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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 إدارة األداء والمساءلة:مدير شعبة  C. Kaye السيد 2197-066513رقم الهاتف: 

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

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

 :والمساءلة

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودمات المورتمرات يناإلداري ينمساعدكبيرة ال ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعما  المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  توفرب تتعلق
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 الخلفية

 الحافظة ال طرية ألفغانستان. ت ييم تعرض ذذا الوقي ة رد اإلدارة عل  التوصيات الواردة ف  الت رير الموجز عن  -1

 وتعرب األمانة عن ت ديرذا للنتائج والتوصيات الت  ست يد ف  تن يح العملية الممتدة لإلغاقة واإلنعاش.  -2

، ون ص المغذيات الدقي ة، وكلها تسهم ف  حاالت ن وص النظم الغذائيةف د أد  النزاع ف  أفغانستان إل  ال  ر، ورداءة   -3

التغذية. وقد عمل  حواالت الج واا األديورة وفشول المحاصويل علو  ت واقم الموقوف، وأصوبح قطواع كبيور مون السوكان الوذين 

 اعتادوا إنتاج أغذيتهم يعتمدون اآلن عل  األسواق كمصدر رئيس  لألغذية.

ا للحالة السياسية واألمنية، أصبح من الصعب بشوكل دوات توأمين المسواعدة الغذائيوة ال عالوة. وتعود سيوادة نسوبة ونظر  -4

 ال ودرة علو  أن تبنو  البرناام التددالت الموجهة عن طريق الشراكات أمرا حاسما إذا أريد للمساعدة الغذائية التو  ي ودمها 

 الصمود وتوفر شبكات أمان مجتمعية.

 وترد ردود األمانة عل  التوصيات ف  المص وفة المرف ة.  -5
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

إعووادة تشووكيل الحافظووة عمومووا وف ووا لألولويووات : 2التوصااية 

 الوطنية، والبيئة التشغيلية، وقدرات الموي ين.

استخدام االسوتعراض االسوتراتيج  الجواري وعمليوة  أ(-1

إعووادة المواءمووة لتركيووز نطوواق الحافظووة حووو  األولويووات 

الرئيسوووية فووو  المووود  المتوسووو ، موووف احتموووا  العمووول فووو  

مجتمعات محليوة أقول، وموف االحت واي برأيوة أطوو  أجوال. 

وضوومان إجووراء تحليوول كاموول للنووزاع لوودفف عمليووة صوونف 

يووة العمليووة الممتوودة، بمووا فوو  ذلووك ال وورار عنوود تن وويح ميزان

تتووابف المشووروعات، وتنميووة ال وودرة المرسسووية، واسووتخدام 

مبوودأ عوودم إلحوواق تحليوول المخوواطر االسووتراتيجية، وأدوات 

 ، وغير ذلك.مزيد من الضرر

 

 

المكتب ال طري، بالتنسيق 

اإلقليم  ف   بالمكتمف 

)آسيا(، وشعبة  بانكوك

البرامج، وشعبة السياسات 

  والتخطي

فرع واالستراتيجيات، و

االستعداد للطوارئ 

وشعبة ، واالستجابة لها

إدارة األداء والمساءلة، 

 وشعبة األمن الميدان 

 مواف ة. 

 

للعمليوووة الممتووودة لإلغاقوووة  2113سووتتم مواءموووة أولويوووات البووورامج، وسوووتنعكس فووو  تن ووويح ميزانيوووة 

. ويعمول المكتوب 2114تبودأ فو  عوام ، وف  العملية الممتودة ال ادموة الم ورر أن 211103واإلنعاش 

 ال طري من أجل:

  بمووا فوو  ذلووك ت يوويم المخوواطر، وعوودم إلحوواق أي  –تحليوول سووياق  شووامل وتحليوول للنظووام

 يووةامجنالبرو يووةمخوواطر األمناليووواسن بووين  –ضوورر، والعالقووة بووين الجنسووين والحمايووة 

 بالنسبة ألنشطة المساعدة الرئيسية؛

 

 

 2112ديسمبر/كانون األو  

 

 

 2112كتوبر/تشرين األو  أ

 المحليووة واسوتراتيجيات لألنشوطة المتعل ووة بالتغذيوة، والتعلوويم، وبنواء صوومود المجتمعوات 

 ؛البرنام الممتدة مف البرامج األفغانية ذات األولوية ومف سياسات  العمليةلمواءمة 

 2112ديسمبر/كانون األو  

 

  عمل التغذية الذي وضعته الوسارات ومنظمة األموم المتحودة للط ولوة  إطاروطرق دعم

)اليونيسووف(، ومنظمووة الصووحة العالميووة، ومنظمووة األغذيووة والزراعووة لألمووم المتحوودة، 

وومم لضوومان اسووتجابة متسوو ة لوون ص التغذيووة، والووذي سيشووكل جووزءا موون إطووار  والووذي صم

 وسارات وبدعم مون منظموةسياسات األمن الغذائ  والتغذوي الذي يجري وضعه مف ال

 .والبرنام  األغذية والزراعة

 

 2112أكتوبر/تشرين األو  

نظرا لضرورة تأميم الويائف وسيوادة اإلدارة عون  ب(-1

بعود، فننووه يلووزم سيووادة المووارد والتوييووف بالنسووبة ل ضووايا 

االمتثا ، وتزويد المجتمعوات بصووت أقوو  فو  المسواءلة 

 واإلبالغ.

 بالمكت المكتب ال طري،

 اإلقليم  ف  بانكوك

إل  ذيكول توييوف مون ح يعكوس  2112أد  استعراض التوييف ودراسة الك اءة ف  سبتمبر/أيلو  

 .البرنام الحافظة بعد مواءمتها، ويعزس التحو  نحو التوييف الوطن  ف  عمليات 

 – 2112سبتمبر/أيلو  

 2113/حزيران ويوني
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

وتووودريب المووووي ين، ج( اسوووتعراض اإلدارة الدادليوووة، -1

وال ووودرة علووو  التعبيووور بشوووكل أفضووول عووون حافظوووة أكثووور 

 تركيزا، وإدراج الحاجة إل  ت ييم مستمر للمخاطر.

، أعد المكتب ال طري اسوتراتيجية لتودريب المووي ين تركوز علو  توأمين عودة 2111ف  أوادر عام  المكتب ال طري

  مت ورغ مسورو  عون تنميوة ال ودرة تعيين مويف وطنو 2112بريل/نيسان أويائف دولية؛ وتم ف  

موي ا. وسيركز التودريب فو  المسوت بل علو   817لمراقبة الخطة. وحت  سبتمبر/أيلو ، تم تدريب 

 الك اءات األساسية.

 2112/تموس ويولي

 

المكتب ال طري، بالتنسويق  

اإلقليموو  فوو   بالمكتوومووف 

 بانكوك

الممتوودة، وسوويتم بحثووه بانتظووام كنحوود  أولويووات أدرج ت يوويم المخوواطر فوو  تن وويح ميزانيووة العمليووة 

 اإلدارة.

 2112أغسطس/آب 

فو  وضوف اسوتراتيج   البرناام ضمان أن يكوون  :1التوصية 

 أفضل لتعظيم ال عالية.

تحسوووين االسوووتهداا علووو  نطووواق دورة العمليوووة الممتووودة أ( -2

لإلغاقووة واإلنعوواش عوون طريووق إجووراء تحليوول وطنوو  لمخوواطر 

ل بجموف محسون ذشاشة األوضاع يوتم  تحديثوه بانتظوام، ويمسوتكمب

للبيانات، باسوتخدام تحليول ذشاشوة األوضواع ورسوم درائطهوا، 

والتركيز علو  المنواطق التو  تعوان  مون انعودام األمون الغوذائ  

بدرجوووة أكبووور. وينبغووو  ربووو  البيانوووات الجديووودة المسوووتمدة مووون 

التحليوول الوووطن  لمخوواطر ذشاشووة األوضوواع وتحليوول ذشاشووة 

سم درائطها بالت ييمات الحالية الت  تجريها األموم األوضاع ور

المتحوووودة ل وووورت الوصووووو . ومواصوووولة العموووول عوووون طريووووق 

مجموعوة األمون الغووذائ  والزراعوة ومجموعووة التغذيوة لتح يووق 

 االستهداا المحسن، والتكامل، والبرمجة المشتركة.

 

 

 

المكتب ال طري بالتنسيق 

اإلقليم  ف   بالمكتمف 

تحليل دائرة ، وكبانكو

شعبة و ،األمن الغذائ 

من شركاء ال، والطوارئ

 .األمم المتحدة

المكتب ال طري، بالتعاون 

مف المكتب اإلقليم  ف  

بانكوك، وشعبة البرامج، 

وشعبة السياسات 

والتخطي  

واالستراتيجيات، وشعبة 

العالقات مف الهيئات 

 مواف ة.

 

مكتووب اإلحصوواء المركووزي فوو  أفغانسووتان فوو  التحليوول الوووطن  لمخوواطر ذشاشووة  البرنااام دعووم 

، وذو الت ييم الرئيس  النعدام األمن الغوذائ  وأسواا االسوتهداا 2111/2112األوضاع ف  ال ترة 

السوكان فو  المنواطق التو  تتجواوس فيهوا نسوبة  البرناام . وسيستهدا 2113للعملية الممتدة ف  عام 

فو  المائوة. وستوضوف فو  االعتبوار فورت الوصوو  وتووافر الشوركاء فو   41انعدام األمن الغذائ  

 تغطية البرامج.

 

فو  قيوادة مجموعوة األمون الغوذائ  والزراعوة علو  األغذيوة والزراعوة مف منظموة  البرنام يشترك 

تحسين االستهداا، واإلدمواج، والبرمجوة المشوتركة. وسيواصول المستويين الوطن  واإلقليم  بغية 

المكتووب ال طووري دعووم التحلوويالت الوطنيووة لألموون الغووذائ  مثوول التحليوول الوووطن  لمخوواطر ذشاشووة 

 األوضاع ووضف استراتيجيات وطنية.

 

 

– 2112سبتمبر/أيلو  

 2113فبراير/ شباط 

 

 

 

 –أغسطس/آب 

 2112ديسمبر/كانون األو  
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

المتعددة األطراا 

والمنظمات غير 

شعبة إدارة ، والحكومية

 ء والمساءلةاألدا

 جعل البرمجة مالئمة للسياق.: 3التوصية 

 

االحت اي بال درة عل  االستجابة لحاالت الطوارئ  أ(-3

)التوسيووف العووام لألغذية/الغووذاء م ابوول العموول، وصووحة 

وتغذيووووة األم والط وووول( مووووف ادتصووووار ال توووورة الزمنيووووة 

الالسمووة لعمليووة الت يوويم، داصووة بالنسووبة للسووكان الووذين 

 شردذم النزاع.

 

 

 

 

المكتب ال طري بالتنسيق 

اإلقليم  ف   بالمكتمف 

، وشعبة البرامج، بانكوك

وشعبة السياسات 

والتخطي  

 واالستراتيجيات

مرض السل، قرر البرنامج تعليوق برنامجوه الخوات  –ج( -3باإلشارة إل  التوصية  .ةمواف ة جزئي

 )انظر أدناا(. 2113بمرض السل ابتداء من أبريل/نيسان 

لالحتياجات الحرجة للسوكان  2113التوسيف العام لألغذية ف  حاالت الطوارئ عام تستجيب دط  

 المعرضين المتضررين من النزاع، أو الكوارث الطبيعية، أو انعدام األمن الغذائ  الموسم  الحاد.

 

 

 

مذكرة ت اذم موف م وضوية األموم المتحودة لشورون الالجئوين والمنظموة الدوليوة للهجورة  البرنام وقّف 

ضوومان اسووتجابات منسووو ة وذات أولويووة لحووواالت الطوووارئ، ووضووف ترتيبوووات داصووة لشوووراكات ل

 احتياطية مف منظمات غير حكومية لضمان االستجابة السريعة للصدمات المحلية.

 

 

 – يناير/كانون الثان 

 2113ديسمبر/كانون األو  

 

 

 

 – يناير/كانون الثان 

 2113ديسمبر/كانون األو  

سوويتم تحسووين أنشووطة التغذيووة التكميليووة الموجهووة واإلدارة المجتمعيووة لسوووء التغذيووة الحوواد التابعووة   

لتشمل األط ا  والحوامل والمرضعات الذين يعانون من سووء التغذيوة الحواد فو  المنواطق  للبرنام 

 .فيها معدالت سوء التغذية الحاد الشامل الحد األقص  لحالة الطوارئ الت  تتجاوس

 – ر/كانون الثان يناي

 2113ديسمبر/كانون األو  

إعطوواء األولويووة لعمليووات اإلنعوواش ال ائمووة علوو   ب(-3

رصد التعلي ات بشأن صوالحياتها، وفعاليتهوا، وك اءتهوا 

م ارنووة بووال ترة السوواب ة، مووف ربوو  الغووذاء م ابوول إنشوواء 

األصووووو  ب وووودرة المجتمووووف المحلوووو  علوووو  الصوووومود، 

 واضطالعه بدور رئيس .

المكتب ال طري، بالتعواون 

مووووف أصووووحاب المصوووولحة 

 ال طريين

ستن ذ أنشوطة الغوذاء م ابول إنشواء األصوو  وبنواء الصومود المجتمعو  فو  المنواطق التو  تعوان  مون 

 والشديد والمعرضة للكوارث الطبيعيةالشديد للغاية انعدام األمن الغذائ  

 – يناير/كانون الثان 

 2113/كانون األو  ديسمبر
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

االحت وواي ببرنووامج مح ووز لمرضوو  السوول، ولكوون  ج(-3

 مف إبالغ أوضح عن األذداا.

 

عل  ضوء إعادة مواءمة التركيز عل  المعايير الرئيسية النعدام األمون الغوذائ  الحواد، سويتم تعليوق  

. وموف أن مورض السول يمثول مشوكلة حرجوة فو  2113بريل/نيسان أبرنامج مرض السل ابتداء من 

ذ  التصدي النعدام األمن الغذائ  الحاد، ولهوذا يجوب أن يتوواءم  البرنام أولوية أفغانستان، إال أن 

والحاجوة إلو  إعوادة تركيوز األنشوطة. وبعود إجوراء اسوتعراض  2113مف تخ يض الموارد فو  عوام 

ضروريا لعالج مرض السل، سيتم اتخاذ قورار بشوأن إعوادة ذوذا  التحديد ما إذا كان الغذاء يعد جزء

علو  إدارة عودة أنشوطة، وتووافر المووارد، وعوامول  البرناام ذا سويدعمه ت يويم ل ودرة البرنامج؛ وذو

 .أدر 

 2113مارا/آذار 

بحووت تحديوود مجووا  الغووذاء م ابوول التعلوويم وإعووادة  د(-3

 تصميمه.

 

بدرجة كبيرة وسيعاد تركيزا عل  المناطق التو  للبرنام   سيخ ض نشاط الغذاء م ابل التعليم التابف 

 ف  المائة أو أكثر، وحيوت تونخ ض معودالت االلتحواق 41نسبة انعدام األمن الغذائ  إل  تصل فيها 

 – 2111بالمدارا وتزداد ال وارق بين الجنسين. وسينخ ض عودد المودارا المسوتهدفة فو  ال تورة 

فو  شوراكة  البرناام ، وسويعمل 2113فو  عوام  1 141مدرسة إلو   0 111والبالغ عددذا  2112

 .الصدي ة للط لرنامجها الخات بالمدارا وب يونيسفمف ال

 – يناير/كانون الثان 

 2113ديسمبر/كانون األو  

 

استخدام مبادرة شبكة األمان الحضورية المحودودة  ذ(-3

كلمووا أمكوون ذلووك لمسوواندة وضووف سياسووة وطنيووة للحمايووة 

 االجتماعية.

 

فوو  عووام  للبرنااام سوويتم تخ وويض نشوواط الن وود وال سووائم الخووات بشووبكات األمووان الحضوورية التابعووة  

، وسيتركز العمل عل  دعم السكان الحضريين المتضررين بشكل حاد. وقود أجريو  دراسوة 2113

. 2112تموس جدو  عل  البرمجة الن دية ف  أفغانستان ف  يوليو/
(1)

مشروع تجريب  للن ود  وسين ذ 

 البرنااام ، مووف التحووو  موون ال سووائم الورقيووة إلوو  ال سووائم اإللكترونيووة. وسيضووف 2113فوو  عووام 

 .2114استراتيجية أكثر شموال لشبكات األمان بالنسبة للعملية الممتدة الجديدة ف  عام 

الن ووود وال سوووائم لعمليوووات التحويووول المشوووروطة فووو  بعوووض  البرناااام ، سيسوووتخدم 2113فووو  عوووام 

 .طوارئ وبالنسبة للغذاء م ابل التدريباالستجابات بعد حاالت ال

 

 

 – يناير/كانون الثان 

 2113ديسمبر/كانون األو  

 

                                                      
(1)

 .2112أجراا مسرو  البرامج بتكليف مرق  من بنغالديش؛ وستعلن النتائج ف  أكتوبر/تشرين األو   
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

 تحسين الشراكات التشغيلية: 1التوصية 

 

تحسووين فوورت البرمجووة المشووتركة مووف مبووادرات  أ(-4

 تكميلية لألمم المتحدة والجهات المانحة.

 

 

 

المكتب ال طري، بالتعاون 

اإلقليم  ف   بالمكتمف 

، وشعبة البرامج، بانكوك

شعبة العالقات مف و

الهيئات المتعددة األطراا 

 والمنظمات غير الحكومية

 

ذووو (، سووويتبف البرنوووامج نهجوووا أعووورض تجووواا  الهياكووول 4باإلشوووارة إلووو  التوصوووية ) مواف وووة جزئيوووة.

 التشجيعية للموي ين  م ارنة بالنهج الذي أوص  به الم يّمون )انظر أدناا(.

عددا من االت اقات مف نظراء حكوميين ومف وكاالت األموم  البرنام ، ع د 2111/2112ف  ال ترة 

 المتحدة لتوجيه األنشطة المشتركة؛ وسيتم استعراض وتحديت ذذا االت اقات سنويا.

  للبرمجووة المشووتركة األغذيووة والزراعوة مووف منظموة  2111وقوف دطوواب نوايوا فوو  أوادور عووام

ة مجوواالت لألموون الغووذائ  تمشوويا مووف اسووتراتيجية التنميووة الوطنيووة ووضووف السياسووات فوو  سووت

 .2112لعام  ألفغانستان

  مووف المنظموة الدوليوة للهجوورة مون أجول التعوواون  2112وقوف دطواب ات وواق فو  يونيوو/حزيران

 ال طري ف  االستجابة للكوارث الطبيعية.

   يونيسوفموف ال 2112سيوقف دطاب ات اق عل  المسوتو  ال طوري فو  نوفمبر/تشورين الثوان 

التن يوذ  يونيسوفوال البرناام بشأن االستجابة التعاونية ف  مجال  التغذية والتعليم؛ وسيواصل 

 .2113و 2112التغذية الحاد ف  عام  المشترك لنشاط اإلدارة المجتمعية لسوء 

  تشورين األو  /فو  أكتووبرم وضوية األموم المتحودة لشورون الالجئوين ستجدد مذكرة الت اذم مف

موووون النووووزاع  لووووتعكس التغيوووورات فوووو  االسووووتجابات المشووووتركة للسووووكان المتضووووررين 2112

 والمشردين دادليا.

 

 

 

 

 2112ديسمبر/كانون األو  

 

 2112/حزيران ويوني

 

نوفمبر/تشرين الثان  

ديسمبر/كانون  – 2112

 2113األو  
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

وضوووووف معوووووايير واضوووووحة الدتيوووووار الشوووووركاء  ب(-4

المتعوواونين، تسووتند إلوو  فعاليووة وك وواءة التن يووذ، وإقامووة 

عالقوووات بنوووواء علوووو  ع ووووود واضووووحة وم صوووولة تحوووودد 

التوقعووووووات، واألدوار، والمسووووووروليات بالنسووووووبة لكووووووال 

 الطرفين.

بحوووت طووورق تحسوووين شوووراكات المنظموووات غيووور  ج(-4

ميوة ال ودرة. الحكومية عن طريوق الجموف بوين التن يوذ وتن

وموون المحتموول أن تكووون الشووراكات الطويلووة األجوول مووف 

 عدد أقل من المجتمعات المحلية ذ  السبيل للسير قمدما.

 

المكتب ال طري، بالتعاون 

مف المكتب اإلقليم  ف  

 بانكوك

نموواذج شووراكات قصوويرة األجوول ومتوسووطة لدراسووة إجووراء  البرنااام  طلووب، 2112فوو  مايو/أيووار 

األجل بغية تعظيم ال عالية والمساءلة والت ليل من المخاطر إل  أدنو  حود. وبنواء علو  ذلوك، سينشو  

شراكات مف: 2113اعتبارا من عام  البرنام 
(2)

  

  منظمات غير حكومية محلية ووطنية الستمرار عمليات تسوليم المسواعدة الغذائيوة فو  حواالت

 وبداية اإلنعاش؛الطوارئ 

  ،ونظوووراء حكووووميين للمشووواركة فووو  تنميوووة ال ووودرة، والمسووواعدة الت نيوووة، وت اسوووم المعلوموووات

 والتنسيق.

سيضف المكتب ال طري إطارا للشراكات بغية تعظيم تأقير البورامج وتعزيوز ال ودرة علو  االسوتجابة 

نهج أكثوور مرونووة والمسوواءلة؛ وذووذا سيشوومل معيووارا أوضووح الدتيووار الشووركاء وأحكامووا تتعلووق بوو

 والمركزية يتضمن التزامات مالية متعددة السنوات.

 2112سبتمبر/أيلو  

 

 

 2112ديسمبر/كانون األو  

 

 

سيوادة االتصوواالت علوو  مسووتو  المجتمووف المحلوو   د(-4

والدعوة الخاصوة باالسوتح اقات؛ وينبغو  أن يشومل ذوذا 

 منظورا جنسانيا.

 

 

 

استخدام ذياكل مح زة للموي ين تعبور عموا ي ضوونه مون  ذ(-4

وقوووو  فوووو  التنسوووويق والتعوووواون كجووووزء موووون التخطووووي  

 المشترك والمبادرات مف جهات فاعلة إنمائية أدر .

، وضووف المكتووب ال طووري اسووتراتيجية لالتصوواالت والتوعيووة بغيووة 2112فوو  يناير/كووانون الثووان   

والشو افية، واألمون. وتشوومل ذوذا االسوتراتيجية مووواد تحسوين الحصوو  علو  المسوواعدات اإلنسوانية، 

منظووورة عوون اسووتح اقات الحصووص الغذائيووة، وتعزيووز الخوو  الهووات   السووادن الووذي اسووتهلته وحوودة 

تحليوول  2112لتل وو  التعلي ووات موون المسووت يدين. وسوويدرج فوو  نهايووة عووام  2112االمتثووا  فوو  عووام 

 د، والبنات.لالحتياجات الجنسانية للنساء، والرجا ، واألوال

 

ذو (. وبودال مون التركيوز علو  الهياكول التشوجيعية للمووي ين -4جزئيوا علو  التوصوية  البرناام يوافق يوافق 

المووي ين علو  الحصوو   مثل التعواون موف جهوات إنمائيوة فاعلوة أدور ، سيشوجف المكتوب ال طوري

-1عل  صورة أوسف للبرمجة. وف  إطار الخطة الحالية لتنميوة قودرات المووي ين )انظور التوصوية 

 .(، ستدرج ف  ت ييمات األداء مرشرات عن التنسيق والتعاونج

 2112ديسمبر/كانون األو  

 

 

 

 

 2113يناير/كانون الثان  

 

                                                      
 بأن شراكات المست بل ستكون مف منظمات غير حكومية و/أو الحكومة، حسب ما يتناسب مف النشاط. البرنام يعترا  (2)
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

 الوطنية.سيادة التركيز عل  الملكية : 5التوصية 

توجيووه اذتمووام أقووو  وأكثوور وضوووحا إلوو  تنميووة ال وودرة  أ(-5

 الوطنية عل  تنسيق وتسهيل ت ديم الخدمات.

سيووادة الوودعم الم وودم لمكتووب اإلحصوواءات المركزيووة موون  ب(-5

أجوول ال يووام، علوو  سووبيل المثووا ، بتحليوول وطنوو  متجوودد 

 لمخاطر ذشاشة األوضاع.

 

 

المكتب ال طري، بالتعاون 

اإلقليم  ف   بالمكتمف 

 ، وشعبة البرامجبانكوك

 مواف ة.

 وضف المكتب ال طري استراتيجية إنمائية وميزانية، فيما يل  عناصرذما الرئيسية:

  تحسين ال درات التحليلية وقدرات التأذب ف  مجوا  تحليول األمون الغوذائ  والتأذوب للطووارئ

اإلحصواء المركوزي والهيئوة  لصالح النظراء الحكوميين، بما ف  ذلوك اسوتمرار الودعم لمكتوب

 الوطنية األفغانية إلدارة الكوارث.

  :وحساب أمانة لمبادرة الشراء من أجل الت دم لدعم الطرائق الثالث المستخدمة فو  أفغانسوتان

( الشووراء المحلووو  لألغذيووة مووون أجوول التوسيوووف فووو  إطووار برنوووامج المعونووة الغذائيوووة التوووابف 1

عووال  الطاقووة لتوسيعووه فوو  بوورامج الغووذاء م ابوول الكوي  ( واإلنتوواج المحلوو  للبسوو2؛ للبرنااام 

 ( وبرامج مراقبة سالمة األغذية وجودتها؛3التعليم؛ 

  واسووتمرار الوودعم الحتيوواط  الحبوووب االسووتراتيج  التووابف لوووسارة الزراعووة والووري والثووروة

 الحيوانية لتوفير قدرة تخزين لل مح ف  حاالت الطوارئ الوطنية.

ر استشوواري لتصووميم حزمووة للمسوواعدة الت نيووة لغوورض تنميووة ال وودرة فوو  إطووار سوويتم التعاقوود مووف دبيوو

 .2114العملية الممتدة الجديدة ف  عام 

 

 2112يناير/كانون الثان  

 

 

 

 

 

 

 .2113/حزيران ويوني

تحسوين التركيوز علو  ال ضوايا الجنسوانية ونوعيوة : 6التوصية 

 .البرنام الحماية ف  برمجة 

تجديوود التركيووز علوو  التحليوول الجنسووان  وتحليوول الحمايووة  أ(-0

عند تصميم النشاط وتن يذ استراتيجيات لبورامج موجهوة 

ومعمموووة، وللرصووود واإلبوووالغ، اسوووتنادا إلووو  شوووراكات 

 استراتيجية وموارد قطرية.

 

 

المكتب ال طري، بدعم من 

 بالمكتالم ر الرئيس  و

 اإلقليم  ف  بانكوك

 مواف ة.

 

الرئيس  المكتب ال طري عل  تحديد شريك احتيواط  يمكنوه تعيوين مويوف للشورون  سيساعد الم ر

عوام  البرناام الجنسانية/الحماية للمساعدة ف  إدماج الحماية وال ضايا الجنسانية ف  جميوف توددالت 

فوو  االجتماعووات  البرنااام . وسوويمثل المويووف 2115-2114، وفوو  العمليووة الممتوودة لل توورة 2113

 المشتركة بين الوكاالت المتعل ة بالحماية.

 

 

 

 2112أكتوبر/تشرين األو  
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

وذذا مون شوأنه أن يشومل وضوف سلسولة مون اإلجوراءات  ب(-0

ال وريووة وال صوويرة األجوول والمتوسووطة األجوول لتحسووين 

التركيوووز علووو  المسووواءلة عووون المسووواواة بوووين الجنسوووين. 

المكتب ال طوري، وتحديود وينبغ  وضف بيان عن رأية 

النتووووائج المطلوبووووة واسووووتراتيجيات التن يووووذ موووون أجوووول 

وإجووووراء مراجعووووة جنسووووانية  المسوووواواة بووووين الجنسووووين.

للحافظووة تووردي فوو  نهايووة األموور إلوو  اسووتراتيجية كاملووة 

لتعموووويم المنظووووور الجنسووووان  موووون أجوووول االسووووتراتيجية 

ال طريووووة الجديوووودة، وإعووووادة تصووووميم العمليووووة الممتوووودة 

ة واإلنعاش. واالعتماد عل  شراكات اسوتراتيجية لإلغاق

 وموارد قطرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرناام سي وم المويف بتنسيق دطة العمل الخاصة بالعالقوات الجنسوانية والحمايوة التو  وضوعها  

ودطوووة العمووول  2112فووو  البلووود فووو  يونيوووو/حزيران علووو  أسووواا سياسوووة الحمايوووة اإلنسوووانية لعوووام 

(، والتوو  تتضوومن تنميووة 2111-2111)بشووان المسوواواة بووين الجنسووين  البرنااام المرسسووية لسياسووة 

قوودرة الموووي ين، وإجووراء مراجعووة جنسووانية. وسووت دم وحوودة الشوورون الجنسووانية فوو  الم وور الرئيسوو  

 المشورة بشأن إجراء المراجعة الجنسانية.

ن يسوتهدفان المورأة باإلضافة إل  برنامج الغوذاء م ابول التعلويم وبرنوامج الغوذاء م ابول التودريب اللوذي

األمووم المتحوودة، والحكومووة، والمنظمووات موون شووركاء المووف  البرنااام وال وووارق الجنسووانية، سوويتعاون 

غير الحكومية إلدماج أذوداا الحمايوة واألذوداا الجنسوانية فو  بورامج المسواعدة الغذائيوة، ووضوف 

 نظم إلدارة المعلومات المتعل ة بالحماية.

التحليول الجنسوان  للمكاتوب اإلقليميوة وال طريوة كجوزء مون مرشور من المخطو  تنظويم تودريب علو  

. وقود البرناام المساواة بين الجنسين الخات باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والذي يتداولوه 

تبوووين أنوووه يعمووول علووو  تحسوووين نوعيوووة ال هوووم السوووياق  وتصوووميم المشوووروعات المراعيوووة للمنظوووور 

عنها، ولكنه يتطلوب اذتموام كبوار الموديرين والمووي ين لكو  يكوون  الجنسان ، وتصميمها، واإلبالغ

 فعاال.

، والوذي يتوواءم موف دطوة للبرناام  إطار المساءلة الجنسانية التوابف ، سيضف2113اعتبارا من عام 

العموول علوو  نطوواق منظومووة األمووم المتحوودة
(3)

معووايير لإلبووالغ عوون المسوواواة بووين الجنسووين علوو   

 المستويين ال طري واإلقليم . 

ت ديرا أوليا لالحتياجات ويضوف ن اطوا للعمول مون  للبرنام سيجري مستشار الحماية اإلقليم  التابف 

 أجل تن يذا ف  السنوات ال ادمة.

 2112ديسمبر/كانون األو  

 

 

 

 

 2112سبتمبر/أيلو  

 

 

 2113أبريل/نيسان 

 

 

 

 

 2113ديسمبر/كانون األو  

 

 2112أكتوبر/تشرين األو  

 

 

                                                      
(3)

 CEB/2006/2. 
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 تقييم الحافظة القطرية ألفغانستانالواردة في التقرير الموجز عن رد اإلدارة على التوصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

إجووراء تحليوول كاموول للحافظووة فيمووا يتعلووق بمبوودأ  عوودم  ج(-0

إلحاق مزيد من الضرر ، يردي ف  نهاية المطواا إلو  

إصدار بيان للمكتب عن كي ية التصدي ل ضوايا الحمايوة 

ف  االستراتيجية ال طرية الجديدة والعملية الممتودة التو  

 أعيد تصميمها.

 

، والوذي يدعموه الم ور الرئيسو  ومستشوار 2115ف  عام  للبرنام مشروع الحماية التابف منذ     منذ تداو   

الحمايووة اإلقليموو ، اسووت اد المكتووب ال طووري موون عوودد موون حل ووات العموول والدراسووات الميدانيووة لبنوواء 

قدرات المووي ين الووطنيين وتوأمين المهوارات األساسوية. وسويكون المكتوب ال طوري رائودا فو  عوام 

بشوووأن الحمايوووة. وستواصووول دائووورة سياسوووات الشووورون اإلنسوووانية الجديووودة  البرناااام لسياسوووة  2113

وحاالت االنت ا  ومستشار الحماية اإلقليم  دعم المكتب ال طري إلدمواج الحمايوة فو  عملياتوه، موف 

 .عدم إلحاق الضررالتركيز عل  السياق والنزاع وتحليل مبدأ 

 2114-2113نهاية 
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