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 موجز تنفيذي

  توصية. 15قدم المراجع الخارجي في تقريره عن برنامج التغذية المدرسية 

 عزز وبتوصياته التي ستالبرنامج  برنامج التغذية المدرسية في عنترحب اإلدارة بتقرير المراجع الخارجي و

ات وستساعده على تحسين التقيد باإلجراء ،بطريقة اقتصادية وكفوءة وفعالة البرنامج هذاإلدارة  البرنامجقدرات 

 والمبادئ التوجيهية واألدلة اإلرشادية.

 ت الخارجيعلى توصيات مراجع الحساباالمحددة الردود وثيقة وترد في ال. 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   يالمراجع الخارجتقرير على التوصيات الواردة في  برنامجالإدارة يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما برد 

 ، وأن تؤيد تقديم الوثيقة إلى المجلس التنفيذي لإلحاطة.برنامج التغذية المدرسية عن

 المشورة مشروع

  المجلس ، تشير لجنة المالية على األغذية العالمي الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامجوفقا للمادة

رنامج بالمراجع الخارجي عن تقرير د اإلدارة على التوصيات الواردة في التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما بر

 .التغذية المدرسية



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 K. Crossley السيد

 مدير نائب

  القطريةقدرات التعزيز المساعدة التقنية و دائرة

 2964-6513 06: الهاتف رقم

 S. Laughton ةالسيد

 رئيسية

 وحدة شبكات األمان والحماية االجتماعية

 256757788790+: الهاتف رقم

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 

 المدرسية التغذية برنامج عن الخارجي الحسابات مراجع تقرير توصيات على اإلدارة رد

 

 مقدمة

يات توصااا. ومن شاااتن تن يذ المدرساااية التغذيةفي مجال البرنامج عمليات  عنالخارجي الحساااابات مراجع  ترحب اإلدارة بتقرير -1

ساااا مة في والمفي تن يذ وتقديم المسااااعدة التقنية لبرامل التغذية المدرساااية  البرنامجقدرات أن يعزز الخارجي الحساااابات مراجع 

 القضاء على الجوع في جميع أنحاء العالم.

 .المعني بشبكات األمان والحماية االجتماعيةالبرنامج فريق  اي أعد تال ودالرد وترد في المص وفة المرفقة -2

 

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2016 حزيران/يونيو 17-13روما، 

 : عامتوزيعال

 2016مايو/أيار  16 التاريخ:

 ليزيةكاللغة األصلية: اإلن

 من جدول األعمال 6البند 

  WFP/EB.A/2016/6-F/1/Add.1  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجموقع  علىوثائق المجلس التن يذي تتاح 

http://executiveboard.wfp.org/
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 التغذية المدرسية برنامج عن الخارجي الحسابات مراجع تقريررد اإلدارة على توصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات المراجع الخارجي

 المانحين مع االنخراط مواصلة للبرنامج يمكن: )أ(1 التوصية

 نويمك المدرسية؛ التغذية برنامل تمويل فجوة لسد الخاص والقطاع

 المخاطر لسجل وفقا   التخ ي ية، اإلجراءات أولويات تحديد أيضا  

 ماسالت طريق عن التمويل بيئة صعوبات على للتغلب المؤسسية،

 .األطراف متعدد تمويل

 الشراكة إدارة

 والدعوة والحوكمة

 اتوتتيح المسا م. السنوات متعددالاألطراف و متعددال التمويل زيادة إلى الدعوة البرنامج يواصل

 يصاللتين يحتاج إليهما لتخص والقدرة على التنبؤ المرونة للبرنامج المخصصة وغير المقيدة غير

 ينانحالم مع أيضا   البرنامج ويعمل. المدرسية التغذية مثل السنوات متعددةال على األنشطة الموارد

المناطق و عيةيضاالمو المجاالت في جديدة تمويل مصادر لتحديد ينالتقليدي وغير ينالتقليدي

 .واإلضافية القائمة الجغرافية

 وقد. ائيواإلنم اإلنساني التمويل مستقبل حول مكث ة إلى مناقشات الحالي العالمي السياق أدى وقد

 يف بما التنمية المستدامة، وأ داف من أجل التنمية بالتمويل متصلة أحداث في البرنامج شارك

من  لالتموي إدماج إلى الحاجة على التشديد البرنامج ويواصل. للعمل اإلنساني ةالعالمي القمة ذلك

 .يةوالمناخ ةواإلنساني ةاإلنمائيالمجاالت  تمويل في والتغذية الغذائي أجل األمن

 على عوةوالد والحوكمة الشراكة إدارةتعمل  القطري، االستراتيجي التخطيط نهل لتن يذ واستعدادا  

 هاطفي خط ودمجها التبرعات لجمع استراتيجيات تصميم في القطرية المكاتب لدعم أدوات إعداد

 لتعبئة لكذ في بما مبتكرة، تمويل آليات أيضا   البرنامج يستكشف سوفو. القطرية االستراتيجية

 .التنميةمن أجل  موارد

 2016نهاية عام 

 يف ال علية والن قات األنشطة ميزانية رصد يمكن :)ب(1التوصية 

 يف الميزانية عمليات ومراقبة رصد لزيادة المدرسية التغذية إطار

 والمكاتب البرازيل في االمتياز مركز وفي البرنامج مقر

 .القطرية المكاتب/اإلقليمية

سبال  المجلس مع بالتشاور أن تحدد اإلدارة تتوقع المالي الجاري، اإلطار استعراض خالل من ةناشعبة المالية والخز

 .النشاط حسب المالية الن قات عن البرنامج إبالغ لتعزيز

 2018عام 

 المؤسسي اإلبالغ أداة يحسِّن أن البرنامج لمقر يمكن(: ج)1 التوصية

 كل ةت عن لإلبالغ القطرية المكاتب إلى مؤسسي توجيه تقديم ويمكن

 السنة في ط ل لكل المدرسية التغذية

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 البرنامج عمليات كل من يدعم التكل ة إطارا أوسع نطاقا لتحليل والشركاء البرنامج يضع

 امع سياسة مع تمشيا في السنة، ط ل لكل التكاليف اإلطار يشمل وسوف. الحكومية والبرامل

 .ةلتكل ل الوطنية والتقييماتنطاقا  وسعاأل وال وائد التكاليف تحليل أدوات وكذلك ،2013

 2016نهاية عام 
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 التغذية المدرسية برنامج عن الخارجي الحسابات مراجع تقريررد اإلدارة على توصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات المراجع الخارجي

 يف الحاليين الموظ ين مالك استعراض للبرنامج يمكن: 2التوصية 

 من العمل احتياجات مع ومواءمته المقر في المدرسية التغذية وحدة

 .يةالوظي  والمعايير الميزانية في المرصودة/المالية المعايير حيث

 التخصيص لجنة

 للموارد االستراتيجي

 ططخ وتعدل األنشطة واإلدارة، تستعرض اإلدارات البرامل دعمالميزانية السنوية ل مناقشة قبل

 ططخ ودائما  ما تتجاوز. المؤسسية بك اءة أكبر بمسؤولياته الوفاء من البرنامج لتمكين إن اقها

 تغيرا  بسيطا  في الدورات واإلدارة البرامل دعم ميزانية وشهدت. المتاحة الميزانية اإلدارات

 وفوس. الميدانية األولوية لالحتياجات والتعديالت وأعطت الزيادات الثالث األخيرة؛ السنوية

تخاذ قرار ا عند للموارد االستراتيجي التخصيص لجنة إلى استثمارية حاالت تقديم اإلدارة تواصل

 إجراءات ضتستعر   وسوف واإلدارة، البرامل لدعم الشحيحة الموارد تخصيص كي ية بشتن

 جالبرنام وسيركز. للبرنامج المتاحة المحدودة الموارد من القصوى االست ادة لضمان الميزانية

 .القطرية للمكاتب والبرمجة التشغيلي احتياجات الدعم تلبية على الموظ ين قدرات

 2017عام 

 حصائل مؤشرات لتحديد عملية إجراء للبرنامج يمكن(: أ)3 التوصية

 من محدَّد زمني إطار ضمن أمان كشبكة المدرسية التغذية ونواتل

 .ةالسياس تن يذ إلى المصلحة أصحاب كل دعوة في دوره تعزيز أجل

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 المساعدةو البرامل توجيه وتعزيز المدرسية التغذيةوتقييم  رصدإطاره ل بتحديث البرنامج يقوم

 طاريغطي اإل سوفو. 2013 عام سياسة مع بما يتماشى الوطنية، المدرسية التغذية لبرامل التقنية

 .االقتضاء عند أمان شبكةك المدرسية التغذية المحدث

 2016نهاية عام 

 المدرسية التغذية تدخالت خالل من جهود بذل يمكن(: ب)3 التوصية

 تحسينل( المنزلية الغذائية الحصص باستخدام األسري المستوى على)

 التصدي استراتيجية ومؤشر الغذائي االستهالك درجة مؤشرات أداء

 أجل من فيها، المؤشرين تدني إلى التقارير أشارت التي البلدان في

 .رال ق فجوة وتضييق الغذائي األمن تحسين في المسا مة تعزيز

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

سيغطي إطار الرصد والتقييم الحصص الغذائية المنزلية حسب االقتضاء، وسيشتمل على توجيه 

 .التصدي ةاستراتيجي مؤشرو رجة االستهالك الغذائيومتى ينبغي استخدام د حول كيف

 2016نهاية عام 

 تكوين أجل من وتحليلها البيانات من مزيد جمع يمكن: 4 التوصية

 ةمقارن المدرسية التغذية على البرنامج إن اق أنماط عن أشمل صورة

 ياتميزان وسياسات البلد، في الدخل وحالة عليها، الحكومي باإلن اق

 .وأولوياتها البلدان

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

. ذلكب البيانات جمع ونظم الموظ ين من الموارد سمحت إذا المقترحة التوصية البرنامج سين ذ

 البيانات جمع في للمساعدة جدد جديدة وشركاء أدوات تحديد على أيضا   البرنامج يعمل وسوف

 .وتحليلها

 2017نهاية عام 

 وثيقة لوضع األولوية يعطي أن البرنامج لمقر يمكن: 5 التوصية

ثة استراتيجية  .الطوارئ سياقات في المدرسية التغذية بشتن محدَّ

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 ألمانا وشبكات المدرسية بشتن التغذية الجارية الدراسات وتوصيات استنتاجات مع بما يتماشى

 .توجيهاته ويحدثها البرنامجسوف يستعرض  الطوارئ، حاالت في

 2017منتصف عام 
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 آخر موعد للتنفيذ رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات المراجع الخارجي

 عن معلومات جمع في ينظر أن للبرنامج يمكن(: أ)6 التوصية

 تنسيقبال دوريا   واالستبقاء والمواظبة لاللتحاق التكميلية المؤشرات

 على المدرسية للتغذية اإلرشادي األثر تحديد أجل من الشركاء مع

 نبي ومقارنتها البيانات لجمع أيضا   ويمكن. التعليم إلى الوصول

 تقييم على يساعد أن البرنامج، من المعانة وغير المعانة المدارس

 .الحصائل

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 2016نهاية عام  التعليم حسب االقتضاء. وصول إلىالإمكانية سيغطي إطار الرصد والتقييم المحدث 

 عالقات لتعزيز األولوية إعطاء للبرنامج يمكن (:ب)6 التوصية

 تحقيق أجل من والشركاء األخرى المتحدة األمم وكاالت مع التآزر

 ةالمدرسي للتغذية منسقة آليات إنشاء في المتمثلة المرجوة األ داف

 .التعليم جودة وتحسين

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 والمنظمات المتحدة الجهات الشريكة في األمم مع والمواءمة شراكاته تعزيز البرنامج سيواصل

 .التعليمو االجتماعية مجالي الحمايةفي  الحكومية غير

 2017نهاية عام 

 الحصائل تتبع ويمكن مناسبة، مؤشرات وضع يمكن: 7 التوصية

 على سيةالمدر للتغذية المستمر األثر لتقييم متسقة بصورة وتحليلها

 .الجنسين بين المساواة

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

والتقييم المحدث التقدم بشتن تحقيق المساواة بين الجنسين، وخاصة فيما سيغطي إطار الرصد 

 لى التعليم.وصول إيتعلق بال

 2016نهاية عام 

 حسم ذلك في بما المشروعات، تن يذ تعزيز يمكن (:أ)8 التوصية

 كل مع المستمرة المتابعة خالل من التمويل،/اإلمداد خطوط قضايا

 يةالمدرس للتغذية المقررة التدخالت تن يذ أجل من المصلحة أصحاب

 .القطرية المكاتب مختلف في

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 وإدارة القطرية

 والحوكمة الشراكة

 والدعوة

 البلدان ينلتمك المواضيعي التمويل إمكانيات ويستكشف التمويل لزيادة الدعوة البرنامج سيواصل

 مقرر.  و وكمابشكل مستمر  تدخالت تن يذ من

 2017نهاية عام 

 هةوالج للبرنامج القطري المكتب بين المطابقة يمكن(: ب)8 التوصية

. أمريكيا   دوالرا   752 176 و و المسّوى، غير الرصيد بشتن المانحة

 تعبِّر بحيث القطري المكتب في الن قات إثبات عملية تعزيز ويمكن

 .التوزيع نقاط في مباشرة المستلمة العينية المسا مات عن بدقة

المكتب القطري في 

 كولومبيا

لم تكن  أو العينية السلع يتم استالم ولم دوالرا أمريكيا؛ 752 176مبلغا قدره  األمانة سوت

 تعزز اإلدارة وسوف. البرنامج إلجراءات قيد وفقا والمبلغ الذي أقر به كإيرادات. مطلوبة

 .التوزيع نقاط في مباشرة المستلمة العينية المسا مات تظهرل اإلجراءات

 ال ينطبق
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 آخر موعد للتنفيذ رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات المراجع الخارجي

 قابلة خطط إعداد االمتياز مركز/للبرنامج يمكن(: أ)9 التوصية

 عم المستمر الحوار إلى باالستناد حدة على بلد كل في للتن يذ

 نم المحلية المشتريات نسبة وتسريع لتحديد الوطنية الحكومات

 أجل من النساء، سيما ال الصغيرة، الحيازات أصحاب المزارعين

 .المدرسية التغذية برامل

دائرة  مركز االمتياز/

المساعدة التقنية 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 ععلى وض الشركاء مع و و يعمل القطري، المستوى على المقترحة التوصية البرنامج سين ذ

 .المدرسية للوجبات أفضل برامل

 2017نهاية عام 

 النتائل إطار في ودمجها مؤشرات وضع يمكن(: ب)9 التوصية

 نتجةالم المدرسية التغذية/المحلي اإلنتاج أثر لقياس االستراتيجية

 .البرنامج أ داف تحقيق على محليا  

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 2016عام  نهاية محليا  حسب االقتضاء. المنتجة المدرسية التغذية سيغطي إطار الرصد والتقييم المحدث

 ادإعد الوطنية، الحكومات مع بالتشاور للبرنامج، يمكن: 10 التوصية

 أجل من وواضحة جيدا   موثقة تكون قطري مكتب لكل استراتيجية

 .وطنيا   مملوكة مدرسية تغذية برامل إلى بسالسة االنتقال

 لتحسين المدرسية التغذية نُظم نهل لتن يذ األولوية إعطاء أيضا   وينبغي

 تماشىي وبما المستطاع قدر القطرية المكاتب جانب من التعليم نتائل

 .القطري السياق مع

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 نُظم ن يذت لمواصلة والدعم التقني بالتوجيه القطرية المكاتب تزويد اإلقليمية المكاتب ستواصل

 .السياسة  ذه مع بما يتماشى، التعليم نتائل لتحسين المدرسية التغذية

 لحكوميةا المدرسية التغذية إلى برامل البرنامجقدمه يالذي  الدعم وتوقيت طبيعة في النظر وسيتم

 ة.خطة استراتيجية قطري كل في الوطنية

 التن يذ مع عمليات يجري

االستراتيجية  طالخط

  الدورية القطرية

 البرنامج مقر مع بالتشاور للرصد، آلية إدخال يمكن: 11 التوصية

ل كي القطرية، والمكاتب  لتيا العمل بخطط المتعلقة الحصائل تسجَّ

 هاعلي تسلط ولكي المركز إلى الدراسية الزيارات إجراء بعد تُصاغ

دة التقارير في منهجية بصورة األضواء  تىم المشروعات بشتن الموحَّ

 .البرنامج بمشروعات متصلة كانت

 المكاتب بتشجيع المقر في والبرامل السياسات الموارد وشعبة تسيير وإدارة االمتياز مركز سيقوم مركز االمتياز

دة تقارير ا في تدرج على أن القطرية إلى  تزياراالالتقدم المحرز نتيجة  المشروعات بشتن الموحَّ

 .لمركزا

 2018عام 
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 التغذية المدرسية برنامج عن الخارجي الحسابات مراجع تقريررد اإلدارة على توصيات 

 آخر موعد للتنفيذ رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات المراجع الخارجي

 والمكاتب المقر مع بالتنسيق االمتياز، لمركز يمكن :12 التوصية

 الحكومات مع والمناقشات المستمر الحوار خالل من اإلقليمية،

 لك أجل من للتن يذ قابل زمني إطار تحديد إلى يسعى أن الوطنية،

 إجراءات لرصد فّعالة تغدو أداة حتى العمل خطة َمعالم من َمعلَم

 .ال عالية من بمزيد المتابعة

 .لدعمبا المتعلقة الزمنية جداوله يراجع أن االمتياز لمركز أيضا   يمكن

 العمل خطط تعزيزمن أجل  الوطنية والحكومات القطرية المكاتب مع االمتياز مركز سيعمل مركز االمتياز

 قيادة تتغير كلما العمل خطط استعراض البرنامج وسيواصل. التقدم لرصد معالم رئيسية ووضع

 .الحكومة

 2017عام 

 والمكاتب المقر مع بالتنسيق االمتياز، لمركز مكني: 13 التوصية

 كهوشري الوطنية الحكومات مع المناقشات إلى وباالستناد اإلقليمية

 نم نشاط لكل سنتين كل/سنوية خطة يُعد أن البرازيلي، الحكومي

 متوسطة استراتيجية خطة وتليها القريب؛ المدى في أنشطته

 لمدة رؤية أو وثيقة األجل، طويلة وخطة خمسية؛ منظور خطة/األجل

 الذي والدعم االمتياز نمو مركز معالم ترسم أن ويمكن عاما ، عشرين

 .لالطوي األجل على األولوية، ذات البلدان سيما ال البلدان، إلى يقدِّمه

 تعاونوال الجنوب بلدان بين والتعاون مركز االمتيازل أدوار على إدراج القطرية المكاتب ستُشجع مركز االمتياز

 لبرنامجل االستراتيجية بالخطة الخطط  ذه ربط وسيتم. القطريةالخطط االستراتيجية  في الثالثي

 .2030 عام بحلول لإلنجاز زمني إطار لديها التي وأ داف التنمية المستدامة،

 2018عام 

 دارةإ وُشعبة المقر مع بالتنسيق االمتياز، لمركز يمكن: 14 التوصية

 تينالناحي من مسا مته لتقييم مقاييس/معايير يضع أن األداء، ورصد

 والنوعية الكمية

. الماضية األربع السنوات مدى على مركز االمتياز مسا مات لقياس دراسة البرنامج أطلق مركز االمتياز

فيما يتعلق  األداء ورصد إدارة ُشعبة مع لمواصلة المناقشات المعلومات وسوف يسترشد بهذه

 .الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون نتائل عن لإلبالغ وتدابير معايير بوضع

 2019عام 

 واإلجراءات النُظم امتثال ضمان للبرنامج يمكن: 15 التوصية

 سواء   ةالمدرسي التغذية وتقييم رصد استراتيجية في المحدَّدة الراسخة

 تابعةالم خالل من القطرية المكاتب/اإلقليمية المكاتب أوفي المقر في

 يفتخ  إلجراءات األولوية يعطي أن أيضا   للبرنامج ويمكن. المنتظمة

 .األداء إدارة نظام في المؤسسية المخاطر

المساعدة التقنية دائرة 

وتعزيز القدرات 

 القطرية

 غذيةفيما يتعلق بالت المخاطر وتتمين والتقني االستراتيجي التوجيه توفير اإلدارة ستواصل

 الرصد والتقييم إطار ذلك في بما المخاطر، وإدارة النتائل إجراءاتها لقياس خالل من المدرسية

 المشروعات. استعراض لجنةالمنتظمة ل عمليةالو المدرسية للتغذية المحدث

 2017نهاية عام 
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