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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

 موظفينبالتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااال  أساااااايلة فنيةلديهم قد تكون الذين التنفيذي تدعو األمانة أعضااااااااس المجل  

 المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداس دورة المجل  بفترة كافية.

 

 C. Nikoiالسيد 

  اإلقليميالمدير 

 الجنوب األفريقي

 chris.nikoi@wfp.orgالبريد اإللكتروني: 

 C. Kayeالسيد 

 مدير 

 األداس والرصدشعبة إدارة 

 -2197066513هاتف: رقم ال

 

 C. Martinoالسيد 

  استشاري برامج

 إدارة األداس وإعداد التقاريرفرع 

 -3576066513رقم الهاتف: 
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 الخلفية

-2011لفترة جمهورية تنزانيا المتحدة في افي  البرنامجتعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على توصاااااايات تقييم  افظة   -1

ملية المتعلقة بعوتحديد وضااااااعها االسااااااتراتيجي في البلد  والعوامل  البرنامجمواسمة عمليات على التقييم ركز  وقد. 2014

 .ونتائجهاالحافظة وأداس هذه العملية   وجودة البرنامجاتخاذ القرارات االستراتيجية في 

يات الالجيين م  وعموماً،   -2 تمويالً جيداً إلى  د معقول إال أن عدم توفر التمويل للبرنامج القطري  ال دون ولت عمل

ز ساياساات الحكومة ونظمها وقدراتها ومواردها بتعز  يعترف التقييم على الرغم من ذلك، وألنشاطة اإلنمائية المقررة. تنفيذ ا

هج ن  العلى وتركز االسااااااتراتيجيات الولنية الجديدة كات األمان خالل فترة التقييم. نظم شااااااب رتطو  لى ساااااارعة إضااااااافة إ

سوق بإيالس عناية أكبر لطرائق إلى  ةستندالمتجارية القتصادية واال ائية ذتوفير المساعدة الغذائية تختلف عن المساعدة الغال

 .البرنامجالمباشرة التي يقدمها 

دة المسااااعتقديم في وضااال الساااياساااة الولنية للحماية االجتماعية وفي  البرنامجت القيود المالية من مشااااركة وقد  د    -3

وكان الغرض من هذا العمل وضل برامج متكاملة . 2016-2011التقنية على النحو المحدد في االستراتيجية القطرية للفترة 

 بطابعها االبتكاري.و لول لمكافحة الجوع تتسم 

التغذية المدرساااية بساااب  تقلا اهتمام الحكومة بنهج في مجال ساااياساااات البالمتصااالة  البرنامجوتضااااسلت مشااااركة   -4

الذي يفيد بأن المسااااعدة الغذائية المقدمة إلى الالجيين اتسااامت  اساااتنتال التقييمتال ظ  أناإلدارة  . ومل ذلك، يسااار  البرنامج

شراس من أجل التقبالفعالية والكفاسة بصفة عامة على الرغم من القيود المفروضة على الموارد وبأن  دم النموذل التجريبي لل

 ر استدامة النتائج واعتماد السياسات.يس  

أنشااطة المساااعدة الغذائية في اإللار الولني  تعريفعلى إعادة اإلدارة بنتائج التقييم وتوصاايات ، سااتعمل ذ تر   إو  -5

وتعترف اإلدارة بضاااااارورة تصااااااميم نظم أكفر مرونة لتوفير الموارد واإلدارة من أجل دعم برامج للحماية االجتماعية. 

المفلى  القيمة المضااافة توخيعلى بشااأن المساااواة بين الجنسااين ولجديدة المساااعدة الغذائية وسااتركز على تنفيذ السااياسااة ا

 .تو يد األداس في األمم المتحدةلمبادرة 

للفجوات التغذوية المحددة على نطاق التصاادي  ترمي إلىوتؤكد اإلدارة أن توفير الغذاس ساايظل أنساا  لريقة تحويل   -6

 عند االقتضاس.المتدفقين تقديم المساعدة الغذائية الفورية إلى الالجيين الجدد إلى البلد و

 .التوصيات لتنفيذ ة المقررةالزمني جداولوال اإلجراساتوتعرض المصفوفة التالية   -7
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 (2014-2011) لجمهورية تنزانيا المتحدةرد اإلدارة على توصيات تقييم الحافظة القطرية 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

: بدعم من المكت  اإلقليمي وو دة الحماية االجتماعية وشبكات األمان في المقر 1التوصية 

 –الرئيسي، ينبغي للمكت  القطري أن يعيد تعريف ويعيد هيكلة أي مساعدة غذائية في المستقبل 

ك وذل –باستفناس المساعدة الغذائية اإلنسانية ومبادرة التسويق الزراعي للشراس من أجل التقدم 

 ضمن اإللار الولني للحماية االجتماعية في جمهورية تنزانيا المتحدة.

 

والمكت  المكت  القطري 

اإلقليمي في جوهانسبرغ 

 وشعبة السياسات والبرامج

وو دة الحماية االجتماعية 

 وشبكات األمان

 .موافق عليها

في  نامجالبرقليمي والمقر الرئيسي مساهمة دعم من المكت  اإلسيستعرض المكت  القطري ب

 لمبادرة جارياإللار الولني للحماية االجتماعية كجزس من االستعراض االستراتيجي ال

 (.2021-2016االستراتيجية القطرية الجديدة ) البرنامجووضل خطة القضاس على الجوع 

 

 2016نهاية عام 

 

 

وينبغي صياغة مفهوم المساعدة الغذائية وهيكلتها وتصميمها وتسليمها من خالل اإللار والنظام 

 خالل الفترة المشمولة البرنامجالولنيين للحماية االجتماعية. و تى بمشاركة غير كافية من 

ت حباالستعراض،  ققت الحكومة وشركاؤها تقدماً بفضل نظام للحماية االجتماعية يزداد شموالً ت

رعاية صندوق تنزانيا للعمل االجتماعي. وي مكن ألنواع المساعدة الغذائية وما يتصل بها من 

 أن تتواسم مل هذا النظام. البرنامجلرائق النقل التي يوفرها 

 عملالفريق العامل المعني بالحماية االجتماعية ضمن إلار خطة في  البرنامجسيشارك و 

إلى الحكومة لتصميم سابقاً األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية استناداً إلى الدعم الذي قدم  

لوقد . البرنامج الولني لشبكات األمان أي صندوق تنزانيا للعمل االجتماعي  المكت   و 

ة المدرسية لتغذيواالغذائية مقابل إنشاس األصول  ةمساعدأنشطت  التجريبية في مجال الالقطري 

 رنامجالبالصالت بين برامج لمعتمدة على المنتجات المحلية إلى الفريق العامل لتحسين ا

 واإللار الولني للحماية االجتماعية.

 قيد التنفيذ

ينبغي للمكت  القطري، بدعم من المكت  اإلقليمي وشعبة السياسات والبرامج في  :2التوصية 

المقر الرئيسي، أن يطبق أكبر قدر ممكن من المرونة لدى تصميم أي برنامج آخر للمساعدة 

الغذائية وتزويده بالموارد وإدارت  لكي ي صبح أداة دعم مبتكرة واستباقية للحكومة. وينبغي أن 

ارنة وأدواره المق البرنامجج أخرى للمساعدة الغذائية إلى تحليل استراتيجي لميزات تستند أي برام

 المناسبة في البلد. ولتحقيق ذلك:

 

 

المكت  القطري والمكت  

اإلقليمي في جوهانسبرغ 

 وشعبة السياسات والبرامج

 

 موافق عليها.

الخطط الخاص بالجديد  البرنامجنهج تطبيق  إن جمهورية تنزانيا المتحدة هي بلد رائد من  يث

ة اال تياجات في تلبيومزاياه النسبية  البرنامجدور توضيح إلى  والرامياالستراتيجية القطرية 

مة كي إلى الحكو البرنامجالمتمفلة في المساعدة التي سيقدمها نتائج التحديد إلى و القطرية

 ويةإيالس األول إلىتحقق الغايات الولنية والعالمية المتصلة بتحدي القضاس على الجوع و

 تحقيق هذه النتائج.التي تستهدف إلجراسات ل

 

 2016نهاية عام 
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 (2014-2011) لجمهورية تنزانيا المتحدةرد اإلدارة على توصيات تقييم الحافظة القطرية 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

  أن يستكشف كيفية الوصول بتفويض السلطات إلى مستواه األمفل  للبرنامجينبغي

 فيما يتعلق بتعديالت الميزانية واستخدام أموال البرامج 

  عاماً انتقالياً وأن ي بَرَمج تبعاً لذلك، على سبيل المفال  2016ينبغي أن يكون عام

 بتمديد البرنامج القطري رهناً بوضل استراتيجية قطرية جديدة.

 

االستراتيجية الجديدة  البرنامجوسي عرض النهج الجديد على المجل  إلى جان  خطة  

والمبادرات المؤسسية التكميلية مفل استعراض اإللار المالي. والميزة المحتملة لالستعاضة 

عن وثائق المشاريل بخطة استراتيجية قطرية بوصفها وثيقة االستراتيجيات والبرامج الو يدة 

لقطري هي تعزيز الكفاسة والفعالية في إلار اإلدارة الداخلية والعمليات. ويحد على المستوى ا

نموذل التمويل الحالي من المرونة وإدخال التعديالت على الميزانية في الوقت المناس  وتزداد 

 هذه القيود سوساً من جراس الشرول التي تفرضها الجهات المانحة.

 2016نهاية عام 

 

اإللار المالي إلى ضمان تعزيز مرونة المكات  القطرية إلى أقصى  د وسيهدف استعراض  

عبر هيكل الميزانية الداعم من أجل تنفيذ جميل التدخالت. وسيقدم هيكل منقح للميزانية 

 .2016التشغيلية إلى المجل  كي يوافق علي  في دورت  العادية الفانية لعام 

بة إلى المكت  القطري  تى تتم الموافقة على بمفابة سنة انتقالية بالنس 2016وستكون سنة 

 الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة.

 2016نهاية عام 

أن يتحول من العمليات إلى توفير  للبرنامجفي جمهورية تنزانيا المتحدة، ينبغي  :3التوصية 

ات اسالمشورة في عمل  الخاص بالمساعدة الغذائية. وبدعم من المكت  اإلقليمي وشعبة السي

 والبرامج في المقر الرئيسي، ينبغي للمكت  القطري أن ي رك ز على ما يلي:

  الخدمات التشغيلية، بما في ذلك الشراس واللوجستيات من أجل دعم عمليات

 التحويل اإلنسانية في البلد والمنطقة 

  المساعدة التقنية  وخاصة بشأن تحويالت النقود والقسائم، والحماية االجتماعية 

 الغذاس فقط في  االت الطوارئ المنطوية على الجيين وغير ذلك من األزمات  نقل

 التي ال تستطيل الحكومة التصدي لها و دها.

 

المكت  القطري والمكت  

اإلقليمي في جوهانسبرغ 

 وشعبة السياسات والبرامج 

 موافق عليها جزئياً.

عم اس واللوجستيات من أجل ديتيح المكت  القطري الخدمات التشغيلية بما فيها خدمات الشر

وجمهورية تنزانيا المتحدة هي مصدر رئيسي عمليات التحويل اإلنسانية في البلد والمنطقة. 

يعزى و. لسللإلدارة ا عالميمرفق الالسيما شراس الذرة من أجل  واللعمليات الشراس اإلقليمية 

نياً تمشياً جي محورةغير  البرنامجكون منتجات تنزانيا الغذائية التي يشتريها ذلك جزئياً إلى 

القيود التي تفرضها بعض الحكومات على الواردات من مل في عدة بلدان و ما هو مفضلمل 

النقل  ياتبعملالخدمات اللوجستية المتعلقة وييسر المكت  القطري المحورة جينياً. الكائنات 

نقل وعمليات الالبري إلى بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقرالية وكينيا وجنوب السودان 

وتعتبر أسعار الذرة التي تنتجها تنزانيا تنافسية جداً مقارنة بأسعار البحري إلى الصومال. 

 الذرة المنتجة في مالوي أو جنوب أفريقيا أو زامبيا.

 

 قيد التنفيذ
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 (2014-2011) لجمهورية تنزانيا المتحدةرد اإلدارة على توصيات تقييم الحافظة القطرية 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

دام اإلمداد لتحليل استخ سلفي سالة بخبير متخصا االستعانويعتزم المكت  اإلقليمي 

بما فيها ممر دار السالم مما يتوقل أن يعود بالفائدة الممرات اللوجستية الرئيسية في المنطقة 

 الحكومة.على على المكت  القطري و

التحويالت النقدية بشأن ة التقنية وخصوصاً من المساعد اً وسيقدم المكت  القطري مزيد

وقد نظم المكت  أنشطة البرنامج التدريبية المتعددة الوظائف المتعلقة والحماية االجتماعية. 

وتجرى تقييمات الجدوى القطاعية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات  بالتحويالت النقدية.

 .2016التحويالت النقدية بحلول عام  اعتمادلتوجي  والشؤون المالية في مخيم الالجيين 

دام نقل استخقصر وال تؤيد إدارة المكت  اإلقليمي والمكت  القطري تأييداً تاماً التوصية ب

. وال يتوقل أن تحل التدخالت غير الغذائية مفل التحويالت على  االت الطوارئاألغذية 

على ووتوفير التغذية التكميلية.  األنشطة العامة لتوزيل األغذيةمحل جميل  القائمة على النقد

وقد يكون في األسواق المحلية عادة  SuperCerealsال تتاح مستحضرات سبيل المفال، 

توفير الغذاس أفضل لريقة تحويل بالنسبة إلى بعض المشاريل التجريبية من أجل التصدي 

اً ذات وضل بلدانتتاخم جمهورية تنزانيا المتحدة للفجوات التغذوية في البلد. وعالوة على ذلك، 

 أعداداً كبيرة من الالجيين.سياسي متقل  وال يستبعد أن تظل تستضيف 

 2016منتصف عام 

 

 

 2016نهاية عام 

ينبغي للمكت  القطري أن يضمن، بدعم من المكت  اإلقليمي وو دة األزمات  :4التوصية 

اإلنسانية و االت االنتقال في المقر الرئيسي، أن أي دعم يقدَّم في المستقبل لالجيين في جمهورية 

 متنزانيا المتحدة يستند إلى إعادة تقدير لدور البرنامج وميزت  المقارنة وتبرير لهما فيما يتعلق بتقدي

 المساعدة الغذائية في األجلين المتوسط والبعيد.

ن تقديم ع البرنامجوينبغي ألي اقتراح جديد بدعم الالجيين أن يتصدى صرا ةً إلمكانية توقف 

المساعدة الغذائية لالجيي األجلين المتوسط والبعيد. وينبغي للخطط أن تتضمن فترة انتقالية ت سلَّم 

ون الداخلية، وربما أيضاً منظمات دولية أخرى، وتوقَف جميل فيها المسؤولية إلى وزارة الشؤ

أشكال المساعدة باستفناس المساعدة الطارئة على الخطول األمامية لالجيين والتغذية التكميلية 

قطري والمكت  المكت  ال

اإلقليمي في جوهانسبرغ 

 وشعبة السياسات والبرامج

 

 موافق عليها.غير 

جيين في مجال تقديم المساعدة إلى الالويعيد تقييم دوره ومزاياه النسبية  البرنامجسيستعرض 

في إلار عمليات االستعراض االستراتيجي والخطة االستراتيجية القطرية المذكورة في 

 .2و 1التوصيتين الردود على 

منذ فوجدير بالذكر أن وضل البلد الجغرافي السياسي يجعل  عرضة لتدفق الالجيين المنتظم. 

الجئ جديد من بوروندي الحدود ويتوقل أن يرتفل  90 000، عبر  والي 2015بداية عام 

وتحد القيود التي تفرضها الحكومة على شخا.  150 000عدد هؤالس الالجيين ليصل إلى 

لضمان اال تياجات الغذائية األساسية ومن قدرتهم تحركات الالجيين من الخيارات المتا ة لهم 

 غير متاح
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 (2014-2011) لجمهورية تنزانيا المتحدةرد اإلدارة على توصيات تقييم الحافظة القطرية 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

للفيات الضعيفة مفل الحوامل والمرضعات وصغار األلفال، وهي المجاالت التي يتمتل فيها 

 بميزة نسبية. البرنامج

مما يجعل المساعدة الغذائية والتغذوية أمراً أساسياً.  العيشالمشاركة في فرص كس  على 

ي البلد لسكان الالجيين فإلى الغذائية المساعدة ا قديموفي الوقت الحالي، توجد مصادر قليلة لت

ية نتائج عملب ورهناً  الالزمة لالضطالع بهذا الدور.وال تتوفر لدى أي جهاز  كومي الوسائل 

سيظل  ،مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجيينالخطة االستراتيجية القطرية وبناس على لل  

ا يكون باعتماد التحويالت النقدية  يفميقدم المساعدة الغذائية والتغذوية إلى الالجيين  البرنامج

 ممكناً.

ينبغي للمكت  القطري، بالتشاور مل المكت  اإلقليمي وشعبة السياسات والبرامج في  :5التوصية 

المقر الرئيسي، أن يعمل على االرتقاس بقيمة مبادرة تو يد األداس إلى الحد  األمفل في جمهورية 

 تنزانيا المتحدة:

  أن يجري استعراضاً مؤسسياً لخبرت  فيما يتعلق بمبادرة تو يد للبرنامجينبغي 

 األداس من أجل توضيح موقف  المؤسسي ومسؤوليات  على مختلف المستويات.

  مل قيام األمم المتحدة باإلعداد للمر لة الفانية من تو يد األداس ولخطة ثانية من

خطط عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، ينبغي للمكت  القطري أن يعمل 

لتحقيق توصيات التقييم العالمي مل الوكاالت الشريكة على إيجاد لرق جديدة 

لتو يد األداس، مل التركيز على تحسين الدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة 

  (1)إلى بلدان البرنامج وتبسيط ممارسات تصريف األعمال ومواسمتها.

 

المكت  القطري والمكت  

اإلقليمي في جوهانسبرغ 

  وشعبة السياسات والبرامج

 موافق عليها.

. 2012في تقييم عالمي مستقل لنهج األمم المتحدة لتو يد األداس في عام  البرنامجشارك 

وساهمت الدروس المستخلصة من جمهورية تنزانيا المتحدة بوصفها بلداً رائداً في المر لة 

الفانية من مبادرة تو يد األداس. ومن المقرر إعادة تقييم إجراسات التشغيل المو دة الخاصة 

إعداداً العتماد آلية االستعراض الشامل المقبل للسياسات الذي يجري  2016بالنهج خالل عام 

على مستوى المقر الرئيسي في هذه  البرنامج. وسيشارك 2017كل أربل سنوات في عام 

العملية بإشراك المكت  اإلقليمي والمكت  القطري عند االقتضاس لتوضيح موقف  المؤسسي 

 ومسؤوليات .

 

 2016نهاية عام 

 

 

 

ويعمل المكت  القطري باالستناد إلى خبرت  المتصلة بنهج تو يد األداس مل وكاالت أخرى  

تابعة لألمم المتحدة ومكت  منسق األمم المتحدة المقيم لتحديد فرص تحسين األداس المشترك 

واغتنام هذه الفرص مفل الفرص المتا ة عبر خطة عمل األمم المتحدة الفانية للمساعدة 

مل مفوضية األمم المتحدة لشؤون  البرنامجفي سياق  االت الطوارئ، يعمل اإلنمائية. و

الالجيين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة على دعم الالجيين من 

 بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقرالية بناس على القواعد اإلنسانية.

 قيد التنفيذ

                                                      
 . "تقييم مستقل للدروس المستفادة من تو يد األداس".2012األمم المتحدة.  (1)
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 (2014-2011) لجمهورية تنزانيا المتحدةرد اإلدارة على توصيات تقييم الحافظة القطرية 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

القطري أن يضمن، بدعم من المكت  اإلقليمي ومكت  الشؤون ينبغي للمكت  : 6التوصية 

د  الجنسانية في المقر الرئيسي، أن خدمات  االستشارية بشأن المساعدة الغذائية في المستقبل تحدِّ

( في كل نشال. وينبغي للمكت  2020-2015كيف ستنفَّذ سياسة البرنامج للمساواة بين الجنسين )

 لوية لتوفير الموارد من أجل تنفيذ سياسة القضايا الجنسانيةالقطري أيضاً أن ي سند األو

 

المكت  القطري والمكت  

اإلقليمي في جوهانسبرغ 

 ومكت  الشؤون الجنسانية

 موافق عليها.

شبكة للنتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عق  الموافقة على إنشاس المكت  القطري  عملي

. وستعزز هذه الشبكة 2020-2015بشأن المساواة بين الجنسين للفترة  البرنامجعلى سياسة 

الوعي بقضايا المساواة بين الجنسين في صفوف موظفي المكت  الوظائف المشتركة بين 

 لتحسين أنشطة البرامج المراعية لالعتبارات الجنسانية. ةت  الفرعيكاالقطري والم

 

ديسمبر/كانون األول 

2016 

 

دة مم المتحاألعلى نطاق منظومة عمل الالتزاماً تاماً بالوفاس بمعايير خطة  البرنامجويلتزم   

ستدام بشكل م هذين األمرين وتجاوزها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم

 يلتزم التزاماً تاماً بالوفاس بالمؤشرات الفمانية المتصلة بالمساواةكما على نطاق جميل العمليات. 

 .بين الجنسين الواردة في االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربل سنوات

ة بالمساواة بين الجنسين بناس على توقعات المتطلبات صلوتخصا الموارد لألنشطة المت

 المكات  القطرية في إلار خطة اإلدارة الفالثية السنوات  جميلالتشغيلية التي تقدمها 

د  (. 2016-2018)  2014في عام ث فهرس األنشطة المتصلة بالمساواة بين الجنسين وقد   

طري الذي أجراه المكت  الق نشطةهذه األباستخدام الحصائل واألمفلة الواردة في تحليل نفقات 

وستكرر هذه . 2014لتقييم األنشطة المتصلة بالمساواة بين الجنسين التي نفذت خالل عام 

 .2016و 2015العملية في عامي 

 التنفيذقيد 
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