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 تصدير المدير التنفيذي

( والمنظمات األخرى التي البرنامجمن فكثر األعوام الحافلة بالتحديات في التاريخ الحديث بالنسبة لبرنامج األغذية العالمي ) 2018كان عام 

 األكبر   تعمل من فجل استئصال انعدام األمن الغذائي  فبعد عقد من التقدمص زاد عدد الجياع للعام الثاني على التواليص وكان النزاع  و المسا م

بين انعدام األمن الغذائي والنزاع   ص والذي يعتر  بالع قة الواضحة2018في مايو/فيار  2417وفصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار 

على توجيهها مع كثير من الشركاء اآلخرين في حركة القضاء على  البرنامجويعكس  ذا االتفاق التاريخي الذي جاء بعد الدعوة التي دفب 

 الجوعص تعكس فيضا االعترا  بأن األمن الغذائي يعتبر لبنة فساسية من فجل التنمية المستدامة ألي بلد  

في االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئص وإنقاذ األرواحص وال يزال  ذا األمل يمثل المجال الذي يواصل فيه  للبرنامجيتمثل العمل األساسي و

جهودب لتفادي المجاعة في فمكان كثيرة مثل اليمنص حيث كان عدة م يين من الناح يعانون  البرنامجص واصل 2018تفوقه  ففي عام  البرنامج

 انعدام األمن الغذائي في غياب المساعدات الغذائية النسانية  من

وشركاءب لن يحققوا القضاء على الجوع ما لم يعملوا بشكل جماعي من فجل تحقيق التنمية بالنسبة للمستقبلص وذلك في وجود  البرنامجغير فن 

 للبرنامجفي فماكن مثل اليمن يعتبر من األمور األساسيةص فإنه ال يمكن فمم متحدة تم إنعاشها وإص حها  وفي حين فن تقديم الدعم لنقاذ األرواح 

إلى الجمع بين الغاثة واالستثمارات في التنمية طويلة األجل بالعمل مع الشركاء  البرنامجفن يقصر جهودب على تقديم حلول مؤقتة فقط  فيحتاج 

ة للعمل في ك  المجالينص كما فن عمله سو  يساعد على إرساء األساح المهارات والدراية الفنية الضروري البرنامجوالحكومات  ولدى 

 ل ستقرار والس م على المدى الطويل 

مليار دوالر فمريكيص مقابل ستة مليارات دوالر فمريكي  2 7ص بلغ مجموعها 2018مرة فخرى مسا مات قياسية في عام  البرنامجوقد اجتذب 

تقديمها  البرنامجمليار دوالر فمريكي إلى مزيد من الوجبات والمساعدة الغذائية التي يستطيع  2 1بلغت                          وت ترجم الزيادة التي2017في عام 

مليار دوالر فمريكي بين العشرة  8 2في المائة( منذ سنوات  غير فن فجوة التمويل البالغة  28كل يومص وقد فدت إلى فن فجوة في التمويل )

مليار دوالر فمريكيص تحجب قدرا كبيرا  2 7لبرامجه المقررةص وبين المبلغ الذي تلقابص و و  البرنامجإليها  مليارات دوالر فمريكي والتي يحتاج

اوين من فوجه عدم المساواة في العمليات النسانية  فهناك "حاالت طوارئ منسية" تنال قدرا ضئي  نسبيا من اال تمام السياسيص وال تتصدر عن

الميدانيين اتخاذ قرارات موجعة بشأن من الذي سيطعمونه ومن  البرنامجر متناسبةص مما يفرض على موظفي الصحفص وتعاني من فجوات غي

 الذي ال يطعمونهص فو مقدار خفض الحصص الغذائية التي يحتاج إليها الناح  ويعاني تعزيز القدرات من مصير مماثلص و و ما ينال من مكاسب

 التنمية  

من  البرنامج،             فال  يخذلهم  و البرنامجلديهم فح م وآمالص ويجب على  –فوالد وبناتص ونساء ورجال  –ناح ضعفاء                          ويوجد وراء  ذب األرقام ف  

                                                        خ ل مساعداتهص ال ينقذ األرواح فحسبص بل يغي ر الحياة فيضا 

في اليمنص وفي الجمهورية العربية السورية والبلدان المجاورةص  البرنامج                                                                  ويبرز تقرير األداء السنوي لهذا العام ذلك العمل القي م الذي يقوم به 

ص وتسع حاالت طوارئ من المستوى 3بلدا آخر  ويتضمن  ذا العمل استجابات لسبع حاالت طوارئ من المستوى  75وفي جنوب السودانص وفي 

بالتخفيف من  ذب  البرنامجص يقوم البرنامجيعمل فيها  نشأت خ ل العام  وإدراكا للظرو  القاسيةص بل والخطيرة في بعض األحيانص والتي 2

يمكن استبعاد ا و م   ذب المخاطر التي ال البرنامجالمخاطرص ويعطي األولوية لرفاب الموظفينص بينما يتقبل النساء والرجال ممن يعملون مع 

 على خدمتهم  البرنامجيعملون من فجل تحسين حياة الناح الذين يقوم 

                                                                                                                   فعالية برامجه قدر المكانص فإنه يقوم بتعزيز ثقافة االبتكارص مدعومة ببنية تحتية واسعة لدعم االبتكارص واتباع ن هج جديدة  رنامجالبولكي يضمن 

 لعملهص بما في ذلك عن طريق التقنيات الرقمية الجديدةص واالستجابة النسانية والنمائية الحاسمة  

من فجل توسيع تحالف "من المزرعة إلى السوق"ص و ي مبادرة تدعم المزارعين فصحاب الحيازات  جالبرناموتشمل األمثلة على االبتكار عمل 

تطوير استخدام الهواتف المحمولة في تحالف من المزرعة إلى  للبرنامجالصغيرة لنتاج محاصيلهم وبيعها  ودعمت وحدة االبتكار التابعة 

لهم على تجميع المحاصيل وبيعها بصورة فكثر كفاءة؛ وطلب مدخ ت للزراعة الذكية السوق بهد  مساعدة المزارعين والمنظمات التي تمث
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مناخيا ومعدات ما بعد الحصاد من خ ل نظام تحصل فيه منظمات المزارعين التي تقوم بعمليات شراء بالجملة ألعضائها على إيصاالت رقمية 

سائل نصية عن طريق الهواتف المحمولة تؤكد مدفوعاتهم الفردية؛ وتتبع القروض فرادى المزارعين رمؤتمتة لمدفوعاتها بالجملة  بينما يتلقى 

 لشراء اللوازم؛ والحصول على خدمات استشارية زراعية 

                                                                                                               فيضا قوته الشرائية الفريدة لشراء فغذية محلية لبرامجهص وبذلك يسهم في س بل عيش المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة   البرنامجويستخدم 

ص بمساعدتهم على البرنامجالمزارعون فصحاب الحيازات الصغيرة بدور حاسم في القضاء على الجوعص وتلتزم مؤسساتص على غرار ويقوم 

مليون دوالر فمريكي من  31فغذية بلغت قيمتها فكثر من  البرنامجص اشترى 2018المشاركة بصورة مستدامة في األسواق الزراعية  وفي عام 

   2018في المائة من قيمة جميع مشتريات األغذية في عام  2بلداص و و ما يمثل  29رة في فصحاب الحيازات الصغي

في نفس الوقت برامج المساعدة الغذائية لتحفيز االقتصادات المحلية من خ ل تزويد المستفيدين بتحوي ت قائمة على النقد   البرنامجويستخدم 

ع 2018ففي عام  في المائة عن  21ر فمريكي على شكل تحوي ت قائمة على النقدص و و ما يمثل زيادة بنسبة مليار دوال 76 1 البرنامج       ص وز 

في استخدام التحوي ت القائمة على النقدص مع خطط  البرنامجمليار دوالر فمريكي  وسو  يتوسع  45 1ص و و 2017                       الرقم الذي س جل في عام 

ذلك إلى زيادة التحوي ت القائمة على النقد كنسبة مئوية من إجمالي المساعدات التي   وسيؤدي 2019                                  لتوزيع ملياري  دوالر فمريكي في عام 

  البرنامجيقدمها 

تحقيق فثر كبير  فقد فظهرت الدراسات فن كل دوالر يستثمر في التغذية  للبرنامجوتعد التغذية المدرسية مجاال آخر تواصل فيه البرامج التابعة 

ألكثر من  البرنامجوتحسينها  وقد دخل  (5)دوالرات من خ ل التوسع في التعليمص والصحةص والنتاجيةص 10المدرسية يحقق عائدا يصل إلى 

 و تشجيع وتيسير الملكية الحكومية الوطنية  للبرنامجبلد  والهد  النهائي  100عاما في شراكة مع حكومات لتوفير التغذية المدرسية في  55

مليونا من األطفال األكثر ضعفا  73بلدا  وبينما تم إحراز تقدم كبير في  ذا المجالص فإن  44لهذب البرامج وإدارتهاص و و تحول تم بالفعل في 

 ( 6)على نطاق العالم ال يزالون يتلقون وجبات مدرسية 

                                                                                                غذيةص ودعم س بل العيش المستدامةص وتوفير فرص فكبر لوصول فطفال األ سر الفقيرة إلى الفصول الدراسيةص وبالضافة إلى توفير األغذية الم

في المائة من البنات  51بينهم  –مليون تلميذ  4 16 البرنامجص ساعد 2018يشجع فيضا على تمكين البنات والنساء  ففي عام  البرنامجفإن عمل 

 خفيفةص وحصص غذائية منزلية بتقديم وجبات مدرسيةص ووجبات  –

في المائةص و و فدنى  5 6بتكلفة دعم غير مباشرة بلغت  البرنامجص و و فول عام عمل فيه 2018وظلت الكفاءة المؤسسية تمثل فولوية في عام 

كفاءة التشغيليةص مثل التحول إلى عدة فمثلة على ال بالبرنامجمعدل بين وكاالت األمم المتحدة  وقد فشارت تقارير الرقابة المستقلة الخاصة 

 الناجح من السقاط الجوي إلى استخدام السفن الكبيرة لتوصيل األغذية إلى جنوب السودانص مما وفر عشرات الم يين من الدوالرات  

 البرنامجوظفين في في المائة من الموظفين االستقصاء العالمي آلراء الم 85بأن موظفيه  م فعظم رصيد لديه  وقد فكمل  البرنامجويعتر  

ص ويعد فعلى معدل على الط ق بالنسبة لوكالة كبيرة من وكاالت األمم المتحدة  2012ص و و ما يمثل ضعف المعدل تقريبا في عام 2018لعام 

قويا بعمله  كما ص وفنهم ملتزمون التزاما البرنامجيشعرون بالفخر للعمل مع  البرنامجفي المائة من موظفي  88وقد كشف االستقصاء على فن 

فن المجيبين على االستفتاء سلطوا الضوء فيضا على مجاالت للتحسينص مطالبين بمعلومات فكثر وضوحا من المديرينص والمشرفينص والزم ء 

 اآلخرينص والتواصل معهم في االتجا ينص وكذلك باستراتيجية منهجية للتقدم الوظيفي  وتلتزم الدارة بمعالجة  ذب القضايا 

 البرنامجمن جديد رسميا التزامه بعدم التسامح مع المضايقاتص فو التحرش الجنسيص فو إساءة استعمال السلطةص فو التمييز  ويقوم  البرنامجكد وف

بإضفاء الطابع المؤسسي على التغييرات التي ستجعل من السهل على األفراد الب أ عن المضايقات وإساءة استعمال السلطةص وحماية فولئك 

مليون دوالر فمريكي لميزانية مكتب المفتش العام والرقابة من  3 1فيضا مبلغا إضافيا قدرب  البرنامجاألشخاص األكثر تضررا  وخصص 

بأن دعم األمن الغذائي يعد جزءا من التنمية المستدامةص وفن فعمال إنقاذ األرواح  البرنامجفجل تعزيز جهود التحقيقات التي يقوم بها  ويعتر  

                                                      
(5 )World Food Programme, 2017. Counting the Beans. The True Cost of a Plate of Food Around the World, Rome, WFP 

world-around-food-plate-cost-true-beans-counting-https://www1.wfp.org/publications/2017  

(6) "es for children in need of School FeedingPartnership for Child Development (2018): Memo: Global figur" 

https://www1.wfp.org/publications/2017-counting-beans-true-cost-plate-food-around-world
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بأن  ناك حاجة لتنفيذ  البرنامجوتغيير الحياة في األزمات وحاالت الطوارئ يجب فن تتم في بيئة تتسم باألمان والثقة؛ ولذلكص يعتر  

 استراتيجيات فعالة لمنع االستغ ل واالنتهاك الجنسيينص واكتشافهماص والتصدي لهما من خ ل نهج يركز على الضحايا  

موظف حول العالم   17 000جهودا كبيرة لتهيئة بيئة عمل فكثر دعما وترحيبا بالنسبة لموظفيه البالغ عدد م  مجالبرناص بذل 2018وفي عام 

وقد شمل ذلك: التوسع في مجمعات "الموا ب الدولية في المستقبل" من مرشحين تم فرز م مسبقاص وعلى استعداد لشغل وظائف شاغرة بسرعة 

األمومة بالنسبة للخبراء االستشاريينص وبذل جهود مستمرة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في قوة العمل  ومن عند الع ن عنهاص واألخذ بإجازة 

ص في موظفيهص وتدريبهمص ووضعهم في فماكنهم على نحو فعال  وفنا ملتزم بضمان فن البرنامجالضروري فن نقوم بالحفاظ على ف م موارد 

 للعمل فيها بالنسبة للموظفين  –سواء كانت عامة فو خاصة  –الم المؤسسة الرائدة في الع البرنامجيكون 

المؤسسة األكثر فعالية وكفاءة في العالم  وعلى الرغم من وجود العديد من التحدياتص فإنني مقتنع بأن  البرنامجويجب فن نلزم فنفسنا بجعل 

المانحين والحكومات المضيفةص ووكاالت األمم المتحدة الشقيقة والمنظمات غير الحكوميةص وفصحاب المصلحة في القطاع الخاصص والمجتمعات 

ص وم يين الناح الذين البرنامجون تحقيق العالم الخالي من الجوع الذي نصبوا إليه  وإننيص بالنيابة عن المحلية المضيفة والمستفيدينص يستطيع

ل  على دعمكم في عام   وما بعدب  2019                                          نسهر على خدمتهمص ف عو 
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 موجز تنفيذي

زاد انعدام األمن الغذائي فساسا بسبب زيادة النزاع واألزمات المتعلقة بالمناخ على مدى العامين الماضيين  وارتفع عدد  حقائق الجوع:

 الجياع في العالم إلى مستوى لم يشهد آلخر مرة سوى منذ عقد 

و ي فعلى نسبة على الط ق   –ريكي مليار دوالر فم 2 7في المائة إلى  20بنسبة  البرنامجصارتفع عائد 2018في عام  حقائق مالية:

في جنوب السودانص  البرنامجفي المائة من التمويل من فكبر عشرة مانحينص وكان فكثر من النصف مخصصا لعمليات  85وجاء 

مما دفعه مليار دوالر فمريكيص  8 2ظل يواجه فجوة كبيرة في التمويل قدر ا  البرنامجوالجمهورية العربية السوريةص واليمن  غير فن 

 إلى تعليق فو تخفيض نطاق فنشطته 

  ونفذ ألول مرة 2018في عام  2وتسع حاالت من المستوى  3لسبع حاالت طوارئ من المستوى  البرنامج: استجاب حقائق الوصول

د ب –استجابته الوقائية  رنامج التغذية                                                                                   و و ما ت فى تحول موسم الجدب إلى فن يصبح فزمة واسعة النطاق في منطقة الساحل  وزو 

بلدا  وساعد برنامج  66مليون مستفيد في  8 15بلداص بينما وصلت برامج التغذية إلى  61مليون تلميذ بوجبات مغذية في  4 16المدرسية 

 بلدا  55مليون شخص في  10المساعدة الغذائية من فجل إنشاء األصول فو برنامج التدريب 

 للبرنامجطرية تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية  وبالمثلص كان تقدير فداء المجال الوظيفي الق البرنامجواصلت مكاتب  حقائق األداء:

 سعيه لتحسين فدائه  البرنامجوعلى الرغم من  ذب النجازاتص سيواصل  (7)من "متوسط" إلى "مرتفع 

 الجزء األول: المقدمة 

مع استمرار النزاعات الجارية في تأجيج األزمات النسانية الواسعة النطاقص ومع المسا مات القياسية المتلقاة لمواجهة االحتياجات 

 ذب  2018  ويحلل تقرير األداء السنوي لعام 2017يعكس اتجا ات لوحظت في عام  2018في عام  البرنامجالمتزايدةص كان فداء 

 ص وإنجازاته  البرنامجالتي تواجه االتجا اتص والتحديات 

واحدا من فكثر األعوام الحافلة بالتحدياتص غير فنه من األعوام الناجحة بالنسبة  2018  كان عام زيادة تواتر حاالت الطوارئ وامتدادها

مليون شخص يعانون  821في التاريخ الحديث  فقد زاد الجوع العالمي للعام الثاني على التواليص حيث تفيد فحدث األرقام بأن  للبرنامج

ويواجه فعداد متزايدة من البلدان تحديات تتعلق بالصحة بما في ذلك سوء  (8)مليونا على مستوى األزمة  124من نقص التغذيةص منهم 

ت التقزم والهزالص ومستويات مزمنة من السمنة لدى البالغينص وفقر الدم )األنيميا( لدى النساء  وقد سا م النزاع التغذيةص وارتفاع معدال

في المسلحص والكوارث الشديدة والمتواترة بشكل متزايد والمتعلقة بالمناخ بدرجة كبيرة في انعدام األمن الغذائي العالمي وسوء التغذية  و

 2وتسع حاالت من المستوى  3فو حاالت الطوارئ المتعلقة بالمناخ في سبع حاالت طوارئ من المستوى ع ص انعكس النزا2018عام 

 ص وشكلت عقبات فمام وصول المساعدات النسانية البرنامجتصدى لها 

تاحت  ذب األموال   وقد ف2018مليارات دوالر فمريكي في عام  7ص من خ ل سخاء المانحينص بتعبئة فكثر من البرنامج  قام التمويل

مليون مستفيد على نطاق العالم  غير فن توفير األموال في الوقت المناسب ظل يمثل تحديا حاسما  فالمكاتب  90مساعدة قرابة  للبرنامج

نطاق  القطرية تفتقر في كثير من األحيان إلى األموال ال زمة لشراء األغذية وتخزينها مسبقا لتسهيل الترتيبات اللوجستيةص وتوسيع

التشغيلية تجاوزت بكثير التمويل الذي تلقاب  ونتيجة  البرنامجفنشطتها وبرامجها الخاصة بالمساعدة الغذائية  وبالمثلص فإن احتياجات 

لذلكص واجه كبار المديرين الميدانيين في كثير من األحيان ضرورة اتخاذ قرارات غير رابحة مثل تخفيض الحصص الغذائيةص واألولويات 

 وكل ذلك فثر على المستفيدين بطريقة سلبية  –صة بالمستفيدين واألنشطة الخا

                                                      
ص مثل العملياتص البرنامجوالتي تتخصص في مجاالت محددة تتعلق بعمل  البرنامج                                                           "المجاالت الوظيفية"  ي الش عبص والدارات والوحدات األخرى داخل  (7)

 والسياسات والبرامجص والقضايا الجنسانيةص والتغذيةص والرقابةص والتكنولوجيا 

ص ومنظمة الصحة العالمية  البرنامجمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةص والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةص ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(ص و (8)

لغذائي والتغذية   بناء الصمود في مواجهة آثار المناخ بالنسبة لألمن ا2018حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم في عام   2018

http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf  

http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf
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باستخدام سياساته وفدواته لضمان البرنامج تنفيذ جميع فولوياته الشاملة بطريقة منهجية  ويلتزم  البرنامجيواصل  السياسات الشاملة.

 مراعاة عملياته لقضايا شاملة رئيسية 

  2018الكثير في عام  البرنامجق وعلى الرغم من  ذب التحدياتص حق

  2وتسع حاالت من المستوى  3في إدارة سبع حاالت طوارئ من المستوى  البرنامجنجح االستجابات المؤسسية لحاالت الطوارئ. 

اميرون  وقمنا بتفعيل استجابات لحاالت طوارئ جديدة في منطقة الساحلص ومن فجل الوضع على الحدود بين كولومبيا وفنزوي ص وفي الك

بسبب الجفا  في القرن األفريقيص بينما فصبحت االستجابة لحالة  2تفعيل االستجابة لحالة طوارئ من المستوى  البرنامجوبالمثلص فلغى 

 على الط ق   للبرنامجالطوارئ في منطقة الساحل فول استجابة استباقية 

ص على سبيل المثالص استحدث فداة جديدة لجمع بيانات بسرعة عن 2018عمله كرائد عالمي ل بتكار  ففي عام  البرنامجيواصل  االبتكار.

  وبالمثلص استخدم 2018التغذية وبيانات متعلقة بالصحة من عيادات نائية ومنخفضة الموارد  وقد استهلت تجربة في الكونغو في عام 

عف ورسم معالمها بالهواتف المحمولة بالنسبة لبرامج التغذية في ث ث حاالت طوارئ ذات فداته الخاصة بتحليل مواطن الض البرنامج

ص ابتكر 2018رائدا في المجتمع العالمي للتغذيةص وفي عام  البرنامجفولوية عالية في الكاميرونص وففغانستانص ونيجيريا  وفخيراص ظل 

د ونشر األفراد ذوي الخبرة في مجال التغذية من خ ل مجموعة "الموا ب في تحدي البرنامجطرقا حسنت برمجة التغذية  كما استثمر 

 الدولية في المستقبل"ص وفريق معني بالتغذية االحتياطية 

(ص مما عزز قدرة 2021-2017ص وافق المجلس التنفيذي على تنقيحات لطار النتائج المؤسسية )2018في عام  الشفافية والمساءلة.

مكتبا قطريا كانت رائدة في  ذا التحول  12مكتبا قطريا إلى خارطة الطريق المتكاملةص بانضمام  59ئه  وقد انتقل على قياح فدا البرنامج

في المائة من إجمالي  64ص و و ما يمثل 2018مكتبا قطريا بشكل جماعي خططا استراتيجية قطرية في عام  71  ونفذ 2017في عام 

   البرنامجبرنامج عمل 

ص وساعدوا في استرعاء ا تمام الدارة البرنامجدد قياسي من الموظفين في االستقصاء العالمي آلراء الموظفين في وبالمثلص شارك ع

ص قامت الدارة بتبسيط عمليات خارطة الطريق المتكاملة مثل إجراءات البرنامجالعليا إلى المجاالت التي تتطلب التحسين  ولدعم تحول 

فيضا صيغة بيتا لبوابة بيانات الخطط االستراتيجية القطريةص ودعا إلى  البرنامجلموافقة  واستهل االستعراض الداخلي والخارجي وا

 إلى فقصى حد  البرنامجتقديم المزيد من المسا مات المرنةص والتي يمكن التنبؤ بهاص وطويلة األجل لزيادة تمويل 

ا برؤية األمانة العامة لألمم المتحدة عن إص ح منظومة األمم المتحدة ملتزم البرنامجال يزال  إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

النمائيةص كما يشارك بنشاط في الحوار والمناقشات البناءة على المستويين الدولي والوطني  ويشغل المدير التنفيذي منصب الرئيس 

المسؤول عن تعزيز فساليب العمل والمباني المشتركة  المشارك للفريق المعني بابتكارات فساليب العمل الخاصة بعملية الص حص و

                                                                                                بدور حاسم في تطوير الجيل القادم من ف طر عمل األمم المتحدة للمساعدة النمائية بالنسبة لمنظومة األمم  للبرنامجوتقوم الدارة العليا 

يدعم عمل اللجنة التوجيهية المشتركة التي فنشأ ا فيضا في وضع اتفاق للتمويلص وإطار لإلدارة والمساءلةص و البرنامجالمتحدة  ويسا م 

 األمين العام لتعزيز التعاون النساني والنمائي 

زيادة االحتياجات التشغيليةص والتحسينات والص حات الداخلية المستمرةص وتعزيز المشاركة في  البرنامجص يتوقع 2019وفي عام 

 تبارات الجنسانية والموظفين إص ح األمم المتحدةص والقضايا المتعلقة باالع

 الجزء الثاني: الموارد المالية والتمويل

ص البرنامجمليار دوالر فمريكي  وكان  ذا  و فعلى مستوى في تاريخ  2 7ص حيث بلغت 2018في عام  البرنامجزادت إيرادات مسا مات 

لث ث استجابات لحاالت الطوارئ  البرنامج  وتم تخصيص فكثر من نصف تمويل 2017في المائة عن عام  20وكان يمثل زيادة بنسبة 

(  وعلى الرغم من  ذا النجاز 5في اليمنص وجنوب السودانص واالستجابة لألزمة السورية بعد خمس سنوات )سوريا+ 3من المستوى 
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و و المبلغ ال زم لتمويل عملياته  وبينما كان  ذا العجز فقل  (9)مليون دوالرص 8 2عن توفير مبلغ قدرب  مجالبرناالتاريخيص فقد عجز 

  2017منه في عام 

مليار دوالر(ص فإنه كان له فثر سلبي كبير  واتضح من تحليل العجز في التمويل فن المكاتب القطرية التي لديها فنشطة لتعزيز  8 3)

 البرنامجي تنفذ عمليات صغيرة نسبياص وتلك التي تستجيب ألزمات ممتدة ومنخفضة الرؤية قد تأثرت بشدة  وقد اضطر القدراتص وتلك الت

إلى تعليق العديد من األنشطةص وتقليص نطاق فنشطة فخرى عن طريق خفض حصص األغذيةص واختصار عدد فيام التغذيةص وإعطاء 

 رى  األولوية لبعض فئات المستفيدين دون فئات فخ

  وكانت الجهات المانحة 2018واستمر االعتماد على فكبر المانحينص وتخصيص معظم التمويل لمجموعة صغيرة من العمليات في عام 

في المائة من إيرادات المسا ماتص وكان التمويل المقدم من شركاء غير حكوميينص بما في ذلك مؤسسات  85العشر األولى تمثل نحو 

لم يكن مخصصاص  2018في عام  البرنامجفي المائة من تمويل  6في المائة فقط من المجموع  وبالمثلص فإن  6 1القطاع الخاصص يمثل 

 مما فدى إلى مواصلة اتجاب مثير للقلق يتمثل في انخفاض مستويات المسا مات غير المخصصة 

 الجزء الثالث: أداء البرنامج

 مسؤوال عنها  البرنامجبالنسبة للتمويل الذي تلقاب  ويصف  ذا القسم النتائج التي يعتبر  البرنامجيعكس الجزء الثالث فداء 

في المائة( ممن واجهوا مستويات فزمة  60مليون شخص ) 124مليون شخص من بين  8 73الدعم إلى  البرنامجص قدم 2018ففي عام 

في  2مليون شخصص في  9 12 البرنامجلضافة إلى ذلك ساعد انعدام األمن الغذائي وعاشوا في فكثر الظرو   شاشة وحرجا  وبا

مليون شخص يعانون انخفاض مستويات انعدام األمن الغذائي  ونظرا ألن ذلك لم يساعد الكثير من  ؤالء الناحص  697المائةص من فصل 

  فإن ذلك يعزى في المقام األول إلى قيود التمويلص وإعطاء األولوية لعمليات إنقاذ األرواح

مليون طن من األغذية بلغت قيمتها  9 3في المائة مليون مستفيد مباشر من خ ل توزيع  7 86 البرنامجص ساعد 2018وعموماص في عام 

مليار  76 1فيضا التوسع في استخدامه للتحوي ت القائمة على النقدص والتي بلغ مجموعها  البرنامجمليار دوالر فمريكي  وواصل  1 2

ص فإن الزيادة في التحوي ت القائمة على النقد مع 2017فقل منه في عام  2018ومع وجود عدد من المستفيدين في عام دوالر فمريكي  

حدوث تغير طفيف في كميات األغذية الموزعةص تشير إلى فن كل مستفيد مباشر كان يحصل إما على مساعدة لفترة فطول فو على 

 حصص غذائية فكبر 

ص والتغذية المدرسيةص 2والمستوى  3في االستجابة لحاالت الطوارئ من المستوى  البرنامجء على إنجازات ويسلط  ذا التقرير الضو

 وفنشطة التغذيةص وفنشطة إنشاء األصولص وفنشطة بناء الصمود:

  والمستوى 3  استأثرت االستجابات لحاالت الطوارئ من المستوى 2والمستوى  3استجابات لحاالت الطوارئ من المستوى 

بتفعيل ث ث استجابات جديدة لحاالت  البرنامج  وقام 2018في عام  البرنامجفي المائة من إجمالي برنامج عمل  57بنسبة  2

طوارئ: في منطقة الساحلص وعلى الحدود بين كولومبيا وفنزوي ص وفي الكاميرون  وفدى ذلك إلى عدم تفعيل االستجابة لحالة 

ا  في القرن األفريقيص بينما فصبحت االستجابة في منطقة الساحل فول استجابة وقائية تتعلق بالجف 2طوارئ من المستوى 

على الط ق  وقد سا مت  ذب األخيرة في نجاح منع موسم الجدب الهزيل من فن يصبح فزمة واسعة النطاق لألمن  للبرنامج

 الغذائي  

 .ل برامجه الخاصة بالتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ مليون تلميذ من خ  4 16إلى البرنامج وصل  التغذية المدرسية

حقق غاياته فو تجاوز ا بنسبة  البرنامج  وفوضحت المؤشرات المتعلقة بالتعليم فن 2018وفي الظرو  المستقرة في عام 

ية المدرسية توقعا مساعدة تقنية للتغذالبرنامج   كما قدم 2018في المائة تقريبا في البلدان التي كان يعمل فيها في عام  93

 لتسليم برامجه إلى الحكومات الوطنية 

                                                      
م  وتجمع الخطة القائمة فدرجت "الخطة القائمة على االحتياجات" كجزء من خطة الدارة السنوية التي تقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية كل عا (9)

النهائيةص والتي تشمل الخطة  البرنامجميزانية  القطرية لتنفيذ خططها من فجل تلبية احتياجات فضعف الناح  وبلغت البرنامجعلى االحتياجات المبالغ المطلوبة لمكاتب 

  2018                                                                                                                       األصلية القائمة على االحتياجات بالضافة إلى االحتياجات غير المتوقعة التي ت حد د خ ل العامص عشرة مليارات دوالر فمريكي في عام
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  .بلدا  وقد وصلت البرامج الخاصة بالع ج والوقاية من  66فو دعم الحكومات لتنفيذ برامج التغذية في  البرنامجنفذ التغذية

رائدا في مجتمع التغذية  امجالبرن مليون مستفيد  ويعد 16سوء التغذية الحادص والتقزمص ونقص المغذيات الدقيقة إلى قرابة 

ص ابتكر طرقا حسنت برمجة التغذية  وواصل فيضا االستثمار في تحديد ونشر ففراد لديهم دراية 2018العالميةص وفي عام 

 ص وفريق معني بالتغذية المضطردة “الموا ب الدولية في المستقبل”بالتغذية من خ ل مجمع 

  .بلدا بشكل مباشر من المساعدات الغذائية  55د فكثر من عشرة م يين شخص في استفاأنشطة إنشاء األصول وبناء الصمود

                                                                                         لبرامج إنشاء األصولص والتدريبص وبرامج دعم س بل العيش األخرى  وتبي ن من الدراسات فنه في عام  البرنامجالتي يقدمها 

ها من مبادرات بصورة إيجابية في تمكين ص سا مت المبادرات الخاصة بالمساعدة الغذائية لنشاء األصول وما يتعلق ب2018

 المرفة وفي التغذية 

حيث تحقق معظم العملياتص فو في سبيلها إلى  (10)ص1القوي في إطار الهد  االستراتيجي  البرنامجوتوضح مؤشرات الحصائل فداء 

تقدماص ولكنه لم يحقق الغايات بالكامل  وقام  البرنامجص حيث فحرز 3و 2تحقيق غاياتها السنوية  وتباين األداء في الهدفين االستراتيجيين 

ص ولكن النتائج لم تستكمل ألن  ذين المجالين كانا من مجاالت العمل الجديدة 5و 4بعمل مهم في إطار الهدفين االستراتيجيين  البرنامج

المنقح  (11)ا في إطار النتائج المؤسسية  وسو  تدرج نتائج قائمة على األدلة المستمدة من المؤشرات التي فعيد تحديد للبرنامجبالنسبة 

  2019( في تقرير األداء السنوي لعام 2017-2021)

المساءلة فمام السكان المتضررينص والحمايةص واالعتبارات الجنسانيةص والبيئة  –وكان  ناك تحسن في النتائج المتعلقة بمواضيع شاملة 

دلي  ومؤشرات جديدة للنواتج لصالح  البرنامجز المزيد من التحسينص وضع   ولتعزيالبرنامجعلى الرغم من اتساع نطاق عمليات  –

إدراج األشخاص ذوي العاقة في برامج المساعدة الغذائيةص وسلسلة من آليات مراعاة المنظور الجنسانيص وفداة جديدة لفرز المخاطر 

لمساعدة الغذائية لنشاء األصولص والمشروعات التي يمولها حصائل سيكون إلزاميا بالنسبة لجميع فنشطة االبيئيةص ومؤشر على مستوى ال

                                       الصندوق األخضر للمناخص وصندوق التكي ف  

 الجزء الرابع: أداء اإلدارة

يصف الجزء الرابع كيف تحققت النتائج الواردة في الجزء الثالث  ويوضح كيف فن الوحدات المسؤولة عن دعم مجاالت وظيفية محددة 

 القطريةص وتقديم الدعم للمكاتب القليمية وللمقرص سا مت في تحقيق نتائج فعالة ومجدية من حيث التكلفة في المكاتب 

 و العام األول لتنفيذ معظم الخطط االستراتيجية القطرية  واستخدمت المكاتب القطرية موارد ا المحدودة لتنفيذ معظم  2018وكان عام 

والنواتج على حد سواء( بدال من تخفيض فولوية فجزاء من خططها االستراتيجية القطرية   حوافظها بصورة جزئية )من حيث الحصائل

                                                                                                                          وبالنسبة للحصائل والنواتج التي ن فذتص حققت المكاتب القطريةص فو في سبيلها إلى تحقيق معظم غاياتها السنوية حسب قياسها بواسطة 

 مؤشرات الحصائل والنواتج 

توسطا فو مرتفعا في المجاالت الوظيفية  غير فنه توجد إمكانية للتحسن في مجاالت من قبيل الميزنة وحققت المكاتب القطرية فداء م

 والبرمجةص والدارة والموارد البشرية  وحققت المكاتب القليمية ووحدات المقر معظم غاياتها المتعلقة بتقديم الدعم للمكاتب القطرية 

 قدماالجزء الخامس: الدروس المستفادة والمضي 

ص استنارت مبادرات جارية رئيسيةص من قبيل التحول إلى خارطة الطريق المتكاملةص من سلسلة التقييمات والدروح 2018في عام 

                                                                                                                           المستفادة  فقد خلص فحد التقييمات إلى فن اعتماد المكاتب القطرية لطار الخطط االستراتيجية القطرية فدى إلى نتائج إيجابيةص ومك ن

ص واصل 2018إلى دور "التمكين"  وفي عام  البرنامجمواءمة عملياته بصورة فوثق مع األولويات الوطنية وسهل انتقال من  البرنامج

                                                      
تحقيق األمن  – 3تحسين التغذية؛ والهد  االستراتيجي  – 2االستراتيجي إنهاء الجوع عن طريق حماية الوصول إلى األغذية؛ والهد   – 1الهد  االستراتيجي  (10)

 شراكة من فجل نتائج ف دا  التنمية االستراتيجية   – 5دعم تنفيذ ف دا  التنمية المستدامة؛ والهد  االستراتيجي  – 4الغذائي؛ والهد  االستراتيجي 

(11) B/Rev.1-WFP/EB.2/2018/5  
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استخدام الطار الجديد تحقيق فوائد عملية شاملة زيادة الشفافية والمساءلةص والوصول إلى تمويل مرن ويمكن التنبؤ به على نحو ففضلص 

 ت ومهارات جديدة                           وتوحيد وتطويع ن ظم وإجراءا

  وقد حدد تقييم سياسات 2018فيضا تقييمات لسياستين مؤسستين واالستجابة لألزمة السورية بعد خمس سنوات في عام  البرنامجوفجرى 

عملية   بشأن الحماية النسانية والمبادئ النسانية نتائج إيجابيةص ولكنه فشار إلى التحدي الخاص بترجمة المعايير إلى ممارسة البرنامج

حقق إنجازات كبيرة في تقديم المساعدة على الرغم من نطاق  البرنامجووجد تقييم واالستجابة لألزمة السورية بعد خمس سنوات فن 

ين العملياتص والبيئة الحساسة سياسيا التي كان يعمل فيها  غير فنه فشار إلى فنه كان يلزم توجيه المزيد من اال تمام لقضايا المساواة ب

 نسينص والحمايةص والمساءلة فمام السكان المتضررين الج

 لكي يصبح رائدا على المستوى الرقمي في المجال النساني من بين فولوياته الرئيسية  البرنامجوللمضي قدماص ال يزال تحول 
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 الجزء األول: المقدمة

والعام الثاني  (12)(ص2021-2017بالكامل مع إطار النتائج المؤسسية ) البرنامجفول عام تتم فيه مواءمة جميع عمليات  2018         ي عد عام 

  (13)( 2021-2017) للبرنامجلعداد التقرير على فساح الخطة االستراتيجية 

لإلدارة  البرنامجبناء على خططه على النحو الموضح في خطة  البرنامجمعلومات عن إنجازات  2018                                ويقد  م تقرير األداء السنوي لعام 

  2017التي اعتمد ا المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام  (14)(ص2018-2020)

                                            السياق العالمي وعوامل أخرى ت شكل مالمح العام

                                                             والتحديات العالمية السياسية، واالجتماعية االقتصادية، واإلنسانية          االتجاهات

ص وفقا للبنك الدولي  غير فن النمو كان موزعا 2018في المائة في عام  3سجل النمو االقتصادي العالمي نسبة قوية بلغت  -1

للفرد شو د في جميع فنحاء فقاليم                                                                                 بصورة غير متساوية في جميع فنحاء العالمص مع نمو ال ي ذكر في الناتج المحلي الجمالي

 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع  275ففريقياص وغرب آسياص وفمريكا ال تينية والبحر الكاريبي  وتضم  ذب األقاليم مجتمعة 

نهم ص من بي(15)مليون نازح قسرا من النساء والرجال والبنات واألوالد 5 68وظل التشرد يتزايد بمستويات قياسية  وشمل ذلك  -2

 مليون من ملتمسي اللجوء  وبالمقارنةص تم تشريد 1 3مليون من ال جئينص و 4 25مليونا كانوا مشردين داخلياص و 40

  2016مليون في عام  6 65ص و2012مليون في عام  1 45ص و2007مليون شخص في عام  42.7

في  90وواصلت النزاعات العنيفة ارتفاعهاص إلى جانب عدد البلدان التي تنزلق إلى فزمات فو تعيش في فزمات ممتدة  ويوجه  -3

في المائة منها مساعدة إنسانية ألكثر من ث ث سنوات  وتتطلب  88                                                       المائة من جميع المعونة النسانية إلى فزمات ممتدةص تطل ب 

كائه في المجال النساني إجراء تحلي ت حاسمةص ومعالجة فوجه إجراءات ترابط العمل النساني وشر البرنامج ذب العوامل من 

 والتنمية والس م 

وفصحاب  البرنامجووفقا للمنتدى االقتصادي العالميص فإن العالم يشهد فترة سياسية جديدة فكثر تعقيدا  و ذا يفرض على  -4

والمخاطرص مثل تزايد التوتر العسكريص واالضطرابات االقتصادية والتجارية  المصلحة اآلخرين مجموعة جديدة من التحديات 

 معرضة بصورة جزئية لمثل  ذب االضطرابات  البرنامجوال تزال البلدان التي يعمل فيها 

                                     حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم

المي آخذ في التزايد للعام الثاني على التواليص ويهدد فن الجوع الع 2018جاء في التقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية لعام  -5

يعانون من نقص  –فشخاص  9فو شخص واحد بين كل  –مليون شخص  821بتقويض التقدم المحرز حتى اآلن  فهناك 

على نطاق  التغذية  وحدثت فكبر الزيادات المتعلقة بالجوع في ففريقياص وفمريكا ال تينيةص بينما ال يزال نقص التغذية منتشرا

مليون شخص مقارنة  80مليون شخص مستويات فزمة النعدام األمن الغذائيص في بزيادة  124واسع في آسيا  ويواجه نحو 

  2016بعام 

                                                      
 ( B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/4*( )2021-2017إطار النتائج المؤسسية ) (12)

(13) *A/1/Rev.2-WFP/EB.2/2016/4  

(14)*A/1/Rev.1-WFP/EB.2/2017/5  

 وفقا للبيانات المتاحة وقت إعداد التقرير   (15)
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بأن األمر يتطلب اتخاذ إجراء عاجل لمعالجة سوء التغذية بشكل شامل  ويشمل ذلك اتخاذ  2018وتفيد البيانات العالمية لعام  -6

  (16)مليون طفل  50مليون طفل دون سن الخامسةص والهزال الذي يعاني منه  151تقزم الذي يعاني منه إجراء لمواجهة ال

مليون طفل من التقزم والهزال معاص مما يعرضهم بدرجة فكبر لخطر الموت من بين جميع فولئك الذين يعانون من  16ويعاني  -7

مشي فقط ألكثر من عقد  وبالمثلص فإن عدد البالغين الذين سوء التغذية  ولسوء الحظ فن معدل الهزال قد انخفض بشكل  ا

يعانون من زيادة الوزن آخذ في االرتفاعص وكذلك الحال بالنسبة للسمنة وحدوث نقص في المغذيات الدقيقةص بما في ذلك فقر 

 (18)في المائة من نقص الوزن  10فيعاني ثلث النساء في سن النجاب من فقر الدمص ويعاني نحو  (17)الدم )األنيميا( لدى النساء 

في المائة يواجهون ما بين شكلين إلى ث ثة  88فن سكان جميع البلدان تقريبا ) (19)2018                                   ويقد  ر تقرير التغذية العالمي لعام 

 فشكال من سوء التغذية( 

"الشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية" بهد  التصدي  والبرنامجفسس االتحاد األوروبي ومنظمة األغذية والزراعة  -8

لألسباب الجذرية ألزمات األغذية والتغذية من منظور إنساني وإنمائي من خ ل ث ث ركائز فساسية: توليد األدلة من خ ل 

األزمات الغذائية واالستجابة  المعلومات القائمة على توافق اآلراء والتحليل؛ واالستفادة من االستثمارات االستراتيجية لمنع

لها؛ وتعزيز اال تمام السياسي والتنسيق من فجل إيجاد حلول متكاملة للتصدي لمشاكل انعدام األمن الغذائي على المستوى 

الوطني والقليمي والعالمي  وصدر التقرير السنوي الرئيسي و و "التقرير العالمي عن األزمات الغذائية" في إطار الركيزة 

 (20) 2018ولى للشبكة العالمية لمعلومات األمن الغذائي خ ل عام األ

  ففي اليمنص على سبيل المثالص ال يزال 2018وال يزال النزاع يمثل فحد المحركات الرئيسية النعدام األمن الغذائي في عام  -9

مبر/كانون األول فن انعدام األمن النزاع مستمراص وففادت نتائج التصنيف المتكامل لمرحلة األمن الغذائي الذي صدر في ديس

 (21)الغذائي قد فثر على فكثر من نصف سكان  ذا البلد على األقل 

فثر الصدمات المناخية على األمن الغذائي والتغذية  فالبلدان  (22)2018ويبرز التقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية لعام  -10

عتبر معرضة لهذا الخطر بشكل خاصص وتزداد األمور سوءا في البلدان التي يعتمد فيها السكان بدرجة كبيرة على الزراعة ت

                                                                                                    التي تتأثر فيها الزراعة تأثرا سلبيا بالتغي رات المرتبطة بالمناخص من حيث  طول األمطار ودرجات الحرارة 

 وتزداد شدة انعدام األمن الغذائي بشكل خاص عندما تحدث الصدمات المناخية والنزاعات بشكل متزامن  -11

بلدا من البلدان التي تمر بأزمة غذائية آثار  34بلدا من فصل  14واجه  –و و آخر عام تتوفر له البيانات  – 2017ففي عام 

مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية  وفثرت  8 65كل من النزاع والصدمات المناخية معاص وكان ما مجموعه 

ة من فولئك األشخاص الذين يواجهون مستويات فزمة انعدام األمن الغذائي فو ما في المائ 76الصدمات المناخية في فكثر من 

 مليون شخص  95 و فسوفص فو 

 وتسهم الصدمات المناخية بدرجة كبيرة في الهجرة والتشرد القسري على حد سواء  وتجبر الكوارث المتعلقة بالمناخ -12

وعندما تصبح األحداث المتطرفة فكثر تواترا وشدةص فإن مليون شخص في المتوسط على مغادرة مساكنهم كل عام   5 22

يساعد  البرنامجاآلثار المناخية ذات البدايات البطيئة ترغم الناح فيضا على مغادرة مساكنهم بأعداد متزايدة  وبالتاليص فإن 

 من الغذائي فعدادا متزايدة من الناحص ويجب فن يصمم برامج فكثر فعالية تعالج األسباب الجذرية النعدام األ

                                                      
 ألطفال الذين يعانون من التقزم في ففريقيا بسبب النمو السكاني من األمور الهامةص على انخفاض التقزم لم يكن متناسقاص حيث ارتفع العدد الجمالي ل( 16)

                                                                                                         ي  حظ فن العبء األكبر من زيادة الوزن والسمنة لدى البالغين يوجد في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل ( 17)

 ولكن االنخفاض لم يكن سريعا بالقدر الكافي  عاماص 49عاما و 20لوحظ انخفاض في نقص الوزن بين النساء ال تي تتراوح فعمار ن بين (  18)

(19 )/2018-report-nutrition-https://globalnutritionreport.org/reports/global  

(ص 2019)فطلقته المفوضية األوروبية في بروكسل في فبريل/نيسان  9201التقرير العالمي عن األزمات الغذائية لعام ( 20)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000104035/download/   

يل األمن الغذائي والتغذية تسعى إلى تحديد شدة وحجم انعدام األمن الغذائي الحادص وانعدام األمن الغذائي يعد التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي مبادرة لتحل( 21)

/ال ي ذكرص 1المزمنص وسوء التغذية الحاد في بلد ما  وانعدام األمن الغذائي الحاد له خمس مراحل:   ( وكارثة/مجاعة  5( وحالة طوارئص 4وفزمةص  (3( ومجهدص 2                 ( متدن 

ص ومنظمة الصحة العالميةص البرنامجمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةص والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةص ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(ص و (22)

  http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdfص بناء الصمود المناخي لألمن الغذائي والتغذية 2018حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم   2018

https://globalnutritionreport.org/reports/global-nutrition-report-2018/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000104035/download/
http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf
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في بيئة من المخاطر المتغيرة دائما  ويرى األشخاص الضعفاء الذين يواجهون مخاطر مزمنة مرتبطة بسوء  البرنامجويعمل  -13

الدارة والنزاع فن مكاسب التنمية التي تحققت بشق األنفس آخذة في التراجعص مع اشتداد األزمةص واجتياح آليات المواجهة  

 ليهم التعامل مع ظوا ر الطقس المتقلبة والقاسيةص والتي تتزايد بمعدل يفوق قدراتهم على المواجهة  وفي نفس الوقتص يجب ع

     2018                                                     االلتزامات العالمية التي تأثر بها عمل البرنامج في عام 

تمثل  – للبرنامجوالتي تجسد ا الخطة االستراتيجية  – 2030ال تزال خطة التنمية المستدامة وف دا  التنمية المستدامة لعام  -14

تلك المتعلقة بإعادة تنظيم  بالبرنامجذات الصلة  2018  وتشمل االلتزامات العالمية في عام البرنامجمحور ا تمام عمل 

الذي فصدرب مجلس األمن التابع لألمم المتحدةص والذي يدين تجويع المدنيين  2417منظومة األمم المتحدة النمائيةص والقرار 

 فض  عن حرمة منع وصول المساعدات النسانية إلى السكان المدنيين  –الحرب  كوسيلة من وسائل

 إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

منذ فن فعلن األمين العام لألمم المتحدة  للبرنامجظل إص ح منظومة األمم المتحدة النمائية يمثل قضية استراتيجية بالنسبة  -15

واعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة  (23)ص2017يو/حزيران وديسمبر/كانون األول عن مقترحات لهذا الص ح في يون

ف دا  إص ح منظومة األمم المتحدة  البرنامجالمتعلق بإعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية  ويدعم  72/279القرار 

 وال يزال ملتزما بها التزاما قويا  (24)النمائيةص

لمشاركة بنشاط وعلى جميع المستويات في عملية الص ح: في األمم المتحدة في نيويوركص وفي مقر ا البرنامجويواصل  -16

لكي يهيئ  البرنامجص فتاحت المناقشات الخاصة بإص ح األمم المتحدة فرصة فمام 2018ص وفي الميدان  وفي عام البرنامج

نفسه بصورة استباقية للع قة التي تربط بين االعتبارات النسانية والتنميةص وال سيما في إطار الدور المحوري الذي يلزم فن 

 تقوم به الوكاالت التنفيذية ذات الوالية المزدوجة لوضع  ذب الع قة موضع التنفيذص ووضع نهاية ل حتياجات النسانية 

في رئاسة فريق ابتكارات  للبرنامجور رائد في تشكيل إص ح األمم المتحدة  إذ يشارك المدير التنفيذي بد البرنامجويقوم  -17

بنشاط الفريق الذي يعمل  البرنامجاألعمال المسؤول عن تعزيز فساليب العمل والمباني المشتركة  وبالضافة إلى ذلكص يدعم 

مساعدة النمائيةص بما في ذلك عن طريق قيادة مسار العمل الخاص على تصميم قالب لطار عمل األمم المتحدة الجديد لل

فيضا بنشاط وبطريقة بناءة في تطوير منتجات رئيسيةص بما في  البرنامجبتطوير الجيل القادم من التحليل القطري  ويشارك 

ة األمم المتحدة  كما يسا م في ذلك وضع اتفاق جديد للتمويلص وإطار لإلدارة والمساءلةص ووثيقة استراتيجية على نطاق منظوم

 عمل اللجنة التوجيهية المشتركة التي فنشأ ا األمين العام للنهوض بالتعاون النساني والنمائي 

دلي  لمفهوم خاص بنموذج للخدمة الشاملة من فجل تقديم الخدمات لوكاالت فخرى تابعة  البرنامجودعما لجهود الص حص يعد  -18

لألمم المتحدة على المستويات العالمية والقليمية والمحلية  وتشمل العناصر الرئيسية لهذا النهج حافظة للخدماتص وآليات 

 لتقدير تكاليف الخدمات وإدارتها  

  

                                                      
: وعدنا الخاص بالكرامةص والرخاءص والس م على كوكب صحي: تقرير 2030إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  (23)

   https://undocs.org/A/72/684(  متاح على الموقع الشبكي A/72/684-E/2018/7)األمين العام 

ص إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية في سياق االستعراض الشامل الذي يجري كل فربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية 72/279قرار الجمعية العامة ( 24)

  https://undocs.org/A/RES/72/279دة من فجل التنمية )االستعراض الشامل(  متاح على الموقع الشبكي التي تضطلع بها منظومة األمم المتح
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 اللجنةإذ تولى قيادة النقاش حول النتائج الجماعية داخل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) بدور استباقيص البرنامجوقام  -19

(ص وذلك بحشد مجموعة من الممارسين من فعضاء  ذب اللجنة الدائمة بغية إيجاد فهم مشترك عن الممارسة المثلى الدائمة

مع اللجنة التوجيهية المشتركة التي فنشأ ا األمين العام  البرنامجركة للنتائج الجماعية واستقائها  ويرتبط  ذا العمل الهام بمشا

للنهوض بالتعاون النساني والنمائيص ولتحقيق غايات وف دا  إص ح منظومة األمم المتحدة النمائية الذي يتطلب مشاركة 

ص وفي 2017ادر في ديسمبر/كانون األول وتعاون القطاع النساني  و ذب الغايات واأل دا  محددة في تقرير األمين العام الص

خطة العمل االستراتيجي على نطاق المنظومةص والغرض منها  و "التعجيل بمواءمة المنظومة" مع خطة التنمية المستدامة 

في اللجنة الدائمة  البرنامجص بينما تسا م فيضا في ترسيخ وتطبيع التعاون على نطاق المنظومة  ويساعد صوت 2030لعام 

 اللجنة التوجيهية المشتركة على ربط جهود الص ح في األمم المتحدة وفي النظام النساني األوسع   وفي

 لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2417القرار 

الذي فدان استخدام المجاعة كس ح من  2417ص صوت فعضاء مجلس األمن بالجماع العتماد القرار 2018في مايو/فيار  -20

واعتر  فعضاء مجلس األمن ألول مرة بالع قة بين النزاع والجوعص وحدد إجراءات واضحة لحماية الفئات فسلحة الحرب  

                                                            ص الذي سا م بنشاط في العملية التي ت وجت باعتماد  ذا القرار  للبرنامجاألضعف  وكانت  ذب بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة 

 سياسية واألمنية الرئيسية إدراج الجوع في المناقشات ال 2417كما يكفل القرار 

العديد من الفوائد الضافيةص بما في ذلك استخدام الدول األعضاء لغة فقوى مرتبطة  البرنامجومنذ اعتماد  ذا القرارص شهد  -21

 (25)الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة  2018/11بالجوع في القراراتص مثل القرار 

 واستراتيجياته أهداف البرنامج

( تقديم رؤيته الشاملة لتحقيق القضاء على الجوعص وتوجهه ضمن سياق 2021-2017) للبرنامجتواصل الخطة االستراتيجية  -22

  2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 : القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية1الهدف االستراتيجي 

  2لتفعيل حالة الطوارئ بالنسبة لحاالت الطوارئ من المستوى  2018 مؤقتا جديدا في عام بروتوكوال البرنامجفدخل  -23

  3  ويأتي البروتوكول المؤقت في فعقاب إقرار اللجنة الدائمة المشتركة للتمييز بين طفرات المستوى 3والمستوى 

   3واالستجابات للمستوى 

ن فجل تعزيز قيادته العالمية في  ذا المجال  وسو  تعمل الدائرة الجديدة دائرة جديدة للتغذية المدرسية م البرنامجوفنشأ  -24

بشأن التغذية المدرسية  وتسعى  البرنامجبصورة وثيقة مع األفرقة القليمية والقطرية لوضع استراتيجية خاصة بتنفيذ سياسة 

  وسو  2030الرؤية وااللتزامات بشأن سياسته للتغذية المدرسية بحلول عام  البرنامجاالستراتيجية إلى ضمان فن يحقق 

مع حكومات وشركاء السته ل إطار جديد للتنفيذ يحدد ف دافا جديدةص ومقاييس للنجاحص وغايات لكل بلد وإقليم  البرنامجيعمل 

  (26)بناء على السياق القطري 

 : تحسين التغذية2الهدف االستراتيجي 

                                                                                         ادماج مختلف الن هج الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية في برمجتهص وتوفير مدخ ت تقنية للخطط  برنامجاليواصل  -25

مليون مستفيد بفضل برمجته  15إلى فكثر من  البرنامجاالستراتيجية القطريةص ولتصميم البرامجص وتنفيذ اص وتقييمها  فقد وصل 

لنقص في المغذيات الدقيقةص والتقزمص وع ج سوء التغذية الحاد والوقاية منه  وال سيما معالجة حاالت ا –المتزايدة للتغذية 

                                                      
تعزيز تنسيق المساعدة النسانية لألمم المتحدة في حاالت الطوارئص متاح على الموقع الشبكي  (25)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/11  

النزاعص فو الصدمات المتكررةص سيقدم حسب السياق القطري: في البلدان المتأثرة بالهشاشةص فو انخفاض النتاجيةص فو  للبرنامجيحدد الطار الجديد ث ثة فدوار  (26)

إنشاء وتعزيز وتوحيد برامج للتغذية المدرسية  البرنامجدعما تشغيليا لتنفيذ برامج التغذية المدرسية؛ وفي سياقات مستقرة ذات قدرة حكومية ناشئةص سيدعم  البرنامج

 ري لتزويد الحكومات بالمعار ص والدرايةص والرشاداتص والمعايير المناسبة دورب المعيا البرنامجمملوكة ومدارة وطنيا؛ وفي جميع السياقاتص سو  يعزز 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/11
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                                                                                                   فيضا على نطاق الش عب لدراج نهج مراع  للتغذية في برامجهص واستراتيجياته المؤسسيةص ووثائقه التوجيهية   البرنامجويعمل 

الدخول في شراكات للتغذيةص ومتابعة االبتكار في بيان ريادته لمجتمع التغذية العالميص و البرنامجوع وة على ذلكص يواصل 

 االستجابة التغذوية 

 : تحقيق األمن الغذائي3الهدف االستراتيجي 

تطوير وتنفيذ مجموعة شاملة من مبادرات المساعدة الغذائية التي تعالج المشاكل النظامية الرئيسية الث ث  البرنامجيواصل  -26

 البرنامجص وضع 2018وفي عام  (27)شاكل "الميل األخير"ص ومشاكل "العام الجيد"                                    في الن ظم الغذائية: مواسم الجدبص وم

اللمسات األخيرة الستراتيجية نظمية للمساعدة الغذائيةص ودلي  إرشادياص ووزعهماص وتداول إرشادات وفدوات لدعم السوق 

دعم البرنامج المشترك بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها  البرنامجالزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة  ويواصل 

                                                                                                            لتعزيز صمود س بل العيش في األزمات الممتدة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطيةص والنيجرص والصومال  ويمثل  ذا 

س سنواتص ويستخدم سياقا البرنامج مجهودا غير مسبوق للدعم واالستثمار في المجتمعات المحلية الضعيفة في فترات الخم

وشركاؤبص مثل منظمة األغذية  البرنامجمحددا للمساعدة التي تراعي المساواة بين الجنسين والتغذية  وبالضافة إلى ذلكص قام 

والزراعةص والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةص والشراكة الجديدة من فجل تنمية ففريقياص والمؤسسة العالمية لتغذية الطفلص 

                                                                                                            لشراكة من فجل نماء الطفل في الكلية المبريالية بلندنص ومركز التمي ز في البرازيل لمكافحة الجوع بوضع إطار جديد وا

لموارد التغذية المدرسية بالمنتجات المحليةص استجابة لمطالبة البلدان بتوجيهات عملية عن تصميم برامج للتغذية المدرسية 

 د ا  بالمنتجات المحليةص وتنفيذ اص ورص

 : دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة4الهدف االستراتيجي 

نظاما فوليا لدعم المكاتب القطرية بالنسبة الستقاء معلومات نوعية وكميةص وتصنيفها من الناحية  البرنامجاستحدث  -27

لتحسين  البرنامجاالستراتيجيةص تتعلق بحوافظ تعزيز القدرات على المستوى القطري  و ذا يشكل جزءا من الجهود التي يبذلها 

  ويدعم النظام المتوخى تحسين توثيق وتقارير 17  التنمية المستدامة إعداد التقارير في المستقبل عن المؤشرات المتعلقة بهد

عن نتائج تعزيز القدرات  ولدى  ذا النظام القدرة على استقاء معلومات على المستويين القليمي والمؤسسيص  البرنامج

خدم مؤشرات إطار النتائج وتصنيفها حسب النتيجة االستراتيجية ومجال التركيز المواضيعي  وع وة على ذلكص فإنه يست

ص ونهج تعزيز النظم على المدى الطويل تجاب تعزيز البرنامجالمؤسسية لتعزيز القدراتص ويقدم لمحة عامة شاملة عن تطور 

  ذا النظام على سبيل التجربة في مكاتب قطرية عديدة   البرنامجقدرات فصحاب المصلحة الوطنيين  وقد استهل 

 رساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة: إ5الهدف االستراتيجي 

بتطوير فو مواصلة تعزيز شراكاته االستراتيجية من فجل تحقيق القضاء على الجوع بطريقة فكثر فعالية  وشملت  البرنامجقام  -28

جال التغذية النجازات الواضحة شراكات مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر واله ل األحمرص وشركاء في م

المدرسية والتغذية )انظر القسم السادح للحصول على مزيد من التفاصيل(  وتؤدي زيادة الشفافيةص وتدفق المعلوماتص ومواءمة 

 إلى قيام شراكات فعالةص وتعاون معزز مع شركاء جدد   2030مع خطة التنمية المستدامة لعام  البرنامج

  

                                                      
مما يؤدي إلى االعتماد  تنجم مشكلة "الميل األخير" عن عزلة العديد من الفقراء الجياع الذين يصعب الوصول إليهم ويمكنهم التواصل مع آخرين فقط بتكلفة كبيرةص (27)

                                                                                                               فضص ويحقق الكفا  في المناطق الريفيةص وس بل معيشة تقيم األود في المناطق الحضرية  وتنشأ مشكلة "العام الجيد" عندما                                  على س بل معيشة موجهة ذات عائد منخ

 تكافح األسواق المحلية الستيعاب الفوائض الغذائيةص و و ما يؤدي إلى فسعار بيع منخفضةص ويخفض حوافز المزارعين لزيادة النتاج 
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 االلتزامات الشاملةأهداف البرنامج واستراتيجياته بشأن 

 إدراج الحماية واإلعاقة

 (28)إلى المجلس التنفيذي التوصيات الناتجة عن تقييم سياسته بشأن الحماية النسانية  البرنامجص قدم 2018في يونيو/حزيران  -29

وبرامجه  البرنامجبوضع اللمسات األخيرة الستراتيجية جديدة تدمج الحماية في عمله  وسو  تعمل مبادرة  البرنامجويقوم 

بطريقة تحترم كرامة الناحص وتعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة مأمونةص وخاضعة للمساءلةص وكريمة  

وسو  تتضمن االستراتيجية الجديدة حماية السكان المتضررينص والمساءلة فمامهمص وإدراج عنصر فكثر وضوحا عن فعمال 

 الحماية  

ر األشخاص ذوو العاقة الذين يعيشون في سياقات الطوارئ إلى إمكانية الحصول على الخدمات األساسية وغالبا ما يفتق -30

الضرورية في فمور من قبيل الميابص والمأوىص واألغذيةص والصحة  وفثناء األزماتص قد تؤدي العاقة إلى زيادة التعرض 

بتقديم المساعدة النسانية لألشخاص ذوي العاقة  وفي عام  رنامجالبلخطر انعدام األمن الغذائيص فو تفاقمه  ولهذاص يلتزم 

دلي  عن إدراج األشخاص ذوي العاقة في برامج المساعدة الغذائيةص والذي سو  ينسق ويدعم  البرنامجص وضع 2018

بإدراج األشخاص فيضا بتوثيق تجارب وممارسات المكاتب القطرية المتعلقة  البرنامجممارسات المكاتب القطرية  وتعهد 

 ذوي العاقة  

 المساءلة أمام السكان المتضررين

استراتيجية جديدة لشراك السكان المتضررين والفئات الضعيفة  وتعكس  ذب االستراتيجية التوصيات التي  البرنامج       يطو  ر  -31

تجاب آليات للشكاوى  للبرنامجؤسسي بشأن الحماية النسانية  وتعزز االستراتيجية النهج الم البرنامج                        ح ددت فثناء تقييم سياسة 

  (29)والتعقيباتص وتركز على التواصل واالتصال بالناح المتضررين 

بتجربة مشروع خاص بالتوحيد القياسي آللية الشكاوى والتعقيبات في فربعة بلدان  وتشمل التجربة فساليب  البرنامجوقام  -32

لزيادة وعي المستفيدين عن آليات الشكاوى والتعقيباتص وتعزيز ثقة المستخدمص وتقديم مجموعة موحدة من األدوات لدارة 

بالدروح المستفادة من التجربة األوليةص  2019ت بشكل فوسع في عام الشكاوى  وسو  يستنير تداول آلية الشكاوى والتعقيبا

 وففضل ممارساتها  

 البيئة

تعد النظم اليكولوجية سليمةص والموارد الطبيعية المستدامة ذات ف مية حاسمة بالنسبة لتحقيق األمن الغذائي  وبموجب سياسة  -33

معايير بيئية  البرنامجص وضع 2018ص وتم تداولها في عام 2017شباط التي وافق عليها المجلس التنفيذي في فبراير/ (30)البيئةص

واجتماعية توضح الحد األدنى من المتطلبات؛ ووضع إجراءات للفحص من فجل تحديد وإدارة المخاطر البيئية وآثار ا؛ وشرع 

 البرنامج                      ن البيئةص وسو  تمك  ن بشأ البرنامجوتتسق  ذب الجراءات واألدوات مع سياسة  (31)في تصميم نظام لإلدارة البيئية 

 من تحديد اآلثار البيئية ألنشطته البرامجية وعملياتهص وتدنيتهاص وإدارتها  

                                                      
جي                                                                                                                           ياسة جديدة للحماية النسانية؛ وادماج اعتبارات الحماية في ف طر إدارة المخاطر المؤسسيةص والضوابط الداخلية؛ واالستخدام االستراتيتشمل التوصيات وضع س (28)

دين التجاريينص والمشاركة مع المجموعات؛ وزيادة الوظائفص وإضفاء الطابع الرسمي  الحمايةص بالضافة  على                                                                                                                             للشراكاتص بما في ذلك مع المانحين والشركاء والمور 

ص وإدراج تحليل الحماية في                                                                                                                            إلى تدريب الموظفين على المهاراتص بما في ذلك القادة؛ والتحلي ت المعززة للسياقاتص وقضايا الحماية من خ ل ن ظم البيانات المعززة

 إلى آليات معززة للتعقيبات المجتمعية التقييم؛ وتنفيذ استراتيجية جديدة للمشاركة مع السكان المتضررين والفئات الضعيفة استنادا 

فربعة التزامات محدثة عن المساءلة فمام السكان المتضررين من خ ل عضويته في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  وتتعلق  البرنامجص فقر 2017في عام  (29)

سكان المتضررينص بشأن المساءلة فمام ال البرنامج ذب االلتزامات بالقيادة؛ والمشاركة والشراكة؛ والمعلوماتص والتعقيبات والجراءات؛ والنتائج  وتهد  استراتيجية 

ص وقدرتهم على للبرنامجتابعة بعد االستنارة بهذب االلتزاماتص إلى ضمان مشاركة السكان المتضررين في صنع القرار في المسائل المتعلقة ببرامج المساعدة الغذائية ال

فن ممارسات المساءلة فمام  البرنامجعلى نطاق جميع عمليات  2017-2016التأثير في  ذب القرارات  وفظهرت نتائج دراسة استقصائية فساسية فجريت في الفترة 

  2015مقارنة بعام  البرنامج                                        السكان المتضررين ت ستخدم بشكل متزايد في 

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

ظام خاص بالدارة البيئية بالنسبة لمنظمة ما  ص و و معيار دولي يحدد المتطلبات لن2015لعام  14001تتسق مع معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس رقم ( 31)

https://www.iso.org/standard/60857.html  

https://www.iso.org/standard/60857.html
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تعميم االعتبارات البيئية في الخطط االستراتيجية القطريةص والتوجيهات العالمية بالنسبة لحاالت الطوارئص  البرنامجويواصل  -34

ص بدف الب أ عن المؤشرات المؤسسية المتعلقة 2018عزيز قدرات الموظفين  وفي عام وسلسلة المداد والدارةص وفي فدوات ت

تقاريرب البيئية الداخلية لتشمل إدارة النفايات الصلبةص والميابص بالضافة إلى  البرنامج                                       بالمخاطر واآلثار البيئية  وبالمثلص وس ع 

 الطاقةص وانبعاثات غازات الدفيئة 

 خارطة الطريق المتكاملة –يل التنظيمي للبرنامج نتائج التعزيز والتحو

مكتبا قطريا إلى إطار مؤشرات األداء الرئيسية لخارطة الطريق المتكاملةص ولينضموا إلى االثني  59ص انتقل 2018في عام  -35

مكتبا قطريا تنفذ إطار خارطة الطريق المتكاملة  71  ومن بين 2017عشر مكتبا قطريا التي قامت بتجربة  ذا النهج في عام 

مكتبا  36مكاتب بخطط استراتيجية قطرية مؤقتةص و 6االستراتيجية القطرية الكاملةص ومكتبا بالخطط  29ص عمل 2018في عام 

  2018لعام  البرنامجفي المائة من برنامج عمل  64بخطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية  وتمثل  ذب المكاتب مجتمعة 

  وقد فتاحت 2019يناير/كانون الثاني  1تكاملة في مكتباص إلى خارطة الطريق الم 11وانتقلت المكاتب القطرية المتبقيةص و ي 

مزيدا من الوقت لدراج الدروح المستفادةص وتعميم العمليةص وإجراء تغييرات في النظام  للبرنامجاستراتيجية التنفيذ المرحلية 

 والجهات المانحة  ؛ وتسهيل المشاركة مع الحكومات الوطنيةص والدول األعضاءص والوكاالت الشريكةص البرنامجعلى نطاق 

  وقد ضمنت  ذب للبرنامجووافق المجلس التنفيذي على إدخال التغييرات ذات الصلة في النظام األساسي والنظام المالي  -36

  وتمت الموافقة للبرنامجالتغييرات إدراج مبادئ خارطة الطريق المتكاملة بطريقة استراتيجية لكي تعكس السياق التشغيلي 

ص و ي تعكس الدروح المستفادة من تجربة إطار الخطط 2018لدورة العادية الثانية للمجلس لعام على التعدي ت في ا

ص وتعميمه في جميع المكاتب القطرية تقريبا في عام 2017االستراتيجية القطرية و يكل ميزانية الحافظة القطرية في عام 

2018  

اليف بالكامل من فجل تحسين المساءلة وتحقيق النصا  لجميع نموذجا مبسطا وفكثر شفافية السترداد التك البرنامجوفدخل  -37

في سياسات استرداد التكاليف بالكامل للمساعدة في تعبئة موارد إضافيةص  (32)فيضا بتسعة تغييرات البرنامجالمانحين  وفوصى 

 وتوسيع قاعدة المانحينص وتعزيز الشراكاتص وبناء الملكية الوطنيةص مع زيادة الشفافية 

ل ولدع -38 مثل عمليات االستعراض الداخلي والخارجيص  (33)ص تم تبسيط عمليات خارطة الطريق المتكاملةصالبرنامج        م تحو 

صيغة بيتا التجريبية لنافذة بيانات الخطط االستراتيجية القطريةص ودعا إلى تقديم مسا مات فكثر  البرنامجوالموافقة: فقد استهل 

 إلى فقصى حدص وقام بتحسين إطار النتائج المؤسسية   البرنامجل لزيادة تمويل مرونةص ويمكن التنبؤ بهاص وطويلة األج

 شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف

بفحص الفعالية التنظيمية  (ص قامت شبكة تقييم فداء المنظمات المتعددة األطرا  )شبكة تقييم األداء2018و 2017في عامي  -39

على فساح األ دا  االستراتيجية والتشغيليةص واأل دا  الخاصة بالع قات واألداء  وقد استند التقييم إلى  للبرنامج

 استعراضات الوثائقص ومقاب ت مع الموظفينص واستقصاء عن الشركاء  وفيما يلي فبرز نتائج شبكة تقييم األداء 

 البرنامجاعتر  التقييم بالجهود الكبيرة التي يبذلها  مية المستدامة وف دا  التن 2030التواؤم مع خطة التنمية المستدامة لعام  -40

مواصلة جهودب لدارة التحولص وقد يتطلب  البرنامجوف دا  التنمية المستدامة  غير فنه يجب على  2030للتواؤم مع خطة عام 

 ذلك إجراء تغييرات في النظام الداخليص بينما قد يحتاج موظفوب إلى مهارات جديدة  

لديه رؤية واضحة ومتماسكة وطويلة األجلص  البرنامجحدد التقييم مواطن القوة الحاليةص وخلص إلى فن مواطن القوة الحالية   -41

(؛ و و وثيق الصلةص ومستجيبص وخاصة في االستجابات 2021-2017) للبرنامجعلى النحو الموضح في الخطة االستراتيجية 

                                                      
عن تكاليف الدعم غير المباشرة فو التوصيات التسع المتعلقة بسياسة استرداد التكاليف بالكامل والتي وافق عليها المجلس  ي في مجاالت التوفمة؛ والتنازل  (32)

ات الناتجة عن توفير تخفيض معدالت تكاليف الدعم غير المباشرة؛ ومعدالت لتكاليف الدعم المباشرة بالنسبة للخدمات المشتركة اللزامية؛ والتصر  في اليراد

 الخدمات عند الطلب؛ والصناديق االستئمانية 

رسمية بشأن مذكرات مفا يم الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةص تليها تعليقات إلكترونية تتضمن العملية إجراء مشاورات غير  (33)

 على مشاريع الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة 
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ة الممتدة؛ و و موجه بشكل متزايد نحو تحقيق النتائج على المستوى القطري؛ ولديه السريعةص وفي حاالت الطوارئ النساني

  ياكل ووظائف قوية للرقابة والتقييم 

حدد التقييم المجاالت التالية التي تحتاج إلى تحسين: لم يتحقق بعد بالكامل نهج الشراكات الجديد الخاص البيئات المطلوبة   -42

الكفاءات المطلوبةص والتوجيهاتص والدعم ال زم ألنشطة من قبيل االستعراضات االستراتيجية  ألنه ال توجد دائما بالبرنامج

إلى دور التمكين لم يواكب الجوانب  البرنامجللقضاء على الجوع؛ وألن التخطيط المنظم لقوة العملص والمطلوب لدعم انتقال 

نتائج الرئيسية إلى صقل وتحسين إطار النتائج المؤسسية؛ األخرى لإلص ح؛ وتدعو التقارير الموثوقة في جميع مجاالت ال

يعتمد على شبكات غير رسميةص ولم يتطور بعد بالقدر الكافي لدعم التعلم والتحسين؛  البرنامجيزال نظام إدارة معار   وال

 بعد بطريقة منهجية جميع فولوياته الشاملة  البرنامجوفخيراص لم ينفذ 

 ي والتنمية والسالمالترابط بين العمل اإلنسان

عمله األساسي المتمثل في االستجابة النسانيةص يجب عليه فيضا تحديد الفرص الستخدام مواطن قوته البرنامج بينما يواصل  -43

في السلسلة المتواصلة بدءا من الغاثة في حاالت الطوارئ إلى التنمية المستدامة من فجل المسا مة في تحقيق ف دا  التنمية 

دور متزايد يقوم به باعتبارب عامل تمكين وتحفيز لحلول الجوع المبتكرة التي تبشر بتحقيق عوائد  البرنامجولدى  المستدامة 

فعلى بمرور الوقت مع تقليل االحتياجات النسانية بصورة متزامنةص والحفاظ على مكاسب التنمية التي تحققت حتى اآلن  

والنظم الوطنية حتى تتمكن من العمل بصورة مستقلةص فض  عن المسا مة  ويشمل ذلك استثمارا متجددا في تعزيز القدرات

 في تحديد األولويات الوطنيةص والقرارات السياسية التي تضع البلدان على طريق التنمية المستدامة 

سب  جديدة ل ستفادة من خبرته في مجال التنميةص وتلبية مطالب الحكومات  وقد تم ذلك كجزء من إطار  البرنامجوقد فتح  -44

التخطيط االستراتيجي القطريص بما في ذلك االستعراضات االستراتيجية للقضاء على الجوعص والتي تضمنت سردا عن 

ةص والذي يعتبر من األمور المشتركة بين جميع الجهات الفاعلة المحركات والحلول الرئيسية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذي

كشريك في التنميةص وإيجاد روابط فوضح بين عروضه  البرنامجالعاملة في البلد  كما فتاحت العملية فرصة لتحسين وضع 

ةص ووكاالت فخرى تابعة وف دا  الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التنميةص بما في ذلك الحكومات الوطنيةص والجهات المانح

 لألمم المتحدةص ومصار  التنميةص والقطاع الخاص 

بالنسبة للترابط بين العمل النساني والتنمية والس م نهجا متكام  يوحد الدعوةص والمشاركة في  البرنامجوتتبع استراتيجية  -45

ه التشغيليص وخدماته المشتركة لبناء رؤية المفاوضات الخاصة بإص ح منظومة األمم المتحدة النمائية؛ وتستفيد من وصول

مشتركة لتفعيل الترابط بين الوكاالت التنفيذية ذات الوالية المزدوجة؛ وتحدد الجراءات ذات األولوية لتعزيز المسا مات في 

 حصائل التنمية وبناء الس م 
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 تحسين احتماالت السالمومعهد ستوكهلم الدولي لبحوث السالم من أجل  البرنامج: الشراكة بين 1اإلطار 

ومعهد ستوكهلم الدولي لبحوث الس م شراكة للمعرفة الرائدة تهد  إلى تنظيم وبناء األدلة  البرنامجص فقام 2018في فبراير/شباط 

ارسة  لتحسين آفاق الس مص واستنارة الدعوةص والسياسةص والمم البرنامجعن الع قات المعقدة بين النزاع والجوعص وتحديد مسا مات 

 وتعد الشراكة رحلة تعليمية طويلة األجل لها ف دا  عامة لتحقيق:

  تقيم البحوث الدليل الحالي على كيفية مسا مة برمجة األمن الغذائي في الس مص باالعتماد على طائفة من المصادر  –بناء األدلة

 تقدم الس م  الخارجية والداخلية  كما ينظر في نشر وزيادة البيانات لقياح المسا مات في

  تساعد نتائج البحوث المستمدة من دراسات قطرية على استنارة وتفعيل البرمجة الحالية والبرمجة في  –التطبيق على البرمجة

 المستقبلص وال سيما في بيئات النزاع واالنتقال 

  ة بشأن بناء الس م  كما فن النتائج في تحديث سياساته الحالي البرنامجبعد بناء األدلةص سو  ينظر  –تطوير السياسات والدعوة

 عن النزاع والجوع  البرنامج سو  تغذي الدعوة التي يقوم بها

وبدءا بعنصر بناء األدلةص تضمنت المرحلة األولى من شراكة معهد ستوكهلم فربع بعثات بحثية مشتركةص في قيرغيزستانص وماليص 

  وقد استرشد البحث بخطوط التحقيق 2019وفبريل/نيسان  2018والسلفادورص والعراق في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 

 الث ثة التالية: 

 في تحسين احتماالت الس م؟ البرنامجة ما  ي مسا م -1

 تعزيز مسا مته في تحسين احتماالت الس م؟ للبرنامجكيف يمكن  -2

 قياح مسا مته في تحسين احتماالت الس م؟ للبرنامجكيف يمكن  -3

نساني والعمل )لتغطية العمل ال البرنامجوتضمنت معايير االختيار القطري التنوع السياقيص والتمثيل الجغرافيص وتشكيل حوافظ 

النمائي على حد سواء في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل(ص وحالة الخطط االستراتيجية القطريةص والمشروعات الحالية 

 لصندوق األمم المتحدة لبناء الس م مع وكاالت فخرى تابعة لألمم المتحدة 
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                                       الجزء الثاني: الموارد المالية والتمويل

ص ويتناول فجوة التمويل وبعض عواقبها  كما فنه يقسم إجمالي للبرنامجيقدم  ذا القسم لمحة عامة رفيعة المستوى عن الوضع المالي 

 البرنامجمتطلبات الميزنةص والمسا مات حسب القليمص ويحلل االتجا ات في العمليات الممولة تموي  ناقصا  ويناقش القسم فيضا اعتماد 

 ت الكبيرةص وف مية التمويل المرن المستمر على كبار المانحينص وكيف يتركز التمويل في عدد قليل نسبيا من العمليا

 لمحة عامة عن الوضع المالي 

 اإليرادات

مليار دوالر  2 7إلى  2017مليارات دوالر فمريكي في عام  6من  –في المائة  20إيرادات مسا ماته بنسبة  البرنامجزاد  -46

في المائة( لصناديق الفئة البرامجية  87مليار دوالر فمريكي من  ذا المبلغ ) 3 6  وتم تخصيص 2018فمريكي في عام 

ج ه نصفه تقريبا إلى فقاليم الشرق األوسطص للبرنامج وشمال ففريقياص وشرق فوروباص وآسيا الوسطى من فجل عمليات واسعة                                             ص و 

توزيع  2و 1النطاقص من قبيل تلك العمليات في اليمنص واالستجابة القليمية ألزمة ال جئين السوريين  ويوضح الشك ن 

  2018األموال حسب القليمص وكذلك البلدان العشرة التي حصلت على فكبر قدر من التمويل في عام 

 بلدان حسب توزيع اإليرادات 10أكبر : 1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينما كان النمو في إيرادات المسا مات حاسما لتلبية االحتياجات المتزايدةص ظل  ناك تركيز غير متناسب في مصدر التمويل  -47

في المائة تقريبا من المسا مات   85ص استأثر فكبر المانحين العشرة بنسبة 2018وتخصيص التمويل على حد سواء  ففي عام 

من الواليات المتحدة األمريكيةص والمفوضية األوروبيةص وفلمانياص  2018في عام  وجاءت فعلى مصادر المسا مات العشرة

والمملكة المتحدةص والمملكة العربية السعوديةص والمارات العربية المتحدةص وكنداص والسويدص وصندوق االستجابة للطوارئ 

فخرىص جاء فعلى نمو في التمويل من كبار المانحين  المركزي التابع لألمم المتحدة  وصناديق فخرى تابعة لألمم المتحدة  ومرة

 يعتمد عليهم بشكل متزايد  البرنامجالذين ظل 
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  وتشير للبرنامجو ناك حاجة إلى مواصلة الجهود المركزة لتنويع مصادر التمويل من فجل تلبية المتطلبات التشغيلية المتزايدة  -48

حكومات البلدان المضيفة التي تدعمها خطتنا االستراتيجيةص ومن خ ل عملية التجربة الحديثة إلى فن المشاركة المكثفة مع 

إعداد خططنا االستراتيجية القطريةص وزيادة البرمجة المشتركة مع وكاالت األمم المتحدة األخرىص وتعزيز الع قات مع 

مانحين على مستوى رؤوح األموالص المانحين الرئيسيين بناء على معلومات معمقة وشاملة من المانحينص والمشاركة مع ال

 تعد المجاالت الرئيسية التي تؤدي إلى مصادر تمويل متنوعة 

 

 توزيع إيرادات المساهمات حسب المكاتب اإلقليمية: 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومصار  بما في ذلك مؤسسات وآليات مالية دوليةص  –ص كان إجمالي التمويل من الشركاء غير الحكوميين 2018وفي عام  -49

في المائة فقط من إجمالي التمويل  ولم تتحقق الزيادات  6 1يمثل  –للتنمية الفريقيةص والقطاع المدنيص والقطاع الخاص 

                                                                                                                          المأمولة في التمويل المقدم من القطاع الخاص  وتبي ن من تقييم شبكة التقييم فن ف مية تنويع قاعدة التمويل حظيت با تمام متزايد 

 خيرةص وغير فن التقييم الحظ عدم وجود نتائج ملموسة حتى اآلن في السنوات األ

في جنوب  3المستوى وظل التمويل مركزا في عدد صغير من العملياتص حيث تم تخصيص فكثر من نصف إيرادات عمليات  -50

 وذ ب السودانص والجمهورية العربية السوريةص واليمنص وألزمة ال جئين السوريين في تركياص ولبنانص واألردن 

ص وجمهورية ففريقيا الوسطىص وكولومبياص في بنغ دشص والكاميرون 2المستوى  في المائة فخرى من التمويل إلى عمليات 8

في ففغانستانص وتشادص وإثيوبياص  للبرنامجفي المائة فخرى خصصت لعمليات كبيرة  20والعراقص وماليص وميانمارص إلى جانب 

 لسودانص وفوغندا وكينياص والنيجرص والصومالص وا

 التمويل المرن وغير المخصص

ص فوال وقبل كل للبرنامجينطوي التمويل غير المخصص لبلدان فو عمليات فو فنشطة محددة على عدد من المزايا  فهو يسمح  -51

شيءص بتخصيص موارد فينما وعندما تشتد الحاجة إليهاص مثل األزمات الممتدة التي لم تعد تتصدر عناوين الصحف  و ي 

فيضا بتعبئة موارد لمواجهة الحاالت المفاجئة وغير المتوقعةص كما في حالة االستجابة لمنطقة الساحل في عام  للبرنامجتسمح 

مرونة للمدير القطري  –مثل التخصيص على مستوى الخطط االستراتيجية القطرية  –يص األقل   كما يوفر التخص2018

 لتحديد فولويات التمويل للعمل في إطار الترابط بين االعتبارات النسانية والتنميةص ول نتقال من الغاثة إلى برمجة الصمود 
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 436مليار دوالر فمريكيص ولكن وصل من  ذا المبلغ  4 7 نامجالبركان إجمالي إيرادات المسا مات لدى  (34)2018وفي عامص -52

مليون دوالر فمريكي فقط كتمويل غير مخصص فو مخصص بشكل ميسرص في مرن  وبينما يمثل المبلغ المطلق زيادة بنسبة 

شهد انخفاض في المائة من إجمالي التمويلص مواص  اتجا ا  6ص ظل التمويل المرن عند نسبة 2017في المائة عن عام  9

 حصة المسا مات المرنة 

 

 (2018-2003التمويل المرن كحصة من إجمالي المساهمات ): 3الشكل 

 

: فسترالياص وبلجيكاص وكنداص والدانماركص وفلمانياص وآيرلنداص 2018وكان فكبر عشرة بلدان مسا مة في التمويل المرن في عام  -53

مليون  372المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  وبلغت مسا ماتها مجتمعة و ولنداص والنرويجص والسويدص والمملكة 

باء للحصول على تفاصيل كاملة عن  –في المائة من إجمالي التمويل المرن  انظر الملحق الثاني  85دوالر فمريكيص فو 

 المسا مات حسب الجهة المانحة 

ي تخصص التمويل المرنص بتحديد فولويات الموارد بناء على عدد من وتقوم لجنة التخصيص االستراتيجي للمواردص الت -54

المعاييرص بما في ذلك العجز المقدر في المبلغ ال زم للعملياتص ومؤشرات األمن الغذائيص ومستويات الطوارئ  وبينما يتم 

موارد لحساب االستجابة  فيضا البرنامجتخصيص الجزء األكبر من التمويل المرن للمشروعات الميدانية المهمةص يخصص 

 العاجلة 

 مليون دوالر فمريكي كمسا مات مرنة متاحة لمشروعات حيوية  وتضمن  ذا المبلغ 1 283 البرنامجوقدم  -55

مليون دوالر فمريكي  18مليون دوالر فمريكي لدعم التوسع المستمر للعملية في جمهورية الكونغو الديمقراطيةص و 50

ليون دوالر فمريكي من حساب االستجابة العاجلة لتسهيل التوسع السريع في المساعدة المقدمة م5 10لكولومبياص بما في ذلك 

مليون دوالر فمريكي من حساب االستجابة  8 4مليون دوالر فمريكي لمدغشقرص بما في ذلك 6 13للنازحين من فنزوي ص و

 العاجلة من فجل االستجابة لحالة الطوارئ خ ل موسم الجدب 

  

                                                      
 ص والتي تمثل المسا مات المنصوص عليها للسنة المالية الحالية 2018والمتلقاة في عام مليار دوالر فمريكيص  2 7و ذب تختلف عن إيرادات المسا مات البالغة ( 34)

مسا مات مباشرة مسا مات غير مخصصة فو مخصصة بشكل ميس ر
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مليون دوالر فمريكي من األموال المرنة بالكامل لحساب االستجابة  44وخصصت لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد  -56

ساعة  وتضمنت السلف المقدمة من حساب االستجابة العاجلة مخصصا  24العاجلةص مما فتاح له القيام باستجابات سريعة خ ل 

في منطقة الساحل  كما فن إمكانية الشراء  البرنامجقت المناسب من جانب من فجل بداية سريعة الستجابة وقائية وفي الو

 شراء في سلع بأسعار منخفضةص وتوفير مخزونات مسبقا الختصار الوقت ال زم للتوزيع  للبرنامجالمسبق للسلع فتاحت 

وبالضافة إلى التمويل المرن بالكاملص فإن تقليل التخصيص للمسا مات الموجهة إلى الخطط االستراتيجية القطرية يؤدي  -57

فيضا إلى تسهيل المرونة التشغيلية  ومن بين ف دا  الطار الجديد للخطط االستراتيجية القطرية على المستوى القطري توفير 

والنتائجص ووضع خط رؤية فوضح يبدف من الحصائل إلى النواتج واألنشطة  وفي المقابلص قدر فكبر من الشفافية بين الموارد 

إلى زيادة التمويل المرن المقدم من الجهات المانحة في شكل مخصصات على مستوى النتائج االستراتيجية فو  البرنامجسعى 

في المائة من جميع المسا مات كانت  83ص فإن على مستوى الخطط االستراتيجية القطرية  وبينما تم إجراء بعض التحسينات

  2018مخصصة على مستوى النشاط في عام 

حوارا وجها لوجه مع مانحين لتحديد سبل زيادة المرونة وإمكانية التنبؤ إلى فقصى حد  البرنامجولتحقيق  ذا الهد ص يجري  -58

ر عددا من المتغيراتص بدءا من إتاحة التمويل المسبق حسب القيود الدارية والقانونية لدى الجهات المانحة  ويغطي  ذا الحوا

إلى فترة تعاقد فطول  ونتيجة لهذا الحوارص وافق فحد المانحين على السماح باستخدام بجميع مسا ماته من بداية العام حتى لو 

يع مسا ماتها على تم بعد ذلك توقيع اتفاقات المسا مات التي تتم في إطار ا  ووافقت جهة مانحة فخرى على فن تظل جم

مستوى الخطط االستراتيجية القطريةص بدال من تخصيصها على مستوى النتيجة االستراتيجيةص فو الحصيلة االستراتيجيةص فو 

 النشاط 

المتكامل في الترابط بين العمل النساني والتنمية والس مص  البرنامج وسو  تدعم زيادة مرونة التمويل وإمكانية التنبؤ دور  -59

من فجل تحقيق الفوائد الكاملة  للبرنامجيزب لقدرة الشراكات مع حكومات وطنية  كما فن تعزيز المرونة يعد مهما بالنسبة وتعز

لخارطة الطريق المتكاملةص وضمان االستخدام األكفأ ألدواته الخاصة بتمويل استراتيجي  كما فن االستثمارات الطويلة األجل 

ستمر طوال مدة الخطط االستراتيجية القطرية للمكاتب القطرية الفرديةص سو  تسهل تحقيق والتي يمكن التنبؤ بهاص والتي ت

 بطريقة فكثر فاعلية وكفاءة  البرنامجف دا  

 : أثر التمويل غير المخصص أو المخصص بطريقة مرنة على االستجابة في منطقة الساحل2اإلطار 

تعتبر معرضة للجفا  وانعدام األمن الغذائيص ولكنها نادرا ما  –ء الكبرى و ي منطقة قاحلة ممتدة جنوب الصحرا –منطقة الساحل 

مليون شخص في بوركينا فاسوص  8 5ص ترك موسم الجدب الحافل بالتحديات 2018تتصدر العناوين الرئيسية للصحف  ففي عام 

من الوصول  البرنامجضل األموال المرنةص تمكن وتشادص وماليص وموريتانياص والنيجرص والسنغال يعانون من انعدام األمن الغذائي  وبف

مليون شخص من خ ل برامج األغذيةص والتحوي ت القائمة على النقدص والتغذية بطريقة موقوتة  وكانت األموال المرنة  5 3إلى 

 في المائة من التمويل المتاحص مما جعله ثاني فكبر مصدر تمويل من فجل االستجابة لموسم الجدب  22تمثل 

وكان حجم التمويل كبيرا في حد ذاتهص غير فن السرعة التي فتاحت البدء بالعمليات ذات الصلة لتعبئة الموارد كانت مهمة فيضا  

ص إلى جانب السلف الداخليةص فول األموال المتاحة  كما فن تجهيز  ذب البرنامجوكانت األموال المرنة المخصصة من خ ل مقر 

لقطرية بدء استجاباتها دون تأخير بينما كانت تنتظر وصول موارد إضافية  ففي موريتانياص على سبيل األموال قد فتاح للمكاتب ا

األموال المرنة لشراء منتجات غذائية مغذية لألطفال دون سن الخامسةص وللحوامل والمرضعات  فهذب  ي  البرنامجالمثالص استخدم 

 وصولها بعض الوقتص ولذلك فإن التوافر الفوري لألموال المرنة كان حاسما المنتجات يتم شراء ا على المستوى الدولي ويستغرق 
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لكي يخطط عملياتهص ويدير الموارد بفعالية  وفي  للبرنامجويعتبر التنبؤ الدقيق بمسا مات المانحين فمرا بالغ األ مية بالنسبة  -60

  وفي الفترة (Salesforce)من خ ل اعتماد آلية مركزية للمعلومات  بالبرنامجص تم تعزيز عملية التنبؤ الخاصة 2018عام 

                        ص وكانت ال تسجل عادة إال  بالبرنامج                                                                    يمكن تسجيل التنبؤات إال  في نظام إدارة المنح التابع لنظام ونجز الخاص  السابقةص كان ال

يمكن توثيق المحادثات مع المانحين في  صSalesforceواآلنص مع وجود آلية  بمجرد إحراز تقدم نسبي في مفاوضات التمويل 

فينما فجريت  ذب  –وقت مبكر من المناقشات التي يجريها الموظفون في المكاتب القطريةص والمكاتب القليميةص والمقر 

  Salesforceآلية المناقشات  ولذلكص يتم توثيق المفاوضات من البداية إلى النهايةص ويتم استقاء المعلومات وتقاسمها في 

بدرجة كبيرة على التخطيطص واستخدام مرافق  البرنامجوبعد إتاحة معلومات التنبؤ الكاملة  ذب في نظام مؤسسيص تحسنت قدرة  -61

مليارات  5بالفعل  البرنامجص على سبيل المثالص استخدم 2019التمويل االستراتيجي لدعم العمليات  وبحلول يناير/كانون الثاني 

في شهر  البرنامج  وقبل اعتماد  ذب اآلليةص سيكون لدى Salesforceويل المسجلة في آلية دوالر فمريكي من فرص التم

مليار دوالر فمريكي مسجلة في نظام ونجز على شكل تنبؤات  و ذا يعني فنه من  3 1يناير/كانون الثاني من كل عام نحو 

في  21المائة بالفعل كفرص في بداية العامص مقابل في  75ص تم تحديد 2019مليار دوالر فمريكي المتوقع لعام  8 6فصل مبلغ 

 Salesforceآلية المائة قبل تداول 

على التخطيط بشكل ففضل على مستوى المقر والمكاتب  البرنامجو ذب المعرفة المتزايدة لمستوى المسا مات المتوقع تساعد  -62

األساح لتنفيذ كل خطة من خطط المكتب  Salesforceالقليمية على حد سواء  وتشكل فرص التمويل المسجلة في آلية 

 القليميص وتساعد على ضمان استناد ا إلى ففضل المعلومات المتاحة 

 النفقات

  وكان  ذا 2017مليار دوالر فمريكي في عام  2 6ص مقابل 2018مليار دوالر فمريكي في السنة المالية  6 6 البرنامجفنفق  -63

ص استمر تزايد التحوي ت 4مليون دوالر فمريكي  وكما يتضح من الشكل  421في المائةص فو  7يمثل زيادة في النفقات بنسبة 

 القائمة على النقد بسرعة على مر السنينص بينما ظلت قيمة األغذية الموزعة ثابتة نسبيا 

 

 (35))بماليين الدوالرات األمريكية(النفقات : 4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 –مليون دوالر فمريكي؛ وتكاليف االسته ك وال  ك  3 163 –تضم فئة النفقات األخرى تكاليف اللوازمص والمحروقاتص وتكاليف جارية فخرى  (35)

 مليون دوالر فمريكي  8 1 –مليون دوالر فمريكي؛ وتكاليف مالية  8 44 –مليون دوالر فمريكي؛ ونفقات فخرى  4 47
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في المائة منها يعزى إلى  75ص كان 2018مليون دوالر فمريكي في عام  421ومن فصل الزيادة في النفقات التي بلغت  -64

ل 2018التحوي ت القائمة على النقد  ففي عام  مليار دوالر فمريكي في شكل تحوي ت قائمة على النقد  76 1 البرنامج       ص حو 

ل 2017يمثل زيادة كبيرة عن عام بلدا  وكان  ذا  62مليون شخص في  5 24إلى  مليار دوالر  45 1 البرنامج             ص عندما حو 

في المائة  58مليون شخص  واستأثرت االستجابة لألزمة السورية بعد خمس سنواتص والصومال بنسبة  2 19فمريكي إلى 

رية الكونغو الديمقراطيةص ص واستأثرت جمهو2018)مليار دوالر فمريكي( من إجمالي التحوي ت القائمة على النقد في عام 

 في المائة إضافية  13والعراقص ونيجيرياص واليمن بنسبة 

 ص بلغت التحوي ت غير المقيدة2018التحوي ت النقدية غير المقيدة بشكل متزايد  ففي عام  البرنامجويستخدم  -65

النقد  وفي نفس الوقتص كانت التحوي ت في المائة من إجمالي قيمة التحوي ت القائمة على  62مليار دوالر فمريكيص فو  1 1

مليون دوالر  91في المائةص إلى جانب  33مليون دوالر فمريكيص فو  575النقدية والقسائم ذات القيمة غير المقيدة تمثل قرابة 

 فمريكي فخرى تم تحويلها من خ ل قسائم السلع 

إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في فنشطته الخاصة على تحسين ثقافته الخاصة ب البرنامجص انصب تركيز 2018وفي عام  -66

بالتحوي ت القائمة على النقدص بما في ذلك من خ ل التقييماتص واالستعراضات لملفات التحوي ت المأمونةص وحماية بيانات 

 البرنامجسيلة لتزويد المستفيدينص والتسوياتص وبعثات استعراض مخاطر التحوي ت القائمة على النقدص والضوابط الداخلية كو

بفهم شامل للمخاطر الكامنة في برامج التحوي ت القائمة على النقد  وع وة على ذلكص واستجابة للنمو السريع في فنشطة 

على الضمان الشاملص وبشكل خاصص على تنقيح إرشادات  2018التحوي ت القائمة على النقدص استمر التركيز في عام 

ص والتوسع في استخدام التحوي ت المأمونة بواسطة بيانات المستفيدين المشفرة من وإلى مقدمي لبرنامجباالخاصة  (36)التسويات

الخدمات الماليةص وعملية تقييم األمن السيبرانيص ومبادرة مؤسسية لتعزيز تحديد  وية مقدمي الخدمات الماليةص وممارسات 

 بة التقييم واالختيارص بما في ذلك مراعاة العناية الواج

ص سو  يستمر العمل بشأن التحوي ت القائمة على النقد لمواصلة تحديد ودراسة مواضيع المخاطر 2019وللمضي نحو عام  -67

المشتركةص وتبسيط العمليات والجراءاتص بما في ذلك تقنيات الدارة المبتكرة للنقد بالنسبة لعمليات المكاتب القطرية من فجل 

 تعزيز الضمان الشامل 

 ويسترن يونيون : اتفاق عالمي طويل األجل للخدمات المالية مع وكالة3اإلطار 

ويسترن يونيونص و ي واحدة من فكبر وكاالت اتفاقا عالميا طويل األجل للخدمات المالية مع وكالة  البرنامجص وقع 2018في عام 

على الوصول إلى المستفيدين بالتحوي ت القائمة  البرنامجالتحوي ت المالية في العالم  وفسفر االتفاق عن مواصلة تعزيز قدرة 

على النقد في الوقت المناسب وبطريقة فعالة في جميع السياقات التشغيلية  وع وة على ذلكص ساعد االتفاق على تعزيز التعاون 

 مع القطاع الخاص لتحسين كفاءة وفعالية تقديم التحوي ت القائمة على النقد  للبرنامجاالستراتيجي 

برنامجا للمساعدة في الفلبين  وقد فجريت التجربة في إحدى حاالت الطوارئص وفثبتت فن  البرنامجبعد توقيع االتفاقص جرب و

االتفاقات العالمية لمدفوعات المستفيدين مع مقدمي الخدمات المالية تعتبر طريقة حيوية وفعالة لتسهيل المساعدة في حاالت 

خص على مساعدة نقدية منقذة لألرواح بطريقة سريعة ومريحة من خ ل منافذ نقدية ش 29 000الطوارئ  وحصل فكثر من 

نافذة نقدية في  300 000الوصول إلى شبكة راسخة تضم فكثر من  للبرنامجمأمونة ويسهل الوصول إليها  وقد فتاح  ذا االتفاق 

 بلد  200فكثر من 

المتفق عليها بموجب  ذا االتفاق للمكاتب القطريةص كبديل لحلول تقديم لتوفير الخدمات المالية  البرنامج                   وللمضي ق دماص يخطط 

البرنامج التحوي ت القائمة على النقد التي يتم تدبير ا من مصادر محلية  وع وة على ذلكص يواصل  ذا االتفاق تعزيز قدرة 

البلدان التي ال يتواجد فيهاص فو ال توجد فيها  على االستجابة لحاالت الطوارئ باستخدام التحوي ت القائمة على النقدص وخاصة في

 بنية تحتية راسخة للتحوي ت القائمة على النقد 

                                                      
إلى مستفيديه المعنيينص و ي متاحة على الموقع الشبكي  بالبرنامجإرشادات مؤقتة لضمان وصول التحوي ت القائمة على النقد الخاصة  (36)

https://newgo.wfp.org/node/5081 

https://newgo.wfp.org/node/5081
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ص مع 2017مليون طن متريص و و نفس المستوى كما في عام  9 3إلى  2018ووصل حجم السلع الغذائية الموزعة في عام  -68

 2 2ص و و 2017مليار دوالر فمريكي انخفضت بدرجة طفيفة عن المبلغ الذي فنفق في عام  1 2فن القيمة المقابلة التي بلغت 

في إثيوبياص ونيجيرياص وجنوب السودانص والسودانص والجمهورية العربية  البرنامجمليار دوالر فمريكي  وتلقت عمليات 

 البرنامجواشترى  (37) 2018في المائة من إجمالي حمولة السلع الغذائية التي وزعت في عام  67السوريةص وفوغنداص واليمن 

ص و و 2018بلد خ ل عام  29في مليون دوالر فمريكي من المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة  31سلعا قيمتها فكثر من 

في المائة من إجمالي المشتريات الغذائية في ذلك العام  وتضمنت التكاليف األخرى خدمات التوزيع والخدمات المتصلة  2يمثل 

 في المائة  11في المائةص وتكاليف الموظفينص التي زادت بنسبة  14مليون دوالر فمريكيص فو  94بهاص والتي زادت بمقدار 

 مجموع المتطلبات من الموارد وفجوة التمويل

  وفي نفس الوقتص 2018مع استمرار النزاع والطبيعة الممتدة لكثير من األزماتص استمر نمو االحتياجات النسانية في عام  -69

ر دوالر مليا 6 10زاد التمويل بدرجة كبيرةص مع زيادة المسا مات في خطط االستجابة النسانية على المستوى العالمي من 

  غير فنه على الرغم من  ذب الزيادةص وصلت الفجوة 2018مليار دوالر فمريكي في عام  1 15إلى  2014فمريكي في عام 

 و و الفرق بين المبلغ المطلوب لمساعدة فولئك المتأثرين باألزمات وبين مبلغ المسا مات المتلقاة  –في المائة  40إلى 

مع الزيادة  –للبرنامجة تستأثر بأكبر نصيب من التمويل النسانيص فإن المشهد التمويلي ونظرا ألن األغذي (38)( 4)الطار 

يعكس االتجا ات العامة في المعونة  –الحالية في االحتياجاتص والزيادة المقابلة في المسا مات لمواكبة  ذب االحتياجات 

المتعددة األطرا  قد سلط الضوء على فجوة التمويل الكبيرة النسانية  كما فن التقييم الذي فجرته شبكة تقييم فداء المنظمات 

 الموجودة على الرغم من المسا مات القياسية والحاجة إلى زيادة التمويلص وخاصة األموال األكثر مرونة 

 : أوجه عدم المساواة العالمية في التمويل اإلنساني4اإلطار 

  وكانت 2018مليار دوالر فمريكي في عام  22النساني زيادة قياسيةص إذ بلغ نظرا لزيادة عدد ونطاق األزماتص حقق التمويل 

في المائة  وحصلت األزمات الكبيرة الممتدة  40                                                                      االحتياجات غير الم لب اة فكبر من في وقت مضىص حيث بلغت فجوة التمويل نحو 

جنوب السودانص والسودانص والجمهورية العربية على حصة غير متناسبة من التمويلص إذ حصلت األزمات الموجودة في الصومالص و

  ومع استمرار األزمة النسانية في المتوسط 2018و 2014في المائة من إجمالي التمويل النساني بين عامي  55السوريةص على 

 سنواتص فمن المتوقع فن تستمر الحاجة إلى مستويات عالية من التمويل النساني  9ألكثر من 

تتلقى عادة المزيد من التمويل النساني  ارئ التي تحظى با تمام سياسي قويص وتتصدر عناوين الصحفص فأنها فما حاالت الطو

وبالضافة إلى النداءات الموجهةص يستخدم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانية صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة 

 من نقص التمويلص وفض  عن زيادة ا تمام الجهات المانحة باالحتياجات المستمرة  الطوارئ لتمويل حاالت الطوارئ التي تعاني

 

  

                                                      
 في المائة من حيث القيمة  61و ذا يمثل  (37)

 2019  لمحة عامة عن المجال النساني في العالمص 2019مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانيةص (38)

 https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2019  
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 *(2018-2008النداءات الخاصة بفجوة التمويل ): 5الشكل 

وتعزيز القدرة على مواجهة األزماتص تشمل فرقام التمويل المتلقاة التمويل الذي تم است مه بموجب خطط االستجابة النسانيةص والخطة القليمية ل جئين السوريين * 

 ولكنها ال تشمل النداءات العاجلة فو النداءات األخرى 

 (Global Humanitarian Overview 2019)المصدر: 

 

مليار دوالر فمريكي(  10والتي تمثل الفرق بين المبلغ الذي يحتاجه ) –للبرنامجص بلغت فجوة التمويل العالمية 2018في عام  -70

وبينما يمثل ذلك تحسنا كبيرا عن الفجوة  (39)مليار دوالر فمريكي(  8 2 –مليار دوالر فمريكي(  2 7المسا مات )وإيرادات 

مليار دوالر فمريكيص فقد كان يتعين على العمليات التي تعاني من نقص التمويل مرة فخرى  8 3والتي بلغت  2017في عام 

لغذائيةص وتقليص فيام التغذيةص وتحديد فولويات األنشطةص ومجموعات فن تتغلب على  ذا النقص عن طريق تخفيض الحصص ا

 المستفيدينص والتعليق الكامل لألنشطة 

 التحليل اإلقليمي لفجوة التمويل

 الستة  ويروي عددا من القصص  البرنامجالميزانية والتمويل المتلقى للعمليات في فقاليم  6يوضح الشكل  -71

ويعد إقليم الشرق األوسطص وشمال ففريقياص وفوروبا الشرقيةص وآسيا الوسطى فكبر األقاليم من حيث الميزانية والمسا ماتص  -72

ص بما في ذلك العمليات في اليمنص والجمهورية العربية السورية والبلدان المجاورةص البرنامجويتضمن عددا من فكبر عمليات 

في المائة  ومع ذلكص فقد كانت  21ص حيث بلغت 2018ا القليم فدنى فجوة تمويل في عام والسودانص والعراقص وكان لدى  ذ

 في جميع األقاليم تحظى عادة بأفضل تمويل  البرنامجفكبر عمليات 

في المائة  وباستثناء  45ص حيث بلغت 2018وكان لدى إقليم فمريكا ال تينية والبحر الكاريبي ثاني فكبر فجوة تمويل في عام  -73

مليون دوالر فمريكي في عام  50كولومبياص كان لدى جميع بلدان القليم خطط قائمة على االحتياجات مع ميزانيات تقل عن 

ص وتشمل القليل من عمليات التسليم المباشرةص مع تركيز الجهود بشكل البرنامج  ولدى القليم ككل فصغر ميزانية في 2018

 فكبر على تعزيز القدرات 

يع القليمي للتمويل إلى حجب االخت فات على المستوى القطري  وبينما توجد خصوصيات في كل عمليةص وجد ويؤدي التجم -74

فن المكاتب القطرية تركز في المتوسط على العمليات األصغرص وعلى األزمات الممتدة ذات الرؤية المنخفضةص والتي  البرنامج

خططها المستندة إلى االحتياجات  وبالضافة إلى ذلكص تحصل بعض تواجه تحديات فكبر من فجل تأمين التمويل ال زم ل

                                                      
( ووافق عليها المجلس التنفيذي في 2020-2018مليار دوالر فمريكيص و ي موضحة في خطة الدارة ) 8 8ص 2018بلغت ميزانية برنامج العمل لعام ( 39)

انظر الكشف المالي مليارات دوالر فمريكي وليشمل االحتياجات غير المتوقعة   10ص تم تنقيح  ذا الرقم ليصبح 2018  وفي نهاية عام 2017نوفمبر/تشرين الثاني 

(WFP/EB.A/2019/6-A/1)  
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ص ولكنها تواجه حاالت انقطاع في المداد بسبب حاالت التأخير في تلقي األموالص والمهل الزمنية                                                                                                               العمليات على تمويل كا  

 الطويلة المطلوبة بالنسبة للمشتريات الدولية 

 )بمليارات الدوالرات األمريكية(فجوة التمويل حسب اإلقليم : 6الشكل 

 

 كانت البلدان التي تركز على تعزيز القدرات أقل تمويال

بسبب المجموعات الفرعية الكبيرة من العمليات التي ال تزال تستند إلى المشروعات  –                     ي عتبر عاما انتقاليا  2018بينما كان عام  -75

اآلن بيانات تكفي للبدء بتقديم تحلي ت لوضعه الماليص وتضع في  البرنامجفصبح لدى  –بدال من التحوي ت القائمة على النقد 

 (40)اعتبار ا االحتماالت في ظل الطار الجديد للخطط االستراتيجية القطرية 

مليار  4 6ص بينما بلغت ميزانية األنشطة المضطلع بها في إطار الخطط االستراتيجية القطرية 7وكما  و موضح في الشكل  -76

)القضاء على  1في المائة  وكانت األنشطة في إطار الهد  االستراتيجي  64مريكيص بلغت نسبة االستخدام الجمالي دوالر ف

في المائة من مجموع ميزانية الخطة االستراتيجية القطريةص وكان  66الجوع عن طريق حماية الوصول إلى األغذية( تمثل 

)إرساء الشراكات من فجل تحقيق  5ك األنشطة في إطار الهد  االستراتيجي وكانت تل (41)في المائة  67معدل تنفيذ ا بنسبة 

مليون دوالر فمريكيص مع معدل استخدام بنسبة  2 931نتائج ف دا  التنمية المستدامة( تحظى بثاني فكبر ميزانيةص حيث بلغت 

يبا من التكاليف الفعلية في إطار الهد  في المائة تقر 83في المائة  واستأثرت األنشطة في تركيا وجنوب السودان بنسبة  72

  5االستراتيجي 

  

                                                      
  وواصلت 2018لعام  البرنامجفي المائة من برنامج عمل  64بلدا قد انتقل إلى إطار الخطط االستراتيجية القطريةص و و ما يمثل  71ص كان 2018حتى نهاية عام  (40)

ى المشروعات  ونتيجة لذلكص فإن المعلومات الواردة  نا حسب النتيجة االستراتيجية ال تعبر عن مكتباص استخدام النظام القائم عل 11المكاتب القطرية المتبقيةص وعدد ا 

ص فإن تقارير األداء السنوية 2019  ونظرا ألن العمليات الباقية والقائمة على المشروعات سو  تنتقل إلى الخطط االستراتيجية القطرية في عام البرنامججميع عمليات 

 ملة المقبلة ستكون شا

  وتعتبر النتائج االستراتيجية 17و 2ف دافهاص واستراتيجياتهاص ونتائجها بما يتماشى مع  دفي التنمية المستدامة  2021-2017) للبرنامجتنظم الخطة االستراتيجية ( 41)

)يحصل كل فرد على الغذاء(ص والنتيجة  1يجة االستراتيجية على تحقيقهاص وتتضمن النت لبرنامجوالتي سيعمل ا 17و 2الثماني محددة في غايات  دفي التنمية المستدامة 

)تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة عن طريق زيادة انتاجيتهم  3)ال يعاني فحد من سوء التغذية(ص والنتيجة االستراتيجية  2االستراتيجية 

)امت ك البلدان النامية لقدرات معززة لتحقيق ف دا  التنمية المستدامة(ص  5مستدامة(ص والنتيجة االستراتيجية )تكون النظم الغذائية  4ودخلهم(ص والنتيجة االستراتيجية 

)إمكانية حصول للبلدان النامية الحصول على طائفة من الموارد المالية  7)اتساق سياسات دعم التنمية المستدامة(ص النتيجة االستراتيجية  6والنتيجة االستراتيجية 

                                                                                                            )اقتسام المعرفةص والخبرةص والتكنولوجيا دع م الشراكات العالمية لجهود البلدان الرامية إلى تحقيق ف دا  التنمية  8 ستثمار النمائي(ص والنتيجة االستراتيجية ل

 المستدامة( 
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 استخدام الخطط االستراتيجية القطرية والمشروعات لألموال المدرجة في الميزانية: 7الشكل 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2018في عام  

 

)تعزيز القدرات( على  5حصلت النتيجة االستراتيجية )دعم تنفيذ ف دا  التنمية المستدامة(ص  4وفي إطار الهد  االستراتيجي  -77

 مليون دوالر فمريكي من ميزانية قدر ا 25تمويل محدودص حيث بلغت إيرادات المسا مات 

والر فمريكي  وفي إقليم فمريكا ال تينية والبحر الكاريبيص ال يشمل العديد من العمليات تقديم المساعدة مباشرة مليون د 6 72

  وبدال من ذلكص فإنها تركز على العمل مع الحكومات لتعزيز قدراتها  وبعد إقليم شرق ففريقياص كان لدى رنامجالبمن جانب 

إقليم فمريكا ال تينية والبحر الكاريبي ثاني فكبر فجوة بين احتياجاته واألموال المتلقاةص والذي كان له فثر كبير على تنفيذ 

 األنشطة المقررة في القليم 

ص لم يتم تنفيذ عشرة فنشطة للخطة االستراتيجية القطرية في  ذا القليمص ويتعلق ستة منها 2018يود التمويل في عام وبسبب ق -78

من فجل االستعداد للطوارئ وتعزيز بأنشطة تعزيز القدرات  ولم يتمكن المكتب القطري في غواتيماال من تنفيذ فنشطة مقررة 

القدرات لم يحققا تقدما بسبب تحديات التمويلص بما في ذلك ندوراح نشاطان لتعزيز القدرة على االستجابة لها  وكان لدى  

ة تقنيةص وتعزيز القدرات من فجل االستعداد نشاط كان يتطلب تزويد المؤسسات على المستويين الوطني ودون الوطني بمساعد

 للطوارئ واالستجابة لها 

تخفيض نطاق عدد من المبادرات بسبب  البرنامجى الط قص كان يتعين على وبالضافة إلى تلك األنشطة التي تعذر تنفيذ ا عل -79

عدم كفاية التمويل  وكان لذلك فثر على النتائج بطبيعة الحال  ففي كولومبياص تلقى فحد األنشطة تموي  محدودا لتعزيز قدرات 

في جهات فاعلة من فجل تخطيطص وتنفيذص وتقييم سياسات وبرامج األغذية والتغذيةص كما حدث مع نشاطين لتعزيز القدرات 

 السلفادورص التي كان لديها فكبر فجوة تمويل في القليم 

  

                                   

الخطط االستراتيجية القطريةالمشروعات
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 حصلت العمليات األصغر حجما على قدر أقل من التمويل

ففضل تموي  بشكل عامص تواجه العمليات األصغر فجوات تمويل كبيرةص وكثير منها يحصل  البرنامجفي حين تعد فكبر عمليات  -80

البلدان العشرين التي حصلت على فقل  8فو ال يحصل على في منها  ويبين الشكل على القليل من عمليات التسليم المباشر 

  وباستثناء ملحوظ يتعلق بالجمهورية العربية السوريةص كانت جميع العمليات صغيرة فو متوسطة الحجم 2018تمويل في عام 

ا فن جميع البلدان التي حصلت على   و ذا يصدق فيضا على فحص األفق الزمني األطولص والذي يبين فيضبالبرنامجخاصة 

 فقل تمويل بلدان صغيرة فو متوسطة الحجم 

 

 )حسب نسبة التمويل المتلقى( 2018البلدان الممولة تمويال ناقصا في عام : 8الشكل 

 

مليون دوالر فمريكيص لعام  49وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةص التي كان لديها فكبر فجوة تمويل وميزانية قدر ا  -81

طفل في رياض األطفالص وخفض الحصص المقدمة لألطفال الضعفاء  195 000المساعدة الغذائية لنحو  البرنامجص علق 2018

 البرنامجوعلق  (42)دون سن الخامسةص وللحوامل والمرضعات من النساء والبنات ال تي يواجهن فمنا غذائيا وتغذويا  شا 

والمدارح الداخلية في ثماني واليات من بين تسع واليات فيضا توزيع البسكويت على فطفال في دور الحضانةص والمستشفياتص 

 في  ذا البلد 

ص ساعدت 2018مليون دوالر فمريكي لعام  9 23وفي السلفادورص التي كان لديها فكبر تسع فجوات تمويل وميزانية قدر ا  -82

من دعمهمص وقدم األغذية  لبرنامجافي المائة فقط من المستفيدين المقررين  وبالنسبة ألولئك الذين تمكن  9 البرنامجفنشطة 

شهراص  23فشهر و 6المغذية المتخصصة للحوامل والمرضعات من النساء والبناتص ولألطفال الذين تتراوح فعمار م ما بين 

والتحوي ت قائمة على النقدص والتدريب للشباب من فجل تيسير حصولهم على فرص وظيفية  وفي ليبرياص وترتيبها الحادية 

ص إلى قيام المكتب 2018مليون دوالر فمريكيص فدت قيود التمويل في عام  5 27القائمةص ولديها ميزانية قدر ا  عشرة على

 القليمي بتخفيض قوته العاملة إلى النصف 

بالتخلص التدريجي من مكتبه القطري في فوكرانيا بسبب تعذر وصوله إلى المناطق  البرنامجص قام 2018وفخيراص في عام  -83

 اضعة لسيطرة الحكومةص إلى جانب نقص دائم في التمويلص مع تحول فولويات الجهات المانحة إلى عمليات فخرى غير الخ

  

                                                      
 استند تحديد األولويات إلى استراتيجية متفق عليها مع الحكومة  ( 42)
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 غالبا ما تواجه األزمات الممتدة والبعيدة عن األضواء تحديات خاصة بالتمويل

وكاكوما في  مقاطعتي داداب يواجه تحديات خاصة بالتمويل ألنشطة في مخيمات ال جئين الصوماليين في البرنامجال يزال  -84

في المائة من احتياجاتهم  85كينيا  ونظرا لقلة اال تمام العام بهذب األزمة الممتدةص كان ال جئون في  ذب المخيمات يحصلون على 

 اليومية الدنيا  وكان يتعين على بعض ال جئين بيع بعض األغذية التي يحصلون عليها لتلبية احتياجات منزلية فخرى مثل

 الحطبص والكتب واألزياء المدرسية 

عدم تقديم حصص غذائية كاملة ل جئين في المخيمات  البرنامجوفي إثيوبياص وبسبب قيود التمويل المستمرةص كان يتعين على  -85

في المائة من حجمها المعتادص ولكن في  20  وكان ال جئون يحصلون على حصص غذائية فقل بنسبة 2015منذ فواخر عام 

 في المائة فخرى  20تخفيض  ذب الحصص بنسبة  البرنامجص كان يتعين على 2018مايو/فيار ويونيو/حزيران شهري 

 حاالت التأخير في التمويل

في عدد من الحاالتص كانت العمليات التي بدا فنها ممولة تموي  جيدا تعاني من حاالت انقطاع في المدادات بسبب تأخر  -86

ليشتيص تسبب التوافر المتأخرص وبالتالي برمجة األموال في تأخير شراء فغذية تكميلية -وصول األموال المؤكدة  ففي تيمور

فشهرص مما عرقل فداء برنامج ع ج سوء التغذية الحاد المعتدل  وفي ميانمارص  6ت لمدة للحوامل والمرضعات من النساء والبنا

عندما فدى تأخر التمويل إلى منع شراء إمدادات الغاثة ال زمة لحالة الطوارئ في الوقت المناسبص بما في ذلك شراء النفط 

 ساعدة نقدية باالستعاضة مؤقتا عن النفط بم البرنامجعلى المستوى الدوليص قام 

 فرص التمويل بالنسبة للمخاطر المناخية

فن المناخ يعد فحد المحركات الرئيسية النعدام األمن الغذائيص حيث  2018يوضح التقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية لعام  -87

األمطار ودرجات الحرارة  يمثل الجوع مشكلة فكبر ذات شأن في بلدان تتأثر فيها الزراعة بالتغيرات المناخية في  طول 

ولتحقيق القضاء على الجوع ودعم البلدان والمجتمعات المحلية لبناء الصمود في مواجهة المخاطر المناخية بالنسبة لألمن 

 الغذائيص يعتبر التمويل المضمون والمبكر من األمور الحاسمة 

اتخاذ إجراءات قبل الكوارث فو بعد ا مباشرة للحد  بتجربة برامج خاصة بتمويل المخاطر المناخية من فجل البرنامجويقوم  -88

من فثر ا على الناح الضعفاء  وقد كانت  ذب البرامج فعالة حتى اآلن في تضييق فجوة التمويل النساني  ففي نيبالص على 

وتبين من دراسة مقاطعة معرضة لفيضانات كارثية   14مشروعات للتمويل تستند إلى التنبؤات في  البرنامجسبيل المثالص نفذ 

عن عائد االستثمار فجريت عن  ذب التجربة فن التخطيط االحترازي المجتمعيص والجراءات المبكرة لحماية البنية التحتية 

مليون دوالر  32والثروة الحيوانية يمكن فن تقلل من متوسط تكلفة االستجابة للطوارئ بأكثر من الثلثص من متوسط قدرب 

 م يين دوالر فمريكي  10من السكان المتضررينص إلى متوسط قدرب  175 000فمريكي للوصول إلى 

وبدون تمويل مبكر وطويل األجل ويمكن التنبؤ به بدرجة فكبر لتمويل المخاطر المناخيةص فإن التحول من النمط الحالي الخاص  -89

 باالستجابة لألزمات إلى إدارة تطلعية للمخاطر لن يكون مجديا 

 نفيذ الخطط االستراتيجية القطريةالتقدم الشامل في ت

                                                                                                               يتحقق التقدم الشامل في تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية عن طريق ما يلي: نسبة مؤشرات الحصائل والنواتج التي ن فذت  -90

ص ونسبة مؤشرات الحصائل والنواتج التي تحققت بها الغايات  وتوضح النسبة األولى كيف يؤثر توافر الموارد (43)بها األنشطةص

وما يعقبه من تحديد األولوياتص وعوامل فخرى في مستوى تنفيذ إحدى العمليات  وتوضح النسبة الثانية فعالية التدخ ت التي 

       ن فذت 

                                                      
 التي كانت لها نفقات فثناء الفترة التي شملها التقريرص والتي بشأنها قام المكتب القطري المسؤول بتخطيط األنشطة ورصد ا  ج والحصائليشمل ذلك مؤشرات النوات( 40)
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فالمربع الخارجي يمثل القيمة القصوى لكل مؤشر  وسيتم  (44) 2018ص الذي يعبر عن بيانات لعام 9و ذا يتضح من الشكل  -91

                                                                                     وى إذا م ول ت الخطة االستراتيجية القطرية بالكامل وبالمبلغ المحدد في خطتها القائمة على الوصول إلى  ذب القيمة القص

االحتياجاتص وإذا لم تكن  ناك في قيود تشغيلية من في نوعص وإذا تحققت بالكامل جميع المؤشرات في الطار المنطقي للخطة 

 ت بتدخ ت الشركاء االستراتيجية القطريةص بما في ذلك مؤشرات الحصائل التي تأثر

 التقدم العام في تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية – 1مؤشر األداء الرئيسي : 9الشكل 

 

  ويبلغ متوسط البرنامجكيف تؤثر الموارد والسياق على مستوى عمليات  9ويوضح الربعان على الجانب األيمن من الشكل  -92

في المائةص في حين يبلغ متوسط عدد مؤشرات النواتج بالنسبة  80بالنسبة للتنفيذ  البرنامج عدد مؤشرات الحصائل على نطاق

في المائة  وتعكس  ذب النسب متوسط فجوة التمويل الخاصة بالعمليات ولكنها ال تقابل الفجوة بشكل مباشر؛ وكثيرا  82للتنفيذ 

ة بصورة جزئيةص و و ما يؤدي إلى نسب تنفيذ فعلى ما تستخدم المكاتب القطرية موارد متاحة لتنفيذ عدة حصائل استراتيجي

ص بينما كان معظم  ذب الخطط االستراتيجية القطرية في المراحل األولى للتنفيذص بذلت 2018من نسبة التمويل المتاح  وفي عام 

ل فن يتم خ ل ولو بصورة جزئية  ومن المحتم –جهود لضمان تنفيذ معظم األنشطة في إطار الخطط االستراتيجية القطرية 

السنوات القادمة تخفيض فولوية بعض األنشطة الجاري تنفيذ ا اآلن إذا لم يدعم التمويل مستوى التنفيذ المطلوب لتحقيق نتائج 

 مستدامة 

نسبة الحصائل والنواتج المنفذة التي تحققت فو في سبيلها إلى تحقيق غاياتهاص  9ويوضح الربعان على الجانب األيسر من الشكل  -93

ما إذا كان تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية يحقق نتائجه المتوقعة  وقد وصل متوسط عدد مؤشرات الحصائل التي تحققت و

في المائةص في حين وصل عدد النواتج التي تحققت فو في سبيلها إلى التحقيق  78إلى  2018فو في سبيلها إلى التحقيق في عام 

سبة النواتج التي تحققت مقارنة بالحصائل إلى فن النواتج تأثرت بدرجة فكبر وبشكل مباشر في المائة  ويشير انخفاض ن 67إلى 

بسبب االفتقار إلى المواردص وبسبب القيود التشغيلية  كما فنه يعكس آليات تحديد األولويات  ففي مواجهة الموارد المحدودةص 

خفيض الحصص فو عدد المستفيدين  وبهذا المعنى فإن نسبة غالبا ما تخفض المكاتب القطرية حجم النواتجص مث  عن طريق ت

بشكل عام ذات نوعية جيدة نسبياص فإنها  البرنامجالنواتج تعكس حجم تغطية الحصائل  ومع فن خط األساح يوضح فن عملية 

                                                      
  للبرنامجالعالمي  يتم حساب كل عنصر فوال عن طريق تقييم كل ناتج وحصيلةص ثم تجميعها حسب الخطة االستراتيجية القطريةص فو حسب القليمص فو على المستوى( 44)

مكتبا  60ية  وبينما كان لدى فكثر من ص كانت البيانات المتاحة عن  ذا المؤشر محدودة بسبب قصر فترة تنفيذ معظم الخطط االستراتيجية القطر2018وفي نهاية عام 

خطة استراتيجية قطرية فقط فكثر من سنة واحدة للتنفيذ  و ذا يحد من التحليل الذي يمكن إجراؤب دون المستوى  12ص كان لدى 2018قطريا بيانات سليمة في عام 

 المؤسسي 

نشطة نفذ فتنسبة الحصائل التي 

  من فجلها

شطة من تنفذ فنالتي نسبة النواتج 

فجلها 

 نسبة مؤشرات الحصائل التي تحقق

الغايات  فو في سبيلها إلى ذلك

ق نسبة مؤشرات النواتج التي تحق

الغايات فو في سبيلها إلى ذلك

     

               

الحصائل

النواتج

100%

80%

60%

40%

%80%78

%82

%67
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ام للخطط تصل إلى فئات فصغر من تلك المراد فن تصل إليها  و ذا كفيل بأن يقوض الجهود في المستقبلص واألثر الع

 االستراتيجية القطرية 

بلدا كان لدى معظمها فقل من سنة كاملة للتنفيذ   60نتائج تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية في نحو  2018وتعكس بيانات عام  -94

دةص في المائة من المؤشرات الجدي 40( فدخل قبل التنقيح نحو 2021-2017وبالضافة إلى ذلكص فإن إطار النتائج المؤسسية )

كان لدى المكاتب القطرية خبرة محدودة بشأنها  وسيكون اكتساب المعرفة التقنية عن  ذب المؤشراتص والخبرة المطلوبة لتحديد 

في الفترة  للبرنامجالغايات من األمور الهامة بالنسبة للمستقبلص ويعد  ذا من بين ف دا  استراتيجية الرصد المؤسسي 

تعد بمثابة خط فساح يوضح حالة تؤثر فيها الموارد المحدودة على مستوى  2018ت عام   ومن ثمص فإن بيانا2018-2021

 باء  –وللحصول على مزيد من التفاصيل عن مكونات  ذا المؤشرص انظر الملحق الرابع  (45)تنفيذ المخرجات 

 "التكلفة حسب الحصة الغذائية"

المرصود في الميزانية فو المنفق بالدوالرات األمريكيةص والذي يمكن فن التكلفة بالنسبة للحصة الغذائية" تقديرا للمبلغ تمثل " -95

                                                                                                           يعزى بشكل مباشر فو غير مباشر إلى سلة غذائية يومية فو تحويل نقدي يومي ص مم لتحقيق نتائج برامجية  وفي حين فن 

رير األداء السنوي يعكس التكلفة إلى توقعاتص مدرجة في خطة الدارةص فإن تقص والمستندة التكلفة المقررة لكل حصة غذائية

التقديرية المنفقة على كل حصةص فو المتوسط اليومي المقدر لتكلفة مساعدة كل مستفيد  وتعد  ذب التكلفة عملية حسابية مشتقةص 

                                              وال ت ستخدم ألغراض تصميم المشروعات فو االستهدا  

دوالر فمريكيص و و ما يمثل زيادة عن التكلفة  46 0فيد ص بلغ المتوسط العام اليومي لتكلفة مساعدة كل مست2018وفي عام  -96

دوالر فمريكي  36 0فإن  ذا المبلغ يشمل ما يقدر بنحو  (46)ص2018  وبالنسبة لعام 2017دوالر فمريكي في عام  27 0البالغة 

دوالر  51 0وما يقدر بنحو  (47)في المتوسط للعمليات في إطار  يكل المشروعاتص و و ما يشكل ز اء ثلث إجمالي العملياتص

 (48)فمريكي للحصة الغذائية الموزعة في الخطط االستراتيجية القطرية 

  

                                                      
إلى قيود المواردص فإن القيود التشغيليةص مثل محدودية األصولص ومحدودية قدرة الشركاء  9بينما يمكن فن يعزى معظم الفجوة في الربع األيمن األسفل من الشكل  (45)

 المتعاونين قد تكون فيضا من بين العوامل الهامة في نسبة تنفيذ بعض العمليات 

تكاليف بشكل فدق بالنسبة لكل نشاطص وسيستمر ص نظرا ألن تنفيذ استعراض الطار المالي يسمح بتخصيص ال2018تم تحسين تكلفة الحصة الغذائية في عام ( 46)

بر متوسطا مرجحا بصورة تنقيحه  وفي حين فن الرقم الجمالي لتكلفة الحصة مشابه لألرقام التاريخية المستخدمة في وثائق مؤسسية )ألنه في كلتا المنهجيتين يعت

بدقة فكبر من األرقام المبلغ عنهاص و ي فقل  2017اب بتقدير تكلفة الحصة الغذائية في عام تقريبية(ص فإن الحسابات المصنفة ليست قابلة للمقارنة  وسمح تنقيح الحس

  2017سنت في المتوسط مبلغ عنه في تقرير األداء السنوي لعام  31 0قلي  من 

استراتيجية قطرية فيضاص وبعض العمليات التي لن تبدف ص بما في ذلك في البلدان التي تم فيها تنفيذ خطة 2018يشمل الحساب جميع المشروعات المنفذة خ ل عام  (47)

 ص مثل الصومال واليمن وغير ا 2019                                       خطة استراتيجية قطرية بشأنها إال  في عام 

دوالر فمريكي مليار  2 3خطة استراتيجية قطرية تتوفر لها فرقام كافية بشأن الرصد والنفاق  ويصل  ذا إلى مبلغ إجمالي تقريبي قدرب  61يشمل  ذا الرقم  (48)

مباشر فو غير مباشر  و و ما كتكاليف تحويل )األغذية والتحوي ت القائمة على النقد(ص بالضافة إلى تكاليف التنفيذ وتكاليف الدعم المباشرة المنسوبة إليها بشكل 

  مليار حصة يومية  1 13يعادل رقم يعادل عدد تقريبي قدرب 
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 2018و 2017التكلفة لكل حصة غذائية ومتوسط حجم الحصص الغذائية في عامي : 1الجدول 

 التكلفة الفعلية للحصة مجاالت التركيز

 )دوالر أمريكي(

 متوسط حجم الحصة

)%( 

المتوسط 

 المرجح

التحويالت 

القائمة على 

 النقد

المتوسط  األغذية

 المرجح

التحويالت 

القائمة 

 على النقد

 األغذية

 59 95 97 0.29 0.57 0.39  االستجابة لألزمات

 66 126 102 0.51 1.52 0.95  بناء القدرة على الصمود

 57 73 82 0.16 0.31 0.20  األسباب الجذرية

القطرية الخطط االستراتيجية 

 2018في عام 

0.51 0.88 0.31 73 103 59 

 29 40 31 - - 0.36  2018المشروعات في عام 

 48 92 59 - - 0.46 2018مجموع عام 

 81 76 78 - - 0.27 2017مجموع عام 

الصمود"  فعلى كثيرا بالنسبة لتدخ ت مجال التركيز "القدرة على 2018ويعتبر متوسط التكلفة التقديرية للحصة في عام  -97

دوالر فمريكي( مقارنة بتدخ ت مجالي التركيز "بناء القدرة على الصمود" و"األسباب الجذرية"  ويرجع ذلك إلى فن  95 0)

التدخ ت في إطار مجال التركيز  ذا تميل إلى فن تعاني من فجوات فكبر في التمويلص مما يقلل وفورات الحجم ويزيد التكلفة 

فن مجال التركيز  ذا يشمل غالبية األنشطة التي تنطوي على تكلفة فعلى لكل حصة  وعلى الرغم لكل حصةص بالضافة إلى 

من فن التمويل في حالة تركيا جيدص فهو يقع عند الطر  األعلى من نطاق تكلفة التحوي ت القائمة على النقد لكل حصة غذائية 

في ضوء السياق المحلي وف دا  البرنامج )على سبيل المثال النقد  من خطة العمل التنظيمية المتعلقة ببناء القدرة على الصمود

 المتعدد األغراض( 

وتميل تكلفة حصص التحوي ت القائمة على النقد إلى فن تكون فعلى من تكلفة الحصص العينية  ويشمل حساب التكلفة لكل  -98

ير مباشر إلى الحصص  وتختلف تكلفة التنفيذ تكلفة من حصص التحوي ت وتكلفة التنفيذ والتكلفة األخرى المنسوبة بشكل غ

والتكلفة األخرى إلى حد كبير من عملية إلى فخرىص حسب ظرو  التشغيل ووفورات الحجم  ومع ذلكص فإن الجزء األكبر من 

ليات تكلفة الحصة الغذائية  و تكلفة التحوي تص والتي تشمل تحوي ت متعددة األغراض للمواد غير الغذائية لعدد من العم

 الكبيرة  وعادة ما تتأثر التحوي ت القائمة على النقد فيضا بقدر فقل بفجوات التمويل وبالتالي تميل إلى فن تنفذ وفقا للخطط 

وينعكس التحويل الذي تم للمستفيدين في حجم الحصصص الذي يقيس كمية األغذية فو القيمة النقدية المحولة إلى المستفيدين  -99

وبالنظر إلى  (50)كنسبة مئوية من المبالغ وعدد فيام المساعدة المقررة  (49)لتي قدمت فيها  ذب الحصصصوعدد فيام المساعدة ا

فن الحصص الغذائية مصممة بما يناسب سياق معين لتحقيق نتائج معينةص فإن كمية األغذية فو النقود المحولة وانتظام تقديمها 

 تعتبر فساسية لتحقيق  ذب النتائج 

  

                                                      
 يراعى في الحساب فيضا عدد فيام التغذية المقررة التي توزع فيها المساعدة  ( 49)

عدد فيام التغذية في شكل وزن بالغرامات في اليوم للشخص الواحد وعدد فيام المساعدة للحصص الغذائية العينيةص والقيمة المحولة في اليوم للشخص الواحد و (50)

 تصميم الخطط االستراتيجية القطرية  لحصص التحوي ت القائمة على النقدص وفقا
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فصغر في المتوسطص ولكن كان ذلك يرجع  2018ص كان حجم الحصص الموزعة في عام 2018بعام  2017عام وعند مقارنة  -100

بشكل كبير إلى االنخفاضات في الحصص الغذائيةص بينما كانت التحوي ت القائمة على النقد فكبر بكثير  وفي الخطط 

مالية الموزعة(ص كان المتوسط العام للحصص قدرب )التي تقابل نحو ثلثي الحصص الج 2018االستراتيجية القطرية لعام 

في المائةص بالنسبة للتحوي ت القائمة على  103في المائة؛ و و ما يحجب الفرق الكبير بين متوسط حجم الحصةص و و  74

يلية فو في المائة بالنسبة للحصص العينية  وفي حين فنه يتم تخفيض الحصص العينية بشكل عام بسبب قيود تشغ 59النقدص و

قيود المواردص فإنه يمكن زيادة حصص التحوي ت القائمة على النقد بناء على تقييمات األسواق فو ظروفهاص وتزيد بشكل فسرع 

في حالة النقص  وفي جميع مجاالت التركيز واألنشطةص كانت حصص التحوي ت القائمة على النقد فكبر حجما من الحصص 

فة األعلى لحصص التحوي ت القائمة على النقدص التي تشتمل على قيمة  ذب التحوي ت األكبر العينية  ويرجع ذلك فيضا للتكل

 حجما 

وبالتاليص فإن الزيادة في متوسط تكلفة الحصص الغذائية تعكس فساسا ارتفاع تكلفة وحجم حصص التحوي ت القائمة على النقد  -101

)زادت قيمة  البرنامجن التحوي ت القائمة على النقد في حافظة مقارنة باألغذيةص بالضافة إلى زيادة وزن المستفيدين م

مليار دوالر فمريكيص في حين  76 1مليار دوالر فمريكي إلى  45 1في المائة من  22التحوي ت القائمة على النقد بنسبة 

 ( 2018فمريكي في عام  مليار دوالر 1 2إلى  2017مليار دوالر فمريكي في عام  2 2انخفضت السلع الغذائية الموزعة من 

  ونتيجة للدور الحاسم الذي تقوم 2018على تحليل للتكلفة لكل حصة في الخطط االستراتيجية القطرية لعام  2ويشتمل الجدول  -102

ص توجد فقل تكلفة للحصة في األنشطة التي توزع فيها غالبية الحصص: عمليات التوزيع البرنامجبه وفورات الحجم في عمليات 

العام ضمن عمليات تحويل الموارد غير المشروطةص والتغذية المدرسيةص وفنشطة الوقاية التغذوية  وتعد تكلفة الحصة فعلى 

ل التدريبص والمواد المرتبطة به في المراكز الصحية  بنسبة لألنشطة التغذوية بسبب التكاليف الضافية المطلوبة لتنفيذ اص مث

و ناك سبب مماثل الرتفاع تكلفة الحصة بالنسبة ألنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصولص والغذاء مقابل التدريب؛ وفنشطة التكيف 

سيكون بإمكان مع تغير المناخ  وبالنسبة ألنشطة مثل فنشطة دعم فصحاب الحيازات الصغيرة وفنشطة تعزيز القدراتص 

 إجراء المزيد من التحلي ت المفيدة عندما يتولى المزيد من المكاتب القطرية تنفيذ ا في المستقبل  البرنامج

وبالنسبة لغالبية فنواع النشاطص تعد تكلفة الحصةص ومتوسط حجم حصص التحوي ت القائمة على النقد فعلى من تكلفة حصص  -103

 التحوي ت القائمة على النقد 
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 2018تكلفة الحصة حسب نوع النشاط، في الخطط االستراتيجية القطرية لعام  :2لجدول ا

عدد الحصص  نوع النشاط

 اليومية 

 (%متوسط حجم الحصة ) )دوالر أمريكي(متوسط تكلفة الحصة 

المتوسط 

 المرجح

التحويالت 

 النقدية

المتوسط  األغذية

 المرجح

التحويالت 

 النقدية

 األغذية

 58 103 74 0.27 0.58 0.38 مليار 9.3 تحويل الموارد غير المشروطةعمليات 

 54 85 62 0.16 0.36 0.21 مليار 2 فنشطة الوجبات المدرسية 

 55 79 58 0.33 0.49 0.35 مليونا 544 فنشطة الوقاية من سوء التغذية 

 55 77 77 - 0.68 0.68 مليونا 535 توفير الخدمات والمنصات

 84 122 106 0.72 1.46 1.15 مليونا 291 ودعم سبل العيشإنشاء األصول 

 66 102 67 0.41 3.52 0.72 مليونا 280 فنشطة الع ج التغذوي

 21 168 144 0.13 2.94 2.48 مليونا 37 التكيف مع المناخ وإدارة المخاطر

 75 28 61 0.22 0.11 0.18 مليونا 21 فنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 

الزراعية ألصحاب الحيازات  دعم األسواق

 الصغيرة

 16 91 72 0.13 0.37 0.32 مليونا 18

 - 53 53 - 1.42 1.42 مليون 2 فنشطة تعزيز القدرات الفردية

 59 103 73 0.31 0.88 0.51 مليارا 13 مجموع الخطط االستراتيجية القطرية

  فما 10وفخيراص فإن منهجية تكلفة الحصة تسمح فيضا بالتجميع حسب الخطة االستراتيجية القطريةص كما  و مبين في الشكل  -104

التفاوت في تكلفة الحصة بين المكاتب القطريةص فذلك بسبب مزيج من العواملص بما في ذلك القيود التشغيلية )مثل تحديات الوصول(ص 

                                                                     حويلص ونوع النشاطص فض  عن التغي رات في مستوى التمويلص والتي تؤثر على ومجال التركيزص وطريقة الت

 متوسط تكلفة الحصة حسب البلد: 10الشكل  وفورات الحجم المحتملة 
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  البرنامجالثالث: أداء  الجزء

 –"القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية"  – 1قويا في إطار الهد  االستراتيجي  البرنامجكان فداء 

في مجال االستجابة لحاالت الطوارئص وشبكات األمان مثل التغذية المدرسيةص والمساعدة الغذائية  البرنامجوالذي يشمل معظم فعمال 

صولص وتعزيز القدرات واالستعداد للطوارئ  ويمكن اعتبار النتائج الجمالية للتداخ ت نتائج قويةص بما في ذلك النتائج القوية لنشاء األ

قويا في  البرنامجص "تحسين التغذية"  وكان فداء 2ص والنتائج المختلطة في إطار الهد  االستراتيجي 1في إطار الهد  االستراتيجي 

ص "تحقيق األمن الغذائي"ص 3عمله مع فصحاب الحيازات الصغيرةص والنظم الغذائيةص والتكيف مع المناخ في إطار الهد  االستراتيجي 

ص في حين فن الحصائل التي اعتمدت بدرجة فكبر على عوامل خارجة البرنامجوذلك بالنسبة للحصائل التي ترتبط ارتباطا مباشرا بأنشطة 

 ص4المباشرة لم تحرز تقدما ملحوظا  وبينما انصب تركيز متزايد على الهد  االستراتيجي  البرنامجة عن سيطر

ص "إرساء الشراكات لتحقيق نتائج 5"دعم تنفيذ ف دا  التنمية المستدامة"ص وتم تعزيز الشراكات الحاسمة في إطار الهد  االستراتيجي 

بالنسبة لهذب األ دا   البرنامجات كافية يمكن من خ لها استخ ص استنتاجات عن فداء ف دا  التنمية المستدامة"ص لم تكن  ناك بيان

 االستراتيجية 

 نطاق وصول البرنامج والتغطية

بلدا باستخدام األغذية العينيةص ثم استخدام التحوي ت  83مليون مستفيد في  7 86بطريقة مباشرة  البرنامجص ساعد 2018في عام  -105

في المائة منهم  88موظفص والذين يعمل  17 000البالغ عدد م  البرنامجبصورة متزايدة  وكانت لموظفي  القائمة على النقد

 في الميدانص ف مية بالغة في  ذا النجاز 

ومن بين  ؤالء  (51)بلدا يعانون من الجوع بشكل مزمن  163مليون شخص في  821ويتضح من فحدث البيانات المتاحة فن  -106

مليون شخص من  697مليون شخص من انعدام األمن الغذائي على مستوى األزمةص بينما يعاني الباقون وعدد م  124يعاني 

مليون مستفيد  غير فن محدودية التمويل  87لمساعدة  البرنامجص سعى 2018مستوى منخفض النعدام األمن الغذائي  وفي عام 

مليونا على مستوى  124مليونا من بين  8 73ألنشطة إنقاذ األرواحص وفدى ذلك إلى مساعدة اقتضت منه إعطاء األولوية 

في  2مليونص فو 9 12فيضا من الوصول مباشرة إلى  البرنامجفي المائة منهم في فشد الحاجة  وتمكن  60كان قرابة  –األزمة 

 مليون  697ن الغذائيص والبالغ عدد م المائةص من بين فولئك اللذين يواجهون مستويات فقل من انعدام األم

  

                                                      
حالة   2018ص ومنظمة الصحة العالميةص البرنامجمنظمة األغذية والزراعةص والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةص ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(ص و( 51)

  http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdfلألمن الغذائي والتغذية   : بناء الصمود المناخي بالنسبة2018األمن الغذائي والتغذية في العالم في عام 

دين من األغذية قدمت للمستفي  طن متري مليون  9. 

تم تحويلها  أمريكي دوالر مليار   .1 المستهدفينص و
عية على شكل تحوي ت قائمة على النقد وقسائم سل

  مليون  .  

 حوي توالت باألغذية إليهم الوصول تم مستفيد
النقد على القائمة

  من المستوى     حدثت حاالت طوارئ

2من المستوى  9و 

http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf
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 : أصول البرنامج المباشر لمكافحة الجوع11الشكل 

 

 الناس الذين تلقوا مساعدة من البرنامج والشركاء من خالل العمليات

 9 84مساعدة مباشرة من خ ل عملياته إلى  البرنامجص قدم 2018مليون شخص تم الوصول إليهم في عام  7 86من فصل  -107

 2017بزيادة عن عام  –مليون الجئ  7 14مليون شخص باستخدام التحوي ت القائمة على النقد واألغذية  ويشمل  ذا الرقم 

ل فو –مليون ولد  4 25مليون بنت و 8 26 –مليون مشرد  ويعد األطفال  1 13مليون عائدص و 4 3و –في المائة  37بنسبة 

 البرنامجتوزيع مستفيدي  12في المائة من مجموع المستفيدين  ويبين الشكل  62  و م يمثلون البرنامجالمتلقين لمساعدة 

مليون شخص آخرين بالتحوي ت القائمة على النقد فو األغذية من  8 1 البرنامجحسب حالة القامةص والجنسص والعمر  ويزود 

 خ ل مشروعات الصندوق االستئماني 

 

 أشخاص حصلوا على مساعدة من خالل العمليات حسب حالة اإلقامة، والجنس، والعمر: 12الشكل 

 

مليون شخص باستخدام التحوي ت القائمة على النقد  وقد تضمن ذلك تحوي ت نقديةص  5 24 البرنامجص ساعد 2018وفي عام  -108

وقسائم ذات قيمةص وقسائم سلعية  وكانت نصف التحوي ت تقريبا مبرمجة في البلدان المشمولة في االستجابة لألزمة السورية 

ص حيث 2016و 2017ذا يمثل زيادة كبيرة عن عامي بعد خمس سنواتص وإثيوبياص وكينياص وم ويص والصومالص واليمن  و 

 مليون مستفيد على الترتيب  3 14مليون مستفيد و 2 19 البرنامجساعد 

  

         
                            

      

         
                             

                                 

         
                             

                    

                        

            

                        

             0 
 تغطية بنسبة

  
  
  
 

2 
تغطية بنسبة

 
  
  
  
 

0

10

20

30

40

50

60

مشردون

     

      

عائدون

%18

%20

%30

%32



 41         لثالجزء الثا|  2018 األداء السنوي لعامتقرير 

 

التحوي ت القائمة على النقد بشكل متزايد في المناطق التي تتوافر فيها األغذية ولكن يصعب الحصول  البرنامجويستخدم  -109

بتحسين برامج التحوي ت القائمة على النقد عن طريق  البرنامجوقام  (52)خرى عليهاص وحيث توجد الشروط الضرورية األ

االستثمار في تطوير نظم الضمان الشاملص والتي تضمن حصول األشخاص المناسبين على المساعدة المناسبةص وتحليل 

ستهدفة التي و ي السلع والخدمات التي تعتبر رئيسية لضمان األمن الغذائي والتغذية للفئات الم –االحتياجات األساسية لألسر 

ص بوصفه رائدا في مجال التحوي ت القائمة على النقدص مع البرنامجتدعم األسواق المحليةص وتعزز الترابط المالي  ويعمل 

مخططات وطنية للحماية االجتماعية ومع مختلف الشركاء لمساعدة الناح على تلبية احتياجاتهم الغذائية واحتياجات فساسية 

 فخرى 

في المائة في عام  35إلى  البرنامجووصلت حصة التحوي ت القائمة على النقد من إجمالي المساعدة الغذائية التي يقدمها  -110

  وتم تقديم خمسة وسبعون في المائة من التحوي ت القائمة على النقد عن طريق 2017في المائة في عام  31ص مقابل 2018

 ةص والقسائم اللكترونيةص والتحوي ت المالية بواسطة الهواتف المحمولة آليات دفع رقميةص مثل الحسابات النقدي

 والتوسع في رقمنة معلومات المستفيدين (سكوبمنصة إدارة المستفيدين والتحويالت )

يستطيع دعم التوسع في رقمنة  (سكوبخطوات لضمان فن نظامه الرقمي لدارة المستفيدين والتحوي ت ) البرنامجاتخذ  -111

سكوبص مما فتاح للمكاتب القدرات التقنية لنظام  البرنامجوشركائه  وعزز  للبرنامجمعلومات المستفيدين والتحوي ت بالنسبة 

ا مليون مستفيد  وقد دعم  ذا القسائم النقديةص والسلعيةص وفنشطة عينية بلغت قيمته 9 8القطرية إدارة تحوي ت رقمية لنحو 

تحسين إدارة بياناتهص بما في ذلك الضوابط الخاصة بحماية البيانات  البرنامجمليون دوالر فمريكي  كما واصل  802

 (53)وسريتها 

تقنيته البيومتريةص مما فتاح للبلدان التي تستخدم بصمات األصابع تحديد حاالت االزدواج وحذفها في الموقع  البرنامجوعزز  -112

و و ما  –مكتبا قطريا  23اق مليون شخص على نط 74 5صمات األصابع لنحو  سكوبنظام  حددوفي الوقت الحقيقي  و

  سكوبفي المائة من الهاويات التي يحتفظ بها نظام  17يمثل قرابة 

 2018استجابة البرنامج في عام 

مليون طن متري من األغذيةص  9 3تتألف من  2018للمستفيدين في عام  البرنامجكانت المساعدات المباشرة التي قدمها  -113

مليار دوالر فمريكي من التحوي ت القائمة على النقد  وتم تسليم معظم األغذية والتحوي ت القائمة على النقد من خ ل  76 1و

 اعدة الغذائية ألغراض التدريب عمليات التوزيع العام لألغذيةص وتليها فنشطة التغذيةص والتغذية المدرسيةص والمس

في عمليات الطوارئ الكبيرة وفي مجاالت برامجية رئيسية  ويبدف بحاالت  البرنامجيسلط القسم التالي الضوء على إنجازات  -114

في المائة من إجمالي برنامج عمل  57قد استأثرت بقرابة  2والمستوى  3الطوارئ نظرا ألن حاالت طوارئ من المستوى 

  ويتناول القسم بعد ذلك ث ثة مجاالت برامجية فخرى: التغذية المدرسيةص والتغذيةص والمساعدة الغذائية 2018ي عام ف البرنامج

 لنشاء األصول 

 2والمستوى  3حاالت الطوارئ من المستوى 

            ويحد  د 2ص وثماني حاالت من المستوى 3يستجيب لخمس حاالت طوارئ من المستوى  البرنامجص كان 2018حتى نهاية عام  -115

 400بنشر فكثر من  البرنامج  وقام 2011ص والتي تم تفعيلها منذ عام 2والمستوى  3حاالت الطوارئ من المستوى  14الشكل 

موظف لحاالت الطوارئ في بنغ ديشص والكاميرونص وجمهورية ففريقيا الوسطىص وكولومبياص وجمهورية الكونغو 

اص ومنطقة الساحلص وفوغنداص واليمنص ول ستجابة لألزمة السورية بعد خمس سنواتص الديمقراطيةص والعراقص وليبياص ونيجيري

 طلب على قائمته الخاصة باالستجابة لحاالت الطوارئ  2 600بالضافة إلى فحص فكثر من 

                                                      
تتأثر  ين وحمايتهم؛ والفيدالشروط  ي على النحو التالي: توافر مقدمي الخدمات المالية فو الشركاء القادرين على إدارة التحوي ت للمستفيدين؛ وضمان س مة المست( 52)

 الع قة بين الجنسين بشكل سلبي؛ ووجود بنية تحتية مناسبة لتكنولوجيا المعلومات 

 لمزيد من المعلومات عن استخدام المنصات الرقميةص انظر مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارة العليا ( 53)



 42         لثالجزء الثا|  2018 األداء السنوي لعامتقرير 

 

 

  (2018-2011استجابات البرنامج لحاالت الطوارئ الرئيسية ): 13الشكل 

 

 في منطقة الساحلص وعلى الحدود بين كولومبيا وفنزوي ص وفي الكاميرون: –طوارئ جديدة تفعيل ث ث حاالت  2018شهد عام  -116

 و ي االستجابة األولى  – 3بتفعيل استجابة وقائية لحالة طوارئ من المستوى  البرنامجفي مايو/فيارص قام  الساحل: منطقة

مع وجود فكثر من خمسة م يين شخص يعانون من  (54)صبعد التنبؤ بموسم جدب حرج في منطقة الساحل –في تاريخه 

                                                                                                             انعدام األمن الغذائي  وكانت االستجابة لحالة الطوارئ قد ف لغي تفعيلها في نوفمبر/تشرين الثاني مع استقرار الحالةص 

 م يين من الناح الضعفاء   3إلى فكثر من  البرنامجووصول 

   فكبر حاالت الهجرة الحاشدة في تاريخ فمريكا ال تينيةص مع نزوح  استجابة لواحدة من الحدود بين كولومبيا وفنزوي

 في مارح/آذار   2بتفعيل حالة طوارئ من المستوى  البرنامجم يين الفنزويليين إلى بلدان مجاورةص قام 

  في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون  فقد شهدت  2عن حالة طوارئ من المستوى  البرنامجفعلن  الكاميرون

من المشردين داخليا وسط  437 000ص الذي شهد 2018طقة تد ورا كبيرا للحالة النسانية في الربع األخير من عام المن

 عمليات عسكرية وعمليات تمرد 

  

                                                      
 بوركينا فاسوص وتشادص وماليص وموريتانياص والنيجر  (54)

Mali

Horn of Africa

South Sudan

Yemen

Syria +
Egypt, Iraq, Jordan,

Lebanon, Turkey

Central African Republic

Philippines

DRC

Cameroon

Iraq

Ebola Outbreak

Libya

Ukraine

Nepal

Ecuador

Southern Africa

Nigeria

Bangladesh

Myanmar

DRC
Kasai, Ituri, Kivus,

Tanganyika

Colombia-Venezuela

Sahel
Burkina Faso, Chad,

Mali, Mauritania, Niger

Current

Status

29 Nov 2018

الوضع الراهن

القرن األفريقي

مالي 

جنوب السودان

اليمن
مصر والعراق              سوريا

واألردن ولبنان وتركيا

جمهورية أفريقيا الوسطى

الفلبين

ةجمهورية الكونغو الديمقراطي

الكاميرون 

العراق

اإليبوالاندالع فاشية 

ليبيا 

أوكرانيا

نيبال

إكوادور

أفريقيا الجنوبية

نيجيريا

بنغالدي  

ميانمار  
كاساي   جمهورية الكونغو الديمقراطية

وتنجانيقا وكيفوس وإتوري

فينزويال  /كولومبيا 

اد بوركينا فاسو وتش  الساحل

ومالي وموريتانيا والنيجر

 تشرين/نوفمبر 29

 201أيار /مايو 29 201الثاني 

 201  ار /مارس  2

 201تشرين األول /أكتوبر  0   كاساي فقط     201أيار /مايو  1

 201أيلول /سبتمبر 21 201  ار /مارس 21

 201أيلول /سبتمبر 21

 201 ب /أغسطس 11

 201حزيران /يونيو 12  201  ار /مارس  1

 201نيسان /أبريل 20 201تموز/يوليو 1

 201نيسان /أبريل  2 201تشرين األول /أكتوبر  1

 201تشرين الثاني  /نوفمبر 20  201تشرين األول /أكتوبر  1

 201تشرين الثاني  /نوفمبر 20                                                      

 201 ب /أغسطس  1 201كانون األول /ديسمبر  2

 201حزيران /يونيو 22   201 ب /أغسطس11                                                                           201تشرين الثاني /نوفمبر 30

 201كانون األول /ديسمبر 10 201أيار /مايو 21 201 ب /أغسطس 20

 201كانون األول /ديسمبر 12

 201تشرين الثاني /نوفمبر 12 201  ار /مارس 10

 201كانون األول /ديسمبر 11 201كانون الثاني /يناير                                           

2012كانون األول /ديسمبر  1

2012تموز /يوليو 0                                                        201تموز/يوليو  0

2012شباط /فبراير  20120كانون األول /ديسمبر  1 201كانون األول /ديسمبر  2

 201كانون األول /ديسمبر  2

  2012  ار /مارس 21                                                                201أيار /مايو 29
ن تشري/نوفمبر 29 

 201الثاني 
 201كانون الثاني /يناير 12 

2011تموز /يوليو 20  2012 ب /أغسطس 02         201كانون الثاني /يناير 1   201أيلول /سبتمبر  1               201شباط /فبراير  0

ةكارثة طبيعية مفاجئئةكارثة طبيعية بطيوباء

مستوى الطوارئ في البرنامج

حالة طارئة معقدة م2م
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بسبب الجفا  في فعقاب  2ص تم إلغاء تفعيل االستجابة بصورة كاملة لحالة طوارئ من المستوى 2018وفي فيلول/سبتمبر  -117

فكثر من عشرة م يين شخص على نطاق  البرنامجلى حالة األمن الغذائي  وخ ل  ذب العمليةص ساعد التحسن الذي طرف ع

لحالة طوارئ بسبب الحالة في بنغ ديش وميانمار  البرنامج                                                               الصومالص وإثيوبياص وكينيا  وفي نفس العامص خ ف  ضت درجة استجابة 

 االستجابة ال زمة في المكتبين القطريين                         بمجرد توفير قدرات ون ظم 2إلى المستوى  3من المستوى 

  فقد تد ورت األزمة الممتدة في مالي وجمهورية ففريقيا 2وقد استمر منذ سنوات سابقة عدة حاالت طوارئ من المستوى  -118

ص مع تصاعد العنف وموجات جديدة من عمليات النزوح  وامتد انعدام األمن في مالي من المناطق 2018الوسطى في عام 

الية إلى المناطق الوسطىص وامتدادب بشكل متزايد إلى مناطق الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر  وفي جمهورية ففريقيا الشم

الجئ في البلدان المجاورة  وفي الوقت  300 000نازح داخليص و 600 000تقديم المساعدة إلى  البرنامجالوسطىص واصل 

اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني  2يدص حيث تم تفعيل حالة طوارئ من المستوى خطته لدخول ليبيا من جد البرنامجنفسهص بدف 

  وقد تم القيام بذلك على الرغم من األوضاع األمنية التي ظلت محفوفة بالمخاطرص ومتقلبةص بينما كانت الجماعات 2014

عيل قطاع الخدمات اللوجستية للفريق المسلحة المتصارعة تتنافس على فرض نفوذ ا القليمي والسياسي  وبالضافة إلى تف

بتفعيل قطاع االتصاالت في حالة الطوارئص وتولى زمام المبادرة الفتتاح مركز األمم  البرنامجالقطري النساني في ليبياص قام 

 المتحدة في بنغازي  

فيضا للعديد من حاالت الطوارئ المفاجئة التي فظهرت مدى استعدادب وقدرته على مواجهة االحتياجات  البرنامجواستجاب  -119

المفاجئة في فعقاب زلزال فبراير/شباط الذي ضرب منطقة مرتفعات بابوا غينيا الجديدةص مما فدى إلى تدمير وات   المنازلص 

وارئ سريعة لتقديم المساعدات الغذائيةص واالستجابة لطلب الحكومة عملية ط البرنامجوالطرقص وحدائق األغذية  وقد استهل 

في إندونيسيا لزلزال وقع في سوالويزي الوسطى في  البرنامجدعم التنسيق النساني  وبالضافة إلى ذلكص استجاب 

مقاطعات في  سبتمبر/فيلولص وموجات تسونامي التي ضربت مضيق سوندا في ديسمبر/كانون األولص و و ما فثر على خمس

 واليتي بانديغ نغ وسيرانج 

  وظل النزاع يحرك االحتياجات 3على خمس حاالت طوارئ مستمرة من المستوى  البرنامجص فشر  2018وفي نهاية عام  -120

النسانية في جنوب السودانص والجمهورية العربية السوريةص واليمن طوال العام  وشهد اليمنص على وجه الخصوصص زيادة 

في عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديدص وكان البعض من بينهم في مناطق لم يكن فيها وجود قياسية 

  وفي الوقت نفسهص دخل النزاع السوري عامه الثامنص مع تصاعد فدى إلى موجات جديدة من النازحين على مستويات للبرنامج

مليون شخص في الجمهورية  3.6لدعم ألولئك المتضررين والنازحينص ليصل إلى تقديم ا البرنامج                        لم ت شا د من قبل  وواصل 

مليون شخص آخرين فروا إلى تركياص ولبنانص واألردنص والعراقص  4 2العربية السورية في ديسمبر/كانون األولص فض  عن 

والتي تم تفعيلها في  3ستوى بتوسيع حالة الطوارئ من الم البرنامجومصر  وفي جمهورية الكونغو الديمقراطيةص قام 

ص وامتدت إلى واليات جديدة في مايو/فيار بسبب تد ور األمن الغذائي وسط التفشي المتزايد 2017فكتوبر/تشرين األول 

تقديم المساعدة الغذائية لألشخاص المتضررينص والدعم  البرنامجلفيروح اليبوال في واليتي إيتوري وشمال كيفو  وواصل 

ظمة الصحة العالميةص والخدمات المشتركة للمجتمع المحلي الذي يشارك في االستجابةص وبذلك كان يقوم بدور اللوجستي لمن

مليون شخص من المشردين  2كان  ناك  (55)نشط في تمكين االستجابة الطبية  وفي الواليات الشمالية الشرقية من نيجيرياص

وشركاؤبص والتي وصلت إلى فكثر  البرنامجنسانية المستمرة التي قدمها داخلياص ولكن األمن الغذائي تحسن بفضل المساعدة ال

  2018من مليون شخص في عام 

 مؤشرات األداة الرئيسية: فعالية االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

ص مع 2018التي فعلنت في عام  3والمستوى  2تم التصدي في الوقت المناسب لجميع حاالت الطوارئ الجديدة من المستوى  -121

 االستعانة بموظفين مؤ لين ومحددينص وعلى استعداد ل نتشار الفوري الستكمال قدرات المكاتب القطرية 

  

                                                      
 و ذا يشمل واليات بورنوص ويوبيص وفدماوا  (55)
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 البرنامجوبالضافة إلى  ذا المؤشرص فدخل إطار النتائج المؤسسية المنقح مؤشرا مركبا من فجل توضيح مختلف عمليات  -122

بمثابة خط األساح  2018ل ستعداد للطوارئ واالستجابة لها بشكل ففضلص وتقييم فعاليتها  وستكون القيم التي تولدت في عام 

لحاالت  البرنامجلعداد التقارير في المستقبل استنادا إلى  ذا المؤشرص وفيضا لتوضيح فين يلزم بذل جهود إضافية لتعزيز إدارة 

 الطوارئ 

 فعالية االستعداد للطوارئ واالستجابة لها: 3الجدول 

 مؤشر المكون
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 ال ينطبق ال ينطبق 9 2 ال ينطبق خط األساح

 5≥ 24≥ 5 4 100% الغاية 

 2 24 10 6 %38 القيمة

 5معايير من  3 الغاية

 5معايير من  3 اإلنجاز العام

 مؤشرات إضافية عن االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

نسبة حاالت الطوارئ التي تم التصدي لها في  المؤشر

 الوقت المناسب

نسبة الموظفين الذين تم نشر م في حاالت 

 الطوارئ المحددة عن طريق القوائم

 21.8% 100% خط األساس

 25% 100% الغاية

 24.6% 100% القيمة

 

التدريب الوظيفي  تحقيق ث ثة معايير من فصل خمسة معايير  وكان برنامج 2018العام لهذا المؤشر في عام كان النجاز  -123

قد عقد دورات فكثر مما  –البرنامج و و برنامج تدريبي رائد وضعه  –( FASTERوالسنادي ل ستجابة لحاالت الطوارئ )

ص واستكمل بتدريب آخر كان  دفه بناء كتلة حرجة من موظفين وشركاء تم إعداد م من فجل 2018كان مقررا في عام 

في المائة من المكاتب القطرية  87االستجابة لحاالت الطوارئ  كما فن حزمة االستعداد للطوارئ واالستجابة لها التي استخدمها 

  وكان الوقت 2019 تزال دون مستويات التنفيذ المستهدفةص ولذلك فإنها ستظل محور ا تمام العمل في عام ص ال2018في عام 

المستغرق لإلفراج عن األموال ال زمة لسد الفجوات العاجلة في مرحلة االستعداد للطوارئ ضعف الوقت الذي كان متوقعا 

 وضع توجيهات جديدة لزيادة كفاءة  ذب المرحلة بدرجة كبيرة  يعمل من فجل البرنامجص وعلى ضوء ذلك فإن 2018في عام 

ص جرت عمليات االستجابة المؤسسية على النحو الموصو  في 2018وفي حاالت الطوارئ الث ث المعلنة في عام  -124

ريق و و ف –وعلى وجه الخصوصص تم عقد فريق العمل التنفيذي األولي في الوقت المناسب  (56)البروتوكوالت ذات الصلة 

لتفعيل حالة  بالبرنامجوذلك وفقا للبروتوكول المؤقت الخاص  –مؤسسي يناقش طرق تلبية االحتياجات الناشئة عن العمليات 

بما في ذلك الحصائل والنواتج  –التشغيلي وفولوياته  البرنامجالطوارئ  وبالمثلص فإن مفا يم العملياتص التي توضح تحليل 

قد وضعت في غضون األيام الخمسة األولى من تفعيل  –لخطط االستراتيجية القطرية واألنشطة المتوقعة ضمن إطار ا

االستجابة لحاالت الطوارئص وفي بعض الحاالتص وضعت بشكل فسرع  ولمزيد من التفاصيل عن مكونات  ذب المؤشراتص 

 باء  –انظر الملحق الرابع 

                                                      
  2018اعتمد في سبتمبر/فيلول ( 56)
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 (57) 2018التي تم تفعيلها خ ل عام  3لطوارئ السبع من المستوى ويرد فدناب وصف لإلنجازات والتحديثات الرئيسية لعمليات ا -125

 لبنغالدي /ميانمار 3عملية من المستوى 

ص عبر 2018  وبحلول ديسمبر/كانون األول 2017واجهت والية راخين في ميانمار اندالع فعمال العنف في فغسطس/آب  -126

الرو ينغا  ووصل مجموع السكان في مخيمات كوكس الجئص معظمهم من  728 000الحدود إلى بنغ ديش ما يقدر بنحو 

شخصص من بينهم بعض ال جئين الذين كانوا  ناك بالفعل  وانخفض وصول ال جئين بدرجة كبيرة في  921 000بازار إلى 

  ومع فن الوضع قد استقر في 2018الجئ منهم إلى بنغ ديش في عام  14 000ص مع دخول 2018األشهر األخيرة من عام 

اية فصل الرياح الموسمية في فكتوبر/تشرين األولص فإنه كان يتطلب استجابة مستمرة لمواجهة المخيمات المكتظةص والتد ور نه

 البيئيص وقيود الوصولص ومخاو  إعادة التوطينص واحتمال فقدان الحصول على المساعدة النسانيةص والعنف الجنساني 

لألعاصير والرياح الموسمية على الرغم من الجهود المبذولة لتوفير مأوى  وال تزال فجزاء كبيرة من المخيمات معرضة -127

وشركائه  وانخفضت معدالت سوء التغذية  البرنامجمناسب  وتحسنت الحالة التغذوية بعد االستجابات البرامجية من جانب 

في المائة في  11إلى  2017في المائة في فكتوبر/تشرين األول  3 19الحاد الشامل بين فطفال ال جئين دون سن الخامسة من 

طفل دون سن الخامسة ال يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد  110 000  غير فن فكثر من 2018نوفمبر/تشرين الثاني 

 طفل آخرين من سوء التغذية الحاد الشديد  39 000لمعتدلص بينما يعاني ا

مع اندالع االشتباكات بين قوات ميانمار وجيش فراكان في واليتي  2018وفي ميانمارص تد ورت حالة األمن قرب نهاية عام  -128

لمساعدات الغذائيةص كما ينسق العمل مع منظمات غير حكومية ومع سلطات محلية لتقديم ا البرنامجراخين وتشين  ويواصل 

مع حركة الصليب األحمر ومؤسسات فخرى على األرض  وعلى الرغم من االتفاقات الثنائية بين حكومتي ميانمار وبنغ ديشص 

بين مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون ال جئين )مفوضية ال جئين(ص وبرنامج  2018فض  عن مذكرة تفا م ث ثية في عام 

المتحدة النمائيص وحكومة ميانمارص لم تتم عودة ال جئين في بنغ ديش إلى ميانمار كجزء من برنامج رسمي لتسهيل  األمم

 إعادة التوطين 

في  2إلى المستوى  3من المستوى  2017درجة االستجابة لحالة الطوارئ التي تم تفعيلها في سبتمبر/فيلول  البرنامجوخفض  -129

رح/آذار وديسمبر/كانون األول على الترتيب  وكان  ذا القرار يعكس التقدم الكبير الذي فحرزص ميانمار وبنغ ديشص في ما

قدرة بنغ ديش على االستجابة بدرجة  البرنامجبما في ذلك تعزيز المكتب القليمي وقدرات استجابة المكتبين القطريين  ووسع 

صاالت الخاصة بحاالت الطوارئص وخبراء تقنيين آخرين  وقد كبيرةص وذلك بنشر مهندسينص ولوجستيينص وفخصائيين في االت

شخص في ديسمبر/كانون األولص والتنفيذ الناجح لخطة خاصة باالستعداد  878 000بمساعدة  البرنامجسا م ذلك في قيام 

في والية شخص مستهدفين ومتأثرين بالنزاع  211 600شخصا من فصل  211 250البرنامج السيبراني  وفي ميانمارص ساعد 

مشرد  47 000تقديم النقد من فجل المساعدة الغذائية الطارئة ألكثر من  البرنامجراخين في ديسمبر/كانون األول  ويواصل 

 مشرد في والية شان  15 300في والية كاشينص والنقد واألغذية العينية لنحو 

  

                                                      
 لهذا الغرضص تعامل فزمة بنغ ديش وميانمار على فنها فزمة واحدة ( 57)
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 : هندسة البرنامج في مخيم كوكس بازار5اإلطار 

 Kutupalong-Balukhaliالجئ حاليا في مخيمات كوكس بازار  ويعيش معظمهم في مخيم  900 000 ينغاص يعيش فكثر من بسبب فزمة الرو

مع مفوضية ال جئين والمنظمة الدولية  –البرنامجص وضع 2018فدان من األراضي الجبلية  وفي فبراير/شباط  3 000الموسعص والذي يشمل نحو 

مشروعا للصيانة والهندسة في الموقع لصالح كوكس بازار  وعن طريق توفير البنية التحتية الحاسمة في وقت قصير جداص وتطهير  –للهجرة 

مستوية قبل فصل الرياح الموسمية                                                                                                وتعزيز قنوات الصر  األوليةص فتاح المشروع انتقال مستشفيات الطوارئ المعرضة للخطر إلى فراض  جافة و

 وتم فيضا بناء جسور وشق طرق لضمان وصول المدادات النسانية فثناء  طول األمطار  

فشهر  8و 6مقارنة بزمن النشاء المعتاد الذي يستغرق ما بين  –فسابيع فقط  8تم بناؤب في  –مترا  45ويوجد اآلن جسر عريض يمتد على مسافة 

مدادص ويربط منطقتين رئيسيتين من المخيم  وقد تحقق ذلك بفضل اتفاقات طويلة األجل مع موردين عالميين متخصصين بدرجة              لي عزز طرق ال –

سر يتم بناؤب عالية في بناء الجسور المأمونة السابقة التجهيزص مما يكفل متانة واستدامة فطول للبنية التحتيةص وتكاليف فقل للصيانةص مقارنة بأي ج

 محليا 

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية 3عملية من المستوى 

  فقد تضاعفت تقريبا حالة انعدام األمن 2018واصلت األزمة النسانية لجمهورية الكونغو الديمقراطية تد ور ا في عام  -130

سوء التغذية   مليون طفل يعانون من 6 4مليون طفل من انعدام األمن الغذائي الشديدص و 1 13الغذائيص لتؤدي إلى معاناة 

خطيرا في األغذية بسبب عوامل معقدة ترتبط بالنزاعص واستمرار النزوحص واآلفات الزراعية   وواجه  ذا البلد فيضا عجزا

مليون شخص  20في المائة من االحتياجات العامةص جعل فكثر من  22م يين طن متري من األغذيةص و 7فالعجز الذي بلغ 

لميليشيات المسلحةص وتجدد الصراعات الطائفية يغذي عمليات النزوح الجديدةص وخاصة في عرضة للمجاعة  وظلت فنشطة ا

  2018نازح جديد في النصف األول من عام  946 000مقاطعات إيتوريص وشمال وجنوب كيفوص حيث تم تسجيل 

ونغو الديمقراطيةص بينما الجئ في جمهورية الك 530 000مليون مشرد داخليص مع استضافة  5 4وكان  ناك ما ال يقل عن  -131

مليون كونغولي يعودون إلى موطنهم  8 1الجئ كونغولي إلى بلدان مجاورة  وبصورة متزامنةص بدف نحو  780 000فر نحو 

 كاساي الكبرى  وتانغانيكاص ومنطقة األصلي في جنوب تيغوص

ص والتي ظلت تتفاقم 2018وح اليبوال في عام وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تصارع فيضا مع حالة التفشي الثانية لفير -132

في واليتي كيفو الشمالية وإيتوري  وصنفت منظمة الصحة العالمية خطر انتشار فيروح اليبوال إلى فجزاء فخرى من  ذا 

شخص   150 000خدمات لوجستية ومساعدات غذائية ألكثر من  البرنامجالبلدص وإلى بلدان مجاورة بأنه "مرتفع للغاية"  وقدم 

                                                                                                                  غير فن الوضع األمني الشديد التقلبص بالضافة إلى القيود المشد دة لوصول المساعدات النسانيةص ت عد من العوامل التي قللت 

 من فثر االستجابة 

ص و ي 3                                   ت نفذ فيها عمليات طوارئ من المستوى بتوسيع نطاق مساعداته الغذائية والتغذوية في ست واليات  البرنامجوقام  -133

كاسايص وكاساي الوسطىص وإيتوريص وشمال كيفوص وجنوب كيفوص وتانغانيكاص ساعد على وصول  ذب المساعدات إلى فكثر من 

في للمساعدة الغذائية والتغذوية  مليون شخص من المستهدفين 4 5في المائة من بين  68مليون شخص  ويمثل  ذا العدد  7 3

الغذائية  البرنامججهودا كبيرةص فإن عدم كفاية التمويل جعلت المستفيدين من مساعدات  البرنامج  وبينما بذل 2018عام 

لتوسيع تدخ ته الخاصة بالصمود لضمان القيام بتحول  البرنامج                                             يحصلون إال  على نصف حصصهم الغذائية فقط  ويخطط  ال

 طوارئ إلى فمن غذائي طويل األجل  تدريجي من عمليات التوزيع في حاالت ال
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                                                                                                            : تصل المركبات التي تعمل في جميع التضاريس إلى أماكن صعبة، وتخف  ض التكاليف في جنوب السودان وجمهورية الكونغو 6اإلطار 

 الديمقراطية. 

باختيار وشراء مركبات  للبرنامجغالبا ما تكون عملية التوزيع في "الميل األخير" فكثر صعوبة  ولذلك قامت وحدة إدارة األسطول العالمية التابعة 

التي تعمل في جميع التضاريسص كحل مبتكر للقيام بعملية التسليم في فكثر المواقع التي يصعب الوصول إليها   "Sherpبرمائية جديدة من طراز "

عمليتين  البرنامجقادرة على فن تطفوص وتعبر المستنقعاتص واألنهارص وتصل إلى في وجهة تقريبا  والختبار قدرتهاص استهل  "Sherpcanكمركبة "

ص وقام بنشر ست مركبات في مناطق ال يمكن الوصول إليها 2018وجمهورية الكونغو الديمقراطية في نهاية عام  تجريبيتين في جنوب السودان

" قدرتها على الوصول إلى  ذب المواقع عن طريق البر بجزء يسير من تكلفة العمليات الجوية  ففي Sherp                                إال  عن طريق الجو  وفثبتت مركبة "

                                                               طن متري من األغذية إلى بلدة غانييل في والية الوحدةص مما وف ر نحو  320ألولى من بدء التجربةص تم تسليم جنوب السودانص وخ ل األسابيع ا

دوالر فمريكي  وفي جمهورية الكونغو الديمقراطيةص تم نشر ث ث مركبات في مقاطعة كامونياص مع عمليات التسليم األولى المقررة في  700 000

 بشراء وحدات إضافية لدعم عمليات الطوارئ  البرنامجفثبتت المركبات قيمتهاص سيقوم   وبمجرد فن 2019فوائل عام 

 في شمال شرق نيجيريا 3عملية من المستوى 

                                                                                                              ظل النزاع في شمال شرق نيجيريا يؤثر بطريقة سلبية على حياة م يين الناح وعلى س بل معيشتهم  فقد فد ت الصدمات التي  -134

بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة في مدن رانص وباغاص ومونغونو  2018وقعت في ديسمبر/كانون األول 

إلى مزيد من موجات النزوح  وتجمع كثير من النازحين في مخيمات مكتظة بالفعل في ميدوجوري ومونغونو  كما فدى تد ور 

وكان مليونان من المشردين داخلياص  (58)ق المتضررة الوضع األمني إلى انسحاب العاملين في مجال تقديم المعونة من المناط

وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل األمن  5إلى  3مليون آخرين يعانون من انعدام األمن الغذائي )على المستوى من  45 2و

 مليون شخص في واليات بورنوص ويوبيص وآدموا في المنطقة الشمالية الشرقية  7 1الغذائي(ص بما في ذلك 

مساعداته الغذائية المنقذة لألرواح  البرنامجص زاد 2016في فغسطس/آب  3الع ن عن حالة طوارئ من المستوى ومنذ  -135

بدرجة كبيرة لمنع تفاقم خطر المجاعة  غير فنه تماشيا مع االستراتيجية الشاملة لعادة تركيز المساعدة على المجتمعات المحلية 

مستفيد  وفدى  ذا إلى تخفيض عدد  300 000عن تقديم المساعدة ألكثر من  البرنامجاألكثر تضررا من النزاعص توقف 

 البرنامجفي فكتوبر/تشرين األول  ويتوقع  873 000مليون مستفيد في سبتمبر/فيلول إلى  17 1المستفيدين المقررين من 

إلى إقامة شراكات محلية ووطنية تخفيض تنفيذي للبرنامج المباشرص مع زيادة فنشطته الخاصة بتعزيز القدراتص والتي تهد  

 مع مانحين من القطاع الخاص ومع مؤسسات فخرى  

 في منطقة الساحل 3عملية من المستوى 

و ي المنطقة التي تضم بوركينا فاسوص وتشادص وماليص وموريتانياص  –ص ظل الوضع في منطقة الساحل صعبا 2018في عام  -136

مليون شخصص و و ما يمثل زيادة بنسبة  8 5عانون من انعدام األمن الغذائي بنحو                              حيث ي قد ر عدد األشخاص الذين ي –والنيجر 

الجئ فروا من بلدانهم األصلية   725 000مشردص و 297 000  وبالضافة إلى ذلكص ظل  ناك 2017في المائة عن عام  50

عدم االستقرار القليميص وعرقل عمليات وقد سا م تزايد انعدام األمن الغذائي في ماليص والنيجرص وبوركينا فاسو في حالة 

   ويمثل الوضع األمني مشكلة بشكل خاص في بوركينا فاسوص حيث ينتشر النزاع في الشمال والشرق إلى الجنوب  البرنامج

بالع ن  البرنامجص إلى جانب تعطل األسواقص وزيادة انعدام األمنص إلى قيام 2018وفدى البدء المبكر لموسم الجدب في عام  -137

  وقد ففاد رصد لما بعد عمليات التوزيع في جميع البلدان الخمسة بأن جهود 3عن فول حالة طوارئ واقعية من المستوى 

قد فثرت بصورة إيجابية في حالة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في المناطق التي تتلقى المساعدة  ففي موريتانياص  البرنامج

في المائة بين فبراير/شباط  19في المائة إلى  34ضحت البيانات فن انعدام األمن الغذائي انخفض من على سبيل المثالص فو

في توسيع نطاق  البرنامجص نجح 2018في جميع المناطق التي تتلقى المساعدة  ومنذ فبريل/نيسان  2018ويوليو/تموز 

 مليون مستفيد في سبتمبر/فيلول   1 3مساعداته الغذائية والتغذوية في البلدان الخمسةص ووصل إلى 

                                                      
نغونوص وكاال/بالجيص عونة من موعام  من عمال تقديم الم 260(ص تم سحب 2018وكتابة  ذا التقرير )مارح/آذار  2018في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني  (58)

  2016وكوكاواص و و فكبر انسحاب لهؤالء العمال منذ توسيع نطاق االستجابة النسانية الدولية في عام 
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فقل شدة في منطقة الساحل بسبب المعدالت األعلى لهطول  2019وشركاؤب فن يكون موسم الجدب في عام  البرنامجويتوقع  -138

ص كانت 2018األمطار في المقام األول  وبينما ظلت بعض المناطق معرضة لخطر انعدام األمن الغذائي وقلة األمطار في عام 

في نوفمبر/تشرين الثاني   3بعدم تفعيل تصنيف المستوى  البرنامجسوق مستقرة بسبب كفاية الحصاد  وبعد ذلك قام فسعار ال

على تطوير برمجة الصمود للمساعدة على تخفيف فثر الصدمات في المستقبل  كما فنه سيدعم الحكومات  البرنامجوسو  يركز 

 الوطنية لتوسيع نطاق تدخ ت الصمود  

 : نظام تنبيه مؤسسي واالستجابة في منطقة الساحل7اإلطار 

كنظام متكامل لإلنذار المبكر على المستوى المؤسسيص توسيع نطاق  2017ص والذي فنشئ في عام للبرنامجواصل نظام التنبيه المؤسسي التابع 

ام التنبيه اآلن تقدما فكثر س سة من النذار المبكرص نهجه التصاعديص وتعزيزب بمشاركة فقوى من المكاتب القليمية والمكاتب القطرية  ويكفل نظ

النذار المبكرص وتحليل األمن الغذائيص وإدارة  –واالستعدادص والتأ ب التشغيلي إلى العمل المبكر  و ذا يجمع المزيد من المجاالت الوظيفية 

 ر السياقية المتطورةص وزيادة التأ ب التشغيلي دعما للعمليات الميدانية لتوقع المخاط –المخاطرص وتحليل األمنص والبرامجص والتغذيةص وسلسلة المداد 

ص فسفرت جهود نظام التنبيه عن إنذار مبكر وإجراءات في الوقت المناسب في منطقة الساحل  وقد فتاح تحليل النذار المبكر 2018وفي عام 

ر حالة  شة بالفعل في بلدان الساحل  فقد تم تنبيه المكتب القليمي في داكارص تحديد وتحليل عوامل المخاطر التي يمكن فن تؤدي إلى تد و للبرنامج

                                                                                                                             وكذلك المكاتب القطرية المعنيةص وش عب المقرص إلى مخاطر سياقية يمكن فن تؤثر على األمن الغذائي والتغذوي في المنطقة  كما حصلت على

تحديد فجوات في االستعدادص والبت في تدابير للقيام بعمل مبكر   للبرنامجظام التنبيه تحديثات منتظمة عن تطور الحالة  وبالضافة إلى ذلكص فتاح ن

توسيع نطاق استجابته بصورة فكثر فعاليةص وتقديم المساعدة لألشخاص األشد احتياجاص والعمل على تحفيز الموارد  للبرنامجكما فتاحت  ذب العملية 

 والدعم  

 دانفي جنوب السو 3عملية من المستوى 

في غياب حل سياسي مستدام  ودخل النزاع عامه السادح  2018استمر النزاع واألزمة النسانية في جنوب السودان في عام  -139

وانتشر إلى مناطق كان يسود ا الس مص و و ما يحد من توفير الخدمات الحاسمة للناح المحتاجين  وقد سا م ذلك في تفشي 

 وانهيار إنتاج الحبوب واألسواق األمراضص ونزوح السكان عبر الحدودص 

مليون شخص على المساعدة من فجل البقاء على قيد الحياة   13ويعتمد فكثر من نصف سكان  ذا البلد البالغ عدد م نحو  -140

مليون الجئ من جنوب السودان في بلدان  47 2مليون مشردص يوجد  76 1وبالضافة إلى المشردين داخليا والبالغ عدد م 

مليون شخصص  1 6فن  البرنامج                                                                         فد ى  ذا إلى فزمات لهؤالء ال جئين في فوغنداص والسودانص وإثيوبيا  وقد توقع  مجاورة  وقد

سو  يعانون من انعدام األمن الغذائي على مستوى األزمة )و ي  (59)في المائة من مجموع سكان جنوب السودانص 59في 

وبينما  (60) 2018ناء ذروة موسم الجدب في يوليو/تموز وفغسطس/آب وفقا للتصنيف المتكامل( فو ما  و فسوف فث 3المرحلة 

                                                                                                              تحس ن األمن الغذائي بدرجة طفيفة في سبتمبر/فيلولص فإنه ال تزال  ناك شواغل ألن التوقعات تشير إلى فن موسم الجدب سو  

  (61)بخ   ما  و معتاد  2019يبدف مبكرا في عام 

  

                                                      
فجراب   غير فنه تم استبعاد خمس مقاطعات من التحليل الذي 2018مليون شخص في عام  11 –بعد خصم تدفقات ال جئين  –بلغ عدد سكان جنوب السودان  (59)

و ي مابان )فعلى النيل األكبر(ص وتيريكاكاص ولينياص وموروبوص ويي )المقاطعة االستوائية الوسطى(  –التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي بسبب نقص البيانات 

 مليون  4 10شخص  ولذلكص بلغ عدد السكان المصنفين فثناء  ذا التحليل  620 638والتي تضم مجتمعة  –

شخص يواجهون الكارثة/المجاعة )و ي  000 47مليون شخص يواجهون مستويات األزمة في انعدام األمن الغذائي فو ما  و فسوفص كان  ناك  1 6بين من ( 60)

 وفقا للتصنيف المتكامل(   4مليون كانوا يواجهون مستوى الطوارئ )المرحلة  7 1وفقا للتصنيف المتكامل(ص و 5المرحلة 

في المائة من مجموع السكانص في مستوى األزمة )المرحلة  49مليون شخصص فو  2 5                                                         تؤدي البداية المبكرة لموسم الجدب إلى وقوع ما ي قد ر بنحو من المتوقع فن  (61)

في مستوى  36 000انب مارح/آذار(ص إلى ج –)يناير/كانون الثاني  2019وفقا للتصنيف المتكامل(ص وانعدام األمن الغذائي الحاد فو ما  و فسوف في فوائل عام  3

 وفقا للتصنيف المتكامل(  وتراعي  ذب التقديرات وجود مساعدات غذائية إنسانية مزمعة  5الكارثة )المرحلة 
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ب المتعاونون خمسة م يين من السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في وشركاؤ البرنامجص ساعد 2018وفي عام  -141

في شراكة مع منظمة فلمانية خاصة بمساعدة جوعى العالم الستخدام  البرنامججنوب السودانص و و رقم قياسي  ودخل 

 100 000فيضا فكثر من  برنامجالمستفيد  ودعم  12 500سكوب لجراء التسجيل البيومتري لمستفيدين يبلغ عدد م  نظام

 343 000فكثر من  البرنامجفسرة في جميع المناطق من خ ل برنامجه الخاص بالمساعدة الغذائية لنشاء األصول  وفرسل 

زيادة كفاءته مع توسيع نطاق وصوله في  البرنامجطن متري من األغذيةص و ي فكبر كمية على مدى خمس سنوات  ويواصل 

 دانص ومع تخفيض عمليات التسليم الجوي بينما يتوسع في النقل النهري األكثر فعالية من حيث التكلفة فنحاء جنوب السو

 ( 8)الطار 

كما فن استمرار انعدام األمن مع بنية تحتية محدودة للغاية خاصة بعمليات النقل ترك للعاملين في المجال النساني في جنوب  -142

السودان خيارات محدودة لتسليم السلع المنقذة لألرواح إلى السكان المشردين والمتناثرين في جميع فنحاء  ذا البلد  فقد قام 

ص 2018لرائدة في مجموعة اللوجستيات بإتاحة قدرته اللوجستية للمنظمات في الميدانص وفي عام ص بوصفه الوكالة االبرنامج

قافلة إنسانيةص في  51بتنسيق  البرنامجمنظمة من تنسيق  ذب المجموعة وخدماتها؛ ومن بين األمثلة الرئيسيةص قام  148استفاد 

                                                  ان إلى مواقع يتعذ ر الوصول إليها بأي وسيلة فخرى  ص مما فتاح تسليم مواد الغاثة بأم2017ضعف العدد في عام 

 : تخفيض التكاليف التشغيلية في جنوب السودان من خالل استخدام النقل البري8اإلطار 

طن متري في  7 000شهد المكتب القطري لجنوب السودان نموا ملحوظا في كمية األغذية التي يتم تسليمها عن طريق النهرص حيث ارتفعت من 

بنجاح ممرات نهرية  البرنامجص إلى مناطق سبق خدمتها عن طريق الجو  فقد افتتح 2018طن متري في عام  25 000إلى فكثر من  2017عام 

لزيادة استخدام النقل السطحيص وتقليل االعتماد المفرط على عملية  –الصوبات والزرا ص ومواقع جديدة على طول نهر النيل  نهري –جديدة 

 السقاط الجوي المكلفة  

ي يعمل فيها فكثر إدارة طريقة "الميل األخير" المعقدة للتسليم النهري والبريص والت البرنامجوفي بلدتي نيال وجانييال )مقاطعة بانييار(ص يتولى 

                                                                                                                     عام  محليا في اليومص ت شكل المرفة فكثر من نصفهم  ويتم تحميل األغذية فوال على زوارق لشحنها من ميناء بور إلى ميناء تايار  173 000من 

ذية على شاحنات فو مركبات زورقا متجهة إلى ميناء جانييل؛ وفي ميناء جانييلص يتم تحميل األغ 80و 75في مقاطعة بانييارص حيث تنقل إلى ما بين 

 "شارب" البرمائية لتسليمها النهائي إلى مخازن الشريك المتعاون في جانييل ونيال 

طن متريص والتي  5 600ويعد النقل السطحي الداخلي فرخص خمس مرات من النقل الجوي  وتبلغ االحتياجات السنوية لهذين الموقعين نحو 

لمواصلة التوسع في النقل النهري في جنوب السودان  وبالضافة إلى ذلكص طور  البرنامج فة منخفضة  ويخططبتسليمها اآلن بتكل البرنامجسيقوم 

"ص وبدف في تطبيقهص حيث سيتم تخزين األغذية مسبقاص بالضافة إلى المواقع التقليديةص في مناطق يصعب Prepo PLUSالمكتب القطري مفهوم "

 والوحدةص وفعالي النيل الكبرى التي كان يتم إمداد ا عادة عن طريق الجو الوصول إليهاص و ي مناطق جونغ يص 

 في الجمهورية العربية السورية 3عملية من المستوى 

مليون نازح  2 6مليون الجئ في البلدان المجاورةص ونحو  7 5ظل النزاع السوري يدفع فكبر فزمة نزوح في العالمص حيث يقيم  -143

من فسوف األعوام السبعة الماضية من حيث تصاعد األعمال العدائية  2018سورية  وكان عام داخل الجمهورية العربية ال

                                                                                                             وفثر ا النساني  وقد ش هد ذلك في الغوطة الشرقيةص والمناطق الجنوبية من  ذا البلدص ودير الزورص وإدلبص حيث تحركت 

راضي  وتسبب التصعيد في عمليات نزوح بمستويات القوات الموالية للحكومة الستعادة السيطرة على مساحات شاسعة من األ

   2018مليون مشرد داخلي تم الب أ عنهم في فوائل عام  2 1                                   لم ت شا د من قبلص مع ما يقد ر بنحو 
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وظلت حالة األمن الغذائي تثير الفزعص خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع والقتال عبر الحدودص مثل إدلبص ودرعاص والقنيطرة   -144

مليون شخص يعانون  5 6بحاجة إلى فشكال مختلفة من المساعدات الغذائيةص بما في ذلك  (62)م يين شخص 10وكان فكثر من 

م يين شخص معرضون لخطر المعانة من انعدام األمن الغذائي  وقد تضاعف  ذا الرقم  4من انعدام األمن الغذائي الحادص و

ومنظمة األغذية والزراعة عن تقييم المحاصيل  البرنامجر تقرير مشترك بين   وفي نفس الوقتص حذ2016األخير منذ عام 

  (63)بسبب سوء األحوال الجوية  2017واألمن الغذائي من فن إنتاج القمح والشعير قد انخفض بشكل حاد ابتداء من عام 

خطة  البرنامجووضع محافظة بمساعدات غذائية شهرية   14م يين شخص في  3إلى  البرنامجص وصل 2018وفي عام  -145

مليون  5 2فيضا إلى البرنامجاستعدادص ويقف على استعداد لتلبية احتياجات سكان المنطقة  وفي نوفمبر/تشرين الثانيص وصل 

الجئ من الجمهورية العربية السوريةص وفعضاء المجتمع المضيف في جميع فنحاء مصرص والعراقص واألردنص ولبنانص وتركيا 

توفير األغذية والتحوي ت القائمة على النقد لتعزيز صمود السكان  البرنامجلعينية والنقود  وسيواصل من خ ل األغذية ا

 ال جئين من خ ل العمل على تطوير حقائبهم المعيشية  

 في اليمن 3عملية من المستوى 

تعد فكبر عملياته في ذلك العام   البرنامجص وكانت استجابة 2018وصل الجوع في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة في عام  -146

وفدى انخفاض قيمة الريال اليمني إلى زيادة حادة في فسعار السلع الغذائية األساسيةص وتد ورت حالة األمن الغذائي بسرعةص 

 ابتداء من  –وظل فكثر من مليوني شخص مشردين داخليا  واتضح من آخر تحليل فجراب التصنيف المتكامل 

فن األمن الغذائي في اليمن يبعث على االنزعاجص على الرغم من المساعدات النسانية الكبيرة   – 2018ل ديسمبر/كانون األو

مليون على فنهم يعانون من انعدام األمن الغذائي  غير فن  ذا العدد  9 15               مليوناص ص ن  ف  28فمن فصل السكان البالغ عدد م 

وفوضح التحليل فن عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام  (64)ة النسانية مليون بدون المساعدة الغذائي 1 20كان سيصل إلى 

  2017في المائة مقارنة بالتحليل الذي فجراب التصنيف المتكامل في مارح/آذار  45األمن الغذائي الشديد زاد بنسبة 

مليون شخص على األغذية في شكل سلع عينيةص  9 5مليون شخص في ديسمبر/كانون األول: حصل  9 7 البرنامجوساعد  -147

من المشردين داخليا على حصص االستجابة العاجلة   190 200مليون شخص على قسائم سلعيةص وحصل  8 1وحصل 

شهراص  59فشهر و 6فعمار م بين  طف  تتراوح 478 638 البرنامجوبالنسبة لع ج سوء التغذية الحاد المعتدلص فدخل 

                                                                                                     من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات في برنامجه الخاص بالتغذية التكميلية الموج هة في الفترة ما بين  335 854و

طف   305 861 البرنامجيناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون األول  وبالنسبة للوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدلص فدخل 

من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات في برنامجه الخاص  42 016شهراص و 23فشهر و 6تراوح فعمار م بين ت

 بالتغذية التكميلية الشاملة  

آلية ل ستجابة  البرنامجواستجابة للقتال المتزايد في محافظة الحديدة وما نتج عنه من عمليات نزوح جديدة للسكانص فنشأ  -148

                                                          فسرة من ف سر النازحين الجدد في الفترة ما بين يونيو/حزيران  175 967مما ساعد  2018و/حزيران السريعة في يوني

 28 000المساعدة الغذائية العامة من خ ل التحوي ت القائمة على النقد لنحو  البرنامج  وبدف 2018وديسمبر/كانون األول 

 إذا سمح الوضع بذلك  2019حوي ت النقدية في عام توسيع نطاق الت البرنامجفسرة تعيش في مدينة عدنص ويتوقع 

  

                                                      
 مليون من النساء والبنات   3 5مليون من الرجال واألوالدص و 2 5( 62)

  2008إلى فدنى مستوياته منذ عام ص ووصل إنتاج الشعير 1989وصل إنتاج القمح إلى فدنى مستوياته منذ عام ( 63)

من  5مقاطعةص و ي مناطق متأثرة فساسا بالنزاع فيصبحون في المرحلة  45شخصص يعيشون في جيوب على نطاق  238 000بدون المساعدات الغذائيةص كان ( 64)

مقاطعة  152مليون شخص في  6 9ذلكص كان فكثر من مراحل التصنيف المتكامل )مرحلة الكارثة(ص ومعرضين لخطر المجاعة لدرجة عالية  وبالضافة إلى 

 من مراحل التصنيف المتكامل )مرحلة الطوارئ( ويعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد  4سيصبحون في المرحلة 
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ص بوصفه قائد مجموعة اللوجستياتص استمرار نقل مواد الغاثة إلى  ذا البلد عن طريق توفير البرنامجص كفل 2018وفي عام  -149

طنا متريا من  1 081بنقل  البرنامجخدمات جوية تربط جيبوتي بمدينة صنعاءص وخدمات بحرية تربطه بعدن والحديدة  وقام 

طنا متريا بطريق البحر  وشملت الشحنة فدويةص ومعدات طبيةص ولقاحاتص وشبكات لألسرةص  2 430السلع عن طريق الجوص و

من خ ل مجموعة اللوجستيات  – البرنامجومولدات كهربائيةص وث جات للقاحات الشمسيةص وحتى سيارات السعا   وكفل 

 ليها ويمكن التنبؤ بها طوال فترة اشتدت فيها الحاجة إلى المساعدات النسانية                             تدفق المعونة بطريقة يعو  ل ع –

 أبرز المجاالت البرامجية الرئيسية

 في إطار مجاالت برامجية مختارة ذات فولوية  البرنامجيعرض  ذا القسم إنجازات  -150

 التغذية المدرسية

وسا م  2018تم توضيح فدلة متزايدة على فوائد التغذية المدرسية في تقرير  ام للبنك الدولي صدر في فكتوبر/تشرين األول  -151

مليونا من فضعف ت ميذ  73                ص تبي ن منها فن 2018وشركاؤب دراسة منفصلة في عام  البرنامجوفجرى  (65)البرنامج.فيه 

من جهودب لضمان تخلص جميع ت ميذ المدارح من  البرنامجوقد ضاعف  (66)المدارح ال يحصلون على وجبات مدرسيةص

 الجوع 

التركيز على خدمة التسليم المباشر في السياقات الهشة  وفي السياقات  البرنامجيواصل  (67)وتماشيا مع سياسة التغذية المدرسيةص -152

ل إلى الملكية الوطنية من خ ل الدعم التقنيص وتعزيز                                             كشريك استراتيجي للحكوماتص مما ي سه  ل االنتقا البرنامجالمستقرةص يعمل 

 القدرات عن طريق توفير المعرفةص والدراية الفنيةص والرشاداتص والمعايير  

بلدا  وعلى الرغم من توسيع  61مليون تلميذ من خ ل فنشطة للتغذية المدرسية في  4 16 البرنامجص ساعد 2018ففي عام  -153

داص انخفض العدد الجمالي لألطفال في سن المدرسة الذين تم الوصول إليهم من خ ل قيام بل 20نطاق  ذب األنشطة في 

بالتنفيذ المباشر ألنشطة التغذية المدرسيةص وقد انخفض نتيجة لتسليم  ذب األنشطة إلى كيانات وطنية في عدة بلدان   البرنامج

مباشرة من خ ل استثماراته في تعزيز القدرات  كما  الوصول إلى عدد كبير من األطفال بطريقة غير البرنامجويواصل 

بسبب حاالت عجز في التمويلص وقيود  2018انخفضت فعداد األطفال الذين تم الوصول إليهمص وفيام التغذية الفعلية في عام 

و الديمقراطيةص تشغيلية في بعض البلدانص بما في ذلك بوركينا فاسوص وجمهورية ففريقيا الوسطىص وتشادص وجمهورية الكونغ

النتائج القوية بالنسبة لمعدالت االلتحاقص والمواظبةص واالستبقاء في مؤشرات التعليم  البرنامجوالنيجر  وتوضح بيانات 

  وبالضافة إلى 2018في المائة من البلدان التي لديها بيانات كافية بأنه تم إحراز تقدم كبير في عام  93الرئيسية  فقد ففاد نحو 

                                                                             بلدا بمساعدة تقنية مك نت  ذب الحكومات من الوصول إلى مزيد من فطفال المدارح من  71الحكومات في  البرنامجد          ذلكص زو  

 خ ل برامج للتغذية المدرسية مملوكة وطنيا  

                                                      
                              عائد عال  في رفح المال البشري  ص ومولته مؤسسة غيتس بعنوان "تصور جديد للتغذية المدرسية: استثمار ذوالبرنامجمطبوع جديد للبنك الدوليص دعمه ( 65)

                                                                                                    ص ويقد  م فدلة دامغة على الفوائد العديدة ل ستثمار في برامج التغذية المدرسية  فالتغذية المدرسية تحقق http://dcp-3.org/schoolfeedingواالقتصادات المحلية"ص

 يق زيادة رفح المال البشري؛ وتوفير شبكات فمان لألطفال الضعفاء وعائ تهم؛ وتعزيز االقتصادات المحليةص بما في ذلك قدرة المرفة علىعوائد عالية عن طر

 الكسب؛ ودعم بناء الس مص والصمود المجتمعيص ومنع النزاع في المستقبل  

التابعة للكلية المبرياليةص لوضع إطار للرقم العالمي لألطفال المحتاجين للتغذية المدرسيةص دراسة مع مؤسسة "شراكة من فجل تنمية الطفل"ص  البرنامجفجرى ( 66)

مليونا من فضعف ت ميذ المدارح عن طريق  73وشركاؤب فنه ال تتم تلبية احتياجات  البرنامج                                                                  وتقدير فعلى رقمص وما يتطلبه من استثمار لتلبية  ذب الحاجة  ويقد  ر 

دوالر فمريكي في  90 1و و  –مليار دوالر فمريكي سنويا لسد  ذب الفجوة  و ؤالء األطفالص الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع  6 4وفنه سيلزم التغذية المدرسيةص 

وفي ففقر األسرص وفي                                                                                                        بلدا ال ت نفذ فيها التغذية المدرسية على نطاق كبيرص وخاصة في ففريقيا جنوب الصحراء الكبرىص وفي بيئات  شةص 60يعيشون في  –اليوم 

 مناطق ترتفع فيها معدالت التقزم واألنيميا  

 ( C-WFP/EB.2/2013/4سياسة التغذية المدرسية المنقحة )( 67)

         
                                

                                

                          

          
                                 
                                 

         
                                

                

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdcp-3.org%2Fschoolfeeding&data=02%7C01%7Cfatema.fouda%40wfp.org%7C1b0e065bd6fc47ea7ce408d6b84aa6ce%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C636899028095971274&sdata=c2l7x5tRaStap%2B8mgki%2FJORrtNPWzRk0eVX1eiOnbWM%3D&reserved=0
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 التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ

                                                                                         سية المصممة تصميما جيدا بدور حيوي في حاالت الطوارئص حيث توف  ر إحساسا بالحياة الطبيعية في تقوم برامج التغذية المدر -154

 الظرو  المؤلمة  

  ووفرت برامج التغذية 2والمستوى 3مليون مستفيد في حاالت طوارئ من المستوى  4 3 البرنامجص ساعد 2018ففي عام  -155

 ملتقى لبناء الصمود المجتمعيص وتحقيق التماسك االجتماعيص واالستقرار فغذيةص فض  عن  البرنامجالمدرسية التي يدعمها 

طف  في المدارح االبتدائية  393 589ص وساعد بالبرنامج                                              ص است هل برنامج التغذية المدرسية اليمني الخاص 2018وفي عام  -156

وبالضافة  (68)الضعيفة المتأثرة بالنزاع والثانوية في ذلك العام  ويعد  ذا البرنامج بمثابة شبكة فمان اجتماعي تساعد األسر 

                                                                                                            إلى التخفيف من جوع األطفال على المدى القصيرص توف  ر التغذية المدرسية حافزا للمواظبة في المدارح  ويحصل األطفال 

غرام من البسكويت عالي الطاقة في المحافظات الجنوبيةص في حين يحصل األطفال في المحافظات الشمالية على  100على 

في المائة من بسكويت التمر  50في المائة من البسكويت عالي الطاقةص و 80 البرنامجغراما  واشترى  80سكويت التمر زنة ب

                                                                                                               على المستوى المحلي اختصارا للوقتص ولدعم المكتب المحلي  وقد ن فذ برنامج التغذية المدرسية إلى جانب تدخ ت تكميلية 

ى الرغم من تحسن المواظبة بشكل عامص فإن البنات ينتظمن في المدرسة بمعدل فقل من لتلبية مختلف احتياجات المدارح  وعل

 األوالد 

  وواصل استخدام التحوي ت النقدية في المدارح لغرض 2018تلميذ في عام  163 000إلى  البرنامجوفي ماليص وصل  -157

كما فصبحت التغذية المدرسية دعامة رئيسية لمبادرة في المائة من برنامج التغذية   95مشتريات األغذية المحليةص والتي تمثل 

  وتفيد األدلة بأن برنامج التغذية كان له فثر كبير البرنامجمن فجل إعادة فتح المدارح التي تدير ا الحكومة في مالي بدعم من 

المائة لألوالد  وكان من في  13في المائة للبنات و 16 –في المائة في االلتحاق  15على مؤشرات التعليمص مع زيادة بنسبة 

ص واستكملوا البرنامجفي المائة من فطفال األسر التي تحصل على التغذية المدرسية التي يقدمها  10األرجح فن يلتحق بالمدارح 

  (69)ما يقرب من نصف عام إضافي من التعليم بالنسبة لألطفال في الفئة المقارنة 

نشيطا في كثير من حاالت الطوارئ والسياقات الهشة األخرى  وعلى  البرنامجوكان برنامج التغذية المدرسية الذي يتوالب  -158

محافظة سورية استفادت من التغذية المدرسية باعتبار ا شبكة  14محافظة من فصل  12الرغم من حاالت عجز التمويلص فإن 

  وفظهرت نتائج الرصد حصائل مشجعةص األمان الوحيدة لألطفال في  ذا البلدص مع عمليات تسليم وصلت إلى قرابة مليون تلميذ

 البرنامجمع تجاوز غايات معدالت االلتحاقص والحضورص واالستبقاء  ففي ففغانستانص وصلت الحصص المنزلية التي يقدمها 

  غير فن معدل الزيادة في معدالت االستبقاء انخفض إلى النصف تقريبا من عام 2018بنت وولد في عام  144 000إلى 

ص وانخفض مستوى انتظام البنات في المدارح الثانوية بمقدار الثلث تقريبا  ويعزى  ذا بصورة جزئية 2018إلى عام  2017

 على تخفيض حجم الحصة الغذائية  نامجالبرإلى حاالت العجز في الموارد التي فرغمت 

 التغذية المدرسية في السياقات المستقرة

تعتر  الحكومات في فنحاء العالم على نحو متزايد بقيمة التغذية المدرسية باعتبار ا استثمارا له فوائد عديدة  ففي السياقات  -159

                                         ج مملوكة وطنيا تشكل جزءا من ف طر الحماية على مساعدة الحكومات لوضع وصيانة برام البرنامجالمستقرةص ينصب تركيز 

االجتماعيةص وبناء رفح المال البشري عن طريق دعم المساواة بين الجنسين والشمولص وتشجيع النتاج الزراعي المحلي  وفي 

ية  وبالضافة إلى                                                                                             ص سل م بلدان التنفيذ المباشر ألنشطة التغذية المدرسية بشكل كامل وفقا الستراتيجيات االنتقال الحال2018عام 

بلدا بشكل منهجي في االنتقال إلى الملكية الوطنية في جميع العمليات عن طريق تسليم الدعم المباشر ألنشطة  25ذلكص يتقدم 

                                                      
ص استفاد جميع الريفيةبينما استهد  برنامج التغذية فطفال المدارح االبتدائيةص ففي المدارح لكل من طلبة المدارح االبتدائية والثانويةص وخاصة في المناطق ( 68)

 األطفال من  ذا البرنامجص بغض النظر عن الصف والعمر 

(69) -School Feeding or General Food Distribution? Quasi‘P. Tranchant, A.S. Diallo, A. Gelli (2018), -Aurino, E., J.

experimental evidence on the educational impacts of emergency food assistance during conflict in Mali’, Innocenti Working 

Paper WP-2018–04/June 2018.  
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في البرامج المملوكة وطنيا  ويعد  ذا التخطيط المنهجي ل نتقال إلى البرامج  البرنامجالتغذية المدرسية وإدماج المستفيدين من 

 بشأن التغذية المدرسية  البرنامجلوكة وطنيا شرطا في سياسة المم

ص و و ما يتسق مع استراتيجية 2018انتقال التغذية المدرسية إلى الملكية الوطنية في يونيو/حزيران  البرنامجوفي كينياص استكمل  -160

ة التعليم من فجل تنفيذ البرنامج الوطني تقديم الدعم التقني لوزار البرنامج  ويواصل 2009تسليم الملكية المتفق عليها في عام 

وخصصت الحكومات لهذا البرنامج  (70)مليون طفل  2 1                                                               للوجبات المدرسية بالمنتجات المحليةص والذي يوف  ر وجبات ألكثر من 

   2019-2018مليون دوالر فمريكي للفترة  24

التعليم االبتدائي وفطفال التعليم االبتدائي على نطاق من فطفال ما قبل  62 000برنامجا يدعم  البرنامج                  وفي بنغ ديشص سل م  -161

                                                                                                             مقاطعةص والذين ف درجوا اآلن في البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في بنغ ديش  وسلط تقييم خارجي الضوء على برنامج  11

السياسة الوطنية للتغذية المدرسية  وتم إقرار (71)كمعيار للتنفيذ الناجح الستراتيجية االستدامة  للبرنامجالتغذية المدرسية التابع 

  2019من جانب لجنة تقنية مشتركة بين الوزاراتص وتنتظر موافقة الحكومة في عام 

سنة من المساعدة   44بعد فكثر من  2018بنجاح برنامجه للتغذية المدرسية إلى الحكومة في عام  البرنامجوفي بوتانص سلم  -162

إلى تمكين  2018والمشورة السياسيةص والمساعدة التقنيةص وتعزيز القدرات في عام                  على بناء الن ظمص البرنامجوفدى تركيز 

 الحكومة من تسلم برنامج وطني للتغذية المدرسية وإدارته وتنفيذب بالكامل 

 : التغذية المدرسية التعاونية لكسر الحواجز أمام تعليم البنات9اإلطار 

مرحلة نمو تقليدية بين الطفولة والبلوأ  وتستطيع تدخ ت التغذية المدرسية المصممة تصميما جيدا فن تسا م في تحسين صحة                 تعتبر المرا  قة

                                                      في تنفيذ ن هج مع شركاء مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة  البرنامج وقد نجح (72)وتغذية المرا قات حتى يتسنى لهن تحقيق إمكاناتهن الكاملة

وصندوق األمم المتحدة للسكانص و يئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرفة ) يئة األمم المتحدة للمرفة( لمعالجة بعض )اليونيسف(ص 

   وتعالج  ذبللبرنامج ذب الحواجز من خ ل برامج متكاملة يلزم دعمهاص وتوسيع نطاقها لتصبح جزءا طبيعيا من برامج التغذية المدرسية التابعة 

 البرامج التعاونية حواجز من قبيل انعدام األمن الغذائي والفقرص وفجوات الخدمة في مجاالت التغذية المدرسيةص والميابص والصر  الصحيص

قات والنظافةص والصحةص وانتشار الزواج المبكرص وحاالت الحمل المبكرص والعنف الجنساني لتحسين رفاب المرا قات الفقيرات والمهمشات في سيا

  شة لتمكينهن من تحقيق إمكانياتهن الكاملة 

القطري في م وي في شراكة مع اليونيسفص وصندوق األمم المتحدة للسكان لتنفيذ برنامج مشترك لتعليم البنات في شراكة  البرنامجويدخل مكتب 

لتي تؤثر في حصول البنات على التعليم  ولذلكص مع حكومة م وي  ويعتر  البرنامج المشتركص و و تدخل متعدد القطاعاتص بالعوامل المختلفة ا

جتماعيص فإنه يتصدى للتعليمص كما يتصدى للتغذيةص والصحة الجنسية والنجابيةص فض  عن المهارات الحياتيةص والمساواة بين الجنسينص والوضع اال

لبرمجة المتوافقة مع ف دا  التنمية المستدامة التي تستخدم والمشاركة المجتمعية  ويستخدم البرنامج المشترك المدارح كنقطة انط ق  و و مثال ل

 2014ي عام الميزة النسبية لث ث وكاالت تابعة لألمم المتحدة لمعالجة العديد من األسباب لتسرب البنات من المدرسة  وقد بدف البرنامج المشترك ف

 مدرسة  169مدرسةص وقد توسع اآلن ليشمل  81في 

المدرسية كجزء من حزمة  ذا المشروع يعالج الشواغل الخاصة بالتغذية واألمن الغذائيص ويعد بمثابة استراتيجية فساسية  كما فن تقديم الوجبات

هدفين لبقاء األطفال في المدرسةص وخاصة البنات  ونظرا ألن الدخل األسري فثناء موسم الجدب يكاد يقيم األودص فإن المرا قات واألوالد المست

                                                                     في المائة( بالضافة إلى الوجبات المدرسية  وتوف  ر الوجبات المدرسية في  80ائية منزلية )مشروطة بنسبة مواظبة تصل إلى يتلقون حصصا غذ

 الموقع والحصص الغذائية المنزلية حافزا اقتصاديا لآلباء كي يرسلون فطفالهم إلى المدرسة 

                                                      
ن العمل بصورة وثيقة مع فمانة شؤون ال جئينص ومفوضية ال جئينص وشركاء من منظمات غير حكومية من فجل تقديم المساعدة الغذائية ل جئي البرنامجيواصل ( 70)

 وكلوبياص بما في ذلك على شكل فموال نقدية للمدارح من فجل دعم الشراء المسبقص وتوفير وجبات مدرسية المستحقين في مخيمات دادابص وكاكوما 

(71). 2017–2015supported School Feeding Programme in Bangladesh -Dole-Final Evaluation of McGovernWFP. 2019. 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102235/download/  

(72)Bundy, D.A.P. et al., editors. 2017. Child and Adolescent Health and Development, 3rd edition. International Bank for 

Reconstruction and Development and World Bank. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525240/ 
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                                                                      الجمع بين حسن استخدام المواردص الذي سه ل تحقيق ف دا  من قبيل االلتحاقص                                  إلى فن نهج البرنامج المشترك سه ل  (73)وقد خلص تقييم مستقل

روا                                                                                                                         والمواظبةص وقلة حاالت التسربص مع فن معدالت النجاح في المدرسة لم تتحس ن  غير فن مواقف األوالد وفسر م كانت فقل إيجابية: فقد شع

حصص غذائية منزلية  ولم يحاول البرنامج المشترك إشراك اآلباء بما فيه الكفايةص  بأنهم قد استبعدوا ألنهمص على سبيل المثالص لم يحصلوا على

 وظل معدل حمل البنات الذي يثير القلق على ما  و عليهص و و ما يستشف منه ضرورة إجراء المزيد من الدراسة للعوامل الكامنة 

للتغذية المدرسية تعتبر تعليم البنات ودعم المرا قات بمثابة مجاالت جديدة للتركيز  البرنامجوبناء على نتائج مشروع م ويص فإن استراتيجية 

 حيث يمكن تحديد فرص لتكرارب وتوسيع نطاقه  

 التغذية

بلدا  وتعالج  66البرامج الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية في  بتشغيل مجموعة متنوعة من البرنامجص قام 2018في عام  -163

بينما تعالج برامجه  –المأكوالت الهزيلة واألمراض  –األسباب المباشرة لسوء التغذية  للبرنامجالبرامج الخاصة بالتغذية التابعة 

ة مغذيةص فو ممارسات دون المستوى األمثل المراعية للتغذية األسباب الكامنة وراء سوء التغذية مثل عدم الحصول على فغذي

)تحسين التغذية(ص فإن برمجة التغذية  2لرعاية األطفال  وبالضافة إلى العمل المتعلق بالتغذية في إطار الهد  االستراتيجي 

 ص وتعزيز القدراتص والدعم التقنيص تشمل جميع األ دا  االستراتيجية  بالبرنامجالخاصة 

  وتشمل األنشطة الخاصة بالتغذية 2018مليون مستفيد في عام  8 15الخاصة بالتغذية إلى  رنامجالبوقد وصلت تدخ ت  -164

 59فشهر و 6برامج ع جية لفئات ضعيفة تعاني من نقص التغذية الحادص بما في ذلك األطفال الذين تتراوح فعمار م بين 

وح نقص المناعة البشرية/اليدز و/فو السل؛ شهراص والحوامل والمرضعات من النساء والبناتص واألشخاص المصابين بفير

وبرامج الوقاية من سوء التغذية الحاد؛ وبرامج الوقاية من التقزم؛ وبرامج تعالج حاالت النقص في المغذيات الدقيقة  وال يزال 

 ناتص واألمهات الجدد يعد رائدا عالميا في تقديم خدمات التغذية المنقذة لألرواح لألطفالص والحوامل من النساء والب البرنامج

إدماج رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي في برامج التغذية على نطاق العالمص ليصل إلى  البرنامجص واصل 2018وفي عام  -165

تقدما كبيرا في رسائل التغيير  البرنامج  وقد فحرز البرنامجمليون شخص من خ ل رسائل ومشورة تغذوية يدعمها  2 4

ب االجتماعي والسلوكي  وشركائه في حلقات عمل خاصة برسائل  البرنامجمن موظفي  350                            الخاصة ببناء القدراتص ودر 

التغيير االجتماعي والسلوكي عقدت في خمسة مكاتب إقليمية  وعلى سبيل المثالص استخدم المكتب القطري في غانا رسائل 

عن طريق إدراج الثقافة التغذوية في برنامجه من المرا قات  16 000التغيير االجتماعي والسلوكي ليصل إلى فكثر من 

 الخاص للتغذية المدرسية 

عن تقديم مساعدة  سكوبصيغة خاصة بنظام  البرنامج                                          اتباع ن هج مبتكرة في برامج التغذية  وفصدر  البرنامجويواصل  -166

استخدامها في برامج مشروطة عند الطلبص و ي صيغة متخصصة من نظامه الرقمي لدارة المستفيدين والتحوي ت من فجل 

ع ج سوء التغذية  وتتيح صيغة تقديم المساعدة المشروطة عند الطلب إجراء تسجيل رقمي للمستفيدين وتتبعهمص وتسمح بتوفير 

بت  ذب الصيغة في جنوب السودانص وطاجيكستانص وفوغنداص واتسع نطاقها من 2018االستحقاقات عند الطلب  وفي عام                                                                             ص ج ر  

 موقعا بحلول نهاية العام  50وعات إلى فكثر موقعا للمشر 11

تقوم بجمع البيانات المتعلقة بالتغذية والصحة بسرعة  MEZAومن األمثلة األخرى على االبتكارص إدخال فداة جديدة تسمى  -167

حليل ت البرنامجص استخدم 2018من عيادات نائية ومنخفضة الموارد  وقد استهلت تجربة  ذب األداة في الكونغو  وفي عام 

                                                      
(73 )Education (JPGE) with financial support from ’ H. Majoor and others. 2018. Evaluation of the Joint Programme on Girls

the Norwegian Government, July 2014–October 2017 
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مواطن الضعف ورسم معالمها بالهواتف المحمولة لبرمجة التغذية في حاالت طوارئ ذات فولوية عالية في ففغانستانص 

 والكاميرونص ونيجيريا  

  ويوفر الكتيب 2018تحديثا لكتيب خاص باألغذية والتغذية باللغات النكليزية والفرنسية والعربية في عام  البرنامجونشر  -168

من  البرنامج                                                                                             لة عن فساسيات التغذيةص ومراقبة التغذيةص وتحليل حالتهاص وجميع برامج التغذية  و و يمك  ن موظفي توجيهات شام

 تصميم تدخ ت تغذويةص وتنفيذ اص ورصد ا  

لص                                                                                   استخدام نهج مراع  للتغذية لمعالجة األسباب الكامنة وراء سوء التغذية  وعلى سبيل المثا البرنامجص واصل 2018وفي عام  -169

في منطقة الساحلص فدرج التغذية باعتبار ا دعامة لمبادرات تركز على بناء صمود األفرادص واألسرص والمجتمعات المحلية  

                                                                                                         كما فن العمل على نطاق الش عب والقطاعات من فجل تحديد فرص للوقاية من سوء التغذيةص وإشراك الشركاء ليجاد نهج 

 ماج وتنفيذ فنشطة تغذوية على فرض الواقع إد للبرنامجمشترك وفهم الحواجزص فتاح 

مع شركاء لجراء تقييمات شاملة من فجل صنع قرارات متعددة  البرنامجوتعد منصة "سد فجوة التغذية" فداة مبتكرة طور ا  -170

لى القطاعات عن الوقاية من سوء التغذية  و ي تستعرض مدى توافر األطعمة المغذيةص وإمكانية الحصول عليهاص والقدرة ع

تحمل تكلفتهاص و ي العناصر المطلوبة للمأخوذ التغذوي الكافي  وقد استهلت تحلي ت  ذب المنصة في ثمانية بلدان في عام 

   2018تحلي  بحلول نهاية عام  17ص وتم إجراء ما مجموعه 2018

 : أخصائيو التغذية االحتياطيون10اإلطار 

لتتبع برمجة التغذية  2018رائدا في برمجة التغذية لحاالت الطوارئ  وبالضافة إلى إصدار لوحات معلومات شهرية في عام  البرنامجاليزال 

“  فخصائي تغذية احتياطيين”بفريق ل ستجابة السريعة يتألف من ث ثة  البرنامجص احتفظ 3والمستوى  2في استجاباته لحاالت طوارئ من المستوى 

خصائيين االحتياطيين مجتمعين دراية فنية في إجراء استقصاءات وتقييمات فخرىص وإدارة استجابات سريعة لحاالت الطوارئص ولدى  ؤالء األ

فريق استجابة سريعة في العديد من البلدان  وعلى سبيل  البرنامجوالدارة المجتمعية لسوء التغذية الحادص والبرمجة للوقاية من سوء التغذية  ونشر 

 في تشادص دعم فخصائيو تغذية احتياطية المكتب القطري بشأن التدريب التقني للموظفين  وفي اليمنص عمل فحد فخصائي التغذية االحتياطيين المثالص

ب موظفين وشركاءص ضمن بالبرنامجكرئيس لبرمجة التغذية لمدة ستة فشهرص ليتولى قيادة تصميمص وتنفيذص وتقييم برمجة التغذية الخاصة                             ص ودر 

 واجبات فخرى  وفي منطقة الساحلص تمكن فحد فخصائي التغذية االحتياطيين من دعم التواؤم والتوجه االستراتيجيين الستجابات تغذوية خاصة

 بحاالت الطوارئ في موريتانياص وبوركينا فاسو  

                        إنشاء األصول وس بل العي 

برنامجه الخاص بالمساعدة الغذائية لنشاء األصولص ودخل في شراكة مع حكوماتص  البرنامجص استخدم 2018في عام  -171

بلدا  وكان  د  برنامج  50ومنظمات غير حكوميةص ومنظمات مجتمعية لتقديم مساعدة غذائيةص ودعم تقنيص وتوجيهات لنحو 

ني من انعدام األمن الغذائيص بينما يدعم إنشاء فو تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة ألسر تعاالمساعدة الغذائية لنشاء األصول 

 تأ يل فصول إنتاجية لمجتمعات محلية وفسر ضعيفة 

وقد فدى  (74)ص استفاد فكثر من عشرة م يين شخص بشكل مباشر من برامج المساعدة الغذائية لنشاء األصول 2018وفي عام  -172

األراضي المزروعة وغير المزروعة؛ وزراعة فكثر من   كتار من 122 000ذلك إلى إعادة تأ يل فو تحسين فكثر من 

جسرا وقناة؛ وإنشاء فكثر  179كيلومتر من الطرق الفرعية و 10 000 كتار من الغابات؛ وبناء فو إص ح فكثر من  4 000

 بركة ميابص وآبار ضحلةص وخزانات زراعيةص وعمليات خاصة بالثروة الحيوانية ومصايد لألسماك  3 000من 

                                                      
 ساعدة الغذائية لنشاء األصول وبرنامج المساعدة الغذائية من فجل التدريب على حد سواء يشمل  ذا الرقم األشخاص الذين يتلقون المساعدة من خ ل برنامج الم (74)
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ظهرت الدراسات فن برامج المساعدة الغذائية لنشاء األصول تحقق نتائج إيجابية بالنسبة لتمكين المرفة والتغذيةص بينما وقد ف -173

 حقق تحليل الصور الساتلية طويلة األجل تغييرات إيجابية في المشا د الطبيعية 

 2016                                         رفة والتغذيةص ف جريت في فترة ما بين عامي                                                       تبي ن من دراسة شملت خمسة بلدان عن التمكين االقتصادي للم تمكين المرفة  -174

ص فن برامج المساعدة الغذائية لنشاء األصول يمكن فن تحدث تحوال في الديناميات الجنسانيةص وتمكن المرفة وتحسن 2018و

  (75)تغذيتها 

حتماال بدرجة كبيرة للمعاناة من فن األطفال كانوا فقل ا 2018                                                 تبي ن من تقييم خارجي للتغذية ف جري في النيجر عام  التغذية  -175

وخلص الباحثون إلى  (76)سوء التغذية الحاد المعتدل عندما شارك ففراد األسرة في فنشطة المساعدة الغذائية لنشاء األصول 

ألصول فن الجمع بين المساعدة المراعية للزراعة والمساعدة العاديةص مثل برنامج متعدد السنوات عن المساعدة الغذائية لنشاء ا

                                                                                        مع مكون مراع للتغذيةص ي سهم في الحد من سوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال في النيجر  

التصوير الساتلي وتقنيات رصد المناظر الطبيعية لرصد  للبرنامج  يستخدم نظام رصد فثر األصول التابع المناظر الطبيعية -176

                                                                 لتي ت عزى برامج المساعدة الغذائية لنشاء األصول والبرامج الهندسية  التغييرات اليجابية في المناظر الطبيعية المحلية وا

حفظ التربة والميابص ومستجمعات الميابص وقنوات الريص والحراجةص والطرق  –ونظرا للتركيز على خمسة فنواع من األصول 

صول  وتوضح الصور التي موقعا لأل 531بلدا و 11وضع نظام لرصد فثر األصول يغطي  (77)2018تم في عام  –الفرعية 

                                                                                                          التقطت فثناء المشروع كيف فن تدخ ت المساعدة الغذائية لنشاء األصول قد غي رت المناظر الطبيعية المتد ورة لتصبح 

 مناطق للخضروات العالية الجودةص وكيف تطورت مستوطنات جديدة إلى جانب الطرق الفرعية 

 الصمود المتكامل

في األمن الغذائي الطويل األجل للمجتمعات المحلية عن طريق  البرنامجتسهم األصول النتاجية التي فنشئت من خ ل عمليات  -177

زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدماتص والحد من المخاطر المستقبلية المتعلقة باألخطار الطبيعية واألخطار التي 

 لصمود حاسمة الستكمال االستجابة النسانيةص والق ل من الحاجة إليها بمرور الوقت  من صنع البشر  وتعد برامج بناء ا

ص تم توسيع نطاق برامج بناء الصمود بالنسبة لمنطقة الساحل في بوركينا فاسوص وتشادص وماليص وموريتانياص 2018وفي عام  -178

والنيجرص حيث تت قى الصدمات المناخية المتكررة مع قلة االستثمار في التنمية وخطط الس م  وتم تحديد فربع لبنات فساسية 

على امتداد عدة سنوات؛ وتغطية  البرنامجوفنشطة الشركاء؛ وتركيز فنشطة  البرنامجطة لتوسيع النطاق: التقارب بين فنش

 الموارد والتواصل؛ والقدرة على دعم المجتمعات المحلية والحكومات لبناء التحالفات وتقاسم المعرفة  

  

                                                      
( WFP/OEV/2018/001على التغذية في السياقات النسانية في منطقة الساحل ) البرنامجتجميع تقييمات األثر: فربعة تقييمات ألثر برامج  (75)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000063326/download  

                                                                    قد حس نت كثيرا من حالة سوء التغذية الحاد المعتدل في  ذا البلد  وعلى  البرنامج                                                                       تبين من التقييم الذي ف جري في النيجر فن بعض طرائق المساعدة التي يقدمها  (76)

من سوء التغذية الحاد  وجه التحديدص فإن األطفال في األسر التي تحصل على مساعدة غذائية لنشاء األصولص بالضافة إلى المساعدات الخاصة بالع ج فو الوقاية

في المائة في نهاية المطا   وتبين من التقييم فيضا فن األطفال في األسر التي تحصل  19وء التغذية الحاد المعتدل بنسبة المعتدل كانوا من األرجح فن يتعافوا من س

المائة  في 5 15كانوا فقل احتماال بنسبة  –الع ج فو الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل والمساعدة الغذائية لنشاء األصول  –على توليفة من  ذب المساعدات 

غذائية لنشاء األصول  فهذب لإلصابة بسوء التغذية الحاد المعتدل مقارنة بأولئك األطفال في األسر التي حصلت فقط على مساعدة للع ج فو الوقاية بدون المساعدة ال

إيجابي فقوى على سوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال في  كان لها فثر البرنامجالتوليفة من المساعدة المراعية للتغذية والمساعدة الخاصة بالتغذية التي يقدمها 

 النيجر 

نزانيا المتحدةص البلدان األحد عشر: ففغانستانص وبورونديص والسلفادورص وغواتيماالص و ندوراحص وم ويص وروانداص وجنوب السودانص وفوغنداص وجمهورية ت( 77)

 خارطة  266في المائة من األصولص وإنتاج  60ص تم إنشاء موقعا لألصول تم تحليلها 531وزمبابوي  ومن فصل 
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نفيذ برنامج مشترك لتعزيز صمود ص فكملت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بنجاح السنة الثانية من ت2018وفي عام  -179

                                                                                                           س بل العيش في مواجهة األزمات الممتدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيةص والنيجرص والصومالص مع التركيز بشكل خاص 

على مساعدة النساء الضعيفات واألطفال من خ ل التمويل المتعدد السنوات  وكان  ذا البرنامج يمثل جهدا غير مسبوق للدعم 

تثمار في نفس المجتمعات المحلية الضعيفة على مدى خمس سنوات من خ ل مساعدة متكاملةص ومحددة السياقص ومراعية واالس

 ل عتبارات الجنسانية والتغذية 

 17و 2نتائج البرامج بالنسبة لهدفي التنمية المستدامة 

من حيث مسا مته في األ دا   البرنامجى نطاق                                                                    يتم تجميع نتائج البرامج على المستوى المؤسسي  ويعرض األداء الموح د عل -180

                          بيانات مفص لة عن المؤشرات  (78)دال-االستراتيجية الخمسةص مع استكماله بتحليل لمؤشرات مختارة  وترد في الملحق الثالث

 2018المحددة في إطار النتائج المؤسسية المنقح  ويستند تقييم األداء إلى بيانات وردت في التقارير القطرية السنوية لعام 

 والتقارير الموحدة عن المشروعات  

 ام التالية تفاصيل إضافية                                   حسب الهد  االستراتيجيص وتقد  م األقس البرنامجلمحة عامة عن فداء  4               ويقد  م الجدول  -181

وقد فثرت حاالت نقص التمويل الموضحة في الجزء الثاني عن فداء البرامج بطرق مختلفة  فعندما تواجه المكاتب القطرية  -182

فغذية فقل تكلفةص فو اختصار مدة المساعدةص قيود التمويلص فغالبا ما تستجيب عن طريق خفض الحصص الغذائيةص فو التحول إلى 

فو تخفيض عدد المستفيدين  ونظرا ألن كثيرا من مؤشرات الحصائل تقيس النتائج فقط بالنسبة للمستفيدين الذين تلقوا المساعدةص 

ائج البرامج التي ويركز القسم الثالث على نت (80)فإن التعدي ت التشغيلية قد ال تؤثر دائما على قيمة المؤشرات ذات الصلة 

                              ن فذت عند حصولها على التمويل 

 تقدير األداء : القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية1الهدف االستراتيجي 

  : يحصل كل فرد على الغذاء1النتيجة االستراتيجية 

                                                      
ترد على فساح إطار واحد للنتائجص  2018في عام  لبرنامجكانت متوائمة مع إطار النتائج المؤسسيةص فإن جميع عمليات ا 2018نظرا ألن جميع العمليات في عام ( 78)

 و و إطار النتائج المؤسسية 

قد فحرز بعض التقدم ولكن الغايات المرغوبة  البرنامج: يعني فن العنبرإما "حقق" غايتهص فو فنه "في سبيله" إلى تحقيقه  واللون  رنامجالب: يعني فن األخضراللون ( 79)

لى الط قص فو تراجع  اللون فحرز تقدما بطيئا جداص فو لم يحرز في تقدم ع البرنامج: يعني فن األحمرلم تتحققص فو فن التقدم نحو الغايات المرغوبة يعتبر بطيئا  اللون 

 ككل  البرنامج: يعني فنه ال تتوافر بيانات كافية تسمح برصد إحراز تقدم على نطاق الرمادي

  94-90لمزيد من المعلومات عن كيفية تأثير فجوات التمويل وتحديد األولويات على األداء العام للخطط االستراتيجية القطريةص انظر الفقرات ( 80)

 (79)األداء العام حسب الهدف االستراتيجي:4الجدول 
 

 

 تقدير األداء الهدف االستراتيجي

 القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية -1
  

 تحسين التغذية -2
  

 تحقيق األمن الغذائي -3
  

 المستدامةدعم تنفيذ ف دا  التنمية  -4
  

 إرساء الشراكات لتحقيق نتائج ف دا  التنمية المستدامة -5
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في االستجابة لحاالت الطوارئ  البرنامجثل غالبية مشاركة نظرا ألنه يم البرنامجفي صميم عمل  1يكمن الهد  االستراتيجي  -183

لتعزيز القدرات واالستعداد للطوارئ  والهد  من كل ما سبق  و ضمان الحصول  البرنامجوشبكات األمان  ويشمل فيضا دعم 

 على فغذية مأمونة ومغذية بالنسبة ألضعف السكان  

مليار دوالر فمريكي من التحوي ت القائمة  2 1ي من األغذيةص ونحو م يين طن متر 3ص تم توزيع فكثر من 2018وفي عام  -184

في المائة من المستفيدين  80على النقد  ففي إقليم الشرق األوسطص وشمال ففريقياص وفوروبا الشرقيةص وآسيا الوسطىص حصل 

  1على المساعدة في إطار الهد  االستراتيجي 

حققت نتائج إيجابية من حيث تخفيض الجوع وتلبية  2018في عام  لبرنامجاويتضح من تحليل مؤشر الحصائل فن تدخ ت  -185

االحتياجات الغذائية الملحة ألضعف الناحص مع إحراز معظم العمليات تقدما نحو تحقيق غاياتها  وعلى المستوى المؤسسيص 

واألفراد على الغذاء الكافي"ص ص "استمرار/تحسين حصول األسر 1-1يتضح من المؤشرات السبعة لفئة الحصيلة االستراتيجية 

كان لها فثر إيجابي على األمن الغذائي للفرد واألسرة  وتبين جميع المؤشراتص فيما عدا درجة استه ك  البرنامجفن تدخ ت 

  2018حقق غايته فو في سبيله لتحقيق الغاية في عام  البرنامجاألغذيةص فن 

وتعتبر درجة استه ك األغذية مؤشرا بدي  لحصول األسرة على األغذية  و و يستند إلى تواتر استه ك األغذية وتنوع  -186

                                               لم يحقق غاياته السنوية بالكامل  وكان  ذا ي عزى  البرنامجاألغذية المستهلكة  وتوضح مؤشرات درجة استه ك األغذية فن 

بإعادة توجيه المساعدة إلى فضعف الفئات السكانية وتخفيض  البرنامجتي فدت إلى قيام إلى النزاعات وحاالت عجز التمويلص وال

وعلى سبيل المثالص انخفضت درجة استه ك األغذية بالنسبة لخط األساح في واليات ففغانستان  (81)الحصة الغذائية المطلوبة 

وتنوعها بسبب تأخير استغرق عدة فسابيع في عمليات الخمس األسوف تأثرا بالجفا ص مما يشير إلى تد ور في تواتر األك ت 

توزيع األغذية نتيجة لمنع الوصول  وفشارت النتائج إلى فن األسر كانت لديها إمكانيات ضئيلة لعالة نفسهاص و و ما يوضح 

 إلى ذروتها في موسم الجدب   البرنامجكيف وصلت المساعدة الغذائية الحرجة التي يقدمها 

كافية ألول مرة لوضع تقدير شامل لمؤشر "درجة التغذية في االسته ك الغذائي"ص  البرنامجكانت قاعدة فدلة ص 2018وفي عام  -187

في المائة وتحقق تقدم كبير بشكل  77                                                                                  والتي تقد  ر المأخوذ المنتظم من البروتين والمغذيات الدقيقة  وكان معدل الب أ بنسبة 

الغنية بالبروتينص والحديدص وفيتامين فلف  وبالنسبة لتلك العمليات التي توافرت لها  عامص مما يشير إلى زيادة استه ك األغذية

ص فو في سبيله إلى تحقيق الغايات الخاصة بتحسين درجة التغذية في االسته ك الغذائيص وتنويع البرنامجبيانات كافيةص حقق 

 المأكوالتص والحد من استخدام استراتيجيات المواجهة السلبية  

كافية كأساح لجراء تقييم كامل لألداء المؤسسي عن فئة الحصيلة االستراتيجية "تعزيز  2018م تكن البيانات بالنسبة لعام ول -188

قدرة القطاعين االجتماعي والعام على مساعدة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد المؤقت فو المزمن"  وقد تم 

ر النتائج المؤسسية المنقحص وسو  تعرض النتائج المفصلة بمجرد تعميم المؤشرات الجديدة على تعزيز  ذب المؤشرات في إطا

 المستوى العالمي  

 تقدير األداء : تحسين التغذية2الهدف االستراتيجي 

  : ال يعاني فحد من سوء التغذية2النتيجة االستراتيجية 

الجهود المبذولة للقضاء على جميع فشكال سوء التغذيةص عن طريق تقديم  البرنامجص يدعم 2ومن خ ل الهد  االستراتيجي  -189

مساعدة غذائية مباشرة للمستفيدينص ودعم الحكومات الشريكة لوضع برامج للتغذية وتوسيع نطاقها  وفي المجاالت التي ترتفع 

ن سوء التغذية الحادص والتقزمص ونقص المغذيات فو يدعم تنفيذ برنامج الحكومة للوقاية م البرنامجفيها معدالت سوء التغذيةص يقود 

 الدقيقةص وسوء التغذية الحاد المعتدل لدى السكان الضعفاء 

                                                      
   104-95فقرات في حجم الحصة الغذائية وعدد فيام التغذية على حد سواء  ولمزيد من التحليل عن ذلكص راجع التحليل الخاص بتكلفة الحصة الغذائية في ال( 81)
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وتقاح فعالية برامج الع ج لسوء التغذية الحاد المعتدل من خ ل معدالت التعافيص والتخلفص وعدم االستجابة للع جص والوفيات   -190

ص مع فداء معتدل في إطار 2018المعتدل بشكل عام فنه فحرز تقدما جيدا في عام  واتضح من فداء برامج سوء التغذية الحاد

  وكان من بين التحديات التي واجهها فداء برنامج ع ج 1ص وفداء قوي في إطار الهد  االستراتيجي 2الهد  االستراتيجي 

درة الموظفين الصحيين وموظفي العياداتص                                                                        سوء التغذية الحاد المعتدل النزاع المستمرص وب عد األسر عن مراكز الع جص وق

 وقيود الموارد  

وتباين فداء فنشطة الوقاية من التقزم  ويعد الحد األدنى من التنوع الغذائي بالنسبة للمرفة من بين المؤشرات التي يستخدمها  -191

ل على حد سواءص وبالحالة التغذوية  لقياح فداء برامج الوقاية من التقزمص ألن تقزم الطفل يتأثر بمأكوالت األم والطف البرنامج

العام الثاني الذي تم فيه جمع بيانات عن الحد  2018وعموماص يوضح المؤشر إحراز تحسن نحو تحقيق الغايات  وكان عام 

   2017مقابل ستة بلدان في عام  2018بلدا تقارير عنه في عام  32األدنى لتنوع المأكوالت بالنسبة للمرفةص إذ قدم 

في برمجته للوقاية من التقزم: نسبة األطفال الذين تتراوح  البرنامج قق الغايات بالنسبة لمؤشر رئيسي آخر يستخدمهولم تتح -192

شهرا والذين يستهلكون الحد األدنى من المأكوالت المقبولة  فما نتائج الحد األدنى من المأكوالت  23فشهر و 6فعمار م بين 

لى محدودية الحصول على فغذية مغذية وارتفاع تكلفتهاص فض  عن عدم كفاية تغذية المقبولة دون المستوى األمثل فتعزى إ

 الطفل وممارسات الرعاية  

 تقدير األداء  : تحقيق األمن الغذائي3الهدف االستراتيجي 

: تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة عن طريق زيادة 3النتيجة االستراتيجية 

 ودخلهم إنتاجيتهم

                                  : فن تكون الن ظم الغذائية مستدامة4النتيجة االستراتيجية 

 

تقديم الدعم للمزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة من خ ل نقاط دخول  3في إطار الهد  االستراتيجي  البرنامجيشمل عمل  -193

                                                                                                               وتدخ ت مختلفة لزيادة استدامة الن ظم الغذائيةص بما في ذلك التكي ف مع تغي ر المناخ والصدمات المناخيةص والصمود في 

 اعدة الغذائية لنشاء األصول في تحقيق  ذب النتائج  مواجهتها  ويسهم جانب كبير من التدخ ت الخاصة بالمس

  البرنامجفسفرت عن حصائل إيجابية تتعلق مباشرة بتنفيذ فنشطة  2018في عام  البرنامجوتوضح المؤشرات فن تدخ ت  -194

المستهدفين  في المائة من البلدان التي لديها مؤشر "نسبة المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة 80وعلى سبيل المثالص حقق 

غاياتها السنوية  كذلك لم تعمل بعض مؤشرات الحصائل على  ذا النحوص  الذين يبلغون عن زيادة إنتاج المحاصيل التغذوية"

ل المؤشرات المتعلقة بمناصرة مشتريات فصحاب الحيازات الصغيرة تقدما كبيرا  فبعد تجربة                                                                                                               فعلى سبيل المثالص لم تسج  

بح الب أ عن األداء ال مركزيا بدرجة فكبر على مستوى المكاتب القطرية  وبالضافة إلى ذلكص الشراء من فجل التقدمص فص

بدف عدد من البلدان الجديدة فنشطة لدعم فسواق فصحاب الحيازات الصغيرة  ويرتبط بذلك حقيقة فن الدليل التوجيهي لدعم 

المرتبطة به ال يزال يجري تعميمها على المكاتب القطريةص  السوق الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرةص واألدوات والمنهجية

وال يزال يجري تطوير نظام للرصد يتسم بالفعالية والكفاءة لدعم سوق فصحاب الحيازات الصغيرة  وفخيراص يمكن االفتراض 

لتحوي ت القائمة على فن الموارد في بعض المكاتب القطرية قد تم تحويلها بسبب فولويات جديدةص مثل زيادة التركيز على ا

النقد بدال من الشراء من المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة  كما فن فولويات المانحينص والبلدانص والنزاعص والظوا ر 

المتعلقة بالمناخ يمكن فيضا فن توجه فحد المكاتب القطرية نحو فنشطة الطوارئ واألنشطة المنقذة لألرواح بدال من فنشطة 

 بالتنمية مثل دعم فسواق فصحاب الحيازات الصغيرة  فكثر ارتباطا
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في المائة من البلدان فبلغت  67غذائية لنشاء األصول فن ويوضح تحليل لمؤشر جديد لمستوى الحصائل عن برامج المساعدة ال -195

بنجاح عن "نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة األصول"  ويمكن 

                   ي عزى إلى فن فنشطة                                                                                          فن ي عزى  ذا النجاز الجزئي إلى السنة األولى من الب أ عن  ذا المؤشر على مستوى الحصيلةص كما

                                                                                                            إنشاء األصول تعد برامج متعددة السنوات ال يمكن قياح فوائد ا بطريقة فعالة إال  بعد بضع سنوات من التنفيذ ألن األصول 

تستغرق وقتا فطول لكي تنضج  ووفقا لممارسات الرصد الموحدةص تشير النتائج المستخلصة من السنة األولى للتنفيذ بالفعل إلى 

معات المحلية تشهد تحسينات في زيادة النتاج فو تنوعهص وانخفاض المصاعبص وزيادة الوقت المتاحص وتحسين فن المجت

الوصول المادي إلى األسواق والخدمات األساسيةص وتحسن البيئة الطبيعيةص مع استمرار التمويل المتعدد السنوات لبرامج إنشاء 

                                                                   فكثر وضوحا في السنوات القادمة  وبالضافة إلى ذلكص يوضح مؤشر التكي ف                                          األصول وس بل العيش  وسو  تصبح  ذب الفوائد 

 البرنامجتعزيز جمع البيانات  وقد فعاد  البرنامج                                                               مع آثار تغي ر المناخ والصدماتص والصمود في مواجهتها فنه يجب على 

مؤسسية المنقحص والذي سيبدف العمل به في عام تصميم فداته ومنهجيته لجمع البياناتص وتم إدماج  ذب األخيرة في إطار النتائج ال

2019   

 تقديم الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

                                                           ربط المزارعين باألسواقص مما يساعد م على تعزيز س بل معيشتهمص  البرنامجبعد إط ق برنامج الشراء من فجل التقدمص يواصل  -196

( على 2021-2017)البرنامج حلية  وقد فدى تركيز خطة االستراتيجية                                                ويصبحوا من فصحاب المصلحة في الن ظم الغذائية الم

لألسواق الزراعية ألصحاب  البرنامجالمزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة إلى حافظة واسعة من األنشطة تحت مظلة دعم 

طريق االستفادة من الطلب  بلدا عن 40بتوسيع  ذب الحافظة لتشمل فكثر من  البرنامجص قام 2018الحيازات الصغيرة  وفي عام 

 القادم من برامجه الخاصة بالمساعدة الغذائيةص وعن طريق العمل مع فصحاب المصلحة الوطنيين لتحسين قدرتهم 

                                                     التكي ف والصمود في مواجهة  ثار المناخ والصدمات األخرى

في المائة عن عام  60دت بنسبة بتوسيع نطاق مبادرته الخاصة بالصمود الريفيص بحيث زا البرنامجص قام 2018في عام  -197

بلدان ففريقية بنهج متكامل لدارة المخاطر المناخيةص  6مزارع في  87 000  فقد وصلت  ذب المبادرة إلى فكثر من 2017

من المزارعين الضافيين على التأمين الذي طورته  ذب المبادرة  وقد كفل  ذا التأمين حماية  6 000بينما حصل نحو 

من خطر الجفا   وبالضافة إلى ذلكص ارتفع المبلغ المؤمن عليه بموجب مخطط التأمين ضد الطقس في شخص  545 000

مليون دوالر فمريكي على نطاق البلدان  3 10ص ليصل إلى ما قيمته 2018في المائة في عام  56إطار  ذب المبادرة بنسبة 

 لدان إضافية الستة  ومن المتوقع توسيع نموذج  ذب المبادرة لتضم ثمانية ب

فيضا بتجربة مبادرة على غرار القدرة األفريقية على تحمل المخاطر في مالي وموزامبيق لزيادة عدد الناح  البرنامجوقام  -198

 المؤمن عليهم ضد خطر الجفا ص وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الوطنية 

شراكة استراتيجية جديدة مع الصندوق األخضر للمناخ من شأنها فن تعزز حصول البلدان على  البرنامجص بدف 2018وفي عام  -199

مليون دوالر فمريكي كأموال  28دعما للسنغالص وطاجيكستانص وقيرغيزستان لتعبئة نحو  البرنامجتمويل خاص بالمناخ  وقدم 

 المناخ                                                              للمناخ من فجل تعزيز صمود نظمها الغذائية في مواجهة آثار تغي ر 
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 : سلسلة اإلمداد وتجارة التجزئة11اإلطار 

تعزيز األسواق من خ ل القضاء على فوجه القصور في سلسلة المدادص ونشر استراتيجيات لتحسين فسعار  البرنامجص واصل 2018في عام 

و م من ال جئينص  –ع فكثر من تاجرا من صغار التجار م البرنامجالتجزئةص والوصولص والجودةص وتقديم الخدمة للجياع في العالم  وفي كينياص تعاقد 

لربطهم بمنتجين وموزعين محليين بغية مساعدتهم على الوصول إلى فكبر مجموعة من المواد الغذائية  –وطائفة تركانا المحلية على حد سواء 

في المائة بشكل  10فسعار التجزئة بنسبة وصلت إلى المغذية المتنوعة  وتتضح النتائج بالنسبة لألسعار والوصول على حد سواء: فقد انخفضت 

في المائة  وفي بنغ ديشص  200ص وزاد توافر المنتجات الطازجة في فسواق مستوطنتي كاكوما وكالوبيا بنسبة 2016عام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 

بإنشاء منفذين  البرنامجشخص في سنة واحدة  وقام  135 000زاد عدد األشخاص الذين تلقوا مساعدة من خ ل التحوي ت القائمة على النقد بنحو 

إلى ستة مواقع                                                                                                                              جديدين لتجارة التجزئة من فجل تلبية الطلب الذي نتج عن ذلكص ليرتفع إجمالي عدد مواقع البيع بالتجزئة التي توف  ر األغذية اليومية 

 البرنامجلمستفيدين شراء مواد غير غذائية لتلبية احتياجاتهم األساسية  ويرى ص واليونيسفص بتجريب برنامج يتيح لالبرنامجوبالضافة إلى ذلكص قام 

  ففي لبنانص واستنادا إلى دراسة تستخدم بيانات نيلسنص 2015نجاحا مستمرا في البلدان التي فخذت باستراتيجية مشاركة تجار التجزئة منذ عام 

في المائة من مخازن فخرى في السوق  و ذا يزيد من القوة الشرائية للمستفيدين من  5ة فقل تكلفة بنسب البرنامجتعد المخازن التي تعاقد عليها 

 وللسكان المحليينص و و ما يعني فن كل شخص يمكنه شراء المزيد من األغذية بما لديه من فموال  البرنامج

 

 ءقدير األدات : دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة4الهدف االستراتيجي 

 : امت ك البلدان النامية لقدرات معززة على تحقيق ف دا  التنمية المستدامة5االستراتيجية النتيجة 

 : اتساق سياسات دعم التنمية المستدامة6النتيجة االستراتيجية 

 

في فنشطة لتعزيز القدراتص والتعاون فيما بين بلدان الجنوبص وفي مبادرات  البرنامجص يعمل 4في إطار الهد  االستراتيجي  -200

مليون شخصص و و ما  86فكثر من  البرنامجفخرى لمساعدة الحكومات الوطنية على تحقيق القضاء على الجوع  ويساعد 

امج الحماية االجتماعية الحكوميةص                                                                          في المائة من الجوعى في العالم  وتقد م المساعدة لمليارين إضافيين من خ ل بر 10يمثل 

بتعزيز قدرات  البرنامجمع فن الناح األضعف ال يزالون مستبعدين إلى حد كبير  ولهذاص فإنه من األمور الحاسمة فن يقوم 

 البلدان على توفير الحماية االجتماعية لجميع مواطنيها المحتاجين  

بلدا  وشمل الدعم تحليل  70ظم وطنية خاصة بالحماية االجتماعية في                       دعما تقنيا لبرامج ون   البرنامجص قدم 2018وفي عام  -201

 االحتياجاتص ووضع السياساتص واالستهدا ص وإدارة البياناتص وآليات التسليمص والتنسيقص وتمويل المخاطر ورصد اص والتقييم  

مع  البرنامجواالستجابة لها  ويعمل فيضا نظما وبرامج مصممة لتحسين استعداد البلدان للصدمات واألزمات  البرنامجوعزز  -202

إجراء عمليات محاكاة لحاالت  البرنامج       ص سه ل 2018نظراء حكوميينص وخاصة مع منظمات وطنية لدارة الكوارث  وفي عام 

الطوارئ لمثل  ذب المنظمات في ففغانستانص والجمهورية الدومينيكيةص وناميبياص ودعم عملية محاكاة مشتركة بين الوكاالت 

                                                                                            شركائه في فلسطينص وفجرى تدريبا خاصا للميس  رين لمسؤولين وطنيين عن إدارة الكوارث في ميانمار ل

وقد ثبت فن بطاقة الدرجات الخاصة بقدرات القضاء على الجوعص والتي تعد المؤشر الرئيسي لتعزيز القدراتص كانت معقدة  -203

من تقدم  البرنامجتتوافر بيانات كافية الستنارة في تقدير لما يحرزب بالنسبة لكثير من المكاتب القطريةص ونتيجة لذلكص فإنه ال 

                                                             لدعم تنفيذ ف دا  التنمية المستدامة لم يحد د بشكل كامل من خ ل  البرنامجفي  ذا الهد  االستراتيجي  ولذلكص فإن عمل 

                            لة في ف طر ا المنطقيةص األمر مكاتب قطرية مؤشرات ذات ص 5؛ وقد فدرج فقل من 4مؤشرات الحصائل للهد  االستراتيجي 

من إجراء تقييم فوسع لألداء المؤسسي  وقد تحسنت مؤشرات تعزيز القدرات في إطار النتائج المؤسسية  البرنامجالذي منع 

 من الب أ عن تعزيز القدرات في المستقبل   البرنامجالمنقحص والذي يتضمن اآلن قائمة بمؤشرات فبسط ينبغي فن تمكن 
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 فيما بين بلدان الجنوبالتعاون 

 (82)في المائة 94بتوسيع عمله في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الث ثي  ويشمل  2018في عام  البرنامجقام  -204

التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الث ثي  2018من الخطط االستراتيجية القطرية التي تمت الموافقة عليها في عام 

  ومن بين  ذب الخططص فدرج 2رب وسيلة لتعزيز قدرة الحكومات المضيفة على تحقيق غايات  د  التنمية المستدامة باعتبا

في البرازيل لمكافحة الجوع على فنه الشريك المفضل الستخدام نهج مدروسة  للبرنامجمركز االمتياز التابع  (83)في المائة 52

 المدرسية فو شبكات األمان االجتماعي  إزاء تنمية القدرات الوطنيةص مثل التغذية

خطة استراتيجية قطرية على دعم مباشر من مركز االمتياز في الجهود المبذولة لتعزيز القدرات  18ص حصلت 2018وفي عام  -205

مج الوطنية من فجل تنفيذ خطط التنمية المستدامة  وتتمثل الحصائل الملموسة من تعزيز القدرات في سياسات وطنية معززة لبرا

م يين من ت ميذ المدارحص وآال  المزارعين فصحاب الحيازات  4                                                     التغذية المدرسيةص ومكونات برامج ون ظمص ففادت فكثر من 

   البرنامجالصغيرةص وفقا لتقديرات 

الجوية قيام تعاون فيما بين بلدان الجنوب وبين حكومتي الجمهورية الدومينيكية وكوبا لتحسين خدمة األرصاد  البرنامجوشجع  -206

تحسين نظام لإلنذار المبكر فيما يتعلق بالفيضان في  البرنامجالدومينيكية والدقة المحدودة النطاق لنماذج التنبؤ  كما يدعم 

مع المؤسسة الهيدرولوجية الوطنية ومكتب األرصاد الجوية  2018حوض نهر ياكي ديل نورتي  وقد بدفت األنشطة في عام 

ت ومؤشرات لتطوير نظام لإلنذار المبكر خاص بالفيضانات يربط بين المحركاتص واألدوارص بتحديد المتطلبات لوضع عتبا

و و برنامج  –والخطة االجتماعية لرئاسة الجمهورية  البرنامجوالمسؤولياتص والجراءات  وقد فدى  ذا إلى قيام تعاون بين 

مساعدة تقنية لدارة المخازنص مع دروح  2018عام  االستجابة االجتماعية التابع للحكومة في فوقات الطوارئ  وقدمت في

في المخزن الوطني الرئيسي الجديد التابع للخطة االجتماعية لرئاسة الجمهورية  وتشمل األنشطة  2019                     مستفادة ت طبق في عام 

االجتماعية األخرى التخطيط االحترازيص والتنسيق مع الحكومة وجهات فاعلة في المجال النسانيص وربط نظم الحماية 

 بمؤسسات معنية باالستعداد للطوارئ والتصدي للكوارث  

 تقدير األداء : إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة 5الهدف االستراتيجي 

 : إمكانية حصول البلدان النامية على طائفة من الموارد المالية ل ستثمار النمائي 7النتيجة االستراتيجية 

: يعزز اقتسام المعرفة والخبرة والتكنولوجيا ودعم الشراكات العالمية لجهود البلدان 8النتيجة االستراتيجية 

 الرامية إلى تحقيق ف دا  التنمية المستدامة

 

في العمل مع فصحاب مصلحة آخرين لتحقيق ف دا  التنمية المستدامة   البرنامجمسا مات  5يعكس الهد  االستراتيجي  -207

ص في حين فن منهجية مؤشر الحصائل عن 7ويقوم مكتب قطري واحد حاليا بتنفيذ فنشطة في إطار النتيجة االستراتيجية 

مص و و مؤشر للحصيلة بلدا معيار رضا المستخد 15وقد اختار  (84)لم يتطور  8الشراكات في إطار النتيجة االستراتيجية 

            لم ي بلغ عن  في المائة بالب أ عن القيم  غير فن فيا من  ذب البلدان 80استخدم لتقييم الخدمة المقدمةص ومن بين  ذب البلدانص قام 

 تحقيق غاياته 

 ومع شركاء آخرين   في العديد من المبادرات الحاسمة لتعزيز الشراكات مع وكاالت زميلة تابعة لألمم المتحدة البرنامجوشارك  -208

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر واله ل األحمر تنفيذ مبادرة عالمية لتعزيز قدرات  البرنامجص بدف 2018وفي عام  -209

المجتمع الوطني في فربعة بلدان شملتها التجربةص و ي: بورونديص وباكستانص والسودانص والجمهورية الدومينيكية  ومن بين 

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر واله ل  البرنامجيسية للمبادرة توضيح العمل التعاوني الذي يقوم به األ دا  الرئ

 األحمر لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على توطيد األمن الغذائي المحلي 

                                                      
 خطة استراتيجية قطرية في جملتها  64( 82)

 خطة استراتيجية قطرية في جملتها  37( 83)

 في إطار النتائج المؤسسية المنقح  استعيض مؤخرا عن المؤشر بمؤشر مختلف( 84)
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صة بتقاسم البيانات لمذكرة والمفوض السامي لشؤون ال جئين إضافة خا للبرنامجففي سبتمبر/فيلولص وقع المدير التنفيذي  -210

ص ومفوضية ال جئينص البرنامجبشأن تقاسم البيانات  وفي ديسمبر/كانون األولص فصدر رؤساء  2011التفا م العالمية لعام 

                                                                                                              واليونيسفص ومكتب تنسيق الشؤون النسانية بيانا مشتركا يلزم وكاالتهم بتطوير ن ظم نقدية مشتركة وشاملةص وتصميم آلية 

   2019لتحوي ت في عام واحدة ل

تشجيع إقامة شراكات استراتيجية للتغذية تستخدم منصات متعددة القطاعات ومتعددة فصحاب المصالح   البرنامجويواصل  -211

من جديد التزامه بلجنة األمن الغذائي العالميص ويعمل كشريك في الفريق العامل المفتوح العضوية المعني  البرنامجويؤكد 

بدور قيادي في مكون الشبكات العالمية لحركة تعزيز األغذية على  البرنامجالعمل التابع لهذب اللجنة  كما يقوم  بالتغذيةص وفريق

ص بوصفه عضوا في اللجنتين التوجيهيتين لكل من البرنامجالمستوى القطريص بما في ذلك شبكة فعمال حركة تعزيز التغذية  و

 األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذيةص يسا م في الجراءات االستراتيجية لهذب اللجان شبكة األمم المتحدة لتعزيز التغذية ولجنة 

 فدوارا قيادية في الفريق االستشاري االستراتيجي لمجموعة التغذية العالميةص والفريق التنفيذي  البرنامجوبالمثلص تولى  -212

الئت   حياة ب  إ دار"ص وفرقة العمل التابعة لألمم المتحدة والمشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير "

 المعدية ومكافحتها  

استراتيجية لتحسين نهج منع  2017واعترافا باستمرار وجود حوادث االستغ ل واالنتهاك الجنسيينص قدم األمين العام في عام  -213

بنشاط في مبادرات منظومة األمم  البرنامجل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما على نطاق المنظومة  ويشارك االستغ 

المتحدة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتص والتي فصدرت مقترحا عن التعجيل بالحماية من االستغ ل واالنتهاك 

ص في للبرنامجرؤساء اللجنة الدائمة المشتركةص بمن فيهم المدير التنفيذي في االستجابات النسانيةص والذي فقرب  (85)الجنسيين

إلى فريق عامل تابع لألمم المتحدة معني باالستغ ل واالنتهاك الجنسيينص  البرنامج  وانضم 2018ديسمبر/كانون األول 

ية المعنية باالستغ ل واالنتهاك ووجهت دعوة رسمية للمدير التنفيذي للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى للجنة التوجيه

الجنسيينص و ي مسؤولة مباشرة فمام األمين العامص كما فنها مسؤولة عن الشرا  على التصدي ل ستغ ل واالنتهاك الجنسيين 

م الجهود على نطاق المنظومة  وفي سبتمبر/فيلولص فكد فعضاء دائرة القيادة التابعة لألمين العام من جديد التزامهم المستمر بدع

المبذولة لمحاربة االستغ ل واالنتهاك الجنسيين على نطاق منظومة األمم المتحدةص و ي الدائرة المعنية بمنع االستغ ل 

   البرنامجواالنتهاك الجنسيينص والتصدي لهما في منظومة األمم المتحدةص بما في ذلك 

ن خ ل توفير الخدمات المشتركة  فقد دعمت مجموعة بدرجة كبيرة في المجتمع النساني األوسع م البرنامجوسا م  -214

 البرنامجفي المائة من المنظمات غير الحكومية  كما قدم  78منظماتص من بينها  606 البرنامجاللوجستيات التي يقود ا 

ت النسانية ص فرسل مستودع األمم المتحدة ل ستجابة للحاال2018بلدا  وفي عام  20شريكا من  98خدمات لوجستية سنوية إلى 

منظمة شريكة  وتبلغ  35بلدا من فجل  93مليون دوالر فمريكي إلى  58مواد إغاثة لحاالت الطوارئ ومعدات بلغت قيمتها 

مليون دوالر فمريكي  وفخيراص نقلت دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة  40قيمة مجموع الخدمات ذات الصلة 

في المائة من  55منظمةص منها  700بلدا ألكثر من  16طنا متريا من البضائع عبر  3 656ا وراكب 386 330النسانية 

 المنظمات غير الحكومية 

 االلتزامات الشاملة

                                                                                                                      بالضافة إلى مؤشرات فداء البرامج الرئيسيةص يقد  م  ذا التقرير تحلي  لألداء في المجاالت الشاملةص و ي المساءلة فمام السكان  -215

للنواتج والحصائل المقررة على دمج  ذب  البرنامجالمتضررينص والحمايةص واالعتبارات الجنسانية والبيئةص ويعتمد تحقيق 

 عاتص وتصميمهاص وتنفيذ اص ورصد ا  العناصر في تخطيط المشرو

                                                      
  https://undocs.org/A/71/818(  A/71/818تدابير خاصة للحماية من االستغ ل واالنتهاك الجنسيين: نهج جديد: تقرير لألمين العام )( 85)

https://undocs.org/A/71/818
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 المساءلة أمام السكان المتضررين

في المائة من البلدان ف دافها الخاصة بمؤشر "توفير المعلومات"ص و و يمثل انخفاضا طفيفا عن عام  53ص حقق 2018في عام  -216

واستحقاقاتهمص ومدة المساعدة  ويعد  ذا المؤشر مركباص ويتعلق بوعي السكان المتضررين عن معايير االستهدا ص  2017

كان العقبة الرئيسية فمام تحقيق الغايةص نظرا لوصول األموال  –و و مدة المساعدة  –                                       والحظت المكاتب القطرية فن الب عد الثالث 

 بطريقة غير متسقة عندما تبدف األنشطة بشكل رسمي 

ينا عبر المجاالت البرامجية  فقد سجلت برامج التغذية وكشف تحليل البيانات فن تحقيق المكاتب القطرية للغايات كان متبا -217

المدرسية وإنشاء األصولص على سبيل المثالص فعلى فداء في توفير المعلومات  وتشمل العوائق المحتملة بالنسبة لتوفير 

قنوات متعددة  البرنامجالمعلومات محدودية الوصول بسبب انعدام األمنص وتحركات السكان وغير ا  ونتيجة لذلكص يستخدم 

 لتوفير المعلومات  

بتجربة  البرنامجبشكل متزايد آليات الشكاوى والتعقيبات لتوفير معلومات برامجية فساسية للمستفيدين  وقام  البرنامجويستخدم  -218

ص بما في ذلك مجموعة موحدة من عمليات وفدوات آليات 2018نهج مؤسسي شامل تجاب آليات الشكاوى والتعقيبات في عام 

 البرنامجشكاوى والتعقيبات  وبالضافة إلى الدروح المستفادة وففضل الممارسات التي تم تحديد ا فثناء  ذب التجربةص وضع ال

  للبرنامجمؤشرا محددا يستقي مقترحات السكان المتضررين لتحسين البرامج واألنشطة التابعة 

و و ما يمثل زيادة  –مكتبا غاياتها السنوية  20ص حقق 2018مكتبا قطريا قدمت تقارير عن  ذا المؤشر في عام  27ومن بين  -219

  2017عن عام 

النتيجة الشاملة: يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي  راءهم :5الجدول 

 وأفضلياتهم

% المكاتب القطرية التي أبلغت عن تحقيق  مؤشر األداء

 الغايات

)من  م  البرنامجنسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن 

 األشخاص المدرجون فيهص وما سيحصلون عليهص وما  ي مدة المساعدة(

53 

 54 النساء -

 49 الرجال -

نسبة فنشطة المشروع التي وثقت تعقيبات المستفيدينص وحددتهاص ودمجتها في تحسينات 

 البرنامج

74 

 

 نمو ج العراق –: المساءلة أمام السكان المتضررين 12اإلطار 

في العراق جهودب ليظل مسؤوال فمام الناح الذين يخدمهمص وإشراكهم في القنوات التي  للبرنامجص واصل المكتب القطري التابع 2018في عام 

تؤثر على حياتهم  ومن شأن وضع البرامج على فساح ففضليات المستفيدين فن يساعد على ضمان تحديد احتياجاتهم بدقةص وفهمهاص وتصميم 

ا لهذب الغايةص ركز المكتب القطري على التواصل مع المجتمعات المحليةص والمشاوراتص البرامج بطريقة مناسبة ومحكمة من الناحية السياقية  وتحقيق

 وآلية الشكاوى والتعقيباتص والتعاون فيما بين الوكاالت 

وتشمل استراتيجيات التواصل مع المجتمعات المحلية جميع العملياتص إلى جانب مواصلة نشر رسائل عن االستحقاقاتص ومعايير االستهدا ص 

رسائل رئيسية تم توجيهها عن كل تغيير في تنفيذ المشروع  وكفلت  ذب الرسائل تعريف المجتمعات المحلية على  البرنامجواللوجستياتص ووضع 

م تقيينحو فعال بالقرارات البرامجية الرئيسية التي تؤثر في حياتهم مثل تخفيض الحصص الغذائية المزدوجة لألسر الكبيرة في فبريل/نيسانص وال

المشترك لمواطن الضعف لدى ال جئينص وعمليات االستهدا ص ونطاق وتخفيض المساعدات الغذائية في سبتمبر/فيلول وفكتوبر/تشرين األول  

ركز وبالضافة إلى ذلكص كان  ناك ا تمام بضمان معالجة التعقيبات والشكاوى الواردة من خ ل اآلليات الحالية للشكاوى والتعقيبات  ويعد م

ص تلقى مركز 2018الرئيسية للشكاوى والتعقيبات  وفي عام  البرنامجع م العراقي التابع لمكتب األمم المتحدة بخدمات المشاريع بمثابة آلية ال

والطلبات الخاصة  بالبرنامج،في المائة منها يتعلق بالمساعدات الغذائية  وكانت الشكاوى المتعلقة  6 11مكالمةص وكان  87 824الع م العراقي 

خطا  اتفيا ساخنا محددا  البرنامجبالمساعدة تحال إلى مركز الع م العراقي يومياص وتعالج بشكل فردي  وبالنسبة لعملية استهدا  ال جئينص فنشأ 
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لجان خاصة باستعراض فثناء عملية االستهدا ص فنشئت  البرنامجلتوجيه الشكاوىص وتحديد فخطاء الدماج واالستبعاد  وكجزء من مساءلة 

 حالة إلى  ذب اللجان التي تولت تقييمها  600المخيمات لتحليل فخطاء االندماج واالستبعاد والتصر  بشأنها  وقد فحيل فكثر من 

 مضاعفة الحصص الغذائية لألسر الكبيرة وتخفيض  ذب الحصص الى النصف بالنسبة للعائدين بسبب قيود البرنامجعلى وعندما كان يتعين 

فن يضع فوال خطة عمل للتواصل مع المجتمعات المحليةص ورسائل بالتشاور مع فصحاب المصلحةصصومجموعات  البرنامجالتمويلص كان على نهج 

تص عمل في مجال النقدص ومجموعات للحماية وإدارة المخيمات  وتدفقت الرسائل على السكان المقيمين في المخيمات بالتعاون مع إدارة المخيما

مناقشات لجماعة تركيز مع ممثلين لمجتمع  البرنامجاء متعاونينص وشركاء في التواصل مع المجموعات المحليةص وقادة القطاعات  وعقد وشرك

تتمثل في منسقي  البرنامجالمشردين داخليا لقياح كيف استقبلت الرسائلص واألثر المتوخى من التغييرات  وكانت قنوات المعلومات التي استخدمها 

مشاورات منتظمة من  البرنامجص فجرى 2018واصل مع المجتمعات المحلية وإجراء مناقشات وجها لوجهص والفتات ونشرات  وطوال عام الت

خ ل مناقشات مجموعات التركيز للتوصل الى فهم ففضل ألثر قراراته البرامجية في مجتمع المشردين وال جئين  وسجلت المدخ ت المستمدة 

تخاذ إجراء بشأنها وتحليلها  ويدير فريق التنسيق المشترك بين المجموعات نظاما لإلحالة فرسلت من خ له شكاوى خاصه من المشاورات ال

في إنشاء  ذا النظامص وفحص  البرنامجبالقطاعات بصورة مباشرة إلى شركاء المجموعاتص والوكاالت الرائدةص لضمان البت فيها بسرعة  وشارك 

وبالضافة الى الخط  –اردة من مركز الع م العراقي عند اتخاذ قرارات برامجيه  ووفقا ل تفاقات التعاقدية مع شركاء منفذين بانتظام التقارير الو

مع شركاء متعاونين لنشاء آليات للشكاوى والتعقيبات في نقاط التوزيعص بما في ذلك في مكاتب االستع ماتص وصناديق  البرنامجالساخن عمل 

 وجهات تنسيق لتحليل شواغل المستفيدين واحتياجاتهمص ومعالجتها  للمقترحاتص

 الحماية

ص وعدم تعرض االشخاص المتأثرين للبرنامجمن بين الجوانب األساسية لدعم الحماية النسانيةص ضمان س مه البرامج التابعة  -220

بتصميم وتنفيذ مساعدات غذائية وموارد لإلعاشة تسهم في فمان األشخاص الضعفاء  البرنامجلمخاطر تتعلق بالحماية  ويلتزم 

 وكرامتهم واحترامهم 

ص مع زيادة طفيفة 2018فن مائة في المائة من البلدان المبلغة حققت غاياتها في عام بالبرنامج ويبين مؤشر الحماية الخاص  -221

البلدان التي حققت غاياتها فيما يتعلق بالبيانات المصنفة حسب الجنس    وكانت  ناك فيضا زيادب متسقة في نسبة 2017عن عام 

قادرا على تصميم وتنفيذ  البرنامجوتشير النتائج إلى فنه على الرغم من اتساع نطاق العمليات على المستوى العالميص كان 

 برامج دون زيادب مخاطر الحماية للمستفيدين المستهدفين 

يمثل قضية حساسةص إذ يبلغ األفراد بصورة غير متسقة عن التحديات التي تواجههم  ونتيجة ذلكص تقوم غير فن األمان ال يزال  -222

المكاتب القطرية اآلن بجمع معلومات نوعية لتحديد قضايا الحماية المحتملةص وغالبا ما يدخلون في شراكة مع فصحاب مصلحة 

ارة بنتائج  ذا الجهد عند وضع تدابير التخفيف على المستوى متخصصين في مجال الحماية عند القيام بذلك  وتتم االستن

 القطري 

لسياق الحماية إلى وجود ع قة بين العنف الجنساني مثل االغتصاب  البرنامجففي بنغ ديشص على سبيل المثالص فشار تحليل  -223

بزيادة نقاط التوزيع  البرنامجذلكص قام                                                                                واالنتهاك الجنسيص وبين تنقل النساء داخل المخيمات وحولها بحثا عن س بل معيشتهن  ول

ص ونظم صفوفا منفصلة للنساء والبناتص واستخدم متطوعين 2018نقطة في عام  21إلى  2017من فربع نقاط في فواخر عام 

 من النساء لهذا الغرض 

لفئات األكثر تهميشا ويتأثر األشخاص ذوو العاقة بصورة غير متناسبة في حاالت الطوارئ النسانيةص ويعتبرون من بين ا -224

في المجتمعات المتأثرة باألزمة  وغالبا ما يعانون من فشكال التمييز واالستبعاد المتعددةص ويتعرضون للعنف الموجهص 

دلي  ليضمن إدراج األشخاص ذوي العاقة في فنشطة المساعدة  البرنامجص وضع 2018واالستغ لص واالنتهاك  وفي عام 

                                               اص مما سهل على المكاتب القطرية وضع ن هج منسقة الغذائية التي يقوم به

فيضا من وجود مستشار فقدم لإلعاقة من فجل توثيق فمثلة للتحديات والممارسات الجيدة تتعلق باالستبعاد  البرنامجوقد استفاد  -225

وب السودانص   وتؤكد األمثلة المأخوذة من جمهورية الو الشعبية الديمقراطيةص ولبنانص وميانمارص وجن2018في عام 
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والجمهورية العربية السوريةص وتركياص وجمهورية تنزانيا المتحدة ضرورة تقديم دعم متزايد للمكاتب القطرية في  ذا المجالص 

 كما تسلط الضوء على مبادرات وضعتها المكاتب القطرية  

ئين ذوي العاقة قطع مسافات طويلة ففي جمهورية تنزانيا المتحدةص على سبيل المثالص يجب على ال جئين المسنين وال ج -226

في شراكة مع وكالة خاصة بمساعدة المسنين توفر  البرنامجللوصول إلى نقاط توزيع األغذية والوقود  وفي مخيمينص دخل 

وسائل نقل لألشخاص ذوي العاقة وألشخاص آخرين يحتاجون إلى المساعدة  كما تنظم  ذب الوكالة مناقشات منتظمة بين 

 لنظراء لصالح األشخاص ذوي العاقة وكبار السن من فجل إثارة قضايا تتعلق بالتغذية واألمن الغذائي  مجموعات ا

مؤشرا جديد للنواتج في إطار النتائج المؤسسية المنقح لتحديد  البرنامجولتحسين تتبع إدراج األشخاص ذوي العاقةص وضع  -227

ذيةص وتحوي ت قائمة على النقدص وقسائم سلعيةص فض  عن تعزيز عدد النساءص والرجالص واألوالدص الذين يحصلون على فغ

  2019القدرات  وسيبدف جمع البيانات في عام 

 النتيجة الشاملة: يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهم:6الجدول 

 (86)التي حققت الغاياتالمكاتب القطرية  % مؤشر األداء

نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرض لتحديات تتعلق 

 بالحماية

100 

 98 النساء –

 98 الرجال –

 المساواة بين الجنسين 

إدماج المساواة بين  2018في عام  البرنامج(ص واصل 2020-2015بشأن المساواة بين الجنسين ) البرنامجتماشيا مع سياسة  -228

بإضفاء الطابع المؤسسي على تدابير لتعزيز التكافؤ بين الجنسين في  البرنامجالجنسين في عمله  وعلى سبيل المثالص قام 

يز فعقاب إصدار تعميم المدير التنفيذي المنقح بشأن الحماية من المضايقاتص والتحرش الجنسيص وإساءة استعمال السلطةص والتمي

 ( OED2018/007في مكان العمل )

"المساواة بين الجنسين من فجل األمن الغذائي" مع مؤسسة غالوب ومنظمة األغذية والزراعة لتجربة مبادرة  البرنامجوتعاون  -229

النقدية   وفجرت  ذب المجموعة فيضا دراسة متعددة البلدان عن األثر اليجابي المحتمل للتدخ ت بالتحوي ت في سبعة بلدان

 على المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة 

على نطاق واسع آلياته الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني: برنامج التحول الجنسانيص  البرنامجوفي الوقت نفسهص نفذ  -230

شأن المساواة بين ومؤشر المساواة بين الجنسين والعمرص والتكرار الثاني لخطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة ب

 الجنسين وتمكين المرفة 

في برنامج التحول الجنساني  وقد فسفر ذلك عن االنتقال التدريجي  البرنامجمكتبا قطريا من مكاتب  21ص شارك 2018وفي عام  -231

تقيس للمكاتب القطرية من تقييمات خط األساح الجنسانية إلى وضع وتنفيذ خطط للتحسينص ثم إلى إجراء تقييمات نهائية 

 معيارا والتي يستند إليها برنامج التحول الجنساني  39إنجازاتها على فساح المعايير المرجعية البالغ عدد ا 

عن المؤشر الجنساني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بمؤشر المساواة بين الجنسين والعمرص والذي  البرنامجواستعاض  -232

فول عضو في  ذب اللجنة الدائمة يطبق مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر على  طوعه لي ئم احتياجاته الخاصةص وليصبح

فداة مؤسسية تقيس مدى إدراج مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر  البرنامجنطاقه المؤسسي  ويعد  ذا المؤشر الذي يستخدمه 

 في تصميم برامجه ورصد ا 

مؤشرا  17( UN-SWAP 2.0المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة ) وتشمل خطة العمل المحدثة على نطاق المنظومة بشأن -233

 البرنامجبشأنها جميعا الحد األدنى لمستويات األداء فو تجاوزب  فخ ل العام األول من التنفيذص تجاوز  البرنامجلألداءص حقق 

                                                      
و و ما يشير إلى فن  –في المائة  100ة التي تحقق الغايات  وعلى  ذا النحوص بينما يمثل المؤشر العام نسبة يقيس كل من المؤشرات الث ثة نسبة المكاتب القطري( 86)

 في المائة  100فإن المؤشرات بالنسبة للنساء والرجال تعتبر فقل من  –المكاتب القطرية حققت الغايات التي وضعتها لهذا المؤشر 
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م تقريرا عن فحد  ذب المؤشرات تسعة مؤشرات لألداءص واستوفى فربعة مؤشراتص واقترب من تحقيق ث ثة مؤشراتص ولم يقد

 ف مية تحسين التكافؤ بين الجنسينص فض  عن تخصيص الموارد المالية وتتبعها   البرنامجألنه لم ينطبق  ويعزز فداء 

(ص فإنه يشجع النساء والرجال )والبنات واألوالد حسب 2020-2015بشأن المساواة بين الجنسين ) البرنامجووفقا لسياسة  -234

لى اتخاذ القرارات الخاصة بالمساواة بين الجنسين على مستوى األسرةص وعلى مستوى المجتمع المحليص وعلى االقتضاء( ع

المستوى الوطني  وتشير بيانات الرصد المتعددة السنوات إلى تصورين متكررين على مستوى األسرة: نساء ورجال يختارون 

؛ ونساء مسؤوالت بمفرد ن عن تقرير كيفية استخدام المساعدات برنامجالمعا كيفية استخدام المساعدات الغذائية التي يقدمها 

العينية فو التحوي ت القائمة على النقد  وتشترك النساء فيضا في عضوية لجان الدارةص مما يساعد على تمكينهن من اتخاذ 

 قراراتهن ومن تولي القيادة 

ورص واألردنص وماليص ورواندا لتقييم فثر المساواة بين الجنسين وقد فجريت ست دراسات قطرية في بنغ ديشص ومصرص والسلفاد -235

  وخلصت الدراسة إلى فن التدخ ت عن طريق 2018في عام  البرنامجوتمكين المرفة على المساعدات الغذائية التي قدمها 

واحتياجاتص وفولويات النساء التحوي ت القائمة على النقد تسا م في تحقيق منافع متساوية للنساء والرجال بالنسبة لحاالتص 

والرجال  ولذلكص فإنه من المهم فن تحدد البرمجة حاالت عدم المساواة وتستجيب لها؛ وتدرج تحلي ت ومشاورات شاملة عن 

المساواة بين الجنسين والحمايةص والتغذية وسبل العيش؛ وتدرج تجارب للتحوي ت القائمة على النقد من فجل تحديد اآلثارص مثل 

ك المتعلقة بالسيطرة على التحوي ت القائمة على النقدص واتخاذ قرارات بشأنهاص وتحويل استخدامها؛ وإدراج جمع وتحليل تل

 البيانات المرصودة على المستوى الفرديص باستخدام منظور جنساني 

 المستفيدين من مساعدة البرنامجالنتيجة الشاملة: تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان : 7الجدول 

 المكاتب القطرية التي تحقق الغايات  % مؤشر األداء 

  نسبة األسر حيث: 

 77 تتخذ المرفة قرارات بشأن استخدام األغذية فو النقدية فو القسائم  -

 50 يتخذ الرجال قرارات بشأن استخدام األغذية فو النقدية فو القسائم  -

 45 معا قرارات بشأن استخدام األغذية فو النقدية فو القسائميتخذ النساء والرجال  -

لجانص فو  –نسبة األعضاء من النساء في الكيانات تتخذ قرارات بشأن المساعدات الغذائية 

 مجالسص فو ففرقةص فو غير ا 
71 

نوع التحويل )فغذيةص فو نقديةص فو قسائمص فو بدون تعويض( الذي يحصل عليه المشاركون في 

 البرنامجفنشطة 
 بيانات غير كافية 

 البيئة 

مجموعة شاملة من المعايير البيئية واالجتماعيةص وفداة لفرز المخاطر  وقد وضعت األداة األخيرة لضمان  البرنامجوضع  -236

لي لألنشطةص وفنها تسهم في القضاء على المخاطر البيئية فو التخفيف                                                                                                                    تحديد المخاضر البيئية واالجتماعية فثناء التصميم األو 

 منها  

"نسبة األنشطة التي تم بشأنها فحص عن طريق المؤشر المؤسسي  2018لفرز خ ل عام وكان من المقرر تتبع استخدام فداة ا -237

المخاطر البيئيةص وعند االقتضاءص تحديد إجراءات التخفيف"  وحتى يمكن القيام بذلكص تم إدخال مشروع لعملية فرز مصممة 

ه فعيد تصميم النموذج األولي لهذب األداةص وقد   غير فن2018لتناسب برامج المساعدة الغذائية لنشاء األصول في فوائل عام 

بلدا مشروع األداة فو فداة حكومية معادلة لفرز جزء يمثل الحد األدنى من فنشطتها  ومن  16فتيحت ألشهر قليلة فقط  واستخدم 

 مؤ لة في المائة من األنشطة ال 100بين فحد عشر بلدا قدمت تقارير كاملة عن المؤشرص قام ثمانية بلدان بفرز 

بالنسبة لجميع فنشطة المساعدة الغذائية لنشاء األصولص  2019وسو  يصبح استخدام فداة الفرز والمؤشر إلزاميا في بداية عام  -238

                                                                                                ومشروعات صندوق المناخ األخضرص وصندوق التكي ف  وسو  يتمكن الموظفون فيضا من استخدام الموقع الشبكيص 

 ترنت والحصول على التدريب المنفصل عن الن
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 المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئةالنتيجة الشاملة: تستفيد : 8الجدول 

 % المكاتب القطرية التي تحقق الغايات مؤشر األداء

 67 نسبة األنشطة التي تم بشأنها فرز المخاطر البيئيةص وتحديد إجراءات التخفيفص حسب االقتضاء
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 الجزء الرابع: أداء اإلدارة

بعض                                                                                                                          ذا تحليل شامل لنتائج البرامج وتقييم ألداء المجاالت الوظيفيةص والدعم المقد م من المكاتب القليميةص ومكاتب المقرص واألداء في 

 مجاالت األولوية الضافية التي حددتها الدارة العليا 

 

طار النتائج إ) (87)(2021-2017استنادا إلى إطار النتائج المؤسسية المنقح ) البرنامجيقدم الجزء الرابع تقييما ألداء إدارة  -239

فداء إدارته  و فن تحقيق النتائج البرامجية له ف مية قصوىص ولذلك يجب  البرنامج                                  (  والمبدف الذي على فساسيه يقي  م المنقح

ليست لديه نتائج لإلدارة في حد  البرنامجعلى جميع فنشطة الدارة فن تدعم تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية  و ذا يعني فن 

  "لماذا"جيةص ثم فثر نتائجها في نهاية المطا  يحقق نتائجه البرام "كيف"مؤشرات لقياح  البرنامجذاتها  وبدال من ذلكص يضع 

  14بعد ذلك فداء إدارته من قيم  ذب المؤشراتص على النحو الموضح في الشكل  البرنامج        ويحد  د 

 

 هيكل أداء البرامج واإلدارة على أساس إطار النتائج المنقح: 14لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدارة التي تدعم تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية تصنيفين مختلفين فيضا كيف تتبع منتجات وخدمات  14ويوضح الشكل  -240

 ولكنهما متداخ ن:

 .تندرج خدمات الدارة في المجاالت الوظيفية التالية: الدارة؛  المجال الوظيفي الذي يندرج فيه المنتج أو الخدمة

والبرامج؛ وسلسلة المداد؛ والميزانية والبرمجة؛ والموارد البشرية؛ والشؤون الدارية؛ والشؤون المالية؛ وتكنولوجيا 

المجاالت الوظيفية والوحدات المسؤولة عن  ذب  (88)المعلومات؛ واألمن؛ وتعبئة المواردص واالتصاالتص والب أ 

 موجودة في جميع المكاتب القطرية والمكاتب القليمية وعلى مستوى المقر  

                                                      
                              (ص فإنه ط بق بالفعل على فدوات B/Rev.1-WFP/EB.2/2018/5( )2021-2017ة في إطار النتائج المؤسسية المنقح )بينما فدمج نهج جديد ألداء الدار (87)

(  كما تم تطبيق النهج الجديد بصورة جزئية WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1( )2020-2018                              ص عندما ق د  م في خطة الدارة )2017في عام  البرنامجوعمليات 

 ( WFP/EB.A/2018/4-A/Rev.1) 2017تقرير األداء السنوي لعام في الجزء الخامس من 

 30انظر الفقرتين                                                                                                                            ت عر   المجاالت الوظيفية بأنها مجموعات من العمليات المرتبطة بخبرة معي نة وبعض الملفات الشخصية للموظفين  ولمزيد من التفاصيلص( 88)

 ( WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1من إطار النتائج المؤسسية المنقح ) 31و
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 .على مستوى المكاتب القطريةص تعمل الوحدات المسؤولة عن جميع المجاالت  طبيعة الخدمة المقدمة أو المنتج المقدم

القليمية والمقرص حيث يتمثل الهد  الرئيسي في  الوظيفية على تنفيذ فنشطة الخطط االستراتيجية القطرية  وفي المكاتب

                                                                                                       دعم المكاتب القطريةص ت نظم األنشطة والخدمات على شكل ركائز: االستراتيجية والوجهة؛ وخدمات مباشرة للعملياتص 

السياسات والتوجيهات وضمان الجودة؛ والدعوةص والشراكاتص وجمع التبرعاتص والتنسيق مع األمم المتحدة؛ والحوكمة 

 والرقابة المستقلة  

 

 تصنيف أنشطة وخدمات اإلدارة: 15الشكل 

 

  ويعتمد 2017وتم تطبيق  ذا الهيكل على الب أ عن النتائج البرامجيةص وفنشطة دعم الدارة في تقرير األداء السنوي لعام  -241

ص ويستفيد بشكل فكبر من توسيع 2017على التحلي ت الواردة في تقرير األداء السنوي لعام  2018تقرير األداء السنوي لعام 

  ولذلكص فإن الجزء الرابع البرنامجتائج المؤسسية المنقح ليقدم رؤية فكثر شموال عن فداء إدارة نهج فداء الدارة في إطار الن

يناقش األداء في المجاالت الوظيفيةص والدعم المقدم من المكاتب القطرية ووحدات المقرص واألداء في بعض مجاالت األولوية 

 الضافية التي حددتها الدارة العليا  

بالنسبة ألداء الدارة إلى تحسين مؤشرات األداء الرئيسية و ي من المقاييس المستخدمة لتقييم  البرنامجنهج وقد فدى توسيع  -242

ولمزيد من المعلومات عن فوجه ( 89)يحقق ف دافهص والتي تستخدم في تقرير تقييم األداء السنوي الحالي البرنامجما إذا كان 

(ص وتلك المستخدمة في تقرير األداء السنوي الحاليص 2020-2018الدارة )التقابل بين مؤشرات األداء الرئيسية في خطة 

 فلف  -انظر الملحق الرابع

                                                      
ص التقدم العام في تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية؛ 1يتضمن إطار النتائج المؤسسية المنقح ث ثة مؤشرات فداء رئيسية رفيعة المستوى: مؤشر األداء الرئيسي  (89)

 1نجاز العام لمعايير فداء الدارة  ويناقش مؤشر األداء الرئيسي ص ال3ص االستعداد للطوارئ واالستجابة لها بفعالية؛ ومؤشر األداء الرئيسي 2ومؤشر األداء الرئيسي 

وفنشطة دعم المكاتب القليمية  3في الجزفين الثاني والثالث من  ذا التقرير على الترتيب  بينما يناقش الجزء الرابع مؤشر األداء الرئيسي  2ومؤشر األداء الرئيسي 

 والمقر  

تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية

الركائز

 طبيعة الخدمة المقدمة 

الخدمات والمنتجات

أبواب االعتمادات

المجاالت الوظيفية

 الخبرة 

اتخدمات مباشرة للعملي  باء هةجوالواالستراتيجية   فلف 
السياساتص   جيم 

والتوجيهاتص وضمان الجودة

والرقابة  الحوكمة   اء 

المستقلة

الدعوةص والشراكاتص   دال 

مع  وجمع التبرعاتص والتنسيق

األمم المتحدة

الحوكمةص والرقابة المستقلةص وجمع التبرعاتالخدمات المقدمة للعملياتةوالوجهاالستراتيجية 

جمع المعلومات     فلف 

االستراتيجية

صنع ا لقرار     فلف 

االستراتيجي

تنفيذ المبادرات     فلف 

االستراتيجية

الخدمات المباشرة     باء 

والمعام ت

تصميم الن ظم     باء 

البرامجية وصيانتها

المرافق  باء 

وثائق السياساتص     جيم 

واألدلةص واألدواتص والتدريب

الخدمات االستشارية    جيم 

الرقابة الداخلية     جيم 

واالمتثال

تعبئة المواردص    دال 

والشراكاتص 

االتصاالت     دال 

والع مات التجارية

التنسيق مع األمم     دال 

المتحدة والمجموعات

ل تقديم المساعدة للدو     اء 

األعضاء

المراجعة الخارجية      اء 

والتقييمات

مبادرات الشفافية     اء 

سلسلة المدادالبرامجالدارة

الميزانية والبرمجة

المالية

تكنولوجيا المعلومات

الشؤون الدارية

الموارد البشرية

األمن

الع قات مع المانحينص واالتصاالتص 

والب أ
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وستكون قيم المؤشرات المقدمة ألول مرة في  ذا التقرير بمثابة خط فساح  وتمشيا مع تحليل فداء البرامج في الجزء الثالثص  -243

ة على فساح غايات المؤشر  وبالضافة إلى ذلكص تقدم بعض مؤشرات                                                ت ستخدم الفئات المنسقة باأللوان لظهار فداء الدار

  (90) األداء الرئيسية باستخدام فدوات مرئية محددة

 اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة

 –و و الدعم المقدم على جميع المستويات لتيسير العمل البرامجيص وتنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية  –يشمل فداء الدارة  -244

                                                                                                             فنشطة داخل المجاالت الوظيفية على مستوى المكاتب القطريةص والوحدات المختلفة على مستوى المكاتب القليميةص والش عب 

 على مستوى المقر 

ويلي ذلك مناقشة األداء  (91)فدناب بالمجاالت الوظيفية التي معظم العمل فيها  2018في عام  البرنامجوتبدف مناقشة فداء إدارة  -245

وفخيراص مناقشة األداء في  (92)ائزص والخدماتص والمنتجات التي تشكل الدعم المقدم من المكاتب القليمية والمقرصحسب الرك

  البرنامجحيث فنها تمثل ف مية خاصة بالنسبة لعمل  للبرنامجمجاالت األولوية التي حددتها الدارة العليا 

 األداء حسب المجال الوظيفي

موارد ا البشرية والمادية  البرنامجكيف تدير مكاتب  –النجاز العام لمعايير فداء الدارة  3يعكس مؤشر األداء الرئيسي  -246

والمالية المتاحة لتسهيل تنفيذ فنشطة الخطط االستراتيجية القطرية  ويغطي مؤشر األداء الرئيسي عشرة مجاالت وظيفية 

ل التنفيذ المباشر  وتم اختيار مؤشر فو مؤشرين من                                                               قياسية تعمل مع بعضها البعضص لتقديم خدمات داخلية وخارجية تسه   

كمعيار يغطي غالبية العمليات التي تنفذ ا الوحدات  –                                              و ي تلك التي ت عتبر فكثر تمثي  لكل مجال وظيفي  –المؤشرات الهامة 

 المعنية  

لمحاور العشرة األداء على فساح بنقاط سوداءص حيث تمثل ا 16والمكونات المختلفة لمؤشر األداء الرئيسي مبينة في الشكل  -247

كل مجال برامجي في الدائرة العشرية )ذات األبعاد العشرة(  وتحسب القيم لكل مكتب قطري بالنسبة لكل من المجاالت 

  (93)الوظيفية العشرةص وتجمع للحصول على القيمة العامة الموضحة في الشكل المنظور 

  

                                                      
قد فحرز بعض التقدمص ولكن  البرنامج : يعني فنالعنبرلتحقيقها  واللون “ على المسار الصحيح”غايتهص فو فنه “ حقق”إما  مجالبرنا: يعني فن األخضراللون  (90)

فو تراجع  فحرز تقدما بطيئا جداص فو لم يحرز في تقدم على الط قص  لبرنامج: يعني فن ااألحمرالغايات لم تتحققص فو فن التقدم نحو الغايات يعتبر بطيئا  واللون 

 ككل   البرنامج: يعني فنه ال تتوافر بيانات كافية تسمح برصد إحراز تقدم على نطاق الرمادي واللون

  لبرنامجفي المائة من ميزانية ا 5 93تقوم المكاتب القطرية بمعظم العمل في المجاالت الوظيفيةص ويمول من ميزانيات الحوافظ القطريةص ويمثل  (91)

  البرنامجفي المائة من إجمالي ميزانية  5 6تمول معظم  ذب الخدمات والمنتجات عن طريق ميزانية دعم البرامج والدارةص وتمثل فقل من  (92)

بيعه لتسهيل قراءة األحمرص والذي تم تط –العنبر  –كل مجال وظيفي ومؤشر المكون له غاية وعتبة تسامح مختلفة بالنسبة للتقييم المشار إليه باللون األخضر  (93)

 الشكل المنظور  و ذا يعني فنه تمت مقارنتها بمقياسها الخاصص وترجمتها إلى نسبة مقاربة للنسب األخرى  
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 معيار أداء اإلدارة لإلنجاز العام – 3مؤشر األداء الرئيسي : 16الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمثل الحدود الخارجية للشكل العشري األداء الكامل لهذا المؤشر المركب  وتتضح القيمة الفعلية للمؤشر بالنسبة لكل مجال  -248

               المحد د  وتمثل وظيفي عن طريق النقطة التي يوجد عند ا على امتداد كل محورص وترتبط المجاالت الوظيفية بواسطة الخط 

الفجوة بين  ذا الخط والحد الخارجي مجاالت للتحسينص ألن المؤشر الذي يقع ضمن منطقة اللون األحمر فو لون العنبر تشير 

 إلى عدم تحقيق المعايير في المجال الوظيفي المعنيص مما يسبب مخاطرة محتملة بالنسبة للمكتب 

داء األقوى يتعلق بالماليةص واألمنص والدارةص وسلسلة المداد  وتعد السياسات فن األ 16وتوضح الصورة التنظيمية في الشكل  -249

والرقابة في  ذب المجاالت الوظيفية منظمة بطريقة عاليةص و و ما يمكن المكاتب القليمية والمقر من تقديم دعم فعال  وعلى 

نظر بالنسبة لهذب المجاالت الوظيفية  وتعتبر البرامج المستوى المؤسسيص تحققت الغايات بالنسبة لمعظم مؤشرات المكون قيد ال

وتكنولوجيا المعلومات في الحدود األعلى من النجاز المتوسط؛ وعلى المستوى المؤسسيص لم تحقق الغايات بالنسبة ألي من 

بالنسبة لمعظم مؤشرات مؤشرات المكونص ولكن النتائج كانت قريبة نسبيا من الغاياتص وحقق كثير من المكاتب القطرية الغايات 

 المكون  

وتشير المجاالت الوظيفية وسط االنتقال المؤسسي إلى خارطة الطريق المتكاملةص مثل الميزانية والبرمجةص والموارد البشرية  -250

إلى فداء فضعف  ويجب م حظة فن عملياتها األساسية تعتبر جديدة بالنسبة للموظفين الذين يقومون بهاص وفي بعض الحاالتص 

ال تزال قيد التنقيح  وعلى سبيل المثالص فإن حجم العمل الزائد بسبب عملية االنتقال ال يزال يؤثر على العمليات المعتادة للموارد 

البشريةص مثل استكمال التدريب اللزامي وتقييمات األداء  وبالضافة إلى ذلكص فإن فداء الميزانية والبرمجة يقاح على فساح 

تعتبر فداة جديدة نسبيا ال تزال المكاتب القطرية تكتسب الخبرة بشأنها  وبالمثلص فإن عمليات تصميم وتنفيذ  خطة التنفيذص التي

                                                                                                                       الخطط االستراتيجية القطرية تؤثر فيها السرعة التي تتم بها معالجة توصيات التقييمص والع قات المتغي رة مع الشركاء المنفذينص 

  ار المجال الوظيفي للبرامج و ي األبعاد التي يتم قياسها في إط
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ص الع قات مع المانحينص واالتصاالت

     والب أ

األمن
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المالية

الشؤون الدارية

الموارد البشرية

الميزانية والبرمجة

سلسلة المداد

البرامج

الدارة



 73         الجزء الرابع|  2018 تقرير األداء السنوي لعام

 

ويتضمن تقييم األداء في المجال الوظيفي لتعبئة المواردص واالتصاالتص والب أ مؤشرا عن المسا مات التي تتلقا ا المكاتب  -251

وتعزى قيمتها المنخفضة نسبيا إلى انتقال معظم المكاتب القطرية إلى خارطة  –القطرية بصورة مباشرة بالنسبة لخططها 

                                                                            وي ستكمل  ذا المؤشر بمؤشر عن االتصاالتص الذي فظهر قيم فداء فعلى بالنسبة لمعظم  (94) 2018ق المتكاملة خ ل عام الطري

 المكاتب القطرية  

وتعد الشؤون الدارية مجاال وظيفيا كبيرا يتضمن عددا كبيرا من العملياتص من بينها: األصول الثابتة والمنقولة؛ والسفر؛  -252

  والنتيجة البرنامجوالعمل والقامة ومستويات العيش؛ والدارة الهندسية وإدارة المرافق؛ والممارسات البيئية في مكاتب 

 ي ما بين متوسط ومرتفعص ولذلك فإنها تخفي مستويات التنفيذ المختلفة في مختلف مجاالت  الجمالية لهذا المجال الوظيفي

  2019العمل الذي سيوجه تنفيذ السياسات المؤسسية خ ل عام 

وفخيراص فإن المجال الوظيفي لإلدارة يمثل المستويات الشاملة المختلفة التي تعتبر مجال إدارة المكاتب القطريةص حيث تعكس  -253

 ص مثل تنفيذ توصيات المراجعةص وتحقيق التوازن بين الجنسين للبرنامجمسؤوليات المؤسسية ال

والذي تم إدخاله بعد موافقة المجلس على  (95)خط األساح بالنسبة لمؤشر األداء الرئيسيص 16وتمثل القيم الواردة في الشكل  -254

داء الرئيسي إلى فداء ما بين متوسط ومرتفع في جميع   وتشير قيم مؤشر األ2018إطار النتائج المؤسسية المنقح في عام 

  غير فنه في معظم المجاالت الوظيفيةص تشير مختلف مؤشرات البرنامجالمجاالت الوظيفية التي تدعم فعالية وكفاءة عمليات 

ص انظر الملحق المكون إلى مجاالت يلزم فيها تعزيز االلتزام بالمعايير  ولمزيد من التفاصيل عن مختلف مؤشرات المكون

 باء   –الرابع 

 األداء حسب الركيزة

يتم تصور الدعم الذي تقدمه المكاتب القليمية والمقر للمكاتب القطرية على فنه ركائزص وخدمات مفصلةص ومنتجات موصوفة  -255

رات المرتبطة                                                                                         وتوصف الركائز الخمس في الفقرات التاليةص إلى جانب فمثلة توضح العمل الذي ف نجزص والمؤش15في الشكل 

 بهص والتي توضح كيف يسهم الدعم المؤسسي في فعالية وكفاءة العمليات 

                                                                                     تشمل  ذب الركيزة ث ثة فنواع من الخدمات والمنتجات التي تقد م إلى المكاتب القطرية: االستراتيجية والوجهة –الركيزة ألف  -256

يح اتخاذ قرارات استراتيجية؛ وتنفيذ مبادرات استراتيجية مثل جمع المعلومات االستراتيجية؛ وإعداد الوثائق المؤسسية التي تت

مليون دوالر  48ص كان األداء العام للميزانية المخصصة لهذب األنشطةص والبالغة 2018خارطة الطريق المتكاملة  وفي عام 

 في المائة   98 99فمريكيص بنسبة 

                                                      
رحيل من عام  تقتضي الت                                                                                                                          تحسب قيمة  ذا المكون فقط بالنسبة للخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقاليةص مع استبعاد المؤشرات التي ن فذت خ ل العامص وال (94)

 فو من المشروعات إلى الخطط االستراتيجية القطرية   2017

عظم المكوناتص بعض المكونات المستخدمة في مختلف المجاالت الوظيفية قبل الموافقة على إطار النتائج المؤسسية كانت لها خطوط فساح قبل ذلك؛ غير فن م (95)

  2018                         إال  اعتبارا من نهاية عام فض  عن الصورة العامةص لم يكن لها خط فساح كامل 
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 االستراتيجية والوجهة : 9الجدول 

 

 المؤشر

بعثات خارطة الطريق نسبة إنجاز 

 المتكاملة

نسبة تنفيذ السياسات التي وافق عليها 

 المجلس التنفيذي

 معدل مشاركة الموظفين

 (96) 3.75 )2018( (2017) 69 (2017) 100 خط األساح )السنة(

 3.75 < (97)68 100 الغاية

 (2018) 3.75 68 100 الفعلي

                                                                        ( ث ثة مؤشرات للعمل الذي ف نجز تحت  ذب الركيزة  وفوضح المؤشر األولص الذي 2020-2018وتضمنت خطة الدارة ) -257

قد تحققتص و و ما  2018يقيس التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملةص فن جميع المراحل الرئيسية المقررة لعام 

ص 2019  وبحلول يناير/كانون الثاني 2018ظل يمثل فولوية مؤسسية في عام يشير إلى فن تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة 

مكتبا تعمل في إطار خارطة الطريق المتكاملةص إما من خ ل خطة  82القطرية البالغ عدد ا  البرنامجكانت جميع مكاتب 

تراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية استراتيجية قطرية مؤقتة وافق عليها المجلس فو خطة استراتيجية قطرية عاديةص فو خطة اس

ضمان مستوى رفيع من المشاركة مع الدول األعضاء  البرنامجوافق عليها المدير التنفيذي  وبالضافة إلى ذلكص واصلت إدارة 

مشاورة غير رسميةص وث ث دورات للمجلس التنفيذي لمناقشة واعتماد الخطط االستراتيجية القطريةص والخطط  12من خ ل 

  للبرنامجراتيجية القطرية المؤقتةص والتغييرات الرئيسية في ال ئحة العامة والنظام المالي االست

ويوضح المؤشر الثاني كيفية اتخاذ القرارات االستراتيجية من خ ل تنفيذ السياسات التي وافق عليها المجلس التنفيذي  وفي  -258

  ومن فصل 2018وبالتالي تحقيق الغاية بالنسبة لعام  (99)من السياسات المعتمدةص (98)في المائة 68ص تم تنفيذ 2018عام 

                                                                                                                  السياسات العشر التي جرى تحليلها لهذا المؤشرص تحققت الغايات الفردية فيما يتعلق بسبع سياساتص و و ما يوضح إنشاء ف طر 

لسياسات التي تم بحثهاص كان التنفيذ على مستوى مؤسسيةص وتداول مناسب لمحتوياتهاص وتجميع فدلة على التنفيذ  ومن بين ا

 فضعف بالنسبة لتلك المتعلقة بتخصيص الموارد البشرية والمالية  

ص وفدوار مص ومديريهمص بالبرنامجمدى التزام الموظفين  –معدل مشاركة الموظفين  –ويعكس المؤشر الثالث تحت  ذب الركيزة  -259

                                                                             العالية إلى فداء عال  وإلى نتائج ففضل  ويستخدم  ذا المؤشرص الذي جمعت بياناته  وزم ئهم  ومن المتوقع فن تؤدي المشاركة

من خ ل االستقصاء العالمي آلراء الموظفينص منهجية وضعها معهد غالوبص و و المصدر الخارجي الجديد الذي يزود 

فيه  ذب المنهجية الجديدةص بلغت درجة                                ص و و العام األول الذي است خدمت2018باستط ع اآلراء  وبالنسبة لعام  البرنامج

  وسيكون  ذا  و خط األساح بالنسبة ل ستقصاء العالمي التالي آلراء الموظفينص والمتوقع إجراؤب 75 3 البرنامجمشاركة 

   2020في عام 

اتب القطرية من خ ل تتناول  ذب الركيزة الخدمات المقدمة بالنيابة عن المك تقديم خدمات مباشرة للعمليات. – الركيزة باء -260

السلطة المفوضة لهاص واغتنام ميزة وفورات الحجمص فو الخبرة التقنية  وتشمل فيضا معظم عمليات تطوير البرمجيات وصيانتها 

مليون دوالر فمريكي والمخصصة لهذب األنشطة تمثل معظم  160ص كانت الميزانية البالغة 2018  ففي عام البرنامجداخل 

  في المائة  90 90لقليمية والمقرص وكان التنفيذ العام بنسبة نفقات المكاتب ا

                                                      
 في المائة في قاعدة بيانات غالوب   26عند نسبة  البرنامجتضع  75 3لغرض الرجوعص فإن درجة ( 96)

لك  و الحال مص فذكل سياسة لها غاية فرديةص و ذا يتوقف على عدد السنوات التي مرت منذ الموافقة  وألن عدد السياسات التي تدرج في المؤشر يتفاوت كل عا (97)

 بالنسبة للغاية المؤسسيةص والتي تمثل متوسط جميع غايات السياسات الفردية كل عام 

(ص وسياسة بناء الصمود بالنسبة لألمن A-WFP/EB.A/2015/5( )2020-2015يتضمن حساب المؤشر السياسات التالية: سياسة المساواة بين الجنسين ) (98)

(ص وسياسة مكافحة التدليس WFP/EB.A/2015/5-D(ص وسياسة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الث ثي )WFP/EB.A/2015/5-Cالغذائي والتغذية )

(ص وسياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1( )2021-2016(ص وسياسة التقييم )WFP/EB.A/2015/5-E/1ومكافحة الفساد )

2018 (WFP/EB.2/2018/5-C ص)( وسياسة التغذيةWFP/EB.1/2017/4-C( ص والسياسة بشأن تغي ر المناخ)                               WFP/EB.1/2017/4-A/Rev.1* ص والسياسة)

بشأن االستعداد للطوارئ من فجل فعالية االستجابة  البرنامجتعزيز سياسة  –(ص وسياسة االستعداد للطوارئ *WFP/EB.1/2017/4-B/Rev.1البيئية )

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

ية للرصدص وتقييم                                                                                                                              يتطلب التنفيذ الكامل لسياسة ما ف طرا مؤسسية مطبقةص وتخصيص موارد بشرية وماليةص ووضع إرشادات فو تحديثهاص وتداول متوقعص ووجود آل (99)

 فثر السياسة 
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 الخدمات المباشرة المقدمة للعمليات : 10الجدول 

 

 المؤشر

نسبة الحمولة المسلمة بالنوعية الصحيحة 

والكمية الصحيحة وفي الوقت المناسب 

 (100)للسكان المستهدفين

نسبة التحوي ت القائمة 

                      على النقد المسل مة في 

موعد ا للسكان 

 (101)المستهدفين

نسبة الموظفين الموزعين على حاالت 

الطوارئ والذين تم تحديد م من خ ل 

 القوائم

 21.8 ال ينطبق (2017) 79 خط األساح 

 25 80 80 الغاية

 24.6 91 80 الفعلي

مجال وظيفيص ولذلك ألنه ينعكس في وينعكس الدعم المباشر الذي تقدمه المكاتب القطرية والمقر في المكاتب القطرية في كل  -261

وتضمنت فبرز مبادرات  (102)ص و و معايير النجاز العام ألداء الدارة 3القسم الفرعي السابقص مع مؤشر األداء الرئيسي 

دعما مباشرا لحاالت الطوارئ قدمته خدمات  ندسية متخصصة؛ وتخفيض التكاليف  2018الدعم المباشر للعمليات خ ل عام 

ت من قبيل المشترياتص فو المركباتص فو إدارة األصول بفضل إنشاء خدمات خبراء مركزية؛ وتوقيع اتفاقات عالمية في مجاال

 باء -  ويمكن االط ع على مبادرات إضافية في الملحق الرابعالبرنامجلخفض التكاليف على نطاق 

  تشمل  ذب الركيزة تطوير مواد تساعد على تنفيذ السياساتص بما في السياسات والتوجيهات وضمان الجودة –الركيزة جيم  -262

                                                                                                              ذلك توجيه الموظفين وتدريبهمص وخدمات استشارية تقدمها المكاتب القليمية وش عب المقرص والرقابة الداخلية على مختلف 

انية المخصصة لهذب األنشطةص والبالغة ص كان التنفيذ العام للميز2018السياساتص والقواعدص واللوائحص واالمتثال لها  وفي عام 

 في المائة   90 99مليون دوالر فمريكيص بنسبة  41

وتوجد ث ثة مؤشرات مرتبطة بأنشطة  ذب الركيزة  األولص و و نسبة الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية  -263

بحساب كم عدد الخطط االستراتيجية القطرية والخطط  القطرية المؤقتة التي تفي بمعايير الجودة عند التقديم األولص وتقاح

االستراتيجية القطرية المؤقتة التي تواجه تغييرات في مجال الرؤيةص وميزانية الحافظة القطرية فو الطار المنطقي قبل إقرار ا 

فو الخطط االستراتيجية في المائة من الخطط االستراتيجية القطرية  83ص رؤي فن 2018من جانب المدير التنفيذي  وفي عام 

 القطرية المؤقتة قد استوفت معايير الجودة عند التقديم األول 

 السياسات والتوجيهات وضمان الجودة : 11الجدول 

 

 المؤشر

نسبة الخطط االستراتيجية القطرية التي 

 تفي بمعايير الجودة عند التقديم األول

نسبة المكاتب القطرية التي تستخدم حزمة 

 االستعداد للطوارئ واالستجابة لها 

 (2017) 36 (2017) 68 خط األساح )السنة(

 100 80 الغاية

 89 83 الفعلي

والمؤشر الثاني  و نسبة المكاتب القطرية التي تمتثل لحزمة االستعداد للطوارئ واالستجابة لهاص والتي سبقت الشارة إليها  -264

ص االستعداد للطوارئ واالستجابة لها بفعالية(  وع وة على ذلكص يمكن 2)انظر القسم الذي يتناول مؤشر األداء الرئيسي 

 باء  -الخدمات والمنتجات المقدمة في إطار  ذب الركيزة في الملحق الرابع االط ع على مزيد من األمثلة عن

  

                                                      
   2017                             ن قحت المنهجية ابتداء من عام ( 100)

  2017                             ن قحت المنهجية ابتداء من عام ( 101)

ص قد فدرجت في المجاالت الوظيفية حسب االقتضاء  ولمزيد من 2017بعض المؤشرات المرتبطة بتنفيذ  ذب الركيزة في تقرير األداء السنوي لعام لذلكص فإن ( 102)

 فلف -المعلوماتص انظر الملحق الرابع
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مع  البرنامج تتضمن  ذب الركيزة عمل الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع األمم المتحدة. –الركيزة دال  -265

من روما مقرا لهاص ووكاالت فخرى  الحكوماتص والمنظمات غير الحكوميةص والقطاع الخاصص والوكاالت األخرى التي تتخذ

تابعة لألمم المتحدةص وغير ا من المنظمات التي تهد  إلى إعادة التنظيمص والدخول في شراكاتص وتعبئة موارد مالية وموارد 

ص 2018وغيرب لدعم ف دا  التنمية المستدامة  وفي عام  البرنامجفخرىص والدعوةص وتحسين نوعية التدخ ت التي يقوم بها 

في المائةص بما في ذلك  89 99مليون دوالر فمريكيص بنسبة  62كان التنفيذ العام للميزانية المخصصة لهذب األنشطةص والبالغة 

  البرنامجفنشطة على جميع مستويات 

ن  ذب المؤشرات األربعة التي توضح فعالية الخدمات والمنتجات المقدمة في إطار  ذب الركيزة  واثنان م 12وترد في الجدول  -266

مدرجان  –و ما نسبة تحقيق النواتج في اتفاقات الشراكةص ونسبة الرسائل المواتية في وسائل الع م الرئيسية  –المؤشرات 

 في المجاالت الوظيفية الخاصة بالبرامجص وتعبئة المواردص واالتصاالتص والب أ في القسم السابق  

 الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع األمم المتحدة : 12الجدول 

 

 المؤشر

نسبة استقصاءات مستخدمي 

المجموعات التي تحقق غاية 

 الرضا 

نسبة تحقيق النواتج في اتفاقات 

 الشراكة

نسبة تلبية احتياجات 

 التمويل الجمالي

نسبة الرسائل المواتية في 

 وسائل الع م الرئيسية

 (2017) 96 (2017) 68 (2017) 75 (2017) 67 األساحخط 

 99 100 90 100 الغاية

 92 73 71 100 الفعلي

فو يشارك في  البرنامجويشير مؤشر استقصاء مستخدمي المجموعات إلى رضا المستخدمين في ث ث مجموعات يقود ا  -267

قيادتها: مجموعة اللوجستياتص ومجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئص ومجموعة األمن الغذائيص التي تشارك في قيادتها 

وفي  (103)ص كان رضا المستخدم فعلى من الغاية بالنسبة لجميع االستقصاءات 2018منظمة األغذية والزراعة  وفي عام 

مستجيبا  333ص كان متوسط معدل رضا 2018استقصاءات االثني عشرة عن مجموعة اللوجستياتص والتي فجريت في عام 

في المائة للغاية التي حددت للمجال الوظيفي الخاص باللوجستياتص ولكنه  85في المائةص والذي كان فعلى عن نسبة  88بنسبة 

ص مما يدل على ضرورة فن تعيد المجموعة تقييم وجود ا 2017ص والمحدد في عام في المائة 94كان دون معدل الرضا البالغ 

 بصفة مستمرةص وكيفية تقديم ففضل خدمة لشركائها في األزمات الممتدة  

باستثناء  (104)وفجرت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ استقصاءات عن حالة الرضا بالنسبة لجميع عملياتها الجارية -268

في المائة من  91  وفوضحت النتائج فن 2018                                                          يبياص حيث لم يتم تفعيل المجموعة إال  في الربع األخير من عام العملية في ل

ص ويتجاوز 2017في المائة مقارنة بعام  3المستخدمين كانوا راضين عن الخدمات المدعمة والمتلقاة  و ذا يمثل زيادة بنسبة 

تقصاءات التي فجريت في المجال الوظيفي الخاص باالتصاالت في حاالت في المائة للغاية التي تطبق على االس 80نسبة 

في المائة في عام  80الطوارئص وتضمنت تحسينات كبيرة في عمليات من قبيل تلك المنفذة في العراقص والتي فبلغت عن نسبة 

 ص والرضا المستمر في عمليات من قبيل تلك الجارية في نيجيريا واليمن  2017

ص 2018ص والذي استكمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017اء السنوي عن مجموعة األمن الغذائي العالمي في عام فما االستقص -269

في المائة من شركاء المجموعة رفوا فن المجموعة حققت توقعات منظمتهم في دعم برامج األمن الغذائيص  71فقد فظهر فن 

في المائة من المجيبين بأن زم ء م على المستوى  72ائة  وففاد في الم 70و و ما يمثل زيادة عن الغاية المحددة بنسبة 

القطري شاركوا بانتظام في مجموعة األمن الغذائي وفنشطة القطاعص عن طريق االجتماعاتص وتقاسم المعلوماتص وبعثات 

 التقييمص والتقارير الشهريةص والتدريب 

                                                      
ص 2017المذكورة تشير إلى تحليل الستقصاء فجري في عام عن مجموعة األمن الغذائي العالمي قيد العدادص ولذلك فإن النتائج  2018ال يزال استقصاء عام  (103)

   2018واستكمل في نوفمبر/تشرين الثاني 

السوريةص وعملية  تضمنت العمليات الجارية بنغ ديشص وجمهورية ففريقيا الوسطىص وجمهورية الكونغو الديمقراطيةص والعراقص ونيجيرياص والجمهورية العربية (104)

 رية بعد خمس سنواتص واليمن االستجابة لألزمة السو
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في التغطية الخبارية ووسائل التواصل االجتماعيص مرتفعا  رنامجللب وفيما يتعلق باالتصاالتص ظل عدد الشارات المواتية -270

  ويرجع ذلك إلى الزيادة في تغطية فزمة اليمنص والتي استأثرت 2017بشكل عامص وإن كان فقل بدرجة طفيفة مقارنة بعام 

يةص وجنوب السودانص بنصف التغطيةص وفزمات جارية فخرى مثل تلك األزمات في بنغ ديشص وجمهورية الكونغو الديمقراط

بأنه حاسم وفعال بدرجة عالية  وفي المقابلص كانت  ناك فيضا زيادة  البرنامجوالجمهورية العربية السوريةص التي وصفت 

 طفيفة في التغطية السلبية عن نهب األغذية وإعادة بيعها  

رة بالمؤشرات  وتضمنت  ذب المبادرات فيضا عددا من المبادرات بالضافة إلى األنشطة المرتبطة مباش البرنامجوفجرى  -271

 البرنامج                                                                                                      خدمات ن ظمت وقدمت بشكل مباشر في الميدانص مثل تقديم خدمة ثنائية في اليمنص وخدمات اللوجستيات التي قدمها 

 بموجب اتفاقه مع الصندوق العالمي لمكافحة اليدزص والسلص والم رياص والتنسيق الرفيع المستوى مع منظمات فخرى تابعة

لألمم المتحدة في مختلف مسارات العمل الخاصة بإص ح منظومة األمم المتحدة النمائية  ويمكن االضط ع على تفاصيل 

 باء  - ذب المبادرات في الملحق الرابع

تشمل  ذب الركيزة جميع األنشطة المتعلقة بعمل المجلس التنفيذيص ووظائف  الحوكمة والرقابة المستقلة. –الركيزة هاء  -272

ص كان التنفيذ العام للميزانية المخصصة 2018لرقابة المستقلةص مثل التقييم والمراجعةص ومبادرات الشفافية الفردية  وفي عام ا

 في المائة   95 99مليون دوالر فمريكيص بنسبة  25لهذب األنشطةص والبالغة 

 الحوكمة والرقابة المستقلة : 13الجدول 

 

 المؤشر

نسبة األعمال المطلوبة لدورات المجلس التنفيذي 

 والتي تنفذ في مهل زمنية متفق عليها 

عدد توصيات المراجعة المعلقة 

 ذات المخاطر العالية 

في مؤشر  البرنامجتقدير 

الشفافية الخاص بالمبادرة 

 الدولية لشفافية المعونة

 1 30 93 خط األساح

 1 30> 100 الغاية

 1 44 98% الفعلي

ويتمثل المؤشر األول لألنشطة المنفذة في إطار  ذب الركيزة في النسبة المئوية لإلجراءات المطلوبة في دورات المجلس  -273

إجراء في مواعيد ا النهائية المتفق عليهاص  79ص تم تنفيذ 2018                                                           التنفيذيص والتي ت نفذ في مواعيد نهائية متفق عليها  ففي عام 

لوظيفة الرقابة من جانب جهاز الحوكمة  البرنامججميع الجراءاتص مما يوضح استجابة في المائة من  98و و ما يمثل 

في المائة من الوثائق المقدمة إلى فمانة المجلس التنفيذيص ونشر ا على الموقع الشبكي  89الرئيسي التابع له  فقد تم تجهيز 

في  96في المائةص ومن المستوى الذي تحقق بنسبة  95بنسبة للمجلس وفقا للمواعيد النهائيةص و ي نسبة فقل من الغاية المحددة 

                                                                                                ويعزى  ذا بصورة فساسية إلى تأخر تقديم الوثائق من جانب الش عب والمكاتب المعنيةص كما يعزى إلى 2017المائة في عام 

 الزيادة في عدد وحجم الوثائق المقدمة 

لمقدمة في إطار  ذب الركيزة عدد توصيات المراجعة المعلقة ويحدد المؤشر الثاني الذي يصف فداء الخدمات والمنتجات ا -274

بسبب الزيادة  2018في نهاية عام  44إلى  2017في نهاية عام  30والتي تنطوي على مخاطر عالية  وقد زاد  ذا العدد من 

 العامة في عدد عمليات المراجعة بعد تخصيص موارد إضافية لمكتب المراجعة الداخلية 

ص وال سيما النشر المنتظم للبيانات المالية في بوابة البرنامجلثالث لهذب الركيزة إلى مبادرات الشفافية داخل ويشير المؤشر ا -275

رائدا فقط في  ذب المبادرة الدولية داخل منظومة األمم المتحدةص ولكنه  البرنامجالمبادرة الدولية لشفافية المعونة  ولم يكن 

منظمة تنشر  800ص واحتل المرتبة األولى بوصفه المنظمة األكثر شفافية بين فكثر من 2018واصل دورب القيادي خ ل عام 

على نسبة  البرنامجص حصل 2018ألول بياناتها المالية على بوابة المبادرة الدولية  وع وة على ذلكص وفي ديسمبر/كانون ا

 في المائةص و ي فعلى درجة في الحصاءات الموجزة للمبادرة الدولية  99



 78         الجزء الرابع|  2018 تقرير األداء السنوي لعام

 

الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في دورته السنوية  (105)بتحديث إطارب الخاص بالرقابةص البرنامجوفي إطار  ذب الركيزةص قام  -276

وبدء تنفيذ استراتيجية  البرنامجداخل الدارة لمكافحة التدليس والفسادص وقد فعد وفقا لوظيفة جانبية جديدة فنشئت  2018لعام 

لمكافحة التدليس ومكافحة الفسادص وخطة عمل لتعزيز الوعي والقدراتص وتوضيح السياسات واألدوار والمسؤولياتص وتحسين 

 2018لس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام العملياتص واألدواتص والمعايير لدارة مخاطر التدليس والفساد  ووافق المج

عن تقبل المخاطرص وتصنيفا  البرنامجوالتي تضمنت تحديثا لبيانات  (106)ص2018على سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام 

ذلك تعزيز                                                                                                     للمخاطر النمطية  وبالضافة إلى ذلكص قدمت ش عب المقر خدمات فو منتجات فخرى في إطار  ذب الركيزةص بما في 

وظيفة التقييمص ومبادرات خاصة مثل إط ق بوابة بيانات الخطط االستراتيجية القطرية  وترد تفاصيل  ذب األنشطة في الملحق 

 باء  -الرابع

توصية للمراجعة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة تشكل مخاطر في مجاالت إدارة األصولص  32 البرنامجص تلقى 2018وفي عام  -277

                                                                                                  والرصدص ون ظم معلومات سلسلة المدادص وخارطة الطريق المتكاملةص والنقل البريص وفي المكاتب القطرية في  وفمن المقرص

 بورونديص وكولومبياص ومدغشقرص ونيجيرياص والفلبينص وجنوب السودانص واليمن 

القطري في فوغندا؛ وقد                                                                                     وقدمت سبع توصيات فخرى تتعلق بأنشطة ذات مخاطر عالية بعد عملية تفتيش ف جريت في المكتب  -278

عن بأنشطة لها ع قة  (107)توصية 18 البرنامج  وفي نفس الفترةص "فغلق" 2018                                 ن فذت خمس من  ذب التوصيات في عام 

بمخاطر عالية وذات صلة بإدارة المخاطر المؤسسيةص وفمن المقرص وإدارة الشراكات مع المنظمات غير الحكوميةص وإدارة 

ارة الميزانيةص وإدارة الموارد البشريةص وضوابط نظام تكنولوجيا المعلوماتص وقضايا على المستوى مؤشرات فداء رئيسيةص وإد

 القطري في المكاتب القطرية بالعراقص واألردنص وجنوب السودانص واليمن 

ألموال خاصة وتشمل الجراءات المختارة المتخذة لمعالجة قضايا ذات مخاطر عالية إضافة توجيهات بشأن االستخدام المرن  -279

ص وإجراء عملية تدريب 2018بميزانية الحافظة القطريةص وتوجيهات الدارة؛ وتحديث سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام 

عالمية عن إدارة المخاطر؛ ووضع لوحة متابعة خاصة بتحلي ت الموارد البشرية للمديرينص وكبار موظفي الموارد البشرية 

ص وتحليل المخاطر بالنسبة لنظام ونجزص وإدارة التضارب البرنامجإجراءات منقحة لشبكة معلومات على نطاق العالم؛ وإصدار 

بين المستخدمين؛ وتنفيذ إجراءات معززة لتسوية التحوي ت القائمة على النقدص وتثليث البيانات الخاصة بتجارة التجزئة في 

 المكتب القطري باألردن  

توصيات قديمة مفتوحة عن فنشطة عالية المخاطر مستمدة من  4ص ال تزال 2018م لعام وكما لوحظ في تقرير المفتش العا -280

                                                                                           عن تعزيز القدرات القطريةص وتخطيط قوة العمل  وقد است رعي ا تمام فريق الدارة التنفيذية ولجنة  2016تقرير صدر في عام 

 ن مسائل تتعلق بالمساءلة مراجعة الحسابات إلى  ذب القضايا القديمة فثناء التحديثات المعتادة ع

 2018بيان الرقابة الداخلية في عام 

          فدار ن ظم  البرنامجص تم االنتهاء إلى فن 2018في عام  البرنامجبناء على استعراض لفعالية الضوابط الداخلية على مستوى  -281

ص تمشيا مع إطار الرقابة الداخلية لعام 2018ديسمبر/كانون األول  31الضوابط الداخلية بصورة مرضية في السنة المنتهية في 

 و و إطار متكامل فصدرته لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي  – 2013

قد استرعى اال تمام إلى  2018في عام  للبرنامجو  المالية عن الضوابط الداخلية الذي فرفق بالكش 2018كما فن بيان عام  -282

                                                                                                               مخاطر وقضايا خاصة بالرقابة ذات شأنص ل خصت في الفقرات الفرعية من ف( إلى و( فدنابص وتقدم تفاصيل عن التقدم المحرز  6

 :2018بشأن  ذب القضايا في عام 

                                                      
(105) C-WFP/EB.A/2018/5  

(106 )C-WFP/EB.2/2018/5  

 تعتبر التوصية "مغلقة" عند استكمال الجراء المطلوبص فو عندما تصبح التوصية غير ذات صلة بسبب ظرو  متغيرة  (107)
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حكومية من بين قضايا المخاطر والرقابة الداخلية التي                           ت عد إدارة المنظمات غير ال إدارة المنظمات غير الحكومية  ف(

  وتفيد التعليقات الواردة من مكتب المفتش العام والدارة بأنه 2018فثيرت ألول مرة في بيان الرقابة الداخلية لعام 

                                                                       خ صصت موارد غير كافية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالمنظمات غير الحكومية 

الضوابط في مجاالت من قبيل تقاسم البياناتص واستهدا  المستفيدينص والتسجيلص والرصدص  تعد إدارة المستفيدين  ب(

 والتحققص وآليات الشكاوى والتعقيبات بحاجة إلى تعزيز  ويجري التوسع في التكنولوجيا البيومترية بمرور الزمن 

م من التقدم الكبير واالستثمار في  ذا على الرغتكنولوجيا المعلوماتص والحوكمةص والضوابطص واألمن السيبراني   ج(

                                                                                                    المجالص حدد مكتب المفتش العام فوجه قصور في الن ظم والتكنولوجياص وخاصة في إدارة السفرص وإدارة األصولص 

                                                                                                    والرصدص واستحقاقات الموظفينص وإدارة البائعينص حيث يسود عدم تكامل الن ظمص مما يحول دون كفاية الضوابط 

 وكفاءتها  

فثر  3و 2كان للعدد الكبير من حاالت الطوارئ من المستوى  ع نطاق الدعم لمواجهة حافظة حاالت الطوارئ توسي د(

مباشر على الضوابط الداخلية وقدرات الموظفين  وقد فدى  ذا في بعض الحاالت إلى االعتماد على موظفين مؤقتينص 

 دون المستوى األمثل   وممارسات خاصة بالحوكمةص وإدارة المخاطرص والرقابة الداخلية

الخاصة  2018ال تزال  ناك مواطن ضعف ملحوظة في مراجعات عام                                      تحسين ن ظم الرصد التشغيلي واالستعراض   (

برصد وتقييم فعالية المكاتب القطرية )فداة كوميت(  وقد تضمن ذلك مجاال لتحسين قدرة الموظفين ومهاراتهمص وقد 

 ة للموارد في مجال الرصد                                تعذ ر ذلك بسبب عدم إعطاء األولوي

                                                        يواجه تحديات فيما يتعلق بتسكين عدد كا   من الموظفين ذوي  البرنامجظل  تخطيط إدارة الموا ب وقوة العمل  و(

المهارات المناسبة في الوظائف الرئيسيةص بينما ظلت المكاتب القطرية تواجه قضايا تتعلق بتعيين موظفين فكفاءص 

ق وقد فثارت مراجعات حسابات المكاتب القطرية باستمرار قضايا تتعلق بمخاطر عالية خاصة في مراكز العمل الشا

ومتوسطة من حيث قدرات الموظفينص مما فدى إلى عدم إعطاء األولوية ألنشطة الرقابةص والتأثير المحتمل على تحقيق 

 األ دا  في إطار الخطط االستراتيجية القطرية 

 2019-2018أولويات اإلدارة العليا للفترة 

في المجاالت الوظيفيةص والذي يمثل األداء على مستوى المكاتب القطريةص والعمل المنجز في إطار  البرنامجبالضافة إلى فداء  -283

سلسلة من األولويات  للبرنامج                                                                                         الركائزص والذي يمثل العمل الذي تقوم به المكاتب القليمية وش عب المقرص حد دت الدارة العليا 

لكي يحرز تقدما  وتنعكس  ذب األولويات في مؤشرات الفئة الثانيةص والتي فكد ا فريق الدارة  البرنامجالتي يحتاج إليها 

  (108)التنفيذية على فساح سنوي 

دةص ومؤشرات متعلقة   وتنقسم إلى مجموعتين: مؤشرات متعلقة بمنظومة األمم المتح14وترد مؤشرات الفئة الثانية في الجدول  -284

في إطار االستعراض  البرنامجبأولويات مواضيعية فخرى  وتشمل المؤشرات المتعلقة بمنظومة األمم المتحدة إنجاز التزامات 

 80ص ليتجاوز إنجاز ا الذي بلغ 2018الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنواتص والذي فوضح إنجاز ا الكامل في عام 

   2017في المائة في عام 

  

                                                      
(؛ غير فن بعضا منها كان مستخدما في 2021-2019ص وفدرجت في خطة الدارة )2018 ذب المؤشرات في الربع األخير من عام  للبرنامجفقرت الدارة العليا ( 108)

 كلما فمكن  2017ص ولذلك فإنها مدرجة في تقرير األداء السنوي الحاليص مع استخدام خط فساح عام 2018عام 
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وثمة مؤشر آخر يتعلق باألمم المتحدةص و و إنجاز غايات مؤشر خطة العمل المحدثة على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين  -285

مؤشرا  17الغاية بالنسبة لتسعة مؤشرات من بين  البرنامجالجنسين وتمكين المرفة  وكما نوقش في الجزء الثالث فع بص تجاوز 

مؤشرات  ولم يتم الب أ عن  لث ثةاية بالنسبة ألربعة مؤشراتص واقترب من تحقيق الغاية بالنسبة ص وحقق الغ2018في عام 

إعداد التقاريرص  2018ففضل فداء في عام  البرنامجفحد المؤشرات ألنه لم يكن منطبقا  وتضمنت المجاالت التي حقق فيها 

ء المراعية ل عتبارات الجنسانيةص والثقافة التنظيميةص وتقييم القدرةص والتقييمص والمراجعةص والسياساتص والقيادةص وإدارة األدا

والمعرفة واالتصاالتص في حين كانت المؤشرات التي تحتاج إلى تحسين تتعلق بتخصيص الموارد الماليةص والتتبعص والتمثيل 

 المتكافئ للمرفة 

قش فع ب في القسم الذي تناول الركيزة دال عن الدعوةص وفدرج فيضا المؤشر المتعلق برضا المستخدمين للمجموعةص والذي نو -286

ص كان ال يزال يجري إعداد 2018ديسمبر/كانون األول  31والشراكاتص وجمع التبرعاتص والتنسيق مع األمم المتحدة  وحتى 

 المؤشر الخاص بالتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

 أولويات اإلدارة العليا للبرنامج : 14الجدول 

 مؤشرات األداء الخاصة بمنظومة األمم المتحدة والتنسيق

 الفعلي الغاية خط األساح )سنة( المؤشر

نسبة إنجاز التزامات االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل 

 فربع سنوات
% 80 (2017) %100 77 

العمل المحدثة على نطاق نسبة الغايات التي تحققت في مؤشر خطة 

 المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة
% 87 (2017) %100 81 

 100% 100% (2017) 100 % نسبة االستقصاءات عن مستخدمي المجموعات التي تحقق غاية الرضا

 - - - التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 التنفيذيةاألولويات المواضيعية 

 الفعلي الغاية خط األساح )السنة( المؤشر

نسبة الموظفين الذين استكملوا تدريباتهم الخاصة بمنسق الحماية من 

االستغ ل واالنتهاك الجنسيينص والمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة 

 استعمال السلطة والتمييز

% 73 (2017) %100 79 

 - 95% (2017) 86 % آلية للشكاوى والتعقيباتنسبة المكاتب القطرية التي لديها 

 37 80% - النقدية والمدعومين رقميا البرنامجنسبة المستفيدين من تحوي ت 

 مؤشرات إضافية تتعلق باالستغالل واالنتهاك الجنسيين، والمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز

 الفعلي الغاية خط األساح )سنة( المؤشر

نسبة المكاتب القطرية التي لديها منسق مدرب لمكافحة االستغ ل 

 واالنتهاك الجنسيين
% 100 (2018) %100 100 

نسبة القضايا الموثقة الخاصة بالحماية من االستغ ل واالنتهاك 

ديسمبر/كانون  31الجنسيين لتي استكملتص فو فجريتص فو بدفت في 

 األول

 100جارية  %100 %100

نسبة التحقيقات الخاصة بالحماية من التحرش واالنتهاك الجنسيين في 

ديسمبر/كانون  31قضايا موثقة استكملتص فو فجريتص فو بدفت في 

 األول

%100 %100 

 36%مستكملة 

  17%جارية

 47%سو  تبدف 
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بة ل متثال بنشاطين إلزاميين للتدريب: نموذج عن الوقاية من بالنس للبرنامجويتعلق فول المؤشرات بأولويات الدارة العليا  -287

االستغ ل واالنتهاك الجنسيينص وحلقة دراسية لألمم المتحدة عن الوقاية من المضايقاتص والتحرش الجنسيص وإساءة استعمال 

 ذين النموذجين دون  نامجالبرفي المائة من موظفي  79ص استكمل 2018السلطة في مكان العمل  وحتى ديسمبر/كانون األول 

 البرنامجعلى نطاق  (109)تحقيق الغاية  و ذا يدل على فنه ال يزال يلزم بذل جهود في  ذا المجال  واستكملت عشرة مكاتب فقط

  2018في المائة في عام  100 ذب الغاية بنسبة 

ل واالنتهاك الجنسيين  وبالضافة إلى نهجا متعدد التخصصات لمنع ومكافحة االستغ  البرنامجص اتخذ 2018وعلى مدار عام  -288

القيام بدور فكثر نشاطا في التعاون مع كيانات فخرى تابعة لألمم المتحدةص بما في ذلك من خ ل مبادرات مشتركة بين الوكاالتص 

خ ل ث ثة  اعتبر البرنامج مكتب األخ قيات بمثابة جهة التنسيق التنظيمية للحماية من االستغ ل واالنتهاك الجنسيين من

مسارات عمل رئيسية: التحليل الداخلي والخارجي لغرض وضع استراتيجية مقترحة للحماية من االستغ ل واالنتهاك الجنسيين 

لتستنير به  البرنامجوخطة للتنفيذ؛ وإنشاء فريق استشاري معني بالحماية من االستغ ل واالنتهاك الجنسيين في إطار 

سيق الحماية من االستغ ل واالنتهاك الجنسيينص وبناء قدراتها  ومن شأن العمل على فساح الجراءات؛ وإدارة جهات تن

بشأن الحماية من االستغ ل واالنتهاك الجنسيين؛ ومن األمثلة على ذلك إدراج دورة لمدة نصف  البرنامجتعاوني فن يدعم عمل 

اورة السنوية للشراكات التي عقدت في ديسمبر/كانون األول يوم عن الحماية من االستغ ل واالنتهاك الجنسيين في إطار المش

  وفثناء  ذب المناسبةص عقدت حلقات نقاش شارك فيها متحدثون من منظمات غير حكومية رئيسيةص وركزت مجموعات 2018

ات المحليةص وإتاحة من المنظمات غير الحكومية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت على إذكاء الوعي التعاوني في المجتمع

الفرص لإلب أ عن االستغ ل واالنتهاك الجنسيينص وضمان المساءلة فمام األشخاص المتضررين من االستغ ل واالنتهاك 

ص قامت جميع المكاتب القطرية بتدريب منسقين للحماية من االستغ ل 2018ديسمبر/كانون األول  31الجنسيين  وحتى 

 واالنتهاك الجنسيين 

ص معنيا بالمضايقاتص والتحرش البرنامجفريقا عام  مشتركا بين المجلس التنفيذي وإدارة  البرنامجص فنشأ 2018ايو/فيار وفي م -289

و ي فول  يئة مشتركة من نوعها في منظومة األمم المتحدة  ويتكون الفريق  –الجنسيص وإساءة استعمال السلطةص والتمييز 

ص ومكاتب مستقلةص مثل مكتب األخ قياتص ومكتب المفتش البرنامجذيص وممثلين لدارة العامل من عشرة ممثلين للمجلس التنفي

العامص ومكتب الشؤون القانونيةص ويعمل الفريق بمثابة منتدى لتبادل المعلوماتص ومناقشة األساليبص والدروح المستفادةص 

ءة استعمال السلطةص والتمييز؛ وحماية وففضل الممارسات لحماية الموظفين من المضايقاتص والتحرش الجنسيص وإسا

                                                                                                              المستفيدين من االستغ ل واالنتهاك الجنسيين؛ وحماية المبلغين عن المخالفات من االنتقام  وك ل ف الفريق العامل بتحديد 

ير ومستفيديهص مع التركيز بشكل خاص على إذكاء الوعيص وتداب البرنامجاستراتيجيات وتدابير لضمان فكفأ حماية لموظفي 

الوقايةص وآليات الب أ  وفنشئ فريقان فرعيان في إطار الفريق العاملص فحد ما معني بالحماية من التحرش الجنسيص 

 واالستغ ل واالنتهاك الجنسيينص واآلخر معني بالحماية من المضايقاتص وإساءة استعمال السلطة والتمييز 

السلوك من خ ل مبادرات مختلفة طوال العام  وبالضافة إلى تعميم التركيز على األخ قياتص ومعايير  البرنامجويواصل  -290

آخر حلقة من الحلقات الث ث اللزامية عن األخ قياتص والتعلم اللكترونيص نظم مكتب األخ قيات حملة توعية سنوية تبرز 

ص بصر  النظر عن نوع رنامجالبص والتوقعات بالنسبة لسلوك موظفي بالبرنامجمبادئ مستمدة من مدونة السلوك الخاصة 

ص 2018في عام  للبرنامجعقود م فو مستوا م  وكانت األخ قيات ومعايير السلوك تمثل فيضا مجال التركيز الرئيسي بالنسبة 

وتولت شعبة الموارد البشرية صياغة تعميم جديد بعنوان "الحماية من المضايقاتص والتحرش الجنسيص وإساءة استعمال 

                                                                                                 يز"ص والذي صدر في مارح/آذار  كما فن التغييرات التي ف دخلت على التعميم الجديد جعلت من السهل الب أ السلطةص والتمي

دورات  البرنامجعن المضايقاتص وإساءة استعمال السلطةص وحماية فولئك المتضررين  وبالضافة إلى إصدار التعميمص نظم 

ناقشات مشتركة بين الوكاالت فسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات عن توعية وتدريب مكثفة عن  ذا الموضوعص وتولى رئاسة م

 متهمين مؤكدين بارتكاب جرائم جنسية لتجنب االستعانة بهم من جانب  يئات األمم المتحدة  

 

                                                      
 في المائة   100                                من ش عب المقر حققت الغاية بنسبة  4ص وفن ستة مكاتب ميدانية 2018يتضح من بيانات عام ( 109)
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 الدروس المستفادة والمضي قدما الجزء الخامس:

وما بعدب  ويتناول قسم الدروح المستفادة االستنتاجات  2019واستشرا  األولويات لعام  2018يختتم التقرير بتقييم الدروح المستفادة خ ل عام 

متكاملةص بما في ذلك مسائل القوة ص ويلقي نظرة فعمق على مواصلة االنتقال إلى خارطة الطريق ال2018الرئيسية للتقييمات المنجزة في عام 

و و فحد مجاالت التركيز الخمسة لديه التي استحدثت في  – للبرنامجويلقي قسم "المضي قدما" الضوء على مستقبل الرقمنة بالنسبة  العاملة 

  2017تقرير األداء السنوي لعام 

 

 

 الدروس المستفادة

 نتائج التقييم

وقد تضمنت تقييمات استراتيجية للخطط االستراتيجية القطرية  مصدرا ثريا لألدلة  2018تشكل التقييمات التي فنجزت في عام  -291

وشملت تقييمات السياسات تلك السياسات المتعلقة بالمبادئ النسانية ووصول  لتعزيز القدرة على الصمود  البرنامجالتجريبية ودعم 

                                                                                         وف نجزت كذلك تقييمات للحوافظ القطرية في كل من كمبوديا والكاميرون وجمهورية ففريقيا الوسطى  النسانية المساعدات والحماية 

لحاالت الطوارئ المؤسسية لمبادرة "األزمة السورية بعد خمس سنوات"   البرنامج                                                وإثيوبيا ومالي والصومال كما ف نجز تقييم الستجابة 

( 2021-2017)للبرنامج وتوجهه االستراتيجي فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية  البرنامجى فداء وتوفر  ذب التقييمات مجتمعة فدلة عل

وتنفيذ خارطة الطريق المتكاملةص وتسلط الضوء على عدد من المسائل منها التمويل والرصد والكفاءة والشراكات والمساواة بين 

 الجنسين وااللتزام بالمبادئ النسانية والحماية 

تب التقييم جهودا كبيرة لتوقيت تقييمات الحوافظ القطرية ال زمة لضمان قابليتها للتطبيق واستخدام األدلة التقييمية في إعداد وبذل مك -292

وشكلت جميع تقييمات الحوافظ القطرية الستة فساسا متينا من األدلة لتعزيز التخطيط  .2018الخطط االستراتيجية القطرية في عام 

في المكاتب القطرية من فجل توجيه عملية وضع الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة القائم على األدلة 

  2019و 2018التي عرضت على المجلس التنفيذي في عامي 

البرنامج ستجابة ص في ضوء نطاق االبرنامجويوفر تقييم االستجابة للطوارئ المؤسسية في األزمة السورية دلي  كبيرا على فداء  -293

حتى  2015ومدى تعقيد ا في كل من الجمهورية العربية السورية ومصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا منذ يناير/كانون الثاني 

واسعة للغايةص حيث بلغ متوسط النفقات السنوية ما يزيد على مليار دوالر فمريكيص بما  البرنامجوكانت استجابة  .2018مارح/آذار 

وبلغ متوسط عدد المستفيدين الذين استهدفتهم   2017-2015للفترة  البرنامجفي المائة من االحتياجات في إطار برنامج عمل  18يمثل 

  وواجه 2018م يين شخص في عام  9ص وتم استهدا  فكثر من 2017و 2015م يين مستفيد سنويا بين عامي  7 البرنامجعمليات 

نفذ استجابة  البرنامجطاق غير مسبوق في بيئات تشوبها حساسيات سياسيةص وخلص التقييم إلى فن احتياجات إنسانية على ن البرنامج

قوية تحققت بشق األنفس واتسمت بالمهنية العالية والتطور التقنيص ووفر خدماته لم يين المحتاجين عن طريق االبتكار والتكييف 

ص وال سيما فيما البرنامجوقد حققت عمليات  ابة عن مجتمع العمل النساني ص نيإذا ما اقتضت الضرورةوالتجريبص بل وقيادة العملص 

يتعلق بالتحوي ت القائمة على النقدص نطاقا ومستوى تعقيد تكنولوجي جديدين على مجتمع العمل النسانيص مع الحفاظ على كفاءته من 

مواردب وطاقته المؤسسية بدرجة كبيرة على جانب العرض  البرنامجركز  ولتلبية احتياجات على  ذا النطاقص حيث الوقت والتكلفة 

وخلص التقييم إلى فن  ذا األمر تسبب في "البقع المعتمة"ص بما في ذلك انحسار "خط الرؤية" لدى  في االستجابة لضمان التنفيذ 

لسكان المتضررينص حيث شهدت نقصا قع المعتمة بمسائل مثل البعد الجنساني والحماية والمساءلة فمام ابوتعلقت  ذب ال المستفيدين 

 في عدد الموظفين المكلفين بها إلى جانب نقص اال تمام بها من الدارة وفي البرامجص وال سيما فيما يتعلق بالتواصل مع المستفيدين 

خارطة 

الطريق 

ةالمتكامل
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قعاتهم ووضعهم في وفشار التقييم إلى الحاجة إلى تغيير مجال التركيز لينصب على االحتياجات األوسع للمستفيدين وانشغاالتهم وتو

 مكانة محورية فكثر في استجابته 

وخلص  وجرى توقيت التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية بحيث يصب في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة  -294

تنفيذ ا من فجل القضاء على وإدارتها والبرنامج  ذا التقييم إلى فن اعتماد الخطط االستراتيجية القطرية كإطار لتخطيط مسا مات 

وفي  ذب المرحلة المبكرة من تنفيذ إطار الخطط االستراتيجية القطريةص كانت مسا مة  الجوع يشكل خطوة مهمة إلى األمام بالنسبة إليه 

ما بين الحصائل الخطط االستراتيجية القطرية في تحقيق الحصائل التنظيمية المقررة إيجابية بوجه عامص ولكنها تفاوتت بشكل كبير في

التنظيمية العشرة المستعرضة وفيما بين البلدان التي يجري تنفيذ ا فيها  واستنادا إلى استعراض شامل ل حتياجات الوطنيةص كثيرا ما 

                                                          في التحول من دور "المنف ذ" إلى دور "الممك ن" وإقامة روابطالبرنامج كانت الخطط االستراتيجية القطرية تشكل حافزا لمساعدة 

مفا يمية ففضل بين العملين النساني والنمائي  غير فن الخطط االستراتيجية القطرية لم تحقق حتى اآلن المكاسب المتوقعة من زيادة 

 الشفافية والمساءلة التي يتيحهما الطارص فو تحديدا التحول إلى إطار تمويل فكثر مرونة وإمكانية للتنبؤ به  ومن الصعب القول ما إذا

راء إص ح فكثر تدرجا من شأنه فن يسهم بشكل فقوى في تحقيق الحصائل التنظيمية المرجوة على مدار فترة زمنية فطول  كان إج

ومع ذلكص فقد فدت سرعة تنفيذ عناصر خارطة الطريق المتكاملة إلى زيادة تحديات التنسيق وتعزيز قدرات الموظفين والتعلم وتطبيق 

السمات اليجابية الرئيسية لعملية وضع الخطط االستراتيجية القطرية في القدرة على تحسين مواءمة  الدروح المستفادة  وتتمثل إحدى

مع األولويات الوطنيةص غير فن التوحيد التشغيلي والداري للنظم والجراءات الرئيسية يعد فمرا فساسيا فيضا ولم البرنامج فنشطة 

وتثبيت الخطط االستراتيجية القطرية ونظمها الداعمة فبعد ما يكون عن االنتهاءص  كما فن مهمة استحداث يتحقق بالكامل حتى اآلن 

مزيدا من السنوات  البرنامجومن ثمص  ناك حاجة إلى فن يخصص  وال تزال  ناك كثير من التعدي ت الواجب إجراؤ ا في المستقبل 

دا  خارطة الطريق المتكاملة وسياسة الخطط االستراتيجية التي يكثف فيها التزامه وتركيزب على جميع المستويات وذلك لتحقيق ف 

 القطرية 

خارج السياق النسانيص وبذل جهودا فيما يتعلق بمجموعة  البرنامجوكان مفهوم القدرة على الصمود متضمنا منذ فترة طويلة في عمل  -295

عامل مع الصدمات والحد من الحاجة إلى تكرار من السياسات والبرامج والتقييمات خ ل العقد الماضي لتحسين قدرة الناح على الت

تتمثل في إنقاذ األرواحص  للبرنامج( فن المهمة الرئيسية 2021-2017) للبرنامجوإذ تؤكد الخطة االستراتيجية  التدخ ت النسانية 

في الترابط بين العمل  على خطة األعمال العالمية لتعزيز القدرة على الصمود عن طريق وضع عملياته كركيزة البرنامجفهي تضع 

واستراتيجياته وتوجيهاته ونظمه  البرنامجالنساني والتنمية والس م  وقد فجري تقييم استراتيجي تناول كيفية ومدى تفاعل مفا يم 

ا لتعزيز القدرة على الصمود  وخلص التقييم إلى فن  ناك جهود البرنامجوبرامجه وفشخاصه وشركائه ومعلوماته معا لتقوية دعم 

من  البرنامجلإلسهام في تعزيز القدرة على الصمود  غير فن ذلك لم يتبلور في شكل مسعى متضافر لقيادة  البرنامجمبذولة داخل 

وخلص  فن يعزز  ذا الفهم باستمرار لتحسين األمن الغذائي  للبرنامجفجل وضع فهم مشترك للقدرة على الصمود والطريقة التي يمكن 

لديه التزام استراتيجي رفيع المستوى بتعزيز القدرة على الصمود وفن األسس ال زمة للقيام بذلك  البرنامجين فن التقييم إلى فنه في ح

مسا مة كبيرة  البرنامجقائمةص فإن  ناك حاجة إلى إجراء تحسينات تشغيلية تشمل تحسين التوجيهات والقياح والنظم إذا فريد فن يقدم 

 في  ذا المجال 

ص وكذلك في االستجابة "لألزمة السورية 2018تمويلية في جميع تقييمات الحوافظ القطرية التي فجريت في عام ولوحظت تحديات  -296

بعد خمس سنوات"ص على النحو المبين في الجزء الثاني  وفي حين فنه غالبا ما كان يتم استهدا  المستفيدين على النحو المرجوص فقد 

وزيع  كما خلص تقييم الخطط االستراتيجية القطرية التجريبية إلى فن إطار الخطط جرى خفض حجم الحصص الغذائية ووتيرة الت

االستراتيجية القطرية لم يؤد حتى اآلن إلى انخفاض التمويل المخصص فو التمويل طويل األجل على النحو المأمول وإلى فن  ذب 

 التغييرات ستستغرق وقتا 

الوصول إليها ألغراض العمليات في كمبودياص غير فن وظيفة الرصد والتقييم واجهت واعتبر فن بيانات الرصد موثوقة ومن السهل  -297

تحديا بسبب نقص التمويل وارتفاع معدل دوران الموظفين خ ل فترة التقييم  وبالمثلص فدت فوجه الضعف في الرصد والب أ في 

برت قاعدة األدلة في جمهورية ففريقيا الوسطى ضعيفة نسبياص                                                                    إثيوبيا إلى عرقلة التفكير االستراتيجي وفثرت على ثقة المانحين  واعت  

وجاء التحليل الجنساني المرتبط بالسياق على فساح توزيع االحتياجات حسب الجنس والعمر والتنوع االجتماعي والثقافي محدودا  
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ن غابت عنه فرصة فن يكون بمثابة ووفر نموذج االستجابة "لألزمة السورية بعد خمس سنوات" فداة إقليمية للدعوة والتنسيق وإ

محرك لنقل المعرفة بين البلدان المعنية  وانتهت سلسلة تقييمات األثر التي فجريت على نقص التغذية الحاد المعتدل إلى وجود إشكالية 

 في البيانات من حيث توفر ا وشكلها وحالتها وإمكانية الوصول إليها كسلعة عامة 

ة لثيوبيا إسهامين مهمين في الكفاءة  فوالص عزا فصحاب المصلحة انخفاض العدد الجمالي لل جئين وفبرز تقييم الحافظة القطري -298

تحسينات  البرنامجوتحسين كفاءة توزيع األغذية إلى استحداث القياسات البيومترية في برنامج ال جئين  وع وة على ذلكص حقق 

بدور محوري ولكن اعتمدت االستفادة الكاملة من البرنامج الشاملة للسلع في تتعلق بكفاءة س سل المداد  واضطلع مرفق الدارة 

وزيادة  الزمنية للتسليم                                                                                                      إمكاناته فيضا على استخدام مرفق جديد للتمويل بالسلف الكبيرة واستخدام مرافق التخزين الفعلية لخفض الم هل

لمواجهة األزمة السورية إلى فن  البرنامجلقليمية التي فجرا ا وخلص تقييم االستجابة ا الشراء على المستويين المحلي والقليمي 

االستجابة اتسمت بالكفاءة العالية في استخدام الوقت وخفض التكلفة بالنسبة للمساعدات العينية والنقدية على حد سواء  وفسهم وجود 

يوماص وساعدت  40سليم من فربعة فشهر إلى سلسلة إمداد مهنية داخل الجمهورية العربية السورية في خفض المهلة الزمنية للت

 االبتكارات التكنولوجية في تسليم المساعدات على نحو موثوق 

  وفدى 2018لديه ع قات شراكة قوية في كثير من المجاالت في إطار التقييمات التي فجريت في عام  البرنامجوخلص إلى فن  -299

لسورية بعد خمس سنوات" نتيجة لمواءمة فعماله مع فطر االستجابات دورا رائدا وحاسما في االستجابة "لألزمة ا البرنامج

في إطار االستجابة النسانية  يقظ الضميربمثابة شريك  البرنامجاالستراتيجية والوطنية األوسع وقرارات األمم المتحدة  وكان 

التحوي ت القائمة على النقد  وبمرور الوقتص الجماعيةص على الرغم من التوترات مع الشركاء )التي بدفت تصفى فجواء ا اآلن( بشأن 

احتراما متبادال في ع قاته مع الحكومات  واتسع نطاق شركائه وتنوعص غير فن العمل على نطاق واسعص الذي زادب  البرنامجاكتسب 

وخلص  مباشر مع المستفيدين التجزئة والمتاجر(ص فدى إلى الحد من وتيرة وجودة االتصال ال وتجار استخدام طريقة النقد )عبر البنوك

كان يعتمد اعتمادا كبيرا على الوصول إلى مناطق  البرنامجالمتعلقة بالمبادئ النسانية والوصول إلى فن  البرنامجتقييم سياسات 

قييم إلى العمليات وفن االلتزام بالمبادئ النسانية خضع لقيود ناجمة عن عيوب في اختيار الشركاء وإدارتهم ومتابعتهم  وخلص الت

 بشأن الحماية النسانية  البرنامجانخفاض مستوى الوعي والقدرات لدى الشركاء وتقييد تنفيذ سياسة 

  البرنامجوفشار تقييما الحافظتين القطريتين في الكاميرون ومالي إلى اتجاب إيجابي في منح األولوية للنساء ل ستفادة من عمليات  -300

ة للمساواة بين الجنسين ظلت محدودة في  ذين البلدينص كما  و الحال في الصومال حيث كان تحليل فن األدلة على اآلثار اليجابي غير

                                      وفي جمهورية ففريقيا الوسطىص اعت بر فن  المساواة بين الجنسين محدودا وكذلك األدلة على وجود آثار على المساواة بين الجنسين 

ة نظرا الرتفاع معدالت العنف الجنساني في ذلك البلد  وعلى الرغم من الجهود عدم وجود تحليل لديناميات الجنسين يمثل مشكلة كبير

إزاء المساواة بين الجنسينص ف  تزال نسب الموظفين من الجنسين في إثيوبيا بحاجة إلى البرنامج المنهجية المبذولة لتعزيز نهج 

لألزمة  البرنامجفذ بشكل كامل إلى اآلن  ولم تول استجابة التحسين علما بأن خطة عمل المكتب القطري للمساواة بين الجنسين لم تن

السورية ا تماما كافيا لشواغل الجنسين والحماية  وفشار التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية إلى فن الخطط 

 سائل الشاملة األخرى االستراتيجية القطرية لم تتناول بشكل م ئم دوما مسائل المساواة بين الجنسين والم

في مجاالت الحماية والمبادئ النسانية الدولية  وخلص تقييم سياسة  البرنامجويوفر عدد من التقييمات فدلة على جوانب تتعلق بأداء  -301

ات كما شجعت وضع استراتيجيات ذ  البرنامجالحماية النسانية إلى فنها ساعدت في رفع مستوى الحساسية تجاب مسائل الحماية في 

صلة حول مسائل منها المساءلة فمام السكان المتضررين وحماية البيانات  وكانت فوجه عدم الوضوح في وثيقة السياسات والتوجيهات 

على تحديد دورب في الحمايةص ولكنها فدت في نهاية المطا  إلى تركيز تشغيلي فعطى  البرنامجالداعمة مفيدة في البداية في مساعدة 

إلى طرق لتحسين  البرنامجئم لمخاطر الحماية األوسع وفعاق ترجمة المعايير إلى ممارسات عملية  وفي حين توصل ا تماما غير م 

                                                                                                                        الحماية من خ ل البرمجة الفعالة وممارسات الحماية الجيدةص لم يكن الموظفونص برغم حماستهمص على بي نة بشأن كيفية تطبيق سياسة 

 جالبرنامالمتعلقة بالمبادئ النسانية الدولية والوصول عن فن  البرنامجالحماية النسانية على فرض الواقع  ويكشف تقييم سياسات 

كما كان فداؤب قويا  يحظى بسمعة إيجابية في العمل لصالح البشرية ال يحد منها سوى شواغل تتعلق بجودة المساعدات التي يقدمها 

كانت فقل إيجابيةص وال سيما بين فصحاب المصلحة الخارجيينص  البرنامجص غير فن التصورات بشأن حياد النزا ةنسبيا فيما يتعلق ب

وخلص تقييم  لوثيقة بالحكومات المضيفة واعتمادب على استخدام مرافقين مسلحينص وال سيما في حاالت النزاع وذلك بسبب ع قته ا
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التزم بالمبادئ النسانية الدولية والحماية ولكنه فضاع فرص إجراء تحليل متعمق للبعد  البرنامجالحافظة القطرية للصومال إلى فن 

االستجابة "لألزمة السورية بعد خمس سنوات" التزمت بالمبادئ النسانيةص مع وجود تحديات وفشير إلى فن  الجنساني وبعد الحماية 

ولم تتصد آليات المساءلة فمام السكان  غير فن االستجابة لم تول ا تماما كافيا بالبعد الجنساني وبعد الحماية  على المستوى المحلي 

 المتضررين لكل الشواغل فو االحتياجات فو التوقعات 

 –في فربعة بلدان ففريقية للبرنامج ووفرت سلسلة تقييم األثر المتعلقة بسوء التغذية الحاد المعتدل فدلة على نتائج البرامج التغذوية  -302

تشاد ومالي والنيجر والسودان  وفشارت فدلة من تقييم الحافظة القطرية للكاميرون إلى فن التحول نحو الوقاية فدى إلى تحسن معدالت 

وتقاسمت مالي والنيجر األدلة ذاتهاص حيث تبين فن  طفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل تعافي األ

 البرنامجاألسر التي تتلقى فشكال مساعدة إضافية تميل إلى فن تكون لديها حصائل تغذوية إيجابية  وفوصت سلسلة التقييم فن يستثمر 

يجية بالشركاء وفصحاب المصلحة وتعزيز قدراتهم؛ وإي ء مزيد من اال تمام للتواصل مع المجموعات في تعميق ع قته االسترات

المستهدفةص وتعزيز فعالية إيجاد الحاالت وتوعية المجتمعات المحلية من فجل تحسين جودة االستهدا  وتحقيق الكفاءة والسهام في 

فشكال مختلفة من  تجميعفي الحد من سوء التغذية على نحو مستدامص بوسائل منها تعزيز الفعالية؛ وتحسين مكونات البرامج للمساعدة 

المساعدات الغذائية في حزم م ئمة لدعم الفئات الضعيفة من السكان بشكل ففضل؛ وضمان التصدي لمسألة توافق البيانات؛ وتحسين 

 جمع واستخدام بيانات الرصد والتكلفة 

 يق المتكاملةالدروس المستفادة من خارطة الطر

وال سيما من تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة  – 2017سا مت الدروح المستفادة من التقييمات القطرية التجريبية لعام  -303

ونشر خارطة الطريق المتكاملة على جميع المكاتب القطرية تقريبا في عام  –للسودان في سياق حالة طوارئ معقدة وواسعة النطاق 

من  يكل قائم على المشروعات إلى إطار تخطيط استراتيجي قطري شمولي وموجه نحو النتائج   البرنامجدعم انتقال في  2018

عن طريق تحديد دورب في دعم إضفاء  –االستراتيجية في كل بلد  لبرنامجوفسهمت الدروح المستفادة بشكل كبير في تعزيز مكانة ا

الطابع المحلي على ف دا  التنمية المستدامة من خ ل عمليات استعراض االستراتيجيات الوطنية للقضاء على الجوع بقيادة وطنيةص 

طريةص وتبسيط عمليات خارطة الطريق وتعزيز ف مية وفثر عملهص واالستمرار في االرتقاء بجودة إطار الخطط االستراتيجية الق

ص 2017المتكاملة وتوجيهاتهاص وتحسين الطريقة التي يقوم بها بالب أ عن النتائج وضمان التأ ب التنظيمي  واستنادا إلى عملية عام 

إلى دورات خ ل العديد من المشاورات غير الرسمية بالضافة  2018جرى إط ع المجلس على النتائج بشكل منتظم طوال عام 

  2018المجلس السنوية والعادية لعام 

ص ركزت الدارة على تبسيط ومواءمة  يكل ميزانية الحوافظ القطرية وسائر العمليات الداخلية لخارطة الطريق 2018وفي عام  -304

زاولة األعمال تعمل وذلك لضمان فن الطريقة الجديدة لم –وكثير منها جرى ترحيله من الهيكل القائم على المشروعات  –المتكاملة 

على تعزيز سرعة ومرونة العمليات وتحسين فعاليتها وكفاءتها لتحسين توفير الخدمات إلى المحتاجين  وفولي ا تمام خاص لضمان 

كما فجريت عملية                                                                                                   فال  ينتقص تبسيط فو ترشيد العمليات من الشفافية التي تمثل ركيزة فساسية لطار خارطة الطريق المتكاملة 

                                                                                                                ص الدروح بشأن الموارد البشرية للبلدان المدرجة في خارطة الطريق المتكاملة التجريبيةص وت ستخدم حاليا لتوجيه عمليات الستخ 

  استعراض المواءمة التنظيمية 

ثالث الرقابية المستقلة الخارجية ومن الخط ال البرنامجوبالضافة إلى ذلكص جرى استعراض وقبول االستنتاجات المستمدة من آليات  -305

وتستخدم  ذب المدخ ت القيمة في تكميل الدروح المستفادة ومواصلة تحسين  (110)المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية والتقييم  –

  ورحبت الدارة باالستنتاج الذي خلص إليه مكتب التقييم والذي يفيد بأن "اعتماد الخطط االستراتيجية البرنامجعملية التحول في 

 (111)وإدارتها وتنفيذ ا يمثل خطوة مهمة إلى األمام"  البرنامجار لتخطيط وظيفة القطرية كإط

                                                      
   2019وسيعرض التقرير النهائي على المجلس خ ل دورته السنوية لعام  جرى مراجع الحسابات الخارجي مراجعة ألداء  يكل ميزانية الحافظة القطرية ف (110)

  )A-WFP/EB.2/2018/7(( 2018منتصف  – 2017تقرير التقييم الموجز للتقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية ) (111)
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والبحث فيها لتوجيه  2019و 2018وستواصل الدارة تجميع الدروح المستفادة من استخدام تفويض السلطة المؤقت في عامي  -306

 2020العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام المناقشات والتوصيات المتعلقة بتفويض السلطة الدائم والتي ستعرض خ ل الدورة 

 للموافقة عليها 

 القدرة االحتياطية العالمية للبرنامج

على نشر  البرنامجفي تحديد فوجه قصور كبيرة في قدرة  (112)فسهمت العديد من التقييمات وعمليات المراجعة والدروح المستفادة -307

ففراد مؤ لين وذوي خبرة م ئمة بصورة سريعة ويمكن التنبؤ بها ألغراض االستجابات للطوارئ  وع وة على ذلكص فدى تزايد عدد 

حاالت الطوارئ وتعقيد ا ونطاقها وامتداد ا إلى تقلص مجموعة الموظفين ذوي الخبرة والقادة المتاحين للنشر السريع من خ ل 

في الوقت الحالي  البرنامجويطرح  ذا الوضع مخاطر حرجة على مستوى عمليات وسمعة   البرنامجرئ في بروتوكوالت الطوا

 وفي المستقبل 

في المقرص تتألف  آلية دعم القدرة االحتياطيةوفي ضوء  ذب الشواغلص فإن شعبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها بصدد إنشاء  -308

                                                                                      في جميع الش عبص للمساعدة في النشر السريعص سواء بشكل استباقي فو في بداية حاالت الطوارئ  من مجموعة من الموظفين المؤ لين

وستهد  اآللية إلى منع تد ور الوضع النساني وتعزيز القدرات المتاحة داخل البلدانص على فساح فن الجراءات المبكرة واالستجابات 

والحاجة إلى زيادة القدرة  للبرنامجبات بصورة كبيرة وخفض مهلة التنفيذ التشغيلية االستباقية لديها القدرة على خفض تكاليف االستجا

إلى تعيين  2018الموا ب الدولية في المستقبل" الذي استمر خ ل عام مجموعة "كما عمد إط ق  االحتياطية في مرحلة الحقة 

 موظفين مؤ لين مناسبين 

 المضي قدما

ص و ي: القيادة في 2030خمس فولويات مؤسسية سعيا للقضاء على الجوع بحلول عام  2017استحدث تقرير األداء السنوي لعام  -309

؛ للبرنامجمجال االستعداد للطوارئ واالستجابة لها؛ وتمويل مبادرة القضاء على الجوع وإقامة شراكات بشأنها؛ والتحول الرقمي 

مستقبل التحول الرقمي  2018وتنفيذ ا؛ والتبسيط والكفاءة واألثر  ويتناول تقرير األداء السنوي لعام  والتميز في مجال تصميم البرامج

 بمزيد من التفاصيل 

  وسينظر التقييم في فثر النظم والجراءات 2019على االستجابة للطوارئ لعام  البرنامجومن المقرر إجراء تقييم استراتيجي لقدرة  -310

ومجال تغطيتها وسرعتها وجودتهاص وفدوار مجموعة التنسيق ومجموعة العمل النسانيةص واالنتقال من  نامجالبرعلى نطاق استجابة 

وستسهم في تعزيز دورب  للبرنامجوإلى االستجابة الطارئة  وستعمل نتائج التقييم على تشكيل وتحديد برنامج عمل االستجابة الطارئة 

 القيادي في حاالت الطوارئ 

بالحاجة إلى نهج فكثر تكام  إزاء فنشطة إدارة المعرفة الداخلية والخارجيةص بما في ذلك عن طريق العمل على ترسيخ  البرنامجويقر  -311

                                                      وقد ف قر بذلك صراحة في الهيكل التنظيمي المقترح الجديد  ثقافة التعلم وتبادل ففضل الممارساتص وال سيما في سياق العمليات 

وتشمل الخطط المستقبلية تجريب  ة االبتكار وإدارة المعرفة المسؤولية المؤسسية عن إدارة المعرفة ص والتي تتولى فيها شعبللبرنامج

وإنشاء قنوات ابتكارية لنشاء المعرفة وتبادلها على المستويين القليمي والوطني؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على دور مجموعات 

المدرسية والتحوي ت القائمة على النقد إلى جانب عمليات األعمال المرتبطة  الممارسة في مجاالت مواضيعية مثل التغذية والتغذية

                                                                                                                      بإص ح المنظومة النمائية لألمم المتحدة؛ وتبادل ففضل الممارسات المتعلقة بالن هج الجديدة والتعلم من آخر االبتكارات في جميع 

 لسرعة التنظيميةص والكفاءة والفعالية المناطق لزيادة رصد المعرفةص وتحسين التعلم في صفو  الموظفينص وا

  

                                                      
المستفادة وتقييمات  عن التغييرات في الموارد البشرية والمراجعات المتعاقبة والدروح 2017لعام مراجع الحسابات الخارجي ص وتقرير 2016تقرير التقييم السنوي لعام  (112)

 الطوارئ 



 87                  س    | 2018                        

 

 التحول الرقمي للبرنامج

وباعتبارب منظمة رائدة في المجتمع النسانيص  ليصبح رائدا رقميا في المجال النساني فحد فولوياته الرئيسية  البرنامجتحول  يمثل -312

لديه فرصة وعليه التزام بتعزيز معارفه وخدماته المقدمة إلى المحتاجين عن طريق إحداث تحول رقمي في طريقة  البرنامجفإن 

فن يسعى إلى مواصلة تطوير قدراته الرقمية وإدماجها وتعميمهاص وال سيما العناصر الرئيسية في عملية  البرنامجويتعين على  عمله 

  تهابدايتها إلى نهاياألعمال الرقمية من 

لنشاء منصة رقمية للتحوي ت القائمة على النقدص يهد  من خ لها إلى  حاسمةمبادرة مؤسسية  البرنامجوتحقيقا لهذب الغايةص فطلق  -313

تطوير عمليات ونظم وحوكمة التحوي ت القائمة على النقد من البداية إلى النهايةص مما يضع األساح لجراء عمليات وبرامج فكثر 

وتحقيقا لهذب الغايةص تهد  المبادرة المؤسسية  ة من حيث التكلفة وتفعيلها بصر  النظر عن طرائق التحوي ت المستخدمة فعالية وكفاء

 إلى ما يلي: 2020-2019الحاسمة في 

  تحسين عمليات ونظم وحوكمة التحوي ت القائمة على النقد من بدايتها إلى نهايتها على نحو يضع األساح لطرائق فخرى

 كذلك؛

 استكمال نظم إدارة التحوي ت القائمة على النقد الرئيسية وربطها بجميع المكاتب؛ 

 دعم المفهوم الموسع للمساعدة الرقميةص وعمليات وبرامج التمكين بصر  النظر عن طرائق التحويل؛ 

 يل البيني داخليا وخارجيا دعم إنشاء نظام إيكولوجي رقميص ييسرب وجود  يكل مرن يسمح بإيجاد حلول نموذجية وإمكانية التشغ 

الوصول بعملياته التشغيلية القائمة ونماذج فعماله من خ ل عملية الرقمنة إلى المستوى  البرنامجواستكماال لهذا الجهدص يتعين على  -314

حيث تكون  مكان عمل حديث وقائم على البيانات ومثمرص وال سيما على مستوى المكاتب القطريةص البرنامجاألمثل  وينبغي فن يصبح 

 الكفاءة التشغيلية واالستخدام األفضل للبيانات مسألتين فساسيتين ألصحاب المصلحة مثل الحكومات والشركاء والمستفيدين والمانحين 

  وستحمل المبادرة الضافية عنوان "تكامل النظم 2019وجرت الموافقة على مبادرة مؤسسية حاسمة إضافية بتركيز داخلي لعام 

 لتي تتيحها تكنولوجيا المعلومات" وتشمل العناصر التالية:والكفاءات ا

 :للبرنامج                                                                               سيجرى تصميم منصة لتوحيد البيانات المستمدة من الن ظم القائمة والجديدةص بما يسمح  تصميم طبقة لتكامل البيانات 

متكاملة لتحسين قدرات صنع وسيتمكن الموظفون من االستفادة من البيانات المحكومة وال بإجراء عملياته بفعالية وكفاءة 

القراراتص والوصول بعمليات األعمال إلى المستوى األمثل وتصميم فساليب مستدامة لقياح مؤشرات األداء الرئيسية لطار 

(  وستشمل المنصة "مستودع بيانات" يحتوي على بيانات فولية مستمدة من 2021-2017) للبرنامج       لمنق حالنتائج المؤسسية ا

سية الرئيسية؛ وعملية حوكمة تشمل مديرين وظيفيين )مشرفو/مديرو البيانات(؛ وخارطة بيانات مؤسسية النظم المؤس

)فنطولوجية( تعمل على مواءمة البيانات األولية مع كيانات األعمال؛ وفداة تساعد المستخدمين على إيجاد البيانات وتحليلها 

وصول إلى البيانات وتحقيق تكامل النظم؛ وتحليل تشخيصي للفجوات ؛ وواجهة مبرمج تطبيقات لتيسير العاون في جمعهاوالت

 لتوجيه االستثمارات وخطط العمل ال حقة 

 :وبوابة بيانات الخطط االستراتيجية  بالبرنامجسيستمر العمل بلوحة المتابعة الخاصة  االستمرار في تطوير منتجين للبيانات

 القطرية للدول األعضاء 

  :استمارة ورقية إضافية  15اختيار وتصميم ونشر فداة عالمية لدارة الخدماتص ورقمنة استهالل ثالثة مشروعات لألتمتة

 عالية التواترص واستكشا  إمكانات فتمتة العمليات باستخدام الوسائل اآللية في التمويل  
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 نيروبيص بوالية عالمية تتمثل في خدمة المكاتب القطرية  إط ق مركز خدمات التحول الرقميص ومقرب 2018وشهدت نهاية عام  -315

ويعمل المركز حاليا على تصميم وتجريب ث ث حاالت ل ستخدام الرقمي تتعلق بتقديم الخدماتص والوجبات المدرسيةص والمزارعين 

لقطرية وتمثل بداية لما سيصبح فصحاب الحيازات الصغيرة  وتشكل حاالت االستخدام  ذب فنشطة تتواءم مع الخطط االستراتيجية ا

ونظرا ألن  ذب المنتجات يجرى تشكيلها  الرئيسية  البرنامجتوسعة لخطوط المنتجات الرقمية التي ستعمل على رقمنة عمليات 

ن تسرع وإط قها لتلبية احتياجات المكاتب القطريةص على النحو المحدد في تقييم لمواءمة االستراتيجيات والتكنولوجياص فمن شأنها ف

لتقديم خدماته للمستفيدين والشركاء  للبرنامجقدرة تلك المكاتب على تيسير إنجاز الخطط االستراتيجية القطرية وخلق فرص 

  والحكومات على نحو ففضل عن طريق نماذج فعمال جديدة 

 تشجيع ثقافة االبتكار

ل البرنامجتعمل شعبة االبتكار وإدارة المعرفة في  -316 تلبي  جذابةاالبتكار" في ميونيخ( على تحديد حلول جريئة و                    )بما في ذلك "معج  

                                                                              على خدمتهم  وتتمتع التطبيقات المتنقلة ون هج التغذية والزراعة الجديدةص والذكاء  البرنامجاحتياجات األشخاص الذين يسهر 

تكارية بالقدرة على تعزيز النظم الغذائيةص االصطناعيص وتكنولوجيا الس سل المغلقةص وسائر التكنولوجيات الرائدةص ونماذج األعمال االب

وتساعد  وتقصير الزمن المستغرق لجراء االستجابة النسانيةص وإضفاء مزيد من الكفاءة على تسليم المساعدات وس سة التمويل 

تفادة من البيانات االس –فساليب عمل جديدة واختبار ا على وجه السرعة  لتطويرفي تعزيز ثقافة ابتكار حافزة  البرنامجالشعبة 

ل االبتكار"ص يعقد  بصورة  البرنامج                                                                                                           والتكنولوجيا لتمكين المستفيدين وتوفير المساعدة بأساليب لم تكن ممكنة من قبل  ومن خ ل "معج  

لالبرنامجمنتظمة اجتماعات لخبراء في المجال النسانيص ورواد فعمال اجتماعيينص ومستثمرينص ومبتكرين من  "                    ويعقد "المعج  

منافسات ل بتكار ومعسكرات تدريب للمبتدئينص ويدعم األفرقة في المشروعات التجريبية في الميدانص ويعمد إلى توسيع نطاق الحلول 

 ذات المكانات العالية 

في نشر تكنولوجيا الس سل المغلقة لضفاء مزيد من الفعالية على التحوي ت القائمة على  البرنامجبدف تكنولوجيا السالسل المغلقة.  -317

الجئ سوري يدفعون ثمن غذائهم  100 000النقد  وفي البرنامج التجريبي لمخيمي األزرق والزعتري باألردنص فصبح اآلن فكثر من 

وبدف البرنامج  سج  داخليا كام  عن كل معاملة  البرنامجبناء تمنح عن طريق منصة قائمة على الس سل المغلقة تعر  باسم لبنات ال

التجريبي يتمخض عن كثير من الفوائد األخرى كذلكص ومنها تحسين حماية بيانات المستخدمينص وتحسين مراقبة المخاطر الماليةص 

في المائة من رسوم المعام ت  98في ادخار  مجالبرناوزيادة سرعة إط ق عمليات المساعدة وزيادة الكفاءة من حيث التكلفة  وبدف 

مع الوكاالت  البرنامجدوالر فمريكي شهريا  ومن شأن تكنولوجيا الس سل المغلقة كذلك فن تجعل تعاون  40 000الماليةص فو 

 والشركاء اآلخرين فيسر وفكثر فمنا 

المستفيدين بالمعلومات المتعلقة بأسعار التجزئة في الوقت على الهواتف المتنقلة لتوصيل  للبرنامج"دليلي"  و فول تطبيق  –دليلي  -318

الفعلي  ويساعد  ذا التطبيق ال جئين السوريين في لبنان على الحصول على فكثر ما يمكن الحصول عليه من الرصيد الذي يتلقونه 

"دليلي" لألشخاص مقارنة  تطبيقويتيح على بطاقاتهم اللكترونية ويوفر معلومات جغرافية بشأن المتاجر القريبة وفسعار األغذية  

مستخدم  20 000  والتطبيق متاح حاليا في جميع فنحاء لبنان )فكثر من فصحابهاالمتاجر واألسعار ويوفر تقييمات دون ذكر فسماء 

 حاليا( وسيجرى توسيع نطاقه ليشمل ك  من األردن وكينيا 

 و برنامج فريد من نوعه يضع فرص اكتساب  EMPACTبرنامج   توصيل الالجئين بسوق العمل الرقمي – EMPACTبرنامج  -319

فقد فسهم برنامج  دخل في االقتصاد الرقمي العالمي على مقربة من الشباب المتضررين من الحروب فو األزمات االقتصادية 

EMPACT  برنامج تدريب طالب في لبنان والعراق عن طريق تزويد م بالمهارات الرقمية في إطار  2 400في تدريب فكثر من

                                                                                                      مخصص ومرك ز والعمل بشكل وثيق مع شبكة من المنظمات االستشرافية في القطاع الخاص  وشكلت النساء فكثر من نصف 

الخريجين  ومن بين الفوائد األخرى التي لوحظت حتى اآلن تحسن االعتماد على الذات من الناحية المالية وزيادة التماسك االجتماعي 

 حاليا على صقل  ذا النموذج الواعد للغاية ونشرب على نطاق واسع  البرنامجى المساعدات النسانية  ويعمل وانخفاض االعتماد عل

ص مع إط ق خطط فورية لتوسيع النطاق ليشمل شمال وشرق 2020طالب بحلول نهاية عام  20 000ويتمثل الهد  في الوصول إلى 

  ففريقيا 
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 تخطيط قوة العمل

  وقد فيد 2018مشروعا جديدا لتخطيط قوة العمل المؤسسية على المجلس التنفيذي بنهاية فكتوبر/تشرين األول  البرنامجعرض  -320

إلى مواصلة مواءمة قوة  البرنامجتوسيع نطاقه لتحقيق الفوائد المتوخاة منه  ويطمح  البرنامجفعضاء المجلس المشروع وطلبوا من 

 عمله مع احتياجات وفولويات عملياته 

 

 خطة قوة العمل المؤسسية :17الشكل 

 

 

وستعمل  االستراتيجية القطرية وسياساته الوظيفية  البرنامجويقوم  ذا النموذج على المهارات ويركز على المستقبل ويتوافق مع خطط  -321

التنمية إلى تطوير نتائج  ذا النموذج على تيسير تصميم مبادرات الموارد البشرية ذات الصلةص من تعيين الموظفين إلى التعلم و

 من البحث عن فرص استراتيجية  البرنامجالمهاراتص وتمكين 

 البرنامجودعما لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملةص استهل  على  ذا المشروع منذ السنة الماضية على مستويات مختلفة  البرنامجويعمل  -322

والموا ب والمهارات المناسبة لدعم وتحقيق الخطط مشروعا للمواءمة التنظيمية يهد  إلى ضمان توفر الهياكل التنظيمية 

ص من المقرر إنجاز 2019إلى تجريب نهجه فيما يتعلق بالتغذية  وفي عام  البرنامجص عمد 2018االستراتيجية القطرية  وفي عام 

لى االستثمار بالمستوى إ البرنامجالبرنامج التجريبي وزيادة الجهود لتشمل وظائف رئيسية فخرى  ولنجاز  ذب العمليةص سيحتاج 

 المناسب في إنشاء منصة تكنولوجية وفي الموارد البشرية المطلوبة 

 

الوظيفة فلف الوظيفة باء الوظيفة جيم

ألفالبلد 

باءالبلد 

جيمالبلد 

إدارة قوة العمل المؤسسية

خطط قوة العمل على المستوى القطري والقليمي والوظيفي  المدخالت•

التنوع والتوازن بين الجنسين والتنقل الوظيفي والجغرافي وتنمية المسارات الوظيفية  إدارة•

اإلدارة على المستوى القطري

االستراتيجية والتمويل  المدخالت•

 إدارة•

قوة العمل األساسية مقابل غير األساسية-

نيينتنمية المسارات الوظيفية للموظفين  الوط-

التوازن بين الجنسين-

اللغة-

البلد ألف

البلد باء

البلد جيم

االستراتيجية  المدخالت•

 إدارة•

قوة العمل األساسية مقابل غير األساسية-

تنمية المسارات الوظيفية للموظفين-

التوازن بين الجنسين-

اللغة-

اإلدارة على المستوى الوظيفي

الوظيفة فلف الوظيفة باء الوظيفة جيم

األدوات التمكينية

التكنولوجيا والتحليالت تنسيق العمليات المتعلقة بالموظفين اإلدماج في التخطيط التشغيلي

الحوكمة والملكيةالجارية إلى جانب نموذج محدد بشأن إدارة التغيير وإدارة المشروعات بدعم عن طريق 
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 المالحق

 الصفحة

 91 2018الرئيسية لعام  الملحق األول: األرقام

 93 2018في عام  المؤكدة المسا مات فلف: مجموع-الثاني الملحق

 96 (2018-2016باء: التمويل حسب الجهات المانحة )-الملحق الثاني

 99 منهجية تقدير األداء المؤسسي حسب الهد  االستراتيجيفلف: -الملحق الثالث

 103 منهجية تجميع النتائج على مستوى النواتج باء:-الملحق الثالث

 105 النتائج حسب الهد  االستراتيجي مقابل إطار النتائج المؤسسيةجيم: -الملحق الثالث

 113 (1)(*2021-2017إطار النتائج المؤسسية المنقح ) دال:-الملحق الثالث

 114 2018-2017فلف: تحول مؤشرات األداء الرئيسية -الملحق الرابع

 115 الرئيسية المؤسسيةتحليل مفصل لمؤشرات األداء  باء:-الملحق الرابع

 135 بشأن تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل فربع سنوات البرنامججيم: مؤشرات -الملحق الرابع

 139 (2)(*2020-2018لإلدارة ) البرنامجدال: خطة -الملحق الرابع

 140 2018 األول كانون/ديسمبر 31 بتاريخ البرنامج في الموظفون الخامس: الملحق

 141 2018عام  في األغذية من البرنامج : مشترياتالسادح الملحق

 146 2018-2015والفئة  القليم المباشرة حسب النفقات فلف:-السابع الملحق

 148 األمريكية( الدوالرات )آال  2018-2015والفئة البرامجية  والقليم البلد المباشرة حسب باء: النفقات-السابع الملحق

 152 2018-2015 والقليمص الخاصص البلدص وفئة الوضع المباشرة حسب النفقاتجيم: -السابع الملحق

 153 2018 عام في األحمر واله ل األحمر للصليب الدولية والحركة الحكومية غير المنظمات مع فلف: التعاون-الثامن الملحق

 154 (3)*2030باء: التعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها: تنفيذ خطة عام -الثامنالملحق 

 155 (4)جيم: تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها*-الملحق الثامن

 156 فلف: مؤشر المساواة بين الجنسين-التاسعالملحق 

 157 باء: خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة-الملحق التاسع

 

                                                      
 /download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP/0000099581متاح على الموقع:  (1)

 /download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP/0000050532متاح على الموقع:  (2)

 /download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP/0000037346متاح على الموقع:  (3)

 /download-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP/0000099587متاح على الموقع:  (4)

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099581/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050532/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037346/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099587/download/
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 2018األرقام الرئيسية لعام  الملحق األول:
 

 2018 2017 2016 

     عامة لمحة

 على القائمة والتحويالت األغذية توفير عبر المباشرة المساعدة تلقوا عدد األشخاص الذين

 السلع وقسائم النقد،

 (1)مليون 7 86

 

--- --- 

 82.2 88.9 مليون 9 84  (2)العمليات خ ل من

    منها )بم يين الدوالرات األمريكية( 

 17.6  18.7 17.4 النساء 

 14.5  15.5 15.3 الرجال 

 25.4  27.6 26.8 البنات 

 24.7  27.1 25.4 األوالد 

 1.8 5 2 مليون 8 1 االستئمانية الصناديق مشروعات خ ل من

    

 2018   2017  2016 

 توزيع األنشطة الرئيسية

 (2)ملخص العمليات

  

14.7/3.4/ 

13.1/53.7 
 مليون الجئ/عائد/مشرد داخليا/مقيم

/2 5/9 3 

61 3/15 8 

 /1 6/6 4 

59 1/15 1 

 5 3 8 3 الموزعة األغذية من متري طن مليون 9 3

1 76 

 السلع وقسائم النقد على القائمة التحوي ت من فمريكي دوالر مليار

  على الموزعة

 شخص مليون 24.5

 

 

 شخص مليون 2 19

 

 

 شخص مليون 3 14

 (2)األغذية على الحصول لدعم المشروطة غير الموارد تحويالت

 
 

52 2 
 عبر المشروطة غير الغذائية بالمساعدة تزويد م تم شخص مليون

  السلع وقسائم النقد على القائمة والتحوي ت األغذية توفير
62 2 54 5 

 (3)المدرسية الوجبات أنشطة

 

 4 16 3 18 الحصص الغذائية المنزلية/ الوجبات مدرسية تلميذ تلقوا مليون 4 16 

 
  

 منها

 البنات من المائة في 51

 

51 

 

50 

  

                                                      
األشخاص الذين قدمت المساعدة إليهم من خ ل فنشطة الصناديق االستئمانية والعمليات   2018يشمل مجموع عدد األشخاص الذين حصلوا على مساعدة في عام  (1)

 واقتصرت الحسابات في السنوات السابقة على األشخاص الذين قدمت المساعدة إليهم من خ ل العمليات 

 الستراتيجية القطريةص والبرامج القطرية/النمائيةص والعمليات الممتدة لإلغاثة والنعاشص وعمليات الطوارئص والعمليات الخاصة تشمل العمليات الخطط ا (2)

 تشمل فنشطة الوجبات المدرسية فنشطة العمليات وفنشطة الصناديق االستئمانية على حد سواء  (3)
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 2018األرقام الرئيسية لعام  الملحق األول:

 2018   2017  2016 

 (4)زاإليد/البشرية المناعة نقص وفيروس التغذية

 8.7 11.0 خاصا تغذويا دعما تلقوا األطفال من شخص مليون 9.7  

 
 4.1 5.3 تغذويا إضافيا دعما تلقين النساء من شخص مليون 6.1 

 
 0.3 

البشرية  المناعة نقص بفيروح المصابين من شخص مليون

 من البرنامج غذائية مساعدة تلقوا واليدز
0.4 0.3 

 
 1.9 

 معدالت تبلغ فيها التي والعشرين الخمسة البلدان من بلدان

اليدز فعلى  ومرض البشرية المناعة نقص فيروح انتشار

 من البرنامج مساعدة مستوياتها تلقت

8 11 

 (4)العي  كسب سبل ودعم األصول إنشاء نشطةف

 
10 

لتغطية  البرنامجمليون شخص تلقوا مساعدات غذائية من 

حاالت نقص األغذية العاجلة في نفس الوقت الذي حصلوا فيه 
على تدريب وفصول لبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة 

 الصدماتص ولتعزيز سبل كسب عيشهم 

9.9 10.5 

  (4)العمل في شراكة

 1 100 869 البرنامج مع عملت حكومية غير منظمة 837  

 الشركات من المقدم الدعم من فمريكي دوالر مليون 87  

  عينية و دايا نقدية مبالغ شكل على الخاصة والكيانات
84.8  77.2  

 22 22 احتياطي شريك 23  

 تم البرنامجو والزراعة األغذية منظمة بين مشتركة بعثات (5)4  

 الغذائي واألمن المحاصيل لتقدير إجراؤ ا
6 3 

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية بين مشتركة تقدير بعثات 4  

 إجراؤ ا تم البرنامجو ال جئين
4 5 

 (4)البرنامجات ومساعد النامية البلدان

 في في المائة من مشتريات األغذيةص من حيث الكميةص تمت 79  

 النامية البلدان
80 77 

 إلى المتعددة األطرا  وصلت النمائية الموارد من المائة في 96  

 التركز معايير بلدان
90 90 

 69 60 نموا البلدان فقل إلى وصلت النمائية الموارد من المائة في 53.2  

 جنوب ففريقيا بلدان إلى وصلت البرنامج موارد من المائة في 50.8  

 الصحراء
53 52 

 

                                                      
 لعمليات الخاصة تشمل العمليات الخطط االستراتيجية القطريةص والبرامج القطرية/النمائيةص والعمليات الممتدة لإلغاثة والنعاشص وعمليات الطوارئص وا (4)

تقارير ث ث بعثات منها: مدغشقر  لتقييم المحاصيل واألمن الغذائي ونشرت والبرنامجص فجريت فربع بعثات مشتركة بين منظمة األغذية والزراعة 2018في عام  (5)

                                                                        والجمهورية العربية السورية وجنوب السودان  ولم ي نشر تقرير ميانمار فبدا 
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 )دوالر أمريكي( 2018في عام  المؤكدة المساهمات : مجموعألف-الثاني الملحق

 موجهة متعددة األطراف مساهمات مساهمات متعددة األطراف المجموع الجهة المانحة 

حساب  المجموع 

االستجابة 

 العاجلة

 ميزانية

 حافظة قطرية

 مشروع

 إنمائي

 عملية

 طوارئ

 عملية ممتدة

 لإلغاثة واإلنعاش

 عملية

 خاصة

 *أخرى

      948 096 17   948 096 17 ففغانستان

      944 400 43   944 400 43 األفريقي التنمية مصر 

      766 58   766 58 فندورا

      135 95   135 95 فرمينيا

 785 324  944 598 1 949 883 1  680 286 39 366 26 514 174 28 872 268 71 فستراليا

   506 297 1   035 578   541 875 1 النمسا

      027 154   027 154 بنغ ديش

 778 777 2     815 314 2 569 370 5 631 960 10 224 053 16 بلجيكا

 290 063 9     611 398 4   901 461 13 بنن

دولة بوليفيا المتعددة 

 القوميات

323 492   323 492      

 605 250     372 194   977 444 البرازيل

      000 000 21   000 000 21 بوركينا فاسو

      285 476 8   285 476 8 بوروندي

      000 227 1   000 227 1 كمبوديا

 768 756 17 427 350 2 565 578 32 315 214 18 - 622 375 128 004 885 3 411 896 22 109 172 222 كندا

        000 20 000 20 شيلي

 000 600 2     030 844 28 000 500 000 200 1 030 644 32 الصين

      856 405   856 405 كولومبيا

      887 259   887 259 ديفوار كوت

      000 50   000 50 كرواتيا

        717 4 717 4 قبرص

    548 7  025 182   573 189 تشيكيا

 323 331 6   503 799 5  615 892 12  844 916 30 285 940 55 الدانمرك

      000 217   000 217 جيبوتي

      572 929   572 929 الجمهورية الدومينيكية

    037 37  527 114   564 151 إستونيا

 552 522 6 926 864 7 503 070 37 162 100 15 642 308 121 240 046 1   906 106 113 1 األوروبية المفوضية

 274 299  - 509 781 1  578 534 4  009 324 9 371 939 15 فنلندا

 003 971 5  264 862 704 578 951 724 192 908 18 625 76 625 76 738 121 27 فرنسا

 848 385 25 275 337 6 686 793 75 517 691 70 404 850 4 940 027 636 559 728 5 006 835 35 675 921 854 فلمانيا 

 395 949     341 374 4   737 323 5 غانا

      187 151   187 151 غواتيماال

      294 367   294 367 غينيا

      232 264   232 264 بيساو-غينيا

      243 853 26   243 853 26  ندوراح

        000 10 000 10 المجر

     222 340 727 726  737 477 686 544 1 آيسلندا

 389 46     000 960   389 006 1 الهند

 876 889 1  0   572 001 11 995 846 3 546 300 15 994 191 28 آيرلندا

        000 20 000 20 إسرائيل

 182 949 19     538 472 15   720 421 35 إيطاليا

 522 204 4 000 800 737 474 9 901 900 16 424 017 4 114 772 92  126 832 1 824 001 130 اليابان

        000 10 000 10 كازاخستان

   518 178      518 178 كينيا
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 )دوالر أمريكي( 2018في عام  المؤكدة المساهمات : مجموعألف-الثاني الملحق

 موجهة متعددة األطراف مساهمات مساهمات متعددة األطراف المجموع الجهة المانحة 

حساب  المجموع 

االستجابة 

 العاجلة

 ميزانية

 حافظة قطرية

 مشروع

 إنمائي

 عملية

 طوارئ

 عملية ممتدة

 لإلغاثة واإلنعاش

 عملية

 خاصة

 *أخرى

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية

258 189        258 189 

      000 000 51   000 000 51 الكويت

جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية 

447 880   447 880      

      237 408 6   237 408 6 ليسوتو

    248 93  813 200 181 107 181 107 242 401 ليختنشتاين

      088 35   088 35 ليتوانيا

 680 149 5 457 123  594 811 1  422 451 3 284 617 284 617 437 153 11 لكسمبرأ

      661 394   661 394 مدغشقر

 000 000 1        000 000 1 ماليزيا

        409 28 409 28 طةمال

 996 23  971 1   726 693   693 719 موناكو

      876 499   876 499 ناميبيا

      049 445   049 445 نيبال

 195 832  038 810   012 717 22  483 199 47 728 558 71  ولندا

   307 095 1   116 558  016 008 4 439 661 5 نيوزيلندا

      087 195   087 195 نيكاراغوا

   992 516 2      992 516 2 النيجر

    835 784     835 784 نيجيريا

 790 700 1 130 404  045 844 1  405 913 50  480 134 35 849 996 89 النرويج

 للتنمية األوبك صندوق

  الدولية

535 561   535 561      

      489 930 15   489 930 15 باكستان

 199 178       000 1 199 179 بنما

      603 494   603 494 بيرو

      911 26  000 10 911 36  الفلبين

      709 397   709 397 بولندا

      737 59  000 10 737 69 البرتغال

 991 875 24 450 180 539 698 1 866 101 4 204 269 448 477 45  136 157 9 634 760 85 **خاصة مانحة جهات

      000 242 3   000 242 3 قطر

 752 444 4 000 180 733 237 21 677 601 14 - 407 333 27  000 100 569 897 67 كوريا جمهورية

      386 60   386 60 رومانيا

 539 482 10  - 000 000 1 - 000 400 33   539 882 44 الروسي االتحاد

  000 910 8  798 742 200  160 255 38   959 907 247 السعودية العربية المملكة

      769 103 1   769 103 1 سيراليون

      914 246  000 15 914 261 سلوفاكيا

      248 57   248 57 سلوفينيا

   307 584      307 584 ففريقيا جنوب

      242 066 5   242 066 5 السودان جنوب

  096 117  685  490 892 5   271 010 6 إسبانيا

      954 6   954 6 النكا سري

      902 131 2   902 131 2 السودان

 499 411 3 151 938 2 638 651 9 667 998 3  442 738 31  701 446 96 097 185 148 السويد

 205 540 7 491 4 929 285 8 613 817 2  829 420 52 748 451 8 748 451 8 814 520 79 سويسرا

 165 101        165 101 تايلند

      000 210   000 210 ليشتي-تيمور
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 )دوالر أمريكي( 2018في عام  المؤكدة المساهمات : مجموعألف-الثاني الملحق

 موجهة متعددة األطراف مساهمات مساهمات متعددة األطراف المجموع الجهة المانحة 

حساب  المجموع 

االستجابة 

 العاجلة

 ميزانية

 حافظة قطرية

 مشروع

 إنمائي

 عملية

 طوارئ

 عملية ممتدة

 لإلغاثة واإلنعاش

 عملية

 خاصة

 *أخرى

      000 100 647 6 647 6 647 106 تركيا

 المتحدة األمم صندوق

 لمواجهة المركزي

 الطوارئ

138 632 047   91 203 705  20 235 268 18 322 978 7 782 593 1 087 503 

صناديق األمم المتحدة 

 المشتركة القطرية

64 403 497   23 661 899  26 135 813 6 971 255 7 634 530  

نافذة األمم المتحدة 

الموسعة الخاصة بنهج 

 توحيد األداء 

1 613 072   1 613 072      

 المتحدة األمم صناديق

األخرى  ووكاالتها

)باستثناء الصندوق 

المركزي لمواجهة 

 الطوارئ(

83 819 668   63 809 284 1 729 625 935 822 17 277 - 17 327 660 

صندوق األمم المتحدة 

  لبناء الس م

1 867 300   1 867 300      

 266 817 4 000 910 8  745 353 187  570 134 25   581 215 226 المتحدة العربية المارات

 395 202 3 416 996 4 338 461 54 045 404 99 229 039 3 445 254 402  442 746 51 309 104 619 المتحدة المملكة

 المتحدة الواليات

 األمريكية

2 540 587 539 10 000 000  1 938 669 161 5 545 600 260 248 892 295 752 839 19 903 574 10 467 473 

      729 299   729 299 الدولي البنك

      744 114 1   744 114 1 زامبيا

 086 224 201 516 437 79 865 262 580 758 105 957 300 825 20 805 306 121 5 978 616 28 695 098 420 025 261 380 7 المجموع الكلي

 
 والحسابات الخاصة والحساب العام فخرى: المسا مات المقدمة إلى الصناديق االستئمانية *

 ال تشمل مسا مات الجهات المانحة الخاصة المنح االستثنائية العينية مثل الحم ت الع نية **
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 )دوالر أمريكي( 2018-2016التمويل حسب الجهات المانحة للفترة باء: -الملحق الثاني

 2018 2017 2016 المجموع الجهة المانحة

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 موجهةمساهمات 

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف 

 948 096 17 ففغانستان
     

17 096 948 

 944 400 47 األفريقي التنمية مصر 
 

1 000 000 
 

3 000 000 
 

43 400 944 

 000 10 الجزائر
 

10 000 
    

 796 168 فندورا
 

61 375 
 

48 655 
 

58 766 

 000 50 األرجنتين
   

50 000 
  

 548 297 فرمينيا
 

100 417 
 

101 996 
 

95 135 

 358 094 43 514 174 28 524 218 36 330 919 28 863 543 55 482 840 27 070 791 219 فستراليا

 431 993 8 النمسا
 

6 584 272 
 

533 618 
 

1 875 541 

 312 18 فذربيجان
 

18 312 
    

 777 269 8 بنغ ديش
 

3 745 046 
 

4 370 704 
 

154 027 

 593 092 5 631 960 10 136 613 17 569 370 5 098 500 28 118 417 5 145 954 72 بلجيكا

 982 360 19 بنن
   

5 899 081 
 

13 461 901 

 106 8 بوتان
 

3 050 
 

5 056 
  

 420 970 دولة بوليفيا المتعددة القوميات
 

646 928 
   

323 492 

 000 3 000 3 والهرسك البوسنة
     

 688 775 11 البرازيل
 

599 599 
 

10 731 112 
 

444 977 

 020 170 بلغاريا
 

110 988 
 

59 032 
  

 000 000 21 بوركينا فاسو
     

21 000 000 

 381 655 11 بوروندي
 

1 661 436 
 

1 517 660 
 

8 476 285 

 000 681 3 كمبوديا
 

1 227 000 
 

1 227 000 
 

1 227 000 

 698 275 199 411 896 22 925 153 176 373 472 23 027 499 187 789 505 23 223 803 632 كندا

 030 444 31 000 200 1 109 718 71 000 100 2 997 708 16 000 650 1 136 821 124 الصين

 000 20 000 60  شيلي
 

20 000 
 

20 000 
 

 578 627 21 كولومبيا
 

764 612 
 

20 457 110 
 

405 856 

   790 140    790 140 الكونغو

 090 508 كوت ديفوار
   

248 202 
 

259 887 

 000 50 كرواتيا
     

50 000 

 338 4 325 13 قبرص
 

4 269 
 

4 717 
 

 261 121 467 692 تشيكيا
  

381 632 
 

189 573 

 440 023 25 844 916 30 022 689 36 844 916 30 347 620 15 789 791 30 286 958 169 الدانمرك

 000 217 جيبوتي
     

217 000 

 572 929 الجمهورية الدومينيكية
     

929 572 

الجماعة االقتصادية لدول 

 غرب ففريقيا

565 000 
   

565 000 
  

 000 5 000 5 إكوادور
     

 204 775 1 مصر
 

1 388 247 
 

386 958 
  

 644 131 2 السلفادور
 

1 800 000 
 

331 644 
  

 577 623 إستونيا
 

241 473 
 

230 541 
 

151 564 

     139 514  139 514 إسواتيني

   359 742  248 491 1  607 233 2 إثيوبيا

 505 571 384 2 األوروبية المفوضية
 

894 682 804 
 

376 781 794 
 

1 113 106 906 

 000 200  فارو جزر
   

200 000 
  

 361 615 6 009 324 9 697 044 14 912 943 10 017 384 22 912 943 10 909 255 74 فنلندا

 114 045 27 625 76 054 715 32 828 84 887 019 32 379 113 887 054 92 فرنسا

 517 91 غامبيا
   

91 517 
  

 669 086 819 006 835 35 208 492 893 661 007 32 580 018 857 333 716 27 459 156 665 2 فلمانيا

 737 323 5 غانا
     

5 323 737 

 141 450 غواتيماال
 

148 909 
 

150 045 
 

151 187 

 294 367      294 367 غينيا

 543 611 بيساو-غينيا
   

347 310 
 

264 232 

 457 311 1  ايتي
 

1 311 457 
    

 865 078 56  ندوراح
 

25 001 657 
 

4 223 965 
 

26 853 243 

 000 10 656 167 1 المجر
 

10 000 1 137 656 10 000 
 

 089 902 4 آيسلندا
 

723 041 440 000 2 194 361 477 737 1 066 949 

 959 017 4 الهند
 

2 005 181 
 

1 006 389 
 

1 006 389 

 224 516 إندونيسيا
 

516 224 
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 )دوالر أمريكي( 2018-2016التمويل حسب الجهات المانحة للفترة باء: -الملحق الثاني

 2018 2017 2016 المجموع الجهة المانحة

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 موجهةمساهمات 

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف 

مصر  التنمية للبلدان 

 األمريكية

100 000 
   

100 000 
  

 894 582 األحمر للصليب الدولية اللجنة
 

357 
 

582 537 
  

 448 891 12 546 300 15 627 167 14 632 262 18 499 455 11 962 928 10 714 006 83 آيرلندا

 000 20 000 60 إسرائيل
 

20 000 
 

20 000 
 

 322 915 94 إيطاليا
 

23 110 612 
 

36 382 990 
 

35 421 720 

 698 169 128 126 832 1 179 568 173 984 983 1 481 179 204 294 873 2 763 606 512 اليابان

 000 30 كازاخستان
 

10 000 
 

10 000 10 000 
 

 185 766 كينيا
 

581 421 
 

6 246 
 

178 518 

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية 

391 031 
 

132 842 
   

258 189 

 000 500 65 الكويت
 

9 000 000 
 

5 500 000 
 

51 000 000 

جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية

447 880 
     

447 880 

 675 211 15 ليسوتو
 

8 803 438 
   

6 408 237 

 374 232 2 ليبريا
 

2 232 374 
    

 061 294 181 107 318 304 561 97 060 251 717 98 897 152 1 ليختنشتاين

 959 129 ليتوانيا
 

44 759 
 

50 113 
 

35 088 

 153 536 10 284 617 920 590 8 898 534 641 017 8 787 133 1 683 430 29 لكسمبرأ

 661 187 4 مدغشقر
 

2 993 000 
 

800 000 
 

394 661 

 933 783 116 م وي
 

112 154 210 
 

4 629 723 
  

 000 000 3 ماليزيا
 

1 000 000 
 

1 000 000 
 

1 000 000 

 281 732 2 مالي
   

2 732 281 
  

 409 28 مالطة
    

28 409 
 

 000 000 3 المكسيك
 

2 000 000 
 

1 000 000 
  

 149 934 1 موناكو
 

303 043 
 

911 412 
 

719 693 

 000 140 12 موزامبيق
   

12 140 000 
  

 876 499 ناميبيا
     

499 876 

 649 576 1 نيبال
 

592 800 
 

538 800 
 

445 049 

 245 359 24 483 199 47 425 613 33 553 712 46 268 992 25 327 816 40 300 693 218  ولندا

 016 008 4 334 210 17 نيوزيلندا
 

4 008 016 3 532 863 4 008 016 1 653 423 

 100 542 1 نيكارغوا
 

1 327 013 
 

20 000 
 

195 087 

 712 314 8 النيجر
 

2 285 639 
 

3 512 081 
 

2 516 992 

 331 407 6 نيجريا
   

5 622 496 
 

784 835 

 369 862 54 480 134 35 379 674 66 744 265 33 703 409 40 452 115 28 126 462 258 النرويج

 561 735 1  الدولية للتنمية األوبك صندوق
 

100 000 
 

1 100 000 
 

535 561 

 109 170 91 باكستان
 

55 614 046 
 

19 625 573 
 

15 930 489 

 199 178 000 1 750 134 000 1 590 543 000 1 539 859 بنما

 775 450 1 بيرو
 

956 172 
   

494 603 

 911 46  الفلبين
  

10 000 
 

10 000 26 911 

 207 690 2 بولندا
 

1 197 433 
 

1 095 065 
 

397 709 

 000 10 389 343 البرتغال
 

205 579 58 072 10 000 59 737 

 498 603 76 136 157 9 175 865 75 832 173 8 538 794 71 215 226 6 394 820 247 خاصة مانحة جهات

 623 280 6 قطر
 

532 650 
 

2 505 973 
 

3 242 000 

 024 135 141 كوريا جمهورية
 

39 398 114 200 000 33 639 341 100 000 67 797 569 

 637 173 رومانيا
 

113 250 
   

60 386 

 539 582 115 الروسي االتحاد
 

37 000 000 
 

33 700 000 
 

44 882 539 

 969 672 35 916 51 930 932 291 السعودية العربية المملكة
 

8 300 087 
 

247 907 959 

 599 767 4 سيراليون
 

3 137 620 
 

526 210 
 

1 103 769 

 050 617 سلوفاكيا
 

340 136 15 000 
 

15 000 246 914 

 501 277 سلوفينيا
 

117 519 
 

102 734 
 

57 248 

 636 274 4 ففريقيا جنوب
   

3 690 329 
 

584 307 

 242 816 30 السودان جنوب
   

25 750 000 
 

5 066 242 

 531 011 16 إسبانيا
 

5 298 013 
 

4 703 247 
 

6 010 271 
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 )دوالر أمريكي( 2018-2016التمويل حسب الجهات المانحة للفترة باء: -الملحق الثاني

 2018 2017 2016 المجموع الجهة المانحة

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 موجهةمساهمات 

 متعددة األطراف

 مساهمات

 متعددة األطراف

 مساهمات موجهة

 متعددة األطراف 

 914 799 النكا سري
 

784 809 
 

8 151 
 

6 954 

 902 311 2 السودان
   

180 000 
 

2 131 902 

 397 738 51 701 446 96 377 480 46 679 692 70 932 780 42 660 116 79 744 255 387 السويد

 066 069 71 748 451 8 929 353 63 252 674 6 920 887 60 206 518 6 121 955 216 سويسرا

 056 414 تايلند
 

107 021 
 

205 871 
 

101 165 

 000 210 ليشتي-تيمور
     

210 000 

 647 106 تركيا
    

6 647 100 000 

 407 083 1 فوغندا
 

1 083 407 
    

 المتحدة األمم صندوق

 الطوارئ لمواجهة المركزي

403 915 288 
 

122 092 323 
 

143 190 918 
 

138 632 047 

صندوق األمم المتحدة المشترك 

 لألنشطة النسانية

18 357 958 
 

18 357 958 
    

صناديق األمم المتحدة القطرية 

 المشتركة

97 610 558 
   

33 207 061 
 

64 403 497 

الصندوق المركزي لمواجهة 

 الطوارئ

200 257 
 

200 257 
    

نافذة األمم المتحدة الموسعة 

 الخاصة بنهج توحيد األداء

35 219 070 
 

30 886 292 
 

2 719 706 
 

1 613 072 

صندوق األمم المتحدة لمواجهة 

 الطوارئ

12 548 341 
 

12 548 341 
    

 المتحدة األمم صناديق

)باستثناء  األخرى ووكاالتها

الصندوق المركزي لمواجهة 

 الطوارئ(

198 989 086 
 

66 670 381 
 

48 499 037 
 

83 819 668 

صندوق األمم المتحدة لبناء 

 الس م

3 353 765 
 

350 000 
 

1 136 465 
 

1 867 300 

 885 426 237 المتحدة العربية المارات
 

6 097 008 
 

5 114 296 
 

226 215 581 

 867 357 567 442 746 51 823 576 536 442 746 51 580 066 305 443 915 50 597 409 563 1 المتحدة المملكة

   378 360    378 360 جمهورية تنزانيا المتحدة

 539 587 530 2 000 000 10 365 362 506 2 000 000 5 328 994 010 2 000 000 4 232 944 066 7 األمريكية المتحدة الواليات

 729 814 9 الدوليالبنك 
 

6 365 000 
 

3 150 000 
 

299 729 

 744 114 1  466 124 1  640 680  850 919 2 زامبيا

 095 195 3 زمبابوي
 

3 195 095 
    

 330 162 960 6 695 098 420 651 262 694 5 961 893 381 729 493 559 5 394 976 362 760 887 378 19 المجموع الكلي
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 منهجية تقدير األداء المؤسسي حسب الهدف االستراتيجيألف: -الملحق الثالث

 األدلة قاعدة

القطرية السنوية والتقارير  التقارير في المقدمة الرصد بيانات إلى والنمائية النسانية النتائج تحقيق في البرنامج مسا مة تقدير يستند

 ت درج والقليمية  ولم القطرية ( للعمليات2021-2017)للبرنامج مقابل إطار النتائج المؤسسية  2018لعام  المشروعات الموحدة عن

 مستوى على كبير تغيير في لبيان جدا قصير الزمني الطار ألن 2018 عام بنهاية فقل فو فشهر ستة لمدة العاملة المشروعات نتائج

 المتابعة  سياق في الرصد قيم ألغراض عليها التعويل يمكن األساح لخط بيانات لجمع فو الحصائل

 اإلجراء الخاص بتقدير أداء برامج البرنامج

 المشروعات مستوى على الحصائل مؤشر أداء تقدير – 1الخطوة 

 العمليات: مستوى على الحصائل مؤشر فداء لتحليل ث ثي نهج ي ستخدم

  تقيم العمليات القطرية في البلدان المشمولة بخطط استراتيجية قطرية على فساح األ دا  السنوية للمؤشر المحددة في

 األطر المنطقية الخاصة بالبلد  

  المغلقة على فساح ف دا  المؤشر المحددة لنقطة نهاية المشروعص و ي مبينة في األطر المنطقية                      يقي م فداء المشروعات

 للمشروعات 

 الشكل يبين وكما السنوية  الرئيسية المراحل إنجازات حيث من المحرز التقدم يراعى في تقييم فداء المشروعات الجارية 

 والهد  األساح خط قيم بين خطي استكمال إلى استنادا 2018 لعام  ذب الرئيسية المراحل إنجازات      ح سبت فدنابص

  (1)المشروع  لنهاية المحدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باأل دا  السنوية المحددة  2017وفيما يتعلق بعمليات برامج الفرص االستراتيجيةص تقارن قيم مؤشرات الحصائل التي جمعت في عام 

بشأن المشروعات المغلقة بأ دا  نهاية  2017الحصائل التي جمعت في عام  في األطر المنطقية القطريةص وتقارن قيم مؤشرات

 السنوية الرئيسية المراحل بإنجازات األحدث القيم تقارن الجاريةص المشروعات لتحديد مدى تحقق النتائج  وفيما يتعلق بالمشروعات

                                                      
 وتؤخذ الرئيسية؛ المراحل إنجازات تحديد إلى حاجة ال التغذويص التعافي معدل فو السنوي التسجيل متوسط قبيل من التغيرص متوسط تقيس التي للمؤشرات بالنسبة (1)

 المنطقي  إطارب في المحددة المشروع لنهاية المستهدفة القيمة تعادل باعتبار ا مفتوح ما لمشروع 2018 لعام المستهدفة القيم

201 201 201     

     

           

X

X
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       س
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ما إذا كان يحقق  )في األ دا  تحقيق نحو الصحيح المسار يمضي في المشروع كان إذا ما وإظهار 2017 عام في المحرز التقدم لتحديد

 مستوى األداء المتوقع(  

 :فدناب المبين النحو على والرمادي واألحمر واألصفر األخضر األلوان المشروعات حسب الحصائل مؤشر فداء درجات      س ل م ويستخدم

 المتطلبات الوصف الدرجة
 

فو المشروع  االستراتيجية القطريةتحقيق  د  عملية الخطة 

المتوائم مع إطار النتائج المؤسسية فو المضي في المسار الصحيح 

 نحو تحقيق الهد  

 من المائة في 10 في حدود المؤشر عمليات الخطط االستراتيجية القطرية: قيمة

 المستهد  السنوي

 لنهاية المحدد الهد  من المائة في 10 ضمن المؤشر قيمة :المغلقة المشروعات

 المشروع

 لعام الرئيسية المرحلة من المائة في 10 ضمن المؤشر قيمة :الجارية المشروعات

2018 

 

تحقيق بعض التقدم في عملية الخطة االستراتيجية القطرية فو 

المشروع المتوائم مع إطار النتائج المؤسسيةص ولكن من دون 

 بطيئة  تحقيق الهد  فو المضي بخطى

 90و المائة في 50 المؤشر تتراوح بين عمليات الخطط االستراتيجية القطرية: قيمة

 من المستهد  السنوي المائة في

 الهد  من المائة في 90و المائة في 50 بين المؤشر المغلقة: قيمة المشروعات

 المشروع لنهاية المحدد

 المرحلة من المائة في 90و المائة في 50 بين المؤشر قيمة :الجارية المشروعات

  2018لعام  الرئيسية

 

تحقيق تقدم بطيء للغاية في عملية الخطة االستراتيجية القطرية 

فو المشروع المتوائم مع إطار النتائج المؤسسية فو عدم تحقيق في 

 تقدمص فو حدوث تراجع  

 في 90و المائة في 50 بين المؤشر عمليات الخطط االستراتيجية القطرية: قيمة

 من المستهد  السنوي المائة

 المحدد الهد  من فقل فو المائة في 50 تساوي المؤشر قيمة :المغلقة المشروعات

 المشروع لنهاية

 المرحلة من فقل فو المائة في 50 تساوي المؤشر قيمة :الجارية المشروعات

 2018لعام  الرئيسية

 

 القيم فو األساح خط قيم فن فو 2018 لعام المشروع مؤشر قيمة عن       ي بل غ لم  التقدم لرصد كافية غير المتوفرة البيانات

 موجودة غير المستهدفة

 المؤسسي المستوى على الحصائل مؤشر أداء تقدير – 2الخطوة 

لألداء على المستوى القطري  العامة الدرجة لتحديد المشروعات/العمليات درجات            ي حسب متوسط الحصائلص مؤشرات من كل ألغراض

وفي حال عدم توفر البيانات عن فكثر من نصف المشروعات المطلوبة لإلب أ عن مؤشر معين  (2)بأسرب  البرنامجعلى نطاق 

  ككل البرنامجللداللة على فن قاعدة األدلة غير كافية الستخ ص النتائج حول فداء  "رمادي"فإن الدرجة الكلية  ي  (3)صللحصائل

  

                                                      
 .المركزي ل تجاب م ئما مقياسا يعتبر ال المتوسط فإن الترتيبيص المستوى بيانات على ينطبق الدرجات      س ل م ألن نظرا (2)

 .المنطقي إطارب في المدرجة المؤشرات عن يبلغ فن المشروع          ي توقع من (3)

 
 أخضر

 أحمر

 رمادي

 

 أصفر

                                                               

               
                               

                                                              

                                                                                                 

               

تحدد األداء العام لمؤشر الحصائل
 فو فكثر    على فن يكون معدل الب أ عن المشروع بنسبة  



 101 الم حق|  2018 لعام السنوي األداء تقرير

 

  االستراتيجية باألهداف عالقته حيث أداء مؤشر الحصائل من تقدير – 3 الخطوة

ي                                                                                                                             يوضع في االعتبار مدى موثوقية وتمثيلية المؤشر عند تجميع الدرجات على مستوى الحصائل المؤسسية  وت ستخدم مؤشرات الحصائل الرئيسية ف

للحصائل  ويتم حساب تصنيف فداء األ دا  االستراتيجية الخمسة مقابل إطار ( في حساب النتيجة العامة 2021-2017إطار النتائج المؤسسية )

 النتائج المؤسسية على فنه متوسط الدرجات على مستوى الحصائل المؤسسية 

  : القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية1الهدف االستراتيجي 

  : درجة االسته ك الغذائي1-1-1

  : مؤشر استراتيجيات التصدي1-1-2

  : حصة النفقات الغذائية1-1-3

  نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة األصول :1-1-4

  النساء –الحد األدنى من التنوع الغذائي : 1-1-5

  التغذية –درجة االسته ك الغذائي : 1-1-6

  شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول 23-6: نسبة األطفال الذين تتراوح فعمار م بين 1-1-7

  : مؤشر فسعار األغذية1-2-1

  : سجل القدرة على القضاء على الجوع1-3-1

  : مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ1-3-2

  اإلبالغ منهجية قيود

 التي يتم جمعها تباين نوعية البيانات 

  ص ومنها البيانات التي يجمعها آخرون مثل البرنامجت ستخدم مجموعة واسعة من مصادر البيانات لرصد فداء مشروعات

 محدودة على نوعية بعض البيانات   البرنامج الحكومات والمنظمات الدولية النظيرة  ولذا فإن سيطرة

  مسؤولية مباشرة عن جمع البياناتص تتباين دقة البيانات وشمولها مسؤوال البرنامجحتى في الحاالت التي يكون فيها 

في بيئات محفوفة بتحديات وتعتريها تقلبات وتفرض فيها قيود على سبل الوصولص البرنامج  التمثيلي  وغالبا ما يعمل

  (4)سريع في البيانات  األمر الذي يحد  من جمع البياناتص كما يعمل في فماكن يمكن فن تؤدي فيها تحركات السكان تقادم

  وفزيلت من  2018لم توضع اللمسات األخيرة على بعض المؤشرات التي فدخلت حديثا في إطار النتائج المؤسسية لعام

 (  ويؤثر ذلك على جمع البيانات ويجعل بعض النتائج غير قاطعة  2021-2017إطار النتائج المؤسسية المنقح )

 للمقارنةاتساق البيانات وصالحيتها 

  صدرت مذكرات إرشادية منهجية بشأن مؤشرات إطار النتائج المؤسسية للمساعدة على ضمان االتساق في القياح عبر

العمليات وللتمكين من تجميع النتائج على نحو ذي مغزى  وس مح باستخدام خيارات حساب بديلة مع بعض المؤشراتص 

البديلة في حال عدم كفاية موارد المشروع الستخدام الطريقة الموصى بها  مثل التقنيات المكتبية فو تقنيات فخذ العينات 

 ويؤثر ذلك على إمكانية مقارنة البيانات ألن الطرق البديلة تولد قياسات فقل موثوقية 

  لم تقم العملياتص التي تقدم معلومات عن النتائج على مستوى النواتجص بالب أ دائما عن بيانات مقابلة على مستوى

الحصائل ألن جمع البيانات ألغراض مؤشرات الحصائل يمكن فن يتصف بقدر فكبر من الصعوبة  وفدى ذلك إلى 

                                                      
 في واستخدامها األدلة جودة المعنونة "عدم كفاية األدلة؟ 2014 لعام )ALNAP (النساني العمل مجال في واألداء للمساءلة اليجابي التعلم شبكة دراسة تتناول (4)

 .بالبرنامج جيدة ذات صلة رصد بيانات النساني" بالوصف العوامل األخرى التي تجعل من الصعب جمع العمل
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ككلص سواء على مستوى النواتج فو على مستوى الحصائل  ولذا  البرنامج فوارق في قاعدة األدلة المتوفرة حول نتائج

 ألداء في كامل سلسلة النتائج  فإنه يتعين التحلي بالحذر عند تفسير األنماط الملحوظة في ا

  بالنسبة للمشروعات التي تتواءم مع إطار النتائج المؤسسيةص فعيدت مواءمة مؤشرات إطار النتائج المؤسسية وفقا

 لأل دا  االستراتيجية لطار النتائج المؤسسية لتوفير نص سردي موحد  

 للبرنامجوبالنظر إلى القيود المبينة فع ب فيما يخص جودة بيانات المستوى التشغيلي للبرامج وموثوقيتها واكتمالهاص فإن النتائج المجمعة 

 في الجزء الثالث ليست سوى تقديرات   البرنامجككل والمعروضة على نطاق 
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 منهجية تجميع النتائج على مستوى النواتجباء: -الملحق الثالث

 إجراء لتقدير أداء البرنامج على مستوى النواتج

ترد فدناب عملية نقل النتائج من الخطط االستراتيجية القطرية والمشروعات المتوائمة مع إطار النتائج المؤسسية إلى المستوى المؤسسي 

 ككل  البرنامجللحصول على تصنيفات لألداء على نطاق 

 المشروعات مستوى على النواتج مؤشرات بيانات – 1الخطوة 

المتعلقة بمؤشرات النواتج على مستوى المشروعات في التقارير الموحدة عن المشروعات بشأن العمليات ترد البيانات المقررة والفعلية 

                                                                                                وت عب  ر البيانات التي ي نظر فيها ألغراض تجميعها وإدراجها في تقرير األداء السنوي عن بيانات مؤشرات  2018القطرية والقليمية لعام 

 روعات التي يتم نشر ا النواتج وفقا للتقارير الموحدة عن المش

 المؤسسي المستوى على النواتج مؤشرات بيانات تجميع – 2الخطوة 

ع البيانات المقد مة في فرادى التقارير وفقا للنواتج المحددة في إطار النتائج المؤسسية   وترتبط  ذب النواتج بحصائل محددة للبرنامج ت جم 

 في إطار ف دا  استراتيجية محد دة 

 

يمكن  أو ()عدد آليات التنسيق الوطنيةلكل ناتج من النواتج مؤشرا واحدا فو فكثر  و ذب المؤشرات يمكن فن تكون محددة  البرنامجوحد د 

 )مثل عدد األصول التي تقوم األسر فو المجتمعات المحلية ببنائها فو إص حها فو صيانتهاص حسب النوع ووحدة القياح( فن تكون عامة 

 

نظامه  البرنامجت المحددة مباشرة من فرادى التقارير الموحدة عن المشروعات  وفيما يتعلق بالمؤشرات العامةص فعد وت جمع المؤشرا

الخاص بالب أ بحيث تترجم فيه تلك المؤشرات إلى قائمة بمؤشرات فكثر تحديدا يمكن تجميعها مباشرة من التقارير الموحدة عن 

فن عدد األصول التي تقوم األسر والمجتمعات المحلية ببنائها فو إص حها فو صيانتهاص حسب المشروعات )من ذلك على سبيل المثال 

إص حهاص وعدد  كتارات األراضي التي تمت زراعتهاص /النوع ووحدة القياحص تترجم إلى عدد الجسور وقنوات المياب التي تم إنشاؤ ا

 وما إلى ذلك( 

 

مجموع النتائج المستخلصة من البيانات على مستوى المشروعات )حسب ما  و وارد في التقارير والتجميع بالنسبة لمعظم المؤشرات  و 

دة على نسب مئويةص ي مثل التجميع متوسطا مرجحا ي حسب باستخدام منهجيات  الموحدة عن المشروعات(  وفيما يتعلق بالمؤشرات المعتم 

 خاصة بالمؤشرات 

 المؤسسي مستوىال على النواتج أداء تقييم – 3الخطوة 

ع القيم المقررة والفعلية لكل مؤشر من مؤشرات النواتجص ت حسب نسبة مئوية لإلنجاز وي رمز لها بلون ممي  ز وفقا للجدول ا لوارد حالما ت جم 

د تصنيفا لمستوى النتائج المتحققةص وواحد يعتر  بأن عدم توا :فدناب  ويشمل ذلك فربعة سيناريو ات محتملة فر بيانات يحول ث ثة ت حد  

 دون إرساء ادعاءات إنجاز ذات مصداقية 
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 المتطلبات الدرجة

  

 أخضر

 

عة تدخل ضمن حدود   في المائة من القيم المقررة المجمعة 10النتائج الفعلية المجم 

 

 أصفر

 

عة فكثر من  عة 90في المائة وفقل من  50النتائج الفعلية المجم   في المائة من القيم المقررة المجم 

 

 أحمر

 

عة فقل من   في المائة من القيم المقررة المجمعة 50النتائج الفعلية المجم 

 

 رمادي

 

 مشروعات 5الب أ عن مؤشر الناتج موضوع التحليل في فقل من 
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 )1(النتائج حسب الهدف االستراتيجي مقابل إطار النتائج المؤسسية جيم: –الملحق الثالث

 

 الحصول على األغذيةالقضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية  – 1الهدف االستراتيجي 
 

 

 : استمرار/تحسين حصول األسر واألفراد على الغذاء الكافي1-1حصيلة ال

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  في المائة 87 54 62 درجة االسته ك الغذائي 1-1-1

  في المائة 86 38 44 التصدي مؤشر استراتيجيات 1-1-2

  في المائة 80 24 30 حصة النفقات الغذائية 1-1-3

نسبة السكان في المجتمعات المحلية  1-1-4

المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن 

 قاعدة األصول

  في المائة 80 8 10

  المائةفي  67 10 15 النساء –الحد األدنى من التنوع الغذائي  1-1-5

  في المائة 77 17 22 التغذية –درجة االسته ك الغذائي  1-1-6

 نسبة األطفال الذين تتراوح فعمار م بين 1-1-7

 شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول 6-23
  في المائة 50 6 12

 

 األسواق: استقرار/تعزيز توافر األغذية المالئمة والميسورة التكلفة في 2-1 الحصيلة

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 ال تنطبق - - - مؤشر فسعار األغذية 1-2-1

  

                                                      
 (1) *B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/4  

 االستراتيجي الهدف حسب العام األداء 
 

 

 األداء األهداف االستراتيجية

 الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية القضاء على -1
  

 تحسين التغذية -2
  

 تحقيق األمن الغذائي -3
  

 دعم تنفيذ ف دا  التنمية المستدامة -4
  

 إرساء الشراكات لتحقيق نتائج ف دا  التنمية المستدامة -5
  

https://docs.wfp.org/api/documents/08a18187b35b43899082777268342fab/download/


 106 الم حق|  2018 لعام السنوي األداء تقرير

 

 الضعفاء واستهدافهم ومساعدتهم تغذويا السكان: تعزيز قدرات القطاعين االجتماعي والعام لتحديد 3-1الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 بيانات غير كافية 33% 1 3 سجل القدرة على القضاء على الجوع 1-3-1

 بيانات غير كافية 20% 1 5 مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ 1-3-2

 

  تحسين التغذية: 2الهدف االستراتيجي 

 

 : تحسين استهالك األغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات بين األفراد المستهدفين1-2الحصيلة 

البلدان التي أبلغت عن  البلدان  ات الصلة مؤشرات الحصائل

 بيانات كافية 

 درجة األداء معدل اإلبالغ

 نسبة السكان المؤ لين الذين يشاركون في البرنامج )التغطية( 2-1-1
47 36 %81  

نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كا  من  2-1-2

 عمليات التوزيع )االمتثال(

38 28 %74  

شهرا ويتلقون  23-6نسبة األطفال الذين تتراوح فعمار م بين  2-1-3

 الحد األدنى من الغذاء المقبول

36 30 %83  

 األداء في ع ج سوء التغذية الحاد المعتدل: 2-1-4
    

 معدل التعافي 
34 30 %88  

 معدل الوفيات 
33 30 %91  

 التخلف عن الع ج 
34 31 %91  

 عدم االستجابة 
33 30 %91  

 النساء –الحد األدنى من التنوع الغذائي  2-1-5
24 18 %75  

 

 : تحسين سالسل القيمة لألغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات2الحصيلة 

البلدان  ات  الحصائل مؤشرات

 الصلة

 عن أبلغت التي البلدان

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 بيانات غير كافية 0% 0 2 نسبة الزيادة في إنتاج األغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات 2-2-1

 

 واستهدافهم ومساعدتهم تغذويا: تعزيز قدرات القطاعين االجتماعي والعام لتحديد السكان الضعفاء 3-2الحصيلة 

البلدان  ات  الحصائل مؤشرات

 الصلة

 عن أبلغت التي البلدان

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  100% 3 3 سجل القدرة على القضاء على الجوع 2-3-1
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  تحقيق األمن الغذائي – 3الهدف االستراتيجي 

 

 الحيازات الصغيرة ومبيعاتهم: زيادة إنتاجية أصحاب 1-3الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

نسبة المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة من الذكور/الناث  3-1-1

الذين يبيعون من خ ل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها 

 البرنامج

17 13 %76  

 معدل خسائر ما بعد الحصاد 3-2-1
 بيانات غير كافية %29 2 7

قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من  3-1-3

 البرنامجخ ل نظم التجميع التي يدعمها 

20 15 %75  

المشتراة من نظم التجميع المناصرة  البرنامجنسبة فغذية  3-1-4

للمزارعين فصحاب الحيازات الصغيرةص حسب جنس المزارع ونوع 

 البرنامج

 ال تنطبق - - -

 درجة االسته ك الغذائيص حسب جنس رب األسرة 3-1-5
19 14 %74  

 مؤشر استراتيجيات التصدي 3-1-6
13 8 %62  

 حصة النفقات الغذائية 3-1-7
19 14 %74  

نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن  3-1-8

 جني فوائد بفضل تحسن قاعدة األصول

15 10 %67  

نسبة المزارعين فصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين  3-1-9

الذين يبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل تغذويةص حسب جنس 

 المزارعين فصاحب الحيازات الصغيرة

7 5 %71  

 النساء –الحد األدنى من التنوع الغذائي  3-1-10
 بيانات غير كافية %43 3 7

شهرا  23-6نسبة األطفال الذين تتراوح فعمار م بين  3-1-11

 ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول

 ال تنطبق - - -

 التغذية –درجة االسته ك الغذائي  3-1-12
 بيانات غير كافية %38 3 8

 

 زيادة الكفاءات في التجميع المناصر ألصحاب الحيازات الصغيرة في سالسل القيمة الغذائية :2-3الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

نسبة التخلف عن التوريد في عقود الشراء المناصرة للمزارعين  3-2-1

ص حسب السبب ونظام للبرنامج فصحاب الحيازات الصغيرة التابعة

 التجميع

 ال تنطبق - - -

 

 زيادة توافر السلع والخدمات العامة المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة: 3-3الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 : سجل القدرة على القضاء على الجوع3-3-1
 ال تنطبق - - -
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 : تحسين تكيف األسر مع التغيرات المناخية والصدمات األخرى وقدرتها على الصمود أمامها1-4الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 درجة االسته ك الغذائيص حسب جنس رب األسرة 1-1-4
15 12 %80  

 مؤشر استراتيجيات التصدي 4-1-2
12 10 %83  

 حصة النفقات الغذائية 4-1-3
5 4 %80  

نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن  4-1-4

 جني فوائد بفضل تحسن قاعدة فصول سبل كسب العيش

9 8 %89  

نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن  4-1-5

 جني فوائد بيئية

 بيانات غير كافية %0 0 2

المستهدفة التي يوجد فيها دليل على تحسن نسبة المجتمعات المحلية  4-1-6

 القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية

7 4 %57  

 النساء –الحد األدنى من التنوع الغذائي  4-1-7
 بيانات غير كافية %100 1 1

 التغذية –درجة االسته ك الغذائي  4-1-8
 بيانات غير كافية %50 2 4

شهرا الذين  23فشهر و 6تتراوح فعمار م بين نسبة األطفال الذين  4-1-9

 يتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول

 ال تنطبق - - -

 

 : دعم وظائف وخدمات الن ظم الغذائية التجارية الشاملة للجميع2-4الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

نسبة خفض تكاليف سلسلة المداد في المجاالت التي يدعمها  4-2-1

 البرنامج

 ال تنطبق - - -

 

 تحسين توافر السلع والخدمات العامة المعززة للنظام الغذائي 4-3

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 ال تنطبق - - - سجل القدرة على القضاء على الجوع 4-3-1

 ال تنطبق - - - مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ 4-3-2
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 دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة : 4الهدف االستراتيجي 
 

 

المحليون، بهدف تحديد السكان الذين : تعزيز قدرات مؤسسات ونظم القطاعين العام والخاص، بما في  لك المستجيبون 1-5الحصيلة 

 يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن الضعف الغذائي واستهدافهم ومساعدتهم.

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 غير كافيةبيانات  25% 1 4 سجل القدرة على القضاء على الجوع 5-1-1

 

 : تلبية طلب الشركاء على الخدمات  ات الجودة2-5الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

 بيانات غير كافية 50% 2 4 معدل رضا المستخدمين5-2-1

 

 للجميع والمستدامة لسياسات األمن الغذائي والتغذية التي تحظى بالدعم: عمليات اإلصالح الشاملة 1-6الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

نسبة القطاعات المستهدفة والهيئات الحكومية المشاركة في تنفيذ  6-1-1

 االستعراضات االستراتيجية للقضاء على الجوع التوصيات المستمدة من 

 بيانات غير كافية %100 3 3

نسبة القطاعات المستهدفة والهيئات الحكومية المشاركة في تنفيذ  6-1-2

 التوصيات المستمدة من االستعراضات االستراتيجية للقضاء على الجوع 

 بيانات غير كافية %100 2 2

 

 األمن الغذائي والتغذية  ات األولوية والمنفذة: إصالحات سياسات 2-6الحصيلة 

 عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

  كافية بيانات

 األداء درجة اإلبالغ معدل

عدد الخطط والسياسات واللوائح والنصوص التشريعية الجديدة  6-2-1

 فو المحسنة من فجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية

 بيانات غير كافية %100 1 1
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 إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة  5الهدف االستراتيجي 
 

 

 الخاص(: زيادة إمكانية حصول الحكومات على الموارد المالية )من خالل شراكات القطاع العام، والقطاع الخاص، والشراكات بين القطاعين العام و1-7الحصيلة 

 بيانات عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

 كافية

 األداء درجة اإلبالغ معدل

فعالية األدوات المالية لتعزيز الصمود وإدارة المخاطر  7-1-1

 )حسب االستعراض النوعي(

 ال تنطبق - - -

 

 تعزيز منصات التنسيق المشتركة 8-1

 بيانات عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

 كافية

 األداء درجة اإلبالغ معدل

  80% 12 15 معدل رضا المستخدمين 8-1-1

 

 غيلية األخرى: تعزيز الشراكات االستراتيجية مع القطاعين العام االفتراضات والخاص، والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، والجهات الشريكة التش2-8الحصيلة 

 بيانات عن أبلغت التي البلدان البلدان  ات الصلة الحصائل مؤشرات

 كافية

 األداء درجة اإلبالغ معدل

فعالية الشراكات واتساقها ونتائجها )حسب  8-2-1
 االستعراض النوعي(

 ال تنطبق - - -

 

 تحويل الموارد المشروطة  2-تحويل الموارد غير المشروطة وألف 1-فئات النواتج: ألف

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  86.7 87 : عدد النساء والرجال واألوالد والبنات الذين يتلقون الغذاء/تحوي ت قائمة على النقد/قسائم السلع )بالم يين(1-فلف

  3.9 5.5                                             كمية األغذية المقد مة )بم يين األطنان المترية( 2-فلف

لة إلى المستفيدين المستهدفين )بم يين الدوالرات األمريكية(مجموع المبالغ النقدية  3-فلف   1 080 1 698                                                              المحو 

 مجموع قيمة القسائم )معبرا عنها بكمية األغذية/النقد( التي يستبدلها المستفيدون المستهدفون 4-فلف

 )بم يين الدوالرات األمريكية(
062 1 666 

 

عة 5-فلف   4 785 847 5 042 086                                  كمية المواد غير الغذائية الموز 

  126 542 133 983 عدد المواقع المؤسسية المتلقية للمساعدة 6-فلف

 2 162 2 240 عدد متاجر التجزئة المشاركة في برامج التحوي ت القائمة على النقد 7-فلف
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 توفير األغذية المغذية -فئات النواتج: باء

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  235 164 325 601                                       كمية األغذية المقواة المقد مة )طن متري( 1-باء

  324 492 641 128                                               كمية األغذية المغذية المخصصة المقد مة )طن متري( 2-باء

 توفير تنمية القدرات والدعم التقني -فئات النواتج: جيم

 الفعلي المقرر مؤشرات النواتج
%  

 المتحقق

بينعدد األشخاص  1-جيم   106 710 605 778          المدر 

  552 45 385 40                                 عدد فنشطة تنمية القدرات المقد مة 2-جيم

 إنشاء األصول  –فئات النواتج: دال 

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

عدد األصول التي تم بناؤ ا فو إص حها فو صيانتها من جانب األسر والمجتمعات المحلية المستهدفةص  1-دال

 حسب النوع ووحدة القياح

   

 4 044 4 277 عدد  كتارات الغابات المزروعة
 

 122 535 129 063 عدد  كتارات األراضي الزراعية وغير الزراعية التي فعيد إص حها فو تحسينها
 

 10 199 11 572 عدد كيلومترات الطرق الفرعية التي تم بناؤ ا فو إص حها
 

  179 166 فو إص حهاعدد الجسور التي تم بناؤ ا 

  53 534 66 835 عدد وحدات البنية التحتية االجتماعية/المجتمعية التي تم بناؤ ا فو إص حها

عدد نقاط المياب )البرك واآلبار الضحلة والخزانات( المستخدمة في الزراعة و/فو تربية الماشية و/فو مصايد 

 األسماك التي تم بناؤ ا فو إعادة تأ يلها
412 3 006 3  

 القيام بأنشطة التوعية والتعليم -فئات النواتج: هاء

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

                                                                                           عدد مقد  مي الرعاية المستهدفين )الذكور والناث( الذين تصلهم ث ث رسائل رئيسية من خ ل الرسائل  1- اء

 البرنامجوالرشادات التي يدعمها 
4 853 466 3 539 069  

  899 343 4 745 164 6 البرنامجعدد األشخاص الذين تصلهم رسائل تغذوية يدعمها  2- اء

  318 334 2 520 253 3 البرنامجعدد األشخاص الذين تصلهم إرشادات تغذوية يدعمها  3- اء

 القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة -فئات النواتج: واو

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  294 255 910 281 عدد المزارعين من فصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم/تدريبهم 1-واو

  199 32 277 191 كمية األغذية المقواةص واألغذية التكميليةص واألغذية المغذية المتخصصة المشتراة من موردين محليين  2-واو

 ( 2)الموارد المالية وخدمات التأمينتيسير الروابط مع  -فئات النواتج: زاي

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  557 87 000 61 عدد األشخاص الذين يحصلون على بوليصة تأمين من خ ل إنشاء األصول 1-زاي

  000 640 1 000 850 عدد األشخاص الذين يحصلون على بوليصة تأمين من خ ل إنشاء األصول )بالدوالر األمريكي( 1-زاي

                                                      
  ذب البيانات من مقدمي الخدمات المالية ومن نظم الرصد والتقييم القطرية وتلك الخاصة بالمشروعات  (2)
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  000 968 9 273 096 5                                                                              مجموع المبالغ المؤم ن عليهاص حسب الطريقة من خ ل إنشاء األصول )بالدوالر األمريكي( 3-زاي

 فئات النواتج: حاء: تقديم الخدمات والمنصات العامة

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

 990 5 011 5 عدد الخدمات العامة التي تم توفير ا 1-حاء
 

 11 9 والتي تقوم بعملها البرنامجعدد المجموعات التي يقود ا  2-حاء
 بيانات غير كافية

 - - عدد األعمال الهندسية المنجزة 3-حاء
 ال تنطبق

  067 36 233 36 الحجم الكلي للشحنات المنقولة )طن متري( 4-حاء

 بيانات غير كافية 194 200 المطلوبةنسبة قدرة الشحن المعروضة مقابل القدرة الكلية  5-حاء

 بيانات غير كافية 114 157 نسبة الحمولة المستخدمة مقابل القدرة المتاحة 6-حاء

  217 343 874 236 مجموع عدد الركاب الذين تم نقلهم 7-حاء

 بيانات غير كافية 32 33                                                                       عدد ن ظم المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئ التي تم إنشاؤ اص حسب النوع 8-حاء

 بيانات غير كافية 10 10 عدد المخيمات والمواقع التي تم إنشاؤ ا/صيانتها 9-حاء

 بيانات غير كافية 127 1 534 عدد العاملين في مجال المساعدة النسانية الذين تم توفير الخدمات الصحية لهمص حسب الوكالة والنوع 10-حاء

 بيانات غير كافية 6 7 منصات مشتركة للتحوي ت القائمة على النقدعدد الوكاالت التي تستخدم  11-حاء

 فئات النواتج: طاء: وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  113 122 عدد استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات التي تم وضعها/تنفيذ ا 1-طاء

 النواتج: ياء: تحديد/الدعوة إلى اإلصالحات السياسيةفئات 

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  27 32 عدد إص حات السياسات التي تم تحديد ا/الدعوة إليها 1-ياء

 فئات النواتج: كاف: دعم الشراكات

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  559 541 عدد الشركاء الذين تم دعمهم 1-كا 

 فئات النواتج: الم: دعم استثمارات البنية التحتية والمعدات

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  773 778                                             عدد األشغال المنف ذة المتعلقة بالبنية التحتية 1-الم

  386 420 1 455 612 1 حجم االستثمارات في المعدات )بالدوالر األمريكي( 2-الم

 النواتج: ميم: عدد  ليات التنسيق الوطنية التي تحظى بالدعمفئات 

 المتحقق الفعلي المقرر مؤشرات النواتج

  118 103 عدد آليات التنسيق الوطنية التي تحظى بالدعم 1-ميم
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 (2021-2017إطار النتائج المؤسسية المنقح )الملحق الثالث دال: 

 

 ( WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1دال عن طريق الرابط التالي )-يمكن االط ع على الملحق الثالث

 

 

 

 

 

 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099581/download/
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 2018-2017تحول مؤشرات األداء الرئيسية، ألف: -الملحق الرابع

خدم سابقا يبين  ذا الجدول كيف يتم حاليا استخدام مؤشرات األداء الرئيسية المؤسسية في الجزء الرابع من تقرير األداء السنويص بعد فن كانت تست

 وتقرير األداء السنوي   (1)مؤسسية مثل خطة الدارةفي فدوات 

 معادل مؤشر األداء الرئيسي

مؤشرات األداء المؤسسية 

الرئيسية في خطة اإلدارة 

(2018-2020)(2) 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 (3)في إطار النتائج المؤسسية المنقح

 مالحظات

النسبة المئوية لنجاز مؤشرات  

 الحصائل

التقدم العام في تنفيذ  :1الرئيسي مؤشر األداء 

 الخطة االستراتيجية القطرية

تشكل النسبة المئوية لنجاز مؤشرات الحصائل واحدة من 

المكونات األربعة المتعلقة بـ "التقدم العام في تنفيذ الخطة 

االستراتيجية القطرية"ص والتي تشمل كذلك معلومات حول التمويل 

 والنواتج 

لحاالت الطوارئ النسبة المئوية 

التي تتم االستجابة لها في الوقت 

 المناسب

فعالية االستعداد لحاالت  :2مؤشر األداء الرئيسي 

 الطوارئ واالستجابة لها

تم استبدال المقياح الوحيد بقياح خمسة معايير تشمل الجوانب 

 النوعية ل ستجابة للطوارئ وتشمل االستعداد فيضا  

شرات النسبة المئوية لنجاز مؤ

 الدارة

النجاز العام لمعايير فداء  :3مؤشر األداء الرئيسي 

 الدارة

شمل المؤشر السابق نسبة مئوية منفردة عكست كذلك بعض 

مجاالت الدعم؛ ويشمل المؤشر الجديد مؤشرات من جميع 

 المجاالت الوظيفية ويصاحبه تمثيل مرئي بغية سهولة التفسير  

النسبة المئوية لمؤشرات 

تعراض الشامل للسياسات الذي االس

يجري كل فربع سنوات والتي حقق 

 ف دافها البرنامج

 (4)الفئة الثانيةمؤشر 
لإلدارة البرنامج وتم شمله في خطة  البرنامجوافقت عليه إدارة 

 (6)(2021-2019لإلدارة )البرنامج وخطة  (5)(2018-2020)

مؤشر الوكاالت التي تتخذ من روما 

 مقرا لها
 في طور التطوير الفئة الثانيةمؤشر 

نسبة مكونات إدارة المخاطر 

 المؤسسية المتوفرة
 الفئة الثانيةمؤشر 

ز  ذا المؤشر في عام  ص وتم استبداله بمؤشرات فخرى 2017                         ف نج 

 من الفئة الثانية تعكس األولويات الحالية 

                                                      
(1 )/50b74711d8e3/download-a5d9-47f3-0ca5-https://docs.wfp.org/api/documents/16355f42 .   

(2) A/Rev.1-WFP/EB.2/2017/5. 

(3 )B/Rev.1-WFP/EB.2/2018/5.   

 يصف إطار النتائج المؤسسية المنقح ث ث فئات من المؤشرات: (4)

 الخطة االستراتيجية؛ص وتقيس فداء الدارة الذي يسا م في تنفيذ للبرنامجالفئة األولى من مؤشرات األداء الرئيسيةص وتعكس األداء المؤسسي  (ف

ص وترتيبات البرنامجالفئة الثانية من مؤشرات األداء الرئيسيةص ولها منظور قصير األجلص وتستعرض التقدم المحرز على فساح فولويات مؤسسية حددتها قيادة  (ب

 متعددة األطرا ص والتزامات خاضعة لسيطرة خارجية؛

د  .والمقاييسص و ي تقيس األداء في إدارة العمليات اليوميةص وفساليب تصريف األعمال في مختلف المجاالت الوظيفيةالفئة الثالثة من مؤشرات األداء الرئيسية  (ج       وتر 

 اء السنوي                                                                       العليا على مؤشرات الفئة الثانية سنويا وت درج في خطة الدارة وتقرير األدالبرنامج مؤشرات الفئة األولى في إطار النتائج المؤسسية المنقحص وتوافق إدارة 

(5 )Rev.1/1/A-WFP/EB.2/2017/5.  

(6 )A/1/Rev.1-WFP/EB.2/2018/6. 

https://docs.wfp.org/api/documents/16355f42-0ca5-47f3-a5d9-50b74711d8e3/download/
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  تحليل مفصل لمؤشرات األداء الرئيسية المؤسسية باء:-الملحق الرابع

 مؤشر األداء الرئيسي األول: التقدم العام في تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية

التقدم الفعلي المحرز يتجلى التقدم العام المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية في مجموعة تتألف من فربعة مؤشرات تقيس  -1

)انظر الجزء الثاني(  ويورد  (1)2018بيانات عام  9                                                                          في تحقيق نتائج الخطط االستراتيجية القطرية استنادا إلى الخطة  ويبي  ن الشكل 

تفاصيل كل مؤشر من مؤشرات المكونات  وك  المؤشرين المتصلين بتنفيذ النواتج والحصائل ويتجاوزان الغاية  1الجدول 

المنشودةص وقد حققت فغلب المكاتب القطرية الغاية المنشودة  وتجاوز تنفيذ النواتج تنفيذ الحواصل قلي  وتحقق في عدد فكبر من 

التي  البرنامجلمكاتب القطريةص ويعني ذلك فن مستوى بعينه من التنفيذ الجزئي للنواتج يتوزع على عدة حصائل في فغلب مكاتب ا

 تنفذ خططا استراتيجية قطرية جديدة 

 التقدم العام المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية: 1الجدول 

 نسبة الحصائل التي مؤشر المكونات

 أنشطة من أجلها      ت نفذ 

 نسبة النواتج التي

                     ت نفذ أنشطة من أجلها

نسبة مؤشرات الحصائل التي 

تحققت القيم أو في سبيلها إلى 

  لك

نسبة مؤشرات النواتج التي 

تحققت القيم أو في سبيلها إلى 

  لك

 80%≤ 75%≤ 75%≤ 70%≤ الغاية

 - 68% (2017) - - خط األساس

 2018القيمة المتوسطة لعام 

الخطة االستراتيجية  –

 القطرية

%80 %82 %78 %67 

عدد المكاتب القطرية التي 

 (2)تجاوزت الغاية

%70 %80 %31 %54 

الغاية المنشودة قلي ص وإن كان  للبرنامجومن حيث المؤشرين المتعلقين بأداء الحصائلص فو تحقيق الغاياتص تجاوز متوسط القيمة  -2

فيما يتعلق بالنواتج دون البرنامج عدد المكاتب القطرية التي حققت الغاية تماما فقل من ثلث المكاتب المعنية  وجاء متوسط فداء 

ات التي تحققت الغاية وحقق نحو نصف المكاتب الغاية الفردية الخاصة بها  ويعبر فداء النواتج المنخفض عن الحجم العام للتغيير

 في الحصائلص فهيص وإن كانت إيجابيةص جاءت فقل حجما مما  و مصمم في الخطط االستراتيجية القطرية 

 مؤشر األداء الرئيسي الثاني: فعالية االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها

لها على نحو فعال  وتمثل النجاز العام لهذا                                                                         يبي  ن الجزء الثالث تحقيق مختلف مكونات االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة  -3

معايير  وترد في الفقرات التالية تفاصيل فوفى عن فداء معايير االستعداد  5معايير من فصل  3في استيفاء  2018المؤشر في عام 

 واالستجابة 

                                                      
ص 2018  وحتى نهاية عام للبرنامج                                                                                                                       ي حسب كل مكون فوال بتقييم كل ناتج وكل حصيلة ثم ت جم ع حسب الخطة االستراتيجية القطريةص فو المنطقةص فو على المستوى العالمي  (1)

ص فإن 2018بلدا بيانات مناسبة في عام  60لهذا المؤشر محدودة بسبب قصر مدة تنفيذ فغلب الخطط االستراتيجية القطرية  ولئن كان لدى فكثر من كانت البيانات المتاحة 

 وى فدنى من المستوى المؤسسي اثنتا عشرة خطة استراتيجية قطرية فقط تجاوزت مدة تنفيذ ا سنة واحدة  ويحد  ذا في الوقت الحالي التحلي ت التي يمكن إجراؤ ا في مست

 بلدا فتيحت عنها بيانات للمؤشرين األخيرين  79                                                مكتبا قطريا ا تيحت عنها بيانات للمؤشرين األولين و 66الحساب يشمل  (2)
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الستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة وتقيس معايير االستعداد الث ثة الواردة في  ذا المؤشر المؤسسي مدى تنفيذ حزمة تدابير ا -4

لهاص والتدريب على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لهاص والكفاءة في دفع األموال لتقييمات االستعداد على الصعيد القطري  

االستعداد للطوارئ                                                                                                  وزو  دت معظم المكاتب القطرية بحزمة تدابير االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها التي تدير ا ش عبة 

ودعم االستجابة لها  ويعبر تنفيذ الحزمة عن الجهد التنظيمي المبذول في مجاالت مختلفةص استعدادا للتصدي للطوارئ دون المساح 

في المائة من المكاتب القطرية حزمتها من تدابير االستعداد  87ص نفذت 2018بجودة العمليات  ذبص فو س مة الموظفين  وفي عام 

                                                                                                                  وارئ واالستجابة لها فو حد ثتها إلى حد ماص وفي ذاك تحسن ملموح مقارنة بالسنوات الماضيةص ومنذ التنقيح الرئيسي لتدابير للط

في المائة فقطص و و بعيدا عن الهد  البالغ  63  بيد فن متوسط التنفيذ يظل عند 2017االستعداد للطوارئ واالستجابة لها في عام 

 في المائة فقط من المكاتب القطرية المستوى األدنى  ذا من تنفيذ فو تحديث الحزمة  38 في المائة  واستوفى 80

 

 نسبة تنفيذ حزمة تدابير االستعداد للطوارئ واالستجابة لها :1الشكل 

 

 

التدريب الوظيفي والسنادي ل ستجابة للطوارئ المسماة للبرنامج وفي مجال التدريبص تركز حزمة التدريب المؤسسي  -5

(FASTER على تصميم التدريب على حاالت الطوارئ للموظفين بغية تنمية الكفاءات والمهارات غير المعرفية التي تحتاج إليها )

والقدرة االحتياطيةص                                                                                              االستجابات لحاالت الطوارئ  وت عد الص ت بين مستويات التدريب المختلفةص ومسارات الموظفين المهنيةص 

تقديم طائفة  البرنامج   وفض  عن ذلكص يواصل2018بالتعاون مع الموارد البشرية  وتحققت الغايات المنشودة من التدريب في عام 

                                                                       وشركائه لحاالت الطوارئ  وتقدم عمليات المحاكاة وتدريب الميس  رين التدريب  لبرنامجمن فرص التعلم األخرى دعما الستعداد ا

                                                                                                                    ستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها كخدمة للوكاالت والحكوماتص بينما ي عد تدريب الميس  رين لبناء قدرات المكاتب القطرية ل 

في الميدان وفكثر  البرنامجمن موظفي  200ص تلقى نحو 2018والمكاتب القليمية في تخطيط عمليات المحاكاة وتنفيذ ا  وفي عام 

                                                                           دورة من دورات التدريب الوظيفي والسنادي ل ستجابة للطوارئص وتدريب الميس  رين  17لحكوميين من الموظفين ا 100من 

 وعمليات محاكاة الطوارئ للمنظمات الوطنية لدارة الكوارث 
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لتوفير األموال ل ستعداد للطوارئ من خ ل حساب االستجابة  البرنامج                                                          وتدعم عملية تدابير االستعداد للطوارئ واالستجابة لها آليات   -6

العاجلة ألنشطة االستعداد  ويتمثل الغرض من حساب االستجابة العاجلة ألنشطة االستعداد في سد الثغرات في مرحلة االستعدادص 

ير المنظورة  ويقدم صندوق حساب على العمليات المرنة والقادرة على التصدي للطوارئ المنظورة وغ البرنامجو و يضمن إبقاء 

االستجابة العاجلة ألنشطة االستعداد من خ ل حساب االستجابة العاجلةص و و آلية التمويل الوحيدة المكرسة ألنشطة تدعيم قدرات 

ثنائية حين موارد م ئمة يتوخى فيها فن تكون متاحة في في وقت لتمويل فنشطة االستعداد االستالبرنامج، االستعداد والتأ ب في 

يكون  ناك بديل آخر  ويستهل المكتب القطري عملية طلب األموال بدعم من المكتب القليميص ثم ينظر المقر في الطلب ويوافق  ال

ص 2018فيام في المتوسط في عام  10عليه في نهاية المطا  قبل فن تصر  المبالغ  وقد بلغ الوقت ال زم للبت في  ذب الطلبات 

                                                                                                   يعكف على إعداد توجيهات جديدة ي بتغى منها تقصير الوقت الذي تستغرقه عملية الموافقة على حساب االستجابة  مجالبرناغير فن 

 العاجلة ألنشطة االستعداد بمقدار كبير 

 ما ومن حيث معايير االستجابةص ينظر المؤشر المؤسسي في الجداول الزمنية لفرقة العمل التشغيلية وفي إعداد مفهوم العمليات وك  -7

                                                                                                   من تنظيم الدعم المؤسسي والقليمي بأكثر الطرق فعالية وكفاءة عند الع ن عن حالة طوارئ  وعندما ي علن عن  البرنامجيمكنان 

                                                                                                                            حالة طوارئص ت دعى فرقة العمل التشغيلية ل نعقاد للتداول في سبل تلبية احتياجات العملية األولية  ويكمن  د  فرقة العمل التشغيلية

ة التنسيق التشغيلي واتخاذ القرارات على الصعيد المؤسسيص وإجراء التحليلص وتقديم الدعم الشامل للوظائف  وتستخدم فرقة في إتاح

العمل التشغيلية فيضا لمواجهة التحديات التشغيليةص وطلب الدعم التشغيلي التقني واالستراتيجي واتخاذ القرارات  وحسب بروتوكول 

ساعة من إع ن  24                                                                          االستجابة للطوارئ )البروتوكول(ص ت ستدعى فرقة العمل التشغيلية األولى في غضون المؤقت لتنشيط  البرنامج

ص كان 2018  وبالنسبة لتنشيط االستجابات للطوارئ التي انطبق عليها  ذا المؤشر في عام 3حالة الطوارئ المفاجئة من المستوى 

 ى وجه التحديد ساعة عل 24متوسط الزمن ال زم لتنظيم فرقة العمل 

وعلى المنوال نفسهص ينبغيص في غضون خمسة فيام من تنشيط االستجابة لحالة الطوارئص فو عندما يستدعي حدوث تغيير في الوضع  -8

                                                                                                                    تحوال في االستجابةص صياغة مفهوم العملياتص فو تنقيحهص إما من ق بل مكتب قطريص فو مكتب إقليمي )في حالة االستجابة القليمية 

وفولوياته من الناحية التشغيلية ومن بينها  لبرنامج                                                                         ام الوجود التشغيلي في البلد(  ويبي  ن مفهوم العمليات التحليل الذي يجريه افو انعد

الحصائلص والنواتجص واألنشطة المتوقعة في نطق إطار الخطة االستراتيجية القطريةص مرتبطة باالستجابة للطوارئ ومجموعة 

ذات الصلة بهذا المؤشرص كان متوسط الوقت ال زم حتى  2018حاالت تنشيط االستجابة للطوارئ في عام   وفي البرنامج التزامات

 تقديم المفهوم يومين 

ص 2018للطوارئ في إيفاد موظفين مؤ لين إلى حاالت الطوارئ المعلنة  وفي عام البرنامج ويتمثل مقياح إضافي ألداء استجابة  -9

                                                                                        ن الموفدين إلى حاالت طوارئ من الموظفين المدرجين في القوائم الداخلية لحاالت الطوارئ  وت عد في المائة من الموظفي 6 24كان 

من الطوارئ يستعان بها في امتصاص الفورة األولية قبل فن تمسك  3قوائم الطوارئ  ذب خصيصا لتكون بمثابة آلية للمستوى 

آليات فخرى عديدة لدعم االستجابة للطوارئص من بينها  البرنامج لدىآليات التوظيف العادية زمام األمور  وإضافة إلى القوائمص 

استخدام الشركاء االحتياطيينص وفريق الدعم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئص والقوائم 

                                                                 الوظيفية والقليميةص والتعيين المباشر من ق بل مديري حاالت الطوارئ 
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 : اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة3ء الرئيسي مؤشر األدا

موارد ا البشرية والمادية  البرنامج األسلوب الذي تدير به مكاتب، ص النجاز العام لمعايير فداء الدارة3يجسد مؤشر األداء الرئيسي  -10

األداء الرئيسي في الجزء الرابع  وتورد والمالية المتاحة لتنفيذ فنشطة الخطة االستراتيجية القطرية  ويرد التحليل العام لمؤشر 

                                                                                                                           الفقرات التالية تفاصيل فوفى عن فداء كل  من المكونات المختلفة التي تتكون منها المجاالت الوظيفية العشرة  وتمثل األرقام الواردة 

                                                                    ذا الذي است حد ث حين الموافقة على إطار النتائج المؤسسية المنقح في  (3)خط األساح لمؤشر األداء الرئيسي 1في الشكل 

  2018نوفمبر/تشرين الثاني 

ولهما وزن مماثل و ما: تمثيل الجنسين وعدد توصيات المراجعة المعلقة   2من مؤشرين يردان في الجدول  اإلدارةوتتألف وظيفة  -11

كله ولتعبر عن  البرنامجالشاملة التي تقع على عاتق مديري المكاتب في  وقد اختير  ذان المؤشران ليمث  مسؤوليات الوظائف

 العالي بالمساءلةص وإدارة المخاطرص والمساواة بين الجنسين   لبرنامجمستوى التزام ا

 اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة: اإلدارة :2الجدول 

         المعل قةعدد توصيات المراجعة  تمثيل الجنسين مؤشر المكونات

 50% 50% الوزن في الوظيفة

 (2017) 42 - خط األساس )سنة(

 (5)  >42 (4) المراحل الرئيسية الغاية

 68 (6)37% الفعلي

 91% 4%4 % للمكاتب القطرية التي حققت الغاية

% للمكاتب القطرية التي حققت تقدما نحو 

 الغاية
%54 %9 

أو % للمكاتب القطرية التي لم تحقق تقدما 

 حققت تقدما بسيطا نحو الغاية
%2 - 

في المائة فقط من المكاتب القطرية إلى المرحلة السياقية السنوية  غير فن النسبة المتبقية  44ومن حيث تمثيل الجنسينص وصل  -12

في المائة على األقل من المرحلة األساسية السنوية المحددة لهاص وفي ذلك  75في المائة والتي تمثل األغلبية وصلت إلى  57البالغة 

  2021بأسرب و و يمضي قدما نحو تحقيق  دفه العام في  البرنامج            تي ب ذلت في شا د على الجهود ال

في طرح خطة العمل للتكافؤ بين الجنسينص دعما الستراتيجية منظومة  2018وتمثلت األولوية األولى لدارة الموارد البشرية في عام  -13

األبعاد  ي: استقدام الموا بص والتطوير الوظيفي وتنمية  األمم المتحدة للتكافؤ بين الجنسين  وتتضمن خطة العمل تدابير رباعية

                                                                                                                      القدراتص والمشاركة والرخاءص والمساءلة  وف عدت ف دا  التكافؤ بين الجنسين لجميع المكاتب القطرية والمجاالت الوظيفيةص كجزء 

 من الخطة 

  

                                                      
المؤسسية المنقح خطوط فساح سابقة  بيد  كانت لبعض المكونات الفردية الواردة تحت مختلف المجاالت الوظيفية والتي كانت مستخدمة قبل الموافقة على إطار النتائج( 3)

  2018                                                                                 فن فغلب المكوناتص فض  عن العرض المجم عص لم يكن لديها خط فساح كامل إال  بنهاية عام 

  للبرنامجلكل مكتب قطري غاية سياقية ومن ثم يتعذر تجميع  ذا المؤشر على نحو مفيد للقيمة العامة ( 4)

                                                                             ( لتبي  ن فن التوصيات الموجهة إلى المكاتب القطرية  ي وحد ا التي ت قاح في  ذا 2021-2019لإلدارة ) البرنامج                                                 ن ق  حت  ذب الغاية مقارنة بالغاية الواردة في خطة  (5)

  المكون 

 المائة  في 36الذي يبلغ  البرنامجتمثل المتوسط لجميع المكاتب القطريةص وليس التمثيل العام للجنسين في  (6)
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توصية  68ص من بينها 2018كانون األول  ديسمبر/ 31توصية في  196وبلغ مجموع عدد توصيات المراجعة التي لم تنفذ بعد  -14

 196توصية من مجموع التوصيات البالغ  44موجهة إلى المكاتب القطرية  وبلغ عدد التوصيات التي تتناول المخاطر العالية 

مراجعة بسبب الزيادة في الموارد المتاحة لمكتب ال 2018توصيةص وتعزى الزيادتان إلى ارتفاع عدد المراجعات الجديدة في عام 

في المائة من المكاتب القطرية  دفها  91(  ورغم ذلكص حقق 2020-2018الداخلية المنصوص عليها في خطة الدارة للفترة )

  2018الفردي المتمثل في تخفيض عدد التوصيات الموجهة إليهاص وتعزى الزيادة المطلقة إلى عمليات المراجعة الجديدة في عام 

قطريةص تمضي وحدات المقر وقتا فطول في البت في توصيات المراجعةص ويعزى ذلك إلى فسباب من بينها وبالمقارنة مع المكاتب ال

 مستوى التعقيد العالي الذي تتسم به  ذب التوصيات والحاجة إلى التنسيق عبر الوظائف 

م العمليات والتعلمص ويغطي فيضا بمؤشرين للمكونات لهما وزن متكافئ: وينظر المكون األول في تصمي البرامجوتقاح وظيفة  -15

  ومن حيث تنفيذ توصيات التقييمص حققت معظم المكاتب القطرية الغايةص 3الثاني التنفيذ مع الشركاءص و ما مبينان في الجدول 

الغاية في المائة  وتمثل  ذب النسبة تحسنا بالقياح إلى خط األساحص وإن كانت دون  84إلى  للبرنامجوبالتالي وصلت النسبة العامة 

المنشودة  ويمكن فن تفسر  ذب الفجوة بكون توصيات التقييم عادة ما تكون مغلقة فثناء تصميم الخطة االستراتيجية القطريةص و و 

 فمر ال يحدث على فساح سنوي 

 اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة: البرامج :3الجدول 

 مؤشر المكونات
 (7)النسبة المئوية للنواتج المحققة في إطار الشراكات المنفذةالنسبة المئوية لتوصيات المراجعة 

 الوزن في الوظيفة
%50 %50 

 خط األساس )سنة(
(2017) %80 (2017) %75 

 الغاية
%100 %90 

 اإلنجاز الفعلي
%84 %71 

% للمكاتب القطرية التي حققت 

 %21 %84 الغاية

% للمكاتب القطرية التي حققت 

 تقدما نحو الغاية
%10 %46 

% للمكاتب القطرية التي لم تحقق 

تقدما أو حققت تقدما بسيطا نحو 

 الغاية

%6 %33 

الذي يتناول  1                                                                                                       فم ا مؤشر تحقيق النواتجص فهو يمثل ذلك مجموعة فرعية من المؤشر جرى النظر فيها في إطار مؤشر األداء الرئيسي  -16

الحكوميةص والحكومات الوطنيةص ووكاالت األمم المتحدة األخرى  ولم فقط األنشطة المنفذة في إطار شراكات مع المنظمات غير 

                                               قلي ص إذ لم يحقق بشكل تام سوى نحو خ مس المكاتب  2017يبلغ النجاز العام الغاية المنشودة وجاء دون القيمة المسجلة في عام 

 50ثلث آخر على وجه التقريب نسبة تتراوح بين في المائةص بينما حقق  90مكتبا الغاية المنشودة و ي  76القطرية البالغ عدد ا 

في المائة من النواتج في االتفاقات مع الشركاء  ويعزى قصور النجاز  ذا بوجه عام إلى عقبات تشغيليةص وال سيما في حاالت  90و

 الطوارئ الممتدةص وإلى قدرات الشركاء 

                                                      
                         تفاقات موق ع عليها تتضمن                                                                                                                            ي شراكات تشغيلية تشمل المنظمات غير الحكومية )على الص عد المحليةص فو القليميةص فو الوطنية(ص ووكاالت األمم المتحدة عند وجود ا( 7)

 نواتج الخطة االستراتيجية القطرية 
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                                           في جميع فنحاء العالم  وي بي  ن  ذب الوظيفة  البرنامج إحدى وظائف الدعم الرئيسية في فغلب عمليات سلسلة اإلمدادوتمثل وظيفة  -17

                                                                                                                          مؤشران متعادال الوزن: يتناول فحد ما خسائر األغذيةص ويتعلق ثانيهما بفعالية ترتيبات النقل في البلد المعني  وعلى النحو المبي ن 

تسليم التي تغطي جميع العمليات منذ است م السلع الرئيسية وحتى إرسالها إلى الشركاء ص بلغت نسبة الخسائر بعد ال4في الجدول 

 في المائة  97ووصلت نسبة المكاتب التي حققت الغاية المنشودة  2018في المائة في عام  77 0

 سلسلة اإلمداد :اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة :4الجدول 

 النسبة المئوية من األطنان المرفوعة في التاريخ المتفق عليه لخسائر ما بعد التسليم النسبة المئوية مؤشر المكونات

 50% 50% الوزن في الوظيفة

 88% (2017) 0.47% (2016) خط األساس )سنة(

 95% 2% > الغاية

 87% 0.77% الفعلي

% للمكاتب القطرية التي حققت 

 % من الغاية96
97%(8) %59 (9) 

القطرية التي حققت % للمكاتب 

 تقدما نحو الغاية

%0 %33 

% للمكاتب القطرية التي لم تحقق 

تقدما أو حققت تقدما بسيطا نحو 

 الغاية

%3 %8 

 مؤشرات إضافية في سلسلة اإلمداد

 المؤشر
% من األطنان المسلمة بالكمية والجودة المطلوبتين 

 (10)وفي الوقت المناسب للسكان المستهدفين

                                                                 المئوية للتحوي ت القائمة على النقد المسل مة في الموعد المقرر إلى النسبة 

 (11) السكان المستهدفين

 غير متوافرة 79% (2017) خط األساس )سنة(

 80% 80% الغاية

 91% 80% الفعلي

وكفاءتها الزمنيةص و ي تمثل في نهاية وتعبر النسبة المئوية من األطنان المرفوعة في التاريخ المتفق عليه عن فعالية ترتيبات النقل  -18

خططه التوزيعية  ويعبر المؤشر عن عقبات الوصولص والمسائل المتصلة بطاقة  البرنامج المطا  الموثوقية التي يمكن فن ينفذ بها

د النسبة المئوية                                                  ص فو الع قات مع مقدمي خدمات النقل في بلد ما  وت عالبرنامجالنقلص وضمنيا عن فعالية نظام مخصصات النقل في 

في المائة  بيد فن  95ودون الغاية المنشودة و ي  2017في المائة مشابهة لخط األساح في عام  87و ي  2018المسجلة في عام 

في  27في المائة من المكاتب القطرية حققت الغاية المنشودةص من بينها بعض فكبر العملياتص مثل جنوب السودانص وحققت  59

 في المائة من األطنان المرفوعة لكل خطة  80اتب فكثر من المائة من المك

  

                                                      
  عانة بسلسلة المدادمكتبا قطريا تستدعي العمليات فيها االست 65قياح فكثر من  (8)

 مكتبا قطريا تستدعي العمليات فيها االستعانة بسلسلة المداد  65قياح فكثر من  (9)

  2017                               ن ق  حت المنهجية ابتداء من عام  (10)

  2017                               ن ق  حت المنهجية ابتداء من عام ( 11)
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من حيث التسليم في الوقت المحدد للمستفيدين المستهدفين  وفي البرنامج                                                    وت ستخدم مؤشرات إضافية لقياح كفاءة سلسلة المداد في -19

قرونة بانخفاض طفيف في مستوى دقة مضمار الغذاءص يعبر التحسن في تسليم األغذية عن زيادة في دقة التسليم )كما ونوعا(ص م

في تحسين التسليم في الوقت المحدد والدقة باستمرارص تحقيقا لمزيد من  2019التسليم في الوقت المحدد  ويتمثل القصد في عام 

 خط األساح لها  2018الكفاءة التشغيلية  ويطبق رصد مشابه لذلك على التحوي ت القائمة على النقد التي يمثل عام 

                                    الذي غي ر كثيرا من عملياته الرئيسية  12الوظيفي بوجه خاص باستحداث استعراض الطار المالي الميزانية والبرمجةأثر مجال وت -20

                                                                                                                           تغييرا جذرياص بدء من التصميم وانتهاء بالدارة اليومية لميزانية الحافظة القطرية  ويبي  ن  ذب الوظيفة مؤشر واحد يعبر عن معيار 

ع لهذا المجال الوظيفي  و خطة التنفيذ التي تمثل فداة جديدة نسبيا على المكاتب القطرية  ض                                                                                                جديد و 

فينبغي ترفيع الخطة بحيث 13ويقارن المؤشر بين النفقات الفعلية وخطة التنفيذ  وإذا فصبح االنفاق عاليا جدا مقارنة بخطة التنفيذص -21

تعبر عن األولويات الجديدة لألنشطة في فعقاب توقع زيادة في المسا مات فو طفرة في األنشطة  فما إذا كانت النفقات دون مستوى 

حص فقد يحتاج المكتب القطري لمراجعة خطة التنفيذ باتجاب التخفيضص فو قد يكون يواجه عقبات تشغيلية تؤخر التنفيذ بشكل ملمو

 التنفيذ وتفسر النفقات المنخفضة 

 في المائة فقط من المكاتب القطرية في نطاق الغاية بحلول 29في المائةص وكانت  76ويبلغ متوسط قيمة المؤشر  -22

ما يفسح المجال فمام التحسين  ومع انتقال فغلب المكاتب القطرية فع  إلى إطار خارطة الطريق ديسمبر/كانون األولص م 31

عت خطة التنفيذص ي توقع فن يظل استخدام  ذا الطار يزداد تدريجيا كلما تعززت ثقة المكاتب في قدرتها على  ض                                                                                                                          المتكاملة منذ فن و 

 استخدامه واكتسب خبرة في ذلك 

 العام لمعايير أداء اإلدارة: الميزانية والبرمجةاإلنجاز  :5الجدول 

 النسبة المئوية لجميع نفقات الخطة االستراتيجية القطرية مقارنة بخطة التنفيذ مؤشر المكونات

 غير متوافرة خط األساس

 (14) 110%-90% الغاية

 76% الفعلي

 29% % للمكاتب القطرية التي حققت الغاية

 41% حققت تقدما نحو الغاية% للمكاتب القطرية التي 

% للمكاتب القطرية التي لم تحقق تقدما أو حققت 

 تقدما بسيطا نحو الغاية
%29 

  ويرتبط المؤشر األول 30-70                                                              الوظيفي مؤشران سبق استخدامهما في الماضي وح دد   لهما وزن يبلغ  الموارد البشريةويمثل مجال  -23

( والمقبولة باعتبار ا مقياسا غير مباشر لك  األداء PACEبأداة التقييم المؤسسي )الفردي(ص المسماة نظام تعزيز األداء والكفاءة" )

المؤشر الثاني بالتدريبات اللزامية التي تعبر عن الجهود التنظيمية المبذولة للتوعية الفردي وممارسات الدارة السليمة  ويتصل 

 بالموضوعات ذات األولوية 

                                                      
(12) B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/5  

 ي حظ فن النفقات الفعلية مرتبطة بالخطة القائمة على االحتياجات وليس بخطة التنفيذ  (13)

 بحيث تتضمن نطاقات من النفقات تفوق خطة التنفيذ وال تزال تعتبر مقبولة  2021-2019                                                               ن ق  حت  ذب الغاية مقارنة بالغاية المضمنة في خطة الدارة للفترة ( 14)
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في المائة  49في المائة في حالة تعزيز األداء والكفاءة و 79في المائةص إذ بلغ الرقم العام  100وكان ك  المعدلين دون الغاية و ي  -24

في المائة فقط من المكاتب القطرية الغاية في  31ص وحقق 2018ديسمبر/كانون األول  31زامي حتى من حيث إكمال التدريب الل

 الحالة األولىص ولم يحقق في منها الغاية في الحالة الثانية 

 

ص وضعت إدارة الموارد البشرية استراتيجية للحصول على الموا ب كانت إيذانا ببدء التوجه بشكل مستمر نحو نهج 2018وفي عام  -25

على الموا ب  وتتضمن االستراتيجية التركيز بوجه خاص على مصادر المساواة بين استراتيجي استباقي بدرجة فكبر للحصول 

فيضا الشروع  2018من المرشحات خ ل تلك السنة  وشهد عام  في المائة 120الجنسين/التنوع وفسفر النهج الجديد عن زيادة بلغت 

 مجاالت وظيفية  10ظيف الخارجية في                                                                    في "المجمع الدولي للموا ب المستقبلية" الذي ف تحت فبوابه لطلبات التو

(ص يشير فحد ما إلى تنفيذ الضوابط الداخلية في مختلف 7                                       مؤشران م نحا وزنا متساويا )انظر الجدول  لإلدارةويمثل المجال الوظيفي   -26

لهذا بالبرنامج مجاالت الدارةص ويتناول ثانيهما تسوية األصول  وفي حالة الضوابط الداخليةص بلغت القيمة المتوسطة الخاصة 

وبلغت نسبة المكاتب التي حققت الغاية  –في المائة  75و ي  2018و ي فقل قلي  من النسبة المحددة لغاية  –في المائة  67المؤشر 

 82في المائة فقطص مما يفسح المجال فمام التحسين في مجاالت عديدة من الدارة  فما في مضمار األصولص فقد حقق  32المتوقعة 

 في المائة من األصول  98مائة من المكاتب غاية التسوية التامة لألصولص  وتم التحقق ماديا من في ال

 اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة: اإلدارة :7الجدول 

النسبة المئوية للضوابط الداخلية القائمة والمنفذة  مؤشر المكونات

 في اإلدارة

                                                      النسبة المئوية من أصول البرنامج الثابتة التي تم عد ها 

 والتحقق منها ماديا 

 50% 50% الوزن في الوظيفة

 غير متوافرة غير متوافرة خط األساس

 100% 75% الغاية

 98% 67% اإلنجاز الفعلي

 82% %32 % للمكاتب القطرية التي حققت الغاية

 7% 62% نحو الغاية% للمكاتب القطرية التي حققت تقدما 

 اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة: الموارد البشرية :6الجدول 

 مؤشر المكونات
اءة )نظام تعزيز األداء معدل االمتثال لتعزيز األداء والكف

 والكفاءة(

النسبة المئوية للموظفين الذين أكملوا كل التدريب 

 اإللزامي

 30% 70% الوزن في الوظيفة

 ال تنطبق 96% خط األساس

 100% 100% الغاية

 49% 79% اإلنجاز الفعلي

 31% 42% % للمكاتب القطرية التي حققت الغاية

تقدما نحو % للمكاتب القطرية التي حققت 

 الغاية
%46 %45 

% للمكاتب القطرية التي لم تحقق تقدما أو 

 حققت تقدما بسيطا نحو الغاية
%23 %55 
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% للمكاتب القطرية التي لم تحقق تقدما أو حققت 

 تقدما بسيطا نحو الغاية
%6 %11 

الوظيفي مؤشر يقيس من بين عدد البنود العام )المدفوعات والتحوي ت( التي ينفذ ا المكتب في فترة بعينها فيها  الماليةويمثل مجال  -27

 وبلغت النسبة العامة التي حققتها جميع المكاتب القطرية في نهاية السنة المالية في  (15)يمثل مخاطرة مالية 

في المائة من المكاتب الغاية المتوقعة  ومن بين المكاتب القطرية التسعة  89في المائةص وحققت  5 4ص 2018ديسمبر/كانون األول 

ا للمتابعة الماليةص يخضع مكتبان منها لعمليات إغ ق تشغيلية تظل التي لديها بنود تتسم بمخاطر معززة فكثر مما ينبغي في لوحته

 فيها البنود عادة مفتوحة حتى يتم الغ ق المالي 

 اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة: المالية :8الجدول 

 نسبة بنود المخاطر المعززة في لوحة المتابعة المالية مؤشر المكونات

 غير متوافرة خط األساس

 7% الغاية

 4.5% اإلنجاز الفعلي

 %89 % للمكاتب القطرية التي حققت الغاية

 %5 % للمكاتب القطرية التي حققت تقدما نحو الغاية

% للمكاتب القطرية التي لم تحقق تقدما أو حققت 

 تقدما بسيطا نحو الغاية
6% 

مؤشر يعبر بشكل مباشر عن عدد العمليات مثل الربط الشبكي؛ وشراء معدات  لتكنولوجيا المعلوماتويمثل المجال الوظيفي  -28

تكنولوجيا المعلومات وصيانتها؛ وتوعية الموظفين وتدريبهم؛ فض  عن الحماية من المخاطر المحتملة  وبلغ متوسط القيمة الخاصة 

جيا المعلومات  ولئن كانت نسبة المكاتب القطرية التي في المائة من االمتثال لجميع معايير فمن تكنولو 93لهذا المؤشر بالبرنامج 

في المائة إضافية منها حققت جميع المعايير تقريبا  وتكمن العقبات الرئيسية التي  80في المائة فقطص فإن  17حققت االمتثال الكامل 

التي تكتنف تجديد فصول تكنولوجيا  تعترض سبيل االمتثال في الربط الشبطي في المواقع النائيةص وتوعية الموظفينص والصعوبات

 المعلومات في بعض البلدان 

 اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة: تكنولوجيا المعلومات :9الجدول 

 نسبة االمتثال لمعايير أمن تكنولوجيا المعلومات مؤشر المكونات

 غير متوافرة خط األساس

 100% الغاية

 93% اإلنجاز الفعلي

 17% القطرية التي حققت الغاية% للمكاتب 

 80% % للمكاتب القطرية التي حققت تقدما نحو الغاية

% للمكاتب القطرية التي لم تحقق تقدما أو حققت 

 تقدما بسيطا نحو الغاية
%2 

  

                                                      
فوجه قصور للمكتب يمكن فن تنشأ المخاطرة المالية من طول الوقت الذي تظل فيه البنود مفتوحة في النظامص فض  عن بارامترات فخرى من شأنها فن تتسبب في  (15)

 البرنامج.القطري و
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تشمل: توعية ص يمثل المؤشر المختار امتثال كل مكتب لسلسلة من متطلبات األمن اللزامية التي لألمن وفي المجال الوظيفي -29

الموظفينص والتواصل مع  ياكل األمن الوطنية وفي األمم المتحدة؛ وتنفيذ تدابير األمن الخاصة الصادرة عن بعثات التقييم  وجاء 

ير في المائةص مع امتثال ثلثي المكاتب امتثاال تاما للمعاي 96المتوسط الفعلي لقيمة جميع المكاتب القطرية فقل قلي  من الغاية إذ بلغ 

الدنيا  وفي المكاتب القطرية التي يكتسي فيها األمن ف مية خاصةص تستكمل تدابير إضافية المجموعة األساسية التي يغطيها  ذا 

 المؤشر 

 نجاز العام لمعايير أداء اإلدارة: األمنإلا :10الجدول 

 الميدانيالنسبة المئوية لالمتثال لمعايير إطار المساءلة عن األمن  مؤشر المكونات

 غير متوافرة خط األساس

 100% الغاية

 96% اإلنجاز الفعلي

 62% % للمكاتب القطرية التي حققت الغاية

 12% % للمكاتب القطرية التي حققت تقدما نحو الغاية

% للمكاتب القطرية التي لم تحقق تقدما أو حققت 

 تقدما بسيطا نحو الغاية
%26 

                                         ص والذي ي عبر عنه بمؤشرينص فحد ما لمبالغ تعبئة الموارد واالتصاالت واإلبالغوالمجال الوظيفي األخير الذي يتم النظر فيه  و  -30

 بالبرنامج  وكانت القيمة العامة الخاصة البرنامجالمسا مات المخصصة للمكاتب القطرية والثاني للقصص المواتية المنشورة عن 

وترجع  ذب القيمة المنخفضة إلى فنه يتم حسابها للخطط االستراتيجية  2018فقل من نصف الغاية لعام  2018للمؤشر األول في عام 

حلة من المشروعات السابقة   2018القطرية فقط واعتمدت معظم الخطط االستراتيجية القطرية التي بدفت في عام                                         على فموال مر 

والتي لها تأثير إيجابي  بالبرنامج ص المواتية النسبة المئوية للقصص المتعلقة وفيما يتعلق باالتصاالتص يقيس المؤشر الخاص بالقص

 في المائة وحقق نحو ثلثي المكاتب القطرية الغاية  71 بالبرنامجوكان متوسط القيمة الخاصة 

 تعبئة الموارد، واالتصاالت، واإلبالغ اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة: :11الجدول 

 المكوناتمؤشر 
نسبة الخطط القائمة على االحتياجات الممولة على 

 مستوى العمليات القطرية

 نسبة القصص المواتية

 خط األساس
 غير متوافرة غير متوافرة

 70% 100% الغاية

 71% 47% اإلنجاز الفعلي

% للمكاتب القطرية التي حققت 

 الغاية
%15 %67 

% للمكاتب القطرية التي حققت 

 الغاية تقدما نحو
%27 %33 

% للمكاتب القطرية التي لم تحقق 

تقدما أو حققت تقدما بسيطا نحو 

 الغاية

%58 %0 
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 دعم المكاتب القطرية والمقر: األداء حسب الركائز

تقدمه )انظر السرد الوارد في الجزء الرابع( مفا يم الدعم الذي  16تضع الركائز والخدمات والمنتجات المفصلة الواردة في الشكل  -31

المكاتب القليمية والمقر للمكاتب القطرية  ويرد البيان الرئيسي لألداء في إطار كل ركيزة في الجزء الرابعص بينما تتضمن الفقرات 

 التالية بعض المعلومات الضافية عن المؤشرات واألنشطة المضطلع بها في إطار ا 

ابع بيان المؤشرات الث ثة التي تمثل جزءا من العمل في  ذا المجالص يرد في الجزء الر االستراتيجية والتوجه. –الركيزة ألف  -32

                                                                                                               ويرد مزيد من التفاصيل فدناب  وإضافة إلى ذلكص تبي  ن الفقرات التالية بعض المبادرات المنفذة في إطار  ذب الركيزة 

حققت جميع المراحل الرئيسية المقررة لعام ويراد من المؤشر األول فن يقيس التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة  وت  -33

ص شرع 2018  وحتى نهاية عام 2018                                                                          ص و و ما يدل على فن تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ظل  فولوية مؤسسية في عام 2018

الوطنية على بلدا  ذب العملية مع موافقة الحكومة  61بلدا في إجراء عملية االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع )فكمل  71

 التقارير ذات الصلة و/فو شروعها في ذلك( 

خطة  19( لطار خارطة الطريق المتكاملة  ووافق المجلس التنفيذي على 82مكتبا قطريا )من فصل  59ص انتقل 2018وفي عام  -34

الية قصيرة األجل  استراتيجية قطرية كاملة؛ وفربع خطط استراتيجية قطرية مؤقتةص وعشر خطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتق

                                                                                                                    وتحس نت عملية الموافقة باستحداث عملية مبسطة تتألف من خطوتين للتشاور في المجلس )مشاورة غير رسمية تتناول مذكرة مفا يم 

بشأن الخطة االستراتيجية القطرية يليها إبداء تعليقات إلكترونية على مشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكامل(  وفض  عن 

في إطار الخطط االستراتيجية  2018يناير/كانون الثاني  1مكتبا قطريا إلى إطار خارطة الطريق المتكاملة في  37تحول  ذلكص

 البرنامجص ستعمل جميع مكاتب 2019القطرية المؤقتة االنتقالية التي وافق عليها المدير التنفيذي  وبحلول يناير/ كانون الثاني 

طار خارطة الطريق المتكاملة إما من خ ل خطة استراتيجية قطرية مؤقتة وافق عليها المجلسص فو مكتبا في إ 82القطرية وعدد ا 

 عملية االنتقال  2                                                                               خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية وافق عليها المدير التنفيذي  وي بي  ن الشكل 

 

 2018ديسمبر/كانون األول  31االستراتيجية القطرية حتى االنتقال إلى خارطة الطريق المتكاملة: حالة الخطط : 2الشكل 

 

                          

                         

                          

                         

                          

                         

                          

                             

    

T-ICSP
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مشاورة غير رسمية وث ث دورات للمجلس  12على التواصل على مستوى رفيع مع الدول األعضاء من خ ل  البرنامج وثابر -35

ل ئحة العامة والنظام المالي لمناقشة الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةص والتغييرات الرئيسية في ا

 للبرنامج وافق المجلس على تعدي ت رئيسية على ال ئحة العامة والنظام المالي 2018  وفي الدورة العادية الثانيةص لعام للبرنامج

د الكامل ل سترداد الكامل للتكاليف  واستندت التعدي ت المقترحة والتوصيات بشأن االستردا البرنامج وتغييرات في سياسات

للتكاليف إلى الدروح المستخلصة من تجريب إطار الخطط االستراتيجية القطرية ومن  يكل ميزانية الحافظة القطرية في عام 

  2018ونشر ما في فغلب المكاتب القطرية في عام  2017

السياسات التي وافق عليها المجلس التنفيذي                                                                                      ويبي ن المؤشر الثاني في إطار  ذب الركيزة كيف يتم تتبع القرارات االستراتيجية مع تنفيذ  -36

 (18)في المائة  68فتحققت بذلك الغاية البالغة  (17)في المائةص 68السياسات الموافق عليها  (16)ص بلغ متوسط تنفيذ2018وفي عام 

فغلب المراحل البارزة حققت في في المائة من التنفيذ قبل المراحل البارزة المقررة  بيد فن  34ويتراوح تنفيذ السياسات الفردية بين  -37

؛ وفقوى المجاالت  ي رصد السياسات وفدلة التطبيق على 3كما يتضح من الشكل  2017المتوسط مستوى من التنفيذ اقل من عام 

 العملياتص بينما كان تخصيص الموارد المالية والبشرية فضعف المجاالت 

 

 ق عليها المجلس التنفيذي النسبة المئوية لتنفيذ السياسات التي واف: 3الشكل 

 

 

                                                      
لتوجيهات فو تحديثهاص والنشر المتوقعص وآلية لرصد وتقييم فثر                                                                                            يستدعي التنفيذ التام للسياسات ف طرا مؤسسية عاملةص وتخصيص الموارد البشرية والماليةص وإعداد ا (16)

 السياسات 

؛ وسياسة بناء القدرة على الصمود من فجل األمن )A-WFP/EB. A/2015/5(( 2015-2020يشمل حساب المؤشر السياسات التالية: سياسة المساواة بين الجنسين ) (17)

؛ وسياسة مكافحة التدليس والفساد (WFP/EB. A/2015/5-D)التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث ثي  (؛ وسياسة(WFP/EB.A/2015/5-Cالغذائي والتغذية 

(WFP/EB.A/2015/5-E/1)( 2021-2016ص وسياسة التقييم )(WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1) 2018؛ وسياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام 

(WFP/EB.2/2018/5-C) ؛ وسياسة التغذية(WFP/EB.1/2017/4-C) ؛ وسياسة تغير المناخ(WFP/EB.1/2017/4-A/Rev.1*) ؛ وسياسة البيئة

(WFP/EB.1/2017/4-B/Rev.1*) للطوارئ من فجل استجابة فعالة  البرنامجتعزيز استعداد  –؛ وسياسة االستعداد للطوارئ(WFP/EB.2/2017/4-B/Rev.1*)  

                                                                                                  التنفيذ لكل  من السياسات المعنية  ويتوقع فن تزيد الغاية لكل سياسة فردية تدريجيا منذ سنة الموافقة تتمثل غاية  ذا المؤشر في متوسط جميع غايات  (18)
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                                                                          وتبي  ن الفقرات التالية بعض المبادرات المهمة المتخذة في إطار  ذب الركيزة  -38

الرئيسية   البرنامجومن الفئات المهمة المندرجة في إطار  ذب الركيزة العمل الذي تضطلع به لجان وففرقة عمل مختلفة تنفذ مبادرات  -39

ذت فيها قرارات مهمة تتعلق  للجنة إدارة البياناتص ث ثة اجتماعات 2018فعلى سبيل المثالص ترفست شعبة التكنولوجياص في عام                                 ات خ 

بإدارة دورة حياة بيانات المستفيدينص وتخطيط لوحات التحكمص ووضع توصية للجنة التوجيهية لنظم المعلومات الدارية بشأن حماية 

  وفي نوفمبر/تشرين الثانيص اعتمدت اللجنة "نموذجا اتحاديا" لتدبر حماية البيانات يشمل البرنامج انات وتدبر الخصوصية فيالبي

من قيادة  البرنامجاستحداث وظيفة موظف مستقل لحماية البيانات يكون مسؤوال لدى نائب المدير التنفيذي  وستمكن  ذب القرارات 

                                        مسؤوال لدى المستفيدين منه  وقد ف نجز  ذا  لبرنامجر حماية البياناتص بل واأل م من ذلك فنها تبقي االمجتمع النساني في مضما

  البرنامجالعمل على نحو يتسق مع فولويات المدير التنفيذي المتمثلة في رقمنة 

                               ية التي ت يس  ر اتخاذ القرارات الداخلية فو الخارج الوثائق المؤسسيةوثمة فئة فخرى مهمة تقع في نطاق  ذب الركيزة  ي إعداد  -40

  وإلى جانب انتاج المنتجات المؤسسية السنوية مثل خطة الدارةص وتقرير البرنامجوالدعوة في الموضوعات ذات الصلة بوالية 

ير حالة التقرير العالمي عن المساعدة الغذائية وشارك في إعداد تقر البرنامج األداء السنويص وسواب من التقارير السنويةص فصدر

األمن الغذائي والتغذية في العالم  وصدر التقرير العالمي عن المساعدة الغذائية لهذا العام المعنون اتقاء األزمات الغذائية في 

 البرنامج خالل  ويتناول  ذا التقريرص من خ ل دراسة بعض مصادر البيانات ومن بينها المساعدة التي قدمها 2018يونيو/حزيران 

ص األسباب الكامنة وراء األزمات الغذائية ويقدم حلوال قصيرة وطويلة األجل  وتظل فسباب األزمات الغذائية 2016-2009الفترة 

                                                                                                                          تتمثل في النزاعات وظوا ر تغير المناخ  وي توقع فن تؤدي معالجة  ذب األسباب إلى تقليل األزمات الغذائية عالمياص بل ومنع حدوثها  

: التصدي لتغير المناخص وبناء القدرة على الصمود والتغذية المصدر 2018ذائي والتغذية في العالم ويمثل تقرير حالة األمن الغ

                                                                                                                    العالمي الرئيسي الذي ت ستمد منه األرقام والتحلي ت بشأن الجوع وسوء التغذية و ي معيار لقياح التقدم المحرز في تحقيق  د  

وتشترك منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةص والصندوق الدولي للتنمية ص فال و و القضاء على الجوع  2التنمية المستدامة 

 في إجراء البحوث وإعداد  ذا التقرير  البرنامجالزراعيةص واليونيسف ومنظمة الصحة العالميةص و

للعمليات   لبرنامجاص و ي تتضمن ث ثة مؤشرات تعبر عن الدعم المؤسسي الذي يقدمه الخدمات المباشرة للعمليات –الركيزة باء  -41

 وترد في الفقرات التالية معلومات عن بعض المبادرات التي سا مت في تحقيق الغايات في إطار  ذب الركيزة 

ضمن فولوياتها تحديد موردين جدد لألغذية المغذية والبقول  البرنامجفي  المشتريات الغذائيةص وضعت شعبة 2018ففي عام  -42

مكن االستجابة بشكل فوري لعمليات الطوارئ المعقدة في العالم  وقدمت الشعبة الدعم الميداني وسوا ا من السلع األساسية حتى ي

المباشر لعمليات الطوارئص فأوفدت موظفين إلى اليمنص والجمهورية العربية السوريةص وجمهورية الكونغو الديمقراطيةص ومقاطعة 

ستجابة في والجمهورية العربية السورية بغية التكيف مع العملية المعقدة                                                    كوكس بازارص فزادت القدرات في اليمنص وعد لت طرائق اال

 اآلخذة في التغير 

الذي تديرب شعبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها يقوم بدور رئيس كمركز بالغ األ مية لتنسيق  مركز العملياتوظل  -43

لحصول على معلومات دقيقة وقت الحاجة إليها يستعينون بها في                                     على نحو  ي مك  ن متخذي القرارات من ا البرنامجالمعلومات في 

بأسرب يمدب بالمعلومات التشغيلية ال زمة لعمليات االستجابة  للبرنامجاتخاذ القرارات المستنيرةص وما برح  ذا المركز يمثل مصدرا 

دعوات التنسيق االستراتيجيص وثابر على فرقة عمل تشغيلية واستراتيجيةص فض  عن  38لحاالت الطوارئ  ودعم مركز العمليات 

ولمحات حاالت  (19)تقديم معلومات يمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب لمتخذي القرارات من خ ل الحاطة التشغيلية اليوميةص

                                                      
  2018إحاطة يومية في عام  365      ق دمت  (19)
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                 عدداص يس  ر مركز  البرنامجلوحات تحكم داخلية وخارجية وفي سياق ازدياد حاالت الطوارئ في  506و( 20)الطوارئ األسبوعية

  2018العمليات تنفيذ بروتوكوالت تفعيل وإنهاء مفعول االستجابة لحاالت الطوارئ لث ثة عشرة حالة من حاالت الطوارئ في عام 

: االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها على نحو 2ويمكن استبانة قيمة  ذا العمل فيضا في مؤشر األداء المؤسسي الرئيسي 

 فعال 

القطرية في مضمار استعراض العقودص وتجديد ا  البرنامجمكتبا من مكاتب  90بشكل مباشر  الخدمات اإلدارية والهندسيةودعمت   -44

من بيوت الضيافة وتطوير الموقع الشبكي لحجز فماكن القامة في  55والحصول على مرافق جديدة؛ وترفيع فماكن القامة في 

مه اآلن وكاالت فخرى مثل مفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئينص واليونيسفص وخدمة األمم مركز الحجز النساني الذي تستخد

 المتحدة للنقل الجوي النسانيص ومديري الشؤون الطبية في األمم المتحدة 

يب العمل وفي اتساق مع استعراض فسالالبرنامج،  لدارة فصول 2018وتمخضت التوصيات المستمدة من المراجعة الداخلية لعام  -45

تطبيق النظام العالمي النقال إلدارة ص عن مبادرة بالغة األ مية تمثلت في بدء العمل بأول إصدار من 2016                  الذي ف جري في عام 

لدعم عملية تصفية األصول على الصعيد العالمي  و ذا النظام تطبيق نقال ميسور وسهل االستخدام يتيح استنساخ بطاقات المعدات 

تأثير شديد في  2018                                                                                 وتبسيط عملية تسجيل المعدات ونقلها وعد   ا وتسويتها  وكان لهذب الصدار األول في عام المعدات لرقمنة 

ر الوقت ال زم لعد المعدات من شهرين إلى فسبوعين وإليه يعزى                                                                                                                     تخفيض عبء العمل الواقع على كا ل المكاتب القطرية فهو يقص  

  3الرفيع في المجال الوظيفي لإلدارة في مؤشر األداء الرئيسي  بعض الفضل في فداء معظم المكاتب القطرية

و  د 2018وفي عام  -46  مكتبا قطرياص والمكتب القليمي لشرق آسياص والمقر بنجاح بالصدار األول من  ذا الحل  وبحلول 13         ص ز 

حيث القيمة باستخدام تطبيق  منالبرنامج في المائة من بيانات فصول  44ص تمت تصفية قرابة 2018ديسمبر/كانون األول  31

 14مليون دوالر فمريكي في  302فصل تبلغ قيمتها  134 000النظام العالمي النقال لدارة المعدات  وتم حتى اآلنص عد فكثر من 

ب فكثر من  بشكل  مستخدما على استخدام التطبيق لعد األصول وتسويتها ولتنفيذ إطار تنظيمي جديد لدارة األصول 250                       مكتبا  ود ر  

                            مستخدم وست عد وظائف إضافية   1 000ص وسيشمل ذلك 2019ال مركزي في المكاتب المعنية  وسيكتمل تعميم  ذا الحل بنهاية عام 

وستتحسن جودة بيانات األصول في النظام العالمي لدارة المعدات تحسنا ملموسا يعزز الرقابةص وتزيد الشفافية والمساءلةص وتتيح 

لمعدات بشكل ففضلص وتقلل كمية المعدات الباليةص وتمكن من اتخاذ قرارات إدارية فكثر رشدا  وسيسا م ذلك في إدارة دورة حياة ا

نهاية المطا  في تعزيز القدرة على االستجابة وتحسين الشرا ص وال سيما في حالة التغييرات التشغيلية مثل حاالت الطوارئ التي 

                         ت نشر فيها األصول بكثافة 

المكاتب القطرية في التخلص من المعدات البالية وغير المستخدمة فتحول دون تخزينها الذي يحتمل  ة األصول العالميةإداروتدعم  -47

فن يؤدي إلى استخدامها بشكل غير م ئم فو سرقتها وتنشأ عنه تكاليف تشغيلية تعزى إلى التخزينص واالحتياجات من الموظفين 

األصول العالمية إلى المكاتب القطرية ويساعد األفرقة المحلية في إعداد المعدات للتخلص  لدارة المخزونات  ويسافر فريق إدارة

                                                                                                                       منها وينظم المزادات العلنية ويحضر اص حرصا على الشرا  عليهاص وتحقيق إيرادات عالية  وت دار المزادات العلنية  ذب في تعاون 

ال يقلل تكاليف األمم المتحدة العامة فحسب بل ويوفر كميات فكبر من                                                     وثيق مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئين على نحو  

من مبيعات  البرنامج ص فاقت إيرادات2018المعدات الجتذاب عدد فكبر من المشترين وخلق منافسة فشد بينهم  وفي نهاية عام 

 مليون دوالر  7 7                                                             المزادات العلنية التي ت شر  على إدارتها إدارة األصول العالمية 

ص و و موقع واحد لجميع خدمات إدارة فسطول مركز األسطول                                          و  ل البرنامج العالمي لتأجير المركبات إلى      ص ح  2018وفي عام  -48

المركبات الخفيفة والمدرعة  ويدعم فريق خبراء مركز األسطول المكاتب القطرية من مرحلة االستئجار وحتى مرحلة التخلص 

                                                      
  2018لمحة خ ل عام  45      ق دمت  (20)
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مركبات األسطول الخفيفة ورفع كفاءتها باالستعانة بأدوات رقمية جديدةص مثل منصة خدمات لتحقيق وفورات مالية وتحسين فداء 

التأجير على االنترنيتص وخدمات دعم الدارة الشاملة لألسطولص وتحسين خدمات العم ء  ويعول مركز األسطول على فريق من 

كينا لها من تحديد متطلبات األسطولص وإسداء المشورة بشأن خبراء األسطول يقدم الدعم عن بعد وفي الموقع للمكاتب القطريةص تم

السبل الكفيلة باستخدام المركبات على النحو األمثلص وإبقاء التكاليف الجارية وتكاليف الصيانة في الحد األدنى وتخفيض انبعاثات 

ركبة من المتوسط العالمي الحالي البالغ                                                                                 ثاني ف كسيد الكربون  ويمكن الهد  من وراء ذلك في تخفيض التكلفة العامة لملكية كل م

 دوالرص فتتحقق بذلك وفورات في التكاليف للمكاتب القطرية  10 400دوال فمريكي في السنة إلى  12 500

بتضمين المكاتب القطرية في االتفاق  البرنامجفي  برنامج السفر العالميخطوات واسعة في توحيد  البرنامجص خطا 2018وفي عام  -49

مع الخطوط الجوية العالميةص ومتيحا حصول مديري مكاتب  البرنامجص موسعا نطاق اتفاقات البرنامجشركة إدارة فسفار  المبرم مع

لدارة السفر و ي شركة  البرنامج القطرية بيسر على بيانات السفر الرفيعة المستوى  وفي الوقت الحاليص تدير شركة لبرنامجا

BCD وتتيح  ذب 2019في المائة في عام  75السفر الجوي ويتوقع فن ترتفع  ذب النسبة إلى في المائة من مجموع بطاقات  65ص  

واتجا اته بوضوح ويمكن بفضل تحليل البيانات عقد مقارنة مع معايير قطاع السفر ورصد البرنامج التغطية إبراز نفقات السفر في 

 السلوك واالمتثال 

من زيادة تخفيضات بطاقات السفر الجوي البرنامج  ذان من روما مقرا لهماص تمكنوفي تعاون مع الوكالتين األخريين اللتين تتخ -50

 23و 9بعقد اتفاقات عالمية مع معظم الخطوط الجوية المستخدمة  وخفضت  ذب االتفاقات تكلفة بطاقات السفر بنسبة تتراوح بين 

فمام تخفيضات فخرى في التكاليف في تغيير البطاقات في المائة مقارنة بالتعريفات المؤسسية المتفاوض عليها و ي تفسح المجال 

نت إحصاءات السفر في لوحة التحكم الداخلية في عام            ص فتمك نت 2018                                                                                                       دون رسومص والمبالغ المسددةص فو استحقاقات األمتعة  وض م  

 تب القطرية إدارة المكاتب القطرية من الحصول على بيانات السفر المبسطة لبراز تكاليف السفر العامة للمكا

حتى يحقق الكفاءة  فهناكص على سبيل المثالص الدارة الداخلية  للبرنامجوقدمت شعبة المالية والخزانة مركزيا الخدمات المالية  -51

في المائةص ومواصلة نشر نظام تتبع  67 1مقارنة بالمعيار الخارجي البالغ  2018في المائة في عام  84 1لألموال التي ردت 

                                               مكتبا )ش عب المقرص والمكاتب القليميةص والمكاتب  65في  نظام تتبع الفواتير         ص ن ف  ذ 2018ديسمبر/كانون األول  31تى الفواتير  وح

في المائة  94  وتمثل الفواتير المعالجة بهذا النظام اآلن 2019مكتبا مقررا لعام  12                       مكاتب جار  العمل فيها و 7القطرية(ص و ناك 

 لمائة من قيمتها بالدوالر األمريكي في ا 96من حجم الفواتير و

مرحلة النضج كوسيلة الستخدام  مشروع لبنات البناءمواصلة استخدام تقنية سلسلة السج ت المغلقة وبلوأ  2018ويشهد عام  -52

ن تم وزيادة كفاءتها  وتوسع نطاق مشروع مخيم األزرق في األردن فزاد عدد م البرنامجالتقانات المبتكرة لتعزيز فثر عمليات 

شخص بوسعهم اآلن فن يدفعوا تكاليف غذائهم باستخدام مشروع لبنات البناء  وزاد  106 000إلى  10 500الوصول إليهم من 

ل من    2018مليون في عام  36إلى  2017مليون في عام  1 2                        مجموع المبلغ المحو 

ت المغلقة بفوائد عديدة  ذا العامص من بينها تعزيز فمن وعاد التحول من مقدمي الخدمات المالية التقليدية إلى تقنية سلسلة السج   -53

البيانات فلم يعد ثمة حاجة إلى تشاطر البيانات الحساسة  وفض  عن ذلكص يسا م  ذا التحول في تبسيط العملية الذي يؤدي إلى 

عقد شراكة البرنامج بنات البناء في تقصير الوقت ال زم لتنفيذ التحوي ت القائمة على النقد  وفي اآلونة األخيرةص شجع مشروع ل

نات فعالة مع  يئة األمم المتحدة للمرفة سعيا لتعزيز التنسيق بين الوكاالت النسانية  ولهذا النهج التعاوني حيال تشاطر المعار  والتقا

 الرئيسية من االستثمار في تجريب  ذب التقانة واستخدامها  البرنامج فوائد جمةص و و  د  من ف دا 

                                                               ث ثة مؤشرات يرد بيانها في الجزء الرابع من  ذب الوثيقة  وتبي  ن  تمثل السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة –لركيزة جيم ا -54

  2018اليجابي في عام البرنامج الفقرات التالية بعضا من المبادرات المندرجة في إطار  ذب الركيزة التي كان لها ضلع في فداء 
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 توجيهات استراتيجية بشأن اإلصالح اإلنساني الحاسم ومسائل السياسات. البرنامج                 جميع الش عبص وضعوفي فعقاب تعاون شمل  -55

القائد العالمي ل ستجابة النسانيةص فهو ملتزم بالتواصل المنتظم واالستراتيجي مع الشركاء في جميع المسائل  البرنامج ولكون

دورة البرامج النسانيةص والرشادات للمكاتب القطريةص البرنامج ص فكمل 2018المتصلة بالتنسيق والتخطيط واالستجابة  وفي عام 

 دعما لمشاركتها في عمليات استعراض االحتياجات النسانيةص وخطط االستجابة النسانيةص وخطط االستجابة ل جئين 

الدليل الجديد وحدة مشتريات األغذية  ص فصدرت2018واتخذت شعبة سلسلة المداد تدابير عديدة في نطاق  ذب الركيزة  ففي عام  -56

                                                                                                    الذي يتضمن وص ت بمختلف التعميماتص والمذكراتص والتوجيهاتص والمخططات البيانية االنسيابية التي ف عدت فو  لشراء األغذية

لتدريب الموظفين على الدليل الجديد وعلى المبادئ  2019  وسيقدم تدريب جديد على شراء األغذية في عام 2018               ن ق  حت في عام 

لتعاون مع مكتب الشؤون القانونية ومكتب التفتيش والتحقيقص فعدت شعبة سلسلة المداد ص وبا2018التوجيهية المنقحة  وخ ل عام 

فيضا تفويضا للسلطة للشراء والتعاقد في وظائف سلسلة المداد وفدخلت التغييرات في نظام الدعم المالي  وخ ل عملية االنتقالص 

ت مؤ  ت الموظفين المعنيينص حرصا على الوعي وفهم األدوار قدمت شعبة سلسلة المداد دعما متينا للمكاتب القطرية وتناول

                                                                       ص ف ع  دت مبادئ توجيهية عملية بشأن المعايير األخ قية للشراء والتعاقد في 2018والمسؤوليات في النظام الجديد  وخ ل عام 

 ص ويشمل ذلك مدير مكتب األخ قيات امجالبرن وظائف سلسلة المداد بالتعاون مع الموظفين الميدانيين وففرقة الخبراء المعنية في

وتتناول االستراتيجية ث ث مجاالت ذات فولوية من مجاالت  للبرنامج. استراتيجية الرصد المؤسسية 2018وصدرت في عام  -57

موح نحو                                                                                                             العمل  ي: الخبرة الم ئمة في مجال الرصدص وااللتزامات الماليةص والقدرات الوظيفية  وخ ل تلك السنةص ف حرز تقدم مل

لدعم  البرنامج                                                                                                          األولوية األولىص شمل إتمام تحليل قوة العمل وتدشين رصد مجمع الموا ب الدولية المستقبلية  وح ش دت الموارد داخل

المكاتب القطرية التي تعاني من ضائقات تمويلية في تحقيق متطلبات الرصد الدنياص وإجراء استعراضات منتصف المدة اللزامية  

الذي  2018طار المعياري للرصد بعد موافقة المجلس التنفيذي على إطار النتائج المؤسسية المنقح في نوفمبر/تشرين الثاني           ون ق  ح ال

يشمل مؤشرات معززة للحصائل والنواتج ومجموعة جديدة من المؤشرات ذات الصلة بأ دا  التنمية المستدامة لمساعدة المكاتب 

                                                                                         في غايات ف دا  التنمية المستدامة الوطنية  ون ق  حت الخ صة الوافية للمؤشرات ومواد توجيهية  القطرية في الب أ عن السهامات

(  WeLearn                                                                                                      فخرى بناء على ذلك  وع ق دت حلقات دراسية شبكية بشأن إطار النتائج المؤسسية ون شرت مواد على منصة التعلم )

                                                        رصد الفصلية  ومن حيث الن ظمص تعززت قدرة المكاتب القطرية                                                      وف صدرت توجيهات بشأن استعراضات منتصف المدة وتقارير ال

على استخدام فداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة )كوميت( بإعداد مواد تدريبية إضافيةص وعقد حلقات عملص وتقديم الدعم عبر 

 االنترنيت 

فربعة مؤشرات يرد بيانها في الجزء  المتحدةالدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع األمم  تشمل –الركيزة دال  -58

 الرابع من  ذب الوثيقة  وفض  عن ذلكص ترد في الفقرات التالية تفاصيل فوفى وبعض المبادرات المتخذة في إطار  ذب الركيزة 

متلقين الرئيسيين الخدمات اللوجستية وخدمات سلسلة المداد للالبرنامج ص يوفر الصندوق العالميوبموجب الشراكة المعقودة مع  -59

من الصندوق من فجل مكافحة الم رياص والسلص وفيروح نقص المناعة البشرية المكتسب في عدة بلدان  وفي جمهورية ففريقيا 

ويقوم  –الصليب األحمر الفرنسي ومنظمة الرؤية العالمية  –مع المتلقين الرئيسيين من الصندوق العالمي  البرنامجالوسطىص يعمل 

ص انصبت بعض األنشطة الرئيسية على تخطيط 2018الخدمات لدارة سلسلة المداد الصحية "الداخلية"  وفي عام  بمهمة مقدم

لتتبع البنود غير الغذائية  لبرنامج                                                                                             سلسلة المداد وإدارتهاص والبرازص وإدارة المخاطر  ون ف  ذ تطبيق تتبع بنود الغاثة الذي يستخدمه ا

 ة الرئيسية لتتبع المواد الطبية منذ لحظة است مها داخل البلد المعني ثم جرد ا ونقلها إلى نقاط التسليم النهائية تنفيذا تاما باعتبارب األدا
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 وفي تشادص حيث ال تزال الم ريا تمثل سبب االعت ل والوفيات الرئيسي وتبلغ الصابات بها بين األطفال دون سن الخامسة -60

جنبا إلى جنب مع برنامج األمم المتحدة النمائيص مقدما خدمات الدعم  البرنامجعنهاص يعمل في المائة من الصابات المبلغ  44

عت 2017اللوجستي والخبرة في توزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات  ومنذ عام  ز   منطقة  13مليون ناموسية في  6.7          ص و 

 من مناطق تشاد 

في المائة بسبب إغ ق نقطة المداد الرئيسية في اليمن   143و 64الوقود بنسبة  ص زادت فسعار2017وفي نوفمبر/تشرين الثاني  -61

ص فنشطة تتعلق بتوفير الوقود حتى ال تنقطع إمدادات الوقود عن المرافق الصحية توفير الخدمات الثنائيةص من خ ل البرنامجونفذ 

                                                  مليون لتر من الديزل  وفي سنة واحدةص س ل م فكثر من 5 4 وسوا ا من الهياكل الحيوية  وينفل توفير الخدمات الثنائية كل شهر

 مليون لتر ألربعة وعشرين من مراكز برنامج التحصين الموسعص وفربعة وعشرين من مرافق المياب والصحاح المحليةص  27

ري في شراء وتسليم  ذب                                                                                             ومائة وواحد وثمانين مستشفى في جميع محافظات اليمن االثنتين والعشرين  ولو است عين بالقطاع التجا

م يين دوالر إضافية  ويستخدم توفير الخدمات الثنائية آلية استرداد التكاليف كاملة  7الكميات نفسها من الوقودص لكلف ذلك نحو 

 لتواصل شراء الوقود وتجديد المخزونات حسب مقتضى الحال 

الدعم اللوجستي للشركاء في العمل النسانيص مثل المنظمة الدولية للهجرةص البرنامج ومن خ ل دائرة توفير الخدمات الثنائيةص قدم  -62

مليون ناموسية سريرية في ث ثة فسابيع ومنظمة الصحة العالمية بفتح ممر بين جيبوتي ودبي وص لة واليمن  2 1مقدما فكثر من 

 تنسيقها تسليم  البرنامجالتي يتولى  مترا مكعبا من اللوازم الطبية: فتاحت العمليات البحرية 23 000لتيسير نقل 

ص استخدمت منظمة الصحة العالمية 2018متر مكعب من اللوازم الطبية الحاسمة لص لة  ومنذ يوليو/تموز  863طنا متريا/ 228

الجوية فيضا خدمات الخ ء  البرنامجطنا متريا من اللوازم الطبية لليمن  وقدمت خدمات  883الجوية وسلمت  البرنامجخدمات 

مركزا لع ج  32مركزا ع جيا و 43فيضا منظمة الصحة العالمية بإنشاء  البرنامجالجوي للركاب من صنعاء إلى القا رة  ويدعم 

 السهال وإعادة تأ يل مستشفيين من خ ل الخدمات الهندسية المتخصصة 

ت من فكبر شركات اللوجستيات والنقل العالمية من خ ل مبادرة فريق شراكة متينة مع فربع شركا مجموعة اللوجستياتوفبرمت  -63

مبادرة فريق االستجابة للطوارئ في مجال   وفعلنت شركات 2005االستجابة للطوارئ في مجال اللوجستيات منذ عام 

من الكوارث الطبيعية  ص توسيع نطاق محتوى الشراكة بشكل ينقل التركيز2018ص في دافوح في يناير/كانون الثاني اللوجستيات

فقط إلى تقديم الدعم فيضا في حاالت الطوارئ الممتدة والمعقدة  ويأتي  ذا التحول استجابة للبيئة المتغيرة التي تعمل فيها مجموعة 

الميص اللوجستيات و و يعيد التأكيد على ف مية الشراكات مع القطاع الخاص من فجل تحسين االستجابة النسانية  وعلى الصعيد الع

 التزم شركاء فريق االستجابة للطوارئ في مجال اللوجستيات بتبادل البيانات االستراتيجية قبل حدوث األزمات 

وشركاؤب من األمم المتحدة تقدما ملموسا في التعاون والتنسيق على نطاق المنظومةص بما في ذلك من خ ل المتابعة  البرنامجوفحرز  -64

من فجل تطوير منظومة األمم  لالستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنواتيلية للقرار المتعلق باألنشطة التشغ

تنفيذا فعاالص والتعاون  2030المتحدةص والجهود المبذولة لعادة موضعة إدارة األمم المتحدة لشؤون الس مة واألمن سعيا لتنفيذ خطة 

 ألمم المتحدة للتنمية المستدامة الوثيق مع الشركاء من األمم المتحدة من خ ل مجموعة ا

الفريق المعني بالنتائج االستراتيجية مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئين في قيادة البرنامج وفي إطار  ذب الجهودص يتشارك  -65

المشتركة بغية الذي يهد  إلى زيادة توحيد عمليات األمم المتحدة لتصريف األعمال واألماكن  بشأن االبتكارات في مجال األعمال

من كيانات األمم المتحدة األخرىص بما في ذلك  10و البرنامج                                                                 تحسين جودة الخدمات وفعاليتها وكفاءتها  وتحقيقا لهذب الغايةص وق ع

ك األمين العام نيابة عن األمانةص على بيان التزام بتطبيق مبدف االعترا  المتبادل بالسياسات والعمليات بين الوكاالت  وسيمهد ذل

 السبيل لمزيد من التعاون في تصريف األعمال وتخفيض تكاليف الصفقات بين الوكاالت 
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ص الجيل الجديد من إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةفيضا بدور نشط كجزء من فريق للتصميم يتولى إعداد البرنامج وقام  -66

المتحدة للمساعدة النمائية  ويتوقع فن يصبح الطار األداة وشمل ذلك المساعدة في تيسير جوانب من صياغة توجيهات إطار األمم 

فن يكون الطار الوسيلة الجامعة  لبرنامج  ويرى ا2030الرئيسية لتخطيط وتنفيذ فنشطة األمم المتحدة النمائيةص دعما لخطة عام 

التفاصيل البرامجية )بما في ذلك استراتيجية لتحديد التوجه االستراتيجي وفن يكون في الوقت نفسه متسقا مع خطط التنمية الوطنيةص و

                                                                                                                     البرامجص وتصميمها وترتيبات تنفيذ ا( على النحو المحدد في الخطط االستراتيجية القطرية  وي راد لطار األمم المتحدة للمساعدة 

ءلة من بين عناصرب  ويتوقع النمائية المعاد تصميمه فن يكون استراتيجياص مستشرفا للمستقبلص وفن ييسر الشراكةص وفن تكون المسا

   2019فن تكتمل الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية الجديدة لطار األمم المتحدة للمساعدة النمائية بنهاية مارح/آذار 

الذي سيوجه  إطار اإلدارة والمساءلةفيضا في عملية تصميم مشتركة بين الوكاالت بشأن  البرنامج ص شارك2018وفي عام  -67

مركزا طليعياص إذ شرع في وقت سابق من السنة في  البرنامجت وفوجه المساءلة المتبادلة قطريا وإقليميا وعالميا  ويتبوف المسؤوليا

استعراض وجودب القطري ونماذجه التشغيلية للتحقق من س مة نطاقها ووفائها بالغرض  وستركز المرحلة األولى من االستعراض 

يق الوظائف القليمية المثلى لتحسين فسلوب عمل النظم في الوقت الحاليص بينما ستنظر المرحلة القليمي على السبل الكفيلة بتحق

 البرنامج الثانية في إعادة تشكيل وإعادة  يكلة األصول القليمية في األجل الطويل  وبناء على نتائج االستعراض الداخليص سيراجع

  2019وعالميا( ابتداء من عام  وجودب القطري ونموذجه التشغيلي )قطرياص وإقليمياص

بوابة شركاء األمم مع اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جئينص  البرنامج،ص فنشأ 2018وفي نوفمبر/تشرين الثاني  -68

                                                                                                         و ي منصة شبكية ص م  مت لتبسيط وتنسيق إجراءات األمم المتحدة للعمل مع الشركاء من المجتمع المدنيص بما في ذلكالمتحدة 

                                                                                                                          المنظمات غير الحكومية الوطنية والدوليةص والمنظمات المجتمعيةص والمؤسسات األكاديمية  وست مك  ن البوابة منظمات المجتمع المدني 

من إنشاء م مح وصفية لها وتبادل المعلومات الرئيسية عن نفسها مع األمم المتحدة وتتيح لوكاالت األمم المتحدة نشر فرص الشراكة 

 مقدمة من  ذب المنظمات وتلقيها وتقييمها واالختيار من بينهاص والتحقق المنسق منها كما ينبغي والطلبات ال

جميع األنشطة المتعلقة بعمل المجلس التنفيذيص وظائف الرقابة المستقلة: التقييم  الحوكمة والرقابة المستقلةتغطي  –الركيزة هاء  -69

 ذلك ث ثة مؤشرات يرد بيانها في الجزء الرابع                                               والمراجعةص ومبادرات الشفافية المحددة  وتبي  ن

                                                                                                                         المؤشر األول من  ذب المؤشرات الذي اختير ليبي  ن األنشطة المضطلع بها في إطار  ذب الركيزة  و النسبة المئوية من التدابير التي  -70

في المائة في عام  98بة النجاز                                                                                        طلبت دورات المجلس التنفيذي اتخاذ ا والتي ن ف  ذت في الموعد النهائي المتفق عليه وبلغت نس

                    ص مما ي ظهر استجابة 2018تدبيرا في الموعد النهائي المتفق عليه في عام  79                                               ص و ي نسبة قريبة من الغاية المنشودةص إذ ن ف  ذ 2018

 لوظيفة الرقابة لهيئته الدارية الرئيسية  البرنامج

كل سنة بعينهاص يحدث بطبيعة الحال مزيد من التقدم في التدابير   وفي 2017تفاصيل عن  ذا المؤشر منذ عام  4ويورد الشكل  -71

             ص ف حرز تقدم 2018المطلوبة في الدورة األولى للمجلس التنفيذي التي يتاح لها مزيد من الوقت في غضون السنة نفسها  وفي عام 

كان في تنفيذ التدابير المطلوبة في الدورة في تنفيذ التدابير المطلوبة في كل دورة من دورات المجلسص وي حظ فن فسرع تقدم نسبي 

  2017السنوية والدورة الثانية للمجلس التنفيذي في عام 
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 النسبة المئوية لتنفيذ التدابير التي طلبتها دورات المجلس التنفيذي: 4الشكل 

 

                                                                                                              وفض  عن ذلكص اضطلعت ش عب المقر األخرى بأنشطتهاص مقدمة الخدمات والمنتجات في إطار  ذب الركيزة  فعلى سبيل المثالص  -72

ص توحي األ دا  المحددة في سياسة التقييمص مقرونة بالمتطلب القاضي بتقييم 2018                                           وكما  و مبي ن في تقرير التقييم السنوي لعام 

  ويتوقع فن يستمر زيادة ملموسة في عدد التقييمات المركزية والالمركزية المنجزةلقطريةص بحدوث جميع الخطط االستراتيجية ا

التدريجي لتدبر الموارد وتنفيذ سياسة التقييم وله تداعيات من حيث وظيفة  البرنامج ذا االتجاب في السنوات المقبلة كجزء من نهج 

 مبادرات عديدة لتلبية  ذب االحتياجات: 2018ت في عام                                              التقييم العامة وتدبر الموارد وإدارتها  وات خذ

  فوالص فنشأ الفريق التوجيهي لوظيفة التقييم فرقة عمل شاملة للش عب لوضع نهج استراتيجي للتمويل المستدام لوظيفة التقييمص                                                                                                                   

دة لتوفير مزيد من الموارد وال سيما على الصعيدين القطري والقليميص وطلب من مكتب التقييم تنسيق إعداد حالة استثمار موح

 لدعم تنفيذ استراتيجيات التقييم القليمية 

  ثانياص بدعم من شعبة الموارد البشرية وباالشتراك مع شعبة رصد وإدارة األداءص استهل مكتب التقييم التخطيط المشترك لقوة

بأكمله  البرنامج قوة العمل للرصد والتقييم في عمل الرصد والتقييم ومجمع المهارات الدولية المستقبلية للرصد والتقييم لتعزيز

 مع التركيز بوجه خاص على تلبية االحتياجات على الصعيد القطري 

  ثالثاص دشن مكتب التقييم نظاما لدارة معلومات التقييمات المؤسسية من فجل إدارة المعلومات الرئيسية عن التقييمات المركزية

التي  البرنامجب أ المؤسسي استنادا إلى مؤشرات األداء الرئيسية لوظيفة التقييم في وال مركزية والتمكين من إجراء ال

 اعتمدتها سياسة واستراتيجية التقييم 

  وفخيراص فطلق مكتب التقييم عملية إعادة  يكلة يتوخى منها إدارة التقييمات بشكل مرن وقابل للتوسعص وإنجاز األنشطة ذات

ضمان الجودةص والبحوثص والتحلي تص والب أ عن فدلة التقييم بشكل متسق  وتمت الموافقة الصلةص مثل تنمية القدراتص و

                                                                                                                    على مناصب إضافية بعقود محددة المدة لدعم إدارة إطار التقييم بشكل فكثر استدامة  وف ع  دت عملية لدارة التغيير لدعم  ذب 

  2019العملية ويتوقع فن تكتمل في الجزء األول من عام 
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عادية الدورة ال  المجلس التنفيذي 

    الثانية لعام 

ة الدورة السنوي  المجلس التنفيذي 

    لعام 

ية العادالدورة   المجلس التنفيذي 

    لعام الثانية 

الدورة   المجلس التنفيذي 

    العادية األولى لعام 

 الدورة  المجلس التنفيذي 

    السنوية لعام 

الدورة   المجلس التنفيذي 

    العادية الثانية لعام 

العادية الدورة   المجلس التنفيذي 

    لعام الثانية 

الدورة   المجلس التنفيذي 

    العادية األولى لعام 

الدورة   المجلس التنفيذي 

    السنوية لعام 

الدورة   المجلس التنفيذي 

    العادية الثانية لعام 

               

العادية الدورة   التنفيذي المجلس 

    األولى لعام 
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                                                                           في الموعد المحدد لها  ون ش رت تقارير المانحين المالية بحلول الموعد النهائي  التقارير الماليةجميع  البرنامجص نشر 2018عام  وفي -73

                                                                            وف ع  دت البيانات المالية وف طلع عليها جميع فصحاب المصلحة في الوقت المناسبص  2018مارح/آذار  31الذي حددته المؤسسة في 

ص ثم على لجنة مراجعة الحساباتص واللجنة المالية لمنظمة األغذية 2018المراجع الخارجي في فبراير/شباط  ومن بينها عرضها على

  2018والزراعةص والمجلس التنفيذي في دورته السنوية في يونيو/حزيران 

للدول األعضاء والمانحين  بوابة بيانات الخطة االستراتيجية القطريةمن  صيغة بيتاالبرنامج ص فصدر 2018يوليو/تموز  25وفي  -74

الشركاء  وتتضمن البوابة معلومات برامجية ومالية وعن األداء تتعلق بالخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية 

ص وتعزيز مجالبرنا المؤقتة التي وافق عليها المجلس التنفيذي  وتهد  البوابة إلى إتاحة مزيد من الشفافية عن التخطيط والنتائج في

ن عملية  ع البوابة بيانات مستمدة من عدة نظم مؤسسية وتضم                                                                                                                           الحوكمةص واستيفاء متطلبات الرقابةص وتيسير قرارات التمويل  وتجم  

                                                                                       وخطط إدارة المكاتب القطرية  وت عرض المعلومات حسب البلدص والنتيجة االستراتيجيةص والحصيلة  البرنامجالتخطيط السنوي في 

ويمكن ترتيبها حسب احتياجات المستخدمين  وجنبا إلى جنب مع معلومات التخطيطص ستشمل  –يةص والنشاطص والسنة االستراتيج

التحديثات الدورية معلومات عن النفقات والنواتج المنجزة ومؤشرات األداء المستمدة من إطار النتائج المؤسسيةص وستستكمل التقارير 

 القطرية السنوية 

                                                                                                  لى تحسين  ذب البوابة بوسائل من بينها التصدي للتحديات ذات الصلة بتكامل الن ظم و و يتوقع إصدار صيغة إ البرنامج ويسعى -75

  وستشمل  ذب الصيغة معلومات عن خطة التنفيذ األصلية لكل بلد وصافي متطلبات التمويل 2019                            محد ثة في الفصل األول من عام 

                                                              مقبلة  وفيما يتعلق بالنتائجص ستضم ن القيم األساسية والمستهدفة للمعلومات عن المسا مات خ ل األشهر الستة ال
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 خط

 األساس

 عامهدف 

2018 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام
2018 

2017 

     -4المؤشر المؤسسي 

االستعراض الشامل للسياسات نسبة مؤشرات 
 البرنامجالذي يجرى كل فربع سنواتص التي فبلغ 

 عن تحقيق الغايات المتعلقة بها

100 %
(2016) 

%100 %100 %80(1) 

 المستدامةاالستعراض الشامل: المواءمة مع أهداف التنمية 

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت فن وثيقة  -1
خطتها القطرية االستراتيجية فو خطتها القطرية 
االستراتيجية المؤقتة فو برنامجها/مشروعها 

الوصول إلى  البرنامجالقطري تبين كيف يعتزم 
 من  م فشد تخلفا عن الركب فوال

78% 
 %78 96% غير منطبق (2017)

القطرية التي فبلغت فن وثيقة نسبة المكاتب  -2
خطتها االستراتيجية القطرية فو خطتها 
االستراتيجية القطرية المؤقتة فو 
برنامجها/مشروعها القطريص تحدد تدابير معينة 
تتعلق بكيفية مسا مة البرنامج في دعم التنمية 
التقنية وتنمية القدرات )بما في ذلك السياسات(ص 

 2030م على النحو الذي تطلبه خطة عا

88% 
 %88 %91 غير منطبق (2017)

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت فن وثيقة  -3
خطتها القطرية االستراتيجية فو خطتها القطرية 
االستراتيجية المؤقتة فو برنامجها/مشروعها 

تلبية  البرنامجالقطري تبين كيف يعتزم 
 احتياجات األشخاص ذوي العاقة

27% 
 %27 %54 غير منطبق (2017)

 االستعراض الشامل: مواءمة عمليات التخطيط

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت فن وثيقة  -4

خطتها االستراتيجية القطرية فو خطتها 

االستراتيجية القطرية المؤقتة فو 

برنامجها/مشروعها القطريص متوائمة مع 

الدورات الوطنية للتخطيط والميزنةص ومع دورة 

 للمساعدة النمائيةإطار األمم المتحدة 

 متوائمة كليا (ف

 متوائمة جزئيا (ب

 %49 (ف
 %33ب( 

 غير منطبق
 %45ف(
 %44ب( 

49% 
 %33ب( 

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت فن تخطيطها  -5
وفنشطتها تتواءم مع كيان واحد فو فكثر من 
 كيانات منظومة األمم المتحدة للمساعدة النمائية

95% 
 غير منطبق %95 غير منطبق (2018)

نسبة المكاتب القطرية المشاركة في استراتيجية  -6
تيسير األعمال التابعة لمنظومة األمم المتحدة 
النمائيةص في البلدان التي تم فيها اعتماد  ذب 

 حضور فيها للبرنامجاالستراتيجية والتي يتوفر 

96% 

(2017) 
 %96 %97 غير منطبق

                                                      
كان العام األول من تنفيذ االستعراض الشامل  2017تفسير ذلك بأن عام   ويمكن 2016في المائة عن قيمة خط األساحص المجمعة في عام  20 ذا يمثل انخفاضا قدرب  (1)

  وألغراض االستمراريةص تم استيعاب عدد من مؤشرات االستعراض المذكور التي ال تزال ذات صلة من 2020-2017للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات للفترة 

  2017-2014مؤشرات االستعراض المذكور للفترة 
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 خط

 األساس

 عامهدف 

2018 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام
2018 

2017 

متوسط عدد خطوط خدمة استراتيجية تيسير  -7
التي اعتمدتها المكاتب القطريةص في حال األعمال 

مشاركتها في االستراتيجيةص من فصل خطوط 
الخدمة الخمسة التالية: الماليةص والموارد 
البشريةص وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتص 

 والمشتريات

3.8 

(2017) 
 3.8 3.4 غير منطبق

في حال المشاركة في استراتيجية تيسير  -8

المكاتب القطرية التي اعتمدت األعمالص نسبة 

 خطوط خدمة االستراتيجية

 المالية (ف

 الموارد البشرية (ب

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ج

 المشتريات  (د

 

 % 78ف( 

 % 70ب( 

 %52ج( 

 %91د( 

(2017) 

 غير منطبق

 

 % 67ف( 

 % 67ب( 

 % 72ج( 

 % 81د( 

 

78 % 

 % 70ب( 

 %52ج( 

 %91د( 

 

 االستعراض الشامل: التمويل

مجموع صافي اليرادات المتأتية عما يليص  -9

 بالدوالر األمريكي:

 شركاء القطاع العام  (ف

 شركاء القطاع الخاص (ب

 البنك الدولي/المصار  النمائية األخرى (ج

الجهات المانحة غير الجهات المانحة الخمس  (د

 عشرة األكبر 
 )كنسبة مئوية من الموارد األخرى(

غير 
 منطبق

9,000,000,000 

7,363,911,092 (82)% 

 %(98) 7,235,091,675ف( 

 %(14 1) 83,908,865ب( 

 %(59 0)  43,700,673ج(

 %(10)  722,344,983د(

 %(99) 6,750,073,240 (ف

 %(25 1) 85,338,073 (ب

 %(09 0) 6,250,000 (ج

 %(19 7) 491,446,025  (د

المستلمة  البرنامج)النسبة المئوية( من موارد  -10

التي تشكل جزءا من التزامات متعددة السنواتص 

 بالدوالر األمريكي

غير 
 منطبق

 %(16) 1,083,515,675 %(86 13) 1,020,877,764 غير منطبق

غير  البرنامج)النسبة المئوية( من موارد  -11

األساسية المستلمة من صناديق التمويل الجماعي 

 المشتركة بين الوكاالتص بالدوالر األمريكي

غير 
 منطبق

 %(3) 179,654,148 %(80 2) 206,515,916 غير منطبق

 البرنامج)النسبة المئوية( من مجموع تمويل  -12

 ألغراض البرامج المشتركةص بالدوالر األمريكي

غير 
 منطبق

 %(2) 104,070,698 %(44 0) 32,097,347 غير منطبق

 االستعراض الشامل: األبعاد الشاملة

نسبة مؤشرات فداء خطة األمم المتحدة للعمل  -13

على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين 

 (2) وتمكين المرفةص التي تم بلوغها فو تجاوز ا

 غير منطبق %75 *** %75

المساواة  نسبة المشروعات التي يبلغ فيها مؤشر -14

 )3(بالنسبة للتصميم 4و 3بين الجنسين والعمر 

ف/بص 2 )يحل محل مؤشر المساواة بين الجنسين

 انظر فدناب(

 غير منطبق %100 %100 100 % 

نسبة الموظفات بين الموظفين الدوليين من الفئة  -15

 الفنية

 1-  (ف

 2-  (ب

غير 
 منطبق

 غير منطبق

 

 %75 (ف

 %60 (ب

 %42 (ج

 %67 (ف

 %53  (ب

 %42 (ج

 %44 (د

 %42 (ب

                                                      
نسبة مؤشرات فداء خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات  ذا يحل محل مؤشر  (2)

 ( 2017في المائة في عام  87)كانت النتيجة  الجنسين وتمكين المرفة التي تم تحقيقها فو تجاوز ا

)كانت  ب2ف و2نسبة المشروعات التي كان مؤشر المساواة بين الجنسين الخاص بها مؤشر االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات  ذا يحل محل  (3)

 ( 2017في المائة في عام  86النتيجة 
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 خط

 األساس

 عامهدف 

2018 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام
2018 

2017 

 3-  (ج

  4-  (د

 5-  (ب
 

 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 (ح

 4-ع (ع

  5-ع ( 

 6-ع (ص

 7-ع (ق

 %45 (د

 %42 (ب

 

 

 %37 (و

 %39  (ز

 %34 (ح

 %50 (ط

 

 

 %41 (ي

 %33 (ك

 %20 (ل

 

 

 %40 (م

 %5 (ن

 %21 (ح

 %40 (ع

 ) 48% 

 %40 (ص

 %44 (ق

 

 

 %34 (و

 %37 (ز

 % 34 (ح

 %57  (ط

 

 

 %37  (ي

 %35  (ك

 %17  (ل

 

 

 %41 (م

 %4 (ن

 %22 (ح

 %42 (ع

 )  49% 

 %38 (ص

 %43  (ق

نسبة الموظفين الدوليين من الفئة الفنية من بلدان  -16

 البرامج

 في جميع الرتب -ف

 5-و  4-  -ب

 فما فوقها 1-مد -ج

 غير منطبق غير منطبق

 

 %45ف( 

 %39ب( 

 %34ج( 

 %45 (ف

 %38 (ب

 %34 (ج

 والفعالية على مستوى البرامج والعملياتاالستعراض الشامل: االتساق 

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت عن فنها تطبق  -17

الجراءات التشغيلية الموحدة التابعة لمنظومة 

 األمم المتحدة النمائيةص فو فجزاء منها

%62 

(2016) 
 %66 %68 غير منطبق

نسبة البلدان التي تشارك في التعاون فيما بين  -18

بلدان الجنوب فو التعاون الث ثي بدعم من 

 البرنامج

61% 

(2016) 
 %72 %73 غير منطبق

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت عن فن فنشطة  -19

                                           إدارة مخاطر الكوارث فو التخفيف منها م دمجة 

في وثيقة خطتها االستراتيجية القطرية فو خطتها 

االستراتيجية القطرية المؤقتة فو 

 برنامجها/مشروعها القطري

79% 

(2017) 
 %79 %79 غير منطبق

نسبة المكاتب القطرية التي تدعم االستعراض  -20

الوطني الطوعي لبلد ا المضيفص حيثما ينطبق 

   ذلك

65% 

(2017) 
 %65 %56 غير منطبق

نسبة المكاتب القطرية التي تقود )فو تشارك في  -21

ففرقة النتائج التابعة لفريق األمم المتحدة قيادة( 

 القطري

85% 

(2017) 
 %85 %92 غير منطبق
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 خط

 األساس

 عامهدف 

2018 

 مؤشر األداء

 الرئيسي لعام
2018 

2017 

 االستعراض الشامل: نظام الممثلين المقيمين

 البرنامجنسبة المسا مات المطلوبة إلى ما يدفعه  -22

في إطار ترتيب تقاسم تكلفة نظام الممثلين 

 المقيمين

 %100 

(2016) 
100% 100% 100% 

الشامل: اإلدارة من أجل تحقيق االستعراض 

 النتائج
  

  

نسبة المكاتب القطرية التي تستخدم فدوات  -23

  (4)ومبادئ إدارية مشتركة قائمة على النتائج
 %100 %100 %100 يحدد الحقا

نسبة المكاتب القطرية التي فبلغت فنها فجرت  -24

تقييما مشتركا و/فو تخطيطا مشتركا و/فو رصدا 

 (5)وتقييما مشتركا

88% 

(2018) 
 غير منطبق %88 غير منطبق

 

 

                                                      
ن خطة األداء السنوية للمكاتب القطرية التي تعد ا شعبة إدارة ورصد األداء  وقد                                                                             است خدم  ذا المؤشر في تقارير األداء السنوية السابقة )مؤشر مشترك(  و و مستمد م (4)

  2018فبراير/شباط  19فكدت شعبة إدارة ورصد األداء مؤشر العام الماضي في 

  ستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل فربع سنوات تتعلق  ذب المعلومات بمؤشر جديد ل( 5)
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 (2020-2018خطة البرنامج لإلدارة ) دال: –الملحق الرابع 

 

 ( *WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1دال عن طريق الرابط التالي )-يمكن االط ع على الملحق الرابع

 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050532/download/
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  (1)2018األول كانون/ديسمبر 31الموظفون في البرنامج بتاريخ  الملحق الخامس:

 للنساء المئوية ال من النساء المجموع الفئة

 32 19 59 وما فوقها( 2-موظفو الفئات العليا )من الرتبة مد

 43 624 1 440 (1-إلى مد 1-الموظفون الفنيون )من الرتبة  

 70 33 47 الموظفون الفنيون المبتدئون

 46 912 1 971 المعينون لمدد قصيرةالموظفون الفنيون الدوليون والخبراء االستشاريون 

 65 94 144 المتدربون الداخليون

 46 1 682 3 661  دوليا المعينين الموظفين مجموع

 37 441 1 184 موظفون فنيون محليون

 34 1 383 4 009 موظفو الخدمات العامة

 28 1 708 6 083 عقود الخدمات

 39 741 1 921 واتفاقات الخدمات الخاصة موظفو فئة الخدمات العامة المعينون لمدد قصيرة

 32 4 273 13 197 محليا المعينين الموظفين مجموع

 35 5 955 16 858 (2) البرنامج موظفي مجموع

 

                                                      
 .العرضيين والعمال صالبرنامجو المتحدة األمم ومتطوعي والزماالتص المؤلفينص عقود قبيل من ةصالمؤقت العقود تستثنى( 1)

 للمعلومات )ونجز(  العالمي ونظامه البرنامج شبكة من ص2019الثاني  كانون/يناير 15 في البيانات استخرجت (2)
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 2018 مشتريات البرنامج من األغذية في عامالملحق السادس: 

)ماليين الدوالرات  النسبة المئوية  )طن متري(الكمية  
 األمريكية(

مجموع النسبة 

 المئوية

 النامية البلدان

 32 804 194 506 37 1 338 905 نموا البلدان أقل

 0 1 069 )1(األخرى الدخل المنخفضة البلدان
531 456 

0 

 26 947 536 )2( الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة البلدان
487 879 464 

29 

 15 536 907 )3(العليا الشريحة من الدخل المتوسطة البلدان
929 541 240 

15 

 76 751 072 212 1 79 417 824 2 الفرعي المجموع

 المتقدمة البلدان

  
 

 

 24 475 416 387 21 094 764 الفرعي المجموع

 100 226 489 599 1 100 511 588 3 المجموع

     

 أمريكي دوالر )طن متري( البلد الرقم

 النامية البلدان

 401 817 24   779 68  ففغانستان 1

  044 361 3   607 11  الجزائر 2

  150 823 2   636 4  األرجنتين 3

  470 661   507 1  فرمينيا 4

  561 736 32   984 63  بنغ ديش 5

  822 277 1   788 2  بنن 6

  362 46   62  المتعددة القومياتدولة بوليفيا  7

  000 168   280  بوتسوانا 8

  505 815 1   655 3  البرازيل 9

  028 301 12   346 21  بوركينا فاسو 10

  549 519 2   622 3  بوروندي 11

  240 4   16  كمبوديا 12

  945 272 18   349 28  الكاميرون 13

  331 877 2   975 4  جمهورية ففريقيا الوسطى 14

  979 097 8   568 17  تشاد 15

  304 140 4   747 7  الصين 16

  663 529   273  كولومبيا 17

  550 51   62  كوت ديفوار 18

                                                      
 ( 2013دوالرا فمريكيا في عام  1 045الجمالي فقل من البلدان األخرى المنخفضة الدخل )نصيب الفرد من الدخل القومي  )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 126دخل القومي الجمالي تراوح بين البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا )نصيب الفرد من ال )3(
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 2018 مشتريات البرنامج من األغذية في عامالملحق السادس: 

 أمريكي دوالر )طن متري( البلد الرقم

  486 055 34   631 49  جمهورية الكونغو الديمقراطية 19

  943 036 27   035 46  مصر 20

  011 700 57   585 159  إثيوبيا 21

  989 131   175  غامبيا 22

  794 311   573  غواتيماال 23

  698 486   699  غينيا 24

  547 313   360  بيساو-غينيا 25

  714 010 1   343 1   ايتي 26

  465 140 7   647 9   ندوراح 27

  191 091 26   719 83  الهند 28

  553 242 76   699 104  إندونيسيا 29

  577 312 1   713 3  جمهورية إيران الس مية 30

  323 143   128  العراق 31

  474 515 20   586 33  األردن 32

  918 055 5   520 12  كازاخستان 33

  503 978 11   817 10  كينيا 34

  545 285 6   904 6  قيرغيزستان 35

  145 167 1   980 2  لبنان 36

  591 900   571 2  ليسوتو 37

  633 992   187 1  ليبريا 38

  529 047 5   877 6  مدغشقر 39

  385 502 10   519 32  م وي 40

  146 811   084 1  ماليزيا 41

  621 900 4   574 9  مالي 42

  568   5  موريتانيا 43

  239 225   169  المكسيك 44

  182 492 31   365 44  المغرب 45

  172 398 3   626 8  موزامبيق 46

  819 546 16   233 46  ميانمار 47

  317 112   771  ناميبيا 48

  356 190   463  نيبال 49

  471 030 1   246 1  نيكاراغوا 50
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 2018 مشتريات البرنامج من األغذية في عامالملحق السادس: 

 أمريكي دوالر  طن متري() البلد الرقم

  413 043 18   361 28  النيجر 51

  709 139 46   853 93  نيجيريا 52

  439 338 43   865 78  باكستان 53

  375 176   425  باراغواي 54

  808 554 2   318 3  الفلبين 55

  636 490   330  جمهورية الكونغو 56

  993 303 37   705 47  رواندا 57

  599 150  900  السنغال 58

  171 21   7  سيراليون 59

  855 821 2   500 6  الصومال 60

 579 027 40 558 88 جنوب ففريقيا 61

  766 544 1   440 5  جنوب السودان 62

  052 31   115  دولة فلسطين 63

  913 762 48   190 167  السودان 64

  207 603 40   221 49  الجمهورية العربية السورية 65

  980 8   145  طاجيكستان 66

  732 754 41   529 171  المتحدةجمهورية تنزانيا  67

  906 379 9   592 19  تايلند 68

  737 292 169   768 378  تركيا 69

  657 206 54   986 197  فوغندا  70

  975 693 63   183 252  فوكرانيا 71

  233 861 40   936 97  فييت نام 72

  940 318 75   451 195  اليمن 73

  735 455 5   909 14  زامبيا 74

  531 456   069 1  زمبابوي  75

 751 072 212 1 417 824 2   القيمة( حيث من المائة في 76الفرعي ) المجموع

 

 المتقدمة البلدان

  026 695 83   980 103  بلجيكا 1

  055 716 8   241 37  بلغاريا 2

  115 294 27   175 59  كندا 3

  106 419 41   470 17  فرنسا 4

  308 192   473  فلمانيا 5

  221 486 3   349 3  المجر  6
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 2018 مشتريات البرنامج من األغذية في عامالملحق السادس: 

  870 077 63   380 91  إيطاليا 7

  068 965 7   704 10  اليابان 8

  765 959   836 2   ولندا 9

  268 780 4   334 9  مانع   10

  794 799   160 2  بولندا 11

  000 492 54   000 254  رومانيا 12

  547 447 35   511 80  االتحاد الروسي 13

  000 550 19   000 50  جمهورية كوريا 14

  753 224 4   597 10  إسبانيا 15

  154 732 4   866 1  سويسرا 16

  704 164 20   915 10  الواليات المتحدة األمريكية 17

  721 419 6   105 18  المارات العربية المتحدة 18

  475 416 387  094 764   القيمة( حيث من في المائة 24الفرعي ) المجموع

  226 489 599 1  511 588 3    المجموع

 

 



 146      | الم حق 2018تقرير األداء السنوي لعام 

 

 2018-2015حسب اإلقليم والفئة  )1(النفقات المباشرةألف: -الملحق السابع

 2015  2016  2017  2018 
 

 الدوالرات  الف

 األمريكية

 

% 

 

 الدوالرات  الف

 األمريكية

 

% 

 

 الدوالرات  الف

 األمريكية

 

% 

 

 الدوالرات  الف

 األمريكية

 
% 

 100  942 447 6  100  126 895 5  100  229 082 5  100  491 633 4 المجموع الكلي

 5  371 296  5  262 301  6  009 303  6  313 300 التنمية

 914 690 3 الغاثة
 

80 
 

4 173 813 
 

82 
 

5 072 848 
 

86 
 5 668 202  88 

   586 768 3    447 788 1    953 068 2    776 772 1 الطوارئ

 138 918 1 خاصة
   

2 104 859 
   

3 284 401 
   1 899 616   

 705 400 الخاصةالعمليات 
 

9 
 

335 635 
 

7 
 

275 295 
 

5 
 141 660  2 

 5  709 341  4  721 245  5  774 269  5  559 241 )2(العمليات الثنائيةص والصناديق االستئمانية وغير ا

 100  941 211 3  100  131 136 3  100  801 673 2  100  463 500 2 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

  54 النسبة المئوية لجميع البلدان
  53  

  53  
  50 

 
 

 159 167 التنمية
 

7 
 

158 743 
 

6 
 

166 532 
 

5 
 138 965  4 

 90  990 892 2  86  071 687 2  82  223 187 2  78  924 946 1 الغاثة

 864 677 الطوارئ
   

538 328 
   

975 460 
   1 753 139   

 060 269 1 خاصة
   

1 648 895 
   

1 711 611 
   1 139 851   

 2  987 77  7  382 218  9  375 239  13  174 327 العمليات الخاصة

 207 59 العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية
 

2 
 

88 460 
 

3 
 

64 145 
 

2 
 101 999  3 

 100  785 491  100  175 368  100  621 446  100  020 558  سيا والمحيط الهادئ

  12 المئوية لجميع البلدانالنسبة 
  

9  
  

6  
  8 

 
 

 11  438 55  14  962 51  16  179 70  12  64,775 التنمية

 932 420 الغاثة
 

75 
 

325 162 
 

73 
 

274 895 
 

75 
 397 457  81 

 113 34 الطوارئ
   

24 702 
   

60 528 
   274 232   

   225 123    367 214    461 300    819 386 خاصة
 546 45 العمليات الخاصة

 
8 

 
20 505 

 
5 

 
17 049 

 
5 

 5 899  1 

 767 26 العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية
 

5 
 

30 775 
 

7 
 

24 268 
 

7 
 32 991  7 

 100  586 23  100  092 29  100  887 44  100  788 50 أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة

  1 النسبة المئوية لجميع البلدان
  1  

  0  
  0 

 
 

 010 22 التنمية
 

43 
 

20 255 
 

45 
 

20 686 
 

71 
 17 762  75 

 537 26 الغاثة
 

52 
 

22 915 
 

51 
 

7 096 
 

24 
 4 159  18 

   276    629    780 22    567 25 الطوارئ
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 2018-2015حسب اإلقليم والفئة  )1(النفقات المباشرةألف: -الملحق السابع

 2015  2016  2017  2018 
 

 الدوالرات  الف

 األمريكية

 

% 

 

 الدوالرات  الف

 األمريكية

 

% 

 

 الدوالرات  الف

 األمريكية

 

% 

 

 الدوالرات  الف

 األمريكية

 
% 

   883 3    467 6    136    970 خاصة
 382 1 الخاصةالعمليات 

 
3 

 
1 274 

 
3 

 
714 

 
2 

 162  1 

 858 العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية
 

2 
 

442 
 

1 
 

595 
 

2 
 1 504  6 

 100  319 126  100  927 131  100  045 166  100  144 115 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

  2 لجميع البلدانالنسبة المئوية 
  

3  
  

2  
  2 

 
 

 39  724 48  27  140 36  17  924 28  21  443 24 التنمية

 793 57 الغاثة
 

50 
 

99 125 
 

60 
 

68 733 
 

52 
 62 994  50 

 387 1 الطوارئ
   

29 074 
   

16 890 
   37 925   

   069 25    843 51    050 70    407 56 خاصة
 0 الخاصةالعمليات 

 
0 

 
5 836 

 
4 

 
6 080 

 
5 

 961  1 

 11  640 13  16  974 20  19  160 32  29  908 32 العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية

 100  012 437 2  100  111 107 2  100  293 636 1  100  865 296 1 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  28 النسبة المئوية لجميع البلدان
  32  

  36  
  38 

 
 

 927 21 التنمية
 

2 
 

24 906 
 

2 
 

25 941 
 

1 
 35 482  1 

 727 238 1 الغاثة
 

96 
 

1 539 387 
 

94 
 

2 035 052 
 

97 
 2 310 601  95 

   013 703 1    939 734    069 454 1    844 033 1 الطوارئ
 882 204 خاصة

   
85 318 

   
1 300 113 

   607 588   
 2  652 56  2  069 33  4  432 68  2  099 26 العمليات الخاصة

 112 10 العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية
 

1 
 

3 568 
 

0 
 

13 048 
 

1 
 34 277  1 

 تكاليف دعم البرامج والدارة              ي ستبعد منها (1)
 الحساب العامص والحسابات الخاصةص والصناديق االستئمانية التي ال يمكن تخصيصها حسب المشروع/العملية  النفقات التشغيلية تشمل (2)
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  ) الف الدوالرات األمريكية( 2018-2015حسب البلد واإلقليم والفئة البرامجية  )1(النفقات المباشرةباء: -الملحق السابع

  2015  2016  2017  2018 
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 المجموع الكلي

 
345 626 3 843 912 313 323 214 712 4 717 572 

 
300 313 3 690 914 400 705 241 559 4 633 491 

 
303 009 4 173 813 335 635 269 774 5 082 229 

 
301 262 5 072 848 275 295 245 721 5 895 126 

 

                        

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

                      

                         

 فنغوال

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- 4 372 - - 4 372 

 
- 4 113 - 65 4 178 

 بنن

 
1 883 - - 154 2 037 

 
2 142 - - 135 2 277 

 
3 566 - - 2 396 5 962 

 
2 222 - - 8 440 10 663 

 بوركينا فاسو

 
4 145 13 884 - 1 520 19 548 

 
4 103 7 044 - 1 344 12 491 

 
1 940 12 484 - 940 15 365 

 
97 40 042 - 1 693 41 832 

 بوروندي

 
10 400 15 693 - 820 26 913 

 
9 647 21 812 - 518 31 977 

 
15 885 17 285 - 669 33 839 

 
7 173 28 872 - 2 949 38 994 

 - - - - -  - - - - -  - - - - -  143 - - - 143  كابو فيردي

 الكاميرون

 
1 321 51 359 388 73 53 140 

 
999 55 461 3 908 428 60 796 

 
718 57 360 3 926 484 62 489 

 
139 47 052 101 2 503 49 795 

جمهورية ففريقيا 

 الوسطى

 
150 51 860 12 704 - 64 714 

 
185 54 274 15 883 18 70 361 

 
- 51 180 14 359 668 66 208 

 
130 84 315 240 3 692 88 377 

 700 142 375 372 11 149 129 805 1  031 101 414 783 11 260 87 574 1  564 99 146 407 12 082 86 929  575 99 517 334 12 875 84 850 1  تشاد

 الكونغو

 
2 887 4 198 - 321 7 407 

 
1 780 3 636 - 66 5 482 

 
2 176 6 532 - 18 8 725 

 
6 138 6 974 - 150 13 262 

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

 
- 93 408 24 300 2 946 120 654 

 
- 78 525 24 033 2 359 104 918 

 
- 97 387 23 258 2 512 123 157 

 
- 236 427 1 016 7 986 245 429 

 كوت ديفوار
 

5 437 4 618 - 46 10 101 
 

5 801 6 365 - - 12 165 
 

6 714 6 037 - 151 12 902 
 

6 726 2 165 - 565 9 455 

 جيبوتي

 
1 473 6 493 - 168 8 133 

 
783 8 845 - 149 9 777 

 
726 7 807 - 36 8 569 

 
106 5 500 - 426 6 032 

 732 2 968 - 457 1 307  849 9 502 1 - 408 6 938 1  425 7 116 - 035 6 275 1  243 2 145 - - 098 2  إسواتيني

 310 289 670 705 3 063 280 872 4  079 322 485 4 603 15 913 297 078 4  930 410 453 36 022 21 808 339 645 13  250 310 404 4 594 6 310 280 942 18  إثيوبيا

 غامبيا
 

1 695 1 592 - 6 3 293 
 

1 754 33 - - 1 787 
 

3 472 2 542 - - 6 014 
 

2 394 182 - 327 2 903 

 غانا

 
5 822 509 1 818 1 072 9 220 

 
4 460 0 -10 984 5 434 

 
6 880 - - 521 7 401 

 
4 844 - - 1 084 5 928 

 غينيا

 
14 024 25 398 31 818 313 71 553 

 
9 574 705 7 054 130 17 464 

 
6 554 - 409 227 7 189 

 
3 964 3 370 - 822 8 157 

 بيساو-غينيا

 
- 4 180 - - 4 180 

 
7 025 889 - - 7 913 

 
6 621 - - - 6 621 

 
5 546 35 - 371 5 951 

 876 146 299 2 - 909 129 667 14  091 159 457 - 963 137 670 20  094 108 295 1 - 063 94 736 12  812 160 077 2 - 006 144 729 14  كينيا

 ليسوتو

 
5 657 - - 5 033 10 690 

 
3 477 5 030 - 6 215 14 722 

 
2 351 7 958 - 6 178 16 487 

 
3 646 1 040 - 1 416 6 103 

 ليبريا

 
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 

 
4 638 3 071 49 1 123 8 880 

 مدغشقر
 

6 746 5 378 - 1 179 13 302 
 

6 246 24 857 - 773 31 876 
 

7 407 30 367 929 163 38 866 
 

4 021 21 383 4 1 886 27 295 

 م وي
 

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 
 

16 404 46 900 - 2 897 66 201 

 مالي
 

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 
 

370 79 488 113 4 277 84 249 

 موريتانيا
 

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 
 

34 31 030 (13) 1 737 32 789 

 موزامبيق
 

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 
 

5 107 23 147 - 2 422 30 675 

 ناميبيا
 

- - - 520 520 
 

- - - 478 478 
 

115 22 - 134 272 
 

317 301 - 3 620 

 النيجر
 

- 94 545 5 874 2 990 103 409 
 

- 92 844 6 787 3 193 102 824 
 

- 100 105 7 371 960 108 435 
 

- 104 330 8 228 146 112 704 

 نيجريا
 

- 281 1 893 370 2 544 
  

50 914 9 151 105 60 169 
 

- 253 696 24 805 124 278 625 
 

- 208 084 25 837 475 234 397 
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  ) الف الدوالرات األمريكية( 2018-2015حسب البلد واإلقليم والفئة البرامجية  )1(النفقات المباشرةباء: -الملحق السابع

  2015  2016  2017  2018 
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 رواندا
 

2 078 20 108 - 2 318 24 504 
 

4 778 18 669 - 2 701 26 147 
 

9 500 21  - 629 31 981 
 

11 517 19 427 - 572 31 516 

 سان تومي وبرينسيبي
 

165 - - - 165 
 

109 - - - 109 
 

190 - - - 190 
 

75 - - 21 96 

 السنغال
 

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 
 

392 9 519 310 693 10 915 

 سيراليون
 

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 
 

2 361 3 736 - 1 453 7 550 

 الصومال
 

- 133 646 28 184 48 161 878 
 

- 122 390 20 975 119 143 484 
 

- 309 440 24 359 199 333 998 
 

- 270 761 24 038 198 294 996 

 جنوب السودان
 

- 405 077 93 522 928 499 527 
 

- 468 137 78 143 1 050 547 331 
 

- 524 380 71 062 386 595 828 
 

- 599 692 2 982 6 701 609 375 

 السودان
 

- 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 
 

7 433 225 653 - 16 146 249 233 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

 
5 921 19 259 - 1 233 26 413 

 
3 996 36 502 - 1 929 42 427 

 
4 460 39 121 - 1 728 45 309 

 
4 730 40 402 - 2 853 47 986 

 توغو
 

163 - - 5 168 
 

62 - - - 62 
 

4 - - - 4 
 

- - - - - 

 فوغندا
 

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 
 

11 362 158 867 - 6 336 176 565 

 زامبيا
 

4 064 - - 1 967 6 030 
 

3 324 16 - 2 022 5 361 
 

5 238 320 - 2 145 7 704 
 

3 694 3 069 - 1 310 8 073 

 زمبابوي
 

- 22 420 - 710 23 130 
 

- 76 284 - 1 882 78 166 
 

1 329 46 667 - 2 729 50 725 
 

1 734 37 550 - 3 400 42 683 

 نفقات إقليمية فخرى
 

- 3 325 3 348 7 476 14 149 
 

- 2 469 1 216 4 902 8 586 
 

- 3 192 1 711 5 900 10 803 
 

- 5 911 4 10 549 16 464 
                         

 مجموع اإلقليم
 

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 
 

138 965 2 892 990 77 987 101 999 3 211 941 
                         

  سيا والمحيط الهادئ
                     

                         

 ففغانستان

 
- 103 065 11 499 11 413 125 977 

 
- 92 378 13 520 11 386 117 285 

 
- 82 327 12 625 7 900 102 852 

 
- 127 445 5 645 6 807 139 896 

 بنغ ديش

 
24 315 5 563 - 2 258 32 136 

 
28 530 4 558 - 2 610 35 698 

 
9 575 28 381 - 2 889 40 846 

 
8 789 158 484 - 3 246 170 519 

 بوتان

 
1 623 - - - 1 623 

 
572 - - - 572 

 
1 201 - - 3 1 204 

 
872 - - 44 917 

 كمبوديا

 
10 784 - - 156 10 940 

 
10 052 - - 204 10 256 

 
11 824 - - 123 11 947 

 
9 608 1 827 - 1 576 13 012 

 الصين

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
894 21 - 425 1 340 

 
1 451 50 - 283 1 784 

 فيجي

 
- - - - - 

 
- 3 321 - - 3 321 

 
- -35 - 5 -30 

 
- - - (3) (3) 

 الهند
 

572 - - 1 002 1 574 
 

- - - 2 063 2 063 
 

59 - - 2 509 2 567 
 

1 985 - - 494 2 479 

 إندونيسيا

 
3 699 - - 1 080 4 779 

 
1 332 - - 327 1 660 

 
906 652 - 243 1 801 

 
174 1 534 - 442 2 149 

جمهورية كوريا 

 الشعبية الديمقراطية

 
- 29 906 - - 29 906 

 
- 23 712 - 184 23 896 

 
- 18 942 - - 18 942 

 
- 7 896 - 1 606 9 503 

جمهورية الو الشعبية 

 الديمقراطية

 
11 306 - - 1 842 13 148 

 
10 572 - - 411 10 983 

 
9 962 158 - 963 11 083 

 
10 686 870 - 1 389 12 945 

 منغوليا
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- 74 - - 74 

 ميانمار

 
- 41 707 - 1 420 43 127 

 
- 40 561 - 1 193 41 755 

 
- 40 012 - 947 40 959 

 
- 41 368 - 3 432 44 801 

 نيبال

 
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 

 
11 089 9 184 205 2 189 22 668 

 باكستان
 

- 189 810 1 291 1 683 192 784 
 

- 130 082 542 2 158 132 782 
 

- 80 212 - 679 80 890 
 

9 642 32 873 - 3 541 46 056 
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  ) الف الدوالرات األمريكية( 2018-2015حسب البلد واإلقليم والفئة البرامجية  )1(النفقات المباشرةباء: -الملحق السابع

  2015  2016  2017  2018 
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 بابوا غينيا الجديدة

 
- - - - - 

 
- 7 607 - - 7 607 

 
- 268 - - 268 

 
- 2 704 - 240 2 944 

 الفلبين
 

- 12 511 2 889 241 15 642 
 

- 10 428 1 647 771 12 846 
 

- 10 027 395 1 275 11 696 
 

204 9 198 49 1 291 10 742 

 سري النكا

 
- 4 160 - 675 4 836 

 
4 265 2 316 - 1 454 8 035 

 
5 129 3 406 - 1 543 10 077 

 
356 3 300 - 1 652 5 309 

 ليشتي-تيمور

 
2 485 - - - 2 485 

 
2 621 166 - 23 2 810 

 
2 568 296 - 138 3 003 

 
581 650 - 200 1 431 

 فانواتو

 
- 3 887 - - 3 887 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 نفقات إقليمية فخرى

 
- 160 1 796 2 488 4 443 

 
- 15 - 5 092 5 107 

 
- - - 3 389 3 389 

 
- - - 4 560 4 560 

                         

 مجموع اإلقليم
 

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 
 

55 438 397 457 5 899 32 991 491 785 

                         

 أوربا الشرقية ورابطة الدول المستقلة
                     

                         

 فلبانيا

 
- 1 017 - - 1 017 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 فرمينيا

 
3 823 - - 103 3 926 

 
3 290 165 - 101 3 556 

 
3 129 - - 120 3 249 

 
3 337 - - 176 3 514 

 اليونان
 

- 116 - - 116 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - 

 قيرغيزستان

 
8 566 - - 136 8 702 

 
7 939 - - 22 7 961 

 
10 512 - - 16 10 528 

 
6 888 629 - 489 8 006 

 طاجيكستان

 
9 621 1 207 - 618 11 447 

 
9 026 135 - 319 9 480 

 
7 045 2 - 427 7 474 

 
7 536 916 - 822 9 274 

 فوكرانيا

 
- 24 196 1 382 - 25 579 

 
- 22 615 1 274 - 23 889 

 
- 7 094 714 33 7 841 

 
- 2 614 162 16 2 792 

 فوزبكستان

 
- - - 0 0 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

                         

 مجموع اإلقليم
 

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 
 

17 762 4 159 162 1 504 23 586 
                         

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

                     

                         

 باربادوح
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- 525 - 60 585 

دولة بوليفيا المتعددة 

 القوميات

 
945 917 - 472 2 334 

 
965 1 293 - 329 2 587 

 
1 066 31 - 145 1 241 

 
324 543 - 201 1 068 

 كولومبيا

 
- 8 600 - 3 995 12 595 

 
- 11 905 - 1 613 13 518 

 
5 753 8 664 - 1 827 16 245 

 
7 669 24 482 - 2 838 34 990 

 كوبا

 
3 353 187 - 47 3 587 

 
1 312 34 - - 1 346 

 
1 666 6 158 - - 7 824 

 
4 045 1 478 - 189 5 712 

 الجمهورية الدومنيكية
 

- - - 1 194 1 194 
 

- - - 1 669 1 669 
 

- - - 1 626 1 626 
 

1 054 240 - 199 1 493 

 إكوادور
 

- 2 804 - 1 747 4 551 
 

- 12 584 600 2 793 15 977 
 

684 4 415 - 932 6 031 
 

1 007 7 932 - 560 9 499 

 السلفادور

 
- 2 959 - 3 788 6 747 

 
349 5 123 - 2 806 8 277 

 
720 2 145 - 1 146 4 011 

 
262 5 578 - 452 6 292 

 غواتيماال

 
2 553 16 301 - 717 19 572 

 
2 643 14 622 - 1 088 18 352 

 
4 124 8 067 - 190 12 380 

 
660 4 559 - 901 6 120 

  ايتي

 
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 

 
11 921 8 506 2 2 617 23 045 

  ندوراح
 

4 492 9 393 - 16 585 30 471 
 

5 799 12 458 - 16 798 35 055 
 

3 827 7 840 - 10 665 22 331 
 

15 644 4 302 - 1 412 21 358 

 نيكارغوا
 

6 022 364 - 124 6 510 
 

6 642 553 - 124 7 318 
 

7 393 1 607 - 39 9 039 
 

3 858 1 536 - 1 143 6 537 
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  ) الف الدوالرات األمريكية( 2018-2015حسب البلد واإلقليم والفئة البرامجية  )1(النفقات المباشرةباء: -الملحق السابع

  2015  2016  2017  2018 
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 باراغواي

 
- 44 - 152 195 

 
- 1 205 - 324 1 529 

 
- - - 308 308 

 
- - - 318 318 

 بيرو

 
- 11 - 1 276 1 287 

 
- 160 - 1 898 2 058 

 
- - 255 2 228 2 483 

 
2 279 304 23 925 3 531 

 نفقات إقليمية فخرى

 
31 441 - 2 134 2 606 

 
- 937 - 1 305 2 242 

 
- 3 251 2 521 997 6 769 

 
- 3 010 936 1 824 5 770 

                         

 مجموع اإلقليم

 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  48 724 62 994 961 13 640 126 319 

                         

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

                     

                         

 مصر

 
14 541 14 258 - 1 438 30 237 

 
21 682 19 338 - 1 141 42 160 

 
23 943 19 873 - 1 590 45 407 

 
21 837 24 409 - 2 097 48 344 

جمهورية إيران 

 الس مية

 
- 2 318 - 160 2 478 

 
- 3 803 - 65 3 868 

 
- 3 158 - - 3 158 

 
- 3 818 - 333 4 151 

 346 111 280 6 265 800 104 -  211 166 595 5- 693 6 113 165 -  064 185 159 529 4 376 180 -  428 213 292 560 3 575 209 -  العراق

 945 188 772 2 - 173 186 -  568 177 129 - 658 175 781 1  855 183 - - 137 181 718 2  443 145 968 - 926 137 549 6  األردن

 360 313 154 4 - 106 296 099 13  392 267 112 - 280 267 -  006 238 102 - 904 237 -  456 189 387 3 - 069 186 -  لبنان

 ليبيا

 
- 4 880 - - 4 880 

 
- 10 898 - - 10 898 

 
- 6 252 - - 6 252 

 
- 7 691 1 017 - 8 709 

 المغرب

 
189 - - - 189 

 
390 - - - 390 

 
75 - - - 75 

 
(75) - - - (75) 

 دولة فلسطين
 

- 49 462 483 2 307 52 252 
 

- 44 250 51 223 44 524 
 

- 51 101 - 804 51 905 
 

- 41 727 - 1 852 43 578 

الجمهورية العربية 

 السورية

 
- 361 716 2 863 - 364 580 

 
- 459 416 46 368 87 505 871 

 
- 393 610 5 513 8 566 407 689 

 
- 337 943 1 577 9 132 348 652 

 تونس

 
603 - - - 603 

 
116 4 - - 120 

 
142 - - - 142 

 
621 - - 129 750 

 200 495 023 4 - 176 491 -  317 370 419 - 898 369 -  966 66 - - 966 66 -  057 44 195 - 862 43 -  تركيا

 436 852 058 1 792 53 586 797 -  320 591 052 6 864 20 404 564 -  231 335 314 485 17 432 317 -  186 232 - 193 19 948 212 45  اليمن

 نفقات إقليمية فخرى
  

1 
 

1 327 1 328 
 

- 1 610 - 1 476 3 086 
 

- 2 957 - 969 3 926 
 

- 3 389 - 1 689 5 078 
                         

 مجموع اإلقليم

 
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 

 
35 482 2 310 601 56 652 34 277 2 437 012 

                         

 فخرى
 

- - 504 111 707 112 210 
 

0 - 213 114 369 114 582 
 

- - - 122 691 122 691 
 

- - - 157 300 157 300 

             
 

     
 

     
  تكاليف دعم البرامج والدارة             ي ستبعد منها (1)

     
 

     
 

     
والصناديق االستئمانية  جميع نفقات العمليات الثنائيةتشمل  )2(

  والحساب العام
    

 

     

 

     

 

  

                                     األرقام السلبية ت مث  ل تعدي ت مالية 
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  2018-2015حسب البلد، وفئة الوضع الخاص، واإلقليم،  )1(النفقات المباشرةجيم: -الملحق السابع
  

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

 الف الدوالرات   %  الف الدوالرات األمريكية 

 األمريكية

 الف الدوالرات   %

 األمريكية

 %  الف الدوالرات األمريكية  %

        
 

 100.0 5 964 573 100.0 5 374 110 100.0 4 476 821 100.0 3 991 227 بآالف الدوالرات األمريكية

         (2)حسب فئات البرامج  ات الوضع الخاص

 63.0 3 757 148 57.7 3 103 429 58.1 2 602 851 58.4 2 331 628 فقل البلدان نموا 

 75.9 4 525 463 74.8 4 017 817 75.4 3 375 909 73.7 2 939 757 بلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل 

         حسب المناطق أو مجموعات البلدان

 50.8 3 031 955 53.1 2 853 604 52.4 2 345 966 53.0 2 114 083 ففريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 7.6 452 895 6.1 326 858 8.8 395 342 12.2 485 707 آسيا والمحيط الهادئ 

 0.4 21 921 0.5 27 782 1.0 43 171 1.2 48 548 فوربا الشرقية ورابطة الدول المستقلة 

 1.9 111 718 2.0 104 873 2.9 128 049 2.1 82 236 فمريكا ال تينية والبحر الكاريبي 

 39.3 2 346 083 38.4 2 060 993 34.9 1 564 294 31.6 1 260 653 الشرق األوسط وشمال ففريقيا  

         

 100.0 296 371 100.0 301 262 100.0 303 009 100.0 300 313 التنمية

         )2(البرامج  ات الوضع الخاصحسب فئات 

 53.2 157 641 60.4 181 874 68.5 207 490 67.4 202 316 فقل البلدان نموا 

 66.5 197 093 72.2 217 427 77.3 234 322 76.7 230 260 بلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل 

         حسب المناطق أو مجموعات البلدان

 46.9 138 965 55.3 166 532 52.4 158 743 55.7 167 159 ففريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 18.7 55 438 17.2 51 962 23.2 70 179 21.6 64 775 آسيا والمحيط الهادئ 

 6.0 17 762 6.9 20 686 6.7 20 255 7.3 22 010 فوربا الشرقية ورابطة الدول المستقلة 

 16.4 48 724 12.0 36 140 9.5 28 924 8.1 24 443 فمريكا ال تينية والبحر الكاريبي 

 12.0 35 482 8.6 25 941 8.2 24 906 7.3 21 927 الشرق األوسط وشمال ففريقيا  

              
  

 باستثناء تكاليف دعم البرامج والدارة  (1)

  تصنيفات فعلية لكل سنة )2(
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  2018التعاون مع المنظمات غير الحكومية والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في عام ألف: -الملحق الثامن

 

مجموع عدد  (1)البرامج أنشطة

 (2)الشركاء

 الشركاء

 الدوليون

 الشركاء

 الوطنيون 

 297 63 360 إنشاء األصول

 20 13 33 تنمية القدرات

 350 84 434 التوزيع العام لألغذية

 276 96 372 التغذية

 81 31 112 التغذية المدرسية

 56 29 85      الس ل/رعاية وع ج المصابين فيروح نقص المناعة البشرية

 

مجموع عدد  (3)الخدمات

 الشركاء

  الشركاء

 الدوليون

 الشركاء

 الوطنيون 

 28 14 42 التقديرات

 653 130 783 التوزيع

 69 33 102 التقييم

 355 93 448 الرصد

 119 49 168 تصميم المشروعات

 246 68 314 التخزين

 179 54 233 النقل

                                                      
                                                                           فيما يتصل بتعاون المنظمات غير الحكومية الشريكة وع دلت تلك األنشطة لمواءمتها  2018                                                                       ح د  دت بعض األنشطة في نظام المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة )كوميت( لعام ( 1)

 نشطة الحالية مع فئات األ

ص ليس فقط مع المنظمات غير الحكوميةص بل وكذلك مع فعضاء الحركة الدولية للصليب األحمر واله ل األحمرص فدرجت 2018لتكوين صورة فشمل عن التعاون في عام  (2)

 ‘ الشركاء’ ذب الشراكات في األرقام الرشادية الواردة فع ب تحت المصطلح العام 

                                                                        فيما يتصل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة وع د  لت تلك الفئات  2018فئات الخدمات في نظام المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة في عام             ح د  دت بعض  (3)

 لمواءمتها مع فئات الخدمات الحالية 

  مالحظات:

منظمة غير حكومية ومع جمعيات الصليب األحمر واله ل األحمر الشريكة  وال يمكن إضافة عدد الشركاء  850مع ما يقرب من  البرنامجص عمل 2018في عام  -1

في مجموعة متنوعة من فنشطة البرامجص ويمكنهم  البرنامجالمعروض في الجداول فع ب إلى المجموع الكليص ذلك فن الشركاء على المستوى الفردي يمكنهم التعاون مع 

  .لفةص مما يؤدي إلى حدوث تداخلتقديم خدمات مخت

 .ء                                                                                                                           عدد الشركاء الوراد في في خانة  و مجرد رقم إرشادي للعدد الجمالي للمنظمات الشريكة الفردية وال ي عب  ر عن حجم التعاون مع الشركا -2
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 2030التعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها: تنفيذ خطة عام باء: -الملحق الثامن

 

 ( WFP/EB.2/2016/4-D/Rev.1باء عن طريق الرابط التالي )-يمكن االط ع على الملحق الثامن

 

 

 

 

 

 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037346/download/
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 تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاجيم: -الملحق الثامن

 

 ( WFP/EB.2/2018/5-Eجيم عن طريق الرابط التالي )-يمكن االط ع على الملحق الثامن

 

 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099587/download/
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 مؤشر المساواة بين الجنسينألف: -الملحق التاسع

مؤشر المساواة بين الجنسين الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بمؤشر المساواة بين الجنسين  2018في عام البرنامج استبدل 

فول عضو في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت يطبق مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر  البرنامجوالعمر المعدل الخاص بهص وكان 

فداة مؤسسية تشير من خ ل مؤشرات تقع في نطاق  بالبرنامج                                                               على مستوى مؤسسي  ويشك ل مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر الخاص 

 ورصد ا )بالذات الخطط االستراتيجية القطرية(   البرنامجمر في تصميم برامج إلى مدى إدماج المساواة بين الجنسين والع 4من صفر إلى 

                                                                                لتقديم الدعم للمكاتب القطرية في سعيها لتطبيق مؤشر الجنسين والعمرص ود ع  م ت  ذب  (/https://gam.wfp.org)                       وف نشأت منصة إلكترونية 

مؤشر المساواة بين المنصة من خ ل مجموعة من المواد الرشادية الموجزة والمفصلة المتاحة من خ ل مجموعة األدوات الجنسانية )

 ( الجنسين والعمر

( في الخطط 3                                                                                                          ويتمث ل الحد األدنى المطلوب في مرحلة التصميم بإدماج المساواة بين الجنسين )مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر 

( 2021-2017) للبرنامجمات المؤسسية المحددة في خطة االستراتيجية االستراتيجية القطرية المؤقتة بشكل كاملص وبالتالي دعم تنفيذ االلتزا

ضت على المجلس التنفيذي في عام  24(  ومن بين 2020-2015وسياسة المساواة بين الجنسين ) ص 2018                                                             خطة استراتيجية قطرية مؤقتة ع ر 

للمساواة  4ط األربع األخرى على مؤشر قدرب للمساواة بين الجنسين والعمرص وحصلت الخط 3حصلت عشرون خطة منها على مؤشر قدرب 

 بين الجنسين والعمر  

                                                                                                        مكتبا إقليميا خططا استراتيجية مؤقتةص ووفقا لذلك احت س ب ت مؤشرات المساواة بين الجنسين والعمر الخاصة بكل  34       ص نف ذ 2018وفي عام 

 (1)القطرية السنوية                                                                    مكتبص وت طب ق  ذب المؤشرات على مستوى النشاط و ي مذكورة في تقارير م 

 

مؤشر األداء الرئيسي  2018هدف عام  خط األساس مؤشرات األداء الرئيسية الشاملة

 2018لعام 

النسبة المئوية للمشروعات ذات مؤشر للمساواة بين الجنسين 

 على مستوى التصميم 4فو  3والعمر قدرب 

 في المائة 100 في المائة 100 ال ينطبق

 

 

 

 

                                                      
قراطية الشعبيةص وميانمارص وباكستانص والفلبينص وسري النكاص ففغانستانص وبنغ ديشص والصينص وإندونيسياص وجمهورية الو الديم –( 10المكتب القليمي في بانكوك ) (1)

 –( 2فلسطينص وتونس؛ المكتب القليمي في داكار )دولة مصرص وجمهورية إيران الس ميةص وقيرغيزستانص ولبنانص و –( 6ليشتي؛ المكتب القليمي في القا رة )-وتيمور

جمهورية الكونغو الديمقراطيةص وموزامبيقص وناميبياص وزمبابويص وجمهورية تنزانيا  –( 5مكتب القليمي في جو انسبرأ )الالكاميرونص وجمهورية ففريقيا الوسطى؛ 

ومبياص دولة بوليفيا متعددة القومياتص وكول –( 7بورونديص وكينياص وجنوب السودانص وفوغندا؛ المكتب القليمي في بنما ) –( 4المتحدة؛ المكتب القليمي في نيروبي )

 وإكوادورص والسلفادورص وغواتيماالص و ندوراحص وبيرو  

https://gam.wfp.org/)
https://gam.wfp.org/)
https://gam.wfp.org/)
https://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/
https://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/
https://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/
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 خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةباء: -الملحق التاسع

 

وتنطبق   (UN-SWAP 2.0على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرفة )ص تم إدخال خطة العمل المحدثة 2018في عام 

تسعة من مؤشرات  البرنامجوفي السنة األولى من التنفيذص تجاوز  (1)مؤشرا لألداء  17المتحدةص وتشمل الخطة المحدثة على جميع فجهزة األمم 

 األداءص وفنجز فربعةص واقترب من إنجاز ث ثةص ولم يبلغ عن مؤشر واحد )بسبب عدم االنطباق( 

على الحاجة إلى تحسين نتائجه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في صفو  الموظفين وتحسين تخصيص  2018عام  البرنامج            ويبي ن فداء 

 الموارد المالية وتتبعها  

يعمل على تنفيذ الخطة المحدثة من خ ل نموذج "مسؤولي األعمال"ص حيث تشترك البرنامج وبالنسبة لخطة العمل على نطاق المنظومةص يعمل 

                                                                                                      ومن ضمنها ش ع ب الميزانيةص واالتصاالتص والموارد البشريةص والماليةص وإدارة األداءص ومكتب المدير التنفيذيص  –زة المختلفة التابعة للمقر األجه

 العمل  في تولي مسؤولية تحديد األنشطة وتنفيذ ا بغية تحقيق الصيغة الثانية من خطة  –ومكتب التقييمص ومكتب المفتش العام وخدمات الرقابة 

 مؤشرات األداء عدد مؤشرات األداء التقييم

 9 يفوق التوقعات

 الب أ عن نتائج ف دا  التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 2

 التقييم 4

 مراجعة الحسابات 5

 السياسات 6

 القيادة  7

 إدارة األداء المراعي ل عتبارات الجنسانية 8

 الثقافة التنظيمية 13

 تقييم القدرات 14

 المعرفة والتواصل  16

 4 يلبي التوقعات

 نتائج ف دا  التنمية المستدامة المتعلقة بالمنظور الجنساني 1

 الهيكل الجنساني 11

 تطوير القدرات  15

 االتساق 17

 3 يقترب من التوقعات

 تعقب الموارد المالية 9

 الموارد الماليةتخصيص  10

 التمثيل المتكافئ للنساء 12

 النتائج البرامجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرفة 3 1 (2)غير مبلغ عنه

 

 

 

 

                                                      
حول خطة العمل المحدثة على نطاق المنظومة على الطار والرشادات التقنية "تتاح معلومات مفصلة ومن ضمنها معلومات حول كل مؤشر من مؤشرات األداء في وثيقة  (1)

 " جميع فجهزة األمم المتحدة

   2ومؤشر األداء  1ألن النتائج المؤسسية مذكورة في مؤشر األداء  3عن مؤشر األداء  البرنامج         ال يبل  غ  (2)

AR-EBA2019-17365A-REV.2-17679A  

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-2-framework-and-technical-guidance-en.pdf?la=en&vs=1406
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-2-framework-and-technical-guidance-en.pdf?la=en&vs=1406


 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 قرارات وتوصيات الدورة العادية األولى

 2018للمجلس التنفيذي لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية األولى

 2018مارس/  ار  1 –فبراير/شباط  27روما، 

 التوزيع: عام

 2018مارح/آذار  1التاريخ: 

 اللغة األصلية: النكليزية

 من جدول األعمال 11البند 

WFP/EB.1/2018/11  

 من القرارات والتوصيات المعتمدةالتحقق 

 

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

 التنفيذيهيئة مكتب المجلس 

 Zoltán Kálmánد السي الرئيس:
 ( نغاريا)

 Evgeniy Vakulenkoالسيد  المناوب:

 (التحاد الروسي)ا

 د هشام محمد بدرسعادة السي نائب الرئيس:
 (مصر)

 Herman Constant Dazanالسيد  المناوب:

 )بنن(

  Wajiha Khanالسيدة العضو:
 )باكستان(

 Jishun CUIالسيد  المناوب:

 )الصين(

 María Fernanda Silvaة السيد العضو:

 )األرجنتين(

 Mónica Fonseca Jaramilloة السيد المناوب:

 (كولومبيا)

  Thomas Duffyالسيد عضو:

 )الواليات المتحدة األمريكية(

 Hannah Laubenthal السيدة المناوب:
 )فلمانيا(

 Hannah Laubenthalالسيدة  المقرر:
 )فلمانيا(

 

http://executiveboard.wfp.org/
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 جدول المحتويات

 الصفحة  

 4 اعتماد جدول األعمال 

 4 المكتب وتعيين المقررانتخاب فعضاء  يئة  

   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2018/EB.1/1  4 التنفيذي المديرم حظات افتتاحية من 

   

  قضايا السياسات

2018/EB.1/2  حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية من

 2030التنمية المستدامة لعام فجل تنفيذ خطة 

4 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2018/EB.1/3 ( ص ورد الدارة 2017منتصف  – 2012تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون)

 عليه

5 

 تقارير التقييم

2018/EB.1/4  على التغذية في السياقات النسانية  البرنامجتقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج

 في منطقة الساحلص ورد الدارة عليه

5 

   

  مسائل أخرى

2018/EB.1/5  5 للبرنامجتقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي 

2018/EB.1/6  ث ثة من فعضاء تعيين خمسة من فعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين

 لجنة مراجعة الحسابات

5 

   

  مسائل التسيير واإلدارة

2018/EB.1/7  الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال  البرنامجتحديث عن توجيهات

 السلطة

6 

2018/EB.1/8  6 البرنامجتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل 

   

  اإلقليمية لشرق ووسط أفريقياالحافظة 

2018/EB.1/9  6 (2020–2018بوروندي ) –الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة 

   

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2018/EB.1/10  6 (2021–2018 ندوراح ) –الخطط االستراتيجية القطرية 
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 الصفحة  

  والمحيط الهادئالحافظة اإلقليمية آلسيا 

2018/EB.1/11 ( 2022–2018تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار) 6 

2018/EB.1/12 ( ص ورد الدارة عليه2017–2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا) 7 

2018/EB.1/13  7 (2022–2018باكستان ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

2018/EB.1/14  7 (2020–2018ليشتي ) - تيمور –الخطط االستراتيجية القطرية 

   

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية و سيا الوسطى

2018/EB.1/15  7 (2022–2018تونس ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

2018/EB.1/16  تركيا  –القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية تنقيحات الخطط االستراتيجية

 (2018ديسمبر/كانون األول  –)يناير/كانون الثاني 

7 

   

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2018/EB.1/17  7 2017ملخص فعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

   

 8 جدول األعمال الملحق األول
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 القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 اعتمد المجلس جدول األعمال   

 2018فبراير/شباط  27 

  

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر 

) نغارياص القائمة  اء( رئيسا لفترة سنة  Zoltán Kálmánانتخب المجلسص وفقا ل ئحته الداخليةص سعادة السيد  

 )االتحاد الروسيص القائمة  اء( مناوبا له   Evgeny Vakulenkoواحدة؛ والسيد 

وانتخب المجلس سعادة السيد  شام محمد بدر )مصرص القائمة فلف( نائبا للرئيس؛ 

 )بننص القائمة فلف( مناوبا له  Herman Constant Dazan والسيد

 María Fernanda Silva)باكستانص القائمة باء(؛ والسيدة  Wajiha Khanكما انتخب المجلس السيدة 

                                                       )الواليات المتحدة األمريكيةص القائمة دال( فعضاء  في  يئة  Thomas Duffy)األرجنتينص القائمة جيم(؛ والسيد 

 Jishun CUI االنتخابية الث ث األخرى  كما انتخب السيد البرنامجائم المكتب لفترة سنة واحدة؛ لتمثيل قو

)كولومبياص القائمة جيم(؛ والسيدة  Mónica Fonseca Jaramillo)الصينص القائمة باء(؛ والسيدة 

Hannah Laubenthal  فلمانياص القائمة دال( مناوبين لهم( 

)فلمانياص القائمة  Hannah Laubenthalه الداخليةص السيدة                                               وعي ن المجلسص وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحت

  2018دال(؛ مقررة للدورة العادية األولى لعام 

 2018فبراير/شباط  27 

  

وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في  ذا التقرير في ضوء مداوالت المجلسص التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص 

 فعمال الدورة 

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2018/EB.1/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

فحاط المجلس علما بالعرض المقدم من المدير التنفيذي  وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه  

 في ملخص فعمال الدورة 

 2018فبراير/شباط  27 

  

 قضايا السياسات

2018/EB.1/2  حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة

 2030التنمية المستدامة لعام 

رحب المجلس بتبادل اآلراء والمعلومات الضافية المقدمة بشأن مقترحات إص ح األمم المتحدة التي قدمها  

تقريرب عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية من فجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة األمين العام في 

   وتطلع المجلس إلى تلقي تحديثات منتظمة في  ذا الشأن 2030 لعام

 2018مارح/آذار  1 
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 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2018/EB.1/3  (، ورد اإلدارة عليه2017منتصف  – 2012للكاميرون )تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية 

(" 2017منتصف  – 2012فحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ) 

(WFP/EB.1/2018/5-A( ص ورد الدارة عليه)WFP/EB.1/2018/5-A/Add.1/Rev.1 ص وحث على)

التوصيات الواردة في التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا المجلس فثناء اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن 

 مناقشته 

 2018فبراير/شباط  27 

  

 تقارير التقييم

2018/EB.1/4  تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج البرنامج على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة

 عليهالساحل، ورد اإلدارة 

على التغذية في السياقات البرنامج فحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج  

( ورد الدارة عليه WFP/EB.1/2018/5-Cالنسانية في منطقة الساحل" )

(WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1ص وحث على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصيات) في  الواردة

 التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا المجلس فثناء مناقشته 

 2018فبراير/شباط  27 

  

 مسائل أخرى 

2018/EB.1/5 تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج 

 للبرنامجفحاط المجلس علما بالنتائج التي قدمها المشاركون في الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي  

  2018إلى إقليم غرب ففريقيا وتطلع إلى تلقي تقرير م في دورته السنوية لعام 

 2018فبراير/شباط  27 

  

2018/EB.1/6  فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في

 الحسابات

                                                                                                  وافق المجلس على تشكيل فريق اختيار ي عنى بتعيين ث ثة من فعضاء لجنة مراجعة الحسابات  ووافق فيضا على  

 تعيين فعضائه التالين في الفريق:

  سعادة السيدةLineo Irene Molise-Mabusela ص ممثلة لليسوتو الدائمةوالممثلة سفيرة الص

 عن القائمة فلف

  ص ممث  عن القائمة باءللكويتالسيد يوسف جحيلص المستشار والممثل الدائم 

  السيدةMónica Fonseca Jaramilloص ص الوزيرة المستشارة ونائبة الممثل الدائم لكولومبيا

 ممثلة عن القائمة جيم

 السيدةElizabeth Petrovski ص ممثلة عن للواليات المتحدة األمريكيةالمناوبة الدائمة  ةص الممثل

 القائمة دال

  السيدEvgeny Vakulenko ص ممث  ل تحاد الروسيص السكرتير األول والممثل الدائم المناوب

 عن القائمة  اء

 وطلب المجلس إلى فريق االختيار فن ينعقد وفن يرفع إليه توصياته وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات 

 2018فبراير/شباط  27 
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 مسائل التسيير واإلدارة

2018/EB.1/7 تحديث عن توجيهات البرنامج الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة 

فحاط المجلس علما بالتحديث عن التوجيهات الداخلية بشأن الحماية من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة  

ص وتطلع إلى تلقي تحديثات منتظمة عن البرنامجاستعمال السلطة والتمييز وبالتدابير ذات الصلة التي اتخذ ا 

تنفيذ ا  كما تطلع المجلس فيضا إلى إنشاء  يئة مشتركة مخصصة تعنى بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة 

وتتمتع بص حية استعراض  البرنامجاستعمال السلطة والتمييز وتتألف من ممثلين من فعضاء المجلس وإدارة 

ي  ذب المجاالت وتقديم تقارير إلى المجلس بشأنها سواء فيما يخص الموظفين فو التدابير والجراءات المنفذة ف

 المستفيدين 

 2018فبراير/شباط  28 

  

2018/EB.1/8 تقارير وحدة التفتي  المشتركة  ات الصلة بعمل البرنامج 

التفتيش المشتركة ذات  "تقارير وحدةالمعنونة حاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة ف 

(ص وفيد الردود على توصيات وحدة التفتيش WFP/EB.1/2018/8-Bالصلة بعمل برنامج األغذية العالمي" )

  المشتركة إلى األجهزة التشريعية الواردة في م حق الوثيقة

 2018فبراير/شباط  28 

  

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2018/EB.1/9  (2020–2018بوروندي ) –االستراتيجية القطرية المؤقتة الخطط 

(" 2020–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لبوروندي ) 

(WFP/EB.1/2018/6-B/Rev.1)دوالرا فمريكيا  181 562 163قدر ا لبرنامج ص بتكلفة إجمالية يتحملها ا 

 2018فبراير/شباط  28  

  

 اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبيالحافظة 

2018/EB.1/10  (2021–2018هندوراس ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

(" 2021–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراح ) 

(WFP/EB.1/2018/6-A/4 ص بتكلفة إجمالية يتحملها) فمريكيا دوالرا  368 656 115قدر ا البرنامج 

 2018فبراير/شباط  28 

  

 الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

2018/EB.1/11 ( 2022–2018تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار) 

(" 2022–2018ر )حاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانماف 

(WFP/EB.1/2018/6-D على ضوء التطورات األخيرة وتطلع إلى الحصول على تحديثات شفوية في )

  2018الحاطات الفصلية بشأن العمليات إضافة إلى تحديث شامل في دورته السنوية في يونيو/حزيران 

 2018فبراير/شباط  28 
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2018/EB.1/12 (، ورد اإلدارة عليه2017–2011) تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا 

(" 2017–2011فحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ) 

(WFP/EB.1/2018/5-B( ص ورد الدارة عليه)WFP/EB.1/2018/5-B/Add.1 ص وحث على اتخاذ مزيد)

 اة االعتبارات التي فثار ا المجلس فثناء مناقشته من الجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقريرص مع مراع

 2018فبراير/شباط  28 

  

2018/EB.1/13  (2022–2018)باكستان  –الخطط االستراتيجية القطرية 

(ص WFP/EB.1/2018/6-A/1(" )2022–2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لباكستان ) 

 دوالرا فمريكيا  070 488 447قدر ا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018فبراير/شباط  28 

  

2018/EB.1/14  (2020–2018ليشتي ) - تيمور –الخطط االستراتيجية القطرية 

(" 2020–2018ليشتي ) - وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور 

WFP/EB.1/2018/6-A/3) دوالرا فمريكيا  701 972 16قدر ا  البرنامج(ص بتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018فبراير/شباط  28 

  

 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية و سيا الوسطى

2018/EB.1/15  (2022–2018تونس ) –الخطط االستراتيجية القطرية 

(ص WFP/EB.1/2018/6-A/2(" )2022–2018االستراتيجية القطرية لتونس )وافق المجلس على "الخطة  

 دوالرا فمريكيا  356 327 4قدر ا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018مارح/آذار  1 

  

2018/EB.1/16  تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية–  

 (2018ديسمبر/كانون األول  –تركيا )يناير/كانون الثاني 

وافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لتركيا والزيادة المقابلة في الميزانية لعام  

  WFP/EB.1/2018/6-Cعلى النحو الوارد في الوثيقة  2018

 2018مارح/آذار  1 

  

 المجلس التنفيذيملخص أعمال 

2018/EB.1/17  2017ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

"ص وسترد النسخة 2017وافق المجلس على "مشروع ملخص فعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  

  WFP/EB.2/2017/12النهائية منه في الوثيقة 

 2018مارح/آذار  1 
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 الملحق األول

 جدول األعمال

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال -1

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر -2

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي -3

 ص وكيل األمين العام للشؤون النسانية ومنسق الغاثة في حاالت الطوارئ Mark Lowcockكلمة السيد 

 السياساتقضايا  -4

حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية من فجل تنفيذ خطة التنمية  (ف

 )للنظر( 2030المستدامة لعام 

 )للعلم(المتعلقة بالخطة االستراتيجية  البرنامجخ صة سياسات  (ب

 )للنظر(تقارير التقييم  -5

  (ص ورد الدارة عليه2017منتصف  – 2012تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ) (ف

 (ص ورد الدارة عليه2017–2011تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ) (ب

على التغذية في السياقات النسانية في منطقة الساحلص ورد  البرنامجتقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج  (ج

 الدارة عليه

 المسائل التشغيلية -6

 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية  (ف

 ( 2021–2018 ندوراح) 

 ( 2022–2018باكستان) 

 (2020–2018ليشتي ) - تيمور 

 ( 2022–2018تونس) 

 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة  (ب

 ( 2020–2018بوروندي) 

 )للموافقة(تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية  (ج

  (2018ديسمبر/كانون األول  –تركيا )يناير/كانون الثاني 

 )للنظر( (2022–2018) تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (د

 )للعلم( ق عليها عن طريق التصويت بالمراسلةالمشروعات المواف (ب

 ( 2018مارح/آذار  31 –يناير/كانون الثاني  1 ندوراح) 

 ( 2018مارح/آذار  31 –يناير/كانون الثاني  1باكستان) 

  (2018مارح/آذار  31 –يناير/كانون الثاني  1ليشتي ) -تيمور 

 )للعلم( المشروعات الموافق عليها بالمراسلة (و

  200844الممتدة لإلغاثة والنعاش في الصومال العملية 

 )للعلم(تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية  (ز

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة والنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي (1

 (2017ديسمبر/كانون األول  31 –يوليو/تموز  1)



 

166 

 

 النمائية التي وافق عليها المدير التنفيذيالزيادات في ميزانيات األنشطة  (2

 (2017ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية  (3

 العام لمنظمة األغذية والزراعة التي وافق عليها المدير التنفيذي فو المدير التنفيذي والمدير

 (2017ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي فو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (4

 (2017ديسمبر/كانون األول  31 –يوليو/تموز  1)

 ئيةالمسائل التنظيمية واإلجرا -7

 ( 2019–2018برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) )للعلم( 

 مسائل التسيير واإلدارة  -8

 )للنظر(الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة  البرنامجتحديث عن توجيهات  (ف

 )للنظر( البرنامجتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل  (ب

 )للموافقة( 2017الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام ملخص أعمال  -9

 أخرى مسائل -10

تعيين خمسة من فعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ث ثة من فعضاء لجنة مراجعة الحسابات  (ف

 )للموافقة(

 (للنظر) للبرنامجتقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي  (ب

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة -11



 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos

برنامج األغذية العالمي

 2018لعام قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2018يونيو/حزيران  22-18روماص 

 التوزيع: عام

 2018يونيو/حزيران  22التاريخ: 

 اللغة األصلية: النكليزية

 األعمالمن جدول  13البند 

WFP/EB.A/2018/13  

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

 

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

 هيئة مكتب المجلس التنفيذي

 Zoltán Kálmánد السي الرئيس:
 ( نغاريا)

 Evgeniy Vakulenkoالسيد  المناوب:

 (التحاد الروسي)ا

 د هشام محمد بدرسعادة السي نائب الرئيس:
 (مصر)

 Herman Constant Dazanالسيد  المناوب:

 )بنن(

  Wajiha Khanالسيدة العضو:
 )باكستان(

  CUI Jishunالسيد المناوب:

 )الصين(

 Mónica Fonseca Jaramilloة السيد العضو:

 (كولومبيا)

 Karla Gabriela Samayoa Recariة السيدسعادة  المناوب:

 (غواتيماال)

  Thomas Duffyالسيد عضو:ال

 )الواليات المتحدة األمريكية(

 Hannah Laubenthal السيدة المناوب:
 )فلمانيا(

  Artur Andrzej Pollokسعادة السيد المقرر:
 )بولندا(

 

https://executiveboard.wfp.org/


 

 

 جدول المحتويات

 الصفحة  

 4 اعتماد جدول األعمال

 4 إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة في هيئة المكتب وتعيين المقرر

   

 4 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2018/EB.A/1  4 التنفيذي المديرم حظات افتتاحية من 

  

 4 التقارير السنوية

2018/EB.A/2  4 2017لعام تقرير األداء السنوي 

2018/EB.A/3  4 2017التقرير السنوي لمكتب األخ قيات لعام 

2018/EB.A/4  5 2016التقرير السنوي لمكتب فمين المظالم لعام 

   

 5  قضايا السياسات

2018/EB.A/5  5 البرنامجإطار الرقابة في 

2018/EB.A/6 5 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

2018/EB.A/7  5 في االستجابة النسانية الجماعية البرنامجتحديث عن دور 

   

 5 الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

2018/EB.A/8 ( 2022-2018الخطة االستراتيجية القطرية ألفغانستان) 5 

2018/EB.A/9 ( 2023-2018الخطة االستراتيجية القطرية للفلبين) 6 

2018/EB.A/10  6 (2022-2018عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار )تحديث شامل 

   

 6 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2018/EB.A/11 6 تعيين ث ثة فعضاء في لجنة مراجعة الحسابات 

2018/EB.A/12 6 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

2018/EB.A/13 6 من المدير التنفيذي بشأنه التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة 

2018/EB.A/14 7 استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج والدارة 

2018/EB.A/15  البرنامجتقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في  

 (2017ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

7 

2018/EB.A/16  بشأن رفع السن اللزامية لنهاء خدمة موظفي 70/244العامة تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية 

 البرنامج

7 

2018/EB.A/17  8 2017الحسابات السنوية المراجعة لعام 

2018/EB.A/18 8 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذيةص ورد الدارة عليه 

2018/EB.A/19  عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئص ورد تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 الدارة عليه

8 
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 الصفحة  

2018/EB.A/20 9 تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي 

   

 9 تقارير التقييم

2018/EB.A/21  9 ص ورد الدارة عليه2017تقرير التقييم السنوي لعام 

2018/EB.A/22  9 (ص ورد الدارة عليه2012-2017الحماية النسانية )تقرير موجز عن تقييم سياسة 

2018/EB.A/23  بشأن المبادئ النسانية وسبل وصول المساعدات في  البرنامجتقرير موجز عن تقييم سياستي

 ص ورد الدارة عليه2017-2004الفترة 

9 

2018/EB.A/24 9 حالة تنفيذ توصيات التقييم 

   

 9 أفريقياالحافظة اإلقليمية لغرب 

2018/EB.A/25  تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية ففريقيا الوسطى 

 (ص ورد الدارة عليه2017منتصف  – 2012)

9 

   

 10 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية و سيا الوسطى

2018/EB.A/26  10 (2018-2023)الخطة االستراتيجية القطرية لمصر 

   

 10  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2018/EB.A/27 ( 2022-2018الخطة االستراتيجية القطرية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات) 01 

   

 10 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2018/EB.A/28  10 (2023-2018)الخطة االستراتيجية القطرية لكينيا 

   

 10 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2018/EB.A/29  10 2018ملخص فعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

   

 11 جدول األعمال الملحق األول
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 القرارات والتوصيات

األمانة القرارات والتوصيات الواردة في  ذا التقرير في ضوء مداوالت المجلسص التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص فعمال ستنفذ 

 الدورة 

 

 اعتماد جدول األعمال

 اعتمد المجلس جدول األعمال 

 2018يونيو/حزيران  18 

  

 المقرر إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة في هيئة المكتب وتعيين

)كولومبياص القائمة جيم(  Mónica Fonseca Jaramillo                                            انت خب المجلسص وفقا ل ئحته الداخليةص السيدة  

)غواتيماالص القائمة جيم(  Karla Gabriela Samayoa Recariعضوا في  يئة المكتب وسعادة السيدة 

 عضوا مناوبا في الهيئة 

)بولنداص  Artur Andrzej Pollokمن الئحته الداخليةص سعادة السيد                                        وعي ن المجلسص وفقا للمادة الثانية عشرة 

  2018القائمة  اء( مقررا للدورة السنوية لعام 

 2018يونيو/حزيران  18 

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2018/EB.A/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

االفتتاحية التي فدلى بها المدير التنفيذي  وسترد النقاط الرئيسية التي تطرق فحاط المجلس علما بالم حظات  

 لها المدير التنفيذي وتعليقات المجلس عليها في ملخص فعمال الدورة 

 2018يونيو/حزيران  18 

  

 التقارير السنوية

2018/EB.A/2  2017تقرير األداء السنوي لعام 

على تنقيح إطار النتائج المؤسسيةص ورصدبص والب أ على فساسه في تقارير  البرنامجرحب المجلس بعمل  

 2017األداء السنوية القادمة  ووافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام 

(WFP/EB.A/2018/4-A/Rev.1 ص مع م حظة فنه يتضمن سج  شام  ألداء)في تلك السنة   البرنامج

 EB.A/2/2000ص وعم  بقراريه للبرنامجمن النظام األساسي  3سادسة ويطلب المجلسص وفقا للمادة ال

ص وقرار مجلس E/2013/L.17ص وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة EB.A/11/2004و

ص إحالة تقرير 2013منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة في عام 

إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية والزراعةص  2017السنوي لعام األداء 

  2017مشفوعا بهذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام 

 2018يونيو/حزيران  18 

  

2018/EB.A/3  2017التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 

 ( WFP/EB.A/2018/4-B) 2017األخ قيات لعام فحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب  

 2018يونيو/حزيران  18 
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2018/EB.A/4  2016التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام 

 ( WFP/EB.A/2018/4-C) 2016فحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب فمين المظالم لعام  

 2018يونيو/حزيران  18 

  

 قضايا السياسات 

2018/EB.A/5 إطار الرقابة في البرنامج 

 ( WFP/EB.A/2018/5-C" )البرنامجوافق المجلس على "إطار الرقابة في  

 2018يونيو/حزيران  20 

  

2018/EB.A/6 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

 المجلس:ص فإن (WFP/EB.A/2018/5-D/1بعد االط ع على "التحديث عن خارطة الطريق المتكاملة" ) 

 فحاط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة والدروح المستفادة حتى اآلن؛ (1

 WFP/EB.A/2018/5-D/1من الوثيقة  74إلى  47فحاط علما بالمقترحات الواردة في الفقرات من  (2

فن تضعها في صيغتها                                                                             فيما يتعلق بالنه ج الجديدة لتحقيق االسترداد الكامل للتكاليفص وطلب إلى األمانة 

 ؛2018النهائية وفن تقدمها إليه للموافقة عليها في دورته العادية الثانية لعام 

الحظ فن إدخال إطار خارطة الطريق المتكاملة وبعض المقترحات المعينة المتعلقة بتحقيق االسترداد  (3

ص وطلب إلى األمانة تقديم  ذب الكامل للتكاليف سيتطلب إدخال تعدي ت على ال ئحة العامة والنظام المالي

لتصبح سارية المفعول في  2018التعدي ت إليه للموافقة عليها في دورته العادية الثانية لعام 

 ؛ 2019يناير/كانون األول  1

ص المعنون "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة"ص الذي وافق EB.2/2/2017من قرارب  6             ذك ر بالفقرة  (4

ص والذي 2020فبراير/شباط  29إلى  2018يناير/كانون األول  1المؤقتة للسلطة من تفويضات الفيه على 

استعراضه للتفويضات المؤقتة للسلطةص بعد ص فقة عليهااللمو                                            قرر فيه فن ت قد م إليه تفويضات دائمة للسلطة 

  2020م لى لعاوألاية دلعافي دورته ا

ة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجن

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  20 

  

2018/EB.A/7 تحديث عن دور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية 

في االستجابة النسانية الجماعية  البرنامجدور فحاط المجلس علما بالتحديث عن  

(WFP/EB.A/2018/5-E ) 

 2018يونيو/حزيران  20 

  

 الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

2018/EB.A/8 ( 2022-2018الخطة االستراتيجية القطرية ألفغانستان) 

(ص 2018-2022وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية ألفغانستان ) 

(WFP/EB.A/2018/8-A/1 بتكلفة إجمالية يتحملها )دوالرا فمريكيا  717 790 980قدر ا  البرنامج 

 2018يونيو/حزيران  19 

  

2018/EB.A/9 ( 2023-2018الخطة االستراتيجية القطرية للفلبين) 

( WFP/EB.A/2018/8-A/4(" )2018-2023وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للفلبين ) 
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 دوالرا فمريكيا  33 015 920قدر ا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018يونيو/حزيران  19 

  

2018/EB.A/10  (2022-2018شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار )تحديث 

( 2022-2018ر )حاط المجلس علما بالتحديث الشامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانماف 

(WFP/EB.A/2018/8-B على ضوء التطورات األخيرة ) 

 2018يونيو/حزيران  19 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2018/EB.A/11 تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات 

 :المجلس على تجديد فترة عضوية ث ثة من فعضاء لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي وافق 

 السيد Suresh Kana  2018نوفمبر/تشرين الثاني  15)جنوب ففريقيا(ص من 

 ؛2021نوفمبر/تشرين الثاني  14إلى 

 السيد Omkar Goswani  2018نوفمبر/تشرين الثاني  15)الهند(ص من 

 ؛2021نوفمبر/تشرين الثاني  14إلى 

  السيدةElaine June-Cheung  2018نوفمبر/تشرين الثاني  15)الصين(ص من 

  2021نوفمبر/تشرين الثاني  14إلى 

دارة والميزانية لألمم المتحدة كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون ال

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  19

  

2018/EB.A/12 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

 ( WFP/EB.A/2018/6-E/1تقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات )بالفحاط المجلس علما  

كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  19 

  

2018/EB.A/13  التنفيذي بشأنهالتقرير السنوي للمفت  العام ومذكرة من المدير 

والحظ فنه بناء على عمل  (WFP/EB.A/2018/6-F/1) فحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للمفتش العام 

                                                         ص لم ت حد د في فوجه ضعف مهمة في عمليات الحوكمةص فو إدارة 2017الرقابة المنفذ والمبلغ عنه في عام 

شأنها فن تؤثر بصورة خطيرة في إنجاز ف دافه ص من البرنامجالمخاطرص فو الرقابة القائمة في فرجاء 

 .االستراتيجية والتشغيلية

 وحث المجلس الدارة على اغتنام فرص التحسين التي فبرز ا التقرير 

بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  19 
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2018/EB.A/14 استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 

وافق المجلسص بعد فن نظر في التقرير عن استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج والدارة  

(WFP/EB.A/2018/6-C/1/Rev.1) مليون دوالر فمريكي من حساب تسوية دعم  35ص على تخصيص

الجهات مليون دوالر فمريكي لصندوق مقابلة مسا مات  30البرامج والدارة لحساب االستجابة العاجلة و

 المانحة الناشئة وذلك لألغراض الموصوفة في التقرير 

كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

ة والزراعة لألمم المتحدة لجنة المالية لمنظمة األغذي

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  19 

  

2018/EB.A/15 تقرير عن استخدام  ليات التمويل بالسلف في البرنامج 

 (2017ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 31 –يناير/كانون الثاني  1) البرنامجفحاط المجلس علما بالتقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في  

( ووافق على زيادة سقف مرفق الدارة الشاملة WFP/EB.A/2018/6-D/1( )2017ديسمبر/كانون األول 

 مليون دوالر فمريكي  500مليون دوالر فمريكي إلى  350للسلع من 

المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة كما فحاط 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  19 

  

2018/EB.A/16  بشأن رفع السن اإللزامية إلنهاء خدمة موظفي البرنامج 70/244تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 

بشأن رفع السن اللزامية لنهاء خدمة  70/244فحاط المجلس علما بالتحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  

  البرنامجموظفي 

كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  19 
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2018/EB.A/17  2017الحسابات السنوية المراجعة لعام 

  :إن المجلس 

وتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأنها  2017لعام  للبرنامجوافق على الكشو  المالية السنوية  (1

(WFP/EB.A/2018/6-A/1ص وفقا للمادة الرابعة عشرة)-ب( من النظام األساسي؛ 6(  

غ من النظام الماليص على تجديد موارد احتياطي التشغيل من الحساب العام بمبل 6-10وافقص عم  بالمادة  (2

مليون دوالر فمريكي لتغطية مبلغ مسحوب من احتياطي التشغيل باالستناد إلى مسا مة متوقعة لم  2 2

 تتحقق؛

لتمويل شطب مبالغ  2017دوالرا فمريكيا من الحساب العام في عام  914 442 8الحظ استخدام مبلغ  (3

 مستحقة القبض وسلع؛

                                        ك  ل جزءا من نفقات التشغيل لنفس الفترة تش 2017الحظ فن خسائر ما بعد التسليم للسلع في عام  (4

كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

المتحدة لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  20

  

2018/EB.A/18 عليه تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية، ورد اإلدارة 

باألغذية فحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة  

(WFP/EB.A/2018/6-G/1 ورد إدارة )البرنامج ( عليهWFP/EB.A/2018/6-G/1/Add.1 ص وحث)

على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا 

 المجلس فثناء مناقشته 

االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  20

  

2018/EB.A/19 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ، ورد اإلدارة عليه 

فحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ  

(WFP/EB.A/2018/6-H/1 ورد إدارة )البرنامج ( عليهWFP/EB.A/2018/6-H/1/Add.1 ص وحث)

على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا 

 المجلس فثناء مناقشته 

كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  20
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2018/EB.A/20  الحسابات الخارجيتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع 

 ( WFP/EB.A/2018/6-I/1فحاط المجلس علما بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي ) 

كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/2 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2 ص وتعليقات)

لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

(WFP/EB.A/2018/5-A/3 وWFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3). 

 2018يونيو/حزيران  20 

  

  تقارير التقييم

2018/EB.A/21  ورد اإلدارة عليه2017تقرير التقييم السنوي لعام ، 

( ورد الدارة عليه WFP/EB.A/2018/7-A) 2017فحاط المجلس علما بتقرير التقييم السنوي لعام  

(WFP/EB.A/2018/7-A/Add.1 ص وحث على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصيات الواردة في)

 التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا المجلس فثناء مناقشته 

 2018يونيو/حزيران  20 

  

2018/EB.A/22 ( ورد اإلدارة عليه2012-2017تقرير موجز عن تقييم سياسة الحماية اإلنسانية ،) 

( 2017-2012بشأن الحماية النسانية ) البرنامجفحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم سياسة  

(WFP/EB.A/2018/7-B( ورد الدارة عليه )WFP/EB.A/2018/7-B/Add.1 ص) وحث على اتخاذ

مزيد من الجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا المجلس فثناء 

 مناقشته 

 2018يونيو/حزيران  21 

  

2018/EB.A/23  تقرير موجز عن تقييم سياستي البرنامج بشأن المبادئ اإلنسانية وسبل وصول المساعدات في الفترة

 ، ورد اإلدارة عليه2004-2017

بشأن المبادئ النسانية وسبل وصول  البرنامجفحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم سياستي  

( ورد الدارة عليه WFP/EB.A/2018/7-C) 2017-2004المساعدات في الفترة 

(WFP/EB.A/2018/7-C/Add.1 ص) الواردة في وحث على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصيات

  التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا المجلس فثناء مناقشته

 2018يونيو/حزيران  21

2018/EB.A/24 حالة تنفيذ توصيات التقييم 

 ( WFP/EB.A/2018/7-Eفحاط المجلس علما بالتقرير عن حالة تنفيذ توصيات التقييم ) 

 2018يونيو/حزيران  21

 

 اإلقليمية لغرب أفريقياالحافظة 

2018/EB.A/25  تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى 

 (، ورد اإلدارة عليه2017منتصف  – 2012)

منتصف  – 2012فحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية ففريقيا الوسطى ) 

2017( )WFP/EB.A/2018/7-D( ورد الدارة عليه )WFP/EB.A/2018/7-D/Add.1 وحث على (ص

اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا المجلس 

  فثناء مناقشته

 2018يونيو/حزيران  21
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 و سيا الوسطىالحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية 

2018/EB.A/26 ( 2018-2023الخطة االستراتيجية القطرية لمصر) 

( WFP/EB.A/2018/8-A/5(" )2023-2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لمصر ) 

 دوالرا فمريكيا  454 040 947قدر ا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018يونيو/حزيران  21

  

 اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الحافظة

2018/EB.A/27 ( 2022-2018الخطة االستراتيجية القطرية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات) 

(" 2022-2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ) 

(WFP/EB.A/2018/8-A/2 بتكلفة )دوالر فمريكي  11 700 000قدر ا  البرنامج إجمالية يتحملها 

 2018يونيو/حزيران  21

  

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2018/EB.A/28 ( 2023-2018الخطة االستراتيجية القطرية لكينيا) 

( WFP/EB.A/2018/8-A/3(" )2023-2018وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لكينيا ) 

 دوالرا فمريكيا  994 951 171قدر ا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018يونيو/حزيران  22

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2018/EB.A/29  2018ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

"ص وسترد 2018وافق المجلس على "مشروع ملخص فعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  

  WFP/EB.1/2018/12النسخة النهائية منه في الوثيقة 

 2018يونيو/حزيران  22 
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 الملحق األول

 جدول األعمال

 )للموافقة(اعتماد جدول األعمال  -1

 الشاغرة في هيئة المكتب وتعيين المقررإجراء انتخابات لشغل المقاعد  -2

 حوار رفيع المستوى عن منطقة الساحل، بما في  لك الكلمة الرئيسية التي يلقيها

 ، رئيس جمهورية النيجرMahamadou Issoufouفخامة السيد 

 بصفته رئيس مجموعة دول الساحل الخمس

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  -3

 الملكي األميرة هيا بنت الحسينبيان صاحبة السمو 

 رسولة األمم المتحدة للسالم، ورئيسة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

 التقارير السنوية -4

 )للموافقة( 2017تقرير األداء السنوي لعام  (ف

 )للنظر( 2017التقرير السنوي لمكتب األخ قيات لعام  (ب

 نظر()لل 2016التقرير السنوي لمكتب فمين المظالم لعام  (ج

 قضايا السياسات -5

      س حبت –( 2018-2021استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه ) (ف

      س حبت –في المناطق الحضرية البرنامج السياسة المتعلقة بدور  (ب

 )للموافقة( البرنامجإطار الرقابة في  (ج

  )للنظر(تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة  (د

 )للنظر(في االستجابة النسانية الجماعية  البرنامج تحديث عن دور (ب

الجولة الثانية من الحوار والتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية من فجل  (و

 )للنظر( 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 (1))للعلم(( 2015-2020تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين ) (ز

 )للعلم(لفيروح نقص المناعة البشرية واليدز  البرنامجتحديث عن تصدي  (ح

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -6

 )للموافقة( 2017الحسابات السنوية المراجعة لعام  (ف

 )للموافقة(تعيين ث ثة فعضاء في لجنة مراجعة الحسابات  (ب

 )للموافقة( استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج والدارة (ج

 البرنامج  عن استخدام آليات التمويل بالسلف في تقرير (د

 )للموافقة(( 2017ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 )للنظر(التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات  (ب

 )للنظر( التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة من المدير التنفيذي بشأنه  (و

 )للنظر(عليه  البرنامج الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذيةص ورد إدارةتقرير مراجع  (ز

 )للنظر(عليه  البرنامج تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئص ورد إدارة (ح

 )للنظر(تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي  (ط

 )للنظر(البرنامج  بشأن رفع السن اللزامية لنهاء خدمة موظفي 70/244الجمعية العامة تحديث عن تنفيذ قرار  (ي

                                                      
 فثناء الدورة   ذا البند ناقشيس (1)
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)ح(  4-والثالثة عشرة 4-تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المسا مات والعفاءات من التكاليف )المادتان الثانية عشرة (ك

 )للعلم(من ال ئحة العامة( 

 )للنظر(تقارير التقييم  -7

  ص ورد الدارة عليه2017السنوي لعام تقرير التقييم  (ف

 (ص ورد الدارة عليه2012-2017تقرير موجز عن تقييم سياسة الحماية النسانية ) (ب

ص 2017-2004بشأن المبادئ النسانية وسبل وصول المساعدات في الفترة  البرنامجتقرير موجز عن تقييم سياستي  (ج

 ورد الدارة عليه

 (ص ورد الدارة عليه2017منتصف  – 2012لقطرية لجمهورية ففريقيا الوسطى )تقرير موجز عن تقييم الحافظة ا (د

 حالة تنفيذ توصيات التقييم (ب

 المسائل التشغيلية -8

 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية  (ف

 ( 2022-2018ففغانستان) 

 ( 2022-2018دولة بوليفيا المتعددة القوميات) 

 ( 2023-2018مصر) 

 ( 2023-2018كينيا) 

 ( 2023-2018الفلبين) 

 )للنظر(( 2022-2018تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ) (ب

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية التي جرت الموافقة عليها عن  (ج

 )للعلم(طريق التصويت بالمراسلة 

  (2018ديسمبر/كانون األول  –)يناير/كانون الثاني الجمهورية الدومينيكية 

  (2018يونيو/حزيران  – ايتي )يناير/كانون الثاني 

  (2018ديسمبر/كانون األول  –نيبال )يناير/كانون الثاني 

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -9

 ( 2018-2019برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) )للعلم( 

 واإلدارةمسائل التسيير  -10

 كلمة الهيئات الممثلة للموظفين فمام المجلس (ف

 )للعلم( 2017ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1 تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة (ب

 (1))للعلم(تحديث عن شراء األغذية  (ج

 )للعلم( تقرير إحصائي عن تشكيل م ك الموظفين الفنيين الدوليين والفئات العليا (د

 )للعلم(التقرير األمني  (ب

 )للموافقة( 2018للمجلس التنفيذي لعام  األولىملخص أعمال الدورة العادية  -11
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 مسائل أخرى -12

 ،William Lacy Swingالجزء الخاص بتكريم السيد 

 العام للمنظمة الدولية للهجرة المدير

  للعلم(للبرنامج تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي( 

  تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية المشتركة للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق األمم المتحدة

للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة األمم المتحدة للمرفةص وبرنامج 

 )للعلم(األغذية العالمي 

 االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق األمم المتحدة  تقرير شفوي عن

للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة األمم المتحدة للمرفةص وبرنامج 

 )للعلم(األغذية العالمي 

 ةالتحقق من القرارات والتوصيات المعتمد -13
 

 



 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos

برنامج األغذية العالمي

 2018الثانية للمجلس التنفيذي لعام قرارات وتوصيات الدورة العادية 

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29-26روماص 

 عام التوزيع:

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29التاريخ: 

 اللغة األصلية: النكليزية

 * فعيد إصدار الوثيقة ألسباب فنية 

 2018ديسمبر/كانون الثاني  3في 

 من جدول األعمال 13البند 

WFP/EB.2/2018/13*  

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

 

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

 هيئة مكتب المجلس التنفيذي

 Zoltán Kálmánد السي الرئيس:
 ( نغاريا)

 Evgeniy Vakulenkoالسيد  المناوب:

 (التحاد الروسي)ا

 د هشام محمد بدرسعادة السي نائب الرئيس:
 (مصر)

 Herman Constant Dazanالسيد  المناوب:

 )بنن(

 )شاغر( العضو:

  CUI Jishunالسيد المناوب:

 )الصين(

 Mónica Fonseca Jaramillo السيدة العضو:

 (كولومبيا)

 Karla Gabriela Samayoa Recari السيدةسعادة  المناوب:

 (غواتيماال)

  Thomas Duffyالسيد عضو:ال

 )الواليات المتحدة األمريكية(

 Hannah Laubenthal السيدة المناوب:
 )فلمانيا(

 Marc Mankoussouالسيد  المقرر:
 )الكونغو(

 

https://executiveboard.wfp.org/


 

181 

 

 جدول المحتويات

 الصفحة  

 4 األعمالاعتماد جدول 

 4 تعيين المقرر

   

 4 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2018/EB.2/1  4 التنفيذي المديرم حظات افتتاحية من 

  

 4 قضايا السياسات

2018/EB.2/2 4 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

2018/EB.2/3 ( 2021-2017إطار النتائج المؤسسية المنقح) 5 

2018/EB.2/4  5 2018سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام 

2018/EB.2/5  إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة  72/279لقرار الجمعية العامة  البرنامجتحديث عن تنفيذ(

 النمائية(

5 

2018/EB.2/6 6 تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

   

 6 الموارد والمالية والميزانيةمسائل 

2018/EB.2/7 6 (2021-2019لإلدارة ) البرنامج خطة 

   

 7 تقارير التقييم

2018/EB.2/8  تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية 

 (ص ورد الدارة عليه2018منتصف  – 2017)

7 

   

 7 والمحيط الهادئالحافظة القليمية آلسيا 

2018/EB.2/9 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية لنيبال) 7 

2018/EB.2/10 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية للهند) 7 

   

 7 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2018/EB.2/11  7 والزيادة في الميزانيةتنقيح الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراح 

   

 7 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2018/EB.2/12 ( ص ورد الدارة عليه2017-2012تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال) 7 

2018/EB.2/13 ( 2021-2019الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للصومال) 8 

2018/EB.2/14  8 (2023-2019االستراتيجية القطرية لرواندا )الخطة 
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 الصفحة  

 8 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية و سيا الوسطى

2018/EB.2/15  القليمية لألزمة السورية  البرنامجتقرير موجز عن تقييم استجابة 

 الدارة عليه(ص ورد 2018مارح/آذار  – 2015)يناير/كانون الثاني 

8 

2018/EB.2/16 ( 2020-2019الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للجمهورية العربية السورية") 8 

2018/EB.2/17 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية للسودان) 8 

2018/EB.2/18 ( 2020-2019الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لليمن) 8 

   

 8 اييااإلقليمية لغرب أفريقالحافظة 

2018/EB.2/19 ( ص ورد الدارة عليه2017-2013تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي) 8 

2018/EB.2/20 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو) 9 

2018/EB.2/21 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية لتشاد) 9 

2018/EB.2/22 ( 2021-2019الخطة القطرية االستراتيجية لغامبيا) 9 

2018/EB.2/23 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية لغانا) 9 

2018/EB.2/24 ( 2022-2019الخطة االستراتيجية القطرية لموريتانيا) 9 

2018/EB.2/25 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية للسنغال) 9 

   

 9 المسائل التنظيمية واإلجرائية

2018/EB.2/26 ( 2020-2019برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 9 

   

 10 مسائل التسيير واإلدارة

2018/EB.2/27 10 االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات 

2018/EB.2/28 المعني بتعيين عضو واحد من فعضاء  تعيين خمسة من فعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار

 لجنة مراجعة الحسابات

10 

   

 10 مسائل أخرى

2018/EB.2/29  الرد المشترك ألمانات المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق األمم المتحدة

و يئة األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص 

 للمرفةص وبرنامج األغذية العالمي بشأن طرائق عمل المجالس التنفيذية

10 

   

 11 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2018/EB.2/30  11 2018ملخص فعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

   

 12 جدول األعمال الملحق األول
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 القرارات والتوصيات

ستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في  ذا التقرير في ضوء مداوالت المجلسص التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص فعمال 

 الدورة 

 

 األعمالاعتماد جدول 

 اعتمد المجلس جدول األعمال 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26 

  

 تعيين المقرر

ص )جمهورية الكونغو Marc Mankoussou                                                               عي ن المجلسص وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخليةص السيد  

  2018القائمة فلف( مقررا للدورة العادية الثانية لعام 

 2018الثاني نوفمبر/تشرين  26 

  

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2018/EB.2/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

فحاط المجلس علما بالم حظات االفتتاحية التي فدلى بها المدير التنفيذي  وسترد النقاط الرئيسية التي تطرق  

 فعمال الدورة  لها المدير التنفيذي وتعليقات المجلس عليها في ملخص

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26 

  

 قضايا السياسات

2018/EB.2/2 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة 

(ص وبالشارة إلى WFP/EB.2/2018/5-A/1بعد االط ع على التحديث عن خارطة الطريق المتكاملة ) 

(ص واستعراض الطار المالي WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1سياسة الخطط االستراتيجية القطرية )

(WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1 ص ومختلف التحديثات عن خارطة الطريق المتكاملة)

(WFP/EB.A/2017/5-A/1ص وWFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 ص

 (ص فإن المجلس: WFP/EB.A/2018/5-D/1و

                                   ونظامه المالي بما ي عب  ر عن تعميم  للبرنامجحة العامة                                              ذك ر بالحاجة إلى إدخال تعدي ت معي نة على ال ئ -1

النموذج التشغيلي الذي وافق عليه المجلس من قبل كجزء من خارطة الطريق المتكاملةص وبأن من المقرر 

 الحالية؛  تهالموافقة على تلك التعدي ت في دور

لكامل للتكاليف على المجلس للنظر الحظص في  ذا السياقص تقديم توصيات إضافية معينة بشأن االسترداد ا -2

 فيها؛

من  102-68 وافق على التوصيات المتعلقة باالسترداد الكامل للتكاليفص على النحو المبين في الفقرات -3

(ص والحظ فن إعمالها WFP/EB.2/2018/5-A/1تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة )وثيقة ال

 ؛ للبرنامجسيتطلب إدخال تعدي ت معينة على ال ئحة العامة والنظام المالي 

 للبرنامجوافقص بناء على ذلكص على التعدي ت المقترح إدخالها على ال ئحة العامة والنظام المالي  -4

ر بدء نفا WFP/EB.2/2018/5-A/1والواردة في الملحق الثاني من الوثيقة  ذ تلك التعدي ت في               وقر  

 ؛ 2019يناير/كانون الثاني  1

                                  ص على تفويضات مؤقتة للسلطة ت طب ق EB.2/2/2017( من قرارب 6                                  ذك  ر بأنه قد وافقص بموجب الفقرة ) -5

فبراير/شباط  29                                                                        على البرامج التي ت دار بموجب إطار خارطة الطريق المتكاملة وتظل سارية حتى 
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التفويضات الدائمة للسلطة ليوافق عليها في دورته العادية األولى  ص والحظ فن من المقرر تقديم2020

 ؛ 2020لعام 

)د( من ال ئحة العامة والنظام المالي المعدلين تدعو المجلس التنفيذي إلى 4-الحظ فن المادة الثالثة عشرة -6

جيهات في دورة المؤ لة لتخفيض في تكاليف الدعم فو إعفاء منهاص وقرر تقديم تلك التو مسا ماتتحديد ال

قبل تطبيق  "مقبلة للمجلسص وقرر كذلك استمرار معاملة النفقات التي كانت ستشكل "تكاليف دعم مباشرة

)د( 4-إطار خارطة الطريق المتكاملة باعتبار ا مؤ لة لتخفيض فو إعفاء بموجب المادة الثالثة عشرة

 لحين بدء العمل بتلك التوجيهات؛

 بشأن: WFP/EB.2/2018/5-A/1من الوثيقة  113-104في الفقرات  وافق على االقتراحات الواردة -7

ترتيبات الحوكمة االنتقالية الخاصة ببعض الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية  (ف

 ؛ 2019القطرية المؤقتة التي سينظر فيها المجلس في دورته العادية األولى لعام 

االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المستندة إلى مشروعات معتمدة تمديد الفترة الزمنية للخطط  (ب

                                                                                       من ق بل ولبعض البلدان التي ستستمر في العمل بموجب تلك الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة 

 ؛2019االنتقالية حتى نهاية ديسمبر/كانون األول 

غي الحاليص كتدبير احترازي لضمان استمرار تطبيق الطار البرامجي والمالي والقانوني والب  (ج

استمرارية العملص فيما يتصل بأي برنامج فو نشاط فردي في في بلد ال يتسنى نقله إلى إطار خارطة 

الطريق المتكاملةص وبالتالي استمرار البرنامج فو النشاط المعني مؤقتا جنبا إلى جنب مع الخطة 

لقطرية المؤقتة فو الخطة االستراتيجية القطرية االستراتيجية القطرية فو الخطة االستراتيجية ا

 المؤقتة االنتقالية المعتمدة لذلك البلد 

كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة  

(WFP/EB.2/2018/5-A/2 وWFP/EB.2/2018/6-A,B/2 ص وتعليقات لجنة المالية) لمنظمة األغذية

 .(WFP/EB.2/2018/6-A,B/3و WFP/EB.2/2018/5-A/3والزراعة لألمم المتحدة )

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26 

  

2018/EB.2/3 ( 2021-2017إطار النتائج المؤسسية المنقح) 

  (     2021 -    2017                                                                  إن المجلسص بعسسسد فن نظر في النسسسسسسسخسسسة المنقحسسسة من إطسسسار النتسسسائج المؤسسسسسسسسسسسسسسيسسسة ) 

(WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1):  

 ( 2021-2017وافق على إطار النتائج المنقح الوارد في متن الوثيقة بوصفه "إطار النتائج المؤسسية )– 

الجزء الثاني"  –( 2021-2017األول" على فن يكون مفهوما فن الدارة ستعد "إطار النتائج المؤسسية ) الجزء

 ؛2019األداء بقصد الموافقة عليه في الدورة السنوية للمجلس لعام شام  ف دا  نواتج البرامج ومؤشرات 

  فحاط علما بفئات األنشطة ومؤشرات األداء الواردة في م حق الوثيقةWFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1  

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26 

  

2018/EB.2/4  2018سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام 

ص وفحاط علما (WFP/EB.2/2018/5-C)" 2018سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام " على المجلس وافق 

 ببيانات تقبل المخاطر المدرجة في الملحق الثاني لهذب السياسة 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

2018/EB.2/5  المتحدة اإلنمائية()إعادة تنظيم منظومة األمم  72/279تحديث عن تنفيذ البرنامج لقرار الجمعية العامة 

)إعادة تنظيم  72/279لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  البرنامجحاط المجلس علما بالتحديث عن تنفيذ ف 

  WFP/EB.2/2018/5-D/Rev.1منظومة األمم المتحدة النمائية( الوارد في الوثيقة 

لممارسته الجيدة المتمثلة في تقديم تحديثات منتظمة عن إص ح منظومة  البرنامجكما فثنى المجلس فيضا على 

األمم المتحدة النمائية وطلب إجراء تبادل غير رسمي لآلراء بين األعضاء المهتمين ونواب رؤساء الوكاالت 

ص عقب كل التي تتخذ من روما مقرا لها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إص ح منظومة األمم المتحدة النمائية
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 اجتماع من االجتماعات الفصلية للفريق االستشاري الرفيع المستوى للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا 

 (1)لها 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26 

  

2018/EB.2/6 تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

                                                                                                طلب المجلس فن ي عقد سنويا اجتماع غير رسمي مشترك للهيئات الرئاسية للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  

لها )مجلس منظمة األغذية والزراعةص والمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةص والمجلس التنفيذي 

تحضيرية )وضع جدول األعمالص وشكل لبرنامج األغذية العالمي( مع زيادة دور األعضاء في فعماله ال

االجتماعص والمسائل المماثلة( وفنشطة متابعتهص عن طريق إشراكهم في االجتماعات التي يعقد ا الرئيس 

المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة مع رؤساء المجموعات القليمية للمنظمة و يئة مكتب المجلس 

 وق الدولي للتنمية الزراعية ومنسقي وفصدقاء الصندللبرنامج التنفيذي 

وطلب المجلس كذلك إدراج تقرير مرحلي مشترك بشأن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاص 

 كبند اعتيادي في جدول فعمال االجتماع غير الرسمي السنوي للهيئات الرئاسية لهذب الوكاالت  

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

 د والمالية والميزانيةمسائل الموار

2018/EB.2/7 ( 2021-2019خطة البرنامج لإلدارة) 

 (:WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1(" )2021-2019لإلدارة ) البرنامجإن المجلس وقد نظر في "خطة  

مليار  8 6                             يفترض مستوى  من التمويل قدرب  2019فحاط علما بأن اعتماد دعم البرامج والدارة لعام  -1

 ؛2019فمريكي في عام دوالر 

ص ومقترحات 2019مليار دوالر فمريكي لعام  8 9فحاط علما باالحتياجات التشغيلية المتوقعة البالغة  -2

مع التمويل المتوقعص على النحو المبين في القسم الثالث من  البرنامجتحديد األولويات لمواءمة فنشطة 

 (؛2021-2019خطة الدارة )

                              مليون دوالر فمريكيص ي خص ص على  1 385بمبلغ  2019البرامج والدارة لعام وافق على اعتماد لدعم  -3

 النحو التالي:

 مليون دوالر فمريكي 4 58    االستراتيجية والوجهة

 مليون دوالر فمريكي 7 218    الخدمات المقدمة للعمليات

 مليون دوالر فمريكي 0 108  الحوكمةص والرقابة المستقلةص وجمع التبرعات

 مليون دوالر أمريكي 385.1     مجموعال

مليون دوالر فمريكي من حساب تسوية دعم البرامج والدارة من فجل  3 69وافق على تخصيص مبلغ  -4

 المبادرات المؤسسية الحاسمة؛

في المائة لعام  5 6وافق على تطبيق معدل مؤسسي موحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدرب  -5

                                                                         مات باستثناء مسا مات الحكومات في البرامج المنف ذة في بلدانهاص والمسا مات لجميع المسا  2019

المقدمة من البلدان النامية فو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةص على نحو ما يقررب المجلس 

ئة في عام في الما 4                                                                         التنفيذيص والتي سي طبق عليها معدل السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدرب 

 ؛2019

وافق على استخدام إيرادات الفوائد المستحقة للحساب العام لتغطية تكاليف إدارة االستثمارات بما يصل  -6

 مليون دوالر فمريكي في السنة؛ 55 1إلى 

ص وتطلع 2019مليون دوالر فمريكي لسلف الخدمات المؤسسية بدءا من عام  82وافق على سقف قدرب  -7

 من خطط الدارة المقبلة؛إلى استعراض ذلك كجزء 

                                                      
 ر بصيغته المعدلة شفويا ادولة لها مركز المراقبص فن بلدب ال يمكنه تأييد اعتماد القربصفتها اعتماد القرارص قال ممثل  ولنداص  عقب (1)
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ن دعم البرامج والدارة في الميزانية تبعا ألي تغي ر في مستوى اليرادات  -8                                                                                                   فذن للمدير التنفيذي بتعديل مكو 

 في المائة من التغير المتوقع في اليرادات  2المتوقعة للسنةص بمعدل ال يتجاوز 

االستشارية لشؤون الدارة والميزانية لألمم المتحدة كما فحاط المجلس علما في  ذا الشأن بتعليقات اللجنة  

(WFP/EB.2/2018/5-A/2 وWFP/EB.2/2018/6-A,B/2 ص وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية)

 .(WFP/EB.2/2018/6-A,B/3و WFP/EB.2/2018/5-A/3والزراعة لألمم المتحدة )

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

  تقارير التقييم

2018/EB.2/8 تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية 

 (، ورد اإلدارة عليه2018منتصف  – 2017)

 قرير الموجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبيةفحاط المجلس علما بالت 

( ورد الدارة عليه الوارد في الوثيقة WFP/EB.2/2018/7-A) (2018منتصف  – 2017)

WFP/EB.2/2018/7-A/Add.1 ص وحث على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصيات المعروضة في

 التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا المجلس فثناء مناقشته 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

 الهادئالحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط 

2018/EB.2/9 (2023-2019) نيبالالخطة االستراتيجية القطرية ل 

( WFP/EB.2/2018/8-A/7(" )2023-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لنيبال ) 

 دوالر فمريكي  126 000 000قدر ا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

2018/EB.2/10 (2023-2019)لهند الخطة االستراتيجية القطرية ل 

( WFP/EB.2/2018/8-A/5(" )2023-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للهند ) 

 دوالرا فمريكيا  20 024 321قدر ا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

 اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبيالحافظة 

2018/EB.2/11 تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس والزيادة في الميزانية 

المقابلة في الميزانية البالغة  وعلى الزيادةوافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراح  

  WFP/EB.2/2018/8-C/1دوالرا فمريكيا على النحو الوارد في الوثيقة  58 986 602

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2018/EB.2/12 ( 2017-2012تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال) 

 فحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال  

(2017-2012( )WFP/EB.2/2018/7-D ورد الدارة عليه الوارد في الوثيقة )

WFP/EB.2/2018/7-D ص وحث على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن التوصيات المعروضة في التقريرص

 جلس فثناء مناقشته مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا الم
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 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28 

  

2018/EB.2/13 ( 2021-2019الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للصومال) 

(" 2021-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للصومال ) 

(WFP/EB.2/2018/8-B/1)  دوالر فمريكي  000 000 961 قدر االبرنامج بتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28 

  

2018/EB.2/14 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية لرواندا) 

(" 2023-2019وافق المجلس التنفيذي على "الخطة االستراتيجية القطرية لرواندا ) 

(WFP/EB.2/2018/8-A/8 بتكلفة إجمالية يتحملها )دوالرات فمريكية  218 351 810قدر ا  البرنامج 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28 

  

 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية و سيا الوسطى

2018/EB.2/15  تقرير موجز عن تقييم استجابة البرنامج اإلقليمية لألزمة السورية 

 (، ورد اإلدارة عليه2018مارس/  ار  – 2015)يناير/كانون الثاني 

القليمية لألزمة السورية )يناير/كانون الثاني  البرنامجموجز عن تقييم استجابة الفحاط المجلس علما بالتقرير  

( ورد الدارة عليه الوارد في الوثيقة WFP/EB.2/2018/7-B( )2018مارح/آذار  – 2015

WFP/EB.2/2018/7-B/Add.1مزيد من الجراءات بشأن التوصيات المعروضة في  ص وحث على اتخاذ

 التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا المجلس فثناء مناقشته  

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28 

  

2018/EB.2/16 (2020-2019) السورية العربية للجمهورية المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة 

 ("2020-2019) السورية العربية للجمهورية المؤقتة القطرية االستراتيجية "الخطة على المجلس وافق 

(WFP/EB.2/2018/8-B/2) فمريكيا  دوالرا 1 386 306 865 قدر ا البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28 

  

2018/EB.2/17 (2023-2019االستراتيجية القطرية للسودان ) ةالخط 

    ("     2023 -    2019                                                    وافسسسق السسسمسسسجسسسلسسسس عسسسلسسسى "السسسخسسسطسسسة االسسسسسسسسسستسسسراتسسسيسسسجسسسيسسسة السسسقسسسطسسسريسسسة لسسسلسسسسسسسسسسودان ) 

( WFP/EB.2/2018/8-A/10 بتكلفة إجمالية يتحملها )                         دوالرا فمريكيا    2     271     560     158      قدر ا           البرنامج               

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28 

  

2018/EB.2/18  (2020-2019ليمن )لالخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة 

(" 2020-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لليمن ) 

(WFP/EB.2/2018/8-B/3 بتكلفة إجمالية يتحملها )دوالرات فمريكية 605 521 340 3 قدر ا البرنامج  

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28 
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 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2018/EB.2/19  (، ورد اإلدارة عليه2017-2013عن تقييم الحافظة القطرية لمالي )تقرير موجز 

( 2017-2013لمالي ) القطريةالمجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الحافظة  فحاط 

(WFP/EB.2/2018/7-C ) ورد الدارة عليه الوارد في الوثيقةWFP/EB.2/2018/7-C/Add.1 ص وحث

التوصيات المعروضة في التقريرص مع مراعاة االعتبارات التي فثار ا على اتخاذ مزيد من الجراءات بشأن 

 المجلس فثناء مناقشته 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 

  

2018/EB.2/20 (2023-2019) الخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو 

(" 2023-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو ) 

(WFP/EB.2/2018/8-A/1 بتكلفة إجمالية يتحملها )دوالرا فمريكيا  493 776 172قدر ا  البرنامج 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 

  

2018/EB.2/21 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية لتشاد) 

 (WFP/EB.2/2018/8-A/2) ("2023-2019) لتشاد القطرية االستراتيجية "الخطة على المجلس وافق 

 فمريكيا  والراد 571 109 329 1 اقدر  البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 

  

2018/EB.2/22 ( 2021-2019الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا) 

 (WFP/EB.2/2018/8-A/3)(" 2021-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ) 

 دوالرا فمريكيا  581 650 25قدر ا  البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 

  

2018/EB.2/23 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية لغانا) 

 ((WFP/EB.2/2018/8-A/4)(" 2023-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لغانا ) 

 دوالرا فمريكيا  72 047 570قدر ا البرنامج بتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 

  

2018/EB.2/24 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية لموريتانيا) 

(" 2022-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لموريتانيا ) 

(WFP/EB.2/2018/8-A/6)  دوالرا فمريكيا  132 368 299قدر ا البرنامج بتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 

  

2018/EB.2/25 ( 2023-2019الخطة االستراتيجية القطرية للسنغال) 

 (WFP/EB.2/2018/8-A/9)(" 2023-2019وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للسنغال ) 

 دوالرا فمريكيا  74 798 493قدر ا البرنامج بتكلفة إجمالية يتحملها 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 
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 المسائل التنظيمية واإلجرائية

2018/EB.2/26 ( 2020-2019برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 

(" 2020-2019التنفيذي لفترة السنتين )وافق المجلس على "برنامج عمل المجلس  

(WFP/EB.2/2018/9-A/Rev.2 بالصيغة التي اقترحتها  يئة المكتب واألمانة ) 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 

  

 مسائل التسيير واإلدارة

2018/EB.2/27 االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات 

 ( WFP/EB.2/2018/10/1للجنة مراجعة الحسابات" )وافق المجلس على "االختصاصات المنقحة  

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

2018/EB.2/28  تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين عضو واحد من أعضاء لجنة

 مراجعة الحسابات

من فعضاء لجنة مراجعة الحسابات  ووافق                                                         وافق المجلس على تشكيل فريق اختيار ي عنى بتعيين عضو واحد 

 فيضا على تعيين فعضائه التالين في الفريق:

  سعادة السيدةLineo Irene Molise-Mabusela ص ممثلة عن لليسوتو الدائمةوالممثلة سفيرة الص

 القائمة فلف

  ص ممث  عن القائمة باءللكويتالسيد يوسف جحيلص المستشار والممثل الدائم 

  السيدةMónica Fonseca Jaramilloممثلة ص ص الوزيرة المستشارة ونائبة الممثل الدائم لكولومبيا

 عن القائمة جيم

 السيدةElizabeth Petrovski ص ممثلة عن للواليات المتحدة األمريكيةالدائمة المناوبة  ةص الممثل

 القائمة دال

  السيدEvgeny Vakulenko ص ممث  ل تحاد الروسيص السكرتير األول والممثل الدائم المناوب

 عن القائمة  اء

 وطلب المجلس إلى فريق االختيار فن ينعقد وفن يرفع إليه توصياته وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  27 

  

 مسائل أخرى

2018/EB.2/29  المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب الرد المشترك ألمانات

األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج 

 األغذية العالمي بشأن طرائق عمل المجالس التنفيذية

 إن المجلس: 

                                                                                             فحاط علما بالنظم الداخلية للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي وصسسسسسسندوق األمم المتحدة  -1

        المتحدة                                                                                    للسسسسسسسكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشسسسسسسساريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة األمم 

                        وبرنامج األغذية العالمي؛                                                               للمساواة بين الجنسين وتمكين المرفة ) يئة األمم المتحدة للمرفة(ص 

                                                                                               فحاط علما بالرد المشترك الذي فعدته فمانات المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق  -2

                                                                                               األمم المتحدة للسسسسسسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشسسسسساريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة األمم 

                                                             المي فيما يخص الجزء المتعلق بطرائق العمل من االجتماع المشسسسسسسترك                                  المتحدة للمرفةص وبرنامج األغذية الع

  ؛    2018     لعام                    للمجالس التنفيذية

                                                                                       وافق على مواصسسسلة الممارسسسسة الجيدة المتمثلة في بدء جميع االجتماعات الرسسسسمية وغير الرسسسسمية في  -3

                                                        موعد ا والتخطيط النعقاد ا خ ل ساعات العمل باألمم المتحدة؛
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                                                                       ص مع برنامج األمم المتحدة النمائي وصسسسسندوق األمم المتحدة للسسسسسكان ومكتب األمم                   وافق على فن ت حد د -4

                                                                                               المتحدة لخدمات المشسسسسسسساريع ومنظمة األمم المتحدة للطفولة و يئة األمم المتحدة للمرفةص مجموعة  من بنود 

             دورة العادية                                     البنود مع تلك الوكاالتص اعتبارا من ال     ذب                                          جدول األعمال المشسسسسستركةص بهد  تنسسسسسسيق النظر في

  ؛    2019           األولى لعام 

                                                                                      يد اسسسستمرار الممارسسسسة المتبعة في برنامج األغذية العالمي بإصسسسدار مصسسسفوفات ردود شسسساملة وتعزيز  ف -5

                                                                                        الشسسسسفافيةص حسسسسسب االقتضسسسساءص من خ ل الوثائق االسسسسستراتيجية والتحليليةص بما في ذلك ففضسسسسل الممارسسسسسات 

                                               لتحديات والمخاطرص بناء على التفاع ت مع المجلس؛                                             والجراءات المتخذة لمعالجة الدروح المستفادة وا

                                                                                         شسسسجع المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي وصسسسندوق األمم المتحدة للسسسسكان ومكتب األمم  -6

                                                                                                المتحدة لخدمات المشسسسسسسساريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة األمم المتحدة للمرفةص وبرنامج األغذية 

                                                                                       تزام بتنفيذ المبادئ التوجيهية للزيارات الميدانية للمجالس التنفيذية ومتطلبات الب أ عنها                العالمي على االل

                بكفاءة وفعالية؛

                                                                                         شسسسجع المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي وصسسسندوق األمم المتحدة للسسسسكان ومكتب األمم  -7

                                       ئة األمم المتحدة للمرفةص وبرنامج األغذية                                                          المتحدة لخدمات المشسسسسسسساريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و ي

                                   الجنسسسسسسين في األفرقة المشسسسسساركة في جميع                                                            العالمي و يئات مكاتبها على إي ء االعتبار الواجب للتوازن بين

           االجتماعات؛

                                                                                         رحب بالتعاون مع  يئات مكاتب برنامج األمم المتحدة النمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب  -8

                                                                                   لخدمات المشسسسسسساريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة األمم المتحدة للمرفة لط ق عملية              األمم المتحدة 

                   ص بهد  دراسسسسسة كفاءة     2019                          الدورة العادية األولى لعام                                           تشسسسساورية مشسسسستركة مع الدول األعضسسسساء اعتبارا من

                   المشسسترك الذي فعدته                                                                           وجودة دوراتها الحالية فضسس  عن وظائف االجتماع المشسسترك للمجالسص بناء على الرد 

         األمانات 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 

  

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2018/EB.2/30  2018ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

"ص وسترد النسخة 2018وافق المجلس على "مشروع ملخص فعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  

  WFP/EB.A/2018/14النهائية منه في الوثيقة 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 
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 الملحق األول

 جدول األعمال 

 )للموافقة(اعتماد جدول األعمال 

 ، نائب الممثل الدائم لجمهورية الكونغو، مقررا رشحته القائمة ألفMarc Mankoussouتعيين السيد  -12

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  -13

 ص وزير التنمية االجتماعية في البرازيلAlberto Beltrameكلمة معالي السيد 

 التقارير السنوية -14

)تم تأجيله إلى  – )للنظر(ومذكرة الدارة بشأنه  2017التقرير السنوي لمكتب فمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  (د

 (2019الدورة العادية األولى لعام 

 قضايا السياسات -15

  )للموافقة(تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة  (ف

 )للموافقة(( 2021-2017إطار النتائج المؤسسية المنقح ) (ب

 )للموافقة( 2018دارة المخاطر المؤسسية لعام إ سياسة (ج

 )للعلم(تصنيف المخاطر  (1

 )للنظر(بيانات تقبل المخاطر  (2

 )للنظر()إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة النمائية(  72/279لقرار الجمعية العامة  البرنامجتحديث عن تنفيذ  (د

 )للعلم( تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (ب

 )للعلم( المتعلقة بالخطة االستراتيجية البرنامج خ صة سياسات (و

 مسائل الموارد والمالية والميزانية -16

 )للموافقة(( 2021-2019لإلدارة ) البرنامج خطة (ف

 )للعلم(خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي  (ب

 )للنظر(تقارير التقييم  -17

(ص ورد الدارة 2018منتصف  – 2017االستراتيجية القطرية التجريبية )تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للخطط  (ف

 عليه

(ص 2018مارح/آذار  – 2015القليمية لألزمة السورية )يناير/كانون الثاني  البرنامجتقرير موجز عن تقييم استجابة  (ب

 ورد الدارة عليه

  رة عليه(ص ورد الدا2017-2013تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي ) (ج

 (ص ورد الدارة عليه2017-2012تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال ) (د

 المسائل التشغيلية -18

 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية  (ف

 بوركينا فاسو (1
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 تشاد (2

 غامبيا (3

 غانا (4

 الهند (5

 موريتانيا (6

 نيبال (7

 رواندا (8

 السنغال (9

 السودان (10

 )للموافقة(الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة  (ب

 الصومال (1

 العربية السوريةالجمهورية  (2

 اليمن (3

 )للموافقة(الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية  (ج

  ندوراح (1

 )للعلم( المشروعات الموافق عليها بالمراسلة (د

 تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية  (1

 الجزائر (1

 فرمينيا (2

 بنن (3

 كوبا (4

 العراق (5

 األردن (6

 (1)     س حبت –ليبريا  (7

 مالي (8

 المغرب (9

 سان تومي وبرينسيبي (10

 سيراليون (11

 توغو (12

 تركيا (13

 تنقيحات العمليات الممتدة لإلغاثة والنعاش والزيادات المقابلة في الميزانية (2

 200700إثيوبيا  (1

 200712إثيوبيا  (2

 )للعلم(تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية  (ب

                                                      
ومن ص 2018يبريا للموافقة عليها بالمراسلة بعد الدورة العادية الثانية لعام االنتقالية للستراتيجية القطرية المؤقتة لخطة االمديد فترة اتنقيح ميزانية وتوثيقة عرض    ت  س (1)

  2019العادية األولى لعام  تهعرض على المجلس للعلم في دورتسثم 
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الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التي وافق عليها  (1

 –يناير/كانون الثاني  1المدير التنفيذي فو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة )

 ( 2018يونيو/حزيران  30

جابة العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي فو المدير التنفيذي عمليات الطوارئ المحدودة وفنشطة االست (2

  (2018يونيو/حزيران  30 –يناير/كانون الثاني  1والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة )

 المسائل التنظيمية واإلجرائية -19

 )للموافقة( (2020-2019برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ) (1

 واإلدارةمسائل التسيير  -20

 )للموافقة(االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات  (1

تعيين خمسة من فعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين عضو واحد من فعضاء لجنة مراجعة  (2

 )للموافقة( الحسابات

 )للنظر(تحديث عن المضايقاتص والتحرش الجنسيص وإساءة استعمال السلطةص والتمييز  (3

 )للموافقة( 2018ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  -21

 مسائل أخرى -22

الرد المشترك ألمانات المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم  (1

للمرفةص وبرنامج األغذية العالمي بشأن  المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة األمم المتحدة

 )للنظر(طرائق عمل المجالس التنفيذية 

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى فوغندا التي قام بها فعضاء المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة  (2

النمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة 

 )للعلم( 2018مايو/فيار  4فبريل/نيسان إلى  30لمي في الفترة من األمم المتحدة للمرفةص وبرنامج األغذية العا

تقرير عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب  (3

وبرنامج األغذية العالمي  األمم المتحدة لخدمات المشاريعص ومنظمة األمم المتحدة للطفولةص و يئة األمم المتحدة للمرفةص

 )للعلم( 2018يونيو/حزيران  1في 

 )للعلم(للبرنامج تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي  (4

 )للعلم(لخدمات النقل الجوي للمساعدة النسانية تقرير شفوي عن مستجدات دائرة األمم المتحدة  (5

 مدةالتحقق من القرارات والتوصيات المعت -23
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