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  2017تقرير األداء السنوي لعام 
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 2017السنوي لعام تقرير األداء 

 مشروع القرار

 البرنامجمع م حظة فنه يتضمن سج   ام  ألداء  ص(WFP/EB.A/2018/4-A) 2017يوافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام 

 EB.A/2/2000ص وعم  بقراريه للبرنامجمن النظام األساسي  3-في تلك السنة  ويطلب المجلسص وفقا للمادة السادسة

ص وقرار مجلس منظمة األغذية والزراعة في دورته E/2013/L.17ص وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي EB.A/11/2000و

إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس  2017ص إحالة تقرير األداء السنوي لعام 2013الثامنة واألربعين بعد المائة في عام 

  2017هذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام منظمة األغذية والزراعةص مشفوعا ب

                                                      

  والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة هذا مشروع قرارص ول ط ع على القرار النهائي المعتمد من المجلسص يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2018 حزيران/يونيو 22-18روماص 

 التوزيع: عام

 2018 يونيو/حزيران 7التاريخ: 

 اللغة األصلية: النكليزية

 من جدول األعمال 4البند 

WFP/EB.A/2018/4-A/Rev.1 

 التقارير السنوية

 للموافقة

  (https://executiveboard.wfp.org)على النترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

https://executiveboard.wfp.org/
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 تصدير المدير التنفيذي

العالم فكبر فزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانيةص وهناك عدد قياسي من حاالت الطوارئ التي تتغذى بفعل النزاعات وبآثار تغير يواجه 

مليون  خص خطر المجاعة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان  20المناخ  وللمرة األولى منذ عقودص يشهد الجوع تزايداص حيث يواجه 

 –بالمائة خ ل العامين الماضيين  55وفي جميع فنحاء العالمص ارتفع عدد األ خاص الذين يواجهون فزمات جوع حادة بنسبة  واليمن وحدها 

مليون  خص  وتهدد هذب األزمات بمحو الكثير من التقدم الذي فحرزب العالم ضد الجوع خ ل عدة عقود  124مليون  خص إلى  80في من 

 ماضية 

للفت االنتباب إلى هذب األزماتص وهناك استجابة ( البرنامجاألغذية العالمي )لقد كرسُت الكثير من وقتي في عامي األول كمدير تنفيذي لبرنامج 

مليار دوالر فمريكي   1 7بمستوى قياسي بلغ على مساهمات  البرنامجوقع  2017لذلك من جانب الحكومات في جميع فنحاء العالم  ففي عام 

على درء المجاعة وعلى االستجابة لحاالت الطوارئ المتعلقة بالجوع في جميع فنحاء العالم  ولألسفص  البرنامجساعد هذا المستوى من الدعم و

مليار دوالر  8 9إلى  2017وبسبب كل األزمات والصراعاتص كانت االحتياجات فكبر من المساهمات  فقد وصل إجمالي االحتياجات لعام 

 فمريكي 

في الميدانص و اهدُت عملياتنا بشكل  2017لضافة إلى مقابلة ممثلي الدول األعضاء والحكومات المانحةص فمضيت جانبا كبيرا من عام با

يزيد عدد األ خاص الذين يحتاجون إلى المساعدة النسانية مبا ر  وقد التقيت بالمستفيدين والشركاء في الجمهورية العربية السوريةص حيث 

حيث مع دخول النزاع عامه السابع  ولقد رفيت اآلثار الوخيمة للنزاع في اليمن وحالة التغذية المؤسفة هناكص  الذين ال يحتاجون إليهاعلى عدد 

  كما سافرت إلى بنغ ديش لمشاهدة فزمة ال جئين اآلخذة في التفاقم م يين  خص على حافة المجاعة 7يعاني من الجوع ثلثا السكان ويعيش 

 هناك وتحدثت إلى المستفيدين وراقبت عملنا مع منظمات األمم المتحدة األخرى  بسرعة

ص مما جعلنا مرة فخرى الوكالة 2017مليون  خص في جميع فنحاء العالم في عام  4 91مساعدات غذائية مبا رة إلى نحو  البرنامجوقد قدم 

رة فخرىص عددا قياسيا من حاالت الطوارئ التي كان علينا فن نتعامل معها النسانية الرائدة في العالم في مجال مكافحة الجوع  وواجهناص م

  وبذلك بقيت فنشطة الغاثة تمثل صميم عملنا  – 2وسبع من المستوى  3ثماني عمليات طوارئ من المستوى  – 2017في عام 

ة ركزنا فيها اهتمامنا فيضا على الغذاء كأداة لتعزيز سن 2017على فننا نقوم بأكثر من مجرد إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئص وقد كان عام 

 البرنامجدورها في كثير من األحيان كخط دفاع فول ضد انتشار التطرف والرهابص وبذلك فإن  البرنامجالس م  فللمساعدة التي يقدمها 

نقطة في سياق صنع الس مص هل هناكص يساعد على تعزيز االستقرار االجتماعي في فماكن تعمد فيها الجماعات المتطرفة إلى تشجيع النزاع  ف

 ففضل من معالجة الجوع؟انط ق 

مم المتحدةص فإننا نسعى إلى تتمثل فيضا في تغيير الحياة على األجل الطويل  وبالعمل مع الوكاالت الشريكة في األ البرنامجإن مهمتنا في 

تطوير حلول مستدامةص حيثما فمكنص بهدف الحد من الطلب على مساعدات الغاثة في المستقبل  وهناك مثال هام على عملنا في هذا المجال 

ة الغذائيةص المقترنة ببرامج وهو ما نقوم به في منطقة تيغراي في إثيوبياص التي زرتها في سبتمبر/فيلول  فعلى مدى العقد الماضيص فدت المساعد

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةص إلى  البرنامجللتنمية الزراعية واالقتصادية يدعمها كل من 

ضا ما يمكن تحقيقه من وجود اقتصاد قادر على التكيف وعلى تحمل صدمات كانت في الماضي تتطلب مساعدات إنسانية  وتبين هذب الحالة في

فتاحت وقوة العملص وقدم الصندوق التمويل ألعمال الريص  البرنامجحيث وفر  –خ ل التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

الة الجفاف األخيرة ما لديها من خبرة في مجال التدريب  وفي حين فن التحديات التي تواجهها إثيوبيا لم تنتهص بما في ذلك تحديات حالمنظمة 

 في منطقة القرن األفريقيص فإن قصصا مثل هذب تبعث على األمل في إمكان إحراز تقدم يتجاوز إطعام الناس ليصل إلى تغيير الحياة 

لم في عام مليون من فطفال المدارس في جميع فنحاء العا 18آخذ في التوسعص فقد وصل إلى  للبرنامجكما فن برنامج التغذية المدرسية التابع 

(ص العدّاء األسطوري ورئيس اللجنة األولمبية الوطنية في كينياص "عندما كنت طف  جائعاص Paul Tergat  وكما قال لي بول تيرغات )2017

هاية الوجبات المدرسية عام  كبيرا يدفعني للذهاب إلى المدرسة يوميا فحسبص بل فتحت فيضا الطريق لتحقيق النجاح في حياتي في ن لم تكن

ص تغيرت حياتي نحو األفضلص وإلى األبد " وقد تمكن العديد من البلدان من تولي زمام برامج التغذية المدرسية البرنامجالمطاف  وبفضل 

ص فبرم 2017  وفي عام 2017ص وغانا في عام 2016ص وسان تومي وبرينسيبي في عام 2015بصورة كاملةص بما في ذلك كابو فيردي في عام 

 طفل على مدى خمس سنوات  000 400مليون دوالر فمريكي لطعام  47اتفاقا مع حكومة بنن خصصت الحكومة بموجبه  البرنامج
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بلدا فقط  12وما زلنا في مرحلة مبكرة من هذب العمليةص حيث قام لمتكاملة  الطريق اطة ريضا في تنفيذ خاف البرنامجف بدص 2017م عاوخ ل 

  وهناك مؤ رات فعلية على فن نهج الخطط االستراتيجية القطرية 2017وهياكل ميزانية داعمة لها في عام بتنفيذ خطط استراتيجية قطرية 

ينشئ  راكات استراتيجية طويلة األجل ويبّسط العملياتص بينما يتيح في نفس الوقت ألعضاء المجلس التنفيذي استعراض واعتماد حافظة 

ية" ط رؤب "خ البرنامجذ خارطة الطريق المتكاملةص فإن من المتوقع فن تزود يتنفيكتمل   وعندما الكاملة في البلد المعني البرنامجمساعدات 

وفي حين فنه ال يزال من المبكر فن يُظهر تقرير بالنتائج  وارد لمص وفن تربط اةطألن الی إتيجية راالستهداف والغايات األواضح يمتد من ا

رطة الطريق المتكاملةص فإنه يعرض رؤية فولية لما يمكن توقعه في السنوات المقبلة مع استمرار األداء السنوي هذا كامل الفوائد المتوخاة خا

 عملية االنتقال إلى خارطة الطريق المتكاملة  

ن ص يعتمد على سخاء الجهات المانحة  ومع إمكانية تزايد االحتياجات التشغيليةص فإن من المرجح فطوعياص بصفته منظمة ممولة البرنامجإن 

  وفدعو الجهات المانحة إلى االستجابة ل حتياجات الحقيقية من فجل إنقاذ 2018مرة فخرى فجوة كبيرة في التمويل في عام  البرنامجيواجه 

للمجاالت  واردلماص تخصين م البرنامجويمكن التنبؤ به فن يمّكن نة رومر کثل فيوتماألرواح وإرساء فسس التنمية المستدامة  فمن  أن 

 ءة  کفاإلى تلك الموارد وبصورة ف د حاجة األكثر 

اللتزامهم بتحقيق عالم خاٍل من  –وال سيما من يوجد منهم في الميدان  –موظف  000 16وفخيرا وليس آخراص فحيي موظفينا البالغ عددهم 

 الجوع في بعض األماكن األ د صعوبة في العالم 
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 يموجز تنفيذ

 2017في حين فن مستويات التمويل التي ضربت رقما قياسيا ساعدت الوكاالت النسانية على الوصول إلى عدد من الناس في عام 

 اآلن ذروةغ تبلفكبر من في وقت مضىص فإن االحتياجات استمرت في النمو  وفدى هذا إلى وجود فجوة بين االحتياجات والتمويل 

تعكس هذب التحديات  2017بر وكالة إنسانية لمكافحة الجوع في جميع فنحاء العالمص فإن تجربته في عام فك البرنامجتاريخية  وباعتبار 

االحتياجات  مجموعمليارات دوالر فمريكيص لكن  6إيرادات قياسية من المساهمات بلغت  2017في عام  البرنامج حققالعالمية  وقد 

مليار دوالر  8 3مليار دوالر فمريكي  ونتيجة للفجوة التمويلية التي بلغت  8 9التشغيلية كان فعلى من في وقت مضىص حيث بلغ 

فن يعيد ترتيب األولويات بين المناطق الجغرافيةص وبين األسرص وعبر األنشطة  وعلى الرغم من ذلكص فقد  البرنامجفمريكيص كان على 

 ليون مستفيد من خ ل عملياته وفنشطة صناديقه االئتمانية م 4 91من تحقيق نتائج مهمةص حيث وصل بشكل مبا ر إلى  البرنامجتمكن 

 المقدمة :الجزء األول

ع تظهر آخر التقديرات فن عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم  هد ارتفاعا ألول مرة منذ مطلع القرن الحاليص فقد بلغ عدد الجيا

مليون  خص على مستوى العالم  كما يواجه العديد من البلدان في مختلف فنحاء العالم فعباء متعددة تتمثل في سوء التغذيةص مع  815

م والهزالص وما استمرار ا  من ارتفاع  السمنةو فرط الوزنشهدب يرتفاع معدالت التقزُّ

ومع فن هناك عوامل كثيرة تتسبب في انعدام األمن الغذائي وإطالة فمدبص فإن النزاع العنيف كان سببا بارزا بصورة متزايدة في السنوات 

  ويؤثر النزاع على الجوع بعدة طرقص بما في ذلك تعطيل األسواق وزيادة البطالة وإضعاف تمويل 2017األخيرةص بما في ذلك في عام 

االجتماعية والرعاية الصحيةص مما يؤدي إلى تشريد السكانص وتدمير المحاصيل والما يةص ويساهم في انتشار األمراض  الحماية  نظم

ام ويمكن النعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةص بدورهماص فن يتسببا في العنف والنزاعص األمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة من النزاع وانعد

 ن األمن الغذائي المطولي

  وخ ل اتالنزاعكان الكثير منها يرجع إلى ص و2016ص استمر الرقم القياسي الذي ضربته حاالت الطوارئ في عام 2017وفي عام 

وسبع من االستجابات لحاالت طوارئ من المستوى  3األولوية لثمان من االستجابات لحاالت طوارئ من المستوى  البرنامجالعامص فعطى 

مختلف فنحاء العالم من هشا ة متزايدةص تشهد البشرية كيف يمكن للحروب وتغير المناخ والفساد وسوء الحكم    ومع معاناة دول في2

الحتياجات األمن الغذائي والتغذية في  البرنامجوانهيار النظم الغذائية فن تقوض الدول والمجتمعات  وفي هذا السياق تحديداص استجاب 

 جميع فنحاء العالم 

 الموارد وتحديد األولويات :الجزء الثاني

  وفي حين فن التحوي ت الجمالية إلى 2017بصحة جيدةص وذلك مع زيادة المساهمات في عام  للبرنامجتتسم الحالة المالية العامة 

ص مستقرة نمت بشكل كبيرص فقد ظلت التكاليف األخرىص من قبيل تكاليف التوظيف –وخاصة التحوي ت القائمة على النقد  –المستفيدين 

 نسبيا 

من الوصول إلى المستفيدين بأرقام قياسيةص ومن االستجابة بفعالية لحاالت الطوارئص  البرنامجوعلى الرغم من نمو اليراداتص مما مّكن 

عة عواقب حقيقية: فقد اضطرت المكاتب القطرية التابالمترتب على قص التمويل كان لنفقد ازداد إجمالي االحتياجات بسرعة فكبر  و

إلى تعديل استخدام الموارد المتاحة لهاص وكان ذلك في كثير من األحيان عن طريق إعادة ترتيب فولويات المساعدةص من خ ل  للبرنامج

استهداف المناطق الجغرافية األكثر تضررا واألسر األكثر تعرضاص فو بتقليص حجم فو تواتر حصص العا ة وغيرها من المساعدات  

فولويات األنشطةص مع إعطاء األسبقية للدعم الموجه لنقاذ األرواح  وتم ذلك في غالب األحيان على حساب خفض فو كما فعيد ترتيب 

لتنمية المستدامة واألمن الغذائي لتحقيق اتقليص برامج تعزيز القدرات فو إنشاء األصول فو الوقاية من سوء التغذيةص والتي تعد فساسية 

 على المدى الطويل 

 البرنامجهم بعُض فكثر الناس ضعفا ومعاناة من انعدام األمن الغذائي في العالم  وهذا يعني فنه عندما يضطر  البرنامجفيدين من إن المست

إلى إجراء تعدي ت تشغيليةص ال يعود فمام المستفيدين في كثير من األحيان في خيار سوى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية  ويعرض 
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عدم كفاية  آثارالتقرير دراسات حالة عن البلدان التي تعاني من نقص التمويل بشكل خاصص وذلك كأمثلة صارخة على الجزء الثاني من 

 التمويل 

إلى الحد من تأثير نقص التمويلص بما في ذلك عن طريق استخدام اآللية الداخلية للتمويل بالسلف  وفي حين فن هذب  البرنامجوقد سعى 

د في تفادي انقطاع االمدادات وضمان االستجابة في الوقت المناسب لنقاذ األرواح في حاالت الطوارئص فإن التدابير يمكن فن تساع

في مجال القضاء على الجوع تتوقف على تلقي تمويل متزايد فكثر تنوعا وفكثر مرونة  وبُذلت  البرنامجالفعالية الطويلة األجل لعمل 

ت المانحة التقليديةص ومع الجهات المانحة األصغر وغير التقليديةص وكذلك مع الحكومات للعمل مع الجها 2017جهود كبيرة في عام 

 المضيفة والقطاع الخاص 

 2017استجابة البرنامج في عام  :الجزء الثالث

وبالتوجه نحو األهداف االستراتيجية المتعلقة بهدفي  2021-2017استنادا إلى الخطة االستراتيجية للفترة  البرنامجتشكلت استجابة 

على نهجه المزدوج المتمثل في االستجابة ل حتياجات الغذائية  البرنامج  وبموجب الخطة االستراتيجيةص يحافظ 17و 2التنمية المستدامة 

س لتحقيق القضاء على الجوع ااألس إرساءين بالنزاع وحاالت الطوارئ األخرىص مع العمل على والتغذوية الفورية لأل خاص المتأثر

ألهداف  ص يجب فن تكون البلدان هي المالكة2030  وعلى النحو المتوخى في خطة عام 2030عام التنمية المستدامة لتمشيا مع خطة 

ترَجم األهداف العالمية إلى فولويات على المستوى الوطني  ويعتبر إط ق الخطط االستراتيجية القطرية الذي بدف التنمية المستدامة وفن تُ 

متوائما بصورة كاملة مع تلك األولويات الوطنية وقادرا على المساهمة في  البرنامجفمرا بالغ األهمية لضمان فن يكون  2017في عام 

 ها في نهاية المطاف سيتحقق على المستوى القطري ص فإحراز التقدم نحو2030خطة عام 

ما نسبته  2 والمستوى 3وى لمستن ام الطوارئت حاالحيث  كلت  – 2017في عام  الطوارئت حاالاستمر التركيز على  حينفي و

رةص لصغيزات الحياب اصحافمع ص وعمل يةذلتغل افي مجا وطا بعيدا  نامجرلبافقد قطع  –ل لعما برنامججمالي ن إلمائة مفي ا 68

ص فإن الخطة البرنامجت المشتركة  وبينما لعبت الشراكات دورا مركزيا في فعمال مادلخص وقدم انيةوطلت اماولحکامع وتعاون 

االستراتيجية المتعلقة بهدف التنمية المستدامة  البرنامجفدخلت بصورة منهجية مبدف الشراكة في فهداف  2021-2017االستراتيجية للفترة 

 ما فولي اهتمام خاص للتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها   ك17

في قيادة وتنسيق العمل على تحسين العمليات العالمية وإعادة هيكلتها لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات  البرنامجص استمر 2017وفي عام 

وكاالتص بما جامعة لعدة التفاع ت والعمليات والشراكات البدور رائد في  البرنامجفي جميع الخدمات التشغيلية المشتركة  واضطلع 

في ذلك مراجعة الخدمات التشغيلية المشتركة كجزء من إص ح منظومة األمم المتحدة النمائية  كما جرى التأكيد على االبتكار لضمان 

 إيجاد طرق تتسم بالفعالية والكفاءة واالقتصاد في تنفيذ برنامج العمل 

 أداء البرامج :الجزء الرابع

  ويستند هذا األداء 17و 2 التنمية المستدامة على المستوى المؤسسي بما يتما ى مع هدفي 2017لعام  البرنامجيتم تجميع فداء برامج 

ن تنفيذ   وخ ل هذب الفترة االنتقالية م2017إلى بيانات الرصد الواردة في تقارير المشروعات الموحدة والتقارير القطرية السنوية لعام 

مشروعا جرت  22ص و2017من الخطط االستراتيجية القطرية التي تم اعتمادها في عام  12ع النتائج فداء خارطة الطريق المتكاملةص تجمّ 

(ص والمشروعات المتبقية التي ال تزال تقدم تقاريرها على فساس إطار النتائج 2017-2021مواءمتها مع إطار النتائج المؤسسية )

على رصد إطار النتائج  البرنامج(  ومع الموافقة على مزيد من الخطط االستراتيجية القطريةص فإن قدرة 2014-2017ة )االستراتيجي

 ( والب أ على فساس ذلك الطار ستشهد تحسنا 2014-2017المؤسسية )

في المائة من  59بالكامل فهداف  في المائة من مؤ رات فداء البرامجص واستوفى 74من إظهار تقدم بشأن  البرنامجوإجماالص تمكن 

(  ويُظهر تحليل لمؤ رات 2016في المائة من مؤ رات إطار النتائج االستراتيجية في عام  68مؤ رات الحصائل )مقارنة بنسبة 

في حين فنه لم ص 2ص والتي تتعلق بهدف التنمية المستدامة 3و 2و 1الحصائل فن األداء العام كان إيجابيا في إطار األهداف االستراتيجية 

ص وذلك 17المرتبطين بهدف التنمية المستدامة  5و 4 االستراتيجيينيكن من الممكن استخ ص استنتاجات عن األداء فيما يتعلق بالهدفين 

 بسبب عدم كفاية البيانات 
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 القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية: 1الهدف االستراتيجي 

  في حاالت  رواحص بما  مل العمل المنقذ لأل2017فداء قويا في تنفيذ هذا الهدف في عام  البرنامجفظهرت برامج

 الطوارئص وبيئات النزاعص والكوارث الطبيعية المفاجئة 

  مليار دوالر فمريكي من التحوي ت القائمة على النقد  2 1م يين طن من الغذاء و 3مليون  خص  62تلقى فكثر من

 ات تحوي ت الموارد غير المشروطة من خ ل عملي

  ك سته ن التحسيللتحققص يقها طرفي ت کانهداف فو ألق اتحقيم تص کافيةت بياناقدمت لتي ت العملياابالنسبة لغالبية

 لسلبية ا التصديت تيجياراستوخفض اللجوء إلى ا األطعمةصيع وتنو صيةذألغا

 : تحسين التغذية2الهدف االستراتيجي 

  مليون  3 16بلداص ووصل مبا رة إلى  55فداء قوياص بما في ذلك من خ ل التدخ ت الخاصة بالتغذية في  البرنامجفظهر

  البرنامجبالتغذية التي يدعمها توعية م يين  خص من خ ل الرسائل ال 4مستفيد  كما تم الوصول إلى نحو 

  قدم مساهمات قوية في تعافي األطفال والحوامل  البرنامجفظهرت مؤ رات ع ج سوء التغذية الحاد المتوسط فن

 من سوء التغذية الحاد  على فن نتائج الوقاية من التقزم كانت فكثر تفاوتا من النساء والبنات والمرضعات 

  طط لها  وفي لمخن الكمية امتقريبا لمائة افي  47ما نسبته ية ذلخاصة بالتغت اخ دعة للتوزلماية ذألغاکمية بلغت

فنشطة ابتكارية لتغيير  لبرنامجلتي لم يكن تنفيذ برامج التغذية المبا ر ممكنا فيها بسبب قيود التمويلص استخدم االحاالت ا

التواصل االجتماعي والسلوكي بأساليب مختلفة لنشر المعلومات بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة والعروض 

 التلفزيونية والذاعية 

 األمن الغذائي: تحقيق 3الهدف االستراتيجي 

  بلدا في ربط برامج الوجبات المدرسية بالنتاج الزراعي  46  و مل ذلك دعم 2017فداء قويا في عام  البرنامجفظهر

 المحليص مع التوجه نحو برامج الوجبات المدرسية المنتجة محليا 

 ( وصلت مبادرة قدرة المناطق الريفية على الصمودR4 إلى فكثر من )000 300 نحوستفاد منها مزارعص وا 000 57 

  خص 

  تجميع المزارعين فصحاب  نظمفحرز تقدم في عمليات  راء األغذية القليمية والوطنيةص بما في ذلك عن طريق تعزيز

 الحيازات الصغيرة بغية تسويق إنتاجهم وتمكينهم من الوصول بصورة مستدامة إلى األسواق الرسمية 

 أهداف التنمية المستدامة: دعم تنفيذ 4الهدف االستراتيجي 

  ألن عددا قلي  نسبيا من البلدان  2017كافية في عام  بأسرب البرنامجلم تكن البيانات ال زمة لرصد التقدم على نطاق

 فبلغ عن هذا الهدف االستراتيجي  فالخطط الستراتيجية القطرية لم تنفذ إال خ ل جزء من السنة 

 الفنية والسياساتية في السنوات األخيرةص حيث فن معظم الخطط االستراتيجية القطرية  لبرنامجازداد الطلب على مشورة ا

 بدور فكبر في مجال تعزيز القدرات  لبرنامجالمعتمدة كانت تتوخى قيام ا

 هذا الهدف االستراتيجي وسيكون بمثابة فساس لرصد األداء في  نطاقإطار جديد للتحليل المنهجي للبرامج في األخذ ب

  2018عام 

 إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة: 5الهدف االستراتيجي 

  غير كافية لتقديم تقييم كامل لألداء المؤسسي  ويمكن تقديم النتائج التفصيلية بعد فن يتم تعميم  2017كانت بيانات عام

 المؤ رات عالميا 



 9         الموجز التنفيذي|  2017 تقرير األداء السنوي لعام

 

 إلى بعضها  المنظمات التي تستجيب لحاالت الطوارئ النسانية بضمص البرنامجمجموعة اللوجستياتص التي يقودها  قامت

من المنظمات غير الحكومية ومنظمات األمم المتحدة والوكاالت الحكومية وغيرها   512ص وقدمت الدعم إلى البعض

 ا بلد 28 ريكا في  82مليون دوالر فمريكي إلى  16خدمات لوجستية ثنائية بقيمة  البرنامجص قدم 2017وفي عام 

  بلدا  وبلغت  95منظمة  ريكة في  36فرسل مستودع األمم المتحدة ل ستجابة النسانية معدات ومواد إغاثة عاجلة إلى

مليون دوالر  3 33مليون دوالر فمريكيص بينما بلغ حجم الخدمات ذات الصلة ما قيمته  45قيمة البضائع المنقولة 

 فمريكي 

  راكبا من خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة النسانية في عام  934 327ومنظمة  750استفاد ما يقرب من

 في المائة من العم ء  56ص وقد  كلت المنظمات غير الحكومية 2017

 أداء اإلدارة :الجزء الخامس

( وفمثلة على 2018-2020لإلدارة ) البرنامجعلى فساس مؤ رات األداء الرئيسية المعروضة في خطة  البرنامجم فداء إدارة يُقيّ 

 مبادرات الدارة 

: وقد حققت المكاتب القطرية في البرنامجوتظهر مؤ رات األداء الرئيسية فن فداء الدارة كان إيجابيا بصفة عامة في جميع فنحاء 

تقييمص والموارد البشريةص والدارة في المائة من فهداف فداء الدارةص فيما يتعلق بتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات وال 72المتوسط 

داف هق فتحقيرص وهو آلخائيسي رلب اکرلمر اشؤلمر اهيظکما الماليةص واألمنص واالستعداد للطوارئ واالستجابة لهاص والرصد  

في ددة لمحداف اهلأللمائة افي  80معدل ب نامجرلبا التزمبيا: فقد يجاالذي يجري كل فربع سنواتص فداء للسياسات ل لشامراض استعاال

  2020-2017رة للفتل لشامراض استعاال

 برنامجللدرجة معقولة من الفعالية والكفاءة واالقتصاد  وع وة على ذلكص يشير تحليل األداء المالي  البرنامجوعموماص يُظهر فداء إدارة 

ة فكبر بزيادات نسبية فقل في تكاليف برامجينواتج  البرنامجص قدم 2017م قد حسَّن كفاءة التكلفة في تنفيذب للبرامج  ففي عاه إلى فن

الموظفين والتكاليف األخرى  وتتضمن األمثلة عن التوجه نحو القيمة مقابل المال إمكانية تحسين الفعالية والكفاءة من خ ل استخدام 

  مدادالتكلفة في وظيفة س سل ال(ص ووفورات في blockchain) سل كتل البيانات "بلوك تشين"تقنية س 

 الدروس المستفادة والمضي قدما :الجزء السادس

بلدا لتنفيذ إطار الخطط االستراتيجية القطرية وهيكل ميزانية الحافظة  12كفترة تميزت باالنتقال والتعلمص مع تجريب  2017سيُذكر عام 

من الخطط  37والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةص وكذلك من الخطط االستراتيجية القطريةص  16القطريةص بالضافة إلى 

االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقاليةص وهي خطط تم تطويرها والموافقة عليها قبل نهاية العام  وقد اجتذب التحضير ل ستعراضات 

فصحاب المصلحة خ ل عمليات التشاورص مما  االستراتيجية الوطنية لمكافحة الجوع وللخطط االستراتيجية القطرية مجموعة واسعة من

ص والتوصل في الوقت نفسه إلى فهم مشترك لتحديات األمن لتقييم عملها مع مختلف الشركاء للبرنامجفتاح الفرصة للمكاتب القطرية 

مساهمة  فهمالغذائي والتغذية في كل بلد على حدة  وال تزال العملية االنتقالية في مراحلها المبكرةص لكن البلدان التجريبية فبلغت عن تحسن 

ان المتوسطة الدخل ف ارت إلى فن الطار الجديد يناسب اص في حين فن البلدبرامجينتيجة التساق الخطط االستراتيجية القطرية  لبرنامجا

بصورة منهجية الدروس المستفادة  لبرنامجفي مجال تعزيز القدرات في هذب البلدان  وقد جمع ا البرنامجبشكل ففضل األدوار التي يلعبها 

ة تصميم التوجيهات والعمليات والنماذج  وففضل الممارسات المستقاة من المرحلة االنتقاليةص وفدى ذلك بالفعل إلى تصميم فو إعاد

 في البناء على هذا التعلم وفي تقديم تحديثات منتظمة إلى المجلس  البرنامجوسيستمر 
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 مقدمة: الالجزء األول

م لمحة عامة عن االتجاهات والتحديات السسسسياسسسسيةص واالجتماعية االقتصسسساديةص  تتناول هذب المقدمة بالوصسسسف هيكل هذا التقرير وتُقدّل

في االسسسستجابة تمهيدا لألقسسسسام التالية المتعلقة  البرنامجواتجاهات التنمية البشسسسرية وتحدياتها  ويرد فيضسسسا توضسسسيح السسسستراتيجيات 

  2017وفدائه في عام  البرنامجبإنجازات 

ل السياق العالمي  بما فيه حالة األمن الغذائي والتغذيةص والنزاعص والكوارثص ونزوح السكانص وااللتزامات العالميةص من قبيل  –ويُشّكل

 2017  واتسسسسسسسم عام البرنامجم مح المشسسسسسسهد الذي يعمل فيه  –ص وفهداف التنمية المسسسسسسستدامة 2030خطة التنمية المسسسسسسستدامة لعام 

باسسسسستمرار النزاعات المعقَّدة والواسسسسسعة النطاق التي سسسسساهمت بدور كبير في زيادة انعدام األمن الغذائيز ولذلك تُركز المقدمة على 

  2و 3حاالت الطوارئ من المستويين 

ضسسسمن السسسسياق العالمي بأهدافه واسسسستراتيجياته المحددة في خطته االسسسستراتيجية  البرنامجوتسسسستر سسسد اسسسستراتيجيات االسسسستجابة في 

( التي وضسسسعت وفقا لغاياته االسسسستراتيجية وفهدافه االسسسستراتيجية ونتائجه االسسسستراتيجية  وترد االسسسستراتيجية العامة 2017-2021)

  وفخيراص تُنَاقش عملية مواءمة 2017ا في عام هنا إلى جانب بعض سسسسسسياسسسسسساته األسسسسسساسسسسسسية التي اعتُمدت فو بدء تعميمه للبرنامج

  مع االلتزامات العالمية من خ ل انتقاله إلى خارطة الطريق المتكاملة البرنامجاستراتيجية 

 هيكل التقرير

عة عن فداء  2017تقرير األداء السنوي لعام  -1 على المستوى المؤسسي وفقا  البرنامجتقرير "انتقالي" يتضمن معلومات ُمجمَّ

(ص 2017-2021(ص وإطار النتائج المؤسسية )2014-2017إطار النتائج االستراتيجية )هما لطارين مختلفين من فُطر النتائج 

في ضوء خطته  البرنامجهو التقرير األول الذي يتناول فداء  2017ووفقا لطارين ماليين منفصلين  وتقرير األداء السنوي لعام 

وفهداف التنمية المستدامة   2030مع خطة التنمية المستدامة لعام  البرنامجالتي توائم عمل  (2021-2017ستراتيجية )اال

  2020-2018ويستر د هذا التقرير فيضا بمؤ رات إدارة األداء الرئيسية الواردة في خطة الدارة 

ص يرد الجزء الثاني المتعلق بالموارد البرنامجبة في وبعد المقدمة التي تصف األوضاع في العالم واستراتيجيات االستجا -2

ص بما يشمل الفجوة بين للبرنامجواألولوياتص وهو قسم جديد في تقرير األداء السنوي يتضمن لمحة عامة عن المركز المالي 

الت الطوارئ لحا البرنامجاالحتياجات والمواردص ويناقش عواقب نقص التمويل  ويتناول الجزء الثالث بالوصف استجابة 

المعقدةص وكذلك برامجه النمائية في المدى األبعدص ومبادراته من فجل تعزيز القدرات  ويتضمن القسم التالي )الجزء الرابع 

دا  انط قا من تحليل للمؤ رات في البلدان االثني عشر التي تُنفذ خططا استراتيجية قطرية  –المتعلق بأداء البرامج( تقييما موحَّ

ص والمشروعات االثنين والعشرين المتوائمة مع إطار النتائج المؤسسية وسائر المشروعات المتوائمة مع إطار 2017في عام 

عة على المستوى المؤسسي حسب األهداف االستراتيجية الخمسة المحدَّدة في إطار  –النتائج االستراتيجية  وترد النتائج ُمجمَّ

ذي يتناول فداء الدارةص ما تحقق من نتائج من خ ل مجموعة من المؤ رات النتائج المؤسسية  ويعرض الجزء الخامس ال

( الجديدة المعتمدة  وكان القسم األخير 2018-2020المؤسسية وخمسة من ركائز نتائج الدارة التي فُدخلت في خطة الدارة )

مستقبلص يُركز في السنوات السابقة على من تقرير األداء السنويص وهو الجزء الرابع المتعلق بالدروس المستفادة وآفاق ال

لية المستوحاة من االنتقال إلى خارطة  التوقعات المستقبليةز وفما في تقرير هذب السنة فهو يتضمن الدروس المستفادة واألفكار األوَّ

 الطريق المتكاملة 

( يسعى هذا التقرير إلى ضمان 2017-2021) للبرنامجوعلى الرغم من اعتماد هيكل جديد متوافق مع الخطة االستراتيجية  -3

ل في تقارير األداء السنوية السابقة  وتحقيقا لهذب الغايةص يشمل التقرير عدة  االستمرارية والقابلية للمقارنة مع األداء المسجَّ

 سلكها يعلى مر السنوات وإ ارات توضح الطريق التي  البرنامجتحلي ت ل تجاهات لتقديم صورة كمية عن التقدم الذي حققه 
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 عالميالسياق ال

منخفضة الدخل وبلدان العلى الرغم من اتساع االقتصاد العالميص تباينت مستويات النموص إذ تخلَّفت عن ركب التقدم البلدان  -4

النزاع  وازداد عدد من يعانون نقص التغذية المزمن للمرة األولى منذ بداية القرنص ويُشير الخبراء إلى فن النزاع وتأثيرات تغيُّر 

ة لتحقيق المناخ من بين األسباب الرئيسية لهذب الزيادة  وفيما يتعلق بالتغذيةص ال تتراجع معدالت التقزم والهزال بالسرعة الكافي

في كل إقليم من فقاليم العالم  والنتيجة التي فسفر عنها ذلك هو فن بلدانا  السمنةالوزن وفرط الغايات العالميةص ويزداد انتشار 

 كثيرة تنوء اآلن بما تحمله من فعباء سوء التغذية المتعددة 

سنة السابقةص وكان كثير منها حاالت طوارئ باستمرار عدد قياسي من حاالت الطوارئ التي ُسجلت في ال 2017وتميَّز عام  -5

 2وحاالت الطوارئ الخمس من المستوى  3لحاالت الطوارئ الست من المستوى  البرنامجممتدة  واستمرت جميع استجابات 

 ص باستثناء ث ث حاالت طوارئ )في منطقة القرن األفريقي ونيجيريا وبنغ ديش/ميانمار( ألكثر من ث ث2017في نهاية عام 

نسمةص في بلدان متأثرة بالنزاعاتز  815مليون نسمة من إجمالي العدد التقديري لأل خاص الجوعىص وهو  489سنوات  ويعيش 

وواجهت البلدان المتأثرة بالنزاعات وتغيُّر المناخ تحديات فكبر  وبلغ النزوح فيضا مستويات قياسية وهو ما ففضى إلى دوامة 

في هذا السياق مهمته التشغيلية المزدوجة المتمثلة في إنقاذ األرواح  البرنامجمن الغذائي  وواصل من النزاع والنزوح وانعدام األ

 وتعزيز التنمية المستدامة في نفس الوقت الذي بدف فيه تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة  

ل خطة عام  -6  البرنامجوفهداف التنمية المستدامة إطارا  ام  طويل األجل يعمل فيه  2030وفي منظومة األمم المتحدةص تُشّكل

في هذا السياق بدور فاعل في صياغة وتنفيذ مبادرات الص ح على نطاق  البرنامجوفصحاب المصلحة اآلخرون  و ارك 

تماما فهداف زيادة المساءلة والشفافية  البرنامج  ويؤيد 2030حدة مع خطة عام منظومة األمم المتحدة لمواءمة األمم المت

ل تنفيذ ومتابعة قرار الجمعية العامة  بشأن االستعراض  71/243والتركيز على النتائجص وزيادة االتساق والتعاون في األداء  ويُشّكل

ن  للبرنامجخاصة فولوية  بصفة 2020-2017الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات للفترة  على كافة المستويات  وتُمّكل

من الوفاء بالغرض المنشود تحقيقا لهذب الغايةص وتتيح له االستجابة بمرونة وبفعالية للقرارات  البرنامجخارطة الطريق المتكاملة 

 المقبلة التي ستتخذها الدول األعضاء بشأن إص ح األمم المتحدة  

د الخطة االسترا -7  2030واستراتيجياته ل ستجابة في حقبة خطة عام  البرنامجفهداف  (1)(2017-2021) للبرنامجتيجية وتُحدّل

نحو االستفادة من خبرته في مجال االستجابة  البرنامجوالظروف العالمية الراهنة  وترسم الخطة الطريق الذي يمكن فن يسلكه 

معالجة األسباب الجذرية للجوع واالستمرار في الوقت نفسه في إنقاذ النسانية لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود و

زيادة العمل المشترك بين المجال النساني والنمائي والس م   البرنامجاألرواح فثناء األزمات وبعدها  وتتطلب هذب الرؤية من 

ل محور عمل  والخطة االستراتيجية هذا  2030ورة خطة عام ص بلالبرنامجوبالضافة إلى ذلكص بينما ظلَّت الشراكات دوما تُشّكل

ص بُذلت جهود كبيرة لتعزيز الشراكات مع 2017  وفي عام 17 لتنمية المستدامةاالدور المحوري بوضوح من خ ل هدف 

وكاالت األمم المتحدةص بما فيها الوكاالت األخرى التي تقع مقارها في روماص ومنظمات المجتمع المدنيص و ركات القطاع 

 لخاص ا

ل الخطة االستراتيجية  -8 في فهداف التنمية  البرنامج( الطار الذي سيساهم من خ له 2017-2021) للبرنامجوبينما تُشّكل

في نهاية المطاف على المستوى القطري  وتُساهم سياسة الخطط االستراتيجية  2030المستدامةص ستتحقق فهداف خطة عام 

على النحو المحدَّد  –االستراتيجية والتشغيلية في البلدان  البرنامجالقطرية بدور حاسمص فهي تكفل المواءمة الكاملة بين خطط 

واألولويات الوطنيةص وتستند إلى فدلة قوية ومشاورات موسَّعة  وبدفت المجموعة األولى  –راتيجية القطرية في الخطط االست

   2017من البلدان المشمولة بالخطط االستراتيجية القطرية تنفيذ خططها في عام 

                                                      
(1) A/1/Rev.2-WFP/EB.2/2016/4  
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 ية في العالماالتجاهات والتحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واتجاهات وتحديات التنمية البشر

ص 2016في فعقاب النمو المخيّلب لآلمال خ ل السنوات القليلة الماضيةص استمر انتعاش االقتصاد العالمي الذي بدف في فواسط عام  -9

  وسيكون هذا التوسع كبيرا ومن المتوقع فن 2018في المائة في عام  7 3وتشير التوقعات إلى فن النمو العالمي سيصل إلى 

 (2)النامية بفضل البيئة المالية العالمية المستقرة واالنتعاش في الدول المتقدمة النمو يشمل البلدان 

رة للسلع النا ئة والمنخفضة الدخل والبلدان  -10 غير فن النمو ال يمضي بوتيرة واحدة فيما بين البلدان وداخلها  وتواجه البلدان المصدّل

يُعاني فيضا كثير من البلدان فثر تغيُّر المناخ واالحترار العالمي اللذين التي تعاني ق قل مدنية فو سياسية صعوبات بالغة  و

تتفاوت آثارهما على االقتصاد الكليص ويؤثر ذلك بصفة خاصة على البلدان المنخفضة الدخل  وبالضافة إلى ذلكص يتعرض 

ةص وبزوأ حركة  عبية تُنادي بأن تكون النعاش لمخاطر تشمل عدم التيقن المرتبط بالسياساتص والتوترات الجغرافية السياسي

 (3)"المصلحة الوطنية فوال" وما يرتبط بذلك من آثار مناهضة للعولمة ومعارضة للمعونة 

و هدت فيضا بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان المنخفضة الدخل زيادة في فواتير وارداتها الغذائية في عام  -11

عن تدهور قيمة العم تص وارتفاع تكاليف الشحنص والزيادة العامة في إجمالي فحجام الواردات  ص ويُعبّلر ذلك فساسا 2017

وكانت العملة األكثر تضررا هي عملة جنوب السودان الذي فدى فيه استمرار النزاع إلى تردي حالة األمن الغذائي وانهيار 

لمائة تقريبا مقابل الدوالر األمريكي مقارنة بما كان عليه في ا 69االقتصادص وصاحب ذلك هبوط في قيمة الجنية بما متوسطه 

في المائةص  51  ويلي جنوب السودان مبا رة الجمهورية العربية السورية التي انخفضت فيها قيمة العملة بنسبة 2016في عام 

ئة(ص وجمهورية الكونغو في الما 37سيراليون ) صبينما  ملت البلدان األخرى التي  هدت انخفاضا كبيرا في قيمة عم تها

في المائة(  ويؤثر انخفاض قيمة العملة المحلية في هذب البلدان المعتمدة على واردات  24في المائة( ونيجيريا ) 33الديمقراطية )

 األغذية تأثيرا مبا را وقويا على التضخم العام وتضخم فسعار األغذية 

ي السنوات األخيرةص لم يستفد الجميع من منافع ذلك التقدم  وال يزال  خص وبينما تحقق تقدم كبير على صعيد التنمية البشرية ف -12

من بين كل تسعة ف خاص يعاني الجوعص ووهناك بين كل ث ثة ف خاص  خص مصاب بسوء التغذيةص وال يزال فيروس نقص 

وال تزال المرفة في كل فقاليم  ويؤثر التمييز على مختلف الفئات المحرومةص (4)المناعة البشرية يصيب مليوني  خص في السنة 

العالم تحتل مرتبة فدنى من الرجل في مؤ ر التنمية البشرية  وال يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان تحقيق رؤية 

 الداعية إلى تحقيق نمو  امل ال يترك فحدا متخلفا عن الركب   2030خطة عام 

 انعدام األمن الغذائي في العالم التقدم المحرز في القضاء على الجوع، وحالة

ن إصدار عام  -13 للمرة األولى رصدا منتظما للتقدم المحرز في تحقيق  حالة األمن الغذائي والتغذية في العالممن تقرير  2017تضمَّ

تقارير  وسوف تعكس (5)غايات فهداف التنمية المستدامة المتعلقة باألمن الغذائي والتغذيةص ويُرسي التقرير بذلك خطوط فساس 

بما يلزم سنويا للمساهمة  البرنامجاألداء السنوية المقبلة هذب الرؤية الطويلة األجلص مع النظر في التقدم المحرز وضمان قيام 

  2 لتنمية المستدامةاوتحقيق غايات هدف  2030في خطة عام 

                                                      
وا نطن العاصمة   : نحو تحقيق نمو قابل ل ستمرار 2017آفاق االقتصاد العالميص فكتوبر/تشرين األول   2017صندوق النقد الدولي   (2)

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017   

 :Global development trends and challenges) 2025التنمية العالمية: نظرة جديدة على ففق عام   اتجاهات وتحديات 2017معهد التنمية الخارجية   (3)

Horizon 2025 revisited  لندن  )https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11873.pdf  

  نيويورك  : تنمية للجميع2016تقرير التنمية البشرية   2016برنامج األمم المتحدة النمائي   (4)

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf   قد صدر فثناء إعداد تقرير األداء  2017لم يكن تقرير عام

 السنوي 

  2017الصحة العالمية  منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة  (5)

  يقيس  http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf  روما  2017 الغذائي والتغذية في العالم: بناء القدرة على الصمود لتحقيق الس م واألمن الغذائيحالة األمن 

انتشار نقص التغذية وانعدام  –( 1-2 لتنمية المستدامةادام مقياسين لألمن الغذائي )غاية باستخ 2-2و 1-2 التنمية المستدامة هذا التقرير التقدم المحرز في تحقيق غايتي

بين الكبارص وفقر الدم لدى  سمنةالوزن بين األطفالص والفرط التقزم والهزال و –( 2-2 لتنمية المستدامةااية غاألمن الغذائي الشديدز وستة مؤ رات لسوء التغذية )

 ف هر  6 ن سنالرضاعة الطبيعية لألطفال دواالقتصار على ص والنساء في عمر النجاب

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11873.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf
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 الزيادة األولى في عدد السكان الذين يعانون نقص التغذية في عشر سنوات

ص تُبين آخر التقديرات المتاحة فن معدل انتشار نقص التغذية المزمن 2017لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام وفقا  -14

مليون  815وعدد األ خاص المصابين به في العالم قد ازداد عقب هبوط مطرد ألكثر من عشر سنواتص حيث وصل عددهم إلى 

وبينما ال يتضح  (6)( 2015في المائة في عام  6 10في المائة )مقابل  11( و2015مليون  خص في عام  777 خص )مقابل 

حتى اآلن ما إذا كان ذلك يُمثّلل اتجاها جديدا فم استثناء قصير األجل لمسار في اتجاب الهبوطص فإن األرقام تبعث على القلق  ومن 

م يين  خص يواجهون انعداما  ديدا في األمن  108مليون  خص مصاب بنقص التغذيةص تشير التقديرات إلى فن  815بين 

ولوحظ التدهور في األمن الغذائي والتغذية في فبرز صورب في مناطق  (7)مليون  خص في السنة السابقة  80الغذائي مقابل 

معدالت الجوع النزاع والمناطق التي يقترن فيها النزاع بالكوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية  وكان االرتفاع األخير في 

فكثر وضوحا في جنوب السودان الذي فُعلنت فيه المجاعة في فبراير/ باطص وصدرت تحذيرات بارتفاع مخاطر وقوع مجاعة 

 في األنحاء الشمالية الشرقية من نيجيريا وفي الصومال واليمن 

 السمنةو فرط الوزناستمرار نقص التغذية وازدياد التحديات الناجمة عن 

تحديات تغذوية متزايدة التعقيد  ويعاني ما ال يقل عن  خص من بين كل ث ثة ف خاص في العالم سوء التغذية  يواجه العالم -15

كة للعبء العالمي النا ئ عن المرضص وهما  بشكل ما  ويمثل تردي النُظم الغذائية وسوء التغذية اليوم فهم العوامل المحّرل

  ويبلغ متوسط الخسائر السنوية في الناتج المحلي الجمالي سن الخامسةن في المائة من وفيات األطفال دو 45مسؤوالن عن 

 في المائة في بلدان آسيا وففريقيا  11الناجمة عن نقص التغذية 

د مستويات انعدام األمن الغذائي غير المسبوقة التقدم المحرز في تخفيض مستويات الهزال بين األطفالص وتتراجع هذب  -16 وتُهدّل

وعلى الرغم تراجع معدالت الصابة بالتقزم على  (8) ديد يحول دون بلوأ المستويات المستهدفة العالمية  المستويات ببطء

مليون طفل )طفل من بين كل فربعة  155نطاق العالم بمقدار الثلث خ ل العقدين الفائتينص تباين التقدم بين األقاليمص وال يزال 

رقام في ففريقيا آخذة في االزدياد  وبالضافة إلى ذلكص ال يمضي في بلد في المسار فطفال تقريبا( يعانون التقزمص وال تزال األ

في عمر النجاب المصابات بفقر الدم منذ  بناتالسليم نحو بلوأ الغايات المتعلقة بنقص المغذيات الدقيقةص وازداد عدد النساء وال

 (9) 2012عام 

ل تحديا عالميا هائ  حيث ازدادت معدالت انتشار  السمنةو فرط الوزنت وفي الوقت نفسهص باتت الزيادة الكبيرة في معدال -17 تُشّكل

فرط المصابين بباع فطفال العالم دون الخامسة في كل إقليم وفي كل بلد تقريبا  وتضم آسيا وففريقيا ث ثة فر السمنةالوزن وفرط 

 مليون طفل(   52مليون طفلص وهو رقم يناهز عدد األطفال دون الخامسة الذين يعانون الهزال ) 41 نحوص في الوزن

هي "وضع تغذوي خطير" تعاني فيه قطاعات السكان والمجتمعات  (10)ص2017والنتيجةص وفقا لتقرير التغذية العالمي لعام  -18

في  88لوقت نفسه  وتشير تقديرات تقرير التغذية العالمي إلى فن المحلية مشاكل سوء التغذية المتزامنة والتي تبدو متباينة في ا

  وسوف فرط الوزنالمائة من البلدان يواجه عبئا خطيرا ناجما عن  كلين فو ث ثة ف كال من سوء التغذية: التقزم وفقر الدم و/فو 

   تتطلب معالجة سوء التغذية اهتماما قويا باألسباب الجذرية المشتركة لمختلف ف كاله

  

                                                      
   2016آخر األرقام المتاحة وقت إعداد التقرير بعام تعلقت  (6)

( Global Report on Food Crises 2017) 2017التقرير العالمي عن األزمات الغذائية لعام   2017 بكة معلومات األمن الغذائي   (7)

https://www.wfp.org/content/global-report-food-crises-2018  

لعالمية بشأن الهزال في تخفيض وفقا لغايات التغذية التي وضعتها جمعية الصحة العالميةص وفهداف التنمية المستدامة  وتتمثل الغاية التي وضعتها جمعية الصحة ا (8)

  2025في المائة بحلول عام  5معدالت هزال األطفال إلى ما دون 

  2025في المائة بين النساء في عمر النجاب بحلول عام  50تتمثل غاية جمعية الصحة العالمية المتعلقة بفقر الدم في تخفيض معدالت انتشار فقر الدم بنسبة  (9)

  https://www.globalnutritionreport.org/files/2017/11/Report_2017.pdfمتاح في:  (10)

https://www.wfp.org/content/global-report-food-crises-2018
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كة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  العوامل المحر ِّ

كة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية باخت ف البلدانص بل وتتباين في كثير من األحيان داخل البلد الواحد  -19 تختلف العوامل المحّرل

لنُظم الغذائيةص وظواهر الطقس المرتبطة وبمرور الوقت  ويمثل التباطؤ االقتصادي في بعض فنحاء العالمص والتغييرات في ا

بالمناخص مجرد بضعة عوامل من بين عوامل كثيرة تساهم في انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  وكان النزاع فحد العوامل 

 وفي حين فن النزاع ليس وحدب مسؤوال عن (11)في ظل الزيادة المطردة في عدد النزاعات وتعقدها  2017البارزة في عام 

 لتنمية المستدامةاانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةص سيشكل "القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية للجميع" )هدف 

 ( تحديا في حال استمرار النزاعات 2

 النزاع

ك النزاعص بما يشمل  (12)ازداد عدد حاالت الطوارئ المعقدة زيادة كبيرة خ ل العقد األخير  -20 النزاع في ث ثة من البلدان ويُحّرل

 البرنامجوكانت جميع استجابات  (13)األربعة المتضررة من المجاعةص عشر فزمات من فزمات الجوع الث ث عشرة الكبرى اليوم

جمهورية الكونغو الديمقراطيةص  – مدفوعة بالنزاع 2017في نهاية عام  3الست لحاالت الطوارئ من المستوى 

 مال نيجيرياص وجنوب السودانص والجمهورية العربية السوريةص واليمن وميانمار/بنغ ديشص و 

على "بناء القدرة على الصمود لتحقيق الس م واألمن  2017وانصب موضوع تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  -21

يمكن بها لألمن الغذائي المحسَّن والقدرة على الغذائي"  وتناول التقرير فثر النزاع على األمن الغذائي والتغذية والكيفية التي 

 الصمودص المساهمة في تحقيق س م دائم 

من خ ل عدد من القنوات  ومن العواقب المبا رة للنزاع المدني وانعدام  2017وفثرت النزاعات على األمن الغذائي في عام  -22

وخير مثال على ذلك  – ذلك إلى زيادة فسعار األغذيةاألمن الغذائي اخت ل فنشطة السوق وتراجع إمدادات األغذيةص وففضى 

هو األوضاع في جنوب السودان  وتسببت النزاعات فيضا في وقوع خسائر فادحة في الدخل بسبب توقف نشاط المزارع وفرص 

النزاعات العمل األخرىص مما فدى إلى زيادة تضييق فرص الحصول على الغذاء  وتجلى ذلك بصفة خاصة في اليمنص بينما فدّت 

فيضا إلى زيادات حادة في األسعار في األنحاء الشمالية من مالي ونيجيرياص وهو ما فاقمه تدهور قيمة العملة  وفي الجمهورية 

رت مرافق تخزين األغذية والحقت فضرارا بالهيكل  العربية السورية واليمنص فدّت النزاعات إلى توقف حركة التجارةص ودمَّ

 تسبب في تراجع كبير في النشاط االقتصادي   االقتصادي العامص مما

في المائة من األ خاص  60ويزداد تركز الجوع وسوء التغذية في البلدان المتأثرة بالنزاعات التي يعيش فيها ما يُقدَّر بنحو  -23

ل المصابين بالتقزم في المائة من األطفا 75مليونا( و 815مليونا من فصل  489الذين يعانون انعدام األمن الغذائي في العالم )

قدرات النتاجية وإمكانات الجيل كامل وهو يعاني اضمح ل في بعض البلدان  كبرمليونا(  ولذلك سي 155مليونا من فصل  122)

المجتمعات المحلية المتضررة  ويشتد  علىكسب الدخل والمهارات االجتماعيةص وما يصاحب ذلك من تداعيات بعيدة المدى 

التأثير على األمن الغذائي وسوء التغذية بصفة خاصة في المناطق التي يطول فيها فمد النزاع فو التي توجد فيها مؤسسات 

اص إلى فن األ خ 2017ضعيفة و/فو تأثيرات سلبية ناجمة عن تغيُّر المناخ  وخلص تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية لعام 

الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالنزاعات يعانون على األرجح نقص التغذية بمعدالت تزيد بمقدار مرتين ونصف المرة عن 

نقاط مئوية بين األطفال دون الخامسة في البلدان  9وازدادت معدالت التقزم  (14)األ خاص الذين يعيشون في سائر الدول 

ل المناطق األخرى  وال يؤثر النزاع الممتد على فرص الحصول على الغذاء في المدى القصير المتأثرة بالنزاعات مقارنة بأطفا

                                                      
عن فن العالم ككل كان "سلميا" بدرجة فكبر قلي  مما كان عليه في السنة السابقةص مما ال  ك فيه فن االتجاب خ ل  2017بينما كشف مؤ ر الس م العالمي لعام  (11)

   2010ات العنيفة تزداد بقوة منذ عام العقد األخير كان سلبيا إذ ظلت النزاع

 والفقر الكامن  حاالت الطوارئ المعقدة هي فزمات إنسانية تنشأ في كثير من األحيان عن عدم االستقرار السياسي والنزاع والعنف والتفاوتات االجتماعية  (12)

وتعرضت  2017الممتد  وفُعلنت المجاعة رسميا في جنوب السودان في فبراير/ باط يمكن وصف الحالة في الصومال بأنها تجمع بين الجفاف الممتد والنزاع  (13)

 البلدان الث ثة األخرى لخطر المجاعة 

  0172الصحة العالمية  منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة  (14)

  http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf  روما   2017 حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم: بناء القدرة على الصمود لتحقيق الس م واألمن الغذائي

http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf
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رة ونهائية  فحسبص بل يمكن فن ينال فيضا من ُسبل كسب العيش ونُظم األغذيةص ويمكن فن يفضي إلى استراتيجيات تأقلم مدّمل

 المطاف  تعرقل القدرة على الصمود وتقف حائ  فمام جهود النعاش في نهاية

وفي المقابلص يمكن النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية إ عال فتيل العنف والنزاع فو يمكنهماص باالقتران مع عوامل فخرى  -24

ووفقا لدراسة  (15)جة للنزاعص الدفع في كثير من األحيان نحو حلقة مفرغة من النزاع الممتد وتفاقم انعدام األمن الغذائي مؤّجل 

وفي معظم الحاالتص تتضافر  (16)مؤخراص يُمثّلل نقص التغذية فحد العوامل الرئيسية وراء اندالع النزاع المسلح  البرنامجفجراها 

عوامل متعددة تشمل االرتفاع في فسعار األغذيةص والظواهر الجوية الشديدةص والتنافس على الموارد الطبيعية  وجدير بال ارة 

فيما يتصل بالحد من النزاع والحفاظ على الس م  جلغذائي والتغذية آثارا طويلة األفن من المرجح فن تحقق تدخ ت األمن ال

 عندما تقترن بنهج فوسع متعدد القطاعات 

الذي  (17)ص فقرت لجنة األمن الغذائي العالمي إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة2015وفي عام  -25

مبادرة  2016لغذائي والتغذية من ناحية والنزاع والس م من الناحية األخرى  واعتُمدت في عام يعترف بالص ت بين األمن ا

 "طريقة العمل الجديدة" في الحلقة المشتركة بين العمل النساني والنمائي والس مص من جانب ثمانية من كيانات األمم المتحدة

تنسيق الشؤون النسانيةص ومفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئينص وبرنامج منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةص ومكتب  –

ص ومنظمة الصحة البرنامج(ص ويونيسفاألمم المتحدة النمائيص وصندوق األمم المتحدة للسكانص ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )

 بارها فولوية لمنظومة األمم المتحدة وفقر البنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة تلك المبادرة باعت – العالمية

ويمكن ل ستثمارات في األمن الغذائي والتغذية فن تساعد على التخفيف من حدة النزاع وتشجيع االستقرار وتعزيز المصالحة  -26

ضي نحو والس م المستدام  ويمكن فيضا للمساعدة الغذائية منع التجنيد في الجماعات المسلحة غير الحكومية  وسوف يساهم المُ 

من فجل مجتمعات سلمية و املة وسيعتمدص على األقل جزئياص  16لتنمية المستدامة افي تحقيق هدف  2لتنمية المستدامة اهدف 

 على التقدم المتحقق في هذا االتجاب  

 النزوح

ذائي الممتد في المجتمعات يؤدي النزاع والحرب األهلية في كثير من األحيان فيضا إلى النزوح الجماعي للسكان وانعدام األمن الغ -27

وتبلغ معدالت الهجرة الخارجية ل جئين فعلى معدالتها في البلدان  (18)عاما  17المضيفةص حيث يمتد النزوح إلى ما متوسطه 

في المائة في الجوع إلى  1التي توجد لديها فعلى مستويات انعدام األمن الغذائي والنزاع المسلح حيث تؤدي كل زيادة نسبتها 

  (19)في المائة  2دة فعداد ال جئين بنسبة تبلغ في المتوسط زيا

ل فرقاما قياسية وفقا للتقرير العالمي لعام  -28 بشأن النزوح  2017وال تزال فعداد ال جئين والمشردين داخليا وطالبي اللجوء تُسّجل

وهو  – 2016وفي عام  (21) 2017وتقرير مفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئين بشأن االتجاهات العالمية لعام  (20)الداخلي

 خصا( بسبب العنف والنزاعص ومنهم  113مليون  خص ) خص من بين كل  6 65ُ رد قسرا  – آخر سنة فتيحت بيانات عنها

                                                      
 يُساهم الجوعص باالقتران مع الفقر والبطالةص في كثير من األحيان في إ عال فتيل العنف والنزاع  برنامج األغذية العالمي   (15)

   روما  2013سبتمبر/ايلول  20في بناء الس م في بيئات االنتقال: مشاورة غير رسمية عقدت في  البرنامجدور   2013

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037818/download/   

 األسباب الجذرية للنزوح: انعدام األمن الغذائيص والنزاعص والهجرة الدولية  روما   2017برنامج األغذية العالمي   (16)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000020871/download/ 

   bc852a.pdf-http://www.fao.org/3/a روماإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة    2015لجنة األمن الغذائي العالمي   (17)

(18)2015 Global Hunger Index: Armed von Grebmer, K., Bernstein, J., Prasai, N., Yin, S., Yohannes, Y. and de Waal, A. 2015. 

conflict and the challenge of hunger. Bonn, WeltHungerHilfe; Washington, D.C., International Food Policy Research Institute; 

Dublin, Concern Worldwide. http://dx.doi.org/10.2499/9780896299641  

 الجذرية للنزوح: انعدام األمن الغذائيص والنزاعص والهجرة الدولية  روما األسباب   2017برنامج األغذية العالمي   (19)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000020871/download/  تم جمعها من خ ل ففرقة   ُفجريت الدراسة باالستناد إلى بيانات كمية ونوعية

 المناقشات المتخصصة في اليونان وإيطاليا واألردن ولبنان وتركيا و ملت مهاجرين من عشرة بلدان 

  report/grid2017-displacement.org/global-http://www.internal/متاح في الرابط التالي:  (20)

   2017لم يُنشر بعد تقرير عام  http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdfالتالي: متاح في الرابط  2016تقرير االتجاهات العالمية لعام  (21)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037818/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000020871/download/
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://dx.doi.org/10.2499/9780896299641
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000020871/download/
http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf
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وساهم النزاع والجوع في مضاعفة عدد  (22)ن طالبي اللجوء  خص م 8 2مليون الجئص و 5 22مليون مشرد داخليص و 3 40

المشردين داخليا خ ل السنوات العشر األخيرةص وتزيد األعداد حاليا عما كانت عليه في في وقت منذ الحرب العالمية الثانية  

ل األطفال فكثر من وال غرابة في فن فكثر من نصف ال جئين يفدون من بلدان متضررة من النزاع  وبالضافة إلى ذلك ص يُشّكل

 في المائة من فعداد ال جئين في العالم  50

ولحقت ففريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمنطقة الشرق األوسط باعتبارها القليم األكثر تضررا حيث سُجل ما يقرب من مليون  -29

تي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومنطقة حالة نزوح جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الصدامات العنيفة في مقاطع

 كاساي  واستمر النزوح بمعدالت كبيرة في الشرق األوسط والعراق والجمهورية العربية السورية واليمن  

ومثلما في حاالت النزاعص يرتبط النزوح فيضا بع قة سببية متبادلة مع انعدام األمن الغذائي  وبينما يساهم النزوح في انعدام  -30

فن معدالت النزوح تبلغ  2017في عام  البرنامجن الغذائيص يدفع انعدام األمن الغذائي إلى النزوح  وتبيَّن من دراسة فجراها األم

وخلصت الدراسة فيضا إلى  (23)فعلى المستويات في البلدان التي لديها فعلى معدالت انعدام األمن الغذائي باالقتران مع النزاع 

يزيد من احتماالت النزاع و دته على السواءص وهو ما يفضي إلى دوامة من النزاع والنزوح وانعدام  فن انعدام األمن الغذائي

 األمن الغذائي 

 مناخناجمة عن الالظواهر الجوية ال

  ويؤثر 2017بالضافة إلى النزاع وحاالت النزوحص ظلت األخطار المرتبطة بالمناخ تؤثر على األمن الغذائي العالمي في عام  -31

مناخ بصورة غير متناسبة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ناجمة عن الر المناخ والظواهر الجوية التغيُّ 

وبالضافة إلى التأثيرات  (24)من الشريحة الدنيا والفئات األ د ضعفا والسكان الذين يعانون انعدام األمن الغذائي في تلك البلدان 

القصيرة األجل على األمن الغذائيص فثر فيضا تدهور األصول والهياكل األساسية الزراعية في فعقاب الظواهر الجوية الشديدة 

على ُسبل كسب عيش م يين األ خاص الضعفاء في جميع فنحاء العالم  وف ارت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ 

( إلى فن تغيُّر المناخ يمكن فن يؤدي إلى زيادة مخاطر الجوع وسوء التغذية بنسبة 2014ي تقرير التقييم األخير الصادر عنها )ف

  (25) 2050في المائة بحلول عام  20تصل إلى 

اقم فيضا تأثيرات ويضخم تغيُّر المناخ والكوارث المتصلة به قضايا انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةص وهو ما يمكن فن يف -32

النزاع وكذلك المساهمة في النزاع نفسه  ومن المعروف فن الموارد الطبيعية كان لها دور محوري في عدد من النزاعات 

 الداخلية في العقود األخيرة  ومن المتوقع فن يؤدي استمرار تغيُّر المناخ إلى زيادة مخاطر النزاعات العنيفة  

لكوارث النا ئة عن الظواهر المناخية الشديدة التي يغذيها تغيّر المناخ في كثير من األحيان وخ ل السنة األخيرةص  ملت ا -33

العصارين إيرما وماريا اللذين فلحقا فضرارا جسيمة بالبنية األساسيةص وفسفرا عن احتياجات غذائية عاجلة في منطقة البحر 

و في منطقة القرن األفريقي إلى الزج يلمتتابعة وفثر ظاهرة النينفي كوبا وهايتي  ودفعت موجات الجفاف ا وال سيما الكاريبيص

مليون  خص في إثيوبيا وكينيا والصومال إلى دائرة انعدام األمن الغذائي الشديد  وفي الصومال وحدبص واجه  11بأكثر من 

عاما تضرر  40 ل م يين  خص مستويات خطيرة من الجوع  وفي جنوب  رق آسياص ُسجلت فسوف فيضانات خ 3فكثر من 

 مليون  خص في نيبال  7 1م يين  خص في بنغ ديش و 8 نحومنها 

  

                                                      
  http://interactive.unocha.org/publication/datatrends2017/متاح في:  (22)

 األسباب الجذرية للنزوح: انعدام األمن الغذائيص والنزاعص والهجرة الدولية  روما   2017برنامج األغذية العالمي   (23)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000020871/download/ 

  2017  موجز الرئيس عن المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017األمم المتحدة   (24)

(President’s summary of 2017 high-level political forum on sustainable development  )

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16673HLPF_2017_Presidents_summary.pdf  

: التقرير التجميعي  مساهمة األفرقة العاملة األول والثاني والثالث في تقرير التقييم 2014تغيُّر المناخ   0142الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ   (25)

ص جنيف  R.K. Pachauri and L.A. Meyer, edsفريق الصياغة األساسيص  الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/   

http://interactive.unocha.org/publication/datatrends2017/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000020871/download/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16673HLPF_2017_Presidents_summary.pdf
http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
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 االلتزامات العالمية: إصالح األمم المتحدة

الطويلة األجل لعالم متحرر من الجوعص وتتفق تماما مع فهداف التنمية  البرنامجرؤية  2021-2017تبلور الخطة االستراتيجية  -34

 في جدول األعمال العالمي على النحو الذي يُجسدب هدف التنمية المستدامة البرنامجالمستدامة  وتهدف الخطة إلى فن يكون دور 

نفيذ فهداف التنمية المستدامة"  ويُشّكل "إرساء الشراكات لدعم ت 17ص وهو "دعم البلدان في القضاء على الجوع"ص والهدف 2

نحو معالجة التحديات المترابطة والحلول التي ينطوي عليها القضاء  البرنامجفيضا المدخلين اللذين ينطلق منهما  17و 2الهدفان 

خرى  وفي بدور مبا ر وغير مبا ر في مجموعة واسعة من فهداف التنمية المستدامة األ البرنامجعلى الجوع  وبذلك يساهم 

ل الطار العام الذي يعمل فيه  2030حين فن خطة عام  و ركاؤبص تُعلن كل سنة التزامات  البرنامجوفهداف التنمية المستدامة تُشّكل

 بالمبادرات الجارية لص ح األمم المتحدةص 2017  وتتعلق التطورات الرئيسية في عام البرنامجعالمية إضافية ذات صلة بعمل 

المتعلق  71/243كجزء من تنفيذ القرار  2030ادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية لنجاز خطة عام إع وال سيما

  2020-2017باالستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات للفترة 

لية بشأن إص ح منظومة ا2017وفي يونيو/حزيران  -35 ألمم المتحدة النمائيةص ص طرح األمين العام لألمم المتحدة اقتراحات فوَّ

وانط قا من المشاورات مع الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة وسائر فصحاب المصلحةص يشمل التقرير اقتراحات جريئة 

من فجل تطوير منظومة فقدر على االستجابة ل حتياجات العالمية المتغيرة وخدمة جميع الشركاء ومواكبة الطموحات التي 

  ويؤكد التقرير من جديد فهمية المؤسسات الفعالة والتمويل الكافي والشراكات من فجل التنمية 2030ة عام تصبو إليها خط

المستدامة  وفسفرت الجولة ال حقة من المشاورات الضافية مع جميع فصحاب المصلحة عن اقتراحات محسَّنة وف مل من 

بدور  البرنامجص  ارك 2017  وطوال عام 2017كانون األول /األمين العام على النحو الوارد في تقرير صدر في ديسمبر

فاعل في المناقشات مع الشركاء من األمم المتحدةص خاصة في إطار مجموعة األمم المتحدة النمائيةص دعما لألمين العام في 

بيل تنفيذ خطة التنمية صياغة خطة إص ح على نطاق المنظومة من فجل "إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية في س

إسهامه في الجهود المبذولة على نطاق المنظومة لتعزيز قدرة منظومة األمم المتحدة  البرنامج"  ويواصل 2030المستدامة لعام 

 النمائية بهدف تحسين النتائج على األرض من فجل خير البلدان والناس الذين فنشئ من فجل خدمتهم 

ثيق مع كيانات األمم المتحدة النمائية األخرىص في وضع إطار استراتيجي جامع على نطاق ص بالتشاور الوالبرنامجوساهم  -36

 وبالتالي جهود إص حها – فن جهود األمم المتحدة البرنامج  ويرى 2017منظومة األمم المتحدة خ ل النصف الثاني من عام 

مان اتساق الجراءات المتخذة في مختلف مسارات يجب فن يوجهها منطق استراتيجي واضح و امل على نطاق المنظومة لض –

العمل وكفالة اتساقها وتعاضدها  ويجب فن يستر د الطار االستراتيجي على نطاق المنظومة بالمبدف الداعي إلى فن تكون 

تقدم على فرض الجهود المبذولة على المستوى القطري سبي  لتحقيق فهداف التنمية المستدامة  ومقياس النجاح هو ما يتحقق من 

الواقع صوب تحقيق غايات فهداف التنمية المستدامة ومؤ راتهاص مع التسليم بأن فهداف التنمية المستدامة هي: "إطار النتائج" 

 الذي تقاس على فساسه جهود منظومة األمم المتحدة  

ل الركائز الوظيفية األربعة لمنظومة األمم المتحدة -37 النسان وسيادة القانونص والس م واألمنص واالستجابة التنميةص وحقوق  – وتُشّكل

  وفي هذا السياقص 2030هيكل الدور الفريد الذي تساهم به األمم المتحدة في جهود البلدان نحو تحقيق خطة عام  – النسانية

مكين من إحراز تقدم صوب يشمل تحقيق فهداف خطة التنمية تحديين رئيسيين  فمن ناحيةص يلزم اتخاذ إجراءات للدفع قُدما والت

تحقيق فهداف التنمية المستدامةص ومن الضروري فيضاص من الناحية األخرىص اتخاذ إجراءات تُعالج و/فو تحتوي التهديدات 

 والعراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك التقدم  ويتطلب التغلب على هذين التحديين استجابات متسقة ومنسقة ومتعاضدة  

ايةص يتيح اعتماد خارطة الطريق المتكاملة وتنفيذها بعد ذلك تطبيق فدوات مؤسسية متسقة مع الخطة االستراتيجية وتحقيقا لهذب الغ -38

من فجل تيسير الوصول إلى الموارد التي لم تكن مستغلة من قبلص ودعم  للبرنامجالمحدَّث  برامجيالحالية ومع الهيكل المالي وال

مع تنفيذ خطة عام  البرنامجن فيضا تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة مواءمة عمليات في تعزيز  راكات جيدة  وحسّ  البرنامج

 (26)وسائر االلتزامات العالمية  2030

                                                      
(26)https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/WHS_Commitment_to_Action_8September201

6.pdf   

https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/WHS_Commitment_to_Action_8September2016.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/WHS_Commitment_to_Action_8September2016.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/WHS_Commitment_to_Action_8September2016.pdf
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 أهداف البرنامج واستراتيجياته

فهداف التنمية المستدامة السبعة عشر باعتبارها دعوة عالمية للعمل من فجل القضاء على  2015اعتمد المجتمع العالمي في عام  -39

وكاالت األمم المتحدة في مواءمة خطته االستراتيجية  البرنامجالجوعص وحماية الكوكبص وضمان االزدهار للجميع  ويتصدَّر 

د الخطة االستراتيجية مع فهداف التنمية المستدامة  و التخطيطي والتشغيلي في سياق فهداف  بإطار( 2017-2021) للبرنامجتُحدّل

وقدراته وكيفية استغ لها لتلبية احتياجات الغاثة في حاالت الطوارئ  البرنامجالتنمية المستدامة  ويبين الطار مكامن قوة 

مع  البرنامجلجوع في نهاية المطاف  وتكفل مواءمة إطار نتائج واحتياجات التنمية على األجل األطول بهدف القضاء على ا

  (27) 2030مع إب أ البلدان عن التقدم صوب تحقيق فهداف عام  البرنامجفهداف التنمية المستدامة اتساق الب أ في 

ل العمل من فجل إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ صلب عمليات  -40 اء الحالية التي تزداد فيها في األجو وال سيما صالبرنامجويُشّكل

ص باعتبارب فكبر منظمة إنسانية في العالمص انقاذ البرنامجحاالت الطوارئ الممتدة واآلخذة في التعقيد باستمرار  وسوف يواصل 

 األرواح استجابة لألزمات 

ق إنقاذ األرواح تجاوز نطا البرنامجوالقضاء على الجوع يتطلب من  2030غير فن السعي نحو تحقيق فهداف خطة عام  -41

والتحول نحو تغيير الحياة  ويقتضي ذلك جملة فمور تشمل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمودص وقدرات القائمين 

منذ فمد بعيد بخبرته ودرايته في عمليات  البرنامجبالتصدي لألزمات على المستوى المحليص والحكومات الوطنية  وبينما يُعرف 

د الخطة االستراتيجية ُسبل االستفادة من مكامن قوة الطوارئ وإنقاذ ا وقدراته في مجال  البرنامجألرواح واللوجستياتص تُحدّل

العمل  البرنامجاالستجابة النسانية لتعزيز القدرة على الصمود ومعالجة األسباب الجذرية للجوع  وتتطلب هذب الرؤية فيضا من 

 تركة بين العمل النساني والنمائي والس م مع فصحاب المصلحة اآلخرين في الحلقة المش

هذا المبدفص وتُعبّلر الخطة  البرنامجفهمية الشراكات الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة  واعتنق  2030وتؤكد فيضا خطة عام  -42

إلى تحقيق  البرنامجويسعى  فيضا  17والهدف ص وبل 2 تنمية المستدامةالاالستراتيجية عن فولوياتهص ليس فقط فيما يتصل بهدف 

التكامل بين برامج المساعدة الغذائية وتدخ ت وكاالت األمم المتحدة األخرى ومنظمات المجتمع المدني و ركات القطاع 

 وإحداث تغيير بنيوي  2 لتنمية المستدامةاالخاص المعنية بتحقيق هدف 

تعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما على المستويات وبُذلت بصفة خاصة جهود كبيرة في السنوات األخيرة لتعزيز ال -43

من فهداف التنمية المستدامة  وكما  2المؤسسية والقليمية والقطرية  ويتسم التعاون الوثيق بأهميته الحاسمة في تحقيق الهدف 

 البرنامج"ص يلتزم 2030ة عام جاء في وثيقة "التعاون بين منظمات األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما: تحقيق خط

بالتعاون الوثيق على المستوى القطري من فجل ضمان تحقيق النتائج وتجنب التداخلص وهو ملتزم فيضا على المستوى المؤسسي 

ي ويتناول الجزء الثاني من هذا التقرير ما تحقق من تقدم ف (28) 2 لتنمية المستدامةابالدعوة إلى معالجة القضايا المتصلة بهدف 

   2017عام 

 الغايات واألهداف والنتائج االستراتيجية

ستمر في استخدام المجموعة الواسعة من األدوات المتاحة يمهمته المتمثلة في القضاء على الجوعص وسوف  البرنامجيواصل  -44

 هيكلة فهدافه واستراتيجياته وفقا لهدفي البرنامجلديه والتي فثبتت فعاليتها  غير فنه بعد اعتماد الخطة االستراتيجية الجديدةص فعاد 

 وغاياتهما  17و 2 التنمية المستدامة

 لتنمية المستدامةا دفيهمع  2و 1(ص تتفق الغايتان االستراتيجيتان 2017-2021) للبرنامجوحسب ما حددته الخطة االستراتيجية  -45

د األهداف االستراتيجية الخمسة عناصر هدفي التنمية17و 2 ل البرنامجالمستدامة التي سيساهم في تحقيقها  ص بينما تُحدّل ص وتُشّكل

ي هدفئج استراتيجية محدَّدة في غايات بالتالي محور تركيز برامجه وعملياته  وتندرج ضمن األهداف االستراتيجية ثماني نتا

 على تحقيقها  البرنامجالتي سيساعد  17و 2 التنمية المستدامة

                                                      
ب أ عن وهو ما من  أنه فن يتيح ال 2030تخطيط برامجها من فجل توضيح الص ت بخطة عام  –من خ ل فمانتها العامة  –وائم منظومة األمم المتحدة فيضا ت (27)

 الدعم الجماعي لتحقيق فهداف التنمية المستدامة 

(28) D/Rev.1-WFP/EB.2/2016/4  
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طوال السنوات األولى من فترة تنفيذ تقوم بتوجيهه وس 2030في سياق خطة عام  لبرنامجاوتبلور الخطة االستراتيجية رؤية  -46

المتعلقة بالخطة  البرنامجخ صة سياسات "  وستتحقق هذب الرؤية من خ ل تطبيق السياسات الواردة في 2030خطة عام 

داء السنوي األول الذي يقيس األداء على فساس التي تُحدَّث سنويا  وبالنظر إلى فن هذا التقرير هو تقرير األ "االستراتيجية

فيما يتصل  للبرنامج( يرد فدناب ملخص مقتضب يتناول االستراتيجيات المؤسسية 2017-2021) للبرنامجالخطة االستراتيجية 

  وكما 2017بمعالجة كل هدف من األهداف االستراتيجيةص بما يشمل السياسات الجديدة التي اُعتُمدت فو بدف تعميمها في عام 

( والخطة االستراتيجيةص تُمثّلل المساواة بين الجنسين هدفا قائما بذاته 2015-2020يتضح من سياسة المساواة بين الجنسين )

في تحقيق نتائجه االستراتيجية  وتتجسَّد المساواة بين الجنسين بالتالي في كل السياسات التي  للبرنامجوضرورة استراتيجية 

  2017صدرت في عام 

ص تُمسك البلدان بزمام فهداف التنمية المستدامةص ولذلك ستتباين ترجمة 2030وجدير بال ارة فنه وفق ما تتوخاب خطة عام  -47

في تحقيق غايات فهداف التنمية المستدامة الوطنية  البرنامجاألهداف العالمية إلى فولويات وطنية بتفاوت البلدان  وسوف يساهم 

ص 2017  وفي عام للبرنامجتحدَّد على المستوى القطري وتتفق مع النتائج االستراتيجية المؤسسية  من خ ل حصائل استراتيجية

 بلداص على سبيل التجربةص إطار الخطط االستراتيجية القطرية الذي يُطبّلق هذا الهيكل الجديد  12نفذ 

 األغذية : القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على 1الهدف االستراتيجي 

ضمان الحصول على فغذية آمنة ومغذية وكافية في حاالت الطوارئ  وبالضافة إلى تنفيذ فنشطة المساعدة  البرنامجيواصل  -48

من فجل دعم البلدان على تعزيز قدراتها في مجال االستعداد واالستجابة للكوارث  ويدعم  البرنامجالغذائية تنفيذا مبا راص يعمل 

فيضا  بكات األمان المتصلة بالجوعص بما يشمل برامج الوجبات المدرسية وإنشاء األصولص ومخططات الحماية  البرنامج

 االجتماعية المملوكة وطنيا 

فيما  للبرنامجعن الوالية األساسية  2017التي اعتمدت في عام  (29)البرنامجوتُعبّلر السياسة الجديدة ل ستعداد للطوارئ في  -49

ل هذب السياسة الطار لتكييف يتصل بتقديم است مع الظروف التشغيلية  البرنامججابة إنسانية فعالة وفي الوقت المناسب  وتُشّكل

المتزايدة التعقيد التي تتطلب اهتماما فكبر باالستعداد انط قا من تحليل المخاطر واالستثمار القائم على المخاطر  وتُعزز السياسة 

إلى امت ك مجموعة  البرنامجلة طوارئ واالستجابة لها باعتبارها حالة فريدةص وتؤكد حاجة إزاء معالجة كل حا البرنامجنهج 

من األدوات لضمان مستوى فعلى من النجاح سواء في فنشطة االستعداد فو االستجابة  ويتيح الطار التنظيمي المحدَّد في السياسة 

ستثمار في تعزيز مواردب البشرية ونُظمه وفدواته وع قاته مع ل  البرنامجتحقيق التماسك واالتساق اللذين يحتاج إليهما 

مبدف الحاجة إلى تعزيز الملكية الوطنية ل ستعداد  وال سيما الحكومات الوطنية والشركاء  وتنبع السياسة من المبادئ األساسيةص

ل الخطط االس البرنامجوتحمل المسؤولية عنهص بدعم من  تراتيجية القطرية األداة االستراتيجية لربط عندما يُطلب منه ذلكز وتُشّكل

بالخطط واألولويات الحكومية  وستظل المبادئ النسانية ماثلة كقوة هادية في كل إجراءات  البرنامجإجراءات االستعداد في 

د السياسة الطريقة التي يمكن بها للعمل النساني فن يحمي جهود بناء القدرة على الصمود فالبرنامج  ي المدى األبعد ص وتُحدّل

 : تحسين التغذية2الهدف االستراتيجي 

ف واطا بعيدة نحو التأكد من فن تحسين التغذية يُشكل األساس الذي يستند إليه عمله  وتهدف سياسة التغذية  البرنامجيقطع  -50

كاله عن طريق إلى القضاء على سوء التغذية بجميع ف  2017في فبراير/ باط  البرنامجالتي اعتمدها  (30)(2017-2021)

تعزيز النُظم الغذائية الصحية التي تُلبي بصورة  املةص ولكن ال تتجاوزص احتياجات الفئات الضعيفة من المغذيات  ويشمل ذلك 

من فجل معالجة سوء التغذية في فوقات األزمات والسعي في الوقت نفسه إلى دعم الحكومات  للبرنامجتعزيز القدرات األساسية 

م السياسة  الوطنية في وضع بمراعاة مسائل التغذية في كل  البرنامجاستراتيجيات للتغذية على األجل األطول وتنفيذها  وتُلّزل

وخطوطه التوجيهيةص ومنها على سبيل المثال  البرنامجص فُدمجت بنجاح اعتبارات التغذية في سياسات 2017فنشطته  وفي عام 

 ما يتعلق بالخطط االستراتيجية القطريةص واالستعداد للطوارئص والمساواة بين الجنسينص وتغيُّر المناخ  

                                                      
(29) B/Rev.1-WFP/EB.2/2017/4  

(30) C-WFP/EB.1/2017/4  
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  2021و 2017وتترجم خطة العمل بشأن التغذية فهداف سياسة التغذية إلى إجراءات ملموسة سيجري تنفيذها فيما بين عامي  -51

إلى األولويات القليميةص تشمل الخطة فربعة مجاالت للتركيز: تحسين إدارة سوء التغذية الحادز ومنع التقزمز ومواءمة  واستنادا

في مجال التغذية في  البرنامجمع خطط التغذية الوطنيةز والعمل في  راكة بشأن التغذية  وال يزال تعزيز قدرة  البرنامجبرامج 

ل مكونا   فساسيا لخطة العمل داخل األقاليم وفيما بينها  حاالت الطوارئ يُشّكل

كي تشمل تنفيذ خطة العمل بشأن  للبرنامجويُساعد نموذج لتخطيط القوة العاملة في مجال التغذية على توسيع القدرة التنظيمية  -52

إلى مناصب فعلى عن طريق التغذية  ومن مجاالت التركيز الرئيسية بناء مهارات الموظفين المعنيين بالتغذية وإعدادهم ل رتقاء 

جماعة استشارية للتعلم في مجال التغذية  البرنامجتهيئة مسارات وظيفية  وعقب إجراء تقييم  امل الحتياجات الموظفينص فنشأ 

فكثر قناة التعلم في مجال التغذية التي تضم  2017في عام  البرنامجوبدف تنفيذ استراتيجية عالمية للتعلم في مجال التغذية  وافتتح 

دورة إلكترونية للتدريب على مواضيع التغذية األساسية  وتتاح هذب الموارد  15مشترك من الموظفين وتشمل  1 000من 

 للحكومات والشركاء من فجل بناء القدرات في مجال التغذية وتعزيز التعلم فيما بين بلدان الجنوب 

 : تحقيق األمن الغذائي3الهدف االستراتيجي 

دعم المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة وفسرهم باعتبارهم بعض فكثر سكان العالم معاناة من انعدام  البرنامجيواصل  -53

األمن الغذائيص ويُعزز في الوقت نفسه قوته الشرائية من فجل زيادة فرص وصول فصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق  

عة والصندوق الدولي للتنمية الزراعة وغيرهماص بهدف تعزيز نُظم في  راكة مع منظمة األغذية والزرا البرنامجويعمل 

األغذيةص ويرمي من وراء ذلك ليس فقط إلى توفير المساعدة الغذائية التي تشتد الحاجة إليهاص بل وكذلك تحقيق فثر على القضايا 

بناء قدرة فكبر على الصمود بشكل عام من فيضا الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث و البرنامجالهيكلية والبنيوية  ويدعم 

 فجل المساعدة على تحقيق القضاء على الجوع 

لدعم هؤالء  البرنامجووضعت اللمسات األخيرة على المساعدة الغذائية لصالح فصحاب الحيازات الصغيرةص وهي استراتيجية  -54

رت حافظة مبادرات  (31) 2017المزارعينص وصدرت في عام  ن المساعدة الغذائية التي تُركز على فصحاب بشأ البرنامجوتطوَّ

الحيازات الصغيرة تدريجيا على مر سنوات كثيرة وتُغطي حاليا معظم البلدان التي يعمل فيها  وبالضافة إلى البرامج األساسية 

لمبادرات لنشاء األصول التي يستفيد منها بصورة مبا رة وغير مبا رة الم يين من فصحاب الحيازات الصغيرةص تشمل ا

من المزرعة "مبادرة الشراء من فجل التقدمص وبرامج الوجبات المدرسية المنتجة محلياص ومبادرة الصمود الريفيص ومبادرة تحالف 

التي فُطلقت مؤخرا  ومن األهداف الرئيسية الستراتيجية المساعدة الغذائية لصالح فصحاب الحيازات الصغيرة  "إلى السوق

م للتبرعات الغذائية غير المستدامة  البرنامجالمفرطة في التبسيط بشأن دور التغلب على التصورات  في المناطق الريفية كمقدّل

ص من خ ل عمله الوثيق مع الشركاءص تسخير مجموعة واسعة من القدرات لوضع حلول البرنامجعلى متلقين سلبيين  ويستطيع 

األساسية التي يواجهها فصحاب الحيازات الصغيرة  وتتطلب هذب الحلول  تناسب السياقات المحدَّدة من فجل التغلب على التحديات

ابتكارات لبناء القدرة على الصمود وزيادة فرص الوصول إلى األسواق وسد الفجوة بين الغاثة في حاالت الطوارئ والنعاش 

 وإجراءات التنمية الطويلة األجل 

بأن رعاية البيئة فساسية لتحقيق األمن الغذائي والتنمية المستدامة على النحو المحدَّد في فهداف التنمية المستدامة   البرنامجويُسلّلم  -55

د بصورة منهجية المخاطر البيئية  البرنامج 2017التي اعتمدها المجلس في فبراير/ باط  (32)وتُلزم السياسة البيئية بأن يُحدّل

بالتالي إلى تعميم االعتبارات البيئية بوصفها مسألة جامعة في كل  البرنامجويديرها  ويسعى المرتبطة بعمله وبأن يتجنبها 

 ة والتشغيلية داخل المقر  برامجيفنشطته ال

                                                      
الحيازات الصغيرة على الصمود   المساعدة الغذائية لصالح فصحاب الحيازات الصغيرة: استراتيجية من فجل تعزيز قدرة فصحاب 2017برنامج األغذية العالمي   (31)

 Smallholder Food Assistance: A Strategy for Boosting Smallholder Resilience and Marketوالوصول إلى األسواق في جميع فنحاء العالم )

Access Worldwide  روما  )https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023123/download/   

(32) B/Rev.1-WFP/EB.1/2017/4  

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023123/download/
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د هذب السياسة مساهمة 2017في فبراير/ باط  (33)الجديدة بشأن تغيُّر المناخ البرنامجواعتُمدت سياسة  -56 في  البرنامج  وتُحدّل

والعالمية للحد من آثار تغيُّر المناخ على الجوعص بوسائل تشمل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية الضعيفة على  الجهود الوطنية

 الصمود في وجه األخطار المتصلة بالمناخ 

 : دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة4الهدف االستراتيجي 

ة المتصلة به من خ ل تعزيز قدرات الحكومات  ويشمل تحقيق القضاء على الجوع وفهداف التنمية المستدام البرنامجيدعم  -57

ذلك دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتعزيز القرارات المستندة إلى األدلة بشأن األمن الغذائي والتغذوي عن طريق تقوية 

ومن المبادئ األساسية القدرات الوطنية والقليمية لجراء تقييمات وتحلي ت ذات مصداقية وذات صلة وفي الوقت المناسب  

 التي يستند إليها هذا الهدف االستراتيجي وضع الحكومات في صميم عمليات التخطيط وصنع القرار 

والتي كانت فهم معلم استراتيجي  2030مع خطة عام  البرنامجوبالضافة إلى تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة التي توائم عمل  -58

المبادرات االستراتيجية المتصلة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب وتعزيز القدرات  تقدما في البرنامجص حقق 2017في عام 

 القطرية 

  و ملت 2017تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خ ل مجموعة من المبادرات االستراتيجية في عام  البرنامجوساند  -59

ه القليمية بشأن تنفيذ برامج التعاون فيما بين بلدان الجنوبز تلك المبادرات إصدار إر ادات تشغيلية لمكاتبه القطرية ومكاتب

واستحداث طرائق ابتكارية لتقييم التعاون فيما بين بلدان الجنوب ووضع إر ادات للمكاتب القطرية بشأن تقييم الممارسات 

وب كجزء من فعمال وضع الخطط القائمة في البلدان المضيفةز وتعميم تعزيز القدرات القطرية والتعاون فيما بين بلدان الجن

االستراتيجية القطريةز والمشاركة في حوار السياسات المستند إلى األدلةص مثل المعرض العالمي لتنمية بلدان الجنوب ومنتدى 

التعاون الصيني األفريقي  واحتفل مركز االمتياز لمكافحة الجوع في البرازيل بمرور ست سنوات من العمل في مجال التعاون 

ص ركز المركز 2017ما بين بلدان الجنوب من فجل وضع وتحسين سياسات وبرامج مستدامة لمكافحة الجوع والفقر  وفي عام في

  (34)على االستثمار في المبادرات البحثية والحفاظ في الوقت نفسه على وتيرة مساعداته التقنية المقدَّمة إلى البلدان الشريكة 

يز التصميم المنهجي والتوثيق والتنفيذ لعمليات تعزيز القدرات القطرية باعتبارها عنصرا فيضا جهودب لتعز البرنامجوواصل  -60

ص فُدخلت تحسينات دقيقة على مجموعة فدوات تعزيز القدرات 2017رئيسيا من عناصر الخطط االستراتيجية القطرية  وفي عام 

دت النُهج لتيسير انط قا من تقي 2016القطرية وما يتصل بها من إر ادات وضعت في عام  يمات المراجعة والسياساتص ووّحل

تقرير  2017  وبالضافة إلى ذلكص صدر في مطلع عام البرنامجإجراء تعزيز القدرات بصورة متسقة في جميع مجاالت برامج 

ومراجعة داخلية لجهودب الرامية إلى تعزيز القدرات القطريةص وفتاح ذلك  2009بشأن تنمية القدرات لعام  البرنامجتقييم سياسة 

بصورة ففضل في التحول نحو دور الشريك الداعم  البرنامجخارطة طريق لتعزيز النُظم والخدمات المؤسسية من فجل دعم 

 (  2017-2021) للبرنامجالذي حددته بوضوح الخطة االستراتيجية 

 : إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة5الهدف االستراتيجي 

كجزء من منظومة فوسع وفن يدعم فصحاب المصلحة اآلخرين في العمل  البرنامجيتطلب تحقيق القضاء على الجوع فن يعمل  -61

بشأن الشراكةص يشمل فصحاب المصلحة  رنامجالبالجماعي من فجل تحقيق فهداف التنمية المستدامة  وتما يا مع استراتيجية 

 اآلخرون  ركاء المواردص و ركاء المعرفةص و ركاء السياسات والحوكمةص و ركاء الدعوةص و ركاء القدرات  

وفهداف التنمية المستدامة واالستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات فهمية الشراكات  2030وفكدت خطة عام  -62

( وخارطة الطريق المتكاملة 2017-2021) للبرنامجبة النسانية والتنمية المستدامة  وتُعبّلر الخطة االستراتيجية في االستجا

 بهذا التوجه نحو الشراكة   هعن التزام

                                                      
(33) A/Rev.1-WFP/EB.1/2017/4  

الوجبات المدرسية في رامج فجرى المركزص بتكليف من االتحاد األفريقيص دراسة لفوائد الوجبات المدرسية وتحدياتها في ففريقيا تناول في الدراسة الحالة العامة لب (34)

ي االعتراف العام بلدا  وفُجري تقييم لألثر من فجل الوقوف على ما حققه المركز من فعمال على مر سنواته الخمس األولى  وفكدت النتائج مساهمات المركز ف 20

 ببرامج الوجبات المدرسية باعتبارها استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة 
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بأسرب من خ ل الخطة االستراتيجية  البرنامجوفي حين فن الشراكات في جميع المجاالت مترسخة اآلن بصورة هيكلية في  -63

االستراتيجية القطريةص تستمر مسيرة التعاون بين الوكاالت التي تقع مقارها في روما في حقبة فهداف التنمية المستدامة   والخطط

ويستند التعاون إلى واليات كل وكالة ومزاياها النسبية ومكامن قوتها المميّلزة في فربع ركائز للتعاون: العمل معا على المستويين 

تعاون على المستوى العالميز والتعاون في المعرفة المواضيعيةز وتقاسم الخدمات المؤسسية المشتركة  القطري والقليميز وال

ص فُعدت وثيقة مشتركة تناولت التعاون بين الوكاالت الث ثص بما في ذلك كيفية دعمها البلدان في تحقيق 2016وفي فواخر عام 

م إلى األ2017  وفي عام 2030فهداف خطة عام  جهزة الرئاسية للوكاالت الث ث تقرير مرحلي عن الوثيقة المشتركة ص قُدّل

ُسلطت فيه األضواء على الوضع الراهن للتعاون  ويمكن الرجوع إلى النجازات المحددة المتصلة بالتعاون بين الوكاالت التي 

 في الجزء الثاني من هذا التقرير  2017تقع مقارها في روما خ ل عام 

توفير خدمات س سل المداد وغيرها من الخدمات المشتركة والمنصات )مثل االستعداد  البرنامجلكص يواصل وبالضافة إلى ذ -64

للطوارئص وحلول الهندسة المستدامة ل حتياجات النسانية ومنصات التسليم المشتركة للتحوي ت القائمة على النقد( لدعم 

 فصحاب المصلحة في تحقيق فهداف التنمية المستدامة 

 سياسة الخطط االستراتيجية القطرية

التي  (35)بشأن الخطط االستراتيجية القطرية البرنامجعلى المستوى القطريص ولذلك تدخل سياسة  2030ستتحقق خطة عام  -65

األولوية دوما  البرنامجفي صميم الخطة االستراتيجية  وبينما يُعطي  2016اعتمدها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 

الحكومات الوطنية وفهدافها في البلدان التي يعمل فيهاص فُدمجت األولويات الحكومية بمزيد من المنهجية من خ ل الحتياجات 

الخطط االستراتيجية القطرية  وتشمل عملية إعداد الخطط االستراتيجية القطرية استعراضا استراتيجيا للجهود الوطنية للقضاء 

لسابق على عملية وضع الخطط االستراتيجية القطرية  ويمثّلل االستعراض االستراتيجي على الجوع باعتبارب النموذج الرئيسي ا

 البرنامجويتم إجراؤب في كثير من األحيان بناء على تكليف من  2لتنمية المستدامة اهدف   مستق  ينصب التركيز فيه على تحلي

ولكن تُمسك بزمام قيادته وملكيته الحكومة المضيفة  وتوفّلر االستعراضات االستراتيجية لمحة عامة عن التحديات الرئيسية 

د الجراءات ذات األولوية المطلوب اتخاذها لسد الفجواتص  الماثلة فمام تحقيق القضاء على الجوع في في بلد معيَّنص وتُحدّل

لجهات الفاعلة العاملة في القطاعات ذات الصلة  وتستند الخطة االستراتيجية القطرية إلى نتائج والتوصيات المطلوبة لمختلف ا

من خ ل هذب  البرنامجاالستعراض االستراتيجي وتشمل عملية تشاورية قوية مع الحكومة المضيفة وسائر الشركاء  ويكفل 

ومع غايات فهداف التنمية المستدامةص واتفاق الحكومة المضيفة  العملية مواءمة كل خطة استراتيجية قطرية مع األولويات الوطنية

 وخططه التشغيلية للسنوات المقبلة   للبرنامجتماما مع التوجه االستراتيجي 

 خرىاألستراتيجية االعتبارات اال

ر استراتيجيات  -66 تائج االستراتيجية المحدَّدة وفهدافه حول الغايات االستراتيجية واألهداف االستراتيجية والن البرنامجبينما تتمحوَّ

ل فيضا اعتبارات جامعة فخرىص بما فيها الحساسية للنزاعص والنُهج واالبتكارات القائمة على " نُظم الفي الخطة االستراتيجيةص تُشّكل

 إزاء المساهمة في األمن الغذائي والتغذية   البرنامجية"ص م مح نهج ائالغذ

تنفذ في مناطق النزاعص من المهم ال ارة إلى فن معالجة انعدام األمن الغذائي  البرنامجات وبالنظر إلى فن نسبة كبيرة من عملي -67

في تلك المناطق تتطلب تدخ ت مراعية لحالة النزاع وم ئمة ومناسبة من حيث التوقيت لتلبية احتياجات النساء والرجال 

فهم للديناميات المحدَّدة لكل نزاع فن يُساهم بدور هام في إح ل والبنات واألوالد المتضررين  ويمكن للنهج المناسب المستند إلى 

 الس م ومنع النزاع 

على نحو متزايد فثر نُظم األغذية على األمن الغذائي والتغذيةص وفرص تحقيق آثار إيجابية على نُظم األغذية  البرنامجويفحص  -68

تغيُّرات سريعة بسبب التوسع الحضري  البرنامجن التي يعمل فيها في جميع فنحاء العالم  وتشهد نُظم األغذية في كثير من البلدا

ونمو الدخل والتحول في النُظم الغذائية لدى المستهلكينص إلى جانب عوامل فخرى  ويُمثّلل اخت ل نُظم األغذية وتوقفها مؤ رات 

                                                      
(35) B-WFP/EB.A/2016/5  



 23         الجزء األول|  2017 تقرير األداء السنوي لعام

 

لية على اندالع فزمة إنسانية ويحددان في كثير من األحيان عمق األزمة ونطاقها ص باعتبارب عنصرا فاع  البرنامجويعمل  (36) فوَّ

كبيرا في مجال المساعدة الغذائيةص بما يشمل التوريد المحلي والدولي لألغذيةص على نطاقات يمكن فن تنطوي على عواقب هيكلية 

على نُظم األغذية   البرنامجمؤثرة على نُظم األغذية  وفدّت فيضا الزيادة في التحوي ت القائمة على النقد إلى تغيير ديناميات فثر 

تعزيز تدخ ته في مجال المساعدة الغذائية لتحسين فداء نُظم األغذية ومعالجة القضايا البنيوية والمساهمة  البرنامجويزمع 

 بالتالي في تحقيق األمن الغذائي على األجل الطويل  

 البرنامجاالستراتيجية في عالم سريع التطور  ويلتزم  ويساهم االبتكار بدور حاسم في ضمان تحقيق الرؤية التي تجسدها الخطة -69

بإط ق العنان لقوة االبتكار من فجل التنمية المستدامة وإيجاد حيز للتفكير الجديد واألفكار الجريئة واالبتكار التكنولوجي 

ات الرائدةص مثل تكنولوجيا الذكاء للمساعدة على القضاء على الجوع في العالم  وفتحت التكنولوجيات الجديدةص بما فيها التكنولوجي

لتقديم المساعدة والتواصل مع األ خاص الذين يخدمهمص  البرنامجالصناعي وتكنولوجيا سلسلة السج ت المغلقةص آفاقا جديدة فمام 

ساط النسانية وتُمثّلل عوامل تمكين وتحفيز هامة ل بتكار  وففضى فيضا إدخال نماذج العمل الجديدة إلى ابتكارات هامة في األو

والنمائية  ويمثل تكوين  راكات جديدة عنصرا حاسما في تسريع االبتكار والتغييرص ويمكن فن يساعد على تحقيق القضاء على 

 الجوع  

  2030المسار إلى عام  – نتائج التعزيز والتحويل التنظيميين في البرنامج

لتحقيق  البرنامجالخطة االستراتيجيةص انط ق جهود كبيرة من صادفت الموافقة على خارطة الطريق المتكاملةص بما يشمل  -70

تحقيق هذب المواءمة في مكاتبه القطرية من خ ل  البرنامج  ويكفل 2030المواءمة مع االلتزامات العالميةص بما فيها خطة عام 

ا في إجراء استعراضات استراتيجية بلد 60فكثر من  البرنامجص ساند 2014تنفيذ سياسة الخطط االستراتيجية القطرية  ومنذ عام 

  واختارت خمسة بلدان 2017خطة استراتيجية قطرية في عام  23لجهود القضاء على الجوعص وففضى ذلك إلى الموافقة على 

من البلدان التي تعذَّر فيها عمليا إجراء استعراضات استراتيجية وضع خطط استراتيجية قطرية مؤقتة  وبالضافة إلى ذلكص 

ز وترجمت تلك الخطط وثائق المشروعات 2017خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية في عام  37المدير التنفيذي على وافق 

   2018يناير/كانون الثاني  1القائمة إلى الطار الجديد وبدف تنفيذها في 

ستراتيجية القطرية المؤقتة وتتضمن الخطط االستراتيجية القطريةص والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةص والخطط اال -71

االنتقاليةص حوافظ متنوعة تتراوح بين تدخ ت االستجابة لألزمات من فجل إنقاذ األرواحص واالستثمار في نُظم األغذيةص وتعزيز 

ضع القدرات الوطنية  وتتما ى تلك الخطط مع خطط فهداف التنمية المستدامة وفولوياتها الوطنيةص وساهمت في إعادة تحديد الو

ن االتساق الللبرنامجاالستراتيجي  ومكانته وصورته على المستوى  البرنامجللحوافظ التصورات السائدة عن  برامجي  ويُحّسل

 القطريص ويُساهم في تعزيز الشراكات وزيادة إمكانات فرص التمويل الجديدة  

ل فيضا جزءا من خارطة  – وكجزء من استعراض الطار المالي -72 هيك  لميزانيات  البرنامجوضع  – الطريق المتكاملةالذي يُشّكل

الحوافظ القطرية ونفَّذ هذا الهيكل لدعم تفعيل الخطة االستراتيجية وتنفيذ نهج التخطيط االستراتيجي القطريص ولتعزيز الص ت 

مكتبا قطريا بنهج التخطيط  بين الموارد المستخدمة والنتائج المتحققة من فجل تحسين إدارة األداء والمساءلة  وفخذ اثنا عشر

  ودعمت الدروس المستخلصة فثناء 2017االستراتيجي القطري وطبَّق هيكل ميزانية الحافظة القطرية المصاحب له في عام 

يناير/كانون  1مكتبا قطريا إضافيا من إطار المشروعات إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة في  53المرحلة التجريبية انتقال 

  2018الثاني 

ويوفّلر توحيد جميع العمليات والموارد في هيكل واحد للميزانية صورة ففضل للمديرين بشأن المدخ ت والحصائل والموارد  -73

كة للتكاليف بصورة ففضل من فجل تيسير زيادة كفاءة  ن من تحديد العوامل المحّرل ن ذلك الفعالية التشغيلية ويُمّكل المتاحة  ويُحّسل

 فثرب لصالح األ خاص الذين يخدمهم  البرنامجيم التكاليف وضمان تعظ

                                                      
بر المستخلصة وآفاق المستقبل )2017  المساعدة الغذائية العالمية في عام 2017برنامج األغذية العالمي   (36)  World Food Assistance 2017: Taking: العل

Stock and Looking Ahead  روما  )https://www.wfp.org/content/2017-world-food-assistance-taking-stock-and-looking-ahead  

https://www.wfp.org/content/2017-world-food-assistance-taking-stock-and-looking-ahead
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واألهم هو فن هيكل ميزانيات الحوافظ القطرية يربط بين االستراتيجية والتخطيط والميزنةص والتنفيذ والموارد من فجل إثبات  -74

ن البرنامجالنتائج المتحققة  ويُعزز ذلك  فافية  الطريقة التي يُبلغ بها  ويدعم تخصيص الموارد باالستناد إلى الحصائلص ويُحّسل

 نتائجه إلى الشركاء المانحين   البرنامج

لزيادة مرونة توقيت تنفيذ إطار خارطة الطريق المتكاملة   البرنامجخطة  2017والحظ المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام  -75

ر البقاء على الموعد المستهدف لع ن "بدء التنفيذ"ص وهو  ص في معظم المكاتب القطريةص 2018لثاني يناير/كانون ا 1وتقرَّ

وفقا للمرونة التي يتيحها الطار الزمني لتنفيذ خارطة  2018مكتبا قطريا مواصلة تنفيذ المشروعات في عام  16بينما اختار 

كانون الطريق المتكاملة  وسوف تنتقل هذب المكاتب القطرية إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة في موعد ال يتجاوز يناير/

تحسين جودة البرامج ومعالجة مشاكل نقل الموارد من المشروعات  للبرنامج  وسوف يتيح هذا الوقت الضافي 2019الثاني 

التي في طور القفال إلى إطار الخطط االستراتيجية القطريةص وضمان زيادة القدرة على إدارة االنتقالص وتجميع الدروس 

 ونظامه الماليص بما يشمل تفويضات السلطات   للبرنامجسيجري إدخالها على ال ئحة العامة  المستفادة ومناقشة التعدي ت التي
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 الموارد وتحديد األولويات: الجزء الثاني

ص وهو يشرح الخطوط العريضة لعناصر الكشوف المالية من فجل إلقاء الضوء 2017هذا القسم جديد في تقرير األداء السنوي لعام  

 وإبراز فجوة التمويل وعواقبها   للبرنامجعلى األداء المالي العام 

 البرنامج شسسمل الهيكل العام للتكاليف فيوعرض مجموع اليرادات والمصسسروفاتص بما ي للبرنامجويبدف القسسسم ببيان الوضسسع المالي 

وتكوين مصروفاته  ويستخدم فيضا تحليل الكشوف المالية لفحص الموارد الجمالية المطلوبة لتلبية احتياجات السكان األ د ضعفا 

جانب الجهود المبذولة   وتُناقش فجوة التمويل وعواقبها إلى 2017بالمقارنة مع المساهمات المستلمة في عام  البرنامجالذين يدعمهم 

للتقليل إلى فدنى حد من فثر نقص التمويل ولتلبية المتطلبات المسسسستندة إلى االحتياجات بشسسسكل فعم  وتشسسسمل المناقشسسسة تحديثا وتحلي  

 للتمويل غير المخصص والتمويل المخصص بشروط ميسرة 

 

 مجموع المتطلبات من الموارد وفجوة التمويل

 مجتمع اإلنساني والبرنامجاحتياجات الازدياد : 1الشكل 

 

 

بينما ساعدت مستويات التمويل القياسية الوكاالت النسانية على الوصول إلى فعداد فكبر من األ خاص مقارنة بما كان عليه  -76

خرى ستمرت االحتياجات في االزدياد  وفسفر ذلك عن فجوة بين االحتياجات والتمويل بلغت هي األاص 2017الحال في عام 

 2017في عام  البرنامجعن هذب االتجاهات العالمية  وتلقى  2017مستوى تاريخيا مرتفعا  وتُعبّلر تجربة الصندوق في عام 

مليارات دوالر فمريكيص ولكن مجموع المتطلبات التشغيلية كان فعلى فيضا من في وقت  6إيرادات قياسية من المساهمات بلغت 

مليار دوالر فمريكي  وازدادت إيرادات المساهمات باستمرار خ ل السنوات الخمس والعشرين األخيرةص  8 9آخر حيث بلغ 

 لة إنسانية تُكافح الجوع على نطاق العالم  فكبر وكا البرنامجوفصبح 
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 نمو البرنامج خالل السنوات الخمس والعشرين األخيرة: 2الشكل 

 

 

 لمحة عامة عن الوضع المالي

بس مة الوضع المالي  البرنامجيوحي ازدياد إيرادات المساهمات وتطور المصروفات وتكوينها على نحو يواكب برنامج عمل  -77

بالدرجة  2017مليارات دوالر فمريكي في عام  6ويرجع االرتفاع القياسي في إيرادات المساهمات التي بلغت  (37) للبرنامجالعام 

األولى إلى ازدياد المساهمات المستلمة ل ستجابة لألزمة السورية ولل جئين السوريين )"االستجابة لألزمة السورية بعد خمس 

 مجاعات األربع المحتملة"  سنوات"( واالستجابة لعمليات "ال

 852مليار دوالر فمريكيص ويمثل ذلك زيادة قدرها  2 6إلى مستوى قياسي بلغ  2017وازدادت فيضا المصروفات في عام  -78

ص بلغت تكاليف التحوي ت القائمة على النقد 3  وكما يبين الشكل 2016في المائة( بالمقارنة مع عام  16مليون دوالر فمريكي )

وازدادت بذلك بمعدل فسرع من سائر فئات التكاليف  وبينما كانت الزيادات في تكاليف  2017دوالر فمريكي في عام  مليار 4 1

لألزمة السورية بعد خمس سنوات بما نسبته  البرنامجالتحوي ت القائمة على النقد ملحوظة في كل العملياتص استأثرت استجابة 

عة من في المائة من الزيادة الجمالية  وا 58 مليار دوالر  1 2مليون طٍن متري بما قيمته  7 3زدادت فيضا السلع الغذائية الموزَّ

  واستأثرت عمليات 2017مليار دوالر فمريكي في عام  2 2مليون طٍن متري بما قيمته  9 3إلى  2016فمريكي في عام 

والعمليات في إثيوبيا وم وي ونيجيريا وجنوب االستجابة لألزمة السورية بعد خمس سنواتص  – الواسعة النطاق البرنامج

عةص و 61معا بما نسبته  – السودان وفوغندا واليمن  في المائة من قيمة األغذية   57في المائة من الكميات الموزَّ

عةص ظلت المصروفات المتصلة بعمل -79 يات التوزيع وعلى الرغم من الزيادات في التحوي ت القائمة على النقد والسلع الغذائية الموزَّ

ص ازدادت الخدمات المرتبطة بالتوزيع وغيرها من الخدمات 2016والتوظيف وسائر التكاليف ثابتة نسبيا  وبالمقارنة مع عام 

في المائة في تكاليف الموظفين واستحقاقات العاملين  وفي حين فن عوامل من  7في المائة فقطص وسجلت زيادة نسبتها  4بنحو 

 2016بما تكون قد ساهمت في ذلكص يدل التغيير الذي طرف على تكوين المصروفات فيما بين عامي قبيل وفورات الحجم ر

                                                      
بإيرادات المساهمات عندما تؤكد المساهمات كتابة ويتقرر استخدامها في السنة  البرنامجمالي في امتثاال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامص يعترف الب أ ال (37)

ع التحوي ت القائمة على النقد  وهناك دائما فارق زمني بين تسجيل اليرادات وتسجيل  المالية الجاريةص ويعترف بالمصروفات عندما تُسلَّم السلع الغذائية فو عندما توزَّ

فرصدة الصناديق فو تجديد مواردها   البرنامج  ولذلك يمكن فن تكون المصروفات في في سنة فعلى فو فقل من اليرادات في تلك السنة نظرا الستخدام المصروفات

ستخدام في السنوات المقبلة  وازدادت وتشمل عقود المساهمة الموقَّعة إيرادات المساهمات واليرادات المؤجلة  واليرادات المؤجلة هي إيرادات المساهمات المحدَّدة ل 

مليون  1 2 928إلى  2016مليون دوالر فمريكي في نهاية عام  2 986في المائةص من  96مليون دوالر فمريكيص في  942بما قيمته  2017اليرادات المؤجلة في عام 

ر استخدام 2017دوالر فمريكي في نهاية عام  ر استخدام الرصيد المتبقيص 2018مليون دوالر فمريكي في عام  1 550  ومن مجموع اليرادات المؤجلةص تقرَّ ص وتقرَّ

 وما بعدب  2019مليون دوالر فمريكيص في عام  2 378وهو 
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ة فكبر بزيادات صغيرة نسبيا في عدد الموظفين برامجي نواتجمن تقديم  البرنامجفيضا على زيادة الكفاءاتز وتمكَّن  2017و

وي ت القائمة على النقد وتكاليف التسليم وغيرها من التكاليف وفي التكاليف األخرى  وبالضافة إلى ذلكص تراجعت تكاليف التح

 30مليار دوالر فمريكي عن وفورات تجاوزت  4 1في المائة  وفسفرت التحوي ت التي بلغت  3 6في المائة إلى  2 7من 

 مليون دوالر فمريكي خ ل سنتين  

 

 تكوين المصروفات: 3الشكل 

 

 فجوة التمويل

مليون مستفيد من خ ل  9 88الوصول إلى  للبرنامج 2017بينما فتاح ازدياد إيرادات المساهمات والمصروفات في عام  -80

العملياتص واالستجابة بفعالية لحاالت الطوارئ في جميع فنحاء العالمص ازداد فيضا مجموع المتطلبات عن في وقت آخرص إذ بلغ 

جهودا لتضييق الفجوة اآلخذة في االتساعص ولكن نقص التمويل الناجم عن ذلك والذي  جالبرناممليار دوالر فمريكي  وبذل  8 9

 مليار دوالر فمريكي فسفر عن عواقب حقيقية  8 3بلغ 

 عواقب فجوة التمويل

القطرية عملياتها عن طريق تحليل هشا ة األوضاع ورسم خرائطها وباستخدام وسائل فخرى وكذلك  البرنامجتُخطط مكاتب  -81

 ل زيادة استخدام عملية االستعراض االستراتيجي لجهود القضاء على الجوعص من فجل تلبية احتياجات قطاعات السكان من خ

األ د ضعفا  والنتيجة التي تمخَّض عنها ذلك هو "خطة مستندة إلى االحتياجات"ص وعندما ال يفي التمويل باالحتياجاتص ال تتحقق 

رة في الخطة  وترتب عن فجوة التمويل في عام في كثير من األحيان المساعدات وال عواقب  تى على  2017تغييرات المتصوَّ

في جميع فنحاء العالمص وتراوحت تلك العواقب بين تخفيض عدد الحصص الغذائية وفحجامهاص فو مدة تقديم  البرنامجعمليات 

 المساعدةص وترتيب فولويات األنشطة وفئات المستفيدين 

 ت القائمة على النقد فو التحوي ت الغذائية تأثيرا سلبيا على األمن الغذائي والتغذية بين السكان الذين ويؤثر تقليص التحوي -82

إلى ترتيب فولويات البرامج والمستفيدينص وغالبا ما  البرنامج  وعندما يطول فمد تحديات التمويلص يُضطر البرنامجيخدمهم 

األولوية للمناطق الجغرافية األ د تضرراص وال يستهدف  البرنامجيتوقف عن تقديم المساعدة إلى بعض فئات السكان  ويُعطي 

ية للدعم من فجل إنقاذ سوى األسر األ د ضعفا فو يُقلّلص فحجام الحصص الغذائية فو غيرها من ف كال المساعدة  وتُعطى األولو

بعض فكثر فئات السكان  البرنامجاألرواح على األنشطة الوقائية فو فنشطة تعزيز القدرات  ويمثل المستفيدون الذين يدعمهم 

هشا ة ومعاناة من انعدام األمن الغذائي في العالمص ويمكن فن يؤدي تقليص الحصص الغذائية فو وقف المساعدة تماما إلى عواقب 
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ص وهو م ذهم األخير للحصول على المساعدةص بسحب البرنامجرة  وال يجد هؤالء المستفيدون خيارات فخرى عندما يقوم مدّمل 

 الدعم 

وتؤثر هذب التعدي ت التشغيلية تأثيرا مبا را على النُظم الغذائية والصحة والرفاب لأل خاص المحتاجين وال يجد كثير من هؤالء  -83

لكنهم يلجؤون إلى تدابير صارمة لضمان بقائهم على قيد الحياة  وتشمل آليات التصدي تقليص األ خاص متسعا ل ختيار و

الوجبات فو تخفيض مصروفات الصحة والتعليمص ومزاولة فعمال تُعرضهم للمخاطر واالستغ لص والمقايضة بالجنسص والزواج 

 ك من عواقب جسيمة على س مة األ خاص وكرامتهم  المبكر للبناتص وانفصال األسرةص واالتجار بالبشرص وما يترتب عن ذل

فن نقص التمويل قيَّد  (38) 2017-2016تقييما في التقرير التجميعي لتقييمات العمليات للفترة  15وتبيَّن من األدلة المستمدة من  -84

من زاوية نطاقها المتعلق  ليس فقط من حيث قدرتها على تلبية كامل االحتياجات المقدَّرةص بل وكذلك البرنامجفغلبية عمليات 

يتخذ بصفة  البرنامجباالبتكار وتعزيز القدرات وضمان الروابط بين البُعدين النساني والنمائي  وتبيَّن من التقرير التجميعي فن 

كيز على عامة وضعا جيدا يمكنه من تنفيذ حلول متزايدة التعقيد للتغلب على الجوعص في نفس الوقت الذي البد فيه من زيادة التر

 التخطيط للطوارئ منذ بداية مرحلة تصميم العمليات  

لت بأقل من  5عمليةص منها  13وبالضافة إلى ذلكص فكد التقرير التجميعي فن انخفاض التمويل قيَّد األداء في  -85 في  50عمليات مّول

النطاق الجغرافي وفعداد السكان  المائة في منتصف المدة  و ملت التأثيرات عرقلة األنشطة وانقطاع خطوط المداد وتقليص

وعدد مرات تقديم المساعدة  وفرضت قيود فيضا على فرص تجريب االبتكارات الجديدة وتنفيذ فنشطة تعزيز القدرات 

 واالضط ع باألنشطة التي تركز على االنتقال من الطوارئ إلى النعاش 

 االستجابة في حاالت الطوارئ

فن تنطوي على عواقب وخيمة  ومن  2017ثرت بالجانب األكبر من موارد الصندوق في عام يمكن لعمليات الطوارئ التي استأ -86

في  وال سيما األهمية القصوى توفير التمويل الكافي في الوقت المناسب في سياقات األزمات من فجل تجنب توقف المساعدةص

ع المشتراة دوليا إلى داخل البلد  وبالضافة إلى ظل الحاجة عموما إلى مهلة زمنية مدتها  هرين فو ث ثة ف هر لتوصيل السل

ص بسبب نقص تمويل عمليات الطوارئص إلى تخفيض الحصص الغذائية والحد مؤقتا من البرنامجتأخر االستجابةص يضطر 

تصد سلبيةص مثلما األنشطة فو وقف التدخ ت تماما  وتدفع هذب الجراءات التي تُمثّلل الم ذ األخير للمستفيدين إلى األخذ بآليات 

 ( 1في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية )الطار 

  

                                                      
(38) *B-WFP/EB.2/2017/6  
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 : الموارد المحدودة والعواقب في منطقة كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية1اإلطار 

د نقص التمويل في منطقة كاساي التي عصفت بها النزاعات وفُعلنت فيها حالة طوارئ من المستوى   2017في فكتوبر/تشرين األول  3يُهدّل

مليون  خص إلى مساعدات غذائية لنقاذ فرواحهمص بتحويل حالة طوارئ الجوع الحاد إلى مجاعة  وفي  2 3ويحتاج فيها ما يُقدَّر بنحو 

ويلص تتعذَّر معالجة آالف األطفال المصابين بسوء التغذية الذين يصلون إلى المراكز الصحية ولكنهم يوضعون في قوائم ظل ندرة التم

بسبب  2017إلى تخفيض الحصص الغذائية بمقدار النصف في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول  البرنامجاالنتظار  واضطر 

 الموارد المحدودة  

ص  هدت منطقة كاساي بعض فعلى مستويات تجنيد األطفال في النزاع المسلح وفقا لبعثة األمم 2016العنف في فغسطس/آب ومنذ اندالع 

المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية  وفبلغت المنظمة الدولية للهجرة فيضا عن ظهور حاالت مقايضة بالجنس 

ة بالجنس فحد ف كال االستغ ل الكثيرة التي يواجهها المشردون داخليا المستضعفون الذين يعجزون عن كآلية للتصدي  وتُمثّلل المقايض

وستؤدي في تخفيضات في عمليات توزيع الحصص الغذائية الكاملة المحدودة فص  إلى مفاقمة  (ف) العمل في المجتمعات المحلية المضيفة

 مخاطر االستغ ل الجنسي وسائر االنتهاكات الواقعة على النساء والرجال واألوالد والبنات 

 البرنامجنفدت  ومن  أن تمويل عملية فيضا بسبب نقص تمويل العملية إلى السحب من موارد الطوارئ الداخلية التي استُ  البرنامجواضطر 

معظمهم من مزارعي  –  خص ال يزالون مشردين بسبب النزاع في كاساي 750 000تموي  كافيا فن يساعد على تسريع عودة فكثر من 

ال تزال هذب العملية النسانية  إلى فوطانهمص وإعادة بناء حياتهم المحطَّمة  وبينما –الكفاف الذين فاتتهم حتى اآلن ث ثة مواسم زراعية متتالية 

الواسعة النطاق تُحدث اخت ال في سُبل كسب العيشص وبينما ال يزال عدد األ خاص المتضررين كبيراص لم تجتذب حالة الطوارئ في 

من العالم  ولذلك  جمهورية الكونغو الديمقراطية اهتمام المانحين بنفس القدر الذي استحوذت عليه حاالت الطوارئ الجارية في فنحاء فخرى

 ظلت المساهمات غير مواكبة للمستوى المرتفع من احتياجات التمويل 

  .nHIU-WjJ1Rthttps://news.un.org/en/audio/2017/12/639232#  2017ديسمبر/كانون األول  12فخبار األمم المتحدة   (ف)

وتواجه فيضا عمليات الطوارئ الممتدة تحديات تمويلية تفضي إلى عواقب سلبية  ومن فمثلة ذلك مخيمات ال جئين الصوماليين  -87

في داداب وكاكوما في  مال كينيا  وفنشئت مخيمات ال جئين في مطلع تسعينات القرن الماضيص وناهزت مدة تنفيذ العمليات 

ه نحو هذب األزمة الممتدةص وفسفر ذلك عن افتقار النسانية ذات الصل ة عقدين من الزمان بدف يخبو بعدهما االهتمام العام الموجَّ

 إلى الموارد الكافية والتي يمكن التنبؤ بها على الرغم من وصول مزيد من ال جئين مؤخرا من جنوب السودان  البرنامج

في المائة من احتياجاتهم الغذائيةص  80و 70للحصول على ما يتراوح بين  البرنامجوفي كاكوما التي يعتمد فيها ال جئون على  -88

 2016فدّت التخفيضات الكبيرة في الحصص الغذائية خ ل السنوات األخيرة إلى تدهور األمن الغذائي  وسجلت في نهاية عام 

ل كل فترة من هاتين الفترتينص ازدادت نسبة فكبر تخفيضات الحصص الغذائية خ ل السنوات األخيرة  وخ  2017ونهاية عام 

في المائة  وخ ل الفترة الواقعة بين عمليات تخفيض الحصص الغذائيةص  20األسر التي تردى معدل استه كها الغذائي إلى 

و ما يؤكد في المائة( وه 10استؤنفت الحصص الغذائية الكاملةص وتراجع مؤ ر االسته ك الغذائي المتدني بمقدار النصف )إلى 

 فيضا الع قة السببية بين تخفيضات الحصص الغذائية وازدياد انعدام األمن الغذائي 

  

https://news.un.org/en/audio/2017/12/639232#.WjJ1Rt-nHIU
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 كاكوما )كينيا( – تغيُّر استهالك األغذية على مر الزمن: 4الشكل 

 

في  22لجأ إلى األخذ بآليات التصدي السلبيةص فقد  2017وفدّت فيضا تخفيضات الحصص الغذائية في ديسمبر/كانون األول  -89

في المائة في مايو/فيار  و ملت آليات التصدي األخرى المستخدمة بيع األصول  14المائة من فسر ال جئين إلى التسول مقابل 

 النتاجية مثل الدراجات وعربات اليدص وتخفيض النفاق على الصحة والتعليم 

بنفس مستوى الوضوح بمرور الوقت بين تخفيضات  وبينما ال تكشف البيانات المستمدة من مخيم داداب عن ع قة سببية -90

إلى تراجع  2017الحصص الغذائية وانعدام األمن الغذائيص ففضى تخفيض في الحصص الغذائية لمدة  هرين في فواخر عام 

سمبر/كانون في المائة في دي 53إلى  2017في المائة في مايو/فيار  95نسبة األسر التي كان مستوى استه كها لألغذية مقبوال من 

  ويمثل ذلك فدنى مستوى ُمسجل حتى اآلن في مخيم داداب ل جئين  وفي ظل استمرار التخفيضات حتى عام 2017األول 

في ظل استمرار فجواء عدم التيقن التي تخيم على آفاق إعادة  وال سيما قلق من تدهور األوضاعص البرنامجص يساور 2018

 مات ال جئين إلى فوطانهم وإغ ق المخي

 األولويات حديدت

يؤدي نقص التمويل في كثير من األحيان إلى إعطاء األولوية إلى فنشطة إنقاذ األرواح على تدخ ت تعزيز القدرات وبناء القدرة  -91

على الصمود وغيرها من التدخ ت المطلوبة لتحقيق األمن الغذائي المستدام على األجل الطويل  وغالبا ما تكون األنشطة التي 

جه فكبر الفجوات فنشطة إنشاء األصول والوقاية من سوء التغذية وتعزيز القدرات التي تستفيد من التمويل القابل للتنبؤ توا

 وتحتاج إلى ذلك التمويل من فجل إحداث تغيير طويل األجل 

رة فو االستمرار في  (39)ص اضطرت خمسة مكاتب قطرية2017وفي عام  -92 في إقليم فمريكا ال تينية إلى وقف بعض فنشطتها المقرَّ

تعليقها  وعندما لم يتحقق التمويل حسب ما كان متوقعاص فُلغيت في العادة فولويات فنشطة تعزيز القدرات  من ذلك على سبيل 

في إطار الخطط االستراتيجية  2017فبريل/نيسان المثال فنه تعذر تنفيذ ثمانية فنشطة كان من المقرر البدء في تنفيذها في 

لتقديم المساعدة التقنية من فجل تعزيز نُظم الحماية  البرنامجالقطرية لكولومبياص وإكوادورص والسلفادور  وعرقل ذلك خطط 

ر المزارعين االجتماعية وتقوية المؤسسات الوطنية الداعمة لنتاجية فصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهمص وتعزيز قدرة صغا

                                                      
 بوليفياص وكولومبياص والسلفادورص وإكوادورص ونيكاراغوا   (39)
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المفتقرين إلى األمن الغذائي ومنظمات المزارعين على النتاج والدارة والتسويقص وبناء قدرة المؤسسات الوطنية ودون الوطنية 

 على إدارة سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذية  

قص التمويلص وفدّى ذلك إلى تقليص وفي هايتيص بلغت األضرار ف دها في فنشطة النعاش وبناء القدرة على الصمود بسبب ن -93

فثر المساعدة الغذائية التي كانت تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية المحتاجة إلى استعادة ُسبل كسب عيشهاص خاصة المجتمعات 

 وظلت تعاني الجفاف طوال عدة سنوات متعاقبة  وتأثرت بشدة العمليات 2016المحلية التي تعرضت لإلعصار ماثيو في عام 

ص وتواجه برامج الوجبات 2006في بوليفيا بسبب نقص التمويلص وُعلّلقت فنشطة التغذية وبناء القدرة على الصمود منذ عام 

 المدرسية تقليصا في نطاقها  

ل 2017وفي عام  -94 في المائة من الخطة االستراتيجية القطرية لكوادور  ووجهت فولوية األموال نحو تزويد السكان  56ص مّول

اء بقسائم األغذية المغذيةص وُخفّلضت قيمة القسائم الشهرية لزيادة عدد األ خاص الذين كانوا في حاجة ماسة إلى مساعدة الضعف

 غذائية  وتعذر تنفيذ في فنشطة من األنشطة التي كان من المزمع تنفيذها لتعزيز القدرات  

 جهود تلبية متطلبات الميزانية المستندة إلى االحتياجات

رة في  نواتجعالية مساهمة الصندوق في تحقيق فهداف التنمية المستدامة على التمويل الكافي لتحقيق التتوقف ف -95 والحصائل المقرَّ

مع الجهات المانحة التقليدية  البرنامجبرنامج عمله  وفي محاولة لتلبية متطلبات الميزانية المستندة إلى االحتياجاتص عمل 

مساهمات قياسية في  البرنامجتقليديةص والحكومات المضيفة والقطاع الخاص  وبينما جمع والجهات المانحة الصغيرة وغير ال

في المائة من مجموع  88يزال االتجاب السائد هو االعتماد على الجهات المانحة العشر األولى التي قدمت  ص ال2017عام 

  وتراجعت مساهمات المانحين اآلخرين غير الجهات المانحة العشر األولى سواء بالقيمة النسبية فو 2017المساهمات في عام 

إلى كبح هذا االتجاب عن طريق توسيع قاعدة المانحين والتماس  البرنامج  ويسعى 2016ن عليه الحال في عام المطلقة مثلما كا

مزيد من المساهمات من الحكومات المضيفة ومن خ ل تبرعات األفراد وبذل جهود فكبر وبانتظام فكثر في جمع التبرعات من 

 القطاع الخاص وتكوين  راكات معه  

والحاجة إلى التعاون مع  2030لزيادة التمويل من القطاع الخاص  وانط قا من خطة عام  2017رة في عام وبُذلت جهود كبي -96

حاليا على إعداد مبادرة  البرنامجالشركاء في القطاع الخاص بطرق جديدة في إطار الخطط االستراتيجية القطريةص يعكف 

 .تي ستُعرض على المجلسص ال2022-2018لموارد منه للفترة جديدةص هي استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة ا

على االستثمار في خطة طموحة لزيادة  للبرنامجتُصادف هذب االستراتيجية المقترحة فول مرة يقع فيها الخيار االستراتيجي 

 العمل مع القطاع الخاص 

 التمويل المرن وغير المخصَّص

 في التمويل الذي ال يفرض عليه المانحون  روطا صارمة – ص بشروط ميسرةيتسم التمويل غير المخصص فو التمويل المخص -97

الشروع في  للبرنامجألنه يتيح له استخدام الموارد عندما وحيثما تشتد الحاجة  ويتيح التمويل المرن  للبرنامجبأهمية حاسمة  –

عمليات جديدة وتمويل األزمات المهملة وتعزيز دعمه لأل خاص األ د احتياجا بصفة عامة  ومما يؤسف له فنه بينما استمر 

عن طريق توفير التمويل المرنص تراجع مجموع التمويل غير المخصص تدريجيا على  البرنامج عديد من المانحين في تمكين

 مر السنوات 

ص بينما وصلت نسبة التمويل غير المخصص فو التمويل 2002في المائة في عام  19يل غير المخصص وبلغت نسبة التمو -98

 (40) مليون دوالر فمريكي 380في المائة فقط من مجموع المساهماتص في  6إلى  2017المخصص بشروط ميسرة في عام 

حين في القطاع الخاص  وتقل حاليا مستويات في المائة فقط من المان 1في المائة من هذا المبلغ من الحكومات و 99وورد 

في المائة من مجموع التمويل الذي جرى االتفاق عليه  30التمويل المرن كثيرا عن المستوى العالمي المستهدف المحدَّد بنسبة 

 جهة المانحة  باء صورة ف مل عن التمويل حسب ال-ويتضمن الملحق الثاني (41) 2016للعمل النساني لعام  ةخ ل القمة العالمي

                                                      
  البرنامجمليون دوالر فمريكي متاحة للتخصيص عن طريق  380مليون دوالر من اليرادات كمساهمات متعددة األطرافص منها  399ص سُجل مبلغ 2017في عام  (40)

  2020في المائة من تمويل العمل النساني بحلول عام  30يتمثَّل هذا المستوى المستهدف العالمي في تقليل القيود المفروضة على  (41)
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 اتجاه التخصيص: 5الشكل 

 

ولتيسير األخذ بنهج مستنير في اتخاذ قرارات التمويل المرنص تُشرف لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد على كل الجوانب  -99

مليون دوالر فمريكي من المساهمات  2 297ص ُخصص ما مجموعه 2017المتعلقة بأولويات الموارد وتخصيصها  وفي عام 

( للمشروعات الميدانية الحاسمة  وتُحدَّد األهمية الحاسمة للمشروع من البرنامجفي المائة من مجموع تمويل  4 نحوالمرنة )في 

خ ل عملية لتحديد األولويات وتخصيص الموارد باالستناد إلى حاالت انقطاع خطوط إمداد المشروعات )تحليل كمي( باالقتران 

 مع معايير نوعية من قبيل مؤ رات األمن الغذائي ومستويات الطوارئ  

 

 2017تخصيص المساهمات غير المخصصة والمخصصة بشروط ميسرة في عام : 6الشكل 

 

مليون دوالر فمريكي  4 276مليون دوالر فمريكيص ُخصص  2 297للمشروعات الحاسمةص وهو  المبلغ المتاح ومن فصل -100

لعمليات الطوارئص والعمليات الممتدة لإلغاثة والنعاشص والخطط االستراتيجية القطرية التي  ملت فنشطة في مجاالت التركيز 

ه مبلغ  مليون دوالر فمريكي ل ستجابة لحاالت الطوارئ السبع  6 109على االستجابة لألزمات وبناء القدرة على الصمودص ووّجل

في جمهورية ففريقيا الوسطى  2مليون دوالر فمريكي ل ستجابة لحاالت الطوارئ األربع من المستوى  3 59ص و3من المستوى 

لشراء سلع من مرفق الدارة مليون دوالر فمريكي  2 81ومنطقة القرن األفريقي وليبيا ومالي  وبالضافة إلى ذلكص استُخدم مبلغ 
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ن من تخزين األغذية مسبقاص وبالتالي تحقيق تخفيض ملموس في المدة ال زمة  الشاملة للسلعص وهو منصة تمويلية داخلية تُمّكل

  يوما مقارنة بالعملية المعتادة  63من خ ل  راء السلع من ذلك المرفق تحقيق مهلة زمنية مدتها  البرنامجللتسليم  وتمكَّن 

 

 التخصيص حسب فئات المشروعات وتصنيف حاالت الطوارئ: 7الشكل 

 

 

مليون دوالر فمريكي من األموال  7 14ص رصدت لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد مبلغا إضافيا قدرب 2017وفي عام  -101

للتمويل بالُسلف الداخليةص وهي حساب االستجابة العاجلة   البرنامجغير المخصصة فو األموال المخصصة بشروط ميسَّرة آللية 

مليون دوالر فمريكي من التمويل المرن لتجديد مواردب  وساهم الحساب المذكور  9 32وتلقى حساب االستجابة العاجلة فيضا 

وضمان تلبية بدور فساسي في تجنب حدوث فجوات في التمويل والتقليل إلى فدنى حد من حاالت النقص في المشروعات 

احتياجات إنقاذ األرواح في الوقت المناسب فثناء حاالت الطوارئ  واستُخدمت فموال ذلك الحساب في عمليات الطوارئ 

والعمليات الممتدة لإلغاثة والنعاش والعمليات الخاصة وفنشطة االستجابة لألزمات في ميزانيات الحوافظ القطريةص ورصدت 

تعداد  وقُدَّمت فكبر المساهمات إلى العمليات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال  ووفَّر بعض االعتمادات ألنشطة االس

وفتاح له ذلك وضع اللبنات الرئيسية  2017في كاساي في عام  البرنامجفي المائة من الموارد التي فنفقها  43الحساب فكثر من 

 لعمليات الطوارئ في تلك المنطقة  

رة التي اجتاحت بيرو في النصف األول من السنةص فتاحت فموال حساب االستجابة العاجلة وفي فعقاب الفيضا -102  للبرنامجنات المدّمل

 5ة  وعقب سلسلة فعاصير من الفئة برامجيدعم االستجابة الحكومية من خ ل عملية خاصة لتوفير اللوجستيات والخبرة ال

فربع عمليات طوارئ ل ستجابة العاجلة في هايتي و رق  البرنامج عصفت بمنقطة البحر الكاريبي في سبتمبر/فيلولص فطلق

ومكَّنت مخصصات حساب االستجابة العاجلة من تقديم استجابة سريعة من خ ل عملية  – منطقة البحر الكاريبي وغربهاص وكوبا

بة العاجلة فيضا التصدي خاصة إقليمية لمجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ ولدعم اللوجستيات  وساند حساب االستجا

 للفيضانات التي تعرضت لها نيكاراغوا في فكتوبر/تشرين األول وفنشطة االستعداد للطوارئ في كولومبيا وإكوادور  

وبالمثلص استفادت المكاتب القطرية من فرصة طلب ُسلف مقابل المساهمات المتوقعة في الحاالت التي سمح فيها المانحون  -103

اء في سياق المساعدة النسانية فو في عمليات الطوارئ التي فُطلقت لمواجهة األعاصير التي اجتاحت كوبا بالتمويل بالسلفص سو

ودومينيكاص وموجة الجفاف في فمريكا الوسطىص واالستجابة في السياقات النمائيةص بما في فيها برنامج الوجبات المدرسية في 

 غذية إلى المدارس في الوقت المناسب نيكاراغواص حيث فتاح التمويل بالسلف تقديم األ

مليون دوالر فمريكي من األموال غير المخصصة لحاالت االستثمار التي فعطتها لجنة  5 22ص ُرصد مبلغ 2017وفي عام  -104

ت   و ملت المجاالللبرنامجالتخصيص االستراتيجي للموارد فولوية التمويل باالستناد إلى ففضليات المانحين واألولويات الحالية 
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36%

20%

7%

         
            

           

                                

                              
                       

36%
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المستهدفة المحدَّدة للتمويل "التر يد والكفاءة" وُخصص اعتمادان لدعم النظام الرقمي المؤسسي لدارة المستفيدين والتحوي ت 

قائمة  18المعروف باسم سكوبز و"إدارة المخاطر"ص حيث ُرصدت مخصصات لث ث إدارات في المقر  ويتضمن الملحق 

لة بالمخصصات التي ُرصدت في عام   لحاالت االستثمار  2017مفصَّ

ويفرض المانحون  روطا متزايدة على المساهماتص والهدف المعلن لتلك الشروط هو دعم الفعالية والوفاء في الوقت نفسه  -105

بازدياد تفضيل المانحين المساهمات المخصصة والتي  البرنامجبمتطلبات آليات المساءلة الوطنية والدوائر المحلية  وبينما يُسلّلم 

د تأثيرا سلبيا على األولويات  ولذلك من الضروري فن يوفّلر  يمكن الشفافية  البرنامجتتبعها بوضوحص يؤثر التخصيص المتشدّل

والص ت الواضحة بين األنشطة والنتائج التي تزيد من اطمئنان المانحين إلى تقديم التمويل المرن فو غير المخصص فو 

صائل في المستقبل  وزاد بعض المانحين دعمهم ل ستجابة المرنة والفعَّالة من خ ل المخصص بشروط ميسَّرة والمستند إلى الح

ز  البرنامجالتمويل المرن  ويلتزم  ببناء ثقة المجلس في فعمال لجنة التخصيص االستراتيجي للمواردص وتوفير فدلة قوية تُعّزل

 ليه التمويل غير المخصص والتمويل المخصص بشروط ميسَّرة وتسلط الضوء ع

 : تجنب انقطاع خطوط اإلمداد من خالل التمويل المرن2اإلطار 

)غذاء تكميلي جاهز ل ستخدام لألطفال المصابين بسوء  Plumpy’Supنقصا في مستحضر  2017في مارس/آذار  البرنامجواجه 

في ففغانستان  للبرنامج(  وبينما فُتيحت للمكتب القطري للحوامل والمرضعات من النساء والبناتالتغذية( وخليط القمح بالصويا )غذاء مغذ 

صت تلك األموال لبرامج فخرى فو اقتصر استخدامها على المشتريات المحلية بينما لم تكن األغذية المغذية المتخصصة  بعض المواردص ُخّصل

 نع حدوث انقطاع في المدادات  من  راء فغذية مغذية متخصصة وم البرنامجمتاحة محليا  وبفضل التمويل المرنص تمكَّن 
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 2017الجزء الثالث: استجابة البرنامج في عام 

م هذا القسسسم لمحة عامة عن االسسستجابة والتغطية الفعليتين المقدمتين من  باسسستخدام التمويل المسسستلمص بما في ذلك مناقشسسة  البرنامجيُقدّل

تتناول اسسستجابته للعدد القياسسسي المسسستمر من حاالت الطوارئ المعقَّدة التي نجم كثير منها عن النزاعز والبرامج النمائية على األجل 

جابة من خ ل النُظم واألدوات األطولز والعدد المتزايد من فنشسسسسسسطة تعزيز القدراتز والدعم المقدَّم من الدارة لتحسسسسسسسين االسسسسسسست

 المبتكرةص بما فيها األدوات الرقيمة 

بلداص من خ ل تقديم المساعدة في حاالت الطوارئص  83مليون  خص في  4 91ما مجموعه  2007في عام  البرنامجساعد  -106

والبناتص من النساء مرضعات والعمل مع المجتمعات المحلية لبناء القدرة على الصمودص وتحسين تغذية األطفال والحوامل وال

في المائة  88موظف في جميع فنحاء العالمص منهم  16 000زهاء  البرنامجوتوفير الدعم من خ ل تعزيز القدرات  ويعمل لدى 

طائرةص و بكة تضمن  70سفينةص و 20 احنةص و 5 000في كل يوم بتشغيل فو تنسيق ما متوسطه  البرنامجفي الميدان  وقام 

محاور من مستودعات األمم المتحدة ل ستجابة النسانية في  تى فنحاء العالم  ويرد في األقسام  6اص إلى جانب مستودع 650

 والتقدُّم الذي حققه في المجاالت المواضيعية بما يتفق مع فهدافه االستراتيجية الخمسة   البرنامجالفرعية التالية استجابة 

 

 على حياة األشخاص المصابين بنقص التغذيةاألثر اإليجابي للبرنامج : 8الشكل 

 

 األشخاص الذين ساعدهم البرنامج وأصحاب المصلحة من خالل العمليات

مساعدات مبا رة من خ ل عملياته  البرنامجص قدَّم 2017مليون  خص ممن تلقوا مساعدة في عام  4 91من بين ما مجموعه  -107

مليون  خص باستخدام التحوي ت القائمة على النقد والتحوي ت الغذائية  ويُمثّلل ذلك فكبر عدد من المستفيدين الذين  9 88إلى 

د داخلي 8 15مليون عائدص و 5 2مليون الجئص و 3 9ص و مل ذلك العدد 2012منذ عام  البرنامجوصل إليهم    مليون مشرَّ

في  61الذين يمثلون  –مليون ولد  1 27مليون بنت و 6 27 – على األطفال البرنامجوانصب التركيز الرئيسي للدعم المقدَّم من 

حسب النشاط والجنس والفئة العمرية  وقدمت إلى  البرنامجتوزيع المستفيدين من  9المائة من مجموع المستفيدين  ويبين الشكل 

  (42) ت قائمة على النقد فو فغذية من خ ل مشروعات الصناديق االستئمانية مليون  خص إضافي تحوي 5 2

  

                                                      
 هذا هو العدد الجمالي للمستفيدين المبا رين من مشروعات الصناديق االستئمانية المدرجة في هذا التقرير (42)

    مليون  خص في عام      مساعدة  

    و البرنامج عمليات خ ل من  خص مليون      العدد ذلك  مل

من خ ل مشروعات الصناديق  مساعدة مبا رة تلقوا  خص مليون

االستئمانية

م يين  خص  إلى  تغذويةتوجيه رسائل 

دائرة األمم  طائرات متن على النساني المجال في العاملين من         نقل

المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة النسانية
من موظفي الحكومات والشركاء        تدريب

 البرنامجمليون  خص استفادة مبا رة من األصول التي قام      استفادة 

إعادة تأهيلها بإنشائها

مليون  خص من البرامج الحكومية التي جرى    توقع استفادة فكثر من 

البرنامجتصميمها ونشرها بدعم من 
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مت إليهم المساعدة من خالل العمليات، حسب النشاط والجنس والعمر: 9الشكل   األشخاص الذين قُد ِّ

 

 

 

 

 
 

 

غير المشروطة لدعم الحصول على الغذاء عمليات التوزيع العام لألغذية التي جرى الب أ عنها في إطار النتائج االستراتيجية  وتشمل تشمل تحوي ت الموارد 

 فنشطة إنشاء األصول ودعم ُسبل كسب العيش المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول وفنشطة التدريب التي فُبلغ عنها في الطار 

مت المساع -108 في المائة من جميع المستفيدين المبا رين( من خ ل  70 نحومليون  خص ) 2 62إلى  2017دة في عام وقُدّل

تحوي ت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على الغذاء باستخدام التحوي ت القائمة على النقد وعمليات توزيع األغذيةص 

مليون مستفيد من التوزيع العام لألغذية فو  5 54ل ذلك زيادة من للطوارئ  ويُمثّل  البرنامجوهو ما يُعبّلر عن نطاق استجابة 

  2016التحوي ت القائمة على النقد في عام 

مليون من النساء  3 16وتلقى  (43)مليون تلميذ على وجبات مدرسية فو حصص غذائية منزليةص 5 16وبالضافة إلى ذلكص حصل  -109

مت مليون  خص من خ ل فنشطة إنشاء األصول ودعم ُسبل كسب  9 9المساعدة إلى  واألوالد والبنات دعما تغذويا خاصاص وقُدّل

العيش  وازداد عدد المستفيدين في كل فئات األنشطة باستثناء فئة فنشطة إنشاء األصول ودعم ُسبل كسب العيش  ونجم ذلك 

 النمو فساسا عن الزيادة في التحوي ت القائمة على النقد واالستجابة للطوارئ 

م الدعم إلى 2017عام  وفي -110 من خ ل التحوي ت القائمة على النقدص بما فيها قسائم السلع   البرنامجمليون مستفيد من  2 19ص قُدّل

 البرنامج  ويواصل 2015مليون في عام  6 9و 2016مليون مستفيد في عام  3 14ويُمثّلل ذلك زيادة كبيرة عن عددهم الذي بلغ 

قائمة على النقد في المناطق التي تتاح فيها األغذية ولكن يتعذَّر الوصول إليها وتتحقق فيها سائر زيادة استخدام التحوي ت ال

الشروط  وتُساعد التحوي ت القائمة على النقد على معالجة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في الوقت الذي تُعزز فيه فيضا 

رائد في استخدام التحوي ت القائمة على النقد في االستجابة النسانيةص فهو  نامجالبرالشمول المالي والتكامل مع نُظم األسواق  و

يعمل مع نُظم الحماية االجتماعية الوطنية ويوفّلر منصة رقمية مشتركة ليس فقط من فجل األغذيةص بل وكذلك من فجل تلبية 

استخدام التحوي ت القائمة على النقد في العمليات ازدياد  2017االحتياجات األساسية األخرى عند االقتضاء  واستمر في عام 

لة إلى المستفيدينص  4 1حيث سجلت تلك التحوي ت رقما قياسيا بلغ  للبرنامجالميدانية  مليار دوالر فمريكي من األموال المحوَّ

وي ت القائمة على النقد الذي بلغت فيه التح 2010ص وبنمو ملحوظ منذ عام 2016في المائة مقارنة بعام  60بزيادة تربو على 

مليون دوالر فمريكي فقط  واستأثرت التحوي ت القائمة على النقد بنسبة كبيرة من الزيادة في قيمة التحوي ت خ ل السنوات  60

  2017في المائة من مجموع التحوي ت في عام  34القليلة الماضيةص و كَّلت زهاء 

مت التحوي ت القائمة على النقد -111 القطرية في جميع فنحاء العالم  ويكشف اتساع نطاق  البرنامجمكتبا من مكاتب  61في  واستُخدّل

زت  البرنامجالتغطية ونمو قيمة التحوي ت عن فن االستثمارات التي فنفقها  في تطوير نماذج وفدوات األعمال وبناء القدرات عزَّ

                                                      
مليون تلميذ ممن استفادوا من خ ل  8 1مليون تلميذ بالضافة إلى  5 16ويشمل هذا العدد  –مليون تلميذ وجبات مدرسية فو حصصا غذائية منزلية  3 18تلقى  (43)

 في بنن وهياتي وهندوراس وليسوتو  البرنامجاديق االستئمانية التي يديرها الصن

     س      

17%  

30%  

21%  

31%  



 37         لثالجزء الثا|  2017 تقرير األداء السنوي لعام

 

كثيرا قدرته على استخدام التحوي ت القائمة على النقد حيثما كان ذلك م ئماص ويؤكد تنامي قدرته على استخدام مختلف طرائق 

 مجموعة فدوات التحوي ت  

والحصائل المزمعة  وقدَّم  نواتجالرئيسية لتحقيق ال البرنامجوتُمثّلل حصص األغذية والتحوي ت القائمة على النقد مدخ ت  -112

مليار حصة غذائية يومية في مشروعات مستندة إلى إطار النتائج االستراتيجية فو إطار  15فكثر من  2017في عام  البرنامج

ديسمبر/كانون  31النتائج المؤسسية ونشطة خ ل السنةص وفي الخطط االستراتيجية القطرية المعتمدة التي بدف تنفيذها اعتبارا من 

   2017األول 

مع مراعاة مجموع عدد الحصص الغذائية  (44)دوالر فمريكيص 31 0بلغ متوسط تكلفة الحصة الغذائية اليومية  ص2017وفي عام  -113

عة في جميع فنحاء العالمص وجميع التكاليف المتصلة بالتحوي تص مثل نقل السلع الغذائيةص  والحصص القائمة على النقد الموزَّ

في المائة  10والشركاء  ويُمثّلل متوسط التكلفة انخفاضا كبيرا نسبيا بلغ  نامجالبروالتخزينص والخدمات المقدَّمة إلى موظفي 

عت فيه  2016دوالر فمريكي في عام  34 0مقابل    ويتفق هذا البرنامجمليار حصة غذائية يومية في عمليات  13الذي وّزل

 نواتجمن تحقيق  2017تمكَّن في عام  البرنامج االنخفاض مع تحليل األداء المالي الوارد في الجزء الثانيص وهو ما يدل على فن

ة فكبر من خ ل زيادات ضئيلة نسبيا في تكاليف الموظفين وغيرها من التكاليف  ويُرجح فن يُعبّلر هذا االنخفاض فيضا برامجي

د وعمليات من خ ل التحوي ت القائمة على النق 2017عن وفورات الحجم التي تحققت في توفير الحصص الغذائية في عام 

 التوزيع العام لألغذية  

 ويجري حاليا تنقيح منهجية حساب تكلفة الحصة الغذائية لمواءمتها مع التغييرات التي فسفرت عنها خارطة الطريق المتكاملةص -114

مثل تحديد فئات األنشطة الجديدةص ولمراعاة مزيد من جوانب العمليات التي توضح التباينات في تكلفة الحصة الغذائيةص  وال سيما

األولويات وتأثير ذلك على حجم الحصص الغذائية وعدد فيام التغذية  ويتوقع فن تكون الحسابات الكاملة المستندة إلى المنهجية 

 ( 2019-2021وفن تدرج في خطة الدارة ) 2018المنقحة متاحة في عام 

 2017األهداف االستراتيجية للبرنامج: التقدم المحرز في عام 

 حسب الهدف االستراتيجي والمجال المواضيعي   2017تتناول األقسام التالية بالوصف ما تحقق من تقدم في عام  -115

 : القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية 1الهدف االستراتيجي 

ص 2017ارئص محورا للتركيز في عام لنقاذ األرواح في حاالت الطو البرنامجص بما في ذلك عمل 1ظل الهدف االستراتيجي  -116

  البرنامجفي المائة من مجموع برنامج عمل  68بما نسبته  2و 3واستأثرت االستجابات لحاالت الطوارئ من المستويين 

 2017حاالت الطوارئ في عام 

زمات الممتدة في ففضت النزاعات وحاالت النزوح وفحداث الطقس الناجمة عن المناخ وغيرها من العوامل إلى استمرار األ -117

وظهور حاالت طوارئ جديدة  ووصلت الوكاالت النسانية إلى فكبر عدد من األ خاص على الط قص إذ ساعدت  2017عام 

بلدا  غير فن مستوى االحتياجات استمر في االرتفاع واتسعت فيضا الفجوة بين االحتياجات والموارد  38م يين  خص في  105

 فكثر من ذي قبل 

عدة تغييرات في مستويات االستجابة للطوارئ بعد تفعيل االستجابات الث ث لحاالت الطوارئ  البرنامجص  هد 2017 وفي عام -118

 11  ونظرا للجفاف الشديد التي خلَّف فكثر من 2إلى المستوى  3الجديدةص ووقف استجابتين وتقليص استجابة من المستوى 

شديد في إثيوبيا وكينيا والصومالص جرى تفعيل استجابة لحالة طوارئ الجفاف مليون  خص في مواجهة انعدام األمن الغذائي ال

في سبتمبر/فيلول لمواجهة  3في منطقة القرن األفريقي في فبراير/ باط  وفُعلنت حالة طوارئ من المستوى  2من المستوى 

ئي في والية راخين الشمالية في ميانمار وما ا في بنغ ديش وميانمار في فعقاب ازدياد انعدام األمن الغذايفزمة الجئي الروهينغ

نصف مليون  خص من ميانمار إلى بنغ ديش في  هر واحد  وجرى توسيع نطاق العمليات  نحوفسفر عنه ذلك من وصول 

                                                      
  وتشمل النفقات جميع تكاليف 2019-2017وخطة الدارة للفترة  2016استخدمت في حساب هذا الرقم نفس الطريقة المستخدمة في تقرير األداء السنوي لعام  (44)

 الحوافظ القطرية استنادا إلى إطار النتائج االستراتيجية فو إطار النتائج المؤسسية  التحوي ت والتنفيذ والدعم للعمليات وميزانيات
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ألول مرة ترتيبات محدَّدة ضمن إطار الخطط  البرنامجفي بنغ ديش ل ستجابة الحتياجات الطوارئص وصادف ذلك استخدام 

االستراتيجية القطرية التي فتاحت له تكييف استجابته للطوارئ وفق إطار متفق عليه للعمل في البلد بدال من تقديم عملية إغاثة 

األوضاع النسانية في فكتوبر/تشرين األول لمعالجة  3فيضا تفعيل استجابة لحالة طوارئ من المستوى  البرنامجمنفردة  وفعلن 

مليون  خص ممن يعانون انعدام األمن  2 3في منطقة كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خ ل عملية طوارئ لدعم 

مليون مشرد داخلي في منطقة ال يكاد يهتم بها المجتمع الدولي  وبالضافة إلى االستجابة لحاالت  3 1الغذائيص بما يشمل 

فيضا عملية طوارئ في فنغوال التي لم يكن له فيها حضور من قبلص لدعم فكثر  البرنامجص فطلق 3ن المستوى الطوارئ الجديدة م

  خص من الفارين من العنف في منطقة كاساي وطالبي اللجوء في مقاطعة لوندا نورتي  28 000من 

رت حاالت الطوارئ الجديدة المذكورةص فُلغيت االستجابة لحالتي طو -119 ارئ فخريين وقُلصت االستجابة لحالة واحدة في وبينما تطوَّ

و التي نجمت عن موجة الجفاف في الجنوب األفريقي في مارس/آذار يلظاهرة النين 3  وفُلغيت االستجابة من المستوى 2017عام 

م يين  خص في ليسوتو ومدغشقر وم وي  10إلى فكثر من  البرنامجبعد تسعة ف هر من استقرار األوضاع ووصول 

في فوكرانيا التي كانت قد بدفت  2موزامبيق وسوازيلند وزامبيا وزمبابوي  وتم وقف االستجابة لحالة الطوارئ من المستوى و

فسرة من األُسر المتأثرة بالنزاع في سبتمبر/فيلول اعترافا بقدرة المكتب القطري  120 000لدعم  2014في نوفمبر/تشرين الثاني 

في  2في العراق إلى المستوى  3نية  وفي نوفمبر/تشرين الثانيص قُلّلصت االستجابة من المستوى على تلبية االحتياجات النسا

 ظل استقرار األوضاع والقدرات التي يتمتع بها اآلن المكتب القليمي في القاهرة والمكتب القطري في العراق 

اء للعمل طالب فيه بتقديم استجابة إنسانية واسعة في فبراير/ باط ند غوتيريشوفصدر األمين العام لألمم المتحدة فنطونيو   -120

مليون  خص في األنحاء الشمالية الشرقية من نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن  20النطاق نظرا لوجود فكثر من 

عات األربع"( حملة "مكافحة المجاعة" )المشار إليها فيضا باسم "المجا البرنامجفي مواجهة المجاعة فو خطر المجاعة  وفطلق 

لمنع ظروف المجاعة والتخفيف منها في تلك البلدان األربعة  وفُعلنت المجاعة في فنحاء من جنوب السودان في فبراير/ باطص 

ولكنها ت  ت بحلول يونيو/حزيران في فعقاب تعزيز جهود المجتمع النساني  وعلى الرغم من التحديات الكبيرة المرتبطة 

مليون  خص في البلدان األربعة في نوفمبر/تشرين الثانيص في فكثر من ضعف  4 12إلى  البرنامج بالتمويل واألمنص وصل

من جهود ضخمة لمنع المجاعة  غير فن  البرنامجالعدد الذي وصل إليه في يناير/كانون الثانيص وهو ما يدل على ما بذله 

م حتى اآلن األوضاع ال تزال غير مستقرة في ظل قيود التمويل والنزاعات المس  تمرة التي تهدد ما تحقق من تقدّل

ص فدى استمرار النزاع العنيف إلى زيادة االحتياجات النسانية وتقييد 2016وفي حاالت الطوارئ التي ال تزال جارية منذ عام  -121

   2017ُسبل وصول المساعدات النسانية طوال عام 

م يين  7الذين يعانون انعدام األمن الغذائي الشديد في اليمن من وفبرز ما ي حظ فن النزاع ففضى إلى زيادة عدد األ خاص  -122

  وحال الحصار الجوي والبحري الذي تقودب المملكة 2017مليون  خص في نهاية عام  4 8إلى  2016 خص في نهاية عام 

تشرين الثانيص مما فسفر عن /العربية السعودية دون دخول الشحنات النسانية والتجارية إلى البلد لمدة ث ث فسابيع في نوفمبر

توقف المساعدة النسانية وحدوث ارتفاع كبير في فسعار الغذاء والوقود  وفدّى تكثيف الغارات الجوية على صنعاء في 

م فيها  البرنامجديسمبر/كانون األول إلى نقل موظفي  استجابة لحالة  البرنامجمؤقتا  وفي جمهورية ففريقيا الوسطى التي يقدّل

ص تصاعدت فعمال العنف بين الجماعات المسلحة المتناحرة في األنحاء الشرقية 2015منذ يونيو/حزيران  2من المستوى طوارئ 

في  633 000في مارس/آذار إلى  400 000مما ففضى إلى زيادة كبيرة في عدد المشردين من  2017في فبريل/نيسان 

وعدة منظمات فخرى إلى تعليق األنشطة  البرنامجغاثة النسانية نوفمبر/تشرين الثاني  ودفع العنف المرتكب ضد موظفي ال

 مؤقتا 

في مالي منذ يناير/كانون  2وهي حالة الطوارئ من المستوى  – لحالة طوارئ إقليمية البرنامجوواجهت فيضا فطول استجابة من  -123

في منطقة ليبتاكو غورما في جنوب  رق الب د حيث حدود مالي مع  وال سيما زيادة في نشاط المتمردينص – 2012الثاني 

  وازداد عدد األ خاص الذين البرنامجبوركينا فاسو والنيجرص مما ففضى إلى حاالت تشريد جديدة للسكان وعرقلة استجابة 

 البرنامجواستهدف في فغسطس/آبص  601 000في يناير/كانون الثاني إلى  423 000يعانون انعدام األمن الغذائي من 

تنفيذ استراتيجية لزيادة االستعداد للطوارئ على  2017فيضا في عام  البرنامجمليون  خص على مدار السنة  وبدف  1 1
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المستويين الوطني والقليمي من خ ل االستجابة للصدمات في منطقة الساحل بهدف الحد من الهشا ة وبناء القدرة على الصمود 

رة التي اجتاحت المنطقة في عام في مواجهة مخاطر فز    2012مة واسعة النطاق في بيئات معقدةص مثل موجة الجفاف المدّمل

في نوفمبر/تشرين  2في الوقت نفسه على إعداد خطة لعادة دخول ليبيا حيث فُعلنت حالة طوارئ من المستوى  البرنامجويعكف  -124

وال تزال الظروف األمنية متقلبة وغير مستقرة بسبب تنافس الجماعات المسلحة المتناحرة على االستئثار بالنفوذ  2014الثاني 

 ويدعم الشركاء المتعاونون فنشطته داخل البلد  2014عن بُعد من تونس منذ عام في ليبيا  البرنامجالقليمي والسياسي  ويعمل 

دعم  البرنامجص واصل 2017وفي الجمهورية العربية السورية التي دخل فيها النزاع الممتد عامه السابع في مارس/آذار  -125

 5 2لسورية األربع عشرةص ومليون  خص في المحافظات ا 2 4األ خاص المتضررين والمشردين الذين وصل عددهم إلى 

مت إليهم  4 1مليون من الذين فروا إلى مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا  و ملت تلك األعداد فكثر من  مليون  خص قُدّل

 المساعدة عن طريق قوافل مشتركة وعمليات إسقاط جوي في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها 

لة عن استجابات وترد في الملحق الحادي عشر  -126 والمجاعات األربع في  3لحاالت الطوارئ من المستوى  البرنامجبيانات مفصَّ

   2017عام 

 

 (2017-2011استجابات البرنامج الرئيسية لحاالت الطوارئ ): 10الشكل 

 

Major WFP emergency responses (2011–2017)

WFP.OPSCEN@wfp.org

                         

                                                             

             

           

     

            

                         

                      

       

      

                           

         

                 

     

        

     

       

               

       

                

                 

2012 2015 2016 20172013 20142011

 
  
 
 

س
 
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
 
  

 
  
  

 
  
 
  

س
 
  

 
  
  

 
  
 

 
  
 
 

 
  
 
 

س
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  

 
  
 
  

س
 
  

 
  
  

 
  
 

 
  
 
 

 
  
 
 

س
 
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
 
  

 
  
  

 
  
 
  

س
 
  

 
  
  

 
  
 

 
  
 
 

 
  
 
 

س
 
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
 
  

 
  
  

 
  
 
  

س
 
  

 
  
  

 
  
 

 
  
 
 

 
  
 
 

س
 
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
 
  

 
  
  

 
  
 
  

س
 
  

 
  
  

 
  
 

 
  
 
 

 
  
 
 

س
 
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
 
  

 
  
  

 
  
 
  

س
 
  

 
  
  

 
  
 

 
  
 
 

 
  
 
 

س
 
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
  
 
  

                         

                         

             س                              

                         

            س   

               

            

               

                 

08 Feb 2012 14 Dec 2012
2012شباط / فبراير 8 2012كانون األول /ديسمبر  1

30 Jul 2012

                         

                      

    

                 

                   

                         

                 

                                                               

                        

                

                                    

                    

            س   

                         

                  

                           

                           

             2017

                   

              

    

                    

                         



 40         لثالجزء الثا|  2017 تقرير األداء السنوي لعام

 

 حاالت الطوارئ المفاجئة والكوارث المتصلة بالمناخ

فيضا  البرنامجبينما طال فمد حاالت طوارئ كثيرةص بما فيها حاالت الطوارئ في الجمهورية العربية السورية واليمنص استجاب  -127

منظمة على االستعداد لحاالت الطوارئ وتوفير القدرات االحتياطية ته كص وهو ما وضع قدر2017لعدة فزمات مفاجئة في عام 

العصار إيرماص وهو فقوى إعصار يسجل على الط ق في منطقة  -5يبرر العصاران من الفئة الطارئة على المحك  وبينما لم 

إط ق استجابة إقليمية  – المحيط األطلسيص والعصار ماريا الذي سبب فضرارا بالغة بالبنية األساسية في منطقة البحر الكاريبي

في القليم فيما بين فغسطس/آب وفكتوبر/تشرين  البرنامج فو مؤسسية لحالة الطوارئص هيمن هذان العصاران على عمليات

المساعدة الغذائية واللوجستياتص وخدمات النقل الجوي ودعم االتصاالت في الدول الجزرية األكثر تضررا  البرنامجاألول  وقدَّم 

العاجلة في هايتي في مطلع  من العصارين  وفُطلقت عمليتا طوارئ إقليميتان ل ستجابة العاجلة وعملية طوارئ ل ستجابة

 خص متضرر  وت  عمليات الطوارئ  000 265تقديم مساعدة عاجلة إلى ما يُقدَّر بنحو  للبرنامجسبتمبر/فيلولص وفتاح ذلك 

نة مسبقا إلى فكثر من  البرنامجخطة استجابة إقليمية مدتها ث ثة ف هر  وفي كوباص قدَّم  مساعدة غذائية من األرصدة المخزَّ

  خص متضرر  000 635

في فماكن فخرى إلى المناطق األ د تضررا من الجفاف في الصومال وقدَّم خليطا من األغذية العينية والقسائم  البرنامجووصل  -128

والمساعدة التغذوية  وفي إثيوبيا وجنوب آسياص ساعدت فغذية الطوارئ والمساعدة القائمة على النقد والدعم التغذوي السكان 

م يين  خص من السكان الذين كانوا  9فكثر من  2017إجماال في عام  البرنامجالجفاف والفيضانات  ودعم  المتضررين من

يعانون انعدام األمن الغذائي وفثرت عليهم الكوارث المتصلة بالمناخص من فجل التصدي للصدمات والجهادات المناخية واستيعابها 

نُهج الدارة المتكاملة للمخاطرص مثل مبادرة الصمود الريفي  البرنامجةص استخدم والتكيُّف معها  واستكماال لتدابير االستجاب

ر مبا رة قبل حدوث ظواهر جوية  ديدة    وفدوات التمويل القائم على التوقعات لدعم االستعداد والتدخل المبّكل

 االبتكارات – التقدم المحرز في دعم عمليات الطوارئ

ل االبتكار في ميونخ بألمانيا في كل عملهص بما يشمل حاالت الطوارئ  وفي عام  نواتجاالستفادة من  البرنامجيواصل  -129 ُمعّجل

في الطائرات التي يمكن تشغيلها  – ص فسفر استخدام تكنولوجيا سلسلة السج ت المغلقة والطائرات التي تعمل بدون طيار2017

ءة والفعالية بفضل هاتين األداتين الجديدتين  ويُناقش استخدام بوادر مبكرة على ازدياد الكفا – من بُعد بدون طيار على متنها

 تكنولوجيا سلسلة السج ت المغلقة بمزيد من التفصيل في الجزء الخامس من هذا التقرير في سياق القيمة مقابل المال 

اء الصناعي لتعزيز قدراته خطوات مبكرة نحو تسخير مزايا الطائرات التي تعمل بدون طيار وتكنولوجيات الذك البرنامجويتخذ  -130

بالفعل الطائرات التي تعمل بدون طيار لجمع الصور الجوية ل ستفادة منها  البرنامجفي مجال االستجابة للطوارئ  ويستخدم 

االعتماد على األتمتة الجزئية في  البرنامجفي االستجابات النسانية بمزيد من الدقة وبسرعة فكبر في جمع البيانات  ويبحث 

ير الصور التي تجمع باستخدام الذكاء الصناعي وتقنيات التعلم اآللي لتقليص المدة ال زمة لجراء التحليل وللمساعدة على تفس

 توفير معلومات ففضل بسرعة فكبر للمنسقين في حاالت الطوارئ 

 التغذية – التقدم المحرز في دعم عمليات الطوارئ

دائما في مجموعة التغذية العالمية التي ترفسها منظمة األمم المتحدة للطفولة عضوا  2017في فبريل/نيسان  البرنامجفصبح  -131

لوضع خطة عمل لتعزيز االستجابات التغذوية المشتركة فثناء  2017(  وعقدت الوكالتان اجتماعا عالميا في عام يونيسف)

تقييمات التغذيةص وإدارة المعلومات المتعلقة حاالت الطوارئص مع التركيز فساسا على الدارة المجتمعية لسوء التغذية الحادص و

 بالتغذيةص وممارسات تغذية الُرضع واألطفال الصغارص والنُهج المراعية للتغذية  

فريقا ل ستجابة السريعة في  البرنامجوللمساعدة على ضمان بقاء التغذية في صميم مكونات االستجابة النسانية العاجلةص فنشأ  -132

قدرات احتياطية فورية في بداية األزمات  ويتألف الفريق حاليا من ث ثة فخصائيين في التغذية فثناء حاالت مجال التغذية لتوفير 

 الطوارئ تم نشرهم لدعم االستجابات النسانية في بنغ ديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن 

وضمانا لكفاءة فنشطة التغذية وفعاليتها وتقديمها في الوقت المناسب فثناء االستجابة لحاالت الطوارئ في مختلف السياقاتص  -133

وحرصا على دمج االعتبارات التغذوية دمجا ممنهجا في جميع خطط االستعداد واالستجابة للطوارئص صدر في ديسمبر/كانون 
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نيا للتغذية في االستعداد واالستجابة للطوارئ  ويهدف التوجيه إلى تفعيل المبادئ النسانية توجيه بشأن المعايير الد 2017األول 

مجموعة فدوات  املة  البرنامجوبالضافة إلى ذلكص فطلق  (45)( 2017-2021بشأن التغذية ) البرنامجالمحدَّدة في سياسة 

مساعدة الموظفين على تصميم برامج التغذية وتنفيذها في للتغذية في حاالت الطوارئ تشمل فدوات فساسية وموارد وإر ادات ل

 حاالت الطوارئ  

 الطرق المبتكرة لضمان الوصول في السياقات المعقدة الممتدة

 000 93عددا من االبتكارات لضمان الوصول إلى البيئات المعقَّدة  وفي ظل وجود فكثر من  2017في عام  البرنامجاستخدم  -134

 خص محتجز في مدينة دير الزور المحاصرة في الجمهورية العربية السوريةص كانت السبيل الوحيدة للوصول إلى المحتاجين 

واستمرت حتى عام  2016ليةص وهي األولى من نوعهاص في عام هي عمليات السقاط الجوي من علو مرتفع  وبدفت هذب العم

طنا متريا من مواد الغاثة لنقاذ األرواحص بما في ذلك  2 935ص نقلت العملية 2017رحلة جوية في عام  141  وخ ل 2017

عالميةص ليصل بذلك مجموع ومنظمة الصحة ال يونيسفواللجنة الدولية للصليب األحمر وال البرنامجمواد غذائية وغير غذائية من 

لت عمليات السقاط الجوي في  309طنا متريا في  6 047إلى  2016الكميات التي فلقيت من الجو منذ عام  رح ت جوية  و ّكل

عمليات السقاط  البرنامج ريان الحياة لأل خاص الذين كانوا يقبعون تحت الحصار في دير الزور  وفوقف  2017معظم عام 

   2017استُعيدت سُبل الوصول البري في سبتمبر/فيلول الجوي عندما 

 احنة  754البالغ عددها  البرنامجبمهمة ال راف على جميع  احنات  للبرنامجوُكلّلفت وحدة إدارة األسطول العالمي التابعة  -135

ألساطيل القليمية  وتتسم  احنة  وبناء على طلب المكاتب القطريةص تنشر الوحدة  احناتها من محاور ا 288تمتلك منها الوحدة 

هذب األصول بأهميتها األساسية في فصعب البيئات التي تتجاوز فيها االحتياجات قدرات الناقلين المحليين  وفي فكتوبر/تشرين 

 احنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في غضون  هر واحد من بداية  52ص نجح األسطول العالمي في نشر 2017األول 

الوصول إلى األ خاص الذين كانوا في فمس الحاجة إلى  للبرنامجحالة الطوارئ في منطقة كاسايص وفتاح ذلك االستجابة ل

 المساعدة الغذائية لمواجهة نقص قدرات النقل التجاري وطول الفترات الزمنية ال زمة للوصول إلى الوجهات المقصودة  

كبة برمائية صالحة لجميع فنواع الطرقص هي المركبة " يرب"ص وهي ص حدَّدت وحدة إدارة األسطول العالمي مر2017وفي عام  -136

اآلن في صدد  راء هذب المركبة الخاصة ألسطولها  ويمكن للمكاتب القطرية فن تطلب هذب المركبة لدعم عملياتها في الظروف 

ئق على الطرق الوعرة ويمكنها السير بسهولة المحفوفة بأكبر التحدياتص بما فيها المواسم المطيرة  وتتميَّز هذب المركبة بأدائها الفا

على األراضي الرملية والطينيةص والطفو عبر المستنقعات واألنهارص واجتياز حواجز يبلغ ارتفاعها مترا بزاوية ميل تصل إلى 

 درجة  ويمكن فن تحمل المركبة ما يصل إلى طن متري من البضائع وفن تجر طنا متريا آخرص وهي حل رخيص مناسب 45

لتوصيل الشحنات الصغيرة بدال من الطائرات المروحية في البلدان ذات البنية التحتية الفقيرة وفي حاالت الطوارئ فثناء مواسم 

ن نشر المركبة  يرب في المراحل األخيرة من عمليات النقل المكاتب القطرية من تقليص  المطر والفيضانات  وسوف يُمّكل

جوي والنقل الجوي الباهظة التكلفة في تقديم المساعدة النسانيةص ومن المتوقع فن تحقق وفورات اعتمادها على عمليات السقاط ال

 كبيرة  وا ترى األسطول العالمي ست مركبات كبداية وسيجري نشر خمس منها في بنغ ديش وواحدة في جنوب السودان  

 التركيز على نشر الموظفين وتقديم الدعم إلى العمليات

زة لحاالت الطوارئ محور تركيز رئيسي في  -137 ل االستجابة الُمعزَّ ص واستمر استخدام قوائم االستجابة للطوارئ في البرنامجتُشّكل

في بنغ ديش ومنطقة  3موظفا على نطاق العالم في حاالت طوارئ من المستوى  420  ونُشر فكثر من 2017االتساع في عام 

 الديمقراطية والعراق ونيجيريا وجنوب السودان واليمن البحر الكاريبي وجمهورية الكونغو 

 توسيع نطاق سالسل إمدادات التجزئة وتعزيزها

  ويُنفق 2017فيضا في فنشطة لزيادة الحصول على األغذية في عام  البرنامجبالضافة إلى الغاثة في حاالت الطوارئص  ارك  -138

ص بذل 2017في المائة على الغذاء وحدب  وفي عام  50األسواق و األ خاص األ د ضعفا في العالم فكثر من ثلثي دخلهم في

                                                      
(45) C-WFP/EB.1/2017/4  
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 800في المائة والمساعدة على انتشال  10جهودا لتعزيز س سل إمدادات التجزئة بهدف تخفيض فسعار التجزئة بنحو  البرنامج

 مليون  خص من الفقر 

إمكانية الحصول عليها وتحمل تكلفتها عن طريق ويهدف فريق س سل إمدادات التجزئة إلى تحسين توافر األغذية المغذية و -139

بذلك احتياجات المستهلكين وففضلياتهمص  البرنامجزيادة الكفاءة والقدرة على الصمود واالستدامة في قطاع التجزئة  ويدرس 

لية"ويُحلل المستويات  وى األمثل  لس سل إمدادات التجزئة من فجل تحديد جوانب قصورها وفرص تحسينها إلى المست "األوَّ

فن تشمل إدخال فدوات تعاقدية جديدة وإر ادات لتحسين إدارة الجرد وتدريبا على التخزين وممارسات  البرنامجويمكن لتدخ ت 

 األعمال ومناولة األغذية  

ان  وحقق نهج المشاركة في قطاع التجزئةص على سبيل التجربةص في العراق واألردن وكينيا ولبن 2015في عام  البرنامجوطبَّق  -140

مليون  21ص من خ ل العمل مع تجار التجزئة المشاركين في تلك التجربةص قوة  رائية إضافية بما قيمته 2017في عام  البرنامج

م يين من المستفيدين ومستهلكي التجزئة  وفي  4في المائة لصالح  10دوالر فمريكيص وخفَّض فسعار التجزئة بما متوسطه 

مع س سل إمدادات التجزئة ليشمل بنغ ديش ومصر ورواندا وجنوب السودان والجمهورية  برنامجالص سيتسع عمل 2018عام 

 العربية السورية وفوغندا واليمن 

 اإلنذار المبكر واالستعداد

لية التي بدفت في عام  -141 أ لبلورة مفهوم نظام متكامل لإلنذار المبكر على المستوى المؤسسيص فنش 2016استمرارا لألعمال األوَّ

  ويُحقق هذا النظام هدفينص هما ضمان م حظة االتجاهات المتدهورة مبكرا 2017نظام النذار المؤسسي في عام  البرنامج

على المستوى المؤسسيز وتيسير اتخاذ إجراءات للتأهب في الوقت المناسب بما يناسب احتياجات المكاتب القليمية والمكاتب 

 القطرية  

فن األزمة في منطقة كاساي في جمهورية الكونغو  2017ظيت بأولوية نظام النذار المؤسسي في عام ومن بين المخاطر التي ح -142

الديمقراطية ففضت إلى اتخاذ عدة إجراءات مبكرة في البلد وفي فنغوال المجاورة  وبلغت الزيادة في االهتمام المؤسسي والقدرات 

في فكتوبر/تشرين األول  وساعدت مناقشة األوضاع في ليبيا  3توى التشغيلية ذروتها في الع ن عن حالة طوارئ من المس

الستئناف  البرنامجعلى تحفيز االهتمام والمواردص ودعمت خطة  2017كجزء من دورة نظام النذار المؤسسي في يوليو/تموز 

ر إيفاد بعثات ل تقييم ودعم االستعداد من فجل نشاطه  وعقب المناقشات التي دارات حول الوضع في بوركينا فاسو وماليص تقرَّ

تحديد المجاالت الشديدة التعرض للمخاطر والتي كانت في حاجة إلى اهتمام عاجل  وفُطلق برنامج ل ستعداد ل ستجابة العاجلة 

 وتعزيز االستجابة من فجل تمويل إجراءات التأهب الموصى بها 

دت منهجية تقييم التأهب التشغيلي في المكاتب القطري -143 ومؤ رات خارجية  وجرى تعزيز  البرنامجة باالستناد إلى مؤ رات وُحدّل

تعميم المنظور الجنساني بوسائل  ملت على سبيل المثال إدراج االعتبارات الجنسانية في جميع تقييمات المخاطر  وسُلط الضوء 

 في  مال  رق نيجيريا على  واغل الحماية في حاالت األزمات في منطقة كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية و

العمل في تعاون وثيق مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التي يُشارك في رئاسة فريقها المرجعي  البرنامجويواصل  -144

المعني بالمخاطر والنذار المبكر والتأهبص وتصدَّر الفريق العامل المعني بالنذار المبكر التابع للجنة الدائمة المشتركة بين 

شرين الثاني تقارير نصف سنوية عن النذار المبكر والجراءات المبكرة والتأهب  الوكاالت  ونُشرت في مايو/فيار ونوفمبر/ت

وسلط الفريق الذي فجرى التحليل الضوء على فهم المخاطر التي كان من المتوقع فن تُسجل زيادة ملموسة في الحاالت النسانية 

ناقشت مجموعة مدراء برامج الطوارئ التابعة للجنة خ ل األ هر الست التاليةص وفوصى باتخاذ إجراءات إضافية ل ستعداد  و

الدائمة المشتركة بين الوكاالت المخاطر المحدَّدة فثناء اجتماعات استكشاف اآلفاق وفوصت بإجراءات للمتابعةص مثل العمل مع 

مبكرة والتأهبص وتستخدم المانحينص وبعثات مجموعة مدراء برامج الطوارئ  وازداد تأثير تقارير النذار المبكر والجراءات ال

حاليا كمنطلق للمناقشات مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية وبناء الس م  وجرى فيضا تقاسم تلك التقارير مع مكتب تنسيق 

 العمليات النمائية والدارات األساسية في األمانة العامة لألمم المتحدة 
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وتشمل التغييرات إضافات من قبيل  (46) الستعداد للطوارئ واالستجابة لهانسخة محدَّثة من حزمة ا 2017وفُدخلت في مايو/فيار  -145

من فجل االستعدادص وإر ادات إضافية بشأن تحليل  البرنامجالتحوي ت القائمة على النقدص وإر ادات للمجموعات التي يقودها 

االستجابةص وتدعم البلدان المحدَّدة في نظام  المخاطر  وترتبط تلك الُحزمة ببرامج تعزيز االستعداد ل ستجابة العاجلة وفنشطة

 النذار المؤسسي 

 : استمرارية العمل3اإلطار 

عب المقرص حيث بدفت  البرنامجاكتمل تعميم خطة  العالمية بشسأن اسستمرارية العمل في المقر من خ ل التعاون الوثيق بين مختلف  سُ

السسسسسسنة األولى من نظام الحفاظ على اسسسسسستمرارية العمل والتمرن عليهاص وتجريب الخطط المتكاملة األولى السسسسسستمرارية العمل التي 

نظام "دعم تنفيذ سسياسسة األمم المتحدة بشسأن  البرنامجلقليمية والمقر  وواصسل تحقق التكامل بين خطط المكاتب القطرية والمكاتب ا

ص بوسائل  ملت التعاون مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لهاص والمشاركة "إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ

م الدعم فيضسسسسا إلى في الفريق العامل العالمي المشسسسسترك بين الوكاالت المعني بنظام إدارة ق درة المنظمة على مواجهة الطوارئ  وقُدّل

 المعني بإدارة األزمات الذي يرفسه نائب المدير التنفيذي   البرنامجفريق 

و سسملت النجازات الرئيسسسية األخرى تدريبا وتمارين للمسسساعدة على ضسسمان نقل المسسسؤولية عن العمليات الحاسسسمة في المقرص مثل 

برمجةص والحسسسسسابات المسسسسستحقة الدفعص والخزانةص وإدارة البائعين والموارد البشسسسسريةص إلى مواقع فخرى عند كشسسسسوف المرتباتص وال

بما يشسسمل المجاالت المتأثرة بإدخال إطار  البرنامج،االقتضسساءز وضسسمان مواكبة حلول اسسستمرارية العمل للتغييرات في طرق عمل 

ارية العمل الخاصة بالمكتب القليمي في داكار عن طريق تحقيق التكامل بين خارطة الطريق المتكاملةز وتنسيق إعداد خطط استمر

 الخطتين الخاصتين ببلدين رائدينص هما ليبريا وسيراليون  

 : تحسين التغذية2الهدف االستراتيجي 

 التغذية

دورب القيادي في حركة تعزيز التغذية بعد تعيين مديرب التنفيذي في فريق قيادة الحركة  2017من جديد في عام  البرنامجفكد  -146

المذكورة وفي الفريق االستشاري لشبكة فعمال حركة تعزيز التغذيةص وتعيين مدير ُ عبة التغذية في اللجنة التنفيذية لحركة تعزيز 

فيضا مشاركته على المستوى القطري كمضيف  البرنامجمم المتحدة لتعزيز التغذية  ووسَّع التغذية واللجنة التوجيهية لشبكة األ

م مشارك لشبكة فعمال تعزيز التغذيةص حيث ترفس فكثر من ثلث فروع  بكة األمم  لشبكة األمم المتحدة لتعزيز التغذية وكمنّظل

 رع  بكة فعمال تعزيز التغذية المتحدة لتعزيز التغذية على المستوى القطري وما يقرب من نصف فف

يزال  وال 2017عضوا دائما في الفريق االستشاري االستراتيجي لمجموعة التغذية العالمية في مارس/آذار  البرنامجوفصبح  -147

ر الشراكات المتعددة القطاعات المعنية  يشارك في رئاسة الفريق العامل المشترك بين المجموعات المعني بالتغذية الذي يُيّسل

عضوا في الفريق التنفيذي  البرنامجص فصبح 2017لتغذيةص ويساعد على سد الفجوة بين العمل النساني والتنمية  وفي مايو/فيار با

 للتحالف من فجل مكافحة هدر الحياة الذي يسعى إلى تسريع العمل العالمي لمعالجة سوء التغذية الحاد 

فول اجتماع  2017في عام  البرنامجالغذائي والتغذوي في ففريقياص حضر وكعضو ملتزم في اللجنة التوجيهية لمبادرة األمن  -148

للجنة من فجل تخطيط اتجاب المبادرة على األجلين المتوسط والطويل بهدف وضع إطار للتعاون مع الحكومات األفريقية من فجل 

فثناء مؤتمر طوكيو الدولي  2016التسريع بتنفيذ سياسات األمن الغذائي والتغذوي  ومنذ إط ق المبادرة في فغسطس/آب 

دت عشرة بلدان رائدةص هي بوركينا فاسوص وإثيوبياص وغاناص وكينياص  السادس المعني بالتنمية األفريقية الذي عقد في نيروبيص ُحدّل

 ومدغشقرص وم ويص وموزامبيقص ونيجيرياص والسنغالص والسودان 

رة المشتركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باليدزص ص باعتبارب واحدا من المنظمات الحدى عشالبرنامجو -149

مة التي تسعى إلى ضمان تكامل الدعم الغذائي والتغذوي مع  للبرنامجوفي إطار ُ عبة العمل التابعة  المذكورص هو الوكالة المنّظل

                                                      
  https://opweb.wfp.org/pages/?PageID=228متاحة في:  (46)

https://opweb.wfp.org/pages/?PageID=228
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ومفوضية األمم المتحدة لشؤون  البرنامجرك البرامج الوطنية لصالح األ خاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية  ويشت

ال جئين في تنظيم فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية باالستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في حاالت الطوارئ 

 النسانية من فجل مراعاة االحتياجات الخاصة لأل خاص المصابين بالفيروس عند االستجابة لحاالت الطوارئ 

دعم وضع استراتيجيات ألصحاب المصلحة المتعددين وتنفيذها من خ ل منصات من قبيل اللجنة الدائمة  البرنامجصل ويوا -150

المعنية بالتغذية التابعة لمنظومة األمم المتحدةص ولجنة األمن الغذائي العالميص وفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت 

 ر المعدية ومكافحتها  المعنية بالوقاية من األمراض غي

ز  -151 من فجل خدمة العمليات بصورة ففضل في الميدان  وفي  يونيسففي  راكاته الثنائية  راكته العريقة مع ال البرنامجويُعّزل

من فجل وضع  يونيسفوال للبرنامجص اجتمعت األفرقة العالمية والقليمية المعنية بالتغذية التابعة 2017فكتوبر/تشرين األول 

ل لتعزيز االستجابات التغذوية المشتركة فثناء حاالت الطوارئ  وكان هذا االجتماعص وهو األول من نوعه منذ إبرام خطة عم

 ص معلما بارزا وخطوة فولى على طريق تعزيز الشراكة  2011في عام  البرنامجو يونيسفمذكرة تفاهم بين ال

 ية المأمونة والمغذية والحصول عليها وطلبهاالتقدُّم المحرز صوب تحسين الُنظم الغذائية: توافر األغذ

ل سوء التغذية تحديا هائ  ومتزايد التعقيد في جميع فنحاء العالمص ويزيد  -152 تركيزب على فنشطة التغذية من فجل  البرنامجيُشّكل

المتعلق بتحسين التغذيةص تُرسي سياسة  2االستجابة بمزيد من الفعالية  وفي إطار الدعم المبا ر لتحقيق الهدف االستراتيجي 

 وتعزيزها في القضاء على سوء التغذية بكافة ف كاله   البرنامج( األساس لتوسيع مساهمة 2021-2017التغذية )

ت فداة سد الثغرة التغذوية في تحلي  متقدما للحالة التغذوية  واستخدم البرنامجيجية فساسية لتحسين التغذيةص يُجري وكاسترات -153

  وتستخدم األداة تحلي  مبتكرا لتحديد 2018بلدا وصاحبها وضع خطط لتعميم تلك األداة في عشرة بلدان فخرى في عام  13

تنادا إلى مجموعة البيانات المتصلة باألسواق والممارسات الغذائية المحلية وسوء الثغرات في المدخول التغذوي الكافي اس

التغذية  ويُمثّلل تحليل الثغرة التغذوية عملية يشارك فيها فصحاب مصلحة متعددون وتتيح مداخل محتملة لجراء تدخ ت متصلة 

م البرنامجبالتغذية للمساهمة في وضع سياسة وطنية وتيسير دور  للمساعدة التقنية  واستُخدمت األداة في بلدان مثل السلفادور  كمقدّل

 ومدغشقر لتصميم سياسات وطنية للتغذية والحماية االجتماعية  

دعم الجوانب التقنية والسياسات لمساعدة الحكومات على تقوية  البرنامجوكجزء من التركيز المتجدد على تقوية األغذيةص يزيد  -154

ص باعتبارب رائدا في تعزيز تقوية األغذية البرنامجص قام 2017المحاصيل األساسية والحد من قصور المغذيات الدقيقة  وفي عام 

مت في األرجنتين والسنغال  على نطاق العالمص بالجمع بين الخبراء العالميين وفصحاب المصلحة المحليين في حلقات عمل نُّظل

على مدار السنة  البرنامجلتحديد المسارات المؤدية إلى توسيع نطاق تقوية األرز في فمريكا ال تينية وغرب ففريقيا  وساعد 

ين بلدانا  ملت بنغ ديش والهند لدمج استخدام األرز المقوى في نُظم الحماية االجتماعية الواسعة النطاقص وساعد على تحس

 معايير تقوية دقيق القمح في بلداٍن  ملت باكستان  

ع  -155 فيضا الحلول غير القائمة على األغذية للحد من سوء التغذية  وخلص استعراض للخطط االستراتيجية القطرية  البرنامجويوّسل

االجتماعي والسلوكيص وهي في المائة من المكاتب القطرية تنظم فنشطة للتواصل من فجل التوعية بالتغيير  90إلى فن فكثر من 

إر ادات جديدة  البرنامجاستراتيجية تعتمد على النُهج القائمة على االتصاالت لحداث تغيير إيجابي في سلوك األفراد  وفصدر 

وفدوات تعلم ل ستر اد بها في تطوير فنشطة فعالة للتوعية بالتغيير االجتماعي والسلوكي يمكن استخدامها في مجموعة من 

 البرامج  فنواع

ويجري دمج التوعية بالتغيير االجتماعي والسلوكي على نحو فكمل في الدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد كجزء من جهود  -156

لتحسين برمجة الدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد  ويمكن للتوعية بالتغيير االجتماعي  البرنامجفوسع لتعزيز مجموعة فدوات 

ن معدالت تعافي األطفالص وتحد من والسلوكي فيما يت صل بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية والتوعية المجتمعية فن تُحّسل

ع النطاق الذي تغطية البرامج  ويركز  فيضا على وضع معايير عالمية فوضح لمعالجة سوء التغذية  البرنامجاالنتكاسات وتوّسل

لدارة المستفيدين والتحوي ت  البرنامجولوجيا المعلومات  ويرتبط بنظام الحاد والوقاية منه ولتحسين استخدام حلول تكن

ستستعيض عن السج ت الورقية التقليدية ببطاقات ذكية وقواعد  –المساعدة المشروطة حسب الطلب  – )سكوب( فداة جديدة
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ات الدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد بيانات إلكترونية للمستفيدين  ومن المتوقع فن يؤدي هذا التحول نحو رقمنة نُظم معلوم

إلى تخفيض معدالت عدم االنتظام في الع جص وتحسين آليات الحالةص وزيادة األداء في برامج التغذية  وبدف تجريب فداة المساعدة 

 المشروطة حسب الطلب في جنوب السودان وفوغندا 

مع البيانات عبر الهواتف المحمولة رصد التغذية والتواصل بشأنها وتُتيح االستثمارات الجديدة في تكنولوجيا المعلومات وج -157

في المناطق التي يصعب الوصول إليها  ويجري جمع البيانات الغذائية عن النساء والبنات واألوالد عن  وال سيما بسرعة فكبرص

غانستان وجمهورية الكونغو طريق مشغلي الهواتف وخدمة الرسائل النصية القصيرة على سبيل التجربة في بلدان تشمل فف

فيضا تجريب استخدام الرسائل النصية الهاتفية  البرنامجالديمقراطية وم وي وموزامبيق والنيجر ونيجيريا وزمبابوي  وبدف 

 القصيرة لتوجيه رسائل تغذوية إلى المستفيدين في بلداٍن تشمل باكستان 

في  راكة مع منظمات تشمل المعهد الدولي لبحوث سياسات  البرنامجوسعيا إلى زيادة مراعاة التغذية في كل البرامجص يعمل  -158

م اآلثار التغذوية  ويشمل هذا العمل تدابير من قبيل دمج فنشطة إزالة  األغذية من فجل تطوير خيارات تصميم البرامج التي تُعّظل

فول  2017لغذائية  وصدرت في عام الديدان في برامج الوجبات المدرسية فو دمج التثقيف التغذوي في فنشطة التحوي ت ا

بشأن البرمجة المراعية للتغذيةص وفتاحت تلك الر ادات توصيات عملية بشأن فنشطة من قبيل المبادرات  للبرنامجإر ادات 

المتخذة لصالح المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرةص والتحوي ت القائمة على النقدص وإنشاء األصولص وسُبل كسب العيشص 

جبات المدرسيةص و بكات الحماية االجتماعية و بكات األمان  واعتُمدت مؤ رات مؤسسية جديدةص مثل الحد األدنى للتنوع والو

 من فجل رصد حصائل التغذية التي تُسفر عنها البرمجة المراعية للتغذية   للبرنامجالغذائي للنساء في إطار النتائج المؤسسية 

استراتيجية  املة لبحوث العمليات في مجال التغذية من فجل بناء األدلة وسد ثغرات المعرفة  نامجالبرودعما لهذب األعمالص يُنفذ  -159

د االستراتيجية المواضيع ذات األولويةص بما فيها فثر التحوي ت القائمة  وإثراء تصميم برامج وسياسات التغذية وتنفيذها  وتُحدّل

المجتمعية لسوء التغذية الحادز واستهداف البنات المراهقات وتصميم برامج من على النقد على التغذيةز وتحسين فعالية الدارة 

حتى اآلن بحوثا تغذوية ناجحة في  البرنامجفجلهنز والنهوض بالتكنولوجيا من فجل توسيع نطاق برامج تقوية األغذية  وفجرى 

بلدا من خ ل العمل في  راكة مع مؤسسات البحوث الكبرىص مثل المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذيةص وجامعة  35فكثر من 

 جون هوبكنزص والمنظمات غير الحكوميةص مثل منظمة مكافحة الجوع 

 : تحقيق األمن الغذائي3الهدف االستراتيجي 

 ن أصحاب الحيازات الصغيرةدعم المزارعي

 2008لدعم فصحاب الحيازات الصغيرةص منذ عام  البرنامجتدعم مبادرة الشراء من فجل التقدمص وهي البرنامج الرئيسي في  -160

بلدا في تنفيذ نهج الشراء من فجل التقدم  وصدر في عام  40مليون من فصحاب الحيازات الصغيرة في فكثر من  5 1فكثر من 

فحسبص بل  البرنامج ادي بشأن دعم األسواق ألصحاب الحيازات الصغيرةص وهو ال يهدف إلى تعزيز جهود دليل إر 2017

وكذلك جهود الحكومات المضيفة التي تسعى إلى ربط فصحاب الحيازات الصغيرة بالطلب العام على األغذية في البرامج 

فيضا تعزيز الشراكات التي  البرنامجات األغذية وواصل المؤسسيةص مثل برامج الوجبات المدرسيةص والمستشفياتص واحتياطي

فُنشئت في إطار مبادرة الشراء من فجل التقدم لدعم االبتكارات في عمليات التوريد والبرمجة التي تراعي مصالح فصحاب 

ص 2017في عام الحيازات الصغيرةص مع االستفادة من التطورات التكنولوجية لتقليص المسافة بين المزارعين والمشترين  و

مزارع من فصحاب  1 200 نحوساعدت برمجية سوق المزارعين االفتراضية التي استُلهمت من مبادرة الشراء من فجل التقدم 

 دوالر فمريكي   50 000طنا من المحاصيل مقابل  150الحيازات الصغيرة في زامبيا على بيع 

بلداص وحسَّن بذلك األمن الغذائي لألسر الضعيفة  40كثر من فنشطة لنشاء األصول في ف 2017في عام  البرنامجونفَّذ  -161

والمجتمعات المحلية عن طريق حماية ُسبل كسب العيش واستعادتهاص ودعم  بكات األمانص والحد من المخاطرص وتعزيز قدرة 

لوقت نفسه على السكان والمجتمعات المحلية على الصمود في وجه الصدمات وعوامل الجهاد وكذلك تنمية القدرات في ا

المستويين الوطني والمحلي  ومن ذلك على سبيل المثال فن نظام رصد فثر األصول من الفضاء في طاجيكستان رصد زيادة 

في المائة في مناطق زراعة المحاصيل الجديدة على طول قنوات الري التي استُصلحت من خ ل فنشطة إنشاء  390نسبتها 

 األصول 
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منتجة محليا في برامج الوجبات المدرسية هدفا رئيسيا لكثير من حكومات العالم )ليس فقط في ففريقيا( ويمثل استخدام السلع ال -162

 راكة مع منظمة األغذية والزراعةص  البرنامجالراغبة في توسيع نطاق برامج الوجبات المدرسية والمساك بزمام ملكيتها  ويقود 

عالمي لتغذية الطفلص والشراكة الجديدة من فجل تنمية ففريقياص والشراكة من فجل والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةص والمنتدى ال

تنمية الطفولةص لدعم الحكومات في تصميم برامج الوجبات المدرسية المعتمدة على المنتجات المحلية والتوسع في تلك البرامج  

 ة بالنتاج الزراعي المحلي  بلدا في ربط برامج الوجبات المدرسي 46 البرنامجص دََعْم 2017وفي عام 

 خص  300 000مزارعص وعادت بفوائد على زهاء  57 000ص وصلت مبادرة الصمود الريفي إلى فكثر من 2017وفي عام  -163

 في خمسة بلدان ففريقية من خ ل نهج الدارة المتكاملة للمخاطر المناخية 

منظمة من  359مزارع في  136 000فرص الوصول إلى األسواق فمام فكثر من  "من المزرعة إلى السوق"وسهل تحالف  -164

ص وال يزال يُوفّلر مجموعة كبيرة من الخدمات 2015منظمات المزارعين ومن خ ل محطات تجميع المحاصيل منذ فواخر عام 

ص وزامبياص وكذلك كينيا منذ عهد فقرب  للمزارعين في البلدان األربعة التي يعمل فيهاص وهي روانداص وجمهورية تنزانيا المتحدة

دوالرا سنويا لكل مزارع  80وتُمثّلل النساء ما يقرب من نصف المزارعين المشاركين  وتُشير األدلة المبكرة إلى فن استثمار 

  (47)في المائة  32في المائة وزيادة في الغلة بما متوسطه  83خ ل السنتين األوليين يحقق زيادة في دخل المزارعين بما متوسطه 

 (أ): تحالف "من المزرعة إلى السوق"4اإلطار 

عضو مؤسس في تحالف "من المزرعة إلى السوق"ص وهو اتحاد من ثمانية من كبريات الشركات الزراعية والمؤسساتص البرنامج 

الكفاف إلى النتاج وهدفه هو مساعدة المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة في الحصول على فرص جديدة والتحول من زراعة 

الزراعي التجاري  ويسسستفيد التحالف من الدروس المسسستفادة والشسسراكات والعمليات التي طورت من خ ل فنشسسطة الشسسراء من فجل 

التقدم لصسسالح فصسسحاب الحيازات الصسسغيرة مسسستخدما في ذلك نهجا  سسام  حيال سسس سسسل القيمة عبر فربعة مسسسارات اسسستراتيجية  

تمكين المزارعين من الوصول إلى األسواق التي يمكن التنبؤ بها والحصول على التمويل الميسور والمدخ ت  ويسعى التحالف إلى

لة  ويلتزم التحالف بتمكين  ا مليون  5 1الزراعية الجيدة وتكنولوجيات ما بعد الحصسسسسسسساد وغيرها من التكنولوجيات الزراعية الفعَّ

 على نحو مستدام بأسواق قادرة على االستمرار تجاريا  عن طريق ربط كل مزارع 2022مزارع بحلول عام 

ر تحالف  العقود التي يلتزم فيها المشسسترون بالعمل مع المزارعين لعدة مواسسسم من فجل تمكينهم من  "من المزرعة إلى السسسوق"ويُيسسسّل

جهة فاعلة محلية خاصسسسسة في  45 الحصسسسسول على التثقيف والتمويل والمدخ ت والمعدات والخبرة التقنية  ويعمل التحالف حاليا مع

ص حققت 2015سسسس سسسسل القيمةص بما يشسسسمل المشسسسترينص و سسسركات المدخ تص ومقدمي الخدمات المالية و سسسركات التأمين  ومنذ عام 

م يين دوالر  5مليون دوالر فمريكيص واعتُمدت قروض للمدخ ت والمخرجات بما مجموع قيمته  12مبيعات المحاصيل فكثر من 

وف سسسسسار المزارعون إلى تحسسسسسسن في نوعية النتاجص وتراجع خسسسسسسائر األغذية في مرحلة ما بعد الحصسسسسسادص وازدياد الدخل فمريكي  

 األُسري 

على تطوير فدوات وخدمات لتثقيف جميع فصسسسسحاب المصسسسسلحة وتجهزيهم وتمكينهم من  "من المزرعة إلى السسسسسوق"ويركز تحالف 

كل سلسلة من س سل القيمة الزراعية  ويستفيد التحالف من االبتكارات التكنولوجيةص مثل التغلب على المشاكل البنيوية الرئيسية في 

األدوات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز فنشطة التجميع والتسويق والتثقيف  وسيجري تعميم التأمين ضد خسائر المحاصيل المرتبط 

 مزارعين على الصمود  بتمويل المدخ ت في جميع بلدان التحالف من فجل تحسين قدرة ال

 يُعرف من قبل باسم "منصة الشراء الصبور" " من المزرعة إلى السوق"كان تحالف  (ف)

                                                      
ومن استقصاء آراء المزارعين في مايو/فيار  2015/2016استُمدت البيانات من دراسة استقصائية فسرية  ملت الموسم في رواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة  و (47)

 في رواندا   2017
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 : دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة4الهدف االستراتيجي 

 العمل مع الحكومات الوطنية

في جهود تعزيز القدرات من فجل دعم  للبرنامجتشمل معظم الخطط االستراتيجية القطرية التي وضعت حتى اآلن دورا متزايدا  -165

القطرية في عملية تقييم القدرات المعترف بأنها  البرنامجنُظم وخدمات األمن الغذائي والتغذية الوطنية  ولذلك تستثمر مكاتب 

ع النهج المتطور الذي ينتهجه في تقييم  البرنامج منطلق حاسم لتصميم تدخ ت مناسبة ومدفوعة بالطلب لتعزيز القدرات  ويُشّجل

األصول وثغرات القدرات في في سياق معيَّن على المشاركة بدور فكبر وفي الوقت المناسب مع الشركاء النمائيين اآلخرين 

بدءا من وكاالت األمم المتحدة وصوال إلى المجتمع المدني والقطاع الخاصص ويدعم ذلك النهج تصميم جهود  املة وفطول فج  

 من فجل تعزيز النُظم   لبناء القدرات

في تحقيق القضاء على  "نهجا يشمل المجتمع ككل" البرنامجص اعتنق 2021-2017وبعد اعتماد الخطة االستراتيجية للفترة  -166

الجوعص ويشمل هذا النهج الحكومات وفجهزة إدارة الكوارث الوطنية والمحليةص والمنظمات غير الحكومية الوطنيةص والصليب 

ع الخاصص والمؤسسات األخرى  ويُساهم تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية في تحقيق األهداف االستراتيجية األحمرص والقطا

لتنمية ا عن طريق تحقيق تقدم في بلوأ هدف وال سيما من خ ل تعزيز التنمية المستدامة على المستوى القطريص للبرنامج

فهداف التنمية المستدامةص وزيادة االستعداد لدعم تنفيذ الشراكات بشأن إرساء  17القضاء على الجوعص والهدف بشأن المستدامة 

 واالستجابة والصمود على المستوى المحلي  

واتبعت المكاتب القطرية التي تُنفذ فول موجة من موجات الخطط االستراتيجية القطريةص مثلما في جمهورية الو الديمقراطية  -167

راء مشاورات  املة طوال عملية االستعراض االستراتيجي لجهود القضاء على الجوع  ومن الشعبيةص نهج المجتمع ككل في إج

التوصيات المنبثقة عن االستعراض االستراتيجي لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية االستثمار في بناء قدرات المجتمع المدني 

ل هذب التوصية جزءا المحلي من فجل تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية من فداء دور  فكبر في توفير حلول للجوع  وتُشّكل

   2017مبا را من الخطة االستراتيجية القطرية التي اعتمدها المجلس في فبراير/ باط 

مبادرة لتعزيز القدرات بالتعاون مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر واله ل األحمر  البرنامجص فطلق 2017وفي عام  -168

ي االستثمار في جمعيات الصليب األحمر واله ل األحمر الوطنية  وتهدف هذب الجهود التعاونية إلى بيان الطريقة للعمل معا ف

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر واله ل األحمر مضافرة جهودهما لبناء جمعيات وطنية قوية  للبرنامجالتي يمكن بها 

همة في تعزيز قدرات األمن الغذائي المحلية  وبدف تنفيذ هذب المبادرة على سبيل التجربة ومستدامة قادرة على فداء مهامها والمسا

 وباكستان والسودان  الدومينيكيةفي بوروندي والجمهورية 

ز هذب الر ادات التي تهدف إلى دعم عمل  2017في نهاية عام  البرنامجوفصدر  -169 إر ادات لتقوية قدرات المجتمع المدني  وتُعّزل

تقل فيه المعام ت ويزيد فيه التعاون ويركز فكثر  "يتجاوز فسلوب العمل المعتاد"تب القطرية مع الشركاء المحليين نهجا المكا

رة  من النهج السابقة على تعزيز الحلول الوطنية المستدامة لتحقيق القضاء على الجوع  وتستند الر ادات إلى الدروس المبّكل

 البرنامجواالتحاد الدولي للصليب األحمر واله ل األحمر والتزامات  البرنامجدرات المشتركة بين المستفادة من مبادرة تعزيز الق

 بزيادة إضفاء الطابع المحلي على االستجابات  

المتخصصة وفصوله التقنية استُخدمت  البرنامجفن قدرات  2017-2016وتبيَّن من التقرير التجميعي لتقييمات العمليات للفترة  -170

بفضل توفير األدلة ونقل المعرفة  البرنامجتزايدة لتحسين نتائج الجراءات التي تُمسك البلدان بزمام قيادتها  واستطاع بصورة م

يُشارك في  ص إذ"التمهيدي"من عمله  البرنامجوتجريب االبتكارات من تبوء مكانته كشريك مختار لكثير من الحكومات  ويزيد 

 مستوى الوطني ويستخدم الدعوة المستندة إلى األدلة من فجل التغيير إص حات السياسات والقدرات على ال

 دعم الحكومات المضيفة

ز العمل مع الحكومات الشريكة إمكانية وصول  -171 إلى مسارات التمويل والموارد الوطنية لدعم األنشطة المتوائمة مع  البرنامجعزَّ

األولويات الوطنية من خ ل وسائل تشمل على سبيل المثال استخدام فدوات التمويل المناخيص مثل الصندوق األخضر للمناخ 

ه بصورة منهجية مع قيادات عمل البرنامجوصندوق التكيُّف  وانط قا من الجهود الماضية والمبادرات الجاريةص يستأنف 
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للعمل مع  البرنامجص  كَّل تعزيز ثقافة للشراكة جزءا من استراتيجية 2017المؤسسات المالية الدولية والقليمية  وفي عام 

مؤسسات من قبيل البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريقيص وهي مؤسسات يمكنها فيضا القيام بدور 

مجموعة  2017في السياقات الهشة  و هد عام  وال سيما لمانحة عن طريق تمويل مساهمات من الحكومات المضيفةصالجهات ا

  وفتاحت فيضا آليات البرنامجمن مساهمات الحكومات المضيفة في  كل تعزيز للقدرات التقنية فو تخصيص موارد لدعم برامج 

 حكومات المضيفة مالية مثل مبادلة الديون والتوفمة فدوات لدعم ال

 : إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة5الهدف االستراتيجي 

 التنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة

تقدما كبيرا في التعاون والتنسيق على نطاق المنظومة بوسائل  ملت  2017و ركاؤب في األمم المتحدة في عام  البرنامجحقق  -172

إصدار قرار بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات لألنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم 

وسائر عناصر خارطة الطريق المتكاملة  للبرنامجواستر دت عملية صياغة الخطة االستراتيجية  (48)المتحدة من فجل التنمية 

وسائر االتفاقات الحكومية  2030مع خطة عام  البرنامجبالمشاورات التي دارت بشأن القرارص وكان ذلك ضمانا بمواءمة 

من خ ل مجموعة األمم المتحدة النمائية وساهم ذلك  فيضا عن كثب مع الشركاء في األمم المتحدة البرنامجالدولية  وتعاون 

بهدف  2020-2017في دعم إجراءات األمين العام لمتابعة االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات للفترة 

  2030إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية من فجل تنفيذ خطة عام 

دة من التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها  وفعلن المدير العام لمنظمة األغذية حقبة جدي 2017وصادف فيضا عام  -173

التزامهم الكامل بإيجاد ُسبل جديدة ومبتكرة  للبرنامجوالزراعةص ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةص والمدير التنفيذي 

تنمية المستدامة  واتفق رؤساء الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها للعمل معا من فجل مساعدة البلدان على تحقيق فهداف ال

على تعزيز واستكشاف المجاالت الجغرافية والمواضيعية التي يمكن االرتقاء فيها بالتعاون على المستويات القطرية والقليمية 

وفُبرمت مذكرة تفاهم عالمية منقحة بين  و/فو العالمية لدعم الحكومات الوطنية في جهودها الرامية إلى القضاء على الجوع 

ص ويجري إعداد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم ث ثية عالمية  وبدف 2017في مارس/آذار  البرنامجمنظمة األغذية والزراعة و

المشترك  للوقوف بأنفسهم على التدخ ت ولحفز التعاون 2017رؤساء الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها السفر معا في عام 

ص 2017بين الوكاالت  وعقد فول اجتماع غير رسمي للهيئات الرئاسية للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في سبتمبر/فيلول 

م فول تقرير مرحلي مشترك عن هذا التعاون إلى الهيئات الرئاسية الث ثة في اجتماع كل منها في فواخر عام  ز وكان 2017وقُدّل

ط بشأن التعاون قد عرض من قبل على مجلسه التنفيذي  ويمكن الرجوع فيضا إلى معلومات عن التعاون فق البرنامجمنظور 

بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في الموقع اللكتروني المشترك الذي فُعلن االحتفال بإط قه في ديسمبر/كانون األول 

2017  

ل التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها تقدما مطردا في السنوات وتواصل النجازات الهامة التي تحققت في مجا -174

في  11بلداص بزيادة نسبتها  22مشروعا في  29على المستوى القطري في  2016األخيرة  وتعاونت الوكاالت الث ث في عام 

في المائةص  68منظمة األغذية والزراعة بنسبة ز وازداد التعاون الثنائي مع 2015بلدا في عام  21مشروعا في  26المائةص مقابل 

اتجاهات المشروعات الث ثية  11  ويبين الشكل 2015في المائة مقارنة بعام  16ومع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بنسبة 

 والثنائية  

  

                                                      
  2016ديسمبر/كانون األول  21المؤرخ  71/243قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (48)
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 التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها )عدد المشروعات(: 11الشكل 

 

وتتعاون الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في مجموعة واسعة من المجاالت المواضيعية واألفرقة العاملة التي تجمع بين  -175

المعرفة وتقديم قيمة مضافة إلى المبادرات باالستناد إلى فهداف التنمية المستدامة  وتشمل مجاالت التعاون تغيُّر المناخص والبيانات 

تجابة للطوارئص والفاقد والمهدر من األغذيةص والمساواة بين الجنسين والتغذيةص ودعم المزارعين فصحاب والحصاءاتص واالس

 الحيازات الصغيرةص والقدرة على الصمودص والحماية االجتماعيةص والتعاون فيما بين بلدان الجنوب 

 يونيسففوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئين والفيضا عمله في تنسيق وتبسيط فدوات الشراكة وعملياتها مع م البرنامجوواصل  -176

للعمل النساني واستجابة منه للدعوات التي نادت بها المنظمات غير الحكومية   ةوفاء منه بااللتزامات المعقودة خ ل القمة العالمي

ة اللكترونية لشركاء األمم المنتج الرئيسي الذي فسفرت عنه تلك الجهودص وهو البواب 2018وسيُعمم على نطاق العالم في عام 

 المتحدة 

مبادرتين تهدفان إلى االستفادة من منظومة األمم المتحدة برمتها  وتربط  بكة األمم  البرنامجص يقود يونيسفوبالتعاون مع ال -177

يما بينهمز المتحدة ل بتكار المبتكرين من وكاالت األمم المتحدة وتمكن ك  منهم من االستفادة من تجارب اآلخر والتعاون ف

وتُعزز  بكة األمم المتحدة ل بتكار في مجال البيانات زيادة استخدام البيانات واألدلة لدفع عمليات صنع القرار وتصميم البرامج  

مت في إطار المبادرات فكثر من  وكالة من وكاالت األمم المتحدة  وفي  30و ارك في حلقات العمل واالجتماعات التي نُّظل

ص فقرت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالدارة رسميا اقتراحا يدعو إلى تعميم عمل  بكة األمم المتحدة 2017سبتمبر/فيلول 

 قيادته   البرنامجل بتكار في مجال البياناتص وهو ُجهد سيواصل 

 لمحة عامة عن اإلنجازات الرئيسية في الشراكات مع المنظمات غير الحكومية واألمم المتحدة

يواصل الشركاء المتعاونون من المنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب األحمر واله ل األحمر تنفيذ معظم فنشطة  -178

في تنفيذ برامج توفّلر فرصا  للبرنامج  وتتسم الشراكات القوية المستندة إلى األداء مع هذب الكيانات بأهميتها األساسية البرنامج

في الوقت نفسه القدرة على الصمودص وتُساهم بالتالي في تحقيق األهداف االستراتيجية حاسمة للحصول على الغذاء وتبني 

   للبرنامج

تطورات فخرى في إدارة الشراكات مع المنظمات غير الحكوميةص فقد وضعت الصيغة النهائية لر ادات  2017و هد عام  -179

ميم خارطة الطريق المتكاملة  وتتناول الر ادات مؤسسية جديدة بشأن إدارة تلك الشراكات باعتبارها فداة محورية لتع

ن  2016الجراءات المتفق عليها المنبثقة عن عملية المراجعة التي فُجريت في عام  للشراكات مع المنظمات غير الحكومية وتُمّكل

مدني وتُساعد في الوقت المكاتب القطرية من إدراك كامل قيمة وفثر الشراكات االستراتيجية مع الجهات الفاعلة في المجتمع ال

 نفسه على إدارة ثغرات إدارة الشراكات في المكاتب القطرية 
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وتشمل النجازات الرئيسية التي تحققت بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في المنظمات غير الحكومية التعاون مع المشاورة  -180

وحضور تلك المشاورة  وجرى تكوين فريق استشاري  السنوية الرفيعة المستوى بشأن الشراكات التي يستضيفها المدير التنفيذي

وضمان المشاركة الكاملة في عملية المشاورات وفي  البرنامجمن المنظمات غير الحكومية الشريكة لوضع جدول فعمال مع 

 ففرقة الخبراء وحلقات النقاش  

 الخدمات والمنصات المشتركة

إسهامات كبيرة في االستجابة لحاالت الطوارئ من خ ل توفير الخدمات  البرنامجبالضافة إلى تقديم المساعدة الغذائيةص قدَّم  -181

 المشتركةص وكذلك من خ ل دورب في مجموعات اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ والتغذية 

االت الطوارئص والخدمات الخدمات المكلَّفة بتقديمها إلى الشركاء في االستجابة لح البرنامجوتوفّلر ُ عبة سلسلة المداد في  -182

والحلول التي يحتاج إليها جميع الشركاء لدعم تحقيق فهداف التنمية المستدامةص وتستكشف الُشعبة إمكانية توفير خدمات س سل 

دعما كبيرا إلى المجتمع النساني من خ ل مجموعة اللوجستيات ومستودع  البرنامجص قدَّم 2017المداد الجديدة  وفي عام 

المتحدة ل ستجابة للحاالت النسانية ودائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة النسانية في نفس الوقت الذي  األمم

 وسَّع فيه فيضا خدمات اللوجستيات الثنائية لدعم الشركاء في س سل المدادات الصحية المتخصصة  

م منظمات  البرنامجوتضم مجموعة اللوجستيات التي يقودها  -183 تستجيب لحاالت الطوارئ النسانية  وعلى الصعيد العالميص تُقدّل

المجموعة إر ادات استراتيجية من فجل توسيع المعرفة وتحسين صنع القرار في لوجستيات العمل النساني  وتعمل المجموعة 

 512ص دعمت المجموعة 2017ام مع الحكومات المحلية والوطنية في االستعداد والتخطيط للطوارئ في النظام النساني  وفي ع

قافلة إنسانية مشتركة بين  94من المنظمات غير الحكومية ومنظمات األمم المتحدةص والوكاالت الحكومية وغيرهاص ونسَّقت 

مليون لتر من الوقود في  3 1طنا متريا من إمدادات الغاثةص ودعمت توزيع فكثر من  68 315الوكاالتص ويسَّرت تسليم 

طن مكعب من الُشحنات  286 100كونغو الديمقراطية والجمهورية العربية السورية واليمنص ويسَّرت تخزين جمهورية ال

بت فكثر   خص من العاملين على المستوى العالمي والميداني من فجل تحسين قدرة المنظمات النسانية  1 400النسانيةص ودرَّ

 على االستجابة لحاالت الطوارئ 

مليون دوالر  16بلدا بما مجموع قيمته  28 ريكا في  82خدمات لوجستية ثنائية إلى  2017فيضا في عام  البرنامجوقدَّم  -184

طن متري من السلع وقدَّم مجموعة من الخدمات اللوجستية والدعم اللوجستيص بما  55 000فكثر من  البرنامجفمريكي  وناول 

والوقودص والهندسةص والتدريبص ودعم التخليص الجمركي  وسعيا  في ذلك خدمات النقل والتخزين واألساطيل وورش الصيانةص

إلى مواصلة تر يد وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة إلى الشركاءص فنشأت وحدة اللوجستيات والدعم الميداني مكتبا لخدمة العم ء 

 و يستخدمونها بالفعل  اللوجستية ف البرنامجلتوفير "نقطة خدمات  املة" لجميع الشركاء الذين يلتمسون خدمات 

ص اتُخذت المبادرة العالمية لتحقيق المستوى األمثل لإلمدادات من خ ل اللوجستيات ووضوح الرؤية والتطور 2017وفي عام  -185

  ويستفيد المشروع من خبرة 2020-2017بلدا في ففريقيا وآسيا في الفترة  16من فجل تعزيز س سل المدادات الصحية في 

ص ومؤسسة بيل وميليندا غيتسص والصندوق العالميص من فجل تحسين فداء س سل البرنامجت متعددةص بما فيها ففرقة من منظما

ص باعتبارب البرنامج  ويتيح 2030وخطة عام  (49) 2020المدادات الصحية وتسريع التقدم صوب فهداف تنظيم األسرة في عام 

موظف من العاملين في س سل  3 500رية والعالمية باستخدام فكثر من  ريكا تمكينياص خبرته في مجال س سل المدادات القط

ل  المدادات في البلدان التي يؤثر فيها القصور المزمن في س سل المدادات الصحية على توافر المدادات عند الحاجة  ويموَّ

 مليون دوالر فمريكي  60ن زيادتها إلى مليون دوالر فمريكي من مؤسسة بيل وميليندا غيتسص ويمك 18المشروع بميزانية قدرها 

في  البرنامجوبالضافة إلى مشروع تحقيق المستوى األمثل لإلمدادات من خ ل اللوجستيات ووضوح الرؤية والتطورص وسَّع  -186

دورب في س سل المدادات الصحية لدعم برنامج األمم المتحدة النمائي ومنظمة الصحة العالمي ووزارات  2017عام 

في تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو واليمن وزامبيا وزمبابوي  و ملت الخدمات المقدَّمة إلى هؤالء  الصحة

الشركاء خدمات النقل والتخزين والتوزيع والهندسة  وانط قا من الخبرة المكتسبة فثناء االستجابة لوباء فيروس إيبوال في 

                                                      
 المرفة والفتاة في تقرير ما إذا كانت ترغب في النجاب ومتى تود ذلك  راكة عالمية تدعم حق  2020تنظيم األسرة في عام  (49)
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مة الصحة العالمية اتفاقا لتنفيذ استجابة ألزمة وباء الكوليرا في اليمن  ويهدف هذا المشروع ومنظ البرنامجغرب ففريقياص وقَّع 

مليون دوالر فمريكي إلى التخفيف من حدة وباء الكوليرا في اليمنص ويركز على فنشطة مثل إنشاء  4 15الذي تبلغ ميزانيته 

يةص وبناء مستودعات مكيَّفة الحرارة في عدنص وتوسيع خدمات مراكز لمعالجة السهالص وإعادة تأهيل مراكز التغذية الع ج

اللوجستيات لتشمل المواد غير المتصلة بمكافحة الكوليراص وحشد الدراجات اآللية لفرق االستجابة السريعةص وتقديم الوقود إلى 

مركزا  16ن إنشاء ما مجموعه م 2017مستشفى تابعا لوزارة الصحة في جميع فنحاء البلد  وتم االنتهاء في نهاية عام  130

 مراكز لعمليات الطوارئص وال تزال األعمال األخرى جارية   8لمعالجة السهال و

تقديم خدماتها األساسية إلى  البرنامجص واصلت  بكة مستودعات األمم المتحدة ل ستجابة النسانية التي يديرها 2017وفي عام  -187

منظمة  ريكة  وبلغ مجموع قيمة  36بلدا من فجل  95اثة طارئة ومعدات دعم إلى المجتمع النساني  وفرسلت الشبكة مواد إغ

في  32مليون دوالر فمريكيص بزيادة نسبتها  3 33مليون دوالر فمريكي وارتبطت بها خدمات بما قيمته  45الُشحنات التي نُقلت 

طن مكعبص دعم مستودع األمم المتحدة  38 000طن متري/ 7 200 حنة بما مجموعه  575  ومن خ ل 2016المائة على عام 

ل ستجابة النسانية جهود الشركاء لإلغاثة في بعض فسوف الكوارث النسانية في العالمص بما فيها الكوارث التي وقعت في نيجيريا 

ليون دوالر م 1مواد إغاثة ومعدات بما يربو على  البرنامجوالصومال وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية  وفرسل 

فمريكي إلى بنغ ديش لدعم الشركاءص مثل المنظمة الدولية للهجرةص وهيئة المعونة األيرلنديةص وحركة التضامن الدوليةص وقام 

بتسليم لوازم إيواء لنقاذ األرواح ولوازم طبية بالنيابة عن الحكومة اليطالية في فعقاب الزالزل التي ضربت العراق وجمهورية 

  مية والمكسيك  إيران الس

مليون دوالر فمريكي( من األدوية واللوازم الطبية  6 4 ُحنة )بما قيمته  76وقدَّم مستودع األمم المتحدة االستجابة النسانية  -188

لمنظمة الصحة العالمية  وعمل في تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية في اليمن الذي قامت فيه ففرقته بإنشاء مراكز لع ج 

يرا لدعم االستجابة المشتركة لوباء الكوليرا الذي تفشى في البلد  وفي فعقاب العصار إيرماص فرسل المستودع مواد مثل الكول

ووكالة السبتيين  البرنامجالقماش العازل للماءص ومعدات المطابخص ومواد اليواءص والقواربص لدعم االستجابات المقدَّمة من 

 ص ومنظمة الصحة العالميةص وحكومة بنما يونيسفالدوليةص وهيئة خدمات الغاثة الكاثوليكيةص والللتنمية والغاثةص ومؤسسة كير 

وعمل المختبر التابع لمستودع األمم المتحدة ل ستجابة النسانية مع القطاع الخاص والهيئات األكاديمية لتطوير وحدة مكيَّفة  -189

درجة  25ألغذية المغذية المتخصصة التي تتطلب درجات حرارة فقل منن الحرارة توفّلر تخزينا واسع النطاق لمواد من قبيل ا

بت بعد ذلك خمس وحدات إضافية لوكاالت األمم المتحدة العاملة في البلد   مئوية  وبدف تجريب فول وحدة في الصومالص وُرّكل

لية للرح ت م"ومن خ ل العمل في تعاون وثيق مع فريق االستجابة السريعةص صمم المختبر وطور فيضا  جموعة األدوات األوَّ

 التي توفّلر فماكن إقامة ومكاتب متكاملة لط ئع المتصديين   "الجوية

بلدا وجزيرة في منطقة البحر الكاريبيص ووفَّرت  27 البرنامجص  ملت فنشطة خدمة النقل الجوي المقدَّمة من 2017وفي عام  -190

عملية لنقل  14ن الجوي في نفس الوقت الذي حافظت فيه على تشغيل قدرات لعمليات السقاط الجوي والنقل الجوي والشح

منظمة  750الركاب والبضائع الخفيفة من خ ل خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة النسانية  واستخدم ما يقرب من 

ثرت المنظمات غير الحكومية واستأ 2017راكبا خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة النسانية في عام  327 934و

 في المائة من استخدام تلك الخدمة  56بنسبة 

زةص ما يقرب من  -191 مليون دوالر فمريكي من عقود الطائرات  1 4ووفَّرت خدمة النقل الجويص من خ ل معلومات السوق المعزَّ

لتمكين الخدمة من تقديم عقود فطول فج  وتحسين   وبالضافة إلى ذلكص نُقّلح اتفاق عقود الطائرات 2017الطويلة األجل في عام 

 وفورات الحجم 
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 : خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحر الكاريبي5اإلطار 

تمرار نشسسسسر عمال المعونة والتوزيع ص من خ ل خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمسسسسساعدة النسسسسسانيةص على اسسسسسالبرنامجسسسسساعد 

وما صاحب ذلك من تصاعد في فعمال  2017السريع لمدادات الغاثة ال زمة لدعم االستجابة لتفشي وباء فيروس إيبوال في عام 

رة لخدمة ا لنقل العنف واسسسسسسستمرار االنف ت األمني في منطقة كاسسسسسسساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية  واتسسسسسسسعت التغطية المقرَّ

 وال سيما الجوي من وجهتين إلى ثماني وجهات  وتمركزت طائرتان مخصصتان لهذا الغرض في كانانغا لتعزيز الوصول السريعص

إلى األماكن التي يتعذَّر الوصول إليها  وبحلول الفصل الرابع من السنةص ازداد نقل الركاب والبضائع لإلقليم بمقدار ث ثة فضعافص 

 فطنان مترية من البضائع  هريا   8راكبا و 950في بما متوسطه 

ص في وقوع فضسسسرار كارثية في كثير من ُجزر منطقة 5ص تسسسسبب العصسسسار إيرماص وهو عاصسسسفة من الفئة 2017وفي سسسسبتمبر/فيلول 

سسسساعة وطائرتين  24البحر الكاريبي  ونشسسسرت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمسسسساعدة النسسسسانية طائرة مروحية في غضسسسون 

تمع النسسساني بخدمات النقل الجوي إلى فنتيغوا وبربوداص والجمهورية الدومينيكيةص وسسسائر إضسسافيتين في بعد بضسسعة فيام لتزويد المج

 476جزر القليم  وبحلول نهاية االسسسسستجابة لحالة الطوارئ كانت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمسسسسساعدة النسسسسسانية قد نقلت 

 طنا متريا من البضائع   191 خصا و

بلدا من خ ل اتفاقات  16مع الحكومات والشركاء من  البرنامجدة اللوجستيات والدعم الميداني في ص عملت وح2017وفي عام  -192

 احتياطية وعمليات نشر وتدريب لتيسير االستجابة لحاالت الطوارئ المفاجئة والممتدة  

 الدعم بتكنولوجيا المعلومات من خالل مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ

ص لعشر حاالت طوارئ في بنغ ديشص وجمهورية للبرنامجاستجابت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ تحت القيادة العامة  -193

ففريقيا الوسطىص وجمهورية الكونغو الديمقراطيةص وهايتيص والعراقص ومدغشقرص ونيجيرياص والجمهورية العربية السوريةص 

للمجتمع النساني ُسبل الوصول إلى حلول تكنولوجيا المعلومات الحيوية التي  البرنامج واليمنص ومنطقة البحر الكاريبي  وفتاح

 ملت خدمات توصيل النترنت إلى المنظمات النسانية والمجتمعات المحلية المتضررةص وتنسيق نُظم تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت على األرضص ونشر معدات االتصاالت األمنية الموثوقة  

فنشطة االستعداد في مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ من فجل تعزيز القدرات المحلية في االستجابة  البرنامجع ووسَّ  -194

للطوارئ  و اركت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ ومجموعة اللوجستيات في حلقة العمل القليمية المشتركة األولى 

حاب المصلحة من إقليم المحيط الهاديص وركزت على تعديل وتكييف المبادرات من فص 100بشأن االستعداد التي  ارك فيها 

القليمية بما يناسب الظروف القطرية  وبالضافة إلى التدريب على "التواصل الشبكي" و"استخدام األدوات الرقمية"ص فجرى 

ّظم في  توتغارت بألمانياص و ارك الذي نُ  OpEx Bravoفيضا فول تدريب مشترك للمجموعتين من خ ل التمرين  البرنامج

 منظمة إنسانية   37مختصا باللوجستيات واالتصاالت النسانية من فكثر من  212فيه 

من خ ل  2020فيضا عمل مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ من فجل تحقيق فهداف استراتيجيتها لعام  البرنامجودعم  -195

ت التوصيل بالنترنت في المجتمعات المحلية المتضررة في دومينيكا في فعقاب خدمات مبادرة المجتمعات المحلية التي فتاح

رت المبادرة تطبيقا جديدا باستخدام الهواتف المحمولة  العصارين إيرما وماريا  وفي منطقة كوكس بازار في بنغ ديشص طوَّ

عية على تسجيل التفاع ت ص الذي يساعد مسؤولي التعبئة المجتمETC CONNECTوبدفت في تجريبهص وهو تطبيق 

 واالستجابة لها بطريقة منهجية فثناء جلسات مبا رة مع ففراد المجتمعات المحلية المتضررة  

 راكته األساسية مع حكومة لكسمبرأ واصل تحوله الرقمي بتوقيعه اتفاقا لتقاسم البيانات مع  ركة فيسبوك   البرنامجوجدَّد  -196

ن هذب الشراكة  جموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ من االستفادة من بيانات فيسبوك لدعم فنشطة االستعداد وم البرنامجوستمّكل

من خ ل المجموعة بقيادة تقييم مستقبل االتصاالت األمنية فثناء االستجابة لحاالت  البرنامجواالستجابة للطوارئ  وقام 

 الطوارئ 
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تحوي ت القائمة على النقد في نظام إدارة المستفيدين والتحوي ت دعم رقمنة تسجيل المستفيدين وإدارة ال البرنامجوواصل  -197

)سكوب(ص وساعد ذلك على زيادة القدرة التشغيلية على تسجيل المستفيدين وتوزيع المعونة بطريقة فعالة من حيث التكلفة  و مل 

 هرين في منطقة كوكس   خص في فقل من 100 000موظفا نجحوا في تسجيل  70ذلك على سبيل المثال تدريب فريق من 

وبرامج  البرنامج خص من المستفيدين من  380 000التسجيل البيومتري ألكثر من  2017فثناء عام  البرنامجبازار  وقاد 

 بلدا   12الشركاء في 

 االلتزامات واألخالقيات الشاملة لعدة قطاعات

في المجاالت الشاملة لعدة قطاعات وسائر المجاالت غير المتصلة  2017يتناول هذا القسم بالوصف فبرز ما تحقق في عام  -198

 بهدف استراتيجي معيَّن  

 المساواة بين الجنسين

الجنسين  كان من األساسي لنجاح تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة في عامها األول فهم ومعالجة الترابطات بين المساواة بين -199

واألمن الغذائي  وساهمت الر ادات الشاملة والمشورة التقنية وحلقات العمل في دعم دمج االعتبارات الجنسانية في الخطط 

دت  االستراتيجية القطريةص والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةص والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقاليةص بينما ُحدّل

بين الجنسين وما يتصل بها من مؤ رات وعمليات للرصد من فجل دمجها في إطار النتائج المؤسسية  وجرى  فنشطة المساواة

 فيضا تطوير الميزنة المراعية ل عتبارات الجنسانية وفقا للحاجة إلى ربط الموارد بالنتائج 

مكتبا قطريا في  17و ملت التدابير األخرى لدعم إجراءات المساواة بين الجنسين من فجل عالم متحرر من الجوع مشاركة  -200

برنامج التحول الجنسانيز ونجاح استخدام مؤ ر المساواة بين الجنسين والعمر على سبيل التجربة في المجتمع النساني وتكييف 

للتعلم الجنسانيز وتكوين  راكات من فجل  البرنامجمجموعة األدوات الجنسانية وقناة  ز وإط قالبرنامجالمؤ ر مع عمليات 

 التعاون االستراتيجي واالبتكاري مع كيانات األمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات  

طار المساءلة على نطاق منظومة متصدرا مبادرات األمم المتحدة بوسائل  ملت مساهمته الكبيرة في تحسين إ البرنامجوظل  -201

زة لمعالجة التحرش الجنسي وإساءة استخدام  األمم المتحدة من فجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة وحفز العمليات المعزَّ

 السلطة 

 المساءلة أمام السكان المتضررين

  وفُحرز تقدم في 2017ج إيجابية في عام لتعزيز مساءلته فمام السكان المتضررين في تحقيق نتائ البرنامجاستمرت جهود  -202

في  9في المائة من المكاتب القطرية آليات للشكاوى والتعقيبات  ويمثّلل ذلك زيادة نسبتها  80اعتماد آليات المساءلة حيث نفذَّت 

  2016المائة مقارنة بعام 

  وتوفّلر الر ادات لمحة 2017ناير/كانون الثاني إر اداته التقنية بشأن المساءلة فمام السكان المتضررين في ي البرنامجوفصدر  -203

ص وتهدف إلى توجيه الموظفين والشركاء في سياق تحسين تصميم البرامج وتنفيذها البرنامجعامة عن المساءلة في سياق عمليات 

تلك  من فجل التعبير بصورة ففضل عن احتياجات المجتمعات المحلية المتضررة  ودعمت جهود تعزيز القدرات تعميم

فيضا مع الشركاء في مجموعة األمن الغذائي العالمي  البرنامجالر اداتص وصاحب ذلك تنظيم تدريب في ث ثة فقاليم  وتعاون 

 لتشجيع إدراج المساءلة فمام السكان المتضررين في تدريب منسقي المجموعات 

اءلة فمام السكان المتضررين من خ ل تحديث لإلب أ المؤسسي من فجل تحسين رصد المس البرنامجوجرى فيضا تعزيز نظام  -204

وتوسيع مؤ رات األداء  وتوضح المؤ رات األداء في توفير المعلوماتص والمشاوراتص وآليات الشكاوى والتعقيباتص وهي 

 من خ لها إلى ضمان مساءلته فمام السكان المتضررين  البرنامجاآلليات الث ث التي يسعى 

ن معنيون بالشؤون الجنسانية لتوفير الخبرة بشأن القضايا النسانية المتشابكةص بما يشمل الحماية وُعيّلن مستشارون إقليميو -205

والمساءلة فمام السكان المتضررينص ومراعاة النزاعاتص والوصول المبني على مبادئ القليمين اللذين لم يوجد فيهما من قبل 
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اريبيص والجنوب األفريقي  وفثبتت تلك الوظيفة فهميتها الحاسمة في تعزيز هؤالء المستشارونص وهما فمريكا ال تينية والبحر الك

 دعم المكاتب القطرية 

 الحماية

ل التزاما  البرنامجوفي الوقت الذي  رع فيه  -206 في تنفيذ خطته االستراتيجية الجديدةص ظل دمج اعتبارات الحماية في برامجه يُشّكل

د حقوق النسان األساسية للُشعوبص وإمكانية فساسيا  وتعترف الخطة االستراتيجية بالترا بط بين الجوع والمخاطر التي تُهدّل

استخدام المساعدة الغذائية كأداة لدعم س مة األ خاص والحفاظ على كرامتهم  وفكد عدد فزمات الجوع الجديدة والمستمرة 

 ج اعتبارات الحماية في المساعدة الغذائية  المتصلة بالمخاطر الشديدة التي تتعرض لها حماية السكان المدنيين فهمية دم

ع الجمع بين جهود بناء القدرات وتعزيز نُظم الرصد الداخلية على دمج الحماية في برامج -207   وكان من األساسي البرنامج و جَّ

وصدرت لضمان وجود خبرة متخصصة في الحماية في جميع األقاليم تعيين مستشارين إقليميين معنيين بالشؤون النسانية  

ص ونشر دليل عن حماية البيانات الشخصية والخصوصية في البرنامجوالتخفيف منه في عمليات  انيإر ادات لمنع العنف الجنس

ز  2017بداية عام  على المستوى المؤسسي نظامه الخاص  البرنامجوبدف تعميمهما من خ ل جلسات تدريبية إقليمية  وعزَّ

 الحماية عن طريق تحديث مؤ ر األداء المؤسسي للحماية بالب أ من فجل تحسين رصد قضايا 

ز  -208 في  راكة مع  2017في عام  البرنامجفيضا جهود ضمان إدراج األ خاص ذوي العاقة في برامجه  وعمل  البرنامجوعزَّ

المنظمة الدولية للمعوقين من فجل تعزيز جمع البيانات المتعلقة باأل خاص ذوي العاقة الذين يعانون انعدام األمن الغذائي عن 

 طريق اختبار استخدام سلسلة من األسئلة التي يقصد بها تحديد األ خاص ذوي العاقة في األردن والفلبين  وسوف تُثري نتائج

  البرنامجهذا االختبار كيفية جمع البيانات المتعلقة بإدراج األ خاص ذوي العاقة والب أ عن تلك البيانات في عمليات 

 البيئة

وال تزال فدوات تنفيذ السياسة حاليا في  (50) 2017تحقق تقدم كبير في تعميم السياسة البيئية التي اعتمدت في فبراير/ باط  -209

 (51) يرمراحل مختلفة من التطو

د المعايير البيئية تدابير الحماية األساسية والتوقعات الدنيا للتأكد من فن األنشطة ال تنطوي على آثار على البيئة ال -210 يمكن  وتُحدّل

والعمليات وفنشطة الدعم داخل  البرنامجمعالجتهاص وفنها تمتثل للممارسات الجيدة المعترف بها دوليا  وستُطبَّق على فنشطة 

عايير المتصلة بصون التنوع البيولوجي والنُظم اليكولوجيةص والدارة المستدامة للموارد الطبيعية وكفاءة استخدامهاص المقر الم

ومنع التلوث وإدارتهص والتخفيف من تغيُّر المناخ والتكيُّف معهص واالعتبارات البيئية في حاالت الطوارئ والنعاش المبكر  

دة االلتزام بالمعايير  وسوف يكفل الفرز من فجل تحديد   المخاطر البيئية ودمج العوامل البيئية في إجراءات التشغيل الموحَّ

تقييم اآلثار البيئية وتحديد فولوياتها وإدارتها بطريقة  برنامجللنظام الدارة البيئية: يمثّلل نظام الدارة البيئية إطارا منظما يتيح  -211

منهجية والب أ عنها بشفافيةص ومنها اآلثار المتصلة بالطاقة واستخدام الميابص وإدارة النفاياتص وانبعاثات غازات الدفيئة  ويسعى 

فحد فربع  البرنامجللتحسين المستمر  ويُمثّلل إلى جانب تعزيز ثقافة  البرنامجهذا النظام إلى غرس الممارسات البيئية السليمة في 

 (52)للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  ISO 14001وكاالت في األمم المتحدة تجرب نظام الدارة البيئية وفقا لمبادئ المعيار 

ستياتص وإدارة في كينياص ويغطي نطاقه المرافق والمعداتص والشراءص والسفرص واللوج البرنامجويركز النظام على عمليات 

تكنولوجيا المعلومات  وفنشئت لجنة توجيهية لإلدارة ومجموعة عملص ووضعت خطة للعمل البيئي تركز على األنشطة التي 

ل فهم المخاطر البيئية  وسوف يبدف العمل في وضع نظام لإلدارة البيئية في مقر  في روما في النصف الثاني من  البرنامجتُشّكل

  2018عام 

  

                                                      
(50) *B/Rev.1-WFP/EB.1/2017/4  

 تُناقش في الجزء الرابع فداة ثالثةص هي فداة فرز المخاطر البيئية وتصنيفهاص والتطورات في سائر المجاالت   (51)

رنامج األمم المتحدة للبيئة والوكالة السويدية للتعاون النمائي الدوليص هي اللجنة االقتصادية واالجتماعية الوكاالت األخرى المشاركة في المبادرة التي يدعمها ب (52)

 ويورك  آلسيا والمحيط الهاديص وبعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطيةص والمقر الرئيسي لألمم المتحدة في ني
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 يات ومعايير السلوك األخالق

ص بوصفه عضوا في منظومة األمم المتحدةص حقوق النسان األساسية والكرامة والمساواة  ويلتزمص باعتبارب فكبر البرنامجيراعي  -212

ر منظمة إنسانية في العالمص بمبادئ العمل النساني المتمثلة في النسانية والتجرد والحياد واالستق ل التشغيلي  ومن المهم فن يُعبّل 

رب منظمة من منظمات الخدمة المدنية الدولية العامةص بالنزاهةص واالستق لص والحيادص والتجردص ص باعتباالبرنامجسلوك موظفي 

 واالستقامةص والكفاءة  

باألخ قيات وفرفع معايير السلوكز وال يزال متوقعا من  البرنامجالتشديد على الحفاظ على التزام  2017واستمر طوال عام  -213

  البرنامجفداء عملهم بنزاهة بغض النظر عن نوع العقد فو مستوابص واألطراف الثالثة الذين يعمل معهم  البرنامججميع موظفي 

وتعزيزا التخاذ قرارات وإجراءات فخ قيةص واصل مكتب األخ قيات إسداء المشورة وتقديم التوجيه إلى األفراد من الموظفينص 

   البرنامجوإلى المديرين وممثلي 

ير الجراءات األخ قيةص واصل مكتب األخ قيات تنظيم تثقيف وتوعية على نحو منفصل وبالتعاون مع سائر وسعيا إلى تيس -214

المكاتب والشُعب  واستمر تقديم دورة التعلم اللكتروني اللزامية والتوجيه وجلسة الحاطة التوجيهية الجبارية لموظفي المقر 

من فجل تعميق الوعي األخ قي والمساعدة  البرنامجمبادرات للتوعية على نطاق واتُخذت تدابير بشأن المساءلة  ونُفذت عدة 

وبينهم وبين األ خاص الذين  البرنامجعلى ضمان فن تُعزز االعتبارات األخ قية القرارات والسلوكيات بين العاملين في 

داهما عن عمل األطفالص واألخرى عن يخدمونهم  وتعاون مكتب األخ قيات مع الشُعب األخرى في مذكرتين إر اديتينص إح

ممارسة البغاءص وهما يعتبران من ف كال االستغ ل واالنتهاك  وفعد المكتب فيضا مواد للتوعية بمختلف القضايا األخ قيةص 

رام ونظَّم جلسات لتدريب المدربينص بما في ذلك التدريب على مكافحة التدليس والفساد لمستشاري مكان العمل الجدير باالحت

 وسائر الموظفين  "سفراء لألخ قيات"الذين يعملون 

دة في سياساته وممارساته وعملياته لتحري تضارب  البرنامجوكمثال على دمج االعتبارات األخ قيةص واصل  -215 دمج منهجية موحَّ

صاح السنوي عن تضارب اللزامي المنفذ على نطاق األمم المتحدة من فجل الف البرنامجالمصالحص بالضافة إلى الحفاظ على 

المصالح وتقديم إقرارات الذمة المالية السنوية  ومن فمثلة الممارسات التقدمية سجل الهدايا اللكتروني الذي بدف استخدامه على 

   2017 بكة النترنت في عام 

  2017م المتحدة في عام وتُمثل حماية المبلغين عن المخالفات مجاال بارزا من مجاالت فعمال األخ قيات في منظومة األم -216

دورب النشط في قيادة وإدارة حماية المبلغين عن المخالفات واألبعاد األخ قية لص ح  البرنامجوواصل مكتب األخ قيات في 

 األمم المتحدةص ومواءمة القيم والمبادئ والمعايير المشتركة بين منظمات األمم المتحدة 
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 الجزء الرابع: أداء البرامج

ففضل  البرنامجص ويوضح كيف حقق 2017في عام  البرامجيقدم هذا الجزء الرابع من تقرير األداء السنوي نظرة عامة على فداء 

 استخدام للموارد الشحيحة لتحقيق تقدم نحو القضاء على الجوع  وبالنسبة لهذا العام الذي يشهد التحول من النظام القائم على المشروعات

إلى خارطة الطريق المتكاملةص تم تجميع النتائج على المستوى المؤسسي بما يتما ى مع فهداف التنمية المستدامة وتُعرض حسب الهدف 

ص يجري تحليل األداء في المجاالت الشاملة التالية: المساواة بين الجنسين البرامج  وبالضافة إلى مؤ رات فداء للبرنامجتراتيجي االس

 والحماية والمساءلة فمام السكان المتضررين والبيئة 

نطاق العمليات العادية  ولعطاء في مشروعات الصناديق االستئمانية خارج  البرنامجوكما هو الحال في السنوات السابقةص  ارك 

ص يختتم الجزء الرابع بنظرة عامة على نتائج بعض من فكبر مشروعات الصناديق االستئمانية البرنامجصورة فكثر  موال لنجازات 

المؤسسي الكلي   وسيتم دمج فداء العمليات الممولة من الصناديق االستئمانية في الب أ عن األداء 2017التي نفذت في عام  للبرنامج

 للبرامج على مدى العامين المقبلين مع انتقال البلدان إلى إطار الخطط االستراتيجية القطرية 

ص ويربط بين التقدم المحرز وفهداف التنمية المستدامة  ويستند 2017في عام  البرنامجيقدم الجزء الرابع تقييما ألداء برامج  -217

والتقارير القطرية السنوية   2017التحليل إلى بيانات الرصد المبلغ عنها من خ ل التقارير الموحدة عن المشروعات لعام 

بلدز ويتم بعد ذلك تجميع النتائج في تقرير  والخطط االستراتيجية القطرية في كل البرنامجوتصف هذب التقارير فداء مشروعات 

  ككل برنامجاللتقييم فداء  األداء السنوي

بموجب األهداف االستراتيجية المتعلقة بهدف التنمية  2017في عام  البرامجويبين تحليل مؤ رات الحصائل فن فداء  -218

بفعالية لحاالت الطوارئص وفسهم في برامج ع ج سوء التغذية  البرنامجكان إيجابيا بوجه عام  فقد استجاب  (53)2 المستدامة

والوقاية منه في المناطق التي ترتفع فيها معدالت سوء التغذية وقدم الدعم إلى المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة في جميع 

 فنحاء العالم 

غير حاسمة  وبينما كانت الشراكات (54)17دامة وكانت النتائج الخاصة باألهداف االستراتيجية المتعلقة بهدف التنمية المست -219

ص فإن إطار النتائج االستراتيجية لم يتضمن مؤ رات حصائل بشأن الشراكات  ويُنفذ عدد البرنامجحاسمة بشكل دائم ألعمال 

تراتيجيين محدود من البلدان خططا استراتيجية قطريةص وتقوم مجموعة فرعية فصغر من هذب البلدان بالب أ عن الهدفين االس

لجراء تقييم قوي لألداء المؤسسي في إطار هذين الهدفين   2017  ونتيجة لذلكص لم تكن هناك بيانات كافية في عام 5و 4

وبالضافة إلى ذلكص ال يزال يجري وضع اللمسات النهائية على طرائق قياس مؤ رات معينة  وبينما ال يمكن استخ ص 

ص فقد بُذلت جهود كبيرة لضمان إمكانية الحصول على نتائج كمية في 2017لجمالي في عام استنتاجات بشأن األداء المؤسسي ا

في بلدان عديدةص على النحو  البرنامج( جزءا متزايد األهمية من عمليات 4المستقبل  ويعد تعزيز القدرات )الهدف االستراتيجي 

ستراتيجية القطريةص والطلب المتزايد من حكومات عديدة المبين من إدراج تعزيز القدرات كأحد األهداف في معظم الخطط اال

 التقنية والسياساتية  البرنامجعلى مشورة 

فيضا ضمان دمج االلتزامات بتحقيق النتائج في المجاالت  البرنامجوبالضافة إلى العمل على تحقيق فهدافه االستراتيجيةص واصل  -220

االلتزامات ضرورية بحد ذاتها للبرمجة المسؤولة والفعالةص فإن مؤ رات  الشاملة على مدار دورة المشروعات  وفي حين فن هذب

ص تحسنت 2017المجاالت الشاملة تؤثر فيضا تأثيرا مبا را وغير مبا ر على مؤ رات األهداف االستراتيجية الخمسة  وفي عام 

للحصول  2017المؤ رات في عام   وتم تعديل عدد من 2016معظم المؤ رات الشاملة فو بقيت عند مستويات مماثلة لعام 

 على معلومات فكثر  موال في المستقبل 

  

                                                      
  3و 2و 1 للبرنامجاألهداف االستراتيجية  (53)

  5و 4 للبرنامجالهدفان االستراتيجيان  (54)
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 17و 2لهدفي التنمية المستدامة بالنسبة نتائج البرامج 

بلدا باستخدام التحوي ت القائمة على النقد واألغذية لتقديم مساعدة مبا رة  82عملية في  193 البرنامجص فدار 2017في عام  -221

 (55)فعلى عدد من المستفيدين في السنوات األخيرة  مليون  خصص وهو 9 88إلى 

ويجمع هذا التقرير النتائج على المستوى المؤسسي حسب األهداف االستراتيجية الخمسة الواردة في الخطة االستراتيجية  -222

بلدا تقوم بتجربة الخطط االستراتيجية القطرية  12من فجل تقديم كشف موحد لألداء في  (56)(2021-2017) للبرنامج

والمشروعات االثنين والعشرين التي تتواءم مع إطار النتائج المؤسسية والمشروعات المتبقية التي تتواءم مع إطار النتائج 

لتي تتواءم مع إطار النتائج المؤسسية تستند بالفعل إلى االستراتيجية  وفي حين فن الخطط االستراتيجية القطرية والمشروعات ا

الخطة االستراتيجية الجديدة وإطار النتائج المؤسسيةص فقد تم ربط المؤ رات الواردة في إطار النتائج االستراتيجية باألهداف 

جيم -  وترد في المرفقين ثالثابرنامجالاالستراتيجية لطار النتائج المؤسسية للسماح بالب أ المستمر عن األداء في جميع فنحاء 

 دال بيانات مفصلة عن جميع المؤ رات في إطار النتائج المعياري وإطار النتائج المؤسسية -وثالثا

حسب الهدف االستراتيجي  وتقدم األقسام الفرعية التالية تفاصيل إضافية لكل  البرنامجنظرة عامة على فداء  1ويقدم الجدول  -223

 هدف استراتيجي 

 فلف -ويستخدم التقرير الع مات التالية لتوضيح األداء  ولمزيد من المعلومات عن منهجية التقييمص انظر المرفق الثالث -224

 .هدفه فو "على المسار الصحيح" لتحقيق الهدف البرنامج"حقق"  أخضر

 .بعض التقدم ولكن لم تتحقق األهداف المرغوبة فو يعتبر التقدم نحو األهداف المرغوبة بطيئا البرنامجحقق  أصفر

 .تقدما بطيئا للغايةص فو لم يحقق تقدما على الط ق فو تراجع البرنامجحقق  أحمر

 .بأسرب البرنامجنطاق ال تتوافر بيانات كافية تسمح برصد التقدم على  رمادي

  والسبب في ذلك البرامجوكما لوحظ في تقارير األداء السنوية السابقةص ال يؤثر نقص التمويل بالضرورة تأثيرا سلبيا على فداء  -225

نقصا في التمويلص فإنها تقوم في كثير من األحيان بخفض فحجام الحصص  للبرنامجهو فنه عندما تواجه المكاتب القطرية 

ة منخفضة التكلفةص فو تقصير مدة المساعدةص فو خفض عدد المستفيدينص وتقيس العديد من مؤ رات الغذائيةص فو االنتقال إلى فغذي

الحصائل النتائج على فساس عدد المستفيدين الفعليين الذين حصلوا على مساعدة  غير فنه في تقرير األداء السنوي هذاص ترد 

 التي تحققت بالتمويل المستلم  البرامجى نتائج نتائج نقص التمويل في الجزء الثاني  ويركز الجزء الرابع عل

  

                                                      
مليون فتى  وبالضافة  1 27مليون فتاة و 6 27مليون رجل و 5 15مليون امرفة و 7 18  ويشمل هذا الرقم 2012العدد الجمالي للمستفيدين هو األعلى منذ عام  (55)

 ى مساعدة من خ ل فنشطة الصناديق االستئمانية مليون  خص عل 5 2إلى ذلكص حصل 

(56) *A/1/Rev.2-WFP/EB.2/2016/4  

 األداء العام حسب الهدف االستراتيجي: 1جدول ال

 األداء الهدف االستراتيجي

 القضاء على الجوع عن طريق حماية الحصول على األغذية -1
 

 

 تحسين التغذية -2
 

 

  تحقيق األمن الغذائي -3
 

 

 دعم تنفيذ فهداف التنمية المستدامة -4
 

 

 التنمية المستدامةإرساء الشراكات لتحقيق نتائج فهداف  -5
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 : القضاء على الجوع عن طريق حماية الحصول على األغذية1الهدف االستراتيجي 

األولوية أل د الناس ضعفا في دعم الجهود الجماعية لحماية الحصول  1في إطار الهدف االستراتيجي  البرنامجتعطي عمليات  -226

على كميات كافية من األغذية المغذية والمأمونة التي يحتاجها كل الناس للبقاء والتمتع بحياة صحية ومنتجةص مع تعزيز النظم 

 الوطنية حيثما يمكن 

 (57) 1-2( تتوافق مع غاية التنمية المستدامة 1نتيجة استراتيجية واحدة )النتيجة االستراتيجية ويتضمن هذا الهدف االستراتيجي  -227

ص و بكات األمان المتعلقة البرنامجص ويشمل الكثير من عمليات الطوارئ التي ينفذها البرنامجويكمن الهدف في جوهر عمل 

ية التي تحمي الوصول وتعزز التغذية وسبل العيش وإنشاء بالجوعص مثل برامج الوجبات المدرسيةص و بكات األمان النتاج

األصول  وتشتمل األنشطة في إطار هذا الهدف االستراتيجي فيضا على تعزيز القدرات واالستعداد لحاالت الطوارئ لألفراد 

 والمؤسسات 

الحد من الجوع وتلبية  في 2017فسفرت عن نتائج إيجابية في عام  البرنامجويبين تحليل مؤ رات الحصائل فن تدخ ت  -228

 االحتياجات الغذائية العاجلة أل د الناس ضعفاص وحققت فغلبية العمليات تقدما نحو فهدافها 

فو حّسن إمكانية الحصول على األغذية الكافية لألفراد واألسر بين المجتمعات المتضررة من األزماتص من  البرنامجوحافظ  -229

 62ص حصل فكثر من 2017في عام و (58)غذية فو التحوي ت القائمة على النقد خ ل تحوي ت غير مشروطة للموارد من األ

مليار دوالر فمريكي من التحوي ت القائمة على النقد  2 1م يين طن من المواد الغذائية و 3مليون  خص على ما مجموعه 

في المائة من جميع المواد  79شكل من خ ل التحوي ت غير مشروطة للموارد في إطار هذا الهدف االستراتيجيص وهو ما ي

خ ل العام  وفي معظم العمليات التي فبلغت  البرنامجفي المائة من جميع التحوي ت القائمة على النقد التي وزعها  89الغذائية و

غذيةص األهداف فو كان على المسار الصحيح لتحقيق األهداف المتعلقة بتحسين استه ك األ البرنامجعن بيانات كافيةص حقق 

وتنويع النظم الغذائية والحد من استخدام استراتيجيات التصدي السلبية مثل تخطي الوجبات فو الحد من فحجام الحصص الغذائية 

 فو بيع األصول النتاجية 

  ففي البلدان 2والمستوى  3وقد  وهدت هذب النجازات في العديد من االستجابات لحاالت الطوارئ المؤسسية من المستوى  -230

وتم  2والمستوى  3التي يغطيها المكتب القليمي في القاهرةص كانت هناك خمس استجابات نشطة لحاالت طوارئ من المستوى 

 2017في المائة من المستفيدين المستهدفين  وتعزى النجازات التي تحققت في هذب المنطقة في عام  80 نحوتقديم المساعدة إلى 

فدى إلى تغطية فكبر ومساعدة فكثر انتظاما في مناطق النزاع مثل الجمهورية العربية  بشكل كبير إلى تحسين الوصولص مما

السورية واليمنص وتمويل فكثر اتساقا لبعض العمليات )مثل تلك الخاصة باألزمة السورية وفي السودان(ص واستخدام التحوي ت 

في المائة من األموال المستلمة في  كل  65منص كانت القائمة على النقد بطريقة مبتكرة وتوسيع فنشطة سبل العيش  وفي الي

 تخصيص الموارد وفقا ل حتياجات على فرض الواقع  للبرنامجمساهمات نقدية مرنةص مما فتاح 

في كوكس بازارص  3خ ل حالة الطوارئ من المستوى  البرنامجوفي منطقة آسيا والمحيط الهادئص فدت المساعدة التي قدمها  -231

بنغ ديشص إلى تحسينات في االسته ك الغذائي لألسر ال جئة التي وصلت حديثا بين فغسطس/آب وديسمبر/كانون األول 

المائة في  3في المائة إلى  18  وانخفضت النسبة المئوية من األسر ذات درجات منخفضة من حيث استه ك األغذية من 2017

 في المائة  68على مدى ث ثة ف هرص وارتفعت نسبة األسر ذات االسته ك المقبول من األغذية إلى 

في فكتوبر/تشرين  3 وفي منطقة كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطيةص حيث تم تنشيط استجابة طوارئ مؤسسية من المستوى -232

في  30استراتيجيات التصدي القائمة على االسته ك تزيد عن األولص فظهرت النتائج األساسية منذ فغسطس/آب فن عدد 

مقاطعتي كاساي وكساي الوسطىص مما يشير إلى الضغوط الكبيرة التي توجهها األسر في هذب المناطق نتيجة المحدودية الشديدة 

في  76لمائة في كاساي وفي ا 57في الحصول على األغذية  كما كانت درجة استه ك األغذية لنسبة كبيرة من األسر ضعيفة: 

ص فظهرت فن مؤ ر استراتيجيات التصدي 2017المائة في كاساي الوسطى  غير فن نتائج رصد ما بعد التوزيع في نهاية عام 

                                                      
: تمتع كل فرد بالقدرة على الحصول على الغذاء  امت ك جميع الناسص وال سيما الفقراء والضعفاءص القدرة على الحصول على غذاء كاف 1النتيجة االستراتيجية  (57)

 ( 2-2)غاية التنمية المستدامة  2030عام ومغذ ومأمون طيلة السنة بحلول 

  "تحوي ت الموارد غير المشروطة" هي فئة نشاط في إطار النتائج المؤسسيةص وتتطابق مع التوزيعات العامة في إطار النتائج االستراتيجية (58)
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في كاساي الوسطىص مما يشير إلى تحسن في الحصول على األغذية وانخفاض المشاركة  3 11في كاساي و 6 9انخفض إلى 

 لسلبية المرتبطة باألغذية في استراتيجيات التصدي ا

وفظهرت بعض المؤ رات حدوث تقدم ولكنها لم تحقق فهداف السنة بالكامل بسبب النزاع فساساص الذي قلص فرص سبل العيشص  -233

يعيد توجيه المساعدة إلى فكثر الفئات السكانية ضعفا  وهذا يعني فن الحصائل المتعلقة  البرنامجونقص التمويلص الذي جعل 

غذائي كانت فقل من المتوقع  وعلى سبيل المثالص تضررت العمليات في اليمن بشدة بسبب نقص التمويل والنزاع باألمن ال

المستمرص مما جعل من الصعب تحقيق األهداف السنوية  غير فنه بالمقارنة مع خط األساس لما قبل المساعدةص تحسن استه ك 

اع المطول إلى زيادة استخدام استراتيجيات التصدي السلبية في بلدان منها ليبيا المستفيدين المستهدفين من األغذية  كما فدى النز

وفوكرانياص حيث كان المستفيدون قد  هدوا في السابق تحسنا فو استقرارا في استه ك األغذية والتنوع الغذائي  وفي البلدان 

سم األعاصير الشديدةص الذي عّطل األنشطة في مناطق بشدة بمو 2017التي يغطيها المكتب القليمي في بنماص تأثرت نتائج عام 

 عديدة 

وتعد درجة استه ك األغذية مؤ را بدي  لحصول األسر على األغذية وتستند إلى تواتر استه ك األغذية والتنوع الغذائي  وال  -234

يقة المهمة  ولدراج هذا الجانب من تقيّم هذب الدرجة جودة النظام الغذائي من حيث االسته ك المنتظم للبروتين والمغذيات الدق

مؤ ر "درجة استه ك األغذية )التغذية(" في إطار النتائج المؤسسية  البرنامجاسته ك األغذية في الرصد والتحليلص فدخل 

من فجل قياس مدى كفاية ما تستهلكه األسر من مجموعات األغذية الغنية بالمغذيات الكلية والمغذيات  2021-2017للفترة 

 لدقيقة  ا

ص على الرغم من فن بعض المكاتب القطرية استطاعت 2017وال تكفي قاعدة األدلة للسماح بوضع تقييم عام لهذا المؤ ر في عام  -235

لحالة الجفاف في تحسين استه ك األغذية المغذية  البرنامجقياس التقدم  ففي سري النكاص على سبيل المثالص ساهمت استجابة 

في المائة من األسر التي حصلت على مساعدة  82لدرجة استه ك األغذية )التغذية(  وبوجه عامص استهلكت بين المستفيدين وفقا 

 فغذية غنية بالفيتامين فلف يوميا 

ص 2017و كلت تحوي ت الموارد غير المشروطة الرامية إلى تيسير الحصول على األغذية فغلبية المساعدة المقدمة في عام  -236

الطوارئ  غير فنه تم تنفيذ فيضا فنشطة فخرى مثل إنشاء األصول والتغذية المدرسية في إطار الهدف  بما في ذلك في حاالت

  1 االستراتيجي

التوسع في فنشطة إنشاء األصول لتحسين التعافي وزيادة القدرة على الصمود في بلدان عديدة  وتهدف  البرنامجودعم  -237

المستهدفة التي تفيد بتحقيق فوائد من قاعدة فصول معززةص مما يعكس  المشروعات إلى زيادة نسبة السكان في المجتمعات

 70الحصول بشكل ففضل على األصول والخدمات األساسيةص بما في ذلك البنية التحتية المجتمعية والسوقية  وحقق فكثر من 

ا عززت سبل عيش المستفيدين من في المائة من البلدان القائمة بالب أ فهداف المشروعات فو تجاوزتهاص مما يشير إلى فنه

 100فكثر من  البرنامج  وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية ووكاالت األمم المتحدةص نفذ البرنامج

 بلدية في لبنان  و ملت المشروعات بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية والطرق الزراعية 80مشروع لنشاء األصول في 

والمراكز االجتماعية والدارية  وخلص المكتب القليمي في بنما إلى فن البرمجة متعددة السنوات مهمة ألنشطة إنشاء األصولص 

 قصيرة األجل لموسم واحد الوحققت التدخ ت متوسطة األجل نتائج ففضل من العمليات 

 البرنامجهذا لنسبة لمؤ رات األمن الغذائي والتعليمز ووصل نتائج إيجابية با للبرنامجويحقق برنامج الوجبات المدرسية التابع  -238

  وفي م ويص 2016من ت ميذ المدارسص في زيادة بمقدار الثلث عن عام  660 000في الجمهورية العربية السورية إلى 

المدارس التي فن  2017فظهرت دراسة للوجبات المدرسية في حاالت الطوارئ فجريت بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 

حققت نتائج ففضل من المدارس التي لم تحصل على مساعدة منه  وبلغ متوسط معدل  البرنامجحصلت على مساعدات من 

في المائة في المدارس  70في المائة مقارنة بنسبة  94الحضور في المدارس التي تحظى بدعم من الوجبات في حاالت الطوارئ 

في المائة في معدالت االلتحاقص في  20هرت المدارس التي تحصل على دعم زيادة نسبتها التي لم تحظ بمثل هذا الدعم  وفظ

في المائة  وبالضافة إلى ذلكص خلصت تقييمات منتصف  12حين سجلت المدارس التي ال تحصل على دعم انخفاضا نسبته 

 البرنامجديمقراطية الشعبية ونيبال إلى فن دول الذي فجري في بنغ ديش وكمبوديا وجمهورية الو ال -المدة لبرنامج ماكغفرن
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فدى دورا قيّما في دعم وضع استراتيجيات وسياسات الوجبات المدرسية الوطنية مع استكمال هذب الجهود بتقديم فغذية ونقود 

 مبا رة إلى ت ميذ المدارس 

 : تحسين التغذية2الهدف االستراتيجي 

 (59) 2-2( تتوافق مع غاية التنمية المستدامة 2ة واحدة )النتيجة االستراتيجية نتيجة استراتيجي 2يتضمن الهدف االستراتيجي  -239

الجهود المشتركة والمنسقة لوضع حد لجميع ف كال سوء التغذيةص ويدعم الحكومات في  البرنامجوفي إطار هذا الهدفص يدعم 

 البرنامجتعزيز القدرات الوطنية المرتبطة بأنشطة التغذية المتعددة القطاعات التي تقدم خدمات تغذوية عالية الجودة  ويحّسن 

االنخراط في حوكمة التغذية والمساهمة في الجراءات فيضا  راكاته مع الجهات الفاعلة األخرى العامة والخاصةص وسيواصل 

على ضمان  البرنامجعلى المستوى القطري من خ ل المشاركة في منصات متعددة فصحاب المصلحة  وتركز مساهمات 

ألنشطة في توافر النظم الغذائية التي تلبي احتياجات الفئات الضعيفة من المغذيات وإمكانية الوصول إليها واستخدامها  وتشمل ا

إطار هذا الهدف االستراتيجي الوقاية من سوء التغذية وع جهص وتحوي ت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذيةص 

 وتعزيز قدرات األفراد والمؤسسات 

تقزم والهزال في البرامج التي تعمل على الوقاية من ال البرنامجوفي المناطق التي ترتفع فيها معدالت سوء التغذيةص يساهم  -240

مساعدة غذائية مبا رة إلى المستفيدين  البرنامجونقص المغذيات الدقيقة وع ج سوء التغذية الحاد بين الفئات الضعيفة  ويقدم 

ويدعم الحكومات في وضع وتوسيع نطاق برامج التغذيةص مع التركيز على األيام األلف األولى من الحياة من فجل الحيلولة دون 

 ي وجسدي ال يمكن ع جه حدوث ضرر عقل

بلدا لمنع تفاقم سوء التغذية وما يتصل به من  55عملية في  87ص قدمت فنشطة خاصة بالتغذية نُفذت ضمن 2017وفي عام  -241

مليون  3 16وفيات بين الفئات الضعيفة ودعم إعادة تأهيل األ خاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد مساعدة مبا رة إلى 

  البرنامجم يين  خص من خ ل رسائل التغذية التي يدعمها  4ضافة إلى ذلكص تم الوصول إلى ما يقرب من مستفيد  وبال

في المائة من الكمية المقررة  واستجابة للفجوات في المواردص  47وبلغت كمية األغذية الموزعة للتدخ ت الخاصة بالتغذية  -242

تغذية التكميلية الشاملة إال خ ل موسم الجدب وإلى فئات فقل من المستفيدين خفّضت المكاتب القطرية مدة المساعدةص ولم تقدم ال

كانت فعالة  البرنامجلع ج سوء التغذية الحاد  وعلى الرغم من ذلكص تشير البيانات المتاحة إلى فن المساعدة الغذائية التي قدمها 

الحاد المعتدل وفن البرمجة الخاصة بالوقاية من سوء  في المساهمة في تعافي المستفيدين الذين تم ع جهم من سوء التغذية

 التغذية المزمن والحاد غطت  رائح كبيرة من السكان المستهدفين 

وتشتمل مؤ رات ع ج سوء التغذية الحاد المعتدل على معدالت الوفيات والتخلف عن الع ج وعدم االستجابة والتعافي  وتقدم  -243

برنامج الع ج في تحقيق فهدافه  وكشف رصد الحصائل لمؤ رات ع ج سوء  هذب المؤ رات معا صورة عن مدى نجاح

من قدم مساهمات كبيرة للتعافي من سوء التغذية الحاد بين األطفال والحوامل والمرضعات  البرنامجالتغذية الحاد المعتدل فن 

ديش وميانمار ونيبال وباكستان والسودان ص مما حقق تقدما ملحوظا في بلدان  ملت ففغانستان والجزائر وبنغ بناتوالالنساء 

 والجمهورية العربية السورية وطاجيكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمنص بما يتما ى مع معايير مشروع اسفير العالمية  

ة لتحسين جودة ويمكن فن تُعزى النتائج اليجابية لع ج سوء التغذية الحاد المعتدل إلى الجهود التي تبذلها المكاتب القطري -244

البرامج على فرض الواقعص بما في ذلك مواصلة العمل مع المؤسسات الصحية التي تؤدي دورا حاسما في فحص وتسجيل 

ورعاية المستفيدين  كما يمكن فن يُعزى األداء اليجابي إلى برامج تعزيز قدرات في مجال التغذية والمشورة التي يقدمها 

ألطباء والممرضات  وساعد الشركاء المحليون في تنفيذ التدخ ت في القرى  وفي المكتب ص والتي تشمل تدريب االبرنامج

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( إطارا لتنفيذ االستجابات  البرنامجالقليمي في داكارص قدمت الشراكة والتنسيق بين 

 في بلدان حوض بحيرة تشاد  وال سيما التغذوية المتكاملةص

                                                      
ص وفن يتم تحقيق الغايات المتفق عليها دوليا بشأن تقزم 2030بحلول عام  : فال يعاني فحد من سوء التغذية  فال يعاني فحد من سوء التغذية2النتيجة االستراتيجية  (59)

 ( 2-2)غاية التنمية المستدامة  2025وهزال األطفال بحلول عام 
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ل الكثير من األطفال الع ج وفي  -245 الحاالت التي كانت فيها معدالت التعافي من سوء التغذية الحاد المعتدل فقل من الهدفص لم يُكمل

ألن اآلباء ومقدمي الرعاية يفتقرون إلى فهم فهمية إكمال الدورة الكاملةص مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت التخلف عن الع ج  

فاع معدالت التخلف عن الع ج المسافة إلى المرافق الصحيةص واالنخراط في األنشطة الزراعية و ملت األسباب األخرى الرت

التي تستهلك وقتا كبيراص وعدم كفاية المتابعة من موظفي الصحة  وواجهت بعض البلدانص بما في ذلك مالي والنيجرص تحديات 

 تمويليةص مما فجبرها على إعطاء األولوية للفئات األكثر ضعفا 

وكانت معدالت التغطية في خدمات ع ج سوء التغذية الحاد المعتدل إيجابية بشكل عامص مع بعض االستثناءات  وفي الحاالت  -246

التي لم تتحقق فيها األهدافص لوحظ فن القيود التي تواجه الوصول تعيق تنفيذ برامج التغذية في المناطق المتضررة من النزاعص 

على إعطاء  البرنامجادات العامة من تحقيق النتائج  وفي بعض الحاالتص فجبر نقص الموارد وقللت محدودية قدرات بعض العي

األولوية لدعم التغذية للسكان األكثر ضعفاص بدال من استهداف جميع األ خاص المعرضين لمخاطر سوء التغذية  وقد فدى ذلك 

 إلى تحقيق تقدم متواضع وفقا لمؤ رات التغطية 

ير معدالت الحالة الضعيفة إلى فن العديد من األ خاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل فو وفي ففغانستانص تش -247

مقدمي الرعاية لهمص لم يكونوا على دراية بخدمات الع ج المتاحة  وففتقر ف خاص آخرون إمكانية الحصول على الخدمات 

استهدفت الجماعات المعادية للحكومة مقدمي الخدمات الصحية   ص2017في عام ف – بسبب بُعد مجتمعاتهم فو انعدام األمن 

و ملت العوامل األخرى التي تسهم في انخفاض تغطية الع ج من سوء التغذية الحاد المعتدل المسافة الفعلية من المراكز 

حليةص بما في ذلك القادة العمل مع المجتمعات الم البرنامجالصحية ونقص الموارد ال زمة للنقل  ولتحسين التغطيةص يعتزم 

فيضا إلى تعزيز نظام الحالة  البرنامجالدينيون المحليونص لتحسين معرفتهم بالممارسات التي تؤدي إلى تغذية ففضل  وسيسعى 

على ع ج  والدواأل بناتواستخدام التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا للتأثير على األعراف الثقافية حتى تحصل ال

 ى قدم المساواة عل

ف هر  6وكانت النتائج التي حققتها فنشطة الوقاية من التقزم فكثر اخت طاص حيث كانت نسبة األطفال الذين تتراوح فعمارهم بين  -248

 هرا ويستهلكون الحد األدنى المقبول من األغذية دون المستوى المستهدف في بعض المناطق  ويمكن تفسير األداء  23و

تلك التي لديها نظم غذائية قائمة على النشويات وقليل جدا من  وال سيما التنوع الغذائي في بعض البلدانص المتواضع بانخفاض

تنوع الخضراوات والبروتينات الحيوانيةص إلى جانب قلة المعرفة بالنظم الغذائية المتوازنة وممارسات الرعاية الصحية للرضع 

سيكون التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا هو فحد مجاالت التركيزص واألطفال بين مقدمي الرعاية  وفي المستقبلص 

حيث ثبت فنه يساعد في معالجة التقزم  وفي منطقة فمريكا ال تينية والكاريبيص فدت االستثمارات في تعزيز قدرات الحكومات 

 ن نظاما غذائيا مقبوال والدورات التدريبية للمجتمعات المحلية إلى زيادة عدد األطفال الذين يتبعو

فيضا فنشطة التغذية بشكل استراتيجي  فعلى سبيل المثالص يسر برنامج التغذية في السودان الكشف المبكر  البرنامجواستخدم  -249

عن حاالت سوء التغذية الحاد المعتدلص مما سمح بإحالة المرضى إلى الع ج للوقاية من سوء التغذية الحاد لدى األطفال الذين 

  غير فنه بسبب التمويل المحدودص تم تنفيذ بناتوالمن النساء  هرا والحوامل والمرضعات  23ف هر و 6وح فعمارهم بين تترا

ص حافظ البرنامجهذا البرنامج في دولتين فقط من الدول التي تحظى باألولوية  وفي الدول التي لم يكن من الممكن فيها تنفيذ 

جال التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا باستخدام قنوات مختلفة مثل الرسائل على فنشطته المبتكرة في م البرنامج

 النصية القصيرة والعروض التلفزيونية والذاعية واأليام المفتوحة في المجتمعات المحلية والمحادثات التغذوية 

هم الحكومات المضيفة فو المنظمات غير الحكومية الوطنية وليس المنظمات الدولية   للبرنامجوكثيرا ما يكون الشركاء المنفذون  -250

وعلى الرغم من فن هذا يقلل في بعض األحيان كفاءة وفعالية البرامج على المدى القصيرص إال فنه ييسر بناء القدرات الوطنية 

 ويدعم استدامة فنشطة التغذية على المدى الطويل 
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 : تحقيق األمن الغذائي3ي الهدف االستراتيج

ويشمل الهدف  (60) 4-2و 3-2( تتوافقان مع غايتي التنمية المستدامة 4و 3ين )تنتيجتين استراتيجي 3يتضمن الهدف االستراتيجي  -251

مع فصحاب الحيازات الصغيرة وعمله النا ئ المتعلق بالنظم الغذائية  وتشمل األنشطة إنشاء  البرنامجعمل  3االستراتيجي 

ل ودعم سبل العيشص وتعزيز قدرات األفراد والمؤسساتص ودعم األسواق الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة والتكيف األصو

 مع تغير المناخ وإدارة المخاطر 

حافظته من مبادرات المساعدة الغذائية لصالح فصحاب الحيازات الصغيرة على مدى سنوات عديدة  وفصبحت  البرنامجوطور  -252

  ويعد المزارعون فصحاب الحيازات الصغيرة البرنامجالحافظة اآلن واسعة وعميقةص وتغطي معظم البلدان التي يعمل فيها 

من  البرنامجكثر األ خاص معاناة من انعدام األمن الغذائي  ويستفيد ص نظرا ألنهم من بين فللبرنامجوفسرهم فئة مستفيدة مهمة 

نظم المشتريات الخاصة بهص وحضورب في الميدان وخبرته في فسواق المواد الغذائية األساسيةص وفي الخدمات اللوجستيةص وفي 

المبيعات منهاص وتشجيع تنمية األسواق المناولة ما بعد الحصاد للمساعدة في زيادة إنتاج المحاصيل فصحاب الحيازات الصغيرة و

مليون مزارع من  5 1بلداص ويصل إلى فكثر من  40الزراعية  ويتم تنفيذ البرنامج الرائد "الشراء من فجل التقدم" في فكثر من 

متاحة في زيادة الفرص السوقية ال 2017في عام  البرنامجفساساص ساهم  البرنامجفصحاب الحيازات الصغيرة  ومن خ ل هذا 

فمام المنتجين والتجار المحليين والوطنيين والقليميين عن طريق  راء األغذية والمنتجات المغذية المتخصصة منهم  ومن 

الحكومات المضيفة التي تسعى إلى ربط فصحاب الحيازات الصغيرة  البرنامجخ ل  راكات الشراء من فجل التقدمص دعم 

برامج العامة مثل برنامج الوجبات المدرسية والمستشفيات واالحتياطيات الغذائية  كما بالطلب على األغذية من المؤسسات وال

الشركاء في بناء سبل العيش والقدرة على الصمود من خ ل فنشطة مرتبطة بتعزيز قاعدة الموارد الطبيعيةص  البرنامجدعم 

 استدامة النظم الغذائية وقدرتها على الصمود واألمن الغذائي والتغذيةص والتكيف مع تغير المناخص وإدارة المخاطرص و

 : تنمية سالسل القيمة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة وبناء القدرة على الصمود في جمهورية الكونغو الديمقراطية6 اإلطار

الصدمات المرتبطة فض  عن االفتقار إلى األسواقص فإن إنتاجية فصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم معرضة فيضا لتغير المناخ و

بالطقس وندرة المياب وتدهور الموارد الطبيعية والنزاع  وللتصدي لهذب التحديات المتنوعةص يدمج برنامج الشراء من فجل التقدم فدوات 

مية إلى المختلفة لدعم فصحاب الحيازات الصغيرة في كل من األوضاع النسانية والنمائية  ويجمع البرنامج بين الجهود الرا البرنامج

تحسين الوصول إلى األسواق وزيادة النتاجية وفنشطة بناء القدرة على الصمود فمام الصدماتص ومساعدة فصحاب الحيازات الصغيرة 

 على التخرج من كونهم متلقين ضعفاء للمساعدة الغذائية ليصبحوا من موردي األغذية الثابتين 

ين فنشطة الشراء من فجل التقدم ومشروعات المساعدة الغذائية من فجل إنشاء األصول وفي جمهورية الكونغو الديمقراطيةص يتم الجمع ب 

والمشروعات الرامية إلى توفير مساعدات الغاثة وتنمية القدرات النتاجية والتسويقية التي تساعد على زيادة وتنويع الدخول  ومن 

ارعين والرابطات النسائية لزيادة إنتاج األغذية وتجهيزها وتسويقها  قدرات منظمات المز البرنامجخ ل الشراء من فجل التقدمص يعزز 

ويتم تحقيق ذلك من خ ل تيسير الحصول على البذور واألدوات وتقديم المساعدة التقنية لضمان اعتماد الممارسات الزراعية المستدامة  

مساعدات الغاثة التي تعزز التنمية عن طريق دعم فصحاب الحيازات الصغيرة في  البرنامجومن خ ل فنشطة إنشاء األصولص يقدم 

 إعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية الريفية الموجهة نحو السوق 

ص من خ ل األنشطة التي تدعم فسواق النتاج الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرةص مثل البرنامجص حقق 2017وفي عام  -253

قدمص تقدما فيضا في مشترياته من األغذية على المستويين القليمي والوطني  واستمر العمل على تعزيز قدرة الشراء من فجل الت

رابطات المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة على تسويق منتجات فعضائها واكتساب سبل مستدامة للوصول إلى األسواق 

 480من رابطات المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة تمثل  رابطة 20الرسمية  وعلى سبيل المثالص ارتبطت في إكوادور 

في المائة من المزارعين منتجاتهم  2 45وباع  البرنامجفي المائة منهم من النساء(ص بنموذج الشراء المحلي في  1 58ُمنتلجا )

                                                      
ب الحيازات الصغيرة : تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة عن طريق زيادة إنتاجيتهم ودخلهم  فن تكون لدى فصحا3النتيجة االستراتيجية  (60)

 ( 3-2ص بما يدعم تحسين األمن الغذائي والتغذية )غاية التنمية المستدامة 2015دخول فعلى وقدرة إنتاجية فكبر مما كانت عليه عام  2030بحلول عام 

وفن تَستخدم ممارسات الصمود التي تساعد على الحفاظ  مستدامة 2030: فن تكون النظم الغذائية مستدامة  فن تكون النظم الغذائية بحلول عام 4النتيجة االستراتيجية 

تربة تدريجيا )غاية التنمية على النظم اليكولوجيةز وتقوية القدرات على التكيف مع تغير المناخص واألحوال الطقسية القاسيةص والكوارثز وتحسين نوعية األراضي وال

 ( 4-2المستدامة 
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الحاالتص لم تتم عمليات  تحديات  ففي بعض البرنامج  ومع ذلك واجه البرنامجمن خ ل نظم تجميع المزارعين التي يدعمها 

 راء السلع المقررة من منظمات المزارعين الستخدامها في إنتاج فغذية تغذوية متخصصة ألن جودة المنتجات لم تف 

  البرنامجبمواصفات 

منظمة من منظمات المزارعين من  359مزارع في  136 000فكثر من  البرنامجوعلى مدى السنوات الث ث الماضيةص دعم  -254

جهة فاعلة في س سل القيمة المحلية  45حالف "من المزرعة إلى السوق"  وتشترك هذب المبادرة حاليا في العمل مع خ ل ت

  وففاد المزارعون بتحقيق تحسينات 2015مليون دوالر فمريكي من مبيعات المحاصيل منذ عام  12الخاصة وولّدت فكثر من 

د الحصاد وزيادة دخل األسرة )انظر الجزء الثالث ل ط ع على تفاصيل في جودة إنتاجهمص وانخفاض خسائر األغذية ما بع

 بشأن تحالف من المزرعة إلى السوق( 

إدخال مؤ رات جديدة في إطار  2017في هذا المجال النا ئ بشكل ففضلص تم في عام  البرنامجولقياس التقدم الذي فحرزب  -255

مة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خ ل ص بما في ذلك "قي2021-2017النتائج المؤسسية للفترة 

" و"معدل خسائر ما بعد الحصاد"  وستكون النتائج المفصلة متاحة بمجرد نشر المؤ رات البرنامجنظم التجميع التي يدعمها 

ة لقياس خسائر ما بعد دراسة مبتكر البرنامج  ففي السودانص استخدم 2017عالمياص ولكن كان بعض التقدم واضحا في عام 

الحصاد للمزارعين المستفيدين قبل وبعد تنفيذ مشروع تجريبي ينطوي على تدريب المزارعين وتزويدهم بصوامع  وتمت 

مقارنة البيانات األساسية قبل التدخل وبعد الرصدص وكشفت فن متوسط خسارة ما بعد الحصاد من الحبوب كنسبة مئوية من 

 البرنامجفي المائة بعد تنفيذ المشروع  واستنادا إلى النتائج اليجابية للمشروع التجريبيص قام  70سبة النتاج السنوي انخفض بن

 صومعة ب ستيكية محلية الصنع  2 000وقدم لهم  2017مزارع إضافي خ ل عام  2 700بتدريب 

مخاطر مناخية متزايدة وزيادة فمن دخلها  فيضا على زيادة األمن الغذائي لألسر الريفية الضعيفة التي تواجه البرنامجوعمل  -256

من خ ل تنفيذ استراتيجية متكاملة لدارة المخاطر تجمع فربعة مكونات لدارة المخاطر: تحسين إدارة الموارد من خ ل إنشاء 

من تحمل  األصولص من فجل الحد من المخاطرز والتأمينص من فجل نقل المخاطرز وتنويع سبل العيش واالئتمان الصغيرص كجزء

(ص إلى فكثر R4المخاطر بحذرز والمدخراتص كاحتياطيات للمخاطر  ووصلت هذب المبادرةص المعنونة مبادرة الصمود الريفي )

مليون دوالر فمريكي كأقساط لتأمين  1 1 خص ما مجموعه  300 000ص حيث قدمت إلى 2017مزارع في عام  57 000من 

مليار دوالر فمريكي  100ي  ويمكن فن توفر الدارة المتكاملة للمخاطر ما يصل إلى مليون دوالر فمريك 1 6مبلغ  امل قدرب 

 (61)في المائة تقريبا  20سنويا في  كل خسائر الرفاب وخفض التعرض العالمي لألخطار الطبيعية بنسبة 

الستجابات الطوارئ األكثر إلحاحا وكثيرا ما تنقطع فنشطة بناء القدرة على الصمود بما في ذلك إنشاء األصول لعطاء األولوية  -257

ألن  2017في عام  3فو بسبب نقص التمويل  وفي بعض البلدانص لم تُنفذ األنشطة المقررة في إطار الهدف االستراتيجي 

الصدمات الطبيعيةص مثل الجفاف في الصومالص كانت تعني فنه يجب توجيه الموارد على سبيل األولوية إلى األنشطة المنقذة 

  حروالأل

حقق تقدما  البرنامجوبالنسبة للبلدان التي فبلغت عن فنشطة إنشاء األصولص فظهر رصد حصائل مؤ رات استه ك األغذية فن  -258

متواضعا على المستوى العالمي  وتقدم م وي مثاال ناجحا على اتباع نهج متكامل لزيادة القدرة على الصمود فمام الكوارث 

تواجهها المجتمعات الضعيفة  واستندت مبادرة الصمود الريفي في م وي إلى فنشطة إنشاء ذات الصلة بالمناخ والطقس التي 

األصول التي نُفذت في عشر مقاطعات معرضة للكوارث لبناء فصول مجتمعية منتجة ومراعية للتغذية وكان لها هدف مزدوج 

يل  و ملت المبادرة فيضا الخدمات المناخيةص مما هو سد الفجوة الغذائية الو يكة وبناء القدرة على الصمود على المدى الطو

فتاح الوصول إلى المعلومات المناخية قبل الموسم لتمكين المجتمعات المحلية الضعيفة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

 المحاصيل والما ية وإدارة مخاطر األخطار الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات بشكل ففضل 

                                                      
ي لمخاطر المناخ والكوارث: مساهمة البنك الدولي التقنية إلى مجموعة العشرين    التجميع السياد2017  دوليالبنك ال (61)

limaschutz/DFRI_G20.pdfhttp://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/k  

http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/klimaschutz/DFRI_G20.pdf
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 دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: 4الهدف االستراتيجي 

وتشمل  (62) 14-17و 9-17( تتوافقان مع غايتي التنمية المستدامة 6و 5نتيجتين استراتيجيتين ) 4يتضمن الهدف االستراتيجي  -259

تعزيز القدرات المؤسسيةص والخدمات والمنصات المشتركةص والتحليل والرصد  4األنشطة في إطار الهدف االستراتيجي 

  والتقييمات المشتركة ل حتياجات 

ة الحكومات في تعزيز قدراتها على القضاء على الجوع وتنفيذ الخطط الوطني البرنامجوفي إطار هذا الهدف االستراتيجيص يدعم  -260

ذات الصلة لتحقيق فهداف التنمية المستدامةص بما في ذلك عن طريق تيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الث ثي فيما 

بين البلدان النامية وتقديم الخدمات المشتركة  وبالتركيز على القطاعات التي يعترف فيها فصحاب المصلحة الوطنيون والشركاء 

وفصحاب المصلحة عملية صنع القرار المتعلق باألمن الغذائي والتغذوي والقائم على  البرنامج ألساسيةص يسرفي البلد بكفاءاته ا

األدلة من خ ل تعزيز القدرات الوطنية والقليمية لجراء تقييمات وتحلي ت موثوقة وذات صلة وفي الوقت المناسبص والعمل 

 ت األمن الغذائي والتغذوي بمثابة مراجع عالمية لمعايير وإحصاءات ومعلوما

التقنية والسياساتية في السنوات األخيرة مع تحسن سمعته فيما يتعلق بإنتاج تحلي ت عالية  البرنامجوقد زاد الطلب على مشورة  -261

رية الجودة وإصدار توصيات تقنية في مجاالت األمن الغذائي والتغذية  وبالضافة إلى ذلكص فإن معظم الخطط االستراتيجية القط

بشكل متزايد في جهود تعزيز القدرات لدعم النظم والخدمات الوطنية  البرنامجتقريبا التي وضعت حتى اآلن تتوخى فن ينخرط 

في  بأسرب البرنامجلألمن الغذائي والتغذية  وفي حين ال تزال قاعدة األدلة غير كافية الستخ ص نتائج بشأن األداء على نطاق 

 نجاحا على المستوى القطري في تنفيذ هذب األنشطة ورصد نتائجها  ص فقد حقق2017تعزيز القدرات في عام 

في مجال الدعوة والمساعدة التقنية التي قدمها إلى الحكومة في مجال  البرنامجففي إندونيسياص على سبيل المثالص ساعدت فنشطة  -262

تهدف إلى الحد من سوء التغذية وفثر الكوارث على تحليل األمن الغذائي والتغذية في صياغة السياسات وتوجيه البرامج التي 

األمن الغذائي بشكل ففضل  وتساعد هذب الشراكة حكومة إندونيسيا على زيادة استثماراتها الكبيرة في الحماية االجتماعية 

 والصحة والتعليم لتحقيق فثر فكبرص والوصول إلى عشرات الم يين من الندونيسيين 

القدرة الوطنية للبرنامج الوطني للوجبات المدرسيةص الذي يقاس من خ ل عملية نهج النظم من فجل وفي بوتانص فظهر مؤ ر  -263

والعمليات ال حقة في عامي  2014تحسين نتائج التعليمص فن قدرة الحكومة زادت بشكل مستمر بين السنة األساسية وهي عام 

لقدرات من خ ل استخدام مؤ ر القدرة الوطنية كمؤ ر   غير فنه ثبتت صعوبة رصد فعالية فنشطة تعزيز ا2017و 2015

إجراء رصد دقيق لمساهماته في تعزيز قدرات الحكومات في المستقبلص بدف تطبيق  البرنامجبديل  ولضمان فن يكون بوسع 

  2018وسيعمل بمثابة األساس لرصد األداء في عام  2017إطار جديد للتحليل المنتظم لحوافظ البرامج في عام 

 إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة: 5لهدف االستراتيجي ا

وتشمل  (63) 16-17و 3-17( تتوافقان مع غايتي التنمية المستدامة 8و 7نتيجتين استراتيجيتين ) 5يتضمن الهدف االستراتيجي  -264

التكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطرز وتعزيز القدرات المؤسسيةز والتحليل والرصد  5األنشطة في إطار الهدف االستراتيجي 

 والتقييمات المشتركة ل حتياجاتز والخدمات والمنصات المشتركة 

                                                      
 : امت ك البلدان النامية لقدرات معززة على تحقيق فهداف التنمية المستدامة  يعمل الدعم الدولي لتقوية القدراتص بما في ذلك من خ ل5النتيجة االستراتيجية  (62)

ق جميع فهداف التنمية المستدامةص وخاصة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الث ثيص على توفير الخدمات المشتركةص وتحسين تنفيذ الخطط الوطنية لتحقي

 (  9-17خ ل مزيد من نقل التكنولوجياص واالبتكارص وتحسين جمع البيانات وجودتهاص وتقاسم المعرفة )غاية التنمية المستدامة 

جوع وترويج التنمية المستدامة متسقة وداعمة للجهود : اتساق سياسات دعم التنمية المستدامة  فن تكون السياسات الخاصة بالقضاء على ال6النتيجة االستراتيجية 

 ( 14-17الجماعية من فجل التنمية المستدامة في كل فبعادها )غاية التنمية المستدامة 

لموارد المالية الضافية المتاحة من : امت ك البلدان النامية لطائفة من الموارد المالية ل ستثمار النمائي  تمكُّن البلدان الناميةص بفضل ا7النتيجة االستراتيجية  (63)

 ( 3-17مصادر متعددةص من االنخراط في عمل متسق ومطرد لتحقيق فهداف التنمية المستدامة )غاية التنمية المستدامة 

ص البرنامجقيق فهداف التنمية المستدامة  يقوم : يعزز اقتسام المعرفة والخبرة والتكنولوجيا دعم الشراكات العالمية لجهود البلدان الرامية إلى تح8النتيجة االستراتيجية 

والموارد الماليةص بما في ذلك  استجابة للحاالت النسانية وغيرها فو تلبية لدعوة  ركائهص بتوفير الخدمات المشتركة وبتعبئة واقتسام المعرفة والخبرات والتكنولوجيا

 ( 16-17اية التنمية المستدامة من خ ل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الث ثي )غ
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للغاية زيادة دور الحكومات والجهات الفاعلة إن الشراكات تعتبر بالغة األهمية لتحقيق فهداف التنمية المستدامة  ومن المهم  -265

الوطنية والمحلية األخرى في تمويل وتنفيذ مبادرات التنمية وفنشطة االستعداد واالستجابة والتعافي في العمليات النسانية  

 النسانية والنمائية الواسعة في إقامة  راكات فعالة مع الجهات الفاعلة العامة والخاصة لتمويل األنشطة البرنامجويمكن لخبرة 

فن تضيف قيمة للجهود الوطنية الرامية إلى بناء االئت فات ال زمة ل ستثمار  – بما في ذلك االبتكارات التكنولوجية والمؤسسية –

نفسه من قدراته في مجال س سل المداد وقوته الشرائية لتعزيز األسواق والقدرات الوطنيةص وليجعل  البرنامجوالعمل  ويستفيد 

 الخيار المفضل فيما يتعلق بخدمات س سل المداد لدى الحكومات والشركاء اآلخرين في المجالين النساني والنمائي 

توفير منصات مشتركة لس سل المداد والخدمات األخرى وتحسين الوصول إلى الموارد والخبرات  البرنامجويواصل  -266

ص باال تراك مع 2017صلحة لتحقيق جميع فهداف التنمية المستدامة  وفي عام والمعرفة والشبكات التي تدعم جهود فصحاب الم

في مبادرات مثل  بكة األمم المتحدة ل بتكار و بكة األمم المتحدة ل بتكار في  البرنامجوكاالت األمم المتحدة األخرىص انخرط 

التعاون مع الشركاء الرئيسيين  البرنامجنجازات مجال البيانات وفي مشروع لتنسيق وتبسيط فدوات وعمليات الشراكة  و ملت إ

  وسيتم الب أ للبرنامجمن المنظمات غير الحكومية في المشاورة السنوية الرفيعة المستوى التي استضافها المدير التنفيذي 

في السنوات المقبلة بعد الب أ عن مؤ رات إطار النتائج  5 في إطار الهدف االستراتيجي بأسرب البرنامجعن األداء على نطاق 

 المؤسسية على نطاق فوسع 

 االلتزامات الشاملة

بالضافة إلى المؤ رات الرئيسية ألداء البرامجص يقدم هذا التقرير تحلي  لألداء في المجاالت الشاملة التالية: المساواة بين  -267

لنواتجه وحصائله المقررة على إدماج  البرنامجحماية والمساءلة فمام السكان المتضررين والبيئة  ويعتمد إنجاز الجنسين وال

 االهتمام بهذب العناصر في تخطيط المشروعات وتصميمها تنفيذها ورصدها 

 المساءلة أمام السكان المتضررين

التزام نشط بإب أ األ خاص الذين يساعدهم ومراعاتهم والمساءلة المساءلة فمام السكان المتضررين على فنها  البرنامجيُعّرف  -268

فن يقدم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ويمكن الوصول إليها عن المساعدة  البرنامجفمامهم  وفيما يخص الب أص على 

ارث والنزاعص وقدرتهم التي يقدمها إلى األ خاص المتضررين  ويتعلق هذا المؤ ر بكرامة األ خاص المتضررين من الكو

 على اتخاذ قرارات مستنيرة وممارسة حقوقهم 

في المائة من المشروعات عن تحقيق األهداف المتعلقة بمؤ ر توفير المعلومات  وعلى الرغم من  62ص ففادت 2017وفي عام  -269

للمشروعات التي فبلغت عن  ص فقد انخفض العدد الجمالي2016في المائة في عام  59فن هذب النسبة تمثل ارتفاعا من نسبة 

 والدبيانات األداء المصنفة حسب نوع الجنس بشكل طفيفص مما يفسر االنخفاضات المسجلة في المؤ رات الخاصة بالرجال واأل

  بناتوتلك الخاصة بالنساء وال

مقياس إجمالي لوعي السكان وفبلغت عدة بلدان عن تحديات في تحقيق األهداف المتعلقة بتوفير المعلومات ألن هذا المؤ ر هو  -270

 –مدة المساعدة  – المتضررين بمعايير االستهداف واستحقاقاتهم ومدة المساعدة  والحظت المكاتب القطرية فن البُعد الثالث

يمثل العائق الرئيسي فمام تحقيق الهدف نظرا ألن األموال ليست دائما مؤمنة من بداية األنشطةص وتكون مشاكل مثل انقطاع 

على توفير  البرنامجلمداد حساسة ومن الصعب الب أ عنها في الوقت المناسب  وللتغلب على هذب التحدياتص يعمل خطوط ا

 معلومات من خ ل مجموعة متنوعة من القنواتص من فجل التواصل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية 
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 الحماية

بتصميم وتنفيذ فنشطة المساعدة الغذائية وسبل العيش التي ال تؤدي إلى زيادة مخاطر الحماية على المستفيدين  البرنامجيلتزم  -271

منهص بل تساهم بدال من ذلك في احترام س مة وكرامة ونزاهة األ خاص الضعفاء  ويتمثل فحد الجوانب األساسية من دعم 

 بالس مة وفال تعرض السكان المتضررين لمخاطر الحماية  مجالبرناالحماية النسانية في ضمان فن تتسم برامج 

في  البرنامجمحاولة للحصول على معلومات فكثر  موال عن مخاطر الحماية التي قد يواجهها السكان المتضررونص انتقل  وفي -272

العنف فو الكراب فو من قياس مشاكل الس مة إلى قياس تحديات الحمايةص والتي يمكن فن تشمل في عمل من فعمال  2017عام 

 الحرمان المتعمد فو عدم االحترام الذي يقوض س مة الشخص فو كرامته فو نزاهته 

مفهوم واسع ومعقدص وغالبا ما يكون جمع المعلومات عن الحماية فكثر صعوبة من جمع المعلومات عن الس مة   والحماية -273

 على الب أ عن التحديات التي واجهوها  ونظرا ألن الحماية مسألة حساسة فيضاص فقد ال يُقبل الناس

ص وهو نفس المستوى 2017في المائة من المشروعات حققت األهداف في عام  97وفظهرت التقارير المتعلقة بمؤ ر الحماية فن  -274

اء   غير فنه كانت هناك انخفاضات طفيفة في البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بنسب النس2016المسجل في عام 

 فو فثناء تواجدهم في المواقع نفسها  البرنامجوالرجال الذين لم يواجهوا مشاكل تتعلق بالس مة فثناء السفر إلى فو من مواقع 

كان عام انتقالص واصل عدد من المكاتب القطرية الب أ عن مؤ ر إطار النتائج االستراتيجيةص الذي  2017ونظرا ألن عام  -275

التحديات المتعلقة بالحماية  وقد يفسر هذا االنخفاض جمع المؤ رين وفن الب أ عن الحماية يرصد مشاكل الس مة وليس 

 يعتبر فكثر تعقيدا من الب أ عن الس مة فقط 

وال يشير انخفاض عدد حاالت الب أ عن التحديات المتعلقة بالحماية بالضرورة إلى عدم وجود مسائل تثير القلق  وللحصول  -276

بإثراء البيانات الكمية  للبرنامجللتحديات التي يتعرض لها المستفيدونص كثيرا ما تقوم المكاتب القطرية  على صورة فوضح

 بمعلومات كيفية في تقاريرها القطرية السنوية وتقاريرها الموحدة عن المشروعات 

 بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهمالنتيجة الشاملة: يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج  :3الجدول 

% للمشروعات المبلغ عنها التي تحقق  مؤشر األداء

 الهدف

نسبة األ خاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعّرض لتحديات 

 تتعلق بالحماية*
%97 

 92% نساء -

 93% رجال -

 فو عندما يسافرون إليها ومنها  البرنامج* هذا الرقم يعكس نسبة األ خاص المستفيدين من المساعدة وال يواجهون مشاكل تتعلق بالس مة في مواقع برامج 

فن العاقات يمكن فن تؤدي خ ل األزمات إلى ضعف الناس فمام انعدام األمن الغذائي فو تفاقمه  وكثيرا ما  البرنامجويدرك  -277

ون األ خاص ذوو العاقات عرضة ل ستبعاد من االستجابة ألنهم قد يكونون فقل وضوحا ولديهم احتياجات مختلفة عن يك

 وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهميستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج  :2الجدول 

النسبة المئوية من المشروعات التي أبلغت  مؤشر األداء

 أنها حققت الهدف

من هم  – البرنامجنسبة األ خاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن 

 وما هي مدة المساعدةاأل خاص المدرجون فيهص وما سيحصلون عليهص 
%62 

 51% نساء - 

 53% رجال  -

نسبة فنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في 

 تحسينات البرامج
 بيانات غير كافية
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األ خاص اآلخرينص ويمكن فن تهدد حياتهم في حالة عدم تلبيتها  وال يزال األ خاص ذوو العاقة غير محددين بشكل كاف 

  كما فنهم فكثر عرضة لمخاطر سوء الصحة ويواجهون في كثير من األحيان بسبب عزلتهم وعدم توافر فدوات مناسبة لتحديدهم

 عقبات فكبر في تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالنظام الغذائي والصحة والنظافة والنقلص ويكون ذلك بسبب ارتفاع التكاليف في العادة 

ة جميع عمليات الطوارئ والتنمية للتخفيف من وينبغي تعميم الوعي بمسائل العاقة وإدماج األ خاص ذوي العاقة في برمج -278

 فثر العاقة على األمن الغذائيص وحسب االقتضاءص للحد من حاالت العاقة التي يمكن تجنبها في مجال األمن الغذائي 

رج نسبة وهناك عدد من البرامج التي تضع مسائل العاقة في االعتبار على مستوى الميدان  ففي كينياص على سبيل المثالص تُد -279

  وفي دادابص تُعطى البرنامجإلزامية من األ خاص غير القادرين على العمل في خطط إنشاء األصول لضمان استفادتهم من 

األولوية لأل خاص ذوي العاقة خ ل توزيعات األغذية حتى يمكنهم تجنب االنتظار لفترات طويلةص ويتم تعبئة فعضاء المجتمع 

صص الغذائية لأل خاص غير القادرين على حضور عمليات التوزيع  وفي نيبالص يستطيع المحلي للمساعدة في جمع الح

ال جئون من بوتان المشاركة في األنشطة المدرة للدخل التي تساعدهم على العداد ليصبحوا فعضاء منتجين في المجتمع بعد 

اج فكثر ال جئين ضعفاص مثل األ خاص ذوي العاقة تدابير خاصة لضمان إدم البرنامجإعادة توطينهم في بلدان ثالثة  ويستخدم 

واألسر التي ترفسها امرفة  وفي جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةص تضمنت حملة التوعية التغذوية رسائل عن العاقة بلغة 

ت العاقة على الو  وفوضحت الرسائل العاقات الناجمة عن نقص التغذيةص والمفاهيم الخاطئة المحيطة بقدرة األمهات ذوا

 رعاية فطفالهنص وفهمية دعم ففراد المجتمع من ذوي العاقة 

 المساواة بين الجنسين

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرفة بمختلف العمليات النسانية والبرامج الموجهة  البرنامجص تم ربط التزام 2014منذ عام  -280

تحقق فهداف المؤ رات  البرنامجفي المائة من مشروعات  83ص كانت 2017نحو القدرة على الصمود  وبحلول نهاية عام 

يم االعتبارات الجنسانية في تصميم البرامجص حيث في تعم البرنامجالمؤسسية الشاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  وقد نجح 

 مؤخرا  عتمدةفي المائة من الخطط االستراتيجية القطرية الم 74فدمجت االعتبارات الجنسانية في 

في دعم تمكين  بالبرنامجلخمسة بلدان واستعرضت إمكانات فنشطة إنشاء األصول الخاصة  البرنامجووثقت دراسة فجراها  -281

اء  هدن تغيرات إيجابية في تمكينهن وتغذيتهن نتيجة مشاركتهن في فنشطة إنشاء األصول  و ملت الدراسة المرفةص فن النس

كينيا والنيجر وزمبابوي  وزاد تمكين المرفة في المجالين الفردي والمجتمعي من خ ل تغييرات في سبعة مجاالت: التنظيم 

اف بدور المرفة في المجال العام وتعزيزبز وتحسينات في الديناميات األفضل والتماسك االجتماعي والدعم المتبادلز واالعتر

داخل األسرص بما في ذلك صنع القرارز وانخفاض فعباء العمل والمشقةز وتحسين المهارات والثقةز وتحسين سبل العيش وزيادة 

 الدخولز وفهم المرفة لحقوقها وقدرتها على ممارستها بشكل فكبر 

القرار المشترك داخل األسرةص كما يتضح من الزيادة في عدد المشروعات التي تحقق فهدافها ذات وقد تحّسن انتشار صنع  -282

في المائة للخطط االستراتيجية القطرية  91في المائة للمشروعات الجارية و 63إلى  2016في المائة في عام  54الصلة: من 

ن المشروعات فهدافه المتعلقة بمشاركة المرفة في صنع في المائة في الجمالي  كما حقق عدد فكبر م 67 – 2017في عام 

في المائة لعمليات الطوارئ  95إلى  2016في المائة في عام  73: من البرنامجالقرار المتعلق باستخدام المساعدة المقدمة من 

في المائة في الجمالي   94 – 2017في المائة للخطط االستراتيجية القطرية في عام  75والعمليات الممتدة لإلغاثة والنعاشص و

"االعتراف بالرعاية غير مدفوعة األجر والعمل  4-5ص وال سيما الغاية 5 ويعتبر ذلك مساهمة إيجابية في هدف التنمية المستدامة

كة المنزلي وتقديرهما من خ ل توفير الخدمات العامة والبنية التحتية وسياسات الحماية االجتماعية وتعزيز المسؤولية المشتر

 2داخل األسرة والعائلة"  وسوف تستمر الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في حاالت الطوارئ من المستوى 

 لضمان الوفاء بااللتزامات  3والمستوى 

وبخ ف التقدم الذي حدث على مستوى األسرص فُحرز تقدم فيضا في التوازن بين تمثيل الجنسين بين فعضاء هيئات صنع القرار  -283

في المائة من المشروعات فهدافها بشأن قيادة المرفة في اللجان في  65مثل لجان إدارة المشروعات  وعلى سبيل المثالص حققت 

"كفالة  5-5  وتسهم هذب النتائج في تحقيق غاية التنمية المستدامة 2017في المائة في عام  93ص وارتفعت النسبة إلى 2016عام 
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مشاركة المرفة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع 

 القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة" 

ارسات الجيدة النا ئة التي تعزز قيادة المرفة وتزيد مشاركة الرجل في األمن الغذائي والتغذية هي مشاركة المكاتب ومن المم -284

دمج االعتبارات الجنسانية في البرمجة والعمليات وعلى  البرنامج  ويدعم للبرنامجالقطرية في برنامج التحول الجنساني التابع 

فئات تشمل البيئة التمكينية والشراكات  7معيارا مرجعيا في  39راءات تنفذ مقابل مستوى المكاتب القطرية من خ ل إج

 واالتصاالت وإدارة المعرفة 

 النتيجة الشاملة: تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج :4الجدول 

والتي تحقق % من المشروعات المبلغ عنها  مؤشر األداء

 الهدف

  نسبة األسر التي:

 94% تتخذ فيها المرفة القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم -

 72% يتخذ فيها الرجل القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم -

 67% تتخذ فيها كل من المرفة والرجل القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم -

لجانص ومجالسص  –نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية 

 وففرقةص وغير ذلك
%67 

 93% نسبة النساء في المناصب القيادية في لجان إدارة المشروعات*

نوع التحويل )فغذيةص نقودص قسائمص فو ال تعويض( الذي يحصل عليه المشاركون في فنشطة 

 البرنامج
 بيانات غير كافية

  2017فدرج هذا المؤ ر الوارد من إطار النتائج االستراتيجية ألن فغلبية العمليات فبلغت عن هذا المؤ ر في عام 

 البيئة

فن العناية بالبيئة ضرورية لتحقيق األمن الغذائي والتنمية المستدامة على النحو المبين في فهداف التنمية  البرنامجيدرك  -285

بتحديد المخاطر التي تتعرض لها البيئة نتيجة  البرنامجالتزام  2017عليها في عام  عتمدةالم (64)السياسة البيئيةالمستدامة  وتحدد 

 البرنامجي  وتسعى السياسة إلى وضع االعتبارات البيئية كمسألة  املة في جميع برامج فعماله وتجنبها وإدارتها بشكل منهج

 وفنشطته التشغيلية الداخلية 

وقد وضعت عملية لفحص وتصنيف المخاطر البيئية ألنشطة إنشاء األصول ويجري اختبارها في الميدان  وسيحدد الفحص  -286

مستوى المخاطر البيئية ألي نشاطص في حين سيحدد التصنيف نطاق الدارة المطلوب لتجنب المخاطر فو تقليلها  وفي عام 

صت المخاطر البيئية بالنسبة لهاص وُحددّلت ص ستبدف المكاتب القطرية بالب أ عن المؤ 2018 ر الشامل "نسبة األنشطة التي فُحل

بالب أ عن النتائج المؤسسية في المستقبل  وقد بدف العمل في عام  للبرنامجإجراءات التخفيف حسب االقتضاء"ص مما سيسمح 

برامج األخرىص وفي فنشطة البناء واالستعداد لحاالت على تحديد النهج األكثر فعالية للحد من المخاطر البيئية في فنواع ال 2017

الطوارئ المفاجئة واالستجابة لها  وقد تم تقديم المساعدة إلى المكاتب القطرية في إعداد الخطط االستراتيجية القطرية التي تقلل 

بشأن السياسة البيئية وفدواتها  األثر البيئي ألنشطتها وتنشئ منافع مشتركة بيئية حيثما يمكن  وعقدت دورات إع مية وتوعوية

  2018في المكتبين القليميين في جوهانسبرأ والقاهرةز وستُعقد دورات في المكاتب القليمية األخرى في عام 

  

                                                      
(64) B/REV.1-WFP/EB.1/2017/4  
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 الصناديق االستئمانية

األداء السنويةص مساهمات محلية لتمويل فنشطة خارج عملياته العادية  وبناء على الممارسة السابقة في تقارير  البرنامجيتلقى  -287

على المستويين  البرنامجيقدم هذا التقرير نظرة عامة على نتائج عدد من مشروعات الصناديق االستئمانية الكبيرة التي نفذها 

  للبرنامجالقطري والقليمي من فجل تقديم صورة  املة عن النجازات العالمية 

تطبيق النظام القائم على المشروعاتص واستُخدمت الصناديق االستئمانية لألنشطة التي  2017وواصلت فغلبية العمليات في عام  -288

العادية  غير فن عددا متزايدا من البلدان ينتقل إلى إطار الخطط االستراتيجية القطريةص الذي  البرنامجتقع خارج نطاق عمليات 

يق االستئمانية في حافظة األنشطة والذي تتضمن فيه ميزانية الحافظة القطرية ميزانيات الصناديق تُدمج فيه مشروعات الصناد

االستئمانية ذات الصلة في البلد  وبالتاليص ستُدمج التقارير السنوية القادمة عن األداء بشكل متزايد األنشطة المنفذة من خ ل 

وتما يا مع الهيكل العام لهذا  – بأداء البرامج  وكخطوة فولى في هذا االتجابالصناديق االستئمانية في القسم الرئيسي المتعلق 

يتم عرض فبرز المعالم من فداء مشروعات الصناديق االستئمانية في الجزء التاليص حسب الهدف  – التقرير السنوي عن األداء

 االستراتيجي 

 نظرة عامة

بالضافة إلى المبادرات  (65)في عشرة بلدانص البرنامجيقدم هذا القسم معلومات عن عمليات الصناديق االستئمانية التي نفذها  -289

 االنتشار الجغرافي لهذب العمليات  12القليمية  ويبين الشكل 

 

 2017أكبر مشروعات الصناديق االستئمانية التي نفذها البرنامج في عام : 12الشكل 

 

 

 

 

 

 

مليون مستفيد ودعم فنشطة تعزيز القدرات  5 2مساعدة مبا رة إلى فكثر من  البرنامجومن خ ل هذب الصناديق االستئمانيةص قدم  -290

مختلف خطط الحماية  البرنامجص دعم 1الحكومية  وفي مشروعات الصناديق االستئمانية في إطار الهدف االستراتيجي 

بات المدرسية بالمنتجات المحلية  وفي هندوراسص وصل برنامج الوجبات المدرسية إلى االجتماعيةص بما في ذلك برامج الوج

 مبا رةص للسنة الثانية على التوالي  البرنامجمليون طفلص مما جعله فكبر نشاط من فنشطة الصناديق االستئمانية التي ينفذها  2 1

تقوية األغذية )الهند(ص و راء ونقل المنتجات التغذوية )كوت الحكومات حول العالم في تحسين التغذية من خ ل  البرنامجودعم  -291

ديفوار(ص وتقديم التثقيف التغذوي )بيرو(  وبالضافة إلى ذلكص استُخدمت فموال من خارج الميزانية من برنامج األمم المتحدة 

قص المناعة البشرية/اليدز المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اليدز لدعم عمل األ خاص المصابين بفيروس ن

 في البلدان التي يشرف عليها المكتب القليمي في داكار 

ص استُخدمت الصناديق االستئمانية للتصدي للتحديات التي تؤثر على إنتاجية فصحاب الحيازات 3وفي إطار الهدف االستراتيجي  -292

(  وفي غرب ففريقياص 4( والتكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود )النتيجة االستراتيجية 3)النتيجة االستراتيجية  الصغيرة

قامت المشروعات المجتمعية التي تعمل مع المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة على تحويل قطع فراضي األرزص في حين 

 البرنامجة في مالي إلى تحسين إنتاج المحاصيل وجودتها  وفي مصرص دعم سعى مشروع من مشروعات الصناديق االستئماني

                                                      
 .بنن وكوت ديفوار ومصر وهايتي وهندوراس والهند وليسوتو ومالي وناميبيا وبيرو (65)
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االستراتيجيات الوطنية للتكيف مع تغير المناخص وقدم صندوق استئماني إقليمي يديرب المكتب القليمي في القاهرة الدعم إلى 

 منصة لإلنذار المبكر بشأن انعدام األمن الغذائي لتيسير إدارة المخاطر 

( الحكومات في تنفيذ برامجها الوطنية بشأن 4وتو وناميبياص دعمت مبادرات تعزيز القدرات )الهدف االستراتيجي وفي ليس -293

 330 000مبا رة إلى حكومة ناميبيا ففادت  البرنامجالوجبات المدرسية  وتشير التقديرات إلى فن المساعدة التقنية التي قدمها 

  2017في عام  للبرنامجلصناديق االستئمانية طفلص مما جعلها واحدة من فكبر عمليات ا

واصل دعم فكبر برامج  بكات األمان  2017حاليا مشروعات الصناديق االستئمانية فقط  وفي عام  البرنامجوفي الهندص يُنفذ  -294

  وكجزء 5و 4و 2و 1القائمة على األغذية في العالمص وفقام  راكة مع حكومة الهند للمساهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية 

الحكومة في تحسين كفاءة  بكات األمان الث ث التابعة له والقائمة على  البرنامجمن خططه االستراتيجية القطريةص يدعم 

مليون نسمة(ز وبرنامج وجبة منتصف  800في المائة من سكان الهند ) 67األغذية: نظام التوزيع العام المستهدفص الذي يغطي 

مليون طفل يومياز والخدمات المتكاملة لنمو الطفلص  120الذي يصل إلى  – وجبات مدرسية في العالم فكبر برنامج – النهار

  وبالضافة إلى تقديم المساعدة بناتوال من النساء سنوات والحوامل والمرضعات 6مليون طفل دون سن  102التي تساعد 

دعم النظام في والية فوديشاص حيث تم  البرنامجطنيص واصل التقنية لتوسيع نظام التوزيع العام المستهدف على المستوى الو

(  وفي مجال التغذيةص ييسر 1مليون  خص في نظام التسجيل باالستدالل البيولوجي )الهدف االستراتيجي  36 32تسجيل 

ذية واسعة النطاق نشر الخبرات في مجال تقوية األغذية في الهند ووالية فوديشاص حيث دعم تعزيز فنشطة تقوية األغ البرنامج

في جميع فنحاء الهند وعمل على تقوية األغذية المتعددة المغذيات الدقيقة لبرنامج وجبة منتصف النهار )الهدف االستراتيجي 

 راكات مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات لتعزيز قدراتها عن طريق  البرنامج(  كما فقام 2

إلى إيجاد فرص للتعاون  البرنامج(  ويسعى 3األمن الغذائي وتحديد مواطن الضعف )الهدف االستراتيجي  إ راكها في تحليل

فيما بين بلدان الجنوبص بما في ذلك من خ ل مقترح بإنشاء مركز امتياز لألمن الغذائي والتغذوي في الهند )الهدف االستراتيجي 

5 ) 

 أبرز معالم األداء

 1الهدف االستراتيجي 

مليون من  2 1فكبر خطة وطنية للحماية االجتماعية تنفذها الحكومةص وتقدم وجبة يومية إلى  البرنامجفي هندوراسص يدعم  -295

إلى دعم تنفيذ سياسة التعليم الوطنية وتحقيق فهدافها من خ ل  البرنامجمدرسة  ويهدف  18 500ت ميذ المدارس في فكثر من 

حّسن التنوع الغذائي لألطفال الذين يحضرون المدارس ما قبل االبتدائية واالبتدائيةز وتقوية برنامج مستدام للوجبات المدرسية ي

االقتصاد المحلي عن طريق تعزيز الصلة بين المدارس التي تقدم وجبات مدرسية وفصحاب الحيازات الصغيرة الذين ينتجون 

 فغذية مغذية 

الجهود الحكومية  – هو األول من نوعه في البلد – لمنتجات المحليةوفي هايتيص يدعم مشروع تجريبي للوجبات المدرسية با -296

ص ا ترى 2017الرامية إلى وضع نموذج مبتكر وقابل للتكرار لربط توفير الوجبات المدرسية بالزراعة المحلية  وفي عام 

م مبادرة الوجبات المدرسية طن متري من األرز المحلي وضاعف تقريبا عدد المستفيدين الذين  ملته 1 900فكثر من  البرنامج

طفل  وا تملت الوجبات المغذية على الخضروات الطازجة والبقول والدرنات  13 500بالمنتجات المحليةص حيث وصل إلى 

والحليبص وجميعها ينتجها محليا فصحاب الحيازات الصغيرة  واستُر د بالدروس المستفادة من هذا المشروع في وضع 

بشأن البرنامج الوطني للوجبات المدرسيةص بهدف تحقيق برنامج وطني و امل للوجبات المدرسية تديرب استراتيجية الحكومة 

  2030الحكومة بحلول عام 

ويهدف البرنامج الوطني للوجبات المدرسية في بنن إلى تحسين الوجبات المدرسية عن طريق اتباع نهج متعدد القطاعات  -297

ي األنشطة التي تهدف إلى تحسين فداء األطفال في المدارس والتنوع الغذائي والتغذية  وإعطاء األفضلية للمشتريات المحلية ف

مستفيد مبا ر في  320 000إلى فكثر من  البرنامجالمساعدة التقنية وإنشاء وتشغيل مطاعم مدرسية  ووصل  البرنامجويشمل 

  2017عام 
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 2الهدف االستراتيجي 

خدمات المشتريات واللوجستيات للمنتجات التغذوية من فجل  البرنامجديفوارص قدم من خ ل صندوق استئماني مع حكومة كوت  -298

الحد من سوء التغذية الحاد المعتدل ونقص المغذيات الدقيقة  وانخرط في عملية منفصلة من عمليات الصناديق االستئمانية مع 

لوجستية إلى منظمة غير حكومية في كوت جهات مانحة من القطاع الخاص لتقديم خدمات المشتريات والنقل والخدمات ال

مستفيد من خ ل مشروعي الصناديق االستئمانيةص حيث قام بشراء ونقل  60 000إلى فكثر من  البرنامجديفوار  ووصل 

Plumpy’Supص ومسحوق المغذيات الدقيقةص وSuperCereal المكونة من األرز والبقول  للبرنامجص وسلة األغذية التقليدية

 الملح والزيت و

ص من خ ل تعزيز األمن الغذائي والتغذوي في مبادرة سيشوراص إلى تحسين األمن الغذائي والتغذية البرنامجوفي بيروص يسعى  -299

 خص من األ خاص الضعفاء في سيشوراص حيث يؤدي نقص الخدمات الصحية الحكومية والفرص االقتصاديةص  23 000لنحو 

ن المتوسط بشأن سوء التغذية المزمن وفقر الدم بين األطفال  وخ ل السنتين منذ بدء وال سيما للنساءص إلى معدالت فعلى م

سنواتص  3في المائة بين األطفال دون سن  5 46في المائة إلى  1 63ص انخفضت مستويات فقر الدم في سيشورا من البرنامج

ية الجيدة والنظافة  واستنادا إلى هذب التجارب وبناء فساسا في تقديم التعليم والتدريب بشأن ممارسات التغذ البرنامج حيث  ارك

والوزارة مشروعا محليا جديدا في كورغوسص التي تعاني من  البرنامج على طلب وزير التنمية والدماج االجتماعيص فطلق

 فعلى مستويات الفقر وسوء التغذية في البلد 

ميزانية من برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص وفي المكتب القليمي في داكارص استُخدمت فموال من خارج ال -300

المناعة البشرية/اليدز لدعم عمل األ خاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اليدزص بما في ذلك الدراسات والتدريب 

المتعلقة بفيروس نقص  البرنامجل والبعثات  ودعمت األموال الواردة في إطار الموازنة الموحدة والنتائج والمساءلة جميع فعما

 المناعة البشرية/اليدز في المنطقة 

  3الهدف االستراتيجي 

إلى بناء نظم فمن غذائي القادرة على الصمود في  2012في مصرص يهدف فحد مشروعات الصناديق االستئمانية بدف في عام  -301

المحافظات الجنوبية  ويسعى المشروع إلى دعم االستراتيجيات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والبناء على العمل السابق 

فنشطته في قرى في  البرنامجص نفذ 2017على الصمود فمام تغير المناخ  وفي عام المتعلق بتعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة 

خمس محافظاتص وعمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية على تعزيز الممارسات الزراعية المراعية للمناخ وتعزيز قدرات 

بشكل  البرنامجت التكيف معه  ووصل معرفة المجتمعات المحلية والحكومة والمنظمات غير الحكومية بتغير المناخ وقدرا

في المائة من المجتمعات المحلية التي يدعمها  100مستفيدص وكشفت فنشطة الرصد فن 000 100مبا ر إلى ما يقرب من 

 حّسنت قدراتها على إدارة الصدمات والمخاطر المتعلقة بالمناخ  البرنامج

إلكترونية مبنية على الطلب ومبتكرة تستخدم فحدث األدوات التحليلية  هي منصة للبرنامجومنصة النذار لشبكة األمان التابعة  -302

لصدار النذار المبكر بشأن انعدام األمن الغذائي وتحسين إدارة المخاطر والحماية االجتماعية  وتمول المنصة من خ ل 

نشطة قائمة على األدلة في الوقت صندوق استئماني إقليمي يديرب المكتب القليمي في القاهرةص وتساعد على وضع سياسات وف

و ركاؤب الحكوميون  البرنامجص حيث تمكن 2017المناسب لدعم ف د الناس ضعفا  وفُكملت المرحلة األولى من المشروع في عام 

 بلدا في إقليم الشرق األوسط و مال ففريقيا وآسيا الوسطى وفوروبا الشرقية  14من إعداد تحليل سوقي واقتصادي آلي في 

غرب ففريقياص يجري تنفيذ مجموعة من المشروعات المجتمعية لألمن الغذائي المستدام التي تعمل مع المزارعين فصحاب  وفي -303

(ص وغينيا بيساو 2011-2005(ص ومالي وبوركينا فاسو )2005-1999عاما في كوت ديفوار ) 18الحيازات الصغيرة لمدة 

فسرة  13 000 نحو(  وتم تقديم مساعدة إلى 2017-2013وسيراليون )(ص وليبريا 2012-2010(ص والسنغال )2009-2012)

هكتار  700 3ص حيث تم تحويل 2017من فسر مزارعي األرز فصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان السبعة بحلول نهاية عام 

 لية الغلة من األراضي المنخفضة المهجورة فو غير المستخدمة استخداما كافيا إلى قطع فراضي فرز منتجة وعا
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غرب ففريقيا فيضاص يهدف فحد مشروعات الصناديق االستئمانية في مالي إلى تحسين جودة األرز غير المقشور وزيادة  وفي -304

إنتاج وتجهيز اللوبياص وهو محصول ذو قيمة تغذوية عالية ويشكل جزءا هاما من النظام الغذائي المالي  ومن خ ل زيادة الميكنة 

جودة وتيسير الحصول على الخدمات المالية واالئتمانيةص ستكون منظمات المزارعين المشاركة مستعدة والتدريب ومراقبة ال

 بشكل ففضل لضمان جودة األرز غير المقشور واللوبياء التي يبيعها فعضاؤها 

  4الهدف االستراتيجي 

ذ وإدارة البرنامج الوطني للوجبات المدرسية  يقدم صندوق استئماني في ليسوتو الدعم إلى وزارة التعليم والتدريب من فجل تنفي -305

فنشطة تعزيز القدرات لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في برنامج الوجبات المدرسيةص بما في ذلك الوزارات  البرنامجويشمل 

فن الحكومة ستكون قادرة على تولي المسؤولية عن برنامج الوجبات  البرنامجوالدارات الحكومية  ومع تعزيز القدراتص يرى 

  2020المدرسية وإدارته بحلول يناير/كانون الثاني 

في  راكة مع وزارة التعليم والفنون  البرنامجفولوية بالنسبة لحكومة ناميبياص وعمل  2 ويعد تحقيق هدف التنمية المستدامة -306

ص توسع برنامج البرنامج  وبفضل دعم 2012تقنية إلى برنامج الوجبات المدرسية منذ عام  والثقافة في ناميبيا لتقديم مساعدة

من ت ميذ المدارس ما قبل االبتدائية واالبتدائية في فكثر من  336 000الوجبات المدرسية الناميبي بشكل كبير ويصل حاليا إلى 

مداد واالستثمارات المكثفة في بناء األدلة من خ ل الدراسات إلى تحسينات في إدارة سلسلة ال مدرسة  وتعزى الزيادة 1 400

 والبحوث والتقييمات 
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 أداء اإلدارةالجزء الخامس: 

وفقا لستة مؤ رات رئيسية مؤسسية ألداء الدارة والركائز  البرنامجيجري في هذا الجزء الخامس من تقرير األداء السنوي تحليل فداء إدارة 

وتُقدم فمثلة على المبادرات تحت كل ركيزة  ويختتم الجزء الخامس  (66) 2020-2018الخمس لنتائج الدارة المبينة في خطة الدارة للفترة 

 ناقشة للقيمة مقابل المال ويصف المبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية واالستفادة من التكنولوجيات واالبتكارات الجديدة بم

 (67)(2021-2017استنادا إلى مفهوم فداء الدارة المدرج في إطار النتائج المؤسسية ) البرنامجيقدم الجزء الخامس تقييما ألداء إدارة  -307

ك  من  ويُعّرف (68)(ص بما في ذلك مؤ رات وركائز النتائج 13)انظر الشكل  2020-2018ة الدارة للفترة والنهج الوارد في خط

  وتتم تنفيذ جميع البرنامجالطار والركائز فداء الدارة على فنه الدعم الفعال والكفء واالقتصادي للعمليات من فجل تحقيق نتائج 

 بهدف تحسين تنفيذ البرامج  البرنامجمبادرات إدارة 

 مؤشرات األداء الرئيسية المؤسسية :أداء اإلدارة

 ص تُستخدم الفئات التالية لقياس األداء مقابل مؤ رات الدارة الرابعالوارد في الجزء  البرامجبما يتسق مع تحليل فداء  -308

 .هدفه فو "على المسار السليم" لتحقيق الهدف البرنامج"حقق"  أخضر

 أصفر
بعض التقدم ولكن لم تتحقق األهداف المرغوبة فو يعتبر التقدم نحو األهداف  البرنامجحقق 

 .المرغوبة بطيئا

 .تقدما بطيئا للغايةص فو لم يحقق تقدما على الط ق فو تراجع البرنامجحقق  أحمر

 .أسربب البرنامجنطاق ال تتوافر بيانات كافية تسمح برصد التقدم على  رمادي

األهداف لث ثة منها بالكاملص وفظهر بعض التقدم في تحقيق مؤ رينص ولم تكن  البرنامجومن بين المؤ رات المؤسسية الستةص حقق  -309

 الستخ ص استنتاجات بشأن مؤ ر واحد: 2017لديه بيانات كافية لعام 

المقررة  البرامجيقيس هذا المؤ ر متوسط تحقيق نتائج المؤ ر المؤسسي األول: النسبة المئوية لنجاز مؤ رات الحصائل:  ف(

 البرنامجوكما هو موضح في الجزء الرابعص حقق  (69) 2017في المكاتب القطرية لألنشطة التي تم تنفيذها ورصدها في عام 

إيجابيا بشكل عام في المائة  وكان التقدم  74في المائة من مؤ رات الحصائلص وفُحرز تقدم في نسبة  59فهدافه بالنسبة إلى 

(  ولم يتيسر استخ ص استنتاجات فيما يتعلق بالتقدم المحرز على 2 )هدف التنمية المستدامة 3و 2و 1لألهداف االستراتيجية 

 ( ألن البيانات لم تكن كافية 17)هدف التنمية المستدامة  5و 4 االستراتيجيينككل في الهدفين  البرنامجنطاق 

يعكس هذا المؤ ر الُمركب فداء المكاتب القطرية مقابل  المؤ ر المؤسسي الثاني: النسبة المئوية لنجاز مؤ رات الدارة:  ب(

المعايير في مختلف مجاالت الدارة الداخلية بما في ذلك تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعات والتقييماتز والموارد 

واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لهاز ورصد العملياتز وتحقيق الحصائل  ويعتبر  البشرية والدارة الماليةز واألمنز

هذا المؤ ر مؤ را بدي  للفعالية والكفاءة واالقتصاد في إدارة العمليات  وبلغ متوسط النجاز بين جميع المكاتب القطرية 

 نحوفي المائة  وتجاوز  80لفردي للمكاتب القطرية البالغ ص وهو فقل قلي  من الهدف ا2017في المائة في عام  72 (70)العاملة

                                                      
جميع مؤ رات فداء الدارة المؤسسيةص ولكن يمكن الب أ عن بعض التقدم المحرز مقابل المؤ رات التي فدخلت في خطة  2019-2017لم تتضمن خطة الدارة للفترة  (66)

 نظرا ألن البيانات كانت متاحة  2020-2018الدارة للفترة 

(67) 1.B/1/Rev-WFP/EB.2/2016/4  

(68) A/1/Rev.1-WFP/EB.2/2017/5  

في المائة من مؤ رات الحصائل  وال يرصد المؤ ر المؤسسي األول األنشطة التي توقفت بسبب نقص التمويل فو تلك التي لم تتوافر  68تم توفير بيانات كافية لنسبة  (69)

 بشأنها بيانات كافية )خط األساس والمتابعة( 

  وال يشمل هذا الحساب المكاتب القطرية الجديدة التي لم تنتج بيانات كافية للمقارنةز فو المكاتب 2017تبا قطريا تعمل بالكامل في عام مك 80تم حساب الُمركب على فساس  (70)

نت العمليات تُدار عن بُعد من وجود تشغيلي منفصلص فو حيث كا للبرنامجالتي كانت تستعد لإلغ قص والتي لم تكن بعض البيانات متاحة بشأنهاز والبلدان التي ال يوجد فيها 

 مكتب آخر  وفي الحالة األخيرةص لم يراع المؤ ر إال المكتب القائم بالدارة 
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في المائة فقط درجة  5في المائة من المكاتب قريبة منه وسجلت نسبة  40نصف المكاتب القطرية هذا الهدفص وكانت نسبة 

 مثل تمثيل الجنسين منخفضة فيما يتعلق بهذا المؤ ر  وتشير القيم الشاملة إلى المجاالت المحتمل فنها تحتاج إلى تحسينص 

: تمت االستجابة المؤ ر المؤسسي الثالث: النسبة المئوية لحاالت الطوارئ المفاجئة التي تتم االستجابة لها في الوقت المناسب ج(

لضمان تحديد  البرنامجفي الوقت المناسب بفضل التعاون عبر  2017لجميع حاالت الطوارئ الجديدة التي حدثت في عام 

ؤهلين وفن يكونوا جاهزين للنشر الفوري الستكمال قدرات المكاتب القطرية  وتشتمل األمثلة على االستجابة الموظفين الم

 لألعاصير في منطقة البحر الكاريبي الوارد وصفها في الجزء الثالث 

وات التي يبلغ المؤ ر المؤسسي الرابع: النسبة المئوية لمؤ رات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سن د(

في التعاون والتنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة   2017تقدما كبيرا في عام  البرنامج: فحرز عن إنجاز نتائجها البرنامج

في المائة من مؤ رات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل  80كان ممتث  لنسبة  البرنامجوتبين المؤ رات فن 

  2020-2017فربع سنوات للفترة 

: تعمل الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها على المؤ ر المؤسسي الخامس: مؤ ر الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ه(

نها  وكما هو موضح في الجزء الثالثص فإن التعاون بين الوكاالت الث ث ازداد وضع مؤ ر يعكس آخر التطورات في تعاو

ص بما في ذلك االجتماع غير الرسمي 2017بشكل مطرد في السنوات األخيرة  وتم اتخاذ عدد من الخطوات الهامة في عام 

ومنظمة األغذية  البرنامجتفاهم عالمية بين المشترك األول لألجهزة الرئاسية التي تتخذ من روما مقرا لها والتوقيع على مذكرة 

 والزراعة 

 يقيس هذا المؤ ر تنفيذ سياسة إدارةالمؤ ر المؤسسي السادس: النسبة المئوية لنظام إدارة المخاطر المؤسسية المخطط له:  و(

ية في سبتمبر/فيلول مقابل األهداف المحددة عند إنشاء وظيفة إدارة المخاطر المؤسس (71)البرنامجالمخاطر المؤسسية في 

  ويبحث المؤ ر خمسة من مكونات السياسة والمتعلقة بسجل المخاطر على المستويين القطري والقليمي وعلى مستوى 2017

 في المائة من المكونات الخمسة قائمة  90ص كانت نسبة 2017المقر  وفي عام 

 المبادرات

وبرنامج عمله   البرنامجاستجابة لبيئة العمل المتغيرة في  2017فنشئت الشعبة الجديدة لدارة المخاطر المؤسسية في سبتمبر/فيلول  -310

وفعطيت األولوية لدارة المخاطر والرقابة الداخلية من فجل توفير فكبر قدر من الضمانات الممكنة للجهات المانحة وفصحاب المصلحة 

ألهدافه التنظيمية  وقد جمعت الشعبة الجديدة تحت هيكل إداري واحد وظيفة إدارة المخاطر لشعبة  البرنامجتعلق بإنجاز اآلخرين فيما ي

إدارة ورصد األداءص والرقابة الداخليةص وتحليل الرقابة وال راف من جانب الدارةص ووظائف المتابعة والب أ في  عبة المالية 

                                                      
(71) B-WFP/EB.A/2015/5  

 أداء اإلدارة المؤسسية :5الجدول 

 األداء مؤشر األداء الرئيسي

  النسبة المئوية لنجاز مؤ رات الحصائل -فوال

  النسبة المئوية لنجاز مؤ رات الدارة -ثانيا

  النسبة المئوية لحاالت الطوارئ المفاجئة التي تتم االستجابة لها في الوقت المناسب -ثالثا

 البرنامجالنسبة المئوية لمؤ رات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات التي يبلغ  -رابعا

 عن إنجاز نتائجها

 

  مؤ ر الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها -خامسا

  النسبة المئوية لنظام إدارة المخاطر المؤسسية -سادسا
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 عبة إدارة المخاطر المؤسسية على تنسيق استعراضات الجهات المانحة ووظيفة مكافحة التدليس والخزانة  وتشتمل مسؤوليات 

ص والتي تستكمل األنشطة المستقلة لمكافحة التدليس ومكافحة الفساد التي يضطلع بها مكتب البرنامجومكافحة الفساد التي تقوم بها إدارة 

 المفتش العام ومكتب األخ قيات 

من تركيزب على بيئة الرقابة بهدف دمج مبادئ إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في العمل  البرنامجص زاد 2017 ومنذ بداية عام -311

  وقد ساعد الحوار بين المديرين البرنامجاليومي  ويتطلب تعزيز إدارة المخاطر والضوابط الداخلية اتخاذ إجراءات في جميع فنحاء 

 بعض المنجزات المهمة:في جميع فنحاء العالم على تحديد 

 التدريب التوجيهي الشامل وإدراج مواضيع متعلقة بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية في جميع التدريبات الوظيفيةز ف(

 ليشمل مقاييس المخاطرز البرنامجتنقيح بيان تقبّل المخاطر في  ب(

 وضع تصنيف قياسي للمخاطر  ج(

 خطة اإلدارة ائزأداء اإلدارة حسب رك

فنشطة دعم ال يمكن عزوها إلى عمليات قطرية فردية  ولتنفيذ هذب األنشطةص تُفرض تكاليف دعم غير  البرنامجتطلب إدارة عمليات ت -312

مبا رة على المساهمات وتُستخدم لتمويل ميزانية دعم البرامج والدارةص التي تغطي وظائف في المقر والمكاتب القليميةص وإلى حد 

 (72)رية محدودص المكاتب القط

من تصنيف جميع األنشطة المنفذة في المكاتب  البرنامج 2020-2018ويمّكن هيكل فداء الدارة الذي فدخل في خطة الدارة للفترة  -313

ر القليمية والمقر دعما للعمليات الميدانية  ويربط هذا الهيكل بشفافية موارد دعم البرامج والدارة بالنتائج بطريقتين: من خ ل إظها

ز ومن خ ل تمكين ةبرامجيالنتائج فن الخدمات والمنتجات التي توفرها المكاتب القليمية والمقر تدعم في نهاية المطاف تحقيق ال

من قياس مؤ رات األداء الرئيسية التي تعزى إلى كل عنصر من عناصر ركائز نتائج الدارة من فجل تتبع التقدم المحرز  البرنامج

 في مختلف جوانب دعم العمليات 

 هيكل أداء اإلدارة: 13الشكل  

 

  

                                                      
في المائة من إجمالي  23ص و كلت 2017مقارنة بالسنوات السابقةص زادت مخصصات فموال دعم البرامج والدارة المقدمة إلى المكاتب القطرية زيادة كبيرة في عام  (72)

 المخصصات 

                 

        

                     ء

                    

                         

            

                     ء

        
                      

                       

               

                                                                                            

                      

         

                 

          

                      

           

             ء

          

        

               ء

          

        

            ء

                     

                

                       

                       

        

                    

         

                      

       

                      

                  

                  ء

           ء

              ء

           

        

                     ء

                             

              

         

        

         

           

           

             

               

       

            ء 

                



 76            ء      س    | 2017          ء             

 

 لدور المكاتب القليمية والمقر في دعم العمليات:وترصد ركائز النتائج الخمس الجوانب الرئيسية  -314

 االستراتيجية والتوجيهز ف(

 خدمات األعمال المقدمة إلى العملياتز ب(

 وضمان الجودةز اتالسياسات والتوجيه ج(

 الدعوة والشراكات وجمع التبرعات والتنسيق مع األمم المتحدةز د(

 الحوكمة والرقابة المستقلة  ه(

وتحتوي كل ركيزة من ركائز النتائج على مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تغطي مجاالت العمل الرئيسية لمختلف مكاتب  -315

  13وتيسر رصد استخدام الموارد طوال العامص على النحو المبين في الشكل  البرنامج

بشكل مستمر على مساهمات تزيد كثيرا عن توقعات خطة الدارة  البرنامجص حصل 2020-2018وكما لوحظ في خطة الدارة للفترة  -316

يسمح باالستثمارات في األولويات المؤسسية  وتشمل  2017رصيد في نهاية عام  البرنامجفي السنوات األخيرة  ونتيجة لذلكص كان لدى 

موال بسرعة لحاالت الطوارئص وتنفيذ من تخصيص األ البرنامجهذب األولويات التحوي ت إلى حساب االستجابة الفورية لتمكين 

خارطة الطريق المتكاملة وتعبئة الموارد من الجهات المانحة الفرادى  وتتسق األولويات مع ركائز النتائج والنواتج المدرجة في هيكل 

 فداء الدارة 

لمؤ رات األداء الرئيسيةص تليها فمثلة وتصف األقسام التالية فداء الدارة في كل ركيزة من ركائز النتائج  ويتضمن كل قسم مناقشة  -317

 فلف -على المبادرات المضطلع بها في هذا المجال  وترد المؤ رات كاملة في المرفق الرابع

 هةاالستراتيجية والوج :نتائج الركيزة ألف

قرارات قوية و فافة  المنظمة من خ ل اتخاذ البرنامجينص بيان الحصائل الخاص بركيزة النتائج هذب على ما يلي: "توجه قيادة  -318

على ففضل وجه ممكن"  وتشمل الركيزة جميع األنشطة والخدمات والمنتجات التي  البرنامجتتحسَّن باستمرار من فجل الوفاء بوالية 

 من خ ل مبادرات إدارة التغيير  البرنامجوباالستثمارات في تحسين فداء  للبرنامجتتعلق بالتوجيه االستراتيجي 

وتعكسان  (73)مؤ رات رئيسية لألداء لتعكس فثر العمل في ركيزة النتائج هذب  وهناك مؤ ران من مؤ رات الفئة الثانيةص وتُستخدم ث ثة -319

 ص ومؤ ر من مؤ رات الفئة األولى ومن المقرر وضع خطة له والب أ عنه بانتظام البرنامجفولويات إدارة 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 لتحقيق المعالم الرئيسية لخارطة الطريق المتكاملةالنسبة المئوية  1-1-ألف

  وبعد فن وافق المجلس على إطار خارطة الطريق المتكاملة 2017كان نشر خارطة الطريق المتكاملة من األولويات المؤسسية في عام  -320

في المائة من معالمها  100ق تقدما جيدا في نشر الطار على المكاتب القطرية وحق البرنامجص حقق 2016في نوفمبر/تشرين الثاني 

   2017الرئيسية في عام 

ص وافق المجلس 2017بلدا في إجراء االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع  وفي عام  60فكثر من  البرنامجوحتى اآلنص دعم  -321

رية مؤقتة قصيرة األجل  خطة استراتيجية قطرية كاملةص وخمس خطط استراتيجية قطرية مؤقتةص وث ث خطط استراتيجية قط 20على 

مكتبا قطريا بإعداد خطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتقاليةص وفقرها المدير التنفيذيص ليصل العدد الجمالي  37وبالضافة إلى ذلكص قام 

   2018ير/كانون الثاني ينا 1مكتبا في  65خارطة الطريق المتكاملة إلى للمكاتب القطرية العاملة في إطار 

ت الدروس المستفادة خ ل العام لتحسين إطار الخطط االستراتيجية القطريةص وهيكل ميزانية الحوافظ القطريةص وإطار النتائج واستُخدم -322

المؤسسيةص ولتبسيط عملية ترحيل الموارد  واستهدفت حلقات العمل القليمية التعلم وتعزيز القدرات في المكاتب القطرية والمكاتب 

                                                      
 على النحو المحدد في إطار النتائج المؤسسية  (73)
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ونظامه العالمي للمعلومات )ونجز( وفداة المكاتب القطرية  البرنامجمثل  بكة  البرنامجبنجاح إعادة تشكيل نظم  القليمية والمقر  وتم

 الستيعاب المتطلبات الجديدة وإقامة روابط واضحة بين الموارد والنتائج  2017لإلدارة الفعالةص كوميتص في عام 

 2017من المجلس في عام النسبة المئوية لتنفيذ السياسات المعتمدة  2-1-ألف

يقيس هذا المؤ ر مدى امت ك السياسات المعتمدة مؤخرا ألطر مؤسسية م ئمةص ومدى تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لهاص وما  -323

ي إذا كانت لديها آليات قائمة للرصد والتقييم  ويقيس المؤ ر النتائج في خمسة مجاالت وفقا للتوصيات الصادرة عن مكتب التقييم ف

لتقييم السياسات المحددة في إطار النتائج المؤسسية  ويُستخدم هذا المؤ ر للمرة  البرنامجص والتي تستند بدورها إلى معايير البرنامج

  وقد تفاوت التقدم المحرز 2015متوسط تنفيذ السياسات المعتمدة منذ عام  2017في المائة في عام  69األولىص وتعكس قيمته البالغة 

ل مفاهيم فو مجاالت عمل جديدة مثل تغير المناخص والتي اضطلع بشأنها بنسبة بين السي في المائة من األنشطة  59اسات التي تُدخل

 في المائة من فنشطتها المطلوبة  93المطلوبة للتنفيذص وتلك المبنية على السياسات القائمة سابقاص والتي نفذت 

 معدل مشاركة الموظفين 2-2-فأل

ج معدل م -324 من الجوانب  بدءاص البرنامجشاركة الموظفين في ركيزة النتائج فلف ألنه يعكس حصيلة مجموعة كبيرة من المبادرات في فُدرل

االتصاالت الداخلية والجوانب التشغيلية التي تؤثر تأثيرا مبا را على ظروف العمل والمعيشة لموظفي إلى  لدارةالمتعلقة حصرا با

 في نتائج الركيزة هذب تأثيرا مبا را فو غير مبا ر على المؤ ر   وتؤثر معظم األنشطة البرنامج

تستند النتائج المتعلقة بمعدل مشاركة الموظفين إلى التعليقات على االستقصاء العالمي آلراء الموظفينص الذي يُضطلع به عادة كل و  -325

م استخدام نتائجه لعداد تقرير األداء السنوي ص وسيت2018عام  فبريل/نيسان سنتين إلى ث ث سنوات  وفجري االستقصاء األخير في

  وفي حين فن 2015في المائةص من االستقصاء العالمي آلراء الموظفين لعام  70  وتأتي فحدث قيمة متاحة حالياص وهي 2018لعام 

 ادرات لزيادة مشاركةمبعدد من الب 2017مستويات المشاركة يحركها المديرون فساساص فقد اضطلعت  عبة الموارد البشرية في عام 

وضع برنامج رات وإعادة االنتدابص واص والنهج المعززة الكتساب المهدية والداريةارات القياتنمية المهبرامج الموظفينص بما في ذلك 

  البرنامجلجميع الموظفين الجدد في كل مكتب من مكاتب  عريفيت

 المبادرات

المعلومات من المشاورات والوثائق  البرنامجلب أ صنع القرار االستراتيجي والمساهمة في التحلي ت المؤسسية للعملياتص يجمع  -326

 المؤسسية واالجتماعات واألحداث االستراتيجية  وتشمل األحداث االستراتيجية فحداثا مثل اجتماع الدارة العالمي 

على عمليات الرقابة الداخلية وإدارة  2017  وركز اجتماع عام البرنامجويعد اجتماع الدارة العالمي اجتماعا سنويا لكبار موظفي  -327

إزاء  البرنامجص التي تسعى إلى تعزيز نهج البرنامج   وفصدر االجتماع مجموعة من نقاط العمل لجميع فجزاءالبرنامجالمخاطر في 

 سية وإعادة تشكيل ثقافة إدارة المخاطر لديه إدارة المخاطر المؤس

 مة إلى العملياتخدمات األعمال المقد :نتائج الركيزة باء

عمليات وإجراءات بطرق تُحقق التوازن بين ال مركزية  البرنامج: "يُنفذ ينص بيان الحصائل الخاص بركيزة النتائج هذب على ما يلي -328

والفصل بين الواجبات وما يصاحب ذلك من مزايا تحقيق وفورات في الحجم لدعم العمليات بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة 

بالنيابة عن العمليات  وتشتمل فيضا  واالقتصاد "  وتحتوي هذب الركيزة فساسا على المعام ت التي تقوم بها المكاتب القليمية والمقر

 والعمليات األخرى المدارة مركزيا  صعلى تصميم وتحديث نظم البرمجياتص التي تتم مركزيا لتحقيق وفورات الحجم

لبرامج  ويُصنف معظم العمل التي تقوم بها المكاتب القليمية والمقر في هذب الركيزةص وهي الركيزة األكثر ارتباطا بشكل مبا ر بنتائج ا -329

 وتُستخدم ث ثة مؤ رات فداء رئيسية لقياس التقدم في تنفيذ األنشطة في الركيزة باء  وهذب المؤ رات الث ثة كلها من مؤ رات من الفئة

 األولىص مما يعني فنه سيستمر الب أ عنها في المستقبل 
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 مؤشرات األداء الرئيسية

 الت الطوارئ الذين تم اختيارهم من قوائم داخليةالنسبة المئوية للموظفين المنتشرين في حا 1-باء

في المائة من الموظفين  8 21ص تم اختيار 2017  ففي عام البرنامجيعكس هذا المؤ ر فعالية وكفاءة نظام نشر موظفي الطوارئ في  -330

لديه عدد من اآلليات األخرى لدعم االستجابة لحاالت الطوارئص بما  البرنامجالمنتشرين في حاالت الطوارئ من قوائم داخلية  غير فن 

في ذلك الشركاء االحتياطيون وفريق الدعم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئص والقوائم الوظيفيةص 

القصد من قائمة االستجابة لحاالت الطوارئ فن تحل فبدا محل والقوائم القليميةص والتعيينات المبا رة من قبل الدارة العليا  ولم يكن 

وال يتعلق الط ق اللزامي من جانب المديرين  3هذب اآلليات األخرى  فقد ُصممت كآلية ل ستجابة لحاالت الطوارئ من المستوى 

 م الداخلية وال يتم إط قه إال من خ ل نظام القوائ 3إال باالستجابات لحاالت الطوارئ من المستوى 

 النسبة المئوية للكميات الطنية المناسبة التي تُسلم بالجودة المناسبة في الموعد المقرر إلى السكان المستهدفين 2-باء

يقيس هذا المؤ ر إلى في مدى توفر س سل المداد مدخ ت للعمليات بفعاليةص بما يعكس العمل المشترك للمكاتب القطرية والمكاتب  -331

في المائة من المدخ ت  48ص تم تسليم 2017مقر والتعاون مع السلطات المحلية والشركاء والمجتمعات المحلية  وفي عام القليمية وال

  المقررة بالجودة المناسبة وفي الموعد المقرر للسكان المستهدفين

 ن المستهدفينالنسبة المئوية للتحويالت القائمة على النقد المسلَّمة في الموعد المقرر إلى السكا 3-باء

لنطاق استخدامه للتحوي ت  البرنامجيعكس هذا المؤ ر فعالية وكفاءة طريقة التحوي ت القائمة على النقدص التي تزداد فهمية مع توسيع  -332

 (74)ا في المائة من التحوي ت القائمة على النقد في الشهر المقرر له 47فنه تم تسليم  2017القائمة على النقد  وتظهر النتائج لعام 

 المبادرات

ص قدمت المكاتب القليمية والُشعب في المقر توجيهات 2017في عام  البرنامجمع بدء اعتماد خارطة الطريق المتكاملة في جميع فنحاء  -333

مع المتطلبات الجديدة بدعم من البعثات الميدانية وحلقات العمل  البرنامجإلى المكاتب القطرية  وتم تكييف عمليات ووظائف 

والمشاوراتص ومن خ ل تطوير فدوات وتوجيهات مؤسسية  وبُذلت جهود خاصة لعداد المكاتب للتحديثات التقنية مثل ترحيل المواردص 

آلية مركزية للمعلوماتص  البرنامجاستحدث ذلكص  وهو فمر فساسي ل ستمرارية التشغيلية في مواجهة التغيير التنظيمي  وبالتوازي مع

 وتيسر الشراكات الجديدة وتنويع قاعدة الجهات المانحة لتسيير تدبير مواردب ص Salesforceاسمها 

مساعدة  البرنامجوعلى المستوى القطريص تجري دراسة وتحسين فعالية س سل المداد باستمرارص كما هو الحال في إثيوبيا  ويقدم  -334

ية في كل من ص حاد ولجاهيداص وهما من فكثر المناطق المعزولة والفقيرة في المنطقة الصومالية من البلد  واستغرقت الرحلة من غذائ

العاصمة القليمية ث ثة فو فربعة فيام حيث يقطع نهر ويب  بيلي الطريق المبا ر  ولتقليل وقت السفرص فنشأ فريق الهندسة التابع 

وبالتالي  – البرنامجمترا  وقلل المشروع من المسافة التي تقطعها  احنات  630مترا وطرقا فرعية بطول  80ل جسرا بطو للبرنامج

دوالر فمريكي سنويا في  400 000طن من انبعاثات ثاني فكسيد الكربون لكل رحلة و 2 3كمص مما وفر  800بأكثر من  –وقت السفر 

 خص ووصولهم إلى األسواق في ث ث  127 000تكاليف النقل والوقود  وتشير التقديرات فيضا إلى فن ذلك فدى زيادة حركة 

 مقاطعات 

 وضمان الجودة اتيهالسياسات والتوج :نتائج الركيزة جيم

على مستويات رفيعة في معاييرب الداخلية وسياساته  البرنامج: "يحافظ ينص بيان الحصائل الخاص بركيزة النتائج هذب على ما يلي -335

وفدواتهص ولديه موظفون قادرون على ضمان تصميم عملياته وتنفيذها للوفاء باحتياجات األ خاص الذين يخدمهم"  ولضمان مستويات 

في المعاييرص تحتوي هذب الركيزة على فنشطة مثل تصميم السياساتص وإعداد مواد لدعم تنفيذ السياسات واالستجابة لطلبات  رفيعة

المكاتب القطرية للحصول على التوجيه والدعم  وتشمل فيضا رصد االمتثال للسياساتص والعمل االستشاري الذي يقدمه الخبراء في 

                                                      
التحوي ت القائمة على النقد التي تم تسليمها بموجب اتفاقات مع الشركاء المنفذين: النسبة المئوية للكميات الطنية تم حساب مؤ رين رئيسيين لألداء باستخدام األغذية و (74)

 إلى السكان المستهدفين  لَّمة في الموعد المقررالمناسبة التي تُسلم بالجودة المناسبة في الموعد المقرر إلى السكان المستهدفينز والنسبة المئوية للتحوي ت القائمة على النقد المس
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المتثال  ويُنفذ األنشطة في هذب الركيزة المقر والمكاتب القليمية وتستكمل بعض الدعم المبا ر الذي الموضوعاتص وفنشطة الرقابة وا

 تقدمه الوحدات التقنية في الركيزة باء 

سية وركيزة النتائج جيم هي ثاني فكبر ركيزة من حيث األنشطة التي تقوم بها المكاتب القليمية والمقر  وتُستخدم ث ثة مؤ رات فداء رئي -336

 لقياس التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة في هذب الركيزة 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 النسبة المئوية للخطط االستراتيجية القطرية التي تفي بمعايير الجودة 1-جيم

الواردة في  ةبرامجيالمن المتوقع فن يكون للعديد من السياسات المعتمدة آثار مبا رة على التصميم التشغيلي فيما يتعلق بالجوانب  -337

الخطط االستراتيجية القطرية واألطر المنطقية وجوانب الدارةص مثل ميزانيات الحوافظ القطرية  وستؤدي الخدمات االستشارية وتوفير 

 معلومات كافية وذات صلة للموظفين إلى تحسين معايير الخطط االستراتيجية القطرية مع مرور الوقت 

طط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التي تفي بمعايير الجودة عند التقديم األول وتقاس النسبة المئوية للخ -338

عن طريق حساب التغيرات في خط الرؤية بين فول تقديم لوثيقة الخطة االستراتيجية القطرية فو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة 

 تي يجريها المجلس والعرض النهائي للموافقة عليها في دورة المجلس ذات الصلة إلى عملية االستعراض اللكتروني ال

خطط استراتيجية قطرية مؤقتة  ومن هذب الخطط الثماني  5خطة استراتيجية قطرية و 23ص وافق المجلس على 2017وفي عام  -339

ستعراض اللكتروني  وبالتالي فعتُبر فن النسبة في المائةص لتغيير في خط الرؤية بعد عملية اال 32والعشرينص خضعت ثماني خططص فو 

 في المائة تفي بمعايير الجودة عند فول تقديم  68المتبقية البالغة 

وبناء على الدروس المستفادة من الموجة األولى من الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةص فنشأت  -340

  البرامجاسعا من الموظفين من المقر والمكاتب القليمية والمكاتب القطرية لتبسيط عملية استعراض الدارة فريقا عام  استشاريا و

  2018 ومن المتوقع فن يؤدي ذلك إلى تغييرات في كيفية حساب مؤ ر األداء الرئيسي هذا في عام

 النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي لديها آليات للشكاوى والتعليقات 2-جيم

بالمساءلة فمام  البرنامجفمر حيوي للوفاء بالتزام  البرنامججود آليات الشكاوى والتعليقات واستخدامها بشكل كاف في عمليات إن و -341

السكان المتضررين  ومن الضروري فيضا ضمان فن ترتد المعلومات التي يتم الحصول عليها من خ ل هذب اآلليات في عملية اتخاذ 

زادت نسبة المكاتب  (75)بشأن المساءلة فمام السكان المتضررينص البرنامجيعكس التنفيذ الجاري الستراتيجية القرارات التشغيلية  وبما 

  2017في المائة في عام  86إلى  2016في المائة في عام  71التي لديها آليات للشكاوى والتعليقات من  (76)القطرية

 ُحزمة تدابير االستعداد للطوارئ واالستجابة لهاالنسبة المئوية لمكاتب البرنامج التي تستخدم  3-جيم

تدير  عبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها عملية االستعداد للطوارئ واالستجابة لها في المقرص ولكن يجري نشرها على جميع  -342

 البرنامج كونيالخبرة المختلفة لالمجاالت الوظيفية في المكاتب القطرية  ويعكس المؤ ر الجهد التنظيمي المبذول من خ ل مجاالت 

ل ستجابة لحاالت الطوارئ دون المساس بجودة العمليات فو س مة الموظفين  ويقيس المؤ ر بشكل مبا ر إلى في مدى تطابق  اجاهز

قدرتها على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها مع المخاطر المحددة عن طريق وضع إجراءات االستعداد  البرنامجمكاتب 

 الدنيا والمتقدمة 

لتشمل المزيد من إجراءات االستعداد الدنيا محددة السياق وإجراءات جديدة متعلقة بطرائق  2017وتم تجديد الحزمة في مايو/فيار  -343

ت القائمة على النقد  وتم توزيع نظام تتبع قائم على النترنت على المكاتب القطرية في نوفمبر/تشرين الثاني التحويل مثل التحوي 

                                                      
  بشأن المساءلة فمام السكان المتضررين  روما  البرنامجاستراتيجية   2017  البرنامج (75)

http://fscluster.org/document/wfps-strategy-accountability-affected  

مع المستفيدين من الفئة األولى )في استفادة مبا رة( والذين يمكنهم االستفادة  2017ها عمليات في عام ديمكتبا قطريا ل 72يتم حساب هذا المؤ ر باستخدام معلومات من  (76)

 وال يشمل المؤ ر المكاتب القطرية التي قامت بتنفيذ فنشطة تعزيز القدرات فقط من آليات الشكاوى والتعليقات  

http://fscluster.org/document/wfps-strategy-accountability-affected
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ص ولذلك لم يكن من الممكن حساب قيمة للمؤ ر من النظم العادية 2017  ولم يكتمل إدخال البيانات لهذا المؤ ر بحلول نهاية عام 2017

 في المائة كخط فساس  61البالغة  2016ص وستُستخدم قيمة عام 2018في عام  لهذا التقرير  وسيتم حساب القيمة

 المبادرات

  وكانت رحلة التعلم البرامجي واحدة من برامج التدريب الرئيسية التي فجريت البرنامجتشمل هذب الركيزة معظم مبادرات التدريب في  -344

 على مدى السنوات القليلة الماضية 

مجي إلى دعم موظفي البرامج والسياسات ومجموعة مختارة من المديرين القطريين ونواب المديرين القطريين وتسعى رحلة التعلم البرا -345

في اكتساب المعارف والمهارات لمساعدتهم على فن يكونوا فكثر نجاحا في وظائفهم وفي القضاء على الجوع  ويجري تنفيذ المبادرة 

خارطة الطريق المتكاملة  وال تساعد رحلة التعلم البرامجي الموظفين على قيادة التغيير بتنفيذ وتعميم  البرنامجفي وقت حرج يقوم فيه 

فحسبص ولكنها تضمن فيضا فنهم مجهزين للمساهمة بفعالية في عملية الخطط االستراتيجية القطرية في كل من فوضاع  البرنامجعبر 

 الطوارئ والتنمية 

ص تخرج 2017مكتبا قطريا بنجاح من المرحلة األولى من رحلة التعلم البرامجي  وفي عام  81موظفا من  253ص تخرج 2014ومنذ عام  -346

من رؤساء البرامج وغيرهم من قادة المستقبل في وظيفة  46مديرين قطريين ونواب مديرين قطريين و 7 –بلدا  33موظفا من  53

ص  كل الموظفون 2017بلدا  وفي عام  36موظفا من  46ص تم تقديم المرحلة الثانية إلى 2017ام السياسات والبرامج  كذلك في ع

في المائة من مجموعة المرحلة الثانيةص بما يعكس  40 نحوفي المائة من جميع المشاركين في المرحلة األولى و 30الوطنيون فكثر من 

 الموظفين في هذب الفئة األساسية من  البرنامجزيادة استثمارات 

فيضا موارد كثيرة في التدريب لتعزيز المهارات في المكاتب القطرية عند العمل مع الشركاءص  البرنامجوخ ل الفترة نفسهاص استثمر  -347

من خ ل تنظيم دورات مث  بشأن االنخراط مع الحكومات المضيفة للمديرين القطريين ونواب المديرين القطريينص وحلقات عمل بشأن 

فكثر من ربعهم من المديرين  –مشاركا  229مكتبا قطريا بحضور  81ت القليمية في خمس مناطق  و ارك فيها موظفون من الشراكا

وحضروا الدورات التدريبية المتعلقة بالمشاركة مع الحكومات  –القطريين ونواب المديرين القطريين ونواب المديرين القليميين 

 موظفا في حلقات العمل القليمية  176المضيفة و ارك 

 مع األمم المتحدةوالتنسيق  ،وجمع التبرعات ،والشراكات ،الدعوة :نتائج الركيزة دال

مع الحكومات المضيفة والمانحةص والمنظمات  البرنامج: "يتعاون ينص بيان الحصائل الخاص بركيزة نتائج الدارة هذب على ما يلي -348

غير الحكوميةص والقطاع الخاص لمواءمة األولويات وتعبئة المواردص والدعوة إلى القضاء على الجوعص ومشاركة وكاالت األمم المتحدةص 

بما في ذلك الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاص في المساهمة في تحقيق فهداف التنمية المستدامة " وتشمل هذب الركيزة فنشطة 

متعلقة بتعبئة الموارد والشراكات واالتصاالت والع مات المميزة والتنسيق بين وكاالت األمم المتحدة وبين القطاعات المختلفة  ونظرا 

يستند إلى جمع التبرعات والدعوةص فإن فموال دعم البرامج والدارة تُخصص على جميع المستويات  البرنامجويل ألن نموذج تم

الموجودة في عواصم الجهات المانحة فو تلك المخصصة  البرنامجالتنظيميةص بما في ذلك المكاتب القطرية  كما يتم تمويل مكاتب 

 من خ ل فنشطة في هذب الركيزة للتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى 

 وتُستخدم فربعة مؤ رات فداء رئيسية لقياس التقدم في تنفيذ األنشطة في هذب الركيزة  -349

 مؤشرات األداء الرئيسية

 النسبة المئوية الستقصاءات المجموعات التي تحقق مستويات مستهدفة ُمرضية 1-دال

 البرنامجإن نظام المجموعات آلية تنسيق فساسية في االستجابة لحاالت الطوارئص وبالتالي فهو موضع التركيز في جزء كبير من جهود  -350

الرامية إلى إقامة  راكات مع وكاالت األمم المتحدة األخرىص والمنظمات غير الحكومية والكيانات األخرى  ويقيس هذا المؤ ر إلى 

 –اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ واألمن الغذائي  –بدور قيادي  البرنامجوعات التي يقوم فيها في مدى تلبي المجم

 احتياجات الشركاء وتفي بتوقعاتهم 
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للحصول على تعليقات بشأن فعالية وكفاءة  2017وفجرى فريق المجموعة العالمية للوجستيات تسعة استقصاءات للمستخدمين في عام   -351

عندما  2016و 2015في المائة فنهم راضون عن المجموعةص بزيادة عن عامي  94مستجيباص ففاد  390جموعة  ومن بين فنشطة الم

ص فجرى فريق المجموعات فيضا تجربة الستقصاءات عن رضا العم ء فثناء 2017في المائة  وفي عام  92كان معدل الرضا قدرب 

في المائة من  70عد  هر من بدء االستجابة لحالة طوارئص عندما كان الهدف رضا حاالت الطوارئ الجديدة  وفجريت االستقصاءات ب

في المائة منهم  وفنجزت العملية في حالة االستجابة  90المشاركين عن المجموعةص وقبل وقف االستجابة فوراص عندما كان الهدف رضا 

 ونهاية االستجابة لحالة الطوارئ في المائة عن رضاهم في بداية  85لعصار ماثيو في هايتيص حيث ففاد 

ص فجرت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ استقصاءات في العراق ونيجيريا واليمن لتقييم مدى رضا 2017وفي عام   -352

في المائة من المشاركين في االستقصاء عن رضاهم عن الخدمات  88 نحوالمستخدمين عن خدمات المجموعة في هذب البلدان  وفعرب 

في  83في المائة  وزاد رضا المستخدمين في اليمن من  80تم نشرها ودعمتها المجموعة في هذب العملياتص متجاوزا الهدف البالغ التي 

بعد تحسن تنسيق المجموعة في البلد والجهود التي بذلها فريق المجموعة لتلبية  2017في المائة في عام  87إلى  2016المائة في عام 

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االستجابة النسانية  وحققت المجموعة فيضا فداء جيدا في نيجيريا حيث المتطلبات المتعلقة 

في المائة من المستخدمين رضاهم بعد الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق المجموعة في نيجيريا لزيادة جودة الخدمات وتلبية  96فبدى 

مشاركا كانوا راضين عن البرامج  93ى فن جميع المشاركين في االستقصاء البالغ عددهم الطلب بحلول جديدة  وتشير السج ت إل

 الذاعيةص والتدريب على الراديو والخدمات الصوتية القائمة على السواتلص وهو فمر غير مسبوق بالنسبة للمجموعة 

تعقيبات من الشركاء والمستخدمين في حاالت ص يعتزم فريق مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ مواصلة جمع ال2018وفي عام  -353

الطوارئ كجزء من فعمال الرصد والتقييم التي يضطلع بها  وسوف تسعى المجموعة إلى تعزيز رصد وتقييم الخدمات الجديدةص بما 

ات المجموعات في ذلك الخدمات للمجتمعات المحليةص لقياس فدائها  وستواصل المجموعة المشاركة مع الشركاء في تقييم جودة خدم

 المقدمة لعمليات الطوارئ وضمان فنها تلبي متطلبات المستخدمين 

في المائة منهم  عروا فن المجموعة تفي بتوقعات  70وقد فوضح االستقصاء السنوي لمجموعة األمن الغذائي العالمية لشركائها فن  -354

األداء القطري للمجموعةص التي تقيس فداء المجموعات في  منظماتهم في دعم برامج األمن الغذائي  وتدعم هذا االستنتاج نتائج رصد

ستة مجاالت وظيفية: دعم تقديم الخدماتز وإر اد القرارات االستراتيجية لمنسق الشؤون النسانية وفريق العمل النساني القطريز 

ال االستعداد للطوارئ وتخطيطهاز وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات المجموعاتز ورصد وتقييم األداءز وبناء القدرات الوطنية في مج

قدرب  2017بلدا  ملها االستقصاء في عام  21معدل رضا المستخدمين في والدعوة والمساءلة فمام السكان المتضررين  وكان متوسط 

 في المائة  77

 في عمليات الشركاء نواتجالنسبة المئوية إلنجاز ال 2-دال

  ويقيس البرنامجفي الميدانص والتي تؤثر تأثيرا مبا را على تحقيق حصائل  للبرنامجيقيس هذا المؤ ر فعالية الشراكات التشغيلية  -355

المؤ ر التقدم نحو نواتج األنشطة المقررة المنفذة مع الشركاءص خاصة من حيث فعداد المستفيدين والكمية الطنية والتحوي ت القائمة 

 في المائة من جميع النواتج المقررة في العمليات مع الشركاء  71 البرنامجص حقق 2017ي يتم تسليمها  وفي عام على النقد الت

 النسبة المئوية الحتياجات التمويل اإلجمالي التي يتم الوفاء بها 3-دال

جهود تعبئة الموارد المبذولة على جميع يمول بمساهمات طوعيةص فإن قيمة هذا المؤ ر تمثل انعكاسا مبا را ل البرنامجبالنظر إلى فن  -356

مليار دوالر  8 9مليارات دوالر فمريكي لدعم برنامج عمل قيمته  6 البرنامجص بلغت إيرادات مساهمة 2017  وفي عام فيهمستويات ال

ر فمريكي  وكان ذلك مليار دوال 1 7فمريكي  وبلغ إجمالي المساهمات الموقعة خ ل السنةص بما في ذلك المساهمات متعددة السنواتص 

  وفي عام 2017في المائة من برنامج عمل عام  68العام فيضا عاما قياسيا من حيث نسبة إجمالي المتطلبات المغطاةص والتي بلغت 

على زيادة نطاق مسارات التمويلص ويكثف انخراطه مع الجهات المانحة النا ئة ويستكشف فدوات مالية جديدة  البرنامجص سيركز 2018

آليات لجمع التبرعات لتوفير فرص إضافية للحصول على الموارد من فجل تلبية احتياجات برنامج عمله  ويعتبر تكثيف الشراكات و

 البرنامجوبرامجه  وستظل نوعية التمويل فولوية فيضا وسيتخذ  البرنامجمع الحكومات المضيفة فساسيا لتدبير الموارد ال زمة ألعمال 

 فموال يمكن التنبؤ بها بشكل فكبر وغير مخصصة خطوات لتشجيع توفير 
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 النسبة المئوية للرسائل المواتية في وسائط اإلعالم الرئيسية 4-دال

في وسائط الع م المحلية والدولية المختارةص وهو فمر مهم في بناء صورة إيجابية وإدارة  البرنامجيعكس هذا المؤ ر كيف يتم تصوير  -357

وابتداء من عام  (77)في المائة  5 95ص كانت نسبة الرسائل اليجابية في وسائط الع م الرئيسية قدرها 2017مخاطر السمعة  وفي عام 

  (2021-2018) وتعبئة الموارد منه راتيجية الشراكة الجديدة مع القطاع الخاصاهتمامه إلى تنفيذ است البرنامجفصاعداص سيوجه  2018

 وسيتم إدراج المؤ رات ذات الصلة باالستراتيجية في المستقبل 

 المبادرات

عدة آليات لتعبئة  البرنامج  ولدعم زيادة المساهماتص طبق 2017مساهمات قياسية في عام  البرنامجص تلقى 356كما ف ير في الفقرة  -358

الموارد من الجهات المانحة والحكومات المضيفة والمؤسسات العامةص بما في ذلك مساهمات غذائية عينية فو النقدية فو الخدمات 

مع الجهات المانحة المساهمة الحفاظ على ع قات  البرنامجاللوجستيةص وترتيبات التوفمة  وواصل رعاة الشراكات الذين عينهم 

جية مع فكبر الجهات المانحة وتقوية وتعزيز الع قات مع الجهات المانحة التي تشير إلى زيادة محتملة في مساهماتها  وتشمل استراتي

المكثفة مع الشركاء النا ئين مثل الصين وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي  البرنامجمشاركة  2017التطورات الملحوظة في عام 

 ؤسسات الماليةص ومع آليات مثل مصرف التنمية األفريقي والصندوق األخضر للمناخ ومجلس التعاون الخليجي والم

المرة األولى التي يتخذ فيها البرنامج في ( 2021-2018) وستكون استراتيجية الشراكة الجديدة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه -359

اطه مع القطاع الخاص  وستحدد االستراتيجية النهج المؤسسي خيارا استراتيجيا ل ستثمار في خطة طموحة لزيادة انخر البرنامج

وتتضمن بيانا واضحا لمكانيات جمع األموال من الشراكات مع القطاع الخاص وبناء  راكات معهص وجدوال زمنيا يشمل  للبرنامج

 معالما رئيسية وفهدافا بشأن التمويلص ومعلومات عن االستثمارات المطلوبة 

لدعم مديرتها التنفيذية وإدارتها العليا في  البرنامجخبرة  2017الوكاالتص طلبت هيئة األمم المتحدة للمرفة في عام وفي الشراكات بين  -360

تحديد الفرص المتاحة لتحقيق الوفوراتص وفي فن تصبح الهيئة فكثر سرعة في استجابتها وفن تدعم المكاتب القطرية بشكل ففضل  

فرقة عمل وقدم العديد من التوصيات المتوقع فن تؤدي إلى تحقيق مكاسب  البرنامجلمتحدة للمرفةص فنشأ وبالتعاون الوثيق مع هيئة األمم ا

مستدامة من حيث الكفاءة والفعالية  وتستلزم إحدى التوصيات تحديد المستويات الصحيحة لمركزية عمليات المعام ت في المقر 

 د البشرية والتمويل والمشتريات والمكاتب القليميةص والتي تغطي مجاالت مثل الموار

هي عملية إص ح األمم المتحدة  وبالتشاور الوثيق مع  2017ومن بين العمليات الرئيسية األخرى المشتركة بين الوكاالت في عام  -361

متحدة خ ل في وضع الطار االستراتيجي على نطاق منظومة األمم ال البرنامجالكيانات في منظومة األمم المتحدة النمائيةص ساهم 

فيضا في الدورة الرابعة والث ثين للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج التابعة  البرنامج  و ارك 2017النصف الثاني من عام 

المناقشة التي دارت على نطاق المنظومة بشأن  البرنامجلمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق  وقاد 

دي للتهديدات التي تواجه تحقيق فهداف التنمية المستدامة بطريقة متسقةص وبشأن تطبيق إطار تحليلي لدارة المخاطر والقدرة على التص

 البرنامجالصمودص وكيف كان يمكن لهذا الطار فن يغير استجابات األمم المتحدة لألحداث الماضية  وطلبت اللجنة فن يواصل 

 زيز استخدام الطار بالتعاون مع اآلليات والجهات الفاعلة األخرى االضط ع بدور رائد في تع

ومنظمة األمم المتحدة  البرنامجوفي مناقشة منفصلة عقدها مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيقص ُكللف  -362

 بتكار بشأن البيانات  ومن خ ل مجموعة من حلقات العمل للطفولة )اليونيسف( باال تراك في قيادة الجهود الرامية إلى إنشاء مختبر ل

م مقترح إلى لجنة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالدارة بشأن إنشاء مبادرة جديدة مشتركة بين  والمناقشات مع كبار القادةص قُدل

درة  وستعمل المبادرةص التي ستُدمج في  بكة األمم الوكاالت تركز حصرا على االبتكار في مجال البياناتص وفقرت اللجنة تلك المبا

المتحدة ل بتكارص على تحسين تبادل المعارف وإدارة الشراكات وتعزيز قدرات االبتكار في مجال البيانات في على نطاق منظومة األمم 

 المتحدة 

                                                      
  في المائة 97في المائة و 97في المائة و 92في المائة و 96قدرها  2017نتائج األرباع األربعة من عام  (77)
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 بكة األمم المتحدة ل بتكارص وهي مجتمع غير رسمي وتعاوني لمبتكري األمم المتحدة   البرنامجوبالتعاون مع اليونيسفص يترفس  -363

ولزيادة فثرها ومدى وصولهاص ستقوم الشبكة بتعيين منسق بدوام كامل ودعم إضافي  كما ستستخدم رؤاها ومدى وصولها واتصاالتها 

متحدة المعني بالتنسيق وكياناته ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة في تقديم المشورة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم ال

 باالبتكار 

 الحوكمة والرقابة المستقلة :ركيزة النتائج هاء

الحوكمة الر يدةص ويقدم ضمانات إلى الجهات البرنامج : "يطبق ينص بيان الحصائل الخاص بركيزة نتائج الدارة هذب على ما يلي -364

ات عن األداء"  وتشمل هذب الركيزة األنشطة المتعلقة بالمساعدة المقدمة لتشغيل المجلس واألنشطة ذات الصلةص المانحة وينشر المعلوم

ووظائف التقييم المستقلةص والتحقيقات ومراجعة الحساباتص وبعض مبادرات الشفافية  وتتم األنشطة بموجب هذب الركيزة في المقر 

 حصرا  

 سية لقياس التقدم في تنفيذ األنشطة في هذب الركيزة وتُستخدم ث ثة مؤ رات فداء رئي -365

 مؤشرات األداء الرئيسية

 النسبة المئوية لإلجراءات المطلوبة في دورات المجلس المنفذة في المواعيد النهائية المتفق عليها والمسجلة في جداول المتابعة 1-هاء

في تنفيذ الطلبات والتوصيات التي يقدمها المجلس خ ل دوراته الرسميةص بالضافة إلى القرارات  البرنامجيقيس هذا المؤ ر فعالية فمانة  -366

المعتمدة رسميا  ويتم حساب المؤ ر من قائمة بإجراءات يتم إعدادها بعد كل دورة من دورات المجلس ويقرها مكتب المجلس التنفيذي  

  2017نفيذ  وتم تعريف المؤ ر واستخدامه ألول مرة في عام ويكون كل إجراء متفق عليه مصحوبا بجدول زمني للت

في المائة من الجراءات التي طلبها المجلس في دورات المجلس األربع التي عقدت بين  6 92 البرنامجص فكمل 2017وفي عام  -367

 31يناير/كانون الثاني و 1والتي كان الموعد النهائي لتنفيذها بين  2017ونوفمبر/تشرين الثاني  2016نوفمبر/تشرين الثاني 

  2017ديسمبر/كانون األول 

 عدد توصيات المراجعة عالية المخاطر التي لن تنفذ حتى اآلن 2-هاء

ص البرنامجإن التوصيات المستمدة من نتائج تقارير الرقابة المستقلة والخارجية توجه التحسين المستمر في برامج وسياسات وعمليات  -368

جزءا حيويا من تصميم وتنفيذ العمليات  ويقيس هذا المؤ ر إلى في مدى تستجيب الدارة بفعالية للتوصيات وتعد معالجة هذب التوصيات 

توصية لم تنفذص وهي فكثر من التوصيات  30ص كانت هناك 2017المتعلقة بالمخاطر العالية التي تكشف عنها تقارير المراجعة  وفي عام 

فن المحرك الرئيسي وراء هذب الزيادة هو التحول  البرنامج  ويرى 2016والمسجلة في عام االثنين والعشرين التي لم تكن قد نُفذت 

نحو المراجعات المواضيعية ومراجعات المكاتب التي تنطوي على مخاطر فعلى كجزء من استراتيجية المراجعة الخاصة بمكتب 

سنويص فإن هذا المؤ ر يقيس إلى في مدى تستجيب الدارة بفعالية المفتش العام  وفي حين يتم تناول توصيات التقييم في تقرير التقييم ال

ص وهو فقل من التوصيات الثماني 2017للتوصيات الرئيسية الناجمة عن المراجعات  وكانت هناك فربع توصيات لم تنفذ بعد في عام 

  2016المسجلة في عام 

 ية للشفافية في المعونةترتيب البرنامج في مؤشر الشفافية الخاص بالمبادرة الدول 3-هاء

ص بخ ف خارطة الطريق المتكاملة  وكان للبرنامجيعتبر هذا المؤ ر في الركيزة هاء كأحد فهم مؤ رات مبادرات الشفافية الرئيسية  -369

يد  وتقوم ص وجودة بياناته المنشورة معترف بها بشكل ج2012مشاركا نشطا في المبادرة الدولية للشفافية في المعونة منذ عام  البرنامج

جات لوحة معلومات المبادرة الدولية للشفافية في المعونة بتقييم جميع النا رين في المبادرة الدولية للشفافية في المعونة من خ ل منح در

د ذلك بشأن ث ثة فبعادص وفقا لما إذا كان تم نشرها في الوقت المناسب وحسب درجة التطلعية فيها و موليتها  ويتم تعديل الدرجات بع

 بنسبة )قيمة( فنشطة كل نا ر المشمولة في بيانات المبادرة الدولية للشفافية في المعونة )التغطية( ويتم ترتيب النا رين وفقا للنتائج

على مركزب  البرنامج  وحافظ 95( كان المركز األول في الترتيب ودرجة قدرها 2016المعدلة  وخط األساس لهذا المؤ ر )من عام 

وكالة ومنظمة معونة تشارك في المبادرة الدولية للشفافية في المعونة  وكانت آخر درجة في عام  500الترتيب بين فكثر من األول في 
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بتقاسم بياناته المالية في الوقت المناسب  البرنامجص مما يعكس التزام 2016ص وهي قريبة من المستوى المسجل في عام 94قدرها  2017

 وبطريقة  فافة 

 تالمبادرا

إلى دمج استخدام التقييم وتخطيطه بشكل منهجي في دورة السياسات والبرامج كجزء من عمله لدعم  2017في عام  البرنامجسعى  -370

ط صنع القرارات االستراتيجية المستنيرة  وتشمل األمثلة على هذا العمل إعداد التقارير التجميعية للتقييمات القليمية لدعم صياغة الخط

لتمكين المكاتب القطرية من إصدار تكليف بإجراء  البرنامجقطريةص وتقديم الدعم المؤسسي لوظيفة التقييم ال مركزي في االستراتيجية ال

 التقييمات التي تساعدها على تلبية احتياجاتها التعليمية وإدارة هذب التقييمات 

في المائة من  83وضعت  (78)ص2016العادية الثانية لعام وفيما يتعلق بإنجاز برنامج عمل المجلس لفترة السنتين المعتمد في الدورة  -371

  ويسرت فمانة المجلس عددا كبيرا من فحداث المجلسص بما في ذلك 2017البنود المقررة على جداول فعمال دورات المجلس في عام 

ث ث دورات رسمية ودورة استثنائية واحدةص وعدة مشاورات غير رسميةص واجتماعات مائدة مستديرة وإحاطاتص واجتماعات للمكتب  

ت األمانة الدعم فيضا إلى اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات وإلى الزيارات الرفيعة المستوى  و ملت األنشطة ذات الصلة وقدم

 بالمجلس زيارات ميدانية ألعضاء المجلس والمشاركة في االجتماع المشترك لألجهزة الرئاسية لصناديق األمم المتحدة وبرامجها 

العمليات المتعلقة بوضع واستعراض الخطط االستراتيجية القطريةص زاد حجم عمل فمانة  وال سيما لةصومع تنفيذ خارطة الطريق المتكام -372

( وفي تيسير المشاورات غير 2016في المائة مقارنة بعام  33المجلس بشكل مطردص سواء في إعداد وثائق المجلس )بزيادة نسبتها 

 ص بناء على طلب فعضاء المجلس 2017لرقابة خ ل عام الرسمية  كما طُلب عقد اجتماعات إضافية بشأن مسائل ا

الستعراض وإعادة تحديد الطريقة التي يقدم بها للبرنامج وفيما يتعلق بالشفافيةص كان تنفيذ إطار خارطة الطريق المتكاملة فرصة  -373

إط ق بوابة  البرنامجص يتوقع 2018الثاني من عام  فصلالمعلومات الحيوية إلى الدول األعضاء والشركاء من الجهات المانحة  وفي ال

إلكترونية تتيح للدول األعضاء إمكانية الوصول إلى معلومات عن البرامج على مستوى النشاط والتمويل واألداء في البلدان العاملة 

المستدامة(  بموجب إطار خارطة الطريق المتكاملة  وستتاح معلومات التخطيط حسب البلد والنتيجة االستراتيجية )غاية التنمية

والحصيلة االستراتيجية والنشاط والسنة وستتضمن متغيرات مثل طرائق المساعدة  وسيتم تحديث البوابة اللكترونية دوريا بمعلومات 

عن النفقات وصافي متطلبات التمويل والمساهمات من الموارد والنواتج المحققة ومؤ رات األداء  وإلى فن تعمل البوابةص سيتم توفير 

المعلومات من خ ل وثائق خطة إدارة العمليات القطرية وخطة الدارة  وسيتم دمج المعلومات والبيانات الواردة من هذين  هذب

 فصاعدا  2018المصدرين في البوابة اللكترونية اعتبارا من يونيو/حزيران 

من مراجع الحسابات الخارجي  كما قُدمت المعلومات  كشوفه المالية في الموعد المقرر وتلقى رفيا ال تشوبه فية تحفظات البرنامجونشر  -374

 المالية دوريا إلى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس وفقا للجداول الزمنية المحددة 

 القيمة مقابل المال

وارد المتاحة بأكبر على فنه سيركزص عند تنفيذب لواليتهص على القيام باألعمال التي يكون األنسب للقيام بها بالم البرنامجيشدد بيان رسالة  -375

ليجاد الطرق التي تتسم بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة واالقتصاد في  البرنامجقدر ممكن من فعالية التكاليف  كما يرد حافز 

ة" المنشورين تنفيذ برنامج عمله في "دليل المكاتب القطرية لإلب أ عن القيمة مقابل المال" ودليل "القيمة مقابل المال من خ ل الدار

على تحقيق نتائج برامجه )الفعالية(  البرنامجوفي هذا السياقص يستند تقييم القيمة مقابل المال إلى قدرة  (79) 2015في يناير/كانون الثاني 

 وقدرته على تحقيق هذب النتائج بأفضل طريقة ممكنة )الفعالية والكفاءة واالقتصاد( 

وتشير النتائج الوارد وصفها في الجزفين الرابع والخامس من تقرير األداء السنوي والتحليل األولي للمركز المالي الوارد في الجزء  -376

 يثبت درجة معقولة من الفعالية والكفاءة واالقتصاد: البرنامجالثاني إلى فن 

                                                      
(78) WFP/EB.2/2016/11/Rev.1  

من  نواتجلالداخلية هذبص فإن "االقتصاد" يعني خفض تكاليف الموارد المستخدمة في في نشاطص مع مراعاة الحفاظ على الجودةز والكفاءة تعني زيادة ا البرنامجوفقا لوثائق  (79)

 من النشاط معينص مع مراعاة الحفاظ على الجودةز والفعالية تعني النجاح في تحقيق الحصائل المنشودة  ناتجمدخ ت معينة فو تقليل المدخ ت ل
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لتحقيق األهداف االستراتيجية المتعلقة بهدف  البرامجائج فن فداء : يبين تحليل المؤ رات على مستوى النت)الفعالية( البرامجفداء  ف(

فعاال في االستجابة لحاالت الطوارئص وفسهم في  البرنامج  وكان 2017كان إيجابيا بشكل عام في عام  2التنمية المستدامة 

برامج ع ج سوء التغذية والوقاية منه في المناطق التي تزيد فيها معدالت سوء التغذيةص ودعم فصحاب الحيازات الصغيرة 

القدرات جزء ص فإن تقييم الفعالية ليس بنفس الوضوح  وفي حين فن تعزيز 17 حول العالم  وبالنسبة لهدف التنمية المستدامة

في عدد من المكاتب القطريةص فإن البيانات لم تكن كافية للسماح بإجراء تقييم لألداء على  البرنامجمتزايد األهمية من عمليات 

في المائة من  59من تحقيق األهداف لنسبة  البرنامجالمستوى المؤسسي  غير فنه كما هو مبين في الجزء الرابعص فقد تمكن 

 في المائة منها  74وإظهار بعض التقدم لنسبة مؤ رات الحصائل 

: تم الب أ فيضا عن فداء إيجابي عموما ألداء الدارة في المكاتب القطرية والمكاتب فداء الدارة )الفعالية والكفاءة واالقتصاد( ب(

ي المائة من فهداف مؤ رات ف 72ص حققت المكاتب القطرية في المتوسط 309القليمية ومكاتب المقر: كما هو مبين في الفقرة 

األهداف في ثماني وفحرز  البرنامجمن مؤ رات فداء الدارة األخرى المبلغ عنهاص حقق  19الدارة الخاصة بها  ومن بين 

بعض التقدم فيما يتعلق بالمؤ رات المتبقية البالغة فحد عشر  وهناك فدلة إضافية على التقدم اليجابي تقدمه المبادرات المحددة 

 لوارد وصفها في األقسام المتعلقة بكل ركيزة من ركائز نتائج الدارة ا

: يشير تحليل األداء المالي الوارد في الجزء الثاني إلى فن المركز المالي جيد عموما  ويشير االقتصاد )فداء البرامج والدارة( ج(

يادات صغيرة نسبيا في تكاليف الموظفين والتكاليف بز 2017ة فكبر في عام برامجياستطاع تحقيق نواتج البرنامج فيضا إلى فن 

 2016األخرى  وفي حين فن وفورات الحجم يمكن فن تفسر هذا النجاز بشكل جزئيص فإن التغيير في تكوين النفقات بين عامي 

طبيق خطوط يشير إلى فنه كانت هناك مكاسب في الكفاءة فيضا  وسيتيح نشر خارطة الطريق المتكاملة بشكل كامل وت 2017و

   2018التخصيص الجديدة وركائز النتائج في خطة الدارة إجراء تحليل مؤسسي قاطع لتقرير األداء السنوي لعام 

 التواصل مع المستفيدين: استخدام المنصات الرقمية لتسجيل المستفيدين ومعلوماتهم

توسيع نطاق استخدام منصته الرقمية المؤسسية لدارة المستفيدين والتحوي تص سكوبص وتنفيذ مبادرات رقمية لتعزيز  البرنامجواصل  -377

ص زاد عدد الهويات الشخصية للمستفيدين والمستفيدين المحتملين المخزنة 2017األداء وتعزيز الضوابط في المكاتب القطرية  وفي عام 

بلدا في مراحل مختلفة من تطبيق األدوات المعيارية  64مليون  وفي نهاية العامص كان  3 25لى مليون إ 2 19في منصة سكوب من 

للمستفيدين والتحوي تص حيث استخدمت معظم هذب البلدان سكوب للتسجيل فو التحوي ت فو كليهماص بما في ذلك في ست حاالت طوارئ 

 (80) 3 من المستوى

خطوات لوضع  البرنامجاتخذ  (81)ص2017ونشرب في عام  لحماية البيانات الشخصية والخصوصية جالبرنامومع االنتهاء من إعداد دليل  -378

إطار فكثر قوة لضمان فمن البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيدينص بدءا بالحصول على الموافقة المستنيرة كممارسة معيارية خ ل 

  البرنامجفنشطة تسجيل المستفيدين في 

 برنامج ككلالمؤسسة والالتحسينات على نطاق 

في عام  البرنامجتحققت مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة في كل من التحوي ت القائمة على النقد وتحوي ت األغذية في جميع عمليات  -379

 كتلإلى تحسين الكفاءة واالقتصاد عن طريق استخدام تقنية س سل  البرنامج  فبالنسبة للتحوي ت القائمة على النقدص سعى 2017

الجئ سوري ثمن  500 10( لخفض تكاليف التسليم  ففي مخيم األزرق باألردنص يدفع اآلن blockchainsالبيانات "بلوك تشين" )

مليون دوالر فمريكي من خ ل هذا النظام في فكثر  1 2ص تم دفع فكثر من 2017غذائهم من خ ل منصة بلوك تشين  ومنذ مايو/فيار 

التحول من مقدمي الخدمات المالية التقليديين إلى تقنية بلوك تشين العديد من المزاياص بما في ذلك إلغاء  معاملة  وقد حقق 000 250من 

في المائة ويفرضها مقدمو الخدمات الماليةز وانخفاض في المخاطر المتعلقة بمدفوعات  5 1معظم الرسوم المصرفية التي تبلغ نسبتها 

ى الدفع المسبق لمقدمي الخدمات الماليةز وحماية خصوصية المستفيدينص حيث لم تعد هناك ما بعد الحدث عن طريق إزالة الحاجة إل

                                                      
 في بنغ ديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ونيجيريا وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية  (80)

  https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/متاح على  (81)

https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
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حاجة إلى تقاسم بيانات المستفيدين مع مقدم الخدمة المالية لجراء التوزيعاتز والمزيد من المساءلة من خ ل تسوية المعام ت في 

 فقل من العمليات الدارية  الوقت الفعليز والمزيد من الرقابة والسرعة بفضل وجود عدد

مليون دوالر فمريكي في  140بتحقيق مكاسب في النتاجية قيمتها  البرنامجوبالنسبة لتحوي ت األغذيةص ففادت  عبة سلسلة المداد في  -380

لتحسينات مليون وجبة إضافية للمستفيدين  ونتجت هذب الكفاءات فساسا عن التغييرات وا 400-300ص وهو ما يُترجم إلى 2017عام 

يل التنظيمية األخيرةص بما في ذلك التخطيط المتكامل لسلسلة المداد من نقطة البداية إلى نقطة النهاية واالستخدام األمثل آلليات التمو

من األغذية للممارسات القياسية للصناعة واستخدام المعلومات  البرنامجبالسلف مثل مرفق الدارة الشاملة للسلعز وامتثال مشتريات 

 السوقيةز واالبتكارات 

 

 توزيع مكاسب اإلنتاجية، حسب مجال سلسلة اإلمداد: 14الشكل 

 

الجديدص نظام النشر المكون من  وهو نشرص بالتعاون مع القطاع الخاصص نظام المظ ت 2017وكان هناك ابتكار تم إدخاله في عام  -381

حلقاتص لسقاط الزيوت النباتية واألغذية المغذية المتخصصة جوا في جنوب السودان  ويتيح هذا النظام إسقاط األغذية جوا من  3

لعملية على مرتفعة التكاليفص ويقلل الخسائر في الميدانص مما ساعد االالطائرات ذات األجنحة الثابتةص بدال من رح ت المروحيات 

تجار التجزئة  البرنامج  ومن خ ل مبادرات مبتكرة فخرىص ساعد 2017مليون دوالر فمريكي في كفاءات التكلفة في عام  32تحقيق 

المحليين على تحسين س سل المداد الخاصة بهم من فجل خفض األسعارص وزيادة توافر السلع المغذيةص وزيادة الشفافية في منافذ البيع 

مليون دوالر فمريكي بفضل انخفاض األسعار نتيجة  13ص زادت القوة الشرائية للمستفيدين في لبنان بمقدار 2017ئة  وفي عام بالتجز

تحسين س سل المداد الخاصة بالبيع بالتجزئة  وكان من المحركات الرئيسية لهذا التحسن هو تنظيم صغار تجار التجزئة من فجل 

 تيسير الشراء بكميات كبيرة 

فيضا مكاسب في النتاجية من خ ل طرائق العقود الجديدة لشراء األغذيةص واستكملها بمعلومات سوقية واختيار السلع  البرنامجوحقق  -382

عن طريق استبدال الحمص  2017مليون دوالر فمريكي في عام  7 26الغذائية المناسبة  ففي الجمهورية العربية السوريةص تم توفير 

عندما ارتفع سعر الحمص  والمنتجان لهما نفس القيمة الغذائية ويستوفيان فيضا تفضي ت المستفيدين  وبالمثلص بالبازالء الخضراء 

مليون دوالر فمريكي من مكاسب النتاجية عن طريق تحسين مكونات سلة األغذية  وتم دعم  14في العراق فكثر من  البرنامجحقق 

 البرمجيات الداخلية تمت مناقشته في الجزء السادس هذا العمل ببرمجية فوبتيموسص وهي نظام من 

%29

%29

%18

%16

%5 %3

       

           –         
                      

                     

                                    

                      

       

            –         

          

            –         
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عدة سياسات  البرنامجص فدخل 2017وبُذلت جهود فيضا لتبسيط ترتيبات سفر الموظفين من فجل زيادة الكفاءة واالقتصاد  وفي عام  -383

يوما  14ء تذاكر السفر الجوية قبل لخفض تكاليف سفر الموظفينص بما في ذلك إلغاء بدل القامة اليومي عند السفر جوا فثناء الليل و را

األخير  فصلمن السفر لحضور االجتماعات واألحداث المقررة  ومن المتوقع فن يؤدي برنامج الفنادق الجديدص الذي تم إط قه في ال

 في المائة  25بنسبة تصل إلى  البرنامجالتي يتحملها  ص إلى تخفيض تكاليف بدل القامة اليومي2017من عام 

 األعمال في عمليات إدارة الفواتير والدفع والصرفتحويل 

 رعت وحدة الحسابات المستحقة الدفع ووحدة الخزانة في المقر في تنفيذ برنامج تغيير متعدد السنوات لتحسين إدارة الفواتير  -384

عن طريق إدخال فداتين رقميتين: مدير االتصاالت المصرفية ونظام تتبع الفواتير  وتُستكمل هاتان  البرنامجوالمدفوعات والصرف في 

 األداتان بتغييرات إجرائية تسعى إلى تحقيق فقصى إمكاناتهما 

لضوابط   ويهدف إلى تحسين االمتثال وا2014وبدف برنامج التغيير "مدير االتصاالت المصرفية" القائم على نظام ونجز في عام  -385

مبا رة بشبكة النظام المصرفي سويفت  وتعمل األداة الجديدة على تقليل وتنسيق فنشطة الدفع  البرنامجالداخلية من خ ل ربط 

والصرفص وزيادة الكفاءة والتوحيد القياسي  ويعمل برنامج مدير االتصاالت المصرفية القطري من خ ل اتفاقات طويلة األجل مع 

 800مكتبا وتم تدريب فكثر من  50ختارة  وحتى اآلنص تم تفعيل برنامج مدير االتصاالت المصرفية ألكثر من البنوك الشريكة الم

تمديد برنامج مدير االتصاالت المصرفية لعشرة بلدان إضافية على األقل كل عام حتى يتم  البرنامجمستخدم على استخدامه  ويعتزم 

 توصيل جميع المكاتب 

وحدة الحسابات المستحقة الدفع فداة نظام تتبع الفواتيرص التي تم تطويرها داخليا بالتعاون مع  عبة تكنولوجيا ص فطلقت 2016وفي عام  -386

المعلومات  ومن السهل تطوير األداة وتعديلها لما يناسب الغرض وتستخدم تكنولوجيا ال تتطلب الحصول على تراخيص وغير مكلفة 

من نشر نظم تتبع الفواتير عالمياص ووصلت حتى إلى المكاتب الصغيرة جدا في الميدان   امجالبرنفي نشرها وتحديثها  وقد مّكن ذلك 

ص كان يتم استخدام نظام تتبع الفواتير في المقرص وجميع المكاتب القليميةص و بكة مستودعات األمم المتحدة 2017وبحلول نهاية عام 

وثيقة من  70 000مستخدمص وتمت معالجة فكثر من  2 000دريب فكثر من مكتبا قطريا  وتم ت 25ل ستجابة النسانيةص وفكثر من 

  2017 خ ل نظام تتبع الفواتير في عام

وفُجري استقصاء للمكاتب القطرية التي استخدمت نظام تتبع الفواتير ألكثر من ستة ف هر  وففادت المكاتب بانخفاض متوسط وقت  -387

في المائة  كما ف ارت إلى العديد من الفوائد  43خفاض في إعادة العمل المطلوب بنسبة في المائة وان 50معالجة الفواتير بأكثر من 

  وتشمل هذب الفوائد تحسين استمرارية األعمال واالستعدادص وعدم فقدان البرنامجاألخرى بما يتما ى مع فهداف التحول الرقمي في 

 وقضاء وقت فقل في التحقيقات والرد على االستفسارات  (82)للحقيقة"ص الوثائقص وتحسين التواصل والتعاون بين الوظائفص "نقاط واحدة

ويتمثل الهدف النهائي لبرنامج تحويل فعمال الحسابات المستحقة الدفع في زيادة التوحيد والمساءلة في عمليات إدارة الفواتير والدفع  -388

ونظام تتبع الفواتير وإجراءات التشغيل القياسية الجديدة    ويعتبر برنامج مدير االتصاالت المصرفيةالبرنامجوالصرف في جميع مكاتب 

 خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف 

 التقدم في إدارة شؤون العاملين في البرنامج

  وبالضافة إلى تحسين التعيين 2018ص وضعت  عبة الموارد البشرية فسس التغيرات الكبرى المقرر إجراؤها في عام 2017في عام  -389

فيضا االنتقال من التعيين التقليدي نحو توفير الموارد من القوى العاملة وتعيينها بشكل  2017لحاالت الطوارئص  هد عام  في االستجابة

استباقي  ولتيسير هذا النهج الجديدص فنشأت  عبة الموارد البشرية "مجموعة المواهب الدولية المستقبلية" من المر حين الذين سبق 

من تحسين نوعية وسرعة االختيارص وتوفير فرص وظيفية جديدة  البرنامجلية  وتُمّكن هذب المجموعة فرزهم لشغل الوظائف الدو

ص وجمع تحلي ت ففضل وزيادة اهتمامه بالتنوع والتكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة  وفعادت  عبة الموارد البرنامجلموظفي 

فمين عام رتبة إلى  2-ف رتبةعملية تعيين لموظفين دوليين خارجيين من  148البشرية تجديد برنامج التدريب الداخليص واستكملت 

                                                      
 بمعنى فنه يتم تخزين كل عنصر بيانات في موقع واحد فقط داخل النظام  (82)
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وهو عدد غير مسبوق  وتم تصميم إطار جديد لتخطيط القوى العاملة وتجربتهص واستُخدمت لوحات المعلومات واألدوات  –مساعد 

 التحليلية الجديدة لزيادة فعالية عملية إعادة التعيين 

 رع  (83)ص2017منظومة األمم المتحدة بشأن التكافؤ بين الجنسين التي وافق عليها األمين العام في سبتمبر/فيلول وتمشيا مع استراتيجية  -390

في العمل على وضع خطة عمل بشأن التكافؤ بين الجنسينص وفصبحت في المراحل النهائية للتصديق من قبل الدارة  وتحدد  البرنامج

سية: الحصول على المواهبص والتطوير الوظيفي وتنمية القدراتص والمشاركة والرفابص خطة العمل إجراءات في فربع ركائز فسا

 والمساءلة  

وفُحرز تقدم مستمر في إدارة األداء  ولتنسيق وتبسيط ممارسات إدارة األداءص تم تمديد نطاق عملية االختبار على النترنت لتشمل  -391

لوطنيين المعينين حديثا في المكاتب المختارة بإكمال عملية االختبار من خ ل نفس الموظفين الوطنيين  ويسمح هذا التحسين للموظفين ا

األداة على النترنت المستخدمة في عمليات إدارة األداء األخرى  وظلت معدالت إكمال عمليات إدارة األداء للموظفين العاملين بعقود 

اءة( من بين األفضل في األمم المتحدةص ونُشرت العديد من مبادرات تنمية محددة المدة والموظفين الدائمين )عملية تعزيز األداء والكف

 القدرات بشأن توفير التعقيبات الفعالة والتصدي لقصور األداء 

ص تواصل  عبة الموارد البشرية االنخراط مع المكاتب القليمية والمكاتب 2018ولدعم تنفيذ إطار خارطة الطريق المتكاملة في عام  -392

استعراضات المواءمة التنظيميةص التي تهدف إلى ضمان وجود هياكل تنظيمية فعالة وعدد كاف من الموظفين الذين لديهم  القطرية في

المهارات الصحيحة لتنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية  وبدفت  عبة الموارد البشرية تنفيذ مشروع المواءمة التنظيميةص الذي سيساعد 

لتنظيمية فكثر استراتيجية واتساقا  ولدعم عملية االستعراضص قامت  عبة الموارد البشرية فيضا بتجديد على فن تكون االستعراضات ا

ص سيتم اختبار حزمة األدوات 2018دينامي"ص وهي متاحة اآلن لجميع المستخدمين المحتملين  وخ ل عام  برنامجحزمة فدوات "تصميم 

بادئ توجيهية وفدوات عملية إضافية  وتواصل  عبة الموارد البشرية تعزيز قدرة في استعراضات المواءمة التنظيمية وإثرائها بم

الموارد البشرية العالمية من خ ل بعثات المواءمة التنظيميةص استنادا إلى منهج التعلم الخاص بخارطة الطريق المتكاملةز وفي عام 

 بشرية من موظفي الموارد ال 80ص قُدم تدريب وجها لوجه إلى فكثر من 2017

وفدت إلى تقليل األعباء الدارية للموظفين والمديرين وموظفي الموارد  2017واستمرت عمليات رقمنة  عبة الموارد البشرية في عام  -393

 البشريةص مما فتاح مساحة فكبر ألنشطة إضافة القيمة:

الدارية القائمة على البيانات بعدد قليل  تم توسيع منصة الخدمة الذاتية مما سمح للموظفين والمديرين بإكمال عدد من المهام ف(

 من النقرات وفي الوقت نفسه تحديث السج ت في نظام ونجز تلقائيا 

 في المائة  30خفض وقت عملية التعيين بنسبة  2016تشير التقديرات إلى فن نظام التعيين اللكتروني الذي فُطلق في نهاية عام  ب(

العاملة مع البيانات والنظم المؤسسية األخرى لدعم التشغيل اآللي وتحلي ت البيانات وصنع فُحرز تقدم كبير في دمج القوى  ج(

 القرار المستند إلى البيانات 

 البرنامجوفدت  عبة الموارد البشرية دورا حاسما في تعزيز مكان العمل األخ قي من خ ل قيادة الفريق العامل الذي استعرض سياسة  -394

يقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز  وحدد الفريق فيضا تدابير لحماية الموظفين من بشأن الحماية من المضا

 الساءة بشكل فكثر فعالية 

 سكن الموظفين وإقامتهم ورعايتهم

كن فن تكون موظف من األمراض المعدية التي يم 5 000 نحوبحماية  2017من خ ل مبادرات رعاية الموظفين في عام  البرنامجقام  -395

استشارة طبية في المناطق المحرومة من الخدمات الطبيةص ووفر ظروف  4 000فيضا  البرنامج لقاح  ويسر 15 000مميتة من خ ل 

مليون دوالر فمريكي  وتعمل منصة  14دار ضيافة بتكلفة إجمالية قدرها  40معيشية ففضل آلالف الموظفين من خ ل تحديث فكثر من 

                                                      
   نيويورك  استراتيجية التكافؤ بين الجنسين على نطاق المنظومة  2017األمم المتحدة   (83)

https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17-00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf  

https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17-00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf
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كنموذج لوكاالت األمم المتحدة األخرى التي تنشئ منصات مماثلة وفصبحت المعيار الموحد لخدمات السكن في  البرنامجالسكن في 

لجنة معنية برعاية الموظفين فو فدمجت  17األمم المتحدة  وتتناول المكاتب القطرية المسائل المتعلقة برعاية الموظفينص حيث فنشأت 

  ونتيجة لذلكص يجري إنشاء مطعم يقدم فغذية صحية في الكونغوص وتم افتتاح صاالت رياضية في 2017في المكاتب القليمية في عام 

في المائة من الموظفين فن  71 نحوففغانستان وتشاد وجنوب السودان وتم تشكيل مجموعات للتمارين في ليسوتو ونيجيريا  ويرى 

كل ما في وسعهم للحفاظ على صحتهم ولياقتهم  البرنامجدعم من موظفي الرعاية بالصحة هي مسؤوليتهم الخاصةص ولذلكص سيبذلون ب

م يين دوالر فمريكي لحساب خاص لدعم برامج الرعاية بما في  8ص تم تخصيص مبلغ 2017وفداء وظائفهم بشكل ففضل  وفي عام 

 ذلك المبادرات الصحية الطبية والنفسية 

 اإلنجازات في المكاتب القطرية

ص بُذلت جهود لتحقيق 2017  وفي عام البرنامجتدعم كل فعمال  –الكفاءة والفعالية واالقتصاد  –المال ومكوناتها الث ث  إن القيمة مقابل -396

(  وتحتوي التقارير القطرية السنوية االثني عشر التي تم االنتهاء منها 7قيمة مقابل المال على مستوى المكاتب القطرية )انظر الطار 

من  برامجيالعلى تحليل للموارد من فجل النتائجص وهي خطوة فولية نحو عرض فعالية وكفاءة العمل  2018في نهاية مارس/آذار 

 خ ل إطار النتائج االستراتيجية 

 : القيمة مقابل المال في ميانمار7اإلطار 

القيمة مقابل المال عن طريق إدخاله في االتفاقات الميدانية مع الشركاء المتعاونين ووضع منهجية للنظر  مفهوماتبع المكتب القطري في ميانمار 

الفعالية في القيمة مقابل المال خ ل عملية تخطيط األداء السنوي  وفيما يلي فمثلة على كيف نفذ المكتب القطري عملية مراعية للتكاليف وتتسم ب

  2017والكفاءة في عام 

واحدا من عدد قليل من منظمات األمم المتحدة التي لديها  البرنامجفي والية راخينص كان  3: خ ل استجابة الطوارئ من المستوى فعاليةال

 975طنا متريا من األغذية إلى  2 515إمكانية الوصول إلى المناطق المتأثرةص ونسق مع الحكومة لط ق استجابة فعالة لحالة الطوارئ وفرت 

تكييف فولوياته بسرعةص والعمل مع الموردين المحليين من فجل إجراء تحول سريع ونقل  البرنامج خصا متضررا من النزاع  واستطاع  131

خارج  الموظفين داخل البلد لتعزيز االستجابة  وفدار الموظفون الحاليون الجزء األكبر من األنشطةص حيث لم يتم نشر إال موظفين اثنين فقط من

 دعم االستجابة البلد ل

: بدف المكتب القطري تنفيذ الخطة االستراتيجية القطريةص واتبع عملية االستعداد التنظيمي لضمان توافر ف خاص يتمتعون بالمهارات الكفاءة

ارئ في المناطق فيضا في القدرة على االستعداد لتاحة استجابات فكثر فعالية وفي الوقت المناسب لحاالت الطو البرنامجالمناسبة  واستثمر 

المعرضة للمخاطر وللحد من مخاطر الكوارث عن طريق تعزيز قدرات الشركاء الحكوميين وإجراء عمليات محاكاة في هذب المناطقز والتخزين 

 المسبق لإلمداداتز واالنخراط في اتفاقات طويلة األجل مع الموردينز وإجراء ترتيبات احتياطية مع الشركاء المتعاونين 

: واصل المكتب القطري اعتماد ممارسات احتواء التكاليفص بما في ذلك االنتقال إلى مكاتب مشتركة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى االقتصاد

مكتب و مثل منظمة األغذية والزراعةص ومفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئينص وهيئة األمم المتحدة للمرفةص وبرنامج األمم المتحدة النمائيص

فيضا بتحسين تكاليف سلسلة المداد مع الحفاظ على القدرة على سرعة االستجابة للظروف  البرنامجاألمم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانية  وقام 

نفس الفائدة مليون دوالر فمريكي عن طريق إدخال نوع جديد من البقول ب 8 0المتقلبة في ميانمار  وعلى سبيل المثالص تم توليد وفورات قدرها 

بمخزون من معدات االستجابة لحاالت الطوارئص والتي تم استخدامها خ ل االستجابات  البرنامجالغذائية للبقول المقدمة في األصل  كما احتفظ 

 السريعة لحاالت الطوارئص مما ساعد على احتواء التكاليف 

 االبتكارات

ل االبتكار في ميونيخ بألمانيا في عام  البرنامجلتصميم واختبار حلول جديدة للجوع العالمي وتعزيز ثقافة االبتكارص فنشأ  -397   2016معّجل

ل كإحدى  ل بيئة ابتكارية وتعاونية وسريعة الحركة تسمح ألصحاب المشروعات بتطوير ففكارهم  وقد تم االستشهاد بالمعّجل ويوفر المعّجل

ل االبتكار 2017في عام  Fast Company Magazineراكات ابتكارا في فئة األغذية من قبل مجلة فكثر الش   ومنذ بدايتهص دعم معّجل
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في عمليات  –( 8بما في ذلك تقنيات الزراعة المائية )انظر الطار  –مشروعا  ويجري حاليا إدخال العديد من هذب المشروعات  28

  2017االبتكارات التي تم إط قها و/فو توسيعها في عام   وفيما يلي بعض البرنامج

 MAPS (84): إن فداة المساعدة المشروطة عند الطلب هي نتيجة تطور من مشروع مبتكر باسم فداة المساعدة المشروطة عند الطلب -398

تطويرها مرة فخرى واختبارها بدعم من  السلفادور في تطوير فداة المساعدة المشروطة عند الطلبص التي تمو رع المكتب القطري في 

ل االبتكار  وخ ل مشروع تجريبي ناجح في فحد برامج الحماية االجتماعية في السلفادور  وهو برنامج ع ج سوء التغذية  –معّجل

رصد عن زيادة كفاءة فداة المساعدة المشروطة عند الطلب ص فسفرت 2017في عام  –( NUTRIMOS -والوقاية منه )نوتريموس 

البرنامج من خ ل تمكين العاملين الميدانيين في نوتريموس من التقاط البيانات وإدخالها مبا رة في فجهزة مصممة خصيصا ومرتبطة 

زيادة عدد األ خاص المستفيدين  للبرنامج  وقد فدى هذا إلى خفض األعمال الورقية وتحرير المواردص مما فتاح البرنامجبقاعدة بيانات 

ل االبتكار تقديم  20س بنسبة من نوتريمو فداة المساعدة في المائة  وبالتعاون مع  عبتي التغذية والتكنولوجيا في المقرص يعتزم معّجل

فداة    وحتى اآلنص اعتمد المكتبان القطريان في جنوب السودان وفوغنداللبرنامجكأداة مؤسسية للمكاتب القطرية المشروطة عند الطلب 

في  راكة مع  البرنامجص حيث يجري استخدامها لرقمنة البيانات لبرامج ع ج سوء التغذية التي ينفذها د الطلبالمساعدة المشروطة عن

 اليونيسف 

في زامبيا تطبيق "سوق المزارعين االفتراضية مانو"ص وهي سوق قائمة على التطبيقات تربط المزارعين  البرنامج: فطلق مانو -399

ى منصة جديرة بالثقة والتفاوض للوصول إلى صفقات وفسعار عادلة  ومنذ إط قها في مايو/فيار بالمشترين وتُمّكنهم من التداول عل

دوالر فمريكيص مما فدى إلى ضخ إيرادات في االقتصادات  40 000ص تم تداول منتجات من المحاصيل عبر مانو تزيد قيمتها عن 2017

 الريفية 

ص المعروف باسم تقاسم البرنامجل تطبيق جمع التبرعات بالهواتف الذكية في ص حصّ 2017: في عام (ShareTheMealتقاسم الوجبات ) -400

لحاالت الطوارئ في  البرنامجدوالر فمريكيص مما ساعد على دعم استجابات  ليونم 8 4الوجبات والحائز على جوائزص فكثر من 

على التواصل مع جماهير جديدة وتوجيه  البرنامج نيجيريا وجنوب السودان واليمن وفماكن فخرى  كما يساعد تطبيق تقاسم الوجبات

 وإهداء الوجبات بالنيابة عن ف خاص آخرين  (85)رسالته إليهاص وخاصة الشبابص من خ ل سمات جديدة مثل "إعطاء كاميرا"

 كحل لمشاكل انعدام األمن الغذائي في المناطق غير الخصبة أو القاحلة أو الحضرية المائية: الزراعة 8اإلطار 

في اختبار استخدام تقنيات الزراعة المائيةص للمساعدة في زيادة األمن الغذائي والقدرة على الصمود للناس في  2016في عام  البرنامجبدف 

في  75في المائة فقل من المياب و 90المناطق غير الخصبة فو القاحلة فو الحضرية  وال تتطلب التقنيات في تربة خصبة وتتطلب ما يصل إلى 

لمساحة الزراعية التقليدية  وفي الصحراء الجزائريةص زرع ال جئون الصحراويون  به الرّحل علفا حيوانيا باستخدام وحدات المائة فقل من ا

لى زيادة إنتاج زراعة مائية مكيفةص وتم إنتاجها بالمواد والخبرات المحلية المتاحة فقط  وقد فدى توافر األع ف الطازجة من الزراعة المائية إ

في المائةص وكان له فثر إيجابي على صحة الحيوانات ومعدالت البقاءص مما ساهم في تحسين النظم الغذائية )بما في  250الحليب بنسبة في إنتاج 

دوالر فمريكي  000 750ذلك المتحصل عليه من البروتين( وقدرة ال جئين الصحراويين على الصمود  وقد تلقى المشروع مبلغا إضافيا قدرب 

وإط ق  2018توسيع نطاق المشروع لسبعة بلدان في عام  البرنامجلواليات المتحدة األمريكية لتمويل التوسع في الجزائر  ويعتزم من حكومة ا

ل االبتكار مع  عبة التغذية في  لدماج  البرنامجمنصة على النترنت بشأن الزراعة المائية لتيسير تنفيذ المشروعات الجديدة  ويعمل معّجل

 زراعة المائية في البرامج المرعية للتغذية استخدام ال

                                                      
(84) MAPS علي هي فداة رصد تعمل على تحسين برامج الحماية االجتماعية من خ ل تمكين رصد وتجميع وتكامل وتصور معلومات وحصائل البرامج في الوقت الف 

 عبر التطبيق  البرنامجفي "إعطاء كاميرا"ص يتبادل المستخدمون صورا لطعامهم كوسيلة للمساهمة في برامج التغذية التي يقدمها  (85)
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 مضي قدماالمستفادة والالدروس الجزء السادس: 

وهو يتصدى ه في تعزيز عملينتهجها للمضي قدما والطريق  2017خ ل عام  البرنامجيختتم التقرير بعرض للدروس المستفادة من عمليات 

المتكاملة  وتبحث للتحديات في المستقبل  ويركز عرض الدروس المستفادة على األفكار المستمدة من السنة األولى من نشر خارطة الطريق 

ص والتي تشمل القيادة في االستعداد للطوارئ واالستجابة لهاص 2018كل فولوية من فولويات المدير التنفيذي لعام مضي قدما المناقشة المتعلقة بال

 والتبسيط والكفاءة واألثر  ص واالمتياز في تصميم البرامج وتنفيذهاصللبرنامجمن فجل القضاء على الجوعص والتحول الرقمي  والتمويل والشراكات

 الدروس المستفادة

  ومع بدء نشر خارطة الطريق المتكاملة وبدء نشاط المجموعة األولية البرنامجباعتبارب عام االنتقال والتعلم في  2017سيتم تذكر عام  -401

بعض الدروس األساسية التي تعلمها حتى اآلن والتي يمكن تطبيقها خ ل انتقال  البرنامجمن الخطط االستراتيجية القطريةص يستعرض 

   2019و 2018البلدان المتبقية في عامي 

وقد فدى إ راك عدد كبير من فصحاب المصلحة خ ل عملية االستعراض االستراتيجي وفي عملية وضع حوافظ  املة ومتعددة  -402

في في بلد  وعن طريق التركيز على بناء األدلة لمقترح القيمة في  البرنامجما يتعلق بدور إلى طرح توقعات وآراء متوقعة في السنوات

استنادا إلى توصيات وفهداف جماعيةص ساعدت االستعراضات االستراتيجية في بناء رؤية وفهم مشتركين بين الشركاء لعمل  البرنامج

مع الخطط الوطنيةص بما في ذلك خطط التنمية االقتصادية  برنامجالفي المستقبل  وترحب الحكومات بفرص مواءمة عمل  البرنامج

واالجتماعية  كما تعمل الخطط االستراتيجية القطرية على تيسير إقامة  راكات فكثر فعالية مع الحكومات ونقل القدراتص مما يساعد 

 على زيادة تركيزب على استراتيجيات الخروج  البرنامج

 عملية االستعراض االستراتيجي

بلدا لجراء استعراض استراتيجي للقضاء على الجوعص مما فدى إلى الموافقة على  60دعما إلى فكثر من  2014منذ عام  البرنامجقدم  -403

 مشاركة  وثبت فن إ راك مجموعة واسعة من فصحاب المصلحة في العملية يجذب 2017خطة استراتيجية قطرية بحلول نهاية عام  23

وبرامج الجهات الفاعلة األخرى   البرنامجفعالة من جانب  ركاء متنوعينص ويعزز الع قات القائمة ويولد فوجه تآزر جديدة بين برامج 

وفي المكتب القليمي في جوهانسبرأص فظهرت عملية استخ ص الدروس من خارطة الطريق المتكاملة فن االستعراضات االستراتيجية 

األهمية في بناء فهم مشترك للتحديات الكثيرة التي تواجه القضاء على الجوع في البلدان المعنية  وففاد الكثير من فثبتت فنها بالغة 

 المكاتب القطرية في مناطق فخرى بنفس النتيجة 

تيجي للقضاء ص خ ل المناقشات األولية مع الحكومة التي تجرى تحضيرا ل ستعراض االستراالبرنامجوبناء على درس فساسيص يتأكد  -404

على الجوعص من فن يحصل فريق األمم المتحدة القطري على إحاطة كاملة ويدعو الوكاالت األخرىص وخاصة الوكاالت التي تتخذ من 

روما مقرا لهاص إلى اال تراك في تيسير عملية االستعراض والمساهمة بموارد تقنية و/فو مالية  ويمكن فن تعتمد الغالبية العظمى من 

اضات االستراتيجية على إسهامات بناءة من وكاالت األمم المتحدة في  كل مدخ ت لعملية االستعراض كأعضاء في فريق االستعر

استشاري والمشاركة في عمليات التحقق والط ق الرسمي لعملية االستعراض  كما تشارك وكاالت األمم المتحدة في آليات المتابعة 

 تنفيذ الجراءات ذات األولوية المتفق عليها جماعيا  التي تنشئها الحكومات لإل راف على

 الخطط االستراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية واالنتقال

فلزم وضع الخطط االستراتيجية القطرية المكاتب القطرية على إعادة النظر في كيفية انخراطها مع فصحاب المصلحة بشأن األهداف  -405

( دعمت تخطيط البرامج للبرنامجالمطولة للخطط االستراتيجية القطرية )مقارنة بدورات البرامج السابقة المشتركةص في حين فن المدة 

 األطول فج  ومناقشات التمويل المتعدد السنواتص وفدت بالتاليص إلى التزامات فكثر استدامة إزاء المستفيدين 

إلى مزيد من االتساق والرؤية في تصميم البرامج وزودت الموظفين  كما فدت مدة التخطيط األطول وخط الرؤية بين الموارد والنتائج -406

متوسطة الدخل إلى فن إطار الخطط االستراتيجية ال  وف ارت البلدان للمضي قدما المكاتب القطرية اي ستسلكهتطريق اللبفهم واضح ل

ر من تمكين القدرات  وفعربت المكاتب من دور تشغيلي إلى دور ينطوي على قدر فكب البرنامجالقطرية يدعم بشكل ففضل تحول 
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فلف( عن وجهة نظر مفادها فن الفترة الممتدة 1)الموجة  2017في فبراير/ باط معتمدة القطرية التي لديها خطط استراتيجية قطرية 

بلدان الجنوب  وبشكل  التي يغطيها إطار الخطط االستراتيجية القطرية توفر إمكانية إقامة  راكات فطول فج  وتعزيز التعاون فيما بين

للحوافظ الجديدة يُحّسن التصورات بشأن  برامجيفعمص تواصل البلدان المشاركة في المرحلة التجريبية ال ارة إلى فن االتساق ال

ومكانته و"ع مته التجارية" على المستوى القطري ويُسهم في تعزيز الشراكات وزيادة إمكانات الحصول على فرص تمويل  البرنامج

 ديدة ج

( عن تقديرها لهيكل 2017باء )الموافق عليها في يونيو/حزيران 1فلف والموجة 1كما فعربت المكاتب القطرية المشاركة في الموجة  -407

ميزانية الحوافظ القطرية وزيادة الشفافية الناتجة عنه  ويؤدي توحيد الموارد إلى تيسير األمر بالنسبة للمديرين القطريين في إدارة 

عن طريق زيادة مرونة ووضوح الموارد المتاحة  وف ارت المكاتب القطرية إلى  –وال سيما في االستجابة للطوارئ  –كفاءة الموارد ب

لتي تسمح بإدارة ففضل فن فحد الدروس المستفادة مبكرا هو فهمية تحقيق توازن بين الحافظة المثلى لألنشطة والعدد األقل من األنشطة ا

 للميزانية 

"ترحيل  –ل فو إعادة تخصيص الموارد من المشروعات قيد الغ ق إلى إطار الخطط االستراتيجية القطرية الجديد ويعتبر تحوي -408

بالغ األهمية لضمان استمرارية األعمال في بداية الخطة االستراتيجية القطرية ودعم إجراءات إغ ق المشروعات  وثبت  –الموارد" 

فلف  ونظرا للعدد الكبير من المكاتب القطرية التي تنتقل إلى 1 القطرية المشاركة في الموجة فن ترحيل الموارد يشكل تحديا للمكاتب

بتعيين منسق معني بترحيل الموارد وفطلق استراتيجية ترحيل الموارد لتيسير عملية  البرنامجإطار خارطة الطريق المتكاملةص قام 

ر لميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية انتقال فكثر س سة  وتستلزم االستراتيجية الصرف المبك

 المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية واستخدام فدوات لدعم فتمتة عملية ترحيل الموارد كلما فمكن 

ملة ضمن إطار خارطة الطريق المتكاملة توجيه والتي استلمتها المكاتب القطرية العا 2017ويبين تحليل المساهمات الواردة في عام  -409

على تقديم المساعدة  البرنامجنسبة عالية من المساهمات إلى مستوى النشاط  ويمكن فن يؤثر التخصيص والظروف األخرى على قدرة 

ريق المتكاملة والربط إظهار  فافية إطار خارطة الط البرنامجوعلى جهودب الرامية إلى تحقيق فقصى قدر من الفعالية  وسوف يواصل 

بين الموارد المستخدمة والنتائج المحققة من فجل تشجيع المساهمات على مستوى فعلى من إطار النتائجص مثل الحصائل االستراتيجية 

 فو النتائج االستراتيجية فو على المستوى القطري/مستوى الخطة االستراتيجية القطرية 

 ة لألزماتالخطط االستراتيجية القطرية واالستجاب

يناير/كانون  1بلدا إلى خارطة الطريق المتكاملة في  53ص انتقل 2017في فعقاب العمليات التجريبية للخطط االستراتيجية القطرية لعام  -410

ص مما زاد عدد البلدان المحتمل فن تستجيب ألزمة من خ ل إطار الخطط االستراتيجية القطرية الجديد  وحتى اآلنص فعدت 2018الثاني 

بنغ ديش وجمهورية ففريقيا الوسطى وموريتانيا وزامبيا فو تقوم بإعداد تنقيحات الستجابات الطوارئ ضمن خططها االستراتيجية 

القطرية المؤقتة االنتقالية فو خططها االستراتيجية القطرية المؤقتة فو خططها االستراتيجية القطريةص مما يتيح فرصا الختبار إطار 

 طوارئ وتحسين الدعم المقدم من المقر تنقيح استجابات ال

حصيلة بطرق  55فنه تمت صياغة  (86)وكشف تحليل للحصائل االستراتيجية الستين الموافق عليها في مجال تركيز االستجابة لألزمات -411

 سيتعينمن الوصول إلى السكان المتأثرين بسرعة في حالة وقوع فزمة جديدة  و البرنامجمما يُمّكن  –تسمح بتوسيع نطاق العمليات فورا 

إضافة خدمات مشتركةص بما في ذلك مجموعات )إذا لم تكن موجودة بالفعل بسبب فزمة ممتدة( إذا ومتى تم تفعيل استجابة للطوارئص 

فق عليها ل ستجابة لألزمات فقل تنوعا ويمكن فن كما هو موضح في مثال بنغ ديش  فخمس فقط من الحصائل االستراتيجية الموا

تؤدي إلى قيود على االستجابة ألنها تنص على مجموعات سكانية محددة مثل ال جئين )باستثناء السكان المضيفين( و/فو على مناطق 

 ديدة في حاالت الطوارئ جغرافية مثل مقاطعات محددة  وقد يتطلب ذلك تعديل الحصائل االستراتيجية الحالية فو إضافة حصائل ج

                                                      
لقدرة على الصمودص فو األسباب تُخصص كل حصيلة من الحصائل االستراتيجية للخطط االستراتيجية القطرية في فحد مجاالت التركيز التالية: االستجابة لألزماتص فو بناء ا (86)

 الجذرية 
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 إدارة المعرفة والتواصل مع المجلس

الخبرة المكتسبة من إعداد واستخدام إطار الخطط االستراتيجية القطرية وميزانيات الحوافظ القطرية التجريبية المصاحبة قد ففادت  إن -412

بشكل منهجي دروسا من تجارب البلدان  البرنامجإلى حد كبير في تصميم النماذج والعمليات والتوجيهات ذات الصلة  وقد جمع 

والتحديات التي واجهتها وففضل الممارسات في إطار خارطة الطريق المتكاملة من خ ل التتبع الدقيق وتجميع مدخ ت منظمة من 

 2017لمجّمعة في عام المكاتب القليمية والبلدان المشاركة في المرحلة التجريبية من الخطط االستراتيجية القطرية  وتم تقاسم الدروس ا

غير الرسمية المتعلقة بخارطة الطريق المتكاملة وفي الوثائق المقدمة للموافقة في وثائق المعلومات األساسية التي فعدت للمشاورات 

  2017في دورة المجلس السنوية ودورته العادية الثانية لعام 

ية بشأن خارطة الطريق المتكاملة عقدت في فكتوبر/تشرين وحلقة دراس 2017ومّكنت مشاورة غير رسمية جرت في يوليو/تموز  -413

مع يتقاسموا  باء )إكوادور والسودان وزمبابوي( بأن1فلف و1ص المديرين القطريين في البلدان المشاركة في الموجتين 2017األول 

مليات القطريةص بما في ذلك خ ل الدول األعضاء تجاربهم المبا رة في تنفيذ إطار خارطة الطريق المتكاملة وفثر الطار على الع

 حاالت الطوارئص وتفاصيل الدروس المستفادة 

بأن استمرار دمج الدروس المستفادة وففضل الممارسات سيؤدي إلى تحسين إطار خارطة الطريق المتكاملة وإب أ  البرنامجويقر  -414

كفرصة  2018عملية التشاور غير الرسمي لعام  البرنامجوعملياتها ونُهجها  وسيغتنم  عملية تصميم توجيهات خارطة الطريق المتكاملة

ض لتقاسم ما تم تعلمهص بما في ذلك ما يتعلق بربط الموارد بالنتائجص وتعزيز الشراكات وتطبيق مبادئ االسترداد الكامل للتكاليف والتفوي

 المؤقت للسلطة 

مبادرات مستهدفة بشأن التعلم  البرنامجالطريق المتكاملةص نشر ولضمان تزويد الموظفين بالقدرات المناسبة لدعم تنفيذ وتعميم خارطة  -415

عدد من "معسكرات التدريب"  2017والتنمية لزيادة الوعي وتعزيز القدرات في المكاتب القليمية والمكاتب القطرية  وعقد في عام 

التوجيهات الجديدة للمشاركين  وساعد كذلك وحلقات العمل القليمية مع خبراء معنيين بخارطة الطريق المتكاملة من المقر لتوضيح 

الدعم العملي المقدم من خ ل البعثات القطرية في تعميم خارطة الطريق المتكاملة  وكان استخدام الوسائط المتعددة مثل النشرات 

الطريق المتكاملة لرسال  الخبارية والمواقع على النترنت واالجتماعات والزيارات الميدانية واألبطال الوطنيين المعنيين بخارطة

التحديثات والتوجيهات بشكل منتظم عنصرا فساسيا في توعية الموظفين وتيسير قبول خارطة الطريق المتكاملة  كما استفادت المكاتب 

قدرة والموارد القطرية من تعيين قادة إدارة التغيير والفرق متعددة الوظائف لدعم التغيير الداخلي وضمان االتساق  وسيتم االحتفاظ بال

 2018الضافية للمكاتب القليمية والشُعب المعنية في المقر والفريق المعني بتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة في النصف األول من عام 

 لضمان نجاح انتقال المكاتب القطرية إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة 

 الدروس المستفادة من التقييمات

بالضافة إلى الدروس المحددة المستمدة من التقييمات المذكورة في جميع فجزاء هذا التقريرص فقد فكد التجميع السنوي النهائي لخمس  -416

من "االنفراد بالعمل" في تقديم األغذية إلى فن يصبح وسيطا للحلول  البرنامج( استمرار تحرك 2016-2017عشرة تقييما للعمليات )

مستمدة من السنوات األربع لسلسلة تقييمات  للبرنامجوالتغذية من خ ل الشراكات  ويختتم التجميع بستة دروس المتعلقة بالجوع 

 (:2013-2017العمليات )

  بنجاح كوسيط للحلول االستراتيجية الرامية إلى  البرنامجيمكن فن يعمل  : التحول من تسليم األغذية إلى الحلول االستراتيجية 1الدرس

من الغذائي والتغذية بمجرد القيام بدور فكبر "في بداية" الشراكات القطرية  ولتعظيم مساهمته في القضاء على الجوعص ينبغي تحقيق األ

تحديد نقاط دخول صريحة لنشر سماته الريادية وفصوله وقدراتهص سواء كان ذلك في مجال االنخراط في السياسات  البرنامجفن يضمن 

 البرنامجلتنظيم فو توفير األدلة فو االبتكار  ويتعين فن تكون االختيارات مصحوبة برسالة واضحة بشأن تحول فو فنشطة الدعوة فو قوة ا

 من "مستجيب في حاالت الطوارئ" إلى " ريك استراتيجي لحلول القضاء على الجوع" في عمليات التخطيط االستراتيجي القطري 

  المؤسسي وإضافة الزخم حيثما يكون مطلوباص ينبغي فن تدمج الخطط االستراتيجية لتعزيز التغير  : اعتماد منظور الُنظم 2الدرس

بشكل كامل تركيزا على النُظمص وتصميم الجراءات المرتقبة بما يناسب اآلليات المحلية التي تحدد مدى توافر األغذية  للبرنامجالقطرية 

 اآلمنة والتي يمكن الحصول عليها والمغذية للسكان 
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  إلى  البرنامجص يحتاج 2030لكي تنعكس فولويات خطة التنمية المستدامة لعام  تحديد مراحل رئيسية في عملية االنتقال : 3الدرس

تحضير مستمر لعملية االنتقال  وفي بعض المواقعص قد يكون االنتقال فمامه سنوات عديدةص في حين قد تتطلب حاالت فخرى العودة إلى 

النمائية وتتطلب خط رؤية متفقا عليها بشكل  –تغطي األعمال التحضيرية ل نتقال إلى الفجوة النسانية  االستجابة للطوارئ  ويتعين فن

   البرنامججماعي ومتسقا من الموارد حتى النتائج المؤسسية ومن النتائج حتى خروج 

  على الرغم من االستثمارات المؤسسية وإدخال فدوات جديدةص فإن إدارة األداء  : التحول من إنتاج البيانات إلى إدارة األداء 4الدرس

لم تحقق حتى اآلن كامل إمكاناتها  وال تزال بيانات الحصائل وجودة وفائدة المعلومات والمواءمة مع النظم الوطنية  البرنامجالداخلي في 

جل االنتقال من "إنتاج البيانات" كغاية في حد ذاته إلى "إدارة األداء" تشكل تحديات كبيرة  وهناك حاجة إلى تغيير منهجي وثقافي من ف

  لدعم االمتياز التشغيلي  البرنامجكنشاط فساسي من فنشطة 

  فطوال س سل العملياتص كشفت تقييمات العمليات عن وجود نُهج  : التحول من "إدراج النساء" إلى "إحداث تحول جنساني" 5الدرس

وينشر رسائل مؤسسية واضحة: تفيد بأن  البرنامجيه الكافية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين  وينبغي فن يعد غير تدريجية بما ف

"االعتبارات الجنسانية" فكثر من مجرد "إدراج النساء"ز وفن األعداد المتساوية وحدها ال تؤدي إلى حقوق متساويةز وفن إحداث التغير 

إنسانية وإنمائية حاسمة  ويمكن تعلم الكثير من المنظمات العالمية األخرى فيما يتعلق بأفضل الممارسات الجنساني ليس خياراص بل فولوية 

  لتحقيق نتائج تحدت تحوال جنسانيا 

  معترف به جيدا في  راكاته القطريةص ولكن المساهمات التي يحصل  للبرنامجإن التطور التنظيمي  : الدعوة إلى دعم التمكين 6الدرس

من الجهات المانحة ال توفر حتى اآلن المرونة المطلوبة لحلول الجوع المعقدة والمتطورة بشكل متزايد والتي خلصت التقييمات  عليها

 في وضع جيد عموما لتقديمها  البرنامجإلى فن 

 مضي قدماال

نزاع فو حاالت الطوارئ ذات الصلة اتباع نهج مزدوج المسار لتلبية االحتياجات العاجلة لأل خاص المتأثرين بال البرنامجسيواصل  -417

 2030بالمناخ وحاالت الطوارئ األخرىص مع إرساء األساس للقضاء على الجوع على المدى الطويلص بما يتما ى مع خطة عام 

لعمل وما بعدب في مواصلة قيادة المعركة ضد الجوع وسوء التغذية ووضع هذا ا 2018وفهداف التنمية المستدامة  وتتمثل الرؤية لعام 

 في صميم السلم واألمن العالميين 

 :2018على مدار عام  البرنامجص ستوجه األولويات التالية فعمال 2030بحلول عام  الجوعوسعيا إلى القضاء على  -418

 القيادة في االستعداد للطوارئ واالستجابة لهاز (ف

 التمويل والشراكات من فجل القضاء على الجوعز (ب

 ز للبرنامجالتحول الرقمي  (ج

 االمتياز في تصميم البرامج وتنفيذهاز (د

 التبسيط والكفاءة واألثر  (ب

 القيادة في االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

ال تزال النزاعات العنيفة تزداد من حيث العدد واألثرص مما يشير إلى فن االتجاهات الحالية قد تستمر  ونظرا للعدد غير المسبوق من  -419

على قيادته في مجال االستعداد للطوارئ واالستجابة لها في األزمات النسانية وفوضاع النزاع  البرنامجحاالت الطوارئص سيحافظ 

 على ما يلي: البرنامجوتركيزب عليها  ومن فجل تحقيق ذلكص سيركز 

 تعزيز القدرة المؤسسية على االستجابة بسرعةز (ف

 و ركائهز  البرنامجمنصات التسليم عالية الجودة لدعم  (ب

 فادة من العمل النساني القائم على المبادئ من فجل دعم االستثمارات األطول فج  االست (ج

على االستجابة بسرعةص  البرنامجومع التزايد المستمر في عدد حاالت الطوارئ وحجمهاص فإن األمر الحتمي هو مواصلة تطوير قدرة  -420

في الوقت  للبرنامجللطوارئ لضمان توافر المهارات المناسبة  والتأكد من فن هناك ففرقة استجابة سريعة وقائمة حديثة ل ستجابة
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المناسب  وسيتطلب ذلك النشر السريع لمنسقي عمليات الطوارئص وتحسين القوائم العالمية والوظيفيةص والمركزية التدريب المتعلق 

م الكفاءات في القائمة المقترحة ( لتقييFASTERبالطوارئ  وسيجري تكييف مرفق التدريب الوظيفي ودعم االستجابة للطوارئ )

 وفعضاء الفريق وربطه ببرنامج إر ادي لبناء مهارات المستجيبين والقادة المستقبليين 

ص في المستقبلص االستناد إلى فدائه القوي وقدراته القوية في مجالي التحليل وس سل المداد لدعم االستجابة في البرنامجوسيواصل  -421

نظومة األمم المتحدة  ويمكن فن يشمل ذلك تعزيز قيادته في مجموعات األمن الغذائي واللوجستيات حاالت الطوارئ على نطاق م

واالتصاالتص والخدمات المشتركة الموجهة نحو العم ء مثل دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة النسانية والدعم 

 سل المداد المرتبطة بالصحة واأل غال الهندسية المشترك بين الوكاالت في حاالت الطوارئ من فجل س 

ص بصفته رائدا في االستجابة للطوارئص بزيادة استخدام المساعدة النسانية إلى فقصى حد لتلبية االحتياجات الفورية البرنامجوسيقوم  -422

مل ذلك زيادة مشاركة المستفيدين وبناء المرونة وفي نفس الوقت حماية المستفيدين من في  كل من ف كال االستغ ل واليذاء  ويش

فيضا على تعزيز رصد الشركاء من  البرنامجالقادرين على العمل في األنشطة التي تدعم سبل العيش واالعتماد على الذات  وسيعمل 

 فجل منع وتخفيف مخاطر اليذاء وسيُدمج في عمله فعلى معايير الحمايةص بما في ذلك حماية البيانات 

 البرنامجص فإن البيئة التشغيلية المتزايدة الصعوبة والمعقدة تتطلب فن يعزز للبرنامجستجابة للطوارئ مجال القوة التقليدي وبينما تمثل اال -423

ص تم التركيز بشكل فكبر على تحليل المخاطرص وإنشاء نظام مؤسسي لإلنذار وبناء القدرة على 2017اهتمامه باالستعداد  وطوال عام 

في دعم الحكومات لتعزيز استعدادها الذاتي  ويضمن  البرنامجب جميع الموظفينص في حين تم فيضا تعزيز دور االستجابة بسرعة وتدري

نظام النذار المؤسسي م حظة االتجاهات المتدهورة في وقت مبكر بما فيه الكفاية على المستوى المؤسسي لتيسير إجراءات االستعداد 

صيصا بما يناسب احتياجات المكاتب القليمية والمكاتب القطرية  وبالتركيز على الهدف التي تأتي في الوقت المناسب والمصممة خ

من االستجابة للطوارئ بطريقة كفؤة وفعالة وفي الوقت المناسبص  البرنامجالرئيسي لسياسة االستعداد للطوارئ المتمثل في تمكين 

لى االستثمار التي تسمح له بقياس العائدات على استثمارات االستعداد النتائجص بما في ذلك من خ ل منهجية العائد ع البرنامجسيقيس 

  بشكل ففضل 

 التمويل والشراكات من أجل القضاء على الجوع 

  غير فنه من فجل تحقيق هدف "عدم ترك فحد يتخلف عن الركب"ص 2017مرة فخرى على مساهمات قياسية في عام  البرنامجحصل  -424

إلى تعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات  البرنامجهناك حاجة إلى تمويل إضافي وفكثر مرونة لسد فجوة التمويل  وسيسعى 

المؤسسات والشركات واألفراد من فجل بناء الفعالية التنظيميةص بهدف جمع ما ال يقل المالية الدولية وكيانات األمم المتحدة األخرى و

نفسه في مكانة استراتيجية ضمن منظومة األمم المتحدة والمنظومة  البرنامج  وسيضع 2018مليارات دوالر فمريكي في عام  9عن 

تتخذ من روما مقرا لها على المستويات العالمية والقليمية المتعددة األطراف وسيواصل ضمان التموضع االستراتيجي للوكاالت التي 

 والقطرية 

في المائة بمساهمات طوعيةص يواجه تحدي تلبية احتياجات فكثر الناس ضعفاص الذين  100ص وهو منظمة ممّولة بنسبة البرنامجوال يزال  -425

ص من خ ل سخاء الجهات المانحةص بتأمين مستوى البرنامجص قام 2017م يين  خص  وفي عام  110زاد عددهم إلى ما يقرب من 

مليار دوالر فمريكي  وبناء على  8 9لدعم برنامج عمله الذي تبلغ قيمته  –مليار دوالر فمريكي  6 –قياسي من إيرادات المساهمات 

كثيف انخراطه مع الحكومات ت البرنامجص رفعت الجهات المانحة غير التقليدية بشكل خاص مساهماتها  ويواصل البرنامجع قاتها مع 

وكيانات القطاع العامص بما في ذلك الشركاء النا ئون مثل الصين وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي ودول مجلس التعاون الخليجيص 

ات فيضا العمل مع المؤسس البرنامجمن فجل التصدي لتحديات العمل في إطار ساحة اجتماعية اقتصادية عالمية معقدة  وسوف يواصل 

 والشراكات واألفراد بينما يتم اعتماد االستراتيجية المؤسسية الجديدة بشأن االنخراط مع القطاع الخاص 

على فرص زيادة نطاق تدفقات التمويل من الجهات المانحة الحالية بما يتما ى مع واليته وبما يتسق  البرنامجص  دد 2017وفي عام  -426

فدوات التمويل ال زم لتلبية االحتياجات النمائية )المساعدة النمائية  البرنامجالص يحدد مع اختصاصاته التشغيلية  وعلى سبيل المث

ة الرسمية( واألموال التقديرية الضافية التي يمكن فن يستخدمها  واستكماال لعملية إص ح األمم المتحدةص توفر األدوات المالية الجديد

المؤسسية  ويشمل نطاق تدفقات  البرنامجموارد يمكن فن تسهم في تلبية احتياجات وآليات جمع األموال فرصا إضافية للحصول على 
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التمويل المحتملة الصناديق المشتركةص وقنوات جمع األموال بالوسائل الرقميةص والتأمين ضد الكوارثص ومبادالت الدينص وسندات األثرص 

على تلبية االحتياجات االستراتيجية لخططه االستراتيجية  البرنامجة والتمويل المختلط  ويعزز التمويل القائم على حصص الملكية قدر

  ونظرا ألن النزاع للبرنامجالقطرية واحتياجاتها من حيث توفير الموارد  وتؤدي الدعوة فيضا دورا حاسما في ضمان استمرار التمويل 

في  البرنامجالواضحة بين الجوع والنزاعص ومساهمة  ص فإن هناك حاجة إلى التأكيد على الروابطالبرنامجيوجه الكثير من متطلبات 

 الحفاظ على الس م واالستقرار 

 التحول الرقمي للبرنامج

الفرص الرقمية بشكل كامل ويسعى جاهدا للحصول على معلومات في الوقت الحقيقي عمن يحصل على ماذا وفين  البرنامجيستغل  -427

قته بالمستفيدين واألساليب التي يدعمهم بها  والهدف من ذلك هو فن يتمكن كل ومتى وبأي تكلفةص ويعمل باستمرار على تحسين ع 

و ريك له من الحصول على بيانات في الوقت الحقيقي عن العمليات لتمكين اتخاذ القرار في الوقت المناسب  ويشمل  البرنامجمدير في 

وتصميم  – قيادة الطريق في المجتمع النساني – البرنامجمجال األولوية هذا رقمنة المعلومات المتعلقة بالمستفيدين وتجربة برامج 

 البيانات  العمليات وفساليب العمل على فساس

نطاق استخدام نظامه الرقمي المؤسسي لدارة المستفيدين  البرنامجومع النمو السريع لطريقة التحوي ت القائمة على النقدص وّسع  -428

في نظام رقمي لدارة هوية  البرنامجوالتحوي ت )سكوب(  وفي العمليات التي يُستخدم فيها نظام سكوبص يتم إدراج كل  خص يخدمه 

ص دعمت فنشطة التسجيل السريع التي مّكنتها هذب 2017القدرة على بناء ع قة فردية مبا رة  وفي عام  البرنامجينص مما يمنح المستفيد

األدوات الرقمية عمليات الطوارئ في بنغ ديش والعراق ونيجيريا  ويستخدم عدد متزايد من عمليات التحوي ت القائمة على النقد 

 هذب التجارب طلبات من الشركاء تونيجيريا والصومال وبلدان فخرى بشكل متزايد األدوات الجديدة  وتلواسعة النطاق في العراق 

ص استُخدم نظام سكوب كخدمة من جانب فربع من وكاالت 2017  وفي عام البرنامجالمتعاونين وبعض الحكومات باستخدام نُهج وفدوات 

كومة واحدة على األقل  وال تزال هذب األنشطة تجذب اهتماما متزايدا من خارج األمم المتحدة األخرى وثمانية  ركاء متعاونين وح

الرقمية فن تدعم عملياتهم  وفي  البرنامجص حيث تهتم الحكومات والشركاء اآلخرون بمعرفة المزيد عن كيف يمكن ألدوات البرنامج

 تعاون مع الشركاء  توسيع نطاق استخدام نظام سكوب واستكشاف سبل البرنامجص سيواصل 2018عام 

وبالضافة إلى نظام سكوبص سييسر عدد من األدوات والتطبيقات الرقمية األخرى تصميم البرامج والعمليات وإدارة البيانات وتعزيز  -429

 وما بعدب  2018توفير الخدمات العالمية في عام 

تطوير برمجية فوبتيموسص وهي فداة تحليلية تدعم تصميم البرامج  البرنامج: واصلت  عبة سلسلة المداد في (Optimusفوبتيموس ) -430

)من البرامج إلى األغذية  للبرنامجوالتشغيل من البداية إلى النهاية  وتدمج برمجية فوبتيموس مدخ ت من العديد من المجاالت الوظيفية 

  وتساعد برمجية فوبتيموس المكاتب البرنامجارة البيانات في وسلسلة المداد وإدارة الموارد( وتستند إلى بيانات من النظم األساسية لد

القطرية على تحديد سلسلة المداد األكثر فعالية وكفاءة في ظل معايير التمويل والقيود التشغيلية من ناحيةص وتعظيم حصائل التغذية 

 3 عمليات والتخطيط لحاالت الطوارئ من المستوىوالقيمة مقابل المال من الناحية األخرى  وتُستخدم البرمجية لدعم إعادة تصميم ال

ص سيتم نشر نسخة من التطبيق قائمة على  بكة النترنت في الميدان بحيث 2018واالستجابات لحاالت الطوارئ المعقدة  وفي عام 

 عملياتها  يمكن لجميع البلدان االستفادة من تحلي ته وقدرته على تحقيق ففضل النتائج من فجل تحسين كفاءة وفعالية

على مدى السنوات  للبرنامج: استخدمت األفرقة العاملة المعنية بسلسلة المداد لوحة إدارة سلسلة المداد لوحة إدارة سلسلة المداد -431

والعمليات المعقدة  ويؤدي إتاحة معلومات فساسية مث  عن  3 القليلة الماضية لتوفير الرؤية ونظرة عامة  املة على عمليات المستوى

االنقطاعات في خطوط المداد وتوافر التمويل وتوافر المدادات بشكل فوري لصناع القرار في المكاتب القطرية والمكاتب القليمية 

ة من لوحة المعلومات تإلى تيسير التحديد السريع ألفضل طريقة للتصدي للتحديات التشغيلية  واستجابة للطلبص تم تطوير نسخة مؤتم

 بحيث يمكن لجميع المكاتب القطرية االستفادة منها  2018م وسيتم نشرها في عا

(ص وهي Palantir راكة مع  ركة باالنتير ) 2017: فقامت  عبتا سلسلة المداد وتكنولوجيا المعلومات في عام مجموعة البيانات -432

انات بجمع البيانات من نظم  ركة متخصصة في إدارة البيانات وتكاملهاص من فجل تطوير مجموعة بيانات  وستقوم مجموعة البي

األساسية على فساس يومي وتستخدم التحلي ت المتقدمة والتعلم باآلالت لكي تجعل النظم تتواصل مع بعضها البعض  وتعد  البرنامج
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لسلة هذب األتمتة ضرورية للنشر العالمي ألدوات تخطيط سلسلة المداد وتحقيق ففضل نتائج مثل برمجية فوبتيموسص ولوحة إدارة س

  وستكون مجموعة البيانات متاحة فيضا لجميع موظفي 2018( في عام Quintiqالمدادص وفداة التخطيط الكلي لشركة كوينتك )

 ص مما سييسر لهم الوصول إلى البيانات ذات الصلة بعملهم وتحليلها البرنامج

شغيل والتمويل التي تؤدي إلى زيادة الفعالية  وسيشمل هذا اختبار وتوسيع نطاق االبتكارات التحويلية في نماذج الت البرنامجوسيواصل  -433

 العمل آليات الترويج المستهدفة للدعوة وزيادة الوعي وجمع التبرعات بالوسائل الرقمية لتحفيز ودعم العمل العام 

 االمتياز في تصميم البرامج وتنفيذها

 من إنقاذ األرواح إلى تغيير الحياةص ستساهم المبادرات التالية في تحقيق االمتياز في تصميم البرامج وتنفيذها: البرنامجمع انتقال  -434

 البرامج الرائدة التي تثبت طرائق العمل في الترابط بين مجاالت العمل النساني والنمائي وبناء الس مز (ف

 زالبرنامجيادة إص ح  امل لبرامج الوجبات المدرسية من فجل استعادة ق (ب

 مجموعة فدوات بشأن التغذية فعيد تجديدهاز (ج

 جهود متكاملة لبناء األصول ونظم غذائية قادرة على الصمود  (د

ويتطلب االمتياز في تصميم البرامج وتنفيذها عوامل عديدةص بما في ذلك تقديم برامج عالية الجودة تعمل على تحقيق الترابط بين مجاالت  -435

مائي وبناء الس م لحداث تغير تحويلي لأل خاص الضعفاء  وقد ينطوي ذلك على تركيز االنخراط في عدد قليل العمل النساني والن

من البلدان من فجل وضع وتنفيذ خطة  املة مع الشركاء لتحقيق فثر فكبرز وتعزيز دعم البرامجص بما في ذلك توضيح فدوار ومسؤوليات 

رة على تصميم وتنفيذ وتعبئة التمويل للبرامج المواضيعية من فجل مجاالت تغير المناخ والتعليم المكاتب القليمية والمقرز وزيادة القد

 والتغذية وبناء الس مص وما إلى ذلكز وتعزيز الشراكات والمشاركة في المنتديات العالمية 

الدعم على المستوى العالمي وتحقق نتائج وفيما يتعلق بالوجبات المدرسيةص يعد وجود وحدة مخصصة للوجبات المدرسية توفر القيادة و -436

فيما  للبرنامجوتعزز استدامة استراتيجيات المكاتب القطرية والبرامج الوطنية مسألة بالغة األهمية  وسيتطلب استعادة الدور القيادي 

عالمية وإقليميةص وتحديث  يتعلق بالوجبات المدرسية تعزيز الرصد وتقاسم المعرفة واالتصاالت )بما في ذلك المنشورات(ص ومشاورات

 السياسات والتوجيهات وتتبع النتائج والب أ عنها 

مدرسة   65 000منزلية في فكثر من الغذائية الحصص المليون  خص من فنشطة الوجبات المدرسية فو  3 18ص استفاد 2017وفي عام  -437

وصل من خ ل  البرنامجالحكومة  وتشير التقديرات إلى فن فيضا مساعدة تقنية وعزز قدرات  البرنامجوفي معظم البلدان المعنيةص قدم 

مليون تلميذ آخر بشكل غير مبا ر  وتعكس  39المساعدة التقنية وتعزيز القدرات في مجال برمجة الوجبات المدرسية وتسليمهاص إلى 

بحتة إلى فن يصبح  ريكا استراتيجيا  في برامج الوجبات المدرسيةص من كونه وكالة منفذة البرنامجفرقام المستفيدين هذب تطور دور 

كعامل تمكين ل نتقال إلى الملكية الوطنية وكمقدم لدعم تقني عالي الجودة  البرنامجللحكومات  وتتوقع معظم الحكومات اآلن فن يعمل 

 وما بعدب  2018لضمان الجودة والكفاءة والفعالية  وسيكون هذا العمل موضع تركيز في عام 

الدعم لتصميم وتنفيذ استراتيجيات للوقاية من سوء التغذية وع جه وسيدمج  البرنامجعة فدواته التغذويةص سيعزز وعند تجديد مجمو -438

مسائل التغذية في جميع مجاالت فنشطته  وسيتطلب ذلك موظفي تغذية مهنيينص بما في ذلك القدرات على االستجابة بسرعة ومجمعات 

يدة تستند إلى التكنولوجيا والتحلي ت المحسنة والمنتجات الجديدةص وستكون الشراكات مواهب  كما سيتم تطوير حلول تغذوية جد

 المعززة والمشاركة في منتديات التغذية العالمية بالغة األهمية 

إلى دمج جهود بناء األصول والنظم الغذائية القادرة على الصمود من خ ل زيادة مشاركة األ خاص  البرنامجولتعزيز األثرص سيسعى  -439

القادرين على العمل في فنشطة المساعدة الغذائية من فجل إنشاء األصول والشراكات والجراءات المتكاملة التي تستهدف المزارعين 

مص و"تحالف من المزرعة إلى السوق" والمشروعات التي تهدف إلى الحد من فصحاب الحيازات الصغيرةص مثل الشراء من فجل التقد

قائمة مرجعية تشغيلية وضع للتغذية التي  ملت توجيهاته المراعية  البرنامجاستكمل ص 2017وفي مايو/فيار خسائر ما بعد الحصاد  

  2018عام تعميمها في زيادة حساسية برامج المساعدة الغذائية من فجل إنشاء األصول للتغذيةص وسيتم من فجل 
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والمكاتب القطريةص بالتعاون  البرنامجولتنفيذ الطار المشترك لبناء القدرة على الصمود للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاص قام مقر  -440

الدولي للتنمية الزراعيةص بتصميم وإط ق برنامج مشترك لمدة خمس سنوات بشأن القدرة مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق 

وسيشمل  2018على الصمود بتمويل من كندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والصومال  وسيبدف تنفيذ البرنامج في عام 

  اقص والتغذية وتمكين المرفة برامج تكميلية تهدف إلى زيادة النتاج الزراعيص والروابط باألسو

 التبسيط والكفاءة واألثر

إلى تسخير إمكانات خارطة الطريق المتكاملة والنظم والعمليات األخرى لتحقيق القيمة مقابل المال وفقصى فوائد  البرنامجيسعى  -441

للمستفيدين من خ ل عمليات فعيد تصميمها ومبسطةص وتعزيز الشفافية وتخصيص الموارد على فساس الحصائل  وستكون المسائل 

 الحالية: البرنامجاألثر في عمليات التالية حاسمة في تحقيق البساطة والكفاءة و

 زالبرنامجاألثر الذي يحدثه  فيبناء الثقة  (ف

 بالشفافية والمساءلةز البرنامجتنفيذ التزام  (ب

 تبسيط العمليات الداخلية  (ج

يص وزيادة قدرته على ربط الموارد بالنتائج بشفافية من فجل دعم التحرك نحو تخفيض التخص البرنامجص سيثبت 2020وبحلول عام  -442

المساهمات المرنة والمتعددة السنوات  ويشمل هذا العمل ربط النتائج بشكل فوثق بالموارد من خ ل إطار منقح للنتائج المؤسسيةص 

 فقصى فثر للموارد التي يحصل عليها  البرنامجوتحسين منتجات الب أ التي توضح كيف يحقق 

فن يجعل المعلومات متاحة بسهولة فكبر للدول األعضاء والشركاء من الجهات  البرنامج وكجزء من التزامه بالشفافية والمساءلةص يعتزم -443

بوابة إلكترونية لتزويد الدول األعضاء بإمكانية االط ع على البرامج  البرنامجص سيُطلق 2018الثاني من عام  فصلالمانحة  وفي ال

على مستوى النشاط والمعلومات المالية والمعلومات المتعلقة باألداء للبلدان العاملة في إطار خارطة الطريق المتكاملة  وستكون 

ية التنمية المستدامة(ص والحصيلة االستراتيجيةص والنشاط المعلومات المتعلقة بالتخطيط متاحة حسب البلدص والنتيجة االستراتيجية )غا

والسنةص وستشمل متغيرات مثل طرائق المساعدة  وسيجري تحديث البوابة اللكترونية دوريا بمعلومات عن النفقات وصافي االحتياجات 

بوابة اللكترونيةص سيتم توفير هذب المعلومات من التمويل والمساهمات من الموارد والنواتج المحققة ومؤ رات األداء  وحتى يتم تشغيل ال

من خ ل خطة إدارة العمليات القطرية ووثائق خطة الدارة  وسيتم إدماج معلومات وبيانات من هذب المصادر في البوابة اللكترونية 

 فصاعدا  2018اعتبارا من يونيو/حزيران 

بنشر حلول لتبسيط العمليات من فجل  البرنامجلمكاتب القليميةص سيقوم وبما يتسق مع نتائج االستعراض الجاري ألدوار ومسؤوليات ا -444

ضمان فقصى قدر من السرعة التشغيلية الستجاباته وفعاليتها وفثرها  وسوف يتم تحديد الحلول في المجاالت الرئيسية عبر إدارات 

  2018الرابع من عام  فصلسية في الووظائفهص ومن المتوقع تحقيق فول مجموعة من المنجزات والمراحل الرئي البرنامج

ص مع زيادة عتبات الميزانية للموافقات 2017ووافق المجلس على تفويض السلطات المؤقت إلى المدير التنفيذي في نوفمبر/تشرين الثاني  -445

عمليات التخطيط  من جانب المديرين القطريين والمديرين القليميين مما يعزز المركزية صنع القرار  وتُبذل حاليا جهود لتحسين

 واالستعراض والموافقة الحاليةص بهدف دمج العمليات وتبسيط عملية صنع القرار وتقليل التعقيد 

 2018في عام  البرنامجواستنادا إلى الدروس المستفادةص وال سيما من الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المعقدة للسودانص سيسعى  -446

الداخلية والمرونة في التسلسل الهرمي لتصنيف التكاليف من فجل تحقيق فقصى قدر من الكفاءة في إلى إجراء المزيد من التحسينات 

إطار خارطة الطريق المتكاملة  وسوف يتم إدخال تحسينات على هيكل ميزانية الحافظة القطرية دون المساس بالشفافية المتأصلة 

 للهيكل 

 لقطريةخارطة الطريق المتكاملة والخطط االستراتيجية ا 

وما بعدب  وبحلول يناير/كانون  2018يستمر نشر خارطة الطريق المتكاملة واالنتقال إلى إطار الخطط االستراتيجية القطرية في عام  -447

قد "بدف نشاطه" مع خططهم االستراتيجية القطرية بالضافة إلى البلدان الثني  للبرنامجمن المكاتب القطرية  53ص سيكون 2018الثاني 
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مكتبا قطريا استخدام النظام القائم على  16مشاركة في المرحلة التجريبية  وبناء على النهج المرن إزاء التنفيذص سيواصل عشر ال

  2019وستعمل على االنتقال إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة بحلول يناير/كانون الثاني  2018المشروعات في عام 

يزانية الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين بشكل منهجي في ميزانيات الحوافظ القطرية  ومن فحد الجوانب المواضيعيةص فُدمجت الم -448

وسيدعم مكون التتبع ذو الصلةص الجاري إعدادب حالياص الصلة بين الموارد والنتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  وسيستمر العمل 

 وما بعدب  2018لة طوال عام على هذا العنصر من االنتقال إلى خارطة الطريق المتكام

سيزيد وضوح مزايا االنتقال إلى خارطة الطريق المتكاملة في عمليات الب أ في السنوات القادمة  وفي حين فن المعلومات المالية  -449

الموارد بالنتائج ص فإن تقارير تقييم األداء السنوية المستقبلية ستربط 2017فُدمجت ألول مرة في الب أ عن األداء المؤسسي في عام 

بشكل فكثر وضوحاص ولن تحدد فجوات التمويل وانعكاساتها فحسبص ولكنها ستستخدم فيضا النتائج الجديدة واألطر المالية لجراء فحص 

 دقيق ألثر االستثمارات حسب الهدف االستراتيجيص وحسب النتيجة االستراتيجية وصوال إلى مستوى النشاط 
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 المالحق

 الصفحة        

 

 101 2017الملحق األول: األرقام الرئيسية لعام 

 103 )دوالر أمريكي( 2017في عام  المؤكدة المساهمات ألف: مجموع-الثاني الملحق

 106 2017-2015التمويل حسب الجهات المانحة  باء:-الملحق الثاني

 110 ألف: منهجية تقدير األداء المؤسسي حسب الهدف االستراتيجي-الملحق الثالث

 113 منهجية تجميع النتائج على مستوى النواتج باء:-الملحق الثالث

 114 ()النتائج حسب الهدف االستراتيجي مقابل إطار النتائج االستراتيجية جيم-الملحق الثالث

 126  ()النتائج حسب الهدف االستراتيجي مقابل إطار النتائج المؤسسية دال:-الملحق الثالث

 134 2017ألف: مؤشرات األداء الرئيسية لعام -الملحق الرابع

 136 منهجية تقدير األداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارة باء:-الملحق الرابع

 137 )(مؤشرات البرنامج بشأن تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات )االستعراض الشامل(جيم: -الملحق الرابع

 140 2017إطار نتائج اإلدارة لعام دال: مؤشرات -الملحق الرابع

 145 ()2017 األول كانون/ديسمبر 31 بتاريخ البرنامج في الموظفون الخامس: الملحق

 146 2017عام  في األغذية من البرنامج : مشترياتالسادس الملحق

 150 2017-2014والفئة  اإلقليم حسب )1(المباشرة النفقات ألف:-السابع الملحق

 153 األمريكية( الدوالرات )آالف 2017-2014والفئة البرامجية  واإلقليم البلد حسب )1(المباشرة باء: النفقات-السابع الملحق

 157 2017-2014 واإلقليم، الخاص، البلد، وفئة الوضع حسب )1(المباشرة جيم: النفقات-السابع الملحق

 158 2017 عام في األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية والحركة الحكومية غير المنظمات مع الثامن: التعاون الملحق

 159 2017ألف: حاالت االستثمار الممولة من خالل أموال مرنة أو غير مخصصة في عام -الملحق التاسع

 163 المبادرات المؤسسية الحاسمة –باء: خطة اإلدارة -الملحق التاسع

 173 ألف: أداة مؤشر المساواة بين الجنسين-الملحق العاشر

 174 األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باء: خطة العمل على نطاق منظومة-الملحق العاشر

 175 و"المجاعات األربع" 3الملحق الحادي عشر: استجابة البرنامج لحاالت الطوارئ من المستوى 
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 2017األرقام الرئيسية لعام  الملحق األول:

 
 

 2017 2016 2015 

     عامة لمحة

 على القائمة والتحويالت األغذية توفير عبر المباشرة المساعدة تلقوا عدد األشخاص الذين

 السلع وقسائم النقد،

 (1)مليون 4 91

 

--- --- 

 76.7 82.2 مليون 9 88  (2)العمليات خ ل من

    منها )بم يين الدوالرات األمريكية( 

 16.2  17.6  18.7  النساء 

 14.1  14.5  15.5  الرجال 

 23.3  25.4  27.6  البنات 

 23.1  24.7  27.1  األوالد 

 1.6 1.8 مليون 5 2 االستئمانية الصناديق مشروعات خ ل من

    

                                        2017                                                                                                  2016                            2015 

 توزيع األنشطة الرئيسية

 (2)العمليات ملخص

  

9.3/2.5/ 

.815/61.3  

 عائدمليون الجئ/

 مليون مشرد داخليا/مقيم

1.6/6.4/ 
59.1/15.1 

1.3/6.1/ 

16.4/52.9 

 3.2 3.5 الموزعة األغذية من متري طن مليون 3.8

1.4 

 وقسائم النقد على القائمة التحوي ت من فمريكي دوالر مليار

  على الموزعة السلع

 نسمة مليون 19.2

 

 

 نسمة مليون 3 14

 

 

 نسمة مليون 6 9

 (2)األغذية على الحصول لدعم المشروطة غير الموارد تحويالت

 
 

62.2 
 عبر المشروطة غير الغذائية بالمساعدة تزويدهم تم نسمة مليون

  السلع وقسائم النقد على القائمة والتحوي ت األغذية توفير
54.5 46.4 

 (3)المدرسية الوجبات أنشطة

 

 --- --- غذائية منزليةحصصا / وجبات مدرسية تلميذ تلقوا مليون 18.3 

 15.7 14.9 مليون 5 16من خ ل العمليات                                                       

 
  

 منها

 البنات من المائة في 51

 

50 

 

50 

 

 

 

 

 

 1.2 1.5 مليون 8 1من خ ل فنشطة الصناديق االستئمانية                         

                                      2017                                                                                                 2016                          2015 

                                                      
هم من خ ل فنشطة الصناديق االستئمانية والعمليات  األ خاص الذين قدمت المساعدة إلي 2017يشمل مجموع عدد األ خاص الذين حصلوا على مساعدة في عام  (1)

 واقتصرت الحسابات في السنوات السابقة على األ خاص الذين قدمت المساعدة إليهم من خ ل العمليات 

 وعمليات الطوارئص والعمليات الخاصة تشمل العمليات الخطط االستراتيجية القطريةص والبرامج القطرية/النمائيةص والعمليات الممتدة لإلغاثة والنعاشص  (2)

 تشمل فنشطة الوجبات المدرسية فنشطة العمليات وفنشطة الصناديق االستئمانية على حد سواء  (3)
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 (4)زاإليد/البشرية المناعة نقص وفيروس التغذية

 7.6 8.7 خاصا تغذويا دعما تلقوا األطفال من نسمة مليون 11  

 
 3.5 4.1 خاصا تغذويا دعما تلقين النساء من نسمة مليون 5.3 

 
 0.4 

 البشرية واليدز المناعة نقص بفيروس المصابين من نسمة مليون

 البرنامج من غذائية مساعدة تلقوا
0.3 0.6 

 
 8 

 انتشار معدالت تبلغ فيها التي والعشرين الخمسة البلدان من بلدان

اليدز فعلى  ومرض البشرية المناعة نقص فيروس

 البرنامجمن  مساعدة مستوياتها تلقت

11 13 

 (4)العيش كسب سبل ودعم األصول إنشاء نشطةف

 
9.9 

لتغطية حاالت  البرنامجمليون  خص تلقوا مساعدات غذائية من 

نقص األغذية العاجلة في نفس الوقت الذي حصلوا فيه على 
تدريب وفصول لبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة 

 الصدماتص ولتعزيز سبل كسب عيشهم 

10.5 11.4 

  (4)العمل في شراكة

 60,000 80,000  تدريبا تلقوا الحكوميين الشركاء موظفي من موظف 60,000  

 1,062 1,100 البرنامج مع عملت حكومية غير منظمة 869  

  
84.8 

 والكيانات الشركات من المقدم الدعم من فمريكي دوالر مليون

  عينية وهدايا نقدية مبالغ  كل على الخاصة
77.2 94.0 

 21 22 احتياطي  ريك 22  

  
6 

 تم البرنامجو والزراعة األغذية منظمة بين مشتركة بعثات

 الغذائي واألمن المحاصيل لتقدير إجراؤها
3 5 

  
4 

 ال جئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية بين مشتركة تقدير بعثات

 إجراؤها تم البرنامجو
5 4 

 (4)البرنامجات ومساعد النامية البلدان

  80 
 البلدان في األغذيةص من حيث الكميةص تمت من مشترياتفي المائة 

 النامية
77 73 

  90 
 بلدان إلى المتعددة األطراف وصلت النمائية الموارد من المائة في

 التركز معايير
90 90 

 67 69 نموا البلدان فقل إلى وصلت النمائية الموارد من المائة في 60  

  53 
 جنوب ففريقيا بلدان إلى وصلت البرنامج موارد من المائة في

 الصحراء
52 53 

 

 

                                                      
 يات الخاصة لعملتشمل العمليات الخطط االستراتيجية القطريةص والبرامج القطرية/النمائيةص والعمليات الممتدة لإلغاثة والنعاشص وعمليات الطوارئص وا (4)
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 )دوالر أمريكي( 2017عام  في المؤكدة المساهمات مجموعألف: -الثاني الملحق

 مساهمات موجهة متعددة األطراف األطرافمساهمات متعددة  المجموع الجهة المانحة

حساب  المجموع 

االستجابة 

 العاجلة

 ميزانية

 حافظة قطرية

 مشروع

 إنمائي

 عملية

 طوارئ

 عملية ممتدة

 لإلغاثة واإلنعاش

 عملية

 خاصة

 أخرى*

    000 000 1  000 000 1      000 000 2  األفريقي التنمية مصرف

     004 8   650 40    655 48  فندورا

  000 50          000 50  األرجنتين

  996 101          996 101  فرمينيا

  031 720    810 768 12  419 329 10  510 369   754 030 12   330 919 28   854 137 65 فستراليا

    618 533       618 533  النمسا

       704 370 4    704 370 4 بنغ ديش

  737 876   132 674 1   082 401 3  751 427 3   434 233 8  569 370 5   569 370 5   705 983 22 بلجيكا

  081 899 5          081 899 5 بنن

         056 5   056 5 بوتان

 المتعددة بوليفيا دولة

 القوميات

          

  112 731 10          112 731 10 البرازيل

    032 59       032 59  بلغاريا

      660 517 1      660 517 1 بوروندي

      000 227 1      000 227 1 كمبوديا

  377 931 25   032 191 4   738 202 85  190 646 48  037 970 3   336 099 9  967 460 4   373 472 23   083 513 200  كندا

         000 20   000 20   يلي

  000 500 1    794 836 24  308 213 26   000 900 18  000 500  000 100 2   102 550 73 الصين

  453 189       714 691 14    167 881 14 كولومبيا

 202 248        202 248 الكونغو

        790 140 790 140 ديفوار كوت

         269 4   269 4 قبرص

    523 100  587 180  523 100      632 381  تشيكيا

  360 893 1   608 32   200 586 15  596 590 7   769 607 11   844 916 30   377 627 67 الدانمرك

الجماعة االقتصادية لدول 

 غرب ففريقيا

 565 000       565 000    

       000 200    000 200  مصر

       644 131     644 131  السلفادور

    043 80  498 150      541 230  إستونيا

    359 742       359 742  إثيوبيا

  539 746 1   679 721 25   583 360 153  356 792 109  590 100   766 202 856    514 924 146 1 األوروبية المفوضية

     000 200      000 200   فارو جزر

   370 68   625 669 4  867 121 8   834 184 1   912 943 10   609 988 24 فنلندا

  777 371 2    051 174 16  143 005 8  489 885   095 236 5  763 67   642 125   197 798 32 فرنسا

    517 91       517 91  غامبيا

  802 571 24   564 198 12   696 766 612  906 991 157  834 262 9   657 684 76  680 700 1   661 007 32   119 484 925  فلمانيا

         045 150   045 150  غواتيماال

      339 240   972 106    310 347  يساوب-غينيا

  000 188        000 000 4   405 2   405 190 4 هندوراس

    741 531  916 605     000 10   656 147 1 المجر

  000 90    000 440  000 150  000 600   362 480   764 527   126 288 2 آيسلندا

  467 389       533 570   389 46   389 006 1 الهند

بنك التنمية للدول 

  األمريكية

 100 000       100 000    

 للصليب الدولية اللجنة

 راألحم

 582 537       582 537    

  226 630    321 166 8   765 112 1   316 258 4  995 846 3   632 262 18   259 430 32 آيرلندا
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 )دوالر أمريكي( 2017عام  في المؤكدة المساهمات مجموعألف: -الثاني الملحق

 مساهمات موجهة متعددة األطراف األطرافمساهمات متعددة  المجموع الجهة المانحة

حساب  المجموع 

االستجابة 

 العاجلة

 ميزانية

 حافظة قطرية

 مشروع

 إنمائي

 عملية

 طوارئ

 عملية ممتدة

 لإلغاثة واإلنعاش

 عملية

 خاصة

 أخرى*

         000 20   000 20  إسرائيل

  303 868 3   776 085 1   928 903 6  668 913 4  113 948 2   609 504 4   445 390 12   843 614 36 إيطاليا

  403 145 7   625 144 3   527 111 71  206 802 38  280 065 5   498 198 50    538 467 175  اليابان

  000 10          000 10  كازاخستان

    246 6       246 6 كينيا

       000 500 5    000 500 5 الكويت

    305 99  305 99   708 105  561 97   561 97   879 401  ليختنشتاين

    858 10  255 39      113 50  ليتوانيا

  379 176 2   637 361   964 326 1  299 229 2  623 589   472 825  786 530  234 437 1   607 946 8 لكسمبرأ

       000 800    000 800  مدغشقر

    723 629 4       723 629 4 م وي

  000 000 1          000 000 1 ماليزيا

  281 732 2          281 732 2 مالي

    000 250  000 150   000 500    000 900  المكسيك

    408 196  733 325  578 267   530 104   163 17   412 911  موناكو

       000 140 12    000 140 12 موزامبيق

      800 538      800 538  نيبال

     991 655 3  203 780 16  980 399 11   251 777 1   553 712 46   978 325 80 هولندا

     307 060 1  203 128 2   353 344  016 008 4  879 540 7 نيوزيلندا

         000 20   000 20  نيكاراغوا

    081 512 3       081 512 3 النيجر

     496 622 5      496 622 5 نيجيريا

  001 305   614 545 1   645 674 21  451 622 17   668 526 25  457 4   744 265 33   123 940 99 النرويج

 للتنمية األوبك صندوق

  الدولية

1 100 000      800 000  300 000    

    623 581 19      950 43   573 625 19 باكستان

         750 135   750 135  بنما

            بيرو

         000 10   000 10   الفلبين

       450 547    450 547  بولندا

     072 58     000 110   072 168  البرتغال

  265 570 17   246 212 1   151 739 7  196 821 11  331 726 9   689 051 27  121 459  958 330 8   836 451 83 خاصة مانحة جهات

    000 000 2  364 294  609 211      973 505 2 قطر

  134 636 2   000 290   873 692 13  000 700 1  000 629 5   334 691 9   000 200   341 839 33 كوريا جمهورية

  000 300    250 973 8  000 000 1  750 826 12   000 600 10    000 700 33 الروسي االتحاد

           السعودية العربية المملكة

    210 526       210 526  سيراليون

         000 15   000 15  سلوفاكيا

  967 236    595 33  140 69      701 339  سلوفينيا

     354 594  673 643 2   303 452    329 690 3 ففريقيا جنوب

     000 750 25      000 750 25 السودان جنوب

   946 335   427 583 3  875 783      247 703 4 إسبانيا

         151 8   151 8 النكا سري

       000 180    000 180  السودان

  579 327 4   713 408 5   323 287 18  861 254 8  075 948 2   768 184 7  000 000 4   620 731 70   938 142 117  السويد

  893 024 5   242 440 1   922 079 33  972 976 13  966 107 1   396 970 6  252 674 6   054 857 6   446 457 68 سويسرا

      301 8   384 95   670 93   355 197  تايلند
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 )دوالر أمريكي( 2017عام  في المؤكدة المساهمات مجموعألف: -الثاني الملحق

 مساهمات موجهة متعددة األطراف األطرافمساهمات متعددة  المجموع الجهة المانحة

حساب  المجموع 

االستجابة 

 العاجلة

 ميزانية

 حافظة قطرية

 مشروع

 إنمائي

 عملية

 طوارئ

 عملية ممتدة

 لإلغاثة واإلنعاش

 عملية

 خاصة

 أخرى*

 المتحدة األمم صندوق

 لمواجهة المركزي

 الطوارئ

 143 190 918    20 844 065   55 519 636  58 095 762   8 731 456   

 الصناديق القطرية

 المشتركة

32 607 058    5 373 171   660 030  12 096 184   14 477 674    

نافذة األمم المتحدة 

 الخاصة بنهجالموسعة 

 توحيد األداء 

2 719 706    124 145   60 000   2 238 561    297 000  

 المتحدة األمم صناديق

األخرى  ووكاالتها

)باستثناء الصندوق 

المركزي لمواجهة 

 الطوارئ(

48 443 214   65 000   12 345 814   3 752 764  17 344 688  11 045 721   50 000   3 839 228  

صندوق األمم المتحدة 

  لبناء الس م

1 136 465    1 136 465       

   000 350   226 127  500 502     570 134 4   296 114 5 المتحدة العربية المارات

  093 422 6   741 403 45   254 926 195  198 627 195  828 424   132 806 92   442 746 51   688 356 588  المتحدة المملكة

        378 360 378 360 المتحدة تنزانيا جمهورية

 المتحدة الواليات

 األمريكية

2 505 503 049   5 522 308   5 000 000  298 856 792   64 122 046  903 281 618   1 120 859 829   85 116 005   27 744 452  

  000 150 3       000 150 3    000 300 6 الدولي البنك

     466 124 1    466 124 1 زامبيا

 138 915 166  059 840 212  160 384 564 2   863 164 709 1   928 781 144   535 767 627 1   150 713 32  248 359 399   933 212 825 6 المجموع الكلي

  202 248  المساهمات الثنائية

  

 

    

 248 202  

 أخرى: المساهمات المقدمة إلى الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة والحساب العام * 
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 2017-2015 ةمانحجهات الالتمويل حسب ال باء:-الملحق الثاني
 

 2017 2016 2015 المانحون

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف 

 000 000 3   000 000 1   000 000 2   األفريقي التنمية مصرف

     000 10       الجزائر

 655 48   375 61   554 47   فندورا

 000 50       300 55   الجزائر

 996 101   417 100   681 100   فرمينيا

 524 218 36 330 919 28 863 543 55 482 840 27 453 034 46 462 447 26 األرجنتين

 618 533   272 584 6   074 075 6   فستراليا

     312 18       فذربيجان

 704 370 4   046 745 3   568 127 4   بنغ ديش

 136 613 17 569 370 5 098 500 28 118 417 5 353 837 11 118 417 5 بلجيكا

 081 899 5           بنن

   056 5   050 3     بوتان

     928 646   999 99 026 223 القوميات المتعددة بوليفيا دولة

       000 3     والهرسك البوسنة

 112 731 10   599 599   082 093 6   البرازيل

 032 59   988 110   122 113   بلغاريا

 660 517 1   436 661 1   731 865 3   بوروندي

 000 227 1   000 227 1   000 227 1   كمبوديا

         300 912   الكاميرون

 591 051 177 373 472 23 027 499 187 789 505 23 871 285 237 925 359 24 كندا

         613 220 7   تشاد

   000 20   000 20 020 296 000 20  يلي

 109 518 71 000 100 2 000 850 16 997 708 1 500 915 6 854 550 3 الصين

 167 881 14   612 764   074 446 2   كولومبيا

  790 140   074 880 2  الكونغو

 202 248      ديفوار كوت

            كوبا

   269 4   338 4 930 21 420 4 قبرص

 632 381     261 121 690 127 1   تشيكيا

 533 710 36 844 916 30 347 620 15 789 791 30 954 858 22 034 398 34 الدانمرك

         321 49   جيبوتي

الجماعة االقتصادية لدول غرب 

 ففريقيا

          565 000 

       000 5     إكوادور

 958 386   247 388 1   607 198 970 185 مصر

 644 131   000 500 1 000 100 000 200 000 200 السلفادور

 541 230   473 241   312 265   إستونيا

 359 742   248 491 1   625 625 34   إثيوبيا

 974 923 146 1   804 682 894   394 393 250   األوروبية المفوضية

 000 200            فارو جزر

 697 044 14 912 943 10 017 384 22 912 943 10 950 167 25 923 575 9 فنلندا

 555 672 32 642 125 125 911 31 180 162 265 693 40 045 106 فرنسا

 517 91           غامبيا



 107 الم حق|  2017 لعام السنوي األداء تقرير

 

 2017-2015 ةمانحجهات الالتمويل حسب ال باء:-الملحق الثاني
 

 2017 2016 2015 المانحون

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف 

 457 476 893 661 007 32 238 809 856 947 838 27 156 023 301 175 235 28 فلمانيا

 045 150   909 148   560 214 5  غواتيماال

     564 712 3  غينيا

 310 347       290 402   بيساو-غينيا

     457 311 1       هايتي

 000 188 4 405 2 124 030 25 093 5 638 764 28 190 2 هندوراس

 656 137 1 000 10   000 10 947 328 000 10 المجر

 597 106 2 764 527 745 678 296 44 000 850 809 311 آيسلندا

 000 960 389 46 000 960 1 181 45 347 314 1 111 47 الهند

     224 516       إندونيسيا

 000 100           مصرف التنمية للبلدان األمريكية

 537 582   357       األحمر للصليب الدولية اللجنة

         451 959 3   إيران

         900 592   العراق

 627 167 14 632 262 18 499 455 11 962 928 10 001 894 5 274 753 23 آيرلندا

   000 20   000 20  000 20 إسرائيل

 432 987 23 445 390 12 351 428 10 522 621 12 003 368 13 857 863 12 إيطاليا

 597 467 175   481 179 204 294 873 2 930 858 193 154 914 2 اليابان

           150 93 األردن

 000 10   000 10   699 29   كازاخستان

 246 6   421 581   402 613   كينيا

       842 132     الوسطى ففريقيا جمهورية

 000 500 5   000 000 9   000 000 45   الكويت

         117 56   التفيا

     438 803 8   902 664 3   ليسوتو

     374 232 2   000 430 2   ليبريا

 318 304 561 97 060 251 717 98 439 303 943 97 ليختنشتاين

 113 50   759 44   554 78   ليتوانيا

 585 688 7 234 437 1 990 223 7 438 927 1 686 481 9 438 927 1 لكسمبرأ

 000 800   000 993 2   388 781   مدغشقر

 723 629 4   210 154 112   373 772 17   م وي

 000 000 1   000 000 1   000 000 1   ماليزيا

 281 732 2           مالي

         563 78   مالطة

 000 000 1   000 000 2       المكسيك

 249 894 163 17 043 303   267 206   موناكو

 000 140 12           موزامبيق

            ميانمار

         203 258 1   ناميبيا

 800 538   800 592       نيبال

 425 613 33 553 712 46 268 992 25 327 816 40 292 923 51 569 518 49 هولندا

 863 532 3 016 008 4       016 008 4 013 132 854 690 4 نيوزيلندا

   000 20 013 307 1 000 20   000 20 نيكارغوا



 108 الم حق|  2017 لعام السنوي األداء تقرير

 

 2017-2015 ةمانحجهات الالتمويل حسب ال باء:-الملحق الثاني
 

 2017 2016 2015 المانحون

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف 

 081 512 3   639 285 2       النيجر

 496 622 5           نيجريا

 379 674 66 744 265 33 703 409 40 452 115 28 693 382 50 726 197 42 النرويج

 000 100 1   000 100        الدولية للتنمية األوبك صندوق

         929 10   منظمة األمن والتعاون في فوروبا

 623 581 19 950 43 046 614 55   129 604 80 743 22 باكستان

   750 135 000 280 590 264 000 240 750 135 بنما

     172 956   234 274 642 13 بيرو

   000 10          الفلبين

 065 095 1   433 197 1   301 991   بولندا

 072 58 579 205   000 10 661 137 000 10 البرتغال

 058 734 75 388 418 8 634 661 70 632 421 7 104 700 89 351 323 9 خاصة مانحة جهات

 973 505 2   650 532   249 255 1   قطر

 341 639 33 000 200 114 398 39   848 116 37 000 200 كوريا جمهورية

     250 113   649 109   رومانيا

 000 700 33   000 000 37   936 722 48   الروسي االتحاد

 087 300 8   969 672 35 916 51 675 249 151   السعودية العربية المملكة

 210 526  620 137 3  000 000 6  سيراليون

   000 15 136 340   947 328   سلوفاكيا

 701 339   519 117   483 65   سلوفينيا

 329 690 3           ففريقيا جنوب

 000 750 25       566 609 2   السودان جنوب

 247 703 4   013 298 5   834 564 7 991 55 إسبانيا

   151 8 356 776 453 8   713 17 النكا سري

 000 180           السودان

     139 514   470 096 2   سوازيلند

 317 411 46 620 731 70 191 529 42 400 368 79 872 295 26 984 194 65 السويد

 392 100 63 054 857 6 725 445 60 400 960 6 491 431 77 543 533 7 سويسرا

 685 103 186 102 816 14 205 92 617 25 531 110 تايلند

     606 16  توغو

         000 000 1   تركيا

     407 083 1       فوغندا

 المركزي المتحدة األمم صندوق

 الطوارئ لمواجهة

  159 928 948   122 092 323   143 190 918 

صندوق األمم المتحدة المشترك 

 لألنشطة النسانية

  27 393 988   18 357 958     

صناديق األمم المتحدة القطرية 

 المشتركة

          33 207 061 

الصندوق المركزي لمواجهة 

 الطوارئ

  2 364 184   200 257     

نافذة األمم المتحدة الموسعة الخاصة 

 بنهج توحيد األداء

  11 407 397   30 886 292   2 719 706 

لمواجهة  صندوق األمم المتحدة

 الطوارئ

  2 239 380   12 548 341     
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 2017-2015 ةمانحجهات الالتمويل حسب ال باء:-الملحق الثاني
 

 2017 2016 2015 المانحون

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف 

 ووكاالتها المتحدة األمم صناديق

األخرى )باستثناء الصندوق 

 المركزي لمواجهة الطوارئ(

108 800 32 855 054   66 777 333 65 000 48 403 214 

 465 136 1   000 350   000 600   صندوق األمم المتحدة لبناء الس م

 726 979 570 134 4 008 097 6   343 163 2   المتحدة العربية المارات

 823 576 536 442 746 51 580 066 305 443 915 50 369 124 395 726 730 61 المتحدة المملكة

  378 360    922 336 تنزانيا

 014 988 501 2 000 000 5 474 335 014 2 000 000 4 608 702 001 2 000 000 5 األمريكية المتحدة الواليات

 000 150 3   000 365 6       الدولية العمل منظمة

 466 124 1  640 680  864 506 1  زامبيا

     095 195 3   409 246 1   زمبابوي

 307 067 438 6 420 878 398 824 580 546 5 040 226 379 940 091 632 4 722 986 420 المجموع الكلي
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 منهجية تقدير األداء المؤسسي حسب الهدف االستراتيجيألف: -الملحق الثالث

 األدلة قاعدة

 القطرية للعمليات المشروعات عن الموحدة التقارير في المقدمة الرصد بيانات إلى والنمائية النسانية النتائج تحقيق في البرنامج مساهمة تقدير يستند

 تغيير في لبيان جدا قصير الزمني الطار ألن 2017 عام بنهاية فقل فو ف هر ث ثة لمدة العاملة المشروعات نتائج تُدرج   ولم2017عام  والقليمية

 المتابعة  سياق في الرصد قيم ألغراض عليها التعويل يمكن األساس لخط بيانات لجمع فو الحصائل مستوى على كبير

 اإلجراء الخاص بتقدير أداء برامج البرنامج

 المشروعات مستوى على الحصائل مؤشر أداء تقدير – 1الخطوة 

 العمليات: مستوى على الحصائل مؤ ر فداء لتحليل ث ثي نهج يُستخدم

  األهداف السنوية للمؤ ر المحددة في األطر المنطقية فساس  قطرية علىتقيم العمليات القطرية في البلدان المشمولة بخطط استراتيجية

 الخاصة بالبلد  

 ر المنطقية للمشروعات يقيّم فداء المشروعات المغلقة على فساس فهداف المؤ ر المحددة لنقطة نهاية المشروعص وهي مبينة في األط 

 فدنابص الشكل يبين وكما .السنوية الرئيسية المراحل إنجازات حيث من المحرز التقدم يراعى في تقييم فداء المشروعات الجارية 

 لنهاية المحدد والهدف األساس خط قيم بين خطي استكمال إلى استنادا 2017 لعام هذب الرئيسية المراحل إنجازات ُحسبت

  (1)المشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باألهداف السنوية المحددة في األطر  2017وفيما يتعلق بعمليات برامج الفرص االستراتيجيةص تقارن قيم مؤ رات الحصائل التي جمعت في عام 

بشأن المشروعات المغلقة بأهداف نهاية المشروعات لتحديد مدى تحقق  2017الحصائل التي جمعت في عام  المنطقية القطريةص وتقارن قيم مؤ رات

 وإظهار 2017 عام في المحرز التقدم لتحديد السنوية الرئيسية المراحل بإنجازات األحدث القيم تقارن الجاريةص النتائج  وفيما يتعلق بالمشروعات

  ما إذا كان يحقق مستوى األداء المتوقع(  في) األهداف تحقيق نحو الصحيح مسارال يمضي في المشروع كان إذا ما

                                                      
 وتؤخذ الرئيسيةز المراحل إنجازات تحديد إلى حاجة ال التغذويص التعافي معدل فو السنوي التسجيل متوسط قبيل من التغيرص متوسط تقيس التي للمؤ رات بالنسبة (1)

 المنطقي  إطارب في المحددة المشروع لنهاية المستهدفة القيمة تعادل باعتبارها مفتوح ما لمشروع 2017 لعام المستهدفة القيم

2015               2016                     2017                    2018 

     

           

X
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 :فدناب المبين النحو على والرمادي واألحمر واألصفر األخضر األلوان المشروعات حسب الحصائل مؤ ر فداء درجات ُسلّم ويستخدم

 المتطلبات الوصف الدرجة
 

المشروع  فو القطريةتحقيق هدف عملية الخطة االستراتيجية 

المتوائم مع إطار النتائج المؤسسية فو مشروع إطار النتائج 

 االستراتيجية فو المضي في المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف 

 من المائة في 10 في حدود المؤ ر عمليات الخطط االستراتيجية القطرية: قيمة

 المستهدف السنوي

 لنهاية المحدد الهدف من المائة في 10 ضمن المؤ ر قيمة :المغلقة المشروعات

 المشروع

 لعام الرئيسية المرحلة من المائة في 10 ضمن المؤ ر قيمة :الجارية المشروعات

2017 

 

تحقيق بعض التقدم في عملية الخطة االستراتيجية القطرية فو 

المشروع المتوائم مع إطار النتائج المؤسسية فو مشروع إطار 

ولكن من دون تحقيق الهدف فو المضي  االستراتيجيةصالنتائج 

 بطيئة  بخطى

 90و المائة في 50 تتراوح بينالمؤ ر  عمليات الخطط االستراتيجية القطرية: قيمة

 من المستهدف السنوي المائة في

 الهدف من المائة في 90و المائة في 50 بين المؤ ر المغلقة: قيمة المشروعات

 المشروع لنهاية المحدد

 المرحلة من المائة في 90و المائة في 50 بين المؤ ر قيمة :الجارية المشروعات

  2017لعام  الرئيسية

 

عملية الخطة االستراتيجية القطرية  للغاية فيتحقيق تقدم بطيء 

فو المشروع المتوائم مع إطار النتائج المؤسسية فو مشروع إطار 

  النتائج االستراتيجية فو عدم تحقيق في تقدمص فو حدوث تراجع  

 في 90و المائة في 50 بين المؤ ر عمليات الخطط االستراتيجية القطرية: قيمة

 من المستهدف السنوي المائة

 المحدد الهدف من فقل فو المائة في 50 تساوي المؤ ر قيمة :المغلقة المشروعات

 المشروع لنهاية

 المرحلة من فقل فو المائة في 50 تساوي المؤ ر قيمة :الجارية المشروعات

 2017لعام  الرئيسية

 

 القيم فو األساس خط قيم فن فو 2017 لعام المشروع مؤ ر قيمة عن يُبلَّغ لم  التقدم لرصد كافية غير المتوفرة البيانات

 موجودة غير المستهدفة

 المؤسسي المستوى على الحصائل مؤشر أداء تقدير – 2الخطوة 

 (2) بأسرب البرنامج نطاق على لألداء العامة الدرجة لتحديد المشروعات/العمليات درجات متوسط يُحسب الحصائلص مؤ رات من كل ألغراض

 "رمادي "هي الكلية الدرجة نإف (3)صللحصائل معين مؤ ر عن لإلب أ المطلوبة المشروعات نصف من فكثر عن البيانات توفر عدم حال وفي

 ككل  البرنامج فداء حول النتائج الستخ ص كافية غير األدلة قاعدة فن على للداللة

  االستراتيجية باألهداف عالقته حيث أداء مؤشر الحصائل من تقدير – 3 الخطوة

يحسب تصنيف األداء في األهداف االستراتيجية الخمسة كمتوسط لدرجات الحصائل المؤسسية  وفي حين فن الخطط االستراتيجية القطرية 

االستراتيجية والمشروعات المتوائمة مع إطار النتائج المؤسسية تتمحور بالفعل حول إطار النتائج المؤسسيةص وضعت المؤ رات في إطار النتائج 

  البرنامجفساس األهداف االستراتيجية من فجل رصد األداء المؤسسي على نطاق  على

                                                      
 .المركزي ل تجاب م ئما مقياسا يعتبر ال المتوسط فإن الترتيبيص المستوى بيانات على ينطبق الدرجات سُلّم ألن نظرا (2)

 .المنطقي إطارب في المدرجة المؤ رات عن يبلغ فن المشروع يُتوقع من (3)

 
 أخضر

 أحمر

 رمادي

 

 أصفر
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  اإلبالغ منهجية قيود

  جمعها يتم التي البيانات تباين نوعية

 الحكومات مثل آخرون يجمعها التي البيانات ومنها صالبرنامج مشروعات فداء لرصد البيانات مصادر من واسعة مجموعة تُستخدم 

  .البيانات بعض نوعية على محدودة البرنامج سيطرة فإن ولذا .النظيرة الدولية والمنظمات

 وغالبا  .تتباين دقة البيانات و مولها التمثيلي البياناتص جمع عن مبا رة مسؤولية مسؤوال البرنامجفيها يكون  التي الحاالت في حتى

 جمع من يحدّ  الذي األمر وتفرض فيها قيود على سبل الوصولص وتعتريها تقلبات محفوفة بتحديات بيئات في البرنامج ما يعمل

  (4)تقادم سريع في البيانات  السكان تحركات كما يعمل في فماكن يمكن فن تؤدي فيها البياناتص

  ويجعل بعض    ويؤثر ذلك على جمع البيانات2017لم توضع اللمسات األخيرة على بعض المؤ رات التي فدخلت حديثا في عام

  النتائج غير قاطعة 

 للمقارنة وصالحيتها البيانات اتساق

  صدرت مذكرات إر ادية منهجية بشأن مؤ رات إطار النتائج المؤسسية وإطار النتائج االستراتيجية للمساعدة على ضمان االتساق

دام خيارات حساب بديلة مع بعض في القياس عبر العمليات وللتمكين من تجميع النتائج على نحو ذي مغزى  وُسمح باستخ

المؤ راتص مثل التقنيات المكتبية فو تقنيات فخذ العينات البديلة في حال عدم كفاية موارد المشروع الستخدام الطريقة الموصى بها  

 ويؤثر ذلك على إمكانية مقارنة البيانات ألن الطرق البديلة تولد قياسات فقل موثوقية 

 ألن الحصائل مستوى على مقابلة بيانات عن دائما بالب أ النواتجص مستوى على النتائج عن معلومات تقدم التي العملياتص تقم لم 

 األدلة قاعدة في فوارق إلى ذلك وفدى .الصعوبة من فكبر بقدر يتصف فن يمكن الحصائل مؤ رات ألغراض البيانات جمع

 تفسير عند بالحذر التحلي يتعين فإنه ولذا .الحصائل مستوى على فو النواتج مستوى على سواء ككلص البرنامج نتائج حول المتوفرة

  .النتائج سلسلة كامل في األداء في الملحوظة األنماط

  حددت مؤ رات إطار النتائج المؤسسية وفقا لألهداف االستراتيجية لطار النتائج المؤسسية لتوفير نص سردي موحد  ويؤثر ذلك

 األهداف االستراتيجية   الموضوعة مقابلبيانات نظرا لإلب أ عن المؤ رات على إمكانية مقارنة ال

 ككل للبرنامجفع ب فيما يخص جودة بيانات المستوى التشغيلي للبرامج وموثوقيتها واكتمالهاص فإن النتائج المجمعة  القيود المبينةوبالنظر إلى 

دال بيانات مفصلة عن جميع -جيم والثالث-في الجزء الثالث ليست سوى تقديرات  وترد فيضا في الملحقين الثالث البرنامجوالمعروضة على نطاق 

 مؤ رات إطار النتائج االستراتيجية وإطار النتائج المؤسسية 

                                                      
 في واستخدامها األدلة جودة ؟األدلةالمعنونة "عدم كفاية  2014 لعام )ALNAP (النساني العمل مجال في واألداء للمساءلة اليجابي التعلم  بكة دراسة تتناول  (4)

 .بالبرنامج جيدة ذات صلة رصد بيانات النساني" بالوصف العوامل األخرى التي تجعل من الصعب جمع العمل
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 منهجية تجميع النتائج على مستوى النواتج باء:-الملحق الثالث

 للحصول المؤسسي المستوى إلى المشروعات مستوى من النتائج تجميع عملية تفاصيل يلي فيما النواتج مستوى على البرنامج فداء تقييم إجراءات

 .ككل البرنامج نطا على لألداء تصنيفات على

 المشروعات مستوى على النواتج مؤشرات بيانات – 1الخطوة 

دة المشروعات تقارير في المشروعات مستوى على النواتج بمؤ رات المتعلقة والفعلية المقررة البيانات ترد  والقليمية القطرية العمليات بشأن الموحَّ

دة للتقارير وفقا النواتج مؤ رات بيانات عن السنوي األداء تقرير في وإدراجها تجميعها ألغراض فيها يُنظر التي البيانات وتُعبّلر 2017 لعام  الموحَّ

 نشرها  يتم التي المشروعات عن

 المؤسسي المستوى على النواتج مؤشرات بيانات تجميع – 2الخطوة 

ع دة المشروعات تقارير فرادى في المقدَّمة البيانات تُجمَّ  وترتبط  للبرنامج االستراتيجية النتائج إطار في المحددة للنواتج وفقا المشروعات عن الموحَّ

 فبجدي  حرف منها لكل ويُسند محدَّدة استراتيجية فهداف إطار في محددة بحصائل النواتج هذب

 

 التي البيانات جمع عمليات/الوطنية التقييمات )عددمحددة  تكون فن يمكن المؤ رات وهذب .فكثر فو واحدا مؤ را النواتج من ناتج لكل البرنامج وحدَّد

 المحلية المجتمعات فو األسر تقوم التي األصول عدد )مثلعامة  تكون فن يمكن أو البرنامج( من المقدَّم الدعم مع والتغذية الغذائي األمن فيها يتكامل

 القياس(  ووحدة النوع حسب صيانتهاص فو إص حها فو ببنائها
 

 الخاص نظامه البرنامج فعد العامةص بالمؤ رات يتعلق وفيما .المشروعات عن الموحدة التقارير فرادى من مبا رة المحددة المؤ رات وتُجمع

دة التقارير من مبا رة تجميعها يمكن تحديدا فكثر بمؤ رات قائمة إلى المؤ رات تلك فيه تترجم بحيث بالب أ  ذلك )من المشروعات عن الموحَّ

 عدد إلى تترجم القياسص ووحدة النوع حسب صيانتهاص فو إص حها فو ببنائها المحلية والمجتمعات األسر تقوم التي األصول عدد فن المثال سبيل على

 .ذلك( إلى وما المحسَّنةص األراضي هكتارات وعدد إص حهاص/إنشاؤها تم التي الجسور

 

دة التقارير في وارد هو ما )حسب المشروعات مستوى على البيانات من المستخلصة النتائج مجموع هو المؤ رات لمعظم بالنسبة والتجميع  الموحَّ

دة بالمؤ رات يتعلق المشروعات(  وفيما عن  .بالمؤ رات خاصة منهجيات باستخدام يُحسب مرجحا متوسطا التجميع يُمثل مئويةص نسب على المعتمل

 المؤسسي المستوى على النواتج أداء تقييم – 3الخطوة 

 .فدناب الوارد للجدول وفقا مميّلز بلون لها ويُرمز لإلنجاز مئوية نسبة تُحسب النواتجص مؤ رات من مؤ ر لكل والفعلية المقررة القيم تُجّمع حالما

د ث ثة :محتملة سيناريوهات فربعة ذلك ويشمل  ادعاءات إرساء دون يحول بيانات توافر عدم بأن يعترف وواحد المتحققةص النتائج لمستوى تصنيفا تُحدّل

 .مصداقية ذات إنجاز

 

 المتطلبات الدرجة

  

 أخضر    

 

عة الفعلية النتائج  المجمعة المقررة القيم من المائة في 10 حدود ضمن تدخل المجمَّ

 

 أصفر    

 

عة الفعلية النتائج عة المقررة القيم من المائة في 90 من وفقل المائة في 50 من فكثر المجمَّ  المجمَّ

 

 أحمر    

 

عة الفعلية النتائج  المجمعة المقررة القيم من المائة في 50 من فقل المجمَّ

 

 رمادي   

 

 مشروعات 5 من فقل في التحليل موضوع الناتج مؤ ر عن الب أ
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 )1(النتائج حسب الهدف االستراتيجي مقابل إطار النتائج االستراتيجية جيم-الملحق الثالث

 

 إنقاذ األرواح وحماية سبل العيش في حاالت الطوارئ – 1االستراتيجي  دفاله
 

 

 والمرضعات والحوامل شهرا 59 إلى أشهر 6 من األطفال بين التغذية نقص معدالت انخفاض أو : استقرار1-1حصيلة ال

 التي المشروعات الصلة ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

    :المعتدل الحاد التغذية سوء ع ج 1-1-1
 

 في المائة 95 20 21 التخلف معدل 

 في المائة 95 20 21 الوفيات معدل  

 في المائة 95 20 21 االستجابة عدم معدل  

 في المائة 95 20 21 الشفاء معدل  

 يشاركون الذين المستهدفين السكان نسبة 1-1-2

 التوزيعات من كاف عدد في
  في المائة 54 13 24

 في يشاركون الذين المؤهلين السكان نسبة 1-1-3

 البرنامج
  في المائة 74 23 31

 

 

  المناسب الوقت وفي كافية ونوعية بكميات النقد على القائمة والتحويالت الغذائية غير والمواد الغذائية والمنتجات األغذية توزع :التغذية – ألف الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  8.7 9.5 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد

  124 214 متري( طن )فلف الموزعة األغذية كمية

  778 5 013 6 الصحية المراكز :المساعدة على الحاصلة المؤسسية المواقع عدد

 بفعالية األطفال وصغار الرضع تغذية وممارسات المتخصصة التغذوية األطعمة بشأن المشورة وتقديم التراسل تنفيذ يتم :كاف الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  137 332 1 896 321 1  البرنامج يدعمها التي التغذية رسائل على المطلعات النساء عدد

                                                      
 (1) *B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/4  

 االستراتيجي الهدف حسب العام األداء 
 

 

 األداء االستراتيجية األهداف

 الطوارئ حاالت في العيش سبل وحماية األرواح إنقاذ -1
  

 حاالت فعقاب وفي الهشة البيئات في العيش سبل بناء إعادة فو وإنشاء والتغذية الغذائي األمن استعادة فو دعم -2

 الطوارئ

  

 والتغذوية الغذائية احتياجاتهم تلبية من والبلدان المحلية والمجتمعات الناس وتمكين المخاطر من الحد -3
  

 األجيال بين المتوارث الجوع حلقة وكسر التغذية نقص من الحد -4
  

https://docs.wfp.org/api/documents/08a18187b35b43899082777268342fab/download/
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  549 635 212 544 المقررة النسبة مقابل البرنامج يدعمها التي التغذية رسائل على المطلعين الرجال عدد

  604 035 1 560 495  المقررة النسبة مقابل البرنامج من بدعم التغذية مجال في المشورة يتلقين ال تي النساء عدد

  458 127 501 58  المقررة النسبة مقابل البرنامج من بدعم التغذية مجال في المشورة يتلقون الذين الرجال عدد

 تسليمها يتم رئيسية رسائل ث ث يتلقون الذين وإناثا( )ذكورا المستهدفين الرعاية مقدمي عدد

 البرنامج من المدعومين والمشورة التواصل طريق عن
1 530 780 1 073 076  

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  148 227 األمريكية( الدوالرات المتوقعة )بم يين التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

 المستهدفين األفراد أو/و المستهدفة األسر إلى المساعدة تقديم فترة خالل األغذية استهالك معدل تحسن أو استقرار :2-1الحصيلة 

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 أبلغت التي

 بيانات عن

  كافية

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 83 36 42 الغذائي االسته ك درجة 1-2-1

  في المائة 83 33 40 الغذائي التنوع درجة 1-2-2

  في المائة 91 20 22 التصدي استراتيجيات مؤ ر 1-2-3

 

 وفي كافية ونوعية بكميات النقد على القائمة والتحويالت الغذائية غير والمواد الغذائية والمنتجات األغذية توزيع يتم :العام األغذية توزيع – ألف الناتج

  المناسب الوقت

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  41 44 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد

  902 1 520 2 متري( طن )فلف الموزعة األغذية كمية

  422 734 قيمة التحوي ت القائمة على النقد للمستفيدين )بم يين الدوالرات األمريكية(

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  464 2 940 2 األمريكية(قيمة التحوي ت القائمة على النقد للمستفيدين )بم يين الدوالرات 
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 المجتمعية األصول أو/و األساسية الخدمات على الحصول ُسبل استقرار أو استعادة: 3-1ة الحصيل

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 التي المدارس في والبنات األوالد استبقاء معدل 1-3-1

 البرنامج يساعدها
  في المائة 67 4 6

 يساعدها التي بالمدارس والبنات األوالد التحاق معدل 1-3-2

 البرنامج
  في المائة 100 6 6

     :عن العم ء تخلف معدل 1-3-3

 في المائة 75 3 4 الرجعية للفيروسات المضاد الع ج  

 في المائة 100 2 2 مبا رة الم حظ السل ع ج  

 في المائة 100 1 1 الطفل إلى األم من العدوى انتقال من الوقاية برامج  

  في المائة 67 2 3 المجتمعية األصول درجة 1-3-4

 

 توزيع: التدريب مقابل الغذائية والمساعدة األصول إنشاء مقابل الغذائية والمساعدة اإليدز/البشرية المناعة نقص وفيروس المدرسية الوجبات – ألف ناتجال

  المناسب الوقت وفي كافية ونوعية بكميات النقد على القائمة والتحويالت الغذائية غير والمواد الغذائية والمنتجات األغذية

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  1.6 1.9 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد

  29 60 متري( طن )فلف الموزعة األغذية كمية

  12 16 قيمة التحوي ت القائمة على النقد للمستفيدين )بم يين الدوالرات األمريكية(

  524 697 المساعدة: المدارس على الحاصلة المؤسسية المواقع عدد

 المستهدفة والمجتمعات األسر قبل من صيانتها أو استعادتها أو بناؤها تم التي العيش سبل أو المحلية المجتمعات أصول :باء الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  205 2 810 2 تأهيلها فعيد/بنيت التي الجبلية والممرات الطرق من متر كيلو

  208 9 053 235 المزروعة الغابات ذلك في بما المحسنةص فو المحمية األراضي من هكتار

  21 40 تأهيلها فعيد/ يدت جسور

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  55 71 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة
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 العمل اإلنساني من االستعداد للطوارئ واالستجابة لها وتقييمها: تمكين المؤسسات الوطنية والهيئات اإلقليمية ومجتمع 4-1الحصيلة 

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 44 4 9 لها واالستجابة للطوارئ االستعداد على القدرة مؤ ر 1-4-1

 بالتقييم مقارنة المؤ ر المستهدف: ارتفاع المستوى 1-4-2

 األّولي
  في المائة 83 5 6

 

 الطوارئ حاالت في االتصاالت خدمات أو الطوارئ حاالت في الجوي للنقل المتحدة األمم خدمات المقدمة، اللوجستيات جيم: زيادة الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  21 25 العالمي( المشتركة )المتوسط األمنية االتصاالت  بكة تغطيها التي العمليات مناطق عدد

 وتوفير والتخزين النقل مثل البرنامج يقدمها التي الخدمات تستخدم التي والمنظمات الوكاالت عدد

 والتنسيق البيانات
1 472 1 818  

  800 20 195 10 متري( )طن نقلها فو نقلها فو مناولتها يتم التي النسانية البضائع كمية

 الناتج دال: إنشاء و/أو دعم القدرة على إدارة الطوارئ

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 في واالتصاالت )األمنص والتدريب التقنية المساعدة يتلقون الذين الشركاء/الحكوميون الموظفون

 السياسات( ووضع وتنفيذهاص البرامج وتصميم الغذائيص األمن ورصد الطوارئص حاالت
4 051 8 742  

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  13 173 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

 المستهدفة األسر إلى المساعدة تقديم فترة خالل عليها الحفاظ أو الغذاء استهالك كفاية : تحقيق1-2الحصيلة 

 ذات المشروعات الحصائل مؤ رات

 الصلة

 المشروعات

 عن فبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 76 16 21 الغذائي االسته ك درجة 2-1-1

  في المائة 73 16 22 الغذائي التنوع درجة 2-1-2

  في المائة 62 8 13 التصدي استراتيجيات مؤ ر 2-1-3

 

 ناسبتوزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذائية وتحويالت النقد والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت الم – ألف الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  0.5 0.7 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد

  51.5 24.9 متري( طن )فلف الموزعة األغذية كمية

  29 19 قيمة التحوي ت القائمة على النقد للمستفيدين )بم يين الدوالرات األمريكية(

 

 المالية المدخالت
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 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  83 92 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

  

 : تحسين فرص الوصول إلى األصول و/أو الخدمات، بما في ذلك البنية التحتية للمجتمعات المحلية واألسواق2-2الحصيلة 

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 68 13 19 المجتمعية األصول درجة 2-2-1

 التي المدارس في والبنات األوالد استبقاء معدل 2-2-2

 لبرنامجا يساعدها
  في المائة 67 8 12

 يساعدها التي بالمدارس والبنات األوالد التحاق معدل 2-2-3

 البرنامج
  في المائة 75 9 12

 

 غير والمواد الغذائية والمنتجات األغذية توزيع :التدريب مقابل الغذائية المساعدة/األصول إنشاء مقابل الغذائية والمساعدة المدرسية الوجبات – ألف الناتج

  المناسب الوقت وفي كافية ونوعية بكميات النقد على القائمة والتحويالت الغذائية

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  6.2 8.6 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد

  108 257 متري( طن الموزعة )فلف األغذية كمية

  30 85 قيمة التحوي ت القائمة على النقد للمستفيدين )بم يين الدوالرات األمريكية(

  959 8 348 9 المساعدة: المدارس على الحاصلة المؤسسية المواقع عدد

 المستهدفة والمجتمعات األسر قبل من صيانتها أو استعادتها أو بناؤها تم التي العيش سبل أو المحلية المجتمعات باء: أصول الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  514 5 181 6 تأهيلها فعيد/بنيت التي الجبلية والممرات الطرق من متر كيلو

  326 58 369 47 المزروعة الغابات ذلك في بما المحسنةص فو المحمية األراضي من هكتار

  747 2 883 2 حفرها تم آبار

  074 192 059 231 المكعب( )بالمتر المبنية السدود حجم

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  158 431 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

 59أشهر و 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال بين الدقيقة المغذيات نقص ذلك في بما خفضه، أو التغذية نقص استقرار :3-2 الحصيلة

 الدراسة سن في واألطفال والمرضعات الحوامل وبين شهرا

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

    :المعتدل الحاد التغذية سوء عالج 2-3-1

 

 في المائة 63 5 8 التخلف معدل 

 في المائة 63 5 8 الوفيات معدل  
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 59أشهر و 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال بين الدقيقة المغذيات نقص ذلك في بما خفضه، أو التغذية نقص استقرار :3-2 الحصيلة

 الدراسة سن في واألطفال والمرضعات الحوامل وبين شهرا

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 في المائة 63 5 8 االستجابة عدم معدل  

 في المائة 63 5 8 الشفاء معدل  

نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف  2-3-2

 من التوزيعات
  في المائة 75 9 12

نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج  2-3-3

 )التغطية(
  في المائة 82 14 17

 من المقبول األدنى الحد يستهلكون الذين األطفال نسبة 2-3-4

 الوجبات
  في المائة 70 7 10

 تقديم فيه يتم الذي الشهر في الدراسة فيام عدد متوسط 2-3-5

 مجموعات فربع عن يقل ال ما تقديم فو متعددة مقواة فغذية

 غذائية

  في المائة 33 1 3

 

  المناسب الوقت وفي كافية ونوعية بكميات النقد على القائمة والتحويالت الغذائية غير والمواد الغذائية والمنتجات األغذية توزيع :التغذية – ألف الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد
5 3.6  

  62 112 متري( طن )فلف الموزعة األغذية كمية

 الصحية المراكز :المساعدة على الحاصلة المؤسسية المواقع عدد
3 956 4 374  

 بفعالية األطفال وصغار الرضع تغذية وممارسات المتخصصة التغذوية األطعمة بشأن المشورة وتقديم التراسل تنفيذ يتم :كاف الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  784 371 868 174  لها المخطط باألعداد بالمقارنة البرنامج يدعمها التي التغذية رسائل على المطلعات النساء عدد

  119 91 489 26  المقررة النسبة مقابل البرنامج يدعمها التي التغذية رسائل على المطلعين الرجال عدد

  216 135 458 100  المقررة النسبة مقابل البرنامج من بدعم التغذية مجال في المشورة يتلقين ال تي النساء عدد

  369 58 060 12  المقررة النسبة مقابل البرنامج من بدعم التغذية مجال في المشورة يتلقون الذين الرجال عدد

 عن تسليمها يتم رئيسية رسائل ث ث يتلقون الذين وإناثا( )ذكورا المستهدفين الرعاية مقدمي عدد

 البرنامج من المدعومين والمشورة التواصل طريق
677 028 783 831  

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  72 190 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

 الغذائي األمن انعدام على للتغلب الالزمة الوطنية االحتياجات تلبية على القدرة تنمية :4-2الحصيلة 
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 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

 بيانات عن أبلغت

  كافية

 األداء درجة اإلبالغ معدل

     الوطنية القدرات مؤشر 2-4-1

 في المائة 0 0 3 الغذائي األمن برامج  

 غير منطبق - - - عام 

 في المائة 0 0 1 التغذية  

 غير منطبق - - - الصمود على القدرة 

 في المائة 0 0 2 الغذائية الوجبات  

 

 الغذائي األمن ونظم والتغذية، الغذائية، والمساعدات األغذية، إمدادات سلسلة إدارة لتعزيز التقني والدعم السياسات مجال في المشورة تقديم :هاء الناتج

 الغذائي باألمن المتعلقة المعلومات نظم ذلك في بما

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 من بدعم والتغذية الغذائي األمن فيها فدمج التي البيانات جمع عمليات/الوطنية التقييمات عدد

 البرنامج
6 7  

  21 17 الغذائية والمساعدة الغذائي األمن رصد بشأن المقدمة التقني الدعم فنشطة عدد

 والتغذية الغذائي األمن في االتجاهات لرصد الوطنية النظم تعزيز واو: الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  076 3 117 3 والتغذوي الغذائي األمن بشأن وتحليلها البيانات جمع على المدربين الحكوميين النظراء عدد

  316 319 البرنامج من بدعم المنتجة والتغذية الغذائي األمن مراقبة/رصد تقارير عدد

 البرنامج من بدعم المنتجة والتغذية الغذائي األمن مراقبة/رصد تقارير الم: عدد الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 من ذلك وغير وتنفيذها التغذية برامج تصميم على البرنامج دربهم الذين الحكوميين الموظفين عدد

 الدارية(/االستراتيجية/التقنية )الشؤون بالتغذية الصلة ذات المجاالت
1 426 2 146  

 المجال هذا في بها المعمول التنظيمية األطر أو/و األمان شبكة سياسات المدرسية، الوجبات الوطنية، التغذية :ميم الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 كافية غير بيانات األمان( و بكة المدرسية والوجبات )التغذية البرنامج من بدعم فعدت التي الوطنية البرامج

 كافية غير بيانات للتغذية المراعية الوطنية األمان  بكات سياسات عدد

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  9 70 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

 الكوارث عن الناجمة المخاطر من والحد الصمود على القدرة تعزيز في العيش سبل موارد على الحصول فرص تحسين ساهم :1-3 الحصيلة

 الغذائي األمن انعدام من تعاني التي المستهدفة واألسر المجتمعات تواجهها التي والصدمات

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 63 19 30 المجتمعية األصول درجة 3-1-1
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 الكوارث عن الناجمة المخاطر من والحد الصمود على القدرة تعزيز في العيش سبل موارد على الحصول فرص تحسين ساهم :1-3 الحصيلة

 الغذائي األمن انعدام من تعاني التي المستهدفة واألسر المجتمعات تواجهها التي والصدمات

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 74 25 34 الغذائي االستهالك درجة 3-1-2

  في المائة 75 24 32 الغذائي التنوع درجة 3-1-3

  التصدي استراتيجيات مؤشر 3-1-4

 األصول 

 

 األغذية 

 

23 

 

16 

 

 في المائة 70
 

  في المائة 72 23 32

 التي المدارس في والبنات األوالد استبقاء معدل 3-1-5

 البرنامج يساعدها
 غير منطبق - - -

 

 

 الغذائية والمنتجات األغذية :التدريب مقابل الغذائية المساعدة/األصول إنشاء مقابل الغذائية والمواد المدرسية والوجبات العامة التوزيعات – ألف الناتج

  المناسب الوقت وفي كافية ونوعية بكميات موزعة النقد على القائمة والتحويالت الغذائية غير والمواد

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  5.8 5.9 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد

  132 220 متري( طن )فلف الموزعة األغذية كمية

  37 95 قيمة تحوي ت النقد إلى المستفيدين )بم يين الدوالرات األمريكية(

 المستهدفة والمجتمعات األسر قبل من صيانتها أو استعادتها أو بناؤها تم التي العيش سبل أو المحلية المجتمعات باء: أصول الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  222 9 999 5 تأهيلها فعيد/بنيت التي الجبلية والممرات الطرق من متر كيلو

  830 149 258 115 المزروعة الغابات ذلك في بما المحسنةص فو المحمية األراضي من هكتار

  492 333 تأهيلها فعيد/ يدت جسور

  474 603 حفرها تم آبار

  542 510 957 459 المكعب( )بالمتر المبنية السدود حجم

 المحليين الموردين من شراؤها تم التي المتخصصة التغذوية والمنتجات التكميلية واألغذية المقواة األغذية من البرنامج يقدمه ما طاء: زيادة الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

دين من المشتراة المتخصصة المغذية واألغذية التكميليةص واألغذية المقواةص األغذية كمية  كافية غير بيانات محليين موّرل

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  168 394 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة
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 والمحلية والوطنية اإلقليمية المستويات على واألغذية الزراعية المنتجات وتجار لمنتجي التسويق فرص : زيادة2-3 الحصيلة

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 ونظام األغذية، شراء تعقب نظام :البيانات مصادر 3-2-1

 ونجز
  في المائة 72 21 29

 القليميين الموردين من المشتراة المقواة األغذية 3-2-2

 التي المقواة األغذية من مئوية كنسبة والمحليينص والوطنيين

 البلد داخل البرنامج يوزعها

  في المائة 62 5 8

 فيها يشارك التي التجميع نظم من المشتراة األغذية 3-2-3

 المشتريات من مئوية كنسبة الصغيرة الحيازات أصحاب

 والمحلية والوطنية اإلقليمية

  في المائة 74 20 27

 

 الناتج حاء: زيادة شراء األغذية من األسواق اإلقليمية والوطنية والمحلية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

 المتحقق  الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 األطنان بآالف عنها )معبر والقليمية المحلية المشتريات خ ل من محليا المشتراة األغذية كمية

 المترية(
59 42  

 )بآالف الصغيرة فصحاب الحيازاتالتي تخدم مصالح  التجميع نظم من محليا المشتراة األغذية کمية

 المترية( األطنان
14 8  

دين المحليين الناتج طاء: زيادة األغذية المقواة المقدمة  من البرنامج، واألغذية التكميلية والمنتجات التغذوية الخاصة المشتراة من المور 

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

دين من المشتراة المتخصصة المغذية واألغذية التكميليةص واألغذية المقواةص األغذية كمية  كافية غير بيانات محليين موّرل

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

 كافية غير بيانات األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

 قدرة البلدان والمجتمعات والمؤسسات على الحد من المخاطر تعزيز :3-3الحصيلة 

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

     :الوطنية القدرات مؤ ر 3-3-1

 في المائة 0 0 1 عام  

 في المائة 0 0 2 الغذائي األمن برامج  

 في المائة 0 0 7 الصمود على القدرة  

 تحسين علی فدلة توجد حيث المستهدفة المجتمعات نسبة 3-3-2

 من بدعم والمخاطر المناخية الصدمات إدارة علی القدرة

 البرنامج

  في المائة 44 7 17

 

 والتغذية الغذائي األمن في االتجاهات لرصد الوطنية النظم واو: تعزيز الناتج
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 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  534 352 والتغذوي الغذائي األمن بشأن وتحليلها البيانات جمع على المدربين الحكوميين النظراء عدد

  64 62 البرنامج من بدعم المنتجة والتغذية الغذائي األمن مراقبة/رصد تقارير عدد

 الناتج زاي: تنمية القدرات البشرية على الحد من مخاطر الكوارث والصدمات

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  168 180 100 83 التدريب مقابل الغذائية المساعدة من المستفيدين عدد

 الصمود على القدرة بناء في العامة والمساهمة المجتمعية واألصول والتعليم والتغذية الغذائي لألمن الوطنية األمان شبكات :ياء الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 والتخطيط المبكرص النذار )نظم والتدريب التقنية المساعدة يتلقون  ركاء/حكوميون موظفون

 ووضع وتنفيذهاص البرامج وتصميم الغذائيص األمن ورصد الكوارثص مخاطر من والحد للطوارئص

 السياسات(

10 278 10 297  

 المجال هذا في بها المعمول التنظيمية األطر أو/و األمان شبكة سياسات المدرسية، الوجبات الوطنية، التغذية :ميم الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 كافية غير بيانات األمان( و بكة المدرسية والوجبات )التغذية البرنامج من بدعم فعدت التي الوطنية البرامج

 كافية غير بيانات للتغذية المراعية الوطنية األمان  بكات سياسات عدد

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  19 44 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

 

 شهرا، 59و أشهر 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال بين الدقيقة المغذيات نقص ذلك في بما التغذية، نقص معدالت انخفاض :1-4 الحصيلة

 الدراسة سن في واألطفال والمرضعات، والحوامل

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

    :المعتدل الحاد التغذية سوء عالج 4-1-1

 

 في المائة 63 15 24 التخلف معدل 

 في المائة 63 15 24 الوفيات معدل  

 في المائة 63 15 24 االستجابة عدم معدل  

 في المائة 63 15 24 الشفاء معدل  

  في المائة 52 12 23 كاف ألف، :الصلة ذات النواتج 4-1-2

  في المائة 59 20 37 التوزيع بعد الرصد :البيانات مصادر 4-1-3

 من المقبول األدنى الحد يستهلكون الذين األطفال نسبة 4-1-4

 الوجبات
  المائة في 53 14 26

  في المائة 33 1 3 الغذائي االستهالك درجة 4-1-5

 فيه يتم الذي الشهر في الدراسة أيام عدد متوسط 4-1-6

 أربع عن يقل ال ما تقديم أو متعددة مقواة أغذية تقديم

 غذائية مجموعات

  في المائة 75 9 12
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  المناسب الوقت وفي كافية ونوعية بكميات النقد على القائمة والتحويالت الغذائية غير والمواد التغذوية والمنتجات األغذية توزيع – التغذية() ألف الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  2.1 2.8 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد

  42 72 متري( طن )فلف الموزعة األغذية كمية

  433 3 163 4 الصحية المساعدة: المراكز على الحاصلة المؤسسية المواقع عدد

 بفعالية األطفال وصغار الرضع تغذية وممارسات المتخصصة التغذوية األطعمة بشأن المشورة وتقديم التراسل تنفيذ كاف: يتم الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  790 607 353 366  لها المخطط باألعداد بالمقارنة البرنامج يدعمها التي التغذية رسائل على المطلعات النساء عدد

  298 74 091 56  المقررة النسبة مقابل البرنامج يدعمها التي التغذية رسائل على المطلعين الرجال عدد

  624 14 663 30  المقررة النسبة مقابل البرنامج من بدعم التغذية مجال في المشورة يتلقين ال تي النساء عدد

  304 8 516 2  المقررة النسبة مقابل البرنامج من بدعم التغذية مجال في المشورة يتلقون الذين الرجال عدد

 تسليمها يتم رئيسية رسائل ث ث يتلقون الذين والنساء( الرجال )من المستهدفين الرعاية مقدمي عدد

 البرنامج من المدعومين والمشورة التواصل طريق عن
186 373 225 356  

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  53 148 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة

  

 بصورة منصفة : زيادة فرص الحصول على التعليم واستخدامه2-4الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

 بيانات عن أبلغت

  كافية

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 يساعدها التي بالمدارس والبنات األوالد التحاق معدل 4-2-1

 البرنامج
  في المائة 86 36 42

 التي المدارس في والبنات األوالد استبقاء معدل 4-2-2

 البرنامج يساعدها
  في المائة 78 25 32

 

 ناسبتوزيع األغذية والمنتجات التغذوية والمواد غير الغذائية وتحويالت النقد والقسائم بالكمية الكافية والنوعية المناسبة وفي الوقت الم – ألف الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  11.8 11.9 )بالم يين( غذائية مساعدات يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد

  140 238 متري( طن )فلف الموزعة األغذية كمية

  11 26 قيمة تحوي ت النقد إلى المستفيدين )بم يين الدوالرات األمريكية(

  238 52 558 38 المساعدة: المدارس على الحاصلة المؤسسية المواقع عدد

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  154 148 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة
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 والوطنية اإلقليمية المستويات على التعليم على الحصول فرص وزيادة التغذية نقص من للحد والقدرات الملكية : تعزيز3-4الحصيلة 

  والمجتمعية

 ذات المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة

 المشروعات

 عن أبلغت التي

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

    الوطنية القدرات مؤشر 4-3-1

 

 في المائة 0 0 2 الغذائي األمن برامج 

 في المائة 22 2 9 التغذية  

 المائة في 37 14 38 المدرسية التغذية  

 

 الغذائي األمن ونظم والتغذية، الغذائية، والمساعدات األغذية، إمدادات سلسلة إدارة لتعزيز التقني والدعم السياسات مجال في المشورة هاء: تقديم الناتج

 الغذائي باألمن المتعلقة المعلومات نظم ذلك في بما

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 من بدعم والتغذية الغذائي األمن فيها فدمج التي البيانات جمع عمليات/الوطنية التقييمات عدد

 البرنامج
 كافية غير بيانات

 كافية غير بيانات الغذائية والمساعدة الغذائي األمن رصد بشأن المقدمة التقني الدعم فنشطة عدد

 والتغذية الغذائي األمن في االتجاهات لرصد الوطنية النظم واو: تعزيز الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  853 160 والتغذوي الغذائي األمن بشأن وتحليلها البيانات جمع على المدربين الحكوميين النظراء عدد

  25 25 البرنامج من بدعم المنتجة والتغذية الغذائي األمن مراقبة/رصد تقارير عدد

 المشورة في مجال السياسات والدعم التقني لتعزيز إدارة األمن الغذائي والتغذية والوجبات المدرسيةتقديم  :الم الناتج

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 من ذلك وغير وتنفيذها التغذية برامج تصميم على البرنامج دربهم الذين الحكوميين الموظفين عدد

 الدارية(/االستراتيجية/التقنية )الشؤون بالتغذية الصلة ذات المجاالت
17 494 18 999  

 صياغة سياسات وطنية للتغذية و/أو الوجبات المدرسية و/أو شبكات األمان و/أو وضع أُطر تنظيمية الناتج ميم:

 المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  33 22 األمان( و بكة المدرسية والوجبات )التغذية البرنامج من بدعم فعدت التي الوطنية البرامج

 كافية غير بيانات التغذية تراعي التي األمان لشبكات الوطنية السياسات عدد

 

 المالية المدخالت

 المتحقق الفعلي له المخطط المدخالت مؤشرات

  26 90 األمريكية( الدوالرات )بم يين المتوقعة التشغيلية االحتياجات مقابل النفقات قيمة
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  )1(النتائج حسب الهدف االستراتيجي مقابل إطار النتائج المؤسسية دال:-الملحق الثالث

 

  القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية – 1الهدف االستراتيجي 

 

                  الكافي الغذاء على واألفراد األسر حصول تحسين/: استمرار1-1الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 52 11 21 الغذائي االستهالك درجة 1-1-1

 كافية غير بيانات في المائة 48 10 21 التصدي استراتيجيات مؤشر 1-1-2

 كافية غير بيانات في المائة 50 5 10 الغذائية النفقات حصة 1-1-3

 المستهدفة المحلية المجتمعات في السكان نسبة 1-1-4

 األصول قاعدة تحسن بفضل فوائد جني عن يبلغون الذين

 في المائة 33 2 6
 كافية غير بيانات

 كافية غير بيانات في المائة 50 2 4 النساء – الغذائي التنوع من األدنى الحد 1-1-5

  في المائة 63 5 8 التغذية – الغذائي االستهالك درجة 1-1-6

 23-6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال نسبة 1-1-7

 المقبول الغذاء من األدنى الحد ويتلقون شهرا

 في المائة 100 1 1
 

 

  األسواق في تكلفتها تحمل على والقدرة المناسبة األغذية توافر تعزيز/استقرار – 2-1الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 غير منطبق - - - األغذية أسعار مؤشر 1-2-1

 

                                                      
 (1) *B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/4  

 االستراتيجي الهدف حسب العام األداء
 

 

 األداء االستراتيجية األهداف

 األغذية على الحصول إمكانية حماية طريق عن الجوع على القضاء -1
  

 التغذية تحسين -2
  

  الغذائي األمن تحقيق -3
  

 المستدامة التنمية فهداف تنفيذ دعم -4
  

 المستدامة التنمية فهداف نتائج لتحقيق الشراكات إرساء -5
  

https://docs.wfp.org/api/documents/08a18187b35b43899082777268342fab/download/
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 : تعزيز قدرة القطاعين االجتماعي والعام على مساعدة السكان الذين يعانون من انعدام أمن غذائي حاد أو مؤقت أو مزمن3-1الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 100 1 1 الجوع على القضاء على القدرة سجل 1-3-1

 كافية غير بيانات في المائة 0 0 1 للطوارئ االستعداد على القدرة مؤشر 1-3-2

 

  تحسين التغذية – 2الهدف االستراتيجي 

 

 المستهدفين األفراد بين بالمغذيات والغنية الجودة العالية األغذية استهالك : تحسين1-2الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 في يشاركون الذين المؤهلين السكان نسبة 2-1-1

 (التغطية) البرنامج

 كافية غير بيانات في المائة 45 5 11

 في يشاركون الذين المستهدفين السكان نسبة 2-1-2

 )االمتثال( التوزيع عمليات من كاف عدد

 كافية غير بيانات في المائة 44 4 9

 23-6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال نسبة 2-1-3

 المقبول الغذاء من األدنى الحد ويتلقون شهرا

 كافية غير بيانات في المائة 44 4 9

 :المعتدل الحاد التغذية سوء عالج في األداء 2-1-4

 وعدم العالج، عن والتخلف والوفيات، التعافي، معدالت

 االستجابة

    

 كافية غير بيانات في المائة 33 3 9 الشفاء معدل 

 كافية غير بيانات في المائة 25 2 8 الوفيات معدل 

 كافية غير بيانات في المائة 29 2 7 التخلف معدل 

 كافية غير بيانات في المائة 25 2 8 االستجابة عدم معدل 

 كافية غير بيانات في المائة 50 2 4 النساء – الغذائي التنوع من األدنى الحد 2-1-5

 

 

 

 بالمغذيات والغنية الجودة العالية لألغذية القيمة سالسل تحسين 2-2

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 الجودة العالية األغذية إنتاج في الزيادة نسبة 2-2-1

 بالمغذيات والغنية

 غير منطبق - - -

 

 تغذويا ومساعدتهم واستهدافهم الضعفاء السكان لتحديد والعام االجتماعي القطاعين قدرات : تعزيز3-2الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 100 1 1 الجوع على القضاء على القدرة سجل 2-3-1
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 تحقيق األمن الغذائي – 3الهدف االستراتيجي 
 

 

 ومبيعاتهم الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاجية زيادة :1-3الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 من الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين نسبة 3-1-1

 التجميع نظم خالل من يبيعون الذين اإلناث/الذكور

 .البرنامج يدعمها التي بالمزارعين الخاصة

  في المائة 80 4 5

 كافية غير بيانات في المائة 0 0 2 الحصاد بعد ما خسائر معدل 3-1-2

 الحيازات ألصحاب المناصرة المبيعات وحجم قيم 3-1-3

 البرنامج يدعمها التي التجميع نظم خالل من الصغيرة

 كافية غير بيانات في المائة 50 2 4

 التجميع نظم من المشتراة البرنامج أغذية نسبة 3-1-4

 حسب الصغيرة، الحيازات أصحاب للمزارعين المناصرة

 البرنامج ونوع المزارع جنس

  في المائة 75 3 4

 كافية غير بيانات في المائة 50 1 2 األسرة رب جنس حسب الغذائي، االستهالك درجة 3-1-5

 كافية غير بيانات في المائة 50 1 2 التصدي استراتيجيات مؤشر 3-1-6

 كافية غير بيانات في المائة 50 1 2 الغذائية النفقات حصة 3-1-7

 المستهدفة المحلية المجتمعات في السكان نسبة 3-1-8

 األصول قاعدة تحسن بفضل فوائد جني عن يبلغون الذين

 كافية غير بيانات في المائة 50 1 2

 الحيازات أصحاب المزارعين نسبة 3-1-9

 زيادة عن يبلغون الذين المستهدفين الصغيرة

 المزارعين جنس حسب تغذوية، محاصيل إنتاج

 الصغيرة الحيازات أصحاب

 كافية غير بيانات في المائة 33 1 3

 غير منطبق - - - النساء – الغذائي التنوع من األدنى الحد 3-1-10

 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال نسبة 3-1-11

 الغذاء من األدنى الحد ويتلقون شهرا 23و أشهر

 المقبول

 غير منطبق - - -

  في المائة 100 1 1 التغذية – الغذائي االستهالك درجة 3-1-12

 

 القيمة سالسل في الصغيرة الحيازات ألصحاب المناصر التجميع في الكفاءات زيادة 3-2

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 الشراء عقود في التوريد عن التخلف نسبة 3-2-1

 التابعة الصغيرة الحيازات أصحاب للمزارعين المناصرة

 التجميع ونظام السبب حسب للبرنامج،

 غير منطبق - - -

 

 الصغيرة الحيازات ألصحاب المناصرة العامة والخدمات السلع توافر : زيادة3-3الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 غير منطبق - - - الجوع على القضاء على القدرة سجل 3-3-1
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 أمامها الصمود على وقدرتها األخرى والصدمات المناخية التغيرات مع األسر تكيف : تحسين1-4الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 كافية غير بيانات في المائة 40 2 5 األسرة رب جنس حسب الغذائي، االستهالك درجة 4-1-1

 كافية غير بيانات في المائة 40 2 5 التصدي استراتيجيات مؤشر 4-1-2

  في المائة 67 2 3 الغذائية النفقات حصة 4-1-3

 المستهدفة المحلية المجتمعات في السكان نسبة 4-1-4

 أصول قاعدة تحسن بفضل فوائد جني عن يبلغون الذين

 العيش كسب سبل

  في المائة 60 3 5

 المستهدفة المحلية المجتمعات في السكان نسبة 4-1-5

 بيئية فوائد جني عن يبلغون الذين

  في المائة 100 1 1

 يوجد التي المستهدفة المحلية المجتمعات نسبة 4-1-6

 الصدمات إدارة على القدرة تحسن على دليل فيها

 المناخية والمخاطر

  في المائة 100 3 3

  في المائة 100 1 1 النساء – الغذائي التنوع من األدنى لحدا 4-1-7

  في المائة 100 3 3 التغذية – الغذائي االستهالك درجة 4-1-8

 أشهر 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال نسبة 4-1-9

 المقبول الغذاء من األدنى الحد ويتلقون شهرا 23و

 غير منطبق - - -

 

 للجميع الشاملة التجارية الغذائية النظام وخدمات وظائف : دعم2-4الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 المجاالت في اإلمداد سلسلة تكاليف خفض نسبة 4-3-1

 البرنامج يدعمها التي

 غير منطبق - - -

 

 الغذائي للنظام المعززة العامة والخدمات السلع توافر تحسين 4-3

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 غير منطبق - - - الجوع على القضاء على القدرة سجل 4-3-1

 كافية غير بيانات في المائة 0 0 1 للطوارئ االستعداد على القدرة مؤشر 4-3-2
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 دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة – 4الهدف االستراتيجي 
 

 

 يعانون الذين السكان تحديد بهدف المحليون، المستجيبون ذلك في بما والخاص، العام القطاعين ونظم مؤسسات قدرات : تعزيز1-5الحصيلة 

 .ومساعدتهم واستهدافهم الغذائي الضعف ومن الغذائي األمن انعدام من

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  المائةفي  67 2 3 الجوع على القضاء على القدرة سجل 5-1-1

 

 المستوى جيدة للخدمات الشركاء بطلب : الوفاء2-5الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 مقارنة المؤشر ارتفاع :المستهدف المستوى 5-2-1

لي بالتقييم  األو 

 كافية غير بيانات في المائة 50 1 2

 

 بالدعم تحظى التي والتغذية الغذائي األمن لسياسات والمستدامة للجميع الشاملة اإلصالح : عمليات1-6الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 المستهدفة الحكومية والهيئات نسبة القطاعات 6-1-1

 للجهود االستراتيجية االستعراضات في تشارك التي

 الجوع على للقضاء الوطنية

 غير منطبق - - -

 تنفذ التي الحكومية والهيئات القطاعات نسبة 6-1-2

 االستراتيجية االستعراضات من المقدمة التوصيات

 الجوع على للقضاء الوطنية للجهود

 غير منطبق - - -

 

 والمنفذة باألولوية تحظى التي والتغذية الغذائي األمن سياسات إصالحات: 2-6الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 والنصوص واللوائح والسياسات الخطط عدد 6-2-1

 األمن تعزيز أجل من المحسنة أو الجديدة التشريعية

 والتغذية الغذائي

 غير منطبق - - -

 

 إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة – 5الهدف االستراتيجي 
 

 

 (والخاص العام القطاعين بين والشراكات الخاص، والقطاع العام، القطاع شراكات خالل من) الموارد على الحكومات حصول إمكانية : زيادة1-7الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 وإدارة الصمود لتعزيز المالية األدوات فعالية 7-1-1

 (النوعي االستعراض حسب) المخاطر

 غير منطبق - - -

 



 131 الم حق|  2017 لعام السنوي األداء تقرير

 

 المشتركة التنسيق منصات : تعزيز1-8الحصيلة 

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 كافية غير بيانات في المائة 0 0 3 معدل رضا المستخدمين 8-1-1

 

 الشريكة والجهات لها، مقرا روما من تتخذ التي والوكاالت والخاص، االفتراضات العام القطاعين مع االستراتيجية الشراكات : تعزيز2-8الحصيلة 

 األخرى التشغيلية

 المشروعات الحصائل مؤشرات

 الصلة ذات

 التي المشروعات

  كافية بيانات عن أبلغت

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 غير منطبق - - - ونتائجها واتساقها الشراكات فعالية 8-2-1

 

 المشروطة الموارد تحويل 2-المشروطة وألف غير الموارد تحويل 1-فالنواتج: أل فئات

 % الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 المتحقق

 قسائم/النقد على القائمة التحوي ت/األغذية يتلقون الذين والبنات واألوالد والرجال النساء عدد 1-فلف

 السلع )مليون(

19.8 17.1  

  1.8 2.1 السلع )مليون طن متري( نوع حسب المقدَّمة األغذية كمية 2-فلف

  385 196 م يين الدوالرات األمريكية(بالمستهدفين ) المستفيدين إلى المحولة النقدية المبالغ مجموع 3-فلف

المستهدفون  المستفيدون يستبدلها التي النقود(/األغذية بكمية عنها )معبَّرا القسائم قيمة مجموع 4-فلف

 م يين الدوالرات األمريكية(ب)

213 1 489  

عة الغذائية غير المواد كمية 5-فلف   52 170 113 780 الموزَّ

  20 708 21 555 للمساعدة المتلقية المؤسسية المواقع عدد 6-فلف

  787 933 النقد على القائمة التحوي ت برامج في المشاركة التجزئة متاجر عدد 7-فلف

 المغذية األغذية باء: توفير النواتج فئة

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  3 228.66 7 601.36 المقدَّمة )طن متري( المقواة األغذية كمية 1-باء

  2481.44 6 170 النوع )طن متري( حسب المقدَّمة المخصصة المغذية األغذية كمية 2-باء

 توفير تنمية القدرات والدعم التقني  النواتج جيم: فئات

 المتحقق%  الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

بين األ خاص عدد 1-جيم   864 70 824 140 المدرَّ

  235 15 487 67 المقدَّمة القدرات تنمية فنشطة عدد 2-جيم

  371 6 279 7 المقدَّمة التقني الدعم فنشطة عدد 3-جيم

 النواتج فئات مع المواءمة

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 المحلية والمجتمعات األسر جانب من صيانتها فو إص حها فو بناؤها تم التي األصول عدد 1-دال

 القياس ووحدة النوع حسب المستهدفةص

574 61 937 27  

  95 72 تأهيلها فعيد/بنيت التي الجبلية والممرات الطرق من متر كيلو      

  1 428.1 1 546.7 المزروعة الغابات ذلك في بما المحسنةص فو المحمية األراضي من هكتار      
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 المشروطة الموارد تحويل 2-المشروطة وألف غير الموارد تحويل 1-فالنواتج: أل فئات

 % الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 المتحقق

 غير بيانات 1 1 تأهيلها فعيد/ يدت جسور      

 كافية

  10 6 عدد نقاط المياب فو خزانات المياب فو فحواض المياب التي  يدت      

  551 664 607 598 المكعب( )المتر المبنية السدود حجم      

  والتعليم التوعية بأنشطة القيام -هاء النواتج فئات

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 من رئيسية رسائل ث ث تصلهم الذين والناث( المستهدفين )الذكور الرعاية مقدّلمي عدد 1-هاء

 البرنامج يدعمها التي والر ادات الرسائل خ ل

170 841 131 384 
 

  124 284 065 347 البرنامج يدعمها تغذوية رسائل تصلهم الذين األ خاص عدد 2-هاء

  963 205 516 250 البرنامج يدعمها تغذوية إر ادات تصلهم الذين األ خاص عدد 3-هاء

 الصغيرة الحيازات أصحاب من بالشراء فئات النواتج واو: القيام

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  944 50 942 54 تدريبهم/دعمهم تم الذين الصغيرة الحيازات فصحاب من المزارعين عدد 1-واو

دين من المشتراة المتخصصة المغذية واألغذية التكميليةص واألغذية المقواةص األغذية كمية 2-واو  موّرل

 محليين
 غير منطبق - -

 التأمين وخدمات المالية الموارد مع الروابط زاي: تيسير النواتج فئة

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 غير منطبق - - األصول إنشاء خ ل من تأمين بوليصة على يحصلون الذين األ خاص عدد 1-زاي

  294 30 000 45 األصول إنشاء خ ل من المدفوعة األقساط مجموع 2-زاي

  900 026 1 000 500 1 األصول إنشاء خ ل من الطريقة حسب عليهاص المؤمَّن المبالغ مجموع 3-زاي

 تطويرها تم التي تجاريا المجدية المالية والخدمات المنتجات عدد 4-زاي
 غير بيانات 1 2

 كافية

 يمكنهم الذين التغذوي والضعف الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين األ خاص عدد 5-زاي

 مالية وخدمات منتجات على الحصول

- - 
 غير منطبق

 لحلول التمويل توفر التي والخاصص العام القطاعين وبين والخاصة العامة الشراكات عدد 6-زاي

 الجوع مشكلة

 غير بيانات 3 3

 كافية

 النواتج حاء: تقديم الخدمات والمنصات العامة فئات

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 غير منطبق - - النوع حسب توفيرهاص تم التي العامة الخدمات عدد 1-حاء

 غير بيانات 3 3 النوع حسب تعملص والتي البرنامج يقودها التي المجموعات عدد 2-حاء

 كافية

 غير منطبق - - النوع حسب المنجزةص الهندسية األعمال عدد 3-حاء

 غير بيانات 617 480 المنقولة للشحنات الكلي الحجم 4-حاء

 كافية

 غير منطبق - - المطلوبة الكلية القدرة مقابل المعروضة الشحن قدرة نسبة 5-حاء

 غير منطبق - - المتاحة القدرة مقابل المستخدمة الحمولة نسبة 6-حاء
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 المشروطة الموارد تحويل 2-المشروطة وألف غير الموارد تحويل 1-فالنواتج: أل فئات

 % الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 المتحقق

 غير بيانات 964 29 400 26 نقلهم تم الذين الركاب عدد مجموع 7-حاء

 كافية

 غير منطبق - - النوع حسب إنشاؤهاص تم التي الطوارئ حاالت في واالتصاالت المعلومات نُظم عدد 8-حاء

 غير منطبق - - صيانتها/إنشاؤها تم التي والمواقع المخيمات عدد 9-حاء

 حسب لهمص الصحية الخدمات توفير تم الذين النسانية المساعدة مجال في العاملين عدد 10-حاء

 والنوع الوكالة

 غير منطبق - -

م التي الوكاالت عدد 11-حاء  غير بيانات 2 2 النقد على القائمة للتحوي ت المشتركة المنصات تستخدل

 كافية

 السياسات مجال في المشاركة استراتيجيات تنفيذ/وضع -فئات النواتج طاء

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 غير بيانات 4 5 تنفيذها/وضعها تم التي السياسات مجال في المشاركة استراتيجيات عدد 1-طاء

 كافية

 السياساتفئات النواتج ياء: تحديد/الدعوة إلى إصالحات 

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  11 17 إليها الدعوة/وضعها تم التي السياسات إص حات عدد 1-ياء

 فئات النواتج كاف: دعم الشراكات

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  55 64 دعمهم تم الذين الشركاء عدد 1-كاف

 والمعدات التحتية البنية استثمارات دعم :الم النواتج فئة

 % المتحقق الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

 غير بيانات 1 1 النوع حسب التحتيةص بالبنية المتعلقة المنفذة األ غال عدد 1-الم

 كافية

 غير بيانات 808 3 000 415 النوع حسب المعداتص في االستثمارات حجم 2-الم

 كافية

 الوطنية التنسيق آليات دعم :فئة النواتج ميم

 المتحقق  الفعلي له المخطط النواتج مؤشرات

  37 36 بالدعم تحظى التي الوطنية التنسيق آليات عدد 1-ميم
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 2017مؤشرات األداء الرئيسية لعام ألف: -الملحق الرابع

    

 

 

 خط األساس

 

 الهدف لعام

 2017 

مؤشر األداء 

 لعام الرئيسي
2017 

  1أداء البرنامج على المستوى المؤسسي: الفئة 

   1 المؤشر المؤسسي

 في المائة 68  لنجاز مؤ رات الحصائلالنسبة المئوية 

(2016) 

 في المائة 59 في المائة 74

    2 المؤشر المؤسسي

 في المائة 71 النسبة المئوية لنجاز مؤ رات الدارة

(2017) 

 في المائة 72 في المائة 80

    3 المؤشر المؤسسي

 في المائة 100 الوقت المناسبالنسبة المئوية لحاالت الطوارئ التي تتم االستجابة لها في 

(2016) 

 في المائة 100 في المائة 100

    4المؤشر المؤسسي 

البرنامج النسبة المئوية لمؤ رات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات التي يبلغ 

 عن بلوأ مستوياتها المستهدَفة

 في المائة 100

(2016) 

 في المائة 80 في المائة 100

     5المؤشر المؤسسي 

 (1)غير منطبق غير منطبق غير منطبق  مؤ ر الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 2أداء البرنامج على المستوى المؤسسي: الفئة 

    6المؤ ر المؤسسي 

 (2)في المائة 90 في المائة 100 في المائة 100 النسبة المئوية لمكونات إدارة المخاطر المؤسسية المستخدمة

 االستراتيجية والوجهة :الركيزة ألف

    1-فلف

 في المائة 100 النسبة المئوية لنجاز المراحل الرئيسية لخارطة الطريق المتكاملة  -1

(2017) 

 في المائة 100 في المائة 100

 في المائة 69 2017النسبة المئوية لتنفيذ السياسات المعتمدة من المجلس في عام  -2

(2017) 

 في المائة 69 غير منطبق

    2-فلف

 في المائة 70 (3)معدل إ راك الموظفين

(2015) 

 غير منطبق في المائة 70<

 خدمات األعمال المقدمة للعمليات :الركيزة باء

    1-باء

يُعبّلر هذا المؤ ر الكمي  :للموظفين المختارين من القوائم الداخلية للنشر في حاالت الطوارئالنسبة المئوية 

  .لنشر الموظفين في حاالت الطوارئلبرنامج عن فعالية وكفاءة نظام ا

 في المائة 22

(2017) 

 في المائة 22 (4)في المائة 25

    2-باء

المئوية للكميات الطنية المناسبة التي تُسلم بالجودة المناسبة في الموعد المقرر إلى السكان النسبة 

  المستهدفين

في المائة في  90 في المائة 52

 الموعد المحدد

 في المائة 48

    3-باء

% في الموعد 90 في المائة 47 الموعد المحدد إلى السكان المستهدفين النسبة المئوية للتحوي ت القائمة على النقد المسلمة في

 المحدد
 في المائة 47

                                                      
  2018ال يزال مؤ ر األداء الرئيسي قيد الصياغة وسيتاح ل ستخدام في تقرير األداء السنوي لعام   (1)

  2018م ال يقيس حاليا مؤ ر األداء الرئيسي سوى فربعة من مكوناته الخمسة  ومن المقرر وضع نظام جديد للتمكين من قياس النتائج اعتبارا من عا  (2)

  ومن المقرر إجراء االستقصاء المقبل في 2015جرت العادة على قياس مشاركة الموظفين من خ ل االستقصاء العالمي للموظفين الذي فجرى آخرب في عام   (3)

  2018فبريل نيسان 

 روجع المستوى المستهدف بعد إتاحة خط األساس   (4)
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 2017مؤشرات األداء الرئيسية لعام ألف: -الملحق الرابع

    

 

 

 خط األساس

 

 الهدف لعام

 2017 

مؤشر األداء 

 لعام الرئيسي
2017 

 السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة :الركيزة جيم

    1-جيم

 في المائة 68 النسبة المئوية للخطط االستراتيجية القطرية التي تفي بمعايير الجودة

(2017) 

 في المائة 68 في المائة 80

    2-جيم

 في المائة 71  النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي لديها آليات للشكاوى والتعليقات

(2016) 

 (5)في المائة 86 في المائة 93

    3-جيم

 في المائة 61  التي تستخدم ُحزمة تدابير االستعداد للطوارئ واالستجابة لها البرنامجالنسبة المئوية لمكاتب 

(2016) 

 (6)غير منطبق في المائة 100

 الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع األمم المتحدة :الركيزة دال

    1-دال

 في المائة 67 في المائة 100 في المائة 100 المجموعات التي تحقق مستويات مستهدفة ُمرضيةالنسبة المئوية الستقصاءات 

    2-دال

 في المائة 75 النسبة المئوية لنجاز النواتج في عمليات الشركاء

(2016) 

 في المائة 71 في المائة 100

    3-دال

 في المائة 67  الحتياجات التمويل الجمالي التي يتم الوفاء بهاالنسبة المئوية 

(2016) 

 في المائة 68 في المائة 100

 في المائة 96 النسبة المئوية للرسائل المواتية في وسائط الع م الرئيسية 4-دال

(2016) 

 في المائة 96 في المائة 99

 الحوكمة والرقابة المستقلة :الركيزة هاء

    1-هاء

النسبة المئوية للتدابير التي طلبت في دورة المجلس ونفذت ضمن المواعيد الزمنية المتفق عليها في جداول 

 المتابعة

 في المائة 93 في المائة 100 في المائة 100

    2-هاء

 30 8> (2016) 22 (7)الداخلية التي لم تنفذ بعدعدد توصيات المراجعة 

    3-هاء

 1  1 1 في مؤ ر الشفافية للمبادرة الدولية للشفافية في المعونة البرنامجمرتبة 

                                                      
معلومات مختلف لإلب أ عن هذا المؤ ر الرئيسي  وكشفت البيانات التي جرى جمعها عن بعض مصدر  2017استخدمت  عبة السياسات والبرامج في عام   (5)

مل المستشارين القليميين التضارب المتعلق بالسنة الماضية والتي نرى فنه راجع إلى منهجية جمع البيانات  ولذلك يجمع الفريق المعلومات من مصادر بديلةص بما يش

 فوجه التضارب  وال توجد معلومات من فحد المكاتب القليمية وهي معلومات على جانب كبير من األهمية الكمية لجمع المؤ ر   للشؤون النسانيةص لتوضيح

 بسب تأخر إصدار 2017في المائة( كخط فساس  ولم يكن ممكنا الحصول على المعلومات ذات الصلة من النظم العادية في عام  61) 2016تستخدم بيانات عام   (6)

 ( 2017النظام اللكتروني للتتبع )نوفمبر/تشرين الثاني 

 ( بأنه " عدد توصيات المراجعة العالية المخاطر التي تأخر تنفيذها"2020-2018كان ذلك يوصف من قبل في خطة الدارة )   (7)
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 منهجية تقدير األداء التنظيمي حسب أبعاد نتائج اإلدارة باء:-الملحق الرابع

 

 المرور" إشارةفو " التحسنص مستوى وحدد هدفه مقابل في الرئيسي األداء مؤ ر إطار في النجاز احسلب

 المرور إشارة

 
 قوي تقدم

 

 

  عنه طفيف بانحراف تتسم فو الهدف حسب الفعلية القيمة

 
 

 التقدم بعض
 

 

 الهدف عن االنحراف ببعض تتسم الفعلية القيمة

 
 

 تقدم يوجد ال
 

 

  المقبول المدى يفوق الهدف عن بانحراف تتسم الفعلية القيمة

 
 

  كافية غير بيانات
 

 

 متوفرة غير القيمة

 

  

  5 95= 100*5/100 95: تكون الدرجة 5 95والفعلي = 100=  على سبيل المثال: إذا كان المستهدف

 "تقدم قوي" في الهدفص من المائة في 5 95 وبذلك تحققت نسبة

   

 

 رمادي

     

     

   ض 
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مؤشرات البرنامج بشأن تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات )االستعراض جيم: -الملحق الرابع

 (1)الشامل(

 مؤ ر األداء
 الرئيسي لعام
2017 

الهدف لعام 
2017 

 خط
 األساس

 

 -4المؤشر المؤسسي    

في  100 في المائة 80
 المائة

المائة في  100
(2016) 

االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل فربع نسبة مؤ رات 
 عن تحقيق الغايات المتعلقة بها البرنامجسنواتص التي فبلغ 

 االستعراض الشامل: المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت فن وثيقة خطتها االستراتيجية  -1  غير منطبق في المائة 80
القطرية فو خطتها االستراتيجية القطرية المؤقتة فو 
برنامجها/مشروعها القطريص تحدد تدابير معينة تتعلق بكيفية 

في دعم التنمية التقنية وتنمية القدرات )بما في  البرنامجمساهمة 
 2030ذلك السياسات(ص على النحو الذي تطلبه خطة عام 

 االستعراض الشامل: مواءمة عمليات التخطيط

 

 

 

 في المائة 49ف( 

 في المائة 33ب( 

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت فن وثيقة خطتها االستراتيجية  -2  غير منطبق
خطتها االستراتيجية القطرية المؤقتة فو القطرية فو 

برنامجها/مشروعها القطريص متوائمة مع الدورات الوطنية 
للتخطيط والميزنةص ومع دورة إطار األمم المتحدة للمساعدة 

 النمائية
 متوائمة كليا -ف
 متوائمة جزئيا -ب

 االستعراض الشامل: تنسيق وتبسيط ممارسات األعمال

نسبة المكاتب القطرية المشاركة في استراتيجية تيسير األعمال  -3  غير منطبق في المائة 96
التابعة لمنظومة األمم المتحدة النمائيةص في البلدان التي تم فيها 

 اعتماد هذب االستراتيجية والتي يتوفر للبرنامج حضور فيها

متوسط عدد خطوط خدمة استراتيجية تيسير األعمال التي  -4  غير منطبق 8 3
كاتب القطريةص في حال مشاركتها في االستراتيجيةص اعتمدتها الم

من فصل خطوط الخدمة الخمسة التالية: الماليةص والموارد البشريةص 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتص والمشترياتص واألماكن 

 المشتركة

 

 

 في المائة 78 ف(

 في المائة 70ب( 

 في المائة 52ج( 

 في المائة 91د( 

 في المائة 48ه( 

في حال المشاركة في استراتيجية تيسير األعمالص نسبة المكاتب  -5  غير منطبق
 القطرية التي اعتمدت خطوط خدمة االستراتيجية

 المالية -ف
 الموارد البشرية -ب

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ج

 المشتريات  -د

 األماكن المشتركة -ه

 االستعراض الشامل: التمويل

 

  6,750,073,240ف(
 المائة( في 99)

 مجموع صافي اليرادات المتأتية عما يليص بالدوالر األمريكي: -6  غير منطبق
  ركاء القطاع العام  -ف
 ركاء القطاع الخاص  -ب

                                                      
([  االستعراض الشامل A/71/468 (Add.1)ر اللجنة الثانية )]بناء على تقري 2016ديسمبر/كانون األول  21بتاريخ  71/243اتخذت الجمعية العامة القرار  (1)

    http://undocs.org/A/RES/71/243 الذي يجري كل فربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من فجل التنمية:

مائي/صندوق االستعراض الشاملص والتي تراعي تحديدا تغير المناخ وبناء القدرات  االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النتنظيم مقررات 

يونيو/حزيران  19ص مج األغذية العالميوبرنا صهيئة األمم المتحدة للمرفةص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص واألمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 https://www.unicef.org/about/execboard/files/JMB-2017-Topic1_QCPR-27April2017.pdf ص نيويورك 2017

 

http://undocs.org/A/RES/71/243
https://www.unicef.org/about/execboard/files/JMB-2017-Topic1_QCPR-27April2017.pdf
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مؤشرات البرنامج بشأن تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات )االستعراض جيم: -الملحق الرابع

 (1)الشامل(

 مؤ ر األداء
 الرئيسي لعام
2017 

الهدف لعام 
2017 

 خط
 األساس

 

 85,338,073 ب(
 في المائة( 25 1)

   6,250,000ج(
 في المائة(  09 0)

   491,446,025د(
 في المائة(  19 7)

 البنك الدولي/المصارف النمائية األخرى -ج

 األكبر  خمس عشرةالجهات المانحة غير الجهات المانحة ال -د

 )كنسبة مئوية من الموارد األخرى(

1,083,515,675 
 في المائة( 16)

)النسبة المئوية( من موارد البرنامج المستلمة التي تشكل جزءا من  -7  غير منطبق
 التزامات متعددة السنواتص بالدوالر األمريكي

179,654,148 (3 
 المائة(في 

)النسبة المئوية( من موارد البرنامج غير األساسية المستلمة من  -8  غير منطبق
صناديق التمويل الجماعي المشتركة بين الوكاالتص بالدوالر 

 األمريكي

104,070,698 (2 
 في المائة(

)النسبة المئوية( من مجموع تمويل البرنامج ألغراض البرامج  -9  غير منطبق
 األمريكيالمشتركةص بالدوالر 

 االستعراض الشامل: األبعاد الشاملة

نسبة مؤ رات فداء خطة األمم المتحدة للعمل على نطاق المنظومة  -10  غير منطبق في المائة 87
بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرفةص التي تم بلوغها فو 

 تجاوزها

في  100 في المائة 86
 المائة

 ب-2ف و -2جنساني من الرمز نسبة المشروعات التي لديها مؤ ر  -11 

 

 في المائة 67 -ف
 في المائة 53 -ب

 في المائة 42 -ج

 في المائة 44 -د

 في المائة 42 -ب

 

 في المائة 34 -و

 في المائة 36 -ز

 في المائة 34 -ح

 في المائة  57 -ط

 

 في المائة 37 -ي

 في المائة 35 -ك

 في المائة 17 -ل

 

 

 في المائة 41 -م

 في المائة 4 -ن

 في المائة 22 -س

 في المائة 42 -ع

 في المائة 49 -ف

 في المائة 38 -ص

 في المائة 43 -ق

 نسبة الموظفات بين الموظفين الدوليين من الفئة الفنية -12  غير منطبق
 1-ف -ف
 2-ف -ب
 3-ف -ج

  4-ف -د

 5-ف -ه

 

 الموظفون الوطنيون

 فلف-موظف وطني -و

 باء-موظف وطني -ز

 جيم-موظف وطني -ح

 دال-موظف وطني -ط

 الوظائف العليا

 1-مد -ي

 2-مد -ك

 فمين عام مساعد ووكيل فمين عام -ل

 موظفو فئة الخدمات العامة

 1-ع -م

 2-ع -ن

 3-ع -س

 4-ع -ع

  5-ع -ف

 6-ع -ص

 7-ع -ق
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مؤشرات البرنامج بشأن تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات )االستعراض جيم: -الملحق الرابع

 (1)الشامل(

 مؤ ر األداء
 الرئيسي لعام
2017 

الهدف لعام 
2017 

 خط
 األساس

 

 

 في المائة 45 -ف
 في المائة 38 -ب

 في المائة 34 -ج

 

 نسبة الموظفين الدوليين من الفئة الفنية من بلدان البرامج -13  غير منطبق
 جميع الرتبفي  -ف
 5-وف 4-ف -ب

 فما فوقها 1-مد -ج

 

 االستعراض الشامل: االتساق والفعالية على مستوى البرامج والعمليات

في المائة  60 في المائة 63 في المائة 66
(2016) 

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت عن فنها تطبق الجراءات  -14
النمائيةص فو التشغيلية الموحدة التابعة لمنظومة األمم المتحدة 

 فجزاء منها

في المائة  61 في المائة 63 في المائة 72
(2016) 

بين بلدان الجنوب فو فيما نسبة البلدان التي تشارك في التعاون  -15
 البرنامجالتعاون الث ثي بدعم من 

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت عن فن فنشطة إدارة مخاطر  -16  غير منطبق في المائة 69
التخفيف منها ُمدمجة في وثيقة خطتها االستراتيجية  الكوارث فو

القطرية فو خطتها االستراتيجية القطرية المؤقتة فو 
 برنامجها/مشروعها القطري

نسبة المكاتب القطرية التي تدعم االستعراض الوطني الطوعي  -17  غير منطبق في المائة 65
 لبلدها المضيفص حيثما ينطبق ذلك

نسبة المكاتب القطرية التي تقود )فو تشارك في قيادة( ففرقة النتائج  -18  غير منطبق في المائة 85
 التابعة لفريق األمم المتحدة القطري 

 االستعراض الشامل: نظام الممثلين المقيمين

في  100 في المائة 100
 المائة

المساهمات 
 100النقدية: 
في المائة 

(2016) 

المساهمات 
 (2)العينية:

(2016) 

في إطار ترتيب  البرنامجنسبة المساهمات المطلوبة إلى ما يدفعه  -19
 تقاسم تكلفة نظام الممثلين المقيمين

 االستعراض الشامل: اإلدارة من أجل تحقيق النتائج

في  100 في المائة 100
 المائة

في المائة  100
(2016) 

نسبة المكاتب القطرية التي تستخدم فدوات ومبادئ إدارية مشتركة  -20
 قائمة على النتائج 

 

 

                                                      
النمائية وتوضع األمم المتحدة : كان من المقرر فن يقترن هذا المؤ ر بمنهجية توافق عليها منظومة 3ص الحا ية رقم 158ص صفحة 2016لعام تقرير األداء السنوي  (2)

ول نهاية الطار الزمني والبرامج لتمكينها من تتبع المساهمات العينية لنظام المنسقين المقيمين  غير فن تلك المنهجية لم توضع بحل لدعم جميع الوكاالت والصناديق

ص 2020-2017ص وبالتالي ال يمكن القيام بأي إب أ عن تلك المساهمات  فما بالنسبة ل ستعراض الشامل للفترة 2016-2013لإلب أ في االستعراض الشامل للفترة 

في نيويورك ما  البرنامجن المقيمينص بما في ذلك تمويله  وسيتابع مكتب فإن الجمعية العامة طلبت إلى األمين العام إعداد اقتراح لمزيد من التحسينات في نظام المنسقي

النمائية ستدرج وضع المنهجية في خطة األمم المتحدة سيتمخض عنه االقتراح من نتائج وسيرصد ما إذا كان سيُحتفظ بالمساهمات العينية وما إذا كانت منظومة 

 عملها  
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 الهدف لعام

2017 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2017 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2016 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2015 

 العاملون 

      فعال نحو على مهاراتهم وتنمية الموظفين تعلم المهارات:1-1 

 825 31 684 46  )1(94 504 684 46 عدد حاالت إتمام دورة نظام إدارة التعلم

 799 8 630 11 109 15 630 11 عدد المستخدمين الفريدين

 787 6 656 8 402 11 656 8 عدد المستخدمين الفريدين من الموظفين الوطنيين

العمل مدعمة بقادة قادرين على الترويج الثقافة: قوة عاملة منخرطة في  1-2

 لثقافة تقوم على االلتزام واالتصال والمساءلة

    

 42% 43% 43% 50%  )2(فئة الموظفين الدوليين من الفئة الفنية )كنسبة مئوية( – التمثيل الجنساني

 39% 40% 40% </40%   )3((فئة كبار الموظفين )كنسبة مئوية – التمثيل الجنساني

 30% 32% 33% </32% )4(فئة كبار الموظفين )كنسبة مئوية( –التمثيل الجغرافي 

     قوة عاملة مخطط لها على نحو مالئم: التنظيم 1-3

 97.2% 97.4% غير منطبق غير منطبق )5(معدل االستبقاء

المواهب: الحصول على المواهب وإدارتها بفعالية )االجتذاب والتعيين  1-4

 )6(والنشر(

    

 )ومتوسط المواهب مجمعات طلبات عدا ماالمقدمة من الناث الطلبات  عدد مجموع

 )7(وظيفة( لكل الطلبات

%50 %30.4 34.3 37.1 

  )11(57%  )10(54%  )9(38% غير منطبق )8(مجموع عدد التعيينات من الناث في الفئة الفنية الدولية )كنسبة مئوية(

                                                      
 تتعلق هذب النتيجة باألنشطة الرئيسية  )1( 

 .بمائة مضروبا ص"الدوليين الفنيين للموظفين الكلي لعدد"ا على مقسوما اء"النس من الدوليين الفنيين الموظفين عدد موعس: "مجالقيا معادلة )2 (

 .بمائة مضروبا ص"الوطنيين للموظفين الكلي العدد"ى عل مقسوما ء"النسا من الوطنيين الموظفين عدد مجموعس: "القيا معادلة )3 (

فما فوق( من البلدان النامية"ص  5-فما فوق( من البلدان النامية" مقسوما على "العدد الكلي لكبار الموظفين )ف 5-معادلة القياس: "مجموع عدد كبار الموظفين )ف )4 (

  للبرنامجال ئحة العامة مضروبا بمائة  وتُحدد البلدان النامية في الملحق )فلف( للنظام األساسي و

فصاعدا ألنها ترى فنه ال يقيس بطريقة سليمة قوة العمل المخطط لها على نحو  2017تقترح  عبة الموارد البشرية إلغاء هذا المؤ ر الرئيسي اعتبارا من عام  )5( 

 م ئم 

  وتقرر فن هذب المؤ رات الرئيسية ليست الطريقة المثمرة األنسب لقياس فعالية هذب الخدمات وسيُنظر 2017لم تُحدد فهداف لمؤ رات األداء الرئيسية في عام  )6 (

  2018فيها مرة فخرى في تقرير األداء السنوي لعام 

 ليصبح مجموع وظيفة( لكل الطلبات )ومتوسط المواهب مجمعات طلبات عدا الطلبات ما عدد نقحت  عبة الموارد البشرية مؤ ر األداء الرئيسي من مجموع )7 (

 ال سيما في ضوء خطط عمل المساواة بين الجنسين والطلبات المقدمة من الناث كي يعبر عن مؤ ر فداء رئيسي ذي مغزى فكبر في عملية التعيينص  عدد

في المائة لهذا  50هو  2017يشمل هذا المؤ ر الرئيسي نسبة الموظفات في جميع الوظائفص ويشمل الموظفين الفنيين المبتدئين  وكان الهدف المؤسسي في عام  )8 (

لمسجلة في النظام المؤسسي لمعلومات المؤ ر الرئيسي  واستخدم في هذب السنة مصدر فقوى لمؤ رات األداء الرئيسية المتعلقة بالتعيين  والبيانات هي التعيينات ا

 الموارد البشرية الذي يوفر مصدرا واحدا ل تجاهات السابقة مقابل قواعد بيانات التعيين المتعددة التي كان يشار إليها من قبل  

طلبا من متقدمات  9320 البرنامج  وتلقى 2017عام   وكانت الطلبات المقدمة من الناث فقل في 2017إلى عام  2016 رح األرقام المتغيرة في الفترة من عام  )9 (

 في المائة طلبات من الناث(  4 30في المائة طلبات من الذكور و 9 69طلبا من الذكور ) 21329إناث مقابل 

 في المائة  53عدلت القيمة السابقة التي كانت  )10 (

 في المائة  54عدلت القيمة السابقة التي كانت  )11 (
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  )15(38%  )14(53%  )13(49% غير منطبق  )12(المعينين من البلدان الناميةالنسبة المئوية لمجموع األفراد 

 20 12 51 غير منطبق إعادة االنتداب: عدد الوظائف التي لم ترد طلبات بشأنها

 78% 80% 72% غير منطبق إعادة االنتداب: النسبة المئوية من الوظائف التي جرى  غلها

لمراكز العمل المصنفة دال وهاء )كنسبة  : نسبة الطلبات المقدمةبإعادة االنتدا

 مئوية(

 28% 38% 24% غير منطبق

 الشراكات 

     الشراكات االستراتيجية والتشغيلية المعززة 2-1

 100% 100% - 100% نسبة البلدان التي فنشأت اتفاقات تعاون مخطط له مع الوكاالت المعنية

الحكوميين )بم يين الدوالرات قيمة المساهمات المستلمة من الشركاء غير 

 األمريكية(

78 82)16(  77.2 94 

بين بلدان الجنوب فو التعاون الث ثي بدعم فيما نسبة البلدان التي دخلت في التعاون 

 )االستعراض الشامل( البرنامجمن 

%61 %74)17(  %61 %60 

     تحقيق أهداف الشراكات 2-2

 100 100 - - )18(مستخدمي المجموعاتنسبة ما تحقق من فهداف استقصاء 

 غير منطبق غير منطبق - 843 )19(بشأن الشراكة البرنامجدرجة االلتزام بمبادئ 

     تحسين االتساق والفعالية في منظومة األمم المتحدة 2-3

)البرامج القطرية الجديدة( المتما ية مع إطار  البرنامجنسبة حصائل مشروعات 

 عمل األمم المتحدة للمساعدة النمائية

%100 - %100 %100 

خ ل السنة  البرنامجنسبة مؤ رات االستعراض الشامل المشتركة التي فبلغ عنها 

 )20(المرجعية

- - 100 89 

     تيسير الحوكمة الفعالة للبرنامج 2-4

 77.53% 81% 83% 100% للبرنامجنسبة تحقيق برنامج عمل السنتين الموافق عليه للمجلس التنفيذي 

                                                      
 وما فوقها  5-حساب نسبة الموظفين من البلدان النامية من الرتبة ف البرنامجوفيما يتعلق بهذا المؤ ر الرئيسيص يواصل  )12 (

اء ونظامه العالمي للمعلومات )ونجز( بدقة فكبرص استخدمت  ُعبة الموارد البشرية مصدرا فقوى لمؤ رات األد البرنامجلإلب أ عن التفاصيل مبا رة من  بكة  )13(

لة في النظام المؤسسي لمعلومات الموارد البشرية الذي يتيح مصدرا  وحيدا ل تجاهات التاريخية مقابل الرئيسية المتعلقة بالتعيين  والبيانات هي عمليات التعيين المسجَّ

 قواعد بيانات التعيينات المتعددة التي كان يُشار إليها من قبل 

 في المائة   54 ُعدلت القيمة السابقة التي كانت )14 (

 في المائة  40ُعدلت القيمة السابقة التي كانت  )15 (

 مليون دوالر فمريكي  78مقابل قيمة متوقعة بلغت  2017مليون دوالر فمريكي في عام  85وردت مساهمة بلغت قيمتها  )16 (

ما بين بلدان الجنوب وفقا للتعليقات المستمدة من مؤ رات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنواتص تبلغ نسبة البلدان المشاركة في التعاون في )17 (

 في المائة  39 74

ل حاليا تفاصيل هذا المؤ ر الرئيسي جزءا من مؤ ر األداء الرئيسي الوارد في الملحق الرا )18(  فلف -بعتُشّكل

بخمس لغات )العربية فُجري االستقصاء األول للشراكة العالمية ليحل بذلك محل االستقصاء السابق الذي اقتصر على المنظمات غير الحكومية  وفُجري االستقصاء  )19(

ومية المحليةص والمنظمات غير الحكومية الدوليةص يمثلون المنظمات غير الحك البرنامجمن  ركاء  843النكليزية والفرنسية والروسية والسبانية(ص واستجاب له 

القطريةص ومكاتبه القليميةص ومقربص وكذلك في  البرنامجوالحكومات المضيفةص والقطاع الخاصص والمؤسسات المالية الدوليةص ووكاالت األمم المتحدةص في كل مكاتب 

بجميع  البرنامجئية قوية(  وفتيحت النتائج للمستجيبين وفصحاب المصلحة الداخليين في في عواصم المانحين )نتائج إحصا البرنامجمجموعة مختارة من مكاتب 

 اللغات  ومن المقرر فن يُشكل نتائج االستقصاء خط فساس للرصد في المستقبل  

 جيم -في الملحق الرابع 2017 يرجى الرجوع إلى آخر التفاصيل المتعلقة بمؤ رات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات لعام )20(
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 العمليات والنظم

   تصميم برامج عالية الجودة واعتمادها في الوقت المناسب 3-1

نسبة مؤ رات األطر المنطقية للمشروعات التي تتوفر فيها بيانات خط األساس 

 )21(مدة ث ثة ف هر من تاريخ البدءومجموعة األهداف ضمن 

 %75 %84 غير منطبق غير منطبق

سلسلة إمداد كفؤة من حيث التكاليف تمك ن من تقديم المساعدة الغذائية في  3-2

 الوقت المناسب

    

 0.31 0.34 - - متوسط تكلفة الحصة الغذائية

 غير منطبق غير منطبق غير منطبق غير منطبق  )22(نسبة األغذية المطلوبة التي ترد في الوقت المناسب وبنوعية جيدة

نسبة ما تحقق من المساعدة الغذائية المخطط لها )األغذيةص والنقد والقسائمص وتنمية 

 )23(القدرات(

 54% 58% غير منطبق غير منطبق

نسبة االستجابات الطارئة لحاالت الطوارئ المفاجئة التي تبدف فيها الجولة األولى من 

 األغذية في غضون ث ثة فيام تقويميةتوزيع 

%100 %100 %100 %100 

 61 53 48 50 )24(عدد األيام المكتسبة نتيجة استخدام آلية الشراء اآلجل

 63% 62% 66% 100% نسبة اختصار المهلة بفضل مفرق الدارة الشاملة للسلع

     مواتية للتعلم والتقاسم واالبتكار منصات 3-4

غير  غير منطبق غير منطبق )25(الشعب األساسية قواعد عاملة للتعلم والتقاسمتتوفر لدى جميع 

 )26(منطبق

%100 

 البرامج

     استجابات برامجية مالئمة وقائمة على األدلة 4-1

 61 68 غير منطبق غير منطبق )27(للقيم (فو مستقر)نسبة مؤ رات حصائل المشروعات التي لديها قياس إيجابي 

 46 55 غير منطبق غير منطبق )28(الحصائل التي حققت فهداف نهاية المشروع الخاصة بهانسبة مؤ رات 

نسبة تحقيق المؤ رات الخمسة عشر لطار المساءلة عن تعميم المساواة بين 

 )29(الجنسين وتمكين المرفة

%100 %87 %100 %80 

                                                      
 ( 2020-2018توقف استخدام هذا المؤ ر بعد التحول إلى مؤ رات األداء الرئيسية الجديدة التي تتاح قائمة كاملة بها في خطة الدارة ) )21(

مة فلف تفاصيل مؤ ر األداء الرئيسية المنقح المتعلق -ترد في الملحق الرابع )22( بالكمية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب إلى األ خاص بنسبة عدد األطنان المسلَّ

 المستهدفين 

 ( 2020-2018توقف استخدام هذا المؤ ر الرئيسي بعد التحول إلى مؤ رات األداء الرئيسية الجديدة التي ترد قائمة كاملة بها في خطة الدارة ) )23(

نح بخمسين يوماص في فقل يومين عن المستوى المستهدف المحدَّد  48بلغت  2020تقصير المهلة بفضل استخدام التمويل بالسلف في عام  )24( يوما  ويعني ذلك فن المل

ثر في معظمها بطلبات التمويل بالسلف في المكفولة بضمانات تأكدت عموما بعد فترة وجيزة من طلب التمويل بالسلف  غير فنه يتعيَّن ال ارة إلى فن هذب النتيجة تتأ

 يوما   77بلغ  2017حالة المبالغ األقلز والواقع فن متوسط تقليص المهلة في الطلبات العشرة األولى من حيث المبلغ بالدوالرات األمريكية في عام 

 ( 2020-2018قائمة كاملها بها في خطط الدارة ) توقف استخدام هذا المؤ ر الرئيسي بعد التحول إلى مؤ رات األداء الرئيسية التي ترد )25(

  .فقط 2016 عام خ ل نوعي تقدير )26 (

  بالنسبة المئوية لنجاز مؤ رات الحصائلفلف تفاصيل مؤ ر األداء الرئيسي المنقح المتعلق -ترد في الملحق الرابع )27(

 فلف تفاصيل مؤ ر األداء الرئيسية المنقح المتعلق بنسبة إنجاز مؤ رات الحصائل -ترد في الملحق الرابع )28(

الجنسين وتمكين المرفة إطار المساءلة عن تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة هو فعليا خطة عمل األمم المتحدة على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين  )29(

  ومؤ رات األداء الرئيسية الخمسة عشر لطار 2012لتقديم خطة العمل على نطاق المنظومة في عام  البرنامج  وهذب التسمية هي التي فُطلقها 2017-2012للفترة 

 اة بين الجنسين وتمكين المرفة المساءلة عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة هي نفسها مؤ رات األداء الرئيسية لخطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساو



 143 الم حق|  2017 لعام السنوي األداء تقرير

 

 2017: مؤشرات إطار نتائج اإلدارة لعام دال-الملحق الرابع

     

 

 

 الهدف لعام

2017 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2017 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2016 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2015 

الكوارث/الحد منها التي نسبة المكاتب القطرية التي تُبلغ عن فنشطة لدارة مخاطر 

ل جزءا متكام  مع خططها االستراتيجية القطريةص فو خططها االستراتيجية  تُشّكل

  )30(القطرية المؤقتةص فو برامجها القطرية/وثائق مشروعاتها

 غير منطبق غير منطبق %79 %100

نسبة المكاتب القطرية التي لديها آلية فعالة لشكاوى السكان المتضررين 

 )31(وتعليقاتهم

 65 71 غير منطبق غير منطبق

     التواؤم مع األولويات الحكومية وتعزيز القدرات الوطنية 4-2

في مجال  البرنامجنسبة البلدان التي ترتبط فيها كل جهود تنمية القدرات التي يبذلها 

 )32(استعداد الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية مع الخطط الوطنية

 82% 82%  منطبق غير غير منطبق

 غير منطبق غير منطبق  غير منطبق غير منطبق  )33(االستعراض الشامل]نسبة فموال البرامج المخصصة لتعزيز القدرات الوطنية 

     تعميم الدروس المستفادة واالبتكارات 4-3

 119% 115% 135% 100% للتقييم التي وافق عليها المجلس التنفيذي البرنامجنسبة إنجاز خطة عمل 

     إبالغ نتائج البرامج والدعوة لها بفعالية4-4

 91 96 غير منطبق غير منطبق )34(في وسائل الع م الرئيسية للبرنامجنسبة التغطية اليجابية 

 المساءلة والتمويل 

     الحصول على موارد قابلة للتنبؤ وحسنة التوقيت ومتسمة بالمرونة 5-1

 58 67 غير منطبق غير منطبق )35(الجمالية التي تمت تلبيتهانسبة االحتياجات 

  )36(73% 76% 79% 100% نسبة النفاق من الصناديق االستئمانية بالمقارنة بمخصصاتها

 8.3% 6.4% 5.8%  )37(5% نسبة المساهمة المؤكدة المتعددة األطراف

     تخصيص الموارد بطريقة استراتيجية وشفافة وكفؤة 5-2

                                                      
تركيز على عدد المكاتب وفقا لطار سنداي للرصد الذي فُطلق مؤخراص ستُتاح هذب المعلومات إلكترونيا على  بكة النترنتص واختارت ُ عبة السياسات والبرامج ال )30(

ية القطرية فو وثائق البرامج/المشروعات القطرية األخرىص وغيَّرت المؤ ر القطرية التي تُدمج فنشطة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في خططها االستراتيج

نسبة البلدان التي لديها استراتيجيات محدَّثة للحد فلف  )نُقح اسم مؤ ر األداء الرئيسي السابق من: -الرئيسي تبعا لذلك  ويمكن الرجوع إلى التفاصيل في الملحق الرابع

 في المائة باستخدام منهجية مؤ رات األداء الرئيسية السابقة(  68في المائة و 79على التوالي  2015و 2016النتائج في السنتين حيث بلغت من مخاطر الكوارث 

 فلف تفاصيل مؤ ر األداء الرئيسي المنقح: النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي لديها آليات للشكاوى والتعليقات  -ترد في الملحق الرابع )31(

لدان التي ال تُنفذ خططا ظرا لدخال الطار المالي الجديد للبلدان المشمولة بالخطط االستراتيجية القطرية والذي يعمل بالتوازي مع النظام القديم بالنسبة للبن )32(

ويمكن الرجوع إلى مزيد من التفاصيل في  على تطوير منهجية منقحة تُمكنه من الب أ عن هذا المؤ ر الرئيسي في المستقبل  البرنامجاستراتيجية قطريةص يعكف 

 الوصف السردي الوارد في الجزء الرابع من تقرير األداء السنوي 

في البلدان التي تُنفذ خططا استراتيجية قطرية بالتوازي مع النظام القديم الُمطبق على البلدان التي ال تُنفذ خططا  للبرنامجنظرا لدخال الطار المالي الجديد  )33(

على وضع منهجية منقحة كي يتمكن من الب أ عن هذا المؤ ر في المستقبل  ويمكن الرجوع إلى مزيد من التفصيل في الوصف  البرنامجراتيجية قطريةص يعكف است

 السردي الوارد في الجزء الرابع من تقرير األداء السنوي 

 فلف -بعنُقح هذا المؤ ر الرئيسي وفصبح: النسبة المئوية للرسائل المواتية في وسائط الع م الرئيسية وفقا للتفاصيل الواردة في الملحق الرا )34(

 فلف -الملحق الرابع نُقح هذا المؤ ر الرئيسي وفصبح: النسبة المئوية الحتياجات التمويل الجمالي التي يتم الوفاء بهاص وفقا للتفاصيل الواردة في )35(

  .المائة في 73 الصناديق هذب كل متوسط قيمة وبلغت فحسبص المؤسسية االستئمانية بالصناديق يتعلق فيما قب  2015 عام بيانات قيمة ُحسبت )36(

 هدفا (ص7ص الفقرة B-WFP/EB.2/2005/5) "الفعالية لزيادة التمويل" الوثيقة في البرنامج اقترح ص2005لعام  التنفيذي للمجلس الثانية العادية الدورة خ ل )37(

في المائة من المساهمات  30بذل جهود في فترة السنتين القادمة للوصول إلى هدف  البرنامجومن المستحسن لزيادة فعالية "المائة ) في 30نسبته  األطراف متعدد

 للمساهمات الحالي تعريفنا فن المالي الطار استعراض إطار في واضحا (  وبات"التي تكون متعددة األطراف ودون  روط إضافيةص ومن األفضل فن تكون نقدية

 مع متنافيا يجعله األقل على فو واقعي غير 2005 عام في المحدد الهدف يجعل وهذا المساهمات  تأكيد يتم عندما لمستخدما التفسير عن يعبّلر ال‘ األطراف المتعددة’

 من النوع هذا لفهم وفدق مشتركة طريقة الجارية المالي الطار استعراض عملية تُحدَّد وسوف المنشود  بالمقصد الوفاء على وقدرتهم البرنامج مانحي مفاهيم

 عن الب أ البرنامج سيواصل آخرص تحليل إجراء في جاريا العمل ما زال وما التنفيذص قيد زال ما المالي الطار استعراض فن حين عنه  وفي والب أ المساهمات

 الموسعة للنداءات االستجابة تشمل ال ولكنها صللبرنامج مخصصة غير مساهمات عن تماما تُعبر األرقام فن مفهوما يكون فن على األطرافص المتعددة المساهمات مبالغ

 .الوكاالت بين المشتركة
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 2017: مؤشرات إطار نتائج اإلدارة لعام دال-الملحق الرابع

     

 

 

 الهدف لعام

2017 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2017 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2016 

مؤشر األداء 

 الرئيسي لعام

2015 

المخصصات المتعددة األطراف التي استندت إلى عملية تحديد األولويات التي  نسبة

 تقوم بها لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد

%100 %100 %100 %100 

     استخدام أطر المساءلة 5-3

 169 169 169 169 عدد توصيات المراجعة الداخلية التي لم تنفذ بعد

 96% 97% 93%  )39(100%  )38(لبرنامج تعزيز األداء والكفاءةالنسبة المئوية لمعدل االمتثال 

على الضمان األساسي المتعلق بالرقابة  "نعم""نسبة المكاتب القطرية التي فجابت 

 في بيان الضمان

%100 90 %(40) %86 %89 

      البرهنة على اإلدارة الفعالة للموارد 5-4

 0.36% 0.48% منطبق غير غير منطبق )41(نسبة خسائر ما بعد التسليم

نسبة الرصيد غير المنفق عند الغ ق المالي للمشروعات مقابل مجموع ما استلمته 

 المشروعات

%2< %0.61 %0.38 %0.44 

  )43(98.8% 132.7% )42(225% 16%- 2008نسبة التغير في معدل انبعاث ثاني فكسيد الكربون بالمقارنة بخط األساس لعام 

     

 

                                                      
 .وقت إعداد الصيغة النهائية لتقرير األداء السنوي متاحة كانت التي البيانات إلى 2017 العام مطلع في عنه الُمبلغ والكفاءة الدارة تعزيز برنامج إنجاز يشير )38(

  وتصل هذب األرقام إلى فعلى مستوى لها في وكاالت 2015و 2016عن فرقام السنتين  2017فن من المتوقع فال يختلف معدل االمتثال النهائي في عام  يُ حظ )39(

 على إدارة األداء  البرنامجاألمم المتحدة وتٌعبّلر عن استمرار تركيز 

في المائة( بتنفيذ ُحزمة االستعداد واالستجابة للطوارئ التي تشهد  89) 2017في المائة( و 86) 2016ترتبط الزيادة في مؤ ر األداء الرئيسي فيما بين عامي  (40)

تعديل مؤ ر األداء الرئيسي باستخدام  تحسنا مطرداص على الرغم من بعض التأخر في استخدام فدوات التتبع وعملية التحديث في بعض المكاتب القطرية  ومن المتوقع

  2018فدوات الرقابة الداخلية لتوفير معلومات فكثر فائدة للسنة 

 (  2020-2018توقف استخدام هذا المؤ ر الرئيسي بعد التحول إلى مؤ رات األداء الرئيسية الجديدة التي ترد قائمة كاملة بها في خطة الدارة ) )41(

للنقل  البرنامجوهي السنة التي استجابات فيها خدمات  -2016في انبعاثات غازات الدفيئة في عام  البرنامجمساهمة  2014السنوي لعام  يتناول تقرير األداء )42(

عاثات عن في المائة من مجموع االنب 65الجوي لحاالت طوارئ  ديدة عرقلت فيها النزاعات فو فحوال الطقس إمكانية استخدام الطرق البرية  ونجم ما يقرب من 

  وساعدت مشروعات من قبيل إنشاء 3في المائة عن عملية الجمهورية العربية السوريةص وهما من حاالت الطوارئ من المستوى  8عملية جنوب السودان وحدهاص و

وتراجعت  دة انبعاثات المباني واالنبعاثات  الطرق في جنوب السودان وافتتاح ممر بري جديد في الجمهورية العربية السورية على تقليص االعتماد على النقل الجوي 

نتيجة لتدابير الكفاءة المتخذة في المكاتب القطريةص بما فيها المشروعات الممولة من برنامج  2008منذ خط األساس لعام  للبرنامجالنا ئة عن المركبات المملوكة 

ائتمانات كربونية معتمدة من صندوق  البرنامجثاني فكسيد الكربون منذ تنفيذب  وا ترى  طن متري من مكافئ 000 13كفاءة الطاقةص الذي ففضى إلى توفير فكثر من 

  2016اذ األرواح في عام التكيُّف التابع التفاقية األمم المتحدة الطارية بشأن تغيُّر المناخ لمعاوضة انبعاثاته التي لم يكن من ممكنا تجنبها في فنشطة إنق

عن  البرنامجفي المائة: وفسفرت عملية التحقق الخارجية لبصمة  3 93( 2014)المتضمن بيانات عام  2015بلغ الرقم المعروض في تقرير األداء السنوي لعام  )43(

 لكربونص وبذلك تغيَّرت النسبة  طنا من مكافئ ثاني فكسيد ا 043 171طنا من مكافئ ثاني فكسيد الكربون إلى  166 365 تعديل مجموع االنبعاثات بزيادة طفيفة من
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 )1(2017 األول كانون/ديسمبر 31 بتاريخ البرنامج في الموظفون :الخامس الملحق

 للنساء المئوية ال من النساء المجموع الفئة

 33 18 55 وما فوقها( 2-ة مد)من الرتب العليا الفئات موظفو

 42 596 1 408 (1-إلى مد 1-)من الرتبة ف الفنيون الموظفون

 72 26 36 المبتدئون الفنيون الموظفون

 46 778 1 690 الموظفون الفنيون الدوليون والخبراء االستشاريون المعينون لمدد قصيرة

 44 1 418 3 189  دوليا المعينين الموظفين مجموع

 35 366 1 036 محليون فنيون موظفون

 35 1 275 3 650 العامة الخدمات موظفو

 27 1 641 6 130 الخدمات عقود

 35 645 1 858 الخاصة الخدمات واتفاقات قصيرة لمدد المعينون العامة الخدمات فئة موظفو

 31 3 927 12 674 محليا المعينين الموظفين مجموع

 34 5 345 15 863 )2(البرنامج موظفي مجموع

 

 

                                                      
 .العرضيين والعمال صالبرنامجو المتحدة األمم ومتطوعي والزماالتص المؤلفينص وعقود المتدربينص عقود قبيل من المؤقتةص العقود تستثنى )1(

 )ونجز( ت للمعلوما العالمي ونظامه البرنامج  بكة من ص2018الثاني  كانون/يناير 15 في البيانات استخرجت )2(



 146 الم حق|  2017 لعام السنوي األداء تقرير

 

 2017عام  في األغذية من البرنامج : مشترياتالسادس الملحق

)مليون دوالر  النسبة المئوية  )طن متري(الكمية  

 أمريكي(

 مجموع النسبة المئوية

 النامية البلدان

 25  350.14 35  1 056 611  نموا البلدان أقل

 1  9.01  0  10 244  )1(األخرى الدخل المنخفضة البلدان

 29 407.04  27  814 923   )2(الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة البلدان

 19 267.86  18  523 405  )3(العليا الشريحة من الدخل المتوسطة البلدان

 74  034.04 1  80 2 405 183 الفرعي المجموع

     المتقدمة البلدان

 26 367.38 20 681 586 الفرعي المجموع

 100  1 401.42 100 2 991 864 المجموع

     

 أمريكي دوالر )طن متري( البلد الرقم

 النامية البلدان

  12 238 517   33 261  ففغانستان 1

  5 464 824   17 603  الجزائر 2

  1 445 677   1 638  فنغوال 3

  2 274 276   3 270  األرجنتين 4

  1 136 845   2 469  فرمينيا 5

  6 885 982   8 865  بنغ ديش 6

  1 524 142   2 984  بنن 7

  164 614   400  بوتان 8

  620 793   814  القوميات المتعددة بوليفيا دولة 9

  1 877 400   3 188  بوتسوانا 10

  2 331 304   4 002  البرازيل 11

  2 222 766   3 231  فاسو بوركينا 12

  4 338 743   5 191  بوروندي 13

  11 170 728   21 079  الكاميرون 14

  458 809   1 101  الوسطى ففريقيا جمهورية 15

  3 416 643   9 390  تشاد 16

  8 775 840   13 141  الصين 17

  898 037   659  كولومبيا 18

  16 815   14  الكونغو 19

  531 163   845  ديفوار كوت 20

 أمريكي دوالر )طن متري( البلد الرقم

  724 361   195  كوبا 21

                                                      
 ( 2013دوالرا فمريكيا في عام  1 045البلدان األخرى المنخفضة الدخل )نصيب الفرد من الدخل القومي الجمالي فقل من  )1(

 ( 2013دوالرا فمريكيا في عام  4 125دوالرا فمريكيا و 1 046البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا )نصيب من الدخل القومي الجمالي تراوح بين  )2(

 ( 2013دوالرا فمريكيا في عام  12 745دوالرا فمريكيا و 4 126البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا )نصيب الفرد من الدخل القومي الجمالي تراوح بين  )3(
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 2017عام  في األغذية من البرنامج : مشترياتالسادس الملحق

  17 178 500   22 836  الديمقراطية الكونغو جمهورية 22

  448 366   376  الدومنيكية الجمهورية 23

  20 145 407   22 309  مصر 24

  9 045 249   28 300  إثيوبيا 25

  481 511   555  غامبيا 26

  1 284 985   1 308  غواتيماال 27

  966 539   1 686  غينيا 28

  3 839 405   5 323  هايتي 29

  6 678 944   8 317  هندوراس 30

  39 804 406   69 342  الهند 31

  86 811 639   108 258  إندونيسيا 32

  2 331 493   4 430  الس مية إيران جمهورية 33

  3 499 140   2 445  العراق 34

  26 567 957   35 210  األردن 35

  6 305 023   9 309  كازاخستان 36

  8 239 193   8 351  كينيا 37

  477 464   1 580  قيرغيزستان 38

  612 657   375  لبنان 39

  562 256   1 627  ليسوتو 40

  852 552   1 292  ليبريا 41

  3 748 530   6 661  مدغشقر 42

  13 094 011   45 847  م وي 43

  496 910   585  ماليزيا 44

  4 632 220   10 324  مالي 45

  3 443   32  موريتانيا 46

  15 729 746   53 162  المكسيك 47

  18 019 445   37 424  المغرب 48

  15 903 306   30 183  موزامبيق 49

  13 863 514   40 746  ميانمار 50

  130 845   863  ناميبيا 51

  1 487 501   2 811  نيبال 52

  867 008   993  نيكاراغوا 53

  21 513 576   41 556  النيجر 54

  85 055 747   121 792  نيجيريا 55

  37 461 092   83 246  باكستان 56

 أمريكي دوالر   طن متري() البلد الرقم

 14 982 23 باراغواي 57
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 2017عام  في األغذية من البرنامج : مشترياتالسادس الملحق

 1 008 189 1 640 الفلبين 58

 42 002 714 55 049 رواندا 59

 197 068 1 263 السنغال 60

 18 875 31 سيراليون 61

 42 621 640 88 387 ففريقيا جنوب 62

 205 715 406 السودان جنوب 63

 610 662 2 604 6 فلسطين دولة 64

 82 248 748 444 066 السودان 65

 11 272 882 17 018 السورية العربية الجمهورية 66

 31 328 170 طاجيكستان 67

 948 800 1 900 تايلند 68

 125 333 96 ليشتي-رتيمو 69

 439 159 473 تونس 70

 145 451 479 283 308 تركيا 71

 41 979 630 101 082 فوغندا 72

 265 955 72 612 286 فوكرانيا 73

 724 852 1 325 6 المتحدة تنزانيا جمهورية 74

 275 289 525 فوروغواي 75

 756 172 157 فوزبكستان 76

 267 875 8 080 23 نام فييت 77

 220 271 14 786 41 اليمن 78

 800 366 27 666 100 زامبيا 79

 672 734 723 1 زمبابوي 80

 352 042 034 1 183 405 2   القيمة حيث من المائة في 74الفرعي  المجموع
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 2017عام  في األغذية من البرنامج : مشترياتالسادس الملحق

 

 

 أمريكي دوالر          طن متري() البلد الرقم

 المتقدمة البلدان

 10 200 358 32 743 فستراليا 1

 55 983 917 65 163 بلجيكا 2

 514 036 1 347 بلغاريا 3

 39 916 097 65 548 كندا 4

 2 846 952 3 539 األوروبي االتحاد 5

 65 223 586 27 244 فرنسا 6

 129 060 270 فلمانيا 7

 1 716 369 1 598 المجر 8

 1 214 726 1 412 آيرلندا 9

 556 752 1 577 إسرائيل 10

 80 256 181 117 975 إيطاليا 11

 6 015 550 7 612 اليابان 12

 3 737 804 9 204 هولندا 13

 934 747 821 ُعمان 14

 545 832 1 368 بولندا 15

 4 665 280 4 601 البرتغال 16

 9 298 750 50 000 رومانيا 17

 49 136 711 147 554 الروسي االتحاد 18

 875 12 21 السعودية العربية المملكة 19

 761 776 14 814 28 إسبانيا 20

 817 638 5 686 1 سويسرا 21

 189 058 14 585 16 األمريكية المتحدة الواليات 22

  349 379 367     681 586   القيمة حيث من في المائة 26الفرعي  المجموع

  701 421 401 1      864 991 2   المجموع
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 2017-2014والفئة  اإلقليم حسب )1(المباشرة النفقات ألف:-السابع الملحق
 

2014 2015 2016 2017 
          

 الدوالرات آالف % األمريكية الدوالرات آالف % األمريكية الدوالرات آالف

 األمريكية

 الدوالرات آالف %

 األمريكية

% 

         

 100 5 895 126 100  5 082 229 100  4 633 491 100  4 717 572 المجموع الكلي
 

        

 5 301 262 6 303 009 6 300 313 7 345 626 التنمية  

 86 5 072 848 82 4 173 813 80 3 690 914 81 3 843 912 الغاثة  

  1 788 447  2 068 953  1 772 776  2 161 765 الطوارئ      

  3 284 401  2 104 859  1 918 138  1 682 146  خاصة      

 5 275 295 7 335 635 9 400 705 7 313 323 الخاصة العمليات  

 4 245 721 5 269 774 5 241 559 5 214 712 )2(وغيرها االستئمانيةص والصناديق الثنائيةص العمليات  
 

        

 100 3 136 131 100 2 673 801 100 2 500 463 100 2 514 811 الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا

  53  53  54  53 البلدان لجميع المئوية النسبة      

 5 166 532 6 158 743 7 167 159 9 218 503 التنمية  

 86 2 687 071 82 2 187 223 78 1 946 924 79 1 976 777 الغاثة  

  975 460  538 328  677 864  828 769 الطوارئ      

  1 711 611  1 648 895  1 269 060  1 148 008  خاصة      

 7 218 382 9 239 375 13 327 174 11 266 360 الخاصة العمليات  

 2 64 145 3 88 460 2 59 207 2 53 172 االستئمانية والصناديق الثنائية العمليات  
         

 100 368 175 100 446 621 100 558 020 100 524 043 الهادئ والمحيط آسيا 

  6  9  12  11 البلدان لجميع المئوية النسبة      

 14 51 962 16 70 179 12 64 775 13 66 179 التنمية  

 75 274 895 73 325 162 75 420 932 78 406 929 الغاثة  

  60 528  24 702  34 113  36 841 الطوارئ      

  214 367  300 461  386 819  370 087  خاصة      

 5 17 049 5 20 505 8 45 546 6 29 438 الخاصة العمليات  
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 2017-2014والفئة  اإلقليم حسب )1(المباشرة النفقات ألف:-السابع الملحق
 

2014 2015 2016 2017 
          

 الدوالرات آالف % األمريكية الدوالرات آالف % األمريكية الدوالرات آالف

 األمريكية

 الدوالرات آالف %

 األمريكية

% 

 7 24 268 7 30 775 5 26 767 4 21 497 االستئمانية والصناديق الثنائية العمليات  
 

           

 100 29 092 100 44 887 100 50 788 100 21 153 المستقلة الدول ورابطة الشرقية أوروبا

  0  1  1  0 البلدان لجميع المئوية النسبة      

 71 20 686 45 20 255 43 22 010 63 13 366 التنمية  

 24 7 096 51 22 915 52 26 537 33 7 022 الغاثة  

  629  22 780  25 567  2 632 الطوارئ      

  6 467  136  970  4 389  خاصة      

 2 714 3 1 274 3 1 382 0  الخاصة العمليات  

 2 595 1 442 2 858 4 766 االستئمانية والصناديق الثنائية العمليات  
 

        

 100 131 927 100 166 045 100 115 144 100 131 286 الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا

  2  3  2  3 البلدان لجميع المئوية النسبة      

 27 36 140 17 28 924 21 24 443 21 27 147 التنمية  

 52 68 733 60 99 125 50 57 793 44 57 665 الغاثة  

  16 890  29 074  1 387  6 162 الطوارئ      

  51 843  70 050  56 407  51 503  خاصة      

 5 6 080 4 5 836 0 0 0  الخاصة العمليات  

 16 20 974 19 32 160 29 32 908 35 46 475 االستئمانية والصناديق الثنائية العمليات  
 

        

 100 2 107 111 100 1 636 293 100 1 296 865 100 1 431 362 أفريقيا وشمال األوسط الشرق

  36  32  28  30 البلدان لجميع المئوية النسبة      

 1 25 941 2 24 906 2 21 927 1 20 247 التنمية  

 97 2 035 052 94 1 539 387 96 1 238 727 97 1 392 508 الغاثة  
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 2017-2014والفئة  اإلقليم حسب )1(المباشرة النفقات ألف:-السابع الملحق
 

2014 2015 2016 2017 
          

 الدوالرات آالف % األمريكية الدوالرات آالف % األمريكية الدوالرات آالف

 األمريكية

 الدوالرات آالف %

 األمريكية

% 

  734 939  1 454 069  1 033 844  1 286 223 الطوارئ      

  1 300 113  85 318  204 882  106 285  خاصة      

 2 33 069 4 68 432 2 26 099 1 13 058 الخاصة العمليات  

 1 13 048 0 3 568 1 10 112 0 5 549 االستئمانية والصناديق الثنائية العمليات  

       

 

    

 تكاليف دعم البرامج والدارة  يُستبعد منها (1)

 الحساب العامص والحسابات الخاصةص والصناديق االستئمانية التي ال يمكن تخصيصها حسب المشروع/العملية  النفقات التشغيلية تشمل (2)
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 األمريكية( الدوالرات )آالف 2017-2014 البرامجية والفئة واإلقليم البلد حسب )1(المباشرة : النفقاتباء-السابع الملحق

  2014  2015  2016  2017 
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 126 895 5  721 245  295 275  848 072 5  262 301   229 082 5  774 269  635 335  813 173 4  009 303   491 633 4  559 241  705 400  914 690 3  313 300   572 717 4  712 214  323 313  912 843 3  626 345   المجموع الكلي
  

                        
                       أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

  
      

 
     

 
     

 
     

 فنغوال
 

 -   -   -   -   -    -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   4 372  -   -  4 372  
 بنن

 
 1 661   -   -  173   1 834    1 883  -  -  154   2 037    2 142  -  -   135  2 277    3 566  -  -  2 396  5 962  

 بوركينا فاسو
 

 4 793  14 648   -   1 154  20 595    4 145   13 884  -  1 520  19 548    4 103   7 044  -  1 344  12 491    1 940   12 484  -   940  15 365  
 بوروندي

 
 8 834  17 227   -   1 806  27 867   10 400   15 693  -  820  26 913    9 647   21 812  -   518  31 977   15 885   17 285  -   669  33 839  

 الكاميرون
 

 1 336  23 272   -  85  24 694    1 321   51 359  388  73  53 140   999   55 461   3 908   428  60 796   718   57 360   3 926   484  62 489  
  

                        
 كابو فيردي

 
257   -   -   -  257   143  -  -   -  143   -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  

 جمهورية ففريقيا الوسطى
 

318  68 184   17 343   -  85 846   150   51 860   12 704   -  64 714   185   54 274   15 883  18  70 361   -   51 180   14 359   668  66 208  
 تشاد

 
 5 417  96 221   13 191  795  115 625    1 850   84 875   12 334  517  99 575   929   86 082   12 407   146  99 564    1 574   87 260   11 783   414  101 031  

 الكونغو
 

 4 238  3 413   -  287   7 938    2 887   4 198  -  321   7 407    1 780   3 636  -  66  5 482    2 176   6 532  -  18  8 725  
جمهورية الكونغو 

  الديمقراطية
 

 -  91 441   20 306   2 822  114 568   -   93 408   24 300  2 946  120 654  
 

-   78 525   24 033  2 359  104 918  
 

-   97 387   23 258  2 512  123 157  
  

                        
 كوت ديفوار

 
 2 516  8 043   -  122  10 681    5 437   4 618  -  46  10 101    5 801   6 365  -   -  12 165    6 714   6 037  -   151  12 902  

 جيبوتي
 

426  8 664   -  206   9 296    1 473   6 493  -  168   8 133   783   8 845  -   149  9 777   726   7 807  -  36  8 569  
 إثيوبيا

 
19 897  239 155   13 996   5 412  278 460   18 942   280 310   6 594  4 404  310 250   13 645   339 808   21 022  36 453  410 930    4 078   297 913   15 603  4 485  322 079  

 غامبيا
 

 1 478  1 227   -  231   2 936    1 695   1 592  -  6   3 293    1 754   33  -   -  1 787    3 472   2 542  -   -  6 014  
 غانا

 
 8 163  1 013  771   1 379  11 325    5 822   509   1 818  1 072   9 220    4 460   0  -10  984  5 434    6 880  -  -   521  7 401  

  
                        

 غينيا
 

 4 767  16 562   14 099  45  35 472   14 024   25 398   31 818  313  71 553    9 574   705   7 054   130  17 464    6 554  -  409   227  7 189  
 بيساو -غينيا 

 
 -  7 073   -   -   7 073   -   4 180  -   -   4 180    7 025   889  -   -  7 913    6 621  -  -   -  6 621  

 كينيا
 

20 913  157 783   -   2 254  180 949   14 729   144 006  -  2 077  160 812   12 736   94 063  -  1 295  108 094   20 670   137 963  -   457  159 091  
 ليسوتو

 
13 458  521   -  806  14 785    5 657  -  -  5 033  10 690    3 477   5 030  -  6 215  14 722    2 351   7 958  -  6 178  16 487  

 ليبريا
 

 4 446  21 614   13 272   1 648  40 980    6 336   29 758   34 287  1 062  71 444    8 915   3 915   3 451   607  16 888   12 095   253  441   440  13 228  
  

            
 

     
 

     
 مدغشقر

 
 6 014  5 941   -   2 090  14 045    6 746   5 378  -  1 179  13 302    6 246   24 857  -   773  31 876    7 407   30 367  929   163  38 866  

 م وي
 

23 726  51 425   -   3 017  78 168   12 587   53 952   2 155  3 608  72 301   19 046   172 212  419  3 098  194 775   25 392   127 749  -  3 399  156 540  
 مالي

 
22 924  105 578   8 417   1 447  138 366    9 316   56 323   5 935  1 026  72 601    1 399   44 777   5 286  1 209  52 672   1   51 600   6 403  2 528  60 532  

 موريتانيا
 

 1 201  20 333   4 344  185  26 063   952   19 333   2 728  1 029  24 042   400   12 505   2 480  1 169  16 555   283   16 521   2 570  1 847  21 222  
 موزامبيق

 
11 012  4 390  63   3 270  18 735    7 446   5 262   1 542  5 005  19 255    5 481   15 783  -  3 342  24 606    4 276   44 482  -  7 515  56 273  

  
                        

 ناميبيا
 

 -   -   -  373  373   -  -  -  520  520   -  -  -   478   478   115   22  -   134   272  
 النيجر

 
 2 387  112 553   6 374   2 225  123 539   -   94 545   5 874  2 990  103 409   -   92 844   6 787  3 193  102 824   -   100 105   7 371   960  108 435  

 نيجريا
 

 -   -  -  58  58    -   281   1 893  370   2 544   
  50 914   9 151   105  60 169   -   253 696   24 805   124  278 625  

 رواندا
 

 1 830  14 256   -   3 774  19 859  
 

 2 078   20 108  -  2 318  24 504    4 778   18 669  -  2 701  26 147    9 500   21 852  -   629  31 981  
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 األمريكية( الدوالرات )آالف 2017-2014 البرامجية والفئة واإلقليم البلد حسب )1(المباشرة : النفقاتباء-السابع الملحق
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 سان تومي وبرينسيبي
 

427   -   -   -  427  
 

165  -  -   -  165   109  -  -   -   109   190  -  -   -   190  

  
            

 
     

 
     

 السنغال
 

 5 281  14 661   -   1 499  21 441  
 

 1 856   8 686   1 192  1 702  13 436    2 226   5 272  74  1 765  9 337    1 047   3 351  274   550  5 222  

 سيراليون
 

 5 923  18 231   9 509  834  34 497  
 

 4 604   27 059   34 800  583  67 045    6 688   4 877   7 297   700  19 563   -636  10 396  208   553  10 521  

 الصومال
 

 -  118 287   29 692  9  147 988  
 

-   133 646   28 184  48  161 878   -   122 390   20 975   119  143 484   -   309 440   24 359   199  333 998  

 جنوب السودان
 

 -  373 863   91 995  22  465 880  
 

-   405 077   93 522  928  499 527   -   468 137   78 143  1 050  547 331   -   524 380   71 062   386  595 828  

 السودان
 

 -  240 357   22 173  778  263 308  
 

-   211 953   20 820  3 355  236 128   -   195 820   16 931  5 340  218 092    2 746   155 313   8 912  8 572  175 543  

  
            

 
     

 
     

 سوازيلند
 

 1 418  0   -   1 410   2 828  
 

 2 098  -  -  145   2 243    1 275   6 035  -   116  7 425    1 938   6 408  -  1 502  9 849  

 تنزانيا
 

 8 267  13 999   -   1 700  23 967  
 

 5 921   19 259  -  1 233  26 413    3 996   36 502  -  1 929  42 427    4 460   39 121  -  1 728  45 309  

 توغو
 

334   -   -  40  374  
 

163  -  -  5  168   62  -  -   -   62   4  -  -   -  4  

 فوغندا
 

17 494  52 342   -   1 574  71 410  
 

12 270   48 179  941  2 478  63 869   15 760   70 372   2 868  1 717  90 718    7 221   147 755  -  1 984  156 959  

 زامبيا
 

 7 346  20   -   1 553   8 919  
 

 4 064  -  -  1 967   6 030    3 324   16  -  2 022  5 361    5 238   320  -  2 145  7 704  

  
            

 
     

 
     

 زمبابوي
 

 -  53 089   -  125  53 214  
 

-   22 420  -  710  23 130   -   76 284  -  1 882  78 166    1 329   46 667  -  2 729  50 725  

 نفقات إقليمية فخرى
 

 -  1 394  812   7 966  10 172  
 

 -   3 325   3 348  7 476  14 149   -   2 469   1 216  4 902  8 586   -   3 192   1 711  5 900  10 803  

 مجموع اإلقليم
 

218 503   1 976 777   266 360   53 172   2 514 811  
 

167 159  1 946 924  327 174  59 207   2 500 463   158 743  2 187 223   239 375  88 460  2 673 801   166 532  2 687 071   218 382  64 145  3 136 131  

 آسيا والمحيط الهادئ
   

 
     

 
     

 
     

 ففغانستان
 

 -  104 974   14 433   6 824  126 230  
 

-   103 065   11 499  11 413  125 977   -   92 378   13 520  11 386  117 285   -   82 327   12 625  7 900  102 852  

 بنغ ديش
 

25 393  5 088   -   4 765  35 246  
 

24 315   5 563  -  2 258  32 136   28 530   4 558  -  2 610  35 698    9 575   28 381  -  2 889  40 846  

 بوتان
 

 1 012   -   -   -   1 012  
 

 1 623  -  -   -   1 623   572  -  -   -   572    1 201  -  -  3  1 204  

 كمبوديا
 

14 625   -   -  427  15 052  
 

10 784  -  -  156  10 940   10 052  -  -   204  10 256   11 824  -  -   123  11 947  

 الصين
 

 -   -   -   -   -  
 

 -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   894   21  -   425  1 340  

 فيجي
 

 -   -   -   -   -  
 

 -   -   -   -   -   -   3 321  -   -  3 321   -  -35 -  5  -30 

 الهند
 

 1 283   -   -  439   1 722  
 

572  -  -  1 002   1 574   -  -  -  2 063  2 063   59  -  -  2 509  2 567  

 إندونيسيا
 

 3 171   -   -  781   3 951  
 

 3 699  -  -  1 080   4 779    1 332  -  -   327  1 660   906   652  -   243  1 801  

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية
 

 -  22 097   -  83  22 180  
 

-   29 906  -   -  29 906  
 

-   23 712  -   184  23 896  
 

-   18 942  -   -  18 942  

جمهورية الو الشعبية 

  الديمقراطية
 

 9 847   -   -  486  10 333  
 

11 306  -  -  1 842  13 148  
 

10 572  -  -   411  10 983  
 

 9 962   158  -   963  11 083  

 ميانمار
 

 -  41 303   -   1 147  42 450  
 

-   41 707  -  1 420  43 127   -   40 561  -  1 193  41 755   -   40 012  -   947  40 959  

 نيبال
 

 8 249  7 060   -   2 613  17 922  
 

 9 991   30 162   28 071  2 509  70 733   12 235   10 018   4 795  2 899  29 946    9 844   10 229   4 029  1 238  25 340  

 باكستان
 

 -  169 377   3 004   1 075  173 455  
 

-   189 810   1 291  1 683  192 784   -   130 082  542  2 158  132 782   -   80 212  -   679  80 890  

 بابوا غينيا الجديدة
 

 -   -   -   -   -  
 

 -   -   -   -   -   -   7 607  -   -  7 607   -   268  -   -   268  

 الفلبين
 

 -  47 367   12 002  147  59 516  
 

-   12 511   2 889  241  15 642   -   10 428   1 647   771  12 846   -   10 027  395  1 275  11 696  

 سري النكا
 

159  9 662   -  220  10 041  
 

-   4 160  -  675   4 836    4 265   2 316  -  1 454  8 035    5 129   3 406  -  1 543  10 077  

 ليشتي-رتيمو
 

 2 441   -   -  -9  2 432  
 

 2 485  -  -   -   2 485    2 621   166  -  23  2 810    2 568   296  -   138  3 003  

 فانواتو
 

 -   -   -   -  -  
 

-   3 887  -   -   3 887   -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  

 نفقات إقليمية فخرى
 

 -   -   -   2 499   2 499  
 

-   160   1 796  2 488   4 443   -   15  -  5 092  5 107   -  -  -  3 389  3 389  
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 مجموع اإلقليم
 

66 179  406 929   29 438   21 497  524 043  
 

64 775   420 932   45 546  26 767  558 020   70 179   325 162   20 505  30 775  446 621   51 962   274 895   17 049  24 268  368 175  

 أوربا الشرقية ورابطة الدول المستقلة
         

 
     

 
     

 فلبانيا
 

 -   -   -   -  -  
 

-   1 017  -   -   1 017   -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  

 فرمينيا
 

 2 436  567   -  88   3 092  
 

 3 823  -  -  103   3 926    3 290   165  -   101  3 556    3 129  -  -   120  3 249  

 فذربيجان
 

 -   -   -  8  8  
 

-  -  -   -  -   -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  

 البوسنة والهرسك
 

 -  183   -   -  183  
 

-  -  -   -  -   -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  

 اليونان
 

 -   -   -   -  -  
 

-   116  -   -  116   -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  

 قيرغيزستان
 

 3 179  3 601   -  252   7 032  
 

 8 566  -  -  136   8 702    7 939  -  -  22  7 961   10 512  -  -  16  10 528  

 صربيا
 

 -  482   -   -  482  
 

-  -  -   -  -   -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  

 طاجيكستان
 

 7 751  948   -  377   9 076  
 

 9 621   1 207  -  618  11 447    9 026   135  -   319  9 480    7 045   2  -   427  7 474  

 فوكرانيا
 

 -  1 240   -   -   1 240  
 

-   24 196   1 382   -  25 579   -   22 615   1 274   -  23 889   -   7 094  714  33  7 841  

 فوزبكستان
 

 -   -   -  40  40  
 

-  -  -  0  0   -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  

 مجموع اإلقليم
 

13 366  7 022  -  766  21 153  
 

22 010   26 537   1 382  858  50 788   20 255   22 915   1 274   442  44 887   20 686   7 096  714   595  29 092  

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
         

 
     

 
     

دولة بوليفيا المتعددة 

 القوميات
 

 1 370  4 902   -  463   6 734  
 

945   917  -  472   2 334  
 

965   1 293  -   329  2 587  
 

 1 066   31  -   145  1 241  

 كولومبيا
 

 -  12 268   -   11 974  24 243  
 

-   8 600  -  3 995  12 595   -   11 905  -  1 613  13 518    5 753   8 664  -  1 827  16 245  

 كوبا
 

356  128   -  194  679  
 

 3 353   187  -  47   3 587    1 312   34  -   -  1 346    1 666   6 158  -   -  7 824  

 الجمهورية الدومنيكية
 

 -   -   -  944  944  
 

-  -  -  1 194   1 194   -  -  -  1 669  1 669   -  -  -  1 626  1 626  

 إكوادور
 

 -  3 356   -   2 110   5 467  
 

-   2 804  -  1 747   4 551   -   12 584  600  2 793  15 977   684   4 415  -   932  6 031  

 السلفادور
 

 -  2 377   -   2 027   4 404  
 

-   2 959  -  3 788   6 747   349   5 123  -  2 806  8 277   720   2 145  -  1 146  4 011  

 غواتيماال
 

 2 066  6 975   -   4 058  13 098  
 

 2 553   16 301  -  717  19 572    2 643   14 622  -  1 088  18 352    4 124   8 067  -   190  12 380  

 هايتي
 

16 299  23 012   -   2 426  41 736  
 

 7 047   15 770  -  678  23 495   11 215   38 251   5 236  1 414  56 115   10 909   26 555   3 304   872  41 640  

 هندوراس
 

 2 749  1 904   -   17 634  22 288  
 

 4 492   9 393  -  16 585  30 471    5 799   12 458  -  16 798  35 055    3 827   7 840  -  10 665  22 331  

 نيكارغوا
 

 3 962  1 446   -  891   6 300  
 

 6 022   364  -  124   6 510    6 642   553  -   124  7 318    7 393   1 607  -  39  9 039  

 باراغواي
 

 -  1 079   -  46   1 125  
 

-   44  -  152  195   -   1 205  -   324  1 529   -  -  -   308   308  

 بيرو
 

 -   -   -  686  686  
 

-   11  -  1 276   1 287   -   160  -  1 898  2 058   -  -  255  2 228  2 483  

 نفقات إقليمية فخرى
 

344  217   -   3 023   3 584  
 

31   441  -  2 134   2 606   -   937  -  1 305  2 242   -   3 251   2 521   997  6 769  

 مجموع اإلقليم
 

27 147  57 665  -   46 475  131 286  
 

24 443   57 793  -  32 908  115 144   28 924   99 125   5 836  32 160  166 045   36 140   68 733   6 080  20 974  131 927  

                         

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
   

 
     

 
     

 
     

 الجزائر
 

 -  17 399   -  18  17 417  
 

-   15 710  -  38  15 748   -   16 255  -   -  16 255   -   15 748  -   -  15 748  

 مصر
 

 7 945  34 788   -  812  43 546  
 

14 541   14 258  -  1 438  30 237   21 682   19 338  -  1 141  42 160   23 943   19 873  -  1 590  45 407  

 إيران
 

 -  2 694   -  94   2 788  
 

-   2 318  -  160   2 478   -   3 803  -  65  3 868   -   3 158  -   -  3 158  

 العراق
 

 -  126 277  856  -77 127 056  
 

-   209 575   3 560  292  213 428   -   180 376   4 529   159  185 064   -   165 113   6 693  -5 595 166 211  

 األردن
 

 2 923  239 695   -  252  242 871  
 

 6 549   137 926  -  968  145 443    2 718   181 137  -   -  183 855    1 781   175 658  -   129  177 568  

 لبنان
 

 -  295 953   -   -  295 953  
 

-   186 069  -  3 387  189 456   -   237 904  -   102  238 006   -   267 280  -   112  267 392  

 ليبيا
 

 -  746   -   -  746  
 

-   4 880  -   -   4 880   -   10 898  -   -  10 898   -   6 252  -   -  6 252  

 المغرب
 

396   -   -   -  396  
 

189  -  -   -  189   390  -  -   -   390   75  -  -   -   75  
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 األمريكية( الدوالرات )آالف 2017-2014 البرامجية والفئة واإلقليم البلد حسب )1(المباشرة : النفقاتباء-السابع الملحق

  2014  2015  2016  2017 
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 دولة فلسطين
 

 -  85 887   1 219   2 801  89 907  
 

-   49 462  483  2 307  52 252   -   44 250  51   223  44 524   -   51 101  -   804  51 905  

 الجمهورية العربية السورية
 

 -  408 368   9 886   -  418 254  
 

-   361 716   2 863   -  364 580   -   459 416   46 368  87  505 871   -   393 610   5 513  8 566  407 689  

 تونس
 

550  6   -   -  557  
 

603  -  -   -  603   116   4  -   -   120   142  -  -   -   142  

 تركيا
 

 -  68 431   -   -  68 431  
 

-   43 862  -  195  44 057   -   66 966  -   -  66 966   -   369 898  -   419  370 317  

 اليمن
 

 8 432  111 701   1 097  15  121 246  
 

45   212 948   19 193   -  232 186   -   317 432   17 485   314  335 231   -   564 404   20 864  6 052  591 320  

 نفقات إقليمية فخرى
 

 -  561   -   1 633   2 195  
  

 1  
 

1 327   1 328   -   1 610  -  1 476  3 086   -   2 957  -   969  3 926  

 مجموع اإلقليم
 

20 247   1 392 508   13 058   5 549   1 431 362  
 

21 927  1 238 727   26 099  10 112   1 296 865   24 906  1 539 387   68 432  3 568  1 636 293   25 941  2 035 052   33 069  13 048  2 107 111  

 فخرى
 

184  3 012   4 467   87 254  94 917  
 

-  -  504  111 707  112 210   0  -  213  114 369  114 582   -  -  -  122 691  122 691  

                                                

  تكاليف دعم البرامج والدارة  يُستبعد منها  (1)
  والحساب العاموالصناديق االستئمانية  الثنائيةجميع نفقات العمليات تشمل  )2(

 األرقام السلبية تُمثّلل تعدي ت مالية 
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 2017-2014 واإلقليم، الخاص، الوضع البلد، وفئة حسب )1(المباشرة النفقاتجيم: -السابع الملحق
 

        2014 

 

        2015 

 

     2016 

 

     2017 

 

 

 الدوالرات آالف        

 األمريكية

 الدوالرات آالف %

 األمريكية

 الدوالرات آالف    %

 األمريكية

 الدوالرات آالف      %

 األمريكية

% 

        
 

 100.0 5 374 110 100.0 4 476 821 100.0 3 991 227 100.0 4 189 538 األمريكية الدوالرات بآالف

         (2)الخاص الوضع ذات البرامج فئات حسب

 57.7 3 103 429 58.1 2 602 851 58.4 2 331 628 54.6 2 287 868 نموا البلدان فقل       

 74.8 4 017 817 75.4 3 375 909 73.7 2 939 757 53.2 2 228 311 الدخل المنخفضة الغذائي النقص بلدان       

         البلدان مجموعات أو المناطق حسب

 53.1 2 853 604 52.4 2 345 966 53.0 2 114 083 52.4 2 195 280 الكبرى الصحراء جنوب ففريقيا       

 6.1 326 858 8.8 395 342 12.2 485 707 11.3 473 108 الهادئ والمحيط آسيا       

 0.5 27 782 1.0 43 171 1.2 48 548 0.5 20 388 المستقلة الدول ورابطة الشرقية فوربا       

 2.0 104 873 2.9 128 049 2.1 82 236 2.0 84 811 الكاريبي والبحر ال تينية فمريكا       

 38.4 2 060 993 34.9 1 564 294 31.6 1 260 653 33.7 1 412 755  ففريقيا و مال األوسط الشرق       

         

 100.0 30 262 100.0 303 009 100.0 300 313 100.0 345 626 التنمية

         )2(الخاص الوضع ذات البرامج فئات حسب

 60.4 181 874 68.5 207 490 67.4 202 316 76.9 265 960 نموا البلدان فقل       

 72.2 217 427 77.3 234 322 76.7 230 260 83.3 287 949 الدخل المنخفضة الغذائي النقص بلدان       

         البلدان مجموعات أو المناطق حسب

 55.3 166 532 52.4 158 743 55.7 167 159 63.2 218 503 الكبرى الصحراء جنوب ففريقيا       

 17.2 51 962 23.2 70 179 21.6 64 775 19.1 66 179 الهادئ والمحيط آسيا       

 6.9 20 686 6.7 20 255 7.3 22 010 3.9 13 366 المستقلة الدول ورابطة الشرقية فوربا       

 12.0 36 140 9.5 28 924 8.1 24 443 7.9 27 147 الكاريبي والبحر ال تينية فمريكا       

 8.6 25 941 8.2 24 906 7.3 21 927 5.9 20 247  ففريقيا و مال األوسط الشرق       

              
  

 باستثناء تكاليف دعم البرامج والدارة   (1)

  تصنيفات فعلية لكل سنة )2(
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 2017 عام في األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية والحركة الحكومية غير المنظمات مع التعاونن: الثام الملحق

 

 

 مجموع عدد (1)البرامج أنشطة

 (2)الشركاء

 الشركاء

 الدوليون

 الشركاء

 الوطنيون 

 297 63 360 األصول إنشاء

 20 13 33 القدرات تنمية

 350 84 434 لألغذية العام التوزيع

 276 96 372 التغذية

 81 31 112 المدرسية التغذية

 56 29 85 الُسل/البشرية المناعة نقص فيروس المصابين وع ج رعاية

 

عدد مجموع  (3)الخدمات

 الشركاء

  الشركاء

 لدوليونا

 الشركاء

 الوطنيون 

 28 14 42 التقديرات

 653 130 783 التوزيع

 69 33 102 التقييم

 355 93 448 الرصد

 119 49 168 المشروعات تصميم

 246 68 314 التخزين

 179 54 233 النقل

 

 

 

 

                                                      
فيما يتصل بتعاون المنظمات غير الحكومية الشريكة وُعدلت تلك األنشطة  2017 ُحدّلدت بعض األنشطة في نظام المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة )كوميت( لعام( 1)

 لمواءمتها مع فئات األنشطة الحالية 

ص ليس فقط مع المنظمات غير الحكوميةص بل وكذلك مع فعضاء الحركة الدولية للصليب األحمر واله ل األحمرص 2017لتكوين صورة ف مل عن التعاون في عام  (2)

 ‘ الشركاء’فدرجت هذب الشراكات في األرقام الر ادية الواردة فع ب تحت المصطلح العام 

لت تلك الفئات  2017م المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة في عام ُحدّلدت بعض فئات الخدمات في نظا (3) فيما يتصل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة وُعدّل

 لمواءمتها مع فئات الخدمات الحالية 

  :مالحظات

األحمر الشريكة  وال يمكن  منظمة غير حكومية ومع جمعيات الصليب األحمر واله ل 850مع ما يقرب من  البرنامجص عمل 2017في عام  -1

في  البرنامجإضافة عدد الشركاء المعروض في الجداول فع ب إلى المجموع الكليص ذلك فن الشركاء على المستوى الفردي يمكنهم التعاون مع 

  .مجموعة متنوعة من فنشطة البرامجص ويمكنهم تقديم خدمات مختلفةص مما يؤدي إلى حدوث تداخل

 .في في خانة هو مجرد رقم إر ادي للعدد الجمالي للمنظمات الشريكة الفردية وال يُعبّلر عن حجم التعاون مع الشركاء عدد الشركاء الوراد -2
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 2017حاالت االستثمار الممولة من خالل أموال مرنة أو غير مخصصة في عام ألف: -الملحق التاسع

مجموع المبلغ 

 المرصود

 )دوالر أمريكي(

 المجال 

 المواضيعي

 عنوان  اإلدارة الشعبة

 حالة االستثمار

 تاريخ القرار

دعم االتصاالت  رئيس الديوان االتصاالت والدعوة األموال تعبئة 495 734

الحاسمة لتعميم خارطة 

الطريق المتكاملة 

وتنفيذ استراتيجية 

وتنفيذ استراتيجية 

جديدة ل تصاالت 

 والتوسيم

 2017فبراير/ باط  2

مرفق الدارة الشاملة  648 164

 للسلع

ميزانية وبرمجة دائرة 

سلسلة  –المشروعات 

 المداد

مرفق الدارة الشاملة  إدارة تسيير الموارد

دائرة ميزانية  – للسلع

 وبرمجة المشروعات 

 2017فبراير/ باط  2

مرفق الدارة الشاملة  714 473

 للسلع

دائرة ميزانية وبرمجة 

سلسلة  –المشروعات 

 المداد

الدارة الشاملة مرفق  إدارة خدمات العمليات

 سلسلة المداد – للسلع

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  1 429 817

 والجراءات

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

تنفيذ نظام "سكوب"  رئيس الديوان

(SCOPE للعمليات )

العينية المتسمة 

 باألولوية

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  360 030

 والجراءات

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

إدارة الخدمات  رئيس الديوان

األساسية للمنصة 

الرقمية للمستفيدين 

والتحوي ت )نظام 

 سكوب(

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  349 332

 والجراءات

تنفيذ التوظيف  نائب المدير التنفيذي  عبة الموارد البشرية

اللكتروني )الموارد 

ممّكنة البشرية ال

 تكنولوجيا(

 2017فبراير/ باط  2

 البرنامجتدعيم قدرة  نائب المدير التنفيذي  عبة الموارد البشرية حاالت الطوارئ 275 045

على االستجابة لحاالت 

 الطوارئ

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  604 523

 والجراءات

 عبة الشراكات مع 

 الحكومات

إدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

نظام إدارة المعرفة 

وتقاسم المعلومات 

(salesforce التابع )

لدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

 2017فبراير/ باط  2

المكتب االستشاري  بناء القدرات 423 991

 للتغذية

في  البرنامجبناء قدرة  إدارة خدمات العمليات

 مجال التغذية

 2017فبراير/ باط  2

وحدة تنسيق الشراء  جودة األغذية  250 000

 من فجل التقدم

وضع وتعميم  إدارة خدمات العمليات

استراتيجية وتوجيهات 

 للنظم الغذائية

 2017فبراير/ باط  2

وحدة تنسيق الشراء  الشراء من فجل التقدم 750 000

 من فجل التقدم

 2017فبراير/ باط  2 الشراء من فجل التقدم إدارة خدمات العمليات

 عبة االستعداد  حاالت الطوارئ 366 480

للطوارئ ودعم 

 االستجابة لها

الحفاظ على إدارة  إدارة خدمات العمليات

استمرارية األعمال 

 2017فبراير/ باط  2
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 2017حاالت االستثمار الممولة من خالل أموال مرنة أو غير مخصصة في عام ألف: -الملحق التاسع

مجموع المبلغ 

 المرصود

 )دوالر أمريكي(

 المجال 

 المواضيعي

 عنوان  اإلدارة الشعبة

 حالة االستثمار

 تاريخ القرار

ونظام التدريبات ذي 

 2017الصلة لعام 

دعم االتصاالت  رئيس الديوان االتصاالت والدعوة األموال تعبئة 495 734

الحاسمة لتعميم خارطة 

الطريق المتكاملة 

وتنفيذ استراتيجية 

جديدة ل تصاالت 

 والتوسيم

 2017فبراير/ باط  2

مرفق الدارة الشاملة  648 164

 للسلع

دائرة ميزانية وبرمجة 

سلسلة  –المشروعات 

 المداد

مرفق الدارة الشاملة  إدارة تسيير الموارد

دائرة ميزانية  – للسلع

 وبرمجة المشروعات 

 2017فبراير/ باط  2

مرفق الدارة الشاملة  714 473

 للسلع

دائرة ميزانية وبرمجة 

سلسلة  –المشروعات 

 المداد

مرفق الدارة الشاملة  إدارة خدمات العمليات

 سلسلة المداد – للسلع

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  1 429 817

 والجراءات

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

تنفيذ نظام "سكوب"  رئيس الديوان

(SCOPE للعمليات )

العينية المتسمة 

 باألولوية

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  360 030

 والجراءات

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

إدارة الخدمات  رئيس الديوان

األساسية للمنصة 

الرقمية للمستفيدين 

تحوي ت )نظام وال

 سكوب(

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  349 332

 والجراءات

تنفيذ التوظيف  نائب المدير التنفيذي  عبة الموارد البشرية

اللكتروني )الموارد 

البشرية الممّكنة 

 تكنولوجيا(

 2017فبراير/ باط  2

 البرنامجتدعيم قدرة  التنفيذينائب المدير   عبة الموارد البشرية حاالت الطوارئ 275 045

على االستجابة لحاالت 

 الطوارئ

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  604 523

 والجراءات

 عبة الشراكات مع 

 الحكومات

إدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

نظام إدارة المعرفة 

وتقاسم المعلومات 

(salesforce التابع )

لدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

 2017فبراير/ باط  2

المكتب االستشاري  بناء القدرات 423 991

 للتغذية

في  البرنامجبناء قدرة  إدارة خدمات العمليات

 مجال التغذية

 2017فبراير/ باط  2

وحدة تنسيق الشراء  جودة األغذية  250 000

 من فجل التقدم

وضع وتعميم  إدارة خدمات العمليات

استراتيجية وتوجيهات 

 الغذائيةللنظم 

 2017فبراير/ باط  2

وحدة تنسيق الشراء  الشراء من فجل التقدم 750 000

 من فجل التقدم

 2017فبراير/ باط  2 الشراء من فجل التقدم إدارة خدمات العمليات
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 2017حاالت االستثمار الممولة من خالل أموال مرنة أو غير مخصصة في عام ألف: -الملحق التاسع

مجموع المبلغ 

 المرصود

 )دوالر أمريكي(

 المجال 

 المواضيعي

 عنوان  اإلدارة الشعبة

 حالة االستثمار

 تاريخ القرار

 عبة االستعداد  حاالت الطوارئ 366 480

للطوارئ ودعم 

 االستجابة لها

الحفاظ على إدارة  إدارة خدمات العمليات

استمرارية األعمال 

ونظام التدريبات ذي 

 2017الصلة لعام 

 2017فبراير/ باط  2

 عبة االستعداد  الشراكات 418 000

للطوارئ ودعم 

 االستجابة لها

 2017فبراير/ باط  2 الشراكة والتنسيق إدارة خدمات العمليات

 عبة االستعداد  جودة األغذية 215 520

للطوارئ ودعم 

 االستجابة لها

تعزيز تحليل األمن  إدارة خدمات العمليات

الغذائي واالستجابة في 

البيئات الحضرية 

)"التكيف مع عالم 

المرحلة  –حضري" 

 الثانية(

 2017فبراير/ باط  2

الع قات مع  عبة  الرفاب 68 559

األمم المتحدة في إدارة 

خدمات الشراكة 

 والحوكمة

إدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

ل نتقال إلى دعم جنيف 

فماكن جديدة فكثر 

 س مة وفي موقع م ئم

 2017فبراير/ باط  2

تحسين العمليات  252 151

 والجراءات

تنسيق استعراضات  إدارة تسيير الموارد  عبة المالية والخزانة

 الجهات المانحة 

 2017فبراير/ باط  2

مجموعة تعويضات  التنفيذي نائب المدير  عبة الموارد البشرية مجموعة التعويضات 583 859

الموظفين الدوليين من 

 الفئة الفنية

 2017فبراير/ باط  2

 عبة السياسات  بناء القدرات 1 000 000

 والبرامج

تنمية مهارات موظفي  إدارة خدمات العمليات

 البرنامج

يناير/كانون الثاني  6

2017 

التخطيط االستراتيجي  2 150 000

 للقوى العاملة

الحوكمة المتعلقة  إدارة خدمات العمليات المداد عبة سلسلة 

 بسلسلة المداد

يناير/كانون الثاني  6

2017 

الدارة المتكاملة  إدارة خدمات العمليات  عبة سلسلة المداد جودة األغذية 1 050 000

لس مة األغذية 

 وجودتها

يناير/كانون الثاني  6

2017 

مرفق الدارة الشاملة  605 000

 للسلع

دائرة ميزانية وبرمجة 

المشروعات /  عبة 

 سلسلة المداد

مرفق الدارة الشاملة  إدارة خدمات العمليات

)للفترة  للسلع

 –يوليو/تموز 

ديسمبر/كانون األول 

 عبة سلسلة  – (2017

 المداد

يناير/كانون الثاني  6

2017 

مرفق الدارة الشاملة  495 000

 للسلع

دائرة ميزانية وبرمجة 

عات /  عبة المشرو

 سلسلة المداد

مرفق الدارة الشاملة  إدارة تسيير الموارد

)للفترة  للسلع

 –يوليو/تموز 

ديسمبر/كانون األول 

دائرة  – (2017

ميزانية وبرمجة 

 المشروعات

يناير/كانون الثاني  6

2017 

تنسيق الشراكات  بناء القدرات 600 000

 والدعوة

إدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

مبادرة تعزيز قدرات 

 المجتمع المدني 

يناير/كانون الثاني  6

2017 
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 2017حاالت االستثمار الممولة من خالل أموال مرنة أو غير مخصصة في عام ألف: -الملحق التاسع

مجموع المبلغ 

 المرصود

 )دوالر أمريكي(

 المجال 

 المواضيعي

 عنوان  اإلدارة الشعبة

 حالة االستثمار

 تاريخ القرار

 عبة السياسات  إدارة المخاطر 325 000

 والبرامج

في  السياسة البيئيةتنفيذ  إدارة خدمات العمليات

 األولىالسنة 

يناير/كانون الثاني  6

2017 

في  السياسة البيئيةتنفيذ  إدارة تسيير الموارد  عبة الخدمات الدارية إدارة المخاطر 325 000

 األولىالسنة 

يناير/كانون الثاني  6

2017 

550 534 2 

 

إدارة المخاطر  إدارة المخاطر

 المؤسسية

تعزيز إدارة المخاطر  إدارة تسيير الموارد

 والرقابة الداخلية

يناير/كانون الثاني  6

2017 

الدارة المتكاملة  العملياتإدارة خدمات   عبة سلسلة المداد جودة األغذية 50 000

لس مة األغذية 

 وجودتها

نوفمبر/تشرين  29

  2017الثاني 

مرفق الدارة الشاملة  272 500

 للسلع

مرفق الدارة الشاملة 

 عبة سلسلة /للسلع

 المداد

مرفق الدارة الشاملة  إدارة خدمات العمليات

)للفترة  للسلع

 –يوليو/تموز 

ديسمبر/كانون األول 

 عبة سلسلة  – (2017

 المداد

نوفمبر/تشرين  29

  2017الثاني 

مرفق الدارة الشاملة  157 500

 للسلع

مرفق الدارة الشاملة 

 عبة سلسلة /للسلع

 المداد

مرفق الدارة الشاملة  إدارة تسيير الموارد

)للفترة  للسلع

 –يوليو/تموز 

ديسمبر/كانون األول 

دائرة  – (2017

ميزانية وبرمجة 

 اتالمشروع

نوفمبر/تشرين  29

  2017الثاني 

إدارة المخاطر  إدارة المخاطر 2 465 450

 المؤسسية

تعزيز إدارة المخاطر  إدارة تسيير الموارد

 والرقابة الداخلية

نوفمبر/تشرين  29

  2017الثاني 

تحسين العمليات  213 918

 والجراءات

حل إدارة بيانات  إدارة خدمات العمليات  عبة سلسلة المداد

الشحنات باالستناد إلى 

 INTTRAنظام 

نوفمبر/تشرين  29

  2017الثاني 

تنسيق الشراكات  بناء القدرات 500 000

 والدعوة

إدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

مبادرة تعزيز قدرات 

 المجتمع المدني 

نوفمبر/تشرين  29

  2017الثاني 

تحسين العمليات  90 000

 والجراءات

الشراكات مع  عبة 

 الحكومات

إدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

نظام إدارة المعرفة 

وتقاسم المعلومات 

(salesforce التابع )

لدارة خدمات الشراكة 

 والحوكمة

نوفمبر/تشرين  29

  2017الثاني 
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 المبادرات المؤسسية الحاسمة –خطة اإلدارة  :باء-الملحق التاسع

 االستثمار: خارطة الطريق المتكاملة

 مليون دوالر أمريكي 8.2: 2017الميزانية لعام 

 أمريكيمليون دوالر  3.6: 2017النفقات لعام 

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 الهدف:

تقتضي خارطة الطريق المتكاملة مشاركة واسعة 

عبر المقر وفي الميدان تحت مسؤولية مساعدي 

المدير التنفيذي والمديرين القليميين  وبغية 

ال راف على عملية التحّول وتنسيقهاص سيعتمد 

هيكل مكتب متكام  واحدا لدارة  البرنامج

المشروع يقودب بالكامل نائب المدير التنفيذيص 

ويتولى فيه منصب مدير مشروع خارطة الطريق 

المتكاملة  وسيتلقى نائب المدير التنفيذي دعم 

فريق وهيكل مكرسين على نحو يكفل مشاركة كل 

في عملية التحولص وال سيما  البرنامجوحدات 

ب القليمية والمكاتب القطريةص حيث المكات

 سيجري الجانب األعظم من فنشطة التنفيذ 

 : المسوغ

تتسم خطة تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة 

بالطموح وتشمل الدارات والوظائف والمكاتب 

القليمية والقطريةز وستمس الخطة كل جانب 

  للبرنامجتقريبا من جوانب العمل اليومي 

رد مالية وبشرية ذات  أن وسيقتضي األمر موا

من فجل تجربة الخطط االستراتيجية القطرية 

وميزانيات الحوافظ القطرية وإدخال البرامج 

واألطر المالية الجديدة في كل المكاتب القطريةز 

من فجل  البرنامجاالستثمار في نظم المعلومات في  ( 1

ونظامه العالمي للمعلومات  البرنامجتحديث  بكة 

 )وينجز(  

 إنشاء بوابة إلكترونية  (2

 وضع فداة لتخطيط الميزانية  (3

تكييف فداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعّالةص  (4

كوميتص لدعم خارطة الطريق المتكاملة  وستُحدَّث 

ين فداة كوميت لتجسيد سلسلة النتائج الجديدة وتحس

الواجهة البينية مع نظام وينجز من فجل مواءمة 

 بيانات فداء البرامج واألداء المالي   

ص وهو جاٍر اآلن بشكل جيد  ويعمل 2018يناير/كانون الثاني  1( بدف تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة في 1

خطة استراتيجية قطرية  24سبعة وستون مكتبا قطريا اآلن داخل إطار خارطة الطريق المتكاملة من خ ل 

األجل وافق عليها المجلسص خطط استراتيجية قطرية قصيرة  3خطط استراتيجية قطرية مؤقتة و 5مكتملة و

د هذب الحوافظ القطريةص المدعومة  37و خطة استراتيجية قطرية انتقالية وافق عليها المدير التنفيذي  وتُجّسل

بميزانيات الحوافظ القطرية وتحل محل فئات البرامج ووثائق المشروعات القائمةص مستوى المشاركة العالي 

 –من حكومات وطنية ودول فعضاء ومانحين  – البرنامجن  ركاء في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة بي

وفي مقرب  ومن المتوقع فن تتحول جميع المكاتب القطرية إلى  للبرنامجوداخل المكاتب القطرية والقليمية 

  2019الطار الجديد في موعد ال يتجاوز يناير/كانون الثاني 

تحسين إطار خارطة الطريق المتكاملة ووضع ل 2017( واستُخدمت الدروس المستفادة خ ل عام 2

التوجيهات وتبسيط العمليات  ويواصل الفريق المعني بالخريطة تجميع الدروس المستمدة من خبرات 

البلدان عن طريق عمليات التتبع التفصيلي والُمدَخ ت المنّظمة من البلدان التي جرت فيها تجربة الخطط 

مع نّواب المديرين القليميين واالجتماعات المنتظمة المعقودة عن بعد  االستراتيجية القطرية واالجتماعات

مع نّواب المديرين القليميين والمنسقين القليميين والمدخ ت المبا رة من المديرين القطريين وبعثات 

طة الدعم وحلقات العمل القليمية واالجتماعات المعقودة مع مديري الُشعب ولجنة التوجيه المعنية بخار

 الطريق المتكاملة 

مثل فداة كوميت ونظام دعم تنفيذ  – للبرنامج( وقد وفرت الخارطة فرصة لدماج النظم المؤسسية 3

وتجميع مستودع بيانات افتراضي  وسوف تستفيد  –اللوجستيات ونظام وينجز وفداة تخطيط الميزانية 

ص بما في ذلك خطط إدارة العمليات القطرية والبوابة اللكترونية الخارجيةص من البرنامجفدوات الب أ في 

 هذا المستودع في وضع تقارير مخصَّصة ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات  

ثت النظم المؤسسية في عام 4 من  2017( وبغية تيسير التحّول إلى فطار خارطة الطريق المتكاملةص ُحدّل

الهيكل المالي والبرامجي الجديد  فعلى سبيل المثالص فُدرج إطار النتائج المؤسسية في فداة فجل تجسيد 

ر الطار المنطقي الجديد  كوميت بما يسمح للمكاتب القطرية بتحديد عمليات إدارة دورة البرامج  ونُشل
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 المبادرات المؤسسية الحاسمة –خطة اإلدارة  :باء-الملحق التاسع

 االستثمار: خارطة الطريق المتكاملة

 مليون دوالر أمريكي 8.2: 2017الميزانية لعام 

 أمريكيمليون دوالر  3.6: 2017النفقات لعام 

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

وضمان التأهب التنظيميز ودعم نشر حلول نظم 

 تكنولوجيا المعلومات 

م  وتتدفق بيانات فداة على جميع البلدان واألقالي 2021-2017المتوائم مع إطار النتائج المؤسسية للفترة 

كوميت إلى منصات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالب أص وهي متاحة ألعضاء المجلس التنفيذي 

والمانحين والمراجعين الخارجيين  وفُعيد تصميم نظام وينجز لدعم الهيكل الجديدز وقد بدف نشر فداة تخطيط 

سب الجدول الزمني الموضوع ومن المقرر فن ح 2017الميزانية على المكاتب القطرية في فواخر عام 

     2018يكتمل نشرها بحلول يونيو/حزيران 

وقد فُدمجت األداة تماما في التطبيقات الحاليةص حيث تتفاعل مع نظام وينجز وفداة كوميت لضمان االتساق 

المقرر إط قها في بين مصادر البيانات المختلفة  ويجري إعداد نسخة تجريبية من البوابة اللكترونية من 

  وستتيح البوابة للدول األعضاء الوصول إلى معلومات على مستوى األنشطة 2018الثاني من عام  فصلال

عن البرامج والتمويل واألداء في البلدان التي توجد لها خطط استراتيجية قطرية وخطط استراتيجية قطرية 

 مؤقتة وافق عليها المجلس  
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 في إدارة التكاليفاالستثمار: االمتياز 

 مليون دوالر أمريكي 3.3: 2017الميزانية لعام 

 مليون دوالر أمريكي 1.5: 2017النفقات لعام 

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 الهدف:

تصميم العمليات الخاصة  البرنامجسوف يعيد 

بالمعام ت وتوحيدها من فجل زيادة الفعّالية 

وتحقيق الوفورات المالية من خ ل مبادرة 

االمتياز في إدارة التكاليف بهدف ضمان وصول 

مساهمات المانحين إلى ف دّ األ خاص احتياجا 

 لها 

بالعمل بمزيد  للبرنامجوستسمح األموال المدّخرة 

كفاءة  وسيؤدي العديد من الحلول من الفعّالية وال

المقترحة بموجب المبادرة إلى تحسين رفاب 

 الموظفين وتبسيط العمليات وتوفير المال والوقت 

 المسوغ:

يتسم االمتياز في إدارة التكاليف بأهمية حاسمة 

إلى األ خاص الفقراء  البرنامجبالنسبة لوصول 

والضعفاء والمساهمة في القضاء على الجوع 

  وعن طريق انتهاز في فرصة 2030بحلول عام 

فن  البرنامجللحدّ من التكاليف العامةص يستطيع 

يوفّر مستوى الدعم غير المسبوق ال زم لوضع 

 حدّ للجوع على الصعيد العالمي  

توى إلى المس البرنامجوال ترقى العمليات في 

األمثلص مما يؤدي إلى تدني مستويات الخدمة 

وقلّة الوقت المكرس لخدمة المستفيدين وانخفاض 

الكفاءة في استعمال الموارد المالية  وتَستهلك 

 –إلى تحسين عملياته  البرنامجص سعى 2017في عام 

سيما تلك المنطوية على فحجام كبيرة من المعام ت  وال

التي يُمكن فن تؤدي إلى وفورات مالية كبيرة وتُتيح  –

الوقت للمكاتب الميدانية لكي تُرّكز على األعمال األكثر 

 فهمية التي تضيف قيمة  

المالية والخزانة نشر التطبيقات ( ستواصل  عبة 1

المؤسسية ونظام تتبع الفواتير وفداة إدارة االتصاالت 

المصرفية من فجل تخفيف العبء الداري المتعلق 

بالمعام ت الواقع على عاتق الموظفين الميدانيين 

واالستجابة على نحو ففضل للزيادة في العمليات 

ووفورات  وحاالت الطوارئ وتحقيق المزيد من الكفاءة

 الحجم 

وسوف تدعم فيضا  عبة المالية والخزانة المكاتب 

القطرية في اعتماد إجراءات العمل الموحدة بهدف 

 تسريع العمليات وزيادة النتاجية والضوابط الداخلية 

وبدف العمل فيضا في تطوير منصة رقمية جديدة 

للخدمات الذاتية لطلبات تجديد موارد المكاتب القطرية 

البيانات الرئيسية المتعلقة بالبائعين والعم ءص  وإدارة

والتنسيق مع ُ عبة سلسلة المداد من خ ل تحسين 

 التحقق من البائعين ونظام التحقق من الجزاءات 

(  عبة الخدمات الدارية )إدارة السفر واألصول(: في 2

ص بدفت تنفيذ مشروع بهدف زيادة كفاءة 2017عام 

يص البيروقراطية  و مل ذلك العمليات وفتمتتها وتقل

توسيع نظام ونجز ليشمل نظام لطلبات السفر وتخطيطه  

رّكزت عملية االمتياز في إدارة التكاليف على خمسة مجاالت وظيفيةص وحققت بشأنها نتائج ذات  أن في عام 

2017  

(  عبة المالية والخزانة: فدّى نشر فداتّي إدارة االتصاالت المصرفية ونظام تتبع الفواتير المستخدمتين 1

 5 0دفوعات والمصروفات وتبسيطها إلى تحقيق وفورات في الميزانية قدرها لترقيم إدارة الفواتير والم

  وفدت األداتان إلى األخذ بإجراءات تشغيل موحدة تهدف إلى زيادة 2017مليون دوالر فمريكي في عام 

 النتاجية والحدّ من عبء العمل من خ ل عمليات محلية غير ورقية ورقمية وفعّالة وسريعة  

 البرنامجمات الدارية )إدارة السفر واألصول(: تحققت وفورات من خ ل استعراض سياسات (  عبة الخد2

بشأن السفر  وتعكف الشعبة على رصد هذب الوفورات ودراسة سياسات إضافية بشأن السفر بغية تحقيق مزيد 

لعمل بشأن من االنخفاض في التكاليف  ويجري حاليا تجربة برنامج خاص بالفنادق في روماص كما بدف ا

 مشروع برمجيات لتصميم منّصة متكاملة للمستخدمين من فجل طلبات السفر وتخطيطه  

في إعادة تصميم عملياته ونظمه العالمية لدارة األصول من خ ل ث ث مبادرات  البرنامجوقد  رع 

رئيسية: نشر خدمة األصول العالمية للتخلص من األصول البالية فو غير المستخدمةص التي حققت وفورات 

بالهواتف ز والتجربة الناجحة للنظام العالمي لدارة المعدات 2017مليون دوالر فمريكي في عام  5 3قدرها 

 –النقالة في المقر وإثيوبيا وباكستان من فجل حساب األصول والتحقق منها بمزيد من اليسر والسرعة والدقة 

وهو نظام يجري اآلن نشرب على الصعيد العالميز واستعراض العمليات والنظم الخاصة بإدارة فسطول 

تحسين بيانات األسطول وتر يد األساطيل   المركبات الخفيفة بغية خفض التكلفة الجمالية للملكية عن طريق

وبغية تحسين خدمة العم ءص يجري وضع فدوات جديدة لحجز المركبات إلكترونياص بما في ذلك خيارات 

 المشاركة في السيارات مع وكاالت األمم المتحدة األخرى     

عت منّصة الخدمة الذاتية في فبريل/نيسان و3 لتشمل  2017ديسمبر/كانون األول (  عبة الموارد البشرية: ُوّسل

نماذج تتيح للموظفين إمكانية فداء مهام إدارية معيّنة مستندة إلى قواعد البيانات ألنفسهم مما خفَّف من العبء 

دت تحسينات فخرى في العمليات األساسية الخاصة  الداري الواقع على موظفي الموارد البشرية  وُحدّل

ة التحوي ت والعقودص ويجري حاليا التحقق النهائي من صحة التصميمات بالموارد البشرية من قبيل إدار

 الجديدة للعمليات  
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المعام ت الكبيرة الحجم فو الكثيرة التكرار قدرا 

كبيرا من الوقت إذا فُجريت يدويا فو عند تكرار 

ن العبء الداري العمل  وهناك حاجة إلى الحدّ م

من فجل تحسين تقديم الخدمة وخفض التكلفة 

وعملياته الميدانية بزيادة  البرنامجوالسماح لمقر 

التركيز على مهامها  وينبغي تحسين العمليات 

فكثر  البرنامجعلى النحو األمثل من فجل جعل 

مرونة وضمان تحقيق الوفورات المالية وإعادة 

  احتياجا لها  توجيه األموال إلى من هم ف دّ 

وستُجرى تغييرات في السياسة من فجل خفض تكاليف 

السفرز وتر يد إدارة األصول لتقليص عدد األصول 

غير المستخدمة والمتقادمةص وتبسيط تتبع األصول 

علمي وتسجيلها في نظام إدارة األصول التابع للنظام ال

لدارة المعدات وتحسين جودة البيانات المتعلقة 

باألصول  وستُحسَّن فيضا فساطيل المركبات الخفيفة من 

فجل الحد من تكلفة الملكية وتوفير خدمات فسطول 

 ففضل للموظفين  

دت فرص لتحقيق مكاسب 3 (  عبة الموارد البشرية: ُحدّل

ة الكفاءة والفعّالية في ستة مجاالت: تحسين إدار

التحوي ت واالستحقاقات على النحو األمثلز وإدخال 

نظام خدمة ذاتية بشأن إدارة الطرائق المحدَّدة األجلز 

وتبسيط إدارة طرائق العقود القصيرة األجلز وتحسين 

نظم المعلومات والب أ على النحو األمثلز وتحسين 

( 6اجتذاب المواهب والتعاقد معها على النحو األمثلز 

 سياسات الموارد البشرية  واستعراض

( ستدرس  عبة تكنولوجيا المعلومات التوريد 4

االستراتيجيص وعمل فريق الدعم السريع في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئص 

وهيكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الراديويةص من 

 فجل تحديد فرص تحسين العمليات على النحو األمثل

 وإدخال قدرات جديدة في إطار الدارة  

( ستقيّم  عبة سلسلة المداد مراحل عمليات سلسلة 5

المداد المؤسسية وتعيد تصميمها من فجل توحيد فنشطة 

التسليم المتكامل لخدمات سلسلة المداد إلى برامج 

( فكملت  عبة تكنولوجيا المعلومات استعراضا لنموذج عمل فريق الدعم السريع في مجال تكنولوجيا 4

معلومات المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئص وهي تعكف اآلن على تحسين عمليات تكنولوجيا ال

على النحو األمثل  وقد حدَّدت الشعبة مجالين يُمكن فيهما تحقيق وفورات من خ ل الوفاء باحتياجات 

بشأن الشراءص ال يُستخدم حاليا الوفاء باالحتياجات  البرنامجبطريقة تعاونية  وبسبب قواعد ولوائح  البرنامج

كنولوجيا المعلومات الخاصة بالشراء على النحو بطريقة تعاونيةص ومع ذلك تُتَّخذ خطوات لتحسين عمليات ت

األمثل  ويشمل ذلك تعزيز الشراء عن طريق تعيين مديرين لشؤون البائعين والعقودص واستعراض جميع 

 العقود القائمة وإعادة التفاوض بشأنهاص ومقارنة هذب العقود باستمرار باألسواق الحالية  

  وقد حدَّدت المراجعة سلسلة 2017راجعة في يناير/كانون الثاني ( عملية سلسة المداد: فُجريت عملية م5

من الفرص لتبسيط العمليات الخاصة بالمعام ت  ويجري وضع خطط التنفيذ للمبادرات المقرر االضط ع 

بها على مدى األ هر األربعة إلى الستة عشر المقبلةص كما فُنشئ مكتب لدارة مشروع سلسلة المداد من فجل 

التقدم في المبادرات الناجمة ورصدبص بما يضمن تحقيق النواتج والحصائل المزمعة  وبغية خفض  تنسيق

التكاليفص يعكف مكتب إدارة المشروع على تر يد حافظة مشروع سلسلة المداد وتبسيط توفير خدمة سلسلة 

رات التكاليف الملموسة المداد ومواءمته في جميع وظائف سلسلة المدادص بما في ذلك إجراء تقديرات لوفو

   2018المتوقعة في عام 
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ص والحكومات الوطنيةص والشركاء في مجالي البرنامج

 وتحسينها على النحو األمثل  العمل النساني والنمائيص
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 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

 : الهدف

من تغطية التقييم المركزي  البرنامجسوف يزيد 

بما يتما ى مع المعايير المحدَّدة في سياسة التقييم 

ص استُهل تقييم 2017(  وفي عام 2016-2021)

استراتيجي وتقييمان لحوافظ قطرية في إطار 

الرامية إلى ضمان تغطية التقييم  البرنامجخطة 

لكل عمله على نحو مناسب ومنهجي  وسوف 

افية في زيادة القدرة في تُستخدم األموال الض

الميدان على االنخراط بفعّالية في تنمية قدرات 

التقييم مع الجهات الشريكة والشبكات القليمية 

 والوطنية  

( تمثّلت التقييمات الضافية الث ثة التي استُهلت في 1

خطط استراتيجية في تقييم استراتيجي ل 2017عام 

قطرية تجريبية وتقيمين للحافظتين القطريتين لم وي 

ومالي  وكان الهدف هو تحقيق التقدم في سبيل تحقيق 

 تغطية كافية بالتقييم  

( سيستخلص مكتب التقييم النتائج والدروس من سلسلة 2

تقييمات العمليات التي جرت على مدى فربع سنوات فيما 

يعرضها حسب القليمص مع و 2016و 2013بين عامّي 

التركيز على النتائج المشتركة تبعا للسياق ونوع 

 العمليات والقطاع   

( يجري تقييم الخطط االستراتيجية القطرية التجريبيةص ومن المتوقع تقديم التقرير الموجز عن ذلك إلى 1

رامج في الخطط   وستُثري نتائجه وتوصياته االتجاب االستراتيجي والتخطيط وتنفيذ الب2018المجلس في عام 

وذلك فمر فساسي للتعلّم المبكر فيما يتعلق بخارطة الطريق المتكاملة  –االستراتيجية القطرية المستقبلية 

وتكميلي للمراجعات الداخلية  وقد بدف تقييمان لحافظتين قطريتين في إثيوبيا ومالي  وكان من المقرر تقييم 

ات الخطة االستراتيجية القطرية والتوقيتص يعكف مكتب الحافظة القطرية لم ويص ولكن استجابة لمقتضي

 التقييم على تقييم حافظة إثيوبيا بدال من ذلك  

  وتمثّلل التقارير عن التجميعات 2017( فكمل مكتب التقييم ستة تجميعات إقليمية لتقييمات العمليات في عام 2

تقييمات العمليات للمكاتب القطرية التي مساهمة كبيرة في تحسين الوصول إلى قاعدة األدلة المستمدة من 

 تعكف على وضع الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة  

التفكير في الطريقة التي يُمكنه بها  2017في عام  البرنامج( تما يا مع خطة عمل مكتب التقييمص بدف 3

في زيادة قدرات التقييم القليمية والوطنية في األجل الطويل  المساهمة في الوفاء بااللتزام المشترك المتمثل 
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 : المسوغ

( ال تسمح الموارد األساسية الحالية حتى 1

بالتحول التدريجي نحو الوفاء بمعايير تغطية 

التقييم المركزي المعتمدة من المجلس في سياسة 

( والتي توفّر فساسا التخاذ 2016-2021التقييم )

القرارات المستندة إلى األدلة لدى تصميم 

 السياسات والبرامج وتنفيذها  

األدلة المصنفة حسب األقاليم  ( ثمة افتقار إلى2

 المستمدة من التقارير التجميعية عن التقييم  

( على الرغم من فن المكاتب القليمية 3

والمكاتب القطرية تشارك في بعض التقييم على 

 البرنامجالمستوى القطري فيما يتعلق بالتزامات 

تجاب الجمعية العامة لألمم المتحدةص فإن هذا 

تمد بشدّة على توافر موظفين العمل مخصَّص ويع

ذوي خبرة  ومن األمور الحيوية لمصداقية 

فن تكون مشاركته مدعومة بممارسة  البرنامج

 جيدة في مجال التقييم 

( ال تكفي مستويات م ك الموظفين )الوظائف 4

الثابتة( في مكتب التقييم لتغطية جميع فنشطة 

وظيفة التقييم الجديدة  وسوف يُستخدم التمويل 

المقدم لحالة االستثمار هذب في ضمان التكملة بما 

يلزم من موظفين ل ضط ع بجميع األنشطة 

( يتمثَّل الهدف في زيادة قدرات التقييم الوطنية 3

والقليمية وتعزيز مشاركة المكاتب القليمية والمكاتب 

القطرية في  راكات التقييم الوطنية والقليمية التي تفي 

تجاب الجمعية العامة لألمم المتحدة  رنامجالببالتزامات 

  2030بشأن تعزيز قدرة التقييم الوطنية دعما لخطة عام 

وقد نّظم مكتب التقييم اجتماع التقييم العالمي السنوي لعام 

و ارك في االجتماعات القليمية بشأن تنمية  2017

القدرات و بكات الرصد والتقييم من فجل تعزيز قدرات 

وتدعيم االلتزام بالتقييم بين  البرنامجالتقييم عبر 

 و ركائه الوطنيين/القليميين   البرنامج

وقد فوجد تعيين موظفين إقليميين لشؤون التقييم وزيادة قدرات التقييم في بعض المكاتب القطرية فرصا 

 لتوثيق التعاون مع الزم ء في كيانات األمم المتحدة األخرى ومع رابطات التقييم المهني الوطنية والقليمية  

: فسبوع التقييم اآلسيويص ومؤتمر قدرات 2017في مؤتمرات متنّوعة بشأن التقييم في عام  البرنامجو ارك 

التقييم الوطنية في اسطنبولص والمؤتمر المشترك بشأن التقييم من فجل فهداف التنمية المستدامة الذي نظمته 

في  RedLACMEو ReLACن (ص و بكتا التقييم القليميتاIDEASرابطة المقيّمين العالمية )

المكسيكص ومؤتمر رابطة الرصد والتقييم في جنوب ففريقيا  وبدف ظهور فثر في مجال العمل هذا فيضا 

ر للبرنامجبتضمين مقيّمين وطنيين في ففرقة التقييم التابعة  فيضا تضمين الشركاء المتعاونين  البرنامج  ويقدّل

اصة بالتقييم  فمن  أن ذلك فن يُعطي للشركاء فكرة عن في آلياته للحوكمة على المستوى القطري الخ

 وتوجيهاته التقنية وآلياته لضمان الجودة    البرنامجعمليات التقييم التي يضطلع بها 

وحضرب الكادر الكامل لموظفي  2017في نوفمبر/تشرين الثاني  للبرنامجوُعقد اجتماع التقييم العالمي التابع 

وموظفو مكتب التقييم وممثلون عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية  ؤون التقييم القليميين 

ما فائدته؟"ص استكشف المشاركون كيف تخدم  –الدولية و ركاء دوليون آخرون  وتحت عنوان "التقييم 

ارف التي ينبغي ز وقيمة األدلة المستمدة من التقييم واستخداماتها الُممكنةز وثغرات المعالبرنامجوظيفة التقييم 

فن تسدها في المستقبلز وكيف يُمكن تنظيم األدلة المستمدة من التقييم والب أ بها على  البرنامجلتقييمات 

نحو ففضل لزيادة استخدامها  واستطاع كبار الزم ء من المستوى القطري تبادل األفكار بشأن طريقة 

القرارات البرامجية  وكان االجتماع فرصة فيضا لتحليل  استخدامهم لألدلة المستمدة من التقييمات لدعم اتخاذ

   2030الفرص المتاحة لتحسين استخدام التقييمات لتلبية احتياجات خطة عام 

مما  (1)ص  ارك كبار موظفي مكتب التقييم في فربعة اجتماعات إقليمية بشأن القيادةص2017وعلى مدى عام 

 زاد التركيز على إدارة المعارف بشكل عام واستخدام األدلة المستمدة من التقييم بشكل خاص 

( ومّول االستثمار فيضا وظائف قصيرة األجل من فجل السماح لمكتب التقييم بتحقيق التكملة التامة بما يلزم 4

    2017من موظفين لتنفيذ جميع األنشطة الواردة في خطة عمله لعام 

                                                      
 في المكاتب القليمية ألمريكا ال تينية والبحر الكاريبيص وغرب ووسط ففريقياص والجنوب األفريقيص وآسيا    (1)
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-2017المزمعة لتنفيذ سياسة التقييم في الفترة 

  وسوف يكون م ك الموظفين ال زم 2019

خليطا من الوظائف المحدَّدة فو القصيرة األجل 

د  والوظائف االستشارية القصيرة األجلص بما يُجّسل

االحتياجات المتغيّرة من القدرات في مختلف 

الُرتب الوظيفية على النحو المتوخى في خطط 

العمل لكل سنةص استنادا إلى استراتيجية التقييم 

 المؤسسية التي فقرها فريق الدارة التنفيذية  

 

 االستثمار: االستعداد للطوارئ 

 دوالر أمريكي 500 000: 2017الميزانية لعام 

 دوالر أمريكي 6000: 2017النفقات لعام 

 الوضع: قيد التنفيذ
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ص فُعيدت هيكلة  عبة 2015: في عام الهدف

االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها من فجل 

المساعدة على تعميم إجراءات االستعداد للطوارئ 

  واستهدف التغيير البرنامجواالستجابة لها عبر 

على االستجابة بمزيد من  البرنامجتعزيز قدرة 

زمات الفعّالية والكفاءة وعلى نحو يُمكن التنبؤ به لأل

 النسانية عن طريق ما يلي:

قيادةص والتغييرات  ( تقييم ابتدائي لجدوى وضع قائمة1

 التشغيلية ال زمة للقيام بذلك 

( استعراض التدريب على الدعم الوظيفي من فجل 2

االستجابة للطوارئ بغية تحسين صيغته العالمية ووضع 

 صيغة مكيّفة تبعا الحتياجات المكاتب القليمية  

( عرضت  عبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها و عبة الموارد البشرية مشروع مذكرة مفاهيمية 1

لتنفيذي لدارة خدمات العمليات بشأن نظام عالمي  امل جديد للقدرة االحتياطية يُعتزم على مساعد المدير ا

د المفهوم استراتيجية لضمان قدرة 2020و 2018إنشاؤب فيما بين عامّي  على تحديد القيادات  البرنامج  ويحدّل

جيل التالي من والمستجيبين في حاالت الطوارئ ونشرهم على نحو سريع ويُمكن التنبؤ به وتكوين ال

المستجيبين من خ ل التوجيه  وقد جرى تأمين التمويل االبتدائي من لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد 

 من فجل إثبات المفهوم   

وفي إطار هذا النظامص تعكف  عبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها على إنشاء نهج لتحديد كبار القادة 

ليين استعدادا للصدمات الطبيعية والبشرية المنشأ التي يُنّبه لها نظام النذار المؤسسي االستراتيجيين والتشغي
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على استبانة المخاطر  البرنامجتعزيز قدرة  -

ورصدها وإصدار النذارات المبكرة لبدء 

 الجراءات واالستجابة في مرحلة مبكرةز

 زللبرنامجوتدعيم التأهب التشغيلي  -

على نحو منّسق وفعّال  البرنامجوالسماح باستجابة  -

 لألزمات والطوارئ 

 : المسوغ

( تدعم الشعبة وضع وإدارة إجراءات وخطط 1

االستعداد والتأهب في المكاتب القطرية والمكاتب 

القليمية  وتجري عمليات محاكاة في سياقات محدَّدة 

من فجل تقييم تأهب المكاتب القطرية واستعدادها في 

مواجهة المخاطر المستبانة  وتمثّلل عمليات محاكاة 

لة ل ستعداد للطوارئ وبناء إدارة الكوارث فداة فعّا

 القدرات  

في المائة من فنشطة  70وتتعلق نسبة تتجاوز 

األساسية بالطوارئ  ويتسم تحسين القيادة  البرنامج

التشغيلية والتخطيط المسبق وإدارة الموظفين 

وتنسيقهم في حاالت الطوارئ من خ ل التدريب 

باالستجابة  للبرنامجباألهمية بالنسبة للسماح 

 زمات بمزيد من الفعّالية   لأل

ذاته  البرنامجوبالضافة إلى تعزيز استعداد 

للطوارئ وقدرته على االستجابة لهاص تواصل  عبة 

االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها توفير الدعم 

( تنسيق نظام إنذار مؤسسي ووضعه مع خدمة تحليل 3

رائطها و عبة األمن الميداني هشا ة األوضاع ورسم خ

 ومكتب الشؤون الجنسانية  

وضع عمليات محاكاة مكيّفة تبعا للظروف المحلية  -4

 الستخدامها في تعزيز قدرات الحكومات الوطنية 

ومرصد النذار المبكر الذي فنشأته وحدة التحليل والنذار المبكر في  عبة االستعداد للطوارئ ودعم 

 االستجابة لها 

دورتين للتدريب الوظيفي ودعم ص نفّذت  عبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها 2017( في عام 2

االستجابة للطوارئ ودورة لتدريب الميّسرين وبعثة استط عية بشأن فول دورة للتدريب على الدعم الوظيفي 

 خصا  60  وفُتيح التدريب ألكثر من 2018من فجل االستجابة للطوارئ تُعقد في الميدان في مارس/آذار 

  وبغية ضمان البرنامجمية والمقر من جميع المجاالت الوظيفية في يمثلون المكاتب القطرية والمكاتب القلي

وإجراءاتهص فُدمجت فحدث اآلليات واألدوات المؤسسية في دورات  البرنامجاتساق التدريب مع سياسات 

التدريب على الدعم الوظيفي من فجل االستجابة للطوارئص مثل خارطة الطريق المتكاملة والبرنامج القطري 

يجي االنتقالي والمنظور الجنساني والتحوي ت القائمة على النقد  وفدمجت الدروس المستفادة من االسترات

دورات التدريب على الدعم الوظيفي من فجل االستجابة للطوارئ في األدوات الفعلية التي استُخدمت في 

يد إدراج الدروس في بنغ ديشص في حين فُع 3ل ستجابة لطوارئ المستوى  2017فكتوبر/تشرين األول 

المستفادة من هذب االستجابة بدورها في وحدات التدريب على الدعم الوظيفي من فجل االستجابة للطوارئ  

باستخدام فكثر الطرائق عملية وفعالية  للبرنامجويسمح هذا النوع من الدماج بين السياسات واالستجابات 

ن الغذائي  وقد فُدرجت هذب السمات المؤسسية في في االستجابة لأل خاص الذين يعانون من انعدام األم

كمواد تمهيدية للمشاركين في عمليات المحاكاة وميّسريها  ويجري  WeLearnتمارين المحاكاة وموقع 

إدماج ففضل سمات التدريب على الدعم الوظيفي من فجل االستجابة للطوارئ في النسخ الجديدة من هذا 

إقليمي  وقد ُعقدت فول دورة لتدريب الميّسرين بشأن هذب النسخ الجديدة في  التدريب التي توفَّر في كل مكتب

ص وذلك عقب بعثة استط عية لمكان انعقادها  ومن المقرر عقد 2017السنغال في نوفمبر/تشرين الثاني 

ص في الدورة القليمية التجريبية للتدريب على الدعم الوظيفي من فجل االستجابة للطوارئ في  لسص السنغال

ص وسيعقبها دورات في جوهانسبرأ وبانكوك ونيروبي والقاهرة  ومن المقرر االضط ع 2018مارس/آذار 

 بدورات لتدريب الميّسرين وبعثات استط عية لكل مكتب إقليمي  

ص من خ ل عمل بشأن تحليل المخاطر المؤسسية ذات األولويةص حدَّدت  عبة االستعداد 2017( في عام 3

باتخاذ إجراءات مبكرة قبل بداية األزمات   للبرنامجعم االستجابة لها عدّة اتجاهاتص مما سمح للطوارئ ود

دت فزمة منطقة كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية خ ل فول جلسة إحاطة  فعلى سبيل المثالص ُحدّل



 171 الم حق|  2017 لعام السنوي األداء تقرير

 

 

 االستثمار: االستعداد للطوارئ 

 دوالر أمريكي 500 000: 2017الميزانية لعام 

 دوالر أمريكي 6000: 2017النفقات لعام 

 الوضع: قيد التنفيذ

 الناتج واآلثار األنشطة الرئيسية الهدف والمسوغ

التقني العملي والمحدَّد السياق للشركاء والحكومات 

من خ ل السلطات الوطنية لدارة الكوارث  

ري ذلك في المجاالت التقنية التي يوجد ويج

بشأنها والية ويضطلع فيها بقيادة  للبرنامج

وهي األمن الغذائي  –المجموعة العالمية 

واللوجستيات واالتصاالت ال سلكية في حاالت 

فيها  البرنامجوفي المجاالت التي يمتلك  –الطوارئ 

خبرة معترفا بهاص بما في ذلك تخطيط المساعدة 

ة وتحليل األخطار والنذار المبكر دعما الغذائي

 لألمن الغذائي وتخطيط االستجابة الوطنية للكوارث 

وفي سياق خارطة الطريق المتكاملةص تعتزم  عبة 

االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها إدراج 

تخطيط االستعداد في الخطط االستراتيجية القطرية 

ئ وكفاءتها  من فجل زيادة فعّالية االستجابة للطوار

ز هذب األنشطة على تحليل المخاطر  وسترّكل

وعمليات المحاكاة من فجل زيادة القدرة الداخلية 

للمكاتب القطرية والشركاء والحكومات  وستُختار 

المشروعات بناء على الطلبات المقدمة إلى  عبة 

 االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها 

كرة في البلد وفي فنغوال ص مما فدى إلى بدء عدّة إجراءات مب2017لنظام النذار المؤسسي في فبريل/نيسان 

 3المجاورة  ونجم عن زيادة االهتمام المؤسسي واألنشطة التشغيلية االحتياطية إع ن طوارئ من المستوى 

  وساعدت مناقشة الوضع في ليبيا خ ل دورة نظام النذار المؤسسي في 2017في فكتوبر/تشرين األول 

لى دعم خطة العودة للدخول التي فعدها المكتب القليمي على تركيز االنتباب والموارد ع 2017يوليو/تموز 

في القاهرة  وعقب مناقشات مؤسسية للوضع في بوركينا فاسو وماليص قامت  عبة االستعداد للطوارئ ودعم 

االستجابة لها والمكتب القليمي في داكار بتقييم الثغرات في االستعداد واضطلعا ببعثات دعم لتحديد 

المخاطر التي تقتضي اهتماما فوريا  واستُهل برنامج عن االستعداد ل ستجابة الفورية  المجاالت الشديدة

 وتعزيز االستجابة من فجل تنفيذ الجراءات الموصى بها لتحسين التأهب التشغيلي في القليم  

ونُقّلحت المنهجية المستخدمة لتقييم التأهب التشغيلي للمكاتب القطرية باستخدام مؤ رات داخلية وخارجية  

و ملت المؤ رات الداخلية مستويات استعداد المكاتب القطرية وتقييمات عمليات المكاتب القطرية الراهنة  

الوكاالت  وتقييم التأهب التشغيلي و دة و ملت المؤ رات الخارجية قدرة الحكومة واالستعداد المشترك بين 

المخاطر هما العنصران األساسيان اللذان يثريان عملية تحديد فولويات المخاطر في استراتيجيات التحليل 

المؤسسي  وقد فُدمجت اآلن مراعاة القضايا الجنسانية بالتحديد في جميع تقييمات المخاطرص كما ُسلّلط الضوء 

بالعنف الجنساني والحماية في األزمات في  مال  رق نيجيريا ومنطقة كاساي في على الشواغل المتعلقة 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية  

ص عقد موظفو  عبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها دورة تدريبية للوكالة الوطنية 2017في عام  -4

مديرا حكوميا  44فربعة فيامص جرى تدريب لدارة الكوارث في فداماص إثيوبيا  وخ ل الدورة التي دامت 

معنيا بإدارة الكوارث على لوجستيات الطوارئ عن طريق تمارين المحاكاة  ومن المقرر عقد مرحلة ثانية 

   2018من التدريب في فغسطس/آب 

ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانية ومنظمة األغذية والزراعة  البرنامجص عقد 2017وفي عام 

لألمم المتحدة دورة تدريبية لمدّة خمسة فيام في ناميبيا  ملت تمرين محاكاة مكتبي بشأن إجراءات التشغيل 

الموحدة لدارة مخاطر الكوارث  و ارك في التمرين خمسة وفربعون مشاركا إلى جانب بعض الضيوف 

آلخرينص فيهم مندوبون من السفارة األلمانية في ناميبياص وسفارة الواليات المتحدة األمريكية في ناميبياص ا

ومعالي محافظ إقليم فوتجوزوندجوباص ونائب الوزير في مكتب رئيس الوزراءص ومنسق األمم المتحدة المقيم 
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لعمل في التعريف بنهج االستعداد للطوارئ في ناميبيا  وتمثَّلت فهداف حلقة ا البرنامجفي ناميبياص وممثل 

المنطوية على مخاطر متعددةز ومقارنة الخطط االحتياطية القليمية بنهج االستعداد ل ستجابة للطوارئ 

الجديدز وتحسين قدرات المشاركين على التخطيط ل ستعداد للطوارئ واالستجابة لها من خ ل عملية 

ي مستند إلى كارثة ناجمة عن فيضان من فجل اختبار إجراءات التشغيل محاكاةص وإجراء تمرين محاكاة مكتب

دة القائمة    الموحَّ

واليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة مع سلطات إدارة الكوارث في بيرو  البرنامجص عمل 2017وفي عام 

وكان الهدف من   2016الستقراء الدروس المستفادة من االستجابة لكارثة الفيضان الذي اجتاح البلد في عام 

 التمرين هو زيادة وعي السلطات بأدوات إدارة الكوارث وتحديد طرق تعزيز االستجابة للكوارث 

 ص طلبت حكومة بوتان وفريق األمم المتحدة القطري إيفاد بعثة استط عية  2018وبالنسبة لعام 
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 أداة مؤشر المساواة بين الجنسين :ألف-الملحق العاشر

من فجل تقييم مدى تعميم  2017إلى عام  2012مؤ ر المساواة بين الجنسين للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من عام  البرنامجاستخدم 

على مراعاة المنظور الجنساني لدى صياغة  البرنامجالمنظور الجنساني في تصميم برامجه  وقد ساعد مؤ ر المساواة بين الجنسين مكاتب 

في المائة في عام  100إلى  2012في المائة في عام  25ف من 2من زيادة نسبة المشروعات التي حصلت على الرمز برامجهاص حسبما يتبيّن 

  2017ف في عام 2في المائة من المشروعات على الرمز  86  وفي سياق التحّول إلى خارطة الطريق المتكاملةص حصلت نسبة قدرها 2016

في المائة من الخطط االستراتيجية  26ف و2الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة على الرمز في المائة من  100وقد حصلت نسبة قدرها 

 ف  2في المائة من مجموع المشروعات على الرمز  86ص بحيث كانت النتيجة هي حصول 1القطرية المؤقتة االنتقالية على الرمز 

 2017-2012فص 2مؤ ر المساواة بين الجنسين الجدول: النسبة المئوية للمشروعات الجديدة التي حصلت على رمز 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 50% 50% 75% 100% 100% 100% الهدف

 24% 50% 79% 86% 100% 86% النجاز

ص وفّر مكتب الشؤون الجنسانية الدعم التقني لمصممي البرنامجوبغية تعزيز التحليل الجنساني وتصميم البرامج التي تحدث تحوال جنسانيا في 

 الخطط االستراتيجية القطرية في المكاتب القطرية وفصدر عدّة فدوات عملية  وكان من فهم هذب األدوات مجموعة األدوات الجنسانية الخاصة

ج المنظور الجنساني في عمل  بالبرنامج الرامي إلى دعم تحقيق حصائل المساواة بين  جالبرناموهي مجموعة  املة من الموارد التي تُدمل

عضوا  265الشبكية )وهي تضم  البرنامجالجنسين في مجالّي األمن الغذائي والتغذية  وقد صارت الجماعة الجنسانية من فنشط مجتمعات 

بين الجنسين وتمكين المرفة متابعا( حيث تتيح للموظفين على الصعيد العالمي تبادل المعلومات عن في موضوع يتعلق بالمساواة  474و

 والعنف الجنساني 

التجريبي لمؤ ر المساواة بين الجنسين والعمر للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ضروريا  البرنامجص كان استخدام 2017وفي عام 

  وقد تطّور مؤ ر المساواة بين الجنسين والعمر لكي يُستخدَم في تقييم مدى إدماج المنظور الجنساني 2018لتحسينه تمهيدا لط قه في عام 

تكييفه تبعا لخارطة الطريق المتكاملة  ونّوب مشروع القدرة االحتياطية المتعلقة بالمسائل الجنسانية  والعمر في التصميم والتنفيذ على السواء مع

لمؤ ر المساواة بين الجنسين والعمر للّجنة الدائمة باعتبار هذب الصيغة فكثر  البرنامجالتابع للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بصيغة 

على إنشاء منّصة  بكية  البرنامجسين والعمر اكتماال  وبغية تيسير استعمال األداة بفعّالية وكفاءةص يعكف فدوات مؤ ر المساواة بين الجن

تسمح للمكاتب القطرية والمكاتب القليمية والوحدات في المقر بتقييم الخطط االستراتيجية القطرية وتحديد رموزها بشفافية وفي الوقت 

مساواة بين الجنسين والعمرص سوف تُعقَد سلسة من دورات التعلّم العملي لموظفي المكاتب القطرية الفعلي  ومتى دُ نت منّصة مؤ ر ال

 والمكاتب القليمية والمقرص وتُستكمل بتوجيهات مكتوبة  

انيةص وبكيفية بسبب إدماج االعتبارات الجنس ككل البرنامجوقد تبيّن فن مؤ ر المساواة بين الجنسين هو طريقة فعّالة لزيادة الوعي عبر 

  بيد فن األمر يحتاج إلى تدابير فخرى لتمكين البرامج التي تُحدث تحوال جنسانيا منهجيا على نطاق النظام بأسرب وتُحقق هإدماجهاص في عمل

نية  ولهذب الغايةص دّ ن نتائج المساواة بين الجنسين ال زمة الستدامة األمن الغذائي والتغذية  وثمة حاجة إلى المزيد من الموارد والقدرات التق

وهي العربية  البرنامجص وفُتيحت لها الموارد بشأن لغات العمل األربع في 2017قناة التعلّم بشأن المسائل الجنسانية في عام  البرنامج

 والنكليزية والفرنسية والسبانية  
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 : خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةباء-الملحق العاشر

خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة من خ ل نموذج "فصحاب األعمال"  البرنامجينفذ 

ولية تحديد الجراءات وتنفيذها قياسا على مؤ رات فداء على عاتق كيانات مختلفة في المقرص بما فيها  عبة الميزانية الذي تقع بموجبه مسؤ

يم والبرمجة و عبة االتصاالت و عبة الموارد البشرية و عبة المالية و عبة إدارة األداء ورصدبص وكذلك مكتب المدير التنفيذي ومكتب التقي

 وخدمات الرقابة   ومكتب المفتش العام 

تسعة من مؤ رات فداء خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين  البرنامجص تجاوز 2017وفي عام 

 (  1المرفة واستوفى فربعة منها واقترب من استيفاء مؤ َرين )الشكل 

 2017-2012األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تنفيذ البرنامج لخطة العمل على نطاق منظومة  :1الشكل 

 

الحاجة إلى تحسين  البرنامجوفي إطار خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرفةص يُدرك 

(  5ماج المنظور الجنساني في جميع التقييمات )مؤ ر األداء ( وإد10فدائه بشأن المساواة بين الجنسين في قوته العاملة )مؤ ر األداء 

ولهذب الغايةص سوف يُنَص على التزامات محدودة زمنيا وإجراءات عملية في خطة العمل المؤسسية الخاصة بالمساواة بين الجنسينص في 

 لجنسين في التقييمات حين سيجري في الر ادات وفحداث التعلّم المعتادة تركيز االنتباب على المساواة بين ا

من خطة العمل على نطاق منظومة األمم  0 2ص مثله مثل جميع كيانات األمم المتحدةص الصيغة البرنامجص ينفذ 2018واعتبارا من عام 

جنبا  –من الخطة  0 2هو من ضمن ثماني هيئات رائدة في تنفيذ الصيغة  والبرنامجالمتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة  

ألمم إلى جنب مع هيئات فخرى مثل فمانة اتفاقية األمم المتحدة الطارية بشأن تغير المناخ ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب ا

ة وتحسينها  –المتحدة في جنيف والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية   وهو يواصل دعم اختبار مؤ رات األداء المنقحَّ
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 و"المجاعات األربع" 3استجابة البرنامج لحاالت الطوارئ من المستوى  الملحق الحادي عشر:

خ ل العام   2وسبع من المستوى  3بالعديد من األزمات المعقدةص حيث طرفت ثماني حاالت طوارئ من المستوى  2017اتسم عام  -1

مليون  خص في جنوب السودان والصومال ونيجيريا واليمن   20وكان ذلك بالضافة إلى "المجاعات األربع" التي هدّدت فرواح 

ص بما يُبيّن ما استطعنا تحقيقه في 3للمجاعات األربع وحاالت الطوارئ الثماني من المستوى  امجالبرنوفيما يلي عرض عام الستجابة 

   2017عام 

 المجاعات األربع 

مليون  خص في جنوب السودان والصومال ونيجيريا واليمن كارثة ممكنةص حيث فُعلنت المجاعة في  20ص واجه 2017في فوائل عام  -2

مليون  15مساعدة  البرنامجط والنذار بمجاعة و يكة في البلدان الث ثة األخرى  وقد استهدفت عمليات جنوب السودان في فبراير/ با

خ ل العام واجهت تحديات كبيرة نتيجة لجوانب القصور في التمويل وعدم وجود سُبل لتوصيل  البرنامج خصص بيد فن استجابة 

 المساعدة النسانية بسبب انعدام األمن  

عف عدد  12.4من الوصول إلى  البرنامجتشرين الثانيص تمكن /وفي نوفمبر -3 مليون  خص عبر البلدان األربعة  وهذا الرقم يتجاوز ضل

األ خاص الذين جرى الوصول إليهم في يناير/كانون الثانيص بما يدل على الزيادة الهائلة في جهود الوقاية من المجاعة التي بذلها 

مليون  خصص رغم وجود نزاع واسع النطاق وحصار  5 6من الوصول إلى  البرنامجن وحدبص تمكن   وفي اليم2017في عام  البرنامج

من الوصول باستمرار إلى فكثر من  البرنامجبحري وجّوي تسبب في إ اعة االضطراب في االستجابة النسانية  وفي نيجيرياص تمكن 

القائمة على النقد في المناطق التي توجد فيها فسواق عاملة  وفي  مليون  خص في الشهر خ ل العام وتوّسع في استخدام التحوي ت

مليون  خص خ ل موسم الجدب  8 2مليون  خص في يناير/كانون الثاني إلى  3 1نطاق عملياته من  البرنامججنوب السودانص وّسع 

دة القطاعات والواسعة النطا ق التي قُدمت إلى جنوب السودانص فظهرت نتائج في يونيو/حزيران  وفي فعقاب المساعدة النسانية المتعدّل

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي لشهر يونيو/حزيران فنه جرى تفادي المجاعة ومنع المزيد من التدهور في مجاالت حاسمة 

من الوصول  البرنامجن فخرى  وفي الصومالص حيث فدّت رابع حالة جفاف على التوالي والنزاع الجاري إلى تشريد مئات اآلالفص تمك

مليون  خص في نوفمبر/تشرين الثانيص في ستة فمثال عدد األ خاص الذين جرى الوصول إليهم في يناير/كانون الثانيص بما  5 2إلى 

 فدّى إلى النجاح في تجنب مجاعة فخرى  

االستدامةص وعمل مع  ركاء بشأن الدعوة مجتمع العمل النساني في سبيل منع المجاعات األربع من  البرنامجص قاد 2017وخ ل عام  -4

المشتركة والجراءات التي تستهدف زيادة التمويل المقدم من المانحين من فجل التصدي لها  وقد  مل ذلك تنسيق صياغة الرسائل 

العمل النساني  الرئيسية بشأن االستجابة من فجل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتص واستضافة حلقة دراسية ألعضاء مجموعة

 المنتمين لبلدان المجاعات األربعص وإنتاج مواد عامة ومتعلقة بالدعوة بين المانحين بشأن االستجابة للمجاعات األربع  

د التقدم المحرز في الصومالص  -5 غير قادر على المحافظة  والبرنامجبيد فن الوضع ما زال غير مستقر  فجوانب القصور في التمويل تهدّل

ساعدة عند مستوياتها الحالية  وفي غضون ذلكص هناك احتمال لحدوث حالة جفاف خامسةص ومن المرجح فنها ستلقي بظ لها على الم

د تردي الوضع األمني بتفاقم فزمة تُعتبر  3على  م يين من األ خاص الذين يعانون بشدّة من انعدام األمن الغذائي  وفي اليمنص يهدّل

ائي في العالم  وفي جنوب السودانص من المتوقع فن يرتفع عدد األ خاص الذين يعانون بشدّة من انعدام فص  فكبر فزمة لألمن الغذ

ص بينما ينطوي سيناريو الحالة األسوف على عودة المجاعة في عدّة 2018مليون  خص في عام  5ر1األمن الغذائي مّرة فخرى إلى 

في المائة فقط من عمليات  69وليو/تموز(  وعند نهاية العامص كانت نسبة قدرها مواقع عبر البلد خ ل موسم الجدب )مايو/فيار إلى ي

لةص حيث جرى تلقي مليارّي دوالر فمريكي من المبلغ المطلوب وهو  البرنامج مليار دوالر  9 2الخاصة بالوقاية من المجاعة مموَّ

 فمريكي  

 (3بنغالديش/ميانمار )المستوى 

ضع األمني في ميانمار عندما جرى التصدي لهجمات جيش إنقاذ روهينغيا فراكان على المرافق في فواخر فغسطس/آبص تدهور الو -6

العسكرية في  مال والية راخين بعمليات "تصفية" قامت بها قوات األمن التابعة لميانمار  وفدّت هذب السلسلة من األحداث إلى تشريد 

 ديشز وقد فّر ما يقرب من نصف مليون  خص من ميانمار في  هر واحد فعداد كبيرة من الناس داخل البلد وعبر الحدود إلى بنغ
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 خص بحلول نهاية العام  وتزايدت المخيمات والمستوطنات غير الرسمية بسرعة على جانب بنغ ديش  655 000فقط كما غادرها 

المساعدة  البرنامجالنزوح الجماعيص وفّر  من الحدودص ملقية بأعباء إضافية على خدمات ومجتمعات محلية منهكة فص   ومنذ بدء عملية

الفورية للقادمين الجدد في  كل بسكويت عالي الطاقة ووفّر لّ جئين المستقرين األرز والعدس والزيت  وفي ميانمارص لم يتسن توصيل 

ة من النزاع في  مال والية ص إلى القرى المتضررالبرنامجالمساعدة النسانية المقدمة من فغلب وكاالت العمل النسانيص بما فيها 

راخينز وتعرقلت جهود الغاثة إلى فن فُتيح الوصول إلى هذب القري في نوفمبر/تشرين الثاني  وفي وسط والية راخينص توقفت عمليات 

القطاع  توزيع المساعدات على األ خاص المشردين داخليا لمدّة فسبوعين بسبب المخاوف األمنية التي ساورت الناقلين والشركاء من

 الخاصص بيد فن المساعدة استؤنفت في منتصف سبتمبر/فيلول بالتعاون مع حكومة والية راخين  

والمنظمة الدولية  ص)مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئين 2017في سبتمبر/فيلول  3وجرى تفعيل استجابة للطوارئ من المستوى  -7

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(( من فجل زيادة القدرة وضمان توافر الموارد المناسبة للمكاتب القطرية في بنغ ديش  صللهجرة

 خص في بنغ ديش )بما في ذلك المجتمعات المحلية  829 400وميانمار والمكتب القليمي في بانكوك  وبحلول نهاية العامص كان 

قد طفل دون الخامسة  70 000ضعات ومن الحوامل والمر 20 900ن التوزيع العام لألغذية في حين كانت المضيفة( قد استفادوا م

في المائة على األقل من ال جئين بالكامل على المساعدة الغذائية المنقذة لألرواح طبقا لتقييم جوانب  80التحقوا ببرامج تغذية  ويعتمد 

  وبفضل الزيادة الهائلة في المساعدة الغذائية المقدمة 2017روهينغيا في ديسمبر/كانون األول الهشا ة لحالة الطوارئ التي يواجهها ال

في المائة من األسر من األغذية كان مقبوال عند نهاية العام وفنها كانت  70في بنغ ديشص تشير التقديرات إلى فن استه ك نسبة قدرها 

 ا  قادرة على استيفاء احتياجاتها الغذائية الدني

 400 54 خصص وكذلك  114 000إلى جميع المستفيدين المستهدفين في وسط راخين وعددهم  البرنامجوفي والية راخينص وصل  -8

 خص مستهدفين في  مال راخين  وخ ل االستجابةص فثارت القيود المفروضة على وصول المساعدة النسانية  000 60من فصل 

سموحا للموظفين الدوليين القيام ببعثات إلى  مال والية راخين حتى نوفمبر/تشرين الثاني  وفي تحديا كبيراص بالنظر إلى فنه لم يكن م

غضون ذلكص كان الوصول إلى المخيمات في بنغ ديش محدودا بسبب األضرار التي لحقت بالطرق وارتفاع الكثافة السكانية وفا يات 

 األمراض من قبيل الخناق )الدفتيريا( 

توسيع استخدامه للتحوي ت القائمة على النقد في بنغ ديشص مما سيزيد من الخيارات والمرونة المتاحة  البرنامجتزم ص يع2018وفي عام  -9

للمستفيدين ويضخ سيولة في االقتصاد المحلي  ورهنا بتوافر مستويات التمويل ال زمةص سوف تزداد سلة األغذية لتشمل حصصا كاملة  

اتفاقا عنوانه "ترتيبات لعودة المشردين من والية راخينص" بما يفسح المجال لمكانية عودة ال جئين  وقد وقّعت بنغ ديش وميانمار 

 األغذية والمساعدة التغذوية لمن يحتاجونها   البرنامجوسوف يوفّر 

 (3جمهورية الكونغو الديمقراطية )المستوى 

ية  ديد التقلّب  وقد فجبرت الزيادة المفاجئة في النزاعات العنيفة ص كان الوضع األمني في جمهورية الكونغو الديمقراط2017في عام  -10

والتوترات الطائفية ما يقرب من مليون  خص على الفرار من ديارهم على مدار العامص بما يمثّلل فعلى معدّل للتشريد في العالم  وقد 

ص والتمس 2017مليون  خص في يناير/كانون الثاني  9 1مليون  خص بعد فن كان عددهم  1 4بلغ عدد الكونغوليين المشردين حاليا 

 خص اللجوء في بلدان الجوار  وارتفع عدد األ خاص الذين يواجهون مستويات الطوارئ واألزمات بشأن انعدام األمن  620 000

ص وهو ما يمثّلل زيادة مليون  خص في يونيو/حزيران 7 7من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( إلى  3و 4الغذائي )المرحلتان 

في المائة مقارنة بالعام السابق  وكان الوضع األمني عسيرا على وجه الخصوص في مقاطعات كاساي وكاساي الوسطى  30بنسبة 

ن من المدنيي 3 1وكاساي الشرقية ولومانيص مع زيادة التوتر بين الحكومة وميليشيات كاموينا إنسابو المحلية  وعلى مدار العامص تشّرد 

الجئ عبر الحدود  30 000داخل منطقة كاسايص بما يمثّلل فكثر من ثُلث جميع األ خاص المشردين داخليا في البلدز وقد فّر فكثر من 

 إلى فنغوال منذ منتصف فبريل/نيسان 

من  251 000ى استجابته في كاساي بإط ق عملية طوارئ جديدة في فغسطس/آب بهدف توفير المساعدة الغذائية إل البرنامجوعزز  -11

استجابته مع  البرنامجاأل خاص المتضررين من النزاع  وتسليما باالحتياجات النسانية التي ما فتئت تتزايد وتعقيد العملياتص نسَّق 

في فكتوبر/تشرين األول من فجل دعم تعزيز فنشطة  3استجابة وكاالت األمم المتحدة األخرى وفعَّل استجابة مؤسسية من المستوى 

ص مع زيادة كبيرة في التنسيق بشأن الطوارئ واألمن والعمل بشأن س سل المداد  وفي الشهر التاليص جرت الموافقة على نامجالبر
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 خص بحلول نهاية العام  وقد تضاعف عدد  490 000إلى  251 000تنقيح الميزانية بزيادة العدد المستهدف من المستفيدين من 

مساعدة الغذائية في مقاطعتّي كاساي وكاساي الوسطى كل  هر فيما بين سبتمبر/فيلول وديسمبر/كانون األ خاص الجياع الذين يتلقون ال

فيضا عمليات في فنغوال ألول مّرة في  البرنامج خص في ديسمبر/كانون األول  واستهل  390 000إلى  البرنامجاألولص مع وصول 

 لتمسي اللجوء في مقاطعة لوندا نورتي  خص من م 30 000السنوات األخيرةص من فجل دعم فكثر من 

الشرقيةص تشّرد -وفي غضون ذلكص ما زالت الظروف النسانية في فجزاء فخرى من البلد غير مستقرة  ففي مقاطعة تنجانيقا الجنوبية -12

سمبر/كانون األول  خص عند نهاية العام )بما يمثّلل زيادة كبيرة مقارنة بعدد األ خاص الذين تشّردوا بحلول دي 630 000فكثر من 

 خص(ص حيث فُجبروا على الفرار من اال تباكات العنيفة التي وقعت بين المجموعات العرقية المتناحرة منذ  370 000وهو  2016

األ خاص  البرنامج  ودعم 2017ص كما واجهت آالف األسر نقصا متزايد الحدّة في األغذية في عام 2016بداية األزمة في عام 

يا في تنجانيقا بالمساعدة الغذائية فيما بين فبراير/ باط ومايو/فيار كما استهلص جنبا إلى جنب مع منظمة األغذية والزراعة المشردين داخل

لألمم المتحدةص برنامجا لدعم المزارعين المحليين من فصحاب الحيازات الصغيرة )الشراء من فجل التقدم(  وفي يونيو/حزيران في 

من األ خاص المشردين داخليا الضعفاء الجدد الذين فّروا من  18 000األغذية على  البرنامجوص وّزع منطقة روتشوروص  مال كيف

من فوائل الجهات الفاعلة في مجال العمل النساني  البرنامج اال تباكات التي وقعت بين مجموعات الماي ماي المسلحة المتناحرة  وكان

وخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة النسانية الجهود الرامية إلى التصدي  جالبرنامالتي عادت إلى دخول المنطقة  وساعد 

 لفا ية لفيروس اليبوال في منطقة  مالية نائية من البلدص والتي انتهت في يوليو/تموز 

ص 2018نسانية والحماية في عام مليون  خص إلى المساعدة ال 13وبالرغم من الجهود النسانية الكبيرةص من المتوقع فن يحتاج فكثر من  -13

  ويمثّلل االفتقار إلى التزام دولي ونقص التمويل العقبة األكبر 2017م يين  خص عن الرقم المناظر في بداية عام  6بما يزيد بقرابة 

بالخطة  2018لمنطقة كاسي اعتبارا من يناير/كانون الثاني  البرنامجالتي تعترض االستجابة النسانية  وسوف يتواصل دعم 

   2018االستراتيجية القطرية المؤقتةص مع وجود خطط لتعزيز االستجابة لكي تصل إلى مليون  خص بحلول يوليو/تموز 

 (3العراق )المستوى 

  وقد فُحرز تقدم كبير في 2017اتسمت الطوارئ المعقدة في العراق بالتشريد المتكرر ووجود بيئة تشغيل محفوفة بالتحديات في عام  -14

الحملة العسكرية المدعومة دوليا ضد الدولة الس مية في العراق والشام )داعش(  وفي تطّور رئيسيص فعلن الجيش العراقي في 

  وبحلول نهاية عام 2015وصل من داعشص التي كانت تحتل المدينة وفجزاء من األراضي المحيطة بها منذ عام يوليو/تموز استعادة الم

عندما بلغت فوّجها إلى  2014في المائة من البلد في عام  40ص كانت األراضي الواقعة تحت سيطرة هذا التنظيم قد تقلصت من 2017

العراق وجمهورية سوريا  بيد فن العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش خلّفت فكثر منطقة صحراوية صغيرة على امتداد الحدود بين 

  وقد 2014م يين  خص مشرد عبر العراق عند نهاية العامص كما فن العديد من هؤالء األ خاص يعانون من التشريد منذ عام  3من 

مواطنهم األصليةص بحيث تجاوز العدد الجمالي للعائدين ص حيث عاد ما يقرب من مليون  خص إلى 2017ازداد معدّل العودة خ ل عام 

   2017وديسمبر/كانون األول  2014مليون  خص فيما بين يناير/كانون الثاني  6 2

وتشير نتائج التقييم المنشورة في فبريل/نيسان إلى فن نصف جميع األسر العراقية معّرضة لمخاطر انعدام األمن الغذائي  وقد استجاب  -15

لذلك عن طريق توفير المساعدة في جميع المحافظات الثماني عشرة من خ ل الحصص الغذائية األسرية والتحوي ت القائمة  البرنامج

فيضا التحوي ت القائمة على النقد لّ جئين السوريين كجزء من العملية القليمية  البرنامجعلى النقد وحصص االستجابة الفورية  ويوفّر 

  وفي فعقاب تردي الع قات بين الحكومة القليمية في كردستان وحكومة العراق 2012سوريين الجارية منذ عام الخاصة بال جئين ال

إجراءات استعدادب وتمكنص عندما تشردت آالف األسر نتيجة ل  تباكاتص  البرنامجبسبب استفتاء كردستان في سبتمبر/فيلولص عزز 

 تضررة في محافظات السليمانية وص ح الدين وفربيل  من توفير حصص االستجابة الفورية لألسر الم

وقد فّرت آالف األسر من الموصل عندما استهلت القوات المسلحة عمليات استعادة المنطقة  وتعرضت هذب األسر لمخاطر  ديدة مع  -16

ورة متكررة  وبالتشارك مع تناقص المدادات من األغذية والوقود وغلق األسواق والمتاجر وانقطاع إمدادات المياب والكهرباء بص

مليون  8 1المساعدة الطارئة لألسر التي  ّردتها فزمة الموصلص حيث دعم  البرنامجاليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكانص وفّر 

  ومنذ إخراج تنظيم داعش من المدينةص واصلت األسر العودة كما 2017ويوليو/تموز  2016 خص فيما بين فكتوبر/تشرين األول 

 استعادت األسواق قدراتها بسرعة   
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ومع طرد تنظيم داعش من معاقله الرئيسية بحلول نوفمبر/تشرين الثانيص انتقل العراق إلى مرحلة ما بعد النزاع  وقد جرى تخفيض  -17

لقدرة في في ضوء زيادة ا 2ص إلى المستوى 2014للعراقص التي كان جرى تفعيلها منذ يونيو/حزيران  3حالة الطوارئ من المستوى 

المكتب القليمي في القاهرة والمكتب القطري في العراق والتحّسن الكبير الذي طرف على الوضع النساني  وتجسَّد هذا التحسن في عدد 

مليون  خص بموجب خطة االستجابة النسانية  8 2األ خاص المستهدفين من قلبل مجموعة األمن الغذائي حيث انخفض هذا العدد من 

   2018إلى مليون  خص بموجب خطة عام  2017لعام 

ومنذ نوفمبر/تشرين الثانيص تعكف حكومة العراق مع مجتمع العمل النساني على إعداد عملية عودة األ خاص المشردين داخلياص والتي  -18

ليونيسف وصندوق من األ خاص المشردين داخليا الضعفاء الذين يعيشون في مخيمات  وبالتعاون مع ا 350 000ستقدم المساعدة إلى 

 دعم العملية من خ ل حصص االستجابة الفورية و هرين من المساعدة الغذائية العامة   البرنامجاألمم المتحدة للسكانص يعتزم 

 (3شمال شرق نيجيريا )المستوى 

في  مال  رق  مليون  خص 1 5م يين  خص عبر منطقة بحيرة تشادص بما في ذلك  7لقد خلَّفت سنوات من العصيان والتشريد  -19

  وكانت تحلي ت التصنيف المتكامل 2017نيجيرياص ضحية النعدام األمن الغذائي وبحاجة إلى المساعدة الغذائية العاجلة في فوائل عام 

قد وجدت ما يشير إلى فن هناك على األرجح مجاعة في باما وبانكي في  مال  2016لمراحل األمن الغذائي المنشورة في يوليو/تموز 

نيجيرياص بيد فنه لم يُعلَن رسميا عن وجود مجاعة بسبب عدم كفاية البيانات  وبلغ عدد األ خاص المشردين داخليا في  مال  رق   رق

مليون  خص في ديسمبر/كانون األول   7 1ثم انخفض إلى  2017مليون  خص في يناير/كانون الثاني  9 1نيجيريا ذروته وهي 

مليون  خصص بما في ذلك الجئون نيجيريون من الكاميرون  3 1ص عاد نحو 2017نون األول وفيما بين فغسطس/آب وديسمبر/كا

والنيجرص إلى مواطنهم األصليةص وخاصة إلى المناطق التي فتيح الوصول إليها مؤخرا  ويعود العديد منهم إلى مناطق لم يجر فيها حتى 

 اآلن إص ح البنية التحتية فو استعادة الخدمات   

بدرجة كبيرة من مساعدته الغذائية المنقذة لألرواح  البرنامجص زاد 2016في فغسطس/آب  3 ن حالة طوارئ من المستوى ومنذ إع -20

مليون  خص في سبتمبر/فيلول وقدم الدعم بانتظام ألكثر من  3 1من فجل احتواء مخاطر المجاعةص حيث وصل إلى رقم قياسي وهو 

من األطفال والحوامل والمرضعات  000 225برامجه التغذويةص حيث وصل إلى  البرنامجمليون  خص في الشهر خ ل العام  وعزز 

من دعم ُسبل العيش من خ ل الشراكات  البرنامجص زاد 2017في الشهر  وخ ل موسم الجدب من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/فيلول عام 

فسرة من خ ل  50 000لة في مجال العمل النسانيص ووصل إلى مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاع

العمل مع مكتب  البرنامجتوفير المساعدة الغذائية ودعم النتاج الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة في  كل فدوات وبذور  وواصل 

ين والمجموعات السكانية المشّردة مؤخرا من األمم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانية وغيرب من فجل تلبية االحتياجات العاجلة للعائد

مخزونات احتياطية عند نقاط الدخولص وهو يواصل مع  البرنامجخ ل آلية االستجابة السريعة لمكتب تنسيق الشؤون النسانية  ولدى 

 الشركاء توفير المساعدة الغذائية للعائدين والمجموعات السكانية المشّردة مؤخرا لدى عودتهم  

ص واجه توريد األغذية تحديات متنّوعةص منها انعدام األمن وسوء فحوال الطرق )ال سيما خ ل موسم المطر(  وظلت 2017 وفي عام -21

وتُبطئ من توريد األغذية المغذية  للبرنامجاالختناقات في ميناء الغوس تشيع االضطراب في خطوط المداد باألغذية التابعة 

ت  وفي غضون ذلكص ما زال الوصول إلى ث ث مناطق تابعة للحكومة المحلية في بورنو المتخصصة لألطفال واألمهات المرضعا

 غير متاح على الط ق بسبب انعدام األمن  

الخاصة بشمال  رق نيجيريا حتى  3للطوارئ من المستوى  البرنامجص جرى تمديد استجابة 2017وفي ديسمبر/كانون األول  -22

اجات الغذائية والتغذوية الحاسمة األهمية للمجموعات السكانية الضعيفة حتى موسم الجدب في عام سبتمبر/فيلول من فجل تلبية االحتي

د ) 2018 فن األمن الغذائي تحّسن  2017( في نوفمبر/تشرين الثاني cadre harmoniséوخ له  وقد فظهر تحليل الطار الموحَّ

األمن الغذائي ما زال هشا للغايةص والوضع األمني متقلب  وبدون مساعدة بدرجة يُعتد بها بفضل تعزيز المساعدة النسانية  بيد فن 

مليون  خص لمخاطر انعدام األمن الغذائي الشديد خ ل  7 3إنسانية مستدامة فو متزايدة باألغذية وتعزيز ُسبل العيشص قد يتعّرض 

 موسم الجدب المقبل 
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 (3جنوب السودان )المستوى 

 خص يواجهون مجاعة محلية في  100 000نتائج التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي فن ص فكدت 2017في فبراير/ باط  -23

مليون  9 4مقاطعتّي لير وماينديت )والية الوحدة سابقا(ص في حين تتعرض مقاطعتان فخريان لمخاطر المجاعة  وطبقا للتقديرات كان 

من انعدام األمن الغذائي الشديد فيما بين فبراير/ باط وفبريل/نيسانص يعانون  –في المائة من السكان  40في فكثر من  – خص آخرين 

  وفي غضون ذلكص ا تد النزاع في المنطقة االستوائيةص 2016في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام  60وهو ما يمثّلل زيادة بنسبة 

مليون  5 2لول فغسطس/آب  وبحلول نهاية العامص كان مما تسبب في نزوح جماعي إلى فوغندا التي استقبلت فكثر من مليون الجئ بح

 مليون من المشردين داخليا   8 1من مواطني جنوب السودان قد فّروا من ديارهم إلى البلدان المجاورة بالضافة إلى 

ز بنجاح عملياته من  6 4 البرنامجص ساعد 2017وفي عام  -24 نون الثاني إلى مليون  خص في يناير/كا 3 1مليون  خص عبر البلد وعزَّ

مليون  خص خ ل موسم الجدب في يونيو/حزيران عن طريق فتح ممرات جديدة لإلمدادات عبر السودان وإرسال ففرقة آلية  8 2

دة القطاعات وواسعة النطاقص  االستجابة السريعة المتكاملة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها  وفي فعقاب جهود إنسانية متعدّل

ت التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي فن المجاعة انتهت وفنه جرى تفادي مزيد من التدهور في مجاالت فخرى بيّنت تحلي 

م يين )في فكثر  6حاسمة األهمية  بيد فن التقديرات ف ارت إلى فن عدد األ خاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بشدّة يبلغ 

رقم جرى تسجيله في البلد على الط ق  وخ ل موسم المطرص فدّى سقوط المطار بغزارة من نصف عدد السكان(ص وهو فعلى 

وبصورة مستمرة المقترن بانعدام األمن عبر البلد إلى تعذّر المرور فو صعوبته على فغلب الطرق الرئيسية  وبغية ضمان توافر األغذية 

التخزين المسبق ألكبر كميّة من األغذية عبر البلد منذ استق ل جنوب السودان في  البرنامجفي المناطق التي يتعذّر الوصول إليهاص نجح 

 ص وذلك رغم األحوال األمنية المعقدة   2011في عام 

ص وذلك فساسا بسبب انعدام األمن وعدم القدرة على الوصول إلى 2017تحديات كبيرة في جنوب السودان في عام  البرنامجوواجه  -25

إلى إيجاد  2016المساعدة  وفدّى انتشار المجموعات المسلحة عقب فشل معاهدة الس م في منتصف عام  األ خاص المحتاجين إلى

بيئة متسمة بتزايد الجرام وانعدام األمن على امتداد طرق المداد والنزاع النشط في فجزاء عديدة من البلد  ويثير ذلك مخاطر عامة 

 النسانية واألصول النسانية  على س مة وفمن العاملين في مجال المساعدة 

ص وفن يرتفع عدد األ خاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بشدّة 2018وكان من المتوقع لألمن الغذائي فن يتدهور في بداية عام  -26

تاد بث ثة ف هر  مليون  خص في يناير/كانون الثانيص كما كانت التنبؤات تشير إلى فن موسم الجدب سيبدف قبل موعدب المع 1 5إلى 

من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( ستحدث في مواقع  5وفي السيناريو األسوفص من المرجح فن ظروف المجاعة )المرحلة 

دة عبر البلد في عام     2018متعدّل

 (3جنوب أفريقيا )المستوى 

عاما في معظم ففريقيا الجنوبية  وفي البلدان السبعة األ د  35إلى فسوف حالة جفاف منذ  2016-2015و في الفترة يفدّت ظاهرة النين -27

مليون  خص  1 16تضررا )وهي ليسوتو ومدغشقر وم وي وموزامبيق وسوازيلند وزامبيا وزمبابوي(ص تشير التقديرات إلى فن 

م يين طفل احتاجوا إلى المساعدة  5ص بما في ذلك 2017ومارس/آذار  2016األول احتاجوا إلى المساعدة فيما بين ديسمبر/كانون 

 النسانية العاجلة  

مليون  خص  6 10عملياتهص حيث وصل إلى  البرنامجص عزز 2016في منتصف عام  3وفي فعقاب استجابة للطوارئ من المستوى  -28

عبر البلدان السبعة المذكورة في  2017التنمية في يناير/كانون الثاني من خ ل برامج الغاثة وبناء القدرة على الصمود والنعاش و

التوزيع العام لألغذية والتحوي ت القائمة على النقد وبرامج إنشاء األصول وتدابير الحدّ من  البرنامجالفقرة السابقة  و ملت استجابة 

مت الوجبات المدرسية فيضا في عدّة بلدانص إل دعمه للحكومات  البرنامجى جانب حم ت التوعية التغذوية  وزاد مخاطر الكوارث  وقُدّل

 المستجيبة لحالة الجفاف عن طريق توفير الدعم التقني من فجل تحسين إمكانية المقارنة بين البيانات وتقديرها ورصدها  

على تحقيق جميع فهداف  رنامجالبوعلى الرغم من فن تعزيز العمليات جرى بنجاح عموماص عرقلت جوانب العجز في التمويل قدرة  -29

المساعدةص بحيث كان من الضروري تخفيض الحصص والتحوي ت القائمة على النقد في عدّة بلدان  وحيثما اقتضى األمر تخفيض 

عدة و ركاؤب األولوية لدعم ف دّ المجتمعات المحلية ضعفا  و ملت التحديات األخرى القيود على وصول المسا البرنامجالمساعدةص فولى 

النسانية بسبب سعة الموانئ المحدودة وقلة خيارات النقل واالختناقات في الممرات وموسم المطر  وتفاقم الوضع نتيجة قيود القدرات: 
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للطوارئ  البرنامجفخيارات  راء األغذية للمنطقة نادرة والشركاء الوطنيون محدودون وقدرات النقل متدنية  وانتهى تفعيل استجابة 

 ص تسليما بانخفاض الحاجة إلى الدعم المؤسسي الضافي   2017في مارس/آذار  3ى من المستو

 (3الجمهورية العربية السورية والبلدان المحيطة بها )المستوى 

  وخ ل العامص ظلت فجزاء كبيرة من البلد خارج 2017دخل النزاع الممتد في الجمهورية العربية السورية عامه السابع في مارس/آذار  -30

طرة الحكومة وتحت إدارة المجموعات المسلحةص في حين فشلت القوى القليمية والدولية في االتفاق على تسوية  وفقد تنظيم داعش سي

الرقة عاصمته الُمعلَنة  وفي حين انخفض عدد األ خاص المشردين داخليا لمدّة طويلة  وال سيما قدرا كبيرا من السيطرة على األراضيص

مليون  خص على مدى السنة الماضيةص ظلت معداّلت التشريد الشهرية العامة مرتفعةص حيث بلغ  1 6إلى مليون  خص  3 6من 

مليون  3 5مليون سوري مسجلين ك جئينص بما في ذلك  5 5ص كان 2017من األ خاص المشردين يوميا  وفي عام  6 550متوسطها 

مليون  خص يعانون من انعدام األمن الغذائي في البلدص إضافة  5 6قدّر فن  خص في البلدان المجاورة  وعند نهاية العامص كان من الم

م يين  خص معرضين لمخاطر المعاناة من انعدام األمن الغذائي الحاد  وهذا يعني فن فكثر من نصف سكان سوريا كانوا  4إلى 

 بل العيش  يحتاجون إلى المساعدة العاجلة المنقذة لألرواح في مجاالت األغذية والزراعة وسُ 

 2 4دعم األ خاص المشردين وغيرهم من المتضررين على نحو آخر من النزاع على مدار العامص حيث وصل إلى  البرنامجوواصل  -31

مليون  خص فّروا من النزاع إلى تركيا ولبنان واألردن ومصر   5 2مليون  خص في جميع المحافظات السورية األربع عشرة و

يون  خص في مناطق يصعب الوصول إليها فو محاصرةص حيث جرى الوصول إليهم من خ ل قوافل مل 4 1ويشمل ذلك فكثر من 

 عدّة مّرات من فجل تغطية السنة بأكملها   3مشتركة فو عمليات إسقاط جوّي  وقد جرى تمديد االستجابة القليمية من المستوى 

عةص بما في ذلك نظام للمساعدة النقدية في إطار  بكة األمان ابتكارات في مجاالت متنوّ  البرنامجص  هدت فنشطة 2017وخ ل عام  -32

االجتماعي في حاالت الطوارئ في تركياص ومنصات قائمة على البطاقات مثل منّصة "البطاقة الواحدة" التي استُخدمت ألول مّرة في 

م تكنولوجيا مسح قزحية العين في األردن  باستخدا "بلوك تشينالبيانات " سلسلة كتللبنانص ونظم الدفع المستندة إلى سجل حسابات 

وكانت الطرائق الخاصة بالتحوي ت القائمة على النقد ناجحة بشكل خاص  حيث وفّرت للمستفيدين المزيد من الخيارات والمرونة 

قليمي في عام مليون دوالر فمريكي إجماال في االقتصاد ال 540ودعمت في الوقت نفسه اقتصادات البلدان المضيفة  وقد جرى ضخ 

   2012مليارات دوالر فمريكي منذ عام  3ز علما بأنه جرى ضخ فكثر من 2017

بسبب اال تباكات  2017وقد توقّف بصورة متكررة وصول المساعدة النسانية إلى األ خاص الذين يحتاجونها في سوريا في عام  -33

مؤقتا  وجرى تأمين الوصول البري  البرنامجى تعليق فنشطة العنيفة التي وقعت في عدّة محافظات )مثل إدلب وحمص(ص مما فدّى إل

 2016إلى وقف عمليات إسقاطه الجوي في المنطقة  وفيما بين فبريل/نيسان  بالبرنامجإلى دير الزور في فوائل سبتمبر/فيلول مما حدا 

  خص   100 000ص وفّر السقاط الجوي المساعدة الغذائية المنقذة لألرواح ألكثر من 2017وفغسطس/آب 

ص حسبما 2018ومن المرجح فن تظل احتياجات األ خاص الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية على مستويات مماثلة في عام  -34

  ومن المتوقع فن تستمر األزمة في تشريد فعداد كبيرة من األ خاص 2018جاء في العرض العام ل حتياجات النسانية للبلد في عام 

مليون سوري جدد سينضمون إلى  5 1في  مال غرب البلدص بما في ذلك محافظة إدلب  ومن المقدّر فن  وال سيما النزاعاتصبسبب 

ص في حين من المتوقع فن يعود مليون من األ خاص المشردين داخليا إلى مجتمعاتهم األصلية  وسوف 2018صفوف المشردين في عام 

ائية العامة للمجموعات السكانية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي  وإقليمياص سوف يواصل توفير المساعدة الغذ البرنامجيواصل 

ز قدرة المجموعات السكانية ال جئة على الصمود عن  البرنامج توفير المساعدة الغذائية من خ ل التحوي ت القائمة على النقد ويُعّزل

 طريق مواصلة تطوير حوافظه الخاصة بُسبل العيش   

 (3اليمن )المستوى 

بنية التحتية المدنية باليمن إلى وضع ما فتئ على مدى ث ثة عقودص ففضت الغارات الجوية واال تباكات المسلحة والهجمات على ال -35

يتفاقمص مما فدّى إلى فكبر فزمة لألمن الغذائي في العالم وسمح بانتشار الكوليرا على نطاق غير مسبوق وخلَّف الم يين من األ خاص 

 خص فّروا  180 000إلى ص بالضافة 2017المحتاجين إلى المساعدة النسانية  وقد ظل فكثر من مليونّي  خص مشردين في عام 

من البلد  وفدّى النزاع الجاري والتدهور االقتصادي إلى إضعاف آليات التصدي باطراد مما خلَّف قطاعات كبيرة من السكان معرضة 

التقديرات في المائة مقارنة ب 5وهو ما يمثّلل زيادة بنسبة  –مليون  خص حاليا من انعدام األمن الغذائي  8 17لمخاطر المجاعة  ويعاني 
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مليون  خص من انعدام األمن الغذائي  4 8  وضمن هذا العددص يعاني 2017الواردة في العرض العام ل حتياجات النسانية في عام 

الشديد ويتعرضون للموت جوعا  وفي الوقت نفسهص كانت فكبر فا ية للكوليرا في العالم تلقي بظ لها على ما يقرب من مليون  خص 

   2017عام بحلول نهاية 

مليون  خص في يناير/كانون  5 3إلى فكثر من الضعفص من  البرنامجوعلى مدار العامص زاد عدد األ خاص المتلقين للمساعدة من  -36

ز  2 7الثاني إلى   8 1تدريجيا عمليات تقديم األغذية المغذية المتخصصة إلى  البرنامجمليون  خص في فكتوبر/تشرين األول  ويُعّزل

 ف هر وخمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل 6طفل تتراوح فعمارهم بين  990 000بما في ذلك مليون  خصص 

من خ ل مجموعة  – البرنامجمن الحوامل والمرضعات  واستجابة ألسوف فا ية كوليرا في التاريخ المعاصرص اضطلع  840 000و

بية والمساعدة النسانية ووفّر الخدمات اللوجستية األساسية الخاصة بالنقل بعمليات نقل جوي منتظمة لإلمدادات الط –اللوجستيات 

 الجوي والبحري والبري لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرهما  

 وما زال الوضع النساني في اليمن هشا للغايةص حيث يتكرر انقطاع خطوط المداد بسلع حاسمة األهمية مثل األغذية والوقود واألدوية  -37

وفي نوفمبر/تشرين الثانيص فُتيح من جديد الوصول إلى ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء الوطني بعد فن منع حصار دام ث ثة 

من فسابيع من جانب التحالف الذي تقودب المملكة العربية السعودية الشحنات النسانية والتجارية من دخول البلد  وفدّى انتشار انعدام األ

خ ل العام  وفي بعض األحيانص اضطر  البرنامجواسع واالفتقار إلى إمكانية توصيل المساعدة النسانية إلى عرقلة عمليات على نطاق 

بسبب القيود المالية إلى تقليل الحصص المقدمة إلى المجموعات السكانية الضعيفة  ومن المتوقع فن يزداد عدد األ خاص  البرنامج

على زيادة العدد المستهدف  البرنامجص مما سيُجبر 2018مليون  خص في عام  4 8من الغذائي الشديد إلى الذين يعانون من انعدام األ

 من المستفيدين رغم التمويل المحدود  
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2017/EB.1/20 189 تحديث عن سياسة مكافحة التدليس والفساد 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2017/EB.1/21  189 2016ملخص فعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذيص 

   

 190 جدول األعمال الملحق األول
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 القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس جدول األعمال  

 2017فبراير/ باط  20 

  

 إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة في هيئة المكتب وتعيين المقرر 

)الهندص القائمة باء( لمنصب الرئيس لفترة  Anil Wadhwaانتَخب المجلسص وفقا ل ئحته الداخليةص سعادة السيد  

 سنة واحدة  وانتُخب السيد يوسف جحيل )الكويتص القائمة باء( عضوا مناوبا  

)هنغارياص القائمة هاء( نائبا للرئيس  وانتُخب السيد  Zoltán Kálmánوانتَخب المجلس السيد 

Evgeniy Vakulenko )عضوا مناوبا  )االتحاد الروسيص القائمة هاء 

 Angélica Jácome)ليبرياص القائمة فلف(ز والسيدة  Haruna-Rashid Kromahكما انتَخب المجلس السيد 

)هولنداص القائمة دال( كأعضاء في هيئة المكتب لفترة  Hans Hoogeveen)بنماص القائمة جيم(ز وسعادة الدكتور 

خالد  االنتخابية الث ث األخرى  وانتُخب المجلس كأعضاء مناوبين: السيد البرنامجسنة واحدةز يمثلون قوائم 

)األرجنتينص القائمة جيم(ز والسيدة  María Fernanda Silvaمحمد الطويل )مصرص القائمة فلف(ز والسيدة 

Miriam G. Lutz  )الواليات المتحدة األمريكيةص القائمة دال( 

)ليبرياص  Mohammed S.L. Sheriffعشرة من الئحته الداخليةص سعادة السيد  وعيَّن المجلسص وفقا للمادة الثانية

  2017القائمة فلف(ز مقررا للدورة العادية األولى لعام 

 2017فبراير/ باط  20 

  

ملخص فعمال  وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلسص التي سترد نقاطها األساسية في

 الدورة 

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2017/EB.1/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

فحاط المجلس علما بالعرض المقدم من المديرة التنفيذية  وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه  

 في ملخص فعمال الدورة 

 2017فبراير/ باط  20 

  

 قضايا السياسات

2017/EB.7/2 سياسة تغير المناخ 

 ( *WFP/EB.1/2017/4-A/Rev.1وافق المجلس على "سياسة تغير المناخ" ) 

 2017فبراير/ باط  20 
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2017/EB.1/3 السياسة البيئية 

 المعدَّلة (ص بصيغتها *WFP/EB.1/2017/4-B/1/Rev.1سياسة البيئية" )الوافق المجلس على " 

 2017فبراير/ باط  20 

  

2017/EB.1/4 سياسة التغذية 

 ( WFP/EB.1/2017/4-Cوافق المجلس على "سياسة التغذية" ) 

 2017فبراير/ باط  20 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2017/EB.1/5 ( 2019-2017ضميمة إلى خطة البرنامج لإلدارة )–  دعم البرامج واإلدارةاستخدام حساب تسوية 

استخدام حساب تسوية  –( 2019-2017لإلدارة ) البرنامجبعد فن نظر المجلس في الوثيقة "ضميمة إلى خطة  

 :قدص ف(WFP/EB.1/2017/5/1/Rev.1)دعم البرامج والدارة" 

ص كمبادرات مؤسسية حاسمةص من حساب تسوية مليون دوالر أمريكي 13.5وافق على مخصص قدرب  (1

مبادرة االمتياز في إدارة التكاليفز  (2تنفيذ خارطة الطريق المتكاملةز  (1البرامج والدارة من فجل: دعم 

 االستعدادز (4التقييمز  (3

فحاط علما بالمعلومات المحدَّثة عن آلية تمويل الخدمات المشتركة وتطلع إلى المزيد من االستعراضات  (2

 كجزء من خطط الدارة المقبلة 

 المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدةكما فحاط  (3

(WFP/EB.1/2017/5/2, WFP/EB.1/2017/11-B/2) ص وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية

 ( في هذا الشأن WFP/EB.1/2017/5/3, WFP/EB.1/2017/11-B/3والزراعة )

 2017فبراير/ باط  21 

 التقييمتقارير 

2017/EB.1/6 تقرير موجز عن تقييم سياسة البرنامج بشأن تنمية القدرات، ورد اإلدارة عليه 

لتنمية القدرات"  البرنامجفحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم سياسة  

(WFP/EB.1/2017/6-A/Rev.1( ص ورد الدارة عليه)WFP/EB.1/2017/6-A/Add.1 ص وحث على)

 ذ مزيد من الجراءات بشأن التوصياتص مع مراعاة االعتبارات التي فثارها المجلس فثناء مناقشته اتخا

 2017فبراير/ باط  21 

  

 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2017/EB.1/7  200618هايتي  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

مليون دوالر فمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة  6 56وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 هرا  15"تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة على الصمود"ص مع تمديدها لمدة  200618والنعاش في هايتي 

 ( WFP/EB.1/2017/8/2) 2018يونيو/حزيران  30إلى  2017فبريل/نيسان  1من 

 2017فبراير/ باط  21 
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2017/EB.1/8 (2021-2017السلفادور ) –لخطط االستراتيجية القطرية ا 

( WFP/EB.1/2017/7/4(" )2021-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للسلفادور ) 

 مليون دوالر فمريكي  88.8قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017فبراير/ باط  21 

  

2017/EB.1/9  (2021-2017إكوادور ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

(" 2021-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لكوادور ) 

(WFP/EB.1/2017/7/2/Rev.2)  مليون دوالر فمريكي  6 41قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017فبراير/ باط  21 

  

2017/EB.1/10  (2021-2017كولومبيا ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

(" 2021-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لكولومبيا ) 

(WFP/EB.1/2017/7/5/Rev1)  مليون دوالر فمريكي  84.5قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017فبراير/ باط  21 

  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2017/EB.1/11  (2021-2017زمبابوي ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

(" 2021-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي ) 

(WFP/EB.1/2017/7/7/Rev.1*)  مليون دوالر فمريكي  3 255قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017فبراير/ باط  22 

  

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2017/EB.1/12  200852أوغندا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

مليون دوالر فمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة والنعاش  90وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 2017يناير/كانون الثاني  1"المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة"ص مع تمديدها لمدة سنة من  200852في فوغندا 

 ( WFP/EB.1/2017/8/1/Rev.1) 2017ديسمبر/كانون األول  31إلى 

 2017فبراير/ باط  22 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2017/EB.1/13 تقرير موجز عن تقييم استجابة البرنامج ألزمة إيبوال: غينيا وليبريا وسيراليون، ورد اإلدارة عليه 

ألزمة إيبوال: غينيا وليبريا وسسسسيراليون"  البرنامجفحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم اسسسستجابة  

(WFP/EB.1/2017/6-B) ص ورد الدارة عليه(WFP/EB.1/2017/6-B/Add.1) وحث على اتخاذ مزيد ص

 من الجراءات بشأن التوصياتص مع مراعاة االعتبارات التي فثارها المجلس فثناء مناقشته 

 2017فبراير/ باط  22 
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 الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

2017/EB.1/14 ( ورد اإلدارة عليه 2015-2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لسري النكا ،) 

ً بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لسري  (" 2015-2011النكا ) يحيط المجلس علما

(WFP/EB.1/2017/6-C ص ورد الدارة عليه الوارد في الوثيقة)WFP/EB.1/2017/6-C/Add.1 ص ويحث

 لى اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصياتص مع مراعاة االعتبارات التي فثارها المجلس فثناء مناقشته ع

 2017فبراير/ باط  22 

  

2017/EB.1/15  (2020-2017بنغالديش ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

( **WFP/EB.1/2017/7/1(" )2020-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لبنغ ديش ) 

 مليون دوالر فمريكي  6 201قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017فبراير/ باط  22 

  

2017/EB.1/16  (2020-2017إندونيسيا ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

 "(2020-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لندونيسيا ) 

(WFP/EB.1/2017/7/3/Rev.2 بتكلفة إجمالية يتحملها ")مليون دوالر فمريكي  13قدرها  البرنامج 

 2017فبراير/ باط  22 

  

2017/EB.1/17  (2020-2017الصين ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

( WFP/EB.1/2017/7/8/Rev.1) ("2021-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للصين ) 

 مليون دوالر فمريكي  29.1قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017فبراير/ باط  23 

  

2017/EB.1/18  (2021-2017جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

(" 2021-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ) 

(WFP/EB.1/2017/7/6)  مليون دوالر فمريكي  3 85قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017فبراير/ باط  23 

  

 مسائل التسيير واإلدارة

2017/EB.1/19  المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامجتقارير وحدة التفتيش 

فحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة "تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات  

 (WFP/EB.1/2017/11-A).الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي" 

 2017فبراير/ باط  21 
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2017/EB.1/20  التدليس والفسادتحديث عن سياسة مكافحة 

فحاط المجلس علما بالوثيقة المعنونة "تحديث بشأن سياسة مكافحة التدليس والفساد"  

(WFP/EB.1/2017/11-B/1 ) 

 كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة

(WFP/EB.1/2017/5/2, WFP/EB.1/2017/11-B/2) وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ص

(WFP/EB.1/2017/5/3, WFP/EB.1/2017/11-B/3 في هذا الشأن ) 

 2017فبراير/ باط  21 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2017/EB.1/21  ،2016ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي 

"ص وسترد النسخة 2016للمجلس التنفيذي لعام عادية الثانية فعمال الدورة الوافق المجلس على "مشروع ملخص  

  WFP/EB.2/2016/16النهائية منه في الوثيقة 

 2017فبراير/ باط  23 
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 الملحق األول

 جدول األعمال

 )للموافقة(اعتماد جدول األعمال  -1

 أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقررانتخاب  -2

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة -3

 قضايا السياسات -4

 )للموافقة( سياسة تغير المناخ (ف

 )للموافقة( السياسة البيئية  (ب

 )للموافقة(سياسة التغذية  (ج

 )للعلم(خ صة السياسات المتعلقة بالخطة االستراتيجية  (د

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -5

  للموافقة( استخدام حساب تسوية دعم البرامج والدارة –( 2019-2017لإلدارة ) البرنامج خطةضميمة إلى( 

 )للنظر(تقارير التقييم  -6

 بشأن تنمية القدراتص ورد الدارة عليه البرنامج تقرير موجز عن تقييم سياسة (ف

 وسيراليونص ورد الدارة عليهألزمة إيبوال: غينيا وليبريا  البرنامجتقرير موجز عن تقييم استجابة  (ب

 (ص ورد الدارة عليه2015-2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لسري النكا ) (ج

 المسائل التشغيلية

 )للموافقة( الخطط االستراتيجية القطرية -7

 ( 2020-2017بنغ ديش) 

 ( 2021-2017الصين) 

 ( 2021-2017كولومبيا) 

 ( 2021-2017إكوادور) 

  (2021-2017)السلفادور 

 ( 2020-2017إندونيسيا) 

 ( 2021-2017جمهورية الو الديمقراطية الشعبية) 

 ( 2021-2017زمبابوي) 

 )للموافقة( المشروعات المقدمة إلى المجلس التنفيذي -8

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة والنعاش

  200618هايتي 

  200852فوغندا 

 )للعلم( المسائل التشغيليةتقارير المدير التنفيذي عن  -9

 (2016ديسمبر/كانون األول  31 -يناير/كانون الثاني  1المشروعات النمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي ) (ف

  200932السلفادور 

  200945زمبابوي 
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  200946زمبابوي 

ديسمبر/كانون  31 -يناير/كانون الثاني  1الزيادات في ميزانيات األنشطة النمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي ) (ب

 (2016األول 

 (2016ديسمبر/كانون األول  31 -يوليو/تموز  1التي وافق عليها المدير التنفيذي )العمليات الممتدة لإلغاثة والنعاش  (ج

  200980ليسوتو 

  200938سيراليون 

 -يوليو/تموز  1يها المدير التنفيذي )الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة والنعاش التي وافق عل (د

 (2016ديسمبر/كانون األول  31

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي فو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة  (ب

 (2016ديسمبر/كانون األول  31 -يوليو/تموز  1)

  المسائل التنظيمية واإلجرائية -10

  للعلم( (2018-2017المجلس التنفيذي لفترة السنتين )برنامج عمل( 

 مسائل التسيير واإلدارة -11

 )للنظر(البرنامج تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل  (ف

 )للنظر(تحديث عن سياسة مكافحة التدليس والفساد  (ب

 )للعلم(تقرير موجز عن استعراض مبادرة التعزيز التنظيمي "الوفاء بالغرض"  (ج

 )للموافقة( 2016ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي،  -12

 مسائل أخرى -13

  للعلم(إكوادور للبرنامج إلى تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي(  

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة -14



 القسم الثاني

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 قرارات وتوصيات الدورة السنوية

 2017للمجلس التنفيذي لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017يونيو/حزيران  15-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017يونيو/حزيران  15التاريخ: 

 اللغة األصلية: النكليزية

 من جدول األعمال 13البند 

WFP/EB.A/2017/13 

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

 

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

 هيئة مكتب المجلس التنفيذي

 السيد يوسف جحيل الرئيس:

 )الكويت(

 Zoltán Kálmánد السي نائب الرئيس:
 (هنغاريا)

 Evgeniy Vakulenkoالسيد  العضو المناوب:

 (التحاد الروسي)ا

 Haruna-Rashid Kromahالسيد  عضو:
 )ليبريا(

 السيد خالد محمد الطويل العضو المناوب:

 )مصر(

 Angélica Jácomeالسيدة  عضو:

 )بنما(

 María Fernanda Silvaة السيد العضو المناوب:

 )األرجنتين(

 Hans Hoogeveenسعادة الدكتور  عضو:

 )هولندا(

 Miriam G. Lutz السيدة العضو المناوب:
 )الواليات المتحدة األمريكية(

 Mafizur Rahmanالدكتور الطبيب  المقرر:
 )بنغ ديش(

 

http://executiveboard.wfp.org/
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 195 اعتماد جدول األعمال 

 195 تعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2017/EB.A/1  195 التنفيذي المديرم حظات افتتاحية من 

   

  تقارير السنويةال

2017/EB.A/2  195 2016تقرير األداء السنوي لعام 

   

  قضايا السياسات

2017/EB.A/3 195 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

2017/EB.A/4  196 في االستجابة النسانية الجماعية البرنامجتحديث عن دور 

2017/EB.A/5 196 خطة تنفيذ سياسة التغذية 

2017/EB.A/6 196 تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين 

   

  مسائل الموارد والمالية والميزانية

2017/EB.A/7  196 2016الحسابات السنوية المراجعة لعام 

2017/EB.A/8  197 تقارير الرقابةسياسة الكشف عن 

2017/EB.A/9 197 تعيين عضوين من فعضاء لجنة مراجعة الحسابات 

2017/EB.A/10 197 االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات 

2017/EB.A/11 198 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

2017/EB.A/12  198 التنفيذي بشأنهالتقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من المدير 

2017/EB.A/13  198 عليه البرنامجتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ال مركزيةص ورد إدارة 

2017/EB.A/14  198 عليه البرنامجتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن التغيرات في الموارد البشريةص ورد إدارة 

2017/EB.A/15  199 الحسابات الخارجيتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع 

2017/EB.A/16  31 –يناير/كانون الثاني  1) البرنامجتقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في 

 (2016ديسمبر/كانون األول 

199 

   

  تقارير التقييم

2017/EB.A/17 199 ص ورد الدارة عليه 2016السنوي لعام  التقييمتقرير ا 

2017/EB.A/18  199 موجز عن تقييم استراتيجية الشراكة المؤسسيةص ورد الدارة عليهتقرير 

2017/EB.A/19 199 حالة تنفيذ توصيات التقييم 
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 الصفحة  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2017/EB.A/20 ( 2021-2017الخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق) 200 

2017/EB.A/21  200 (2022-2017لناميبيا )الخطة االستراتيجية القطرية 

2017/EB.A/22 ( 2021-2017الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة) 200 

  

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2017/EB.A/23 ( 2020-2018الخطة االستراتيجية القطرية للبنان) 200 

2017/EB.A/24 ( 2018-2017الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للسودان) 200 

  

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2017/EB.A/25 ( 2020-2018الخطة االستراتيجية القطرية للكاميرون) 200 

 

  مسائل التسيير واإلدارة

2017/EB.A/26 200 تعيين المفتش العام ومدير مكتب الرقابة 

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

  

2017/EB.A/27  201 2017ملخص فعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

   

 202 جدول األعمال الملحق األول
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 القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 المفتش العام ومدير مكتب الرقابة و( تعيين  10اعتمد المجلس جدول األعمال مع إضافة البند  

 2017يونيو/حزيران  13و 12 

  

 تعيين المقرر 

 Mafizur Rahmanعيَّن المجلسص وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخليةص سعادة السيد الدكتور الطبيب  

   2017)بنغ ديشص القائمة باء( مقررا للدورة السنوية لعام 

 2017يونيو/حزيران  12 

  

وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلسص التي سترد نقاطها األساسية في ملخص 

 فعمال الدورة 

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2017/EB.A/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

المقدم من المدير التنفيذي  وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه فحاط المجلس علما بالعرض  

 في ملخص فعمال الدورة 

 2017يونيو/حزيران  12 

  

 التقارير السنوية

2017/EB.A/2  2016تقرير األداء السنوي لعام 

(ص مع م حظة فنه يتضمن WFP/EB.A/2017/4ص )2016وافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام  

ص للبرنامجمن النظام األساسي  3-في تلك السنة  وطلب المجلسص وفقا للمادة السادسة البرنامجسج   ام  ألداء 

ص وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي EB.A/11/2004و EB.A/2/2000وعم  بقراريه 

E/2013/L.17الثامنة واألربعين بعد المائة المعقودة في  ص وقرار مجلس منظمة األغذية والزراعة في دورته

إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة  2016ص إحالة تقرير األداء السنوي لعام 2013عام 

  2016األغذية والزراعةص مشفوعا بهذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام 

 2017يونيو/حزيران  12 

  

 قضايا السياسات

2017/EB.A/3 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

إن المجلس التنفيذيص وقد نظر في الوثيقة المعنونة "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة"  

(WFP/EB.A/2017/5-A/1:) 

التقدم المحرز في خارطة الطريق المتكاملةص التي يستر د فيها التصميم النهائي لهيكل  الحظ (1

ميزانيات الحوافظ القطرية والخطط االستراتيجية القطرية بالتجربة المكتسبة من الخطط 

 االستراتيجية القطرية التجريبية المتضمنة ميزانيات حوافظ قطرية تجريبيةز

زيادة مرونة الجدول الزمني لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملةص حيث اقتراح األمانة بشأن  الحظ (2

يناير/كانون  1ستستمر بعض المكاتب القطرية في تنفيذ المشروعات في إطار النظام الحالي بعد 

ص في الوقت الذي ستحافظ فيه على التزامها باالنتقال تماما إلى إطار خارطة الطريق 2018الثاني 

ر فن ينفَّذ هذا االقتراحز2019اير/كانون الثاني ين 1المتكاملة بحلول   ص وقّرل

( ستقتضي توسيع االستثناءات من بعض فحكام ال ئحة العامة والنظام المالي التي 2فن النقطة الحظ  (3

فيما يتعلق بالخطط االستراتيجية  2017وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 
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يزانيات حوافظ قطرية تجريبيةص لتشمل جميع الخطط االستراتيجية القطريةص القطرية المتضمنة م

والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةص والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقاليةص وعمليات 

 ز2018الطوارئ المحدودة في عام 

عليه في الدورة العادية  من المدير التنفيذي فن يقدم اقتراحا رسميا بهذا الخصوص للموافقة طلب (4

 ز2017الثانية للمجلس في عام 

م في الدورة العادية الثانية للمجلس في عام  الحظ (5 اقتراحات بشأن التفويضات  2017فن األمانة ستقدّل

المؤقتة للسلطاتص ومبادئ لتوجيه تطبيق االسترداد الكامل للتكاليف تطبيقا مؤقتا في الخطط 

طط االستراتيجية القطرية المؤقتةص والخطط االستراتيجية القطرية االستراتيجية القطريةص والخ

 ز2018المؤقتة االنتقاليةص وعمليات الطوارئ المحدودة في عام 

 89ص كتدبير مؤقتص على إجراءات موافقة المجلس بالمراسلةص على النحو المحدد في الفقرة وافق (6

ضرورية لميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة جميع التنقيحات ال (1من هذب الوثيقةص من فجل ما يلي: 

والنعاشص والمشروعات النمائيةص والبرامج القطرية التي يبدف نفاذها بعد هذب الدورة حتى 

التمديدات الزمنية للخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية  (2ز 2019يناير/كانون الثاني  1

 ز2019حتى يونيو/حزيران  2018اعتبارا من يناير/كانون الثاني 

م إلى المجلس التعدي ت النهائية المقترح إدخالها على ال ئحة العامة والنظام  طلب (7 من األمانة فن تقدّل

 2018الماليص وتفويضات السلطات المنقحة من فجل الموافقة عليها في دورته العادية الثانية لعام 

 ز2019ي يناير/كانون الثان 1لكي تصبح سارية المفعول في 

من األمانة إصدار جدول زمني لنجاز وتقديم إطار النتائج المؤسسية المنقح وجدول زمني  طلب (8

 ونماذج لإلب أ بموجب إطار النتائج المؤسسية الجديد 

كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  13 

  

2017/EB.A/4  اإلنسانية الجماعيةتحديث عن دور البرنامج في االستجابة 

في االستجابة النسانية الجماعية"  البرنامجفحاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث عن دور  

(WFP/EB.A/2017/5-B)  

 2017يونيو/حزيران  13 

  

2017/EB.A/5 خطة تنفيذ سياسة التغذية 

 ( WFP/EB.A/2017/5-Cفحاط المجلس علما بالوثيقة "خطة تنفيذ سياسة التغذية" ) 

 2017يونيو/حزيران  13 

  

2017/EB.A/6 تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين 

 ( WFP/EB.A/2017/5-Dفحاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين" ) 

 2017يونيو/حزيران  13 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2017/EB.A/7  2016الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 إن المجلس:  

ص مقترنة بتقرير مراجع الحسابات 2016لعام  للبرنامجعلى الحسابات السنوية المراجعة وافق  (1

 )ب( من النظام األساسيز 6 –الخارجيص عم  بالمادة الرابعة عشرة 
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لشطب مبالغ  2016دوالرا فمريكيا من الحساب العام في عام  4 387 30 371استخدام  الحظ (2

 مستحقة القبضز

تشكل جزءا من النفقات التشغيلية في نفس  2016فن خسائر ما بعد التسليم للسلع في عام  الحظ (3

 الفترة 

ة لألمم المتحدة كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزاني 

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  13 

  

2017/EB.A/8 سياسة الكشف عن تقارير الرقابة 

وافق المجلسص وبأثر فوريص على التنقيحات المقترحة على "سسسياسسسة الكشسسف عن تقارير الرقابة" الواردة في  

قة  قارير WFP/EB.A/2017/6-B/1 + Corr.1الوثي ع نطاق في إجراءات الكشسسسسسسف عن ت ص والتي توسسسسسسسّ

ص في "سسسسسسياسسسسسسة الكشسسسسسف عن تقارير 2012الثانية لعام  العادية التحقيقات التي وافق عليها المجلس في دورته

 (ص لتشمل تقارير االستعراضات االستباقية للنزاهة WFP/EB.2/2012/4-A/1الرقابة" )

ص على النحو المشسسسار إليه في سسسسياسسسسة الكشسسسف هذبص هي فدوات البرنامجوذكَّر المجلس بأن تقارير الرقابة في 

لذا ينبغيص عند إتاحة في تقرير منهاص توّخي فقصسسسسسسى قدر من الحيطة وحماية إدارية داخلية ووثائق سسسسسسسريةز و

 الحقوق المشروعة للدول األعضاء 

السسسسسسستعراضسسسسسسهاص البرنامج وفكد المجلس مجددا فنه ينبغي على في دولة عضسسسسسسو تتاح لها تقارير الرقابة في 

 بموجب هذب السياسةص فن تحافظ على سرية المعلومات الواردة فيها 

المجلس من األمانة وضسسسسع وتنظيم آلية لب أ الدول األعضسسسساء فورا باسسسسستكمال في تقرير من تقارير  وطلب

 االستعراضات االستباقية للنزاهة فو من تقارير التحقيقات 

وطلب المجلس من األمانة فيضسسا تنظيم إجراءات تتيح للممثلين الدائمين الوصسسول إلى تقارير االسسستعراضسسات 

 للنزاهة وتقارير التحقيقات بناء على طلب يُقدَّم إلى مكتب المفتش العام االستباقية 

كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

األغذية والزراعة لألمم المتحدة لجنة المالية لمنظمة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/9 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات 

 :الحساباتوافق المجلس التنفيذي على المر حين التاليين لعضوية لجنة مراجعة  

  السيدPedro Guazo المكسيك(ز( 

  السيدةAgnieszka Słomka-Gołębiowska  )بولندا( 

يوليو/تموز  29وتنتهي في  2017يوليو/تموز  30وستكون فترة عضوية كل منهما ث ث سنوات تبدف في 

2020  

لألمم المتحدة كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/10 االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات 

 ( WFP/EB.A/2017/6-D/1وافق المجلس على "االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات" ) 
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كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/11 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

 ( WFP/EB.A/2017/6-E/1علما بالوثيقة "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" )فحاط المجلس  

كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

ة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لجنة المالية لمنظم

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/12 التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من المدير التنفيذي بشأنه 

والحظ فنه بناء  (WFP/EB.A/2017/6-F/1) للمفتش العام"فحاط المجلس علما بالوثيقة "التقرير السنوي  

ص لم تُحدَّد في فوجه ضعف مهمة في عمليات الرقابة الداخليةص 2016على عمل الرقابة المنفذ والمبلغ عنه في عام 

ص من  أنها فن تؤثر بصورة خطيرة على إنجاز فهدافه البرنامجوالحوكمةص وإدارة المخاطر القائمة في فرجاء 

 .االستراتيجية والتشغيلية

 وحث المجلس الدارة على اغتنام فرص التحسين التي فبرزها التقرير 

كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لجنة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/13 ورد إدارة البرنامج عليه ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الالمركزية 

فحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ال مركزية"  

(WFP/EB.A/2017/6-G/1*) عليه الوارد في الوثيقة البرنامجص ورد إدارة 

WFP/EB.A/2017/6-G/1/Add.1/Rev.1 ص وحث على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصياتص مع

 .فثناء مناقشته مراعاة االعتبارات التي فثارها المجلس

كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  13 

  

2017/EB.A/14 ورد إدارة البرنامج عليه ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن التغيرات في الموارد البشرية 

فحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن التغيرات في الموارد البشرية"  

(WFP/EB.A/2017/6-H/1*)ةعليه الوارد في الوثيق البرنامج ص ورد إدارة 

WFP/EB.A/2017/6-H/1/Add.1 ص وحث على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصياتص مع مراعاة

 .ارها المجلس فثناء مناقشتهاالعتبارات التي فث
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كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  13 

  

2017/EB.A/15 تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي 

" فحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي 

(WFP/EB.A/2017/6-I/1/Rev.1)  

فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة كما  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  13 

  

2017/EB.A/16 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج 

 (2016ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 البرنامجفحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في  

وتطلع إلى تلقي   (WFP/EB.A/2017/6-J/1)("2016ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 .2017تحديثات بشأن نموذج التمويل بالسلف الكلية في عام 

كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.A/2017/5-A/2 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2017/5-A/3 وWFP/EB.A/2017/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3 في هذا الشأن ) 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

 تقارير التقييم

2017/EB.A/17 ورد اإلدارة عليه2016 تقرير التقييم السنوي لعام ، 

( ورد الدارة *WFP/EB.A/2017/7-A" )2016فحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير التقييم السنوي لعام  

ص وحث على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن WFP/EB.A/2017/7-A/Add.1عليه الوارد في الوثيقة 

 فثناء مناقشته التوصياتص مع مراعاة االعتبارات التي فثارها المجلس 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/18 تقرير موجز عن تقييم استراتيجية الشراكة المؤسسية، ورد اإلدارة عليه 

فحسسسسسساط المجلسسسسسسس علمسسسسسسا بالوثيقسسسسسسة "تقريسسسسسسر مسسسسسسوجز عسسسسسسن تقيسسسسسسيم اسسسسسسستراتيجية الشسسسسسسراكة المؤسسسسسسسسية"  

(WFP/EB.A/2017/7-B*)  ورد الدارة عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوراد فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي الوثيقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

WFP/EB.A/2017/7-A/Add.1/Rev.1 ص وحسسسسسسث علسسسسسسى اتخسسسسسساذ مزيسسسسسسد مسسسسسسن الجسسسسسسراءات بشسسسسسسأن

 التوصياتص مع مراعاة االعتبارات التي فثارها المجلس فثناء مناقشته 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/19 حالة تنفيذ توصيات التقييم 

 ( WFP/EB.A/2017/7-C/Rev.1المجلس علما بالوثيقة المعنونة "حالة تنفيذ توصيات التقييم" ) فحاط 
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 2017يونيو/حزيران  14 

  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2017/EB.A/20 (2021-2017االستراتيجية القطرية لموزامبيق ) ةالخط 

(" 2021-2017) موزامبيقلوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية  

(WFP/EB.A/2017/8-A/3بتكلفة إجمالية يتحملها ا ) مليون دوالر فمريكي  7 167قدرها لبرنامج 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/21  (2022-2017ناميبيا )لالخطة االستراتيجية القطرية 

( WFP/EB.A/2017/8-A/4(" )2021-2017)وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لناميبيا  

 م يين دوالر فمريكي  6قدرها لبرنامج بتكلفة إجمالية يتحملها ا

 2017يونيو/حزيران  14 

  

2017/EB.A/22 ( 2021-2017الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة) 

(" 2021-2017تنزانيا المتحدة )وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية  

(WFP/EB.A/2017/8-A/5بتكلفة إجمالية يتحملها ا ) مليون دوالر فمريكي  7 455قدرها لبرنامج 

 2017يونيو/حزيران  14 

  

 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2017/EB.A/23 (2020-2018لبنان )ل الخطة االستراتيجية القطرية  

( WFP/EB.A/2017/8-A/2(" )2020-2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للبنان ) 

 مليون دوالر فمريكي  6 889قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017يونيو/حزيران  15 

  

2017/EB.A/24  (2018-2017)الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للسودان 

(" 2018-2017وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للسودان ) 

(WFP/EB.A/2017/8-Bبتكلفة إجمالية يتحملها ا ) مليون دوالر فمريكي  7 592قدرها لبرنامج 

 2017يونيو/حزيران  15 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2017/EB.A/25  (2020-2018االستراتيجية القطرية للكاميرون )الخطة 

(" 2020-2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للكاميرون ) 

(WFP/EB.A/2017/8-A/1بتكلفة إجمالية يتحملها ا ) مليون دوالر فمريكي  9 182قدرها لبرنامج 

 2017يونيو/حزيران  15 
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 مسائل التسيير واإلدارة

2017/EB.A/26  تعيين المفتش العام ومدير مكتب الرقابة 

بناء على توصية المدير التنفيذيص وافق المجلس على تعيين السيدة  

Patricia Ann Kikuko (Kiko) Harvey  الواليات المتحدة األمريكية( في منصب المفتش العام ومدير(

  2021إلى فغسطس/آب  2017مكتب الرقابة لفترة فربع سنوات من سبتمبر/فيلول 

 2017يونيو/حزيران  15 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2017/EB.A/27  2017للمجلس التنفيذي لعام  األولىملخص أعمال الدورة العادية 

"ص وسترد 2017للمجلس التنفيذي لعام عادية األولى وافق المجلس على "مشروع ملخص فعمال الدورة ال 

  WFP/EB.1/2017/15النسخة النهائية منه في الوثيقة 

 2017يونيو/حزيران  15 
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 الملحق األول

 جدول األعمال

 )للموافقة(اعتماد جدول األعمال  -1

 تعيين المقرر -2

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  -3

 التقارير السنوية -4

  للموافقة( 2016تقرير األداء السنوي لعام( 

 قضايا السياسات -5

 )للموافقة(تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة  (ف

 ر()للنظفي االستجابة النسانية الجماعية  البرنامجتحديث عن دور  (ب

 )للنظر(خطة تنفيذ سياسة التغذية  (ج

 )للنظر(تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين  (د

 )للعلم(لفيروس نقص المناعة البشرية واليدز  البرنامجتحديث عن تصدي  (ب

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -6

 )للموافقة( 2016الحسابات السنوية المراجعة لعام  (ف

 )للموافقة(سياسة الكشف عن تقارير الرقابة  (ب

 )للموافقة(تعيين عضوين من فعضاء لجنة مراجعة الحسابات  (ج

 )للموافقة(االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات  (د

 )للنظر(التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات  (ب

 )للنظر( ومذكرة من المدير التنفيذي بشأنه  )للنظر(التقرير السنوي للمفتش العام  (و

 )للنظر(عليه  البرنامج ورد إدارة )للنظر(صات الخارجي عن ال مركزية تقرير مراجع الحساب (ز

 )للنظر(عليه  البرنامج ورد إدارة )للنظر(صتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن التغيرات في الموارد البشرية  (ح

 )للنظر(تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي  (ط

( 2016ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)البرنامج تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في  (ي

 )للنظر(

)ح(  4-والثالثة عشرة 4-تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات والعفاءات من التكاليف )المادتان الثانية عشرة (ك

 )للعلم(من ال ئحة العامة( 

 لتقييمتقارير ا -7

 )للنظر( ص ورد الدارة عليه2016تقرير التقييم السنوي لعام  (ف

  )للنظر(تقرير موجز عن تقييم استراتيجية الشراكة المؤسسيةص ورد الدارة عليه  (ب

 )للنظر(حالة تنفيذ توصيات التقييم  (ج

 المسائل التشغيلية -8

 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية  (ف

 ( 2020-2018الكاميرون) 

 (2020-2018) لبنان 

 ( 2021-2017موزامبيق) 

 ( 2022-2017ناميبيا) 

 ( 2021-2017جمهورية تنزانيا المتحدة) 
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 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة  (ب

 ( 2018-2017السودان) 

 )للعلم( المشروعات الموافق عليها عن طريق المراسلة (ج

  200844الصومال  – والنعاشالزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة 

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -9

 ( 2018-2017برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) )للعلم( 

 مسائل التسيير واإلدارة -10

 كلمة الهيئات الممثلة للموظفين فمام المجلس (ف

 )للعلم( 2016ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1 تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة (ب

 )للعلم(تحديث عن  راء األغذية  (ج

 )للعلم( تقرير إحصائي عن تشكيل م ك الموظفين الفنيين الدوليين والفئات العليا (د

 )للعلم(التقرير األمني  (ب

 )للموافقة(تعيين المفتش العام ومدير مكتب الرقابة  (و

 )للموافقة( 2017للمجلس التنفيذي لعام  األولىملخص أعمال الدورة العادية  -11

 مسائل أخرى -12

  تقرير  فوي عن الزيارة الميدانية المشتركة للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق األمم المتحدة

للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص وهيئة األمم المتحدة للمرفةص وبرنامج 

 )للعلم(األغذية العالمي إلى نيبال 

 حقق من القرارات والتوصيات المعتمدةالت -13
 

 



 القسم الثالث

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية

 2017 للمجلس التنفيذي لعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16-13روما، 

 عامالتوزيع: 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16التاريخ: 

 اللغة األصلية: النكليزية

 من جدول األعمال 11البند 

WFP/EB.2/2017/11  

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

 

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

 هيئة مكتب المجلس التنفيذي

 السيد يوسف جحيل الرئيس:

 )الكويت(

 Zoltán Kálmánد السي نائب الرئيس:
 (هنغاريا)

 Evgeniy Vakulenkoالسيد  العضو المناوب:

 (التحاد الروسي)ا

 Haruna-Rashid Kromahالسيد  عضو:
 )ليبريا(

 السيد خالد محمد الطويل العضو المناوب:

 )مصر(

 Angélica Jácomeالسيدة  عضو:

 )بنما(

 María Fernanda Silvaة السيد العضو المناوب:

 )األرجنتين(

 Hans Hoogeveenسعادة الدكتور  عضو:

 )هولندا(

 Miriam G. Lutz السيدة العضو المناوب:
 )الواليات المتحدة األمريكية(

 Angélica Jácomeالسيدة  المقرر:

 )بنما(

 

http://executiveboard.wfp.org/
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 208 اعتماد جدول األعمال 

 208 تعيين المقرر 

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2017/EB.2/1  208 التنفيذي المديرم حظات افتتاحية من 

   

  قضايا السياسات

2017/EB.2/2 208 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

2017/EB.2/3 210 سياسة االستعداد للطوارئ 

2017/EB.2/4  210 الوكاالت التي توجد مقارها في روماتقرير مرحلي عن التعاون بين 

2017/EB.2/5 210 تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية 

   

  مسائل الموارد والمالية والميزانية

2017/EB.2/6  210 (2020–2018لإلدارة ) البرنامجخطة 

2017/EB.2/7 211 االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات 

   

  التقييمتقارير 

2017/EB.2/8 ( 2017–2016تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات) 211 

   

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2017/EB.2/9 211 (2022–2018) الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو 

2017/EB.2/10  211 (2021–2018)الخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال 

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2017/EB.2/11 ( ص ورد الدارة عليه2016–2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان) 212 

2017/EB.2/12  212 (2020–2018)الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان 

2017/EB.2/13 212 (2022–2018ألوغندا ) القطرية الخطة االستراتيجية 

   

  الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

2017/EB.2/14 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا) 212 

2017/EB.2/15 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار) 212 

   

 212 أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال 

2017/EB.2/16 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية قيرغيزستان)  
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 الصفحة  

2017/EB.2/17 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لدولة فلسطين) 213 

2017/EB.2/18  213 (2020–2018الس مية )الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية إيران 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2017/EB.2/19 ( 2020–2018الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية ففريقيا الوسطى) 213 

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2017/EB.2/20 213 (2020–2018الكونغو الديمقراطية ) الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية 

   

  المسائل التنظيمية واإلجرائية

2017/EB.2/21 ( 2019–2018برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 213 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2017/EB.2/22  213 2017ملخص فعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

   

  أخرى مسائل

2017/EB.2/23 213 بدل سكن المدير التنفيذي 

   

 214 جدول األعمال الملحق األول
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 القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس جدول األعمال  

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  13 

  

 تعيين المقرر 

)بنماص القائمة  Angélica Jácomeعيَّن المجلسص وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخليةص سعادة السيدة  

   2017جيم( مقررا للدورة العادية الثانية لعام 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  13 

  

د في ملخص فعمال الدورة وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير   في ضوء مداوالت المجلس التي سترل

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2017/EB.2/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

فحاط المجلس علما بالعرض المقدم من المدير التنفيذي  وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه  

 فعمال الدورة في ملخص 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  13 

  

 قضايا السياسات

2017/EB.2/2 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

 خارطة الطريق المتكاملة" عنبعد فن نظر المجلس في الوثيقة "تحديث  

(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1) القطرية" ص وإذ يشير إلى قراراته بشأن "سياسة الخطط االستراتيجية

(WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1 "ص و"استعراض الطار المالي)

(WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1 "ص و"تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة)

(WFP/EB.A/2017/5-A/1:ص فإنه) 

بأنه بينما ستواصل مكاتب قطرية معيَّنة تنفيذ النظام القائم على المشروعاتص فإن الخطة  فحاط علما (1

تيجية القطريةص والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتةص والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االسترا

والتي  –االنتقاليةص وطرائق عمليات الطوارئ المحدودةص بما في ذلك ميزانيات الحوافظ القطرية 

الطريق والمتوقعة في خارطة  –يشار إليها فيما بعد باسم "إطار الخطط االستراتيجية القطرية" 

 ز2017بعد مرحلة تجريبية في عام  2018المتكاملةص سيتم إدخالها في عام 

بتقدم خارطة الطريق المتكاملةص والتي ساعدت فيها الخبرة المكتسبة من تنفيذ خطط  فحاط علما (2

استراتيجية قطرية تجريبيةص وخطة استراتيجية قطرية واحدة مؤقتةص على إثراء وتنقيح تصميم هياكل 

ات الحوافظ القطريةص والخطط االستراتيجية القطريةص والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةص ميزاني

ر فن تنتهي مرحلتها التجريبية في  ص مشيرا إلى فنها سوف تنفَّذ 2017ديسمبر/كانون األول  31وقّرل

دة فيما  تبقى من بعد ذلك على فنها خطط استراتيجية قطرية وخطط استراتيجية قطرية مؤقتة موحَّ

 مدتهاز

م في الدورة السنوية لعام ذّكر  (3 م في الدورة العادية 2017بطلبه إلى المدير التنفيذيص الذي قُدّل ص بأن يقدّل

مقترحات تتعلق بتطبيق ال ئحة العامة والنظام المالي من فجل السماح بتنفيذ إطار  2017الثانية لعام 

م فيضا في الدورة  ص فض 2018الخطط االستراتيجية القطرية في عام  عن التزام األمانة بأن تقدّل

مقترحات تتعلق بمبادئ يستر د بها االسترداد الكامل للتكاليف بصورة  2017العادية الثانية لعام 

ص مع تفويضات مؤقتة للسلطة المقترحة للمدير التنفيذي بالنسبة لعمليات تُنفذ 2018مؤقتة خ ل عام 

 قطريةزفي إطار الخطط االستراتيجية ال

في الدورة العادية الثانية لعام  للبرنامجبأن من المتوقع تعديل ال ئحة العامة والنظام المالي ذّكر  (4

 ص ووافق على: 2018
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استمرار تطبيق ال ئحة العامة والنظام المالي الحاليين على المكاتب القطرية التي تُنفذ النظام  (1

 الحالي القائم على المشروعاتز

 وبالنسبة للبلدان التي تعمل في إطار الخطط االستراتيجية القطرية:  (2

التطبيق المؤقت ألحكام ال ئحة العامة والنظام المالي التي تحيل إلى فئات البرامج  (ف

 الحالية كما لو كانت مثل هذب الحاالت تتعلق بإطار الخطط االستراتيجية القطريةز

 1-1من ال ئحة العامة والمادتين  4 - عشرةاالستثناءات من فحكام المادة الثالثة  (ب

من النظام المالي فيما يتعلق بفئات التكاليف واالسترداد الكامل للتكاليف كي  5-4و

 ( فدنابز5تسمح بتطبيق المبادئ المشار إليها في الفقرة )

ر (5 ص تمديد العمل 2018ص إلى حين تعديل ال ئحة العامة والنظام المالي في الدورة العادية الثانية لعام قرَّ

 (158)بالمبادئ التي وافق عليها المجلس من قبل لغرض الخطط االستراتيجية القطرية التجريبيةص

ص باستثناء تلك المبادئ التي 2018لتشمل إطار الخطط االستراتيجية القطرية المعمول به في عام 

 و التالي: صيغت فيما يتعلق باالسترداد الكامل للتكاليفص والتي تُطبَّق على النح

 تُطبَّق فئات التكاليف العالية المستوى التالية على جميع فنواع المساهمات: (1

 يل والتنفيذص التي تمثل التكاليف التشغيلية للمساهمةزوتكاليف التح (ف

تكاليف الدعم المبا رة المعدَّلةص في نسبة مئوية محددة لكل بلد من تكاليف التحويل  (ب

بالنسبة لجميع األنشطةص باستثناء ما يتعلق بالخدمات والتنفيذ الخاصة بالمساهمة 

المشتركة الصادر بشأنها تكليفص والتي ستُطبَّق عليها نسبة مختلفة من تكاليف الدعم 

المبا رة المعدلة نظرا للطريقة التي رصدت بها التكاليف في الميزانية بالنسبة لهذب 

 األنشطةز

دة يقررها المجلس لتكاليف تكاليف الدعم غير المبا رةص في نسبة مئوي (ج ة موحَّ

التحويل والتنفيذ وتكاليف الدعم المبا رة المعدلة الخاصة بالمساهمة  وبرغم ما 

تقدَّمص يمكن فن تختلف نسبة تكاليف الدعم غير المبا رة التي يقررها المجلسص 

كإجراء مؤقت إلى حين النظر في دور التمويل الخارج عن الميزانية في الدورة 

ص عن طريق مواصلة استخدام الصناديق االستئمانية 2018ية الثانية لعام العاد

والحسابات الخارجة عن الميزانية في الحاالت التي استخدمت فيها من قبل لتمويل 

 فنشطة تعتبر اآلن جزءا من إطار الخطط االستراتيجية القطريةز

مقبولة فخرى لتغطية كامل تكاليف وتوفّلر جميع الجهات المانحة مبالغ نقدية كافية فو موارد  (2

 فدناب على خ ف ذلكز 3التشغيل والدعم المتعلقة بمساهماتهاص ما لم تنص الفقرة الفرعية 

ويستمر تطبيق االستثناءات المنصوص عليها حاليا بالنسبة ل سترداد الكامل للتكاليفص  (3

مة وفقا للممارسات الحالية  ح( من ال ئحة العا) – )هـ( 4 - والواردة في المادة الثالثة عشرة

ونظرا ألن فئة تكاليف الدعم المبا رة لن توجد بعد اآلن بالنسبة للبرامج العاملة في إطار 

)ز( من ال ئحة العامةص فإن  4 - الخطط االستراتيجية القطريةص بموجب المادة الثالثة عشرة

لتكاليف التي كانت "تكاليف الدعم المبا رة" تعنيص ألغراض العفاء من الترخيصص "ا

ستشكل قبل تطبيق إطار الخطط االستراتيجية القطرية تكاليف دعم مبا رة"ص كما فن سلطة 

المدير التنفيذي لتخفيض تكاليف الدعم غير المبا رة فو العفاء منها بالنسبة لمثل هذب 

تشمل )ز( من ال ئحة العامةص  4 - المساهماتص المسموح بها بموجب المادة الثالثة عشرة

 تكاليف الدعم المبا رة المعدلةز

ص على التفويضات 2020فبراير/ باط  29إلى  2018يناير/كانون الثاني  1ص بالنسبة للفترة من وافق (6

المؤقتة للسلطة للمدير التنفيذي التي وردت في الملحق الثاني للتحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1) فنه ستتم الموافقة على تفويضات دائمة للسلطة ص مشيرا إلى

يجريه المجلس التنفيذي في دورته العادية للتفويضات المؤقتة للسلطة للمدير التنفيذي بعد استعراض 

 ز 2020األولى لعام 

ط لتقديم خطط استراتيجية قطرية إلى المجلس التنفيذي للموافقة  ف ار (7 إلى فن مكاتب قطرية معيَّنة تخّطل

ففادت بأنهاص حرصا على االنتقال بمزيد من الكفاءة إلى  2018في الدورة العادية األولى لعام عليها 

إطار الخطط االستراتيجية القطريةص تفّضل البدء بتنفيذ خططها االستراتيجية القطرية اعتبارا من 

م للموافقة   ولتيسير ذلكص يطلب المجلس التنفيذي من األمانة فن تقدّل 2018يناير/كانون الثاني  1

من الئحته الداخليةص خططا استراتيجية قطرية مؤقتة قصيرة  8 - بالمراسلةص وفقا للمادة التاسعة

األجل تعرض بالتفصيل فنشطة يُراد تنفيذها لتلك البلدان ضمن إطار خارطة الطريق المتكاملة في 

                                                      
  5ص الفقرة EB.2/7/2016ص القرار WFP/EB.2/2016/15انظر الوثيقة  (158)
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ضا إلى فنه يمكن فن ص وف ار في2018مارس/آذار  31إلى  2018يناير/كانون الثاني  1 الفترة من

ص والتي سوف 2018مشروعات القديم في عام التتبع عملية مماثلة بالنسبة لبلدان تعمل في إطار نظام 

م خططا استراتيجية قطرية فو خططا استراتيجية قطرية مؤقتة إلى المجلس التنفيذي للموافقة  تقدّل

  2019عليها في دورته العادية األولى لعام 

المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية كما فحاط  

(WFP/EB.2/2017/4-A/2 وWFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2 وWFP/EB.2/2017/10-A/2ص)

وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.2/2017/4-A/3 وWFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3 وWFP/EB.2/2017/10-A/3 )

 .في هذا الشأن

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

2017/EB.2/3 سياسة االستعداد للطوارئ 

للطوارئ من فجل تقديم استجابة  البرنامجوافق المجلس على "سياسة االستعداد للطوارئ: تعزيز استعداد  

  (WFP/EB.2/2017/4-B/Rev.1) فعالة"

 2017الثاني نوفمبر/تشرين  14 

  

2017/EB.2/4 تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما 

فحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما"  

(WFP/EB.2/2017/4-C ) 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

2017/EB.2/5  خطة تنفيذ سياسة التغذيةتحديث عن 

 ( WFP/EB.2/2017/4-Dفحاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية" ) 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2017/EB.2/6 ( 2020–2018خطة البرنامج لإلدارة) 

(" 2020–2018لإلدارة ) البرنامجبعد فن نظر المجلس في الوثيقة "خطة  

(WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1:ص فإنه) 

مليار  7 5يفترض مستوى من التمويل قدرب  2018بأن اعتماد دعم البرامج والدارة لعام  أحاط علما (1

 ز2018دوالر فمريكي في عام 

ص 2018مليارات دوالر فمريكي لعام  0 9باالحتياجات التشغيلية المتوقعة البالغة  أحاط علما (2

مع التمويل المتوقعص على النحو المبين في  البرنامجومقترحات تحديد األولويات لمواءمة فنشطة 

 (ز2020–2018القسم الثالث من خطة الدارة )

ص و"الخدمات المقدمة للعمليات"ص "االستراتيجية والوجهة" على إنشاء بنود االعتمادوافق  (3

 و"الحوكمةص والرقابة المستقلةص وجمع التبرعات"ز

مليون دوالر فمريكيص على فن  4 335بمبلغ  2018على اعتماد لدعم البرامج والدارة لعام وافق  (4

 يُخصَّص على النحو التالي:

 مليون دوالر فمريكي 2 48    االستراتيجية والوجهة

 مليون دوالر فمريكي 1 200    عملياتالخدمات المقدمة لل

 مليون دوالر فمريكي 1 87  الحوكمةص والرقابة المستقلةص وجمع التبرعات

 مليون دوالر أمريكي 335.4      المجموع

 على االستخدامات التالية لحساب تسوية دعم البرامج والدارة: وافق (5
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 ستجابة العاجلةم يين دوالر فمريكي إلى احتياطي حساب اال 9تحويل مبلغ 

 م يين دوالر فمريكي إلى الحساب الخاص لرفاب الموظفين 8تحويل مبلغ 

 مليون دوالر فمريكي للمبادرات المؤسسية الحاسمة 6 35تخصيص مبلغ 

في المائة لعام  5 6على معدل مؤسسي واحد السترداد تكاليف الدعم غير المبا رة قدرب  وافق (6

 ز2018

للسلع  البرنامجطاق خطة االحتفاظ بالتأمين الذاتي من لحظة است م على اقتراح بتوسيع ن وافق (7

وحتى تسليمها مادياص وعلى توفير التغطية للخسائر التي ال يمكن التأمين عليها بموجب تغطية تأمينية 

 خارجيةز 

ص 2018مليون دوالر فمريكي لسلف الخدمات المؤسسية بدءا من عام  82على سقف قدرب  وافق (8

 استعراض ذلك كجزء من خطط الدارة المقبلةز ويتطلع إلى

للمدير التنفيذي بتعديل مكّون دعم البرامج والدارة في الميزانية تبعا ألي تغيّر في مستوى  أذن (9

 في المائة من التغير المتوقع في اليرادات  2اليرادات المتوقعة للسنةص بمعدل ال يتجاوز 

اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية كما فحاط المجلس علما بتعليقات  

(WFP/EB.2/2017/4-A/2 وWFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2 وWFP/EB.2/2017/10-A/2ص)

وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.2/2017/4-A/3 وWFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3 وWFP/EB.2/2017/10-A/3 )

 .شأنفي هذا ال

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

2017/EB.2/7 االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات 

 وافق المجلس على "االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات"  

(WFP/EB.2/2017/5-B/1/Rev.1 ) 

والميزانية كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة  

(WFP/EB.2/2017/4-A/2 وWFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2 وWFP/EB.2/2017/10-A/2ص)

وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.2/2017/4-A/3 وWFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3 وWFP/EB.2/2017/10-A/3 )

 .في هذا الشأن

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

 تقارير التقييم

2017/EB.2/8 ( 2017–2016تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات) 

(" 2017–2016تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات )فحاط المجلس علما بالوثيقة " 

(WFP/EB.2/2017/6-B ص مع مراعاة االعتبارات التي فثارها المجلس فثناء مناقشته) 

 2017 الثانينوفمبر/تشرين  14 

  

 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2017/EB.2/9 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو) 

 ("2022–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو ) 

(WFP/EB.2/2017/7-A/3/Rev.1بتكلفة إجمالية على ا ) دوالرا فمريكيا  437 033 12قدرها لبرنامج 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  13   

  

2017/EB.2/10 (2021–2018) الخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال 
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( بتكلفة WFP/EB.2/2017/7-A/2(" )2021–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية لغواتيماال ) 

 دوالرات فمريكية  67 476 305قدرها  البرنامجإجمالية يتحملها 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  13 

  

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2017/EB.2/11 ( ورد اإلدارة عليه2016–2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ،) 

(" 2016–2011القطرية لجنوب السودان ) حاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظةف 

(WFP/EB.2/2017/6-A( ورد الدارة عليه )WFP/EB.2/2017/6-A/Add.1 ص وحث على اتخاذ)

 مزيد من الجراءات بشأن التوصياتص مع مراعاة االعتبارات التي فثارها المجلس فثناء مناقشته 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  14 

  

2017/EB.2/12  (2020–2018االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان )الخطة 

(" 2020–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان ) 

(WFP/EB.2/2017/7-B/4بتكلفة إجمالية يتحملها ا ) دوالرا فمريكيا  929 700 182 3قدرها لبرنامج 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

2017/EB.2/13 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية ألوغندا) 

( بتكلفة WFP/EB.2/2017/7-A/7(" )2022–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية ألوغندا ) 

 دوالرا فمريكيا  556 043 236 1قدرها البرنامج إجمالية يتحملها 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

 اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئالحافظة 

2017/EB.2/14 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا) 

 ("2022–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية لسري النكا ) 

(WFP/EB.2/2017/7-A/6 بتكلفة إجمالية يتحملها )دوالرا فمريكيا  793 830 46قدرها  البرنامج 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

2017/EB.2/15 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار) 

(" 2022–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ) 

(WFP/EB.2/2017/7-A/1/Rev.1 بتكلفة إجمالية يتحملها )دوالرا  972 802 310قدرها  البرنامج

وفي ضوء التطورات األخيرةص تطلع إلى تحديث  امل بشأن هذب  49فمريكياص وبال ارة إلى الهامش رقم 

  2018الخطة االستراتيجية القطرية للنظر فيه خ ل دورته العادية األولى للعام 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

 األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالحافظة اإلقليمية للشرق 

2017/EB.2/16 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية قيرغيزستان) 

(" 2022–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية لجمهورية قيرغيزستان ) 

(WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1 بتكلفة إجمالية يتحملها )دوالرا  332 254 59قدرها  البرنامج

 .فمريكيا

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 
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2017/EB.2/17 ( 2022–2018الخطة االستراتيجية القطرية لدولة فلسطين) 

( WFP/EB.2/2017/7-A/4(" )2022–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية لدولة فلسطين ) 

 دوالرا فمريكيا  015 418 241قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

2017/EB.2/18 ( 2020–2018الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية إيران اإلسالمية) 

(" 2020–2018"الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية إيران الس مية )وافق المجلس على  

((WFP/EB.2/2017/07-B/1/Rev.1 دوالرا فمريكيا 102 18 145قدرها لبرنامج بتكلفة إجمالية يتحملها ا  

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2017/EB.2/19 ( 2020–2018الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى) 

(" 2020–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية ففريقيا الوسطى ) 

(WFP/EB.2/2017/7-B/2/Rev.1)  دوالرا  392 799 288قدرها  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها

  .فمريكيا

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2017/EB.2/20 (2020–2018الكونغو الديمقراطية ) الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية 

(" 2020-2018المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية )القطرية وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية  

(WFP/EB.2/2017/7-B/3 بتكلفة إجمالية يتحملها )دوالرات فمريكية  604 646 722قدرها  البرنامج 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16

  

 المسائل التنظيمية واإلجرائية

2017/EB.2/21 ( 2019–2018برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 

(" 2019–2018وافق المجلس على "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) 

(WFP/EB.2/2017/8/Rev.1)  بالصيغة التي اقترحتها هيئة المكتب واألمانة 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2017/EB.2/22  2017ملخص فعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

"ص وسترد النسخة 2017وافق المجلس على "مشروع ملخص فعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  

  WFP/EB.A/2017/14النهائية منه في الوثيقة 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16 

  

 مسائل أخرى

2017/EB.2/23 بدل سكن المدير التنفيذي 

يورو في السنة بما في ذلك الخدمات والمرافق  160 000قرر المجلس تحديد بدل سكن المدير التنفيذي بمبلغ  

وحتى إ عار آخر  وبناء على تقدير المخاطر األمنيةص فسيوفر  2017فبريل/نيسان  1العامة وذلك اعتبارا من 

  برنامجللفيضا ويصون المعدات األمنية ال زمة مع بقائها ملكا  البرنامج
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فن يظل بدل السكن تعويضا عن التكلفة الفعلية للملكيةص وفن يظل مربوطا سنويا بمؤ ر فسعار قرر المجلس  كما

التجزئة في إيطالياص وفن تعيد هيئة المكتب والمجلس النظر فيه مرة كل خمس سنواتص مع مراعاة فسعار السوق 

 .األخرى في رومااألمم المتحدة والبدالت المدفوعة لرؤساء وكاالت 

كما فحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية  

(WFP/EB.2/2017/4-A/2 وWFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2 وWFP/EB.2/2017/10-A/2ص)

وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.2/2017/4-A/3 وWFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3 وWFP/EB.2/2017/10-A/3 )

 .في هذا الشأن

  

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 
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 الملحق األول

 جدول األعمال

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال -1

 تعيين المقرر -2

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي -3

 كلمات الضيوف الخاصين
 نائبة األمين العام لألمم المتحدة الضيفة الخاصةص السيدة فمينة ج  محمدص

الضيفة الرفيعة المستوىص معالي السيدة فيوري  مولينيلي فرسيتوندوص وزيرة التنمية والدماج االجتماعيص الممثلة الخاصة 
 لصاحب الفخامة بيدرو بابلو كوزيينسكيص رئيس جمهورية بيرو

 قضايا السياسات -4

  )للموافقة(تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة  (ف

 )للموافقة(سياسة االستعداد للطوارئ  (ب

 (للنظر) تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما (ج

 )للنظر( تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية  (د

 )للعلم(المتعلقة بالخطة االستراتيجية  البرنامجخ صة سياسات  (ب

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -5

 )للموافقة(( 2020–2018لإلدارة ) البرنامجخطة  (ف

 )للموافقة(االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات  (ب

 )للعلم(خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي  (ج

 )للنظر(تقارير التقييم  -6

  (ص ورد الدارة عليه2016–2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ) (ف

 (2017–2016تقييمات العمليات )تقرير تجميعي عن  (ب

 المسائل التشغيلية -7

 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية  (ف

 ( 2021–2018غواتيماال) 

 ( 2022–2018قيرغيزستان) 

 ( 2022–2018ميانمار) 

 ( 2022–2018بيرو) 

 ( 2022–2018سري النكا) 

 ( 2022–2018دولة فلسطين) 

 ( 2022–2018فوغندا) 

 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة  (ب

 ( 2020–2018جمهورية ففريقيا الوسطى) 

 ( 2020–2018جمهورية الكونغو الديمقراطية) 

 ( 2020–2018جمهورية إيران الس مية) 

 ( 2020–2018جنوب السودان) 

 )للعلم( المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها بالمراسلة (ج

 ت في ميزانيات البرامج القطريةالزيادا (1
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  200163بوركينا فاسو 

  200238مصر 

  200247غانا 

  200326غينيا 

  200395ليبريا 

  200434نيكاراغوا 

 الزيادات في ميزانيات المشروعات النمائية (2

  200150هايتي 

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة والنعاش (3

  200713تشاد 

  200735مدغشقر 

  200692م وي 

  200719مالي 

 )للعلم(تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية  (د

 الزيسسسادات في ميزانيسسسات العمليسسسات الممتسسسدة لإلغسسساثسسسة والنعسسساش التي وافق عليهسسسا المسسسدير التنفيسسسذي (1

 (2017يونيو/حزيران  30 –يناير/كانون الثاني  1)

 فو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي (2

 (2017يونيو/حزيران  30 –يناير/كانون الثاني  1)

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -8

 ( 2019–2018برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) )للموافقة( 

 )للموافقة( 2017ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  -9

 أخرى مسائل -10

 )للموافقة( بدل سكن المدير التنفيذي (ف

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى نيبال التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق  (ب

ةص وهيئة األمم المتحدة األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفول

 )للعلم(للمرفةص وبرنامج األغذية العالمي 

تقرير عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب  (ج

ةص وبرنامج األغذية العالمي األمم المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص وهيئة األمم المتحدة للمرف

 )للعلم(

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة -11
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