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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

A 

 

 جلنة الربنامج
 

 الدورة السادسة عشرة بعد املائة

 4102نوفمرب/تشرين الثاني  7-3روما، 

التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي لتنسيق اجملموعة املعنية 

 الغذائيباألمن 

 موجز

 
( CL145/6)ب( من الوثيقة 42وصيات الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )الفقرة ع تمتاشيا م 

املتعلقة بطرائق حتقيق وفورات يف التكاليف مع ضمان الوصول إىل املعلومات الواردة يف تقارير التقييم، ُتعرض هذه 

يف حني أن تقرير التقييم ُمتاح بكامله على  األغذية والزراعة )الفاو( منظمةيقة  كموجز شامل مرتجم إىل لغات الوث

 ا.املوقع اإللكرتوني للفاو اخلاص بالتقييم باللغة األصلية اليت ُأعّد به
 

 التوجيهات امللتمسة من جلنة الربنامج
 

قد ترغب جلنة الربنامج يف اإلعراب عن آرائها وتقديم توجيهاتها حول املسائل الرئيسية الواردة يف تقرير  

 لتوصيات وإجراءات املتابعة اليت اقرتحتها.لاإلدارة  استجابةالتقييم وحول 

 

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل
 

 مكتب التقييم لدى برنامج األغذية العاملي، مديرة ،Helen Wedgwoodالسّيدة 
helen.wedgwood@wfp.org 

 مدير، مكتب التقييم لدى منظمة األغذية والزراعة Masahiro Igarashiالسيد 
Director@fao.org-OED 

 
 

mailto:helen.wedgwood@wfp.org
mailto:helen.wedgwood@wfp.org
mailto:OED-Director@fao.org
mailto:OED-Director@fao.org
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التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي 

العمل اإلنساني  يف جمال لتنسيق اجملموعة املعنية باألمن الغذائي

(4112-4102) 

 املوجز التنفيذي

 

  

األغذية والزراعة لألمم  منظمة

 ةاملتحد

 مكتب التقييم
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 االستعراض العام لمصادر التمويل الذي أجراه فريق الدعم العالمي التابع لمجموعة األمن الغذائي (غير منشور). ))1((
  ./http://fts.unocha.orgخدمة التتبع المالي في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، المتاحة على العنوان اإللكتروني التالي:  ))2((
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43395 )Chi-Square 

50.497 df=28 p<0.006.(  
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