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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

 تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااو بموبفي برنامج أساااافلة  نيةلديهم قد تكون الذين التنفيذي تدعو األمانة أعضااااام المجلس 

 األغذية العالمي المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدام دورة المجلس بفترة كا ية.

 

 R. Lopes da Silvaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي 

 إدارة خدمات العمليات

 -2200066513رقم الهاتف: 

 C. Kayeالسيد 

 مدير 

 األدام والرصدشعبة إدارة 

 -2197066513هاتف: رقم ال

 C. Martinoالسيد 

  استشاري برامج

 إدارة األدام وإعداد التقارير رع 

 -3576066513رقم الهاتف: 

 

 مشروع القـرار

 "(2014-2012)رد اإلدارة على التوصااايات الواردة  ي التقرير الموعن عن تقييم ساااياساااة الت ذية يحيط المجلس علما بالوثيقة "

(WFP/EB.2/2015/6-A/Add.1). 

                                                      
 يرعى الرعوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة  ي نهاية الدورة.المعتمد من المجلسطالع على القرار النهائي هذا مشروع قرار، ولال ، 
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 الخلفية

(. 2014-2012تقدم هذه الوثيقة رد اإلدارة على تقرير التقييم الموعن لسياسة برنامج األغذية العالمي بشأن الت ذية )  -1

وطابعها العملي ومدى قاعدة األدلة التي تستند إليها. كما وقد قام التقييم بتقدير عودة السياسة ووضوحها وشمولها واتساقها 

نظر  ي تنفيذ السياسة ونتائجها األولية، مالحظا أن تقدير حصائلها وآثارها على األعل الطويل قد ال يكون واقعيا  ي هذه 

 المرحلة.

ترحب اإلدارة باسااتصالا التقييم أن السااياسااة متناسااقة وعامت  ي الوقت المناسااب بصاافة عامة، إذ أنها تكمل تحوو   -2

من المعونة ال ذائية إلى المساااعدة ال ذائية. وسااللم التقييم بأن السااياسااة تتساام بمنهج أكقر تكامال مقارنة بالسااياسااة  البرنامج

، األمر الذي أدى إلى نشااااأة إحساااااا بتملكها على نطا  البرنامجم عيلد داخل السااااابقة، وأنها ذات توعل عملي وتحظى بفه

 واسع.

وتدرك اإلدارة التحديات التي تواعل تنفيذ السياسة. وأن المطامح التي مينت، من حيث الحجم، بعض البرامج الوقائية   -3

لتمويل الكا ي. وهي تسلم أيضا بأن األمر يقتضي بذو المنيد من الجهود لكفالة التي أعدت  ي إطار السياسة لم تكن يقابلها ا

 قدرة الحكومات الوطنية على الو ام بالسياسة عن طريق استراتيجيات متعددة القطاعات.

ة الوقت. وتبيلن المصااافو ة المر قوتتفق اإلدارة مع التوصااايات، ال سااايما تلك الصاصاااة بعدم تنقيح الساااياساااة  ي هذا   -4

 اإلعرامات واألطر النمنية المرتبطة بها.
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  (2014-2012رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

ينب ي أال تُنقَّح سياسة الت ذية  ي هذا الوقت. وينب ي  .: التنقيح1التوصية 

ضمان إدراج األهداف الت ذوية  ي الصطة االستراتيجية المقبلة، والنظر  ي 

 بما يتفق مع الصطة، 2017كامل لسياسة الت ذية  ي عام إعرام تنقيح 

وينب ي تقديم تحديقات سنوية بشأن سياسة الت ذية إلى االستراتيجية الجديدة. 

المجلس التنفيذي، ومكتب المدير ] .2017وعام  2016المجلس  ي عام 

 [تصاذ القرارات  وشعبة الت ذية، إلعداد التحديقات السنويةالالتنفيذي 

المجلس التنفيذي، ومكتب 

المدير التنفيذي )اتصاذ 

 القرارات(

شعبة الت ذية، إلعداد 

 التحديقات السنوية

 موا قة.

ستستمر شعبة الت ذية  ي تو ير تحديقات سنوية لسياسة الت ذية إلى المجلس 

لسياقات ا تعميم و عالية سياسة الت ذية على أساا البرنامجسيرصد  التنفيذي.

تنقيحات  2017السياسة لسنة  المتطورة والدالئل الناشفة. وسيتضمن تحديث

 المجلس التنفيذي.  مع ممكنة للسياسة، بالتشاور

 

2016-2017 

ينب ي تحسين صياغة السياسة من خالو ورقات . : التطوير2التوصية 

مواضيعية لدعم تحسين التوعيل بشأن تنفيذ السياسة  وينب ي إدراج االعتبارات 

وخطوطل التوعيهية األخرى. وينب ي أن تعالج  البرنامجالت ذوية  ي سياسات 

 العبم”الورقات المواضيعية ث رات من قبيل البرمجة المراعية للت ذية و

تشكِّل الركائن التي يستند إليها تنقيح السياسة بعد  ، وينب ي أن“المندوج

الموا قة على الصطة االستراتيجية الجديدة. وينب ي إعرام ذلك العمل ضمن 

ألمم المتحدة للت ذية العالمية، والتعاون مع وكاالت األمم المتحدة إطار خطة ا

شعبة الت ذية والوحدات األخرى المعنية بالنهج ] ألخرى قدر المستطاع.ا

 ([2017-2016الحساسة للت ذية )

 موا قة شعبة الت ذية وغيرها

ستستمر شعبة الت ذية  ي إعداد استراتيجيات وبرامج حساسة للت ذية، والعمل 

مع الوحدات األخرى المعنية بالنهج الحساسة للت ذية وتستعرض التقدم الذي 

 يحرزه هذا العمل المشترك.

 

ستعد شعبة الت ذية إلصدار الوثائق التي تعالج الق رات الموعودة  ي مجاو 

السياسات مقل تنفيذ االستراتيجيات الحساسة للت ذية  و"العبم المندوج" لسوم 

قة متوا  المتحصل عليل من الم ذيات. وستكون هذه الوثائقوعدم كفاية  الت ذية 

 ي التعاون بشأن  البرنامجمع عدوو أعماو الت ذية لألمم المتحدة وسيستمر 

 منشورات الت ذية مع سائر وكاالت األمم المتحدة.

 

 قيد التنفيذ

 

 

2016-2017 

ينب ي تعنين التوعيهات العملية . : توجيهات بشأن التنفيذ3التوصية 

هة إلى الموبفين واإلدارة  ي  ، مع مراعاة أ ضل الممارسات البرنامجوالموعَّ

يلية. التش  البرنامجالدولية واالستنتاعات المنبققة عن هذا التقييم وبحوث 

وينب ي أن ت طي التوعيهات الجديدة التحليل الجنساني والرصد، مع مراعاة 

لجديدة بشأن المساواة بين الجنسين. وينب ي ضمان تعميم ا البرنامجسياسة 

ت ذية شعبة ال] التوعيهات بين الموبفين بانتظام وضمان سهولة الوصوو إليها.

شعبة الت ذية باالتصاو مع 

شعبة السياسات والبرامج 

ومكتب الشؤون الجنسانية 

 والمكاتب اإلقليمية والقطرية.

 موا قة.

 ي إصدار وتشاطر التوعيهات البرنامجية التي تمكن  البرنامجسيستمر 

الموبفين من تصميم وتنفيذ ورصد برامج الت ذية. وستتعاون شعبة الت ذية 

 لت ذية  ي سياسات وتوعيهاتوشعبة السياسات والبرامج لكفالة التعبير عن ا

األخرى، وأن تصل هذه الصالت إلى مجاو التنفيذ. وستظل هذه المواد  البرنامج

متاحة عن طريق منصات المعلومات المفتوحة التابعة للشعبتين المذكورتين 

 

 .قيد التنفيذ



 

 

 5
 

W
F

P
/E

B
.2

/2
0

1
5

/6
-A

/A
d

d
.1

  

  (2014-2012رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

باالتصاو مع شعبة السياسات والبرامج ومكتب الشؤون الجنسانية والمكاتب 

 .[(2017و 2016و 2015اإلقليمية والقطرية )

 .دليل توعيهات البرامج ضال عن 

 االعتباراتوستتعاون شعبة الت ذية مع مكتب الشؤون الجنسانية لتعنين 

الجنسانية  ي عمليات برمجة الت ذية وتحليلها،  يما يصص المراهقات على سبيل 

 .المقاو

ينب ي تعنين رصد وتقييم العمليات الت ذوية التي . الرصد والتقييم :4التوصية 

من خالو دعم المكاتب القطرية  ي اإلبالغ عن مؤشرات إطار  البرنامجينفذها 

( تو ير توعيل بشأن 1النتائج االستراتيجية. وسوف يشمل ذلك ما يلي: 

( ضمان 3( تو ير توعيل بشأن دعم نُظم الرصد والتقييم الوطنية  2المنهجية  

ل جمنح األولوية بشكل متسق إلى نظام ممتاز للرصد والتقييم واستصدام نتائ

شعبة إدارة ورصد األدام بالتعاون مع شعبة الت ذية ] (.8)انظر التوصية 

 ([.2016اعتباراً من عام وشعبة السياسات والبرامج والمكاتب اإلقليمية. )

شعبة إدارة ورصد األدام 

بالتعاون مع شعبة الت ذية 

وشعبة السياسات والبرامج 

 والمكاتب اإلقليمية.

 موا قة.

 ي النظم وتطوير القدرات تيسيرا لجمع واستصدام مؤشرات  البرنامجاستقمر 

رصد الجودة. وستستمر شعبة إدارة ورصد األدام  ي العمل مع شعبة الت ذية 

 وشعبة السياسات والبرامج اإلقليمية لدعم الرصد والتقييم. 

عالوة على ذلك، ستستعرض شعبة الت ذية عملية ر ع التقارير عن مؤشرات 

الستراتيجية ب ية إعداد توعيهات محدثة عن منهجية مؤشرات إطار النتائج ا

 .2016إطار النتائج االستراتيجية، وهي توعيهات ستكون متاحة  ي بداية عام 

وستعمل شعبة الت ذية مع سائر وكاالت األمم المتحدة والشركام اآلخرين لتحديد 

 مجاو.إطار لنظم رصد وتقييم الت ذية الوطنية وتقديم الدعم  ي هذا ال

 

 

 

 2016مارا/آذار 

 

 2016ديسمبر/كانون األوو 

ينب ي وضع استراتيجية شاملة . البحث التشغيلي وإدارة المعرفة :5التوصية 

 للبحوث التش يلية ونشرها وتنفيذها لدعم الجودة وضمان  عالية تصميم

 . وينب ي وضع برنامج بحقي يعالجالبرنامجوتنفيذها واستصدامها  ي  ،البحوث

ث رات المعر ة المطلوبة لفعالية البرمجة. وينب ي أن تركن استراتيجية البحوث 

لدولية والوطنية لضمان االتش يلية على الشراكة الفعالة مع هيفات البحوث 

الجودة ولكفالة مصداقية االستنتاعات و ي نفس الوقت تعنين القدرات البحقية 

 ([.2016بة الت ذية ودائرة ابتكار البرامج )شع] الوطنية.

ودائرة ابتكار  شعبة الت ذية

 البرامج

 موا قة.

 ي إعرام البحوث التي تعالج ث رة المعارف ال ذائية ذات  البرنامجسيستمر 

 األهمية لرسم االستراتيجيات وإعداد البرامج واإلسهام  ي قاعدة األدلة العالمية.

، 2015، قبل الدورة العادية القانية للمجلس التنفيذي لسنة البرنامجوسيوزع 

استراتيجية بحوث تنفيذية تعرض بالتفصيل لألولويات، واالحتياعات التمويلية 

التقديرية، وتوصيات تتعلق بإعرام البحوث، بما  ي ذلك إعراؤها مع الشركام 

 األكاديميين. 

عالية األطعمة الم ذية الصاصة وستشمل البحوث األولية: تقوية األرز، ومقارنة  

بحسب السيا   واستصدام آليات تسليم مبتكرة للبرامج المصصصة للت ذية 

 

 قيد التنفيذ

 

 

 

 

 2015القاني  نو مبر/تشرين
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  (2014-2012رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

والبرامج الحساسة للت ذية  واستراتيجيات الوصوو إلى المراهقات. وتحدد هذه 

 األولويات على أساا المعلومات من السياقات واالحتياعات المحلية.

ينب ي ضمان توازن مالئم للكفامات . : تنمية القدرات في البرنامج6التوصية 

بين موبفي المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية لضمان تنفيذ البرامج الت ذوية 

بجودة عالية والتمكين من الدعوة بفعالية لدى أصحاب المصالحة الصارعيين، 

الدعم الفعاو لعمليات االستراتيجيات والتصطيط ال سيما الحكومات، وتو ير 

شعبة الت ذية وشعبة الموارد البشرية  واإلدارة العليا  ي المقر ] الوطنية.

 ([.2015اعتباراً من عام الرئيسي والمكاتب اإلقليمية )

شعبة الت ذية وشعبة الموارد 

البشرية  واإلدارة العليا  ي 

المقر الرئيسي والمكاتب 

 اإلقليمية

 موا قة.

بتحديث الكفامة الرئيسية المطلوبة من موبفي الت ذية وبإعداد  البرنامجقام 

توصيفات مصصصة لوبائف الت ذية من عميع الرتب. وهذا ت يير كبير:  من 

مسؤولين عن الت ذية دون أن يكون مطلوبا منهم التمتع  البرنامجقبل كان موبفو 

ة. وهذه التوصيفات الوبيفية بمهارات متصصصة  ي مجاو الت ذية أو الدعو

توبيف وإعادة انتداب موبفين مؤهلين  ي ميدان  البرنامجالجديدة سوف تمكن 

 الت ذية واالحتفاب بهؤالم الموبفين.

وستقوم شعبتا الت ذية والموارد البشرية بتنفيذ استراتيجية محدثة لتطوير 

مجالي  ب  يالكفامات ب ية كفالة تمتع الموبفين بفرا الحصوو على التدري

برمجة الت ذية والدعوة لها، وبتقديم الدعم التقني للحكومات الوطنية  ي ميادين 

 التصطيط ورسم السياسات والبرمجة.

 

 قيد التنفيذ

 

 

 

 

 2016نهاية عام 

ينب ي أن يواصل . التعاون والشراكات المتعددة القطاعات :7التوصية 

تركينه على أهمية الشراكات المتعددة القطاعات  ي معالجة نقص  البرنامج

الت ذية ودعم سياسات واستراتيجيات الت ذية الوطنية. وينب ي أن يشارك بدور 

نشط  ي تلك الشراكات  ي سياقات الطوارئ واالنتقاو و ي السياقات غير 

على  ةالطارئة. وينب ي أن يسعى أيضاً إلى وضع استراتيجية متسقة للت ذي

نطا  األمم المتحدة والمشاركة النشطة  ي آليات من قبيل حركة تعنين الت ذية، 

ونظام المجموعات، وشراكة الجهود المتجددة لمكا حة عوع األطفاو ونقص 

ت ذيتهم، ولجنة األمن ال ذائي العالمي. وينب ي أن تطرح استراتيجية بشأن 

ل المضا ة  ي سياقات االتصاالت الصارعية حججاً مدروسة لتبرير قيمت

التنفيذي ومكتب المدير التنفيذي  المجلس] الطوارئ والتنمية على السوام.

المجلس التنفيذي ومكتب 

المدير التنفيذي وشعبة الت ذية 

على الصعيد العالمي  

 والقطريةوالمكاتب اإلقليمية 

بالنسبة للشراكات القطرية 

واإلقليمية، وذلك بدعم من 

شعبة الشراكات مع 

الحكومات، والوحدة المعنية 

بالوكاالت التي تتصذ من روما 

مقرا لها وبلجنة األمن 

لمية و ي تقديم الدعم  ي المشاركة  ي آلية الت ذية العا البرنامجسيستمر 

لالستراتيجيات الشاملة للتصدي لسوم الت ذية، عامال مع الحكومات الوطنية، 

ووكاالت األمم المتحدة، والشركام اآلخرين،  ي مبادرة تعنين الت ذية ونظام 

مجموعات العمل اإلنساني ومبادرة الجهود المتجددة للقضام على الجوع وسوم 

 الت ذية لدى األطفاو.

استراتيجية االتصاالت الصارعية بشأن القيمة التي يضيفها  البرنامجعرض سيست

إلتاحة الت ذية  ي حالة الطوارئ، والسياقات االنتقالية والتنموية،  البرنامج

 وتحديث موقعل الشبكي والكتيبات والمواد األخرى التي يصدرها.

 قيد التنفيذ

 

 

 

 قيد التنفيذ
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  (2014-2012رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

وشعبة الت ذية على الصعيد العالمي  والمكاتب اإلقليمية والقطرية بالنسبة 

 وذلك بدعم من شعبة الشراكات مع الحكومات)للشراكات القطرية واإلقليمية، 

(  والوحدة المعنية بالوكاالت التي ت المانحة يما يتعلق بالعالقات مع الجها

تتصذ من روما مقرا لها وبلجنة األمن ال ذائي، وشعبة الشراكات مع القطاع 

 ([.2015اعتباراً من عام )الصاا وشعبة االتصاالت 

ال ذائي، وشعبة الشراكات مع 

القطاع الصاا وشعبة 

 االتصاالت

يف ينب ي السعي إلى التصف. لتنفيذ سياسة التغذية: تدبير الموارد 8التوصية 

من قيود الموارد التي تعرقل تنفيذ سياسة الت ذية عن طريق معالجة أسبابها 

( مواصلة تنفيذ استعراض اإلطار 1النُظمية. ويتطلب ذلك ضمناً ما يلي: 

( تحسين الرصد 2المالي وسائر اإلصالحات التي تنيد من مرونة التمويل  

( مواصلة دعوة المانحين إلى تقديم تمويل 3وتحليل  عالية التكاليف  المالي 

أطوو أعالً ألنشطة الوقاية )و ي نفس الوقت تعنين الدعوة القائمة على األدلة 

المجلس التنفيذي ومكتب المدير التنفيذي ] للحصوو على هذا الدعم(.

  (لتنفيذ والرصداألدام )ا ورصد  اإلدارة العليا وشعبة إدارة )االستراتيجية(

تطوير االستراتيجيات والبرامج(  وشعبة الشراكات ولجنة استعراض البرامج )

مع الحكومات )العالقات مع الجهات المانحة(  وشعبة الت ذية )من خالو 

 (2016تحديقات سياسة الت ذية اعتباراً من عام 

 

المجلس التنفيذي ومكتب  (1

المدير التنفيذي 

 )االستراتيجية(

العليا وشعبة اإلدارة  (2

إدارة ورصد األدام 

 )التنفيذ والرصد(

شعبة الشراكات مع  (3

الحكومات وشعبة 

 الت ذية

 موا قة

 ي تنفيذ استعراض اإلطار المالي على النحو المبين البرنامج سيستمر  (1

 WFP/EB.2/2015/5-C/1 ي الوثيقة 

أسلوب تحديد المعايير األساسية وتحليل الكفامة  البرنامجسيستكشف   (2

 كاليفية بموعب إطار القيمة مقابل الماو الذي يعمل و قا لل الت

بتحديث استراتيجية لجمع األمواو من أعل الت ذية  البرنامجسيقوم   (3

بقصد تحديد نهج وأدوات لتعنين العمل مع الجهات المالية  يما يصص 

 التمويل الطويل األعل المتناسب مع األنشطة الوقائية.

 

 2015نو مبر/تشرين القاني 
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