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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 

 :شعبة إدارة األداء والمساءلةمدير  C. Kaye السيد  -7912066513رقم الهاتف: 

 :مستشاري البرنامج، إدارة العمليات كبير P. Rodriguesالسيد  -7639066513رقم الهاتف: 

، شوووووووعبة إدارة األداء البرناااااااام مستشوووووووار  K. Oppusungguالسيدة  -6633066513رقم الهاتف: 

 :والمساءلة

 أسوئلةإن كانوت لوديكم  الموتتمرات،وحدة خدمات ل يناإلداري يينالمساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوثائق المتعلقة بأعما  المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم:  توفرتتعلق ب
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 معلومات أساسية

. وفوي حوين األجول الطويل الجوع إنهاء في البرنام  لدور االستراتيجي التقييم عن موجزال تقريرترحب األمانة  بهذا ال  -9

مكلوف بمهموة إقاموة شوراكات  البرناام يعتبر التزاماً يقع على عاتق الحكومات الوطنية، فونن  األجل الطويل الجوع إنهاءأن 

 –جديدة وخلق فرص جديدة والبحث عن اسوتراتيجيات طويلوة األجول تتكفول بوأال تعواني مون الجووع أيوة مجموعوات  وعيفة 

ابير التوي تكمّـوّل البورامج الوطنيوة أن تحسون مون التناسوق فوي السياسوات السيما النساء واألطفا . ومن شأن األولويات والتد

 الوطنية المعنية باألمن الغذائي.

ويسوولم تقريوور التقيوويم بك يوور موون التحووديات التووي تعتوورس سووبيل و ووع السياسووات واالسووتراتيجيات واختيووار األدوات   -7

الموسعة تصل إلى ما هو أبعد من شحنات األغذية الكبيرة التي  البرنام ائية. ومجموعة أدوات المالئمة لتنفيذ المساعدة الغذ

 يقدمها المانحون، فهي تشمل التحويالت النقدية والقسائم والمنتجات الغذائية الجديدة ومخططات الشراء المحلي.

، وحودة فوي مكتوب المودير التنفيوذي مهمتهوا تحديود الحلوو  لمشوكلة الجووع الطويول 7696، فوي عوا  البرناام وقد أنشأ   -6

األنشطة المدعومة باألغذية بالشراكة مع الحكومات والمجتمعوات المحليوة وغيور اال طالع باألجل والترويج لها من خال  

 ذلك من الجهات اإلنمائية الفاعلة.

 .هذه التوصيات والتدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات التقييملاإلدارة  استجابةوترد في المصفوفة أدناه   -4
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 األجل الطويل الجوع إنهاء في البرنام  لدور االستراتيجي التقييم عن موجزال تقريرالللتوصيات الواردة في اإلدارة  استجابة

 الموعد النهائي للتنفيذ استجابة اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

 توصية عامة

لبرنام  األغذية العالمي تناول الجاوع علاى ن او  لاي ينبغي  توصية عامة:

 في قااا التماماال بااين للااول الجااوع القاااير األجاال والجااوع الطوياال األجاال 

وموون الممكوون اسووتخدا  نموووذم كلووي يجمووع بووين عواموول فووي الجوووع القصووير 

األجووول والجووووع الطويووول األجووول ويحقوووق التكامووول بوووين صوووحة وتغذيوووة األ  

، والغوووذاء مقابووول العملءالغوووذاء مقابووول إنشووواء والطفووول، والتغذيوووة المدرسوووية

األصووووو ، وذلووووك بغيووووة إجووووراء حوووووار مووووع المسووووتفيدين، والشووووركاء غيوووور 

 المستفيدين، والمجتمع المدني، والحكومات، والجهات المانحة.

مكتوووووووب حلوووووووو  مشوووووووكلة الجووووووووعءإدارة 

العملياتءشوووووووعبة السياسوووووووات والتخطوووووووي  

 واالستراتيجياتءإدارة العالقات الخارجية

 .افَّّق عليها جزئياً مو

نحو البرمجوة المتكاملوة التوي تضوم مجموعوة متسوعة مون أدوات  البرنام يسير 

علوى اسوت مارات  البرناام البرامج والسياسات. وال يقتصر تكامل البرمجة فوي 

لودعم األولويوات واالسوتراتيجيات  البرناام محددة بعينهوا بول هوو يووائم أنشوطة 

 وخط  االست مار التي تقودها البلدان نفسها.

إدرام قضوووايا الجووووع والتغذيوووة فوووي جوووداو  األعموووا  علوووى  البرناااام ويوووروم 

المسووتويات المحليووة والوطنيووة واإلقليميووة والدوليووة، وهووو يك ووف المشوواركة فووي 

بهووا مبووادرة األمووم الخطوو  الوطنيووة لمكافحووة الجوووع،  ومووع الوونه ج التووي تأخووذ 

المتحوودة لتوحيوود األداء، والشووراكات بووين القطوواعين العووا  والخوواص والسياسووات 

وبوورامج العموول اإلقليميووة والمشووتركة بووين الحكومووات والمعنيووة بووالجوع. وهنووا  

اتجاه عا  نحو زيادة عدد االسوتراتيجيات المتكاملوة والمتعوددة القطاعوات والتوي 

 الجوع . تقودها البلدان لمعالجة مشكلة

 

إدارة تنظووووويم المووووووارد والمسوووووواءلةء إدارة  

 العمليات

، مووع شووركائش، تشووجيع الحكومووات والهيئووات المشووتركة بووين البرنااام سيواصوول 

الحكومات ومساعدتها علوى و وع خطو  متكاملوة لالسوت مار تعوالج المجموعوة 

الكاملة من قضايا الجوع، وسيواصل و وع الونه ج البرنامجيوة الداعموة للخطو  

 لتي تقودها البلدان.ا

 قيد التنفيذ 

يتعوووين علوووى كووول مكتوووب قطوووري أن يضوووع إسوووتراتيجية قطريوووة شووواملة لووودعم  المكاتب القطريةءالمكاتب اإلقليمية 

األولويووات الوطنيووة وخطوو  االسووت مار التووي تقودهووا البلوودان، هووي إسووتراتيجية 

تسوتند إلوى تحليول شوامل لقضوايا الجووع القصويرة األجول والطويلوة األجول وإلووى 

 في كل سياق قطري. البرنام الميزة النسبية التي يتمتع بها 

اس متجدد يتفوق على أس

 مع دورات البرامج
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 األجل الطويل الجوع إنهاء في البرنام  لدور االستراتيجي التقييم عن موجزال تقريرالللتوصيات الواردة في اإلدارة  استجابة

 الموعد النهائي للتنفيذ استجابة اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

ينبغااي لبرنااام  األغذيااة العااالمي رااماأل ااااترا  األاااخا   :3التوصااية 

المعررااين للجااوع يوااتر وأل بنواااي فااي ايتيااار وتوااميل وتنفيااذ وتقياايم 

توود  دراسووات الحالووة علووى وجووود تفسوويرات  للااول الجااوع الماالثرة علاايهم 

والحكومووات، والسووكان  البرنااام مختلفووة للجوووع الطويوول األجوول فيمووا بووين 

الضعفاء. ومن الضروري بنواء شوراكات موع المجتموع المودني حيوث يشوتر  

أشد األشخاص عر ة للجووع بنشواط فوي تشوكيل حلوو  الجووع، وذلوك بغيوة 

 تصميم أنشطة مالئمة.

 إدارة العمليات

 لدعم المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية

 .موافَّّق عليها

بتعزيز مشاركة الشركاء الوطنيين في تصميم حلو  مشوكلة   ملتز البرنام إن 

المجتموووع الموودني والمجتمعووات المحليوووة  ومووون المسوولم بووش أنالجوووع وتنفيووذها. 

ألن حلوو  مشوكلة الجووع تنفوذ وتودار وتراقوب عوادة  أساسية في تشكيل البرامج

 على المستو  المحلي من جانب قادة المجتمع المدني المحليين.

 

ستتضمن االستراتيجيات القطريوة والبورامج القطريوة ووثوائق العمليوات الممتودة  

تصوميم حلوو  لإلغاثة واإلنعاش وتقوارير التوزيوع تحلويالً للقودرة الوطنيوة علوى 

أنشوطة لتنميوة القودرة  مشكلة الجوع وإدارتها وستتضمن، حي ما اقتضوى األمور،

 .الجوعوتدعم وتعزز الحلو  المحلية لمشكلة الوطنية 

 قيد التنفيذ 

مجموعة أدوات خاصة بتنمية القدرات علوى المكاتوب القطريوة  البرنام سيعمم  شعبة البرامج في إدارة العمليات 

بغية تحديد ال غرات في القدرات وتصميم التدخالت باالستناد إلى تقدير تعواوني 

 يجري مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والجهات المانحة.

 7697يونيوءحزيران 

صودر دليول المسواعدة الغذائيووة مون أجول إنشواء األصووو  بهودك تزويود المكاتووب   

القطريووة بالتوجيهووات التووي تضوومن مشوواركة المجتمعووات المحليووة فووي تخطووي   

 أنشطة إنشاء األصو  وتنفيذها.

 7699يوليوءتموز 

ال ياااة فااي ينبغااي لبرنااام  األغذياة العااالمي اتباااع نهاا  دورة  :2التوصاية 

تناااول مورااوع الجااوع  يتمتاام البرنااام  بمزيااة نداابية بف اال تعاادد نقاااي 

وينبغي ألنشطة صحة وتغذية األ  والطفول،  الديول من أجل معالجة الجوع 

والتغذيوة المدرسووية، والغوذاء مقابوول العمول والغووذاء مقابول إنشوواء األصووو  أن 

وموون الممكوون  تصوومم بحيووث تتكاموول فيمووا بينهووا ومووع حلووو  الجوووع األخوور .

إلطار تفهم بش نقواط التودخل المهموة بالنسوبة للجووع الطويول األجول فوي دورة 

 الحياة بأكملها أن يساعد المكاتب القطرية للبرنامج على تتبع أثر أنشطتها.

مكتووب حلووو  مشووكلة الجوووع بالتعوواون مووع 

إدارة العمليووووووووووات وشووووووووووعبة السياسووووووووووات 

والتخطووي  واالسووتراتيجيات لوودعم المكاتووب 

 رية والمكاتب اإلقليميةالقط

 .موافَّّق عليها جزئياً 

علووى أعلووى درجووات المالءمووة والفعاليووة عنوودما تحوودد  البرنااام تصوب  توودخالت 

الجهة المستهدفة بدقة وتستند إلى تقديرات االحتياجات. وعنودما تودعو تقوديرات 

االحتياجات إلى تحقيق التكامول بوين التودخالت لمسواعدة السوكان الضوعفاء، فونن 

سيضوواعف الجهوود لتبنووي نهووج دورة الحيوواة  إزاء البرمجووة الخاصووة  برنااام ال

بالجوع. ومع ذلك، هنا  دائمواً عقبوات عمليوة وماليوة تعتورس سوبيل تنفيوذ نهوج 

 دورة الحياة الرامي إلى مساعدة مجموعات السكان األشد  عفاً.
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 األجل الطويل الجوع إنهاء في البرنام  لدور االستراتيجي التقييم عن موجزال تقريرالللتوصيات الواردة في اإلدارة  استجابة

 الموعد النهائي للتنفيذ استجابة اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

إدارة العملياتءشووعبة السياسووات والتخطووي   

 واالستراتيجيات

في مود  مالءموة وجودو  تنفيوذ نهوج دورة الحيواة فوي كول بلود  البرنام سينظر 

علووى أسوواس مسووتمر مووع قيووا  المكاتووب القطريووة بو ووع اسووتراتيجيات قطريووة 

 وبتصميم برامج ومشاريع جديدة.

 التنفيذ قيد 

كووذلك فووي  طوورق إ ووافية لتعزيووز نه ووج برمجووة دورة الحيوواة  البرنااام سووينظر   

 والتعجيل بها، وسيقد  االقتراحات بخصوص الخطة اإلستراتيجية القادمة.

–ينايرءكووووانون ال وووواني 

 7697يونيوءحزيران 

ينبغي لبرنام  األغذياة العاالمي أأل يعمال مام الجهاات المان اة  :1التوصية 

على ورم نماوج  للتمويال يتداا مام  والو االت األيرى في األمم المت دة

وأن يتحود  الحكوموات المانحوة مون أجول الوفواء  للول الجوع الطويل األجال

بالتزاماتهووا بالتمويوول المتعلووق بوواألمن الغووذائي. ينبغووي لهووذا النموووذم أن يكفوول 

 البرناام استقرار مستويات التمويل من جانب الجهات المانحة بحيوث يمكون 

القصوير األجول والجووع الطويول األجول معواً فوي من معالجوة كول مون الجووع 

نفووس الوقووت، وأن يخفوو  كميووة الموووارد التووي ينبغووي حشوودها علووى مسووتو  

 المكاتب القطرية.

مكتووب حلووو  مشووكلة الجوووع بالتعوواون مووع 

إدارة تنظوووووويم الموووووووارد والمساءلةءشووووووعبة 

 العالقات مع الحكومات المانحة

 .موافَّّق عليها جزئياً 

لتفواوس علوى اتفاقوات تمويول متعودد السونوات موع الموانحين في ا البرنام نج  

فورق  البرناام الرئيسيين وهو يواصل العمول علوى مبوادرات مماثلوة. كموا أنشوأ 

عمل تخوت  بمسواعدة المكاتوب القطريوة علوى تحديود مصوادر التمويول الجديودة 

 والوصو  إليها.

المهووا   البرنااام وفووي سووياق دعووم الجهووود الجاريووة إلشوورا  المووانحين، يعووزز 

الداخلية عمالً على تحسوين القودرة علوى التنبوت بتمويلوش واسوتقرار هوذا التمويول، 

وعلووى توووفير مزيوود موون الشووفافية والمرونووة والفعاليووة فووي اسووتخدامش للموووارد. 

استعرا وواً لإلطووار المووالي شوومل  البرنااام وانطالقوواً موون هووذه األهووداك، أكموول 

األساسيين وعدة أدوات مالية داخلية. وتووفر  استعرا اً لنماذم تمويل المانحين

آليات تمويول السولف، مون قبيول حسواب االسوتجابة الفوريوة وتمويول رأس الموا  

 للمووارد العامل وآلية الشراء اآلجل قدرة أفضل على التنبت وتدفقاً أك ور سالسوة

 .البرنام نحو عمليات 

اميووة إلووى و ووع نموواذم وستسووتمر فووي قيووادة هووذه التوودابير والتوودابير المماثلووة الر

للتمويوول و وومان التمويوول الصووال  للتنبووت بووش، وإدارة تنظوويم الموووارد والمسوواءلة 

 وشعبة العالقات مع الحكومات المانحة.

وبغوو  النظوور عوون الجهووود الكبيوورة المبذولووة لضوومان مزيوود موون االسووتقرار فووي 

ظمووة كمن البرنااام تمويوول المكاتووب القطريووة والقوودرة علووى التنبووت بووش، فوونن علووى 

يسووتند تمويلهووا إلووى التبرعووات أن يتكيووف مووع االتجاهووات المتغيوورة فووي ميوودان 

المساعدة الدولية ّ بما في ذلك موع الحاجوة إلوى مشواركة المكاتوب القطريوة بقووة 

 في عملية تعبئة الموارد.
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 األجل الطويل الجوع إنهاء في البرنام  لدور االستراتيجي التقييم عن موجزال تقريرالللتوصيات الواردة في اإلدارة  استجابة

 الموعد النهائي للتنفيذ استجابة اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

مزيتا  ينبغي لبرناام  األغذياة العاالمي تااميم نماوج  إلثباات  :4التوصية 

دوراً  البرنااام يوور  مويفووو  النداابية فااي معالجااة الجااوع الطوياال األجاال 

في إنهاء الجووع الطويول األجول. غيور أن الجهوات  البرنام و حا الشترا  

المانحووة والشووركاء ال يشوواطرونهم نفووس الفهووم. وموون الممكوون التخفيووف موون 

تقديموش  للبرناام االختالفات في وجهات النظر عن طريق تو ي  موا يمكون 

 من المساهمات للجهات المانحة والشركاء بما في ذلك مزاياه النسبية.

مكتوووووب حلوووووو  مشوووووكلة الجووووووعء شوووووعبة 

السياسوووووووووووووووووووووووووووووات والتخطوووووووووووووووووووووووووووووي  

واالسووتراتيجياتءإدارة العمليووات بالتشوواور 

 مع إدارة العالقات الخارجية

 

 

 

شوووووووووووووووعبة السياسوووووووووووووووات والتخطوووووووووووووووي  

واالسووووتراتيجياتء مكتووووب حلووووو  مشووووكلة 

 الجوع

ياسوووووووووووووووات والتخطوووووووووووووووي  شوووووووووووووووعبة الس

واالسوووووووتراتيجياتء إدارة العملياتءشوووووووعبة 

االتصووواالت والسياسوووة العاموووة والشوووراكات 

 الخاصة

إدارة العملياتء شعبة السياسات والتخطوي  

واالسووووووتراتيجيات بالتشوووووواور مووووووع شووووووعبة 

 العالقات مع الحكومات المانحة

 .موافَّّق عليها جزئياً 

تتكوود نتووائج وتقووارير التقيوويم المتعاقبووة المقدمووة إلووى المجلووس القيمووة المضووافة 

الناتجووة عوون التصوودي لمشووكلة الجوووع الطويوول األجوول. وقوود رحبووت حكومووات 

فووي  البرنااام البلوودان الناميووة مووراراً وتكووراراً بووالميزة النسووبية التووي يتمتووع بهووا 

علقوت عليهوا بصوورة التصدي لتحديات الجوع الطويل األجول التوي تواجههوا، و

علنية. غير أن المجتمع الدولي األوسع أقل معرفة بمجموعوة األدوات المعوززة 

وموووا يتصووول بهوووا مووون مبوووادرات تتعلوووق بالسياسوووات  البرناااام التوووي يسوووتخدمها 

 والبرامج.

األم لة األفضل بوين برامجوش ونمواذم عملوش وبحووي عملياتوش  البرنام وسيحدد 

 ابتة واألثر الدائم للتصدي لمشوكلة الجووع الطويول والتي تبين القيمة المضافة ال

 .األجل

علووى تحسووين أدوات االتصووا  وتعميمهووا للووتمكن موون تو ووي   البرنااام سوويعمل 

النسبية التي يتمتع بها، على الصعيد العالمي في مجا  التصودي للجووع  الميزنة

 الطويل األجل.

موون الفوورص  م البرناااوفووي سووياق تخطووي  االسووتراتيجيات القطريووة، سيسووتفيد 

لتكييف النماذم واالستراتيجيات واألدوات والعمليات لتحسوين األداء مون خوال  

صندوق موا يعي. ويتم ل الهدك في تيسير عمل المكاتب القطرية مون خوال  

و ووع وتسووويق نه ووج برنامجيووة تبووين القيمووة المتأتيووة عوون المووا  المنفووق والعائوود 

 الطويل األجل.المرتفع على االست مار في التصدي للجوع 
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 األجل الطويل الجوع إنهاء في البرنام  لدور االستراتيجي التقييم عن موجزال تقريرالللتوصيات الواردة في اإلدارة  استجابة

 الموعد النهائي للتنفيذ استجابة اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

 األ ينبغي لبرنام  األغذية العالمي أأل يقدم التمويال األساساي  :1التوصية 

للمداارات الوييفيااة الطويلااة األجال لتااى مدااتوى  باار المااويفين بالنداابة 

والتي يقيم فيها األداء من ليث إنهاء الجوع الطويال لألياائيين التقنيين، 

يجري النظر عوادة فوي الموويفين التقنيوين مون أجول التعيوين علوى قود   األجل 

المساواة مع غير األخصائيين، وك يرا ما يو وعون فوي مناصوب إداريوة فوي 

حين أن مهاراتهم التقنية يمكن أن تستخد  على نحو أفضل من أجل مواصولة 

 تقنية ماهرة.أداء مها  

شووووعبة الموووووارد البشريةءشووووعبة الميزانيووووة 

والبرمجووووووة فووووووي إدارة تنظوووووويم الموووووووارد 

 والمساءلة

 .موافَّّق عليها جزئياً 

يجووري تقوودير أداء جميووع المووويفين باسووتخدا  أداة تعزيووز األداء والكفوواءة التووي 

تنظوور فووي نووواتج المووويفين التقنيووة وكفوواءاتهم. وتشووكل هووذه األداة جووزءاً موون 

 .البرنام دخالت التي تصب في عمليات ترقية المويفين في الم

وفوووي نطووواق األموووم المتحووودة والمنظموووات األخووور ، ترتفوووع مسوووتويات تصووونيف 

 المويفين مع تزايد التعقد والمستوليات.

وإذا كان التصنيف ال تقابلوش درجوة مالئموة مون المسوتولية، فمون غيور الممكون، 

لجنووة الخدمووة المدنيووة الدوليووة، ترقيووة فووي إطووار معووايير التصوونيف التووي أقرتهووا 

 المويف التقني إلى رتبة أعلى.

 قيد التنفيذ 
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