال، يمكن في النهاية أن يستفيد منها ماليين األطفال  والتك

لذي د يمكن ا البرنامجمن ، وعمليات نقل المعارف لتحسننننين تحليل األمن الغذائي هي أمثلة على الدعم المقدم تكميليةلإلنتام المحلي لألغذية ال

  السكاند يمتد ليتجاو  عد البرنامجعمل أثر   ومن الواضح أن للمساعدة الغذائيةالمبا رة  التحويالتيياس كميته من حيث عدد المستفيدين من 

مكين على تالدخل  ةطوالمتومن ة يادة يدرة الحكومات في البلدان المنخفضنيتجلى من خالل الذين يحونلون على المسناعدة المبا نرة، ومنوف 

  األغذيةالضعفاء من الحوول على  السكان

من التوننندي للجوع في منننيايات تراوحت بين مدن تقع في بلدان متومننطة  البرنامجالنقد والقسنننائم واآلليات األخرى  تحويالتنت ومك   -32

 لبرنامجا في نت األنشننطة الداعمة للقدرة على الوننمود والشننراء من أىل التقدم  ومك  موالمتخلفة النالدخل ومناطق الالىئين والمناطق الريفية 

  وتما نيا مع التحول إلى تقديم المسناعدة الغذائية، يام نظم غذائية مسنتدامةمن مسناعدة المجتمعات المحلية في تحسنين  نبكات األمان وتطوير 

  تقودها الحكوماتالتي التودي للجوع مبادرات من أىل ئمة على السوق يا أدوات بتطويربتحسين القدرات المؤمسية و البرنامج

، سنينمؤ ننر المسنناواة بين الجن، والنسنناء، والرىال وذلك من خالل امننتعمال فتيانبرامجه دحتياىات الفتيات، وال تلبية البرنامجويكفل  -32

 نمل للسننيامننات الذي يجري كل أربع منننوات لدعم ادتسنناق في األمم المتحدة  ومننوف تمك  كما يضننطلع بتنفيذ توصننيات ادمننتعراض الشننا

 من األداء على أعلى المستويات في السنوات القادمة  البرنامج "الوفاء بالغرضمبادرة "التغيرات المنفذة من خالل 

والفهم المتزايد ألهمية  الجهات المانحة، وعبرت عن ثقة 3113هي األعلى منذ عام  3102في عام  البرنامجوكانت المسنننننناهمات في  -35

يما تلك التي د منو –المسناعدة الغذائية في بيئة عالمية متغيرة  غير أن التفاوت في تو يع التمويل أدى إلى حادت من النقو في عدة عمليات 

 التويعات  دونضعفا السكانية  الفئاتض أكثر وكانت المساعدات المقدمة لبع –لم تتودر عناوين الوحف 

 

  3102البلدان التي كان بها مستفيدون من البرنامج في عام : 2الشكل 
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 كفل البرنامج الحصول على األغذية في حاالت الطوارئ المعقدة

 تم تومننيع نطاق: فقد 3102في  البرنامجهي أضننخم عملية اضننطلع بها  كانت حالة الطوارئ اإلنسننانية في الجمهورية العربية السننورية -36

 نننخو بحلول نهاية العام   مليون 2 2نحو إلى تقديم المسننناعدة تشنننمل مليون  نننخو في يناير/كانون الثاني ل 3 0نحو تي تدعم األنشنننطة ال

 لبرنامجا ناملة لألطفال دون الثانية  كما يدم  تكميليةغذية و نملت المسناعدة الغذائية برنامج تغذية يائما على القسنائم للحوامل والمرضنعات وت

منظمة بخووص عمليات في بيئات ملوثة كيميائيا  وتسبب اديتتال على نطاق وامع وتعدد نقاط التفتيش في الحد من  02 إلى المشورة التقنية

يق، بشنكل متكرر لقطع الطر البرنامجمن  ةالمقدم األغذيةن المحتاىين  وتعرض المقاولون الذين كانوا ينقلو السنكانالقدرة على الوصنول إلى 

 د ميما الموظفين الوطنيين، لمستويات مرتفعة من انعدام األمن و، البرنامجوخطف السيارات، وادختطاف  وتعرض موظفو 

في الشنننمال والحركات ادنفونننالية في الجنو   نزاعبب الوفي اليمن، تعرض وصنننول المسننناعدة اإلنسنننانية بشنننكل متكرر للتقييد بسننن -31

منظمة األمم ل   وكانت عمليات اختطاف الموظفين الدوليين تمثل  اغال خطيرا، من أمثلته اختطاف موظف تابعالبلدوالتطرف في ىميع أنحاء 

 يادة  رنامجالبل تقييم المخاطر وإدارتها، امتطاع في أكتوبر/تشرين األول  وعلى الرغم من التحديات، ومن خال (يونيسفالمتحدة للطفولة )ال

 ماليين  خو  2المقدمة خالل ذلك العام لتول إلى  ةالمساعد

يدم،  رنامجالبللعاملين في مجال المسنناعدة اإلنسننانية في  ننرق ىمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن  كبيراو ننكلت الميليشننيات تهديدا  -38

دخل نشنر فرية الت وأدىالنقد والقسنائم  ت وتحويال األغذيةمليوني  نخو كل  نهر من خالل عمليات تو يع  إلى رغم ذلك، المسناعدة الغذائية

 والمنظمات اإلنسانية األخرى  البرنامجتحديات إضافية أمام إلى بعثة تحقيق ادمتقرار  من ىانبالتابعة لقوات األمم المتحدة 

 مشننردين، مع  ننركائه، إلى أ ننخاص البرنامجالقدرة على الوننمود  ووصننل بناء اإلغاثة و أعمالفي الشننمال  نزاععاق الأوفي مالي،  -39

  3102 عام مستفيد في 243 111ودىئين من بين  ياداخل

تشرين الثاني مببا /  وكان القتال في ىنو  كردفان في نوفمبر3102 خو في  مليون 2 2 إلى ةالمساعد البرنامجوفي السودان، يدم  -21

تحد من وصنننننول المسننننناعدات  نزاع، وفي دارفور ظلت التحديات األمنية المتمثلة في خطف السنننننيارات والاألغذيةفي تويف عمليات تو يع 

 وتعرض حياة الموظفين للخطر 

لتوننل إلى  همسنناعداتنطاق  البرنامج ومننع، 3102بة للعنف الطائفي في ىمهورية أفريقيا الومننطى في ديسننمبر/كانون األول وامننتجا -20

 ننخو  وأدى انهيار المؤمننسننات ادىتماعية واديتوننادية والمنفذة للقانون إلى انتشننار النهب والسننرية وتهديد النسنناء  وامننتجابة  322 111

 الغذائية ويدم تدريبا أمنيا إضافيا لموظفيه  اعداتهنطاق مس البرنامج ومعلذلك، 
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 تحدي القضاء على الجوع

لتنسننيق برامج األمن  3103األمين العام لألمم المتحدة في عام  طلقهاالجوع  ويد أ للقضنناء علىرهية ىريئة  "تحدي القضنناء على الجوع" تعتبر مبادرة

  في مائة بنسبة السنة طوال الكافي الغذاء على الحوول (3؛ العمر من الثانية دون األطفال تقزم على القضاء (0الغذائي والتغذية على خمس ركائز هي: 

 أو األغذية في الفايد على القضنناء (2؛ المائة في مائة بنسننبة  المال   صننغار ودخل إنتاىية  يادة (2؛ مسننتدامة الغذائية الن ظ م ىميع تكون أن (2؛ المائة

ت، ويادة المجتمع المدني، ومنظمات األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات تعهدات بتوننعيد وتنسننيق   ويدمت الشننركاالطعام فضننالت

 إىراءاتها على أماس هذ  الركائز الخمس 

تحدي القضاء "بادرة للتوفيق بين مياماتهم وخططهم وم 3102في عام  ةالزراعي ومنظمة األغذية والزراعة والوندوق الدولي للتنمية البرنامجوتعاون 

 وصدارته في مسألة األمن الغذائي في التزاماته تجا  الركائز الخمس ىميعا  للبرنامج  ويتجلى النهج الكلي "على الجوع

ع المستوى ، تحت رعاية فريق العمل الرفيالبرنامجوموف يضطلع (  3102-3102) في الخطة ادمتراتيجية "تحدي القضاء على الجوع"يد روعي و

فرية العمل ل التابع، بقيادة عملية التنسننيق في منظومة األمم المتحدة وعلى المسننتوى القطري  كما يشننار  في ييادة الفريق العامل معني باألمن الغذائيال

التقزم ويكفل إنشنننناء (، ومنظمة الوننننحة العالمية للحد من يونيسننننفمع منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )ال 0زة يركبال ةالمعني

لتحسننين تغذية األمهات والرضننع واألطفال ومواىهة مسننألة نقو المغذيات الدييقة   3103الروابط المبا ننرة باألهداف السننتة لجمعية الوننحة العالمية 

  3منظمة األغذية والزراعة في ييادة الفريق العامل فيما يتعلق بالركيزة مع  البرنامج يشتر وموف 

مليون دودر أمريكي  33عملية طوارئ بتكلفة  البرنامج، أطلق 3102تشننرين الثاني /وعندما ضننر  إعوننار هايان الفلبين في نوفمبر -23

د ي البرنامج، كان 3102 ننهر ديسننمبر/كانون األول  نهاية ليتي، مننامار، مننيبو الشننمالية، ىزيرة باناي  وبحلول –في أكثر المناطق تضننررا 

 النقد و األغذيةتحويالت بطفل دون الخامسة  21 111وصل إلى مليون مستفيد منهم 

 حاالت الطوارئ المعقدة على عدد متزايد من الحوادث األمنية اشتملت

مة الموظفين المعرضننين لمسننتويات ، أن يحسننن من أنظمته األمنية لكفالة مننال2، في حادت الطوارئ من المسننتوى البرنامجكان على  -22

  وأو مقاول البرنامجحادثا أمنيا كان موظفو  0 120أثناء الخدمة، غير أنه تم اإلبالغ عن  البرنامجمرتفعة من الخطر  ولم يقتل أي من موظفي 

  3103عن عام  في المائة 02رها في المائة، وذلك بزيادة يد 23طرفا فيها، وبلغت النسبة المئوية للحوادث ذات الولة بالعمل  ه أو  ركا

 تركيز البرنامج على األيام األلف األولى، وحاالت نقص المغذيات الدقيقة، والفتيات المراهقات

 امجالبرن، يدم نظرا لكون األيام األلف األولى من الحياة "نافذة الفرص" للحيلولة دون اإلضننننننرار بعملية النمو بشننننننكل د يمكن عالىه -22

و نركاه   البرنامجىمع  ، نهرا لمنع التقزم  وفي مو امبيق ومالوي 32أ نهر و 4ألطفال الذين تراوحت أعمارهم بين التكميلية إلى ااألغذية 

راكة مع ، في  ننننالبرنامج ننننهرا  وعالج  32أ ننننهر و 4في األطفال الذين تراوحت أعمارهم بين  اغذائي تدخال 02أدلة على منع التقزم أثناء 

وبلغت نسبة  ؛طفل من التقزم 332 111طفل من موء التغذية الحاد، و مليون 0 2طفل من موء التغذية الحاد المعتدل، و مليون 0 2 يونيسفال

ئة 24 ننننننهرا من هؤدء األطفال  32أ ننننننهر و 4األطفال الذين تراوحت أعمارهم بين   إلىأيضننننننا منتجات تغذوية  البرنامج  ويدم في الما

جزء كإلى أمر األطفال الوغار  البرنامج ووصلمن الحوامل والمرضعات، ومشورة ورمائل تتعلق بالتغذية لزيادة فعالية العالم   يونمل 2 2

 لدعم المساواة بين الجنسين  فتيانامتهدافه للرىال وال من

األلف األيام حكومة بالتغذية الجيدة أثناء  24عضنويتها، التزاما منيامنيا من  في البرنامج، التي يشنار  "التغذية"تعزيز حشندت حركة و -25

، التي امننتمرت في  يادة القدرات الوطنية على )ريتش( في مبادرة القضنناء على الجوع ونقو التغذية لدى األطفال البرنامجاألولى  و ننار  

 لتغذية البرمجة المراعية ل
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من حادت التقزم، بدأ  في المائة 31متجابة لألدلة التي ظهرت حديثا على أن نقو التغذية أثناء الحمل هو السبب في نسبة تول إلى وا -26

  (20)لتحسن التغذية بين الفتيات المراهقات لكسر دائرة الجوع بين األىيال  يونيسفال راكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان و البرنامج

ركة ، باد نننترا  مع  نننالبرنامج، التي ين تج الكثير منها محليا  وحسنننن مغذيةوامنننتعمال األغذية التكميلية ال تطوير البرنامجوواصنننل  -21

Royal DSM لوحيةا الخدمات على للحوول كلينتون مبادرة"، من تقوية المغذيات الدييقة في تحويالت المساعدة الغذائية، ويدم دعما إلى  "

 محلية   مغذيةتكميلية لحكومات حول إنتام أغذية المشورة إلى ا إمداءفي تقديم  تمثل

 دعم البرنامج لشبكات األمان بتقديم األغذية الكافية على مدار العام

ان، الضنننعفاء على مدار العام  وفي كثير من البلد السنننكانبدعم  نننبكات األمان وتنفيذها لكفالة توفير األغذية الكافية  البرنامجيضنننطلع  -28

يتعلق  اكانت األمنر التي ترأمنها النسناء أكثر معاناة من انعدام األمن الغذائي من تلك التي يرأمنها الرىال: ولمعالجة الثغرات بين الجنسنين فيم

 بشبكات األمان لتالئم السيايات المحلية متعلقة ه البرامج البرنامج، عدل األضعف السكانبالحوول على األغذية وكفالة الوصول إلى 

أضذذذخم شذذذبكة أمان  –التوزيع العام الموجه في الهند  نظامالمسذذذاعدة التي تتجاوز التحويالت المباشذذذرة لألغذية: النموذث الثالثي للبرنامج يحسذذذن 

 اجتماعي في العالم

قيرة في الهند بتقديم كميات  نهرية مدعومة ماليا من القمح واألر  والسنكر والكيرومنين  مليون أمنرة ف 42 "التو يع العام الموىه في الهندنظام "خدم ي

 دكان للبيع بأمعار منوفة  211 111الشراء والنقل والتخزين والتو يع من خالل  النظامهذا ويشمل تنفيذ 

في المائة من الحبو   23في المائة و 21العقد الماضي أن ما بين التو يع العام الموىه: تدل الدرامات التي أىريت في  نظاموثمة تباين ملموس في أداء 

غذية ذلك أن األ –الغذائية د توننل إلى األمننر المسننتهدفة، وأن األمننر الضننعيفة د تسننتهدف بشننكل ىيد وأن انعدام الشننفافية أدى إلى "حادت تسننر " 

 ة آلثار خطير األضعف السكانال أوىه القوور يائمة، ويتعرض بشكل غير يانوني  وطبقت تدابير توحيحية ولكن د تزنظام تتسر  من ال

من السنوات الخمسين التي أمضاها في التعاون مع الحكومة لتحسين  بكات األمان في الهند، فتحول حديثا من تقديم المساعدة الغذائية  البرنامجوامتفاد 

ام الموىه وذلك بموىب مذكرة تفاهم مويعة مع و ارة  ننؤون المسننتهلكين واألغذية التو يع الع نظامإلى إمننداء المشننورة وتقديم الدعم التقني لتحسننين 

وهو  –وىه التو يع العام المنظام أيضنننا بالدور الرئيسننني في إعداد النموذم الثالثي )التأمين، والتعزيز، والتوفير( ل البرنامجوالتو يع العام  واضنننطلع 

 ىيا لتسليم األغذية المدعومة إطار وطني ألفضل الممارمات يقوم على التكنولو

ي لمسناعدة حكومات الوديات في تخونيو الدعم الغذائ البيولوىية بالسنمات الهوية تحديدالتو يع العام الموىه طريقة  نظامويسنتخدم النموذم الثالثي ل

لى العمليات غير المشروعة لتحويالت األغذية وكفالة امتبعاد من د يستحقون هذا الدعم  كما يساعد حكومات الوديات في القضاء ع األضعف لسكانل

 المدعومة وىعل عمليات التسليم للمستفيدين أكثر مهولة  

 النقد والقسائم

ذي تحدد  لتم تو يع النقد والقسنائم لدعم الحونول على منلة أغذية متوا نة في حالة كون هذا الخيار مجديا من حيث تكلفته، على النحو ا -29

 مليون مسننننتفيد في 1 2 ، وصننننلت ييمة النقد والقسننننائم إلى3102للسننننيايات التشننننغيلية واحتياىات المسننننتفيدين  وفي عام  البرنامجتقييمات 

ئة من  31بلدا؛ وبلغت النفقات ذات الوننننننلة  23برنامجا في  33 ية الطوارئ المتعلقة ا ننننننتملت   ومجموع نفقات المشننننننروعاتفي الما عمل

 مليون دودر أمريكي  202على نفقات للنقد والقسائم بلغت ، البرنامجن السوريين، وهي أضخم برنامج نقد ويسائم ينفذ  بالالىئي

                                                                 
(20)

 based interventions for -EvidenceBhutta, Z., Das, J., Rizvi, A., Gaffey, M., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A. and Black, R. 2013. 

-http://thousanddays.org/wp Available at: improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost?

content/uploads/2013/06/Nutrition2_p40_65.pdf 

http://thousanddays.org/wp-content/uploads/2013/06/Nutrition2_p40_65.pdf
http://thousanddays.org/wp-content/uploads/2013/06/Nutrition2_p40_65.pdf
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  اد 3102ونهاية  3103تضنناعفت النفقات عشننرين ضننعفا؛ وبين نهاية ومنذئذ ، 3113امننتخدام النقد والقسننائم في عام  البرنامجوبدأ  -21

مليون دودر أمريكي  و اد امننننننتخندام التحويالت اإللكترونينة، التي يعند تزويرهنا أكثر  221ماليين دودر أمريكي إلى  312من  البرنذامج

  3100صعوبة من تزوير النقود أو القسائم الوريية، ثالثة أضعاف منذ عام 

حماية األروان ومنبل العيش من خالل تقديم الدعم لاليتونادات المحلية  وفي األردن، يدرت ييمة ومناعدت تحويالت النقد والقسنائم في  -20

، ويدر أن هذ  العمليات ضننخت في اديتونناد 3102في المائة من الناتج اإلىمالي المحلي في عام  2 1التحويالت القائمة على القسننائم بنسننبة 

 (21)إلى خيار تحويالت األغذية العينية، لتسربت معظم المكامب خارم البلد  البرنامج جألفلو دودر أمريكي: مليون  011الوطني مبلغ 

 مساعدة الالجئين السوريين في لبنان بالقسائم اإللكترونية

م الوريية ئحوننل الالىئون السننوريون في لبنان على يسننائم وريية ويسننائم إلكترونية، وتعرف األخيرة أيضننا بامننم البطايات اإللكترونية  وكانت القسننا

لتي يعينها اتتطلب من المسننتفيدين  ننراء ىميع أغذيتهم دفعة واحدة، أما القسننائم اإللكترونية فيمكن امننتخدامها في أي ويت ولدى أي دكان من الدكاكين 

 دين إلى موايع التو يع  ويعاد  حن البطايات اإللكترونية كل  هر من خالل الموارف الشريكة، وأدى عدم وىود حاىة إلى حضور المستفيالبرنامج

 إلى تعزيز مالمتهم 

في المائة من الالىئين المسننتفيدين  13 في حالةيد تحول عن القسننائم الوريية إلى القسننائم اإللكترونية في لبنان  البرنامج، كان 3102وبحلول نهاية عام 

من  البرنامج، المسنناعدة في هذا التحول  ومننوف يزيد مجالبرنادىئ  ويدم الخبراء من  ننركة مامننتركارد،  ننريك  223 111المسننتهدفين وعددهم 

    3102امتخدام القسائم اإللكترونية في مور والعراق واألردن في عام 

 التغذية المدرسية

ستفيدين  ويدم مركز ادمتيا  التابع في المائة من الم 32 بنحو ، حيث تستأثرالبرنامجظلت التغذية المدرمية تمثل واحدا من أكبر برامج  -23

 دعم إلى البلدان في ادنتقال إلى الملكية الوطنية الفي البرا يل المساعدة التقنية و للبرنامج

والزراعة المحلية،  خمسننننة أهداف، هي:  ننننبكات األمان، والتغذية، والتعليم، البرنامجالتغذية المدرمننننية المنقحة في وتعالج مننننيامننننة  -22

في المائة من المكاتب القطرية األنواع الجديدة من  21وادنتقال إلى الملكية الوطنية  و ننننملت الومننننائل المبتكرة التي ىرى امننننتكشننننافها في 

الحكومة  سنلفادور إلىاألغذية، والروابط بالمزارعين أصنحا  الحيا ات الونغيرة، والنقد والقسنائم  ومع انتقال برنامج التغذية المدرمنية في ال

 بلدا  23ادنتقال إلى  نجزت، ارتفع عدد البلدان التي أ3102في عام 

، الذي  ننار  في "3102 العالم لعامفي حالة التغذية المدرمننية "في مجال التغذية المدرمننية في منشننور  للبرنامجوتجلى الدور القيادي  -22

بلدا  ادت من التغذية المدرمننننية امننننتجابة لأل مة منذ عام  23وذكرت الدرامننننة أن  (22) نماء الطفلوالشننننراكة من أىل  إعداد  البنك الدولي

 (23)، مؤكدة أهميتها كشبكة أمان اىتماعية 3113

ي المنتدى ف"تغذية األبدان، تغذية العقول"  مبادرة (نسنكواليووالثقافة ) والعلم للتربية المتحدة األمم ومنظمة يونيسنفوال البرنامجوأطلق  -25

لتحسنننننين حونننننول األطفال الضننننعفاء على تعليم عالي الجودة  ونفذت المبادرة كمبادرة رائدة في هايتي  3102 اديتونننننادي العالمي في عام

 ومو امبيق والنيجر وباكستان 

                                                                 
(21)

 متاحة ]باإلنكليزية فقط[ في:  في األردن للبرنامجوالقسائم التابع  درامة األثر اديتوادي: األثر المبا ر وغير المبا ر لبرنامج األغذية  3102برنامج األغذية العالمي   

2014-april-programme-voucher-food-wfp-study-impact-economic-http://www.wfp.org/content/jordan  

(22)
 worldwide-feeding-school-http://www.wfp.org/content/state-2013انظر:  

(23)
 حضور في كل هذ  البلدان  للبرنامجلم يكن  

 

http://www.wfp.org/content/jordan-economic-impact-study-wfp-food-voucher-programme-april-2014
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ائية النظم الغذكيف مع تغير المناخ لدعم الحصذذذذول على األغذية الكافية في اسذذذذتفاد البرنامج من خبرته في بناء القدرة على الصذذذذمود والت

 المستدامة

في بناء القدرة على الونمود من خالل البرامج المكملة كإنشناء األصنول، والتغذية، و نبكات األمان، والمسناعدة الغذائية  البرنامجأمنهم  -26

  ووصلت أنشطة مواىهتهاإدارة مخاطر الكوارث وآليات والحكومات على المحلية ن طريق بناء يدرات المجتمعات نشاء األصول، وعإمقابل 

  3102بلدا في عام  23مليون مستفيد في  0 02برنامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول إلى 

في إدارة مخاطر المناخ والتكيف مع تغير المناخ  وفي إثيوبيا والسنغال، ماعدت المحلية تمعات وتتزايد أهمية مساعدة الحكومات والمج -21

 قسطالتي تعاني من انعدام األمن الغذائي في بناء القدرة على الوننننننمود في مواىهة كوارث الالمحلية المجتمعات  "مبادرة الوننننننمود الريفي"

 في ذلك التأمين، وإدارة الموارد الطبيعية، وادئتمانات البالغة الوغر، والمدخرات  المتكررة وذلك من خالل نهج إدارة المخاطر، بما

في مالوي وىمهورية  طقسإ اء مخاطر أحوال ال الضننننننعفتعاونه مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية للحد من  البرنامجوواصننننننل  -28

 ات األمم المتحدة األخرى والمؤمسات البحثية تنزانيا المتحدة في  راكة مع منظم

في إعداد طرائق لتحليل آثار تغير المناخ على األمن الغذائي  (C-ADAPT" )مبادرة التكيف مع المناخ واإلدارة وادبتكارت "ومننناعد -29

، امنننتخدمت أداة التقييم المبكر لسنننبل العيش "Project Concern International" لمنظمة غير الحكوميةاومنننبل العيش  وفي  نننراكة مع 

 لتزويد الرعاة في إثيوبيا بمعلومات ماتلية عن مناطق الزراعة وأحوال المراعي  البرنامجوحمايتها المدعومة من 

  لىع األفريقية القدرة" وكالةوادتحاد األفريقي  البرنامج أنشنننأ أحوال الطقس الشنننديدة،ولتحسنننين إدارة مخاطر الكوارث ذات الونننلة ب -51

ل   ويبلغ رأمماادحترا ي على مستوى القارةبوضع معايير للتخطيط  احكومة أفريقية في إطاره 22تقوم التي ، 3103في " المخاطر مواىهة

  وموف تحول متة بلدان على 3102 بدءا من عام االجفاف ألعضائه ضدعلى امتعداد لتقديم تأمين  يمليون دودر أمريكي وه 021 وكالةال

  3102 ، ومن المتويع أن تطلب عشرة بلدان أخرى هذا التأمين في عام3102التأمين في عام 

النظم زيادة البرنامج، من خالل مبادرة الشذذراء من أجل التقدم، إلنتاجية ودخل المزارعين أصذذحاح الحيازات الصذذغيرة ودعمه االنتقال إلى 

 المستدامة ئيةالغذا

مبادرة الشنننراء من أىل التقدم لزيادة إنتاىية ودخل المزارعين أصنننحا  المشنننروع التجريبي ل 3102انتهت في ديسنننمبر/كانون األول  -50

نت د ميما المزارعاتالحيا ات الوغيرة، و ة ية في دعم التنمية الزراعية وتنميمن تجربة طرائق ىديدة دمتخدام يدرته الشرائ البرنامج: مك 

طن متري من األغذية بلغت ييمتها  211 111، عقودا لتوريد التجريبي المشنروع، أثناء البرنامجاألمنواق في البلدان المنخفضنة الدخل  وويع 

باعها المزارعون بلدا تم  ننننننراهها من مزارعين من أصننننننحا  الحيا ات الوننننننغيرة  وتجاو ت األغذية التي  31مليون دودر في  021

 مزارع  211 111طن متري  ويدم  ركاء المبادرة تدريبا إلى  311 111المدعومون من مبادرة الشراء من أىل التقدم لألمواق األخرى 

ر هذ  العملية إثيوبيا، ويسن   طن متري في 01 111من خالل مبادرة الشنراء من أىل التقدم  غذيةو نملت أضنخم عملية  نراء واحدة لأل -53

ن ذلك  التعاون   من توييع عقود  البرنامجبين الجهات المانحة، والمونارف، ومنظمات المزارعين، والمنظمات غير الحكومية، والحكومة؛ ومك 

ل التقدم في إعداد صور و ركائه مزارعي مبادرة الشراء من أى البرنامجمن  ةالقدرات المقدمت أنشطة تنمية إضافية  وفي السلفادور، ماعد

 الشعارات والشفرات العمودية المستخدمة في المبيعات لمشترين من أمثال المتاىر الكبرى 
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  وفي مالي، منناعدت مبادرة مناصنرةوربطت مبادرة الشننراء من أىل التقدم أيضننا بين الزراعة، والتغذية، والمسنناواة بين الجنسننين، وال -52

، الغذائية لألطفال  وفي أفغانسنننننتان النظملشنننننراء من أىل التقدم النسننننناء المزارعات في تحسنننننين الغلة ويدمت التثقيف التغذوي بهدف إثراء ا

 لمطاحن لتحسين المعايير الوطنية لجودة للقمح صحا  اماعدت مبادرة الشراء من أىل التقدم في إنشاء ىمعية وطنية أل

 شروع التجريبي لمبادرة الشراء من أجل التقدمالمالمساواة بين الجنسين و

جيع تشنالهدف األولي   وكان البرنامجمبادرة الشنراء من أىل التقدم كيف يمكن إدمام ادعتبارات الجنسنانية في مشنروعات ظهر المشنروع التجريبي لأ

ويدم كثير من أفرية المكاتب القطرية الدعم لمبادرة   للبرنامجمشنننناركة النسنننناء المزارعات صنننناحبات الحيا ات الوننننغيرة في عمليات توريد األغذية 

 لنسننناءالشنننراء من أىل التقدم من خالل التوعية بأهمية المسننناواة بين الجنسنننين وييمتها اديتونننادية في األمنننر وفي منظمات المزارعين  و اد عدد ا

  3102عضوة في عام  211 111العضوات في منظمات المزارعين التابعة لمبادرة الشراء من أىل التقدم ليول إلى 

   في المائة من الوظائف القيادية  22في المائة من أعضاء منظمات المزارعين و 31بزيادة هذا الريم الذي د يمثل إد  البرنامجويلتزم 

 التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين

بمراعاة المعايير الخمسنننة  البرنامجيلزم  منظور ىنسنننناني دمننننتراتيجية وإطار النتائج اإلداريةدرم في إطار النتائج ا، أ  3102في عام  -52

أصننننننحا  األعمال بإطار  البرنامج  ولتحقيق ذلك، عرف 3102عشننننننر من خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بحلول نهاية عام 

عيار؛ وأ ننننارت هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى هذا النموذم باعتبار  مثاد على فيما يتعلق بكل مسنننناواة بين الجنسننننين تعميم المالمسنننناءلة عن 

 الممارمات الجيدة )انظر الجزء الرابع( 

 (24)،3103مؤ ننر المسنناواة بين الجنسننين منذ عام من رمو    "3"أو  "أ3"وتضنناعفت نسننبة المشننروعات الجديدة التي لديها الرمز  -55

في  011إلى   "3"أو  "أ3"يمضنني يدما في طريق تحقيق هدفه المتمثل في أن توننل نسنبة المشننروعات الجديدة التي لديها الرمز  والبرنامج

 المائة 

ية وفي حلقة عمل تعليمية  كما ورات داخلاالذي نويشت نتائجه في مش 3111 لعام ولقيت مسألة التعميم دعما من تقييم السيامة الجنسانية -56

لمثال، تشننمل فعلى منننبيل ا: البرنامجمننناعدت تقييمات أخرى في كفالة الن هج التي تراعى فيها المسننناواة بين الجنسنننين في البرامج التي ينفذها 

عى فيها مسننألة المسنناواة بين تحليال ىنسننانيا مفوننال وحلود ترا" 3103-3102ادمننتراتيجية القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية "وثيقة 

 الجنسين وضعت على أماس تقييم الحافظات القطرية 

 الجنوح بلدان فيما تنمية القدرات والتعاون بين

للحد من التقزم    ومثل تقديم الدعم للمبادرات الحكومية3102الجنو  في عام  بلدانبين فيما امننننننتمرت تنمية يدرة الحكومات والتعاون  -51

 يائمة على السوق للتودي للجوع أولوية في البلدان المتومطة الدخل تطوير أدوات و

وبلغت نفقات ذلك  (25)تنمية القدرات لمساعدة الحكومات في القضاء على الجوع،لمكونا  البرنامج،  مل نوف مشروعات 3102وفي  -58

ئة من برنامج عمل  0أي  –كي مليون دودر أمري 23 يل األمن الغذائي مكونا في  (26) البرنامجفي الما ئة من الخدمات  31وكان تحل في الما

في المائة، وادمنتعداد لحادت الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث  41في المائة، والتغذية في  22المقدمة للحكومات، والتغذية المدرمنية في 

                                                                 
(24)

 " فيعني أن المبدأ 3الجنسين  أما الرمز الجنساني " أ" يعني أن المنظور الجنساني يد تم تعميمه وأن من المحتمل أن يسهم المشروع بشكل ملموس في تحقيق المساواة بين3الرمز الجنساني" 

 الرئيسي في المشروع هو النهوض بالمساواة بين الجنسين 

(25)
  3102، مارس/آذار البرنامجامتقواء بشأن أنشطة تنمية القدرات في  

(26)
على تحسين عملية اإلبالغ عن النسبة المئوية ألموال البرامج المخووة  البرنامجويعمل  امتمدت هذ  القيمة من النفقات المخووة لتنمية القدرات و يادتها، نايوا العمليات الخاصة  

 لتحسين القدرات الوطنية تما يا مع ادمتعراض الشامل للسيامات الذي يجري كل أربع منوات 
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رئيسننيين في مبادرة الشننراء  عنوننرينفي المائة  وكانت تنمية القدرات وتبادل المعارف  21األمان اإلنتاىية في  في المائة، و ننبكات 21في 

  " )ريتش(القضاء على الجوع ونقو التغذية لدى األطفال"من أىل التقدم ومبادرة 

إدارة معنية بوطنية  ةمنننننلط 31أيضنننننا مع  البرنامجعمل و؛ بلدان ةفي ثالث لالمنننننتجابة للكوارث لالمنننننتعدادمحاكاة عمليات أىريت و -59

غذاء مقابل ال ؛ وصممت برامجوالقانونية التقنيةو ةوادمتراتيجي يةالسياماتاألطر وماعد الحكومات على وضع  ةالكوارث لوضع خطط يطري

 ة طبيعيفي عشرة بلدان للتخفيف من المخاطر الناىمة عن الكوارث الإنشاء األصول 

منذ عام  قاتووصنننننلت النفبين بلدان الجنو ؛ فيما للتعاون  ابار  مثادفي البرا يل  للبرنامجالتابع لمكافحة الجوع ادمتيا  مركز ويعد  -61

 بلدان ةمت إلىامتشاريين وأوفد  ،اتسياموطنية بشأن ال، دعم المركز خمس مشاورات 3102في عام ومليون دودر أمريكي   0 2 إلى 3111

 إلى التي حونننلت على دعمعدد البلدان  وبذلك وصنننلىودت درامنننية،  (27)ة بلدانأكملت تسنننعوأخرى  بلدان وأرمنننل بعثات تقنية إلى منننتة 

فة المركز في امتضا وا تر التغذية المدرمية  ىديدة بشأن ميامات  تجربةتوميم وببلدا  02يقوم وكانت النتائج مثيرة لإلعجا : بلدا   32 

و يرا  32بلدا، بما في ذلك  20مشنننننناركا من  321 المنتدى : حضننننننر3102 /أيارمايوفي في البرا يل  المنعقد تغذية الطفللمنتدى العالمي ال

  البرنامجمن موظفي  21 في المنتدى للدولة؛ كما  ار 

 ذائي والتغذويبين بلدان الجنوح في أمريكا الالتينية لدعم األمن الغفيما التعاون 

تاريخ طويل في العمل مع الحكومات على مشنننروعات المسننناعدة التقنية والتنمية المتونننلة باألمن الغذائي والتغذوي، وتيسنننير الحوار بشنننأن  البرنامجلدى 

 ميامات األمن الغذائي والتغذوي والممارمات الفعالة من حيث التكلفة والتعلم وفرص التمويل 

لتومننيع نطاق التغذية في األيام األلف األولى   البرنامجمع ( Agencia de Cooperación Internacionalالتعاون الدولي" ) "وكالة وفي  ننيلي، تعمل

بين بلدان الجنو  تموله الحكومة، فيما ، وهو آلية (Fondo Chile Contra el Hambre y la Pobrezaم صندوق  يلي لمكافحة الفقر والجوع )كما يا

 التغذية في غواتيماد وهندوراس بالمساعدة التقنية والتدريب  بدعم مبادرات 

 الدولي التعاون وكالة مع، (Plan Hambre Cero) ""خطة القضننننناء على الجوع مثل ،دعما إلى برامج التغذية الوطنية البرنامجوفي غواتيماد، يدم 

ن في مجال تدريب للعامليالمنتجات غذائية مقواة تكميلية لألطفال ولتوفير مشنننروعا تجريبيا أيضنننا  ادعم نذيلال ،والجوع الفقر لمكافحة  نننيلي صنننندوقو

 من هندوراس، التي ينتشر فيها نقو التغذية المزمن  Intibucáالرعاية الوحية في منطقة 

 لغرضبا وافياجعل البرنامج 

بية عملمعلومات عن  3103يدم تقرير األداء السنننننننوي لعام  -60 ية للتوننننننميم التنظيمي الجديد هي: والغرض  الوفاء  المبادئ الرئيسنننننن

طة نق من ما يكونمنلطة اتخاذ القرار في أير   وتقعفي مركز الثقل،  للبرنامجالمكاتب القطرية  (3؛ البرنامجمحور عمل  من هوالمسنتفيد (0

والهوية الغرض وحدة  يتم تعزيز (2لمسنناءلة؛ لواحد  تسننلسننلفي  هاعمدوتشننرف عليها وتالمكاتب اإليليمية المكاتب القطرية تدير  (2التنفيذ؛ 

 الثاني عشر(  لحقالمؤمسية من خالل  بكات وظيفية وتركيز على فعالية التكاليف )انظر الم

  

                                                                 
(27)

 ، ونيجيريا، والفلبين، و امبيا كوت ديفوار، وىمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والسلفادور، وإثيوبيا، وهندوراس، وليسوتو 
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 3102التعزيز التنظيمي في البرنامج في عام : 5الشكل 

 

 االستراتيجية

 هوأدوات نظمهإلى المسنننننناعدة الغذائية، الذي يتطلب تعديالت في ثقافته و البرنامج( تحول 3102-3102ادمننننننتراتيجية ) الخطة ظهرت -63

ت بات التي تؤثر على الخطة ادمننننننتراتيجية الجديدة،  ضننننننمتحلقات عمل حددت ، 3102في عام و  هومهارا موظفين ميدانيين مختلف العق

  جالبرنامأولويات  اإلىراءات فيتعميم هذ   وىرى ؛للتغلب عليهاإىراء  21باتخاذ وأوصت 

 التنظيميتصميم ال

تغيرات من على تحول الموظفين والميزانيات إلى الميدان، مع ما يواحب ذلك  3102نفذ في عام الذي التوميم التنظيمي الجديد ا تمل  -62

، إلنهاء الخدمة ، بدعم من برنامج متفق عليهفنيةوظيفة  221كبار الموظفين و من وظائف 011ضنننمت  إعادة تكليفوىرت عملية في المقر  

 الخدمات العامة  موظفيمن  00و من الموظفين الفنيين 33مديرا و 03عن رحيل  تأمفرو

تحديد على  3102في عام  اتفجولل  ومنننناعد تحليل لبرنامجللعمليات القطرية لاألول الدعم  هي خطالمكاتب اإليليمية اآلن أصننننبحت و -62

 في المويع المنامب المطلوبة ة ظائف ومخووات الميزانيالووتنسيق أدوار المكاتب اإليليمية ووضع الخبرة و

على أماس المؤ رات التي  3102من عام  األخير فولفي ال تشغيلهاوذم ونمللبرنامج المكاتب القطرية  لحضوروأىري امتعراض  -65

في لتوفير مدخالت لخطط اإلدارة  3102لمزيد من التحليل في النونننف األول من عام  بلدا 02حدد وحتياىات المسنننتفيدين؛ تعطي األولوية د

  ة توفر التوىيه وهيكاليإدارإلى أداة هذا لحضور القطري، ولكن أدى مسنار العمل لامنتعراضات عدة في الماضني  البرنامج أكملومسنتقبل  ال

 ل تطبيق في المستقبللونع القرار ل

نةأدوات  وتجربة تطويرب البرنامجويام  -66 يذ العمليات؛ ويجري  متي ميع ىتنقيحها لنشننننننرها على لتحديد مسننننننتويات الموارد الال مة لتنف

 ادتوال والتواصل التابعة له مكاتب لسميات ىديدة اختواصات وتوأيضا معايير  وضعالمكاتب القطرية  و

الشراكات

اإلدارة 

التنفيذية

ةاالستراتيجي

تصميم المنظمة

إدارة الموارد 

البشرية

أساليب العمل

ثقافة االلتزام، 

واالتصال، والمساءلة
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 إدارة الموارد البشرية

  مكتوبة،طلبات  امتنادا إلىلمر حين لامتعراض أكثر صرامة على مل تلتش 3102في عام  إعادة التكليفالتريية وعمليات  ىرى تنقيح -61

، 32 ترييةتم ، من الموظفين الفنيين المؤهلينموظفا  222الطلبات المرفوضنننة  ومن بين عقيبات بشنننأن توتقديم  يادة مشننناركة اإلدارة العليا و

متزايد لتقييم بشكل  (PACE)" المهارات وتعزيز المهني األداء تقييم برنامج" تم امتخدام عمليةوالموظفين الميدانيين  من في المائة  23منهم 

 ة األداء الفردي وتعزيز المساءل

وأدخل تر ننننننيند عملينات التوظيف و – يوة العمنلفي المنائنة من  32 –لموظفين الوطنيين اظروف عمنل بتحسننننننين  البرنذامج وينام -68

نات محددة المدة أ ينمؤهل من أن يوننننننبحوافترات طويلة يعملون منذ "ادمننننننتعراض لمرة واحدة" لتمكين الموظفين الوطنيين الذين    وللتعيي

ومنظمة  البرنامج إلى لوائحبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لوائح نقل الموظفين من بالموظفين المعينين محليا نقل مشنننننروع ومنننننيقوم دائمة  ال

المجلس  ومننننينظرتعيينات محددة المدة أو اتفايات خدمة خاصننننة  وىرت تجربة ميدانية لالمننننتعاضننننة عن عقود الخدمة باألغذية والزراعة  

  3102لموارد البشرية في دورته السنوية لعام بشأن افي ميامة ىديدة ي التنفيذ

 أساليب العمل

إدارة دورة البرامج؛  (3؛ اإلمدادإدارة منلسنلة  (0في: للتنفيذ طويل القونير وال ينىلعلى األ اتحسنين 23 مناليب العملأامنتعراض  حدد -69

، ومنننيتم تنفيذ 3102 في عامأخرى الرصننند واإلبالغ والتقييم  ومنننيتم تقييم أربع عمليات  (2ا وامنننتخدامها؛ إدارة الموارد وتخونننيونننه (2

 ا ادتفاق عليه بعدالتحسينات 

 الشراكات

ؤمسات مالمنظمات الدولية وعة مع خبرته الوام امتنادا إلىالغذائية،  ةالمساعد مجال الشريك المفضل في إلى أن يكون البرنامجيهدف  -11

أنشنطة األمم  اتسناقادمنتعراض الشنامل للسنيامنات الذي يجري كل أربع مننوات لزيادة  في تنفيذ توصنيات البرنامج نار  والقطاع الخاص  

مع  نراكة  البرنامج مويقي  3102 في دورته السننوية لعام "المؤمنسنيةمنتراتيجية الشنراكة ا"في التنفيذي  منينظر المجلس، وةالمتحدة القطري

 ة مستدامأهداف التنمية الالعضوية بشأن ، ومع الفريق العامل المفتون "لالتحو"برنامج تنفيذ بشأن  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكادت

منظمات المجتمع منظمة من مة غير حكومية ومنظ 41األكبر حتى اآلن، هي ، واتالشراكبشأن  3102 لعام المشاورة السنويةوىمعت  -10

 عام مليون طن متري من األغذية في 2 3شننننننركاء من المنظمات غير الحكومية وحركة الوننننننليب األحمر والهالل األحمر وو ع الالمدني  

  جالبرنامفي المائة من مساعدات  22ما يمثل أي  – 3102

يابة عنبال؛ و"تحدي القضنننننناء على الجوع"دعم لجنة األمن الغذائي العالمي في ا التي تتخذ من روما مقرا لهوواصننننننلت الوكادت  -13   ن

هدف بالتنفيذي نداء مع ىميع أعضاء المجلس لتوىيه مشاورة  البرنامجاألمم المتحدة للمرأة، عقد ا وهيئة الوكادت التي تتخذ من روما مقرا له

الدولي للتنمية الزراعية في الفريق المعني  منظمة األغذية والزراعة والوندوقو البرنامج ار  ولمرأة الريفية  تمكين امن أىل تعبئة موارد 

في عدة ن في إطار الشننراء من أىل التقدم منظمات المزارعيالدعم إلى منظمة األغذية والزراعة  ويدمت، بامننتعراض الشننراء من أىل التقدم

ين من والبرنامج الزراعةاألغذية و واصننلت منظمةوبلدان   ن لشننراء م"االمشننروع التجريبي ع الشننراء من أىل التقدم، م اتجربتهم، مسننتفيد 

   بين بلدان الجنوفيما التعاون  كشكل من أ كالي بدأته حكومة البرا يل ذال "أفريقيااألفارية من أىل 
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 اإلدارة التنفيذية 

تعزيز إدارة األداء ومسنننناءلة المديرين، ورعاية الجيل القادم من يادة لمننننبل  3102في عام  للبرنامجدارة التنفيذية إلحدد امننننتعراض ل -12

  اتتدريب خاص للموظفتم دعم ذلك ب؛ والبرنامج

 ثقافة االلتزام واالتصال والمساءلة

من ىديد )انظر اإلطار أدنا (  3102في عام ( MOPAN) "المنظمات المتعددة األطراف  ننننبكة تقييم أداء"أىرته  للبرنامجأكد تقييم  -12

 ت تحسينا وحدد مجادت أخرى حيث يمكن إدخال "الوفاء بالغرضعملية "أهمية 

 3102 امونشنننر في عالدولية للشنننفافية في المعونة لمبادرة اإلبالغ ل المسننناءلة والشنننفافية، معاييربالتزامه  ظهريبما ، البرنامجاعتمد و -15

 د في األمم المتحدة في هذا الود ارائد البرنامجويعد بجميع أنشطته  بيانات ممتثلة لمعايير المبادرة تتعلق 

مويع في  (Just Ask) ير التنفيذي "فقط امأل"المدعلى صفحة تعزيز انخراط الموظفين الرامية إلى جديدة ادتوال الينوات  وا تملت -16

"WFPgo"  ،كبار  قودهاي اضننيعمختلف الموية منتظمة بشننأن لجميع الموظفين برئامننة المدير التنفيذي واىتماعات فيديو فوننليةاىتماعات و

  3103 لعاملموظفين العالمي ل متقواءمتابعة ادوامتمرت المديرين  

 تحولت عملياتو  الديوان ورئيس ،التنفيذي المدير ومسنناعدي ،نائب المدير التنفيذيكل من ل 3102األداء في عام  اتفاياتامننتحدثت و -11

 ،إطار النتائج اإلداريةأيضا  البرنامجونقح ؛ عن األداء معلوماتيائم على أماس  إلىمتثال يائم على ادمن أماس  وامتعراضهتخطيط األداء 

  لألداء التشننننغيلية اإلدارة معلومات "نظامتم تنفيذ و(  3102-3102لخطة ادمننننتراتيجية )ل اهداف لجميع المكاتب دعماألنتائج والدد الذي يح

 األداء وامتعراضها تخطيط المنقح وعمليات  إطار النتائج اإلداريةراعي ه ليوأعيد تشكيلآخر  إيليمفي ( PROMIS) "والمخاطر

 للبرنامج "المنظمات المتعددة األطراف شبكة تقييم أداء"تقييم 

 :البرنامجنقاط يوة 

 يحظى بالتقدير ألنه منظمة موىهة نحو تحقيق النتائج تسننتجيب بسننرعة لحادت الطوارئ وادحتياىات اإلنسننانية، بادمننتناد إلى مدى  البرنامج

 وصوله الوامع ويدراته اللوىستية وحضور  الميداني 

 ييمات ادحتياىات وتقادحترا ي لقائمة على النتائج وتحقيق النتائج اإلنسنننننانية واإلنمائية؛ ويحظى بالتقدير للتخطيط يلتزم باإلدارة ا البرنامج

 والمشاورات مع الشركاء 

 يفوض ملطة صنع القرار إلى مكاتبه القطرية ومكاتبه اإليليمية  البرنامج 

 داخلية والخارىية، وإىراءات إلدارة المشتريات والعقود والمخاطر لديه نظم محامبة مالية مليمة، ووظائف للمراىعة ال البرنامج 

 نشر الوثائق يتم و ،يدير المعرفة ىيدا؛ ويتمتع مكتب التقييم بادمتقاللية والقدرة على العمل البرنامج 

 نظام المجموعات   ريك يحظى بادحترام بين الوكادت ويشار  في عملية النداءات الموحدة؛ ويقدم مساهمة يوية في البرنامج 

 يواءم بين إىراءاته وإىراءات  ركائه  البرنامج 

 :التحسين مجادت

 لى إ البرنامجينبغي أن يسننننتعرض وديته: أعر  بعض أصننننحا  الموننننلحة عن القلق من أن ينقل التحول إلى المسنننناعدة الغذائية  البرنامج

 تحدة األخرى اإلنمائية، وبالتالي ا دوام العمل مع وكادت األمم المالبرمجة 

 ونواتجه: ينبغي أن يسننتمر إعداد الميزانية على  حوننائلهنفقات حسننب الهدف ادمننتراتيجي، وليس الوالموارد تخوننيو اءل عن يسنن البرنامج

 أماس النتائج 

  WFP_2013_Assessment_1.pdf-http://static.mopanonline.org/brand/upload/documents/Main_Findings لالطالع على النو الكامل، انظر:

http://static.mopanonline.org/brand/upload/documents/Main_Findings-WFP_2013_Assessment_1.pdf
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 البرنامج تغييرات مؤسسية لتعزيز قدرته على االستجابة لحاالت طوارئ كبيرة متعددة أجرى

 اتلدعم ادمنننتجاب لبرنامجيدرات ا (0تعزيز: هي  كانت أهدافهوالنهائية من التنفيذ   تهمننننوادمنننتجابة  ادمنننتعداد تعزيز برنامجدخل  -18

لشننراكات مع السننلطات الوطنية ا (2المننتجابة؛ ل لبرنامجاالمسنناءلة وادتسنناق في إدارة  (3ماليين مسننتفيد؛  4وننل إلى ما يلحادت الطوارئ ل

لجنة الدائمة ل"برنامج التحول" التابع دمام وادمتجابة أيضا إ ادمتعداد تعزيز ر برنامجة  ويس  دمتجابات اإلنسانيوالمنظمات الدولية لتحسين ا

ي العمل فأدوارهم القيادية والمديرين اآلخرين للمديرين القطريين  التي أعدت ر ننناداتونظمت اإل، البرنامجفي نظم  المشنننتركة بين الوكادت

 (28) تالمشتر  بين الوكاد

للمسننناعدة في إدارة المخاطر السنننيايية من خالل نشنننر بيانات عن األرصننناد  3102عام في  "راإلنذار المبكالتحليل ووحدة "وأنشنننئت  -19

 ن شرت، 3102في عام و  من خالل نظام المجموعات ماتليةيانات بشركاء إلى الأيضا  البرنامجيدم ووالتحليل اديتوادي   نزاعاتالجوية وال

في الجمهورية العربية السننننورية والفلبين لتمكين إدخال البيانات في الويت الحقيقي  2المسننننتوى ادمننننتجابات من منوننننة رمننننم الخرائط في 

في غضون  ئرطوامنريع لالحتياىات وعملية  ديرتقإلى في الفلبين  البرنامجتحليل  وأدىدمنتخدامها من يبل الشنركاء في المجال اإلنسناني؛ 

 م بضعة أيا

لتوفير أمنننناس مشننننتر  لونننننع القرار في  البرنامجمجاد وظيفيا في  03إدارة المعلومات باعتبارها إحدى الوظائف من بين وأنشننننئت  -81

منقحة وتفويضننات للسننلطة في  ، الذي يطبق إىراءات(CREF) ة"عمليات الطوارئ المؤمننسننيلدمننتجابة امرفق "حادت الطوارئ  وأنشننئ 

  حادت الطوارئ المؤمسية لتعزيز ادمتجابات لحادت الطوارئ الكبيرة المفاىئة

 امجلبرنالتوفير مجموعة من موظفي  "لطوارئليائمة ادمننتجابة " أعدتضننمان تلبية ادحتياىات من القدرات في حادت الطوارئ، ول -80

 يويرة خالل مهلة إليفادهم رة ذوي الخب

 األزمات من المتضررين أمام السكان المساءلة

ام يو ،"الكوارث من المتضننررةالمحلية  ادتوننال بالمجتمعات"  ننبكة في البرنامج  ننار ، األ مات من المتضننررين السننكان أمام المسنناءلة لتحسننين

  الممارمنات تبادلو القدرات لبناء الطوارئ لعمليات المشنتركة البعثات بتنسنيق الوكادت للجنة الدائمة المشنتركة بينالتابعة  العمل لفرية بوصنفه رئيسنا

  الجيدة

  لمحلية؛ا لالتونال بالمجتمعاتو الجنسنيين وادعتداء ادمنتغالل لمنع والمسنؤوليات لألنشنطة العريضنة وضنعت خطة مشنتركة الخطوط، الفلبين وفي

  ن هجا البرنامج وضننع كما  وكادت امننتجابات عدة في مننريعة تعديالت إلى السننن كبارو والمراهقين لاألطفاو والرىال النسنناء مع وأدت المشنناورات

 ومالي  الومطى أفريقيا ىمهورية في األ مة من المتضررين السكان لوالح

 ،أفغانسننتانن كل م في القطرية كاتبالمإلى و أفريقياوومننط  شننرقل اإليليمي المكتبطوال السنننة، إلى  بتوفير التعقيبات والمشننورة ،دعمتقديم ال وتم

  الوومالو ،ريةالسو العربية والجمهورية ،الفلبينو ،وباكستان ،ومالوي ،وكينيا ،واألردن ،وإثيوبيا ،وإكوادور ،وىيبوتي ،فامو وبوركينا ،وبنغالديش

 تم تعزيز تعبئة الموارد

  وتم تعزيز تعبئة الموارد في 2 المستوىمن امتجابة لحادت الطوارئ  3102من التمويل في عام مستوى ييامي على  البرنامج حول -83

 اتعدد اتفايات الشنننراك و ادفي المائة،  03بنسنننبة  3102و 3103بين عامي  اد حجم األموال المتعددة السننننوات و "الوفاء بالغرض"إطار 

 سة إلى خم ةادمتراتيجية من أربع

                                                                 
(28)

 ( OED 2013/015(؛ ودور المديرين القطريين في األفرية القطرية اإلنسانية )OED 2013/016لمجموعات اللجنة المشتركة بين الوكادت ) البرنامجييادة  
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الىئين األمم المتحدة لشؤون ال راكة مع مفوضية على إيامة مل األمثلة تتعبئة الموارد: تشه ل راكاتمن متزايد بشكل  البرنامج وامتفاد -82

لمانحة اات المشننتركة مع الجهحاطات واإل، األ ننخاص المشننردين داخلياالالىئين والعمليات المتوننلة بفيما يتعلق ب الجهات المانحةمع للعمل 

ات أكبر من الجهوالعمل مع مكتب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية للدعوة إلى امننتجابة  ،على المسننتوى الميداني مع وكادت األمم المتحدة األخرى

 ة لأل مة في الجمهورية العربية السوري المانحة

في عام أمريكي ودر مليون د 2 42 التمويل من  اد، ولكن ر عدد الجهات المانحةلم يتغيمع القطاع الخاص: أيضننننا  ننننراكات وأييمت  -82

بالغالمسننننننتهدف الريم أعلى بكثير من وهو ريم ، 3102مليون دودر أمريكي في عام  2 33 إلى 3103 مليون دودر أمريكي  وأكد  42 وال

  3103 في المائة عن عام 02ا ، أي  يادة يدره3102مانحة فردية ىديدة في عام  ةىه 21 111 البرنامج

في ىمهورية كوريا الشنننننعبية و  "حادت الطوارئ المنسنننننيةو" 2المسنننننتوى لأل مات من تنايض بين ادمنننننتجابة غير أنه كان هنا   -85

نتفي المائة   21تهدفين بنسبة وىمهورية الكونغو الديمقراطية، على مبيل المثال، انخفضت المساعدة للسكان المس الديمقراطية التبرعات  ومك 

 ت في هذ  العملياسكان األضعف  ريان حياة للمن تمديد  لبرنامجاالمتعددة األطراف 

 االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات

  عملتمويل األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة و 3104-3102 ت للفترةاادمتعراض الشامل للسيامات الذي يجري كل أربع منويتناول  -86

الخطة تتواءم ووتنمية القدرات واإلدارة القائمة على النتائج   والمسنناواة بين الجنسننينادنتقال  علىمل أولويات ت؛ وتشننتهوفعالي اإلنمائينظام ال

التنسيق مع منظمات األمم المتحدة األخرى من خالل ب البرنامج وينفذها (29)ادمتعراض الشامل للسيامات، ( مع3102-3102ادمتراتيجية )

  المستوى الرفيعة اإلداريةمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة 

ادمننننتعراض الشننننامل  قدم تقريرا منننننويا عن تنفيذتأن األمم المتحدة صننننناديق وبرامج من لمجلس اديتوننننادي وادىتماعي وطلب ا -81

دمج تقرير مجلس منظمة األغذية والزراعة يرارا مماثال، ولذلك أاتخذ و (30)؛3102من عام ابتداء في خططها ادمننننننتراتيجية  للسننننننيامننننننات

في عام   وهذا السنوي األداء تقريرإلى المجلس اديتوادي وادىتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة في المقدم السنوي التنفيذي المجلس 

: تم ادتفاق عليها موحدةلى أماس مؤ رات ع ادمتعراض الشامل للسيامات تنفيذل ، طلب المجلس اديتوادي وادىتماعي أيضا تحليال3102

  ريةاإطار النتائج اإلداألمم المتحدة للمرأة وهي ىزء من هيئة و يونيسننفوالاألمم المتحدة للسننكان صننندوق ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  3102-3102للفترة  البرنامجفي 

دولة بوليفيا المتعددة التخطيط الجماعي في البرامج القطرية في  بشننننننأنالعمل مع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  البرنامج وواصننننننل -88

وفي  ،اإلنمائية للمسنننناعدة المتحدة األمم عملمع أطر  واءميت بماوالكاميرون وموننننر وغينيا وليسننننوتو وليبريا ونيبال ونيكاراغوا  القوميات

محل إطار عمل األمم المتحدة للمسنناعدة مؤيتا  تحلالتي (، 3102-3102الرهية المشننتركة ادنتقالية لألمم المتحدة )بما يتواءم مع مننيراليون 

تي تبسنننيط عملية الموافقة، ال األمم المتحدة للسنننكان علىصنننندوق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و يونيسنننفالمع  البرنامج تعاونواإلنمائية  

 (31) 3102لعام في دورته العادية األولى التنفيذي وافق عليها المجلس 

 في إر ننننننادات المحددلإلدارة القائمة على النتائج، على النحو  موحدةأدوات ومبادئ  الجارية البرنامجكل مشننننننروعات وامننننننتخدمت  -89

لمؤ رات ابالمتويعة  والنواتجحونائل الأطر منطقية تربط  علىالمشنروعات وتقارير ملت ىميع وثائق ت نوامجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  

                                                                 
(29)

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

(30)
 ECOSOC Resolution E/2013/L.17  

(31)
 B-WFP/EB.1/2014/11  
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ضمن إلطار النتائج ادمتراتيجية أن يإدخال يواعد العمل ومن  أن  .ادمتعراض الشامل للسيامات الذي يقتضيهرصد على النحو ىراء الإل

 ا فواعد 3102من عام ابتداء ىميع األطر إدرام أهداف محددة في 

صننيغة لتقامنم على  3102ادمننتعراض الشننامل للسننيامننات، وافقت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية في عام وعلى النحو المطلو  في  -91

التنفيذي في خطة اإلدارة التي وافق عليها المجلس  –مليون دودر أمريكي  34 0 – امجالبرنحوة ت أدرىو  ينالمقيم ينتكاليف نظام المنسق

  (31)  3102لعام في دورته العادية الثانية 

مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة  العمل عبرممارمننات ة مواءمتبسننيط ول ادمننتعراض الشننامل للسننيامننات أحكام يجري تنفيذو -90

لموارد البشننرية، والتمويل، والمشننتريات، وإدارة المعلومات، وادتوننادت، وتكنولوىيا ادتوننادت؛ في مجادت ااإلدارية الرفيعة المسننتوى 

مشتركة  اجهوكادت األمم المتحدة ن   فتتبه القطرية، وامتكشوأمن المعلومات في مكاموصولية التحسين ب، على مبيل المثال، البرنامجويقوم 

ويلة األىل مما طالتفايات دالمشتريات المشتركة وا "توحيد األداءالتي اعتمدت مبادرة "وأدخلت البلدان   السيبرانيلحومبة السحابية واألمن ل

لخدمات ا تجريبيا لحت اللجنة اإلدارية الرفيعة المسنتوى مركزتتفا 3102 /تشنرين األولفي أكتوبروإلى وفورات الحجم لبعض المنتجات   أدى

 ل المشتركة في البرا ي

لبلدان التي لوادتوننننادت والريادة والعمليات والتمويل  إىراءات تشننننغيل موحدة للبرمجة في إعداد البرنامج، منننناعد 3102وفي عام  -93

 ها تفعيلعلى لمساعدة المكاتب القطرية  3102في عام  اإلر اداتشر مت ن  و"توحيد األداءمبادرة " اعتمدت

دورته العادية  مشاركته فيالتي تتطلب  يرارات ادمتعراض الشامل للسيامات بشأنالتنفيذي المجلس إلى  محدثةتقديم معلومات ميتم و -92

  3102األولى لعام 

 االستنتاجات

  وتعز ت 2 المسننننتوىمن ، ود مننننيما في حادت الطوارئ 3102لحد من الجوع والضننننعف في عام لمسنننناهمات كبيرة  البرنامجيدم  -92

ناول تووالشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية   وادمتجابة ادمتعداد تعزيز برنامجمن خالل بشكل كبير  امتجابته

لنقد اتحويل هج مبتكرة مثل المشننننتريات المحلية وآليات ون   "تحدي القضنننناء على الجوع" مبادرة لجوع من خالللعوامل المسننننببة ال البرنامج

إلى  3102عام  يالذي بدأ ف "غرضالوفاء بال"مبادرة  تنفيذ وميؤديبين الجنسين  التي تم رفع فعاليتها بالمزيد من المراعاة للمساواة ، والقسائم

المساعدة منظمة  بوصفه مويعه( وتأكيد 3102-3102الخطة ادمتراتيجية ) تحقيقمكنه من ميفي السنوات المقبلة مما  البرنامجتحسين أداء 

 م في العال الغذائية
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 نتائج األداء حسب الهدف االستراتيجي: الجزء الثاني

ت -95 ثاني الن بل أهدافه ادمننننننتراتيجية كما عرضننننننت في إطار النتائج  البرنامجائج المسننننننتخلوننننننة من تقييم أداء يعرض الجزء ال في مقا

: وهي تشننمل بيانات مثل 3102العاملة في  البرنامجوامننتند التقييم إلى التقارير الموحدة لمشننروعات  (32) 3102-3113ادمننتراتيجية للفترة 

لمؤ رات إطار النتائج ادمتراتيجية المدرىة في األطر المنطقية  وتدعم التحليالت العالمية  ج بالنسبةعدد المستفيدين المتلقين للخدمات، والنتائ

  3102في  البرنامجواإليليمية للنتائج على مستوى الحوائل وأمثلة النجان الوصف الكمي إلنجا ات 

 3102في  البرنامجعلى مشروعات  عامةنظرة 

مليون مستفيد بوامطة تحويالت موىهة للنقد أو القسائم أو  1 31لمساعدة  3102بلدا في  22في  (33)مشروعا نشطا 013 البرنامجأدار  -96

في  42مليون مسننتفيد تلقوا تحويالت من النقد أو القسننائم، وهو ما يدل على متومننط لزيادة منننوية يسنناوي  1 2  وكان من بين هؤدء غذيةاأل

 (34)( 4متخدام هذ  الطرائق )انظر الشكل المائة في ا

 (3102-3119المستفيدون من النقد والقسائم ): 6الشكل 

 

ماليين دودر أمريكي على  ننننننكل تحويالت  214مليون طن من األغذية و 0 2بتو يع  3102في  البرنامجويامت البرامج التي نفذها  -91

 (35) 3102في المائة من ييمة التحويالت الغذائية في  31ت ييمة النقد والقسائم فبلغت نقدية ويسائم  و اد

                                                                 
(32)

 ألف   -انظر الملحق الثاني  

(33)
 هي مشروعات تتضمن تو يع األغذية أو نشاطا مثل عملية خاصة خالل فترة اإلبالغ  

(34)
 هي المعدل المركب لمعدل النمو السنوي  4النسبة المئوية في الشكل  

(35)
 التخزين، والمناولة  تشمل ييمة التحويالت الغذائية تكاليف األغذية، والنقل الخارىي، والنقل البري، و 
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عملية ممتدة  40وهي: ، 3102العمليات الجاري تنفيذها في  فيفي مننيايات الطوارئ واإلغاثة والتنمية  البرنامجنطاق أنشننطة ظهر وي -98

ويشبه  (37)أنشطة لالمتعداد  3مشروعا إنمائيا، و 34عملية خاصة، و 22و (36)عملية طوارئ، 22مجا يطريا، وبرنا 22لإلغاثة واإلنعاش، و

  3103هذا التونيف ما حدث في 

تحدة، والمنظمات غير مع منظمات األمم الم البرنامجعمل  3102وكان للشننراكات أهمية بالغة بالنسننبة لتنفيذ ىميع هذ  األنشننطة  ففي  -99

ة مالحكومية المحلية والدولية، والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي  وكان الشنننننريك الرئيسننننني من األمم المتحدة في تنفيذ البرامج هو منظ

األغذية  ، و اد عدد الشننننننراكات مع منظمةالبرنامجفي المائة من مشننننننروعات  21األمم المتحدة للطفولة )اليونيسننننننف( التي ا ننننننتركت في 

نة م والزراعة، والونندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومفوضنية األمم المتحدة لشنؤون الالىئين عما كان عليه

3103 (38) 

ة من الشركاء الوطنيين أو المجتمعيين المحليين، في المائ 32 ريك من المنظمات غير الحكومية، منهم  0 211مع  البرنامجكما تعاون  -011

: ومثال ذلك البرنامجونفذ كثير من الشنننركاء أنشنننطة كملت برامج يضنننطلع بها  (39) نننريكا من حركة الونننليب األحمر والهالل األحمر  21و

ى الميا  اآلمنة ومرافق الورف ( الذي يعمل على تيسنير الحونول علWASHبرنامج اليونيسنف لتوفير الميا  واإلصنحان والنظافة للجميع )

  ، في منايشات السيامات بشأن األمن الغذائي مقرا لها روماوكادت التي تتخذ من اتوادت مع  ركاء، ود ميما ال البرنامجالوحي  كما أيام 

(  وكانت 2لألغذية في مياق حادت الطوارئ )انظر الشكل  عن طريق التو يع العام البرنامجويدمت المساعدة لنوف المستفيدين من  -010

من  المائةفي  21والتغذية المدرمننننية التي تسننننهم في  ننننبكات األمان والقدرة على الوننننمود تمثل  مقابل إنشنننناء األصننننولالمسنننناعدة الغذائية 

قو المغذيات الدييقة  وكان األطفال هم موضنننع في المائة آخرون من األنشننننطة الرامية إلى الحد من مننننوء التغذية ون 02المسننننتفيدين، وأفاد 

  في المائة 32في المائة من المستفيدين  ومثلت النساء واألطفال معا  24فمثلوا  البرنامجالتركيز األمامي للدعم المقدم من 

 

 النشاط والنوع حسبالمستفيدون : 1الشكل 

 

                                                                 
(36)

 تشمل عمليات الطوارئ الممولة من خالل حسا  ادمتجابة العاىلة   

(37)
ل  ويد د تتضمن أنشطة ادمتعداد الخاصة تنشط هذ  األنشطة في األ مات وتمول عن طريق ميزانيات المشروعات  ويستخدم حسا  ادمتجابة العاىلة إذا لم يكن هنا  مودر بديل للتموي 

 النشاط نفسه  دودر أمريكي، ويجب إنجا ها في غضون ثالثة أ هر من الموافقة  ود يمكن طلب التمويل من حسا  ادمتجابة العاىلة أكثر من مرة من أىل  211 111ونة غذائية ود تتجاو  مع

(38)
 ألف  -انظر الملحق العا ر  

(39)
 باء   -انظر الملحق العا ر  
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أكبر نوننننننيب من النفقات، ومن  0  وكان للهدف ادمننننننتراتيجي 3102مليار دودر أمريكي في  2 2ى البرامج عل البرنامجوبلغ إنفاق  -013

في المائة من النفقات المبا ننرة وكان لها أعلى نسننبة نفقات إلى  22نسننبة  0المسننتفيدين  وبلغ نوننيب المسنناعدة في إطار الهدف ادمننتراتيجي 

(  وفي مقابل 3في تلبية ادحتياىات الغذائية لجميع المسننتفيدين في حادت الطوارئ )انظر الشننكل  جالبرنامالمسننتفيدين: ويدل هذا على رغبة 

في المائة من  03في معالجة الجوع المزمن الذي يؤثر على  2في المائة من النفقات في إطار الهدف ادمننننننتراتيجي  2ذلك منننننناهمت نسننننننبة 

 المستفيدين 

، وهو ما 3102و 3103 عامي في المائة من النفقات فيما بين 3في المائة إلى  0من  2ارتفعت النفقات في إطار الهدف ادمنننتراتيجي و -012

 2من المعونة الغذائية إلى المسنننناعدة الغذائية مسننننتخدما طائفة من أنشننننطة تنمية القدرات  وليس للهدف ادمننننتراتيجي  البرنامجانتقال  يظهر

 التحويالت المبا رة، ولكن األنشطة وفرت فوائد لكثير من األمر والمجتمعات المحلية والحكومات  مستفيدون من 

 

 الهدف االستراتيجي حسبالنواتج : 8الشكل 

 

 3102في عام  اتجاهات المستفيدين

، 3102مليون في  1 31إلى  3103مليون في  3 12في المائة من  02بة انخفض عدد المستفيدين الذين يتلقون أغذية أو نقدا ويسائم بنس -012

مليونا  وكان ادنخفاض يرىع بونننفة رئيسنننية إلى ادنخفاضننات  20( ويدر  3102-3102وهو ما يتجاو  الريم المتويع في الخطة اإلدارية )

جل في  ني مسننتفيد في أفغانسننتان، وكينيا، والنيجر، وباكسننتان من عدد أيل بمقدار مليو 3102في أعداد المسننتفيدين في عمليات كبيرة؛ فقد منن 

في الفلبين والجمهورية العربية  2ماليين مستفيد في حادت طوارئ من المستوى  2تلبية احتياىات   وحدث ذلك رغم التومع الكبير في 3103

 السورية 

من  نامجالبرف إيجابية في بعض البلدان وعن تحديات في بلدان أخرى  ففي أفغانسننننننتان يلل وكان ادتجا  نحو الهبوط ناتجا عن ظرو -015

عدد األنشنننطة وركز على عدد أصنننغر من المسنننتفيدين الذين كانوا يعانون بشننندة من انعدام األمن الغذائي نظرا ألن فرص وصنننول المسننناعدة 

رد فيها السنننكان بسنننبب النزاع بونننفة خاصنننة يل ت عمليات التو يع العام لألغذية في حادت  اإلنسنننانية كانت محدودة؛ وفي المناطق التي  ننن 

  وفي كينيا انخفض 3102في المائة في  23في المائة إلى  02مقبول ارتفعت من غذائي الطوارئ، ولكن نسبة السكان الذين يتان لهم امتهال  

ل تسنليم المسنتفيدين من التغذية المدرمية عدد المسنتفيدين نتيجة تحسنن األمن الغذائي عقب منقوط األمطار في منطق ة الشنمال الجافة، وتواصن 

مسننننننتفيد من  311 111إلى البرنامج الحكومي، وانخفاض عدد الالىئين  وكان العامل الرئيسنننننني في إثيوبيا هو خروم  البرنامجالمقدمة من 

 ما أدى إلى تحسنات في مستويات األصول المجتمعية  نطاق برنامج  بكة األمان اإلنتاىية في خمس من مناطق المشروعات الثماني، وهو 
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على األ نننننخاص المشنننننردين داخليا الذين عادوا أو أعيد توطينهم بعد  ينهي بالتدريج التو يع العام لألغذية البرنامجوفي باكسنننننتان بدأ  -016

برنامج الحكومة في المناطق المتأثرة بالنزاع  كما نفذ برنامجا بالتعاون مع وأخذ يخطط إلدمام التغذية المدرمنننية في  3103فيضنننانات مننننة 

مكتب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية ومنظمات أخرى من أىل تحسننين يدرات ادمننتعداد وادمننتجابة للكوارث بين موظفي الحكومة على مسنتوى 

عن طريق تنمية  3103والتغذية في غذية ى الوننننننمود عقب أ مة األدعما طويل األىل لبناء القدرة عل البرنامجالمقاطعات  وفي النيجر، يدم 

، وتعاون مع الحكومة والمجتمعات المحلية في "النيجريون يطعمون النيجريين" الرأمننمال البشننري و يادة اإلنتام الزراعي تمشننيا مع مبادرة

 ان، وتعزيز القيادة النسائية إنشاء لجان إدارة األصول، وإدخال تحسينات على نظم اإلنذار المبكر و بكات األم

 من ادمنننننتجابة للطوارئ إلى بناء البرنامجانتقل فيها  –مثل الونننننومال  –كما انخفض عدد المسنننننتفيدين إلى حد كبير في بلدان أخرى  -011

يها في أنشطة مبل العيش إلى تحسينات يمكن التدليل علالقدرة على الومود من أىل تعزيز األصول والقدرات المجتمعية  وأدى التومع الكبير 

في المائة من المجتمعات المحلية التي تتلقى المسننناعدة من مسنننتويات أصنننولها، بحيث فايت مثال هدف  011في الحونننائل؛ فقد  ادت نسنننبة 

 الثمانين في المائة 

 انتشار البرنامج يتجاوز المستفيدين مباشرة من المساعدة الغذائية

أعداد من الناس تفوق هذا  علىآثار إيجابية لها ولكن مساعدته الغذائية  – 3102مليون نسمة في  1 31 لنحواألغذية والنقد والقسائم  لبرنامجاوفر 

 وتزايد تقدم ن هجه المتبعة   البرنامج  وينبغي فهم ييمة المساعدة الغذائية المقدمة من الريم بكثير

ييمة، فقد بدأ يعمل على صقل تعريفاته ألنواع السكان الذين يفيدون من أن يحدد بدية ما لمساعدته الغذائية من ه أدر  أن علي البرنامجونظرا ألن 

ول، ين من أنشطة مثل إنشاء األصددعمه، كما هو مبين من الرمم البياني الوارد أدنا   وثمة حاىة إلى إيامة نظم للتحديد الدييق ألعداد السكان المستفي

والنقد والقسائم  ألغذيةاالتقرير السنوي الحالي لألداء د يغطي إد المستفيدين مبا رة من تحويالت  فإن، ولذلك السلو  لتغييروادتوال ات، وبناء القدر

ة بالنسمن الرمم البياني  ومن الممكن وضع تقديرات ألعداد المستفيدين على نحو غير مبا ر  0، كما هو مبين في المستوى البرنامجالتي يجريها  ب

على أن  األوليةإلنشاء األصول على مبيل المثال، ولكن ثمة حاىة إلى إىراء مزيد من الدرامة لوضع تقديرات خاصة بكل بلد  وتدل ادمتعراضات 

لغذائية، حالة المساعدة ايتجاو  السكان المستهدفين في  البرنامجفي المائة  ويقدم هذا التقرير بعض األمثلة على أن انتشار  21األريام يد ترتفع بنسبة 

 ولكن ينبغي معاملة األريام بحذر 

 

 التقدم المحرز نحو اإلنصاف بين الجنسين

مشروعا فحسب باإلبالغ عن المؤ رات  21 مفقد ياعن اإلنواف بين الجنسين على نحو مطرد بمرور الويت   البرنامجتحسنت تقارير  -018

في المائة  ومن المتويع إحرا  مزيد من التقدم بموىب اإلطار  22أي بزيادة  – 41إلى  3102، ولكن هذا الريم وصل في 3103 الجنسانية في

:0المستوى 

المستفيدون" 

("التعريف الحالي) 

ونية مستخدمو األصول، ومتلقو رمائل النسخ الكرب

الوماء، وأصحا  الحيا ات الوغيرة

: 2المستوى 

 المستفيدون من تغير السيامات"

"والممارمات

قى يتل البرنامج خو مستهدف من 

مساعدة غذائية

ن م  فقطأ خاص مستفيدون على مستوى التأثير 

تقنيةأو مساعدته ال/برامج البرنامج، وبنائه للقدرات و

: 3المستوى 

ر المستفيدون على نحو غي"

"مبا ر
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الجديد للنتائج ادمنننتراتيجية الذي يتضنننمن ثالثة مؤ نننرات ىنسنننانية  ننناملة  ومنننتدرم المؤ نننرات األخرى المبلغ عنها في التقارير الموحدة 

 (32) " 3"أو  "أ3"المتعلقة برمز مؤ ر المساواة بين الجنسين  للمشروعات في المعايير

و يع تعدد من النسناء أكبر من عدد الرىال، ولكن عدد النسناء الالتي ا نتركن في إدارة و البرنامجوتلقى المسناعدة الغذائية المقدمة من  -019

، ولكن ينبغي توىيه مزيد من العناية إلى هذا المجال  غير أن من 3103التقدم المحر  منذ  0األغذية كان أيل من عدد الرىال  ويبين الجدول 

المشننجع أن نسننبة النسنناء إلى الرىال في لجان إدارة األغذية اتجهت نحو التكافؤ وأن معظم المشننروعات تضننمنت أمننبابا صننحيحة للبرمجة 

 مراعية للمنظور الجنساني  ال

النسبة المئوية للمشروعات التي تضمنت أنشطة للتوعية بالطرق التي يمكن بها للمساواة بين الجنسين أن تزيد من  3102وانخفضت في  -001

 ملت الممارمات السليمة ما يلي: ومبادراته الرامية إلى الحد من مخاطر العنف الجنسي والجنساني  و  البرنامجفعالية 

  في السنودان، حيث ىرى امنتهداف عدد من النسناء يفوق ضنعف عدد الرىال فيما يتعلق بتحويالت األغذية أو القسنائم، أفادت نسبة

 في المائة من األمر بأن النساء يتخذن يرارات بشأن مشتريات األغذية   32

 ل ومناطق انتظار ومكاتب امتقبال منفولة للنساء بهدف  يادة عدد الموظفات أييمت عند ىميع نقاط التو يع في باكستان مداخ 

  مكانا آمنا لكسنننر دائرة العنف وامنننتعادة  انيلضنننحايا العنف الجنسنن حمسننناعدة غذائية لتسنننعة منا ل آمنة تتي البرنامجفي هايتي يدم

 السيطرة على حياتهم  

في المائة في نسنننبة النسننناء إلى الرىال بين راصننندي األغذية إلى إثارة القلق ألنه يد يخل بدية المعلومات عن  01ار أدى انخفاض بمقد -000

، وهو 3102يضايا حسامة مثل العنف الجنساني  ومن التفسيرات الممكنة أن عددا أكبر من المشروعات أبلغ عن مؤ ر راصدي األغذية في 

يقوم في بعض السننيايات  و البرنامجسننير آخر هو ادنخفاض الكلي في نسننبة النسنناء إلى الرىال بين موظفي ما حقق مزيدا من الدية؛ وثمة تف

 حاليا بوضع امتراتيجيات لتحسين التوا ن بين الجنسين بين الموظفين  البرنامج

 (40)التقدم المحرز نحو المساواة بين الجنسين: 0الجدول 

 2012 2013 المؤشر

   رجال في حالة:نسبة النساء إلى ال

 0.75 0.86 المناصب القيادية في لجان إدارة المساعدة الغذائية/تو يع األغذية

 0.77 0.85 أعضاء لجان إدارة األغذية المدربون على تو يع األغذية

 1.51 0.94 حيا ة مستحقات األغذية األمرية

 0.54 0.40 راصدو األغذية

   النسبة المئوية للمشروعات التي تتضمن:

 70 59 مبادرات للحد من العنف الجنسي أو الجنساني

 87 77 األنشطة الرامية إلى التوعية بالمساواة بين الجنسين

التدريب على تو يع األغذية الذي يشمل أمبا  توفير األغذية على نحو 

 يراعي الجوانب الجنسانية

98 90 

                                                                 
(40)

   3102من التقارير الموحدة عن المشروعات في  41و 3103ر الموحدة عن المشروعات في من التقاري 21بناء على  
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 األداء الكلي

 2، و2، و3، و0  ويد تحقق تقدم ملحوظ في إطار األهداف ادمننننننتراتيجية 3في الجدول  3102في  البرنامجلتقدم الذي أحر   يظهر ا -003

التي تغطي أنشننطة حادت الطوارئ والتغذية وبناء القدرات، و ننبكات األمان، والمشننتريات المحلية، وتنمية القدرات على المسننتوى الوطني  

من حيث الحد من الجوع المزمن ونقو التغذية عن طريق برمجة  نننننملت أنشنننننطة التغذية  2الهدف ادمنننننتراتيجي كما لوحظ تقدم في إطار 

 و بكات األمان 

 ما يلي: 3102وعلى مستوى الحوائل  ملت اإلنجا ات في  -002

 امسة؛مليون طفل دون من الخ 3 2 الحد من نقو التغذية أو تثبيته بالنسبة لـ 

  ؛ مقبولة امتهال  غذائي درىاتمليون  خو إلى  2 03وصول 

  بلدا نتيجة إلصالن األصول أو إنشائها؛ 32 يادة القدرة األمرية أو المجتمعية على الومود في 

  بلدا  02 يادة القدرات الوطنية بالنسبة لألمن الغذائي، وادمتعداد للكوارث، والتغذية المدرمية، والتغذية في 

األهداف  حسنننننباألهداف ادمنننننتراتيجية  وتدل المقارنة بين النفقات وأعداد المسنننننتفيدين  حسنننننبوايترن تخونننننيو الموارد باألداء  -002

وى أداء، الذي  هد أي 0، على أن متومط اإلنفاق لكل  خو بلغ أعال  في حالة الهدف ادمتراتيجي 8ادمتراتيجية، كما هو مبين في الشكل 

  الذي  هد أضعف أداء  2وبلغ أدنا  في حالة الهدف ادمتراتيجي 

تائج أفضننننننل  فالعوامل التي تكمن وراء األداء  -005 ولكن ينبغي توخي الحذر فال ي فترض أن هذا اديتران يعني أن  يادة النفقات أدت إلى ن

اتيجي؛ فهي تشمل التمويل، والسنياق، وتوميم المشنروعات، والشنراكات التي يد د تكون تحت منيطرة القوي تختلف باختالف الهدف ادمنتر

 تحديد عوامل النجان والمشكالت التي تكمن خلف النتائج من أىل تحسين األداء في المستقبل   الضروري للغاية  ومن البرنامج

 األهداف االستراتيجية حسبالنتائج 

تائج ادمننننننتراتيجية -006 ئل التي ييسننننننت بمؤ ننننننرات المنظمة في إطار الن بالحوننننننا  تحدد التقدم على مسننننننتوى األهداف ادمننننننتراتيجية 

ئل  (41) 3113-3102 يل في بعض الحادت على عدد محدود من  (42)وييمت ادتجاهات لكل مؤ ننننننر على مسننننننتوى الحوننننننا وارتكز التحل

                                                                 
(41)

 ىيم  -انظر الملحق الثاني  

(42)
 3102التي نفذت في  امجالبرنفي المائة من مشروعات  23من عمليات الطوارئ والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والبرامج القطرية والمشروعات اإلنمائية، أي ما يمثل  004ي يم في  

   3102و ادت مدتها عن متة أ هر، وهو ما وفر خطا لألماس وييمة للمتابعة في 

  األهداف االستراتيجية حسباألداء الكلي : 3الجدول 

 األداء الهدف االستراتيجي

 تقدم قوي العيش في حادت الطوارئ كسب إنقاذ األروان وحماية مبل – 0

 تقدم قوي نع الجوع الحاد وادمتثمار في تدابير ادمتعداد للكوارث والتخفيف من حدتهام – 3

 تقدم قوي امتعادة الحياة ومبل كسب العيش وإعادة بنائها في حادت ما بعد الوراع أو حادت ما بعد الكوارث أو حادت ادنتقال – 2

 بعض التقدم ينالحد من الجوع ونقو التغذية المزمن – 2

 تقدم قوي تعزيز يدرات البلدان على الحد من الجوع من خالل امتراتيجيات تسليم المسؤولية والمشتريات المحلية – 2
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وبالنسبة لمؤ رات التغذية ىرى تقييم  (43)عوبات في الحوول على بيانات أو الوفاء بالشروط الضرورية المشروعات التي يد تنطوي على ص

 (44) )الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال ادمتجابة اإلنسانية( مفير"ااألداء أيضا بالقياس إلى المعايير الدولية لمشروع "

 تقدم قوي العيش في حاالت الطوارئ كسب ية سبل إنقاذ األرواح وحما :0الهدف االستراتيجي 

المتمثل في إنقاذ األروان وحماية مننننننبل العيش في مننننننيايات الطوارئ  وتأكدت هذ   0في إطار الهدف ادمننننننتراتيجي  تقدم يويتحقق  -001

، والتي  ملت مساعدة عدد من المستفيدين أكبر مما كان مقررا  2ى حادت الطوارئ من المستومن لعدد ييامي  البرنامجالنتيجة بامتجابات 

الدعم القوي من ىانب الجهات المانحة، والتنسنننننيق مع منظمات أخرى في األمم المتحدة، و نننننراكات فعالة مع  للبرنامجومنننننهل األداء الجيد 

في بعض الحادت نتيجة لقيود اللوىسنننتيات وضنننعف فرص المنظمات غير الحكومية  وكانت النتائج بونننفة عامة إيجابية، وإن تعريل األداء 

  الوصول بسبب النزاع 

مع إحرا  بعض التقدم في الحونننيلة األخرى   3102في  يويابأربع حونننائل أظهرت ثالث منها تقدما  0ويرتبط الهدف ادمنننتراتيجي  -008

 المنايش أدنا   2وترد النتائج بالنسبة لكل حويلة في الجدول 

في الحد من مننوء التغذية الحاد أو تثبيته بين السننكان المسننتهدفين   ويتقدم يوتدل النتائج من مؤ ننرات مسننتوى الحوننائل على إحرا   -009

في المائة من المشنننروعات التي يامت بقياس منننوء التغذية الحاد على أمننناس نسنننبة الو ن إلى الطول أو محيط العضننند وىود  34ولوحظ في 

عافي أو عددت الوفيات في ىميع المشروعات وثبتت معددت التامتقرار أو اتجا  نحو التحسن  وفيما يتعلق بالتغذية التكميلية، فقد انخفضت م

في المائة من المشروعات  وترافقت معددت التعافي المتحسنة بانخفاضات في معددت موء التغذية في معظم المشروعات التي  12 ادت في 

 مفير"  اارنة بمعايير مشروع "أبلغ فيها بالنسبة لكال المؤ رين  وتأكد تقييم التغذية التكميلية بإىراء تقييم مق

  

                                                                 
(43)

 لوحظت في ملخو التقدم الحوائل التي ي يم التقدم في حالتها في عدد أيل من خمسة مشروعات  

(44)
اإلنساني دحتياىات األ خاص المتضررين من الكوارث أو النزاع  انظر: يضع مشروع "امفير" الحد األدنى من المعايير التي تستجيب بها دوائر العمل  

http://www.sphereproject.org 

 تقدم قوي  الحد من موء التغذية الحاد أو تثبيته بين المجموعات المستهدفة من األطفال و/أو السكان  0.0الحصيلة : 2الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل

  انتشار موء التغذية بين األطفال دون الخامسة )الو ن بالنسبة للطول( 

  انتشار انخفاض محيط العضد

  تعافي في حالة التغذية التكميليةمعدل ال

  معدل الوفيات في حالة التغذية التكميلية

  في حالة التغذية التكميلية ادنقطاعمعدل 

  معدل عدم ادمتجابة في حالة التغذية التكميلية
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 "اسفير"تحليل األداء مقارنة بمعايير 

في المائة من  31أن  "امفير"بالنسبة لمؤ رات الحوائل المرتبطة بعالم موء التغذية الحاد وبين معايير مشروع  3102أظهرت المقارنة بين ييم منة 

َّت المعايير المتفق عليها خالل السنة مع إحر  بوفة عامة   تقدم يويا  المشروعات لب

 النسبة المئوية للمشروعات التي حققت الهدف الهدف المؤشر

 10 22كثر من أ معدل التعافي في حالة التغذية التكميلية

 011 2أيل من  معدل الوفيات في حالة التغذية التكميلية

 34 02أيل من  في حالة التغذية التكميلية ادنقطاعمعدل 

 31 2أيل من  بة في حالة التغذية التكميليةمعدل عدم ادمتجا

    

ات على البلدان التي بلغت فيها مسنننتوي البرنامجونفذ عدد كبير من المشنننروعات في أفريقيا ىنوبي الونننحراء، وهو ما يدل على تركيز  -031

وتوريدها بوفة منتظمة  Cereal Superمستحضر ت التغذوية المتخووة مثل وكان إدخال المنتجا (10)التقزم بين األطفال أعلى مستوى لها 

عامال إيجابيا في عدة مشننننروعات في أفريقيا  ولوحظت التدخالت المكملة المتكاملة مثل الترويج للنظافة وتقديم المشننننورة لألمهات بوصننننفها 

عاون خالل عدة منوات مع الحكومات و ركاء آخرين من أىل  يادة عوامل نجان في إثيوبيا والوومال وىمهورية تنزانيا المتحدة  وأمهم الت

 ةالقدرات في المراكز الوحية وتحسين الروابط مع نظم الرعاية الوحية في تحقيق هذ  ادتجاهات اإليجابية  ولكن تلك العوامل لم تكن حاضر

 في العثور على  نركاء للتنفيذ يعول عليهم في المناطق التيفي ىميع الحادت؛ ففي ىمهورية الكونغو الديمقراطية مثال كانت هنا  صنعوبات 

 تقل فيها إمكانية الوصول، وترتب على ذلك أن التقدم كان محدودا  

وأحر  تقدم من حيث رفع مسننتوى ادمننتهال  الغذائي األمننري المقبول في مننيايات الطوارئ  وفي المشننروعات التي تشننهد اتجاهات  -030

دات نقو في ادمننننتهال  الغذائي إيجابية  اد نوننننيب السننننكان ذوي ادمننننتهال  الغذائي المقبول  يادة كبيرة  ولكن حدث في مقابل هذ  الزيا

 في المائة من المشروعات  32المقبول في 

طة وفر في الويت المنامب حووا غذائية كافية وأنش البرنامجوع زي التقدم المحر  في إيليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي إلى أن  -033

ة وتقديم المشنورة  ومن التحديات التي ووىهت في مناطق أخرى انقطاع اإلمدادات ويلة التمويل لألنشطة مكملة مثل التدريب في مجال التوعي

  البرنامجوهي عوامل تخرم عن ميطرة  –المكملة  كما أن غالت الحواد ومستويات مقوط األمطار والتغيرات الطارئة على أوضاع النزاع 

تدهور الكبير في امننتهال  األغذية في الجمهورية العربية السننورية نجم عن تفايم انعدام األمن أثرت على ادمننتهال  الغذائي  ومثال ذلك ال –

ونقو فرص الوصنننول إلى الغذاء  وفي ىمهورية الكونغو الديمقراطية ع زي األداء المحدود في هذا المؤ نننر إلى تدفق دىئين ليس لديهم إد 

 ك من إرهاق للموارد المحدودة امتراتيجيات محدودة للتودي، مع ما يترتب على ذل

 بعض التقدم  تحسن ادمتهال  الغذائي خالل فترة المساعدة بالنسبة لألمر المستهدفة 3.0الحصيلة : 2الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل

  لغذائي األمريمستوى ادمتهالل ا

تثبيت معددت التحاق الفتيات والفتيان المعرضين لمخاطر  ديدة  2.0الحصيلة : 5الجدول 

 من حيث التسر  من المدارس ادبتدائية المستهدفة

 أيل من

مشروعات 2   تقدم قوي 

 األداء مؤشر الحصائل

   المدارس في ادمتبقاء معدل
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في المحافظة على معددت ادمنننتبقاء في المدارس أو  يادتها رغم أن عددا يليال فقط من المشنننروعات أفاد بمعلومات  تقدم يويوأحر   -032

في مقابل هذا المؤ نننر  وتوحي هذ  النتيجة بأن الوىبات المدرمنننية كانت فعالة في امنننتبقاء األطفال في المدارس في منننيايات الطوارئ  ففي 

ولومبيا حوفظ على معدل ادمننننتبقاء في المناطق التي توىد فيها أعلى مسننننتويات العنف، والتشننننرد، وانعدام األمن الغذائي  ورغم أن معدل ك

سننبة نادمنننتبقاء انخفض في  نننمال مالي نتيجة للنزاع، فقد عز ت التغذية المدرمنننية إعادة فتح المدارس ادبتدائية وامنننتعادة الحياة العادية بال

 طفال الضعفاء لأل

 

أي معدل تخلف المسننتفيدين عن الزيارة  –وييسننت إمكانية الوصننول إلى عالم فيروس نقو المناعة البشننرية بوصننفها معدل ادنقطاع  -032

ا في ىميع المشروعات ووصل معدل الطبية المقررة التالية  وكانت العينة محدودة، ولكن لوحظ انخفاض عدد المواعيد التي ىرى التخلف عنه

ادنقطاع إلى صننفر عند نقطة التقييم األخيرة في ىميع مشننروعات العالم بمضننادات الفيرومننات الرىعية  وكان األداء يويا عندما ييس على 

وحية المقدم في المرافق ال  وفي ىمهورية الكونغو الديمقراطية أكد ارتفاع معددت التعافي التغذوي أن الغذاء "امفير"أماس معايير مشروع 

مكن من القيام بزيارات منتظمة من أىل العالم حتى في األوضنننننناع المعقدة، وأكد بالتالي أن حادت ادنقطاع انخفضننننننت وأن فعالية العالم 

 تحسنت  

 "اسفير"تحليل األداء في مقابل معايير 

الفيرومنننات الرىعينننة، وعنننالم السنننل والوياينننة منننن انتقنننال العننندوى لمؤ نننرات الحونننائل المتعلقنننة بنننالعالم بمضنننادات  3102أظهنننرت مقارننننة ينننيم 

 تقننندم ينننويخنننالل السنننة، منننع إحننرا  الننندولي فننني المائننة  02 ـأن ىميننع المشنننروعات وفننت بمعينننار نسنننبة النن "امنننفير"مننن األم إلنننى الطفننل بمعنننايير 

 مة  بوفة عا

 

كميات أكبر من  البرنامج  وو ع 0في إطار الهدف ادمننننننتراتيجي على مسننننننتوى النواتج في تحقيق اإلنجا ات قوي الداء وأمننننننهم األ -035

مدرمة ومركز صحي من أىل تلبية احتياىات عدد من المستفيدين يفوق ما كان متويعا  وو عت  04 111والنقد والقسائم عن طريق غذية األ

 (45)د من إ الة األ جار في البيئات الهشة أمرة، وهو ما يلل من تلوث الهواء وح 21 111موايد ايتوادية في امتهال  الويود على 

  

                                                                 
(45)

 دال  -انظر الملحق الثاني  

 بمضادات العالم أىل من الخدمات إلى الوصول فرص على المحافظة 2.0 الحصيلة: 6 الجدول

 انتقال العدوى من األم إلى الطفل من الوياية أو/و السل وعالم الرىعية، الفيرومات

 أيل من

مشروعات 2   تقدم قوي 

 األداء مؤشر الحصائل

   الرىعية تالفيروما بمضادات العالم انقطاع معدل

  0الهدف االستراتيجي  حسبالنواتج  :1الجدول 

 األداء الناتج 

ع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية والتحويالت النقدية والقسائم الجيدة بكمية كافية على المجموعات المستهدفة من تو ي

 النساء والرىال والفتيات والفتيان في إطار ظروف آمنة
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عن طريق ادمنتثمارات في ادمنتعداد للكوارث  يوياتقدما  3أحر ت المشنروعات التي أبلغت عن األداء في إطار الهدف ادمنتراتيجي  -036

: فقد  نننهد 3وادمنننتجابة لها على مسنننتوى المجتمع المحلي  ويحدد إطار النتائج ادمنننتراتيجية ثالث حونننائل مرتبطة بالهدف ادمنننتراتيجي 

 المبكر  ، ولوحظ بعض التقدم في حالة نظم اإلنذارتقدم يويادمتهال  الغذائي، والحد من مخاطر األخطار إحرا  

على أن يدرة المجتمع المحلي على الوننننمود في وىه الكوارث الطبيعية وتغير  3وتدل النتائج المحر ة في إطار الهدف ادمننننتراتيجي  -031

عن  –ن المستفيدي البرنامجكن مثل مبادرات الغذاء مقابل إنشاء األصول، ومبادرات  بكات األمان  وم للبرنامجالمناخ تحسنت بفضل أنشطة 

طريق دعم المجتمعات المحلية في إنشاء أو إصالن السدود، والمالذات من الفيضان واألعاصير، وينوات الري والورف، والطرق، واآلبار، 

 من تخويو ويت لبناء األصول بدد من تطبيق امتراتيجيات للبقاء من يوم إلى آخر   –والمراحيض 

لى إدارة المعلومات المتعلقة بادمتعداد للكوارث واألمن الغذائي  ودحظ نوف المشروعات التي أبلغت يظهر المؤ ر يدرة الحكومة ع -038

 بشأن هذا المؤ ر اتجاهات نحو التحسن؛ ولم تالحظ البقية أي تغيير 

لقدرات في حالة ادمننننتعداد للكوارث  ففي هايتي ىمع ومننننلط الضننننوء على بناء التوافق بوصننننفه عامال من عوامل النجان في تنمية ا -039

ديالت المتكاملة  وفي الفلبين ماعدت التع ادحترا ية الخططبين الكيانات الحكومية من أىل التوصل إلى فهم مشتر  لألمن الغذائي و البرنامج

مؤ نننننر ادمنننننتعداد للطوارئ  وعجزت عدة  على نظم اإلنذار المبكر ووضنننننع خطط احترا ية على تحسنننننين البرنامجالتي أدخلت بدعم من 

مشنروعات تضنمنت المؤ نر في أطرها المنطقية عن اإلبالغ ألنها لم تسنتطع الحونول على بيانات كافية من الحكومات: ففي إثيوبيا لم يالحظ 

 فيها لم تكن يد نفذت بعد   البرنامجأي تغيير ألن السيامة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث التي أمهم 

ال  الغذائي األمري عن طريق تثبيت أو  يادة نويب األمر المستهدفة المعرضة لخطر الجوع الحاد وتحقق مستوى مقبول من ادمته -021

في المائة من المشننننروعات  ولكن كانت بعض اتجاهات التدهور في عدد يليل من المشننننروعات مثارا للقلق ألن عددا أيل من نوننننف  31في 

 د إىراء التقييم النهائي  األمر المستهدفة كان يحول على امتهال  غذائي مقبول عن

تقدم قوي : منع الجوع الحاد وادمتثمار في تدابير ادمتعداد للكوارث والتخفيف من حدتها3الهدف ادمتراتيجي 

خطط الطوارئ، ونظم رصد األمن الغذائي الخطط ادحترا ية نظم اإلنذار المبكر، و 0.3الحصيلة : 8الجدول 

 المقامة/المحسنة بدعم من البرنامج في مجال دعم تنمية القدرات

 بعض التقدم

 األداء مؤشر الحصائل

   مؤ ر ادمتعداد للكوارث

ية األغذما يكفي من  ألمر المستهدفة التي يتهددها خطر ادنزدق في براثن الجوع الحاداامتهال   3.3الحصيلة : 9دول الج

 على مدى فترة المساعدة

 تقدم قوي

 األداء مؤشر الحصائل

   األمري الغذائي ادمتهال  درىة
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وفي هندوراس حوفظ على امنننتهال  غذائي مقبول بين األمنننر المسنننتهدفة المتضنننررة من البطالة الناتجة عن عدوى صننندأ البن، وذلك  -020

ية والمنظ تدريب من أىل العمالة  كما لوحظت تحالفات مع المنظمات المحل مات غير الحكومية بوصننننننفها من عوامل نتيجة لخدمات مثل ال

إلى  يادة كمية وىودة األغذية المسننننننتهلكة؛ فأفاد المسننننننتفيدون بأنهم  البرنامجالنجان  وفي بوركينا فامننننننو أدت تحويالت النقد المقدمة من 

 يستهلكون ثالث وىبات بدد من وىبتين، وبأن الوىبات كانت أكثر غنى بالبقول والبروتين الحيواني 

ي ىميع المشنننروعات التي أبلغت عن مسنننتويات األصنننول األمنننرية أو المجتمعية، ولوحظت اتجاهات نحو الثبات أو اتجاهات إيجابية ف -023

ت ب    وثأصنننلحت وبنت أصنننود إنتاىية و ادت من ثم يدرة األمنننر والمجتمعات المحلية على الونننمود البرنامجوهو ما يدل على أن تدخالت 

على  3102في  مقابل إنشاء األصوللخمسة تقييمات للغذاء ادمتهال  الغذائي أو تحسن في بعض هذ  المشروعات  وماعدت خالصة توليفية 

التنوع وأمننهم بقوة في القدرة على الوننمود، ولكن اآلثار على األمن الغذائي  مقابل إنشنناء األصننولالتحقق من هذ  النتائج؛ فالحظت أن الغذاء 

  (46)كانت متباينة الغذائي 

؛ فقد بنغالديشلمراعية للمنظور الجنسنناني والشننراكات عاملين مهمين في ارتفاع مسننتويات األصننول األمننرية في وكانت البرمجة ا  -022

امننتهدف المشننروع النسنناء الالتي يعانين من الفقر البالغ، ووفرت الحكومة والمنظمات غير الحكومية أنشننطة مكملة  كما أن حافظة ألنشننطة 

أمان متينة منناعدت على تحسننين القدرة على الوننمود؛ وتشننمل األمثلة مشننروعات  ننبكات األمان  ذات  ننبكات مقابل إنشنناء األصننولالغذاء 

على إنشننناء أو إصنننالن األصنننول المجتمعية مثل الطرق، واآلبار،  البرنامجاإلنتاىية في مو امبيق وىمهورية تنزانيا المتحدة التي مننناعد بها 

في نفس المنطقة الجغرافية، في تشاد على مبيل المثال، ماعد  مقابل إنشاء األصولء والمراحيض، ونظم الري  كما أن إدمام مشروعات الغذا

 على تحسين يدرة المجتمعات المحلية على الومود 

 

  

                                                                 
(46)

  A)-(WFP/EB.A/2014/7 3102تقرير التقييم السنوي لعام  

 تقدم قوي الحد من التعرض لألخطار على مستوى المجتمع المحلي في المجتمعات المحلية المستهدفة 2.3الحصيلة : 01 الجدول

 األداء مؤشر الحصائل

   درىة األصول األمرية

 درىة األصول المجتمعية
  

  3الهدف االستراتيجي  حسبالنواتج  :00الجدول 

 األداء الناتج

   تفي مجال تنمية القدرا البرنامجاتخاذ تدابير التخفيف من آثار الكوارث بدعم من 

تو يع األغذية والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بكمية وىودة كافيتين على المجموعات المستهدفة من النساء 

 والرىال والفتيات والفتيان في ظل ظروف آمنة

 

  ييام المجتمعات المحلية ببناء أو ترميم أصول التخفيف من آثار الكوارث
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نامج البرامج التي ينفذ يةها بر باشذذذذذرة  األغذ ناس أكبر ممن يتلقون م ية على حياة عدد من ال ثار إيجاب ية من الكوارث لها آ عالمي في مجال الوقا ال

 مساعدة غذائية

ظ  نأبيرو معرضننة للزد ل وتفجر البراكين، وادنهيارات األرضننية السنناحلية والفيضننانات التي تسننببها ظاهرة النينيو  ويتعين على الحكومة إذن  تحتف

 بقدرة على المستويات المحلية واإليليمية والمركزية على ادمتجابة للكوارث الطبيعية وغير ذلك من حادت الطوارئ 

تدريبا عمليا على إدارة الغذاء، وتو يع األغذية، وادمنننننتعداد للكوارث لونننننالح الموظفين من المعهد الوطني للدفاع المدني،  البرنامجوفر  3102وفي 

ثة رة المحلية لالمتجابة لحادت الطوارئ، وموظفي الحكومة في متة أياليم  وتولى المدربون المسؤولية عن المساعدة في حادت الطوارئ في كاواألفري

 وضنع يد يتغيرمليون نسنمة  ولم يكن بينهم حينذا  إد عدد يليل يعاني من انعدام األمن الغذائي، ولكن هذا ال 1 0 نحوضنخمة في هذ  األياليم التي تؤوي 

  البرنامجعند ويوع حالة طوارئ  وكان السكان في تلك األياليم يفيدون على نحو غير مبا ر من عملية تنمية القدرات التي يديرها 

 البرنامجمستوى النواتج  ودعم  دعما من األداء القوي على 3وتلقى التقدم المحر  على مستوى الحوائل في إطار الهدف ادمتراتيجي  -022

أداة لالمنننتعداد للكوارث وإدارة المخاطر أدرىت في المهام والميزانيات الحكومية  وأدى ذلك إلى  يادات في  03و احترا يةخطة  02وضنننع 

بكر ورصنننننند األمن ونظم اإلنذار المادحترا ي موظفا تدريبا على التخطيط  30 111مؤ ننننننر ادمننننننتعداد للكوارث في بعض البلدان  وتلقى 

 ىسنننننرا  022هكتارا من األراضننننني وأنشنننننأت  002 232أو أصنننننلحت  3الغذائي  وحمت األنشنننننطة المنفذة في إطار الهدف ادمنننننتراتيجي 

 (22)بئرا  012و

العيش وإعادة بنائها في حاالت ما بعد الصراع أو حاالت  كسب استعادة الحياة وسبل: 2الهدف االستراتيجي 

 الاالت االنتقما بعد الكوارث أو ح
تقدم قوي

أهمية ملحوظة فيما يتعلق بزيادة فرص الوصننننننول إلى  البرنامج  وكان ألنشننننننطة 2في إطار الهدف ادمننننننتراتيجي  تقدم يويحر  أ   -025

د إحرا  تقدم ىيد في أنشننطة تغذوية األصننول، وتثبيت معددت ادلتحاق بالمدارس وتمكين األمننر من تحقيق امننتهال  غذائي كاف  كما  ننوه

ة بنتائج نكتلك التي تعالج موء التغذية الحاد والتقزم وفي العالم بمضادات الفيرومات الرىعية والسل، ولكن هذا التقدم لم يلق تقديرا ىيدا مقار

   0األنشطة التغذوية في إطار الهدف ادمتراتيجي 

المائة من المشنروعات، و ادت نسنبة السنكان الذين ينعمون  في 32لوحظت اتجاهات نحو التحسنن في ادمنتهال  الغذائي األمنري في  -026

ي ف البرنامجبامنننتهال  غذائي مقبول؛ ولم يبلغ أي مشنننروع عن اتجا  نحو التدهور  وهو ما يدل على أن األمن الغذائي يد  اد نتيجة ألنشنننطة 

 مجال بناء القدرة على الومود 

لالتينية والبحر ا لنجان تعديل تونميمات البرامج بحيث تلبي احتياىات المسنتفيدين، وبناء الشنراكات  ففي إيليم أمريكاومن بين عوامل ا -021

صننقلت نهج ادمننتهداف، وأعيد النظر في الحوننو الغذائية وأييمت  ننراكات لضننمان توفير األنشننطة المكملة  وفي ىمهورية  مثال الكاريبي

لت النجاحات تأمين فرص الوصننول إلى أضننعف السننكان وتحسننين األمن الغذائي عن طريق  يادة امننتهال  كوريا الديمقراطية الشننعبية  ننم

وع الغذائي  و ادت من التن النسنناء للبقول  وفي نيبال كملت الخضننروات التي يزرعها المسننتفيدون في مخيمات الالىئين التو يع العام لألغذية

رة على مدى فت والالىئين المستهدفين ،والمشردين داخليامجتمعات المحلية، ، والألمرا امتهال  0.2الحصيلة : 03الجدول 

 ما يكفي من األغذية المساعدة

 تقدم قوي

 األداء مؤشر الحصائل

   األمري الغذائي ادمتهال  درىة
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ية أخرى خارم نطاق  أمننننننهمت في النجاحات؛ ففي ىمهورية تنزانيا المتحدة مثال ع زي تحسننننننن مسننننننتويات  نامجالبرولعل اتجاهات إيجاب

 ادمتهال  إلى  يادة توافر األغذية في األمواق 

في بناء األصول بهدف إصالن مبل العيش  البرنامجنجان  يظهرارتفعت مستويات األصول المجتمعية في ىميع المشروعات، وهو ما  -028

عات، ولوحظ نجان مماثل بالنسنننبة لنفس المؤ نننر في إطار أو بنائها  وكان هذا النجان الكبير نتيجة دتجاهات نحو التحسنننن في ىميع المشنننرو

 لمقابل إنشاء األصوفي خمسة بلدان مزيدا من األدلة على أهمية الغذاء  مقابل إنشاء األصول  وتوفر تقييمات أثر الغذاء 3الهدف ادمتراتيجي 

 (24)ة والعمالة في األىل القوير في إصالن مبل العيش واألصول المجتمعية في األىل الطويل وفي تعزيز فوائد األغذي

نية إيليم أمريكا الالتيوأمننننننهم إ ننننننرا  المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرارات في تحقيق نتائج إيجابية، ومثال ذلك ما حدث في  -029

ية األصننننننول التي تحتام إلى تنميت والبحر الكاريبي كرها  حيث حددت المجتمعات المحل تام  وذ  ناء األصننننننول من أىل  يادة التجارة، واإلن ب

ية أثر إيجابي على األمننننننواق في ىيبوتي،  الزراعي، وفرص الوصننننننول إلى األمننننننواق، واألمن كعوامل للنجان؛ وكان لتطوير البنى التحت

دة  وفي ىمهورية ييرغيزمتان ماعدت وميانمار، ودولة فلسطين  وفي ىنو  السودان يلت حوادث السطو على الما ية عندما بنيت طرق ىدي

ولحة على  يادة األمن واإلنتاىية الزراعية    األصول الجديدة أو الم 

 ذائية لغيستطيع البرنامج عن طريق المساعدة على إنشاء أو إصالح األصول أن يؤثر على حياة عدد من السكان أكبر من عدد الذين يتلقون المساعدة ا

يتلقون مبا رة تحويالت غذائية من أصول مثل الطرق وخدمات حماية مستجمعات الميا  التي بناها البرنامج أو أعاد تأهيلها   يفيد كثيرون من غير الذين

مليون  3 0مقاطعة لكي تفيد  41وطرق وياعات درامننية في  ففي إثيوبيا بنيت في إطار برنامج  ننبكات األمان اإلنتاىية خزانات وأصننلحت مجار للميا 

ونوا يتلقون أغذية أو يسنننائم وكانوا من ثم غير مسنننجلين  وأدت  يادة اإلنتام الغذائي الناتجة عن مشنننروع لألمنننمدة في إطار برنامج إدارة نسنننمة لم يك

 نسمة باإلضافة إلى المستفيدين المقوودين  21 202الموارد البيئية لتمكين ادنتقال إلى مبل عيش مستدامة إلى إفادة 

 األريام تقديرية فقط  *

 

وتحقق تحسننننن في معدل ادلتحاق بالمدارس وتثبيت معدل ادمننننتبقاء في معظم المشننننروعات، وهو ما يدل على أن من أكثر حوننننائل  -021

 كانت تشجيع األطفال على ادلتحاق بالمدارس  وتظهر النتائج المبلغ عنها أن األداء من حيث معددت ادمتبقاء متماثل فعاليةالتغذية المدرمية 

  2و 0في إطار الهدفين ادمتراتيجيين 

وتؤثر على الحوننائل التعليمية، وتدل على  البرنامجوتنم التجربة المكتسننبة في المشننروعات عن عدة عوامل تخرم عن نطاق مننيطرة  -020

رويج ى التوترات التي تتعلق بالالىئين من كولومبيا؛ فقد مننناعد تتدابير مخففة  ففي إكوادور كان تثبيت معدل ادمنننتبقاء إنجا ا مهما بالنظر إل

المستهدفة في الحادت الهشة المحلية ات عالمجتم  يادة فرص الحوول على األصول أمام 3.2الحصيلة : 02الجدول 

 وادنتقالية

 تقدم قوي

 األداء مؤشر الحصائل

   مستوى األصول المجتمعية

التي  ، في المدارسوالالىئونفيهم المشردون داخليا  ن، بمفتيانوال فتياتالتثبيت معدل التحاق  2.2الحصيلة : 02الجدول 

 السابقة لأل مةتتلقى المساعدة عند مستوياته 

 تقدم قوي

 األداء مؤشر الحصائل

   معدل ادمتبقاء في المدارس 

   ادلتحاق معدل
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معا في أنشنننطة مثل إعداد الوىبات المدرمنننية على تلطيف العاليات وإبقاء األطفال في المدرمنننة  وفي كينيا مننناهم بناء  للمشننناركة البرنامج

التعلم والحونائل التعليمية بفضنل تقديم الحونو الغذائية  المدارس الجديدة وإضنافة نوبة عمل مزدوىة في  يادة ادلتحاق  وفي إيران تحسنن

المنزلية للفتيات الالىئات والتعاون مع الشننننننركاء على توفير مدخالت مكملة  وفي ىنو  السننننننودان أدى انعدام األمن وإىراءات التقشنننننف 

 الحكومية إلى ارتفاع معدل دوران المعلمين وانخفاض مترتب على ذلك في معددت ادلتحاق  

اد والتقزم  وكانت عوامل النجان والتحديات مماثلة للعوامل التي لوحظت في حالة حوائل في الحد من موء التغذية الح تقدم يوي حر أ   -023

  0التغذية في إطار الهدف ادمتراتيجي 

 يمكن لمشروعات البرنامج في مجال التغذية أن تؤثر على حياة عدد من األشخاص أكبر من عدد المستفيدين مباشرة 

ا لالتونادت التي تروم للممارمنات الغذائية السنليمة، والتي تونل أيضنحدوث تغيرات منلوكية نتيجة  لبرنامجاتتضنمن برامج التغذية التي يضنطلع بها 

فيذ  في دورات ىرى تن بنغالديشبالتوعية الغذائية في البرنامج القطري ل متعلقإلى األ نخاص واألمنر غير الملتحقين بالبرامج  ومثال ذلك أن المكون ال

   مستفيد تلقوا تحويالت غذائية  021 111ولكن المشروع لم يسجل إد  –والح مليوني نسمة عقدت في الهواء الطلق ل

 األريام تقديرية فقط   *

  هوكان من بين عوامل النجان في حوننائل التغذية في األوضنناع ادنتقالية الشننراكات وتقديم المشننورة والتوعية لوننالح األمهات  وواى -022

لمشنورة لونالح ل البرنامجتحديات في هايتي على منبيل المثال ألنه لم يسنتطع تحديد  نركاء يمكنهم توفير أنشنطة مكملة، ولكن تقديم  البرنامج

إلى  األمهات عز ت تواصنننل الزيارات إلى العيادات حتى عندما بدت على األطفال عالمات التحسنننن، وأدت منتجاته التغذوية المتخونننونننة

الذي أعطي لألطفال الذين  + Super Cerealائل  وع زي الحد من التقزم في مخيم الالىئين في دادا  في كينيا إلى مستحضر تحسين الحو

من تحدي القضنناء على  0 ركيزةالمسنناهمة في الحد من التقزم تمشننيا مع ال البرنامج ننهرا  ومننيواصننل  32أ ننهر و 6تتراون أعمارهم بين 

 الجوع  

  

 تقدم قوي الحد من موء التغذية الحاد والتقزم بين المجموعات المستهدفة من األطفال و/أو السكان 2.2الحصيلة  :05الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل

   الخامسة دون األطفال بين الحاد التغذية موء انتشار

   العضد محيط انخفاض انتشار

   التكميلية التغذية حالة في التعافي معدل

   التكميلية التغذية حالة في الوفيات معدل

   التكميلية التغذية حالة في ادنقطاع معدل

   التكميلية التغذية حالة في ادمتجابة عدم معدل

   الثانية دون األطفال بين التقزم انتشار
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 "اسفير"نة بمعايير مشروع تحليل األداء مقار

   3102خالل  "امفير"لبى ثلثا المشروعات معايير مشروع 

 النسبة المئوية للمشروعات التي حققت الهدف الهدف المؤشر

 42 22من  أكثر معدل التعافي في حالة التغذية التكميلية

 33 2أيل من  معدل الوفيات في حالة التغذية التكميلية

 24 02أيل من  لة التغذية التكميليةفي حا ادنقطاعمعدل 

 011 2أيل من  معدل عدم ادمتجابة في حالة التغذية التكميلية

    
 

لم ترد تقارير إد من عدد صننغير من المشننروعات، ولكن لوحظت معددت ثابتة أو متحسنننة للتعافي بالنسننبة لمعظم المشننروعات التي  -022

  ومع ذلك فقد بقي السننكان "امننفير"في المائة منها بمعايير مشننروع  21بمضننادات الفيرومننات الرىعية أو عالىا للسننل، ووفى  وفرت عالىا

  البرنامجالمستهدفون في حالة هذ  األنشطة في حاىة عظمى إلى المساعدة المقدمة من 

في المائة من السنكان المسنتهدفين  وفي ىيبوتي  اد  31ونل المطير بسنبب تفشي اإلمنهال بين وفي  مبابوي ع ريل التقدم خالل الف  -025

حل  وفي  البرنامج معدل التعافي التغذوي في حالة السنل رغم القدرات المحدودة في المراكز الونحية والمشنكالت المتعلقة بالعمل مع منكان ر 

 ض الحوة الغذائية إلى تقامم األفراد للغذاء مع أعضاء األمرة  كوت ديفوار انخفضت معددت التعافي عندما أدى انخفا

 

  

 بمضادات الفيرومات الرىعية و/أو عالم السل اإلنعاش التغذوي للخاضعين للعالم تحسن 5.2الحصيلة : 06الجدول 
 أيل من

مشروعات 2   
 تقدم قوي

 األداء مؤشر الحصائل 

التعافي التغذوي في حالة العالم بمضادات الفيرومات الرىعية معدل   

  معدل التعافي التغذوي في حالة السل

  2النواتج في إطار الهدف االستراتيجي  :01الجدول 

مشروعات 5أقل من   

 تقدم قوي

 األداء مؤشر الحصائل 

تهدفة من النساء والرىال وىودة كافيتين على المجموعات المس تو يع األغذية والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بكمية 

 والفتيات والفتيان في ظل ظروف آمنة

 

 ييام المجتمعات المحلية المستهدفة واألفراد المستهدفين بتطوير أو بناء أو ترميم أصول مبل العيش
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 وأفاد بناء هياكل ترمي إلى التخفيف من أثر الوننننندمات   2كما لوحظ أداء يوي على مسنننننتوى النواتج بالنسنننننبة للهدف ادمنننننتراتيجي  -026

يند  32 111  (22)نمتر مكعنب من الخزاننات الطينينة ومننننننندود الويناينة من الفيضنننننننان وتم بنناء أو إصننننننال 301 111مجتمعنا محلينا  و نننننن 

 كيلومترا من الطرق   1 321 

متباينا، فأظهر نتائج غير متجانسننننننة  وكانت معددت اإلبالغ منخفضنننننة في حالة  2في إطار الهدف ادمننننننتراتيجي  البرنامجكان أداء  -021

 ويلة  مشروعات التغذية، وكان العدد اإلىمالي للمشروعات المبلغة من الوغر بحيث د يمكن امتخالص نتائج بالنسبة ألي ح

 لويبدو أن التقدم في حوائل التغذية كان بطيئا؛ ولم تشاهد تحسنات تقاس في حالة انتشار التقزم في معظم البلدان المبلغة  وتشمل العوام -028

ناىمة عن تغيرات تتطلب  يادة التركيز على تنمية القدر (0المؤثرة على هذا األداء:  ات، والتعزيز المؤمننننننسنننننني، والتخطيط، التحديات ال

، وهو ما يعني أن النتائج ليسننت مجرد انعكاس لعمل 2طابع تعدد القطاعات المميز للبرامج في إطار الهدف ادمننتراتيجي  (3وادمننتثمارات؛ 

عالمي على الوننعيد ال البرنامجلتزم   ويللبرنامجإدخال برامج الوياية من التقزم بالمغذيات الدييقة، وهي مجادت ىديدة بالنسننبة  (2؛ البرنامج

 النمو"  أىل من للتغذية العالمي و"ادتفاقبتحدي القضاء على الجوع 

وتظهر نتائج أخرى أن التغذية المدرمننية تحفز األطفال على ادلتحاق بالمدارس  ولم تتغير معددت المواظبة إلى حد كبير، ولكن يرىع  -029

 نإلى أن معدل المواظبة يد ارتفع بالفعل عند إىراء التقييم األول في عدة مشروعات  وبدا أن التقدم في حالة النسب بين الجنسين بطيء ألذلك 

ضل برامجه أن يسهم في الحوائل التعليمية بف البرنامجكثيرا من المشروعات يد وصلت فعال إلى تحقيق التكافؤ بينهما أو تجاو ته  ويستطيع 

متعلقة بالتغذية المدرمنننننية، ولكن هنا  حاىة إلى مدخالت أخرى لتحقيق المسننننناواة في التعليم؛ ومثال ذلك أن  نننننراكة تغذية األبدان وتغذية ال

 ، واليونيسف، واليونسكو تنسق أنشطة تساعد األطفال على تحقيق إمكانياتهم الكاملة  البرنامج 3102العقول التي بدأها في 

  ففي كوبا ع زي 3102، وهو ما يد يفسنر يلة عدد المشنروعات التي أبلغت بشنأنه في 3103ع منيامنة التغذية لسننة أدخل هذا المؤ نر م -051

هم في إنتام أم البرنامجمع الحكومة على إنتام المنتجات التغذوية المتخووة على المستوى المحلي  كما أن  البرنامجإلى تعاون  قويالتقدم ال

من أىل  يادة توافر األغذية المقواة لونننالح  "ةيالونننحعلى الخدمات ونننول حمبادرة كلينتون لل"و يعمل حاليا مع أغذية مقواة في إثيوبيا، وه

 والحوامل والمرضعات  الوغار األطفال 

  

 بعض التقدم الحد من الجوع ونقص التغذية المزمنين :4الهدف االستراتيجي 

 تكميلية يادة القدرة اإلنتاىية بالنسبة لألغذية المقواة بما في ذلك األغذية ال)أ(  0.2 الحصيلة :08الجدول 

 والمنتجات التغذوية المتخووة

 أيل من

مشروعات 2   تقدم قوي 

 األداء مؤشر الحصائل 

المتخووة يةوالمنتجات التغذوالتكميلية  النسبة المئوية للزيادة في إنتام األغذية المقواة بما في ذلك األغذية  
 

األغذية على مدى فترة المساعدة لألمر الكافي من  متهال تحقيق معدل اد )ح( 0.2الحصيلة  :09الجدول 

 المستهدفة

 أيل من

مشروعات 2  
 لم يوجد تقدم

 األداء مؤشر الحصائل 

 مستوى ادمتهال  الغذائي األمري
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ئة حوائل  وكانت التغيرات الطارفيما يتعلق بال امتنتاىاتيدم مشروعان فحسب تقارير عن هذا المؤ ر، ومن الوعب إذن امتخالص  -050

على المؤ ر محدودة ىدا، ومن ذلك أنه لم يحدث أي تغيير في نسبة األ خاص من ذوي ادمتهال  الغذائي الكافي أو مستويات الجوع الحاد  

في  21كاف  لديهم امنتهال  غذائيوكان انعدام األمن الغذائي عند النقطة األخيرة للتقييم مرتفعا نسنبيا، فقد كانت نسنبة األ نخاص الذين يتوافر 

أ نننارت إلى انخفاض ملحوظ في  2و 3و 0المائة في كال المشنننروعين  ولكن كثيرا من المشنننروعات المبل غة في إطار األهداف ادمنننتراتيجية 

 ادمتهال  الغذائي الكافي   درىات

يد النواتج وضنننعف الحونننائل  وعجزت التغذية المدرمنننية عن اىتذا  عدد أكبر من األطفال وأدى نقو في التمويل في إثيوبيا إلى تقي -053

  وتم تثبيت ئيمننننتهال  الغذادرىات ادإلى المدارس، وهو ما يظهر في انخفاض مؤ ننننري ادلتحاق والمواظبة، ولم تسننننهم إذن في تحسننننين 

 ىعية في كينيا ألن الحوو الغذائية المرافقة للعالم في العيادات محبت  بالنسبة للعالم بمضادات الفيرومات الرالغذائي  ادمتهال  درىات

من حيث ادلتحاق  ويتقدم ييبر  تنوع النتائج المتعلقة بالتغذية المدرمننية والتعليم فعالية النشنناط، ولكنه يؤكد على التحديات  ويد تحقق  -052

في المائة في عدة مشنروعات على أن أضنعف السنكان لم  11واظبة عند أكثر من   ويدل تثبيت معدل الم03مشنروعا من بين  02الذي  اد في 

 يسننتهدفوا أو أن المؤ ننر لم يكن ينبغي إدراىه في األطر المنطقية  ولوحظت يضننية أخرى في حالة نسننبة الفتيات إلى الفتيان التي ايتربت من

ي المائة من المشننننروعات نسننننبة بين الجنسننننين تبلغ على األيل تسننننع فتيات ف 22التكافؤ في كثير من الحادت؛ فعند نقطة التقييم األخيرة حقق 

لعشرة فتيان  ومن بين المشروعات السبعة عشر التي أبلغت عن معددت النجان لم ت لحظ تحسنات إد في ثمانية مشروعات؛ وكان ذلك نتيجة 

معددت تقدم فيما يتعلق ب أيالمسنتوى الوطني  ولم يسنجل إلضنرابات المعلمين، ومنوء المرافق المدرمنية، وانخفاض مسنتوى التحونيل على 

 بوفة خاصة في غانا وكينيا ومالوي   ةالنجان التي كانت منخفض

العتراف بالتغذية لوكان التقدم من حيث ادلتحاق والمواظبة كبيرا في إيليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي نتيجة لسيامة تعليمية مليمة  -052

ية كشننننننبكة أمان  ففي  يا دولةالمدرمنننننن ية  وفي القوميات  المتعددة بوليف ونيكاراغوا مثال تم الترويج للتعليم عن طريق حمالت ويوانين وطن

رمال إ هندوراس كانت الوىبات المدرمية  بكة أمان يعول عليها بالنسبة لألمر الضعيفة المتضررة من الودمات المناخية، والتي واصلت

معايير التعزيز  أبنائها إلى المدارس  وفي تشننننناد تأثرت معددت النجان بالتغيرات الطارئة على نظام التعليم الوطني الذي كان يشنننننمل تطبيق

 ةبمزيد من الونننرامة  ولعل البرمجة المراعية لكل من الجنسنننين يد أثرت على النتائج؛ ففي الكونغو و امبيا مننناعدت دورات الميا  المنفونننل

 و ركاه  على تحسين النسب بين الجنسين والحوائل التعليمية  البرنامجللفتيات والفتيان التي وفرها 

  

ل إلى التعليم وتنمية رأس المال البشري في المدارس التي تحول على و يادة مبل الوص 3.2الحصيلة : 31الجدول 

 المساعدة

 أيل من

مشروعات 2  
 بعض التقدم

 األداء مؤشر الحصائل

  معدل ادلتحاق

ةالمواظب معدل   

الجنسين بين النسبة   

  معدل النجان
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عدة ايمكن لتنمية قدرات التغذية المدرسذذية التي يضذذطلع بها البرنامج أن تؤثر على حياة عدد من األشذذخاص أكبر من عدد الذين يتلقون مباشذذرة مسذذ

 غذائية

مات و نركاء آخرين على تهيئة بيئة مواتية للحد من الجوع عن طريق بناء القدرات والمسناعدة التقنية التي تونل إلى عدد كبير مع الحكو البرنامجيعمل 

سنناعدة لدعم القدرات في مديرية التعليم ادبتدائي م البرنامجعلى مننبيل المثال وفرت وحدة  بنغالديشمن األ ننخاص الذين يد د يكونون مسننتفيدين  ففي 

مليون طفل آخرين أفادوا من التغذية المدرمننية التي  0 0ولكن  –مليون طفل  2 0لتغذية المدرمننية لمسنناعدة لللحكومة في تومننيع نطاق برنامجها تقنية 

دى كل ئي للشنننبكات األمان ونظم اإلنذار المبكر الوطنية على تحسنننين األمن الغذا البرنامج  ومننناعد الدعم التقني المقدم من البرنامجتتلقى مسننناعدة من 

 يسهم عن طريق دعم التغيرات الطارئة على السيامات والممارمات في إحداث التغيير بالنسبة لماليين السكان  والبرنامج خو أمكن الوصول إليه  

 األريام تقديرية  *

 وتشنننمل الموننناريف الدرامننية في البرنامجوامل تخرم عن منننيطرة وكثيرا ما ع زي بطء التقدم فيما يتعلق بادلتحاق والمواظبة إلى ع -055

ينيا  كىمهورية تنزانيا المتحدة، وإضننرا  المعلمين في غينيا بيسناو، وكينيا وليسننوتو؛ وانعدام األمن المتعلق بادنتخابات كان أيضننا عامال في 

طاق البرنامج بحيث يشمل المدارس التي تعاني من نقو الموارد كما كان لقرارات البرمجة آثار في هذا الودد؛ ففي مالوي مثال أدى توميع ن

بب هو أن األطفال الوافدين  في مناطق انعدام األمن الغذائي إلى  يادة ادلتحاق، ولكنه خفض معددت النجان، ومن المحتمل أن يكون السنننننن

 وكينيا  بنغالديشلنجان، وبخاصة في ىاءوا من خلفيات محرومة  وأبر ت عدة مشروعات أهمية الشراكات في تحسين معددت ا

أي  –يوم  0 111أن المشننروعات كانت غير فعالة ألن نافذة الفرص تسننتمر  3102د يعني عدم تسننجيل انخفاض في معدل التقزم في  -056

عة ناتجا عن المتاب فترة أطول من فترة اإلبالغ  ولم يبلغ عن حدوث أي تغيرات في خمسننننننة بلدان، ولكن غانا أفادت بوىود تحسننننننن يد يكون

وإدارة الوننننحة في غانا  وكانت يلة فرص الوصننننول إلى الرعاية تحديا في عدة مشننننروعات  وفي إندونيسننننيا  البرنامج المكثفة التي أىراها

وليسننوتو لم تكن فترة تشننغيل المشننروعات طويلة بما يكفي إلظهار  ننواهد على حدوث انخفاضننات في التقزم  ومن  ننأن البرمجة المحسنننة 

 المتعددة القطاعات والتنسيق األفضل وىمع بيانات أدق والبرامج األطول أمدا أن تؤدي إلى نتائج أيوى 

 

  

 التقدم بعض مشروعات 2 تحسن الوضع التغذوي للمجموعات المستهدفة من النساء والفتيات والفتيان 2.2الحصيلة : 30الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل

  انتشار التقزم بين األطفال دون الثانية

فالانتشار فقر الدم بسبب نقو الحديد بين النساء واألط   

 باشرةم بصورةمن الممكن التباع نهج مكملة فيما يتعلق بتحسين التغذية الوصول إلى عدد من األشخاص أكبر من عدد الذين يتلقون مساعدة غذائية 

دت نسننق في حملة لالتوننا البرنامجفي كوبا ونفذ أنشننطة مكملة لتشننجيع الممارمننات الغذائية السننليمة  ومثال ذلك أن  وو ع أغذية مقواة البرنامجأنتج 

 .في ىميع أرىاء البالد فقر الدمأن الوياية من بشأن الطعام األمثل والتغذية وبشرمائل 

مليون نسمة كثيرون منهم كانوا نساء في من  4 0ية كانت حوالي ولكن تغطيتها الكل – خو مستفيد على نحو مبا ر  114 211ووصلت الحملة إلى 

 اإلنجا  ومن الممكن اعتبار أطفالهن مستفيدين أيضا  

 األريام تقديرية  *
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ر عوامل وى اإلبالغ؛ ويد تؤثومن المحتمل أن تكون التحديات القائمة في يياس فقر الدم بسبب نقو الحديد يد أمهمت في انخفاض مست -051

د يأخرى غير امتهال  الحديد الغذائي على فقر الدم  وثمة حاىة إلى إىراء امتقواءات ضخمة لتبين الفوارق الكبيرة بالنسبة لهذا المؤ ر  و

ئيين والتدريب المقدم لألخونننننناأبلغ النظام الوطني للمرايبة الغذائية في كوبا عن انخفاض في انتشننننننار فقر الدم أمننننننهمت فيه األغذية المقواة، 

 الوحيين وحملة لالتوادت من أىل تحسين الطعام األمري  

حيث أن  3102و/أو النجان في عالم السنل تقدما خالل أحر ت المشنروعات الرامية إلى التقيد بالعالم بمضنادات الفيرومنات الرىعية  -058

  "امفير"في المائة من المشروعات المبلغة عن معددت التعافي في حالة العالم بمضادات الفيرومات الرىعية كانت تفي بمعايير مشروع  41

بين عوامل النجان في العالم بمضنننادات الفيرومنننات الرىعية وعالم السنننل توفير وفي إيليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي كان من  -059

غذاء كاف، وتقديم مشورة تغذوية، ورصد المستفيدين  وفي الكونغو كان امتهداف مجموعات ضعيفة أخرى عامل نجان ألنه حد من الوصمة 

ل يسائم مكنت المستفيدين من  راء أغذيتهم المفضلة يد ماعدت على المرتبطة بذلك  ومن المحتمل أن تكون المساعدة الغذائية المقدمة من خال

ر لم تكن والعقاييغذية تحسنننين معددت التقيد؛ ففي منننوا يالند  اد معدل نجان عالم السنننل ولكن معدل التعافي التغذوي بقي منخفضنننا ألن األ

ذائية مع برنامج مرايبة السل الذي توىهه الحكومة من أىل معالجة مساعدته الغ البرنامج  وبناء على ذلك ميوائم نفسها تو ع دائما في الموايع

 هذ  القضية  

بة للهدف ادمننننننتراتيجي تقدم يويكان ال -061 بالنسنننننن ئل  ية من خالل البرنامج  ويدم 2ا على مسننننننتويي النواتج والحوننننننا  مسنننننناعدة غذائ

، ويدم الدعم البرنامجمن الديدان لألطفال في المدارس التي تتلقى مسناعدة من  مركز صنحي، ووفر عالم التخلو 2 211مدرمنة و 31 111

موظف نظير على صنننحة وتغذية األمهات  3 111 البرنامجطا   ودر    01 111للحمالت الحكومية للتخلو من الديدان؛ كما يدم الدعم إلى 

  (22)واألطفال 

  

 تقدم قوي تحسن التقيد بالعالم بمضادات الفيرومات الرىعية و/أو نجان عالم السل بالنسبة للحادت المستهدفة 2.2الحصيلة : 33الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل

فيرومات الرىعيةمعدل التقيد بالعالم بمضادات ال   

  معدل التعافي التغذوي في حالة العالم بمضادات الفيرومات الرىعية

  معدل النجان في عالم السل

  معدل التعافي التغذوي في حالة عالم السل

 تقدم قوي مشروعات 5من  2النواتج في إطار الهدف االستراتيجي : 32الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل

ات المستهدفة من النساء والرىال تو يع األغذية والمواد غير الغذائية، وتحويالت النقد والقسائم بكمية وىودة كافيتين على المجموع

 والفتيات والفتيان في ظل ظروف آمنة
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في المائة من مجموع  3مليون دودر أمريكي، أي  22إلى 3102في  2وصل ادمتثمار من أىل األنشطة في إطار الهدف ادمتراتيجي  -060

 على نتائج إيجابية في حالة حويلتين  قويار في أي من السنوات األربع السابقة  وارتكز التقدم الالنفقات، وهو أكثر من أي امتثم

على تعزيز القدرات الوطنية بطرق مختلفة  فهو في بعض البلدان نشنط اديتونادات المحلية عن طريق  نراء األغذية  البرنامجومناعد  -063

رعين وتجار التجزئة  ووفر مساعدة تقنية لبعض الحكومات من أىل تنفيذ برامج التغذية المدرمية والتومع فيها، وبناء أطر من رابطات المزا

السنيامنات والتشنريعات ذات الونلة، ودعم الحكومات في تنمية القدرات على تحليل الضنعف وإدارة األ مات  وأ حر  تقدم في هذ  المجادت، 

 ات ظلت منخفضة إلى حد ملحوظ، وهو ما يبر  الحاىة إلى تواصل الدعم  ولكن يدرات بعض الحكوم

لوحظت اتجاهات نحو ادمنتقرار أو التحسنن في حونة األغذية المشنتراة داخل البلد في ثلثي المشنروعات  وكانت اتجاهات التدهور في  -062

نتيجة هبوط  3102حدث انخفاض في  مشروعات أخرى ترىع في كثير من الحادت إلى عوامل خارم ميطرة المشروع؛ ففي نيكاراغوا مثال

 الهبات العينية، في حين امتخدمت الهبات في السنة السابقة في المشتريات المحلية  

 مباشرةبصورة مبادرة الشراء من أجل التقدم تؤثر على حياة أشخاص أكثر بكثير ممن يتلقون مساعدة غذائية 

حا  الحيا ات الوغيرة والتجار عن طريق ادرتباط غير المبا ر بالبرامج التي يضطلع بها تدعم مبادرة الشراء من أىل التقدم صغار المزارعين أص

 فماليين األ خاص الذين د يتلقون أي مساعدة غذائية مبا رة يفيدون على نحو غير مبا ر  ؛البرنامج

، 223 111 بنحو عددهم من أىل التقدم من مزارعين يقدر تعاونية من خالل المشنننتريات في إطار الشنننراء 04دعما إلى  البرنامجوفي إثيوبيا مثال يدم 

 بموىب يواعد العد الحالية  امنهم مستفيد أي ولم يكن

ما بعد الحوننننناد والممارمنننننات التجارية   مرحلة التدريب على إدارةمجموعة للمزارعين عن طريق خدمات مثل  0 123 البرنامجوفي أوغندا يدعم 

منتجات ذات ىودة عالية  البرنامج ننننخوننننا  وهم يزرعون ويبيعون بدعم من  222 323أي  –مل بالزراعة أمننننرة تع 43 422وتشننننمل المجموعات 

طنا من الذرة والفاصولياء  3 222 البرنامجا ترى  3102ويحسنون مبل عيشهم  وفي  لهمويولون إلى األمواق الوطنية واإليليمية، ويزيدون بذلك دخ

لمشترين غير  مليون دودر أمريكي 3 3طنا في المتومط من األغذية في السنة بما ييمته  0 322مس منوات التي باعت خالل خ –من هذ  المجموعات 

  البرنامج

 وارتبطت عوامل النجان والتحديات بالسننننيايات المحلية  فقد منننناعدت المشننننتريات المحلية على دعم اإلنتام المحلي مع الحد في الويت -062

المال  لنفسنه من التكاليف والمهل، وهو ما أدى إلى  يادة كفاءة تسنليم المسناعدة للمسنتفيدين  وأتاحت المشنتريات المحلية أحيانا ييمة ىيدة مقاب

يوىد ي المحلية في المناطق التغذية مقارنة بأمعار تعادل ادمتيراد، وأدت بذلك إلى تحقيق وفورات كبيرة  وفي السنغال عز ت مشتريات األ

فيها إنتام فائض التنمية الزراعية في المجتمعات المحلية التي تتوافر فيها فرص بديلة يليلة لكسننننننب الدخل وإمكانية محدودة للوصننننننول إلى 

األمننواق  و ننجعت المجتمعات المحلية والسننلطات على امننتغالل اإلمكانيات اإلنتاىية بهدف المسنناهمة في  ننبكات أمانها وامتالكها في نهاية 

 مطاف  وفي دولة فلسطين أدى إدرام الحليب في ملة القسائم إلى حفز  يادة في اإلمدادات في المتاىر لتلبية الطلب  ال

الحد من الجوع من خالل استراتيجيات تسليم تعزيز قدرات البلدان على  :5الهدف االستراتيجي 

 المسؤولية والمشتريات المحلية
تقدم قوي

 تقدم قوي المحلية ذات الكفاءة التكاليفية البرنامج يادة فرص التسويق على المستوى الوطني بفضل مشتريات  0.5الحصيلة  :32الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل

داخل البلد ةلمو عاغذية األغذية المشتراة محليا كنسبة مئوية من األ   
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 21لقياس تنمية القدرات الوطنية أهمية أمامية في امتراتيجيات تسليم المسؤولية  ويد تحققت تحسينات في مؤ ر القدرات الوطنية في  -065

 في المائة من المشنروعات مع وىود اختالفات تبعا  لنوع مؤ نر القدرات المقيمة  ويد  اد مؤ نر القدرات الوطنية بالنسنبة لجميع المشنروعات

 في المائة من المشروعات  21لغت عن ادتجاهات؛ فقد ارتفع مؤ ر القدرات في مجال التغذية المدرمية في التي أب

  ويد امجالبرنوأثرت عوامل نجان  تى على التحسينات المدخلة على مؤ رات القدرات الوطنية؛ فبعضها كان مرتبطا بامتثمارات   -066

لوضننننع أطر مننننيامننننية ويانونية للتغذية المدرمننننية  وفي دولة فلسننننطين أيد الجها  المركزي  بنغالديشمع حكومات كمبوديا و البرنامجعمل 

والحكومة لالمنننتخدام في نظامها الوطني   البرنامجلإلحوننناء الفلسنننطيني ادمنننتقوننناء ادىتماعي اديتونننادي واألمن الغذائي الذي يجريه 

ن ليسوتو إلى مركز التفوق في البرا يل على  يادة يدرات الحكومة على تسلم المسؤولية عن برنامج التغذية وماعدت  يارة يام بها ممثلون م

   3103المدرمية بحلول 

 خو  01 111 –تم تدريب عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والموظفين الوطنيين على مجادت مواضيعية مثل التغذية المدرمية  -061

ية لألمن الغذائي  – بالسننننننيامننننننات وادمننننننت 3 211 –والبرامج الوطن  راتيجيات والتشننننننريعات ننننننخو  ووفرت تنمية القدرات المرتبطة 

حال للجوع يديرها  00موظفا في الحكومات والشنركاء الوطنيين  وفيما يتعلق بعمليات تسنليم المسنؤولية، فقد ح ول إلى الحكومات  0 212لـنننننن 

المسننننتوى لالمننننتعداد للطوارئ، وإدارة المخاطر، ورصنننند األمن الغذائي  وىرى  ننننراء أغذية على  البرنامجنظاما يديرها  330و البرنامج

وكان بعض هؤدء المزارعين يتلقى الدعم من  (22)كان كثير منهم من النسنننننناء  فردمزارع  44 111مجموعة مزارعين و 311المحلي من 

 تجربة الشراء من أىل التقدم  

 االستنتاجات 

على إحرا  تقدم في إطار ىميع األهداف ادمنننتراتيجية  وامنننت خدمت طائفة من األنشنننطة لتلبية احتياىات  البرنامجات برهنت مشنننروع -068

الفقراء الجائعين، وامتد نطاق هذا العمل بحيث تجاو  بكثير المسنننتفيدين مبا نننرة: فقد أفاد ىميع مسنننتخدمي األصنننول المنشنننأة، والمزارعين 

مستفيدين من تغير السيامات والممارمات  ومتوفر عوامل النجان والتحديات في ىميع األهداف ادمتراتيجية أصحا  الحيا ات الوغيرة، وال

 بهدف تحسين األداء   3102معلومات داعمة لتنفيذ المشروعات في 

إلى  يادة تأثير البرامج التي  ،تخدام المؤ ننننر الجنسننننانيكما تجلت في  يادة امنننن ،وأدت  يادة مراعاة المنظور الجنسنننناني في البرمجة -069

  ومن العوامل التي مناهمت في ارتفاع مسنتوى األداء إيامة مزيد من الشنراكات و يادة المرونة في البرمجة الناتجة عن البرنامجيضنطلع بها 

 خيارات النقد والقسائم  

 تقدم قوي إحرا  تقدم نحو حلول للجوع ممتلكة وطنيا 3.5الحصيلة : 35الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل 

  مؤ ر القدرات الوطنية

 تقدم قوي 5النواتج حسب الهدف االستراتيجي : 36الجدول 

 األداء مؤشر الحصائل 

  األغذية المشتراة محليا

البرنامج قودهاأنشطة ي يادة القدرة والوعي من خالل    
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  ومننننتتخذ إىراءات 2تي عريلت التقدم في حالة بعض الحوننننائل، ود مننننيما في إطار الهدف ادمننننتراتيجي وتم تحديد المشننننكالت ال -011

يجب أن توفر المشنروعات مبررا إلدرام مؤ نر المواظبة في األطر المنطقية عندما تكون معددت المواظبة  (0تونحيحية في السننة القادمة: 

ت يند حققنت تكنافؤ الجنسننننننين إىراء تحلينل لألهنداف ليكمنل التحليالت المقبلنة للتقندم؛ ينبغي عنندمنا تكون المشننننننروعنا (3مرتفعنة بنالفعنل؛ 

ستعرض النواتج التي وفرها  ركاء  (2 في  البرنامجمتسعي البرامج التي ينفذها  (2من أىل تحديد طرق تحسين ىودة التوعية؛  البرنامجمت 

تى يركز األطفال على التعلم بدد من التركيز على بطونهم، ومنننننتجري عملية مجال التغذية المدرمنننننية إلى تقديم الوىبات يبل بدء الدروس ح

الدعوة للتمويل المتعدد السننننوات للوياية من انقطاع اإلمدادات الذي يحد من فعالية البرنامج التخلو من الديدان بونننفة منتظمة  ومنننيواصنننل 

 التغذية المدرمية 

د مما ينبغي عمله لضمان التقدم في برامج التغذية  ويد أمهمت التحديات في مجال اإلبالغ بشأن مؤ رات فقر الدم والتقزم وهنا  المزي -010

 لبرنامجاوالقيود على تفسير النتائج في اتخاذ القرار بامتبعادها من إطار النتائج ادمتراتيجية، وذلك رغم أن الحوائل ما  الت مهمة في عمل 

إلى توننننميم برامج العالم بمضننننادات الفيرومننننات الرىعية وعالم السننننل من أىل معالجة  البرنامجات القطرية  ومننننيسننننعى ودعمه للحكوم

احتياىات محددة، وذلك مثال عن طريق تقديم مزيد من المشنننورة والرصننند وعبر تحسنننين نظام اإلحالة فيما بين المجتمعات المحلية والمرافق 

رات الحكومات على تقديم المساعدة الغذائية لأل خاص الموابين بفيروس نقو المناعة البشرية ومرضى الوحية  كما أنه ميواصل تنمية يد

 السل، مستخدما في ذلك النقد والقسائم كلما كان ذلك منامبا، وللحيلولة دون أن توبح نظم الوحة الوطنية مثقلة باألعباء  
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 دارةاألداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإل: الجزء الثالث

 نظرة عامة

للفترة  يةإطار النتائج اإلدارحسننننب أبعاد نتائج اإلدارة على النحو المبين في  البرنامجيقدم الجزء الثالث النتائج المسننننتمدة من تقييم أداء  -013

 ( 1ة كيفية تحقيق هذ  النتائج )الشكل ؛ وتبين نتائج اإلدارالبرنامجالنتائج ادمتراتيجية ما يام به  ظهر  وت3113-3102

 

 في البرنامج 3102أبعاد نتائج اإلدارة لعام : 9ل الشك

 

ويشننننننمل كل بعد مجموعة من نتائج اإلدارة المتكاملة التي تقاس على أمنننننناس مؤ ننننننرات وغايات متعلقة باألداء  ولم تتغير أبعاد نتائج  -012

، ولكن بعض المؤ ننرات يد أضننيفت لتحسننين اإلبالغ عن الفعالية والكفاءة  وتتعلق المؤ ننرات الجديدة التي أدخلت في 3111عام اإلدارة منذ 

 بجودة أماليب العمل الداخلية، وتحديد الدروس وتوثيقها، وأ طر الريابة  3102عام 

هذ  ظهر (؛ وت32)انظر الجدول  2، كما أحر  بعض التقدم فيما يتعلق بالبعد تقدما يويا البرنامج، أحر  2 إلى 0وبالنسنننننبة لألبعاد من  -012

أداء طيبا  برنامجالويد حقق   األطراف" المتعددة المنظمات أداء تقييم  نبكة"الذي أىرته  للبرنامجالنتائج اإليجابية في التقييم المسنتقل األخير 

 3103الزيادة في المسنننناهمات المؤكدة في الفترة ما بين عامي  أظهرتات لتنفيذ برنامج عمله  فقد على وىه الخوننننوص في تأمين المسنننناهم

مساعدة من التخطيط و البرنامج يادة في المساهمات المتعددة السنوات: فالمساهمات المبكرة والتي يمكن التنبؤ بها بدرىة أكبر تمكن  3102و

أيضنننا أداء طيبا فيما يتعلق بامنننتخدام األموال وفقا للخطة: فكانت نسنننبة األغذية غير  البرنامجق المسنننتفيدين بطريقة أمنننرع وأكثر كفاءة  وحق

أداء  القوي في ىوانب أخرى منها الحوافة اإلدارية، مثل  البرنامجالجارية أيل منها في السنوات السابقة  وواصل  مشروعاتالمو عة في ال

 ، وتحسن أداء  بوورة منتظمة في ادبتكار والدروس المستفادة من التجار  عن للجمهور امجلبرناصورة إبرا  فعالية الضوابط اإلدارية و

ت مين الموارد
استنادا  ل  ا تياجاتنا  األ  ا  والتمويل ن من الموارد 

ال  ا   ا داري 
   نولي ا برعايتنا

التع م وا بت ار
  ارن قق ا من   ل  قا    ا م  ع   التع م وا بت 

ال  اء  الت  ي ي 
   ن ق  من ا   اءتنا الت  ي ي 

ون ق  نتا جنا ا ستراتيجي  ب عالي ال وا د المت قق  ل مست دمين

 سالي  العمل الدا  ي 
ر    بدعم من عم ياتنا الدا  ي 

 دا
  ا
 بعاد نتا 
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بالنسننبة  3102طريق توثيق التوصنننيات ونشنننرها لتحقيق التحسنننن: وعلى منننبيل المثال، فإن إطالق ياعدة بيانات الدروس المسنننتفادة في عام 

ض التوصنيات المتعلقة بحادت الطوارئ، وتتبع تنفيذها  وامنتمر األداء الجيد في امنتعرا البرنامجلالمنتجابة لحادت الطوارئ، يتيح لموظفي 

، فإنه 3102الزيادة في التكلفة السننوية للمسنتفيد في عام رغم أمناليب العمل في مجادت اللوىسنتيات، والمشنتريات، وتكنولوىيا المعلومات  و

ة السورية مثل ادمتجابة في الجمهورية العربي –ي التكلفة بالنسبة لعمليات معينة والزيادات ف مشروعاتيتضح من التحليل أن المدد الطويلة لل

 هي المسؤولة عن الزيادة في المتومطات  –

 تأمين الموارد –من أبعاد نتائج اإلدارة  0البعد 

عمله  وي عزى التقدم القوي أماما إلى  يادات  املة في تعبئة الموارد المالية والبشرية التي تمكنه من أداء  البرنامجهذا البعد أداء  ظهري -015

 ( 33الموظفين الفنيين الدوليين دون تغيير )انظر الجدول وظل م ال  في التمويل  

 زيادة تأمين التمويل على أساس االحتياجات المقررة

، وهو ثاني أعلى مسننتوى في تاريخه، ويزيد 3102مسنناهمات مؤكدة في عام دودر أمريكي على  ننكل  مليار 23 2 البرنامجتلقى   -016

لجنة المسنننناعدة اإلنمائية "ويعزى هذا األداء القوي في المقام األول إلى التزامات من بلدان  (47)في المائة عما تويعته خطة اإلدارة  03بنسننننبة 

                                                                 
(47)

امتبعاد نوافذ التمويل  (3اختالف التعامل مع اإليرادات المتعددة السنوات؛  (0لألمبا  التالية:  3102ة لعام يختلف هذا الريم عن إيرادات المساهمات التي وردت في الكشوف المالية المراىع 

 امتبعاد أي تعديالت على إيرادات المساهمات من يبيل األرصدة غير المنفقة وعمليات الشطب  (2الثنائي؛ 

 

  األداء الشامل حسب أبعاد نتائج اإلدارة :31الجدول 

 األداء أبعاد نتائج اإلدارة

 تقدم قوي تأمين الموارد -0

 تقدم قوي الحوافة اإلدارية -3

 تقدم قوي لتعلم وادبتكارا -2

 تقدم قوي أماليب العمل الداخلية -2

 بعض التقدم الكفاءة التشغيلية -2

 تقدم قوي األداء الشامل في تأمين الموارد: 38الجدول 

 األداء نتائج اإلدارة

  تأمين التمويل على أماس ادحتياىات المقررة

  ات التي يمكن التنبؤ بها يادة اإلمهام

  الحفاظ على ياعدة مستقرة من التمويل ادحتياطي

  ال  الوظيفي المطلو  لتنفيذ امتراتيجيتناالمتوافر 
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ال المتعددة المانحين لحادت الطوارئ في الجمهورية العربية السنننننورية التي واألمو "التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان اديتونننننادي

مليون دودر أمريكي، والفلبين  ويد مناهمت تعبئة الموارد المشنتركة ولقاءات الجهات المانحة مع وكادت األمم المتحدة في تحسن  301تلقت 

 امتجابة المانحين 

دات   ولوحظت أيضنا  ياأفريقيالتشنمل غينيا بيسناو، والجماعة اديتونادية لدول غر   للبرنامجعت ياعدة الجهات المانحة ويد اتسن  -011

 دة حفي المساهمات الواردة عن منوات مابقة من بلجيكا، وألمانيا، واليابان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، ومويسرا، والمملكة المت

 3103مليون دودر أمريكي بين عامي  2 33في المائة لتوننننننل إلى  21و ادت المسنننننناهمات المقدمة من القطاع الخاص بنسننننننبة   -018

مليون دودر أمريكي بوننورة مننريعة من أىل ادمننتجابة لحالة الطوارئ في الفلبين  وفي عام  2 02: ومن األمثلة البار ة ىمع مبلغ 3102و

بة  –ىهة مانحة فردية ىديدة  21 111وىود  البرنامج، أكد 3102 ئة عن عام  02وهو ما يمثل  يادة بنسنننننن و يادة عدد  – 3103في الما

ية من    ويمكن اآلن تلقي منح عن طريق 3102عملة في عام  00إلى  3100عمالت في عام  4العمالت التي يمكن يبولها بطريقة حامننننننوب

 لغة مختلفة  02الحامو  بامتخدام 

في المائة  ويد أمكن تعويض التمويل  3التشغيلية انخفضت بنسبة  تادحتياىاوعلى الرغم من  يادة حجم المساهمات المؤكدة، فإن   -019

در أمريكي بين مليون دو 21عن طريق تخفيض يدر   3102امننننننتجابة للحالة في الجمهورية العربية السننننننورية في عام  البرنامجالذي تلقا  

لتمويل العمليات في أفغانستان، وتشاد، وىمهورية كوريا الشعبية الديمويراطية، وكينيا، والنيجر، وباكستان، والسودان،  3102و 3103عامي 

ول من انخفاض عدد المسننننتفيدين في بعض هذ  البلدان، على الرغم من تأثرهم بمشنننناكل أمنية، ومننننوء األحوال الجوية، والتح ظهروهو ما ي

في المائة من  21التشنننننغيلية بنسنننننبة  تادحتياىا)انظر الجزء الثاني(  وانخفضنننننت لإلغاثة واإلنعاش ممتدة العمليات الالطوارئ إلى  عمليات

لب اة عن طريق مسننناهمات لبرنامج العمل من   في المائة 43إلى  3103في المائة في عام  22البرامج  و اد نونننيب ادحتياىات البرنامجية الم 

   3102في عام 

 زادت األموال المتعددة السنوات ولكن المساهمات المتعددة األطراف انخفضت كنسبة من المساهمات المؤكدة

في  03نسنننبة بفالزيادة  ألنها ت عد أمنننامنننية للمنح اإلنسنننانية الجيدة  تعظيم فعاليته نظرا للبرنامجتتيح مرونة التمويل الطويل األىل   -081

في المائة في المسنناهمات المتعددة  20كانت نتيجة ىزئية للزيادة بنسننبة  3102و 3103المائة في المسنناهمات المؤكدة في الفترة ما بين عامي 

في  00 في المائة إلى 01ماليين دودر أمريكي، و ادت نسبة المساهمات المتعددة السنوات في التمويل الشامل من  212السنوات لتول إلى 

 لبرنامجا نريكا امنتراتيجيا، وويعت بلجيكا وىمهورية كوريا اتفايات ىديدة متعددة السننوات؛ وكان  آيرلندا، أصنبحت 3102المائة  وفي عام 

 في رأي مختلف الجهات المانحة  ريكا مفضال بالنسبة للمساهمات المتعددة السنوات 

في المائة، لتواصننننل ادتجا  التنا لي الذي بدأ من عام  00اهمات المتعددة األطراف لم تحقق الريم المسننننتهدف وهو ولكن نسننننبة المسنننن -080

، والذي نتج عن تخفيضات كبيرة في المساهمات المتعددة األطراف المقدمة من ىهتين مانحتين، وليس نتيجة حدوث تحول بين الجهات 3100

، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والسنننننويد، والمملكة المتحدة الجهات وآيرلنداا، وكندا، والدانمر ، وألمانيا، المانحة الرئيسنننننية  وت عد أمنننننترالي

ماليين دودر أمريكي على  كل أموال  01، والتي تقدم مساهمات متعددة األطراف: ويد يدم كل منها ما د يقل عن للبرنامجالراعية الرئيسية 

للتمويل المتعدد  البرنامجامنننتخدام أيونننى يدر من المرونة  ومنننتعطي الوثيقة المعنونة " للبرنامج، مما أتان 3102متعددة األطراف في عام 

، صننننورة إضننننافية عن الجهات المانحة المتعددة األطراف، ويد تسنننناعد على  يادة فهم 3102والتي صنننندرت ألول مرة في عام األطراف"، 

 عدد األطراف الجهات المانحة األخرى لفوائد التمويل المت

 الحفاظ على قاعدة مستقرة للتمويل االحتياطي
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ادحتياطي التشغيلي، وحسا  ادمتجابة العاىلة، وحسا  تسوية دعم البرامج  –ثالثة احتياطيات ألنشطة التمويل  البرنامجتوىد لدى  -083

نتيجة لرصيد كان أعلى من المتويع في حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة   3102ي عام واإلدارة  ويد تحققت  يادة في التمويل ادحتياطي ف

، والتي تضمنت ريما مستهدفا لرصيد 3102مستويات التمويل المتويعة في خطة اإلدارة لعام  3102فقد تجاو ت المساهمات الفعلية في عام 

 حسا  تسوية دعم البرامج واإلدارة 

 ة الدولية مستقرا نسبياظل تنوع الوظائف الفني

، ود 3113، ولكنها لم تتغير بدرىة كبيرة منذ عام 3102في المائة في عام  23تحسننننت نسنننبة الموظفات الفنيات الدوليات لتونننل إلى  -082

في المائة؛ و ادت نسننننبة الموظفين في  24د أو ما فويها مسننننتقرة عن 2-ف رتبةتزال دون هدف التكافؤ  وتعد نسننننبة الموظفات في وظائف ال

، 3102في عام  2-إلى الرتبة ف 0-في المائة  ومن بين الموظفين الذين تمت ترييتهم من الرتبة ف 31المناصب القيادية من البلدان النامية إلى 

 في المائة من النساء  22في المائة من البلدان النامية و 23كان 

ظر الجديدة )ان  ننؤون العاملين"امننتراتيجية "امننتراتيجية لتشنجيع المزيد من التنوع وإدراىه كجزء من  البرنامج، أعد 3102وفي عام  -082

 الجزء الرابع( 

 الحصافة اإلدارية  –من أبعاد نتائج اإلدارة  3البعد 

  في   ويرد في التحليل أدنا  التقدم المحرالبرنامجسائل المتعلقة بإدارة الموارد التي تقع تحت ميطرة تشمل الحوافة اإلدارية ىميع الم -085

ين ، وتحسنننللبرنامجامنننتخدام األموال وفقا للخطة الموضنننوعة، وضنننمان منننالمة ورفا  الموظفين، والتقليل إلى أدنى حد من البونننمة البيئية 

  البرنامجالضوابط اإلدارية، وتعزيز صورة 

 

 

 استخدام األموال وفقا للخطة الموضوعة

  شننروعاتموال غير المسننتخدمة في نهاية الللعام الثاني امننتخدام األموال بغية التقليل إلى أدنى حد من عمليات تحويل األم البرنامجتتبع  -086

إلى الحد من حجم تحويالت نهاية العام لألغذية والنقد والقسائم لتول  البرنامجلجهات المانحة  ومعى لدى اوهو ما كان يمثل  اغال رئيسيا  –

 تقدم قوي األداء الشامل في الحصافة اإلدارية :39الجدول 

 األداء نتائج اإلدارة

  امتخدام األموال وفقا للخطة الموضوعة

   يادة أمن ومالمة الموظفين والمنشآت والعمليات

   يادة رفا  الموظفين

  في انبعاثات غا ات الدفيئة البرنامجالتقليل إلى أدنى حد من مساهمة 

  أ طر ريابية فعالة وضع

  وحمالت توعية بين الجمهور لتحسين صورته اإليجابية البرنامجتعزيز ممعة 
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وهو ما  –في المائة  3الجارية  روعاتمشنننننن، بلغت نسننننننبة األغذية غير المو عة في ال3102في المائة من األموال المتلقاة  وفي عام  01إلى 

 يمثل تحسنا عن العام السابق 

في  01، وبذلك تظل ضمن النسبة المستهدفة وهي 3103في المائة دون تغيير عن عام  4وظلت نسبة النقدية والقسائم غير المسلمة عند  -081

، وحادت التأخير في التو يع ةسننوريالالمسننلمة بوننورة أمننامننية إلى حالة الطوارئ اإليليمية  المائة  وي عزى هذا المسننتوى من األرصنندة غير

بسننبب مسننائل األمن، و يادة  نناملة في امننتخدام آليات النقد والقسننائم، وفي بعض الحادت حدوث انخفاض في عدد المسننتفيدين الذين يتلقون 

 المساعدة 

في  01في المائة، وهو يقل كثيرا عن النسبة المستهدفة وهي  2، بلغ مستوى التحويالت 3102التي أيفلت خالل عام  مشروعاتوفي ال -088

في المائة من الموارد المخووة، وهو ما  12 1غير المنفقة في نهاية السنة  مشروعاتسن التدبير المالي  وبلغت أرصدة الح   ظهرالمائة، وي

 ، ويقتر  من النسبة الوفرية المستهدفة 3103يمثل تحسنا عن عام 

تقييمات الموارد في أفغانسنننتان، وتشننناد، وىمهورية الكونغو الديمويراطية،  البرنامجبالغرض"، ىر  الوفاء " مسنننار عملوفي إطار  -089

 مماثلة لبلدان أخرى  شروعاتملتعزيز اإلدارة التطلعية للموارد على المستوى الق طري  ويجري تخطيط 

 والعمليات ،والمنشآت ،زيادة أمن وسالمة الموظفين

في المائة لمعايير  33ادمتثال بنسنننبة  من خالل 3102في عام  هوعمليات هومنشنننآت البرنامج يادة مسنننتوى أمن ومنننالمة موظفي  ظهرت -091

فقد انخفضننت نسننبة توصننيات بعثات التقييم األمني غير المنفذة، ولكن لم يتم  في المائة  21البالغ تهدف م المسننمقارنة بالري العمل األمنية الدنيا

األمن الميداني في عدة مكاتب يطرية على نحو ما تمت التوصننية بذلك، مما أدى إلى ادعتماد  يموظفحضننور بلوغ الريم المسننتهدف  فلم يكن 

في األ مة  2المديرين الق طريين  وأدت إعادة تخوننيو الموارد لالمننتجابة لحالة طوارئ من المسننتوى  على ىهات تنسننيق أمنية للتنسننيق مع

 السورية إلى تأخير نشر موظفي األمن الميدانيين في بعض المكاتب الق طرية 

بل غة،  02وكانت هنا   يادة بنسنننبة  -090 ن التي تتسنننم بالتحدي  فكا للبرنامجالبيئات التشنننغيلية  ظهري  وهو ما في المائة في حوادث األمن الم 

حادثا في  22حادثا في الجمهورية العربية السورية، و 31حادثا في السودان، و 024حادثا في ىنو  السودان، و 023أعلى عدد من الحوادث 

بل غة في عام في الم 23حادثا في أفغانسننننننتان  وكانت األعمال اإلىرامية تمثل  20كينيا، و ، وبلغت حوادث المرور 3102ائة من الحوادث الم 

بضمان أمن ومالمة  البرنامجفي المائة  ويلتزم  2في المائة، واإلرها   2المدنية  في المائة، والقاليل 02في المائة، والنزاعات المسلحة  32

 ة لمخاطر األمن الموظفين من خالل إدارة فعال

 زيادة رفال الموظفين

أمنننامننني لقوة  مكونوهو  –في إطار مبادرة "الوفاء بالغرض" لتحسنننين رفا  الموظفين  3102 نننملت اإلىراءات التي اتخذت في عام  -093

ة حتعيين مسنننتشننار صنننحي لرصننند المسنننائل الونننحية في حادت الطوارئ وتعزيز التدابير الويائية، وإىراء تقييم لونن –عمل متفانية وفعالة 

يةالموظفين من ىانب دائرة الخدمات ال ية يارة لدائرة الخدمات ال 3 211  وكانت هنا  البرنامجوهو أول تقييم يجري في  – طب ، ولم طب

منخفضننننة بدرىة كبيرة عن المتومننننط بالنسنننبة  البرنامجوالتي ت عد في  –يحدث أي تغيير في عدد األيام المفقودة بسننننبب المرض واإلصننننابة 

  (48) 3103لعام  البرنامجفي  في ادمتقواء العالمي للموظفينظهر ى، كما يلمنظمات أخر

                                                                 
(48)

، ىنيف  من الوعب مقارنة اإلحواءات المتعلقة باإلىا ة المرضية 1تقرير الوحة العالمية، وثيقة أمامية، ريم دفوعة األىر  يضية اإلىا ة المرضية الم  3101منظمة الوحة العالمية،  

 ألن المنظمات تستخدم حسابات مختلفة  



WFP/EB.A/3102/4   | 3102ام تقرير األداء السنوي لع

 

71   |برنامج األغذية العالمي  

 
W

O

R
L D
 

F
O

O
D

 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 |

 

7
1
  

فيما يتعلق بالوحة الشخوية،  2ويدمت دائرة الخدمات الطبية النوح للموظفين المو عين على حادت الطوارئ األربع من المستوى  -092

ل الونننننحة العامة مثل تفشننننني داء الليشنننننمانيات في الجمهورية العربية السنننننورية، وح مى ودعمت المكاتب الق طرية في التوننننندي لشنننننواغ

 ي الفلبين ف (49)ا يكونغوني

 انخفاض مساهمة البرنامج في انبعاثات غازات الدفيئة

من مكافئ ثاني أكسننننننيد  امتري اطن 23 313ي إلى في انبعاثات غا ات الدفيئة للعام الثالث على التوال البرنامجانخفضننننننت مسنننننناهمة  -092

يامت  للبرنامجفي المائة، وهذا ي عزى بدرىة كبيرة إلى أن خدمات النقل الجوي التابعة  2 3بنسنبة  3113الكربون، أي دون خط األمناس لعام 

ثات من الرحالت الجوية التجارية كانت أعلى  يات أيل للنقل الجوي لألغذية؛ ولكن ادنبعا بة بعمل ئة منها في عام  41بنسنننننن   3113في الما

ت روانخفضننت انبعاثات غا ات الدفيئة من المباني والمركبات بدرىة طفيفة نظرا ألن المكاتب الق طرية في إكوادور، وإثيوبيا، والسننودان اختب

 امتراتيجيات خاصة بتخفيض ادنبعاثات 

تابع وفي إطار برنامج كفاءة  -095 إدخال إدارة الطاية الفعالة من حيث التكلفة في  3102)انظر اإلطار(، مننننننيتم في عام  للبرنامجالطاية ال

 المقر، والمكاتب اإليليمية، والمكاتب الق طرية 

 برنامج كفاءة الطاقة

دودر أمريكي مبلغا  322 111ثمار الذي يقدر بمبلغ   فمن المتويع أن يوفر هذا ادمت3102في عام  مشروعاتأول ىولة من ىوائز  لثمانية  البرنامجحقق 

من توفير  البرنامجطنا متريا، وهو ما يمكن  440دودر أمريكي في تكاليف الويود والويانة لخفض انبعاثات غا ات الدفيئة بمقدار  212 111منويا يدر  

نت اإلىراءات األكثر فعالية من حيث التكلفة إدخال الموابيح ذات الومام مليون دودر أمريكي على مدى عمر المعدات الجديدة  ويد تضم 2 0ما يول إلى 

التي أ ييمت في أفغانستان، وغواتيماد، ودولة فلسطين على مبيل المثال، توفر إضاءة تخفض من امتهال  الكهرباء  مشروعاتالثنائي الباعث للضوء: فال

 في المائة  31بنسبة 

 تحسين ُنظم الرقابة الداخلية

التدريب للمديرين، و جع أصحا  المولحة على  البرنامجتحسين األداء اإلداري، وفر الرامي إلى  "الوفاء بالغرض"كجزء من مسار  -096

 المشاركة وتقديم الدعم الذي يركز على الميدان 

، وهو ما ي عزى ىزئيا إلى أن الشننعب الجديدة التي أ نشننئت في 3102ها خطط أداء منننوية في عام ويد انخفضننت نسننبة المكاتب التي لدي -091

التي تحسنت خططها بشكل ملحوظ  ويد أوفت ىميع  –المقر وضعت خططها بعد الموعد النهائي، وبوورة أيل تفويال عن الوحدات القائمة 

فيما يتعلق بادكتمال، والمواءمة، والوضون  ويد امتخدمت خطط األداء  لبرنامجالدى خطط األداء التي خضعت لالمتعراض بمعايير الجودة 

 في المائة  011؛ وفي بعض المناطق، وصل الريم إلى 3102في المائة من المكاتب الق طرية إلدارة عمليات خالل عام  11السنوية في 

في المائة،  12  وبلغت نسننبة ادمتثال بين المكاتب الق طرية 3102لديها مننجالت مخاطر خالل عام التي  البرنامجو ادت نسننبة مكاتب  -098

وإلى دعم إدارة المخاطر الذي ي دم لحادت الطوارئ  مشنروعاتوهذا ي عزى بدرىة كبيرة إلى امنتخدام إدارة المخاطر المؤمنسنية في تخطيط ال

  2والمستوى  3من المستوى 

                                                                 
(49)

نْك    حمى ينقلها البعوض  بيهة بحمى الدَّ
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ي ف تحسنننعلى تحسنننين ىودة وتوييت إدارة األداء الفردي  وكانت إحدى الخونننائو تتمثل في تحقيق  3102في عام  البرنامجوركز  -099

هذا في المائة من الموظفين الدوليين برنامج التقييم  14: ويد امتكمل (PACE)" برنامج تقييم األداء المهني وتعزيز الكفاءات"معدل امتكمال 

  وعلى مستوى الوظائف القيادية،  ادت نسبة ادمتثال لبرنامج التقييم 3103في المائة عنه في عام  02بزيادة  –في الموعد المستهدف الجديد 

ئة في عام  12من  ئة في عام  10إلى  3103في الما ية برنامج التقييم نتيجة لزيادة الدعم المقدم 3102في الما نات في عمل   وكانت التحسنننننني

  غير الرممية ىلسات اإلر اد، وكتيبات الدليلاألدوات، ومجموعات وظفين والمديرين عن طريق حلقات العمل، وللم

توصنية  320، وتعاون مع المفتش العام في عملية توننفية  نناملة  وكانت هنا  3102معظم توصننيات المراىعة في عام  البرنامجونفذ  -311

، انخفض هذا الريم 3102توصننية متومننطة الخطورة  ومع نهاية عام  321توصننية عالية الخطورة، و 33، منها 3103نهاية عام معلقة حتى 

بتحديد أولويات تنفيذ توصننننيات المراىعة الداخلية، وتقدم تقارير  البرنامجتوصننننيات فقط عالية الخطورة  ويقوم  2توصننننيات، منها  014إلى 

 لحسابات عن مسائل الخطورة العالية المعلقة منتظمة إلى لجنة مراىعة ا

فيما يتعلق بالضننوابط الداخلية والمالية: ويد أتاحت هذ  البيانات للمدير  3102بحلول نهاية عام  ضننمانوامننتكمل ىميع المديرين بيان ال -310

ا  المديرون أيضننا على األمننئلة المتعلقة بالضننوابط الداخلية التي نشنأت عن التنفيذي تقديم خطا  تمثيل إلى مراىع الحسننابات الخارىي  وأى

ي فالومننننننيلة الرئيسننننننية لتحديد نقاط القوة والضننننننعف في نظام الريابة الداخلية الضننننننمان    وكانت بياناتالبرنامجلدى الريابة الداخلية طار إ

  البرنامج

مليون طن متري من  3 2في المائة  فمن بين  3دون المسننتوى المسننتهدف المحدد بنسننبة  3102التسننليم في عام وظلت خسننائر ما بعد  -313

جل  على أنها خسنائر ما بعد التسنليم، وهو ما يمثل انخفاضنا بنسبة  –في المائة  44 1أي  –طنا متريا  32 102األغذية التي ىرت مناولتها، من 

في المائة  41ت الخسائر المسجلة في ىنو  السودان، والجمهورية العربية السورية، واليمن تمثل يرابة   وكان3103في المائة عن عام  00 1

  3102من المجموع في عام 

 إدارة اسم البرنامج وحمالت التوعية به بين الجمهور لتحسين صورته اإليجابية

ات، ويادة الرأي، والقطاع الخاص، وعامة الجمهور عن طريق ومائط اإلعالم التقليدية والجديدة  من مشاركته مع الحكوم البرنامج اد  -312

كرت أعمال   ، وإيطاليا،وآيرلندامادة إخبارية في كل من أمننننتراليا، وكندا، والدانمر ، وفنلندا، وفرنسننننا، وألمانيا،  41 241في  البرنامجفقد ذ 

كر األمريكية ، والمملكة المتحدة، والوديات المتحدةواليابان، والنرويج، والسننننننويد، وهولندا مادة  31 220على نطاق العالم في  البرنامج؛ وذ 

بدرىة كبيرة إلى الوورة الجيدة التي يدمتها ومائط اإلعالم عن حادت الطوارئ األربع من المستوى  3103إخبارية  وتعزى الزيادة عن عام 

  3102في عام  2

التواصنل ادىتماعي بطرق مبتكرة لزيادة التوعية وىمع األموال، واكتسب  ومنائلأدوات يائمة على  نبكة الويب و البرنامجوامنتخدم  -312

  وبلغت الزيارات 3103مليون مشننتر  في عام  0 0مليون مشننتر  في موايع فيسننبو ، وتويتر، ويوتيو ، وفري رايس، بزيادة يدرها  2 2

 باللغات المتاحة  مليون  يارة wfp.org" 2 2" إلى مويع

في ومننننائط اإلعالم، ودور السننننينما، ومننننيارات األىرة، والمطارات، ومحطات المترو،  للبرنامجوكان الجمع بين اإلعالنات المجانية  -315

في محطات التلفزيون  للبرنامجلغت القيمة التقديرية للمساحة الممنوحة   وب3102وماحات اإلعالن الخارىية تقدر بماليين الدودرات في عام 

 مليون دودر أمريكي  0 23واإلعالنات المطبوعة وحدها 
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من  دت الطوارئفيما يتعلق بحا البرنامج، كانت التحليالت المستقلة التي أىرتها ومائط اإلعالم عن 3102الرابع من عام  فولوفي ال -316

في  12في ىمهورية أفريقيا الومننطى، والفلبين، وىنو  السننودان، والجمهورية العربية السننورية إيجابية بدرىة فائقة، حيث يدم  2المسننتوى 

  3102المائة من المقادت رمائل مواتية، ومتبدأ التحليالت الدورية لومائط اإلعالم في عام 

 التعلم واالبتكار –من أبعاد نتائج اإلدارة  2البعد 

ل الوارد أدنا    ويركز التحليالبرنامجيرتبط التعلم وادبتكار بتحديد وتوثيق ونشنر الدروس المسنتفادة والمهارات المطلوبة لتحسنين أداء  -311

 ييم واألنشطة المتولة بالتعلم وإدارة المعرفة على التقدم المحر  في توثيق الدروس المستفادة واإلبالغ عنها، وتنفيذ توصيات التق

 هاونشر هاقوتوثي تحسن تحديد الدروس المستفادة

لتوثيق، ومتابعة، ونشر  3101تحسين التعلم من الخبرة المكتسبة عن طريق امتخدام عمليات منهجية امت هلت في عام  البرنامجواصل  -318

وت جري المكاتب الميدانية ، 2التوصيات والدروس لغرض التحسين  ويجري امتخالص الدروس المستفادة بعد كل حالة طوارئ من المستوى 

ياعدة بيانات خاصنننة من الدروس المسنننتفادة من  3102  ويد امنننت هلت في عام 3امنننتعراضنننا بعد كل امنننتجابة لحالة طوارئ من المسنننتوى 

 ؛من امنننتعراض التوصنننيات المقدمة عن حادت طوارئ منننابقة وتتبع تنفيذها البرنامجادمنننتجابات لحادت الطوارئ من أىل تمكين موظفي 

دورة من  أول نظمت، 3102في حادت الطوارئ، وفي عام  نشننننرلتدريب واللتوصننننية  وتوىد اآلن امننننتراتيجية  421ويجري حاليا تخزين 

لى المدربين المدرىين ع بغية  يادة عدد خطابات تمثيل الموظفين( FASTER) "للطوارئ ةلالمنتجاباإلمننادي وظيفي والتدريب ال" دورات

  "طوارئللادمتجابة "يائمة 

في  44 البرنامجم يي ، 3102في عام  المقفلة مشروعاتمن بين ىميع الفوت عد تقييمات العمليات واحدة من هذ  اآلليات للتعلم والتحسين   -319

سننننتة عشننننر المائة  وتضننننمنت التقييمات الفي  011المائة منها على األيل لمرة واحدة أثناء التنفيذ؛ والريم المسننننتهدف للسنننننوات القادمة هو 

تقييمات بدأتها مكاتب ي طرية وتقييمات حافظة ي طرية أىراها مكتب التقييم  وتسنننننناعد نتائج التقييمات  3102المقفلة خالل عام  مشننننننروعاتلل

نع القرار وتوميم ال مشروعاتال مكوناتالمركزية للعمليات ىميعها و التي  داد نسبة تقييمات العمليات  ومتزمشروعاتالفردية على إثراء ص 

  3102تقييما في عام  03؛ وأ ىري 3102في المائة بحلول عام  21يجريها مكتب التقييم إلى 

ئة من إىراءات في الما 21، تم تنفيذ 3102تنفيذ ىميع التوصننننننيات الواردة من التقييمات المركزية  وبحلول نهاية عام  البرنامجويتتبع  -301

يات وردت في  بة لتوصنننننن بالنسنننننن يذ أعلى منه في منظمات  32تقرير تقييم؛ ود يزال هنا   21متابعة  عد هذا المعدل للتنف إىراء للمتابعة  وي 

 ملتزم بزيادتها  فكل إىراء له إطار  مني، والمديرون المحددون مسؤولون على التنفيذ  البرنامجخضعت للمقارنة، ولكن 

ويد ط بقت في الفلبين عدة دروس مسنننتفادة من امنننتجابات منننابقة لحادت الطوارئ: فتم تو يع موظفين ذوي خبرة ووظائف داعمة يبل  -300

في  تييلنوع من القاليل التي حدثت في هاوصننول اإلعوننار إلى أراضنني الفلبين، ومنناعدت عمليات تو يع األغذية الشنناملة على تفادي ذلك ا

في األ مة اإليليمية السننننننورية من تجاربه ونسننننننق مع وكادت ومجموعات أخرى فيما يتعلق  للبرنامج  وتعلم فريق النقدية التابع 3101عام 

 تقدم قوي األداء الشامل في التعلم واالبتكار :21الجدول 

 األداء نتائج اإلدارة

  وتوثيقها ونشرها تشجيع تحديد الدروس المستفادة

  البرنامجتطوير يدرة الموظفين على تنفيذ امتراتيجية 
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يدين : ويد يلل هذا من خطر امنننتخدام المسنننتفنفسنننه بمواعيد التحويالت بحيث تلقى المسنننتفيدون تحويالت نقدية من مونننادر مختلفة في الويت

 في  راء أصناف أخرى غير األغذية  وأوضح الرصد الذي أىري بعد التو يع أن هذا النهج كان ناىحا  البرنامجت لتحويال

 تعزيز قدرات الموظفين

برنامج المديرين    واىتذ "الوفاء بالغرض"، تمشيا مع مبادرة 3102تطوير أدوات لزيادة يدرات الموظفين في عام  البرنامجوواصل  -303

 بينهم منبلدا،  02موظفا، من  312ن في الرتب المكافئة ين الوطنييوالموظف 2-وف 2-فتين الرتب ين المخوننننننو للموظفين منالمتومننننننط

في  22وما فويها، من بينهم  2-موظفا من الرتبة ف 20والح   ودعمت دورات مركز تقييم اإلدارة التطوير الوظيفي لمن النساء في المائة 22

 المائة من النساء 

 عمليننة محنناكنناة بننالفيننديو  ومن بين 221دورة و 311ليشننننننمننل  3102في عننام  للبرنذذامجوتم تومننننننيع نظننام إدارة التعلم التننابع  -302

 لمختلفة لدورة التعلم دورة ىديدة خالل المراحل ا 33في المائة، ودعم فريق التدريب  32تسجيال لهذ  الدورات، امتكمل  31 241

موظفا  22 بفقد تم تدري برنامجين باللغتين اإلنكليزية والفرنسنننية لتحسنننين المعرفة عن التغذية المدرمنننية: البرنامجوتضنننمن تدريب  -302

"حزمة والمنظمات غير الحكومية  وعممت الحكومات  عنفي المائة منهم موظفين وطنيين، وممثلين  22بلدا، كان  22من لشننننننؤون البرامج 

  3102بحلول نهاية عام  للبرنامجفي المائة من المكاتب الق طرية التابعة  13في وادمتجابة لها" لطوارئ ل ادمتعداد

 أساليب العمل الداخلية –من أبعاد نتائج اإلدارة  2البعد 

من حيث األداء، والتكلفة، والجودة، والمسنناءلة، والتواهم مع األهداف  البرنامجل، الذي يقيم أنشننطة عمل حدد امننتعراض أمنناليب العم -305

تحسنننينا يونننير األىل وطويل األىل في إدارة منننلسنننلة اإلمداد، وإدارة دورة البرامج، وتخونننيو الموارد وامنننتخدامها،  21ادمنننتراتيجية، 

  3102ة تحسينات يويرة األىل خالل عام والرصد، واإلبالغ، والتقييم  ويد ن فذت عد

 وفورات الكفاءة

 برنامج حاسوبي جديد للتوسع في تحويالت النقد والقسائم

موحدة اموبية ح في امتخدام تحويالت النقد والقسائم، فقد ايترن ذلك بظهور تحديات ىديدة  فحتى ويت يريب، لم تكن هنا  أي برامج البرنامجنظرا لتومع 

(  وألن كثيرا من مناطق SCOpe"نظام العمليات النقدية" الحاموبي ) البرنامج، امتهل 3102ت النقد والقسائم أو لتتبع المتلقين، ولكن في عام إلدارة تحويال

 الجديدالنظام ا ذهالعمليات لديها تغطية محدودة عن طريق  بكة اإلنترنت، فإنه يمكن امتخدام نظام غير حاموبي لتسجيالت المستفيدين وللمعامالت  ويجمع 

 موحدة  حاموبية النظم التي تستخدمها المكاتب الق طرية إلرمال يسائم إلكترونية عن طريق مجموعة برامج مماتأفضل 

 في مخيم دادا  لالىئين في كينيا وامتخدامه في تسجيله لتعميم البرنامجالنظام في الوومال، ويستعد هذا ويد بدأ تسجيل المستفيدين عن طريق 

  3102النظام في كثير من البلدان في عام هذا أمرة توىد في المناطق الشمالية القاحلة  وميبدأ تشغيل  2 111
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 ُحسن توقيت أساليب عمل البرنامج

، 3102في المائة في عام  33إلى  3103في المائة في عام  22يوما من  21ارتفعت نسننننبة المسنننناهمات المالية المسننننجلة في غضننننون  -306

ة في المائة  وكانت الزيادة بدرىة كبيرة نتيجة لسننرعة تسنجيل المسنناهمات المقدم 011ولكنها ظلت دون المسننتوى المسننتهدف والمحدد بنسننبة 

 من القطاعين الخاص والعام والتي تم التفاوض بشأنها محليا 

في المائة من األغذية المشننننتراة في المواعيد المحددة في العقود، وهو ما يمثل تحسنننننا طفيفا عن  30 البرنامج، تسننننلم 3102وفي عام  -301

ل عمليات بتأىي البرنامجطلبات  ظهرسننليم بالضننرورة مننوء أداء من ىانب الموردين: فقد تحادت التأخير في الت ظهرالسنننوات السننابقة  ود ت

ىراء إ البرنامجالتسننليم بسننبب  ننواغل من يبيل انعدام األمن، أو إىراء تعديالت في أعداد المسننتفيدين، أو عدم كفاية مننعة المخا ن  وواصننل 

، والتي تقارن أمنعار األغذية في األمنواق المحلية واإليليمية والدولية، بما في ذلك مشنترياته على أمناس مقارنة أمنعار تعدد عمالت ادمنتيراد

 تكاليف النقل إلى نقاط التسليم النهائية 

ذلك مننننننلع تم  في المائة من األصننننننناف غير الغذائية المتعايد عليها في موعدها المحدد، بما في 32 البرنامج، تسننننننلم 3102وفي عام  -308

بالضننننننرورة أداء ظهر الحوننننننول عليها عن طريق التنافس أو التنا ل  وكما هو الحال في عمليات تسننننننليم األغذية، فإن حادت التأخير د ت

 : فهنا  عوامل مثل التخليو الجمركي يمكن أن تؤثر في مواعيد التسليم الموردين

 قرا لها في مجال "المزادات العكسية"وفورات الكفاءة: تعاون الوكاالت التي تتخذ من روما م

ة عن منايونة خاصن البرنامج،، أعلن فريق المشنتريات المشنتركة التابع للوكادت التي تتخذ من روما مقرا لها والذي يقود  3102في أكتوبر/تشنرين األول 

ل مقدمو العطاءات السنتة األوائل على مهلة مدتها ثالثة أيام لتقديم خدمات كهربائية مسنتخدما الجمع بين العطاءات المغلقة وعملية "المزاد العكسني"  وحون

في المائة عن العقد  01لتقديم عروض حامننوبية بدون أمننماء عن أفضننل أمننعارهم  ونتيجة لذلك، تم الحوننول على مننعر للخدمات الكهربائية يقل بنسننبة 

 السابق، مع أن تكاليف الكهرباء آخذة في ادرتفاع 

رنامج كة من ىانب الوكادت الثالث وفورات حجم مثلى عن طريق تجميع الطلبات  وت عد "المزادات العكسنننننية" ىزءا من بوتحقق العطاءات المشنننننتر

صنمم لتسنهيل الشنراء العام، وتشنجيع المنافسنة بين الموردين، مع الحفاظ على الشنفافية ومنرية عملية ذي وال (In-Tendتند" ) - "إنالعطاءات الحامنوبي 

 بالنسبة لسلع وخدمات أخرى  3102تكرار هذا النهج في عام  المنايوة  وميتم

مناعة  وأدى إدخال البرامج المشنتركة للتطبيقات  32ديائق في خالل  2 البرنامجباإلنترنت في مكاتب الموصنولية وكان متومنط فقدان  -309

 في المائة، و يادة مرعة تقديم الخدمة  11ة القائمة على  بكة الويب إلى خفض تكاليف الخادوم بنسب

  

 تقدم قوي األداء الشامل في أساليب العمل الداخلية :20الجدول 

 األداء نتائج اإلدارة

  الكفاءة في إدارة أماليب العمل
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 وفورات الكفاءة: االجتماعات اإللكترونية توفر الوقت والمال وثاني أكسيد الكربون

يد والتعاونية وتخفيض تكاليف السنننفر وانبعاثات غا ات الدفيئة إلى أدنى حد   مشنننروعاتتعظيم المشننناركة في ال للبرنامجتتيح تكنولوىيا ادىتماع عن بعد 

ن عدد كبير م امتخدمت مشاورة أخيرة نظامها مكتب التقييم توليفة من ادىتماعات الحية والمواد الحاموبية مدعومة بحلقات منايشة للحوول على تعليقات

تري من انبعاثات طن م 2 21دودر أمريكي على  نننكل تكاليف منننفر، و 021 111منننيتكلف نفسنننها حلقة عمل لألداة    وكان عقد  البرنامجمن األفراد في 

 غا ات الدفيئة 

يدرته على  نامجالبروتعد امتمرارية التسليم حاممة بالنسبة للمساعدة الغذائية الفعالة، ومن ثم فإنها ت عد أحد مؤ رات األداء  ولهذا يتتبع  -331

 تقديم األموال وتوفير األغذية لبيعها للبلدان 

مليون دودر أمريكي من حسنا   042، امنت خدم 3102  ففي عام البرنامجويعد التمويل المسنبق ضنروريا لضنمان امنتمرارية عمليات  -330

مليون دودر أمريكي من مرفق الشنننننراء اآلىل  234مليون دودر أمريكي من مرفق تمويل رأس المال العامل، و 422ادمنننننتجابة العاىلة، و

في المائة من موارد  24ة احتياىات الطوارئ، أو دمننننتمرار اإلمداد، أو لتخفيض أويات التسننننليم يبل وصننننول المسنننناهمات  وهذا يمثل لتلبي

لف  32النقدية، ويزيد يليال عن المستوى المستهدف والمحدد بنسبة  البرنامج  في المائة من األموال المتاحة للس 

 نننراء األغذية على أمننناس ادحتياىات اإليليمية المجمعة وتويعات التمويل، ومن ثم فإنه يسننتغل  للبرنامجتيح مرفق الشنننراء اآلىل وي -333

من األغذية عن طريق مرفق الشننننراء اآلىل،  (50)طنا متريا صننننافيا 223 111 البرنامج، ا ننننترى 3102ظروف السننننوق المواتية  ففي عام 

  3103طن متري، وهو ما يعادل تقريبا ضعف الحجم الذي تم الحوول عليه في عام  211 111و متجاو ا ريمه المستهدف وه

 الوفورات النقدية

 والشراء اآلجل المسبقالتخطيط 

غير  غذية منالتومع في امتخدام مرفق الشراء اآلىل، والذي ي عد نهجا مدفوعا بالطلب المجمع للشراء من أمواق البلدان النامية و راء أ البرنامجيواصل 

ق  122 111، تم  نننننراء 3102مليون دودر أمريكي  وفي عام  211منننننقف إنفاق بمبلغ  البرنامجالحبو ؛ ولدى  طن متري من األغذية عن طريق مرف

لشنراء نات مرفق اوطن متري من مخز 322 111مكتبا يطريا  21طن متري: ا نترى  223 111الشنراء اآلىل، وتم الحفاظ على متومنط خط إمداد يدر  

 في المائة  20تبلغ في المتومط  هرين ونوف الشهر، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة  تسليماآلىل وامتفادت من مهلة 

للمكاتب الق طرية عن طريق مرفق الشراء اآلىل، مع  –طن متري  222 111 –في المائة من األغذية المشتراة  31شرق أفريقيا، تم تسليم لوفي خط اإلمداد 

غر  أفريقيا، تم تسليم نوف األغذية لفي المائة عنها في المشتريات التقليدية  وفي خط اإلمداد  33يوما، وهي تقل بنسبة  31بلغت في المتومط  تسليممهلة 

نسننبة يوما في المتومننط؛ ويبلغ المتومننط بال 32بلغ  التسننليمعن طريق مرفق الشننراء اآلىل، مما أدى إلى خفض مهل  –طن متري  033 111 –المشننتراة 

طن  301 111، تم تسليم 3103شمال أفريقيا والشرق األومط، والذي أ نشئ في ديسمبر/كانون األول لأيام  وبالنسبة لخط اإلمداد  012للمشتريات التقليدية 

أيضنننا خط إمداد  البرنامج في المائة من المجموع اإليليمي  وامنننتهل 23متري من األغذية لعمليات في اإليليم عن طريق مرفق الشنننراء اآلىل، وهو يمثل 

 031مقابل  32بلغت في المتومط  تسليمفي اإليليم بمهلة  مشروعاتطن متري من األغذية ل 23 111لمرفق الشراء اآلىل في الجنو  األفريقي، يام بتسليم 

 يوما تحتاىها المشتريات التقليدية 

  

                                                                 
(50)

  3102طوال  رصيد مخزونات الشراء األىل الذي بقي متاحا لمشتريات المشروعات 
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 بيان جودة أساليب العمل الداخلية الرئيسية

تأىر  -332 نة وح 41 البرنامجامنننننن توييت النقل عبر ظهر طن متري من األغذية  وي 12 0لنقل  3102حاوية في عام  22 111 جزمننننننفي

ى لدكفاءة خدمات الشننحن  –في المائة من الشننحنات ضننمن فترات التسننليم المنوننوص عليها في العقد  22تم نقل  – 3102المحيطات في عام 

في مجال الشننحن وكميات األغذية التي  البرنامجث تنسننيق عمليات التسننليم مع الموردين والمكاتب الق طرية  ومن خالل خبرة من حي البرنامج

من التفاوض على أفضننل األمننعار وتالفي التعايد على خدمات الشننحن من خالل الموردين؛ وتحققت وفورات  البرنامجيتم التعامل فيها، تمكن 

مليون دودر  22 00تخذت لتفريغ وتعبئة بعض الشنننننحنات في أكياس  وبلغت الوفورات العامة للشنننننحن البحري أيضنننننا عن طريق ترتيبات ا

  3103ماليين دودر أمريكي عن عام  2، بزيادة يدرها 3102أمريكي في عام 

ية مسننننننتمرة  ففي عام  -332 البرنامج ثالثة مكاتب يطرية وحدة واحدة على األيل من ، نفذ 3102وتتطلب ىودة األغذية ومننننننالمتها رعا

ي أحر  تعميمه بعض التقدم في التودي لمخاطر ىودة األغذية ومالمتها  ونظرا ذ، ال(FOQUS)" ىودة األغذيةنامج بر" الجديد الحاموبي

تب الق طرية أد نت أبطأ من المخطط، وألن التعليقات الواردة من المكا ية التعميم كا يات إعادة التوننننننميم، لم يتحقق ألن عمل ت إلى بعض عمل

مكتبا بحلول نهاية عام  33تنفيذ النظام في  البرنامج  ويتتبع 3102في عام نامج الحاموبي البرا لعشرة مكاتب كانت تستخدم هذ الهدف بالنسبة

نظام إلدارة حوادث األغذية مع أدوار  (3ة؛ نظام محسننن لمنع حادت اإلهمال بالنسننبة لجودة األغذي (0: نشننر  ومننيقوم النظام الجديد ب3102

ميامة لتوميم األغذية التي مبق  3102 راكات مع خبراء خارىيين يمكنهم تقديم التوىيه التقني  ووضعت في عام  (2ومسؤوليات محددة؛ 

 تغليفها 

 وفورات الكفاءة

 البرنامج العالمي لتأجير السيارات

في المائة عن  31مركبات من المنتجين ويؤىرها للمكاتب الق طرية  وتعد أمعار الجملة أيل في المتومط بنسبة  "اتالعالمي لتأىير السيار البرنامج"يشتري 

مركبة، وتحقيق وفورات في التكلفة بلغت مليوني دودر  0 311األمننعار التي مننتدفعها المكاتب الق طرية للموردين المحليين  ويد امننتخدم هذا النهج لشننراء 

كل خمس منوات لتقليل تكاليف الويانة إلى أدنى حد، وتحسين كفاءة امتخدام الويود، وتعظيم  البرنامج  ويتم تجديد أمطول مركبات 3102م أمريكي في عا

 ييمة إعادة البيع 

 وفورات الكفاءة

 اتفاقات توريد األغذية والجمهورية العربية السورية

ألمثلة ا لتحديات التشغيلية العديدة في الجمهورية العربية السورية حلود مبتكرة  ويعد التحول من العطاءات المبا رة إلى الشراء من تركيا أحدتتطلب ا

 على ذلك 

نامج، ويع 3102ففي نوفمبر/تشنننننرين الثاني  هو ما يغطي طن متري من العدس من تركيا، و 24 111اتفايات خاصنننننة بتوريد األغذية لتوريد  البر

تفايات ا إمدادات متة أ هر  ويد حقق توييت ادتفاق في فترة ما بعد الحواد أمعارا مواتية؛ وبعد ذلك ارتفعت أمعار العدس بوورة تدريجية  وتوىد

نامجالكرونة دمنننننتكمال أغذية من مرفق الشنننننراء اآلىل  ويد وفر علتوريد األغذية مع موردين في تركيا للعدس ودييق البرغل والم  حتى اآلن بر

 دودر أمريكي من خالل هذ  ادتفايات  221 111
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 الكفاءة التشغيلية –من أبعاد نتائج اإلدارة  5البعد 

لتحليل الوارد   ويركز االبرنامجلمسننائل المتعلقة بحسننن التوييت، وكفاءة التكاليف، ومالءمة امننتجابة تشننير الكفاءة التشننغيلية إلى ا  -335

أدنا  على الجوانب المختلفة للكفاءة التشنننغيلية من حيث المؤ نننرات المؤمنننسنننية، وأمثلة اإلىراءات المتخذة للوصنننول بحسنننن توييت العمليات 

ثلى   وكفاءتها إلى مستوياتها الم 

 الكفاءةوفورات 

 اإلنسانية" للمساعدة الجوي للنقل المتحدة األمم مشروع إدارة أداء "خدمات

  للمسنننناعدة الجوي للنقل المتحدة األمم ، أداة لدعم صنننننع القرار على أمنننناس النتائج تتيح حسننننا  فعالية وكفاءة "خدمات3102، خالل عام البرنامجطو ر 

 اإلنسانية" وييامهما ومشاهدتهما تلقائيا 

 الجوي للنقل متحدةال األمم الجديدة بانتظام في تحديد الفرص إلىراء تحسينات امتراتيجية وتشغيلية؛ وبفضلها متتمكن "خدمات القرار صنع اعد أداةومتس

ة الل  يادة إمكانيمن تحقيق ييمة أكبر مقابل المال، من خ البرنامجاإلنسنننانية" من تخطيط أمنننطولها ورحالتها على النحو األمثل  ومنننيمك ن ذلك  للمسننناعدة

، وتحقيق يدر أكبر من كفاءة في تكاليف التشغيل، وادمتفادة المثلى من خدمات "اإلنسانية للمساعدة الجوي للنقل المتحدة األمم خدمات"امتفادة العمالء من 

 تأىير الطائرات 

 

 زادت التكاليف بسبب المساعدة األكثر تكرارا واالستجابة الواسعة النطاق في الجمهورية العربية السورية

في المائة عن عام  32وهو وما يمثل  يادة بنسننبة  – 3102دودر أمريكي في عام  22 23مسنناعدات الغذائية لكل مسننتفيد بلغت تكلفة ال -336

  (51)على المستفيدين المبا رين )"تقديم المساعدة الغذائية لأل خاص المستهدفين"( البرنامجالسنوية لعمليات  نفقات  وهذا يشمل ىميع ال3103

 النقدت تحويالقسنننائم، وتنمية القدرات و يادتها  ويسنننجل المسنننتفيدون المبا نننرون حاليا فقط للحونننول على األغذية ولانقد، ووالغذية، األ –

 وتعزى الزيادة إلى ما يلي: (52)لقسائم وا

 تقديم مساعدة غذائية متزايدة نسبيا لفترات أطول؛ 

 والتومع الكبير في عمليات النقد والقسائم؛ 

 إلى المساعدة الموىهة في عدة عمليات كبيرة  البرنامجعد تحول وتخفيض أعداد المستفيدين ب 

وكانت ييمة التحويالت الغذائية وييمة تحويالت  ؛3103أكبر منها في عام  3102نسنننننبة من المسننننناعدة الغذائية في عام  البرنامجويدم  -331

نسننبة منها إلى ارتفاع تكاليف األغذية أو ييمة القسننائم نتيجة درتفاع األمننعار  ويمكن إرىاع تعزى ، القسننائم أعلى بالنسننبة لكل مسننتفيدو النقد

                                                                 
(51)

 في مرحلة التخطيط  التكلفة الشهرية المقارنة للمستفيد د تتناول مدة العمليات الفردية حسا  التكلفة السنوية للمستفيد، والذي د يتناول مدة المساعدة للمستفيد في الحسا   ويمكن فقط حسا  

(52)
التكاليف  (4تحويالت النقد والقسائم؛  (2تكاليف التشغيل المبا رة األخرى؛  (2النقل البري والتخزين والمناولة؛  (2خارىي؛ النقل ال (3تحويالت األغذية؛  (0عناصر التكلفة المشمولة هي:  

 تحويالت تنمية القدرات و يادتها  (2ذات الولة المرتبطة بالنقد والقسائم؛ 

 بعض التقدم األداء الشامل في الكفاءة التشغيلية :23الجدول 

 ءاألدا نتائج اإلدارة

  ضمان كفاءة التكاليف

  تلبية ادحتياىات المقررة في الويت المنامب

  تقديم ادمتجابات ادمتراتيجية المالئمة
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، 3103لفترات أطول منها في عام  مشننروعات: فقد امننتمرت بعض ال3102الزيادة بشننكل أمننامنني إلى طول مدة تدخالت المسنناعدة في عام 

 عدد من المستفيدين نفس اليلية بالنسبة لوتضمنت مزيدا من أيام التغذية، و يادة في التكاليف التشغ

من امنننتعراض التكاليف الشنننهرية للمسنننتفيد مع مراعاة أثر التغيرات في مدة المشنننروع  ولكن  لتكلفةالعوامل المحددة لوتتضنننح بعض  -338

لزيادة عن ، نتجت امشننروعاتى إلى  يادة المدة  ففي بعض اليليلة واىهت  يادة كبيرة في التكاليف الشننهرية للمسننتفيدين د تعز مشننروعات

الغذائية  عإحالل القسائم محل المساعدة الغذائية العينية، والتي تترتب عليها تكاليف كبيرة لبدء التطبيق  كما أن التعديالت التي طرأت على السل

ا عندما ي التكلفة بالنسبة للمستفيد؛ وطرأت تكاليف إضافية أيضفي عملية الطوارئ السورية لتعويض النقو في دخل األمر المعيشية أثرت ف

لمكاتب أيضا تغطية تكاليف ا البرنامجالمكمالت التغذوية الدهنية والوىبات الجاهزة أثناء أيام التشرد األولى  وكان يتعين على  البرنامجأدخل 

 رة األىل إلى أ مة طويلة األىل في األردن، ولبنان، وتركيا إلدارة ادنتقال من ادمتجابة أل مة يوي

  ويد نتج إلى حد كبير عن ادمنننتجابة 3103وثمة عنونننر هام في  يادة التكلفة وهو التومنننع في امنننتخدام النقد والقسنننائم مقارنة بعام  -339

ية السننننننورية، حيث ارتفعت ال  المسنننننناعدة الغذائية من خالل تحويالت النقدتقديم تعلقة بالم نفقاتلأل مة الطويلة األىل في الجمهورية العرب

مليون  02 نم والقسائم إلى السكان السوريين الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا المتأثرين باألحداث في الجمهورية العربية السورية

في  دة تحويالت النقد والقسنننننائم و يادة ييمة القسنننننائممع إطالة م 3102دودر أمريكي في عام مليون  202إلى  3103دودر أمريكي في عام 

وكانت تكاليف بدء التطبيق لطبع القسنننائم الوريية وتو يعها، أو ادنتقال إلى القسنننائم اإللكترونية من بين العوامل في بعض  (53) بعض الحادت

 العمليات، مع إدخال برامج تحويالت النقد والقسائم والتومع فيها 

  الونمودوواصنلت عدة عمليات التحول من اإلغاثة في حادت الطوارئ إلى اإلنعاش الموىه والمسناعدة، مع التركيز على القدرة على  -321

ل  ا، ود منننيما في أفغانسنننتان، وأثيوبيا، وكينيا، وباكسنننتان، والونننومالبرنامجويد يلل هذا من أعداد األ نننخاص الذين يتلقون المسننناعدة من 

،، الونويا ،والونويا ،، وخليط الذرة ووا دادت التكاليف أيضنا عندما أدخل عدد من العمليات الوامنعة النطاق منتجات من يبيل خليط الذرة 

 لمعالجة موء التغذية الحاد Plumpy’Sup ، وPlumpy’Dozو

)انظر الجزء الثاني(  وأظهر  3102حقيق حوائل إيجابية بالنسبة للمستفيدين خالل عام وماهمت فترات المساعدة الغذائية األطول في ت -320

 بةالتي كانت في المتومننط أعلى بنسنن عنها األمننري المبلغ الغذائيمننتهال  ادكبيرة تحسننينات في ثالثة أرباع درىات  مشننروعاتتحليل عدة 

بالنسنننبة دنتشنننار منننوء التغذية الحاد بين األطفال دون  مشنننروعاتفي هذ  ال  وكانت التحسنننينات المسنننجلة 3103في المائة منها في عام  02

  3103في المائة منها في عام  33الخامسة أعلى في المتومط بنسبة 

م المرتبطة بذلك  ، ولكن كان هنا  هبوط أكبر في تكاليف التسننننننلي3102وانخفضننننننت تكلفة تحويالت األغذية بوننننننورة طفيفة في عام  -323

ويتضننح أن  (54) في المائة على مدى العام 24في المائة إلى  20وانخفضننت نسننبة التكاليف المرتبطة بالتسننليم إلى مجموع تكاليف األغذية من 

أغذية أكثر  امجالبرنويد و ع  (55) 3103في المائة مقارنة بعام  02ادتجا  في تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة التي انخفضنننت بنسنننبة 

                                                                 
(53)

 فتشمل أيضا التكاليف ذات الولة المرتبطة بالنقد والقسائم  3102ات عام موى تكاليف تحويالت النقد والقسائم، أما نفق 3103د تشمل نفقات عام  

(54)
تشغيل المبا رة ي والتخزين والمناولة، وتكاليف التتعلق تكاليف تحويل األغذية بتكاليف األغذية المو عة على المستفيدين  وتشمل التكاليف ذات الولة تكاليف النقل الخارىي، والنقل البر 

 األخرى 

(55)
 يشمل النقل البري والتخزين والمناولة التكاليف المطلوبة لرعاية األغذية وتسليمها بعد إتمام النقل الخارىي إلى وىهتها النهائية  
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، ولكنه أنفق مبالغ أيل على عمليات التسننليم، وخاصننة في العمليات الكبيرة حيث أمكن امننتغالل وفورات 3102نسننبيا على مسننتفيديه في عام 

 الحجم 
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 وفورات الكفاءة

 استخدام اإلحصائيات الحيوية في عمليات التوزيع العام في مخيمات الالجئين في كينيا

، أدخلت المراىعات الروتينية للبومات في مخيمي دادا  وكاكونا لالىئين من أىل منع امتخدام بطايات الحوو من ىانب 3102األول  في أكتوبر تشرين

سلم بمراىعة بومات كل  خو يت البرنامجأ خاص غير مستحقين لعمليات التو يع العام  وفي  راكة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالىئين، يقوم 

 ة امتنادا إلى ياعدة بيانات التسجيل التابعة للمفوضية األغذي

ا  3 313 في المائة في أعداد الحوو المو عة في المخيمات )انظر الرمم البياني(، وهو ما وفر 02وبعد ثالثة أ هر، كان هنا  انخفاض بنسبة  طنا متري

 مليون دودر أمريكي  1 3من األغذية تبلغ ييمتها 

ليون دودر أمريكي في منة البداية، مع تكاليف منوية متويعة تبلغ مليوني دودر أمريكي  وعن طريق تخفيضات في احتياىات م 2 2ويتكلف المشروع 

صد   وتفيد بيانات الر3102مليون دودر أمريكي، من المتويع امترداد تكاليف النظام الجديد في األ هر القليلة األولى من عام  03األغذية السنوية تقدر بمبلغ 

يعمل بوورة ىيدة، وأن ادنخفاض في أعداد المستفيدين كان نتيجة لمراىعات البومة  وكان عدد مكان المخيمات مستقرا خالل هذ  الفترة   البرنامجبأن هذا 

الت في نسبة ية أو المقابالوور الفوتوغراف وأمكن مضاهاة البومات بالنسبة لمعظم المستفيدين المستحقين، ولكن كان يلزم إىراء تحقق إضافي عن طريق

  (56)في المائة من الحادت  ولم يالحظ أي تغيير في أمعار األغذية في المناطق المجاورة  وأبدى معظم المستفيدين ارتياحهم للنظام الجديد  2

 

 

 في الوقت المناسب درةالمقالحتياجات ا تلبية

بما في ذلك  من ادمننتجابة في حادت الطوارئ الفجائية، وتوافر التمويل المسننبق، وتخفيض  –الوننلة  أوضننح تحليل المؤ ننرات ذات -322

، أ نشنننننئ برنامج تعزيز في إطار عملية التعزيز التنظيميأن األداء على أمننننناس هذ  النتيجة من نتائج اإلدارة كان مختلطا  و – التسنننننليممهل 

ثر فعالية من ادمتعداد، وتنفيذ امتجابات أك البرنامجة من الشراكات مع السلطات الوطنية، وتمكين لتحقيق أيوى امتفاد متجابةادمتعداد واد

 "برنامج التحول"أيضنننا تدخيل  البرنامج، بدأ منننتجابة  وعن طريق برنامج تعزيز ادمنننتعداد واد3102وكفاءة لحادت الطوارئ بحلول عام 

  للجنة الدائمة المشتركة بين الوكادتتابع ال

                                                                 
(56)in a conflict A new tool in the toolbox: using mobile text for food security surveys Bauer, J.M., Akakpo, K., Enlund, M. and Passeri, S. 2013. 

-humanitarian-http://www.odihpn.org/the Humanitarian Practice Network's Online Exchange. Available at:setting. 

setting-conflict-a-in-surveys-security-food-for-text-mobile-using-toolbox-the-in-tool-new-articles/a-space/news/announcements/blog 

124 194 105 925

403 895

334 347

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

15-9-2013 15-12-2013

ن
 و
 ي
ست
لم
ا

دادا  ا وما

440 272
-17%

528 089

http://www.odihpn.org/the-humanitarian-space/news/announcements/blog-articles/a-new-tool-in-the-toolbox-using-mobile-text-for-food-security-surveys-in-a-conflict-setting
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 اإلمداد سلسلة إدارة: الكفاءات

  الومننطى، أفريقيا ىمهورية في 2 المسننتوى من طوارئ لحادت إمداد مننالمننل على الحفاظ في تمثل رئيسننيا تحديا 3102 عام خالل البرنامج واىه

 لضنمان ممرات عدة طريق عن لمتمن   التي األغذية من متري طن 221 111 تطلبت والتي السنودان، وىنو  السنورية، العربية والجمهورية والفلبين،

  المنامب الويت في اإلنسانية المساعدة على  خو مليون 2 4 حوول

  حادت من مناعة 23 غضنون في اإلمداد منلسنلة إدارة عن تقرير وصندر ،"اإلمداد منلسنلة بإدارة المعني العامل الفريق" أ نشنئ التحدي، هذا ولمواىهة

  المونننادر وتحديد اآلىل، الشنننراء مرفق مثل المسنننبق، التمويل وخيارات والتمويل، وادحتياىات،: داإلمدا منننالمنننل ىوانب على للويوف الطوارئ

  والتو يع التسليم وخيارات وحالة المستكملة،

  دماتخ ومسنناعدة المتابعة لوحة إعداد أىل من "اللوىسننتيات تطوير وحدةدى "ل يدرات ووظيفة اإلمداد، خط إلدارة أداة امننتحدثت ذلك، على وعالوة

 إدارة تحليالت أرمنلت ،2 المسنتوى من الطوارئ حالة وفي  المسنبق التمويل على الحونول طلبات من الكبير العدد مع التعامل على المقر في الميزانية

  المتزايد العمل حجم دمتيعا  الطوارئ أماكن إلى الموارد

  للسننلة ألمثلا المسننتوى بتحقيق المتعلقة القرارات إلثراء معلومات المتابعة لوحة وفرت السننورية، العربية بالجمهورية المتعلقة الطوارئ عملية وأثناء

 من المائة في 11 إلى الوصول تم فقد اإلمداد؛ خط تويف حادت من كثيرا ذلك يلل ويد  المسبق التمويل وامتخدام والتسليم، الموادر، وتحديد الغذائية،

  3102 عام في الطوارئ عملية من المستفيدين

لتقديم المساعدة الغذائية للسكان  3102في نوفمبر/تشرين الثاني  2لحالة الطوارئ الفجائية من المستوى  البرنامجويد وصلت امتجابة  -322

 حضننور للبرنامجكن منناعة  ولم ي 23منناعة؛ وكان الزمن المسننتهدف  14المتأثرين بإعوننار هايان في الفلبين إلى المسننتفيدين في غضننون 

تشننغيلي في المنطقة، ولكن تم تو يع بعض الموظفين يبل أن يسننتقر اإلعوننار على أراضنني الفلبين مبا ننرة، وتم تو يع أول المسننتجيبين في 

منناعة  ويد تأخرت ادمننتجابة بسننبب عوامل من يبيل حجم الدمار الذي أصننا  مرافق النقل البري والجوي والبحري: ومننيجري  32غضننون 

بادمتجابة وفي ممارمة  متعلقةماعة في التقييمات والمراىعات ال 23على تقديم المساعدة الغذائية في غضون  البرنامجعراض عدم يدرة امت

  2الدروس المستفادة من المستوى 

 وفورات الكفاءة

 عباألمن الغذائي في حاالت النزا متعلقة( في االستقصاءات الSMSاستخدام خدمة الرسائل القصيرة )

األمري عن طريق الهواتف المحمولة أرخو وأمرع منه عن طريق المقابالت المعتادة التي يجريها يمكن أن يكون ىمع البيانات عن األمن الغذائي 

ق الهواتف يتجربة ميدانية يارن فيها التقدير المبا ر لألمن الغذائي في حالة الطوارئ مع ادمتقواءات النوية عن طر البرنامج  فقد أىرى البرنامج

اإيوال المساعدة اإلنسانية، وتشعلى قيود الالمحمولة في مقاطعة كيفو الشمالية بجمهورية الكونغو الديمويراطية، والتي كانت تعاني من النزاع، و  رد

 وامع النطاق 

ا رة كلفة والويت مقارنة بادمتقواءات المبواتضح من البيانات التي تم الحوول عليها عن طريق رمائل الهواتف المحمولة أنها كانت أكفأ من حيث الت

يق رلرصد ادتجاهات في المؤ ر المنخفض دمتراتيجيات المواىهة؛ وكانت ىودة البيانات أفضل  أما ىودة البيانات التي تم الحوول عليها عن ط

ة األمئلة وكانت أكثر تعقيدا  وأوضحت التجرب ادمتقواءات المبا رة فكانت أفضل بالنسبة لدرىات ادمتهال  الغذائي، والتي تضمنت مزيدا من

ات دون نالميدانية يدرة ادمتقواءات عن طريق خدمة الرمائل القويرة في المناطق التي يوعب فيها إيوال المساعدة اإلنسانية حيث يمكن ىمع البيا

التونيف "حسين عملية تقييم هشا ة األوضاع من خالل تعرض الموظفين للمخاطر  ويمكن امتخدام ادمتقواءات عن طريق خدمة الرمائل القويرة لت

 عن األمن الغذائي األمري  وتشمل النتائج المستمدة من التجربة الميدانية ما يلي: محدثة، والذي يعتمد على معلومات "المتكامل لمراحل األمن الغذائي

 للشخو دودرا أمريكيا 33 امتبيانا 3 211إلنجا  أمابيع  4 :المقابالت وىها لوىه

 للشخو أمريكية دودرات 2 امتبيانا 3 111 – 0 111 إلنجا أمبوع  3-0 :الرمائل القويرةبادمتقواء 
 

ة، التي د تشننمل حالة طوارئ فجائي مشننروعاتغير أنه لوحظ أنه كانت هنا  تحسننينات في تدابير أخرى لزمن ادمننتجابة  فبالنسننبة لل -325

في المائة بدءا من طلب الشنراء حتى تسنليم األغذية للبلد المتلقي، نتيجة دمنتخدام مرفق الشنراء اآلىل  وفي  21بنسنبة  التسنليمفضنت مهل انخ

وهو ما يتجاو  المسننتوى  –في المائة بشننكل عام  20أيام في العمليات العادية بنسننبة  014الذي بلغ  التسننليم، انخفض متومننط مهل 3102عام 
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  وعندما أىريت مشننننتريات األغذية عن طريق الجمع بين آلية 3103في المائة، كما يمثل تحسنننننا عن عام  21ف الذي حدد بنسننننبة المسننننتهد

 في المائة  32بنسبة  التسليمالتمويل المسبق ومرفق الشراء اآلىل، انخفض متومط مهل 

 المالئمة ةتقديم االستجابة االستراتيجي

  فكان حجم الموارد التي أنفقت على حادت الطوارئ (3102-3102) طرأت تغيرات هامة على برنامج العمل منذ تقديم خطة اإلدارة -326

الجمهورية العربية السنورية، وتنشنيط ثالث حادت طوارئ أخرى من المستوى للتومنع في في المائة عما كان مخططا نتيجة  31أعلى بنسنبة 

، ولكن تم الحفاظ على تنمية القدرات 2النتائج انخفاض ادمننتثمار في األهداف ادمننتراتيجية، بامننتثناء الهدف ادمننتراتيجي   وكان من بين 2

 طول الويت عند المستوى المخطط 

 عامتو يع الالالبرامج التي تشمل مكونات  عند المستوى المخطط، مع  يادات طفيفة في نسبة 0على الهدف ادمتراتيجي  نفقاتوظلت ال -321

، مع تخونننيو مزيد من الموارد للمسننناعدة 3 لألغذية بدرىة أيل في إطار الهدف ادمنننتراتيجيعام   ونتيجة لهذا، كان هنا  تو يع لألغذية

ثني ااف ادمننتراتيجية  وتم تحديد في المائة في ىميع األهد 2حسننب نوع النشنناط  نفقاتتفاوت المتومننط   وبلغ مقابل إنشنناء األصننولالغذائية 

دورة و، وعمليات التخطيط الوطني، عمل األمم المتحدة للمسنناعدة اإلنمائيةأطر عشننر بلدا اضننطلعت بعملية التخطيط ادمننتراتيجي تمشننيا مع 

 لمستهدف ، متجاو ة الريم ا3102، منها ثمانية بلدان نفذت إىراءات في الويت المنامب في عام البرنامجلدى  مشروعاتال

لتي ا مشنننروعات  ويد تضننناعفت نسننبة الالبرنامجفيما يتعلق بتعميم المنظور الجنسننناني في برمجة  3102في عام  تقدم يويحر  ويد أ   -328

توندي لها بونورة مالئمة، وضنح أن الشنواغل الجنسنانية يتم الذي يوال الجنسنين، بين المسناواة من رمو  مؤ نر " 3"أو " أ3"لديها الرمز 

الرمز  التي لديها مشروعات  وانخفضت إلى النوف نسبة ال3103في المائة في عام  32بعد أن بلغت  3102في المائة في عام  21لتول إلى 

المسننتهدف  في مننبيله لتحقيق المسننتوى البرنامج(  و01، والذي يعني أن الشننواغل الجنسننانية لم تعالج بوننورة مالئمة )انظر الشننكل "صننفر"

، وي عزى الفضننل في ذلك بدرىة كبيرة 3102بحلول نهاية عام " أ3"رمز التي لديها الالجديدة  مشننروعاتفي المائة من ال 011والمحدد بنسننبة 

 إلى التدريب الذي ي دم في المكاتب اإليليمية للمديرين الق طريين، ونوا  المديرين الق طريين، ورهماء البرامج 
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 المساواة بين الجنسينمؤشر لبالنسبة  3103تقدم المحرز منذ عام ال :01ل الشك

 

 

، توفر بيانات مراعية للمنظور الجنسنننناني عن األمن الغذائي على المسننننتوى 3ومن بين التحديات في تحقيق رمز المؤ ننننر الجنسنننناني  -329

ساواة مرمز مؤ ر التي لديها ال مشروعاتحادت الطوارئ الفجائية  ويد بلغت نسبة ال الميداني، وتشكيل رمز المؤ ر الجنساني، خاصة في

المشروعات اإلنمائية في المائة في  42في المائة العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، و 24في المائة في عمليات الطوارئ، و 02بين الجنسين 

الجيدة ذات الونننلة، ويطور أدوات تحليلية، ويقدم التدريب على المسنننتوى الميداني،  الممارمنننات البرنامجوالبرامج الق طرية  ولهذا منننيضنننع 

 ويتقامم المعرفة على نطاق المنظمة 

 حديدوت مشننروعاتوتعد معددت اإلبالغ المالئمة عن مؤ ننرات من يبيل رمز المؤ ننر الجنسنناني أمننامننية بالنسننبة دمننتعراض نتائج ال -321

وبالنسنننبة لجميع   3102-3113 آلخر مرة عن المؤ نننرات في إطار النتائج ادمنننتراتيجية للفترة البرنامج، أعلن 3102التحسنننينات  ففي عام 

 3103في المائة من مؤ ننننرات الحوننننائل في األطر المنطقية  وي عزى هذا ادنخفاض الطفيف عن عام  22عن  البرنامج، أفاد مشننننروعاتال

إلى مناطق التدخل إلىراء رصنننند أولي وىمع البيانات، مما أدى إلى  البرنامجعوامل مننننيايية عريلت وصننننول  (0ما يلي: بدرىة كبيرة إلى 

تائج  (3  يادة ادعتماد على الشننننننركاء المتعاونين؛ نات عن المؤ ننننننرات الجديدة إلطار الن يا بدء بجمع ب تحديد أولويات موارد الرصنننننند لل

 ادمتراتيجية 

الذي اعتمد   3102-3102 مبادرات مختلفة لتحسننين الرصنند  فقد تضننمن إطار النتائج ادمننتراتيجية للفترة 3102ي عام تحققت فويد  -320

مؤ رات يياس المحسنة ويواعد تجارية معيارية بغرض تحسين رصد الحوائل؛ وصدرت أيضا أول اإلىراءات التشغيلية التنفيذي المجلس 

، وامنننتكملت المواد 3102  وتم تو يع موظفين إضنننافيين للرصننند والتقييم على كل مكتب إيليمي في أواخر عام البرنامجفي لرصننند الموحدة ل

 بمؤ رات إطار النتائج ادمتراتيجية  ون فذت في ىميع المكاتب الق طرية خالل متعلقةبالرصد المؤمسي ومذكرات التوىيه ال متعلقةالتوىيهية ال

 للرصد الشامل  البرنامجوهو أو نظام يضعه  –دة األولى من أداة رصد وتقييم المكاتب الق طرية الوح 3102عام 

عدة مؤ ننننننرات ىديدة، ولهذا من المتويع حدوث تقلبات أخرى في معدل  3102-3102 ويتضننننننمن إطار النتائج ادمننننننتراتيجية للفترة -323

للتخفيف من هذا الشناغل وضنع مذكرات توىيهية تغطي ىميع المؤ نرات، والتدريب، والدعم  3102لمتخذة في عام اإلبالغ  وتشنمل التدابير ا

 المالي للبلدان المحتاىة للمساعدة في رصد الحوائل، وإطالق برنامج تعلم حاموبي في مجال الرصد والتقييم 

24%

50%

57%

43%

19%
7%

2012 2013

ت ميم الم رو  م ايد جنسانيا  الرم    ر

يسا م الم رو     المساوا  بين الجنسين ب ريق  م دود    الرم  

ي تمل  ن يسا م الم رو  بدرج   بير     المساوا  بين الجنسين  و الن و  ب ا   الرم  



WFP/EB.A/3102/4   | 3102ام تقرير األداء السنوي لع

 

85   |برنامج األغذية العالمي  

 
W

O

R
L D
 

F
O

O
D

 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 |

 

8
5
  

 االستنتاجات

  "الوفاء بالغرض"بالنسننننبة للخطة ادمننننتراتيجية مدعوما بأبعاد نتائج اإلدارة وتعميم مبادرة  3102في عام  للبرنامجي كان األداء القو -322

 البرنامجالفهم الشننامل ألهمية المسنناعدة الغذائية، خاصننة في حادت الطوارئ؛ ومننيواصننل بما يظهر وكان ىمع األموال ناىحا بشننكل عام، 

طراف وإيجاد ياعدة أكبر للموارد بغية تحسننين األداء الشننامل  وكان تمثيل المرأة والتنوع في المناصننب القيادية مناصننرته للتمويل المتعدد األ

قييم برنامج ت": وميكون التحسن من القضايا الرئيسية في السنوات القادمة  وتجاو ت معددت امتكمال 3102مستقرا، ولكنه انخفض في عام 

في المائة، وهي نسننبة أكبر كثيرا منها في السنننوات السننابقة:  11بين الموظفين الدوليين والموظفين القياديين  "تاألداء المهني وتعزيز الكفاءا

  3102بدءا من عام "  ؤون العاملينامتراتيجية "وهذا ميدعم 

ود منيما برنامج تعزيز ادمنتعداد  –عمال لدعم التعلم وادبتكار إلى المجادت التي أحر ت تقدما محدودا  وأ نجزت أ ومنيوىه ادهتمام -322

، ولكن البرنامجأمن منشنننآت وموظفي  3102بونننورة غير متسننناوية  وتحسنننن في عام  البرنامجولكنها انتشنننرت على نطاق  – منننتجابةواد

، 3102كانت التكلفة للمستفيد أعلى في عام المخاطر  ادت أيضا: فمن الضروري عمل المزيد لضمان وصولنا إلى السكان األكثر تعرضا  و

وأدى   لمنتجات التغذوية المتخونننونننة، واالونننمودوكذلك كان متومنننط ييمة التحويالت للمسنننتفيدين من حيث عدد أيام التغذية، والقدرة على 

ادة مواءمة التمويل امننننتجابة لحادت تركيز الموارد على عدد أيل من المسننننتفيدين إلى األداء القوي الذي لوحظ في الجزء الثاني، مما أتان إع

متعلقة لاالواردة البحث عن الكفاءات ب غية تعظيم القيمة بالنسنننبة لمسنننتفيدينا  وتسنننلط األ طر  البرنامج  ومنننيواصنننل 2الطوارئ من المسنننتوى 

 بالكفاءة الضوء على مبادرات  يادة القيمة مقابل المال 
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 آفاق المستقبل: الجزء الرابع

وانب المحددة الجىانب من  وهو –تقييم األداء ويحدد النجاحات   تالحظ وتنشنر فيهاالنتائج التي القائمة على ثقافة الأهمية ب البرنامجيقر  -325

كل و ل يراركوبالنسبة للجوع  تحديات ابالتغلب على  العام ادهتماملمال وبناء لييمة  تحقيق أيوىبهدف المتخذة قرارات  كل ال –هذ  الثقافة 

 لمستفيدين والتقدم نحو القضاء على الجوع المقدمة إلى اتتبع النتائج من حيث الخدمة ب البرنامجنفق، يقوم برنامج وكل دودر ي  

 ةوالتركيز على المكاتب القطرية لتقديم المسنناعد يالتنظيم التعزيز عمليةمبادرات من خالل  3102في عام  البرنامجم تعزيز أداء ويد ت -326

ىزء من هذا ويتمثل   "إطار العمل"من خالل  المنتظرةيجابية اإلتغييرات وميبدأ مريان ال، 3102الغذائية  وموف تستمر هذ  العملية في عام 

  رنامجالبفوائد عمليات  نشرالنتائج و قيقتح من حيثدارة األداء تكون أكثر اتسايا و مود معز ة إلنظم  في وضعالتغيير التنظيمي 

 (3101-3102الخطة االستراتيجية )

ية إلى  المعونةعز  التحول من ت، و3102األولوية في عام  دوافع األنشننننننطة ذات( 3102-3102تحدد الخطة ادمننننننتراتيجية ) -321 الغذائ

دائمة اء يدرة وبن ،، والحد من الضعفالعيشادمتجابة للودمات، وامتعادة وإعادة بناء الحياة ومبل ب البرنامج تعيد التزامالمساعدة الغذائية و

  الجنسين بين مساواةالاألنشطة ىميع  تراعيببناء القدرات الوطنية وأن  أن يتم ادلتزاماألهداف ادمتراتيجية األربعة وتضمن   الومودعلى 

إلى أيوى  (00من حيث األولويات الخمس )انظر الشكل فيه تحسين ممارمات اإلدارة ب البرنامجالخطة ادمتراتيجية، ميقوم  ولتحقيق -328

 :حد

 ادلتزام والتواصل من الموظفين في ثقافة وأداء ادمتثمار في يدرات ب، البرنامج محور مالعاملون ه   ميكونالعاملون

 والمساءلة 

 والحكومات، ووكادت األمم المتحدةالمحلية الشريك المفضل للمستفيدين، والمجتمعات البرنامجن الشراكات  ميكو ،، 

 والقطاع الخاص  ،والمنظمات غير الحكومية

   علم، ، والتاإلمدادلتوميم المشروعات وتنفيذها، ومالمل المثلى العمليات والنظم  البرنامج لدى ميكونالعمليات والنظم

 وادبتكار  ،وتقامم المعرفة

  القدرات وتنمي لمستفيدين بكفاءة وفعالية الخدمات إلى ابرامج تقدم  البرنامجلدى البرامج  ميكون 

 ون ممودوميككافة الموارد، بشأن للمساءلة  ميخضعييمة مقابل المال ووميقدم ، ا فاف البرنامجوالتمويل  ميكون  المساءلة 

 بالكامل 
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  ظيمي وسمات البرنامج الخمسالتعزيز التن :00الشكل  

 

 العاملون: 0األولوية 

 سيستثمر البرنامج في قدرات وأداء الموظفين 

تغذية دحتياىات بدءا من الحد من موء التلبية امن  واتمكنيحتى  ميدراته البرنامج وموظفأن يومع يتطلب التحول إلى المساعدة الغذائية  -329

نجان مد ويعتوتنمية القدرات   الوموداألمبا  الجذرية للجوع من خالل أنشطة بناء القدرة على  إلى التغلب علىدت الطوارئ المعقدة في حا

  المتغيرة على يدرة موظفيه على ادمتجابة بسرعة وفعالية للظروف التشغيلية والعالمية البرنامج

مجموعة متنوعة من  داءالمهارات الال مة أللديها عمل  ةلبناء يو "لعاملين ننننؤون امننننتراتيجية ا" وضننننع على البرنامجعكف ولذلك ي -351

منيحدد ومنتثمار في الموظفين في المكاتب القطرية والمكاتب اإليليمية والمقر  يتم ادالروابط بين المسناءلة واألداء، ومن توثيقاألدوار  ومنيتم 

وإدارة األداء   عيينبالتربطها ميتم ر الوظيفي ويية لمختلف المستويات الوظيفية والوظائف  وميتم تعزيز أدوات التطومسارات وظيف البرنامج

 الخطة ادمتراتيجية أن يكونوا ملتزمين بتحقيق جزء من فريق وكأنفسهم  البرنامجىميع موظفي يرى متراتيجية أن اد ومتضمن

ود مننيما  الدوليين من البلدان النامية، الموظفين الفنيين يادة المسنناواة بين الجنسننين وتمثيل إلى  " ننؤون العاملينامننتراتيجية "تهدف و -350

يف، إعادة التكلعمليات في الترييات، و نيىوهرين يعنوننرالتنوع والشننمول أن يكون على مسننتوى القيادة  ومننيتحقق ذلك من خالل ضننمان 

  0-إلى مد 2-الرتب من ف فيموظفات للدى اوظيفية ة واليلقيادالتطوير المهارات المقرر برنامج الخارىية ووالتعيينات ال

      ال   ةم  موا    ال      ال    م  

ا    ا    ة

   ل   ال م 

 صم   الم  مة

ال  ا   

ا  ا   ال  ف   ة

 ق فة ا ل  ا  

وا  ص   والم   لة

  ا   الموا   

ال    ة

 ل  م ا   ال    م  ال م ة    

الوف     ل   

ال  ملو 

ال  ا   

ال مل    وال   ال  ام 

الم   لة 

وال مو  
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 : الشراكات3األولوية 

 الشريك المفضل والموثوق بههو  البرنامجسيكون 

  ةكاشننرلا امننتراتيجية"في القضنناء على الجوع  ويجري وضننع  يكون الشننريك المفضننل في البرامج التي تسننهمإلى أن  البرنامجيهدف  -353

 البرنامج نننراكات  ومنننتزيدالشنننراكات في المكاتب القطرية والمكاتب اإليليمية والمقر   إيامةتوىه من  نننأنها أن لهذا الغرض  المؤمنننسنننية"

 ننننننراكات مع المنظمات اإليليمية والمنظمات غير  مع الحكومات ووكادت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من خالل ةالتقليدي

 الحكومية المحلية والشركات التجارية والمؤمسات الخيرية 

زم للحد من التق يونيسنفعمل مع منظمة الونحة العالمية والي، ومن"تحدي القضناء على الجوعمبادرة "شنركاء في المع  البرنامجويعمل  -352

على مدار السنننننننة من خالل أنشننننننطة مثل  ننننننبكات األمان  ةكافيأغذية تعزيز الحوننننننول على األغذية والزراعة لومع منظمة  ،فالبين األط

المعهد الدولي لبحوث السنننيامننات و الدولي للتنمية الزراعية الونننندوقو مع منظمة األغذية والزراعةوباد نننترا  وتحويالت النقد والقسنننائم  

السيامات  أنبشتعزيز النظم الغذائية المستدامة من خالل العمل مع الحكومات  البرنامج، ميواصل لتنوع البيولوىيل يةمنظمة الدولالوالغذائية 

 سنننهم أيضنننا في مضننناعفة إنتاىية ودخل المزارعين أصنننحا  الحيا ات الونننغيرة من خالليإلدارة مخاطر الكوارث؛ ومننن الال مة والقدرات

والبنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة   الدولي للتنمية الزراعية ة تأهيل األصول اإلنتاىية مع الوندوقوإعادالتقدم  أىل من مبادرة الشراء

لى إ فعالة من حيث التكلفة بهدف تقليل خسائر ما بعد الحوادمحسنة وتخزين نظم تطوير على مع منظمة األغذية والزراعة  البرنامجوميعمل 

  أدنى حد

التغذية علق ب نديدة فيما يتتحديات  التي تواىهلبلدان في حالة اد منيما واألهداف اإلنمائية لأللفية،  منونبا علىالبرنامج ومنيظل تركيز  -352

مقرا  المنظمات األخرى التي تتخذ من روما مع، البرنامجعمل يمو  3102ما بعد عام لالتنمية  خطةادنخراط في  يواصلواألمن الغذائي، وم

 األمن الغذائي ومننوء التغذيةانعدام األمننبا  الكامنة وراء  التغلب علىو األضننعفالفئات لدى الشننركاء اآلخرين، على كسننر حلقة الجوع لها و

  والتركيز على األمن الغذائي والتغذية والزراعة واألغذيةالزراعية  وضنننع نظم مسنننتدامة للحونننول على المنتجاتمن خالل المسننناعدة على 

من في انعدام األ متنامننبةالدرامننات التي تبين أن الحد من الفقر د يترىم إلى انخفاضننات  تبرر  3102التنمية لما بعد عام  خطةسننتدامة في الم

 (01)النتائج التغذوية تحسين الغذائي أو 

  ول/أيلالدول األعضاء في األمم المتحدة في مبتمبر المقرر أن تعتمدهاأهداف التنمية المستدامة  3102التنمية لما بعد عام  خطةتضمن تو -355

، واألطراف في اتفايية األمم المتحدة اإلطارية بشننننأن تغير المناخ 3102 /آذارمارس الثاني فيو غ  ومن المقرر اعتماد إطار عمل هيو3102

 بخطةبدعم لجنة األمن الغذائي العالمي فيما يتعلق ا ملتزم البرنامج ود يزال  3102ول كانون األ/ى اتفاق ىديد في ديسمبربالتوصل إل ةملتزم

األعمال شننننار  في يمع المنظمات غير الحكومية والشننننركاء من القطاع الخاص، ومنننن المناصننننرة، وإلى الحوار و3102ما بعد عام لالتنمية 

 ؤدي إلى تغييرات كبيرة في النظام اإلنساني يتويع أن الم، 3104 عاملاإلنساني للعمل لعالمي التحضيرية لمؤتمر القمة ا

 : العمليات والنظم2األولوية 

 سيكون البرنامج أكثر كفاءة

تحسين تتسنم بالكفاءة لعمليات  ضنعو البرنامج  ومنيواصنل 3102لتعزيز الكفاءة في عام  "امنتعراض أمناليب العمل"توصنيات ن فذت  -356

 مننوات أربع كل يجري الذي للسنيامنات الشنامل ادمنتعراض نفذ يراراتي، ومن3102في عام  ات إلى أدنى حداإلنتاىية وتقليل تكاليف الوحد

 الكفاءة  نتيجةفيما يتول بتحقيق وفورات 
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  امن خططتضنننت رفةوضنننع امنننتراتيجية إلدارة المعب البرنامج، يقوم مبنية على األدلة التشنننغيليةت القراراتكون أن التأكد من لضنننمان و -351

يومية اتهم اللدعم عمليادطالع على البيانات ىميع الموظفين  بإمكانكون يالمعرفة  ومننمن حتياىات ادىميع إلى نقطة وصننول واحدة  إلنشنناء

 ونع القرار ل

عندما تكون  األغذية ننننراء ويت من حيث انخفاض المهل و مرفق الشننننراء اآلىل التي تحققت من خالل الكبيرةبالنظر إلى الكفاءات و -358

  ونظامه امجالبرن ن " ننبكةتحقيق ادتسنناق بيعلى  ذلك  ومننينطوي البرنامجفي  اإلمدادتعزيز مننالمننل المرفق لالظروف مواتية، مننيتم تمديد 

الشفافية  تحقيق أيوى يدر منبهدف  مرفق الشراء اآلىل عملاألخرى مع عمليات  اإلبالغونظم المعلومات و (3 ت" )ونجزللمعلوما العالمي

  هاوضوح هاوتتبع مرفق الشراء اآلىل معامالتفي 

والقسائم   نطاق برامج النقدتوميع دعم يو لبرنامجا في مداداإلتكلفة مالمل فعالية يزيد من أن الجديد  ية"عمليات النقدالنظام "ومن  أن  -359

 يةقسننائم الوريالالنقدية والحسننابات النقدية و فورا كأداة  نناملة إلدارة العمليات التي تسننتخدم يةعمليات النقدلالنظام الجديد ل البرنامج ومننيضننع

 والقسائم اإللكترونية 

 لبرنامجا وعلى مننبيل المثال، يعمل ادمننتفادة من التكامل بين وكادت األمم المتحدة في عمليات النقد والقسننائم: شنناف مننبلامننتكيتم ومنن -361

 لالىئين السوريين في مور  يةعلى نظام متكامل لتوفير المساعدة الغذائية والسكن شؤون الالىئيناألمم المتحدة لومفوضية 

 برامجال: 2األولوية 

 بناء القدراتسيقوم ببفعالية وكفاءة، و تنفيذ برامجهمج على سيعمل البرنا

واضننننننح في الهدف التقدم وال 2المسننننننتوى لحادت الطوارئ األربع من  امننننننتجابتهأداء يوي في ب 3102في عام  البرنامجتميز أداء  -360

من خالل تحليل النتائج وميايات العمليات التي أحر ت  2في الهدف ادمتراتيجي  طمختلالالتقدم  معالجةللمرة األولى  وميتم  2ادمتراتيجي 

 تقدما بطيئا )انظر الجزء الثاني( 

ين ساواة بللملفتيات والفتيان والنساء والرىال، ميامة ىديدة إلى ابشكل منوف الخدمات تقدم برامجه أن مان ضل، البرنامجميضع و -363

البرامج من خالل دورة   والهدف من ذلك هو تحسننين تعميم المنظور الجنسنناني في ىميع مراحل 3111عام  ةإلى تقييم مننيامنن تسننتندالجنسننين 

ة لخط أو تجاو  معايير األداء ، وتحقيق" 3"أو "أ3"مؤ ننر المسنناواة بين الجنسننين رمز ىميع المشننروعات الجديدة على  حوننولضننمان 

  3102 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحلول نهاية عاماألمم المتحدة ظومة العمل على نطاق من

 ندخل وإنتاىية المزارعي مجال  يادةفي  البرنامجتراكم خبرات تم إدرام البرنامج التجريبي للشنراء من أىل التقدم، الذي أدى إلى ويد  -362

دمتفادة من القوة الشرائية ا برنامج الشراء من أىل التقدمميواصل و(  3102-3102في الخطة ادمتراتيجية ) غيرة،أصحا  الحيا ات الو

المنتجات ب لتغذية المدرمنننننيةوااألنشنننننطة التي تعالج التغذية، تحقيق التكامل بينه وبين لتطوير األمنننننواق الزراعية المحلية، ومنننننيتم  للبرنامج

  واألثر يادة الفعالية  بهدفوالتكيف مع تغير المناخ  ومودالالقدرة على و حلية،الم

تمويل و أمننلو  ، وه(FoodSECuREالغذائي" ) األمن لتعزيز المناخ تغير آثار مواىهة مرفق" 3102 في عام البرنامجطلق يمننو -362

 ينمليون  نخو آخر 311مليون إلى  011على ؤثر يالمتويع أن ون تغير المناخ وفر التمويل لمعالجة انعدام األمن الغذائي الناىم عيمنمبتكر 

يقي في القرن األفر أودنشننر يبل وبعد الونندمات المناخية  ومنني الوننمودلدعم بناء القدرة على  مجديةآلية لمرفق مثل يمننو؛ 3121 عامبحلول 

 ا الساحل وىنو  آميمنطقة و
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 والتمويل المساءلة: 5األولوية 

 قيمة مقابل الماليقدم للمساءلة، وس البرنامج سيخضع

يات اإلدارة في لاألخيرة  تبين ادمننننننتعراضننننننات -365 يات الجهات المانحة، أن والتي طلبتها، البرنامجعمل م تيرة في األمتحدد الو هذ  العمل

  المتعددة المنظمات أداء تقييم  ننبكة"وحدد ادمننتعراض الذي أىرته  (57)مالية المتحدة من حيث الشننفافية وإدارة المخاطر والريابة واإلدارة ال

نب العمل ا، إلى ى3102عام  ات فيولويمن األالنتائج، والتي مننننتكون  والميزنة القائمة علىفرص تعميم المسنننناواة بين الجنسننننين  "األطراف

  "ضلغرء باالوفاعملية "بما يتما ى مع قيمة مقابل المال ال أماليب إثباتعلى 

لنتائج مثل مستوى اعلى مؤ رات الالجديد الحد األدنى من المتطلبات لقياس إلطار النتائج ادمتراتيجية يواعد العمل المواحبة ومتحدد  -366

  ةالالمركزيات تعزيز التقييمب البرنامجيقوم كما موالمساءلة   اإلبالغتحسين  بهدفخطوط األماس واألهداف  وضع

األداء بطلبات الموارد من خارم الميزانية ميزانية دعم البرامج واإلدارة و البرنامجالقائمة على األداء، ميربط  الميزنةفي ادنتقال إلى و -361

  اثابت اوتوفر أمنامن المؤمنسنية ولويات  األ ونوات  المخ راعيتيضنمن أن : من  نأن ذلك أن 3102-3102للفترة  إطار النتائج اإلداريةبموىب 

 ء بط بين الميزنة واألداواالر  ( على أحكام لزيادة هذ3102-3102خطة اإلدارة )ومتشتمل مخووات الميزانية   لإلبالغ عن

منيتم تر يد ومن تنفيذ عمليات أكثر كفاءة وفعالية   امجالبرنامنتعراض اإلطار المالي على تحسنين امنتقرار التمويل لتمكين  ومنيسناعد -368

 ةكاليف الدعم غير المبا ننربشنننأن ت نهجه البرنامج يسنننتعرضبهدف  يادة مرونتها، ومننن بالسنننلفلتمويل او مرافق رأس المال العاملمختلف 

  التنفيذي سبالتشاور مع المجل

ط إلدارة التنفيذية المسناءلة بين كبار الموظفين، ومنيتم تعزيز تخطيلالجديدة  ادتفايات ومنتزيد  اتولوياأل منتحسنين المسناءلة ومنيظل  -369

التوىيهات الوننننادرة عن لجنة المنظمات الراعية للجنة  البرنامج درممننننيوالموظفين  امننننتعراضننننات فرادى األداء على مسننننتوى المكاتب و

  لديه لريابة الداخليةاتريدواي في نظام 

  الذي للسنيامنات الشنامل ادمنتعراض المسناهمة في اإلبالغ عن النتائج على نطاق منظومة األمم المتحدة من خالل البرنامجومنيواصنل  -311

هذ  المعلومات ستر د بمي  ، 3102 من عاموابتداء يضايا مثل المساواة بين الجنسين وادنتقال وتنمية القدرات   بشأن منوات أربع كل يجري

 يةىراءات التشغيلاإلمل تتشللسيامات  وم الشامل ادمتعراض تنفيذعن لمجلس اديتوادي وادىتماعي إلى االتقرير السنوي لألمين العام في 

هم اتي متسى القطري، والاألمم المتحدة على المستو بشأن نتائجتقارير منوية على تقديم  "توحيد األداء" مبادرةالتي اعتمدت الموحدة للبلدان 

  جللبرنامالمكاتب القطرية فيها 

األطراف لعملياته بما يتما ى مع  ةمتعددالالسنوات واألموال المتعددة إلى  يادة عدد المانحين و يادة حوة السعي  البرنامجوميواصل  -310

م أيضنا مكونات بناء يدرات الشنراكات مع القطاع قي ، ومني  "3102-3102 منه للفترةوارد تعبئة المومع القطاع الخاص  ةالشنراكامنتراتيجية "

 ص الخا

                                                                 
(57)

 . Department for International http://www.mopanonline.org: . Available atThe 2013 MOPAN Assessment Report on WFPMOPAN. 2014. 

. Available at: reform to achieve multilateral effectiveness Multilateral Aid Review Update: DrivingDevelopment (United Kingdom) (DFID). 2013. 

dec13.pdf-review-https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264615/MAR  

http://www.mopanonline.org/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264615/MAR-review-dec13.pdf
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 تنتاجاتساال

لقرار األداء حيويا في عملية صنع اعن  اإلبالغكون يللقضاء على الجوع  وم هتحسن وادبتكار في معيوال التكيف البرنامجميواصل  -313

 ج النتائ إلثبات تحقيقط من أصحا  المولحة وانخفاض المساعدة اإلنمائية الرممية والضغ في مياق

سلط األداء  ويتحسنا في اإلبالغ عن إنجا ات كبيرة من حيث األهداف ادمتراتيجية ونتائج اإلدارة، و هذا السنوي األداء تقرير ظهروي -312

التعزيز ذ في تنفي البرنامجأن يقوم بأفضننننننل مما يقوم به اآلن، ويبين أن امننننننتمرار  للبرنامجفيها المجادت التي يمكن الضننننننوء على التقرير 

نه كثر فعالية التشغيلية األونشر األدوات التنظيمي   ع لجياحياة الفقراء ا وإحداث تحول فيمن تحسين أدائه في السنوات المقبلة، مي مك 
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  المالحق 

 الصفحة 

 10 في األهداف اإلنمائية لأللفية البرنامج مساهمة -الملحق األول

  

 12 (3102-3113إطار النتائج ادمتراتيجية )الخطة ادمتراتيجية  ألف: -الملحق الثاني

 012 اإلبالغ عن أداء الحوائل باء:  

 001  تقييم األهداف ادمتراتيجية –المنهجية  جيم:  

 000 اإلبالغ عن أداء النواتجدال:   

  

  

 002 3102مؤ رات األداء الرئيسية لعام ألف:  -الملحق الثالث

 004 تقييم أبعاد نتائج اإلدارة -المنهجية باء:   

  

 003  األخالييات أنشطة مكتب  -الملحق الرابع

  

 032 بعقود لمدة منة أو أكثر البرنامجالموظفون في  -الملحق الخامس

  

 032 المالمح العالمية للمعونة الغذائية  -الملحق السادس

  

 034 3102من األغذية لعام  البرنامجمشتريات  -الملحق السابع

  

 021 3102مجموع المساهمات المؤكدة في عام  -الملحق الثامن

  

  

 022  3102-3101النفقات المبا رة حسب اإليليم والفئة  -ألف -الملحق التاسع

 024 3102-3101النفقات المبا رة حسب البلدان واإليليم والفئة  -باء   

 021 3102-3101ة النفقات المبا رة حسب فئات البلدان ذات الوضع الخاص واإليليم للفتر -جيم   

  

 021 الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية -ألف -الملحق العاشر

 020  3102 في عام المنظمات غير الحكومية حسب يطاعات التعاون -باء  

  

 023  بشأن تنفيذ ادمتعراض الشامل للسيامات الذي يجري كل أربع منوات البرنامجمؤ رات  -الملحق الحادي عشر

 022 نظرة عامة على التعزيز التنظيمي -الملحق الثاني عشر
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 لأللفية مساهمة البرنامج في األهداف اإلنمائية األول: الملحق

 األرقام الرئيسية )ال تشمل األنشطة المنفذة في إطار مشروعات الصناديق االستئمانية(

 2011 2012 2013   

 الهدف األول لأللفية: القضاء على الفقر المدقع والجوع

 المستفيدون

 (3103بلدا في  31و 3100بلدا في  75بلدا ) 22مليون ىائع في   80.9 97.2 99.1 

 مليون امرأة وطفل  67.9 82.1 82.9 

 مليون دىئ  4.2 2.4 2.6 

 مليون مشرد داخليا  8.9 6.5 15.1 

 مليون عائد  0.5 0.7 3.1 

 مليون مستفيد من "النقد القسائم"  7.9 6.0 4.4 

 كمية المعونة الغذائية

 مليون طن متري من األغذية المو عة  3.1 3.5 3.6 

 متري من األغذية المشتراةمليون طن   2.1 2.1 2.4 

 البلدان النامية والمساعدة المقدمة من البرنامج

 في المائة من الموارد اإلنمائية المتعددة األطراف التي وصلت إلى بلدان معايير التركز  90.0 90.0 96.0 

 في المائة من الموارد اإلنمائية التي وصلت إلى أيل البلدان نموا  74 77.5 72.4 

 في المائة من األغذية المشتراة بالطن في البلدان النامية  85.9 86.0 71.4 

 التي وصلت إلى البلدان األفريقية ىنو  الوحراء الكبرى البرنامجفي المائة من موارد   48 67.7 60.6 

 الهدف الثاني لأللفية: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي 

 ات مدرمية/حووا غذائية منزلية مليون تلميذ تلقوا وىب  18.6 22.2 23.2 

 في المائة كن  فتيات  49.0 49.0 48.3 

 الهدف الثالث لأللفية: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 في المائة من المستفيدين كن  من النساء والفتيات  51.9 51.7 51.7 

 دية في لجان المساعدة الغذائيةنسبة النساء إلى الرىال في المناصب القيا  0.9 0.7 د ينطبق 

 نسبة النساء إلى الرىال بين الحائزين على مستحقات غذائية  0.9 1.5 د ينطبق 

 
 د ينطبق

0.8 0.9  
نسنبة النسناء إلى الرىال في صنفوف أعضناء لجان إدارة األغذية ممن تلقوا التدريب على 

 تو يع األغذية 

 ت الطفلالهدف الرابع لأللفية: تخفيض معدل وفيا

 البرنامجمليون طفل تلقوا المساعدة في عمليات   50.8 63.7 63.2 

 مليون طفل  خو مرضهم بسوء التغذية تلقوا دعما تغذويا خاصا  7.8 9.8 11.1 

 الهدف الخامس لأللفية: تحسين الصحة النفاسية

 3.1 2.9 3.0  
ن طة الخاصننة بوننحة األم مليون امرأة ضننعيفة تلقت دعما تغذويا إضننافيا من خالل األنشن

 والطفل
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 مساهمة البرنامج في األهداف اإلنمائية لأللفية :األول الملحق

 األرقام الرئيسية 

 2011 2012 2013   

 الهدف السادس لأللفية: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض

 16 14 15  
التي يوىد فيها أعلى معدل دنتشننار فيروس نقو من البلدان الخمسننة وعشننرين 

 البرنامجالمناعة البشرية ومرض اإليد  تلقت مساعدة من 

 2.3 1.6 1.3  
مليون  خو متأثر بفيروس نقو المناعة البشرية ومرض اإليد  تلقوا مساعدة 

 البرنامجغذائية من 

 38 33 31  
وفيروس نقو المناعة بلدا تلقى مسننننناعدة في إطار أنشنننننطة الوياية من السنننننل 

 البشرية ومرض اإليد 

 الهدف السابع لأللفية: كفالة االستدامة البيئية

 21.3 15.1 15.1  
كحافز لبناء األصنننول، وبناء القدرة على  البرنامجمليون  نننخو تلقوا غذاء من 

 الومود في وىه الودمات والحفاظ على مبل العيش

 مية من أجل التنميةالهدف الثامن لأللفية: إقامة شراكة عال

  ريكا احتياطيا  20 20 17 

 4 3 3  
بعثات تقدير المحاصننيل واألمن الغذائي المشننتركة بين منظمة األغذية والزراعة 

 تم تنظيمها والبرنامج

 7 11 13  
تم  امجوالبرنبعثة تقييم مشننننتركة بين مفوضننننية األمم المتحدة لشننننؤون الالىئين 

 تنظيمها 

 93.7 64.4 88.4  
نننيا من القطاع الخاص يدمت الدعم بمنح هدايا نقدية وعينية ييمتها  كيانا مؤمنننننسنن

 مليون دودر أمريكي

 البرنامجمنظمة غير حكومية عملت مع   340 1 447 1 147 2 
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 (3102-3118إطار النتائج االستراتيجية للبرنامج )الخطة االستراتيجية  ألف: -الملحق الثاني 

 :  يرىى مالحظة ما يلي

ألمنننر والمجتمعات المحلية والحكومات وغير ذلك من )لونننالح اودعمه  البرنامجيتعلق اإلطار بجميع النتائج المحر ة بمسننناعدة 

    (الكيانات مثل المدارس

 :  في اإلطار بامتخدام الحروفأنواع المؤ رات  تيزم  

 ؛ها وكادت األمم المتحدة: مؤ رات معترف بها دوليا وتستند إلى معايير متفق عليها وتستخدمالعادية 

 ؛ التشغيليين البرنامج: مؤ رات تم وضعها بالتعاون مع  ركاء سوداءال 

 بالبرنامج: معايير منهجية خاصة مائلةال. 
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 : إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ0 االستراتيجيالهدف 

 الغايات

 موء التغذية الحاد الناتج عن الودمات إلى ما دون مستويات الطوارئ إنقاذ األروان في حادت الطوارئ والتقليو من -0

 حماية مبل كسب العيش وتعزيز ادعتماد على الذات في حادت الطوارئ -3

 الوصول إلى الالىئين والمشردين داخليا وغيرهم من المجموعات والمجتمعات الضعيفة الذين أضرت الودمات بأمنهم الغذائي والتغذوي -2

من  2و 0 ساهمة في تحقيق الهدفينالماألثر: 

 األهداف اإلنمائية لأللفية

 هدف المشروع ومصدر البيانات (1)الهدف المؤسسي وقياس األداء المؤشر الحصيلة

انخفاض أو امتقرار معددت  :0-0الحصيلة 

 المجموعات المستهدفة من موء التغذية بين

 السكان  و/أواألطفال 

اد بين انتشار موء التغذية الحمعدل  0-0-0

نسبة ) (2)األطفال دون من الخامسة

  (3) ن إلى الطول(الو

 31 فيالحد من انتشار موء التغذية الحاد بين األطفال دون الخامسة 

 المشروعاتفي المائة من 

الحد من معدل  – لمجموعات مكانية بالذاتالهدف: مخوو 

 انتشار موء التغذية الحاد

 و/أو الرصد المودر: بيانات ادمتقواء

 31 يفتثبيت انتشار موء التغذية الحاد بين األطفال دون الخامسة 

 المشروعاتفي المائة من 

تثبيت معدل  – لمجموعات مكانية بالذاتالهدف: مخوو 

 انتشار موء التغذية الحاد عند مستوياته يبل حالة الطوارئ

 و/أو الرصد المودر: بيانات ادمتقواء

وف محيط منتمعدل انتشار انخفاض  0-0-3 

بين األطفال دون الخامسة من  العضد

 (5) (4)العمر

في المائة من  31 فيتثبيت انخفاض محيط منتوف العضد 

 المشروعات

تثبيت انتشار  – لمجموعات مكانية بالذاتالهدف: مخوو 

 انخفاض محيط منتوف العضد

 المودر: بيانات ادمتقواء أو بيانات التقديرات

 (7)الهدف: مخوو لمجموعات مكانية بالذات في المائة من المشروعات 31الهدف بلوغ معدل ادلتزام  (6)يةمعددت أداء التغذية التكميل 0-0-2 

  المودر: رصد البرامج

 

 

 

                                                                 
(1)

 لمشروعات المنسقة مع هدف امتراتيجي محدد  ولن تدرم في تحليل النتائج إد البيانات المبلغ عنها من تلك المشروعات د تخضع لإلبالغ عن المؤ رات المؤمسية إد ا 

(2)
 ينبغي للمشروعات التي تستهدف األطفال دون الثانية من العمر، أن تقيس مدى انتشار موء التغذية الحاد في هذ  المجموعة المستهدفة  

(3)
 لتغذية الحاد بين األطفال دون من الخامسة هو دليل غير مبا ر على الوضع التغذوي للسكان معدل انتشار موء ا 

(4)
 انتشار انخفاض محيط منتوف العضد بين األطفال دون الخامسة هو دليل غير مبا ر على الوضع التغذوي للسكان   

 س مدى انتشار انخفاض محيط منتوف العضد في هذ  المجموعة المستهدفة ينبغي للمشروعات التي تستهدف األطفال دون الثانية من العمر، أن تقي (5)

(6)
 وىهة( معددت اإلنعاش، والوفاة، والتخلف، وعدم ادمتجابة  وتنطبق هذ  المعددت فحسب في مياق معالجة موء التغذية الحاد المعتدل )تدخالت م 

(7) 
في المائة(  2في المائة؛ معدل عدم ادمتجابة أيل من  02في المائة؛ معدل التخلف أيل من  2في المائة؛ معدل الوفاة أيل من  22" )معدل اإلنعاش أعلى من SPHEREير الدنيا في مجال ادمتجابة للكوارث "من الواىب ادمتر اد بمعايير الميثاق اإلنساني والمعاي
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 : إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ0 االستراتيجيالهدف 

 الغايات

 موء التغذية الحاد الناتج عن الودمات إلى ما دون مستويات الطوارئ إنقاذ األروان في حادت الطوارئ والتقليو من -0

 حماية مبل كسب العيش وتعزيز ادعتماد على الذات في حادت الطوارئ -3

 الوصول إلى الالىئين والمشردين داخليا وغيرهم من المجموعات والمجتمعات الضعيفة الذين أضرت الودمات بأمنهم الغذائي والتغذوي -2

من  2و 0 ساهمة في تحقيق الهدفينالماألثر: 

 األهداف اإلنمائية لأللفية

 هدف المشروع ومصدر البيانات (1)الهدف المؤسسي وقياس األداء المؤشر الحصيلة

انخفاض أو امتقرار معددت  :3-0الحصيلة 

 األطفالفي المجموعات المستهدفة من  وفياتال

 (8)من السكان والبالغيندون من الخامسة 

لدى  (10)33 أو 30 للمستوى الهدف: تجاو  امتهال  األغذية في المائة من المشروعات 31ادمتهال  يفوق مستوى العتبة في  (9)  الغذائي األمريمعدل ادمتهال 0-3-0

 األمر المستهدفة 

 المودر: بيانات ادمتقواء السنوي

 البنين التحاق معدل تثبيت :2-0الحصيلة 

 رسالمدا من التسر  لخطر المعرضين والبنات

 المستهدفة ادبتدائية

في المائة من البنات  21الهدف: تحول معدل ادمتبقاء لما نسبته  في المائة من المشروعات 31تحقيق معدل ادمتبقاء في  معدل ادمتبقاء 0-2-0

 والبنين في حادت الطوارئ

 المودر: بيانات ادمتقواء

 التمتع فرص على الحفاظ: 2-0الحصيلة 

 الرىعية، الفيرومات مضاداتب العالم بخدمات

 األمم من اإلصابة انتقال منع أو/و السل وعالم

 الطفل إلى

 في المائة 02الهدف: معدل التخلف أيل من  في المائة من المشروعات 31تحقيق معدل ادمتبقاء في  (11)معدل التخلف 0-2-0

 المودر: رصد البرامج 

                                                                 
(8)

في  ن، ضحايا الوراعات، ضحايا الكوارث، األمر التي لها أبناءلحويلة )ويجري وضع مؤ ر لقياس حماية مبل العيش واألصول(  ومتعرض النتائج مفولة حسب المجموعات المستهدفة: المشردون داخليا، الالىئوتسهم أنشطة مبل العيش التي من أهدافها تحقيق األمن الغذائي في هذ  ا 

 المدارس أو تستضيف األيتام وغيرهم من األطفال الضعفاء 

 وذم درىات ادمتهال  الغذائي األمري إلبرا  التحودت في ىودة الوىبات الغذائية متهال  الغذائي األمري توصى المكاتب القطرية بقياس مؤ ر امتراتيجية القدرة على التكيف  كما يمكن حسا  درىات التنوع الغذائي من نمإلى ىانب درىة اد (9)

(10)
 اد المكونة للغذاء يعتمد مستوى العتبة على العادات المحلية لألكل والمو 

(11)
 من األم إلى الطفل ميستخدم هذا المؤ ر في اإلبالغ عن النفاذ المعمم إلى خدمات العالم بمضادات الفيرومات الرىعية وعالم السل و/أو منع انتقال اإلصابة  
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 : إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ0 االستراتيجيالهدف 

 الغايات

 موء التغذية الحاد الناتج عن الودمات إلى ما دون مستويات الطوارئ إنقاذ األروان في حادت الطوارئ والتقليو من -0

 حماية مبل كسب العيش وتعزيز ادعتماد على الذات في حادت الطوارئ -3

 الوصول إلى الالىئين والمشردين داخليا وغيرهم من المجموعات والمجتمعات الضعيفة الذين أضرت الودمات بأمنهم الغذائي والتغذوي -2

من  2و 0 ساهمة في تحقيق الهدفينالماألثر: 

 األهداف اإلنمائية لأللفية

 هدف المشروع ومصدر البيانات (1)الهدف المؤسسي وقياس األداء المؤشر الحصيلة

 المؤشر الناتج

غذائية والمواد المواد التو يع  (12)0-0 الناتج

لجيدة ا والتحويالت النقدية والقسائم غير الغذائية

المجموعات المستهدفة من بكمية كافية على 

النساء والرىال والفتيات والفتيان في إطار 

 ادمتراتيجيظروف آمنة )تدرم تحت الهدف 

0-2) 

 المقررة المئوية غذائية وغير الغذائية حسب الفئة ووفقا للنسبةعلى المواد ال يحولونالذين الفتيات والفتيان عدد النساء والرىال و  0-0-0

 (13) المقررة المئوية كمية األغذية المو عة حسب النوع، وفقا للنسبة  0-0-3

 المقرركنسبة مئوية من التو يع  ،حسب النوع ،كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات الغذائية المو عة )أ( 0-0-2

 كنسبة مئوية من التو يع الفعلي ،حسب النوع ،كمية األغذية المقواة واألغذية التكميلية والمنتجات الغذائية المو عة ) ( 0-0-2

 كنسبة مئوية من التو يع المقررحسب النوع،  ،كمية المواد غير الغذائية المو عة  0-0-2

 مجموع المبالغ النقدية المحولة إلى المستفيدين   0-0-2

 مجموع األغذية/المعادل النقدي من القسائم المو ع  0-0-4 

 المتعلقة باألغذية والبنود غير الغذائية والتحويالت النقدية والقسائم حسب النشاط ونمط التحويل )بالدودر األمريكي( البرنامجموروفات   0-0-2

 ية، وما إليها(عدد الموايع المؤمسية المتلقية للمساعدة )مثل المدارس، والمراكز الوح  0-0-3

 عدد وكادت األمم المتحدة/المنظمات الدولية المتعاونة في توفير المدخالت والخدمات التكميلية  0-0-1

 عدد المنظمات غير الحكومية المتعاونة في توفير المدخالت والخدمات التكميلية  0-0-01

 عدد البرامج/األنشطة المشتركة لألمم المتحدة  0-0-00

  

                                                                 
(12)

 و/أو البنود غير الغذائية  أما النواتج اإلضافية فيتم عرضها في المكان المنامب حسب الهدف ادمتراتيجي  هذا هو الناتج المؤمسي الذي يستخدم في اإلبالغ عن ىميع األنشطة التي تتضمن تو يع األغذية 

(13)
 يشمل التو يع المقرر الكمية والجودة والتوييت  
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 : منع الجوع الحاد واالستثمار في تدابير االستعداد للكوارث والتخفيف من حدتها 3تراتيجي الهدف االس

 الغايات

 دعم وتعزيز يدرات الحكومات للتنبؤ بالجوع الحاد الناىم عن الكوارث والتخفيف من حدته وتقدير نطايه والتودي له -0

 ل  بكات األمان أو إنشاء األصول بما في ذلك التأيلم مع تغير المناخدعم وتعزيز يدرة المجتمعات المحلية على مواىهة الودمات من خال -3

من األهداف  1و 0 المساهمة في تحقيق الهدفيناألثر: 

 اإلنمائية لأللفية

 هدف المشروع ومصدر البيانات الهدف المؤسسي وقياس األداء المؤشر الحصيلة

أنظمة اإلنذار إنشاء وتعزيز  :0-3الحصيلة 

أنظمة رصد و؛ (14)طط ادحترا يةالخوالمبكر؛ 

الدعم بفضل متاحة ومحسنة  مالمة األغذية

 في إطار تنمية القدرات البرنامج المقدم من

في المائة من  31 فيتعزيز يدرة الحكومات وفقا للخطة  مؤشر االستعداد للكوارث 3-0-0

 البلدان المتلقية للدعم

 

، وهو 2 للمستوىأو تجاو   مؤ ر ادمتعداد للكوارث وصول الهدف: 

ما يدل على أن يدرة الحكومات في مجال ادمتعداد للكوارث ومعلومات 

  البرنامجاألمن الغذائي يد  ادت بدعم 

 ة/أو ادمتقواء السنويو الرصدعمليات المودر: بيانات 

ألمر المستهدفة التي اامتهال   :3-3الحصيلة 

 يتهددها خطر ادنزدق في براثن الجوع الحاد

 األغذية على مدى فترة المساعدةفي من ما يك

في المائة من  31 فييتجاو  ادمتهال  مستوى العتبة  (15)معدل ادمتهال  الغذائي األمري 3-3-0

 المشروعات

 بلغمستوى ي ألغذية عندلامتهال  األمر المستهدفة  درىةالهدف: تثبيت 

 ذلك  يتجاو أو  22/23

 المودر: بيانات ادمتقواء السنوي

الحد من التعرض لألخطار  :2-3صيلة الح

في المجتمعات  المحلي على مستوى المجتمع

 المحلية المستهدفة

لحد من األخطار والتخفيف من الال مة لصول األ يادة  (16)مستوى األصول األمرية 3-2-0

 المشروعاتفي المائة من  31 فيآثار الكوارث 

دة )المحر ة أو الهدف: تحديد عتبة مستوى األصول بحيث تعكس الزيا

المستعادة( في األصول األمرية لتخفيف آثار الكوارث عن المستوى 

 األمامي

 المودر: بيانات ادمتقواء

لحد من األخطار والتخفيف من الال مة لصول األ يادة  (17)يةصول المجتمعاألمستوى  3-2-3

 المشروعاتفي المائة من  31آثار الكوارث لدى 

ى األصول بحيث تعكس الزيادة )المحر ة أو الهدف: تحديد عتبة مستو

المستعادة( في األصول المجتمعية للتخفيف من آثار الكوارث عن 

 المستوى األمامي

 المودر: بيانات ادمتقواء

                                                                 
(14)

 تشير إلى الخطط ادحترا ية الحكومية أو المشتركة بين الوكادت  

 ذائي األمري إلبرا  التحودت في ىودة الوىبات الغذائية توصى المكاتب القطرية بقياس مؤ ر امتراتيجية القدرة على التكيف  كما يمكن حسا  درىات التنوع الغذائي من نموذم درىات ادمتهال  الغ إلى ىانب درىة ادمتهال  الغذائي األمري (15)

(16)
 )مثل أدوات الحرث وصيد األمما (  الماديةل األ جار المثمرة( واألصول )مث الطبيعيةاألصول  أصول الحد من آثار الكوارث لألسر،في هذا السياق، تشمل  

(17 )
 )مثل السدود والطرق المقاومة للودمات(  المادية)مثل األحزمة الوايية الطبيعية واأل جار المغرومة( واألصول  الطبيعيةاألصول  أصول الحد من آثار الكوارث للمجتمعات المحلية في هذا السياق، تشمل
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 : منع الجوع الحاد واالستثمار في تدابير االستعداد للكوارث والتخفيف من حدتها 3تراتيجي الهدف االس

 الغايات

 دعم وتعزيز يدرات الحكومات للتنبؤ بالجوع الحاد الناىم عن الكوارث والتخفيف من حدته وتقدير نطايه والتودي له -0

 ل  بكات األمان أو إنشاء األصول بما في ذلك التأيلم مع تغير المناخدعم وتعزيز يدرة المجتمعات المحلية على مواىهة الودمات من خال -3

من األهداف  1و 0 المساهمة في تحقيق الهدفيناألثر: 

 اإلنمائية لأللفية

 المؤشر الناتج

فيما يخو تو يع المواد  0-0الناتج )راىع 

 (الغذائية و/أو المواد غير الغذائية

 

لتخفيف من آثار اتدابير  اتخاذ :0-3الناتج 

في مجال تنمية  البرنامجدعم من بالكوارث 

 القدرات

 إنشاء أنظمة للحد من األخطار والتخفيف من آثار الكوارث وادمتعداد لها 3-0-0

 (الخ)أنظمة اإلنذار المبكر؛ الخطط ادحترا ية؛ أنظمة رصد مالمة األغذية؛ 

ييام المجتمعات المحلية ببناء أو  :2-3الناتج 

 من آثار الكوارثم أصول التخفيف ترمي

التي والسدود وعدد األ جار التي غرمت،  ؛إنشاء أو ترميم أصول الحد من األخطار والتخفيف من آثار الكوارث، حسب النوع، ووحدة القياس )المساحة المحمية/المحسنة بالهكتار 3-2-0

 بنيت، وما إلى ذلك(

  



 

 

W
F

P
/E

B
.A

/3
1
02

/4
م 
عا
ي ل
نو
س
 ال
اء
ألد
ر ا
ري
تق

3
1
0
2

 | 
 

 

1
0

3
 |

ي 
لم
عا

 ال
ية

غذ
أل
ج ا

ام
رن

  ب

بل كسب العيش وإعادة بنائها في حاالت ما بعد الصراع أو حاالت ما بعد : استعادة الحياة وسُ 2الهدف االستراتيجي 

 الكوارث أو حاالت االنتقال

 لغاياتا

 دعم عودة الالىئين والمشردين داخليا من خالل المساعدات الغذائية والتغذوية -0

 رة من الودماتدعم إعادة بناء مبل كسب العيش واألمن الغذائي والتغذوي للمجتمعات المحلية واألمر المتضر -3

المساعدة على إنشاء أو إعادة بناء يدرات البلدان والمجتمعات المحلية المتضررة من الودمات على توفير أو تقديم األغذية، والمساعدة  -2

 على تفادي تجدد الوراعات

من األهداف اإلنمائية  1و 0 المساهمة في تحقيق الهدفيناألثر: 

 لأللفية

 هدف المشروع ومصدر البيانات سي وقياس األداءالهدف المؤس المؤشر الحصيلة

ألمر والمشردين ا امتهال  :0-2الحصيلة 

على مدى (18)داخليا والالىئين المستهدفين

 ما يكفي من األغذية فترة المساعدة

 بالنسبة لألمر المستهدفة 22/23 لمستوىمتهال  األغذية ا تجاو الهدف:  المشروعاتمن في المائة  31 فيالمستوى يتجاو  العتبة  (19)درىة ادمتهال  الغذائي األمري 2-0-0

 ةالرصد و/أو ادمتقواء السنوي عمليات المودر: بيانات

 يادة فرص الحوول على  :3-2الحصيلة 

المحلية ات عالمجتم األصول أمام

 وادنتقاليةالمستهدفة في الحادت الهشة 

في المائة  31 والعاملة فياىية المفيدة  يادة األصول اإلنت (20يةصول المجتمعاألمستوى  2-3-0

 المشروعاتمن 

الهدف: تحديد عتبة مستوى األصول بحيث تعكس الزيادة )المحر ة أو المستعادة( 

 األماميالعاملة مقارنة بالمستوى اإلنتاىية ية صول المجتمعاألفي 

 المودر: بيانات ادمتقواء

 تالبناتثبيت معدل التحاق  :2-2الحصيلة 

فيهم المشردون داخليا  ن، بموالبنين

، في المدارس التي تتلقى والالىئون

  السابقة لأل مةالمساعدة عند مستوياته 

اع في أوض للبنات والبنينبالنسبة  في المائة 32 بلغمعدل امتبقاء يتحقيق الهدف:  المشروعاتمن  في المائة 31 فيبلوغ معدل ادمتبقاء  معدل ادمتبقاء في المدارس 2-2-0

 األ مة  بعدا م

 المودر: بيانات ادمتقواء

المعدل  (21)ادلتحاق بالمدارس: متومط 2-2-3

السنوي للتنفيذ في أعداد البنات والبنين الملتحقين 

 بالمدارس

أو تجاو    في المائة 5تحقيق معدل الزيادة السنوي البالغ 

 في المائة من المشروعات 31في 

في أعداد البنات والبنين الملتحقين بالمدارس ما الهدف: بلوغ معدل الزيادة السنوي 

 في المائة 5نسبته 

 المودر: بيانات عمليات الرصد و/أو ادمتقواء السنوية

                                                                 
(18)

ي المدارس أو تستضيف األيتام وغيرهم من األطفال الضعفاء  وتسهم برامج التخفيف و بكات األمان المخووة لألمر المتأثرة بفيروس نقو متعرض النتائج مفولة حسب المجموعات المستهدفة: المشردون داخليا، الالىئون، ضحايا الوراعات، ضحايا الكوارث، األمر التي لها أبناء ف 

 عالم السل للمرضى األفراد   ة البشرية، في هذ  الحويلة  ويمكن أن يسهم دعم األمر أيضا في تحسين ادلتزام بالعالم بمضادات الفيرومات الرىعية أو  يادة فرص نجانالمناع

   كما يمكن حسا  درىات التنوع الغذائي من نموذم درىات ادمتهال  الغذائي األمري إلبرا  التحودت في ىودة الوىبات الغذائية إلى ىانب درىة ادمتهال  الغذائي األمري توصى المكاتب القطرية بقياس مؤ ر امتراتيجية القدرة على التكيف (19)

(20)
 مثل المدارس والمراكز الوحية  االجتماعيةواألصول المتولة بالبنى األمامية  مثل السدود والطرق المؤدية إلى األمواق الماديةمثل البر  والينابيع، واألصول  الطبيعيةاألصول  المجتمعات المحليةفي هذا السياق، تشمل أصول  

(21)
 يحسب المتومط عن طريق يسمة المعدل السنوي الكي للتغيير في كل مدرمة على العدد الكلي للمدارس  
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بل كسب العيش وإعادة بنائها في حاالت ما بعد الصراع أو حاالت ما بعد : استعادة الحياة وسُ 2الهدف االستراتيجي 

 الكوارث أو حاالت االنتقال

 لغاياتا

 دعم عودة الالىئين والمشردين داخليا من خالل المساعدات الغذائية والتغذوية -0

 رة من الودماتدعم إعادة بناء مبل كسب العيش واألمن الغذائي والتغذوي للمجتمعات المحلية واألمر المتضر -3

المساعدة على إنشاء أو إعادة بناء يدرات البلدان والمجتمعات المحلية المتضررة من الودمات على توفير أو تقديم األغذية، والمساعدة  -2

 على تفادي تجدد الوراعات

من األهداف اإلنمائية  1و 0 المساهمة في تحقيق الهدفيناألثر: 

 لأللفية

التغذية  ءالحد من مو)أ(:  2-2الحصيلة 

الحاد في المجموعات المستهدفة من 

 األطفال و/أو السكان

التغذية الحاد بين األطفال  ءمدى انتشار مو 2-2-0

 الخامسة من العمر )نسبة الو ن إلى الطول(دون 

التغذية بين األطفال دون الثانية  ءالحد من مدى انتشار مو

 في المائة من المشروعات  31من العمر في 

التغذية  ءالهدف: مخوو لمجموعات مكانية بالذات والحد من معدل انتشار مو

 الحاد

 المودر: بيانات ادمتقواء و/أو الرصد

انتشار انخفاض محيط منتوف  مدى  2-2-3 

 العضد بين األطفال دون الخامسة من العمر

في  31تنايو ادعتماد على آليات التكيف السلبية في 

 المائة من المشروعات

التغذية  ءموالهدف: مخوو لمجموعات مكانية بالذات والحد من معدل انتشار 

 الحاد

 بيانات ادمتقواء و/أو الرصد المودر:

 (23)الهدف: مخوو لمجموعات مكانية بالذات في المائة من المشروعات 31بلوغ معدل ادلتزام في  (22)ت أداء التغذية التكميليةمعدد 2-2-2 

 المودر: رصد البرامج

الحد من التغذية بين )ح(:  2-2الحصيلة 

األطفال المستهدفين/السكان المستهدفين في 

 أوضاع ما بعد األ مة

م بين األطفال دون مدى انتشار التقز  2-2-4

 الثانية من العمر )نسبة الو ن إلى العمر(

الحد من انتشار التقزم بين األطفال دون الثانية من العمر 

 في المائة من المشروعات 31في 

 الهدف: مخوو لمجموعات مكانية بالذات والحد من معدل انتشار التقزم

 المودر: بيانات ادمتقواء و/أو الرصد

اإلنعاش التغذوي  حسنت: 5-2الحصيلة 

بمضادات الفيرومات  للخاضعين للعالم

 الرىعية و/أو عالم السل

 الهدف: معدل اإلنعاش التغذوي في المائة من المشروعات 31بلوغ معدل ادلتزام في  (24)معدل اإلنعاش التغذوي  2-2-0

 رصد البرامج المودر:

                                                                 
 الجة موء التغذية الحاد المعتدل )تدخالت موىهة( معددت اإلنعاش، والوفاة، والتخلف، وعدم ادمتجابة  وتنطبق هذ  المعددت فحسب في مياق مع (22)

(23)
 في المائة(  2ادمتجابة أيل من في المائة؛ معدل عدم  02في المائة؛ معدل التخلف أيل من  2في المائة؛ معدل الوفاة أيل من  22)معدل اإلنعاش أعلى من  SPHEREمن الواىب ادمتر اد بمعايير الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال ادمتجابة للكوارث  

(24)
 ميعرض هذا المؤ ر بوورة منفولة فيما يخو العالم بمضادات الفيرومات الرىعية و/أو عالم السل  
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بل كسب العيش وإعادة بنائها في حاالت ما بعد الصراع أو حاالت ما بعد : استعادة الحياة وسُ 2الهدف االستراتيجي 

 الكوارث أو حاالت االنتقال

 لغاياتا

 دعم عودة الالىئين والمشردين داخليا من خالل المساعدات الغذائية والتغذوية -0

 رة من الودماتدعم إعادة بناء مبل كسب العيش واألمن الغذائي والتغذوي للمجتمعات المحلية واألمر المتضر -3

المساعدة على إنشاء أو إعادة بناء يدرات البلدان والمجتمعات المحلية المتضررة من الودمات على توفير أو تقديم األغذية، والمساعدة  -2

 على تفادي تجدد الوراعات

من األهداف اإلنمائية  1و 0 المساهمة في تحقيق الهدفيناألثر: 

 لأللفية

 المؤشر الناتج

فيما يخو تو يع  0-0الناتج )راىع 

اد الغذائية و/أو المواد غير الغذائية المو

 والتحويالت النقدية والقسائم(

 

ييام المجتمعات المحلية  :3-2الناتج 

المستهدفة واألفراد المستهدفين بتطوير أو 

 بناء أو ترميم أصول مبل العيش

 حسب النوع ووحدة القياس اد المستهدفونعدد األصول المجتمعية التي أنشأتها أو رممتها المجتمعات المحلية المستهدفة واألفر 2-3-0
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 : الحد من الجوع ونقص التغذية المزمنين2الهدف االستراتيجي 

 الغايات

 مساعدة البلدان على خفض معددت نقو التغذية إلى ما دون المستويات الخطرة وكسر حلقة الجوع المزمن المتوارث بين األىيال -0

 األمامية من خالل المساعدة الغذائية والتغذوية وأدوات األمن الغذائي والتغذوي  يادة مستويات التعليم والتغذية والوحة -3

 تلبية ادحتياىات الغذائية والتغذوية لأل خاص الموابين بفيروس/مرض اإليد  والس ل واألوبئة األخرى -2

 5و 2و 2و 3و 0المساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية األثر: 

 لأللفية 6و

 هدف المشروع ومصدر البيانات هدف المؤسسي وقياس األداءال المؤشر الحصيلة

 يادة القدرة على إنتام  )أ(:0-2الحصيلة 

األغذية المقواة بما في ذلك األغذية 

التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة في 

 البرنامجمة من والبلدان المدع

 في إنتام األغذية المقواةللزيادة  المئوية نسبةال 2-0-0

ذلك األغذية التكميلية والمنتجات بما في 

 التغذوية الخاصة

البلدان  من في المائة 31 فيتحقيق الهدف اإلنتاىي 

 المتلقية للدعم

ي كل بلد ف في اإلنتام حسب السلع والنوعللزيادة  النسبة المئوية الهدف: تحديد

 المساعدة تقديم هذ  خالل فترة  من البلدان المتلقية للمساعدة

 ر القدراتالمودر: تقدي

تحقيق معدل  )ح(:0-2الحصيلة 

األغذية على مدى الكافي من  متهال اد

 (25)فترة المساعدة لألمر المستهدفة

 في المائة 31 فيالعتبة  تجاو  درىة ادمتهال  لمستوى (26)ادمتهال  الغذائي األمري درىة 2-0-3

 المشروعاتمن 

 22/23 مستوىذية ألغاألمر المستهدفة لامتهال   تجاو  درىةالهدف: 

 المودر: بيانات امتقواء أو رصد األمر منويا

ل إلى و يادة مبل الوص :3-2الحصيلة 

التعليم وتنمية رأس المال البشري في 

 المدارس التي تحول على المساعدة

المعدل  (27)ادلتحاق بالمدارس: متومط 2-3-0

السنوي لتغيير عدد البنات والبنين الملتحقين 

 بالمدارس

أو تجاو    في المائة 4بنسبة المحدد معدل الزيادة  بلوغ

 المشروعاتمن  في المائة 31 في

  في المائة 4 إلى ما نسبتهمعدل الزيادة السنوي وصول الهدف: 

 ة/أو ادمتقواء السنويو الرصد عمليات المودر: بيانات

 يواظبمعدل المواظبة: عدد أيام الدرامة التي  2-3-3

المدرمة، كنسبة  بنين علىالبنات والأثناءها 

 من مجموع أيام الدرامةمئوية 

 في اأو تجاو ه في المائة 11بلوغ معدل المواظبة نسبة 

  المشروعاتمن  في المائة 31

 في المائة 11تحقيق معدل المواظبة يساوي الهدف: 

 ةالرصد و/أو ادمتقواء السنوي عمليات المودر: بيانات

 نالبنات إلى البنيسبة بين الجنسين: ن المعدل 2-3-2

 الملتحقين

من  في المائة 12في  0إلى  0 تحديد معدل يدر 

 المدارس التي تتلقى المساعدة

 بين الجنسين 0إلى  0 تحقيق معدل يبلغالهدف: 

 ةالرصد و/أو ادمتقواء السنويعمليات المودر: بيانات 

                                                                 
 في تحسين ادلتزام بالعالم بمضادات الفيرومات الرىعية أو تدعيم نجان عالم السل بالنسبة للمعالجين األفراد  ألمرتسهم برامج التخفيف و بكات األمان الموىهة إلى األمر المتأثرة بفيروس نقو المناعة البشرية في هذ  الحويلة  كما يمكن أن يسهم دعم ا (25)

(26)
 ات ادمتهال  الغذائي األمري إلبرا  التحودت في ىودة الوىبات الغذائية وع الغذائي من نموذم درىإلى ىانب درىة ادمتهال  الغذائي األمري توصى المكاتب القطرية بقياس مؤ ر امتراتيجية القدرة على التكيف  كما يمكن حسا  درىات التن 

(27)
 يحسب المتومط بقسمة العدل السنوي الكلي للتغير في كل مدرمة على العدد الكلي للمدارس المستهدفة  
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 : الحد من الجوع ونقص التغذية المزمنين2الهدف االستراتيجي 

 الغايات

 مساعدة البلدان على خفض معددت نقو التغذية إلى ما دون المستويات الخطرة وكسر حلقة الجوع المزمن المتوارث بين األىيال -0

 األمامية من خالل المساعدة الغذائية والتغذوية وأدوات األمن الغذائي والتغذوي  يادة مستويات التعليم والتغذية والوحة -3

 تلبية ادحتياىات الغذائية والتغذوية لأل خاص الموابين بفيروس/مرض اإليد  والس ل واألوبئة األخرى -2

 5و 2و 2و 3و 0المساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية األثر: 

 لأللفية 6و

 هدف المشروع ومصدر البيانات هدف المؤسسي وقياس األداءال المؤشر الحصيلة

في  31 أو أكثر في في المائة 21 يبلغ نجانمعدل  تحقيق  للبنات والبنينبالنسبة  النجانمعدل  2-3-2 

 المشروعاتمن  المائة

 في المائة 21 بلغي نجانالهدف: معدل 

 المودر: بيانات ادمتقواء من مدارس العينة

تحسين الوضع الغذائي  :2-2الحصيلة 

 المستهدفين والبنات والبنينللنساء 

انتشار التقزم بين األطفال دون من  معدل 2-2-0

 (28)إلى العمر( طولة النسبالثانية )

 في السنة (29)في المائة 01بنسبة  تخفيض انتشار التقزمالهدف:  من المشروعات في المائة 31 فيبلوغ الهدف التغذوي 

 المودر: بيانات الرصد و/أو بيانات ادمتقواء

األنيميا بسبب نقو الحديد بين  انتشارمعدل  2-2-3

 (30)النساء واألطفال

في  01األنيميا بسبب نقو الحديد بنسبة  نتشارا تخفيض -الهدفان:  من المشروعات في المائة 31 فيي بلوغ الهدف التغذو

 في السنة إذا وفرت األغذية المقواة المائة

في  31نسبة ب انتشار األنيميا بسبب نقو الحديد تخفيض -

 فر مسحوق المغذيات الدييقة المتعددةاوتفي السنة إذا  المائة

 ت الرصد و/أو ادمتقواءالمودر: بيانا

تحسين ادلتزام بالعالم : 2-2الحصيلة 

معدل بمضادات الفيرومات الرىعية و/أو 

في معالجة مرض السل النجان في 

 (31)الحادت المستهدفة

ادلتزام بالعالم بمضادات الفيرومات معدل  2-2-0

 (32)الرىعية

بمضادات الفيرومات  العالمتحقيق معدل ادلتزام ب

 في المائة من المشروعات 31في  الرىعية

معدل ادلتزام بالعالم بمضادات  –مجموعة مكانية محددة الهدف: 

 الفيرومات الرىعية

 المودر: بيانات الرصد و/أو ادمتقواء

                                                                 
(28)

 ( مجموعة المؤ رات: المخووة للمشروع كل على حدةمنوات )يرىى الرىوع إلى  2لمشروعات التي أمدها ينبغي امتخدام نسب انتشار التقزم بين األطفال دون من الخامسة )نسبة الطول إلى العمر( في ا 

(29)
 يشير إلى انخفاض بنسبة مئوية، وليس إلى انخفاض بنقطة مئوية  

 منة  00-2غ/ل للتالميذ بين  002ون  هرا، ود 21و 4غ/ل بالنسبة لألطفال بين 001غ/ل للنساء غير الحوامل؛ ودون  031غ/ل للحوامل؛ ودون 001دون  (30)

(31)
 ( 3112  )منظمة الوحة العالمية، المقوود بالسل حالة المريض الذي تأكدت إصابته بالسل على أماس التحاليل الجرثومية أو تشخيو الطبيب 

)32( 
 التغذوي للخاضعين للعالم بمضادات الفيرومات الرىعية باإلضافة لمعدل ادلتزام بهذا العالم  بالنسبة للمشروعات التي تنفذ برامج للرعاية والعالم فإن من اإللزامي اإلبالغ عن معدل اإلنعاش
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 : الحد من الجوع ونقص التغذية المزمنين2الهدف االستراتيجي 

 الغايات

 مساعدة البلدان على خفض معددت نقو التغذية إلى ما دون المستويات الخطرة وكسر حلقة الجوع المزمن المتوارث بين األىيال -0

 األمامية من خالل المساعدة الغذائية والتغذوية وأدوات األمن الغذائي والتغذوي  يادة مستويات التعليم والتغذية والوحة -3

 تلبية ادحتياىات الغذائية والتغذوية لأل خاص الموابين بفيروس/مرض اإليد  والس ل واألوبئة األخرى -2

 5و 2و 2و 3و 0المساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية األثر: 

 لأللفية 6و

 هدف المشروع ومصدر البيانات هدف المؤسسي وقياس األداءال المؤشر الحصيلة

 (33)السل معدل نجان عالم 2-2-3 

  

في  42في  في المائة 32(34)بلوغ معدل نجان العالم

 من المشروعات المائة

 (35) في المائة 32عدل نجان عالم السل بنسبة متحقيق الهدف: 

 المودر: بيانات الرصد و/أو ادمتقواء

 المؤشر الناتج

فيما يخو تو يع  0-0الناتج )راىع 

المواد الغذائية و/أو المواد غير الغذائية 

 والتحويالت النقدية والقسائم(

 

  

                                                                 
 جان عالم السل بالنسبة للمشروعات التي تنفذ برامج للرعاية والعالم فإن من اإللزامي اإلبالغ عن معدل اإلنعاش التغذوي لمرضى السل باإلضافة لمعدل ن (33)

(34)
 ( 3112السل هو نسبة مرضى السل المعالجين مضافا إليها نسبة مرضى السل الذين أتموا دورة عالىية )منظمة الوحة العالمية،  معدل نجان معالجة مرض 

(35)
 ( 3113التخطيط والتمويل )منظمة الوحة العالمية (؛ مقاومة السل على صعيد العالم: اإل راف و3112الهدف الدولي لمنظمة الوحة العالمية بالنسبة للمرضى الخاضعين لعالم السل )منظمة الوحة العالمية  
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جوع، بما في ذلك من خالل استراتيجيات تسليم المسؤولية : تعزيز قدرات البلدان على الحد من ال5الهدف االستراتيجي 

 والمشتريات المحلية

 الغايات

اىي في تامنننتخدام القدرة الشنننرائية لدعم التنمية المسنننتدامة لنظم األمن الغذائي والتغذوي، وتحويل المسننناعدة الغذائية والتغذوية إلى امنننتثمار إن -0

 المجتمعات المحلية

 يم المسؤوليات من أىل تعزيز حلول الجوع المملوكة وطنياوضع امتراتيجيات واضحة لتسل -3

 تعزيز يدرات البلدان على توميم وإدارة وتنفيذ السيامات وبرامج للحد من الجوع والتنبؤ به -2

 لأللفية 8و 0المساهمة في تحقيق الهدفين اإلنمائيين األثر: 

 البياناتهدف المشروع ومصدر  الهدف المؤسسي وقياس األداء المؤشر الحصيلة

 يادة فرص التسويق على  :0-5الحصيلة 

في  البرنذامجوفرص المسنننننتوى الوطني 

الحوننننول على مشننننتريات محلية تتسننننم 

 بالكفاءة التكاليفية

األغذية المشتراة محليا كنسبة مئوية  2-0-0

 من األغذية المو عة داخل البلد

من  في المائة 31 لنحوبلوغ الهدف المحدد لألغذية المشنننتراة محليا 

 البلدان التي تتلقى الدعم

 

ة والمتسننننم ألغذية المشننننتراة محليال النسننننبة المئوية يادة  –الهدف: محدد للبلد 

 بالكفاءة التكاليفية

  وتحليل كفاءة التكاليف المودر: بيانات الرصد السنوي

لة  ذذذي إحرا  تقدم نحو حلول  :3-5الحصذذ

 (36)البلدان تمتلكهاللجوع 

ب مؤ نننر القدرة الوط  2-3-0 نية حسننن

  حلول الجوع

هدف: في المائة من المشروعات 31الهدف بلوغ معدل ادلتزام  ناء  ال ية )ب بة دمنننننتخالص الزيادة في القدرة الوطن محدد للبلد  تحديد العت

   على التقدير األولي، حسب حلول الجوع(

 عم ي  تقدير القدرا المودر: 

 المؤشر الناتج

 حسب النوع وتونيف البلد؛األغذية المشتراة محليا، كمية  0-0-2 ليااألغذية المشتراة مح :0-5 الناتج

                                                                 
(36)

الشراء من  ة األ د ضعفا وفقرا  وتشمل حلول الجوع مبادراتي تقودها البلدان للتحديات العاىلة للجوع وموء التغذية التي تواىه المجموعات السكانيتتعلق حلول الجوع بادمتثمار في الناس من خالل برامج فعالة وموىهة للحماية ادىتماعية، بما في ذلك ادمتجابات المحلية المنشأ والت 

محلية، وخطط التأمين ونقل المخاطر، وإدارة الموارد الطبيعية، رة الضعفاء على التكيف عبر أنشطة الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المجتمعات الأىل التقدم، وبرامج  بكات األمان اإلنتاىية وادىتماعية الموىهة، والتغذية المدرمية بالمنتجات المحلية، وبرامج التغذية، وتعزيز يد

 وإنشاء األصول، وتنويع مبل كسب العيش، وبرامج تطوير البنية التحتية 
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جوع، بما في ذلك من خالل استراتيجيات تسليم المسؤولية : تعزيز قدرات البلدان على الحد من ال5الهدف االستراتيجي 

 والمشتريات المحلية

 الغايات

اىي في تامنننتخدام القدرة الشنننرائية لدعم التنمية المسنننتدامة لنظم األمن الغذائي والتغذوي، وتحويل المسننناعدة الغذائية والتغذوية إلى امنننتثمار إن -0

 المجتمعات المحلية

 يم المسؤوليات من أىل تعزيز حلول الجوع المملوكة وطنياوضع امتراتيجيات واضحة لتسل -3

 تعزيز يدرات البلدان على توميم وإدارة وتنفيذ السيامات وبرامج للحد من الجوع والتنبؤ به -2

 لأللفية 8و 0المساهمة في تحقيق الهدفين اإلنمائيين األثر: 

 يننادة القنندرة والوعي من  :3-5 النذذاتج

 البرنامج أنشطة يقودهاخالل 

 (37) البرنامجعدد موظفي الحكومة/الجهات الشريكة الوطنية الذين تلقوا المساعدة التقنية والتدريب من  2-3-0

 (38) من الغذائي/التغذيةعدد البرامج الوطنية لأل 2-3-3

 المتعلقة بالمساعدة التقنية لتعزيز القدرة الوطنية )بالدودر األمريكي( البرنامجموروفات  2-3-2

 والمسل مة إلى الحكومة الوطنية  البرنامجالمدارة من  (39)عدد الحلول، والنظم، واألدوات المتعلقة بالجوع 2-3-2

                                                                 
)37(

ى تيسير وتقوية لمج الوطنية التي تملكها وتديرها الحكومة  ويشمل ذلك المساعدة المقدمة دمتحداث أطر السيامات  ومن الواىب امتبعاد التدريب الهادف إو/أو لتعزيز البرا البرنامجتشير المساعدة التقنية والتدريب إلى دعم تنمية القدرات: لتيسير نقل الملكية الوطنية للبرامج المدعومة من  

  البرنامجبرامج 

)38(
مرحلة تسليمها إلى  كية الوطنية )أي في)مثل نظام التو يع العام لألغذية، والبرامج الوطنية للتغذية المدرمية، وما إلى ذلك( و/أو البرامج التي تمر بمرحلة انتقال إلى المل البرنامجمساعدة والمدعومة بتشير البرامج الوطنية لألمن الغذائي/التغذية إلى البرامج التي تملكها وتديرها الحكومة،  

 الحكومة( 

(39)
د، أي تحليل هشا ة األوضاع واألمن الغذائي، والتحليل الشامل لألمن موممة لتتالءم مع احتياىات أ د البلدان والمجتمعات المحلية ضعفا، وهو ما ينطبق أيضا على األدوات المؤمسية الال مة لالمتهداف والرص المستخدمة لتنفيذ حلول الجوع البرنامجإن أدوات التحليل الداعمة في  

 ل )مثل األغذية، والنقد، والقسائم(، وآليات تو يع األغذية، أو النقد، أو القسائم،لتخطيط ادحترا ي، وتحليل األمواق  واألدوات التشغيلية المستخدمة هي على النحو التالي: عمليات العطاءات المحلية والدولية، واأل كاالغذائي وهشا ة األوضاع، ونظم اإلنذار المبكر، وتقدير ادحتياىات، وا

 ، وحسا  مستحقات النقد/القسائم، ومنهجية التو يع العام لألغذية، وتسجيل المستفيدين، وما إلى ذلك وتجهيز األغذية، وإدارة األغذية، وحسا  الحوو الغذائية
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 الحصائل اء على مستوىاألداإلبالغ  باء: -الملحق الثاني 

عدد المشروعات  المؤشر

التي أبلغت عن 

 (1)اتجاهات

عدد المشروعات التي 

أبلغت عن اتجاهات 

 (2)إيجابية

نسبة المشروعات التي 

أبلغت عن اتجاهات 

%(إيجابية  ( 

 (3)النتيجة

 تقدم يوي 0الهدف االستراتيجي 

 تقدم يوي ** بين المجموعات المستهدفة من األطفال و/أو السكانانخفاض أو امتقرار معددت موء التغذية  :0-0الحصيلة 

انتشار موء التغذية الحاد بين األطفال دون من الخامسة 

 (4))نسبة الو ن إلى الطول(
 تقدم يوي  89 17 19

 تقدم يوي  67 2 3 انتشار انخفاض محيط منتوف العضد

 يوي تقدم  94 31 33 معدل اإلنعاش في التغذية التكميلية 

 تقدم يوي  100 25 25 معدل الوفاة في التغذية التكميلية

 تقدم يوي  96 26 27 معدل التخلف في التغذية التكميلية

 تقدم يوي  94 16 17 معدل عدم ادمتجابة في التغذية التكميلية

 بعض التقدم  **من الخامسة والبالغين من السكان انخفاض أو امتقرار معددت الوفيات في المجموعات المستهدفة من األطفال دون :3-0الحصيلة 

 بعض القدم  53 26 49 معدل ادمتهال  الغذائي األمري

 تقدم يوي **تحسن ادمتهال  الغذائي على مدى فترة المساعدة بين األمر المستهدفة  :2-0الحصيلة 

 تقدم يوي  75 3 4 معدل ادمتبقاء

 تقدم يوي  **نين والبنات المعرضين لخطر التسر  من المدارس ادبتدائية المستهدفةتثبيت معدل التحاق الب: 2-0الحصيلة 

معدل التخلف في العالم بمضادات الفيرومات 

 الرىعية/السل/منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل
3 3 100  

 تقدم يوي

 تقدم يوي 3الهدف االستراتيجي 

المبكر؛ والخطط ادحترا ية؛ وأنظمة رصد مالمة األغذية متاحة ومحسنة بفضل الدعم المقدم  إنشاء وتعزيز أنظمة اإلنذار :0-3الحصيلة 

 في إطار تنمية القدرات البرنامجمن 
 بعض التقدم

 بعض التقدم  50 3 6 مؤ ر ادمتعداد للكوارث

 تقدم يوي **ما يكفي من األغذية على مدى فترة المساعدة : امتهال  األمر المستهدفة التي يتهددها خطر ادنزدق في براثن الجوع الحاد3-3الحويلة 

 تقدم يوي  82 9 11 معدل ادمتهال  الغذائي األمري

 تقدم يوي  *: الحد من التعرض لألخطار على مستوى المجتمع المحلي في المجتمعات المحلية المستهدفة2-3الحويلة 

 تقدم يوي  100 3 3 األصول األمرية مستوى

 تقدم يوي  93 13 14 صول المجتمعيةاأل مستوى

 تقدم يوي 2الهدف االستراتيجي 

 تقدم يوي  *على مدى فترة المساعدة ما يكفي من األغذية امتهال  األمر والمشردين داخليا والالىئين المستهدفين :0-2الحصيلة 

 تقدم يوي  85 17 20 معدل ادمتهال  الغذائي األمري

 تقدم يوي لحوول على األصول أمام المجتمعات المحلية المستهدفة في الحادت الهشة وادنتقالية:  يادة فرص ا3-2الحويلة 

 تقدم يوي  100 11 11 مستوى األصول المجتمعية

ته ا: تثبيت معدل التحاق البنات والبنين، بمن فيهم المشردون داخليا والالىئون، في المدارس التي تتلقى المساعدة عند مستوي2-2الحويلة 

 السابقة لأل مة
 تقدم يوي

                                                                 
(1 )

  3102بامتثناء المشروعات التي لم توفر، على األيل، خط أماس وييمة للمتابعة لعام 

(2)
  قرار )**(""تحسن واستفقط أو "تحسن )*(" حسب الحويلة ونوع التدخل، يد يشمل المؤ ر اتجاهات  

(3 )
 ىيم  -تقيم النتائج حسب المنهجية المبينة في الملحق الثاني 

(4)
 امتخدم المؤ ر في المشروعات التي تستهدف األطفال دون الثانية من العمر لقياس مدى انتشار موء التغذية الحاد لديهم  
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 الحصائل اء على مستوىاألداإلبالغ  باء: -الملحق الثاني 

عدد المشروعات  المؤشر

التي أبلغت عن 

 (1)اتجاهات

عدد المشروعات التي 

أبلغت عن اتجاهات 

 (2)إيجابية

نسبة المشروعات التي 

أبلغت عن اتجاهات 

%(إيجابية  ( 

 (3)النتيجة

 تقدم يوي  91 10 11 معدل ادمتبقاء

 تقدم يوي  88 7 8 معدل ادلتحاق

 تقدم يوي  **الحد من موء التغذية الحاد في المجموعات المستهدفة من األطفال و/أو السكان)أ(:  2-2الحصيلة 

انتشار موء التغذية الحاد بين األطفال دون  منالحد 

 ( 5)نسبة الو ن إلى الطول(الخامسة )
 تقدم يوي  33 1 2

انتشار انخفاض محيط منتوف العضد بين األطفال دون 

 (6)الخامسة 
 تقدم يوي  100 1 1

 تقدم يوي  67 6 9 التغذية التكميلية اإلنعاش في معدل

 تقدم يوي  100 6 6 معدل الوفاة في التغذية التكميلية

 تقدم يوي  67 6 9 يةمعدل التخلف في التغذية التكميل

 تقدم يوي  100 4 4 معدل عدم ادمتجابة في التغذية التكميلية

انتشار التقزم بين األطفال دون من الثانية المستهدفين )نسبة 

 (7)الطول إلى العمر(
 تقدم يوي  100 1 1

 تقدم يوي * و عالم السلبمضادات الفيرومات الرىعية و/أ اإلنعاش التغذوي للخاضعين للعالم تحسن: 5-2الحصيلة 

معدل اإلنعاش التغذوي في العالم بمضادات الفيرومات 

 الرىعية
 تقدم يوي  60 3 5

 تقدم يوي  100 4 4 معدل اإلنعاش التغذوي في عالم السل

 بعض التقدم    2الهدف االستراتيجي 

غذية التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة في البلدان المدعومة من  يادة القدرة على إنتام األغذية المقواة بما في ذلك األ )أ(:0-2الحصيلة 

 * البرنامج
 تقدم يوي

النسبة المئوية للزيادة من إنتام األغذية المقواة بما فيها 

 األغذية التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة
 تقدم يوي  100 1 1

 د يوىد تقدم * ذية على مدى فترة المساعدة لألمر المستهدفةتحقيق معدل ادمتهال  الكافي من األغ )ح(:0-2الحصيلة 

 د يوىد تقدم  0 0 2 معدل ادمتهال  الغذائي األمري

 تقدم يوي *  يادة مبل الوصول إلى التعليم وتنمية رأس المال البشري في المدارس التي تحول على المساعدة :3-2الحصيلة 

 تقدم يوي  94 17 18 معدل ادلتحاق

 بعض التقدم  59 16 27 عدل المواظبةم

 بعض التقدم  52 15 29 النسبة بين الجنسين

 د يوىد تقدم  47 8 17 معدل النجان

 بعض التقدم * تحسين الوضع الغذائي للنساء والبنات والبنين المستهدفين :2-2الحصيلة 

معدل انتشار التقزم بين األطفال المستهدفين دون من 

 لطول إلى العمر(الخامسة )نسبة ا
 د يوىد تقدم  33 2 6

                                                                 
)5(

 التغذية الحاد في صفوفهم  على المشروعات التي تستهدف األطفال دون من الثانية يياس انتشار موء 

(6 )
يشمل انتشار انخفاض محيط منتوف العضد بين األطفال دون الخامسة ودون الثانية، تبعا دمتهداف المشروع 

 

(7 )
يستخدم انتشار التقزم بين األطفال دون الخامسة المستهدفين )نسبة الطول إلى العمر( في المشروعات التي تستغرق خمس منوات  
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 الحصائل اء على مستوىاألداإلبالغ  باء: -الملحق الثاني 

عدد المشروعات  المؤشر

التي أبلغت عن 

 (1)اتجاهات

عدد المشروعات التي 

أبلغت عن اتجاهات 

 (2)إيجابية

نسبة المشروعات التي 

أبلغت عن اتجاهات 

%(إيجابية  ( 

 (3)النتيجة

معدل انتشار فقر الدم بسبب نقو الحديد بين النساء 

 واألطفال
 بعض التقدم  50 1 2

 تقدم يوي * تحسين ادلتزام بالعالم بمضادات الفيرومات الرىعية و/أو معدل النجان في معالجة مرض السل في الحادت المستهدفة: 2-2الحصيلة 

 تقدم يوي  71 5 7 زام بالعالم بمضادات الفيرومات الرىعيةمعدل ادلت

معدل اإلنعاش التغذوي للخاضعين للعالم بمضادات 

 الفيرومات الرىعية
 تقدم يوي  75 6 8

 تقدم يوي  67 4 6 معدل النجان في عالم السل

 تقدم يوي  50 1 2 معدل اإلنعاش التغذوي للخاضعين لعالم السل

 تقدم يوي 5 الهدف االستراتيجي

 تقدم يوي ** في الحوول على مشتريات محلية تتسم بالكفاءة التكاليفية البرنامج يادة فرص التسويق على المستوى الوطني وفرص  :0-5الحصيلة 

األغذية المشتراة محليا كنسبة مئوية من األغذية المو عة 

 داخل البلد
 تقدم يوي  67 12 18

 تقدم يوي * حلول للجوع تمتلكها البلدانإحرا  تقدم نحو  :3-5الحصيلة 

 تقدم يوي  70 14 20 مؤ رة القدرة المحلية
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 تقييم األهداف االستراتيجية –المنهجية  جيم: - الملحق الثاني

عمليات بشأن ت المشروععن ا المبلغ عنها في التقارير الموحدةالحوائل بيانات  إلىالهدف ادمتراتيجي حسب : يستند تقييم النتائج 0الخطوة 

لمشروعات تكون الاثنين معيارين  امتيفاءيجب والمشروعات اإلنمائية  ، والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، والبرامج القطرية، والطوارئ

 ل:ىزءا من التحلي

 - 3102 /تمو وليوبدأ يبل ييد يجب أن يكون  أي ،لمشروع أكثر من متة أ هرمدة اكون تيجب أن  مدة:من المعيار الحد األدنى  •

 ر؛أكثر من متة أ هر في السنة المشمولة بالتقرييد بدأ العمل منذ كون ييجب أن 

  3102أن يقوم المشروع باإلبالغ عن خط أماس على األيل وييمة للمتابعة في عام يجب  االتجال:عن معيار اإلبالغ  •

 

خدام مؤ رات ، وذلك بامتالحوائلالتجاهات على مستوى مؤ ر لتحليل  ى، يجريارينالمع ينهذ للمشروعات التي تستوفي: بالنسبة 3الخطوة 

يتم وادمتقرار أو التدهور   أوتحسن ال: اتالتجاهمحتملة لهنا  ثالثة ميناريوهات و  3102-3113 ة للفترةنتائج ادمتراتيجيالمن إطار 

 ي  ارة الضوئية على النحو التالاإلتطبيق نظام 

  الضوئية اإلشارة

 (1)في المائة من المشروعات تظهر اتجاهات إيجابية في الحوائل 42أكثر من  ويتقدم ي

 في المائة من المشروعات تظهر اتجاهات إيجابية في الحوائل 42في المائة و 21بين  بعض التقدم

 في المائة من المشروعات تظهر اتجاهات إيجابية في الحوائل 21أيل من  د يوىد تقدم

  ادتجاهات،عن  مشننروعا 22 أبلغ ،0 االسذذتراتيجي الهدف في" التكميلية للتغذية نتيجة الشذذفاء معدل" عنوان تحت ،المثال مننبيل علىو

  الحاد ةالتغذي موء من الحد" حويلة مياق في إيجابي أنه على همايكلينظر إلى و –األوضاع  امتقرار أو تحسنمشروعا بتحقيق  20وأفاد 

 " تقدم يوي" يقابل ما أي ئة،االم في 12 أو ،20/22 هي ىةالدر فإن وبالتالي"  امتقرار  أو

 عددية ةييم حويلة لكلوتحدد   حويلة مؤ ر أو أكثر من مؤ رات الحوائل كلول  الحويلة مستوى على المحر  التقدم تقييم يتم :2الخطوة 

 ي التال النحو على لها، المقابلة المؤ رات أماس على ألداءل

 المؤشر الضوئية اإلشارة

 3 تقدم يوي

 2 بعض التقدم

 1 د يوىد تقدم

 الحويلة  مستوى على نتيجة إلى للوصول اتمؤ رال لنتائج متومط حسا  يتمو

: بمؤ رين "المستهدفة المحلية المجتمعات في المحلي المجتمع مستوى على لألخطار التعرض من الحد"وعلى مبيل المثال، تقاس الحويلة 

تكون و –" تقدم يويوبالنسبة للمؤ رين، يبين األداء على مستوى المؤ ر "  األمرة المعيشية أصول درىة (3 ة؛المجتمعي األصول درىة (0

  "تقدم يوي"ويقابله  ،2 = 3 / (2،2) هو الدرىة متومط فإن وبالتالي  2 قيمةال

  على مستوى الحوائل  ءاألدا أماس على ةادمتراتيجي األهداف مستوى على األداء لتقييم 2 الخطوة كرر :2 الخطوة

                                                                 
(1) 

 لحويلة ونوع التدخل، يمكن أن يشتمل على اتجاهات للتحسن فقط أو اتجاهات لكل من التحسن وادمتقرار حسب ا
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 (1)النواتجأداء اإلبالغ عن  دال: -الملحق الثاني 

 القيمة المؤشر

 المقررة

 القيمة

 الفعلية

 المنجز كنسبة

 مئوية من المقرر

 (2)موجز

 0الهدف االستراتيجي 

بكمية كافية على المجموعات المستهدفة  توزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية والتحويالت النقدية والقسائم الجيدة 0-0الناتج 

 من النساء والرجال والفتيات والفتيان في إطار ظروف آمنة

 

اد الذين يحولون على الموالفتيات والفتيان عدد النساء والرىال و

 الغذائية وغير الغذائية حسب الفئة ووفقا للنسبة المئوية المقررة

 116 مليون 45.3 مليونا 39

 100 مليون 2.2 مليون 2.2 المو عة حسب النوع، وفقا للنسبة المئوية المقررة كمية األغذية

    عدد الموايع المؤمسية المتلقية للمساعدة

 100 717 12 705 12 عدد المراكز الوحية المتلقية للمساعدة 

 109 622 3 329 3 عدد المدارس المتلقية للمساعدة 

 3الهدف االستراتيجي 

  اتخاذ تدابير التخفيف من آثار الكوارث بدعم من البرنامج في مجال تنمية القدرات: 0-3الناتج 

إنشاء أو ترميم أصول الحد من األخطار والتخفيف من آثار الكوارث، حسب النوع، 

 ووحدة القياس

  

  األنظمة واألدوات المحلية لإلنذار المبكر واألمن

 الغذائي وادمتعداد للكوارث

51 55 108 

 81 13 16 لخطط ادحترا يةا 

: توزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية والتحويالت النقدية والقسائم الجيدة بكمية كافية على المجموعات المستهدفة 3-3الناتج 

 من النساء والرجال والفتيات والفتيان في إطار ظروف آمنة

 

المواد  لون علىالذين يحوالفتيات والفتيان عدد النساء والرىال و

 الغذائية وغير الغذائية حسب الفئة ووفقا للنسبة المئوية المقررة

 58 مليون 5.2 ماليين 9

 44 مليون 0.22 مليون 0.5 كمية األغذية المو عة حسب النوع، وفقا للنسبة المئوية المقررة

  ر الكوارث: قيام المجتمعات المحلية ببناء أو ترميم أصول التخفيف من آثا2-3الناتج 

إنشاء أو ترميم أصول الحد من األخطار والتخفيف من آثار الكوارث، حسب النوع، 

 ووحدة القياس

  

 86 723 117 440 136 المساحة المحمية/المحسنة بالهكتار 

 77 354 459 عدد الجسور المنشأة واآلبار المحفورة 

 80 319 4 416 5 الطرق التي أنشئت أو أصلحت بالكيلومتر 

 47 400 379 868 798 حجم السدود المنشأة 

 2الهدف االستراتيجي 

: توزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية والتحويالت النقدية والقسائم الجيدة بكمية كافية على المجموعات المستهدفة 0-2الناتج 

 من النساء والرجال والفتيات والفتيان في إطار ظروف آمنة

 

اد الذين يحولون على الموالفتيات والفتيان اء والرىال وعدد النس

 الغذائية وغير الغذائية حسب الفئة ووفقا للنسبة المئوية المقررة

 131 مليون 18.3 مليونا 14

  44 مليون 0.4 مليون 0.9 كمية األغذية المو عة حسب النوع، وفقا للنسبة المئوية المقررة

    ة للمساعدةعدد الموايع المؤمسية المتلقي

                                                                 
(1)

 ( المبلغ عنها في القسم التشغيلي من التقارير الموحدة عن المشروعات 3102-3113يشمل بيانات عن النواتج بالنسبة لمؤ رات نواتج إطار النتائج ادمتراتيجية ) 

(2) 
 ىيم  –د الترميز اللوني وفقا للعتبات المعيارية الموضحة في الملحق الثاني تم تحدي
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 (1)النواتجأداء اإلبالغ عن  دال: -الملحق الثاني 

 القيمة المؤشر

 المقررة

 القيمة

 الفعلية

 المنجز كنسبة

 مئوية من المقرر

 (2)موجز

 105 604 6 303 6 عدد المراكز الوحية المتلقية للمساعدة 

 99 332 44 829 44 عدد المدارس المتلقية للمساعدة 

  : قيام المجتمعات المحلية المستهدفة واألفراد المستهدفين بتطوير أو بناء أو ترميم أصول سبل العيش3-2الناتج 

أتها أو رممتها المجتمعات المحلية المستهدفة واألفراد عدد األصول المجتمعية التي أنش

 المستهدفون حسب النوع ووحدة القياس

  

 84  884 205 341 245 المساحة المحمية/المحسنة بالهكتار  

 77  281 364 عدد الجسور المنشأة واآلبار المحفورة  

 111 826 9 852 8 الطرق التي أنشئت أو أصلحت بالكيلومتر  

   2دف االستراتيجي اله

: توزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية والتحويالت النقدية والقسائم الجيدة بكمية كافية على المجموعات المستهدفة 0-2الناتج 

 من النساء والرجال والفتيات والفتيان في إطار ظروف آمنة

 

لمواد ا الذين يحولون علىالفتيات والفتيان عدد النساء والرىال و

 الغذائية وغير الغذائية حسب الفئة ووفقا للنسبة المئوية المقررة

  169  مليون 15.2 ماليين 9

 60 مليون 0.3 مليون 0.5 كمية األغذية المو عة حسب النوع، وفقا للنسبة المئوية المقررة

    عدد الموايع المؤمسية المتلقية للمساعدة

 94 715 4 006 5 لمساعدةعدد المراكز الوحية المتلقية ل 

 98 565 79 152 81 عدد المدارس المتلقية للمساعدة 

 5الهدف االستراتيجي 

  : األغذية المشتراة محليا0-5الناتج 

  123 703 66 337 54 كمية األغذية المشتراة محليا، حسب النوع وتونيف البلد

  ها البرنامج: زيادة القدرة والوعي من خالل أنشطة يقود3-5الناتج 

عدد موظفي الحكومة/الجهات الشريكة الوطنية الذين تلقوا 

 البرنامجالمساعدة التقنية والتدريب من 

32 806 26 686 81 

عدد موظفي الحكومة/الجهات الشريكة الوطنية الذين تلقوا 

 التدريب على وضع السيامات والتشريعات اإلنمائية

956  1 797 188  

لنظم، واألدوات المتعلقة بالجوع المدارة من عدد الحلول، وا

 والمسل مة إلى الحكومة الوطنية  البرنامج

237 232 98 
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  3102 لعام مؤشرات األداء الرئيسية ألف: -الملحق الثالث 

 

 

مستوى ال

 المستهدف

 لعام

3102 

 مؤشرات

 األداء

 الرئيسية

 3102 

مؤشرات 

األداء 

 الرئيسية

3103 

مؤشرات 

األداء 

 ئيسيةالر

3100 

  تأمين الموارد

     المقررة االحتياجات أساس على التمويل تأمين

 98 104 118 100 المساهمات المؤكدة كنسبة مئوية من التمويل المتويع في خطة اإلدارة

 59 55 62 ≥57 النسبة المئوية لالحتياىات اإلىمالية الملباة

     زيادة المساهمات التي يمكن التنبؤ بها 

 5 10 11 ≥10 النسبة المئوية لألموال المستلمة عن طريق مساهمات متعددة السنوات

 12 11 9 ≥11 النسبة المئوية للمساهمات متعددة األطراف المؤكدة

     االحتياطي التمويل من مستقرة قاعدة على الحفاظ

 98 95.3 107 100 النسبة المئوية للتمويل ادحتياطي القائم 

    استراتيجيتنا لتنفيذ المطلوح الوظيفي كالمال توافر

 41 41 42 50 النسبة المئوية للموظفين من النساء في ىميع المناصب

 36 36 36 ≥36 وما فويها 2-النسبة المئوية للموظفين من النساء برتبة ف

 28 27 29 ≥27 وما فويها 2-النسبة المئوية للموظفين من البلدان النامية برتبة ف

  ة اإلداريةالحصاف

     الموضوعة للخطة وفقا األموال استخدام

 د ينطبق 9.6 8 ≤10 النسبة المئوية لألغذية غير المو عة في نهاية السنة في مقابل مجموع األغذية المبرمجة في تلك السنة

 د ينطبق 6 6 ≤10 السنة كفي نهاية السنة في مقابل المجموع المبرمج في تلللنفقات على النقد والقسائم النسبة المئوية 

 د ينطبق 0.5 0.05 0 النسبة المئوية لألرصدة غير المنفقة عند إيفال المشروع في مقابل المجموع الذي تم تلقيه

 د ينطبق 5 3.1 ≤10 النسبة المئوية للتمويل المحول عند اإليفال المالي في مقابل المجموع الذي تم تلقيه 

    والعمليات والمنشآت نالموظفي وسالمة أمن زيادة

 60 85 88 ≥70 األمني التقييم على أماس تقارير بعثات الدنيا األمنية العمل لمعايير متثاللال النسبة المئوية

 د ينطبق 33 21 ≤10 المنفذة غير األمني التقييم بعثات لتوصيات المئوية النسبة

     زيادة رفال الموظفين

 1.8 1.8 1.8 ≤5 فين المفقودة بسبب المرض واإلصابةالنسبة المئوية أليام الموظ

     الدفيئة غازات انبعاثات في البرنامج مساهمة من حد أدنى إلى التقليل

 -5.9 -6.6 -8.3 ≤-8 (1)النسبة المئوية للتغير في انبعاث ثاني أكسيد الكربون

     فعالة رقابية أُطر وضع

 أداء ططخ لديها ب اإليليمية/المكاتب القطرية/مكاتب اتوال( التيالنسبة المئوية للمكاتب )المقر/المكات

 منوية
100 87 96 95 

 65 84 89 100 جالت مخاطرم لديها التي( اتوال مكاتب/القطرية المكاتب/اإليليمية المكاتب/المقر) للمكاتب المئوية النسبة

 100 96 81 61 (PACE" )الكفاءات يزوتعز المهني األداء تقييم برنامج" امتكمال لمعدل المئوية النسبة

 د ينطبق 59 91 100 لعليا()على مستوى الوظائف ا" الكفاءات وتعزيز المهني األداء تقييم برنامج" امتكمال معدلل المئوية النسبة

 0.45 0.74 0.66 ≤2 النسبة المئوية للخسائر ما بعد التسليم

                                                                 
(1) 

  3113في مقابل خط األماس لسنة 
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  3102 لعام مؤشرات األداء الرئيسية ألف: -الملحق الثالث 

 

 

مستوى ال

 المستهدف

 لعام

3102 

 مؤشرات

 األداء

 الرئيسية

 3102 

مؤشرات 

األداء 

 الرئيسية

3103 

مؤشرات 

األداء 

 ئيسيةالر

3100 

 د ينطبق 271 106 271 ة والشديدة التي لم تنفذ ألكثر من منةعدد توصيات المراىعة الداخلية للمخاطر المتومط

 اإليجابية صورته لتحسين الجمهور بين توعية وحمالت البرنامج سمعة تعزيز

 082 79 492 45 341 80 ≥000 85 عدد اإل ارات في ومائل اإلعالم

 124 52 101 ≥15 النسبة المئوية لزيادة الحضور على الخط

 ارالتعلم واالبتك

   ونشرها وتوثيقها المستفادة الدروس تحديد تشجيع

 د ينطبق د ينطبق 66 100 تقدير مستوى اإلبالغ عن الدروس المستفادة بناء على معلومات األداء

 20 21 21 ≤20 النسبة المئوية لتوصيات التقييم التي لم تنفذ

     البرنامج استراتيجية تنفيذ على الموظفين قدرة تنمية

 87 257 336 100 لنسبة المئوية للموظفين الذين حضروا برنامج تدريب اإلدارة العلياا

 أساليب العمل الداخلية

     الداخلية العمل أساليب إدارة في الكفاءة

     ُحسن توقيت أساليب العمل الداخلية

 78 75 82 100 يوما 21النسبة المئوية للمساهمات المسجلة في غضون 

 79 80 81 ≥80 مئوية للشحنات التي أبحرت يبل فترة التسليم أو في حدودهاالنسبة ال

 د ينطبق د ينطبق 87 ≥90 في حدود الفترة التعايدية للبرنامجالنسبة المئوية لألغذية المسلمة 

 99.8 99.6 99.7 99.9 النسبة المئوية لتوافر الخدمات المهمة لتكنولوىيا المعلومات

 د ينطبق 42 45.7 ≥25 للمشروعات المخووة األموال مجموع مقابل بالسلف تمويللل المئوية النسبة

 د ينطبق 000 196 000 342 ≥000 300 (المتري بالطن)العالمية  اآلىل الشراء أرصدة خالل من المتاحة للسلع الشهري المتومط

     الداخلية األساسية العمل أساليب جودة

 الحاموبي" األغذية ىودة برنامج" من األيل يها تنفيذ وحدة واحدة علىالبلدان المستهدفة التي تم ف

(FOQUS) 
 د ينطبق 0 3 10

 د ينطبق 8.3 11.3 ≥1 )بماليين الدودرات األمريكية(الوفورات الناتجة عن الشحن البحري 

 د ينطبق د ينطبق 69 ≥80  أصحا  األعمال لرضا المئوية النسبة

 د ينطبق 76 80 ≥80 العميل )المستخدم النهائي(النسبة المئوية لرضا 

  الكفاءة التشغيلية

     التكاليف كفاءة ضمان

 د ينطبق 38.8 48.6 ≤43.3 )بالدودر األمريكي(التكاليف السنوية المبا رة لكل مستفيد 

 د ينطبق 33.3 38.8 ≤34.5 )بالدودر األمريكي(التكاليف السنوية للمساعدة الغذائية لكل مستفيد 

 د ينطبق 31.3 74.0 ≤57 )بالدودر األمريكي(التكاليف السنوية لتحويالت النقد والقسائم لكل مستفيد 

     المناسب الوقت في المقدرة االحتياجات تلبية

 د ينطبق 72 96 ≤72 )بالساعات(ويت ادمتجابة الال م في عمليات الطوارئ المفاىئة 

 د ينطبق 70 71 ≥50 لمهلالنسبة المئوية للحد من ا

 د ينطبق 37 48 ≥50 النسبة المئوية للحد من الفترة فيما بين تأكد التمويل بالسلف وامتالم السلع

 د ينطبق    



WFP/EB.A/3102/4   | 3102تقرير األداء السنوي لعام 

119   |برنامج األغذية العالمي  

 

  3102 لعام مؤشرات األداء الرئيسية ألف: -الملحق الثالث 

 

 

مستوى ال

 المستهدف

 لعام

3102 

 مؤشرات

 األداء

 الرئيسية

 3102 

مؤشرات 

األداء 

 الرئيسية

3103 

مؤشرات 

األداء 

 ئيسيةالر

3100 

 المالئمة االستراتيجية االستجابات تقديم

 د ينطبق 2 3 ≤5 نوع النشاط و النفقات الفعلية في مقابل النفقات المقررة حسب الهدف ادمتراتيجيالنسبة المئوية دنحراف 

 د ينطبق 24 50 ≥50  " لمؤ ر المساواة بين الجنسين 3أ" أو "3رمز "الالتي لديها  البرنامجالنسبة المئوية لمشروعات 

 66 77 73 ≥77 النسبة المئوية لمؤ رات النتائج ادمتراتيجية المبلغ عنها في مقابل المقررة

 د ينطبق 64 66 ≥50 رية التي أعدت وثيقة برنامج يطري في موعدهاللمكاتب القط المئوية النسبة
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 تقييم أبعاد نتائج اإلدارة  –المنهجية  :باء -الملحق الثالث 

 

ب اإلنجا  في إطار مؤ ر األداء الرئيسي في مقابل هدفه وحدد مستوى التحسن، أو "إ ارة المرور"  0الخطوة   : احس 

  إشارة المرور

 القيمة الفعلية بسبب ادنحراف الطفيف عن الهدف أو مع وىود   يوي تقدم

 القيمة الفعلية مع بعض ادنحراف عن الهدف بعض التقدم

 القيمة الفعلية مع انحراف عن الهدف يفوق المدى المقبول د يوىد تقدم

 

، نوع الهدف = اإلنجا   المسننننننتوى هو: 22والفعلية =  40، الهدف = النسذذذذذذبة المئوية إلجمالي االحتياجات التمويلية الملباةومثال ذلك: 

22/40*011 =91  

 في المائة من الهدف، أي ما يقابل "تقدم يوي"  11لقد تحقق 

 عي ْن ييمة ييامية لكل إ ارة مرور لمؤ ر أداء رئيسي  :3الخطوة 

 

 الرقم القياسي إشارة المرور

 3 تقدم يوي

 2 بعض التقدم

 1 د يوىد تقدم

 

إذا كانت إشذذذارة المرور خضذذذراء، فهي تدل على "تقدم قوي"  – النسذذذبة المئوية إلجمالي االحتياجات التمويلية الملباةومثال ذلك: 

  .2برقم قياسي هو 

 : احسب المتومط الحسابي لألريام القيامية لمؤ ر األداء الرئيسي من أىل تقييم إنجا  نتيجة اإلدارة2الخطوة 

 بمؤ رين رئيسيين لألداء:  تمويل المؤمن في مقابل االحتياجات المقررة""الومثال ذلك: يياس 

 الرقم القياسي مؤشر األداء الرئيسي

المساهمات المؤكدة كنسبة مئوية من التمويل المتويع في 

 خطة اإلدارة
3 

 3 النسبة المئوية إلىمالي ادحتياىات التمويلية الملباة
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 للقيمة القياسية لنتيجة اإلدارة.المطابق  2المتومط الحسابي هو 

 تعيين إ ارة مرور للقيمة القيامية لنتيجة اإلدارة :2الخطوة 

 إشارة المرور الرقم القياسي

 تقدم يوي  2 3أكثر من أو يساوي 

 بعض التقدم 2 0أكثر من أو يساوي 

 د يوىد تقدم 2 0أيل من 

 المؤمن في مقابل ادحتياىات المقررة" بوصفه "تقدما يويا"   تقييم "التمويل 2ومثال ذلك: القيمة القيامية هي 

 لتقييم أبعاد نتائج اإلدارة بناء على إنجا ات نتيجة اإلدارة   2إلى الخطوة  3تطبيق نفس المنهجية من ىديد بداية من الخطوة  :5الخطوة 
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  3102التقرير السنوي  –األخالقيات  أنشطة مكتب :الملحق الرابع

 ومعلومات أساسيةمقدمة 

"إعمنال  ST/SGB/2007/11عمال بنشننننننرة األمين العنام  3113في ينناير/كنانون الثناني  البرنذامجأنشننننننئ مكتنب األخاليينات في  -0

 ديراألخالييات على نطاق منظومة األمم المتحدة: األىهزة والبرامج ذات اإلدارة المستقلة"  والهدف األول لمكتب األخالييات هو مساعدة الم

ثاق األمم  ىتنفيذي على كفالة أن يراعي ويؤدي ىميع موظفي المنظمة وظائفهم بما يتسننننننق مع أعلال معايير النزاهة المطلوبة بموىب مي

الييات خالمتحدة، ووفقا لمعايير السنلو  لموظفي الخدمة المدنية الدولية  وتتمثل ادمنتراتيجية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف في حفز ثقافة لأل

 افية والمساءلة  وتتضمن المسؤوليات الرئيسية لمكتب األخالييات ما يلي:والشف

 اإليرار المالي وإيرار تضار  الموالح  (أ

 (113/3113وتعميم المدير التنفيذي  2008/004)المرىع: تعميم المدير التنفيذي 

 ( 112/3113الحماية من ادنتقام )المرىع: تعميم المدير التنفيذي  (ب

 (113/3113المرىع: تعميم المدير التنفيذي المشورة السرية ) (ج

 (113/3113التدريب والتعليم والترويج )المرىع: تعميم المدير التنفيذي  (د

 (113/3113تحديد المعايير )المرىع: تعميم المدير التنفيذي  (ه

 (113/3113رمم السيامات وامتعراضها ونشرها )المرىع: تعميم المدير التنفيذي  (و

 م المتحدة لألخالييات وفي  بكة أخالييات المنظمات المتعددة األطرافالمشاركة في لجنة األم (ز

 (ST/SGB/2007/11؛ نشرة األمين العام 113/3113)المرىع: تعميم المدير التنفيذي 

التي تقضنني بأن  ST/SGB/2007/11من نشننرة األمين العام  2 2هذا التقرير عمال بالمادة  البرنامجوأعد مكتب األخالييات في  -3

 عد مكاتب األخالييات باألمانة العامة لألمم المتحدة واألىهزة والبرامج ذات اإلدارة المسنننتقلة تقارير مننننوية لكي تسنننتعرضنننها لجنة األممت

 المتحدة لألخالييات التي أعيدت تسميتها فريق األمم المتحدة لألخالييات 

 يناير/كانون الثاني إلى0أثناء الفترة من البرنامج ييات في ويعرض هذا التقرير تقييما لألنشننننننطة التي اضننننننطلع بها مكتب األخال -2

  3102ديسمبر/كانون األول  20

 أنشطة مكتب األخالقيات في البرنامج

 اإلقرار المالي وإقرار تضارح المصالح -ألف 

مدير التنفيذي عمال بتعميم ال 3113بشنننننأن اإليرار المالي وتضنننننار  المونننننالح في أبريل/نيسنننننان  البرنامجاعتمدت منننننيامنننننة  -2

بالشنفافية وتدابير بناء ثقة الجمهور   البرنامج  وتمثل هذ  السنيامنة عنونرا رئيسنيا من التزام 3111ونفذت ألول مرة في عام  3113/112

ة رويعمل برنامج اإليرار المالي وتضار  الموالح كضمان وأداة إلدارة المخاطر للموظفين وللمنظمة ككل  ومكتب األخالييات مكلف بإدا

برنامج اإليرار المالي من أىل تحديد وإدارة وتخفيف مخاطر تضنار  المونالح الشنخونية  ويتولى مراىع خارىي امنتعراض امنتبيانات 

   البرنامجوبيانات اإليرار المالي تحت إ راف مكتب األخالييات في 

 يننناير/كننانون الثنناني إلى 0لفترة عمليتننه الخننامسنننننننة بشنننننننأن اإليرار المننالي السنننننننوي ل 3102ونفننذ مكتننب األخالييننات في  -5

وأكمل امنتعراض البيانات من عملية العام السنابق  وكان من بين الموظفين المؤهلين لذلك ىميع الموظفين  3103ديسنمبر/كانون األول  20

ء مكاتب إيليمية باإلضننننننافة إلى المديرين القطريين أيا كانت رتبهم، رهمنننننناء مكاتب أو مكاتب فرعية أو رهمننننننا 3-ودرىة مد 0-برتبة مد

والموظفين برتبة رئيس  وكان من بين مقدمي اإليرارات أيضا ىميع الموظفين الذين تشمل واىباتهم الوظيفية ملطة الشراء التي تخول لهم 

 –انونية قإصدار طلبات الشراء من أي نوع؛ وىميع المسؤولين عن الريابة )المراىعة/التحقيق، التفتيش( وادمتثمار )الخزانة( والشؤون ال

والشنننراء؛ فضنننال عن ىميع الموظفين الذين كانوا أعضننناء في لجنة إلدارة  نننؤون  –بامنننتثناء الفرع القانوني المختو بالتوظيف واإلدارة 
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موظفا في  114حدد كبار مديري الوحدات أو المكاتب القطرية  3102البائعين أو أتيح لهم ادطالع على الشراء بوفة منتظمة  وفي عملية 

لملء امنتبيان بشنأن األهلية للبرنامج المالي وبرنامج تضنار  المونالح، وبشأن  –في المائة من مجموع الموظفين  2 2يمثلون  – رنامجالب

( بالنسننبة إلى في المائة 3 0تضننار  فعلي أو محتمل للموننالح، وإلكمال بيان إيرار مالي إذا لزم األمر  ويمثل هذا المجموع  يادة طفيفة )

   ويعود تقلب هذ  األريام بشكل أمامي إلى صقل لمعايير األهلية على ضوء الخبرة المكتسبة 0بقة كما يتبي ن في الشكل السنة السا

 (3102-3119: المشاركة في عملية اإلقرار المالي وتضارح المصالح حسب السنة التقويمية )0الشكل 

 

أن يملؤوا امتبيانا بشأن تضار   3102ة برنامج اإليرار المالي لعام وط لب من ىميع الموظفين المدعوين إلى المشاركة في عملي -6

ما ك البرنامجالمونالح واألهلية يتألف من مجموعة من األمنئلة التي تدور حول أكثر أ نكال تضنار  المونالح  نيوعا التي تواىه موظفي 

ات عن أي عاليات يد تكون ربطت بينهم أو بين حددت في عمليات منننابقة  ويطلب امنننتبيان تضنننار  المونننالح من الموظفين تقديم معلوم

أو  ننركائه أو حكوماته، واإلبالغ عن أي أنشننطة خارىية، أو تلقي هدايا أو ىوائز، وعن أي  للبرنامجأفراد أمننرهم المعالين وبين البائعين 

ن نه يركز على العاليات والمعامالت بيعاليات أمرية في األمم المتحدة، وما إلى ذلك  وييسر ادمتبيان تحديد أي تضار  في الموالح أل

 موظف وبائع أو كيان مقيد 

ويتضمن ادمتبيان أيضا أمئلة ترمي إلى تأكيد ما إذا كان الموظف يخضع لمقتضيات أهلية تقديم بيانات إيرار كاملة على ضوء  -1

  من الموظفين الذين تبين من امنتبيانهم تضار  موالحمهامه الفعلية أثناء السننة محل ادمنتعراض  ولم ي طلب تقديم بيانات إيرار كاملة إد

محتمال أو الذين ردوا إيجابيا على األمننننئلة المتعلقة باألهلية  وأدى الفر  الناىم عن امننننتبيان تضننننار  الموننننالح إلى تقليو عدد بيانات 

الموظفين الذين لم تكن مهامهم أثناء العام محل موظفا ملؤها إذ أوضنننحت الردود على ادمنننتبيان  222اإليرار المالي الكاملة التي كان على 

 ادمتعراض تستدعي تقديم بيانات إيرار كاملة  ويعز  ادمتبيان أيضا التزامات الذين يقومون بملئه بتالفي تضار  الموالح  

  3102مايو/أيار  2أبريل/نيسان و 3يوما فيما بين  21وامتمرت العملية  -8

رد  مكتنب األخاليينات كنالعنادة على عندد كبير من رمنننننننائنل البريند اإللكتروني  3102ار المنالي لعنام وأثنناء تنفينذ عملينة اإلير -9

 والمكالمات الهاتفية والزيارات المبا رة للمكتب فيما يتعلق بمتطلبات تقديم البيانات 

ونننننننادت بين المراىعين الخنارىيين اتخنذت التندابير الال منة لتحسننننننين أمن ادت 3102وأثنناء تنفينذ عملينة اإليرار المنالي لعنام  -01

نات أو التوضننننننيحات  وتم ذلك عن طريق إدخال وحدة ىديدة في القاعدة المؤمنة لبرنامج  يا والموظفين المطلو  منهم تقديم مزيد من الب

  عنها للشننواغل التي أعر اإليرار المالي بدد من ادعتماد على تبادل الرمننائل اإللكترونية العادية  ويد أدخلت التحسننينات األمنية امننتجابة

 الموظفون 

540

1 226

1 491

845

996

2009 2010 2011 2012 2013

عدد المو  ين المدعوين لتقديم  رارا   
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موظفا مؤهال يد أكملوا امننتبيانا لتضننار  الموننالح  ومن العدد المتبقي  114موظفا من بين  122كان  3102وبنهاية عملية عام  -00

تكرر  ومن بين ، وثمة موظف واحد لم يكمل ادمننننننتبيان على الرغم من التذكير الم1موظفا موافقة على امننننننتثناءات 30من الموظفين منح 

ناء على ذلك  نات أكمل ب يا يان إيرار مالي: وتم إعفاء أربعة موظفين على أمنننننناس أنهم تركوا  420الموظفين الذين يدموا امننننننتب موظفا ب

 أو كانوا في إىا ة مرضية ممتدة أو إىا ة وضع؛ وهنا  موظف واحد لم يكمل اإليرار على الرغم من التذكير المتكرر  ود تزال البرنامج

ومن ثم   حالة الموظفين اللذين لم يكمال ادمننتبيان أو اإليرار الكامل ييد المتابعة، ويد تحال إلى  ننعبة الموارد البشننرية دتخاذ إىراء تأديبي

 في المائة  3 11بلغت  3102فإن نسبة ادلتزام ببرنامج اإليرار المالي لعام 

في  3 1موظفا ظهور تضننار  موننالح محتمل في حالتين أي بنسنبة  122 وكشننف امننتعراض البيانات وادمننتبيانات المقدمة من -03

 المائة  و نننمل التضنننار  امنننتثمارات  نننخوننية ويبول هدايا/ضنننيافة  ود يزال العمل ىاريا لتوضنننيح وحل ذلك التضنننار  في الموننالح 

 ( 0)الجدول 

 : وضع استنتاجات استعراض بيانات/استبيانات اإلقرار المالي0الجدول 

 النسبة المئوية سنة التقديم ات استعراض اإلقرار المالياستنتاج

   البيانات/ادمتبيانات

 % 3102 الوضع

 3 11 123 د وىود لتضار  فعلي أو محتمل في الموالح

 3 1 2 وىود تضار  فعلي أو محتمل في الموالح ىارٍ حله

   

 100 912 المجموع الكلي

ات وبيانات اإليرار المالي فقد طلبت معلومات إضنافية من عدد من الموظفين الذين يدموا تلك وبغية امنتكمال امنتعراض ادمنتبيان -02

البيانات  و ملت المعلومات اإلضافية المطلوبة أمماء وموايع األصول وتفاصيل أخرى تتعلق بالدخول واألربان والمسؤوليات والمكمالت 

لتي تشنمل ا البرنامجلمنتسننبة لموظفين في مقابل يائمة البائعين المتعاملين مع األخرى للموظفين  وىرى امننتعراض الشننركات والمنظمات ا

  ركة  3 111أكثر من 

 الحماية من االنتقام  -باء 

ويواعد  إلى الموظفين المسننننننؤولين عن اتخاذ اإلىراء المالئم  البرنامجمن واىب ىميع الموظفين أن يبلغوا عن أي انتها  لنظم  -02

  ويحق للفرد النذي يرفع مثنل ذلنك التقرير بحسننننننن نينة أن يتمتع بنالحمناينة من ادنتقنام  ومن البرنذامجهنام الرينابنة في وأن يتعناونوا مع م

،  المسنؤوليات الرئيسنية التي تقع على عاتق مكتب األخالييات في البرنامج تعزيز الحماية من ادنتقام لألفراد الذين يبلغون عن منوء السنلو

نية عن إمننننناءة ارتكبها موظف أو موظفون، أو يتعاونون مع مراىعة أو تحقيق مأذون به حسنننننب األصننننول   أو يقدمون معلومات بحسنننننن

والهدف الرئيسنننني الذي تتوخا  هذ  السننننيامننننة هو ضننننمان أد ي منع الموظفون الذين يجب عليهم اإلبالغ عن مننننوء السننننلو  والتعاون مع 

 المراىعات والتحقيقات من عمل ذلك خوفا من ادنتقام 

المشنمولة بالتقرير تلقى مكتب األخالييات ثالثة امنتفسارات تتعلق بالحماية من ادنتقام، وهو عدد أيل  نيئا ما  3102وخالل فترة  -05

ي أىراها مكتب األخالييات ف من العام السابق عندما رد المكتب على خمسة امتفسارات من هذا القبيل  وانتهت ادمتعراضات األولية التي

 الحادت إلى أنه د توىد دعوى ظاهرة الوىاهة عن انتقام، وأحيط المشتكون علما بذلك  ىميع هذ  

                                                                 
1
الوظيفية د  واىباتهم لذين وىد في ويت دحق أنمنحت امتثناءات للموظفين الذين انتهت خدمتهم بعد وضع القائمة األولية للموظفين المؤهلين، وفي حالة الموظفين المعارين، والموظفين ا 

 تطابق معايير األهلية، ولموظف واحد في إىا ة مرضية ممتدة 
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 المشورة السرية -جيم 

إن مكتب األخالييات مكلف بإمنننداء المشنننورة إلى الموظفين واإلدارة في أىواء من السنننرية عمال على منع أو تحديد أو إدارة أي  -06

اء المشنورة بشنأن منائر األمور المتعلقة بالسنلو  والمعايير األخاليية  ود يسناعد هذا النشناط تضنار  فعلي أو محتمل في المونالح؛ وإمند

الموظفين على الحفاظ على معايير مهنية وأخاليية رفيعة فحسنننب، بل إنه يعين أيضنننا على تجنب أو إدارة الحادت التي يمكن أن تؤدي إلى 

 تضار  في الموالح 

من الطلبات للحونول على مشنورة بشنأن مسنائل د تتعلق باإليرار  013التقرير منجل مكتب األخالييات وأثناء الفترة المشنمولة ب -01

( على 3في العام السابق  وا تملت هذ  الطلبات بطبيعتها )الشكل  033المالي أو الحماية من ادنتقام، أي أيل يليال من الطلبات البالغ عددها 

في المائة( وأمور تتعلق بالعمالة وما بعد  03في المائة( ويبول الهدايا أو الخدمات ) 42ىية )مشنورة بشنأن تضنار  المونالح: أنشنطة خار

في المائة(  وذلك باإلضننننافة إلى  01في المائة( ومشننننورات أخرى فيما يتعلق بمعايير السننننلو  لموظفي الخدمة المدنية الدولية ) 3العمالة )

 في المائة(   2لفقرة السابقة )طلبات الحماية من ادنتقام المشار إليها في ا

 الفئات –: طلبات الحصول على المشورة 3الشكل 

 

 التدريب والتعليم والترويج -دال 

الل عام   ويد امنتمرت أنشنطة المكتب خالبرنامجتعتبر أنشنطة التدريب والتعليم والترويج وظائف رئيسنية لمكتب األخالييات في  -08

بسنننننبب غيا  مدير يعمل كل الويت  ومنننننيكون التدريب أولوية لمديرة مكتب األخالييات الجديدة التي ولكنها كانت مقيدة بشنننننكل ما  3102

  3102تبوأت منوبها في أبريل/نيسان 

تدريبية من دورات األمم المتحدة بشننننننأن األخالييات على اإلنترنت لجميع الموظفين  دورةالبرنامج ويتيح مكتب األخالييات في  -09

 وىعلها إلزامية  3102ي الخاص به، ويزمع تحديث وتحسين هذ  الدورة أثناء عام على المويع الشبك

ناء  -31 يات أث يات، كما  3102وواصننننننل مكتب األخالي ية ووظائف مكتب األخالي بالمعايير األخالي إحاطة الخبراء المعاونين الجدد 

ىئين، فضال عن مكتب األخالييات في المفوضية لتقديم تدريب ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الال للبرنامجتعاون مع مكتبي أمين المظالم 

والمفوضننية المعنيين بمكان العمل الجدير بادحترام بوصننفهم "مننفراء األخالييات" في كل من أياليم الشننرق  البرنامجمشننتر  لمسننتشنناري 

المسننتشننارين من بلدان في أفريقيا والشننرق  عدد مختار منول(، 3102األومننط و ننمال أفريقيا و ننرق أوروبا وومننط آمننيا )دبي، مايو/أيار 

من المستشارين المعنيين بمكان العمل الجدير  011(  وتم تدريب  هاء 3102األومط والشرق األيوى )أديس أبابا، نوفمبر/تشرين الثاني 

67%

10%

3%
18%

2%

  با  الم ور    ت ار  الم ال 

ت ار  م ال    ن     ارجي  ال ماي  من ا نتقام  مور مرتب   بالعمال 

معايير الس و     او    ر      دايا وجوا   و يا  
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متعلقة اتب القطرية للمسنننائل ال  ويعملون كمنسنننقين في المكالبرنامجبادحترام ويعملون اآلن بوصنننفهم منننفراء األخالييات في ىميع أياليم 

باألخالييات ويوفرون للزمالء نقطة اتوال مرية وحيادية ومودرا للمعلومات والدعم عندما يتعرضون لنزاع في مكان العمل أو يواىهون 

آخر  الحديثة بشنأنمشنكالت أخاليية  ويرىعون إلى أمين المظالم ومكتب األخالييات في المقر طلبا للمشنورة والتشناور ومعرفة المعلومات 

 السيامات والممارمات ذات الولة  

وامنتجا  مكتب األخالييات لطلبات المشنورة التي تلقاها من مختلف األياليم بإعداد "مذكرة إر نادية أخاليية بشنأن أماكن العمل"  -30

تب ؤون القانونية ومكتب المفتش العام ومكتحلل القضايا المطروحة وتقدم إر ادات عملية  وبالتعاون مع  عبة الموارد البشرية ومكتب الش

   للبرنامجأمين المظالم و عبة السيامات والبرامج وادبتكار يجري العمل في الويت الراهن بشأن امتحداث مدونة ملو  

 تحديد المعايير ودعم السياسات -هاء 

ترة ومتسنقة ألغراض المناصنرة  وعلى مدار عام يقتضني تعزيز ثقافة مؤمنسنية لألخالييات والشنفافية والمسناءلة بذل ىهود متوا -33

واصل مكتب األخالييات توفير إر ادات لإلدارة بشأن إدرام المعايير األخاليية في الممارمات والعمليات التنظيمية  وذلك بادتساق  3102

ا في ادمننتعراض الجاري لسننيامننة مع إصنندار النسننخة المعدلة من معايير السننلو  لموظفي الخدمة المدنية الدولية  و ننار  المكتب أيضنن

 بشأن الحماية من ادنتقام  البرنامج

 لجنة األمم المتحدة لألخالقيات وشبكة أخالقيات المنظمات المتعددة األطراف -واو 

 ST/SGB/2007/11بموىب النشنرة  3112أنشنأ األمين العام لألمم المتحدة فريق األمم المتحدة لألخالييات في األصنل في عام  -32

  والفريق مكلف بإعداد مجموعة 3102تحت امننننم لجنة األمم المتحدة لألخالييات  وأعيدت تسننننمية اللجنة لتوننننبح فريقا في أبريل/نيسننننان 

 موحدة من المعايير والسننيامننات األخاليية ألمانة األمم المتحدة واألىهزة والبرامج ذات اإلدارة المسننتقلة، وبالتشنناور بشننأن بعض الحادت

على مننننننبيل المثال  3102مهمة والمعقدة بشننننننكل خاص التي تترتب عليها آثار على نطاق منظومة األمم المتحدة  وفي عام والمسننننننائل ال

امنننتعرض الفريق عملية برامج اإليرار المالي والقضنننايا المرتبطة بإصنننالن منننيامنننات الحماية من ادنتقام في األمم المتحدة وصنننناديقها 

 وبرامجها 

األمم المتحدة لألخالييات من رهمنننننناء مكاتب األخالييات في أىهزة وبرامج األمم المتحدة ذات اإلدارة  وتتألف عضننننننوية فريق -32

كان الفريق يتألف من األعضناء التالين: مكتب أمانة  3102ديسنمبر/كانون األول  20المسنتقلة ومكتب أمانة األمم المتحدة لألخالييات  وفي 

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونيسننننننف، وبرنامج األمم المتحدة للسننننننكان، ومكتب األمم المتحدة األمم المتحدة لألخالييات)الرئيس(، وب

 لخدمات المشننناريع، وبرنامج األغذية العالمي، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشنننغيل الالىئين الفلسنننطينيين في الشنننرق األدنى )األونروا(،

 ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالىئين 

ووفقا لما نونننننت عليه نشنننننرة األمين العام بشنننننأن إعمال األخالييات على نطاق منظومة األمم المتحدة فإن مكتب األخالييات في  -35

يشننار  في اىتماعات فريق األمم المتحدة لألخالييات  ويد  ننار  مدير مكتب األخالييات باإلنابة بوصننفه عضننوا في الفريق في  البرنامج

  وخالل الفترة المشنننمولة 3102رية للفريق بامنننتثناء اىتماع واحد، وفي اىتماع  نننبكة األخالييات الذي انعقد في ىميع ادىتماعات الشنننه

ق ابالتقرير عالجت اللجنة عددا من القضايا ذات األهمية المشتركة بما فيها بارامترات السرية الخاصة بمكتب لألخالييات، والتنسيق وادتس

يية، وتنفيذ برامج اإليرار المالي، وامتعراض التقارير السنوية ألعضاء الفريق، وميامات وممارمات الحماية فيما يتعلق بالمشورة األخال

ت" امن ادنتقام  ويظهر عمل اللجنة في تقرير األمين العام المقدم لدورة الجمعية العامة الثامنة والسننننتين والمعنون "أنشننننطة مكتب األخاليي

 ( A/68/348)الوثيقة 

ما لتعزيز األمين العام للتعاون على مسننتوى المنظومة بشننأن المسننائل المتعلقة باألخالييات في منظومة األمم المتحدة أنشنئت ودع -36

 نننبكة معنية باألخالييات لونننالح المنظمات متعددة األطراف  ويشنننمل أعضننناء الشنننبكة الموظفين المعنيين  3101يونيو/حزيران  30في 

ين المعنيين العاملين في أمانة األمم المتحدة، وصننننننناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكادتها المتخونننننونننننة، باألخالييات والموظفين الفني

والمؤمننننسننننات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصننننندوق النقد الدولي والكيانات األخرى متعددة األطراف  وعقدت الشننننبكة خمسننننة 
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د أثناء الفترة المشننننننمولة بالتقرير، وركزت ىهودها التعاونية حتى اآلن على إعداد خالصنننننة اىتماعات منذ إنشننننننائها، من بينها اىتماع عق

للممارمنننات المتعلقة بوظائف مكاتب لألخالييات وعلى تبادل التجار  والمواد في مجادت المسنننون والتدريب بشنننأن األخالييات واإليرار 

 المالي والخدمات ادمتشارية بشأن األخالييات 

 الخالصة 

يواصننل مكتب األخالييات بعد خمسننة أعوام من العمل تأكيد أهميته ودور  في تعزيز ثقافة لألخالييات والنزاهة والمسنناءلة داخل  -31

المنظمة مع الوفاء في الويت نفسه بما كلف به من مسؤوليات متزايدة والتغلب على ييود الموظفين  ونظرا للنمو الذي يتضاعف كل منة في 

ات أو طلبات المشورة الموىهة إلى مكتب األخالييات فإن المكتب يتعرض لضغط  ديد لكي يستجيب لما يطلب منه في ظل عدد ادمتفسار

ظروف التوظيف الحالية السننائدة فيه  وفايم من هذا الضننغط تولي رئامننة مكتب األخالييات من ىانب موظف أخالييات يعمل بعض الويت 

مر ننننننح  والسننننننيدة  011  وتم تعيين مديرة ىديدة لألخالييات من بين 3103ي ديسننننننمبر/كانون األول باإلنابة منذ تقاعد المدير السننننننابق ف

Bonnie Green  ممارمنننة مهنية في مجال األخالييات تحظى باحترام  نننديد وتتمتع  3102التي تسنننلمت مهام منونننبها في أبريل/نيسنننان

 ألخالييات في منظمات كبيرة  بكفاءة عالية ولها خبرة وامعة في مجال تطوير وتنفيذ ميامات ا

ويد أثبت فريق األمم المتحدة لألخالييات إنه آلية مفيدة لضننننمان تطبيق معايير األخالييات على نحو متسننننق وتعزيز التآ ر داخل  -38

يات في  بادل بين الزمالء في نطاق مجتمع الممارمننننننات هذا تمكن مكتب األخالي حافظة على من الم البرنامجاألمم المتحدة  وبفضننننننل الت

 ادنتشار في الميدان واتباع أفضل الممارمات 

إبان صندور هذا التقرير  وتوصنى اإلدارة باتخاذ إىراء منريع  للبرنامجومن المتويع أن يسنتكمل العمل في صنياغة مدونة منلو   -39

في  امنننننتراتيجية ىديدة للتدريب وادتوننننال ولتطبيق البرنامجإلصننننندار المدونة باعتبارها منبعا لتعزيز إبرا  المعايير األخاليية في إطار 

 مجال األخالييات 
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 (1)موظفون في البرنامج بعقود لمدة سنة أو أكثرال الملحق الخامس:

 عدد المجموع الفئة 

 النساء

 النسبة

 المئوية للنساء

 27 11 41 وما فويها( 3-موظفو الفئات العليا )برتبة مد

 41 532 295 1 (0-إلى مد 0-الموظفون الفنيون )ف

 69 31 45 الموظفون الفنيون المبتدئون

 42 574 381 1 مجموع الموظفين المعينين دوليا

 37 277 745 موظفون فنيون محليون

 37 118 1 994 2 موظفو فئة الخدمة العامة

 24 549 1 416 6 عقود الخدمات

 29 944 2 155 10 مجموع الموظفين المعينين محليا

 30 518 3 536 11 (2)برنامجمجموع موظفي ال

    

 

 

 

                                                                 
(1)

واتفايات  ، هرا أو أيل للموظفين الفنيين الدوليين والخبراء ادمتشاريين المعينين لمدد يويرة، وموظفي فئة الخدمات العامة المعينين لمدد يويرة 00تستثنى العقود المؤيتة التي مدتها  

 والعمال المؤيتين  البرنامج،خدمة الخاصة، والمتدربين، وعقود المؤلفين، والزمادت، ومتطوعي ال

(2)
  3 وينجزونظامه العالمي للمعلومات  البرنامج، من  بكة 3102يناير/كانون الثاني  02امتخرىت البيانات في  
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 المالمح العالمية للمعونة الغذائيةالملحق السادس: 

 2009 2010 2011 2012 2013* 

 )بماليين األطنان المترية(تسليمات المعونة الغذائية 

 2.7 5 5 6.9 6.3 تسليمات المعونة الغذائية العالمية

 2.4 2.9 3.3 4.3 4 من المجموع البرنامجنويب 

      تسليمات المعونات الغذائية حسب السلعة

 2.2 4.3 4.1 5.9 5.3 الحبو 

 0.5 0.7 0.9 1 1 ملع خالف الحبو 

     )النسبة المئوية(تسليمات المعونة الغذائية العالمية 

      التسليمات حسب القنوات

 2 11 6 5 6 الثنائية

 84 60 69 63 65 المتعددة األطراف

 14 29 25 32 29 غير الحكومية المنظمات

      تسليمات المعونات الغذائية حسب الفئة

 82 70 71 76 75 الطوارئ

 18 27 26 20 21 المشروعات

 0 3 3 4 4 البرامج

      تسليمات المعونات الغذائية حسب اإلقليم

 54 63 62 60 64 أفريقيا ىنو  الوحراء الكبرى

 17 22 21 27 23 آميا

 0 0 0 1 2 الشريية ورابطة الدول المستقلة أوروبا

 5 4 7 8 5 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 24 11 10 4 6 الشرق األومط و مال أفريقيا

      

 8102أبريل/نيسان  82، برنامج األغذية العالمي، لنظام الدولي للمعلومات عن المعونة الغذائية: االمودر مؤيتة  3102بيانات عام 
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3102مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السابع

 

 الكمية

 )طن متري(

 النسبة المئوية

 من المجموع

 المبلغ

 )مليون دوالر(

 النسبة المئوية

 من المجموع

 البلدان النامية

 27 315.9 333 864 704 أيل البلدان نموا

 1 12.1 1 646 41 (1)البلدان المنخفضة الدخل األخرى

 30 348.5 33 404 698 (2)لدان المتومطة الدخل من الشريحة الدنياالب

 21 241.9 18 198 383 (3)البلدان المتومطة الدخل من الشريحة العليا

 79 918.4 86 984 816 1 المجموع الفرعي

     البلدان المتقدمة

 21 242.4 14 855 297 المجموع الفرعي

 100 160.8 1 100 839 114 2 المجموع

     

 

 دوالر أمريكي )طن متري( البلد الرقم 

 البلدان النامية

 846 677 127 364 339 الهند 1

 856 038 126 492 179 تركيا 2

 488 175 67 431 154 إثيوبيا 3

 811 896 55 860 59 إندونيسيا 4

 397 776 47 733 102 باكستان 5

 192 217 47 123 67 مور 6

 777 685 45 651 96 ىنو  أفريقيا 7

 593 297 30 588 87 السودان 8

 264 293 27 616 56 مالوي 9

 506 112 27 639 77  امبيا 10

 811 560 25 652 53 ميانمار 11

 080 956 21 907 54 فيت نام 12

 799 202 21 286 51 ىمهورية تنزانيا المتحدة  13

 221 749 19 707 40 اليمن 14

 830 837 18 575 16 لبنان 15

 186 380 18 146 35 مالي  16

 151 615 13 102 14 األردن  17

 894 822 11 398 31 تايلند 18

                                                                 
(1)

  3101ي عام دودر أمريكي ف 0 112نويب الفرد من الدخل القومي اإلىمالي بلغ  

(2)
  3101دودر أمريكي في عام  2 122دودر أمريكي و 0 114نويب الفرد من الدخل القومي اإلىمالي تراون بين  

(3)
  3101دودر أمريكي في عام  03 322دودر أمريكي و 2 124نويب الفرد من الدخل القومي اإلىمالي تراون بين  
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 دوالر أمريكي )طن متري( البلد الرقم 

 438 078 11 601 22 أوغندا  19

 337 990 10 368 27 كينيا  20

 706 564 10 001 16 هندوراس 21

 423 171 10 395 16 النيجر 22

 689 011 10 874 15 دولة فلسطين 23

 976 430 8 767 16 رواندا  24

 586 036 8 174 12 بنغالديش 25

 451 500 7 683 8 الجمهورية العربية السورية 26

 052 352 7 001 14 بوركينا فامو 27

 659 103 6 640 10 السنغال 28

 894 531 5 740 5 ماليزيا  29

 864 514 5 753 10 البرا يل 30

 707 059 5 767 6 األرىنتين 31

 877 701 4 362 8 يا أوكران 32

 578 525 4 722 9 مو امبيق 33

 940 462 4 479 13 الجزائر 34

 111 573 3 965 5 ىمهورية الكونغو الديمقراطية 35

 205 416 3 621 2 هايتي  36

 440 310 3 919 7 بنن  37

 000 095 3 000 8 أفغانستان 38

 437 551 2 133 3 كولومبيا 39

 936 343 2 947 3 غواتيماد 40

 260 239 2 535 3 الفلبين 41

 846 211 2 838 4 توغو  42

 331 001 2 451 5 غانا  43

 272 917 1 078 1 كوت ديفوار 44

 587 755 1 857 2 نيكاراغوا 45

 129 740 1 732 3 مدغشقر 46

 277 557 1 794 3 كمبوديا  47

 175 517 1 661 3 مري دنكا 48

 683 236 1 249 1 لمتعددة القومياتدولة بوليفيا ا 49

 750 111 1 005 3  مبابوي 50

 651 057 1 258 2 نيبال 51
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3102مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السابع

 دوالر أمريكي )طن متري( البلد الرقم 

 598 020 1 457 1 ىمهورية دو الديمقراطية الشعبية 52

 174 996 846 2 إيران 53

 000 717 197 1 السلفادور 54

 246 716 618 1 الكاميرون 55

 762 631 347 1 تشاد 56

 البلدان النامية

 608 587 534 كوبا 57

 154 534 206 1 بوروندي 58

 494 507 640 إكوادور 59

 812 455 650 باراغواي 60

 152 427 416 الوين 61

 618 423 638 ميراليون 62

 591 410 887 ليبريا 63

 220 273 610 ىنو  السودان  64

 000 197 200 أو باكستان 65

 934 163 103 المكسيك 66

 565 131 200 ىمهورية أفريقيا الومطى  67

 481 86 53 المغر  68

 605 64 128 كا اخستان 69

 058 32 28 بوتان 70

 502 31 440 ناميبيا  71

 838 20 145 طاىيكستان 72

    

 380 399 918 984 816 1   في المائة من حيث القيمة( 19لفرعي )المجموع ا
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 3102مشتريات البرنامج من األغذية لعام  :الملحق السابع

 دوالر أمريكي )طن متري( البلد الرقم 

 البلدان المتقدمة 

 569 619 5 518 12 أمتراليا  1

 476 480 33 930 36 بلجيكا 2

 207 427 22 009 37 كندا  3

 636 312 180 إمتونيا 4

 420 459 44 671 18 فرنسا 5

 009 112 8 133 15 ألمانيا  6

 497 802 35 اليونان 7

 481 607 1 008 1 هنغاريا 8

 871 321 64 آيرلندا 9

 711 453 29 378 42 إيطاليا 10

 085 237 2 938 اليابان 11

 299 681 4 690 8 هولندا  12

 578 923 811 عمان 13

 711 528 54 519 74 ادتحاد الرومي 14

 171 604 1 155 2 المملكة العربية السعودية 15

 451 436 505 إمبانيا  16

 579 603 12 295 14 اإلمارات العربية المتحدة 17

 096 668 144 1 المملكة المتحدة 18

 830 089 18 874 30 الوديات المتحدة األمريكية 19

 676 369 242 855 297   في المائة من حيث القيمة( 30عي )المجموع الفر

 057 769 160 1 839 114 2   المجموع الكلي
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  )بآالف الدوالرات األمريكية( 3103في عام  (1)مجموع المساهمات المؤكدة الملحق الثامن:

مساهمات موجهة متعددة  مساهمات متعددة األطراف المجموع

 األطراف

 

حساح  المجموع  ة المانحةالجه

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنمائية

 عمليات

 طوارئ

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

       000 1       000 1 مورف التنمية األفريقي 

 0     34       34 أندورا

 193 2 860 1 953 35 663 11 965 11 7 482 31 118 95 أمتراليا

     411 853       264 1 النمسا

 002 2 304 1 418 20 586 2 910 3 519 6 786 6 006 37 بلجيكا

دولة بوليفيا المتعددة 

 القوميات

322 322             

 479 1   678 4 120 795     073 7 البرا يل

       208       208 بلغاريا

         501 2     501 2 بوروندي

         227 1     227 1 كمبوديا

 587 4 777 18 731 131 790 112 999 69 875 4 776 28 661 366 كندا 

         411     411 تشاد

             20 20  يلي 

 500   000 2 000 2 000 1   065 1 565 6 الوين

 442 13   100       20 562 13 كولومبيا

ىمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

881         881     

     24 207       231 كوت ديفوار

     210         210 كوبا 

             3 3 يبرص

         200     200 الجمهورية التشيكية

 679 199 3 066 2 322 21 18 228 8 974 32 258 60 الدانمر 

 576 1             576 1 الجمهورية الدومينيكية

الجماعة اديتوادية لدول 

 أفريقيا غر 

500       500       

             248 248 إكوادور

         400   372 773 مور

   85 158         243 إمتونيا

 530 17 040 25 666 92 539 196 794 4     569 336 المفوضية األوروبية

       55       55 ىزر الفارو

                                                                 
)1(

  وهو يراعي التعديالت أو تأكيد تعهدات المانحين البرنامج ( المجموع السنوي لتعهدات المانحين لعمليات  3100لسنة  للبرنامجتعهدات المانحين  مليار دودر أمريكي يمثل أ( 2 2مبلغ  

مجة ورد أرصدة المانحين التي لم يتم صرفها  كما   يؤثر ذلك على المنهجية المستخدمة لتأكيد المساهمات المتعددة السنوات وتعديالت المساهمات مثل إعادة البر3100المخووة فقط لسنة 

مليار دودر أمريكي من اإليرادات  4 2مليون دودر أمريكي عن الريم البالغ  2 23يستثني الريم أيضا المساهمات المقدمة للعمليات الثنائية  ونتيجة لذلك، يتمخض الريم عن ييمة تزيد بمقدار 

  3100لعام  للبرنامجشوف المالية المراىعة النقدية والعينية المبلغ عنه في الك
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  )بآالف الدوالرات األمريكية( 3103في عام  (1)مجموع المساهمات المؤكدة الملحق الثامن:

مساهمات موجهة متعددة  مساهمات متعددة األطراف المجموع

 األطراف

 

حساح  المجموع  ة المانحةالجه

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنمائية

 عمليات

 طوارئ

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

 858 896 1 243 9 049 11     823 7 868 30 فنلندا

 547 261 716 6 599 12 036 4     159 24 فرنسا

 933 1 615 5 698 45 326 108 025 36 608 2 323 32 921 229 ألمانيا

       41       41 اليونان

     536 1       942 478 2 غواتيماد

     484         484 غينيا بيساو

 996 24             996 24 هندوراس

     27 10       37 هنغاريا

 13   45 200 353     611 آيسلندا

المؤتمر الدولي المعني 

 بمنطقة البحيرات الكبرى

60         60     

       840 1     56 896 1 الهند

 820 2             820 2 إندونيسيا

اللجنة الدولية للوليب 

 األحمر

220         220     

 000 17   000 17         000 34 العراق

 649 743 173 3 282 5 485 248 2 803 12 136 23 آيرلندا

         20     20 إمرائيل 

 796 3   976 1 073 2 208 2   713 12 765 22 إيطاليا

 399 4 800 8 939 126 330 78 740 16 659 225 3 433 238 اليابان

             47 47 األردن

         20     20 كا اخستان

     580         580 كينيا

 0     000 42       000 42 الكويت

 27             27 دتفيا

       160       160 ليبريا

     108 217   110 110 434 ليختنشتاين

       48       48 ليتوانيا

 778 2 965 658 1 790 1 003 3 663 255 2 448 12 لكسمبرغ

         825     825 مدغشقر 

     150 860 3       010 4 مادوي

 000 1             000 1 ماليزيا 

    136 48   183 موناكو

             2 2 مو امبيق

         64     64 نيبال
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  )بآالف الدوالرات األمريكية( 3103في عام  (1)مجموع المساهمات المؤكدة الملحق الثامن:

مساهمات موجهة متعددة  مساهمات متعددة األطراف المجموع

 األطراف

 

حساح  المجموع  ة المانحةالجه

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنمائية

 عمليات

 طوارئ

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

 112 1 759 4 155 8 900 6 932   776 44 634 66 هولندا

       710 2     128 5 838 7 نيو يلندا

         000 3   15 015 3 انيكارغو

 598 6 775 2 267 18 190 16 195 497 12 396 25 421 69 النرويج

صندوق األوبك للتنمية 

 الدولية

800         800     

     005 40       47 051 40 باكستان

             22 22 بنما

             271 271 بيرو

     180 1         180 1 الفلبين

     232         232 بولندا

 10             10 البرتغال

 558 42 799 057 4 844 12 626 18   477 9 360 88 ىهات مانحة خاصة

     435         435 يطر

         790 2     790 2 ىمهورية الكونغو 

 822 4   850 3 680 2 000 4     352 15 ىمهورية كوريا

    000 16 000 9 000 25     000 50 ادتحاد الرومي 

         150     150 مان تومي وبرينسيبي

     503 6 930 9 335 4     768 20 المملكة العربية السعودية

         547 4     547 4 ميراليون

             15 15 ملوفاكيا

       39       39 ملوفينيا

 803   309   039 19     150 20 ىنو  أفريقيا 

   728 3           728 3 ىنو  السودان

 072 1 130   021 2   691 691 914 3 إمبانيا 

             9 9 مري دنكا

         195     195 موا يلند

 191 4 127 11 086 8 289 129 067 8 770 78 592 102 السويد

 582 4 794 3 740 33 887 15 812 14 685 5 659 6 474 79 مويسرا

الجمهورية العربية 

 السورية

40 40             

             105 105 ىمهورية تنزانيا المتحدة

             111 111 تايلند

         600     600 تيمور ليشتي

       000 1       000 1 تركيا
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  )بآالف الدوالرات األمريكية( 3103في عام  (1)مجموع المساهمات المؤكدة الملحق الثامن:

مساهمات موجهة متعددة  مساهمات متعددة األطراف المجموع

 األطراف

 

حساح  المجموع  ة المانحةالجه

االستجابة 

 العاجلة*

مشروعات 

 إنمائية

 عمليات

 طوارئ

 عمليات

 ممتدة

 عمليات

 خاصة

 مساهمات

 أخرى*

صندوق األمم المتحدة 

المركزي لمواىهة 

 الطوارئ

143 323       62 039 60 175 21 067 43 

صناديق األمم المتحدة 

المشتركة ووكادتها )ما 

عدا الوندوق المركزي 

 لمواىهة الطوارئ(

77 594 30   11 535 2 587 7 366 24 543 31 533 

         250 1     250 1 اتحاد أمم أمريكا الجنوبية

 50             50 اإلمارات العربية المتحدة 

 256 22 451 30 499 143 503 205 632 20   028 33 369 455 دةالمملكة المتح

 990 8 558 36 594 716 004 642 259 73   000 5 406 482 1 الوديات المتحدة األمريكية

         250     250 البنك الدولي 

         141 4     141 4  امبيا

         

 570 233 275 208 161 576 1 460 609 1 926 370 857 52 953 383 346 382 4 المجموع الكلي

 

 

 425 5       المساهمات الثنائية

 
 *

  المساهمات في الوناديق ادئتمانية وفي الحسابات الخاصة وفي الحسا  العام مساهمات أخرى:
 **

 عالنية حمالت اإلالد تشمل مساهمات القطاع الخاص المنح ادمتثنائية العينية مثل 
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 3102-3101حسب اإلقليم والفئة  (0)النفقات المباشرة ألف: - التاسعالملحق 

                

 2010  2011  2012  2013 

                

آالف الدوالرات  

 األمريكية

النسبة  

 المئوية

آالف  

 األمريكيةالدوالرات 

النسبة  

 المئوية

آالف الدوالرات  

 األمريكية

النسبة  

 المئوية

الدوالرات آالف  

 األمريكية

 النسبة المئوية 

                                

                

 100  693 264 4  100  105 148 4  100  990 768 3  100  330 000 4 المجموع الكلي 

 9  914 376  8  672 348  8  986 315  7  842 287 التنمية  

 78  431 329 3  79  536 288 3  78  212 925 2  80  081 220 3 اإلغاثة  

   453 558 1    214 403 1    243 367 1    195 660 1 الطوارئ 

   979 770 1    322 885 1    969 557 1    885 559 1 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 5  947 205  5  068 216  6  619 217  6  510 221 عمليات خاصة 

ئية، وحسابات األمانة، وأخرىالعمليات الثنا
(3)

  270 898  7  310 173  8  294 830  7  352 401  8 

                

 100  104 303 2  100  966 677 2  100  900 180 2  100  804 340 2 أفريقيا جنوح الصحراء الكبرى 

   54    65    58    59 النسبة المئوية لجميع البلدان

 9  580 196  8  450 219  9  771 200  7  819 169 التنمية 

 82  037 877 1  84  753 241 2  81  579 762 1  85  477 978 1 اإلغاثة 

   843 674    227 026 1    411 794    118 890 الطوارئ 

   194 202 1    525 215 1    168 968    359 088 1 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 7  439 167  6  616 168  7  010 148  6  967 131 اصة عمليات خ

 3  049 62  2  147 48  3  540 69  3  540 60 العمليات الثنائية وحسابات األمانة 

                

 100  443 576  100  925 771  100  289 796  100  743 895 آسيا 

   14    19    21    22 النسبة المئوية لجميع البلدان 

 17  961 95  11  324 83  8  301 62  9  286 84 التنمية 

 77  918 442  82  179 633  87  828 695  86  909 769 اإلغاثة

   666 23    106 179    982 279    383 440 الطوارئ 

   252 419    073 454    846 415    525 329 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 4  280 23  4  925 33  3  529 24  4  622 35 خاصة  عمليات

 2  284 14  3  497 21  2  631 13  1  927 5 العمليات الثنائية وحسابات األمانة 

                                
( ما عدا تكاليف دعم البرامج واإلدارة 0)

             

    سابات الخاصة، وحسابات األمانة التي د يمكن تخويوها حسب المشروع/العملية نفقات تشغيلية تشمل الحسا  العام، والح( 3)
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 3102-3101حسب اإلقليم والفئة  (0)النفقات المباشرة ألف: - التاسعالملحق 

                

 2010  2011  2012  2013 

                

آالف الدوالرات  

 األمريكية

النسبة  

 المئوية

آالف  

 األمريكيةالدوالرات 

النسبة  

 المئوية

آالف الدوالرات  

 األمريكية

النسبة  

 المئوية

الدوالرات آالف  

 األمريكية

 النسبة المئوية 

                                

 100  697 24  100  756 23  100  716 29  100  313 29 أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة

   1    1    1    1 النسبة المئوية لجميع البلدان 

 60  838 14  42  051 10  33  693 9  9  550 2 التنمية 

 38  496 9  56  303 13  66  529 19  89  060 26 اإلغاثة 

   157    204    446 15    683 12 الطوارئ 

   339 9    099 13    083 4    376 13 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 0  56  1  135  1  188  2  704 عمليات خاصة 

ية وحسابات األمانةالعمليات الثنائ
(3)

  -1  0  305  1  267  1  306  1 

                

 100  660 151  100  539 159  100  025 282  100  832 362 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

   4    4    7    9 النسبة المئوية لجميع البلدان

 18  606 26  13  094 20  8  584 21  4  541 13 التنمية 

 41  084 62  51  733 81  64  844 180  66  827 237 اإلغاثة 

   199 3    920 4    683 128    783 177 الطوارئ 

   884 58    813 76    161 52    044 60 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 3  695 4  5  395 7  4  775 10  13  122 47 عمليات خاصة 

 38  275 58  32  317 50  24  822 68  18  342 64 ئية وحسابات األمانةالعمليات الثنا

                

 100  025 895  100  684 346  100  331 275  100  617 197 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

   22    8    7    5 النسبة المئوية لجميع األياليم 

 2  732 13  5  836 16  7  933 19  7  952 13 التنمية 

 96  334 858  92  016 319  86  415 235  92  221 181 اإلغاثة 

   500 773    071 198    605 149    337 122 الطوارئ 

   834 84    945 120    811 85    883 58 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 1  608 7  2  226 5  6  584 17  0  446 عمليات خاصة 

 2  352 15  2  606 5  1  399 2  1  998 1 لعمليات الثنائية وحسابات األمانة ا

                

           ما عدا تكاليف دعم البرامج واإلدارة ( 0)
     ية النفقات التشغيلية تشمل الحسا  العام، والحسابات الخاصة، وحسابات األمانة التي د يمكن تخويوها حسب المشروع/العمل( 3)
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المجموعالثنائية العمليةعملياتاإلغاثةالتنميةالمجموعالثنائية العمليةعملياتاإلغاثةالتنميةالمجموعالثنائية العملية عملياتاإلغاثةالتنميةالمجموعالثنائية العملية عملياتاإلغاثةالتنمية

األمانة وحساباتخاصةاألمانة وحساباتخاصةاألمانة وحساباتخاصةاألمانة وحساباتخاصة
 وأخرى)2( وأخرى)2( وأخرى)2( وأخرى)2(

693 264 4014 947352 431205 329 9143 105376 148 8304 068294 536216 288 6723 990348 768 1733 619310 212217 925 9862 330315 000 8984 510270 081221 220 8423 287الكلي المجموع

الصحراء جنوب أفريقيا

---------------35--35-أنغوال

160 4363-3793450 579110556512-87694 25-068 8158065 02-856959 1بنن

361 802395435 60229 2264 63244 1-450 14435 9617 19113 1-645 1258 8814 01117 1-386 48411 5فاسو بوركينا

468 51723-354 59618 7244 41420-852 45814 3495 6819-899 38215 9483 3122-918 22-بوروندي

658 1710-272 3699 7191 16116-485 07414 8502 26916-548 4243316 4716-212 16514 2الكاميرون

419---1229419--175228---630175---630األخضر الرأس

837 9778223 7395 03816 3411 89310523 0095 33315 6212 61084222 5454 62413 9023 6954523 5632 59917 3 الوسطى أفريقيا جمهورية

251 475723142 16712 886125 6283 072185170 68414 686149 8906 15219167 69416 025143 5578 685832146 36211 678127 6تشاد

446 0438222910 0925 8485 865221279 7355 6993 11-267257 12-610824 11-383226 11-الكونغو

479 007166 6515 82120 140-646 197128 4835 96621 101-564 427143 6182 51918 122-461 234136 9901 23719 115-الديمقراطية الكونغو جمهورية

529 16625 1119652 70128722 60451130 4873 7579926 14610336 9454 56329 4182 3380377 0436 1ديفوار كوت

652 5712-2520 22834312 8816-174 32796615 3312-370 93892511 8-0-137 8018جيبوتي

---------------35--35-إريتريا

268 088326 42912 1259 626278 64126 715358 5096 9696 448316 89728 981391 83721 0503 029339 52927 859478 12532 2983 247416 26إثيوبيا

374 164-088 2692 4192 5912-301 0609 0263 2632--891128 9391 1281-267543 1غامبيا

408 47710 44721 4821 2207 88020 456261 85811 1016 61512 014111 4617 1693 9117-8890 3701 4غانا

621 6--708 9131 4014 988-272 0323 1995 48897212 6309 1392 93927375 9202 1غينيا

404 2853-180 6109382 4633-08761 9663 9297-952 348846 6495-700 4- غينيا- بيساو

797 290194 2-685 822174 54417 122328 1-776 646306 66520 373251 1-590 702228 62521 264214 1-706 655191 21كينيا

769 34917-476 94411 4045 7488-757 8992 2854 9616-636 6881 8563 1576-742 9575ليسوتو

315 86922 975661 40512 1037 21029 8474032 64420 6005 10463034 8921 32-08426 53568319 5111 35414 2ليبريا

928 15012-053 7256 8006 7715-793 9308 3406 25615-450 6347 9517 43715-532 9827 7مدغشقر

405 90473 1-996 50559 01411 14737 1-997 87022 85112 79320-593 4657 93612 69517-818 4239 7مالوي

439 516112 7762 2877 86177 72224 42765 3835362 37651 34411 65917 237591 3897 3188 43213 1-628 2586 5مالي

365 00735 7451 7374 87727 0081 31-4 638419 9923 79627 8853 33411 1-120 4302 4538 80112-503 1497 4موريتانيا

149 50823 1262 1661 3507 07012 86423 6363071 26312 5378 11232 16503 26024 5165 44324 165461 86319 3موزامبيق

605828-222-31622-591-870-0-870-89835-746-ناميبيا

642 39563 5061 6357 76-21 649895 408849227 36210 030210 6766 193106 6872 6778 11989 8806 796239141 6356 211127 7النيجر

802 47717 1-491 83414 7101 34618 1-061 30312 4205 89318 1-608 91910 8075 65318-830 3249 8رواندا

611---20869611--102921850--78743819--665وبرنشيبي تومي ساو

979 17537 1-886 91829 4936 56338 1-897 03330 2146 32116 1-454 43813 0111 96013 1-120 9319 1السنغال

645 59110-036 0191 6219 41211-107 1026 7505 27215 1-397 0808 3566 60011 880621 8158سيراليون

765 47293165 20027 138-634 11316224 50528 196-484 657728137 09820 116-889 611119 3621 91613 104-الصومال

987 051258 5674 36946 208-158 943274 1962 01946 225-605 0106168 9-1 021------السودان جنوب

521 507637248 37722 225-193 044299 8977 25225 266-000 315434 7079 92660 58451363 617704619 62471 639545 1السودان

207 9956-153 0581 7314 672-724 3309401 1962-133 2-415 1323-282 3-سوازيالند

457 93732 1-854 66615 09014 30636 1-821 96218 64415 19537 398921 96017 32018 50234 6482091 96116 15المتحدة تنزانيا جمهورية

440139853126542302188224516 4871-952-654 71-647 1- توغو

771 86655 1-8710 03433 00320 66854 1-1733 16527 90325 32250 2-10410 48621 76827 91355-0170 83838 16أوغندا

435 7238 1-325387 2216 2936 1-398530 9394 08612 1-426 4273 4168 30516 1-372 7408 6زامبيا

605 62389 1-982 87-279 45271-827 70-876 94662-925 148661 12335067680 79-زمبابوي

832 2307 554687-25319 3667 88906-06612 9356 75635-4607 3674 4-982-4 أخرى إقليمية نفقات

104 303 0492 43962 037167 877 5801 966196 677 1472 61648 753168 241 4502 900219 180 5402 01069 579148 762 7711 804200 340 5402 96760 477131 978 8191 169اإلقليم مجموع

)1( واإلدارة البرامج دعم تكاليف عدا ما.

)2( العملية حسب تخصيصها يمكن ال التي األمانة وحسابات الخاصة والحسابات والتأمين العام الحساب مثل التشغيلية.

مالية تسويات تمثل السابقة األرقام.

20102011

  والفئة واإلقليم البلد بحسب2013-2010
)1(
الملحق ال     -    :  المباشرة النفقات

) آ   ال و  ا  ا م    ة(
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المجموعالثنائية العمليةعملياتاإلغاثةالتنميةالمجموعالثنائية العمليةعملياتاإلغاثةالتنميةالمجموعالثنائية العملية عملياتاإلغاثةالتنميةالمجموعالثنائية العملية عملياتاإلغاثةالتنمية

األمانة وحساباتخاصةاألمانة وحساباتخاصةاألمانة وحساباتخاصةاألمانة وحساباتخاصة

 وأخرى)2( وأخرى)2( وأخرى)2( وأخرى)2(

آسيا

818 067163 3165 43414 144-364 204206 0032 15815 189-289 487582194 21914 179-606 553494156 55913 142-أفغانستان

794 94553 1-105 7443 11848 54742 1-415 1562 00038 63544 2-581 7834 73836 45375-793 49232 42بنغالديش

156 52--151 9952 21--994 9091 361--873 0461 192--027 2بوتان

246 73917-332175 34916 56923-165 6155 26917 39115-698 1819 2725 21916-597 45514 1كامبوديا

611 7223 1--888 2171 10314 11--1151 5473 3459 3--2031 4826 95310--530 9الهند

472 5054--967 9983 1105 6481 2971 9431 4941 0698 7636631 6-429 51942310 4881 8-إندونيسيا

466 5211-414 11-538 1996-519 96-825 3538-791 38-472 69230-780 29-الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية

233 60310--631 7199 3986-209112 7036 6049-595 5044 4444 18215-454 8088 6الديمقراطية الشعبية الو جمهورية

ر 007 3317360347 46-477 2301623134 34-764 2863948427 27-178 8722951121 20-ميانما

126 52425 1-493 10916 7607 25336 1-733 77427 8227 11647-7821 92542 9314 13356-660 13749 7نيبال

814 178172169 4641 168-184 689787256 41416 198294238 614339 0581 7787 749327 1162 690868380 82917 728347 13باكستان

539 64525448 6397 40-425 67541633420 19-071 8293820321 20-524 45894012639 38-الفلبين

041 84268813 12311 0741 09211613919 91372618 0157028 6071 72722127 2213173 3661 10971 1النكا سري

ر 168 1345-01519 0565 1517 499369371 4625 2817 8544641 5-863137 9954044655 4- ليشتي تيمو

951951---651650-0--022 5662 454101-859915-56-أخرى إقليمية نفقات

443 284576 28014 91823 961442 92595 497771 92521 17933 324633 28983 631796 52913 82824 301695 74362 927895 6225 90935 286769 84اإلقليم مجموع

المستقلة الدول ورابطة الشرقية أوروبا

632 3--54388 8253 2--868957 9711 3--669 3022 5311 1--424 1061 أرمينيا

1717---1616---8888---أذاربيجان

381--381-5478-473-764553822-338 4-3317 4-جورجيا

380 209562498 3068667 9771351958 7-088 8411836414 13-742 12-0466971 12-قرغيزستان جمهورية

---------------421--421-الروسي االتحاد

287 4112-818 4281 13110 5112-897 1833 7478 10110-255 3912 0658 10--621 4447 2طاجيكستان

----------1--1------أوزباكستان

---------------217--217-أخرى إقليمية نفقات

697 4965630624 8389 75614 30313526723 05113 71610 52918830529 69319 3139 29-0607041 55026 2اإلقليم مجموع

  والفئة واإلقليم البلد بحسب2013-2010
)1(
الملحق ال     -    :  المباشرة النفقات

) آ   ال و  ا  ا م    ة(
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DevelopReliefSpecialBilateralsTotal-المجموعالثنائية العملية عملياتاإلغاثةالتنميةالمجموعالثنائية العملية عملياتاإلغاثةالتنميةالمجموعالثنائية العملية عملياتاإلغاثةالتنمية

ment.OperTrust Fundsاألمانة وحساباتخاصةاألمانة وحساباتخاصةاألمانة وحساباتخاصة

and Others2 وأخرى)2( وأخرى)2( وأخرى)2(

الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا

119 8053-626 5256881 6972-030798 1981 9556 1-296 6019473 5597 2-468 5742 2القوميات المتعددة بوليفيا دولة

---------------442--442- تشيلي

084 27621 8-808 12-957 17412 5-784 7-944 22236 12-722 24-4831 74132 12-743 19-2كولومبيا

626 17714 13-247 2442021 2801-403250715 4691-16261191420-213236كوبا

748748---930930---341 3411 1---6060---الدومينيكية الجمهورية

145 8605 1-290 3-8075 6384 1-170 3-0402 6124 2-430 1-1032 5784 1-540 2-15اإلكوادور

476 7317 4-746 2-033 56415 12-469 2-142 73918 16-403 1-859 52225 22-338 3-السلفادور

848 9697-988 8914 6961 6829 1-357 6575 5172 71213 3-579 2256 7333 51915 1-504 71113غواتيماال

705 73154 6953 9474 33231 95714 39592068 9117 73155 7524 775632150 34410 139-382 122175236 53747 548188هايتي

565 55927 20-329 6771 2765 48931 23-793994 0226 22937 25-183610 43911 53828 20-094 8073 4هندوراس

400 2555 1-458687 5853 7977-417 3712 6404 8158-401 4233 1034 9486-630 5253 1نيكاراغوا

-----1515---99--------بنما

956--956----------------باراغواي

644643---7817811---709 7091 1---147 1541 1--0-7بيرو

345 5202 1-733366459 3503 1-119 3082642 3762 1-86889438 3863-186296 3أخرى إقليمية نفقات

660 275151 69558 0844 60662 53926 317159 39550 7337 09481 02520 822282 77568 84410 584180 83221 342362 12264 82747 541237 13اإلقليم مجموع

أفريقيا وشمال األوسط الشروق

908 21-2-910 21-646 4425-602 25-394 13318-261 18-461 43419 1-027 18-الجزائر

253 33022-477 44611 96610 84912 2-06156 29610 18714-422 6874 5119 448--467 8مصر

452 2--452 2-264 1--264 1-550 3--550 3-035 3--035 3-اإلسالمية إيران جمهورية

584 00641 14-421 76615727 1807720 9822 95252717 21-913 4965 54214 6731 16--402 27116العراق

262 79141-596 490587140 43016 1-060 147147015---102102---األردن

904 142--904 142----------------لبنان

562-438124-186 18-239 9471 16-444 33-240 20411 22------ليبيا

26---26---------------المغرب

261 0964911668 68-252 8256-170 56-500 3801810168 68-427 76-3041230 76-فلسطين دولة

454 269-4417 0196 263-366 5409561069 85965 7482 4846-836 86339 8156 3833-981 79631 1السورية العربية الجمهورية

584--50446537 1--504 1-949 5--949 5------تونس

681 49--681 49----------------تركيا

752 974994315132 469128 1602 084851837113 388108 3473 29160 8034121 84056 0921 2963235739 41735 3اليمن

343 5151-8290-084 27811-806 10-004 4902-513 1-324502-177-أخرى إقليمية نفقات

025 352895 60815 3347 732858 68413 606346 2265 0165 836319 33116 399275 5842 41517 933235 61719 998197 2214461 952181 13اإلقليم مجموع

765 136313 869202 5642 19779 23429 996168 771168-448-1 729084 476204 534155 01816 70231 0211 091174 648138 5885 69426 3أخرى

)1( واإلدارة البرامج دعم تكاليف عدا ما.

)2( العملية حسب تخصيصها يمكن ال التي األمانة وحسابات الخاصة والحسابات والتأمين العام الحساب مثل التشغيلية.

مالية تسويات تمثل السابقة األرقام.

  والفئة واإلقليم البلد بحسب2013-2010
)1(
الملحق ال     -    :  المباشرة النفقات

) آ   ال و  ا  ا م    ة(

2010201120122013
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 3102-3101حسب فئات البلدان ذات الوضع الخاص واألقاليم للفترة  (0)النفقات المباشرة جيم: -الملحق التاسع 
                

 2010    2011    2012    2013   

 
  بآالف الدوالرات األمريكية

النسبة 
  المئوية

بآالف الدوالرات 
  األمريكية

 النسبة 
  مئويةال

بآالف الدوالرات 
  األمريكية

النسبة 
  المئوية

  األمريكيةبآالف الدوالرات 
النسبة 
 المئوية

                               

                            

                

 100.0  345 706 3  100.0  208 637 3  100.0  198 241 3  100.0  923 507 3 التنمية واإلغاثة

                

حسب فئات البرنامج ذات الوضع الخاص 
(3)

                

 59.7  899 211 2  68.7  957 496 2  64.9  005 102 2  67.6  939 371 2 أيل البلدان نموا 

 65.7  605 436 2  88.1  532 205 3  92.9  605 010 3  94.3  053 308 3 بلدان النقو الغذائي المنخفضة الدخل 

                

                حسب المناطق أو مجموعات البلدان 

 55.9  617 073 2  67.7  202 461 2  60.6  350 963 1  61.2  296 148 2 الكبرى أفريقيا ىنو  الوحراء

 14.5  879 538  19.7  503 716  23.4  129 758  24.4  194 854  آميا

 0.7  334 24  0.6  354 23  0.9  222 29  0.8  610 28  طة الدول المستقلةأوروبا الشريية وراب

 2.4  690 88  2.8  827 101  6.2  428 202  7.2  367 251 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 23.5  065 872  9.2  852 335  7.9  349 255  5.6  173 195  الشرق األومط و مال أفريقيا

                

 100.0  914 376  100.0  657 348  100.0  986 315  100.0  842 287 التنمية

                

حسب فئات البرنامج ذات الوضع الخاص 
(3)

                

 70.5  853 265  77.5  246 270  72.4  630 228  71.0  474 204 أيل البلدان نموا 

 87.8  901 330  98.2  237 342  97.1  835 306  96.2  860 276 لدخلبلدان النقو الغذائي المنخفضة ا

                

                حسب المناطق أو مجموعات البلدان

 52.2  580 196  62.9  450 219  63.5  771 200  59.0  819 169 الكبرى أفريقيا ىنو  الوحراء

 25.5  961 95  23.9  324 83  19.7  301 62  29.3  286 84  آميا

 3.9  838 14  2.9  051 10  3.1  693 9  0.9  550 2 أوروبا الشريية ورابطة الدول المستقلة

 7.1  606 26  5.8  094 20  6.8  584 21  4.7  541 13  أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 3.6  732 13  4.8  836 16  6.3  933 19  4.8  952 13  الشرق األومط و مال أفريقيا

                                

 ما عدا تكاليف دعم البرامج واإلدارة ( 0)

 تونيفات فعلية لكل منة ( 3)
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 الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية ألف: -الملحق العاشر 

 2011 2012 2013 

 عدد الجهات الشريكة

 وعاتالمشر

 عدد

 البلدان

 عدد

 (1)المشروعات

 عدد

 البلدان

 عدد

 المشروعات

 عدد

 البلدان

 66 144 63 131 56 126 اليونيسف

 58 108 58 105 50 86 منظمة األغذية والزراعة

 33 59 41 64 38 72 منظمة الوحة العالمية

 35 51 37 54 37 64 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 46 58 42 53 43 59 ة لشؤون الالىئينمفوضية األمم المتحد

حركة الوليب األحمر والهالل األحمر )اللجنة 

الدولية للوليب األحمر، ادتحاد الدولي 

لجمعيات الوليب األحمر والهالل األحمر، 

ىمعيات الوليب األحمر والهالل األحمر 

 الوطنية(

46 

 

 

34  

 

 

51 38 61 41 

 33 42 26 36 22 41 صندوق األمم المتحدة للسكان

برنامج األمم المتحدة المشتر  المعني بفيروس 

 19 23 19 25 23 27 نقو المناعة البشرية/اإليد 

 29 35 18 25 14 27 ىهات أخرى*

 11 12 17 20 24 37 المنظمة الدولية للهجرة

 16 18 14 16 18 22 البنك الدولي

 14 18 10 11 9  11 الوندوق الدولي للتنمية الزراعية

 9 12 8 12 10 18 منظمة العمل الدولية

 13 18 7 10 11 15 اليونسكو

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 

 9 14 7 7 6 8  وتمكين المرأة**

 5 5 3 4 1 1 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 5 5 2 3 2 3 صندوق األمم المتحدة للبيئة

       

       

       

     

 الجهات األخرى تشمل كيانات من يبيل بعثات األمم المتحدة *

ج    3100في هيئة األمم المتحدة للمرأة في يناير/كانون للثاني  صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة** أدم 

 

                                                                 
)1( 

 الخاصة  المشروعات القطرية ت مثل على مستوى األنشطة في البرامج القطرية، والمستوى القطري في المشروعات اإليليمية  وتستثنى من ذلك العمليات
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 الشركاء الوطنيون الشركاء الدوليون 1مجموع عدد الشركاء األهداف االستراتيجية

إنقاذ األروان وحماية مبل كسب العيش  :0الهدف االستراتيجي 

 في حادت الطوارئ
441 (34%) 131 538 

متثمار في تدابير منع الجوع الحاد واد :3الهدف االستراتيجي 

 ادمتعداد للكوارث والتخفيف من حدتها
223 (02%) 68 380 

امتعادة الحياة وم بل كسب العيش  :2الهدف االستراتيجي 

وإعادة بنائها في حادت ما بعد الوراع أو حادت ما بعد 

 الكوارث أو حادت ادنتقال

432 (32%) 113 512 

ونقو التغذية  الحد من الجوع :2الهدف االستراتيجي 

 المزمنين
221 (33%) 127 443 

لحد من على ا تعزيز يدرات البلدان :5الهدف االستراتيجي 

الجوع، بما في ذلك من خالل امتراتيجيات تسليم المسؤولية 

 والمشتريات المحلية

321 (00%) 44 226 

 

 الشركاء الوطنيون الشركاء الدوليون عدد الشركاءمجموع  أنشطة البرامج

 468 70 538 شاء األصولإن

 188 37 225 تنمية القدرات

 81 31 112 النقد والقسائم

 305 83 388 التو يع العام لألغذية

 372 115 487 التغذية

 196 43 239 التغذية المدرمية

 

 الشركاء الوطنيون الشركاء الدوليون عدد الشركاءمجموع  الخدمات

 022 1 171 193 1 تو يع األغذية

 65 32 97 ع النقدتو ي

 27 20 47 تو يع القسائم

 16 12 28 أخرى: تقييمات

 16 2 18 أخرى: توميم المشروعات

 117 27 144 أخرى: الرصد

 205 55 260 أخرى )مثل التخزين والنقل وادختيار وادمتهداف وما إلى ذلك(

 

                                                                 
1
مات غير الحكومية فقط، ولكن أيضا مع أعضاء الحركة الدولية للوليب األحمر والهالل األحمر، ، وليس مع المنظ3102من أىل نقل صورة أكثر  مود عن التعاون المضطلع به في عام  

 ‘  الشركاء’أدرىت هذ  الشراكات في األريام اإلر ادية الواردة أعال  تحت الموطلح العام 

 مالحظات إضافية: 

 ريكا وطنيا  ود يمكن إضافة عدد الشركاء المعروض في الجداول  0 021ي و ريك دول 310 ريكا؛ منهم  0 231مع ما مجموعه  البرنامج، عمل 3102في عام  -0

 في مجموعة متنوعة من أنشطة البرامج/يقدموا مختلف الخدمات، مما يتسبب في تداخل  البرنامجأعال  إلى المجموع الكلي ألن الشركاء الفرديين يمكن أن يتعاونوا مع 

 دي فقط إلىمالي عدد المنظمات الفردية ود يعبر عن حجم التعاون مع الشريك عدد الشركاء الذي ينعكس في أي خانة إر ا -3

 3102التعاون مع الشركاء من المجتمع المدني في عام  باء: –الملحق العاشر 

 (الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرة و)المنظمات غير الحكومي
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 (1)ل للسياسات الذي يجري كل أربع سنواتمؤشرات البرنامج بشأن تنفيذ االستعراض الشامالملحق الحادي عشر: 

 

 

                                                                 
1
ألمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة هذ  مجموعة فرعية من المؤ رات ذات الولة بادمتعراض الشامل للسيامات الذي يجري كل أربع منوات المتفق عليها مع اليونيسيف وبرنامج ا 

  3102وميتم اإلبالغ عنها من خالل تقرير األداء السنوي لعام  3102في أطر النتائج لعام  البرنامججت المجموعة الكاملة من المؤ رات التي يمكن أن يتتبعها للسكان  ويد أدم

 

 

 سنوات أربع كل يجري الذي للسياسات الشامل االستعراضالمؤشرات ذات الصلة ب

3102 

 )النسبة المئوية(

 50  الجنسين بين المساواة لمؤ ر " 3" أو أ"3" الرمز لديها التي المشروعاتالمئوية من  نسبةال

 100 التي تستخدم أدوات ومبادئ موحدة بشأن اإلدارة القائمة على النتائج النسبة المئوية من المكاتب القطرية

 90 النسبة المئوية من البلدان التي لديها امتراتيجية محدثة للحد من مخاطر الكوارث

 مالسال لبناء المتحدة األمم عمل إطاربحوائل تتسق مع  للبرنامجالنسبة المئوية من البرامج القطرية )الجديدة( 

 100 اإلنمائية لمساعدةوا

النسبة المئوية من الدول األعضاء الممثلة من يبل المجلس التنفيذي وتقدم معلومات مرتدة إيجابية بشأن ىودة اإلبالغ 

 100 المؤمسي عن النتائج والوديات، مثل تقرير األداء السنوي
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 لتعزيز التنظيمينظرة عامة على اشر: ع الثانيالملحق 

 

أمريكي مليون دودر  31 يدرها واإلدارة البرامج دعم ميزانية من تكميلية اعتمادات، بتمويل من 3103التعزيز التنظيمي في عام  بدأت عملية

صندوق إلنشاء  (3؛ دارة التغيير تركز على تنفيذ إطار العملإلإلعداد حزمة ( 0(: 3102-3102المجلس كجزء من خطة اإلدارة ) اوافق عليه

  الموظفين في التغييرات إدارة في المرونة لتوفير

يوفر هذا الملحق معلومات إضننننافية عن مجموعة اإلىراءات المنفذة في حزمة والتحسننننينات التنظيمية؛  تقرير األداءمن  األولالجزء  يعرض

 ( 3104-3102في خطة اإلدارة ) الواردالتقرير المؤيت بادمتناد إلى إدارة التغيير، 

 والنفقات االعتمادات

في  14 – أمريكي دودر مليون 0 01 مبلغ أنفق، أمريكي دودر مليون 31 البالغة واإلدارة البرامج دعم ميزانية من التكميلية ادعتمادات من

 :3102في عام  – المائة

 دودر مليون 0 3)مديرا  03مع  عليه متفق خدمة إنهاءمليون دودر أمريكي لتكاليف متعلقة بإدارة التغييرات في الموظفين:  0 01  (0

 2 0فئة الخدمات العامة )موظفا من موظفي  00( وأمريكي دودر مليون 3 2) من الفئة الفنية دوليينالموظفين من ال 33(، وأمريكي

 بنقلمليون دودر أمريكي تتعلق  2 2 مليون دودر أمريكي، وتكاليف إضافية يدرها 2 4إلى المجموع ول ي( لأمريكي دودر مليون

 ين الدوليين؛الموظف

 .0مبين في الشكل على النحو ال، مواضيعدودر أمريكي لتمويل مبعة  مليون 1 1 ( 3

 التنظيمي التعزيز موضوع حسب واإلدارة، البرامج دعم ميزانية من التكميلية االعتمادات: 0الشكل 

 

ا    ا    ة

   ل   ال م 

 صم   الم  مة

ال  ا   

ا  ا   ال  ف   ة

 ق فة ا ل  ا  

وا  ص   والم   لة

  ا   الموا   

ال    ة

مل و   0.38

اعتمادات مسارات عمل التعزيز التنظيمي

)9.9 مليون دوالر أمريكي(

مل و   0.48

مل و    0.22 

مل و   2.36

مل و    5.07

مل و   1.21

مل و   0.12

استهالك الميزانية
(بما في ذلك تكاليف التغيير في الموارد البشرية)مليون دودر أمريكي  31= مجوع الميزانية المعتمدة 

(في المائة 14)مليون دودر أمريكي  0 01= مجموع المبلغ الملتزم به والمنفق بالفعل 
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 تفاصيل األهداف واألساس المنطقي والتقدم لكل مسار عمل

 النواتج واألثر األنشطة ساس المنطقيالهدف واأل مسار العمل

 االستراتيجية

0-0 

 تفعيل الخطة ادمتراتيجية

 

 أكمل

ل من تنفيذ الخطة ادمتراتيجية بشك البرنامجتحديد العقبات التي تمنع 

 كامل وإ التها

 األساس المنطقي 

عددا من األدوات الجديدة لتنفيذ التحول إلى المساعدة  البرنامجأدخل 

دائما مع ادحتياىات المحددة ولم تدمج  متوائمةولكنها لم تكن الغذائية، 

  البرنامجبامتمرار في أماليب عمل 

  0المرحلة 

أدت المشاورات مع المديرين اإليليميين والمديرين القطريين إلى 

إعداد توصيات لالمتثمارات على الوعيدين اإليليمي والقطري؛ 

 ذية للموافقة  ويدمت النتائج إلى فريق اإلدارة التنفي

  3المرحلة 

التنسيق مع عمليات التغيير األخرى؛ النظر في التوصيات 

( وإعداد 3104-3102الموافق عليها أثناء إعداد خطة اإلدارة )

وثيقة الفريق المرىعي لالمتعراض الشامل للسيامات الذي 

 يجري كل أربع منوات 

 تقدير الفجوات في تحقيق األهداف ادمتراتيجية •

توصية بشأن اتخاذ إىراءات  21 تحسين •

 وادمتثمارات والمدخرات والعمليات 

 ( 3104-3102مدخالت لخطة اإلدارة ) •

ىمع الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الخطة 

 ادمتراتيجية الجديدة

 التصميم التنظيمي

3-0  

 ادنتقال إلى التوميم التنظيمي الجديد

 

 أ كمل

 يمي الجديد  ضمان التنفيذ الفعال للتوميم التنظ

 األساس المنطقي 

 تتطلب العملية التنسيق لضمان ادنتقال السلس 

  0المرحلة 

 إعداد وتنفيذ عملية إعادة التكليف الخاصة  

  3المرحلة 

تحديد ادحتياىات، وإنشاء وحدة دعم ادنتقال وإعداد يوائم 

   لالنتقال

  2المرحلة 

 عال التسليم الفإضفاء الطابع المؤمسي على التغييرات وضمان 

تنفيذ التوميم التنظيمي الجديد وفقا للخطة في  •

 لتمكين المكاتب القطرية  3102فبراير/ باط 

إكمال عملية إعادة تكليف كبار الموظفين  •

من  221من كبار المديرين و 011والموظفين: 

 موظفي الفئة الفنية 

 إطالق أداة النقل العالمي  •

المرتدة من امتخدام ما تم تعلمه والمعلومات  •

عمليات إعادة التكليف العادية وعمليات الموارد 

 البشرية األخرى

3-3  

تنفيذ التوميم التنظيمي الجديد في المكاتب 

 اإليليمية

 

 أ كمل

 ضمان التنفيذ الفعال والمنسق لدور المكاتب اإليليمية الذي أعيد تعريفه

 األساس المنطقي 

من  على نحو أكثر فعالية لبرنامجاتمكين المكاتب اإليليمية لدعم عمليات 

خالل امتعراض وتكييف الهياكل التشغيلية والتنظيمية في ضوء 

 ادمتراتيجيات اإليليمية واحتياىات المكاتب القطرية 

  0المرحلة 

تحليل الفجوات في أدوار المكتب اإليليمية والمساءلة فيها 

 رومسؤوليات لتقدير أوىه القوور، وتحديد مجادت لالمتثما

 وتحديد اإلىراءات الال مة لبناء الخبرات والقدرات المطلوبة  

  3المرحلة 

للهيكل التنظيمي  إعداد نموذم أمامي موحد •

 مكاتب اإليليمية ووظائفهالل

تحليل الفجوات، واتخاذ تدابير لتمكين المكاتب  •

 اإليليمية من أداء دورها الجديد 

 إعداد خطط انتقال المكاتب اإليليمية  •
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المساعدة في تخطيط ادنتقال في حلقات عمل لنوا  المديرين 

 اإليليميين؛ ووضع خطة عمل لالنتقال  

  2المرحلة 

إدمام احتياىات المكاتب اإليليمية في خطة اإلدارة 

(3102-3104) 

تحويل ىميع الوظائف ذات الولة من المقر إلى  •

 المكاتب اإليليمية 

 ية مد الفجوات الهيكلية في اعتمادات الميزان •

تقديم دعم المكاتب اإليليمية إلى المكاتب القطرية بما 

 يتما ى مع األهداف

3-2  

امتعراض حضور المكاتب القطرية ونماذم 

 التشغيل

 

 ىار

 

مقابل الخطة ادمتراتيجية  للبرنامجتقييم الحضور القطري 

(، وخطوط ادتجا  في الجوع وموء التغذية وفرص 3102-3102)

 الشراكة  

 لمنطقي األساس ا

يسمح له بمعالجة انعدام األمن الغذائي من  للبرنامجإن الحضور الميداني 

خالل مساعدة المستفيدين في حادت الطوارئ ودعم التنمية اديتوادية 

وادىتماعية  ويجب أن تتنامب المساعدة مع احتياىات المستفيدين لكي 

 بالكفاءة والفعالية  البرنامجتتسم امتجابات 

  0المرحلة 

، ونماذم التشغيل والموارد البرنامجىمع معلومات عن حضور 

 لوضع خط األماس  

  3المرحلة 

بالتشاور مع أصحا  التقييم القطرية وأطر إعداد معايير 

 المولحة الداخليين  

  2المرحلة 

ونماذم التشغيل في إعداد خيارات بشأن الحضور القطري 

 اإلدارة المستقبل على أماس المرحلة الثانية لخطة 

(3102-3102 )  

إعداد امتعراض لحضور المكاتب القطرية  •

ونماذم التشغيل إلدخالها منويا في خطط اإلدارة 

 في المستقبل 

إعداد نهج موحد للتقييم بشأن الحضور القطري  •

من المشاورات مع أصحا  المولحة الداخليين؛ 

وامتنادا إلى احتياىات المستفيدين والقدرات 

 القومي  الوطنية والدخل

بلدا لمواصلة التحليل؛ وإعداد نموذم  02تحديد  •

تنفذ   3102عام  COPrOMأمامي بشأن 

المكاتب اإليليمية والمكاتب القطرية، بدعم من 

 مكتب نائب المدير التنفيذي/مدير اإلدارة العامة 

خارىيا؛ وهو يوفر  COPrOMيمكن التحقق من  •

 مدخال للتشاور مع النظراء الوطنيين 

 3102ت للمستقبل يجري إعدادها في عام خيارا •
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 تفاصيل األهداف واألساس المنطقي والتقدم لكل مسار عمل

 النواتج واألثر األنشطة ساس المنطقيالهدف واأل مسار العمل

 تعزيز إدارة موارد المكاتب القطرية 3-2

 

 ىار

 

 تحسين إدارة الموارد بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية 

 األساس المنطقي 

بما أن المكاتب القطرية هي األير  إلى المستفيدين، فإنها مركز الثقل 

 ل منامب ؛ ويجب تمكينها دمتخدام الموارد بشكللبرنامج

  0المرحلة 

 ىمع البيانات األمامية وإعداد أداة معيارية 

  3المرحلة 

 إعداد طريقة لتحسين تقييم الكفاءة في أكبر المكاتب القطرية 

  2المرحلة 

في مكاتب يطرية مختارة لتجميع خطط تنفيذ مشروعات تجريبية 

 العمل وخريطة الطريق لتسليم األداة 

 دارة الموارد طرائق وأدوات دمتعراض إ •

مشروعات تجريبية تؤدي إلى تحسين امتخدام  •

 الميزانية 

تحسين الطرائق واألدوات وتسليمها حسبما هو  •

 3102مقرر في عام 

3-2  

 امتعراض حضور مكاتب ادتوال

 

 أكمل

امتعراض تغطية مكاتب ادتوال والتواصل لوضع توىيه لتحقيق 

 أفضل أداء وييمة مقابل المال  

 نطقي األساس الم

مكاتب ادتوال مسؤولة عن العاليات مع الجهات المانحة، والعاليات 

 دختواصات أكثر فعالية المشتركة بين الوكادت وادتوادت وفقا 

  0المرحلة 

 إعداد معايير لتقدير مكاتب ادتوال وتطبيقها 

  3المرحلة 

 تحديد التغييرات وتنفيذها

 معايير تقدير مكاتب ادتوال  •

 ىديدة  اختواصات •

 عمليات أمثل •

 إدارة الموارد البشرية

2-0  

امتعراض عمليات الموارد البشرية وتحديد 

 التحسينات

 

 ىار

إىراء امتعراض لعمليات التوظيف وإعادة التكليف والتريية، باإل ارة 

 إلى إدارة األداء، لتعزيز عمليات إدارة وتنمية الموظفين  

 األساس المنطقي

 يضايا تتعلق بإدارة  ؤون الموظفين حدد الوفاء بالغرض 

  0المرحلة 

 امتعراض عمليات الموارد البشرية الحالية 

  3المرحلة 

 تحديد التحسينات وأولوياتها 

  2المرحلة 

ادنتهاء من التوصيات المتعلقة بامتراتيجية الموارد البشرية 

3102-3102  

  2المرحلة 

 تنفيذ التوصيات

 بشرية تقرير عن عمليات الموارد ال •

 خطة تنفيذ  •

يبول إيجابي لعملية التريية المعز ة؛ وتحديد  •

 المر حين الواعدين 

إطار التقييم الوظيفي، وبرنامج تنمية المهارات  •

القيادية، وبرنامج إطار المسار الوظيفي، 

وامتراتيجية التنوع، وامتراتيجية الموارد البشرية 

  3102تم التكليف بإىرائها ىميعا في نهاية عام 

توصيات دمتراتيجية الموارد البشرية من حيث  •

التطوير التنظيمي، ومشاركة الموظفين، وتنمية 

 المواهب وإدارة األداء 
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يدرات الموظفين المعنيين بالموارد البشرية  تنمية •

 لدعم دورهم كشركاء في األعمال 

نظم يائمة على التكنولوىيا لتحسين أداء الموارد  •

 3102م البشرية مقرر وضعها في عا

2-3  

 مشروع نقل الموظفين المعينين محليا

 

 ىار

إعداد نظم للتعايد ونظم إدارية لنقل الموظفين المعينين محليا من العمل 

وفقا لقواعد ولوائح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى العمل وفقا لقواعد 

 /منظمة األغذية والزراعة  البرنامج

 األساس المنطقي 

 نفيذي يرار المدير الت

  0المرحلة 

 المسائل التي تحتام إلى معالجة، وخيارات التنفيذتحديد 

 واإلىراءات  

  3المرحلة 

 وضع ميامة ىديدة، مع اإلىراءات اإلدارية والقانونية 

  2المرحلة 

تقييم الخيارات لنقل الموظفين العاملين بعقود محددة المدة إلى 

ة بموادر خارىية مع ادمتعانعقود منظمة األغذية والزراعة 

في خدمات كشوف المرتبات، وادمتيا ات والمستحقات إلى 

مركز خدمة لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في كوبنهاغن 

 على أماس امترداد التكاليف

  2المرحلة 

تحديث بيانات الموارد البشرية في نظام وينجز؛ وإصدار عقود 

 ىديدة للموظفين الوطنيين

وطنيون وفقا للوائح منظمة يعمل الموظفون ال •

األغذية والزراعة؛ ويدير برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي التأمين ادىتماعي والمعا ات والحوادث 

 المتولة بالعمل أو المطالبات المتعلقة بالمرض  

 دليل ىديد، ونظم وعمليات لتكنولوىيا المعلومات  •

امتعراض تجريبي ألنواع العقود للموظفين  •

المحليين دختبار امتبدال عقود الخدمة  الميدانيين

 بتعيينات محددة المدة أو اتفايات الخدمة الخاصة

2-2  

 امتراتيجية إدارة وتنمية الموارد البشرية

 

 ىار

لدعم التوميم  البرنامجإعداد امتراتيجية إلدارة وتنمية يوة عمل 

 التنظيمي الجديد  

 األساس المنطقي 

فيها  التحديث لتنعكس البرنامجلبشرية في تتطلب امتراتيجية الموارد ا

 ( 3104-3102كل من مبادئ "الوفاء بالغرض" والخطة ادمتراتيجية )

  0المرحلة 

، وامتعراض مراىعة المهارات المؤمسيةامتعراض تقارير 

   عملية الموارد البشرية وادمتقواء العالمي للموظفين

  3المرحلة 

 تحديد مبادرات إدارة الموظفين  

  2لمرحلة ا

 وتنميتها البرنامجامتراتيجية إلدارة يوة عمل  •

  البرنامجيدرات موظفي  تنميةامتعراض برامج  •

 إعادة إطالق برنامج القيادة العالمية  •

 إطار تعلم وتنمية ىديد ونظام تعلم ىديد •
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 تفاصيل األهداف واألساس المنطقي والتقدم لكل مسار عمل

 النواتج واألثر األنشطة ساس المنطقيالهدف واأل مسار العمل

 والتنمية التنظيميةتنفيذ مبادرات متعلقة بالتعلم 

 أساليب العمل

2-0  

 ض أماليب العملتحديد نطاق امتعرا

 

 ىار

 مواءمة أماليب العمل األمامية مع التوميم التنظيمي الجديد  

 األساس المنطقي 

 الحاىة إلى معالجة الفجوات وادختالدت في العمليات الحالية 

  0المرحلة 

 تحديد مجادت للتحسين في حلقات عمل لتحقيق العملية األمثل 

  3المرحلة 

ب المزيد من الدرامة، وتوميع نطاق تحديد المجادت التي تتطل

امتعراض العمليات لتغطية العمليات اإلدارية وتلك المتولة 

 بالموارد البشرية 

  2المرحلة 

 تنفيذ التحسينات

تحسينا على فريق اإلدارة التنفيذية،  23عرض  •

بوصفهم ذوي أولوية، إلدارة مالمل  02وتحديد 

لموارد التوريد، وإدارة دورات البرامج، وإدارة ا

 وامتخدامها، والرصد واإلبالغ والتقييم  

إدرام الموارد البشرية والعمليات واإلدارة واألمن  •

  3في المرحلة 

تحسينات في إدارة دورات البرامج، ونماذم 

الشراكات إلطار عمل األمم المتحدة والعمليات 

للمساعدة اإلنمائية/خطة عمل البرامج القطرية، 

والخدمات، وإدارة مالمل وتوريد األغذية والسلع 

اإلمدادات، والعاليات مع العمالء، وتقييمات 

 المكاتب القطرية 

 الشراكات

2-0  

 وضع امتراتيجية للشراكات

 

 ىار

تحديد إىراءات لتعزيز الشراكات القائمة وبناء  راكات ىديدة، ود ميما 

 على الوعيد الميداني  

 األساس المنطقي 

ات فعالة لالمتفادة من المزايا النسبية وتحقيق هنا  حاىة إلى إيامة  راك

 وفورات 

  0المرحلة 

وضع مبادئ وممارمات لتنظيم ترتيبات الشراكات وتوىيه عملية 

 اختيار الشركاء ليوافق عليها المجلس  

  3المرحلة 

 وضع خطة تنفيذ  

  2المرحلة 

 تنفيذ اإلىراءات ذات األولوية 

في الدورة  امتراتيجية  راكة للموافقة عليها •

   3102السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

"الشريك المفضل"  البرنامجخطة عمل ليوبح  •

في المساعدة الغذائية، وإعداد مبادئ للشراكة، 

، امجللبرنوتعزيز فهم المقترحات القيمة الفريدة 

 واختيار الشركاء وإدارة الشراكات 

من المقرر إنشاء مركز موارد الشراكات؛ واتخاذ  •

 اءات أخرى فيما بعدإىر
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 تفاصيل األهداف واألساس المنطقي والتقدم لكل مسار عمل

 النواتج واألثر األنشطة ساس المنطقيالهدف واأل مسار العمل

 اإلدارة التنفيذية

4-0  

 تعزيز أداء ومساءلة المديرين

 

 ىار

، رنامجالبتحديد تدابير لتعزيز أداء المديرين وإعداد الجيل القادم من يادة 

 وخاصة النساء  

 األساس المنطقي 

الحاىة إلى الدية في عملية إدارة األداء من حيث مساءلة المديرين عن 

 وارد، وتحقيق النتائج وادلتزام بالسيامات امتخدام الم

إعداد اتفايات األداء لكبار المديرين تغطي المساءلة وتفويض 

 السلطة 

إعداد عمليات منتظمة محسنة لتخطيط األداء وامتعراض النتائج 

 على المستوى الفردي والمكاتب القطرية والمقر 

 PROMISتنفيذ نظم مثل نظام معلومات إدارة المشروعات 

 لدعم صنع القرار 

 البرنامجإعداد إطار للمساءلة في 

دي ومساع ،المدير التنفيذي ياتفايات األداء لنائب •

  ورئيس الديوان ،المدير التنفيذي

 ين المدير تحسين عملية امتعراض النتائج لكبار •

عملية منقحة لتخطيط وامتعراض األداء على  •

مستوى المكاتب، مع التركيز على المعلومات 

رتدة من المكاتب المبلغة؛ وتنقيح التوىيه الم

 والتدريب  

تحسين الروابط بين إدارة األداء على مستوى  •

 المكاتب وإدارة األداء الفردي 

في  3102-3102ة ينتائج اإلدارالإدرام إطار  •

  PROMISنظام 

في منطقة إضافية أخرى  PROMISنشر نظام  •

 3102في عام 

4-3  

 امتعراض اإلدارة التنفيذية

 

 أكمل

امتعراض عمليات صنع القرار واإلدارة التنفيذية لضمان المساءلة 

 والريابة  

 األساس المنطقي 

الحاىة إلى هياكل فعالة لونع القرار وتدفق المعلومات لتحقيق 

 الالمركزية في الميدان 

  0المرحلة 

 تحليل العمليات الحالية واللجان ومكتب المدير التنفيذي 

  3المرحلة 

 الخيارات المتاحة للتحسين  تحديد

  2المرحلة 

 تنفيذ التغييرات في مكتب المدير التنفيذي واللجان

تحسينات في فريق اإلدارة التنفيذية من حيث صنع  •

 القرار والتتبع والمتابعة 

أداء فريق القيادة التابع للمدير التنفيذي، تحسين  •

س ورئيونائب المدير التنفيذي/مدير اإلدارة العامة 

 ، مع رصد األداء في نهاية العام يوانالد

 تقييم مستقل في نهاية العام لإلدارة التنفيذية  •

تركيز مكتب المدير التنفيذي على دعم المدير  •

 التنفيذي واإلدارة التنفيذية الفعالة 
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 تفاصيل األهداف واألساس المنطقي والتقدم لكل مسار عمل

 النواتج واألثر األنشطة ساس المنطقيالهدف واأل مسار العمل

 ثقافة االلتزام والتواصل والمساءلة

2-0  

 ن هج ىديدة للتواصل والتعلم 

 

 ىار

 ام والتواصل والمساءلة  إرماء ثقافة من ادلتز

 األساس المنطقي 

التواصل والتعلم عنوران رئيسيان في مسارات العمل األخرى: هنا  

حاىة إلى آليات تواصل لتمكين اإلدارة العليا من تعزيز التغيير في 

 الثقافة وتتبعه 

 تحديد وإيامة ينوات اتوال مثل: 

 حوار اإلدارة التنفيذية مع الموظفين؛  •

فولية لجميع الموظفين، برئامة المدير اىتماعات  •

 التنفيذي، وعقد اىتماعات إضافية حسب الحاىة؛ 

إضفاء الطابع المؤمسي على مفهوم "مجرد السؤال" للمدير  •

 التنفيذي؛

 ادمتقواءات العالمية للموظفين؛  •

 إلى المزيد من اللغات  WFPgoترىمة محتوى مويع  •

 

تم ادطالع على مويع "مجرد السؤال"  •

؛ وعقد 3102مرة بحلول نهاية عام  00 342

اىتماعات فولية لجميع الموظفين برئامة المدير 

التنفيذي؛ وعقد اىتماعات ومؤتمرات فيديوية 

مفتوحة بشكل منتظم بشأن مواضيع معينة؛ وتم 

مرة على مويع ادىتماع العالمي  3111ادطالع 

  3102لإلدارة المنعقد في روما في عام 

ت لالمتقواء العالمي للموظفين لوحدا متابعة ا •

 وتأييد  من يبل أمين المظالم  3103لعام 

امتخدام مويع على اإلنترنت الداخلي للمرامالت  •

 المؤمسية

 تنظيم رمائل اإلدارة التنفيذية  •

 رمومات بيانية ىديدة لتقرير األداء السنوي  •

؛ وأصبحت WFPgoصفحة من  02ترىمة  •

بخدمات " الخاصة البرنامجخدمة "ىديد في 

ادمتشارات واألخالييات للموظفين متاحة اآلن 

 باللغة اإلمبانية والفرنسية 

 بالمجتمعات ادتوال"  بكةإلى  البرنامجانضم  •

لتحسين  ،"الكوارث من المتضررة المحلية

ادتوادت مع المجتمعات المحلية ومنع 

 ادمتغالل وادعتداء الجنسيين  

ادتوادت ومائل إعالم على اإلنترنت ودليل  •

 للموظفين 

اإلعالمية يخلو  البرنامجتحليل مستقل لتغطية  •

 في المائة منها إيجابي 12إلى أن 
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  المحتويات

 الصفحة 

  :  3102لعام  ية العالميلبرنامج األغذ وتوصيات المجلس التنفيذيقرارات 

 3   (01/3/3102-01)روما، قرارات وتوصيات الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي  :األولالقسم 

  

 02 (6/6/3102-2)روما،  قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي: الثانيالقسم 

  

 31 (7/00/3102-4)روما،  قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي: الثالثالقسم 

  

 

  



 

1 

المجلس االقتصننننننادي واالجتماعي للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي المقدم إلى التقرير السنننننننوي 

 2013بشأن أنشطته في عام  ومجلس منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 
، يتشرف EB.A/2/2000قرار المجلس التنفيذي عمال ب، وياألساسمن النظام  2 –لمــادة السادسة وفقا ل

المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي بأن يقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة 

 .للنظر فيه تقريرهاألغذية والزراعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 القسم األول

  هيئة مكتب المجلس التنفيذي
 Vladimir Kuznetsov السيد :الرئيس

 (االتحاد الروسي)

 Marieta Okenkováة السيد :العضو المناوب
 (ا)سلوفاكي

  Evelyn A. Stokes-Hayford سعادة السيدة :نائب الرئيس
 (غانا)

 Frank Mutubila السيدسعادة  :العضو المناوب
 (زامبيا)

 Lupino Lazaro Jrد السي :عضو
 (الفلبين)

 سعادة السيد حسن الجنابي :العضو المناوب
 (العراق)

 Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo سعادة السيد :عضو
 (المكسيك)

  Sylvia María Leticia Wohlers de Meieة السيد :العضو المناوب
 (غواتيماال)

 Thomas Wriessnig السيدسعادة  :عضو
 (ألمانيا)

 Elizabeth Petrovski ةالسيد :العضو المناوب
 (الواليات المتحدة األمريكية)

 Silvia María Álvarez Rossell السيدة :المقرر
 (كوبا)

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية األولى
 

 01/3/3102-01روما، 

 

القرارات والتوصيات 

 المعتمدة

 األعمال جدول من 41 البند

 

 

 

 

 

 

 
قرارات وتوصيات الدورة العادية األولى للمجلس 

 3142التنفيذي، 

 

 

 

 

 
 

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نرتنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذية العاملي 

 

Distribution: GENERAL 
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 7 اعتماد جدول األعمال 

 7 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2013/EB.1/1  7 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

  التقارير السنوية

2013/EB.1/2  المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية  2012التقرير السنوي لعام

 والزراعة

1 

  

  مسائل الموارد والمالية والميزانية

2013/EB.1/3 1 تعيين المفتش العام ومدير مكتب الرقابة 

  

  التقييمتقارير 

2013/EB.1/4  تقرير موجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية

العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في 

 تشاد، ورد اإلدارة عليه

1 

2013/EB.1/5 المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية  تقرير موجز عن التقييم

العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في 

 بنغالديش، ورد اإلدارة عليه

1 

2013/EB.1/6 ن ألمم المتحدة لشؤون الالجئيموجز التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوضية ا

وبرنامج األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في 

 األوضاع الممتدة، ورد اإلدارة عليه 

1 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2013/EB.1/7  1 311011بوركينا فاسو  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2013/EB.1/8  1 311100النيجر  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2013/EB.1/9  01 311002زمبابوي  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  المسائل التنظيمية واإلجرائية

2013/EB.1/10 ( 3100-3102برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) 01 

   

  مسائل التنظيم واإلدارة
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 الصفحة  

2013/EB.1/11 01 تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي 

  

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2013/EB.1/12 01 3103التنفيذي لعام  ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس 

   

 00 جدول األعمال  الملحق األول 
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 القرارات والتوصيات
 اعتماد جدول األعمال 

 .اعتمد المجلس جدول األعمال 

 3102فبراير/شباط  01 

  

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر 

)االتحاد الروسييي، القائمة  Vladimir Kuznetsovوفقا لالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي، انتخب المجلس السيييد  

( عضييوا سييلوفاكيا، القائمة هاء) Marieta Okenková( لمنصييب الرئيس لفترة سيينة وا دة. وانتخب السيييدة هاء

 مناوبا. 

)غانا، القائمة ألف( نائبا للرئيس. وانتخب سعادة  Evelyn A. Stokes-Hayfordوانتخب المجلس سعادة السيدة 

 )زامبيا، القائمة ألف( عضوا مناوبا. Frank Mutubilaالسيد 

)الفلبين، القائمة باء(؛ وسعادة السيد  Lupino Lazaro Jrوانتخب المجلس الممثلين التالية أسماؤهم: السيد 

Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo )؛ وسعادة السيد )المكسيك، القائمة جيمThomas Wriessnig 

ى. االنتخابية الثالث األخر البرنامج)ألمانيا، القائمة دال( أعضاء للمكتب لفترة سنة وا دة؛ ممثلين بذلك قوائم 

 (؛ والسيدة العراق، القائمة باء)  سن الجنابيوانتخب المجلس أيضا سعادة السيد 

Sylvia María Leticia Wohlers de Meie ماال، القائمة جيم(؛ والسيدة )غواتيElizabeth Petrovski 

 )الواليات المتحدة األمريكية، القائمة دال( أعضاء مناوبين.

)كوبا،  Silvia María Álvarez Rossellووفقا للمادة الثانية عشييرة من الالئحة الداخلية، عي ن المجلس السيييدة 

 .2013القائمة جيم( مقررا للدورة العادية األولى لعام 

 2013فبراير/شباط  01 

  

وسيتنفذ األمانة القرارات والتوصييات الواردة في هذا التقرير في ءيوء مداوالت المجلس، والتي سيترد نقاطألا األسياسيية في ملخل أعمال 

 الدورة.

 

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2013/EB.1/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

أ اط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذية. وسييييترد النقاط الرئيسييييية للعرض وتعليقات المجلس عليه في ملخل  

 أعمال الدورة.

 3102فبراير/شباط  01
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 التقارير السنوية

2013/EB.1/2  المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية  2012التقرير السنوي لعام

 والزراعة

المقدم إلى المجلس االقتصيييادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة  2012وافق المجلس على "التقرير السييينوي لعام  

التقرير ، إ الة EB.A/11/2004(. وطلب المجلس، عمال بقراره WFP/EB.1/2013/4األغذية والزراعة" )

ا بقرارات المجلس مشييييفوع السيييينوي إلى المجلس االقتصييييادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية والزراعة

 وتوصياته.

 2013فبراير/شباط  01 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2013/EB.1/3 تعيين المفتش العام ومدير مكتب الرقابة 

)المملكة المتحدة( كمفتش  David Johnsonبناء على توصييييية المدير التنفيذي، وافق المجلس على تعيين السيييييد  

 .3107مارس/آذار  20إلى  3102أبريل/نيسان  0عام ومدير لمكتب الرقابة لفترة أربع سنوات اعتبارا من 

 2013فبراير/شباط  19  

 

 تقارير التقييم

2013/EB.1/4  تقرير موجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية

العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في تشاد، 

 ورد اإلدارة عليه

بيييين مفوءييية األميييم المتحيييدة لشييي ون  أ يياط المجليييس علميييا بالوريقيية "تقريييير ميييوجز عييين التقييييم المشيييتر  

الالجئييين وبرنييامج األغذييية العييالمي ألريير مسيياهمة المسيياعدات الدذائييية فييي إيجيياد  لييول دائميية لالجئييين فييي 

( ورد اإلدارة عليييييه الييييوارد فييييي WFP/EB.1/2013/6-A + CORR.1األوءييييام الممتييييدة فييييي تشيييياد" )

مزيييييد مييين اإلجييييراءات بشيييأن التوصيييييات ، و يييل علييييى اتخييياذ WFP/EB.1/2013/6-A/Add.1الوريقييية

 مع مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.

 3102فبراير/شباط  01 
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2013/EB.1/5  تقرير موجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية

إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في 

 ورد اإلدارة عليه  بنغالديش،

أ اط المجلس علما بالوريقة "تقرير موجز عن التقييم المشييييييتر  بين مفوءييييييية األمم المتحدة لشيييييي ون الالجئين  

 في األوءيام الممتدة في وبرنامج األغذية العالمي ألرر مسياهمة المسياعدات الدذائية في إيجاد  لول دائمة لالجئين

-WFP/EB.1/2013/6( ورد اإلدارة عيليييييه اليوارد فيي اليوريييقييية WFP/EB.1/2013/6-Bبينيديالدييش" )

B/Add.1 و ل على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشييييأن التوصيييييات مع مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس ،

 أرناء مناقشته.

 3102فبراير/شباط  01  

  

2013/EB.1/6  موجز التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

وبرنامج األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع 

 الممتدة، ورد اإلدارة عليه

التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوءية األمم المتحدة موجز التقرير أ اط المجلس علما بالوريقة " 

لش ون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألرر مساهمة المساعدات الدذائية في إيجاد  لول دائمة لالجئين في 

 ( ورد اإلدارة عليه الوارد في الوريقةWFP/EB.1/2013/6-Cاألوءام الممتدة" )

 WFP/EB.1/2013/6-C/Add.1 و ل على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة ،

 االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.

 2013فبراير/شباط  01 

  

 لغرب أفريقياالحافظة اإلقليمية 

2013/EB.1/7  311011بوركينا فاسو  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"بناء القدرة على  311011الممتدة المقتر ة لإلغارة واإلنعاش في بوركينا فاسو وافق المجلس على العملية  

 (.WFP/EB.1/2013/8-A/1الصمود، والحد من سوء التدذية " )

 3102فبراير/شباط  01 

  

2013/EB.1/8  311100النيجر  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

مليييون دوالر أمريكييي للعملييية الممتييدة لإلغاريية واإلنعيياش  062.1زيييادة الميزانييية بمبليي  وافييق المجلييس علييى  

ديسيييمبر/كانون األول  20مييارس/آذار إليييى  0، مييع تمدييييدها لعشييرة أشيييألر اعتبييارا مييين 311100فييي النيجييير 

3102 (WFP/EB.1/2013/8-B.) 

 3102فبراير/شباط  01  



 

01 

  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 

2013/EB.1/9  311002 زمبابوي –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"االسييييييتجيابية لال تيياجات  311402وافق المجلس على العمليية الممتيدة المقتر ية لإلغيارية واإلنعياش لزمبيابوي  

 (.WFP/EB.1/2013/8-A/2الدذائي" )اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود أمام انعدام األمن 

 3102فبراير/شباط  01 

 المسائل التنظيمية واإلجرائية

2013/EB.1/10 ( 3100-3102برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) 

(" 3104-3102المجلس علما بالوريقة "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) أ اط 

(WFP/EB.1/2013/10 بالصيدة التي اقتر تألا هيئة المكتب واألمانة، وكما تم تعديلألا بإءافة )

بشأن المساواة بين الجنسين للنظر فيه في الدورة العادية الثانية في عام  البرنامجتحديل عن سياسة 

3104. 

  

 مسائل التنظيم واإلدارة

2013/EB.1/11  برنامج األغذية العالميتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل 

أ اط المجلس علما بالمعلومات والتوصيييييييات الواردة في الوريقة المعنونة "تقارير و دة التفتيش المشييييييتركة ذات  

 .(WFP/EB.1/2013/11/Rev.1)العالمي"  األغذية الصلة بعمل برنامج

 2013فبراير/شباط  01 

 

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2013/EB.1/12  3103ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

"، وسييييترد 2012الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  وافق المجلس على الوريقة "مشييييروم ملخل أعمال 

 .WFP/EB.2/2012/15النسخة النألائية منه في الوريقة 

 2013فبراير/شباط  01 
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 الملحق األول

 جدول األعمال

 )للموافقة(اعتماد جدول األعمال  -0

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر -3

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة -2

 التقارير السنوية -4

  للموافقة(المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية والزراعة  2012التقرير السنوي لعام( 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -0

 للموافقة( تعيين مدير مكتب الرقابة( 

 )للنظر(التقييم  تقارير -0

المتحدة لشيي ون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألرر مسيياهمة  تقرير موجز عن التقييم المشييتر  بين مفوءييية األمم (أ

 المساعدات الدذائية في إيجاد  لول دائمة لالجئين في األوءام الممتدة في تشاد، ورد اإلدارة عليه

 ةتقرير موجز عن التقييم المشييتر  بين مفوءييية األمم المتحدة لشيي ون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألرر مسيياهم (ب

   األوءام الممتدة في بندالديش، ورد اإلدارة عليهالمساعدات الدذائية في إيجاد  لول دائمة لالجئين في 

موجز التقرير التجميعي لسيييلسيييلة التقييمات المشيييتركة بين مفوءيييية األمم المتحدة لشييي ون الالجئين وبرنامج األغذية  (ج

 دائمة لالجئين في األوءام الممتدة، ورد اإلدارة عليهالعالمي ألرر مساهمة المساعدات الدذائية في إيجاد  لول 

 المسائل التشغيلية

 )للموافقة على أساس عدم االعتراض( البرامج القطرية -3

  (3101-3102) 311424نيكاراغوا 

 )للموافقة(المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها  -2

 العمليات الممتدة لإلغارة واإلنعاش (أ

  200509بوركينا فاسو 

  200453زمبابوي 

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغارة واإلنعاش  (ب

  200051النيجر 

  



 

03 
 

 )للعلم( عن المسائل التشغيليةتقارير المدير التنفيذي  -4

 المشروعات اإلنمائية التي وافق عليألا المدير التنفيذي (أ

 (3103ديسمبر/كانون األول  20 –يناير/كانون الثاني  0)

  311233بيساو  -غينيا 

  311310ساو تومي وبرينسيبي 

  311214توغو 

  311202سوازيلند  

  311431سوازيلند 

  311412تونس 

 ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليألا المدير التنفيذيالزيادات في  (ب

 (3103ديسمبر/كانون األول  20 –يناير/كانون الثاني  0)

 العمليات الممتدة لإلغارة واإلنعاش التي وافق عليألا المدير التنفيذي (ج

 (3103ديسمبر/كانون الثاني  20 –يوليو/تموز  0)

  311210الجزائر 

 ت العمليات الممتدة لإلغارة واإلنعاش التي وافق عليألا المدير التنفيذيالزيادات في ميزانيا (د

 (3103ديسمبر/كانون الثاني  20 –يوليو/تموز  0)

 عمليات الطوارئ التي وافق عليألا المدير التنفيذي، أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (ه

 (3103 ديسمبر/كانون الثاني 20 –يوليو/تموز  0)

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -0

 للعلم(( 3104-3102عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) برنامج( 

 مسائل التسيير واإلدارة -6

  للنظر(البرنامج تقارير و دة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل( 

 )للموافقة( 3103ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  -7

 مسائل أخرى -1

  ة تقرير شفوي عن االجتمام المشتر  للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحد

المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، للسكان/مكتب األمم 

 )للعلم( وبرنامج األغذية العالمي

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة -1
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 القسم الثاني

  هيئة مكتب المجلس التنفيذي
 Vladimir Kuznetsov السيد الرئيس

 )االتحاد الروسي(

  Marieta Okenkováالسيدة العضو المناوب
 )سلوفاكيا(

 Evelyn Anita Stokes-Hayfordسعادة السيدة  نائب الرئيس
 )غانا(

  Frank Mutubila سعادة السيد العضو المناوب
 )زامبيا(

  Lupino Lazaro, Jr السيد عضو
 (الفلبين)

 سعادة السيد حسن الجنابي العضو المناوب
 )العراق(

 Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo سعادة السيد عضو
 )المكسيك(

 Sylvia María Leticia Wohlers de Meieالسيدة  العضو المناوب
 (غواتيماال)

  Thomas Wriessnigسعادة السيد عضو
 (ألمانيا)

 Elizabeth Petrovskiالسيدة  المناوبالعضو 
 (الواليات المتحدة األمريكية)

 Andrée-Caroline Mebandé Bateالسيدة  المقرر

 (الكاميرون)

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 6/6/3102-2روما، 

 

القرارات والتوصيات 

 المعتمدة

 من جدول األعمال 04البند 

 

 

 

 

 

 

 

قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس 

 3102التنفيذي، 

 

 

 

 

 

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)على العنوان التالي:  اإلنرتنتشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذية العاملي 

 

Distribution: GENERAL 

WFP/EB.A/2013/14 
6 June 2013 

ORIGINAL: FRENCH 



 

15 

 جدول المحتويات

 الصفحة  

 07 اعتماد جدول األعمال 

 07 تعيين المقرر 

   

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2013/EB.A/1  07 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

 التقارير السنوية

2013/EB.A/2  07 2012تقرير األداء السنوي لعام 

 

 قضايا السياسات

2013/EB.A/3 ( 3107-3100الخطة االستراتيجية للبرنامج) 07 

2013/EB.A/4  01 (3107-3102البرنامج للشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه )استراتيجية 

2013/EB.A/5  01 تحديث عن دور البرنامج في نظام المساعدة اإلنسانية 

2013/EB.A/6 01 تحديث عن سياسة التغذية في البرنامج 

 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2013/EB.A/7  01 3103المراجعة لعام الحسابات السنوية 

2013/EB.A/8  تعيين عضوين من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين/تجديد فترة عضوين من أعضاء

 لجنة مراجعة الحسابات

01 

2013/EB.A/9  01 موعد تقديم خطة اإلدارة –من النظام المالي  3-1استعراض المادة 

2013/EB.A/10  01 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

2013/EB.A/11  التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي، ومذكرة من المدير التنفيذي

 التقرير السنوي للمفتش العام بشأن

01 

2013/EB.A/12  البرنامج تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن العمل مع شركاء التعاون، ورد إدارة

 عليه

31 

2013/EB.A/13 ،ورد إدارة البرنامج  تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن استخدام النقد والقسائم

 عليه

31 

2013/EB.A/14 31 تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي 

 

 تقارير التقييم

2013/EB.A/15  31 ، ورد اإلدارة عليه3103تقرير التقييم السنوي لعام 

 

   

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2013/EB.A/16 ( ورد اإلدارة عليه3100-3117تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للنيجر ،) 30 
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 الصفحة  

2013/EB.A/17  30 311060كوت ديفوار  –المشروعات اإلنمائية 

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا 

2013/EB.A/18  30 (3101-3102مشروع البرنامج القطري المشترك لرواندا ) –البرامج القطرية 

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 

2013/EB.A/19  30 311001جمهورية الكونغو الديمقراطية  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية آلسيا 

2013/EB.A/20  (، ورد اإلدارة 3103-3111ليشتي ) -تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لتيمور

 عليه

30 

2013/EB.A/21  33 311023 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  الوسطىالحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا 

2013/EB.A/22 ( ورد اإلدارة 3103-3111تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لقيرغيزستان ،)

 عليه

33 

2013/EB.A/23  33 (3107-3102) 311321مصر  –البرامج القطرية 

2013/EB.A/24  33 311023اليمن  –المشروعات اإلنمائية 

   

 مسائل أخرى

2013/EB.A/25  الزيارة المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق تقرير عن

األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وهيئة األمم 

  د ميانمارالمتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العالمي إلى بانكوك في تايلند وجمهورية اتحا

33 

   

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2013/EB.A/26  32 3102ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

   

   

 30 جدول األعمال  الملحق األول
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 القرارات والتوصيات
 اعتماد جدول األعمال 

 .المجلس جدول األعمالاعتمد  

 3102يونيو/ زيران  2  

  

 تعيين المقرر 

 Andrée-Caroline Mebandé Bateعين المجلس، وفقا للمادة الثانية عشييييييرة من الئحته الداخلية، السيييييييدة  

 .3102)الكاميرون، القائمة ألف( مقررا للدورة السنوية لعام 

 3102يونيو/ زيران  2 

  

القرارات والتوصيييات الواردة في هذا التقرير في ءييوء مداوالت المجلس، التي سييترد نقاطألا األسيياسييية في ملخل أعمال وسييتنفذ األمانة 

 الدورة.

 

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2013/EB.A/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

النقاط الرئيسيييية للعرض باإلءيييافة إلى تعليقات المجلس في أ اط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذية. وسيييترد  

  .ملخل أعمال الدورة

 3102يونيو/ زيران  2 

  

 التقارير السنوية

2013/EB.A/2  3103تقرير األداء السنوي لعام 

( مع مال ظة أنه يتضيمن Rev/WFP/EB.A/2013/4.0) 3103وافق المجلس على تقرير األداء السيينوي لعام  

 في تلك السنة. البرنامجسجال شامال ألداء 

 2013يونيو/ زيران  2 

  

 قضايا السياسات

2013/EB.A/3 ( 3107-3100الخطة االستراتيجية للبرنامج) 

(، وفقيا WFP/EB.A/2013/5-A/1(" )3107-3104) للبرننامجوافق المجلس على "الخطية االسييييييتراتيجيية  

م له في دورته العادية  0السييادسيية ـييييييي للمادة  من الالئحة العامة. ويتطلع إلى إطار النتائج االسييتراتيجية الذي سيييمقد 

 .3102الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 

 كما أ اط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 3102يونيو/ زيران  2 
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2013/EB.A/4  (3107-3102وتعبئة الموارد منه )استراتيجية البرنامج للشراكة مع القطاع الخاص 

(" 3107-3102للشراكة مع القطام الخاص وتعبئة الموارد منه ) البرنامجوافق المجلس على "استراتيجية  

(WFP/EB.A/2013/5-B.) 

 3102يونيو/ زيران  4 

  

2013/EB.A/5 تحديث عن دور البرنامج في نظام المساعدة اإلنسانية 

في نظام المساعدة اإلنسانية"  البرنامجأ اط المجلس التنفيذي علما بالوريقة "تحديل عن دور  

(WFP/EB.A/2013/5-C.) 

 3102يونيو/ زيران  0 

  

2013/EB.A/6 تحديث عن سياسة التغذية في البرنامج 

 .(WFP/EB.A/2013/5-E)" البرنامجأ اط المجلس علما بوريقة "تحديل عن سياسة التدذية في  

 3102يونيو/ زيران  0 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية 

2013/EB.A/7  2012الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 إن المجلس: 

، مقترنة بتقرير مراجع الحسييابات الخارجي، 2012لعام  للبرنامجوافق على الحسييابات السيينوية المراجعة  (0

 )ب( من النظام األساسي؛ 6 –الرابعة عشرة عمال بالمادة 

لشطب الخسائر النقدية والمبال   2012دوالر أمريكي من الحساب العام في عام  632 889ال ظ استخدام  (3

 المستحقة؛ 

 تشكل جزءا من النفقات التشديلية في نفس الفترة. 2012ال ظ أن خسائر ما بعد التسليم للسلع في عام  (2

 المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدةكما أ اط  

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 3102يونيو/ زيران  4 

  

2013/EB.A/8  تعيين عضوين من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين/تجديد فترة عضوين من أعضاء لجنة

 مراجعة الحسابات 

وافق المجلس على تعين العضوين التاليين في فريق اختيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات ألغراض اختيار ارنين،  

 أو التجديد الرنين، من أعضاء اللجنة،  سب االقتضاء: 

  السيدZulfiqar Haider Khanالممثل الدائم المناوب لباكستان، ممثال عن المجلس التنفيذي ، 

  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma الممثل الدائم المناوب للمكسيك، ممثال عن المجلس ،

 التنفيذي 

 وطلب إلى فريق االختيار أن يرفع توصياته إلى المديرة التنفيذية ورئيس المجلس.

 

 كما أ اط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 
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(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 3102يونيو/ زيران  4 

  

2013/EB.A/9  خطة اإلدارةموعد تقديم  -من النظام المالي  3-1استعراض المادة 

من النظام المالي، توز م بموجبه خطة اإلدارة المقتر ة على أعضاء  3-1وافق المجلس على تعديل في المادة  

المجلس في موعد يسبق انعقاد دورته العادية األخيرة من كل سنة تقويمية بثالرين يوما على األقل. وطلب من األمانة 

أيام من انعقاد المشاورة غير الرسمية األخيرة بشأن خطة  01دارة قبل تقديم مسودة مقتطفات رئيسية من خطة اإل

  تى ت خذ جميع التعليقات والشواغل في الحسبان قبل وءع الوريقة في صيدتألا النألائية.اإلدارة المقتر ة 

 كما أ اط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 3102يونيو/ زيران  0 

  

2013/EB.A/10 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

 (.WFP/EB.A/2013/6-D/1أ اط المجلس علما بالوريقة المعنونة "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" ) 

 كما أ اط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 3102يونيو/ زيران  0 

  

2013/EB.A/11  التقرير السنويالتقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي، ومذكرة من المدير التنفيذي بشأن 

 للمفتش العام

 أ اط المجلس علما بـ "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي" 

 (WFP/EB.A/2013/6-E/1 + Corr.1) ومذكرة من المدير التنفيذي 

(WFP/EB.A/2013/6-E/1/Add.1)  العمل الرقابي المنفذ والمبل  عنه لم يكشف أية نقاط ءعف وال ظ أن

قد يكون لألا أرر سلبي على  البرنامجهامة في عمليات الرقابة الداخلية أو الحوكمة أو إدارة المخاطر المعمول بألا في 

 .تحقيق أهدافه

 التحسين.وشجع المجلس اإلدارة على االستفادة من الفرص التي أبرزها التقرير لتحقيق مزيد من 

 كما أ اط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 

 

 3102يونيو/ زيران  4
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2013/EB.A/12 ،ورد إدارة البرنامج عليه  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون 

أ اط المجلس علما بالوريقة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون"  

*(WFP/EB.A/2013/6-F/1ورد اإلدارة ) عليه الوارد في الوريقة 

WFP/EB.A/2013/6-F/1/Add.1،  و ل على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة

 االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.

 كما أ اط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 3102يونيو/ زيران  4 

  

2013/EB.A/13  ورد إدارة البرنامج عليه النقد والقسائم،استخدام تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن 

استخدام النقد والقسائم" أ اط المجلس علما بالوريقة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن  

(WFP/EB.A/2013/6-G/1)،  ورد اإلدارة عليه الوارد في الوريقةWFP/EB.A/2013/6-G/1/Add.1، 

 التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.و ل على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن 

 كما أ اط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 والزراعة وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 3102يونيو/ زيران  4 

  

2013/EB.A/14 تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي 

 (.WFP/EB.A/2013/6-H/1أ اط المجلس علما بالوريقة "تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي" ) 

 المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدةكما أ اط  

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2013/5-A/2 ،) 

 وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

(WFP/EB.A/2013/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2013/5-A/3.) 

 3102يونيو/ زيران  4 

 تقارير التقييم

2013/EB.A/15  ورد اإلدارة عليه، 3103تقرير التقييم السنوي لعام 

بالوريقة "تقرير التقييم السيييييينوي لعام   (، ورد اإلدارة WFP/EB.A/2013/7-A" )*3103أ اط المجلس علما 

اتخيياذ مزيييد من اإلجراءات بشيييييييأن ، و ييل على WFP/EB.A/2013/7-A/Add.1عليييه الوارد في الوريقيية 

 التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.

 3102يونيو/ زيران  4 
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 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا 

2013/EB.A/16  (، ورد اإلدارة عليه3100-3117للنيجر )تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية 

(" 3100ـ3117علما بالوريقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للنيجر )أ اط المجلس  

(WFP/EB.A/2013/7-C/Rev.1 ورد اإلدارة عليه الوارد في الوريقة ،) 

(WFP/EB.A/2013/7-C/Add.1 و ل ،)على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع  البرنامج

 أرناء مناقشته.مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس 

 3102يونيو/ زيران  0 

  

2013/EB.A/17  311060كوت ديفوار - –المشروعات اإلنمائي 

"دعم البرنامج المتكامل الستدامة المطاعم  311460وافق المجلس على المشروم اإلنمائي المقترح لكوت ديفوار  

 (.WFP/EB.A/2013/9-A/1) المدرسية"

 3102يونيو/ زيران  0 

  

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2013/EB.A/18  ( 3101-3102)مشروع البرنامج القطري المشترك لرواندا  –البرامج القطرية 

(، وإطار WFP/EB.A/2013/8/2( )3101-3102وافق المجلس على البرنامج القطري المشييييييتر  لرواندا ) 

تائج والموارد )برنامج  ية يتحملألا WFP/EB.A/2013/8/2/Add.1األغذية العالمي للن  البرنامج( بتكلفة إجمال

 مليون دوالر أمريكي.  20قدرها 

 3102يونيو/ زيران  0 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2013/EB.A/19  311001جمهورية الكونغو الديمقراطية  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

العمليييية الممتيييدة المقتر ييية لإلغارييية واإلنعييياش فيييي جمألوريييية الكونديييو الديمقراطيييية وافيييق المجليييس عليييى  

"المسييياعدة الدذائييييية الموجألييية إلييييى ءييييحايا النيييزام المسييييلى والمجموعيييات الضييييعيفة األخييييرى"  311041

(WFP/EB.A/2013/9-B/2.) 

 3102يونيو/ زيران  0 

  

 الحافظة اإلقليمية آلسيا 

2013/EB.A/20  ورد اإلدارة عليه(3103-3111ليشتي ) -لتيمور موجز عن تقييم الحافظة القطرية تقرير ، 

 "(3103-2008ليشتي ) -لتيمور أ اط المجلس علما بالوريقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية  

(WFP/EB.A/2013/7-D ورد اإلدارة عليه الوارد في الوريقة ،)WFP/EB.A/2013/7-D/Add.1 ، و ل

 على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.

 3102يونيو/ زيران  6 
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2013/EB.A/21  311023 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 311023لإلغارة واإلنعاش المقتر ة لجمألورية كوريا الشعبية الديمقراطية  وافق المجلس على العملية الممتدة 

 (.WFP/EB.A/2013/9-B/1"الدعم التدذوي لألطفال والنساء" )

 3102يونيو/ زيران  6 

  

 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2013/EB.A/22  ورد اإلدارة عليه(3103-3111)تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لقيرغيزستان ، 

(" 3103-3111أ اط المجلس علما بالوريقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لقيرغيزستان ) 

(WFP/EB.A/2013/7-B)  ورد اإلدارة عليه الوارد في الوريقةWFP/EB.A/2013/7-B/Add.1 وشجع ،

 على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.

 3102يونيو/ زيران  6 

  

2013/EB.A/23  ( 3107-3102) 311321مصر  –البرامج القطرية 

وافق المجلس، على أسيييياس اسييييتثنائي، وبعد النظر على النحو الواجب، على مشييييروم البرنامج القطري المقترح  

طنا  74 133(، الذي تبل  متطلباته من األغذية WFP/EB.A/2013/8/1( )3107-3102) 311321لمصييييير 

ليون دوالر أمريكي؛ ومع التكاليف المصا بة فإن م 1.2مليون دوالر أمريكي ومن القسائم  03متريا بتكلفة قدرها 

 مليون دوالر أمريكي. 17.3تبل   البرنامجالتكلفة اإلجمالية التي يتحملألا 

 3102يونيو/ زيران  6 

  

2013/EB.A/24  311023اليمن -المشروعات اإلنمائية 

الدذائية لتشيجيع تعليم البنات" "المسياعدة  311423وافق المجلس على المشيروم اإلنمائي المقترح لليمن  

(WFP/EB.A/2013/9-A/2.) 

 3102يونيو/ زيران  6 

 

 مسائل أخرى

2013/EB.A/25  تقرير عن الزيارة المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وهيئة األمم المتحدة المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

 للمرأة وبرنامج األغذية العالمي إلى بانكوك في تايلند وجمهورية اتحاد ميانمار

أ اط المجلس علما بالوريقة المعنونة "تقرير عن الزيارة المشتركة التي قامت بألا المجالس التنفيذية لبرنامج األمم  

األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة األمم المتحدة  المتحدة اإلنمائي/صندوق

للطفولة وهيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العالمي إلى بانكو  في تايلند وجمألورية اتحاد ميانمار 

(WFP/EB.A/2013/13/Rev.1.) 

 3102يونيو/ زيران  6 
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 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2013/EB.A/26  3102ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

"، وسيترد النسيخة 3102للمجلس التنفيذي لعام  األولىالدورة العادية  وافق المجلس على "مشيروم ملخل أعمال 

 .WFP/EB.1/2013/12النألائية منه في الوريقة 

 3102يونيو/ زيران  6 
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 الملحق األول 

 جدول األعمال

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال -0

  تعيين المقرر -3

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي -2

 التقارير السنوية -4

  للموافقة( 2012تقرير األداء السنوي لعام( 

 قضايا السياسات -0

 )للموافقة(( 3107-3104) للبرنامجالخطة االستراتيجية  (أ

 )للموافقة( (3107-3102وتعبئة الموارد منه ) للشراكة مع القطام الخاص البرنامجاستراتيجية  (ب

 )للعلم(في نظام المساعدة اإلنسانية  البرنامجتحديل عن دور  (ج

 )للعلم(لفيروس نقل المناعة البشرية واإليدز  البرنامجمعلومات محدرة عن تصدي  (د

 )للعلم(تحديل بشأن سياسة التدذية  (ه

 )للعلم(تحديل عن تنفيذ إطار برنامج األغذية العالمي للمساءلة عن تعميم المساواة بين الجنسين  (و

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -6

 )للموافقة( 3103الحسابات السنوية المراجعة لعام  (أ

تعيين عضييييوين من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين/تجديد فترة عضييييوين من أعضيييياء لجنة مراجعة  (ب

 )للموافقة(الحسابات 

 )للموافقة(موعد تقديم خطة اإلدارة  –من النظام المالي  3-1استعراض المادة  (ج

 )للنظر(التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات  (د

 )للنظر(ومذكرة من المدير التنفيذي  )للنظر( للبرنامجتش العام التقرير السنوي للمف (ه

 )للنظر(عليه  البرنامجتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العمل مع شركاء التعاون، ورد إدارة  (و

 )للنظر(تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن استخدام النقد والقسائم، ورد اإلدارة عليه  (ز

 )للنظر(تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي  (ح

 )للعلم(تحديل الالئحة المالية  (ط

) ـيييييييي( من الالئحة  4-02و 4-03تقرير المدير التنفيذي بشييأن اسييتخدام المسيياهمات واإلعفاءات من التكاليف )المادتان  (ي

 )للعلم(العامة( 

 )للعلم(( 3103ديسمبر/كانون األول  20-انون الثانييناير/ك 0) التقرير السنوي بشأن استخدام آليات التمويل بالسلف ( 

 )للنظر( تقارير التقييم -7

 ، ورد اإلدارة عليه 3103تقرير التقييم السنوي لعام  (أ

 (، ورد اإلدارة عليه 3103-3111تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمألورية قيرغيزستان ) (ب
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 (، ورد اإلدارة عليه3100-3117للنيجر)تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية  (ج

 (، ورد اإلدارة عليه 3103-2008تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لتيمور ليشتي ) (د

 )للعلم( الة تنفيذ توصيات التقييم  (ه

 المسائل التشغيلية

 )للموافقة( البرامج القطرية -1

 (3107-3102) 311321 البرنامج القطري لمصر 

  (3101-3102القطري المشتر  لرواندا )مشروم البرنامج 

 )للموافقة( المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها -1

 المشروعات اإلنمائية (أ

  311460كوت ديفوار 

  311400اليمن 

 العمليات الممتدة لإلغارة واإلنعاش (ب

  311023جمألورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

  311041جمألورية الكوندو الديمقراطية 

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -01

 ( 3104-3102برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ))للعلم( 

 مسائل التسيير واإلدارة -00

 كلمة الأليئات الممثلة للموظفين أمام المجلس (أ

 ))للعلم 3103ديسمبر/كانون األول  20 –يناير/كانون الثاني  0تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة  (ب

 )للعلم(من األغذية  البرنامجمعلومات محدرة عن مشتريات  (ج

 للعلم()تقرير إ صائي عن تشكيل مال  الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في برنامج األغذية العالمي  (د

 )للعلم( للبرنامجالتقرير األمني  (ه

 )للموافقة( 3102ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  -03

 مسائل أخرى -02

  تقرير عن الزيارة المشتركة للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم

 لم()للعئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العالمي المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهي

  ة تقرير شييييفوي عن االجتمام المشييييتر  لمكاتب المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صييييندوق األمم المتحد

أة، مم المتحدة للمرللسيكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشياريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وهيئة األ

 )للعلم( وبرنامج األغذية العالمي

  .التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة -04
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 20 اعتماد جدول األعمال 

 20 تعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2013/EB.2/1 20 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

   

  قضايا السياسات

2013/EB.2/2 20 دور البرنامج في بناء السالم في بيئات االنتقال 

2013/EB.2/3  20 3107-3100إطار النتائج االستراتيجية لبرنامج األغذية العالمي للفترة 

2013/EB.2/4  23 المنقحةسياسة التغذية المدرسية 

2013/EB.2/5 23 آخر مستجدات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

   

  مسائل الموارد والمالية والميزانية

2013/EB.2/6  ( 3106-3100خطة البرنامج لإلدارة) 23 

   

  تقارير التقييم

2013/EB.2/7  (، 3100-3111األصول في صمود سبل العيش في بنغالديش )تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء

 ورد اإلدارة عليه
22 

2013/EB.2/8 ( ورد 3101-3113تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في نيبال ،)

 اإلدارة عليه
22 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2013/EB.2/9  22 010121البرنامج القطري لمالي  –ميزانيات األنشطة اإلنمائية الزيادات في 

2013/EB.2/10  20 311311المشروع اإلنمائي لتشاد  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

2013/EB.2/11  20 311311تشاد  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2013/EB.2/12  20 311012النيجر  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2013/EB.2/13  20 311011أمريكا الوسطى  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية آلسيا  

2013/EB.2/14  20 311211 بوتان –المشروعات اإلنمائية 

2013/EB.2/15  20 311007أفغانستان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 

2013/EB.2/16 ( ورد اإلدارة عليه3103-3111تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكونغو ،) 20 

2013/EB.2/17 20 012011البرنامج القطري لمدغشقر  –اإلنمائية  الزيادات في ميزانيات األنشطة 

2013/EB.2/18  20 311612جمهورية تنزانيا المتحدة  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 
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 الصفحة  

2013/EB.2/19 20 تقرير عن الزيارة الميدانية للمجلس التنفيذي لجمهورية الكونغو الديمقراطية 

   

 وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالحافظة اإلقليمية للشرق األوسط 

2013/EB.2/20 ( ورد اإلدارة عليه3103-3101تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للسودان ،) 26 

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2013/EB.2/21  26 311001البرنامج القطري لبوروندي  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

2013/EB.2/22  26 311073جنوب السودان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2013/EB.2/23  26  311311إثيوبيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  المسائل التنظيمية واإلجرائية

2013/EB.2/24  26 (3100-3100السنتين )برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2013/EB.2/25  27 3102ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

   

 21 جدول األعمال  الملحق األول 
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 القرارات والتوصيات

 األعمالاعتماد جدول  

 اعتمد المجلس جدول األعمال. 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  4 

  

 تعيين المقرر 

)سلوفاكيا، القائمة هاء(  Marieta Okenkováعيّن المجلس، وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية، السيدة  

 .3102مقررا للدورة العادية الثانية لعام 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  4 

  

سيتنفذ األمانة القرارات والتوصييات الواردة في هذا التقرير في ءيوء مداوالت المجلس، والتي سيترد نقاطألا األسياسيية في ملخل أعمال 

 الدورة.

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2013/EB.2/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

أ اط المجلس علما بعرض المدير التنفيذي. وسييييترد النقاط الرئيسييييية للعرض باإلءييييافة إلى تعليقات المجلس في  

 ملخل أعمال الدورة. 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  4 

 

 قضايا السياسات

2013/EB.2/2 دور البرنامج في بناء السالم في بيئات االنتقال 

-WFP/EB.2/2013/4في بنيياء السييييييالم في بيئييات االنتقييال" ) البرنننامجوافق المجلس على الوريقيية "دور  

A/Rev.1وأشار إلى أنه ،): 

  ؛3104يتطلع إلى إ اطته علما بالتقدم المحرز في تنفيذ السياسة في دورته العادية الثانية لعام 

  رته السنوية دوويتطلع إلى النظر في جدول زمني الستعراض السياسات ذات الصلة المتعلقة باالنتقال في

 .3104لعام 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  0 

  

2013/EB.2/3  3107-3100إطار النتائج االستراتيجية لبرنامج األغذية العالمي للفترة 

  3107-3104بعد أن نظر المجلس في إطاري النتائج االستراتيجية واإلدارية للفترة  

(WFP/EB.2/2013/4-B/Rev.1:فقد ،) 

  ؛3107-3104وافق على إطار النتائج االستراتيجية للفترة 
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  3107-3104وأ اط علما بإطار النتائج اإلدارية للفترة . 

 في دورته العادية األولى البرنامجوتطلع المجلس إلى تلقي مزيد من المعلومات عن النظام الشامل إلدارة األداء في 

 .3104في عام 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  0 

  

2013/EB.2/4 سياسة التغذية المدرسية المنقحة 

 (. WFP/EB.2/2013/4-Cوافق المجلس على "سياسة التدذية المدرسية المنقحة" ) 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  4 

2013/EB.2/5 آخر مستجدات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

أ اط المجلس علما بالوريقة "آخر مستجدات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لألا"  

(WFP/EB.2/2013/4-D.) 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  4 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية 

2013/EB.2/6 ( 3106-3100خطة البرنامج لإلدارة) 

، بصيدتألا المقدمة من المدير التنفيذي 3106-3104لإلدارة للفترة  البرنامجبعد أن نظر المجلس التنفيذي في خطة  

 ، فقد:WFP/EB.2/2013/5-A/1في الوريقة 

باستثناء  ،3104لعام  مليار دوالر أمريكي 0.16التشديلية المتوقعة البالدة أ اط علما باال تياجات  (0

أي مخصصات للطوارئ غير المتوقعة وبما يشمل تكاليف الدعم المباشرة، على النحو المبين في 

 القسم الثاني؛ 

يفترض مستوًى من التمويل مقداره  3104أ اط علما بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  (3

 ؛3104مليار دوالر أمريكي في عام  4.31

مليون دوالر أمريكي وتخصيصه  310.1بمبل   3104وافق على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  (2

 على النحو التالي:

  

 مليون دوالر  96.7 دعم البرامج: المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية

 مليون دوالر  55.5 دعم البرامج: المقر 

 مليون دوالر  129.6 والش ون اإلداريةاإلدارة 

 مليون دوالر  281.8 المجموم

مليون دوالر أمريكي، على النحو المبين  1.3وافق على اعتماد تكميلي لدعم البرامج واإلدارة بمبل   (4

 في القسم الثالل؛

ل من الحساب العام من أجل إدارة  01.1وافق على مصروفات تصل إلى  (0 ماليين دوالر أمريكي تمو 

 ؛البرنامجاألمم المتحدة لش ون السالمة واألمن ومن أجل صندوق الطوارئ األمنية في 

 ؛3104في المائة في عام  7.1وافق على أن يكون معدل استرداد تكاليف الدعم غير المباشرة  (6
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مليون دوالر أمريكي إلى  007.1وافق على زيادة مستوى مرفق تمويل رأس المال العامل من  (7

مليون دوالر أمريكي  1.2ماليين دوالر أمريكي، من خالل زيادة اال تياطي التشديلي بمبل   617.1

 من أجل التمكن من تلبية أي زيادة فجائية في قدرة سلسلة اإلمداد في أي  الة طوارئ؛ 

مدير التنفيذي بتعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تديّر في  جم أذن لل (1

 في المائة من المستويات المبينة في القسم الثاني. 01اال تياجات التشديلية يتجاوز 

 

 (WFP/EB.2/2013/5(A,B)/2بتعليقات اللجنة االستشارية لش ون اإلدارة والميزانية ) أ اط المجلس علماكما  

 (.WFP/EB.2/2013/5(A,B)/3وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  0 

  

  تقارير التقييم

2013/EB.2/7  (، 3100-3111)تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في بنغالديش

 ورد اإلدارة عليه

أ اط المجلس علما بالوريقة "تقرير موجز عن تقييم أرر الدذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في  

(، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوريقة WFP/EB.2/2013/6-A/Rev.1(" )3100-3111بندالديش )

WFP/EB.2/2013/6-A/Add.1 مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة ، و ل على اتخاذ

 االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6 

 

2013/EB.2/8 ( ورد 3101-3113تقرير موجز عن تقييم أثر الغذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في نيبال ،)

 اإلدارة عليه

تقرير موجز عن تقييم أرر الدذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في بـالوريقة " أ اط المجلس علما 

(، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوريقة WFP/EB.2/2013/6-B/Rev.1" )(3101-3113نيبال)

WFP/EB.2/2013/6-B/Add.1/Rev.1 ، و ل على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة

 ارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.االعتب

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2013/EB.2/9  010121البرنامج القطري لمالي ─ الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

 010121ميزانية البرنامج القطري لمالي دوالر أمريكي في  41.1وافق المجلس على الزيادة المقتر ة البالدة  

(WFP/EB.2/2013/7-B/3 مع تمديده لمدة ،)ديسمبر/كانون األول  20يناير/كانون الثاني إلى  0شألرا من  03

3104. 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  0 
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2013/EB.2/10  311311المشروع اإلنمائي لتشاد  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

مليون دوالر أمريكي في ميزانية المشروم اإلنمائي لتشاد  07.1وافق المجلس على الزيادة المقتر ة البالدة  

311311 (WFP/EB.2/2013/7-B/1 مع تمديده لمدة سنتين من ،)إلى  3104يناير/كانون الثاني  0

 .3100ديسمبر/كانون األول  20

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  0 

  

2013/EB.2/11  311311تشاد  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

رة  000.2وافق المجلس على الزييادة المقتر ية البيالدية   مليون دوالر أمريكي في ميزانيية العمليية الممتيدة لإلغيا

يعانون هشاشة األوءام والمتأررين "الدعم التدذوي الموجه لالجئين والسكان الذين  311311واإلنعاش في تشاد 

(، مع تمديدها لمدة سيييييينة وا دة من WFP/EB.2/2013/7-D/2بسييييييوء التدذية واألزمات الدذائية المتكررة" )

 .3104ديسمبر/كانون األول  20يناير/كانون الثاني إلى  0

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  0 

  

2013/EB.2/12  311012النيجر  –واإلنعاش العمليات الممتدة لإلغاثة 

"إنقاذ األرواح و ماية سبل  311012وافق المجلس على العملية الممتدة المقتر ة لإلغارة واإلنعاش في النيجر  

 (.WFP/EB.2/2013/7-C/3/Rev.1العيش وتعزيز قدرة السكان الضعفاء بصفة مزمنة على المقاومة" )

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  0

  

 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

2013/EB.2/13  311011أمريكا الوسطى  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

رة واإلنعاش في أمريكا الوسييييييطى   ية الممتدة المقتر ة لإِلغا "اسييييييتعادة األمن  311411وافق المجلس على العمل

عيفة المتأررة بالصيدمات المتكررة في السيلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، الدذائي وسيبل العيش للمجموعات الضي

 .(WFP/EB.2/2013/7-C/4)ونيكاراغوا" 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  0 
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 الحافظة اإلقليمية آلسيا

2013/EB.2/14  311211بوتان  –المشروعات اإلنمائية 

"تحسيييييين فرص وصيييييول األطفال إلى التعليم"  200300وافق المجلس على المشيييييروم اإلنمائي المقترح لبوتان  

(WFP/EB.2/2013/7-A.) 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6 

  

2013/EB.2/15 311007أفغانستان  – واإلنعاش العمليات الممتدة لإلغاثة 

"تقديم المسيييياعدة من أجل  311447لإلغارة واإلنعاش في أفدانسييييتان المجلس على العملية الممتدة المقتر ة وافق  

، رهنا بما سييييحدث من أوصيييى( وWFP/EB.2/2013/7-C/1التصيييدي النعدام األمن الدذائي ونقل التدذية" )

 :، بالقيام بما يلي3104تطورات في عام 

  إعادة بحل "ترتيبات التنفيذ" بشأن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ العملية الممتدة، كجزء

 ؛العادية والجارية البرنامجمن مشاورات 

 استعراض العملية الممتدة من  يل  جمألا ومكوناتألا وتدطيتألا الجدرافية، وتعديلألا  سب االقتضاءو. 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6 

  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 

2013/EB.2/16 ( ورد اإلدارة عليه3103-3111تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكونغو ،) 

يم الحيييافظييية القطريييية للكوندو )  ي تق يقييية "تقرير موجز عن   ("3103-3111أ ييياط المجلس علميييا بيييالور

(WFP/EB.2/2013/6-D ورد اإلدارة عليييه الوارد في الوريقيية ،)WFP/EB.2/2013/6-D/Add.1 و يل ،

 على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته.

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6 

  

2013/EB.2/17  012011البرنامج القطري لمدغشقر  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

مليون دوالر أمريكي في ميزانية البرنامج القطري لمدغشقر  01وافق المجلس على الزيادة المقتر ة البالدة  

012411 (WFP/EB.2/2013/7-B/2) يناير/كانون الثاني إلى  0شألرا من  03، مع تمديده لمدة

 . 3104ديسمبر/كانون األول  20

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6 

  

2013/EB.2/18  311612جمهورية تنزانيا المتحدة  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  "المسيييييياعدة الدذائية لالجئين" 311612تنزانيا في وافق المجلس على العملية الممتدة المقتر ة لإلغارة واإلنعاش  

(WFP/EB.2/2013/7-C/2.) 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6 

  



 

36 

2013/EB.2/19 تقرير عن الزيارة الميدانية للمجلس التنفيذي لجمهورية الكونغو الديمقراطية 

  أ يياط المجلس علمييا بييالوريقيية "تقرير عن الزيييارة الميييدانييية للمجلس التنفيييذي لجمألورييية الكوندو الييديمقراطيية" 

(WFP/EB.2/2013/11). 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6 

  

 وآسيا الوسطىالشرقية الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

2013/EB.2/20 ( ورد اإلدارة عليه3103-3101تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للسودان ،) 

 ("3103-3101للسودان ) أ اط المجلس علما بالوريقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية 

(WFP/EB.2/2013/6-C) ،ورد اإلدارة عليه الوارد في الوريقة WFP/EB.2/2013/6-C/Add.1 و ل ،

 .على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أرارها المجلس أرناء مناقشته

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  7 

  

 لشرق ووسط أفريقياالحافظة اإلقليمية 

2013/EB.2/21  311001البرنامج القطري لبوروندي  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

بالدةوافق المجلس على الزيادة المقتر ة   ية البرنامج القطري لبوروندي  61.1 ال مليون دوالر أمريكي في ميزان

311001 (WFP/EB.2/2013/7-B/4/Rev.1) ،إلى  3100 يناير/كانون الثاني 0لمدة سيييييينتين من  همع تمديد

 .3106ديسمبر/كانون األول  20

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  7 

  

2013/EB.2/22  311073جنوب السودان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

"المساعدة الدذائية  311073وافق المجلس على العملية الممتدة المقتر ة لإلغارة واإلنعاش في جنوب السودان  

 ً لحلول مستدامة لمشكلة الجوم"  والتدذوية لإلغارة واإلنعاش، ولدعم االنتقال وتعزيز القدرات ءمانا

(WFP/EB.2/2013/7-C/5 + Corr.1.) 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  7 

  

2013/EB.2/23  311311إثيوبيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

مليون دوالر أمريكي للعملية الممتدة لإلغارة واإلنعاش في  011.6 البالدةوافق المجلس على الزيادة المقتر ة  

"االستجابة لألزمات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء انعدام األمن الدذائي"  311311إريوبيا 

(WFP/EB.2/2013/7-D/1مع تمديد ،)21إلى  3104يناير/كانون الثاني  0شألرا من  01لمدة  ها 

 .3100يونيو/ زيران 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  7 
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 المسائل التنظيمية واإلجرائية

2013/EB.2/24 ( 3100-3100برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 

(" 3100-3104وافق المجلس على الوريقة "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) 

WFP/EB.2/2013/9/Rev.1).بالصيدة التي اقتر تألا هيئة المكتب واألمانة ) 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  6 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2013/EB.2/25  3102ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

"، وسترد النسخة النألائية 2013وافق المجلس على "مشروم ملخل أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  

 .WFP/EB.A/2013/15منه في الوريقة 

 3102نوفمبر/تشرين الثاني  7 
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 الملحق األول 

 جدول األعمال 

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال -0

 تعيين المقرر -3

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي -2

 قضايا السياسات -4

 )للموافقة(في بناء السالم في بيئات االنتقال  البرنامجدور  (أ

 )للموافقة( 3107-3104إطار النتائج االستراتيجية لبرنامج األغذية العالمي للفترة  (ب

 )للموافقة(سياسة التدذية المدرسية المنقحة  (ج

 )للنظر(آخر مستجدات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لألا  (د

 )للعلم(المتعلقة بالخطة االستراتيجية  البرنامجخالصة سياسات  (ه

 الموارد والمالية والميزانيةمسائل  -0

 )للموافقة(( 3106-3104) البرنامجخطة إدارة  (أ

 )للعلم( 3104إلى يونيو/ زيران  3102خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي للفترة الممتدة من يوليو/تموز  (ب

 )للنظر( تقارير التقييم -6

(، 3100-3111العيش في بندالديش )تقرير موجز عن تقييم أرر الدذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل  (أ

 ورد اإلدارة عليه

(، ورد 3101-3113تقرير موجز عن تقييم أرر الدذاء مقابل إنشاء األصول في صمود سبل العيش في نيبال ) (ب

 اإلدارة عليه

 (، ورد اإلدارة عليه3103-3101تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للسودان ) (ج

 (، ورد اإلدارة عليه3103-3111القطرية للكوندو ) تقرير موجز عن تقييم الحافظة (د

 المسائل التشغيلية

 )للموافقة( المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها -7

 المشروعات اإلنمائية (أ

  311211بوتان 

 الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  (ب

  311001البرنامج القطري لبوروندي 

  311311تشاد المشروم اإلنمائي في 

  012411البرنامج القطري لمدغشقر 

  010121البرنامج القطري لمالي 
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 العمليات الممتدة لإلغارة واإلنعاش  (ج

  311447أفدانستان 

  311411أمريكا الوسطى 

  311012النيجر 

  311073جنوب السودان 

  311612جمألورية تنزانيا المتحدة 

 واإلنعاشالزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغارة  (د

  311311تشاد 

  اإلغارة(  311311إريوبيا( 

 )للعلم(تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية  -1

 العمليات الممتدة لإلغارة واإلنعاش التي وافق عليألا المدير التنفيذي (أ

 (3102يونيو/ زيران  21 –يناير/كانون الثاني  0)

  311201جمألورية إيران اإلسالمية 

  311210اليمن 

  311464كوت ديفوار 

  311036غينيا بيساو 

  311001ليبريا 

  311474موريتانيا 

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغارة واإلنعاش التي وافق عليألا المدير التنفيذي (ب

 (3102يونيو/ زيران  21 –يناير/كانون الثاني  0)

 عمليات الطوارئ التي وافق عليألا المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة  (ج

 (3102يونيو/ زيران  21 –يناير/كانون الثاني  0)

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -1

 ( 3100-3104برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ))للموافقة( 

 )للموافقة( 3102أعمــال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعــام ملخص  -01

 مسائل أخرى -00

   إلى جمألورية الكوندو الديمقراطية  للبرنامجتقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بألا المجلس التنفيذي

 )للعلم(

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة  -03
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