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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوال 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 االتصال يمكنكم

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

(. والت يويم 6011-6006ال طرية للصوومال  تعرض ذذا الوقي ة رد اإلدارة عل  التوصيات الواردة ف  ت ييم الحافظة   -1

 .6011يوليو/تموز  60ال يشمل المجاعة ف  الصومال الت  أعلن عنها ف  

لنتائج والتوصيات الت  دعم  بالمعلومات العملية الممتدة الجديدة لإلغاقوة واإلنعواف فو  عن ت ديرذا ل األمانة تعربو  -6

يتحوول عون المسواعدة الطارئوة إلو  بورامج موجهوة أ،وول أجوس، فإنو  يسوع  إلو  تنميوة  البرناام ا إلو  أن الصومال. ونظر

 قدرات المجتمعات المحلية والشركاء والحكومات المحلية وتعزيز قدرة األسر الضعي ة عل  م اومة الصدمات المتكررة.

 ب .عل  النحو الموص  سيواصل المكتب ال طري تحسين تنميت  لل درات والشراكات وقد ن ذ كثير من التوصيات. و  -3

 وترد ردود األمانة عل  التوصيات ف  المص وفة المرف ة.  -4
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 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

 

ينبغوووو  تعزيووووز وحوووودة تحليوووول الهشاشووووة ورسووووم  :2التوصااااية 

حتوو  تووتمكن موون التابعووة لمكتووب الصووومال ال طووري درائطهووا 

ت ديم معلومات عن األمن الغذائ  والتغذوي تستكمل ما تجريو  

 اإلنوووذار نظوووا  وحووودة تحليووول األمووون الغوووذائ  والتغذيوووة وشوووبكة

وتحليل. وينبغو  بالمجاعة ومساذمون آدرون من ت ييم  المبكر

علو  لبرنام  أن تدعم ذذا المعلومات، ف  الم ا  األول، قدرة ا

اتخاذ قرارات برمجية استراتيجية وحاسمة، بيد أنهوا ينبغو  أن 

تساذم أيضا ف  إكساب الجهات ال اعلة الحكوميوة وغيرذوا مون 

الشوووركاء فووو  األنشوووطة اإلنسوووانية معرفوووة أفضووول بوووالتخطي  

 ل. وعل  وج  التحديد:واالستجابة عل  نحو فّعا

 

 

 المكتب ال طري

 

 .مواف ة

منذ عودة سونوات علو  تعزيوز وحودة تحليول ذشاشوة األوموا  ورسوم يعمل ما زال المكتب ال طري 

درائطها. ف د أجر  ت ييمات لألمن الغذائ  والهشاشة بالنسبة لألقاليم الت  تغطيها مكاتوب المنوا،ق 

؛ وفو  بونتسنود فو  أبريل/نيسوان 6002ف  صووماليسند فو  أكتوبر/تشورين األول  للبرنام  التابعة

؛ وفو  6011؛ وفو  م ديشوو فو  أغسوطس/آب 6011؛ وف  غالكايو ف  يناير/كوانون الثوان  6002

 يوةووحدة تحليول األمون الغوذائ  والتغذ البرنام . كما أجر  6016منا،ق الحدود ف  أبريل/نيسان 

، ويوليو/تمووز 6016، وأبريل/نيسان 6011 ديشو ف  ديسمبر/كانون األول ت ييمات مشتركة ف  م

. وشمل  الت ييمات الت  أجرتها وحدة تحليل ذشاشة األوموا  ورسوم درائطهوا فو  م ديشوو 6016

أجري  عدة ت ييمات سوريعة بشوأن األمون  6011/6016ومنا،ق الحدود تركيزا عل  التغذية. وف  

  ضايا المتعل ة بالعشائر. الغذائ  والتغذية، وشمل  ال

وبعود فتورة الت يويم انضوم إلو  الوحودة مويوف دولو  قوان فو  مجوال تحليول ذشاشوة األوموا  ورسوم 

 درائطها وركز عل  الت ييمات. 

يعثور علو  أي مرشو   وأعلن دادليا قم دارجيا عن ويي ة ألدصائ  ف  تحليول األسووا ، ولكون لوم

 سم  التمويل بذلك.مرذل. وسيعاد اإلعسن عن الويي ة إذا 

 

 التن يذ قيد

 

 

 

 

 

 

 

 ن ذت

 

 6016ديسمبر/كانون األول 

إجراء دراسات مست لة بدعم ت ن  من المكتب اإلقليم    أ(-1

( المنووافا التوو  تجنيهووا األسوور 1والم وور لتحديوود مووا يلوو : 

المتباينوووووة التكووووووين ومجموعوووووات الثوووووروة والمنوووووا،ق 

( توأقيرات المسواعدة 6المعيشية مون المسواعدة الغذائيوة؛ 

الغذائية عل  االقتصادات الزراعية والرعويوة المحليوة، 

التووأقير علوو  أسوووا  العموول المحليووة فوو  بمووا فوو  ذلووك 

( حالوة ف وراء الحضور، م ارنوة بمجتمعوات 3الصومال؛ 

 

المكتووب ال طووري بالتعوواون 

مووا المكتووب اإلقليموو  فوو  

نيروبووووو   شووووور  وسووووو  

أفري يوووووا( ودائووووورة تحليووووول 

 األمن الغذائ 

 

 زئية.جمواف ة 

بعضوها  –ت ييمات ودراسوات لثقوار  600443ستجر  ف  إ،ار العملية الممتدة لإلغاقة واإلنعاف 

(؛ وبرنووامج التغذيووة التكميليووة الشوواملة 6016عوون: األنشووطة التعليميووة   –دادلوو  وبعضووها دووارج  

(؛ 6014(؛ وحصو  التغذيوة التكميليوة الموجهوة إلو  األسور  6013 الذي يبدأ بص ة موسمية فو  

(. وسوتجر  حسوب الحاجووة 6012(؛ ونشوا، تغذيوة األ  والط ول  6014ال ودرات علو  التصودي  و

 ( وت ييمات سريعة إمافية. 6013رعوية ف  الصومال  تحليست منتظمة لألسوا ، ودراسة 

 قد أدرج االنتماء العشائري مردرا كجانب من جوانب الت ييمات. و

 

6016-6012 

 

 

 

 ن ذت
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 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

المشردين دادليا الت ليدية، ما اإلشارة بوج  داص إلو  

االنتموووواء موووون حيووووش الجوووونس والعشوووويرة وذلووووك بغيووووة 

االسترشاد بها ف  استراتيجية االستهداف المست بلية فو  

 (6013 بحلول منتصف عا  . البرنام 

 

 المتعل ة باالقتصادات المختل ة. المكتب ال طري ال يوافق تماما عل  التوصياتو

األسووا ، وشورو، وذو يرصد بالتعاون موا دبوراء األمون الغوذائ  المحليوين متغيورات مثول أسوعار 

التبادل التجاري، وأسعار العمالة الت  يمكون أن تتوأقر باالسوتجابات اإلنسوانية. ويسوم  ذلوك للمكتوب 

اآلقار غير المرغوب فيها. والتحليست ال ائمة كافية لرصود اآلقوار  ال طري بأن يعدل برمجت  لت ليل

اموول لتصوونيف مراحوول األموون موون النظووا  المتك 6لنسووخة الممكنووة للمسوواعدة. يضوواف إلوو  ذلووك أن ا

والشووركاء اآلدوورون عنوود إجووراء  يووةالتوو  تسووتخدمها وحوودة تحليوول األموون الغووذائ  والتغذ –الغووذائ  

تتضوومن المسوواعدة اإلنسووانية وآقارذووا كعاموول بالنسووبة لتصوونيف ومووا األموون  –الت ييمووات الموسوومية 

 الغذائ . 

توصول إلو  فهوم أعموق آلقوار المسواعدة من النظا  عندما تعمل بكامل ،اقتهوا بال 6وستسم  النسخة 

 اإلنسانية عل  االقتصادات المحلية.

 

 ن ذت

 

 

 

 

 

 رذنووووووووا  6013منتصووووووووف 

بوحدة تحليول األمون الغوذائ  

 (يةوالتغذ

تحسووين جمووا وتحليوول البيانووات عوون اقتصووادات سووو   ب(-1

الغووذاء فووو  الصوووومال بووودعم ت نووو  مووون المكتوووب اإلقليمووو  

والم وور مووا التركيووز علوو  قوودرة األسوووا  علوو  االسووتجابة 

لت لب الطلب من دسل استجابات قائمة عل  السوو ، مثول 

الن وود وال سووائم، وتووداعيات توودف ات التجووارة عبوور الحوودود 

ين علوو  السوولا الغذائيووة األساسووية، علوو  حصووول المسووت يد

 بالمجاعووةنظووا  اإلنووذار المبكوور شووبكة وذلووك بالتعوواون مووا 

 بنهايووة عووا  ومووا وحوودة تحليوول األموون الغووذائ  والتغذيووة. 

6013) 

 

المكتب ال طري بالتعاون 

ما المكتب اإلقليم  ف  

ودائرة تحليل  نيروب 

 األمن الغذائ 

 

 مواف ة.

الطووار   عمليوةيجري فو  الوقو  الحامور اسوتعراض وتحسوين أدوات تحليول األسوعار فو  سويا  

اإلقليموو  ومنظمووة األغذيووة والزراعووة ونظووا  اإلنووذار المبكوور بالمجاعووة  . ويتتبووا المكتووب600621

 التدف ات التجارية عبر الحدود؛ وسيتواصل جما البيانات إذا توافر التمويل وال درات اإلقليمية.

 عمليووةت ييمووات لألسوووا  لتوووفير دعووم بالمعلومووات السووتخدا  ال سووائم فوو  إ،ووار  البرنااام   أجوور

، وذووو يسووتخد  الت ييمووات لدراسووة الك وواءة وال عاليووة التكالي يووة لمختلووف ،رائووق 600621الطوووار  

 التحويل ولتحديد مد  جودة عمل األسوا . 

موون النظووا  المتكاموول لتصوونيف  6للنسووخة أ(، فووإن النشوور الكاموول 1كمووا ذووو الحووال بالنسووبة للتوصووية 

 معلومات أفضل عن األسوا .سيوفر مراحل األمن الغذائ  

 

 6013نهاية عا  

 

 

 

 

 ن ذت
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 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

االسوتراتيجية ال طريوة  البرناام أن يرسوس  ينبغ  :1التوصية 

الُمعووّدة فوو  إ،ووار االسووتراتيجية الجامعووة السووتراتيجية األمووم  –

اسوتراتيجيات علو  مسوتو  علو   –المتحدة لمساعدة الصومال 

( السوووياقات السياسوووية واألمنيوووة 1المنوووا،ق تراعووو  موووا يلووو : 

( أوجوو  3( تنووو  المنووا،ق المعيشووية؛ 6المختل ووة لكوول منط ووة؛ 

التركيووز المختل ووة فوو  تواُصوول اإلغاقووة والتنميووة، بمووا فوو  ذلووك 

التخطووي  االحتوورازي، واالسووتعداد للطوووار  واالسووتجابة لهووا، 

( ،رائووووق تحويوووول بديلووووة للمسوووواعدة 4ل؛ واالنتعوووواف واالنت ووووا

قائمة عل  الغذاء، وقائمة عل  ال سائم، وقائموة علو   –الغذائية 

( 2يمكوون تطبي هووا فوو  أومووا  ري يووة وحضوورية شووت ؛  –الن وود 

ال درات المت اوتة لود  سولطات الدولوة والمرسسوات والشوركاء 

 ف  األنشطة اإلنسانية. وعل  وج  التحديد:

عاون المكتب ال طري بالت

ما المكتب اإلقليم  ف  

مج/ نيروب /شعبة البرا

شعبة إدارة األداء 

 والمساءلة

 

 مواف ة.

المحلية عون ،ريوق سلسولة  سلطاتبناء عل  تحليل أجري ما ال 600621الطوار   عمليةومع  

لتحديود السياسوات  6011من دورات لتصميم استراتيجيات عل  مستو  المنوا،ق فو  فبراير/شوبا، 

جيات واألذووداف المهمووة بالنسووبة لكوول ذيئووة. كمووا أجووري تحليوول علوو  مسووتو  مكاتووب واالسووتراتي

المنووا،ق لتحديوود األسووباب العمي ووة النعوودا  األموون الغووذائ  فوو  منووا،ق كسووب العووي  المختل ووة وفهووم 

 ال درات المحلية والسياقات االجتماعية/السياسية.

 

 

 ن ذت

 

حيثمووا كوووان ذلوووك ممكنوووا، ينبغووو  أن تركوووز اسوووتراتيجيات  أ(-6

ال ائمووة علوو  المنووا،ق ب وودر أكبوور علوو  معالجووة  البرنااام 

األسباب الكامنة وراء سوء التغذيوة بالتعواون موا الشوركاء 

منظمة األغذية والزراعة والصندو  الودول   –الرئيسيين 

 –للتنميووة الزراعيووة ومنظمووة العموول الدوليووة واليونيسووف 

التوو  تتووي  درايووة ومهووارات مختل ووة ومتكاملووة علوو  نحووو 

( نهجا متس ا إلكساب األسور والمجتمعوات ال ودرة 1يك ل: 

علووو  الصووومود فووو  وجووو  الصووودمات فووو  أكثووور المنوووا،ق 

مون التورزر بوين البورامج  ( مزيودا6ذشاشة ف  الصوومال؛ 

واسووتخداما أكثوور فعاليووة للموووارد، بوسووائل منهووا تضوومين 

فووو  مشوووروعات التنميوووة  الغوووذاء م ابووول إنشووواء األصوووول

 

المكتب ال طري بالتعاون 

ما الشركاء والمكتب 

اإلقليم  ف  نيروب /شعبة 

 البرامج

 

 .مواف ة

حكومية/محليوة ووكواالت أدور  فو   سولطاتتجر  ف  فبراير/شبا، من كل سنة استعرامات ما 

؛ كموا تجور  تحلويست راألمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ف  كول منط وة لتحديود عسقوات التورز

وجهوو  عنايووة أكبوور إلوو   6016ب آلسسووتجابات واستعرامووات دادليووة. وفوو  أغسووطس/ موسوومية

 ،رائق التحويل ف  التحليل الموسم  لسستجابات. 

تحليوول التجاذووات األموون ، 600443الممتوودة لإلغاقووة واإلنعوواف عمليووة أجووري، موون أجوول تصووميم ال

الغذائ  والتغذوي وروعي  فيها السياقات السياسية واألمنيوة، ومنوا،ق كسوب العوي ، والصودمات. 

إدارة معلوموووات الميووواا واألرامووو  فووو  وحووودة ونووووق  التحليووول موووا منظموووة األغذيوووة والزراعوووة و

، واتخواذ قورارات ونظوا  اإلنوذار المبكور بالمجاعوة يوةئ  والتغذالصومال، ووحدة تحليل األمن الغذا

   االستجابات المسئمة للمنا،ق المختل ة. مدعمة بالمعلومات بشأن أنوا 

 

 

 ن ذت

 

 

 ن ذت
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 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

الزراعيوة والرعويوة األوسوا نطاقوا والتغذيوة التكميليوة فوو  

( ترتيوب األنشوطة 3برنامج عوسج المرمو  الخوارجيين؛ 

المنا،ق التو   من حيش األولوية مثل التغذية المدرسية ف 

تكون فيها مستويات انعدا  األمن الغذائ  والتغذوي عاليوة 

 (6013 بنهاية عا  والتغطية منخ ضة. 

 

استراتيجية مشتركة لتعزيوز ال ودرة  6016ذار إل  مايو/أيار آومع  ف  ال ترة الممتدة من مارس/

وذلووك باالشووترا  مووا منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة األمووم المتحوودة للط ولووة  الصوومود،علوو  

 6016(. وومع  دطوة تشوغيلية فو  ال تورة الممتودة مون يوليو/تمووز إلو  أغسوطس/آب يونيسف ال

 وعرم  عل  الجهات المانحة. 

ت ييمووووا لبرنامجوووو  الخوووواص بالتغذيووووة المدرسووووية تضوووومن است صوووواءات أسوووورية  البرنااااام أجوووور  

تعرمووها المكتووب ال طووري باإلمووافة إلوو  مرشوورات تعليميووة للتغذيووة المدرسووية، وذلووك لتحديوود سيس

، وقوود يووردي ذلووك إلوو  اسووتبعاد بعوول الموودارس بالتوودريج. 6013 إمكانيووة تسووليم المسووروليات دووسل

ويوودر  أن التغذيووة  –ورغووم أن المكتووب ال طووري ينت وول حاليووا إلوو  عمليووة ممتوودة لإلغاقووة واإلنعوواف 

 –ف  المنا،ق الت  يرت وا فيهوا مسوتو  انعودا  األمون الغوذائ  للبرنام المدرسية تعد أولوية بالنسبة 

فموون المهووم مواصوولة إجووراء ت ييمووات صووارمة لألموون الغووذائ . غيوور أن ذووذا التحلوويست التوو  تتنوواول 

بالنسووبة لتصووميم البوورامج، االتجاذووات تسوواذم فوو  التوصوول إلوو  فهووم أفضوول لسووياقات األموون الغووذائ  

   وكن طة ددول لمناقشات الشركاء وبناء توافق ف  اآلراء.

 ن ذت

 

 

 6013فبراير/شبا، 

 

 

 البرنااام ينبغوو  أن يحوودو تحووول نموووذج  فوو   :3التوصااية 

يزيووود التركيوووز علووو  قيووواس النتوووائج والحووووافز علووو  تح ي هوووا. 

وينبغوو  أن تكووون المعلومووات والتحلوويست التوو  تنتجهووا وحوودة 

أكثر مون مجورد أداة لسمتثوال وأن  لبرنام الرصد والت ييم ف  ا

ب ووودر أكبوور مووون  البرنااام تكووون رافوودا وداعموووا للبرمجووة فووو  

تلوف األنشوطة ال عالية بإتاحة معلومات مباشورة عون جودو  مخ

وتأقيرذا علو  شوت  ال ئوات االجتماعيوة االقتصوادية وأن تعتمود 

بدرجووة أقوول علوو  البيانووات الضووعي ة الثانويووة المصوودر. وعلوو  

 وج  التحديد:

المكتب ال طري بالتعاون 

ما شعبة إدارة األداء 

 والمساءلة/شعبة البرامج

 

 مواف ة.

الت ييم، ف د ،رأت علو  وحودة الرصود والت يويم وعلو  . وكما جاء ف  ت رير بال عل ذذا االنت ال جار

النظم ف  المكتب ال طوري عودة تغيورات دوسل فتورة الت يويم. وعوززت الونظم الموجهوة إلو  االمتثوال 

، وأددل  عمليات من أجل التأكد مون أن نظوا  الرصود والت يويم 6016حت   6010بداية من أوادر 

والمكتووب ال طووري ال يوافووق علوو  االسووتنتاج العووا  الووذي يوودعم ب عاليووة عمليووة البرمجووة بالمعلومووات. 

الثانويوة ضموعي ةض، ولكنو  يوافوق علو  أن ذوذا البيانوات ينبغو   يخل  إلي  الت يويم وذوو أن البيانوات

ف  إ،ار العملية الممتدة لإلغاقوة  البرنام تحسينها وتكملتها ببيانات أولية ب در اإلمكان. وسيواصل 

رات والشووركاء فوو  مجووال التعلوويم والصووحة وال طاعووات األدوور  علوو  واإلنعوواف العموول مووا الوووزا

تعزيووز ال وودرات الو،نيووة فوو  مجووال الت ييمووات، والتن يووذ، واإلبووسن كجووزء ال يتجووزأ موون األنشووطة 

 انظووور  600443والعمليوووة الممتووودة لإلغاقوووة واإلنعووواف  600621الطووووار   عمليوووةالوووواردة فووو  

الو،نيوة علو  اإلبوسن  سولطاتقودرات الاء التركيوز علو  والشرك البرنام (. وسيواصل 4التوصية 

 عن البيانات عل  مستو  الحصائل.

 

 التن يذقيد 
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 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

ينبغوو  ومووا مرشوورات حصووائل واقعيووة وقابلووة لل يوواس  أ(-3

بدعم ت ن  من المكتب االقليم  والم ر. وينبغو  أن تُنسوب 

وال  –البرناام  المرشرات مباشرة لمختلف أنشطة برامج 

 –سوويما الوونُهج المبتكوورة مثوول التغذيووة التكميليووة الموجهووة 

الُمضوووّمنة فووو  نظوووا  الرصووود والت يووويم والتووو  تُ يووود عنهوووا 

الت ارير الموحدة عن المشروعات باإلموافة إلو  البيانوات 

 لتضوووومينها فوووو  الت ريوووور الموحوووود عوووون عوووون النووووواتج. 

 (6013المشروعات لعا  

 

شعبة إدارة األداء 

 والمساءلة

 

 مواف ة جزئية.

يسووتخد  المكتووب ال طووري اإل،ووار االسووتراتيج  المشووتر  للنتووائج الووذي يشوومل مرشوورات النووواتج 

والحصائل، وذو يوافق عل  أن اإلبسن عن الحصوائل فو  م ابول مرشورات واقعيوة ينبغو  تحسوين . 

 وت ووو  وحوودة الرصوود والت يوويم ووحوودة تحليوول ذشاشووة األومووا  ورسووم درائطهووا، موون أجوول تصووميم

، باسوووتعراض جموووا 600621الطووووار   عمليوووةو 600443العمليوووة الممتووودة لإلغاقوووة واإلنعووواف 

مرشوورات لحصووائل مثوول مسووتو  اسووتهس  الغووذاء، وذمووا تدرسووان حاليووا كي يووة ال يووا  بجمووا بيانووات 

بمزيوود موون االنتظووا  وتحسووين التحليوول بهوودف توووفير معلومووات أفضوول عوون تووأقير المكتووب ال طووري. 

لمدرسوية باسوتخدا  بيانوات موا إجوراء ت يويم لبرنوامج التغذيوة ا ويجري عمل ذذا ف  الوق  الحامور

 .الرصد واالست صاءات األسرية وبيانات عن المدارس

حاليووا اسووتراتيجية موجهووة ل يوواس الحصووائل واإلبووسن عنهووا بشووأن مشووروعات منت وواة  البرنااام ين ووذ 

باستخدا  تحليل مشتر  إمواف  للرصود والت يويم والودعم واإلرشواد، واسوتعراض الت ييموات والونظم 

 يد العمليوات سوت. وتبسن عن المرشورات فو  م ابول اإل،وار االسوتراتيج  للنتوائجمن أجل تحسين اإل

إلو  تحسوين اإلبوسن عون  المن ذة ف  الصومال من األنشوطة التو  تن وذ علو  نطوا  المنظموة وترمو 

 ال درات. ، وتنميةصمودالحصائل بشأن األمن الغذائ ، والتغذية، والتعليم، وبناء ال درة عل  ال

 

 6014ديسمبر/كانون األول 

 

 

 

 

 

 

 6014ديسمبر/كانون األول 

 

تُبويّن بومووا الكي يوة  تواصولينبغ  إعوداد اسوتراتيجية  (ب-3

التوو  سووتُودذ بهووا فوو  الحسووبان المسووائل والشووواغل التوو  

يثيرذووووا المسووووت يدون ومجتمعوووواتهم، موووون دووووسل الرصوووود 

الميوووودان ، وكيووووف يسووووت اد منهووووا فوووو  تخطووووي  البوووورامج 

 (6013 بحلول منتصف عا  وتصميمها. 

 

المكتب ال طري بالتعاون 

الحكومية/  سلطاتما ال

منظومة األمم 

/المنظمات غير المتحدة

الحكومية/المجتما المدن  

والمكتب اإلقليم  ف  

نيروب /شعبة 

البرامج/شعبة إدارة األداء 

 والمساءلة

 .مواف ة

أنشأ المكتب ال طري نظما لتحديد ومعالجة شواغل المست يدين عن ،ريق نظم الرصد ود  سوادن 

بالمكتب ال طري. ورغم أن المشوكست يستخدم  المست يدون والمجتمعات المحلية لستصال مباشرة 

الت نية حدت من فعالية الخ  السادن، فيسك ل المكتب ال طوري حصوول المسوت يدين علو  معلوموات 

 وسيوفر أرقاما محلية لستصال إذا كان ذللك ممكنا من الناحية الت نية. أفضل عن قنوات االتصال،

 

 

 6013منتصف 

 



 

 

9
 

W
F

P
/E

B
.2

/2
0

1
2

/6
-C

/A
d

d
.1

  

 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

المهوارات والمووارد  البرنام أن تكون لد   يجب :1التوصية 

المطلوبوووة للرصووود الميووودان  المعوووزز ولتح يوووق قووودر أكبووور مووون 

ال عاليووة فوو  بنوواء قوودرات سوولطات الدولووة والشووركاء المتعوواونين 

وتن يوووذذا  البرناااام فووو  دعوووم عمليوووات ت يووويم أنشوووطة بووورامج 

واإلبووسن عنهووا، مووا المراعوواة الدقي ووة لجهووود تنميووة ال وودرات 

وعلووو  وجووو  ا منظوموووة األموووم المتحووودة. األدووور  التووو  تبوووذله

 التحديد:

 

المكتب ال طري/المكتب 

شعبة /اإلقليم  ف  نيروب 

البرامج/شعبة إدارة األداء 

 والمساءلة

 مواف ة.

وزارات التن يذية ف  صوماليسند وبونتسند من أجول توسويا نطوا  دور يعمل المكتب ال طري ما ال

سن عن األنشطة ف  مجوال الصوحة والتغذيوة والتعلويم. وذوو الوزارات ف  الت ييمات، والتن يذ، واإلب

المكتوب ال طوري عمليوة تسوهيل  قوادوآدرين من أجل تنميوة وزارات الصوحة. و يونيسفينسق ما ال

، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئوة الحكوميوة يونيسفوما استراتيجية تغذوية و،نية ما إشرا  ال

 الدولية المعنية بالتنمية.

 

 ن ذت

أن يُنّموو  قوودرات مكاتووب المنووا،ق علوو   للبرنااام ينبغوو   أ(-4

إنتووواج معلوموووات عووون النوووواتج والحصوووائل فووو  منا، هوووا 

وتحليلهووا بوودعم موون موووي   رصوود أفضوول توودريبا وأحسوون 

إدراكوووا ألذوووداف التغذيوووة واألمووون الغوووذائ  الُمضوووّمنة فووو  

 (6013 بحلول منتصف عا  . البرنام برمجة 

 

شووووووعبة المكتووووووب ال طري/

البرامج/شووعبة إدارة األداء 

 والمساءلة

 .مواف ة

تودريب أدصوائي  رصود المعونوة الغذائيوة علو  تحليول  600621الطووار   عمليةيجري ف  سيا  

معلوموووووات األمووووون الغوووووذائ  وأنشوووووطة البووووورامج. وتووووون  ميزانيوووووة العمليوووووة الممتووووودة لإلغاقوووووة 

علوو  مووم موووي ين محليووين إمووافيين للعموول فوو  مجووال التغذيووة وسووبل العووي   600443واإلنعوواف

الت يويم، وتحليول ذشاشوة األوموا  ورسوم درائطهوا، والتغذية المدرسوية، والن د/ال سوائم، والرصود و

 وغير ذلك من المجاالت. 

ككل ملتز  بتنمية قدرة الموي ين ودبرتهم الت نيوة فو  مجواالت تحليول األسووا  والتغذيوة، البرنام  

 .الصعبةوبخاصة ف  األوما  

 

 وما زال جاريا بدأ التن يذ

 

أن يووودعم أذوووداف تنميوووة ال ووودرات فووو   للبرناااام ينبغووو   (ب-4

االسوووتراتيجيات علووو  مسوووتو  المنوووا،ق ب ووودر أكبووور مووون 

ال عاليوووة بوووالتركيز علووو  ال ووودرات المطلوبوووة للمرسسوووات 

الحكوميووة المنووو، بهووا تح يووق االسووتعداد للطوووار  وإدارة 

مثوول الهيئووة الو،نيووة للبحوووو البيئيووة والتأذووب  –المخووا،ر 

ند ووكالووووة الشوووورون للكوووووارو وإدارتهووووا فوووو  صوووووماليس

وعلوو  إدارات  –اإلنسووانية وإدارة الكوووارو فوو  بونتسنوود 

وون  التخطووي  فوو  قطوواع  التعلوويم والصووحة. وينبغوو  أن تُمك 

 

بالتعاون  المكتب ال طري

ما السلطات الحكومية 

المكتب اإلقليم  ف  و

 شعبةنيروب /

 البرامج/شعبة طوار لا

 مواف ة.

ووكالوة الهيئة الو،نيوة للبحووو البيئيوة والتأذوب للكووارو وإدارتهوا أدرج ت ديم الدعم لتنمية قدرات 

ويشر  موي و  .600443الممتدة لإلغاقة واإلنعاف  ف  العملية الكوارووإدارة الشرون اإلنسانية 

علوو  نحووو متزايوود فوو  الت ييمووات التوو  يوجههووا  تووا الهيئتووينفوو  صوووماليسند وبونتسنوود كل البرنااام 

 وشار  كسذما ف  التحليست الت  أجري  مردرا لسستجابات. البرنام 

مسواعدة لتنميوة  6010منوذ يووفر  البرناام  زال موا، يونيسوفكجزء من استراتيجية مشتركة ما الو

ف  صوماليسند وبونتسنود. وتركوز وحودات تنميوة ال ودرات فو   التعليمية والصحية سلطاتات القدر

 

 قيد التن يذ

 

 

 قيد التن يذ
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 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

تنميووة ال وودرات المكاتووب الحكوميووة موون تووول  مزيوود موون 

المسوورولية عوون جمووا المعلومووات والرصوود والوودعم الت نوو  

 بنهايوة عوا  للتدريب وأنشطة التغذية المدرسوية والتغذيوة. 

6013) 

 مجال التغذية المدرسية عل  الرصد وممان تح يق األذداف.

ووون ب ووودر ملمووووس  البرناااام يجوووب علووو   :5التوصاااية  أن يُحس 

مشوواورات  الخارجيووة بشووأن التحليوول وتخطووي  البوورامج واتخوواذ 

ال ووورارات واإلبوووسن عنهوووا بغيوووة تح يوووق مزيووود مووون الشووو افية 

وعلو  وجو   والمساءلة لد  أصحاب المصولحة الرئيسويين فيو .

 التحديد:

 

أن يسوتثمر المبوادرات ال ريبوة العهود  للبرنام ينبغ    أ(-2

المنوووتظم موووا الموووانحين والشوووركاء  بشوووأن التواصووول

المتعوواونين علوو  صووعيدي المكتووب ال طووري ومكاتووب 

المنووووا،ق، وذلووووك بإعووووداد اسووووتراتيجية لستصوووواالت 

والشراكة تحودد األنشوطة التو  يوتم مون دسلهوا تزويود 

الشووركاء بالمعلومووات بانتظووا  عوون التطووورات التووو  

تحدو ف  البرامج والمسائل الم ترنة بها، بودعم ت نو  

 بحلووول منتصووف عووا  المكتووب اإلقليموو  والم وور.  موون

6013) 

 

 المكتب ال طري.

 

 

 

 

دعم بوووووالمكتوووووب ال طوووووري 

ت ن  مون المكتوب اإلقليمو  

فوووووووووووو  نيروب /شووووووووووووعبة 

االتصووووواالت والسياسوووووات 

موووووا العامووووة والشووووراكات 

إدارة الخووووووواص/ال طوووووووا  

شوووعبة العسقوووات الخارجية/

العسقوووووات مووووووا الهيئووووووات 

المتعوووووووووووددة األ،وووووووووووراف 

 غير الحكوميةوالمنظمات 

 مواف ة جزئية.

عل  أن  ما زال من الممكون إددوال تحسوينات علو  االتصواالت، ولكنو  يأسوف ألن  البرنام يوافق 

ذذا التوصوية ال تراعو  بالكامول الخطووات المهموة التو  اتخوذذا المكتوب ال طوري مون أجول تحسوين 

 المشاورات ما الشركاء. وتشمل ذذا الخطوات ما يل :

 

المحليوة ووكواالت األموم  سولطاتاالستراتيجيات وع د دورات لسستعراض موا الوما  -

 عسا(؛أ أ-6والتوصية  6المتحدة والمنظمات غير الحكومية  انظر التوصية 

 ؛ينتعاونمشركاء الالع د اجتماعات فصلية ما  -

 ع د اجتماعات منتظمة ما وزارت  التعليم والصحة ف  صوماليسند وبونتسند. -

 ع د اجتماعات شهرية ما الجهات المانحة؛  -

 يونيسووفوال البرنااام ومووا االسووتراتيجية المشووتركة بووين منظمووة األغذيووة والزراعووة و -

بما فو  ذلوك إجوراء مشواورات بوين الوكواالت الوثسو وبوين  صمودلتعزيز ال درة عل  ال

 فريق األمم المتحدة ال طري، والجهات المانحة، والمجموعات؛

 ؛البرنام أدر  ف  الت ييمات الت  يوجهها  سلطاتومنظمات وإشرا  وكاالت  -

 ت ديم إحا،ات فيما بعد الت ييمات ألصحاب المصلحة الت نيين عل  مستو  مكاتب -

 

 وما زال جاريا  بدأ التن يذ
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 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

 المنا،ق وف  نيروب ؛  -  

 600443الممتدة لإلغاقوة واإلنعواف  إجراء مشاورات مجتمعية تسهم ف  وما العملية -

 (؛6016 مايو/أيار 

الجهووات المانحووة ووكوواالت األمووم المتحوودة بشووأن إعووداد العمليووة إجووراء مشوواورات مووا  -

 (.6016 مايو/أيار  600443الممتدة لإلغاقة واإلنعاف 

 ملتز  بإجراء حوار متواصل ما الشركاء لضمان فعالية وك اءة برامج . البرنام 

 

مووا  –رئيسوويا  ، بصوو ت  شووريكاللبرنااام ينبغوو   (ب-5

فوو  قيووادة مجموعووة األموون  –منظمووة األغذيووة والزراعووة 

الغذائ  المنشأة منذ عهد قريب ف  نيروب  وعل  الصوعيد 

( تيسير النظور فو  ،ائ وة مون 1الميدان  أن ي و  بما يل : 

ديووارات االسووتجابة ال صوويرة األجوول إلوو  الطويلووة األجوول 

لوذي تتيحو  المستندة إل  تحليول األمون الغوذائ  والتغوذوي ا

 اإلنوذار نظوا  وحدة تحليل األمون الغوذائ  والتغذيوة وشوبكة

( تحديد األدوار الت  يمكون 6؛ والبرنام بالمجاعة  المبكر

ومنظمووووة األغذيووووة والزراعوووووة  البرناااااام أن ي ووووو  بهووووا 

( ت اسووووم 3والشووووركاء اآلدوووورون فوووو  ذووووذا االسووووتجابات؛ 

التحليوووول ودطوووو  التن يووووذ والت ووووارير المرحليووووة والرصوووود 

لت يووويم بشوووأن برنوووامج المسووواعدة الغذائيوووة موووا الجهوووات وا

( اسووتخدا  المجموعووة كمنبوور للتوورويج 4ال اعلووة األدوور ؛ 

السووتراتيجيات بديلووة فوو  حالووة عجووز جهووة فاعلووة رئيسووية 

 بحلووول عون الوصووول إلوو  منوا،ق بعينهووا.  البرنااام مثول 

 (6013منتصف عا  

 

 للبرناام المكاتب ال طرية 

ومنظموووووووووووووة األغذيوووووووووووووة 

والزراعووووة بالتعوووواون مووووا 

الشوووركاء واألعضووواء فووو  

 مجموعة األمن الغذائ 

  مواف ة.

اندمج  المجموعة الساب ة للمساعدة الغذائية والمجموعة السواب ة للزراعوة  6016ف  فبراير/شبا، 

 وسووبل العووي  معووا لترل ووا مجموعووة األموون الغووذائ  التوو  واءموو  أدوار أعضووائها فوو  مجووال ت ووديم

أن بو 6016المشورة واإلبسن ما ،رائق البرامج الحالية. وأفادت وقي ة عمليوة النوداء الموحود لسونة 

الغوذاء، واالسوتثمار فو   علو صول األمن الغذائ  تشمل تحسين فرص الح أنشطة أعضاء مجموعة

  الن وود والغووذاء وال سووائم علووول حصووسووبل العووي ، ودعووم بوورامج شووبكات األمووان، وتوووفير فوورص ال

الحيوانووات الزراعيووة والبووذور واألدوات والسووماد وغيوور ذلووك. وتسووم  أنشووطة المجموعووة  احوواتول 

متعووددة السوونوات بووإجراء ت يوويم يتجوواوز االحتياجووات ال وريووة والموسوومية للسووكان فوو  الالموسوومية و

ومووا األزمووة: وبوسووا أعضوواء المجموعووة ت اسووم االسووتراتيجيات الراميووة إلوو  تعزيووز ال وودرة علوو  

   المجتمعات المحلية ف  يروف الشدة.ف صمودال

ل ودرة بشوأن ا البرناام ونيسوف ويت ترا االستراتيجية المشوتركة بوين منظموة األغذيوة والزراعوة وال

التحواد المنظمووات غيور الحكوميووة أن تعمول لجنووة  صوومودواسوتراتيجية ال وودرة علو  ال صوومودعلو  ال

الوونهج المتبعووة فوو  بنوواء ال وودرة علوو   إلعووادة ت يوويم 6013 عووا  األموون الغووذائ  مووا أعضووائها ،يلووة

التحليست الت  يجريها نظا  اإلنذار المبكور بالمجاعوة ووحودة تحليول األمون . ويجري ت اسم صمودال

ما أعضاء مجموعة  البرنام ووحدة تحليل ذشاشة األوما  ورسم درائطها ف   يةالغذائ  والتغذ

راحول األمون الغوذائ  وكي يوة تحديود أولويوات المتكامول لتصونيف م األمن الغذائ  لتعزيز فهم النظوا 
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 تقييم الحافظة القطرية للصومالالواردة في التقرير الموجز عن  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

وفو  إ،وار النوداء الموحود الجديود لوثسو  واالسوتعداد.االحتورازي التخطوي   االستجابات بما ف  ذلك 

سوووونوات سووووتعمل مجموعووووة األموووون الغووووذائ  علوووو  تسووووهيل الن وووواف بشووووأن ديووووارات االسووووتجابات 

تغطية المنا،ق لضومان تغطيوة أنشوطة األمون الغوذائ  رغوم ال يوود  واستراتيجياتها. كما ستستعرض

 الت  تحد من فرص الوصول. 

عل  نحو متزايد مناقشة ،رائق التحويل ف  تحليل استجابات  الموسمية يشار  فيهوا  لبرنام يدرج ا

 يونيسووفشووركاء دووارجيون. وسووتكمل االسووتراتيجية المشووتركة بووين منظمووة األغذيووة والزراعووة وال

فو  أنشوطت   البرناام ذذا التعاون عن ،ريق التنسيق بشأن ،رائق التحويول. وقود توسوا  رنام البو

وقورر المواصولة فو  إ،وار العمليوة  600621الطووار   عمليوةالمزمعة الخاصة بالن د وال سائم ف  

، وذلك رغم أن مستويات التن يذ ستتوقف علو  تووافر التمويول. 600443الممتدة لإلغاقة واإلنعاف 

 صويرة األجول باإلموافة إلو  أنشوطة الشمل العمليات ال يا  بأنشطة ترم  إل  معالجة المتطلبوات وت

 .صموداإلنعاف وبناء ال درة عل  ال

 

 

 

 ن ذت

 

 

E
R
-E

B
2
2
0
1
2
-1

1
2
9
3
A


