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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس التنفيذي الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتاا بموففي
برنامج األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس بفترة كافية.
مدير شعبة إدارة ورصد األداء:

السيد C. Kaye

هاتف066513-2197 :

مستشار البرامج ،فرع إدارة األداء وإعداد

السيد C. Martino

هاتف066513-3576 :

التقارير:
لالستفسار عن توفر وثائق المجلس ،يرجى االتاا بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)044202-9462 :
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الخلفية
-0

تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على توصييييات تقييم حافظة البرنامج القطرية إلندونيسييييا للفترة  .9002-9002ويقدر
التقييم المواءمة والتموضييا االسييتراتيجي لعمليات البرنامج؛ والعوامل المتعلقة بعملية اتخاذ القرارات االسييتراتيجية وجودة
هذه العملية؛ وأداء الحافظة ونتائجها .كما ينظر التقييم في وثيقة االسييييييتراتيجية القطرية للفترة  9002-9009والموضييييييوع
المركزي المتمثل في تنمية القدرات.

-9

وتد التحديات التي واجهها البرنامج في إندونيسيييييييا خال الفترة التي ياطيها التقييم على الطبيعة المتايرة النعدا
األمن الاذائي في كثير من البلدان المتوسييييييطة الدخل .ويعتري التقييم بالجهود التي بذلها البرنامج لتحويل طرائق عملياته
استجابة لالحتياجات المعقدة ولتاير اقتااديات المساعدة الدولية في هذه البيئات .وتعتري اإلدارة بأوجه النقص فيما تحقق
حتى اآلن.

-2

ويسييييير البرنامج أن يالحظ النتيجة التي خلص إليها التقييم والقائلة بأن البرنامج ،على الرغم من القيود الشيييييديدة على
التمويل ،حقق تقدما ً اسيييييتراتيجياً هاماً في إندونيسييييييا وأحد تحوالً كبيراً في دوره وصيييييورته .وأدى ذلك إلى يادة أهمية
الحافظة بالنسبة الحتياجات البلد اإلنسانية واإلنمائية.

-6

وتعتري اإلدارة بأن هذا التقد لم يكن متماثال في جميا مجاالت الحافظة .وفي حين أن بعض الميادين شييييييهدت تقدماً
جيدا ،ومن ذلك تحليل الهشاشة ورسم خرائطها والتاذية المدرسية ،فإن المدونة التشايلية قد حدت منها في بعض المجاالت
المشاركة المباشرة في توريد األغذية .بيد أن بدائل لذلك قد فهرت في صورة نقدية وقسائم ومن الجاري استكشافها .كما تم
تعيين تحديات في مجا تاميم وتوسيا نطاق أنشطة "النماذج األولية".

-2

وترحب اإلدارة بنتائج التقييم وتوصياته ،فهي مفيدة بالنسبة للتخطيط في المستقبل لحضور البرنامج في إندونيسيا ما
تطور شييييييراكته ما الحكومة وما تزايد المواءمة بين عمله وعمليات التخطيط الوطنية .كما تسييييييهم نتائج التقييم في فهم
البرنامج لمالءمة ما يقدمه من دعم وما يأخذ به من نهج للتشارك ما حكومات البلدان المتوسطة الدخل.

-4

وتعرض المافوفة التالية التدابير المزمعة والجدو الزمني للتنفيذ.

3

4

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية إلندونيسيا ()2102-2119
جهة التنفيذ

التوصيات
التوصييييييية  :0ينبغي على المكتب القطري ،عملا على توضييييييي هيكل حافظته في إندونيسيييييييا

المكتب القطري

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ
موافق عليها جزئيا.

ومبرر ها المنطقي ،أن يخطط عم له وين فذه في فئتين اثنتين :تنمية ال قدرات المؤسيييييييسييييييي ية،

يمكن أن تؤدي الفئتان المقترحتان إلى انفاا خاطئ بين تنمية القدرات الموسمية والنماذج

والنماذج األولية.

األولية .فالنماذج األولية سابقة على الدعوة وتنمية القدرات ألنها تقيم الماداقية واألدلة.



ومن شييأن هذا التايينيف الواضيي أن ييسيير للمكتب القطري فهمه للتحديات وقيامه

ينباي ،كما يقترح التقييم أن تكون النماذج األولية مرتبطة بوضوح بتنمية القدرات المؤسسية

بوضا االستراتيجيات المالئمة .وتركز تنمية القدرات األساسية – وهي تشمل حالياً

ديسمبر/كانون األو

للمؤسسات المسؤولة ،على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والنواحي ،عن توسيا

أنشطة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها وأنشطة االستعداد لحاالت الطوارئ

9002

نطاق النماذج األولية وإدماجها في البرامج والميزانيات المحلية .والمكتب القطري آخذ في

والتايييدي لها – على تعزيز قدرات المؤسيييسيييات ذات الايييلة والموففين المعنيين

اعتماد هذا النهج وسيدرجه بوضوح في عمليته القادمة التي ستبدأ عا .9004

على المسييييتوى الوطني ومسييييتوى المقاطعات بل وحتى مسييييتوى النواحي ،حسييييب

أنهى المكتب القطري والحكومة وإحدى المؤسسات األكاديمية مؤخراً استعراضاً استراتيجيا

االقتضيييياء .أما أنشييييطة النماذج األولية  -وهي حالياً الاذاء مقابل إنشيييياء األصييييو
وتاذية األ والطفل والتاذية المدر سية – فينباي أن تركز على وضا ا ستراتيجيات
تسيييتند إلى األدلة لتقديم الدعم على مسيييتوى المسيييتفيدين ،وهي اسيييتراتيجيات يمكن
للوكاالت الوطنية من القطاعين العا والخاص اعتمادها وتوسييييييييا نطاقها ،وعلى




التنفيذ

لألمن الاذائي والتاذوي ،واستفيد في ذلك من مدخالت مجموعة واسعة من أصحاب
المالحة من القطاعين العا والخاص .وستسترشد العملية الجديدة بنتائج هذه الدراسة.
طــُــلب من جميا وحدات المكتب القطري أن توثق النهُج التي تأخذ بها إ اء تنمية القدرات.

وينباي أن تحدد برامج تنمية القدرات المؤسسية ما يلي :النهج الذي يتبا إ اء تنمية

تحليل الهشاشة ورسم خرائطها وفي االستعداد لحاالت الطوارئ والتادي لها .وستمكن هذه

القدرات؛ واالسيييييتراتيجية التي تسيييييتخد في الدعوة والتوعية؛ وكيفية رصيييييد تنفيذ

التقديرات من العمل ما أصحاب المالحة على تحسين تحديد سبيل السير قدما.

االستراتيجية واإلبالغ عنها.

كــُــلفت الوحدات التي تدير النماذج األولية بوضا خطط توسيا النطاق .ويعمل مديرو

وينباي أن تحدد أن شيييييييطة النماذج األولية ما يلي :نطاق التدخل والتوسييييييييا المعتز

المكتب القطري في جاكرتا ما راسمي السياسات على وضا الحاائل الوفيفية للنماذج

لنطيياق التييدخييل في نهيياييية المطيياي وكيفييية تحقيقييه؛ وأدوار البرنييامج في التنفيييذ

األولية .غير أن أسلوب اإلدارة الالمركزية في إندونيسيا يمكن أن يشكل تحدياً ألن لدى

الميداني؛ والطرائق واألدوات والنُهج التي يتعين وضيييييييعها والتدليل عليها والدعوة

المؤسسات على المستوى دون الوطني درجة عالية من االستقال الذاتي في تنفيذ السياسات

لها؛ وكيفية االضيييييطالع بتنمية القدرات؛ وفعالية تكاليف النموذج األولي وأنشيييييطة

الوطنية.

التوسيا النهائي لنطاقه؛ واستراتيجية الدعوة والتوعية التي ستستخد لكفالة الفعالية

تشمل التدابير في هذا المجا ما يلي:

للخروج التدريجي.

 تحديد استراتيجيات البرنامج للخروج التدريجي من األنشطة في المدارس التي تنفذ
برامج الوجبات المدرسية ،على أن يتم تسليم المسؤولية إلى الحكومات المحلية بعد
سنتين؛

فبراير/شباط 9002

أبريل/نيسان 9002

أنجزت
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استهال استراتيجية لتنمية القدرات لجعل ذلك ممكنا.

تقرر إجراء تقديرات القدرات الوطنية في عا  9002باية رصد وتقييم عمل البرنامج في

للسييياسييات؛ ومؤشييرات الرصييد وطرائقه؛ واسييتراتيجية البرنامج ومخططه الزمني

أنجزت

جهة التنفيذ

التوصيات

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ
 جما بيانات التكلفة لتوفير مدخالت منتظمة لتحليالت فعالية التكلفة؛

التنفيذ
فالياً اعتباراً من
يناير/كانون الثاني
9002

 إجراء تقدير للقدرات الوطنية باستخدا نهج النظم لتحسين نتائج التعليم لتوفير قاعدة
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مايو/أيار 9002

للمشورة حو تعديالت السياسات؛
 وضا استراتيجية للدعوة بعد االنتهاء من التقدير الذي يستخد نهج النظم لتحسين نتائج

يونيو/حزيران 9002

التعليم.
التوصيييية  :2ينبغي على المكتب القطري أن يضيييس اسيييتراتيجية لييياملة لتنمية القدرات لكل من

المكتب القطري

موافق عليها.

قطاعات تحليل هشالة األوضاع ورسم خرائطها ،واالستعداد لحاالت الطوارئ والتصدي لها،

طــُــلب من جميا الوحدات وضا استراتيجية لتنمية القدرات؛ وسيكتمل ذلك خال األشهر

وتغذية األم والطفل ،والتاذية المدرسية.

الستة المقبلة.



وينباي أن تكون كل استراتيجية مدعومة بخطة للموارد وأن تتضمن ما يلي :تحليل

تحقق بعض التقد فعالً في وضا استراتيجيات تنمية القدرات .من ذلك مثالً أن وحدة

أصيييييييحاب المايييييييلحة؛ والرلية والنواتج المتوقعة؛ والنهج واألدوات لتقييم كل من

االستعداد لحاالت الطوارئ والتادي لها في المكتب القطري قاربت االنتهاء من وضا خطة

الشيييييركاء المباشيييييرين؛ وأنواع التدخالت ،والتي ينباي أن تسيييييتال الميزة المقارنة

ألربا سنوات مشتركة ما الوكالة الوطنية إلدارة المخاطر .وقد عملت وحدة تحليل الهشاشة

المتوفرة لدى البرنامج وأن تطورها ،وأن تعمم المنظور الجنسييييييياني؛ والشيييييييركاء

ورسم خرائطها التابعة للمكتب القطري ما وكالة األمن الاذائي على تنظيم تنمية القدرات،

االسيييييتراتيجيون في التنفيذ؛ ومؤشيييييرات وعمليات التقد ؛ وعمليات التفكير والتعلم؛

وتأمين التمويل لها ،في مجا رصد األمن الاذائي على مستوى المقاطعات وعلى المستوى

وتنمية القدرات ذات الالة والال مة لموففي المكتب القطري أنفسهم.

الوطني .كما تعمل وحدة البرامج ما حكومات النواحي على تحديد الثارات في القدرات

يونيو/حزيران 9002

التنفيذ على أساس جار

الخاصة بالتاذية المدرسية.
التوصييييية  :2ينبغي أن يضييييس المكتب القطري اسييييتراتيجية ليييياملة للدعوة والتوعية لكل من

المكتب القطري

موافق عليها.

قطاعات تحليل هشالة األوضاع ورسم خرائطها ،واالستعداد لحاالت الطوارئ والتصدي لها،

عمالً على تكميل استراتيجيات تنمية القدرات (أنظر التوصية  ،)9كــُــلفت وحدات األعما

وتغذية األم والطفل ،والتغذية المدرسية.

بوضا استراتيجية شاملة للدعوة والتوعية وتأمين الموارد.



يونيو/حزيران 9002

ألغراض االنخراط السيياسياتي الفعا  ،ينباي أن تتضيمن كل سيياسية ما يلي :تحليل
أصحاب المالحة ،وتحديد راسمي السياسة – على جميا المستويات – الذين يتعين
التأثير عليهم؛ ودور الشيييركاء ،بما في ذلك الشيييركاء الفاعلون في المجتما المدني؛
والتايرات في السياسة واللوائ والموارد والممارسة ،مما ينباي الدعوة له؛ والنهُج
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية إلندونيسيا ()2102-2119
جهة التنفيذ

التوصيات

التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

التي سييتسييتخد  ،والتي ينباي أن تسييتال الميزة النسييبية للبرنامج وأن تعمم المنظور
الجنسيييييياني؛ وكيف يمكن للبرنامج أن يقو بدور الجاما والوسيييييييط بين الحكومات
والقطيييياع الخيييياص والمجتما المييييدني والوكيييياالت الييييدولييييية األخرى؛ والخطط
والمؤشرات الال مة لقياس التقد المحر  .وينباي أن تكون كل استراتيجية مدعومة
بخطة للموارد.
التوصيييييييييية  : 4ينبغي على المكتييب القطري ،عييدعم من المكتييب اإلقليمي ومن المقر ،أن يبييذ

المكتب القطري

موافق عليها.

للتغذية المدرسيييييييية جهودا وموارد مكافئة لما يبذله من جهود وموارد ألنشيييييييطة تغذية األم

سيواصل المكتب القطري تركيزه على التاذية المدرسية من خال البرنامج القطري الحالي.

والطفل.

ومن المتوقا من تقدير أنشطة التاذية المدرسية باستخدا نهج النظم لتحسين نتائج التعليم أن



يتطلب تنفيذ هذه التوصيييييية توفير عدد كاي من الموففين؛ واسيييييتراتيجية أوضييييي

يرشد تاميم أنشطة التاذية المدرسية في المستقبل وخاصة استراتيجية الدعوة التي يأخذ بها

لتنمية القدرات للتنفيذ على مسييييييتوى النواحي؛ واسييييييتراتيجية للدعوة تسييييييتفيد على

المكتب القطري .ونظراً ألن برنامج التاذية المدرسية قد نضج وستسلم مسؤوليته إلى

المسيييييييتوى الوطني من التحمس المحلي الييذي تولييده النهُج المعمو بهييا في مجييا

الحكومات المحلية ،فإن البرنامج سيركز على إقناع صناع السياسة على المستوى الوطني

التاذية المدرسية.

ومستوى المقاطعات بدعم برنامج التاذية المدرسية على نطاق أكبر.
ستوضا استراتيجية شاملة للدعوة وتنمية القدرات في مجا التاذية المدرسية.

التوصيييييية  : 2ينبغي على المكتب القطري أن يلتمس التمويل ،عدعم من ليييييعبة الشيييييرا ات مس

المكتب القطري بدعم من

موافق عليها.

القطاع الخاص ،ألغراض إجراء مزيد من البحوث عغية تحديد التعزيزات الممكنة الستراتيجيته

شعبة الشراكات ما القطاع

هناك دراسة جارية تقارن بين "التعليم فقط" و "التعليم المقترن بواحد أو اثنين من األغذية

لتغذية األم والطفل ،استناداا إلى تقييم آثار الن ُهج المستخدمة حتى اآلن.

الخاص

التكميلية".



الاذائية مقابل التعليم والترويج لتايير السلوك؛ والتدخالت أثناء موسم الجدب مقابل

والتاذوي .وجرى استئجار معهد بحو لضمان استقال الدراسة أكاديميا .وحدد هذا

الفايييييييو األخرى؛ والتييدخالت المحييددة للتاييذييية مقييابييل التييدخالت المركزة على

االستعراض أن شبكات األمان في إندونيسيا ال تال إلى جميا المحتاجين وهي ال تراعي

التاذية.

االعتبارات التاذوية .وأوصى التقرير إدراج الحاو على التاذية التكميلية الماذية في
شبكات األمان القائمة .كما وجدت الدراسة أن نماذج البرنامج األولية تعطي دروساً هامة
واعترفت بما لدى البرنامج من ميزة مقارنة في هذا المضمار.

مارس/آذار 9002

أنجزت

WFP/EB.1/2015/5-B/Add.1

وينباي أن تقارن هذه البحو بين آثار مختلف مجموعات التدخالت ،مثل المنتجات

في عا  ،9006أجرى المكتب القطري والحكومة استعراضاً استراتيجياً لألمن الاذائي

يونيو/حزيران 9002

جهة التنفيذ

التوصيات

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ
سينظر البرنامج في نتائج التقرير ،بما في ذلك االقتراح المتعلق بعقد منتدى في إطار حركة

التنفيذ
يونيو/حزيران 9002

توسيا نطاق التاذية ،باية تحسين تحديد دور القطاع الخاص في معالجة انعدا األمن الاذائي
والتاذوي.
التوصية  : 6ينبغي على المقر أن يعزز نظمه الخاصة عالرصد واإلعلغ وجعلها أ ثر صلة ععمل

شعبة إدارة ورصد األداء

البرنامج في إندونيسيا والبلدان المماثلة.
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موافق عليها.
يتطلب شكل التقارير الموحدة عن المشروعات اإلبالغ عن الحاائل والنواتج .وهو يتضمن

ينباي تنقي القالب الخاص بالتقارير الموحدة عن المشروعات بحيث يمكنها اإلبالغ

قسماً موسعاً عن تنمية القدرات واالستدامة وتسليم المسؤولية ،إلى جانب توجيهات محسنة

عن اإلطار المنطقي للعملية ،حيثما يقتضيييييييى ذلك؛ واسيييييييتراتيجيات تنمية القدرات

تتعلق باإلبالغ عن هذه المسائل.

والدعوة المحددة للعملية؛ وإمكانية االسيييييييتمرار التقنية والمؤسيييييييسيييييييية للعملية ،ما

كجزء من اتجاه جار في البرنامج ككل نحو تحسين اإلبالغ على مستوى المشروعات ،تم

ربطها ،حسيييييييب االقتضييييييياء ،بالفوائد المتعلقة باألمن الاذائي والتاذوي والفوائد

توجيه االهتما إلى تعزيز اإلبالغ عن النتائج باية التقاط الروابط بين المدخالت والنواتج

المتاييييلة بذلك والمقدمة للمسييييتفيدين من النماذج األولية؛ والمسيييياهمة في األهداي

والحاائل المتعلقة بكل هدي استراتيجي .وفي إندونيسيا ،سيتحقق التوا ن لهذا العمل وبفعل

االستراتيجية للبرنامج؛ واالمتثا لسياسات البرنامج ذات الالة ،والسيما السياسات

االنتقا إلى حافظة قطرية متعددة السنوات ستتم بالتماشي ما األهداي الوطنية.

أنجزت

التنفيذ على أساس جار

في مجاالت التاذية والتاذية المدرسية وتنمية القدرات والمساواة بين الجنسين.
التوصييية  :7ينبغي على البرنامج ،طوا فترة اعقائه لمكتبه القطري في إندونيسيييا ،أن يضييمن

المكتب القطري بدعم من

موافق عليها.

له الحد األدنى األساسي من الحضور التشغيلي وأن يتكفل عذلك.

إدارة تسيير العمليات

نق المكتب القطري مالك الموففين بتخفيض عدد الموففين الدوليين والتركيز على تنمية



ويمكن أن يتألف هذا الحضييييور من عدد أقل من الموففين الدوليين ما يادة نسييييبة

القدرات .ويجري العمل على تعيين استشاريين دوليين كبار وموففين وطنيين يتمتعون

الموففين اإلندونيسيين من الذين يتمتعون باألقدمية والخبرة ،على أن يستكملوا عند

بمؤهالت عالية باية تدعيم عالقات البرنامج ما الجهات النظيرة .غير أن قيود التمويل ال

الحاجة بكبار الموففين الدوليين أو باسيييتشييياريين محليين .وينباي للمكتب القطري،

تسم باستخدا عقود الـ  09شهراً على أساس واسا.

على األقييل خال الفترة المتبقييية من البرنييامج القطري ،أن يضيييييييم بين موففيييه

وتتفق عملية "تحديد الحجم المناسب" هذه ما استعراض حضور المكتب القطري ونموذج

أخاائيين في مجالي تنمية القدرات والتاذية المدرسية يعملون بكامل الوقت .وليس

التشايل ،والذي حدد الخيارات أما حضور البرنامج ونماذجه التشايلية على المستوى

هنياك ميا ييدعو إلى ييادة عيدد الموففين .وينباي أن يكون جميا التقنيين متمتعين

القطري ،وتحسين كفاءة المكاتب القطرية وفعاليتها وقدراتها.

بييالمؤهالت الال ميية في مجييا تنمييية القييدرات .وينباي أن تكون مييدة عقود جميا
الموففين  09شهراً على األقل.

أنجزت

اتخذت حكومة إندونيسيا خطوة غير مسبوقة تتمثل في تمويل العملية لمدة أربا سنوات .غير
أن التمويل الخارجي ال يزا قاير األجل ودون المستوى المطلوب للنجاح.
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التوصيات


جهة التنفيذ

التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

ويعتبر توفير التمويل لهذا الارض مسيييييؤولية مؤسيييييسيييييية تقا على عاتق البرنامج
ويرج أن يتطلب مزيجاً غير تقليدي من المايييييادر ،من قبيل التمويل من الحكومة
المانحة والقطاع الخاص ،باإلضييافة إلى الماييادر المعتادة للتمويل الثنائي والمتعدد
األطراي ،ما احتما إضافة ماادر جديدة إليها.

التوصيييييييية  :8فيما عدا حاالت الطوارئ من المسيييييييتو  ،2ينبغي أال يقوم البرنامج عاإلمداد

المكتب القطري بدعم من

موافق عليها جزئيا.

عاألغذية أو توزيعها ،عما في ذلك منتجات التغذية التكميلية ،في إندونيسيا

شعبة السياسات والبرامج

بدأ المكتب القطري عملية االبتعاد عن تو يا األغذية باورة مباشرة .على أن اإلدارة تدرك

بدعم من المكتب اإلقليمي ومن المقر ،ينباي على المكتب القطري أن ينهي تدريجياً

واالبتكار والمكتب اإلقليمي

أن الحكومات على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والنواحي ،في حكمها على

مشييييياركته المباشيييييرة في توريد أو تو يا األغذية ومنتجات التاذية التكميلية بمجرد

آلسيا (بانكوك)

ماداقية مشورة البرنامج الخاصة بالسياسات ،تستند إلى األنشطة المحلية الخاصة بالوجبات



التمكن من وضا ترتيبات بديلة لذلك.

المدرسية وبتاذية األ والطفل ،وهي األنشطة التي يتميز بها البرنامج عن الدعاة اآلخرين.
كما تالحظ اإلدارة أن قدرة البرنامج على رعاية تطوير أغذية تكميلية مبتكرة في إندونيسيا
ستكون محدودة إذا لم تتوفر لديه القدرة الشرائية.
وما ذلك فإن المكتب القطري يقو حالياً بوضا استراتيجية إلنهاء تو يا األغذية تدريجياً،
وتشمل هذه االستراتيجية ما يلي:
 استخدا النقد والقسائم في جميا أنشطة المساعدة الاذائية من أجل إنشاء األصو ؛

أنجزت

 نقل أنشطة التاذية المدرسية إلى السلطات المحلية باستخدا الدعم النقدي الذي يقدمه

يونيو/حزيران 9004

البرنامج – وتأخذ بهذا النموذج حالياً جميا المدارس في بابوا و 00مدارس في نوسا
تيناارا تيمور  .وستكون جميا أنشطة التاذية المدرسية تحت اإلدارة الوطنية خال
سنتين؛
 االنتقا إلى القس ائم في أنشطة تاذية األ والطفل .وسيدار ذلك على أجل طويل لضمان

WFP/EB.1/2015/5-B/Add.1

االندماج الفعا في شبكات األمان االجتماعي القائمة.

نهاية عا 9002

التوصيات

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

التوصييييية  :9عدعم من لييييعبة السييييياسييييات والبرامج واالعتكار والمكتب اإلقليمي ،ينبغي على

المكتب القطري بدعم من

موافق عليها.

المكتب القطري أن يجري تقديراا عاجلا ومتعمقاا لعمله في مجا الغذاء مقاعل إنشيييياء األصييييو

شعبة السياسات والبرامج

يجري حالياً استعراض داخلي لمواقا المساعدة الاذائية من أجل إنشاء األصو  :تم تعيين

لتحديد فعالية النهُج التي يسييتخدمها من حيا التكلفة واسييتدامتها وإمكانية تكرارها ،وللب في

واالبتكار والمكتب اإلقليمي

استشاري لقيادة االستعراض وقامت فرق الباحثين بزيارة  02موقعا.

ما إذا ان هناك ما يبرر مواصلة أنشطة الغذاء مقاعل إنشاء األصو .

آلسيا (بانكوك)



أدرجت توصيات التقييم وتوصيات االستعراض الداخلي في المقترح الناج الذي قدمه

وينباي أن يتضيييييييمن التقدير تحقيقاً متعمقاً لألمن الاذائي ذي الايييييييلة وللمتايرات

المكتب القطري إلى صندوق التكيف ما تاير المناخ وفي مقترحه المقد إلى حساب تحدي

المؤسيييييييسيييييييية والبيئية في ما ال يقل عن  90موقعاً قد فيها البرنامج الدعم ألعما

األلفية إلندونيسيا .ويشمل المقترحان ما يلي :النقد بدالً من تو يا األغذية؛ إدراج الدروس

الاذاء مقابل إنشيياء األصييو خال الفترة المسييتعرضيية .وفي أعقاب هذه الدراسيية،

المستفادة؛ األخذ بنهج أعم إ اء إدارة الموارد الطبيعية ما مجموعة أوسا من الشركاء.

التنفيذ

نهاية عا 9006

WFP/EB.1/2015/5-B/Add.1

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية إلندونيسيا ()2102-2119

التنفيذ على أساس جار

ينباي أن تسييتند أية توصييية بمواصييلة دعم أنشييطة الاذاء مقابل إنشيياء األصييو إلى
القبو بأن البرنامج لن يقو هو نفسه باإلمداد باألغذية أو بتو يعها.
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