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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بموويفي  إلوى تتعلق بمحتوو  هوذه الوثيقوة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 :ارة األداء والمساءلةمدير شعبة إد  C. Kayeالسيد  2197-066513رقم الهاتف: 

 إدارة العمليات:ج، كبير مستشاري البرام P. Rodriguesالسيد  2361-066513رقم الهاتف: 

مستشارة البرامج، شعبة إدارة األداء  K. Oppusungguالسيدة  3068-066513رقم الهاتف: 

 والمساءلة: 

 
الوثائق المتعلقوة  بتوفر تتعلق أسئلةإن كانت لديكم  ،اإلداريينالمساعدين كبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)بأعما  المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم: 
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 الخلفية

أن الهود  النهووائي إلقاموة الشووراكات هوو تعهوويم أو وغ التوويرر بميوة توووفير المسواعدة والحمايووة الم لووى  البرنااام يعتبور   -1

أهمية الشراكات الفعالة فوي سوبيل تحقيوق أهدافوغ ويو من عاليوا  البرنام ر لألشخاص المعرضين النعدام األمن المذائي. ويقد  

 والتوصيات الواردة في هذا التقييم.ستنتا ات اال

موون المعونووة المذائيووة إلووى المسوواعدة المذائيووة الووذي توون  عليووغ الخ ووة  للبرنااام  سووتراتيجيفووي سوويات التحووو  االو  -2

 البرناام ( تر  األمانة أن نتوائج التقيويم وتوصوياتغ محودودة شويئا موا. فالشوراكات القائموة مو  2012ـ  2002ة )ستراتيجياال

طيفووا رابوا موون األنشو ة التشوواركية المتنوعوة. وقوود أفضوى التقيوويم إلوى مالاهووات بشوأن القيووود  تسوتهد  إطوارا أوسوو  يضوم

فوي الوقوت الوراهن بموا فيهوا التعليقوات علوى الممارسوات الجاريوة واإل وراءات والودرو   البرنام والتحديات التي يوا هها 

 .يةالمستقبلالتصورات تجاهات واالالمستخلصة والرؤ  او  

واألنشو ة الملخصوة فوي المصوفوفة المرفقوة باعتبارهوا تنودرا فوي سويات أنشو ة أوسو   ستجاباتينبمي النهر إلى االو  -2

 يرتبط بالتحو  من المعونة المذائية إلى المساعدة المذائية وليس في السيات األضيق الذي يعرضغ تقرير التقييم.
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 للتحول من المعونة الغذائية إلى المساعدة الغذائية: العمل في شراكة ستراييجيلتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم االلاإلدارة  استجابة

 التوصيات جهة التنفيذ المتخذجرا  اإلدارة واإل استجابة آخر موعد للتنفيذ

 

 التنفيذ اري 

 .ةموافقة  زئي

بأهميووة تحسووين فهووم دوره وتحولووغ موون نهووج المعونووة المذائيووة إلووى نهووج  البرنااام يقوور 

تماشوويا موو  مرااوول  لديووغ االتصووا  ةاسووتراتيجيسيواصوول تعزيووز المسوواعدة المذائيووة. و

ة الراهنوووة والخ وووة الجديووودة المزمووو  سوووتراتيجيمنتصوووف المووودة للخ وووة اال اسوووتعرا 

 .2012في عام  وضعها

فووي إقامووة الشووراكات  البرنااام شووواهد علووى أن نهووج ال يوووفر التقيوويم مووا يكفووي موون الو

بووة اسووتراتيجيسيسووتفيد موون ت وووير  ة شوواملة للشووراكات. إن ال بيعووة المتنوعووة والمرك 

ت رح مسوألة قيموة هوذا النشواط وفعاليوة تكلفتوغ.  البرنام للشراكات عبر مختلف مهام 

خووواص وثموووة اسوووت مارات و هوووود ذات شوووأن تبوووذ  لتعزيوووز الشوووراكات مووو  الق ووواع ال

 لمتحدة في إطار اآلليات القائمة.والمنهمات غير الحكومية وشركاء األمم ا

شعبة  إدارة العمليات/

االتصاالت والسياسات 

العامة والشراكات م  

 الق اع الخاص

: ينبغااي للبرنااام  يممااين مجلااس اإلدارة التنفيذيااة المساا ول 3لتوصاية ا

ة شاملة للشراكة، بما في ذلا  استراييجيأمام المدير التنفيذي من وضع 

ة أن تعوالج القضوايا التوي سوتراتيجيينبمي لهوذه االة لاليصاالت. استراييجي

 أُثيرت أثناء التقييم، بما في ذلك:

  ؛للبرنام تعريف الشراكة ومبادئ الشراكة بالنسبة 

 إلووووى  للبرنااااام  سووووتراتيجيوتوضوووويع العالقووووة بووووين التحووووو  اال

 المساعدة المذائية من  هة والشراكة من  هة أخر ؛

  ومعالجة االتصاالت الداخلية والخار ية بشأن الشراكات؛ 

  وتنواو  اإل وراءات الخاصوة بالعمول فوي شوراكة والحووافز لوودعم

 نُهج  ديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011نوفمبر/تشرين ال اني 

 

 

 موافقة.

دائوورة بمووا فووي ذلووك فووي  –ريووادة وتحسووين القوودرات عبوور المنهمووة  البرنااام سيواصول 

ات ومكتب المدير التنفيوذي ستراتيجيتصميم البرامج و شعبة السياسات والتخ يط واال

التمووذوي للمسوواعدة  األثوورموون أ وول تعهوويم  –الخوواص موو  الق وواع وفوورع الشووراكات 

 المذائية.

مكتب األمن المذائي والجودة والتمذية الذي سويوفر  2012في عام  البرنام سينشئ و

الخبووورة المتخصصوووة فوووي مجوووا  تكنولو يوووا األغذيوووة و وووودة األغذيوووة علوووى الصوووعيد 

برامج إرشادية للتمذية تستند إلى األدلوة، وينخورط فوي الحووارات  ويستحدثالق ري، 

 العالمية او  سياسات التمذية، ويعزر الشراكات. 

التوودخالت  توسووي  ن وواتسوويتم فيهووا البلوودان ذات األولويووة التووي  البرنااام وقوود اوودد 

ات لموا هووة المعوودالت العاليووة موون نقوو  التمذيووة، كمووا اوودد عوودد المووويفين والمهووار

 ة التمذية.استراتيجيفي مختلف المكاتب من أ ل ت بيق  يلزموالمعار  وما إليها مما 

مكتب األمن المذائي 

والجودة والتمذية )عندما 

دائرة تصميم  ينشأ(/

البرامج/ شعبة السياسات 

والتخ يط 

 اتستراتيجيواال

 

 

 

 البرامجدائرة تصميم 

 

: ينبغاي للبرناام  بحاو ياوفير ماوارد إضاافية لتعزياز  دريا  2التوصية 

فااي مجااالي التغذيااة والصااحة، وبنااا  مهااارات الشااراكة، بمااا فااي ذلاا : 

التااادريل المتزاياااد لجمياااع الماااويفينل والتوعياااة المباشااارة للشاااركا  

الخاااارجيين مااان أجااال إشاااراكهم بصاااورة أفتااال فاااي يحدياااد ماااا يم لااا  

محاددة للمااديرين لتاماا  ياامهم بادور  يااادي الشاراكةل وياوفير ااوافز 

تخصوووي   للبرنااام ينبمووي ة الشاااراكة الجدياادة. اسااتراييجيفااي يعزيااز 

موووارد  ديوودة أو إعووادة تو يووغ الموووارد القائمووة لمعالجووة أو ووغ قصوووور 

القدرات في مجا  التمذية. ولبناء القدرات في ميدان الشراكة، يلزم اتخواذ 

إ راءات في طائفة واسعة من المجواالت، بموا فوي ذلوك التو يوغ، والقيوادة 

 .البرنام التنهيمية، واإلدارة الشاملة للتميير داخل 
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 2012فبراير/شباط 

 

 

 التنفيذ اري 

 

 

 

 2012فبراير/شباط 

 

 التنفيذ اري 

 

 

 2012كانون ال اني/يناير 

 

 2012مار /آذار 

 

 2012 أبريل/نيسان

 

 

  2012 أكتوبر/تشرين األو 

تغ في مجا  التمذيوة استراتيجيو مهمتغوالبرنام  ية ؤرللتمذية سياسة  ديدة ستعر  

 وترسم خ وات التنفيذ م  الشركاء.

 

ات ودائورة تصوميم البورامج ستراتيجيشعبة السياسات والتخ يط واالسيض ل  كل من 

ات إقليميوة للتمذيوة اسوتراتيجيبدعم المكاتب اإلقليمية والمكاتب الق ريوة فوي اسوتحداث 

 م  سائر أصحاب المصلحة.

 

 لمنفعة المديرين الق ريين ونوابهم و هوات التنسويق فوي مجوا  التمذيوة البرنام سيعد 

االتسوووات مووو  بنيوووة وم بشوووأن ت بيوووق سياسوووة التمذيوووة وتحقيوووق التنووواغ إرشووواديةوثيقوووة 

 الشراكات بالمقر. 

 دائرة تصميم البرامج إلى ما يلي:ستدعو  ذلكوعالوة على 

خدام أفضووول للموووويفين المو وووودين ذوي المعوووار  والمهوووارات فوووي اسوووت -

 مجا  التمذية وإع اء األولوية في التعيين لذوي الخبرة التمذوية؛

الخبووراء فووي  موون تعيووين المووويفين عوون طريووق قائمووة خار يووة للمرشووحين -

 مجا  التمذية؛

على تصميم ودعم برامج التمذيوة وت ووير  البرنام تنمية قدرات مويفي  -

ف اللو سووتيات والمشووتريات ومووا إلووى لسووائر ويووائ والمهوواراتالمعووار  

 ذلك؛

ومووارد ودورات إرشوادية وإعداد موواد  ،ة لتنمية القدراتاستراتيجيرسم  -

إلكترونووي وسووجل ألفضوول الممارسووات فووي مجووا   تعل وومتدريبيووة وواوودات 

 التمذية لجمي  المويفين؛

العوواملين فووي مجووا   البرنااام وييفووي لمووويفي  ت ووويراسووتحداث خ ووة  -

 التمذية.

 

 

 

شعبة السياسات والتخ يط 

 اتستراتيجيواال

 

 

 دائرة تصميم البرامج/

شعبة السياسات والتخ يط 

 اتستراتيجيواال
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 التنفيذ اري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012يناير/كانون ال اني 

 

 

 2011ديسمبر/كانون األو  

 موافقة.

تعاونغ م  شركاء األمم المتحودة مون أ ول تعزيوز اإلرشواد المنسوق  البرنام سيواصل 

وضمان التحديد الواضع ألدوار الشركاء ومسووولياتهم فوي  ميو  المسوتويات. وعلوى 

فووي إصووالح لجنووة األمووم المتحوودة الدائمووة المعنيووة  البرنااام المسووتو  العووالمي يشووار  

التووي تسووتهد  تحقيووق أفضوول اسووتخدام للخبوورة المعياريووة والقوودرات العمليووة  بالتمذيووة

لوكوواالت األمووم المتحوودة العاملووة فووي مجووا  التمذيووة. وموون خووال  اللجنووة التنفيذيووة لهووذه 

 يوة الجهوود وتيسوير المزيود في تو يغ  هودها والحد من اردوا البرنام اللجنة يسهم 

 فيما بين المنهمات. تساتمن التكامل واال

أيضوا التزاموغ بالمشواركة فوي ةاركوة تحسوين مسوتو  التمذيوةة.  البرنام وسيواصل 

وسوويوثر هووذا العموول علووى إصووالح السياسووات لتنميووة العالقووات موو  الحكومووات، وعلووى 

منهموة األغذيووة الشوراكات الدوليوة القائموة علوى الويووائف التشوميلية للوكواالت التاليوة: 

غذيوة العوالمي وبرنوامج و واليونيسف ومنهمة الصوحة العالميوة وبرنوامج األوالزراعة

 هيئووة األمووم المتحوودة للمسوواواة بووين الجنسووين وتمكووين الموورأةاإلنمووائي و المتحوودةاألمووم 

والصوووندوت الووودولي للتنميوووة الزراعيوووة واليونسوووكو.  ،م المتحووودة للمووورأة(مووو)هيئوووة األ

وسيستند أيضا إلى اآلليات المشتركة بوين الوكواالت م ول مبوادرة القضواء علوى الجووع 

لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنيوة بالتمذيوة ومجموعوات ذية لد  األطفا  وونق  التم

فوي  البرناام وعلى الصعيد الق وري سيسوتمر  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

مبووادرة القضوواء علووى الجوووع ونقوو  التمذيووة لوود  األطفووا  التووي تعتبوور اآلليووة دعووم 

ةاركوة تحسوين مسوتو  ي البلودان المنتميوة إلىالرئيسية لتقديم الدعم المنس ق للتمذيوة فو

 التمذيةة. 

والبرناام  ومنهمة الصحة العالميوة واليونيسوف  منهمة األغذية والزراعةوقد وقعت 

 على شراكتهم. الرسميإلضفاء ال اب   تفاهم مذكرة

م  الهيئات شعبة العالقات 

متعددة األطرا  ال

غير  والمنهمات

شعبة السياسات  الحكومية/

خ يط والت

ات/ وادة ستراتيجيواال

شراكات التمذية والشوون 

 المشتركة بين الوكاالت

 

: ينبغي للبرنام  الدخول في منا شات مع الشركا  من األمام 1التوصية 

المتحاادة، وخاصااة منظمااة األاذيااة والزراعااة، واليونيسااي ، ومنظمااة 

الصاااحة العالمياااة لتوضااايو األدوار والمسااا وليات فيماااا يتعلااا  بتحاااول 

البرناااام  إلاااى نماااوذة المسااااعدة الغذائياااة، خاصاااة بالنسااابة لااا دوار 

إعووداد اتفووات  للبرناام ينبمووي بادلااة المتعلقاة بالتغذيااة. والمسا وليات المت

بين وكواالت األموم المتحودة يوضوع األدوار والمسوووليات، ويتضومن آليوة 

 لالستعرا  والتحديث تمكنغ من أن يت ور م  الهرو  المتميرة.
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تم التنفيذ وعمليات التحسين 

  ارية

 موافقة.

شوراكات مو  منهموات أخور  تابعوة لألموم المتحودة تعبور عون السوياقات  البرناام أقام 

التووي يعملووون فيهووا معووا. وعووالوة علووى مووذكرتي التفوواهم الموووق عتين موو  برنووامج األمووم 

 البرنااام وق وو  ، 2010ألمووم المتحوودة للسووكان فووي عووام وصووندوت ا المتحوودة اإلنمووائي

. أمووا 2011فووي أبريل/نيسووان مووذكرة تفوواهم  ديوودة موو  برنووامج األمووم المتحوودة للبيئووة 

مووذكرتا التفوواهم اللتووان سووبق توقيعهمووا موو  مفوضووية األمووم المتحوودة لشوووون الال ئووين 

وال انيوووة فوووي  2011فوووي يناير/كوووانون ال ووواني  واليونيسوووف فقووود توووم  تحوووديث األولوووى

 2011لكووي تعب وورا عوون الواقوو  الووراهن. وتووم  فووي سووبتمبر/أيلو   2011أبريل/نيسووان 

مشتر  م  هيئوة األموم المتحودة للمورأة مون أ ول تمكوين نسواء الريوف توقي  بيان عمل 

وتعزيز المساواة بين الجنسين. و ورت مشواورة الشوركاء مون منهوموة األموم المتحودة 

ة سووتراتيجيعلووى مختلووف المسووتويات ألغوورا  اسووتعرا  منتصووف الموودة للخ ووة اال

ة سووتراتيجياال (. وتووم  االسترشوواد بنتووائج المشوواورة فووي صووياغة الخ ووة2002-2012)

 المقبلة. 

شعبة السياسات والتخ يط 

إدارة  ات/ستراتيجيواال

 العمليات

: ينبغي للبرنام  يعديل ايفا اي  اإلطارية العالمياة واإل ليمياة 4التوصية 

)اساال اال تتااا   مااع المنظمااات األخاارل التابعااة ل ماام المتحاادة لتعباار 

ينبموي كة الجيادة. عن األوضاع الجديدة، ويتتمن جوانل ايفا ات الشارا

ة الحاليووة، سووتراتيجيلكووي تعكووس اتجاهاتووغ اال البرنااام تحووديث اتفاقووات 

واالتجاهات الجديدة لشركائغ، وآثار التحو  إلى المسواعدة اإلنمائيوة علوى 

 مد  العقد الماضي وعناصر الشراكة الجيدة.

 

 

 2012سبتمبر/أيلو  

 موافقة.

بالتعوواون موو  المنهمووات غيوور الحكوميووة الشووريكة باسووتعرا  االتفووات  البرنااام يقوووم 

علووى المسووتو  الميووداني بحيووث يعبوور عوون التحووو  إلووى المسوواعدة المذائيووة.  النم ووي

 البرنااام  شووعبموون  مم لووين تقنيووين ويتووولى فريووق عموول مخووت  بهووذا االتفووات يضووم

 يغ المكاتب الميدانيوة المعنية بمرا عة العملية وتحديث اإلرشادات. وستوض  آلية لتو

وشوركائغ مون  البرناام ضمان تحقيق التوقعات المشتركة وممارسوات الشوراكة بوين و

   المنهمات غير الحكومية.

م  الهيئات شعبة العالقات 

متعددة األطرا  ال

والمنهمات غير 

 الحكومية/ إدارة العمليات

: ينبغاااي للبرناااام  بحاااو وضاااع آلياااة الساااتممال االيفا اااات 1التوصاااية 

النمطية على المستول الميداني وبياا التو عات المتبادلة باين البرناام  

والشااركا  المحليااين فيمااا يتعلاا  بالعماال المتبااادل بممارسااات الشااراكة 

 يالسوتخدامها علووى المسوتو  الق وور ةوضو  آليوو للبرنااام ينبموي الجيادة. 

هو وشوركاؤه مون المنهموات غيور الحكوميوة الموافقوة علوى كيفيوة  تتيع لغ

ت بيق مبادئ الشراكة الجيدة في الممارسة العمليوة بوين المكاتوب الق ريوة 

 والمنهمات غير الحكومية. للبرنام التابعة 
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 للتحول من المعونة الغذائية إلى المساعدة الغذائية: العمل في شراكة ستراييجيلتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم االلاإلدارة  استجابة

 التوصيات جهة التنفيذ المتخذجرا  اإلدارة واإل استجابة آخر موعد للتنفيذ

 

 2012يونيو/ازيران 

 موافقة.

بالعموول موو  الحكومووات  البرنااام تسووتند المووواد اإلرشووادية لتنميووة القوودرات إلووى التووزام 

 البرناام وغيرها من الشركاء الووطنيين فوي ةالبنواء معواة. وسوتجري الحكوموات مو  

عمليات تشاور على أسوا  ق وري مو  أصوحاب المصولحة مون أ ول تعزيوز السوي رة 

سوتراتيجية الوطنيوة علوى الوو  القضواء علوى الجووع كموا يتضوع مون إطوار النتوائج اال

موشوور قوودرات عالقووات الشووراكة و تسووليم المسووووليةالموونقع اوودي ا. وقوود أدرا فوورع 

وطنية لتخ ويط وت بيوق كول اول  مون الوو  مكافحوة الجووع. وسويوفر اإلطوار الموالي 

الموووارد الالرمووة لوودعم الحكومووات آل ووا  طويلووة. وسوويتم فووي إطووار  للبرنااام الجديوود 

 مشووروعات المسوواعدة التقنيووة الممولووة نقوودا بنوواء أنهمووة وقوودرات الحكومووات وسووائر

 الشركاء الوطنيين.

: ينبغاااي للبرناااام  بحاااو يعاااديل نظمااا  الخاصاااة بتخطاااي  6التوصاااية  شعبة البرامج

المشااروعات واإلبااالت لتتتاامن إشااارات محااددة إلااى الشااراكة الجيااادة 

والنتاااائ  المتعلقاااة بالشاااراكة، ويعزياااز الااانه  الطويااال األجااال الاااال م 

تعوديل النمواذا  ينبمويالستمرار الشراكات والمساهمة في ينمياة القادرة. 

القائمة بمية تعزيز رصد وتقيويم الشوراكات والنتوائج المتعلقوة بالشوراكات. 

ومن المهم االعترا  بأن الموشرات المتعلقة بالشوراكة الجيودة ضورورية 

لتشووجي  المووديرين علووى اتبوواع السوولو  الموصووى بووغ والتمييوورات الخاصووة 

لقوووووائم علوووووى بالعمليوووووة. ونهووووورا للقيوووووود المتعلقوووووة بنمووووووذا التخ ووووويط ا

بحوث تعوديل التخ ويط الق وري لالعتورا   للبرناام المشروعات، ينبمي 

باالسووووتمرارية الضوووورورية لتشووووجي  الشووووراكات الجيوووودة وتنميووووة القوووودرة 

. وينبموي اسوتخدام سلسولة سوتراتيجيالمستدامة، وهما أساسيان للتحوو  اال

تبوار من التجارب الرائدة م  أنواع مختلفة من المشروعات أو البلدان الخ

وتحسين الموشرات الخاصوة برصود وتقيويم الشوراكات فوي نهوم التخ ويط 

 .للبرنام واإلبالغ التابعة 

 

  اري التنفيذ

 موافقة  زئية. 

بقيمة نهام تقيويم الشوراكة الق ريوة المتب و  فوي كينيوا. غيور أنوغ يقور أيضوا  البرنام يقر 

بأهمية و ود عمليوة مشواورة أوسو  ن اقوا تضوم شوركاء آخورين مون األفرقوة الق ريوة 

التابعة لألمم المتحدة بقيادة المنسوق المقويم واألفرقوة الق ريوة للشووون اإلنسوانية بقيوادة 

ه التوصووية فووي إطووار  وودو  األعمووا  الووذي منسووق الشوووون اإلنسووانية. وسووت بق هووذ

 تض ل  بغ مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

م  الهئيات شعبة العالقات 

متعددة األطرا  ال

والمنهمات غير 

 الحكومية/ شعبة البرامج

: ينبغي للبرنام  يوسيع نظام يقيايم الشاراكة القطرياة القاائم 7التوصية 

علااى مباادأ المسااا لة المتبادلااة، وإضاافا  الطااابع الرساامي علياا ل وهنااا  

ت ووير أداة  للبرناام ينبموي م ال يممن االعتماد علي  موجود فاي كينياا. 

ي تقييم تمكن الشركاء من إ راء تقيويم متبواد  لنووااي قووتهم وضوعفهم فو

مجا  الشوراكة. وهوذا قود يتوراوح موا بوين مسواهمات الشوراكة فوي التنفيوذ، 

و ودة االتصاالت واسن توقيتها، والشوفافية، والجوانوب األخور  إلدارة 

 الشراكة وفعاليتها.
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