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ة             EB.1/2/2012قرار  ه العادي ده المجلس في دورت ذي اعتم المي ال ة الع امج األغذي ذي لبرن من المجلس التنفي

  )2012 شباط/فبراير 15-13( 2012األولى 

 المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة 2011التقرير السنوي لعام 

ى  س عل ق المجل ام "واف نوي لع ر الس اعي و  2011التقري ادي واالجتم س االقتص ى المجل دم إل ى المق ة إل ة والزراع ة األغذي س منظم " مجل

)Rev.1/WFP/EB.1/2012/4 .(2004عمال بقراره ، طلب المجلسو/EB.A/11   اعي ، إحالة التقرير السنوي إلى المجلس االقتصادي واالجتم

  .مجلس منظمة األغذية والزراعة مشفوعا بقرارات المجلس وتوصياتهإلى و

2012شباط /فبراير 13
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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
 

  موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

ى االتصال بموظفي         أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين  ة إل ذه الوثيق وى ه ق بمحت تتعل

 .برنامج األغذية العالمي المذآورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة آافية

شعبة العالقات مع الهيئات  مدير  P. Larsenالسيد   2601-066513: رقم الهاتف

األطراف والمنظمات غير  المتعددة

 :ةيالحكوم

 آبير موظفي العالقات الخارجية، شعبة R. Saravanamuttuالسيد  2144-066513: رقم الهاتف

األطراف  مع الهيئات المتعددة العالقات

 :ةوالمنظمات غير الحكومي

ؤتمرات، وحدة خدمات   ل يناإلداري آبيرة المساعدين  ،I. Carpitella بالسيدة االتصال كنكميم ديكم    الم ئلة إن آانت ل  أس

 .(2645-066513): الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم توفرتتعلق ب
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ام    وشراآاتهتعزيز شراآاته المتعددة األطراف  البرنامجواصل  تراتيجية     2011على المستوى القطري خالل ع ا للخطة االس وفق

  .جوعاستمرار الفي سياق تقلب أسعار األغذية وحاالت طوارئ واسعة النطاق و) 2008-2013(

م المتحدة    في  البرنامج ساهموقد  ؤتمر       عمل مجموعة األم ل م ة وشارك في أحداث مث م المتحدة   اإلنمائي ع  األم ي ب الراب ل  المعن أق

ديو      الوالمؤتمر الرابع  ،سطنبولاالبلدان نموا في  د األداء في مونتفي ع المستوى بشأن توحي ع    ،رفي دى الراب ع المستوى   الوالمنت رفي

  .لتنمية المستدامةلاألعمال التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة  يدعموفي بوسان في جمهورية آوريا، بشأن فعالية المعونة 

ل  امجوعم ا البرن ع الوآ ة األخرى م ات الدولي ات الت والمنظم اوالكيان را له ا مق ن روم ذ م ي تتخ ة  ،الت ل الرفيع ة العم ل فرق مث

ذائي العالمي     التابعة لألمم المتحدة المستوى  ة األمن الغ ة بأزم ة          ة،المعني ة المعني م المتحدة واللجن ة لألم ة العام ائج الجمعي ا لنت دعم

رين لت ة العش المي ومجموع ذائي الع األمن الغ ة ب ذائي والتغذي ن الغ ين األم كحس ي ذل ا ف كان الضعفاء بم ة  للس ات مجموع التزام

داد  ان وسالسل اإلم بكات األم ة وش اعدة الغذائي دعم المس رين ل ة   العش ى األغذي ود التصدير والضرائب المفروضة عل ة قي وإزال

م المتحدة من خالل المشارآة       منظوعلى مستوى  تساق تحقيق االفي  البرنامج أسهموقد . ألغراض اإلنسانيةالمخصصة ل ة األم م

ادت العمل   الٌادارية وأعيد تعيين المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وهيئاته الفرعية، في مجلس الرؤساء التنفيذيين رفيعة المستوى التي ق

  .لتعزيز فعالية وآفاءة منظومة األمم المتحدة العملبين ممارسات  للتنسيقبين الوآاالت 

ادة مجموعة           البرنامجلطوارئ، قاد وفي سياق حاالت ا مجموعتي اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ وشارك في قي

آما شارك في عمل اللجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت إلصالح وتعزيز الريادة والمساءلة والتنسيق واالستجابة  . األمن الغذائي

ة والمسائل    اتبالسياس المتعلق للشؤون اإلنسانية  في حاالت الطوارئ وشارك في عمل اللجنة التنفيذية حاالت  في   التشغيلية العام

رن   البرنامجوعمل . الكبرىالطوارئ  مع أوآسفام ومنظمة األغذية والزراعة، بدعم من شرآاء آخرين، على تنفيذ خطة العمل للق

ة المستمرة        األفريقي التي تربط تنمية القدرة على الصمود وسبل آسب ل باإلنعاش واإلغاث ى المدى الطوي رن   . العيش عل وفي الق

اف       8إلى إنسانية  إمدادات غذائية البرنامجاألفريقي، سلم  أثرين بالجف ين شخص من المت ى      مالي ان أدت إل ر أيضا شبكات أم ووف

  .إلى المجاعةماليين شخص  4منع تعرض 

غ  قيمتها احتياجات قدرت مقابل  2011دوالر أمريكي في عام  مليار 3.75على تمويل قدره  البرنامج ومن المتوقع أن يحصل بمبل

دا   2011وآانت أآبر عشر حكومات مانحة في عام . دوالر أمريكي مليار 5.9 ة   وهي أستراليا والبرازيل وآن المفوضية األوروبي

  .القطاع الخاص من آبار المانحينآما آان . وألمانيا واليابان وهولندا والسويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة

ة   تحوله  البرنامج ووحد ى المساعدة الغذائي ك        من المعونة الغذائية إل ا في ذل ر من األدوات، بم دة  منتجات   بنشر مجموعة أآب جدي

ول من  إنشاء األص  من خالل مبادرة الشراء من أجل التقدم وبرامج مشتريات األغذية المحلية ومشروعات النقد والقسائم و تغذيةلل

اخ و     ر المن وارث   الحد من  أجل األمن الغذائي والتكيف مع تغي دير        . مخاطر الك ل هشاشة األوضاع وتق ر بتحلي ام أآب ي اهتم وأوُل

م             الجنساني والشؤونتنمية القدرات واالحتياجات  االت األم ق العمل من خالل مجموعة واسعة من الشراآات مع وآ ة، عن طري

ات     المتحدة والمنظمات غير الحكومية امج والقطاع الخاص التي تعتبر أساسية لنطاق عملي ا    البرن ة وأثره ا التكاليفي د  . وفعاليته وق

  ملخـص
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ة             نشأت نُه ثالث والميزاني دة للسنوات ال الي وخطة اإلدارة الجدي يح اإلطار الم وارد نتيجة تنق ة الستخدام الم ج جديدة وأآثر مرون

  .عددة السنواتالسنوية وتنوع قاعدة المانحين واتفاقات التمويل المت

ا       ة والمدفوعة قطري دعم لألنشطة اإلقليمي ذائي     لمكافحة ا ومن المسائل التي حظيت بأولوية رئيسية هي ال دام األمن الغ لجوع وانع

بالتعاون مع منظمات مثل االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ورابطة أمم جنوب شرق  المنفذة 

يا  دعم  .آس امجوي ادرة  أيضا  البرن ة تحسين مستوى"مب ال  و "التغذي ين األطف ى الجوع ب تش( شراآة القضاء عل أها ) ري ي أنش الت

امج تراك  البرن ة والباالش ة الصحة العالمي ع منظم رأس  يونيسفم ة ويت ة والزراع ة األغذي امجومنظم دة  البرن م المتح ة األم لجن

  .الدائمة المعنية بالتغذية

  

  ∗القـرارمشروع 
  

  

ى   ام    "يوافق المجلس عل ر السنوي لع اعي و      2011التقري ى المجلس االقتصادي واالجتم دم إل ى  المق ة    إل ة األغذي مجلس منظم

ة القرار  . (WFP/EB.1/2012/4/Rev.1)" والزراع ال ب ى    EB.A/11/2004وعم نوي إل ر الس ة التقري س إحال ب المجل ، يطل

  .منظمة األغذية والزراعة مشفوعا بقرارات المجلس وتوصياته سالمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجل
  
  

  

 

  

    

                                                      
 .طالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورةهذا مشروع قرار، ولال ∗
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  المساهمة في اتساق منظومة األمم المتحدة وفعاليتها

  تمويل األنشطة التشغيلية

ام      3.75إلى  لبرنامجاأن يصل تمويل  المتوقعمن     -1 ار دوالر أمريكي في ع ا      2011ملي درت قيمته ل احتياجات ق مقاب

غ  ي،  5.9بمبل ار دوالر أمريك ى   بملي د تلق ة؛ وق ات الوطني ا الميزاني رض له ي تتع غوط الت امجرغم الض ى البرن   حت

ا   82مليار دوالر أمريكي في شكل مساهمات من       3.29مبلغ  2011تشرين الثاني /نوفمبر 27 ة  79 مصدرا، منه . حكوم

ة الصين الشعبية     : ، وهيجهة مانحة مستويات قياسية من التمويل ةوقدمت ست عشر ل وجمهوري أستراليا وبوتان والبرازي

و     ة الكونغ ين وجمهوري يك والفلب ا والمكس ان وموريتاني رائيل والياب ا وإس ا وألماني ة وإثيوبي و الديمقراطي ة الكونغ وجمهوري

ومي      اد الروسي وسان ت يب وبرواالتح ة المتحدة    يينس ارات العربي ر عشر حكومات مانحة      . واإلم تراليا  هي  وآانت أآب أس

  .والبرازيل وآندا والمفوضية األوروبية وألمانيا واليابان وهولندا والسويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة

د واصل       -2 امج وق انحين  ي تنو البرن ى: ع قاعدة الم امج  تلق ى   البرن وفمبر  27حت اني   /ن غ   2011تشرين الث ون  53مبل ملي

ن  ي م ة مضيفة 28دوالر أمريك ه  ،حكوم ات  33.1من ي للعملي ون دوالر أمريك دانملي ها داخل البل ة نفس اهم؛ المانح    وس

ل  . 2011في المائة من مساهمات عام  6مليون دوالر أمريكي، أي  221بمبلغ  الناشئةمانحا من البلدان  37 وقدمت البرازي

  .في المائة من هذا المجموع 60والمملكة العربية السعودية 

نواتو    -3 ددة الس ددة األطراف ومتع ات متع رام اتفاق ان إب ام  آ ات ع ن أولوي ع إع2011م ا يتماشى م اريس ، بم ي ب الن

ؤ     ،وأآرا ة التنب ل وإمكاني ة التموي ه  لزيادة مرون دا          . ب ا وآن تراليا وآمبودي دورا وأس ددة السنوات مع أن ات متع وأبرمت اتفاق

ومن شأن هذه المساهمات أن تزيد مرونة التمويل من أجل   . ولكسمبرغ وإمارة موناآو واالتحاد الروسي والواليات المتحدة

و رة للج تجابات المبك ة ونقصع االس زمن التغذي ى . ينالم وفمبر 27وحت اني /ن رين الث ي، 2011تش ون دوالر  364 ُتلق ملي

ي، أي  ن   11أمريك اهمات، م ن المس ة م ي المائ ددة األطراف  43ف ة متع ة مانح دا  : جه تراليا وآن م أس اهمين ه ار المس آب

ا و   دا و والدانمرك وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد، تلتها بلجيكا والصين وآوب دا     آفنلن ا ولكسمبرغ ونيوزيلن دا وإيطالي يرلن

ة  ات المانح اع والجه ن القط دة والخاص م ات المتح دة والوالي ة المتح را والمملك ى  .سويس وفمبر 27وحت اني /ن رين الث تش

ة مليون دوالر أمريكي لحساب االستجابة  34بمبلغ  ةحكوم 17، ساهمت 2011 ات ال   . العاجل ة ترتيب ة وتضاعفت قيم ، توأم

ن الت امجي ُتمّك ى     البرن ا إل انحين، ليصل مجموعه وال الم ة أم وازي قيم ة ت اهمات عيني ع مس ن جم ون دوالر  220م ملي

  .عينا األغذية الممنوحةطن متري من  220 000 بما في ذلكأمريكي 

ى     -4 وفمبر 27وحت اني  /ن رين الث ى، 2011تش امج تلق ون دوالر أ 170 البرن ادر   ملي ن مص ي م ة مريك ددة مانح متع

د            األطراف انية؛ ويع ، أساسا من الصندوق المرآزي لالستجابة في حاالت الطوارئ والصندوق المشترك لألنشطة اإلنس

ل          ر مصدر تموي ابع أآب امج الصندوق المرآزي لالستجابة في حاالت الطوارئ س ى تمويل إذ يصل   للبرن ون   123 ه إل ملي

ي ى. دوالر أمريك امج وتلق ام  15.2 البرن ي ع ي ف ون دوالر أمريك رة  7.2و 2010ملي ي الفت ي ف ون دوالر أمريك ملي

  .توحيد األداءفي إطار مبادرة تمويل الموسع المن نافذة  2011تشرين الثاني /نوفمبر –آانون الثاني /يناير

امجويواصل     -5 ة البرن اع   إقام ع القط رة م راآات مبتك ى   ش ه إل ع أن تصل تبرعات اص المتوق ين دوالر  110الخ مالي

ام    ة ع ول نهاي ي بحل درها  2011أمريك ات ق دمت تبرع ت   10؛ وق ق اإلنترن ن طري ي ع ين دوالر أمريك تملت . مالي واش

ة           2011االبتكارات في عام  ة التابع ة الدولي ة التنمي على شراآة بين القطاعين العام والخاص مع شرآة بيبسي آوال ووآال
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 وتسمح. للواليات المتحدة إلنتاج الحمص وتسويقه في إثيوبيا وتطوير أغذية تكميلية جاهزة لالستعمال لمكافحة سوء التغذية

  .للمشارآة في مكافحة الجوعالجديدة التلفزيون  أجهزةلإللكترونيات للعمالء باستعمال  .جي. إلشراآة مع شرآة 

امجالبوواصل     -6 تراتيجيات     رن ة واس أن استعراضات المعون راف بش ددة األط ات المتع ات والمنظم ع الحكوم ه م عمل

  .دوري بغية تحقيق أقصى فعالية في استخدام المساهماتالذاتي التقييم الب البرنامجتعزيز الكفاءة، ويلتزم 

  التنسيق والمبادرات المشترآة

 بشأن  A/RES/63/311تعاونه مع وآاالت األمم المتحدة بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة تطوير  البرنامجواصل     -7

ة  الاإلدارية وشارك في مجلس الرؤساء التنفيذيين واللجنة  .منظومة األمم المتحدة نطاقاالتساق على  رفيعة المستوى واللجن

ال         األمم المت رفيعة المستوى ومجموعةالبرنامجية ال ى المستويين اإلقليمي والقطري وفي األعم اون عل ة والتع حدة اإلنمائي

  .2012عام ل آل أربع سنواتات الذي يجري الستعراض الشامل للسياسلالتحضيرية 

اءة         اإلدارية رئيس اللجنة  البرنامجوصف بو    -8 در من الكف ق أقصى ق ى تحقي الرفيعة المستوى، فقد قاد العمل الرامي إل

اير  1النظام الجديد إلدارة األمن، الذي بدأ العمل به في  تطويرو العملوالفعالية وتنسيق ممارسات  اني   /ين انون الث . 2011آ

د  من إعداد إطار للمساعدة في صنع القرار في مختلف سياقاأيضا اللجنة هذه انتهت و ة  "ت األمن بغية تنفيذ النهج الجدي آيفي

  ".البقاء

ة     مشروعاتآملت أو    -9 ة متقدم ى مرحل ذ   من خطة العمل لتنسيق ممارسات األعمال أو وصلت إل ل اإلطار   من التنفي مث

ين  العام ألهلية البائعين ودراسة نظرية عن خدمات    ة مشترك واستعراض إلدارة ا   أم ى المستوى     خزان وارد البشرية عل لم

ة  . القطري ة   مشروعات وجرى متابع ة     لمختلف م المتحدة اإلنمائي ة مجموعة األم ة  /بعث ة  اللجن ام    اإلداري ة المستوى لع الرفيع

وده   2010 ك مشروع يق ي ذل ا ف توى القطري، بم ى المس غيلية عل ة التش امجبشأن الفعالي أن منصات االتصاالت  البرن بش

ترآة ة . المش د أجرت اللجن ة وق الغ   اإلداري ادئ اإلب أن مب ة بش ة دراس دة اإلنمائي م المتح ة األم توى ومجموع ة المس الرفيع

  .إلى الدول األعضاء المشترك لخفض عبء اإلبالغ وتكاليف المعامالت وزيادة الشفافية واالتساق في عملية اإلبالغ

و  (األمم المتحدة للتنمية المستدامة  لمؤتمر األعمال التحضيريةالرفيعة المستوى على البرنامجية ورآزت اللجنة     -10 + ري

يشتمل ذلك على إطار لتتبع االلتزامات لتحقيق األهداف اإلنمائية : ألهداف التنمية المستدامة 2015 عام وعملية ما بعد )20

ارير عن الجوانب        " جس النبض العالمي"في آلية  البرنامجي ويعمل أحد موظف .لأللفية دم تق م المتحدة والتي تق التابعة لألم

  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية لألزمات

ة وشبكة البرمجة          والبرنامج    -11 م المتحدة اإلنمائي ة إلطار  عضو في مجموعة األم م المتحدة للمساعدة    األعمل   التابع م

امج اإلنمائية وفرقة العمل المعنية بإطار تعجيل األهداف اإلنمائية لأللفية؛ وعمل  م       البرن ة والزراعة لألم ة األغذي مع منظم

ة    ة العمل الدولي ى المتحدة ومنظم ي   عل ة ف ذائي والتغذي اج األمن الغ ة إلدم ادئ توجيهي داد مب دة عمل إطار  إع م المتح األم

م المتحدة      البرنامجويشترك . مائيةنللمساعدة اإل ة للشؤون       في رئاسة مجموعة األم ة التنفيذي ق العامل للجن ة والفري اإلنمائي

ة       الذي اضطلع  تباالنتقاالاإلنسانية المعني  ة المعني م المتحدة للشبكة الدولي باستعراض للقدرات المدنية ونسق استجابة األم

ة و النزاع والهشاش دول ب ة ال ل مجموع بع عم ة الس دول  ةالمتعلق )+G7(الهش ةبال ارك . الهش امجوش ل  البرن ة عم ي فرق ف

رامج القطري           ائق الب تفادة من وث دروس المس ع ال ة لتجمي م المتحدة اإلنمائي ا يتماشى مع   ةالمشترآ  ةمجموعة األم رار   ، بم ق

  .المتحدة تنزانياة لجمهوريفي وثيقة البرنامج القطري المشترك  البرنامج؛ ويشارك 62/289 الجمعية العامة
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ا شارك     -12 امجآم ي  البرن ابع لف ق العامل الت قين الفري ه المنس ة لتحسين تنصيب وتوجي دة اإلنمائي م المتح مجموعة األم

ي  ا ف ين بم ك المقيم ق    ذل ام المنس اءلة لنظ ام اإلدارة والمس تقل لنظ تعراض المس ي و ينالمقيم يناالس ة ف ارية اللجن االستش

ام   . المشترآة بين الوآاالت الختيار المشارآين لمرآز تقييم المنسقين المقيمين ة ع و    ،2011وفي نهاي امج عمل موظف  البرن

  .وجرز القمر ومدغشقر وباآستان وتايلندوآمبوديا آمنسقين مقيمين في الجزائر 

ايو    -13 ي م ار/وف امج، حضر أي ؤ البرن ع م دة الراب م المتح ي بتمر األم ل  المعن امج عم د برن ذي اعتم وا ال دان نم ل البل أق

ة   البرنامجوسيدعم . 2020-2011سطنبول للفترة ا ة المدى   الوالمساعدة  قصيرة المدى   ال واإلنعاش برامج اإلغاث من  طويل

  .لدان نمواالتشغيلية في أقل الب البرنامجفي المائة من مصاريف  70 وُتنفقوالنمو؛  الصمود أجل

د و    -14 امجحضر ق ع  البرن دى الراب ع المستوى الالمنت وفمبربشأن رفي ي ن ي بوسان ف ة ف ة المعون اني/فعالي – تشرين الث

، الذي استعرض التقدم بشأن إعالني باريس وأآرا ورآز على الكفاءة والملكية الوطنية والدول 2011آانون األول /ديسمبر

ود المجموعة بشأن               البرنامجوأدلى  .الهشة دول الهشة، وعرض جه ة بشأن ال م المتحدة اإلنمائي ان باسم مجموعة األم ببي

وأيد . بشأن تحسين اتساق العمليات وآفاءتها وفعاليتهاالرفيعة المستوى اإلدارية اللجنة اتساق العمل وتبسيطه وأوضح نتائج 

  .لمساعدةلج جديدة لدول والحاالت الهشة، والتي تدعو إلى نُهفي ا ةالدولي المشارآةالمنتدى مبادئ 

يم المشترك        -15 اد التقي وشارك مكتب التقييم في تقييمات األثر المشترآة للمساعدة الغذائية لالجئين في إثيوبيا ورواندا، وق

ة  عملية دة والمنظمات غير الحكومية، وشارك في لمجموعة اللوجستيات مع حكومة هولندا ووآاالت األمم المتح تقييم األزم

ة   والبرنامج .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية هاي يقودتفي القرن األفريقي ال التقييم عضو في مجموعة األمم المتحدة المعني  ب

  .تقييم األثر والتقييم المشتركعمل وشارك في فرق 

  "توحيد األداء"ادرة البرمجة المشترآة التي تقودها البلدان ومب

ا مشترآا في     74مع وآاالت األمم المتحدة في   )1(2010في عام  البرنامجتعاون     -16 دا  45برنامج ورآزت األنشطة   . بل

ة والمشارآة في إطار          المنفذة على المستوى القطري على  ذائي والتغذي دخالت في مجال األمن الغ عمل  تحسين تنسيق الت

داف      ة األه ة قم ة ومتابع اعدة اإلنمائي دة للمس م المتح ةاألم ام   اإلنمائي ة لع ل  .2010لأللفي امجوواص ي   البرن ارآته ف مش

ى    وباآستان ورواندا  وموزامبيقالتجريبية لمبادرة توحيد األداء في الرأس األخضر  مشروعاتال دعم إل دم ال وتنزانيا؛ آما ق

ي اعتمدت         توإثيوبيا وليسو بنن وجمهورية الكونغو الديمقراطية دا الت ا وسيراليون وأوغن الي وناميبي ا ومالوي وم و وليبيري

  .ج توحيد األداءنُه

ق في   في سبعة من البرامج المشترآة لألمم المتحدة  البرنامجويشارك     -17 ود   .موزامبي امج ويق خدمات االتصاالت    البرن

ادرة  د"لمب دة واح م متح زارعين المُ  نوبر "ةأم وق لرابطات الم ط الس ية ورواب لع األساس ة للس ل القيم اء سالس ل امج بن كم

وارد البشرية   المتعلقة بعمليات التوحيد األداء إلى تبسيط  نهج ىدأو .الشراء من أجل التقدم مبادرةل الشراء واالتصاالت والم

االت     امالت للوآ اليف المع ع  . والخدمات اللوجيستية؛ وخفضت شبكة األمم المتحدة لالتصاالت تك امج ووق ى    البرن أيضا عل

م المتحدة    لشؤون اللوجيستية مع صندوق األلاتفاقات   لشؤون مم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومفوضية األم

  ). يونيسفال(جئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة لال

إلى تعزيز اتساق أنشطته مع   "أمم متحدة واحدة"لمبادرة في البرنامج التجريبي  البرنامجوفي باآستان، أدت مشارآة     -18

التعليم والصحة     في البرنامجوفي رواندا، يشارك . الشرآاء اآلخرين من األمم المتحدةأنشطة  ة ب األفرقة المواضيعية المعني

                                                      
 .لم تكن متاحة وقت االنتهاء من إعداد هذه الوثيقة 2011أرقام عام  )1(
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مع " أمم متحدة واحدة"مبادرة ويشارك في برنامج  يونيسفوالتغذية؛ ويشارك في رئاسة مجموعة الحماية االجتماعية مع ال

دة للسكان  وصندوق األمم المتح  واليونسكومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ة األ ة الصناعية و ومنظم دة للتنمي م المتح ة م الي  هيئ ي آيغ اء ف ين النس رأة لتمك دة للم م المتح ي . األم ة وف اجمهوري  تنزاني

ر            المشروعأدى  ،المتحدة تراتيجيات الحد من الفق ز اس ى تعزي االت وإل ين الوآ اون ب ادة التع التجريبي لتوحيد األداء إلى زي

ص ال    روس نق ار في ع انتش ين   ومن اج الالجئ ادة إدم رية وإع ة البش يس. مناع امج ول ر للبرن ذ     مق ر من رأس األخض ي ال ف

  .التغذية المدرسيةبرنامج ، ولكنه يواصل دعم الحكومة ومكتب األمم المتحدة المشترك في 2010آب /أغسطس

وفمبر     -19 ي ن اني  /وف رين الث ارك 2011تش امج، ش ي      البرن د األداء ف أن توحي توى بش ع المس ع الرفي ؤتمر الراب ي الم ف

ائج    ين  . مونتفيديو، الذي قدمت فيه إثباتات تفيد بتعزيز االتساق والكفاءة في أنشطة األمم المتحدة وتحسين النت مواصلة  ويتع

اليف للحكومات و           ل خفض التك م المتحدة مقاب امالت لألم اليف المع ة   تقدير الزيادة الملحوظة في تك ار اإلنمائي ة  الاآلث طويل

تفادة       . المدى دروس المس ى النظر في ال واردة في    وسلط المؤتمر الضوء على الحاجة إل د األداء ال ي    من توحي التقييمات الت

ذي يجري  سياس الشامل لل ستعراض  االتقودها البلدان والتقييم المستقل الذي سيكون جزءا من     ع سنوات    ات ال ام   آل أرب لع

2012.  

  لمباني المشترآةالخدمات وا

ادئ         البرنامجشارك     -20 اني المشترآة، وساعد في وضع مب ة بالمب في فرقة عمل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية المعني

ل االس               ام والخاص لتموي ين القطاعين الع ة والنظر في الشراآات ب اء الدولي ة البن ى مدون تنادا إل تثمارات توجيهية للبناء اس

  .الرأسمالية المطلوبة

ر  الالبناء  مشروعاتوزادت صعوبة تنفيذ  .البرنامجبلدا يتواجد فيها  20مباني مشترآة في  مشروعاتوُينظر في     -21 كبي

مالي    ل الرأس ددة ونقص التموي االت المتع ات المتعارضة للوآ غيلية والمتطلب ود التش ة القي م نتيج ايير . الحج وبموجب المع

ام، يسجل  ة للقطاع الع بية الدولي امجالمحاس دة األخرى البرن م المتح االت األم ع وآ ترآة م اني المش دد المب نويا ع ي ف: س ف

ترك 2009-2010 امج، اش ي  البرن ن 60ف االت   م ع وآ دة م اني الجدي دةالمب م المتح توى   األم ى مس ا عل رى، أساس األخ

  .المكاتب الفرعية

  أداء البرنامج وإدارة المخاطر

نوية،      متجددة  ، في شكلها الجديد المتمثل في خطة  )2014-2012(تبين خطة اإلدارة     -22 ة س دتها ثالث سنوات بميزاني م

آما تدمج التنقيحات . للمرة األولى األولويات والمتطلبات من الموارد على أساس األهداف االستراتيجية وأبعاد نتائج اإلدارة

تراتيجية      للبرنامجعلى اإلطار المالي مؤخرا المدخلة  دعم الكامل للخطة االس امج لتوفير ال ق ) 2013-2008( للبرن  وطرائ

  .مثل مرفق الشراء اآلجل لتحسين إمكانية التنبؤ والمرونة والشفافية في استعمال الموارد

ام       البرنامجويستند التزام     -23 ى إطار إدارة األداء لع ة إدارة األداء إل ة ثقاف ى      2010بتهيئ ة إل وده الرامي ؛ وآجزء من جه

  .2011في إلطار نتائج اإلدارة في عام التحسين المستمر، جرى تنقيح إضا

ام         -24 ي ع ا ف دريب الخاص به امج الت اطر وبرن تراتيجية إدارة المخ ذ اس دأ تنفي د ب ار  2011وق ي االعتب ذ ف ي تأخ ؛ وه

يش المشترآ    ام   ةالمراحل الرئيسية لتقرير وحدة التفت ة   وسيؤدي نظام معلومات األداء وإدا   . 2010لع رة المخاطر التنظيمي

  .ة على جميع المستوياتيمخاطر المؤسسالإلى تيسير تنفيذ إدارة 
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  إصالح المساعدة اإلنسانية

هم     -25 امجأس ذي  البرن انية، ال اعدة اإلنس ي إصالح المس االت، ف ين الوآ ترآة ب ة المش ة الدائم ي اللجن ، بوصفه عضوا ف

ام المجموعات          انية من خالل نظ تجابات اإلنس ز االس ة وتعزي ة فرعي ة عامل ادة أفرق ارآة في قي ى المش ونتيجة . اشتمل عل

رن األ    ايتي والق ي ه رى ف وارئ الكب االت الط ي ح ت ف ي ووجه ديات الت ة   التح ة الدائم تان، اضطلعت اللجن ي وباآس فريق

انية      انية     . المشترآة بين الوآاالت باستعراض واسع النطاق لنموذج االستجابة في الحاالت اإلنس ام منسق الشؤون اإلنس وق

انية في              ة استعراض المساعدة اإلنس إطالق عملي االت ب ين الوآ ة المشترآة ب ة الدائم ورؤساء الوآاالت األعضاء في اللجن

امج وشارك فيها . 2011لع عام مط ات             البرن رة، وتبسيط آلي القوة والخب انية تتسم ب ة للشؤون اإلنس ادة رفيع ة ضمان قي بغي

ة         " 2012جدول أعمال التحول "ويجسد . التنسيق، وتعزيز المساءلة االت األعضاء في اللجن ه رؤساء الوآ ذي وافق علي ال

ي    هذه الجهود؛ إذ تشم 2011آانون األول /في ديسمبر ا يل ه الرئيسية م رى      ) 1: ل إجراءات ا ي دب، حيثم ى أن ُينت اق عل االتف

ك، في غضون        االت األعضاء ضرورة ذل ٌق           72رؤساء الوآ ث، منس ساعة من  الشروع في استجابة من المستوى الثال

دم( ع  ) أق انية، يتمت ؤون اإلنس ة "للش ادة ذات صالحيات آافي د األول  " بقي هر لتحدي ة أش ى ثالث رة تصل إل اذ لفت ات واتخ وي

رة        ) 2القرارات الضرورية؛  درة والخب ادة من ذوي الق وضع آلية مشترآة بين الوآاالت لالستجابة السريعة لضمان نشر ق

ين منسق الشؤون       ) 3من الوآاالت والمجموعات التشغيلية  على نحو سريع، حسب االقتضاء؛    ة ب اءلة المتبادل ز المس تعزي

ؤون  ق القطري للش انية، والفري ى     اإلنس تنادا إل ات، اس ي المجموع رين ف رآاء اآلخ ات، والش قي المجموع انية ومنس اإلنس

ائج    ى النت زم  .  استراتيجية تنفيذ واضحة وموجزة ومحددة المدة وترآز عل امج ويلت ال       البرن ذ جدول أعم امال بتنفي ا آ التزام

دان وقيا            ي المي عة ف رات واس درات وخب ن ق ه م ا لدي ك مم ي ذل تفيد ف وف يس ول؛ وس تيات   التح وعتي اللوجس ه لمجم دت

ال التحول       . واالتصاالت في حاالت الطوارئ ومشارآته في قيادة مجموعة األمن الغذائي ُيقدَّم تحديث بشأن جدول أعم وس

  .2012وترتيبات تنفيذه من خالل التحديث عن الشؤون اإلنسانية الذي سيعرض على المجلس في دورته السنوية لعام 

امج ، شارك  2011وفي عام     -26 ة       البرن انية البالغ داءات اإلنس ع الن داءات     27في جمي داء؛ تضمنت الن دا    17ن داء موح ن

ة   داءات عاجل بعة ن ه     . وس ا مجموع دة م داءات الموح ة الن ملت عملي ات    8.9وش تأثرت احتياج ي، اس ار دوالر أمريك ملي

  .مليار دوالر منها 2.6بمبلغ  البرنامج

ارك     -27 امجويش ن      البرن ألف م ي تت انية الت ؤون اإلنس ة للش ة التنفيذي ي اللجن دة  إداراتف م المتح ؤون   األم ة بالش المعني

ل العمل في      السياسية وحفظ السالم واألمن والتي ترآز على التنسيق في حاالت الطوارئ الكبرى والمسائل المواضيعية مث

  .بيئات معقدة من الناحية األمنية ومناقشة األوضاع في ميانمار والشرق األوسط وشمال أفريقيا

ى المجاعة في      وآان الجفاف    -28 في القرن األفريقي والصعوبات التي واجهت الوصول إلى بعض المناطق والتي أدت إل

م المتحدة  جنوب الصومال من شواغل    ام     األم دار ع ى م دم  . 2011عل امج وق ى      البرن انية إل ة إنس ين   8مساعدة غذائي مالي

  .ومنع المجاعة الصمودرة على مليون شخص آخر من برامج شبكات األمان لزيادة القد 4.5شخص؛ واستفاد 

ين             -29 ة المشترآة ب ة الدائم ا اللجن ادرت به ي ب ي الت واشتملت خطة العمل المشترآة بين الوآاالت من أجل القرن األفريق

دعم من مكتب تنسيق الشؤون اإل      البرنامجوالوآاالت على أوآسفام ومنظمة األغذية والزراعة  امج   وحظيت ب انية وبرن نس

ة         يالمتحدة اإلنمائاألمم  ذائي في المنطق دام األمن الغ ة وراء انع دأت في      . لمعالجة األسباب الجذري ي ب وتهدف الخطة، الت

ام    ين العمل اإلنساني              2011الربع األخير من ع ى سد الفجوة ب دخالت، إل ات وتوسيع نطاق الت د األولوي ، من خالل تحدي

ة               واالنمائي بنهج يوفر اإلغا ا يتماشى مع السياسات اإلقليمي دعم سبل آسب العيش بم ى اإلنعاش المبكر وي ة ويشجع عل ث

  .والوطنية
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ام               -30 ة في ع ة البديل ى الحطب والطاق دم  2010ومنذ إطالق إطار الحصول اآلمن عل امج ، ق ون     البرن ى ملي مساعدة إل

م المتحدة      شخص في شمال دارفور وآاراموجا وهايت ة والزراعة ومفوضية األم ي وسري النكا بالتعاون مع منظمة األغذي

ومن خالل التحالف العالمي من أجل مواقد طهي نظيفة الذي تقوده مؤسسة . لشؤون الالجئين ولجنة المرأة المعنية بالالجئين

ة    يونيسف المفوضية وال آال من   البرنامج، جمع األمم المتحدة رأة المعني ة الم ود       ولجن ى وق الالجئين لضمان الحصول عل ب

  .الطهي في القرن األفريقي

ادة          البرنامجوآان     -31 ى زي انية ويسعى إل ار منسقي الشؤون اإلنس االت الختي عضوا في فريق اللجنة المشترآة بين الوآ

دى    43ومن بين . تمثيله في نظام تنسيق الشؤون اإلنسانية دا منسقين    31بلدا في نظام المجموعات، ل انية؛   لبل لشؤون اإلنس

ة المرشحين للعمل آمنسقين      .آمنسقين للشؤون اإلنسانية البرنامجثنان من موظفي اويعمل  وهناك ثالثة أشخاص على قائم

  .للشؤون اإلنسانية

ل    والبرنامجوقد بدأت مجموعة األمن الغذائي المشترآة بين منظمة األغذية والزراعة     -32 . 2011نيسان  /العمل في أبري

ن    ق م ة فري دعم المجموع امجوي ة وال  البرن ة األغذي ر    ومنظم ليب األحم دولي للص اد ال ة واالتح درة  زراع روع الق ومش

االت   ين الوآ ة المشترآة ب ة الدائم ابع للجن ية الت ائل الجنس ة بالمس ة المعني ة  )Gen Cap(االحتياطي ر حكومي ات غي ومنظم

ة و     . البرنامجمكتبها في مقر  ر الحكومي ة  وُتقيم المجموعة روابط مع المنظمات غي األحمر   الصليب األحمر والهالل   حرآ

االت      ين الوآ ة المشترآة ب ة الدائم ات   . والمجموعات األخرى لمعالجة المواضيع المشترآة بين القطاعات للجن وأرسلت بعث

ي          رن األفريق ايتي والق وار وه تان وآوت ديف دان في أفغانس دراسة المدى والدعم لمجموعات األمن الغذائي التي تقودها البل

  .وليبيا ونيبال

ة      البرنامج، عملت مجموعة اللوجستيات التي يقودها 2011وخالل عام     -33 ه وجودة الخدمات المقدم لزيادة آفاءة عمليات

ة             ر الحكومي درات مع الشرآاء من المنظمات غي اء الق وارد وإدارة الشراآات وبن إلى الشرآاء، مع التشديد على تقاسم الم

  .لقرن األفريقي وباآستانوالسلطات الوطنية في هايتي وا

ا  . 2011مرآز الريادة في مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ في عام  البرنامجوتبوأ     -34 وأدى استعراض عملياته

يحونُه تعدادات وتنق دة لالس تراتيجية جدي دة من الخدمات وتوضيح األدوار والمسؤوليات واس ى مجموعة جدي ا إل أطر  جه

  .الرصد والتقييم

ا      2011آذار /وفي مارس . دعم عمل المجموعات األخرى البرنامجوواصل     -35 ة فريق ة للتغذي ، أنشأت المجموعة العالمي

ه  دل يترأس اد المعت ة الح ا بسوء التغذي امال معني امجع ر البرن ة األم ز مراقب ة الجوع ومراآ ل لمكافح ة العم ع منظم اض م

ة     يونيسفومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وال منظمة إنقاذ الطفولةو ة الدولي ة التنمي ة  ووآال ات المتحدة   التابع للوالي

ا نشرت المجموعة معلومات حول      . آأعضاء فيه ة المغذي  آم رار       األغذي ا الخاصة بصنع الق ة المتخصصة ونسقت أدواته

  .لمساعدة المنظمات الشريكة

ام      البرنامجوواصل     -36 انية في ع دا، وأجرى    15في   2011توفير خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنس بل

وفمبر   /وبين يناير. العراق وليبياوآوت ديفوار عمليات جديدة في  اني ون انون الث ة     /آ اني، نقلت الخدم  277 465تشرين الث

االت   40من البضائع؛ وآان طنا متريا  1 879راآبا و م المتحدة  في المائة من المستخدمين من وآ ة من     54و األم في المائ

نح ووسائط اإلعالم    6المنظمات غير الحكومية و ا أدار  . في المائة من بعثات الم امج آم م المتحدة      البرن نظام مستودع األم

  .اإلنسانيةلالستجابة للحاالت 
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ا    في إطارلالتحاد األوروبي البحرية التابعة دعما حيويا من سفن الحراسة  البرنامجوفي الصومال، تلقى     -37 ة أتالنت عملي

  . طن متري من األغذية بدون خسائر نتيجة القرصنة 650 000وسلم 

  االتساق في تحقيق األمن الغذائي

  األمن الغذائي العالمي

، في خطة عمل   ة، بوصفه عضوا في فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي العالميالبرنامجهم سا    -38

ل    ذائي مث اطق  "مجموعة العشرين بشأن تقلب أسعار األغذية والزراعة، واإلطار الشامل للعمل وتنسيق قضايا األمن الغ من

  .في القرن األفريقي والساحل" الجوع الحرجة

ة والزراعة         -39 ة األغذي وعقدت اللجنة المعنية باألمن الغذائي العالمي، التي أعيد إصالحها والتي تتألف أمانتها من منظم

وبر      ، دورتها العامةوالبرنامجوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ا في أآت ين في روم تج  . تشرين األول /السابعة والثالث ون

تثمار في            ث جلسات بشأن السياسات  عن ثال ة؛ واالس ذي، توصيات بشأن تقلب أسعار األغذي دير التنفي رأس إحداها الم ، ت

ات  ذائي    الالزراع ن الغ انية واألم ؤون الجنس م؛ والش غيرة الحج ادئ     . ص أن المب ات بش ن المفاوض رة م ة أخي دت جول وأي

ذائي      التوجيهية الطوعية للحكومة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد   ات في سياق األمن الغ ى   . األسماك والغاب واُتفق عل

ام        ي ع دة ف ات الممت أن األزم توى بش ع المس دى رفي يم منت ة     2012تنظ وع والتغذي اس الج ق قي ات طرائ ت تنقيح . وبحث

  .تغذيةباالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة حدثا جانبيا مع لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بال البرنامجواستضاف 

ام         -40 امج وعمل  . 2011وآان األمن الغذائي من أولويات مجموعة العشرين في ع ة والزراعة      البرن ة األغذي مع منظم

دان االقتصادي    والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية في المي

ى توصيات       ة عل ة األغذي وث سياس دولي لبح د ال دولي والمعه د ال ة وصندوق النق ارة العالمي ة التج دولي ومنظم ك ال والبن

ة في حاالت          . ترآة بشأن تقلب أسعار األغذيةمش اتسياس ات األغذي ا الحتياطي دت مجموعة العشرين مشروعا تجريبي وأي

امج الطوارئ ودعمت شبكات األمان للتصدي لتقلب أسعار األغذية وأنشأت نظام معلومات السوق الزراعي؛ وعمل       البرن

ة العمل      أيضا على شبكات األمان في إطار الفريق العامل المعني بالتنمية ائي ومنظم الذي يقوده برنامج األمم المتحدة االنم

ة        . الدولية ى األغذي ى التصدير والضرائب المفروضة عل وآانت موافقة مجموعة العشرين على إزالة القيود المفروضة عل

ة التجارة     البرنامجوأوصى  ،البرنامجالمخصصة للحاالت اإلنسانية مهمة جدا بالنسبة إلى  د منظم رار  بأن تعتم ة الق  العالمي

  .هنفس

ة          البرنامجوشارك     -41 ة التوجيهي ان عضوا في اللجن ار وآ اريس وداآ في اجتماعات مبادرة ألآويال لألمن الغذائي في ب

تثمرت    ي اس ام      160للبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي، الت ون دوالر أمريكي في ع ى مقترحات في     2011ملي عل

  .آمبوديا وليبيريا ونيبال وطاجيكستان

دم     -42 ي، ق اون اإلقليم ال التع ي مج امجوف ة  البرن اعدة تقني ي مس اد األفريق ي واالتح الي األفريق ق الم ى المرف ة إل وإداري

انية واستراتيجية           البرنامجآما قدم . المعني بقدرات مكافحة المخاطر ي للسياسة اإلنس اد األفريق ى إطار االتح ا إل ا تقني دعم

دول   البرنامجويجري . درات على المدى المتوسطإدارة الكوارث، وبرنامج بناء الق ا    مع الجماعة االقتصادية ل غرب أفريقي

  .بلدا 12دراسة عن تكاليف الجوع بغية خفض نقص تغذية األطفال في 
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في مجاالت األمن الغذائي والتغذوي واإلنذار  ، وخاصةبرنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيابدعم  البرنامجويقوم     -43

تثمارات       لالمبكر واالستعداد  درات من أجل تصميم االس لطوارئ واالستجابة لها، وساعد على إنشاء فريق عمل لتطوير الق

  .في رئاسة مجموعة الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية البرنامجويتناوب . وتنفيذها

اون      السوق المشترآة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي و البرنامج، وقع 2011وفي عام     -44 اهم بشأن التع ذآرة تف ى م عل

ة والجماعة                  ة للتنمي ة الدولي ة الحكومي اهم أخرى مع الهيئ ذآرات تف ى م ع عل ذائي؛ وُوّق التقني في مجال تحسين األمن الغ

ة          ىعل  البرنامجد ويساع. االقتصادية لدول غرب أفريقيا ذائي والتغذي رامج وتحسين األمن الغ ة والب د السياسات العام توحي

وارث   ا أجرى   . وإدارة مخاطر الك امج آم ا          البرن دول غرب أفريقي ي للجماعة االقتصادية ل دراسة جدوى لمشروع تجريب

رآاء    ا وش دول غرب أفريقي ة االقتصادية ل ع الجماع ل م وارئ ويعم االت الط تهدف ح ة تس ن األغذي ات م داد احتياطي إلع

  .آخرين إلطالق المشروع التجريبي

أ     -45 امجوأنش ا ا البرن بكة أمريك تجابة  وش اريبي لالس ر الك ة والبح اآن  للالتيني ي أم ة ف ازن لألغذي وارئ مخ االت الط ح

المعلومات في حاالت الطوارئ؛ وتم التوقيع على مذآرة تفاهم مع البنك    نظممتقدمة وأعدا قائمة لالستجابة السريعة ودعما 

ة  2011أيار /االقتصادي ألمريكا الوسطى في مايو اون    . بشأن التعاون في مجال التغذي يا، يتع امج وفي آس مع رابطة    البرن

  .أمم جنوب شرق آسيا بشأن مبادرات األمن الغذائي

  التغذية

في نيويورك لعرض التقدم في  " تحسين مستوى التغذية"مبادرة أيلول في إحدى مناسبات /في سبتمبر البرنامجشارك     -46

ة إلى زيادة فعالية برامج التغذية عن طريق الدعوة إلى الريادة الوطنية وملكية أصحاب  وتهدف هذه الحرآ. تدخالت التغذية

 مبادرة تحسين مستوىمع شرآة يونيليفر لتيسير عمل فرقة العمل التابعة ل البرنامجويعمل . المصلحة والمسؤولية المشترآة

  .المعنية بمشارآة القطاع الخاص التغذية

ال  مبادرة األمم المتحدة المشترآة بين الوآاالت  البرنامجويستضيف     -47 شراآة القضاء على نقص تغذية األمهات واألطف

لمكافحة  ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة األغذية والزراعة البرنامجمن قبل  2008، المنشأة في عام ) ريتش(

ال ة األطف ى أساس ال. سوء تغذي ا  اتمشروعوعل عبية وموريتاني ة الش ة الو الديمقراطي نغالديش وجمهوري ي ب ة ف التجريبي

ادرة  وسيراليون، ُينفذ نهج  ا المتحدة            مب ة تنزاني دا وجمهوري ال وروان ق ونيب الي وموزامبي ا وم ا وغان تش اآلن في إثيوبي ري

  .وأوغندا

ة والزراعة وال   ، من خالل شراآة مع البرنامجوساعد     -48 ة األغذي ة، في إصالح       يونيسف منظم ة الصحة العالمي ومنظم

ول  /منذ سبتمبر هذه اللجنة البرنامجبغية زيادة فعاليتها؛ ويترأس ألمم المتحدة التابعة ل لتغذيةللجنة الدائمة الأمانة  . 2011أيل

دان    "التغذية تحسين مستوى" مبادرةومنسق شراآة ريتش ورئيس الفريق االنتقالي للجنة الوقد عملت أمانة  مع حكومات بل

  .لتيسير تقاسم الخبرات وإقامة روابط مع المنظمات المعنية بالتغذية 2011خالل عام  المبادرة

امج ، وسع  "الغذاء المناسب في الوقت المناسب   "وبموجب نهج     -49 ات السكانية        البرن واة للفئ ة المق امج األغذي نطاق برن

ال دون   دعم لألطف اة؛ وزاد ال ة من الحي ى الحرج ام األلف األول رة األي اء فت ال وخاصة أثن ه لألطف ادة تغطيت الضعيفة، بزي

  .2010مليون طفل في عام  2.5إلى  2008طفل في عام  50 000السنتين من 
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  الشؤون الجنسانية

اءلة      األمم المتحدة للمرأة  مع هيئة البرنامجيعمل     -50 درات وتحسين المس ز الق ارات وتعزي وشرآاء آخرين لتشجيع االبتك

انية  وأنشئ . الشؤون الجنسانيةمراعاة تعميم عن  ارات الجنس امج  في  صندوق االبتك ام    البرن لتشجيع المكاتب    2010في ع

ة شراآات لتصميم      ى إقام ذ  القطرية عل انية      مشروعات وتنفي ل الشؤون الجنس ى تحلي تند إل دعم الصندوقُ  . تس ا   29 وي مكتب

  .همءقطريا وشرآا

االت لتق   ال البرنامجواعتمد     -51 ين الوآ اة المشروعات للمنظور      ديرمعايير الجنسانية للجنة الدائمة المشترآة ب مدى مراع

انية في تق    ،الجنساني يم         ديراتويلتزم بإدماج الشؤون الجنس اءلة لتعم ا وإطار مس ايير دني اة  االحتياجات؛ وأعدت مع مراع

ق بالشؤون     البرنامجآما يعد . ة لدعم هذه العمليةالجنساني الشؤون اني  مؤشرات للعمل المتعل ه     الجنس ا يتماشى مع تحول ة بم

  .إلى دور تقديم المساعدة الغذائية

ة         وُع    -52 دولي وهيئ ا والبنك ال را له ا مق ي تتخذ من روم رأة    قدت عدة أحداث مشترآة مع الوآاالت الت م المتحدة للم  .األم

ة  للبرنامجن يان التنفيذياوأثناء الجمعية العامة لألمم المتحدة، عقد المدير رأة     وهيئ م المتحدة للم دا    األم ة هولن ر خارجي ووزي

وُنظم اجتماع استضافته منظمة األغذية والزراعة والصندوق . الخاص اجتماعا لمناقشة شؤون المرأة والتغذية وقادة القطاع

ة   ة وهيئ ة الزراعي دولي للتنمي رأة    ال دة للم م المتح امجواألم همت      البرن ات، وأس اء الريفي ادي للنس ين االقتص أن التمك بش

وتتعاون الوآاالت التي تتخذ من روما . 2012المرأة في عام وضع توصيات االجتماع في الدورة السادسة والخمسين للجنة 

  .بشأن برنامج مشترك لتمكين النساء الريفياتاألمم المتحدة للمرأة  مقرا لها مع هيئة

انية في        البرنامجوأعد     -53 اة الشؤون الجنس تراتيجية لمراع ة اس ادرة ومعهد الدراسات اإلنمائي دم      مب الشراء من أجل التق

في فرقة العمل  البرنامجآما يشارك . وبرنامجا لمدة ثالث سنوات للبحوث في مجال االبتكارات المتعلقة بالشؤون الجنسانية

ات    ع           المشترآة بين الوآاالت المعنية بالنساء الريفي ة بمن االت المعني ين الوآ ة المشترآة ب ة الدائم ة للجن ة العمل التابع وفرق

ة     البرنامجالل واالعتداء الجنسيين التي أنشأ فيها االستغ االت المعني ين الوآ مجموعة استشارية داخلية، والشبكة المشترآة ب

  .بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ظلت  فقد : ظيف والتطوير الوظيفيالجنساني في الحسبان في سياساته المتعلقة باإلدارة والتو المنظور البرنامجويأخذ     -54

في المائة وزادت نسبة النساء المشارآات  40عند  2011مستقرة في عام  البرنامجنسبة النساء من الفئة الفنية العامالت في 

ام   27والذي تديره آلية آرانفيلد لإلدارة بالمملكة المتحدة من  للبرنامجمرآز تنمية اإلدارة التابع في   2010في المائة في ع

إلدارة في بروآسل           . 2011في المائة في عام  41إلى  ا ل دعم أيضا من خالل مرآز أوروب بلغت نسبة   (وحظيت النساء ب

ة في     41بلغت نسبة مشارآة النساء  (وبرنامج المديرين المتوسطين ) 2011في المائة في عام  61مشارآة النساء  في المائ

  ).2011عام 

  من روما مقرا لهاالتعاون بين الوآاالت التي تتخذ 

ا   ترد معلومات عن التعاون     -55 ة          بين الوآاالت التي تتخذ من روم ة الثاني دورة العادي ى ال ة إل ة المقدم ا في الوثيق را له مق

اون   مشروعا؛ 95بلدا في  62مع منظمة األغذية والزراعة في  البرنامج، تعاون 2010وفي عام . 2011للمجلس لعام  وتع

ة   البرنامج ن أصدر2011في عام و. )2(مشروعا 17بلدا في  15مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في  البرنامج ومنظم

                                                      
 .الوثيقةلم تكن متاحة وقت االنتهاء من إعداد هذه  2011أرقام عام  )2(
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ي األول عن    ذائي    "األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التقرير الثالث دام األمن الغ ة انع ذي يرآز   " حال ال

  .على تقلب أسعار األغذية

وفمبر     -56 ي ن اني  /وف رين الث ة        2011تش ة والزراع ة األغذي ين منظم ترآة ب تراتيجية المش ى االس س عل ق المجل ، واف

األمن الغذائي والتغذوي لمساعدة البلدان على إعداد استجابات قائمة على األدلة للتغلب عن المعلومات  نظمبشأن  والبرنامج

دولي لبحوث   ومنظمة األغذية والزراعة و البرنامجلغذائي؛ وآجزء من هذه االستراتيجية، أنشأ على انعدام األمن ا المعهد ال

آل من ويمثل . شبكة معلومات بشأن األمن الغذائي بغية تقاسم المعايير وأفضل الممارسات وأعمال الدعوة سياسات األغذية

دان االقتصادي        ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للت البرنامج اون في المي ة والتع ة التنمي ة ومنظم نمية الزراعي

دولي لبحوث سياسات    والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية و )األونكتاد( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةو المعهد ال

ة ين  األغذي ة،   مجتمع واق الزراعي ات األس ام معلوم ة نظ ي     أمان رين ف ة العش ة بمجموع ه وزراء الزراع ذي أطلق ال

  .لتحسين معلومات سوق األغذية 2011حزيران /يونيو

إجراء    البرنامجووواصلت منظمة األغذية والزراعة     -57 ذائي ب تعاونهما بشأن النظام المتكامل لتصنيف مراحل األمن الغ

ي  يالت ف ات  11تحل دا وتنقيح ل بل ل للمراح دليل التصنيف المتكام ام . ل المي لإلالوق ام الع الم ونظ ر ع ذار المبك ابع اإلن الت

نغالديش      لبرنامجل ها التابعة ورسم خرائطاألوضاع منظمة األغذية والزراعة ووحدة تحليل هشاشة ل ل األسواق في ب بتحلي

ى   "صدماتال آثارمشروع نمذجة " في إطاروبورآينا فاسو ومالوي ونيبال وباآستان  ، الذي يقوم بدراسة أثر الصدمات عل

ة والزراعة     أوفدت، 2011وخالل عام . على األغذية هادخول األسر المعيشية ومصروفات ة األغذي امج ومنظم ات   البرن بعث

ترآة لتق  يل  مش دادات المحاص عبية      دير إم ا الش ة آوري عبية وجمهوري ة الش ة الو الديمقراطي ي جمهوري ذائي ف ن الغ واألم

  .والنيجر والجمهورية العربية السورية اراطية ومدغشقر وموريتانيالديمق

 إعالن، وقع رؤساء الوآاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والمفوضية األوروبية على 2011حزيران /يونيو 27وفي     -58

اني من    البلدان ويستهدفذات أولوية نوايا بشأن التعاون في مجال األمن الغذائي والتغذية يرآز على تسعة مجاالت  التي تع

  .لالتحاد األوروبيالتابع مرفق األغذية إطار ؛ وينبع االتفاق من التعاون في ممتدةأزمات 

ذ م    -59 ي تتخ االت الت ام وعززت الوآ ي ع ا اإلداري ف ا تعاونه را له ا مق راء  2011ن روم ق الش يم فري ق تعم عن طري

بتها   تهافي سنة، هدف العطاءات المشترآوتالمشترك؛  ود      3الثانية، إلى تحقيق وفورات مجمعة نس ة العق ة من قيم . في المائ

ام  داف ع ز أه ات  2012وترآ يط العملي يق وتبس ى تنس راء اإللكت ،عل تعمال الش ادة اس يوزي دة  ،رون رات جدي ومؤش

  .الشراء ليشمل وآاالت األمم المتحدة األخرى في مجالوتوسيع نطاق التعاون  ،لشراء المستداملوخطة عمل ،لألداء

ة إعداد أدوات إلدا     البرنامجويواصل مرفق إدارة مخاطر الطقس المشترك بين     -60 ة الزراعي دولي للتنمي رة والصندوق ال

ي تتخذ من        . الجوع الحد من  مخاطر الطقس بغية تحسين سبل آسب العيش في الريف و االت الت ين الوآ اون ب واشتمل التع

ة      روما مقرا لها على األعمال  ؤتمر األطراف في اتفاقي م المتحدة  التحضيرية للدورة السابعة عشرة لم ة بشأن    األم اإلطاري

ان مشترك     ائج  تغير المناخ في ديربان وإعداد بي ة نت و    لوثيق ؤتمر ري ادرة        20+ م ل مب دة مث ادرات جدي ومساهمات في مب

  ".االقتصاد األخضر"

والوآاالت التي تتخذ من روما مقرا لها باليوم الدولي للمرأة ونظموا دورة تدريبية مشترآة لموظفي   البرنامجواحتفل     -61

ايو     دت في م ار  /المقر في حلقات عمل عق ذائي           2011أي انية في مجموعة األمن الغ ايير الشؤون الجنس بشأن استعمال مع

ين الجنسين؛       اواة ب ائج المس تفيدين ونت ات العمل     لتحسين عملية استهداف المس ة      40وحضر حلق ة األغذي ا من منظم موظف
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امجووالزراعة   ذائي البرن ي . ومجموعة األمن الغ وبر  20وف ة والزراعة 2011تشرين األول /أآت ة األغذي ، وقعت منظم

  .على رسالة اتفاق مع آتائب السالم التابعة للواليات المتحدة لتوسيع نطاق أنشطة األمن الغذائي البرنامجو

  راتتنمية القد

دم      -62 امج ق ام    المساعدة  ال البرن ة في ع ى           2011تقني ذائي وساعد عل رامج األمن الغ ة ب ولى ملكي ي تت ى الحكومات الت إل

درات جزءا من حافظة     . تهاوإدار تحسين تصميم البرامج الوطنية لألمن الغذائي امج وعلى سبيل المثال، تعد تنمية الق  البرن

ة واالستعدادات        ات األغذي اعي واحتياطي ان االجتم في تسعة بلدان في آسيا، وترآز على تحليل األمن الغذائي وشبكات األم

  .البرنامجلحاالت الطوارئ واالستجابة لها والتغذية والتعليم بغية ضمان االستدامة فور توقف مشارآة 

في صياغة وتنفيذ خريطة طريق التسليم لبرامج الوجبات الغذائية المدرسية في   البرنامجاعد وفي الرأس األخضر، س    -63

ة     2011وبدأ في عام . 2010تموز /؛ وأآمل التسليم في يوليو2007عام  امج مساعدة تقني ع سنوات في إطار      برن ه أرب مدت

ة و  مجاالت منهابادرة أمم متحدة واحدة بغية مساعدة الحكومة في م ا      التغذي يقدم فيه ة الصحية، وس يم والنظاف امج التعل  البرن

ي ال ال دعم ف راء ات،السياسمج اذج الش دمات وال ،ونم تيةخ وال ،اللوجس ع األم تراتيجية لجم دة  ،واس يم لم والرصد والتقي

نتين يقوم  . س ان، س ي بوت امجوف امج التغذي     البرن ة برن ولي ملكي ن ت ة م ين الحكوم درات لتمك ة الق امج لتنمي ة بتصميم برن

اون  . 2018المدرسية بحلول عام  امج وفي سوازيلند، يتع م المتحدة      البرن ق القطري لألم ز نظام تق     مع الفري ى تعزي دير عل

امج وفي آمبوديا، يتعاون . التابع للحكومةاألوضاع هشاشة  ة لتحسين      يونيسف مع ال  البرن ة الصحة العالمي تنسيق  الومنظم

  .ء تغذية األطفالمعالجة سوفي وزارة الصحة لدى واالستهداف 

  بين بلدان الجنوبفيما التعاون 

، للترويج )2013-2008(مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية  البرنامجينفذ     -64

امج وفي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، يستعمل  . ألمن الغذائي والتغذيةللحلول  قابلة للتوسع  رة المكتسبة في     البرن الخب

ا ي  يح البرازيل وشيلي وآولومبيا والمكسيك لتعزيز البرامج الوطنية للتغذية المدرسية، آم اون   ت ا  التع وب    فيم دان الجن ين بل ب

رو دعم تطوير وإنتاج وتوزيع المنتجات التغذوية لألط درات    . فال والنساء في بوليفيا وإآوادور وبنما وبي ة الق وستساعد تنمي

ا          في أمريكا الالتينية في القضاء على نقص ادل أفضل الممارسات، بم ة من خالل تب ذيات الدقيق التغذية وخفض نقص المغ

  .ظيرةواالجتماعات التقنية والتدريب لموظفي الجهات الن "nutrient.org"مبادرة في ذلك من خالل 

والغرض  . ، ُأطلق مرآز االمتياز في البرازيل لتوفير المساعدة التقنية للبلدان النامية2011تشرين الثاني /وفي نوفمبر    -65

ة المطاف   ي نهاي ق أخرى ف ية وطرائ ات المدرس رامج الوجب دعم ب ة ل رة البرازيلي ة الخب و تعبئ ه ه ن . من ات م وقامت بعث

وفمبر   آما  ،وتيمور ليشتي بزيارة المرآزومالي دور إآوا اني   /ُنظمت في ن ة     2011تشرين الث رة البرازيلي دورة بشأن الخب

  .بلدا 20في برامج التغذية المدرسية المستدامة لممثلي 

ى      "في  البرنامجوشارك     -66 ة عل ة القائم ع للتنمي المي الراب وب     المعرض الع دان الجن ين بل ا ب اون فيم ا في    " التع في روم

روس نقص المناعة البشرية     2011آانون األول /ديسمبر ة وفي ذائي ُعرض    /، ونظم منتدى بشأن التغذي دز واألمن الغ  تاإلي

روس نقص المناعة البشرية     دز /خالله الحلول الناجحة لبلدان الجنوب في تعميم التغذية في البرامج المتعلقة بفي زم  ويل. اإلي ت

  .اسطنبولبما في ذلك من خالل برنامج عمل  بين بلدان الجنوبفيما بدعم التعاون  البرنامج
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  المبادرات والشراآات

  الشراء من أجل التقدم

ق االستعرا      -67 ي  إن منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي أعضاء في فري ض التقن

فام،    ،المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذيةمن فهم األعضاء اآلخرون أما الشراء من أجل التقدم؛  مبادرةل وإنترمون أوآس

  .، ومعهد البلدان األمريكية للتعاون بشأن الزراعة، وجامعة والية ميتشغان2000 وساساآاوا العالمية

ى        وال يزال ا    -68 ة إل ة الزراعي دولي للتنمي ة والزراعة والصندوق ال ادرة لدعم التقني الذي تقدمه منظمة األغذي الشراء   مب

د   دم يتزاي ة والزراعة    إذ : من أجل التق ة األغذي ين منظم اهم ب ذآرة تف داد م امج ويجري إع ة   البرن رامج الحماي ط ب ة رب بغي

ة    دان األفريقي دة       . االجتماعية بشراء األغذية من صغار المزارعين في بعض البل رح المستمر لم امج المقت ة البرن در قيم وتق

  .مليون أمريكي؛ وستبدأ مرحلته التجريبية بتمويل من البرازيل في إثيوبيا وموزامبيق والسنغال 2.3سنتين بمبلغ 

اء      12شراآات للشراء من أجل التقدم مع منظمة األغذية والزراعة في  البرنامجويقيم     -69 ي ودعم لبن بلدا لتوفير دعم تقن

درات ي    . الق ذرة ف اج ال ادة إنت ي زي اعدة ف ى المس ات األخرى عل ة والمنظم ة والزراع ة األغذي ع منظم اون م تمل التع ويش

  .لتعزيز اإلنتاج في إثيوبيا يةزراعة الحفظالوفير خبرة في مجال جمهورية الكونغو الديمقراطية وت

ان الزراعي       -70 ويؤدي التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى تيسير حصول منظمات المزارعين على االئتم

  .بيا وغانا أيضافي بورآينا فاسو وموزامبيق؛ وُيتفاوض بشأن هذه الطريقة في إثيو

ة                      -71 ا الحكومات ومنظم ات تنسيق تجمع مع دم آلي رامج الشراء من أجل التق ا ب ذ فيه ي ُينف دان الت وقد أنشأت معظم البل

اع      ات القط ة ومنظم ر الحكومي ات غي ة والمنظم ات المانح ة والجه ة الزراعي دولي للتنمي ة والصندوق ال ة والزراع األغذي

ة  . الالزمة رشاداتاإلتوفير لالعامة والتنفيذ و اتالخاص لمناقشة قضايا السياس وتتضمن الشراآات األخرى العمل مع منظم

م المتحدة        امج األم ة لبرن رى األلفي العمل الدولية في زامبيا بشأن تدريب منظمات المزارعين في مجال األعمال ومشروع ق

ة       اإلنمائي في مالوي وأوغندا ومبادرات ال م المتحدة للتنمي دا وسيراليون وصندوق األم بنك الدولي في بورآينا فاسو وروان

  .الرأسمالية في مالوي وأوغندا

ة     مبادرةالدعم وبناء القدرات لبتقديم منظمة غير حكومية دولية  32تقوم و    -72 دان التجريبي دم في البل : الشراء من أجل التق

يم  فعلى سبيل  ة   المثال، تق ة العالمي ة الرؤي ة      منظم دان تجريبي ة بل ة   شراآات في ثماني اآاوا األفريقي وخدمات   ، ورابطة ساس

  .ثنينبلدين اآسفام في ووأ ،اإلغاثة الكاثوليكية في ستة بلدان

  الوجبات المدرسية 

ل في     22.4في تقديمها إلى  البرنامجوصلت التغذية المدرسية التي يساعد     -73 ون طف ام     62ملي دا في ع ان  2010بل ، وآ

اة وساعد    2.1منزلية إلى  احوافز أو حصص البرنامجفي المائة من المستفيدين من الفتيات؛ ووفر  49 ون   1.8مليون فت ملي

مجالي الخدمات التعليمية  في يونيسفوال البرنامجاألساسية بدعم من الحزمة وحظي توفير . طفل في المرحلة قبل االبتدائية

  . يدانالدإزالة ومنظمة الصحة العالمية في مجال  رسية،حدائق المدالواألغذية، ومن منظمة األغذية والزراعة في مجال 

امج واشتملت شراآة      -74 دولي ومع الشراآة من أجل         البرن ل  مع البنك ال اء الطف ى   نم اد  عل ات  إيف ى بعث ايتي    إل ا وه غان

امج وعزز  . 2011وآينيا ومالي وموزامبيق والسنغال والسودان وتوغو في عام  ا مع الصين       البرن دولي عالقتهم والبنك ال



 

 19 

ة،    ك  من خالل مؤسسة الصين للبحوث اإلنمائي ية؛   وذل ات المدرس ة بشأن الوجب دوة وطني ي ن ثال من خالل المشارآة ف م

  .والوجبات المدرسية الطفولة المبكرة ماء في مرحلةالنلتعزيز  2012وسيستمر العمل في عام 

د    للبرنامجومجموعة بوسطن االستشارية بتحليل التكاليف السنوية للتغذية المدرسية التابعة  البرنامجوقام     -75 بهدف تحدي

ة     الخيار وآان البسكويت المقوى. معايير مرجعية األجدى تكلفة من حيث توفير المغذيات الدقيقة؛ وآانت الحصص المنزلي

لمة   ة الُمس ث الكمي ن حي ة م دى تكلف ي    . األج ل ف ل طف نوية لك اليف الس ط التك ام   62ووصل متوس ي ع دا ف ى  2010بل   إل

ة في    . دوالرا أمريكيا 41 نغالديش  وآانت معدالت التكاليف إلى الفوائد الخاصة بالتغذية المدرسية إيجابي اد   ب ا وتش وآمبودي

  .وزامبياوطاجيكستان وموزامبيق ومالوي وغانا وآينيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

ا     البرنامجوواصل     -76 ة وطني ة المدرسية الممول ا        . دعم برامج التغذي دعم فيه ي ي ا الت ى غان ة عل امج وتشتمل األمثل  البرن

ا   الحكومة في  تصميم سياسة تغذية مدرسية ونظام للرصد والتقييم، وآينيا التي تستلم فيها الحكومة آل سنة المسؤولية عن م

امج طفل من عملية  50 000يزيد عن  امج والتي يعمل    البرن ى          البرن ا عل رة فيه ة النظي درات الجهات الوطني ادة ق ى زي عل

  .2011آانون األول /ومن المقرر أن تبدأ بنغالديش برنامجا وطنيا للتغذية المدرسية في ديسمبر. إدارة هذا البرنامج

  النقد والقسائم

د    البرنامجال تزال حافظة     -77 ى النق ة عل د  من التدخالت القائم وفمبر  . تتزاي ول ن اني   /وبحل اك   2011تشرين الث   ، آانت هن

امج عمل       5مليون دوالر أمريكي، أي  201إجمالية قدرها  تحويالتعملية بقيمة  48 ة من برن امج في المائ ارن  . البرن ويق

ام    41و 2010مليون دوالر أمريكي في عام  138ا مقدره هذا المبلغ بميزانتين وتشير  . 2009مليون دوالر أمريكي في ع

ة   40-30وإلى  2014في المائة من برنامج العمل بحلول عام  17التوقعات إلى زيادة في برمجة النقد والقسائم إلى  في المائ

  .2015بحلول عام 

ة ش         2011في عام  للبرنامجوأنشئت خدمة جديدة     -78 رامج وإقام رات في تصميم الب ى التغيي دة  لإلشراف عل راآات جدي

ل اليب عم ي     . وأس ا ف دة وإدماجه داد أدوات جدي عب إلع ى الش ؤوليات عل ع، إذ وزعت المس اذج توزي ة نم ورت أربع وط

  .للبرنامجالمساعدة الغذائية  مشروعاتويتم تدريب الموظفين على تعميم برامج النقد والقسائم في . العمليات القائمة

ائم      البرنامجد ويعتم    -79 د والقس ذ خطط النق امج وشارك  . على شراآات لتنفي تديرة مع        البرن دة مس مؤخرا في رئاسة مائ

انحين والمنظمات     مكتب المعونة اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية بشأن توسيع نطاق التدخالت القائمة على النقد مع الم

م المتحدة     ة األم ة ومنظوم ر الحكومي يم  . غي امجويق ة من القطاع الخاص        البرن دمي الخدمات المالي ع مق دة م شراآات جدي

  .وشرآات االتصاالت

ى نطاق واسع           -80 ذها عل د وتنفي ى النق امجَ وستمكن القدرة على تصميم التدخالت القائمة عل ة     البرن من االستجابة بمرون

ة في    البرنامجويقوم . اءة والفعاليةأآبر النعدام األمن الغذائي وتحسين الكف بوضع استجابات قائمة على النقد والقسائم لألزم

ا      ة مجموعه ُتلبي تحويالت نقدي ون دوالر أمريكي احتياجات     26القرن األفريقي؛ وفي آينيا س ون شخص من     1.1ملي ملي

  .تجابات القائمة على النقدبعثة الستكشاف استعمال االس البرنامجالمتضررين من الجفاف؛ وفي الصومال، أآمل 

  وتغير المناخ تهامخاطر الكوارث وإدار الحد من

وفمبر      -81 اني   /وافق المجلس التنفيذي  في ن ذائي والتغذوي من          2011تشرين الث ز حصائل األمن الغ ى سياسة لتعزي عل

ات   .خالل تحسين الحد من مخاطر الكوارث وحماية سبل آسب العيش وتشدد السياسة على أهمية الشراآات، وتحدد األولوي
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وارث، وخفض المخاطر            والمزايا النسبية، وتتوخى تدخالت لتنمية قدرات الحكومات في مجال نظم الحد من مخاطر الك

  .التي تتعرض لها المجتمعات المحلية، وبرامج بناء القدرة على الصمود

وم   "الذآية مناخيا"مع الوآاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والبنك الدولي لتنفيذ الزراعة  البرنامجويعمل     -82 ، وهو مفه

ى       درة عل اء الق ة وبن وارد الطبيعي في مرحلة التطور يؤدي إلى زيادات مستدامة في إنتاج األغذية ويحقق فوائد من إدارة الم

  .ؤدي إلى خفض االنبعاثاتالصمود لتحقيق األمن الغذائي؛ آما ي

ى سبيل   . االبتكارات في هذا المجال شراآات في مجالي التأمين وتمويل التصدي للمخاطر، ويقود البرنامجولدى     -83 وعل

تن    البرنامجالمثال، ساعد  ذار مبكر يس ى مؤشرات   حكومة إثيوبيا على تطوير إطار إلدارة المخاطر يشتمل على نظام إن د إل

ابع    . التمويل من أجل توسيع نطاق شبكة األمان اإلنتاجية إلدرارالطقس  امج وقد ساهم مرفق إدارة مخاطر الطقس الت  للبرن

ى       درة عل ة الق ادرة تنمي ل مب ين   في الريف   الصمود والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومبادرات مث امج ا المشترآة ب  لبرن

ى إدارة   المعرضةوالحكومات المحلية لطقس وآليات الضمان والتمويل لمساعدة المجتمعات آسفام في إدارة مخاطر اووأ عل

  .المخاطر

  مذآرات التفاهم مع وآاالت األمم المتحدة األخرى

اير        البرنامجقام     -84 ا في ين ة بينهم اهم الموقع ذآرة التف اني   /ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتحديث م انون الث آ

ا؛      "األشخاص موضع االهتمام"فئة ) 1: مع إجراء تغييرات تتعلق بما يلي 2011 دعم لألشخاص المشردين داخلي لتشمل ال

ات   ) 2و ي مخيم ترآة ف طة المش وارد واألنش ة الم ؤوليات تعبئ ين؛ ومس اعدة   ) 3الالجئ دة للمس ق جدي أن طرائ اون بش التع

  .الغذائية

ل      يونيسفوال البرنامجونقح     -85 ا في أبري ة بينهم اهم الموقع ة لت    : 2011نيسان  /مذآرة التف م تحديث مصفوفة التغذي ين  ت ب

دل، ومسؤولية ال      تجاه البرنامجمسؤوليات  اد المعت ة الح اه  يونيسف سوء التغذي اد الشديد والتنسيق في        تج ة الح سوء التغذي

دز  . الميدان والتعاون في تلبية احتياجات صحة األم والطفل وتستند اآلن المهام المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية واإلي

  .زاإليد/تقسيم العمل في إطار برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةإلى 

ل  البرنامجووقع     -86 اون في معالجة      2011نيسان  /على مذآرة تفاهم مع برنامج األمم المتحدة للبيئة في أبري ز التع لتعزي

ة و  ر مخاط الحد من   انعدام األمن الغذائي والجوع وسوء التغذية ولتشجيع الحماية البيئية واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعي

  .الكوارث والتكيف مع تغير المناخ

ين رابطات       والبرنامج، وقعت هيئة األمم المتحدة للمرأة 2011أيلول /وفي سبتمبر    -87 على بيان عمل مشترك بشأن تمك

ال المتوارثة الجوع  كسر حلقةصغيرة الحجم لالالنساء الريفيات واألعمال التجارية  وتحسين فرص سبل آسب      ،عبر األجي

ين الجنسين      ،العيش للنساء اواة ب ى المس دعوة إل ات في       ،وال ة،  ودعم سالمة النساء والفتي ة    األوضاع المتقلب ز مراقب وتعزي

  .النساء الحتياطيات األمن الغذائي

ذه       2012عام  وتأجل النظر في مشروع رسالة تعاون مع منظمة الصحة العالمية حتى    -88 ذي تشهده ه نظرا لإلصالح ال

  .المنظمة
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  البنك الدولي

ام       -89 ل البنك       و: 2011استمر التعاون مع البنك الدولي بشأن التغذية المدرسية في ع ى استمرار تموي اون عل اشتمل التع

ة        الدولي لهايتي وبعثات مشترآة إلى السنغال والسودان وتوغو استج  رامج الوطني دعم من أجل الب ات الحكومات لل ابة لطلب

  .للتغذية المدرسية

ارات       البرنامجوبادر     -90 بإقامة شراآة جديدة مع البنك الدولي من خالل شراآة مبادرة ريتش من أجل إعداد نموذج لخي

ة لخفض   ة والتكلف زمالتعبئ اد  التق ة الح وء التغذي ام وس ات ل الش توى المقاطع ى مس ي   . عل وذج ف ذا النم ار ه ري اختي ويج

  .بنغالديش

ة             البرنامجوواصل     -91 ة شراآات لتشجيع الزراعة الذآي ة والزراعة بشأن إقام ة األغذي دولي ومنظم تعاونه مع البنك ال

ا   آتيب ألفضل الممارسا صداروإ ،وتحديد نقاط دخول للتعاون ،مناخيا ة مناخي دابير التكيف     ،ت في الزراعة الذآي وإدخال ت

  .الزراعي وتوسيع نطاقها المناخ والتخفيف من حدته في برامج االستثمارمع تغير 

ي   . والبنك الدولي بشأن الشراء المحلي البرنامج، زاد التعاون بين 2011وفي عام     -92 وتقام شراآات واعدة للشراء المحل

  .في بورآينا فاسو ورواندا وسيراليون وجنوب السودان من خالل مبادرة الشراء من أجل التقدم

  المنظمات غير الحكومية

ا    66مشروعا في   162غير حكومية في منظمة  2 000شراآات مع  2010في عام  البرنامجأقام     -93 دا، ووزع خالله بل

ة  2.2 ن األغذي ري م ت   50 –طن مت ة؛ وآان ة الموزع وع األغذي ن مجم ة م ي المائ ر   90ف ات غي ن المنظم ة م ي المائ ف

ة  ارف           وفرت و. الحكومية إما منظمات محلية أو مجتمعي ة وتقاسم للمع درات تقني ة الشريكة ق ر الحكومي ذه المنظمات غي ه

  .المحلية ارد وقدرات تشغيلية ودعم من خالل عالقاتها بالمجتمعاتومو

تراتيجي ومستوى السياس    -94 ى المستوى االس ة عل ر الحكومي ات غي ع المنظم اون م ز التع د تعزي ات  اتويع من األولوي

 البرنامجوساعدت شراآات . والتدخالت اإلنمائيةيهدف إلى تحسين آفاءة وفعالية االستجابة في حاالت الطوارئ واإلنعاش 

ة     ة الكاثوليكي مع منظمة العمل لمكافحة الجوع وأوآسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي لالجئين وخدمات اإلغاث

ات عمل  ي حلق ائم ف د والقس ة بالنق ى صياغة السياسة المتعلق ة عل ة العالمي ة للرؤي ة الدولي امجوالمنظم ا ساعدت ؛ آمالبرن

ى  ائم عل أن العنف الق ادات بش ة وإرش ة الحماي داد سياس ي إع ة ف ر الحكومي ات غي وع المنظم اور . الجنس أساس ن ا تش آم

اطي        البرنامج ي الحتي مع المنظمات غير الحكومية الشريكة بشأن مقترحات مجموعة العشرين من أجل إعداد نظام تجريب

  .األغذية لحاالت الطوارئ في غرب أفريقيا

ة    البرنامج، قام 2011تشرين الثاني /وفي نوفمبر    -95 والمنظمة السويسرية للتعاون اإلنمائي معا برعاية حلقة عمل معنون

ي   تألفت" بين األمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث الربط: بناء القدرة على الصمود" من ممثل

ة   والحكومات والوآاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ومنظمة إنقاذ الطفولة وأ فام ووآال اس آس االت     هلفيت ين الوآ اون ب للتع

  .الصمودلتحديد الدروس المستفادة والفرص والتحديات في مجال بناء القدرة على 

ذائي  "مع منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة بشأن برمجيتها  2010منذ عام  البرنامجويتعاون     -96 ": تكاليف النظام الغ

امج آما تعاون . ذلك على تحليالت مشترآة في عشرة بلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية نطوىاو ر     البرن مع عدد آبي

  .2010في عام في عمليات مختلفة الوطنية من جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
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  الحوآمة المؤسسية

ائي التنفيذية لكل من مجالس لل 2011بحث االجتماع المشترك لعام     -97 م المتحدة    /برنامج األمم المتحدة اإلنم صندوق األم

ة  ويونيسف،  وال ،مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع   /للسكان م المتحدة   هيئ رأة األم امج  للم ورك     والبرن د في نيوي المنعق

د األداء       مسائل المساواة وتعميم الشؤون  ة وتوحي ى اإلنعاش والتنمي ال إل . الجنسانية واالستجابة في حاالت الطوارئ واالنتق

ت مكتب األمم المتحدة لخدما  /صندوق األمم المتحدة للسكان/التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقام وفد يمثل المجالس

ى  /مارس  26بزيارة إلى الفلبين من   والبرنامجالمشاريع، واليونيسف،  ل  2آذار إل رة   اوشاهد نُهج   2011نيسان  /أبري مبتك

  .نسانيةالمساعدة اإللمنع النزاعات واالستعداد لحاالت الطوارئ واإلنعاش و
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 جدول المحتويات
 الصفحة  
 26 اعتماد جدول األعمال 
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  القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 .اعتمد المجلس جدول األعمال بصيغته المعدلة 

2011شباط /فبراير 14 

  

 وتعيين المقررانتخاب أعضاء هيئة المكتب  

) هولندا، القائمة دال( Agnes van Ardenneوفقا لالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي، انتخب المجلس سعادة السيدة  

) الواليات المتحدة األمريكية، القائمة دال( Harriet Spanosوانتخبت السيدة . لمنصب الرئيس لفترة سنة واحدة

  .عضوًا مناوبا

 Shobhan Pattanayakنائبًا للرئيس؛ والسيد ) الصين، القائمة باء( LI Zhengdongانتخب المجلس سعادة السيد 

  .عضوًا مناوبا) الهند، القائمة باء(

 ؛ وسعادة السيد)مصر، القائمة ألف(السيدة فاطمة صابر : وانتخب المجلس الممثلين التالية أسماؤهم

Jorge Eduardo Chen Charpentier )المكسيك، القائمة جيم( ؛ والسيدArsen Vartanyan ) ،االتحاد الروسي

وانتخب . االنتخابية الثالث األخرى البرنامجأعضاَء للمكتب لفترة سنة واحدة؛ ممثلين بذلك قوائم ) القائمة هاء

 Juan Manuel Prieto، وسعادة السيد )آينيا، القائمة ألف( Josephine W. Gaita المجلس أيضًا سعادة السيدة 

  .أعضاَء مناوبين) الجمهورية التشيكية، القائمة هاء( Jíří Muchka، والسيد )آولومبيا، القائمة جيم(

مقررًا للدورة ) آندا، القائمة دال( Kent Vachonووفقًا للمادة الثانية عشرة من الالئحة الداخلية، عيَّن المجلس السيد 

 .2011العادية األولى لعام 

2011شباط /فبراير 14 

  

وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، والتي سترد نقاطها األساسية في ملخص أعمال 

  .الدورة

 

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2011/EB.1/1 مالحظات افتتاحية من المديرة التنفيذية  

وسترد النقاط الرئيسية للعرض باإلضافة إلى تعليقات المجلس في . علمًا بعرض المديرة التنفيذيةأحاط المجلس  

 .ملخص أعمال الدورة

2011شباط /فبراير 14
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 التقارير السنوية

2011/EB.1/2  والزراعةالمقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية  2010التقرير السنوي لعام 

ة     2010التقرير السنوي لعام "وافق المجلس على   ة األغذي المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظم

ى       EB.A/11/2004وعمًال بقراره ). WFP/EB.1/2011/4" (والزراعة ر السنوي إل ة التقري ، طلب المجلس إحال

ام   مشفوع والزراعةالمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية   2010ًا بقرارات المجلس وتوصياته لع

  .وبقراره الحالي

2011شباط /فبراير 14 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

2011/EB.1/3  2011-2010(التحديث الرابع بشأن خطة البرنامج لإلدارة( 

  )" 2011-2010(لإلدارة  البرنامجالتحديث الرابع بشأن خطة "بعد أن نظر المجلس في  

)WFP/EB.1/2011/5-A/1(فقد ،:  

، مع 2011-2010مليار دوالر أمريكي لفترة السنتين  11.86ببرنامج العمل المتوقع البالغة قيمته أحاط علمًا  )1

 استبعاد أي بند يتعلق بالمتطلبات غير المتوقعة؛

ينات األمن الميداني، على أن تموَّل من مليون دوالر أمريكي لتحس 10.2نفقات تكميلية تصل إلى وافق على  )2

 حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة؛

مليون دوالر أمريكي لنظام إدارة الخزانة، على أن تموَّل من الجزء غير  1نفقات تكميلية بمبلغ  وافق على )3

 .المخصص من الصندوق العام

  اإلدارة والميزانيةآما أحاط المجلس علمًا بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون 

)WFP/EB.1/2011/5(A,B,C)/2 وWFP/EB.1/2011/12-B/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية ،

  ،)WFP/EB.1/2011/12-B/3و WFP/EB.1/2011/5(A,B,C)/3+ Corr.1(والزراعة 

2011شباط /فبراير 15 

 

2011/EB.1/4  البرنامج في الصومال ورد إدارة البرنامج عليهتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عمليات 

" في الصومال البرنامجتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عمليات "أحاط المجلس علما بالوثيقة المعنونة  

)WFP/EB.1/2011/5-B/1 ( عليه  البرنامجورد إدارة)WFP/EB.1/2011/5-B/1/Add.1 ( ودعا األمانة إلى

  .بشأن تنفيذ التوصياتمواصلة إحاطته علمًا 

  آما أحاط المجلس علمًا بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية 

)WFP/EB.1/2011/5(A,B,C)/2 وWFP/EB.1/2011/12-B/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية ،

  ،)WFP/EB.1/2011/12-B/3و WFP/EB.1/2011/5(A,B,C)/3+ Corr.1(والزراعة 

2011شباط /فبراير 15 
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  الحافظة اإلقليمية آلسيا

2011/EB.1/5 تقرير موجز عن تقييم أثر التغذية المدرسية في آمبوديا ورد اإلدارة عليه 

" تقرير موجز عن تقييم أثر التغذية المدرسية في آمبوديا"أحاط المجلس علمًا بالوثيقة المعنونة  

)WFP/EB.1/2011/6-B ( ورد اإلدارة عليه(WFP/EB.1/2011/6-B/Add.1/Rev.1)  وحث على اتخاذ

 .مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي طرحها المجلس أثناء مداوالته

2011شباط /فبراير 15 

  

2011/EB.1/6 2016-2011( 200202 مشروع البرنامج القطري لكمبوديا( 

 (WFP/EB.1/2011/7/3)) 2016–2011( 200202أحاط المجلس علمًا بمشروع البرنامج القطري لكمبوديا  

مليون دوالر  131.9قيمتها  البرنامجطنًا متريًا بتكلفة إجمالية يتحملها  137 586الذي تبلغ متطلباته الغذائية 

 .جلسأمريكي، ورّخص لألمانة بصياغة برنامج قطري مع مراعاة مالحظات الم

2011شباط /فبراير 15 

   

2011/EB.1/7  2013-2011( 200185مشروع البرنامج القطري لتيمور ليشتي( 

) 2013 -2011( 200185أحاط المجلس علمًا بمشروع البرنامج القطري لتيمور ليشتي  

)WFP/EB.1/2011/7/2( البرنامجطنًا متريًا، بتكلفة إجمالية يتحملها  15 622، الذي تبلغ احتياجاته من األغذية 

مليون دوالر أمريكي، وأذن لألمانة بصوغ البرنامج القطري مع مراعاة المالحظات التي أبداها  21.4قدرها 

 .المجلس

2011شباط /فبراير 15 

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2011/EB.1/8  2015-2011( 200163بورآينا فاسو  –مشاريع البرامج القطرية(  

) WFP/EB.1/2011/8/1) (2015-2011( 200163وافق المجلس على مشروع البرنامج القطري لبورآينا فاسو  

  .مليون دوالر أمريكي 50.3قيمتها  البرنامجطنًا متريًا بتكلفة إجمالية يتحملها  42 813الذي تبلغ متطلباته الغذائية 

2011شباط /فبراير 15

   

2011/EB.1/9  ورد اإلدارة عليه) 2009-2003(تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي 

   )" 2009-2003(تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي "أحاط المجلس علمًا بالوثيقة  

+ Corr.1) WFP/EB.1/2011/6-A ( ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة  

WFP/EB.1/2011/6-A/Add.1 وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات ،

  .التي طرحها المجلس أثناء مداوالته

  

  

 

2011شباط /فبراير 15
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 الحافظة اإلقليمية لجنوب وشرق ووسط أفريقيا

2011/EB.1/10  2015-2011( 200157البرامج القطرية ــ زامبيا(  

) 2015-2011( 200157يوافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري لزامبيا  

)WFP/EB.1/2011/8/2( البرنامجطنًا متريًا بتكلفة إجمالية يتحملها  44 882، الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

  .مليون دوالر أمريكي 50.9تبلغ 

2011شباط /فبراير 16 

  

2011/EB.1/11  2015-2011( 200200مشاريع البرامج القطرية ــ جمهورية تنزانيا المتحدة( 

) 2015-2011( 200200أحاط المجلس علمًا بمشروع وثيقة البرنامج القطري المشترك لجمهورية تنزانيا المتحدة  

)WFP/EB.1/2011/7/1( ، طنًا  239  995الذي تبلغ متطلباته من األغذية  بالبرنامجبما في ذلك الملحق الخاص

مليون دوالر أمريكي؛ وهو يأذن لألمانة بوضع الملحق في صيغته  175تبلغ  البرنامجمتريًا بتكلفة إجمالية يتحملها 

 .النهائية مع مراعاة المالحظات التي أبداها المجلس

2011شباط /فبراير 16 

  

2011/EB.1/12  104300الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية ــ البرنامج القطري إلثيوبيا 

لعام  104300مليون دوالر أمريكي للبرنامج القطري إلثيوبيا  14.1وافق المجلس على زيادة في الميزانية قدرها  

2011 )WFP/EB.1/2011/9-A/3.( 

2011شباط /فبراير 16 

  

2011/EB.1/13  106770الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية ــ المشروع اإلنمائي لرواندا 

دعم " 106770مليون دوالر أمريكي للمشروع اإلنمائي لرواندا  27.1وافق المجلس على زيادة في الميزانية قدرها  

 .)WFP/EB.1/2011/9-A/2 + Corr.1" (التعليم

2011شباط /فبراير 16 

 

2011/EB.1/14  108070الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية ــ البرنامج القطري ألوغندا 

دعم " 108070مليون دوالر أمريكي للبرنامج القطري ألوغندا  87.9وافق المجلس على زيادة في الميزانية قدرها  

 )./1WFP/EB.1/2011/9-A" (مبادرات الحكومة للتصدي للجوع

2011شباط /فبراير 16 

 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2011/EB.1/15  108440الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ــ هايتي  

للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في مليون دوالر أمريكي  177.4وافق المجلس على زيادة في الميزانية قدرها  

  "المساعدة الغذائية للمجموعات الضعيفة المعرضة للصدمات المتكررة" 108440هايتي 

)WFP/EB.1/2011/9-B.( 

2011شباط /فبراير 16 
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 المسائل التنظيمية واإلجرائية

2011/EB.1/16  العالمياستعراض توزيع مقاعد المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية 

أيد المجلس توصية المكتب بشأن توزيع مقاعد المجلس، على النحو الموصوف في الوثيقة  

WFP/EB.1/2011/11-A وطلب إلى أمانته إحالة الوثيقة إلى مجلس منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،

 .والمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة التخاذ المزيد من التدابير

2011شباط /فبراير 14 

 

 مسائل التنظيم واإلدارة

2011/EB.1/17 تقارير وحدة التفتيش المشترآة ذات الصلة بعمل البرنامج 

تقارير وحدة التفتيش المشترآة ذات الصلة "أحاط المجلس علمًا بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة  

، وطلب إلى األمانة تقديم خطة عمل إلى هيئة المكتب (WFP/EB.1/2011/12-A)" العالمي األغذية بعمل برنامج

  .بغرض العلم 2011نيسان لتقديمها فيما بعد إلى المجلس في دورته السنوية لعام /في أبريل

2011شباط /فبراير 16 

 

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2011/EB.1/18   2010للمجلس التنفيذي لعام ملخص أعمال الدورة العادية الثانية 

، وسترد "2010الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  مشروع ملخص أعمال"وافق المجلس على الوثيقة  

 ).WFP/EB.2/2010/15(النسخة النهائية منه في الوثيقة 

2011شباط /فبراير 16 
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 جدول المحتويات
 الصفحة  

 36 اعتماد جدول األعمال 

 36 تعيين المقررانتخاب المناصب الشاغرة في هيئة المكتب و 

   

   القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2011/EB.A/1 36 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

   

  التقارير السنوية

2011/EB.A/2  36 2010تقرير األداء السنوي لعام 

   

  قضايا السياسات

2011/EB.A/3 36 تحديث عن تنفيذ سياسة البرنامج بشأن القسائم والتحويالت النقدية 
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2011/EB.A/5 37 إطار الرقابة وسياسة الكشف عن التقارير 

2011/EB.A/6 37 معلومات محدثة عن تصدي البرنامج لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز 

2011/EB.A/7 37 تغير المناخنحو سياسة لبرنامج األغذية العالمي بشأن : تغير المناخ والجوع 

2011/EB.A/8 37 تحديث عن تنفيذ سياسة التغذية المدرسية في البرنامج 

   

  مسائل الموارد والمالية والميزانية

2011/EB.A/9 38 2010السنوية المراجعة،  الكشوف المالية 

2011/EB.A/10 38 استعراض دورة خطة اإلدارة 

2011/EB.A/11  39 مراجعة الحساباتالتقرير السنوي للجنة 

2011/EB.A/12 39 تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي 

2011/EB.A/13 39 تقرير المفتش العام 

2011/EB.A/14   40 )2011- 2010(التحديث الخامس بشأن خطة البرنامج لإلدارة 

2011/EB.A/15  40 البرنامج في الصومالتحديث عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي بشأن عمليات 

   

  تقارير التقييم

2011/EB.A/16  40 ، ورد اإلدارة عليه2010تقرير التقييم السنوي لعام 

2011/EB.A/17 40 ورد اإلدارة عليه ،تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لدور البرنامج في الحماية االجتماعية وشبكات األمان 

   

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
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  الحافظة اإلقليمية آلسيا

2011/EB.A/19 41 )2016-2012( 200243بنغالديش  – مشاريع البرامج القطرية 
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 الصفحة  
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2011/EB.A/23 41  )2013-2011( 200185تيمور ليشتي  – ةالقطري البرامج  

  

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا
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  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا
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2011/EB.A/35  عن الزيارة الميدانية المشترآة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة تقرير

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة األمم المتحدة للطفولة /صندوق األمم المتحدة للسكان/اإلنمائي

   وبرنامج األغذية العالمي لجمهورية الفلبين
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  ملخص أعمال المجلس التنفيذي 

2011/EB.A/36  44 2011ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

     

    المالحق

  45  جدول األعمال  األول الملحق
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  القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 
 .بصيغته المقترحةاعتمد المجلس جدول األعمال  

2011 حزيران/يونيو  6 
  

 تعيين المقررو المكتب هيئة في الشاغرة المناصب انتخاب 

آولومبيا، القائمة (Beatriz Calvo Villegas السيدة الداخلية،  تهللمادة الثانية عشرة من الئح وفقًا، عين المجلس 

 .2011للدورة السنوية لعام  ةمقرر) جيم

2011 حزيران/يونيو  6 
، )هولندا، القائمة دال( Agnes van Ardenneحزيران، قدمت رئيسة المجلس التنفيذي، سعادة السيدة /يونيو 9في  

من الالئحة الداخلية، فقد حّل محلها مناوبها في هيئة المكتب، سعادة  2 –ووفقًا للمادة الرابعة . استقالتها من منصبها
  .آعضو مناوب للقائمة دال Harriet Spanosوانتخب المجلس السيدة  .James A. Harveyالسيد 

2011 حزيران/يونيو  9 
  

في ملخص أعمال  نقاطها األساسيةستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، التي سترد و

  .الدورة

 

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة
2011/EB.A/1مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  

وسترد النقاط الرئيسية للعرض باإلضافة إلى تعليقات المجلس في . ةالتنفيذي ةبعرض المدير أحاط المجلس علمًا 

 .ملخص أعمال الدورة

2011 حزيران/يونيو  6

 التقارير السنوية
2011/EB.A/2 2010تقرير األداء السنوي لعام 

امًال    ) WFP/EB.A/2011/4( 2010وافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام   مع مالحظة أنه تضمن سجًال ش

  .في تلك السنة البرنامجألداء 

2011 حزيران/يونيو  6 
  

 قضايا السياسات
2011/EB.A/3تحديث عن تنفيذ سياسة البرنامج بشأن القسائم والتحويالت النقدية 

اط  ة    أح ًا بالوثيق س علم ة    "المجل ذ سياس ن تنفي ديث ع امجتح ة    البرن ويالت النقدي ائم والتح أن القس  "بش

)WFP/EB.A/2011/5-A/Rev.1(  ن ب م امجوطل رات وأفضل   البرن ن الخب ة م ذ السياس تفيد تنفي ضمان أن يس

 .الممارسات الوطنية الموجودة

2011 حزيران/يونيو  8
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2011/EB.A/4وضع السياسات في البرنامج 

  ).WFP/EB.A/2011/5-B" (البرنامجوضع السياسات في "وافق المجلس على الوثيقة  

ا،  يوافق ل التي لها تأثير آبير على البرمجة البرنامجوثائق سياسات  تعرض عليهبأن ) 1أيضًا المجلس آما طلب  عليه

ة؛  ومعلومات حول المترتبة في الميزانية  لآلثارتقدير بما في ذلك  ل المحتمل أن يجرى استعراض   و) 2 مصادر التموي

ادة تصنيف    لتحديد أيها ما زال صالحا، وأيها البرمجة على آبير تأثير لها التي للسياسات الحالية ى إع ا  يحتاج إل ، وأيه

ذلك تعريف    2012وُيقدَّم هذا االستعراض إلى المجلس للموافقة عليه قبل نهاية . ثيحدَّأو يوحَّد  أن ينبغي ه آ ، ويقدَّم ل

  .واضح لوثائق السياسات

2011 حزيران/يونيو 8 
   

2011/EB.A/5إطار الرقابة وسياسة الكشف عن التقارير 

اً  المجلس أحاط   ة  علم ة  إطار " بالوثيق ارير  عن  الكشف  وسياسة  الرقاب  ووافق ) WFP/EB.A/2011/5-C/1" (التق

ارير  عن  األعضاء  للدول الكشف سياسة" على ات  تق واردة  بصيغتها " التحقيق اني  الملحق  في  ال ك ل الث ة؛  تل ا  الوثيق  آم

 تحديث وعرض اإلطارهذا  ضمن التفتيش لمفهوم ستعراضبا التنفيذي المجلستزويد  واإلدارة العام المفتش من طلب

  .2012 عام في للسياسةمقبل 

  لألمم المتحدة بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية أحاط المجلس علمًاآما  

)WFP/EB.A/2011/5-C/2 وWFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/2(،  وتعليقات لجنة المالية

  ).WFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/3و WFP/EB.A/2011/5-C/3( لمنظمة األغذية والزراعة

  

2011 حزيران/يونيو 7  
 

2011/EB.A/6معلومات محّدثة عن تصدي البرنامج لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز 

ذ   اً أخ س علم ة  المجل دي   "بوثيق ن تص ة ع ات محّدث امجمعلوم دز    البرن رية واإلي ة البش ص المناع روس نق لفي

WFP/EB.A/2011/5-E).(  

2011 حزيران/يونيو  6 
  

2011/EB.A/7نحو سياسة لبرنامج األغذية العالمي بشأن تغير المناخ: تغير المناخ والجوع 

" نحو سياسة لبرنامج األغذية العالمي بشأن تغير المناخ: تغير المناخ والجوع"المجلس علمًا بالوثيقة  أحاط 

)WFP/EB.A/2011/5-F.( 

2011 حزيران/يونيو 7 
  

2011/EB.A/8تحديث عن تنفيذ سياسة التغذية المدرسية في البرنامج 

  .(WFP/EB.A/2011/5-G)" البرنامجتحديث عن تنفيذ سياسة التغذية المدرسية في "المجلس علمًا بالوثيقة  أحاط 

2011 حزيران/يونيو  8 
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 مسائل الموارد والمالية والميزانية
2011/EB.A/9 2010الكشوف المالية السنوية المراجعة لعام 

  :إن المجلس 

، مقترنة بتقرير مراجع الحسابات الخارجي، عمًال 2010لعام  للبرنامجوافق على الكشوف المالية السنوية   )1

  ؛النظام األساسيمن ) ب( 6 –بالمادة الرابعة عشرة 

لتمويل مدفوعات  2010مليون دوالر أمريكي من الحساب العام في عام  550 884الحظ استخدام   )2

  دين؛ لنقدية، والسلف المقدمة إلى الموظفين والمورِّاإلآراميات ولشطب الخسائر ا

 .تشكل جزءًا من النفقات التشغيلية في نفس الفترة 2010بعد التسليم في عام ما الحظ أن خسائر السلع   )3

  لألمم المتحدة بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية أحاط المجلس علمًاآما  

)WFP/EB.A/2011/5-C/2 وWFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/2(،  وتعليقات لجنة المالية

  ).WFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/3و WFP/EB.A/2011/5-C/3( لمنظمة األغذية والزراعة

  

2011 حزيران/يونيو 7
  

2011/EB.A/10استعراض دورة خطة اإلدارة 

  :إن المجلس التنفيذي

استعراض "و (WFP/EB.A/2010/6-E/1)" خيارات استعراض اإلطار المالي"وقد استعرض   )أ 

، رغب في االنتقال من دورة خطة إدارة وميزانية (WFP/EB.A/2011/6-B/1)" دورة خطة اإلدارة

إلى خطة إدارة لثالث سنوات مع ميزانية لسنة واحدة تتم الموافقة عليها آل سنة  لبرنامجلسنتين في ا

  ساس متجدد؛على أ

، فقد أوصى الجمعية العامة لألمم المتحدة للبرنامجوعمًال بالمادة الخامسة عشرة من النظام األساسي   )ب 

ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 

  :من النظام األساسي آما يلي 6–المتحدة ومجلس منظمة األغذية والزراعة، بتعديل المادة الرابعة عشرة

  :على المدير التنفيذي تقديم الوثائق التالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها - 6"

  ، والميزانيات التكميلية التي تعد في ظروف استثنائية؛السنوية لفترة السنتين البرنامجميزانية ) أ(

  ؛بشأنهامع تقرير المراجع الخارجي  للبرنامج السنويةالكشوف المالية ) ب(

  .أية تقارير مالية أخرى) ج(

عرضت هذه الوثائق أيضًا على اللجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة، واللجنة االستشارية لشؤون 

  ؛."وتحال تقارير هاتين اللجنتين إلى المجلس. اإلدارة والميزانية لفحصها وإبداء المالحظات بشأنها

من هذا القرار، والوثيقة  2وطلب إلى األمانة إحالة التوصية الواردة في الفقرة   )ج 

WFP/EB.A/2011/6-B/1 ،إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة ،

 عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ومجلس منظمة األغذية والزراعة؛
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وافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة على التوصية ، رهنًا بموقرر  )د 

من هذا القرار، تعديل الالئحة العامة والنظام المالي آما ُعرضا في الملحق الثاني  2الواردة في الفقرة 

لنفاذ، وطلب إلى األمانة تقديم التعديالت، عند دخولها حيز ا WFP/EB.A/2011/6-B/1من الوثيقة 

 .لعلملإلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ومجلس منظمة األغذية والزراعة 

  لألمم المتحدة بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية أحاط المجلس علمًاآما  

)WFP/EB.A/2011/5-C/2 وWFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/2(،  وتعليقات لجنة المالية

  ).WFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/3و WFP/EB.A/2011/5-C/3( لمنظمة األغذية والزراعة

2011 حزيران/يونيو  7 
   

2011/EB.A/11التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات في البرنامج 

" البرنامجالتقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات في "المجلس علمًا بالوثيقة المعنونة  أحاط

)WFP/EB.A/2011/6-C/1.( 

المجلس أيضًا بأن تأخذ مجموعة العمل المشترآة المعنية باستعراض لجنة مراجعة الحسابات المسائل التي  اقترحو

االستعراض وتوصياته إلى المجلس في دورته هذا استنتاجات  أثارها المجلس أثناء مناقشاته وأن تقدم تقريرًا عن

  .2011العادية الثانية في عام 

  لألمم المتحدة بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية أحاط المجلس علمًاآما 

)WFP/EB.A/2011/5-C/2 وWFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/2(،  وتعليقات لجنة المالية

  ).WFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/3و WFP/EB.A/2011/5-C/3( نظمة األغذية والزراعةلم

2011 حزيران/يونيو  7
  

2011/EB.A/12تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي  

 " تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي"المجلس علمًا بالوثيقة  أحاط

)WFP/EB.A/2011/6-D/1 + Corr.1.(  

  لألمم المتحدة بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية أحاط المجلس علمًاآما 

)WFP/EB.A/2011/5-C/2 وWFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/2(،  وتعليقات لجنة المالية

  ).WFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/3و WFP/EB.A/2011/5-C/3( لمنظمة األغذية والزراعة

2011 حزيران/يونيو  7
  

2011/EB.A/13تقرير المفتش العام  

  ).WFP/EB.A/2011/6-E/1" (تقرير المفتش العام"بـ  علمًا المجلس التنفيذي أحاط

  لألمم المتحدة بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية أحاط المجلس علمًاآما 

)WFP/EB.A/2011/5-C/2 وWFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/2(،  وتعليقات لجنة المالية

  ).WFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/3و WFP/EB.A/2011/5-C/3( لمنظمة األغذية والزراعة

2011 حزيران/يونيو  7
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2011/EB.A/14 2011-2010(لإلدارة التحديث الخامس بشأن خطة البرنامج(  

 ")2011-2010(لإلدارة  البرنامجبشأن خطة  الخامسالتحديث "بعد أن نظر المجلس في 

)WFP/EB.A/2011/6-G/1(،  لفترة السنتين مليار دوالر أمريكي  12أحاط علمًا ببرنامج العمل المقترح بقيمة

  .المنظورةأي بند يتعلق بالمتطلبات غير  استثناء، مع 2010-2011

  لألمم المتحدة بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية أحاط المجلس علمًاآما 

)WFP/EB.A/2011/5-C/2 وWFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/2(،  وتعليقات لجنة المالية

  ).WFP/EB.A/2011/6(A,B,C,D,E,F,G,H)/3و WFP/EB.A/2011/5-C/3( لمنظمة األغذية والزراعة

2011 حزيران/يونيو 7 
  

2011/EB.A/15تحديث عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي بشأن عمليات البرنامج في الصومال  

في  البرنامجتحديث عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي بشأن عمليات "المجلس علمًا بالوثيقة أحاط 

  ).WFP/EB.A/2011/6-I" (الصومال

2011 حزيران/يونيو 7 

  تقارير التقييم
2011/EB.A/16 ورد اإلدارة عليه2010تقرير التقييم السنوي لعام ،  

اإلدارة عليه الوارد في  ورد) WFP/EB.A/2011/7-A( 2010أحاط المجلس علمًا بـتقرير التقييم السنوي لعام 

اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة ، وحث على اتخاذ مزيد من WFP/EB.A/2011/7-A/Add.1الوثيقة 

  .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2011 حزيران/يونيو 6 
  

2011/EB.A/17تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لدور البرنامج في الحماية االجتماعية وشبكات األمان، ورد اإلدارة عليه  

في الحماية االجتماعية وشبكات  البرنامجتقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لدور "أحاط المجلس علمًا بالوثيقة 

،  WFP/EB.A/2011/7-B/Add.1ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة  (WFP/EB.A/2011/7-B)" األمان

  .بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته توحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءا

2011 حزيران/يونيو 8 
  

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
2011/EB.A/182016-2012( 200240هندوراس  – مشاريع البرامج القطرية(  

، (WFP/EBA/2011/8/1)) 2016-2012( 200240أحاط المجلس علمًا بمشروع البرنامج القطري لهندوراس 

مليون دوالر  21.5قدرها  البرنامجطنًا متريًا بتكلفة إجمالية يتحملها  27 134الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

  .سوأذن لألمانة بصياغة برنامج قطري مع مراعاة مالحظات المجلأمريكي، 

2011 حزيران/يونيو 8 
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  الحافظة اإلقليمية آلسيا
2011/EB.A/19 2016-2012( 200243بنغالديش  –مشاريع البرامج القطرية(  

) 2016-2012( 200243بمشروع البرنامج القطري لبنغالديش  علمًاحاط أ) 1: إن المجلس

)WFP/EB.A/2011/8/5(،  مليون  214.6بتكلفة قدرها  طنًا متريًا 403 860الذي تبلغ متطلباته من األغذية

 البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها مليون دوالر أمريكي،  10.1وتبلغ متطلباته من النقد والقسائم  ،دوالر أمريكي

  .مالحظات المجلسلألمانة بصياغة برنامج قطري مع مراعاة  أذن) 2مليون دوالر أمريكي؛  338.7قدرها 

2011 حزيران/يونيو 8 
  

2011/EB.A/20 2015-2012( 200245إندونيسيا  –مشاريع البرامج القطرية(  

اط يا      أح ري إلندونيس امج القط روع البرن ًا بمش س علم ) 2015-2012( 200245المجل

)WFP/EB.A/2011/8/8( ون دوالر   20.3طنًا متريًا بتكلفة قدرها  16 586، الذي تبلغ متطلباته من األغذية ملي

امج قطري    أذنمليون دوالر أمريكي، و 44.6 قدرها البرنامج إجمالية يتحملهاتكلفة وأمريكي،  لألمانة بصياغة برن

  .مع مراعاة مالحظات المجلس

2011 حزيران/يونيو 8 
  

2011/EB.A/212015-2012( 200242الديمقراطية الشعبية جمهورية الو  –ة البرامج القطري مشاريع(  

) 2015–2012( 200242أحاط المجلس علمًا بمشروع البرنامج القطري لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

،(WFP/EB.A/2011/8/4)  مليون دوالر  36.9بتكلفة قدرها طنًا متريًا  37 140الذي تبلغ متطلباته من األغذية

 68.9قدرها  البرنامج، بتكلفة إجمالية يتحملها مليون دوالر أمريكي 1.2وتبلغ متطلباته من النقد والقسائم ، أمريكي

  .مليون دوالر أمريكي، وأذن لألمانة صياغة برنامج قطري مع مراعاة مالحظات المجلس

2011 حزيران/يونيو 8 
  

2011/EB.A/222016-2011( 200202آمبوديا  -البرامج القطرية(  

) 2016–2011( 200202البرنامج القطري لكمبوديا ، على على أساس عدم االعتراضوافق المجلس، 

(WFP/EB.A/2011/9-1)  البرنامجطنًا متريًا بتكلفة إجمالية يتحملها  137 586الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

  .مليون دوالر أمريكي 131.9قدرها 

2011 حزيران/يونيو 9 
2011/EB.A/232013-2011( 200185تيمور ليشتي  -البرامج القطرية(  

) 2013-2011( 200185وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري لتيمور ليشتي 

)WFP/EB.A/2011/9/2( البرنامجطنًا متريًا، بتكلفة إجمالية يتحملها  15 622، الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

  .مليون دوالر أمريكي 21.4قدرها 

2011 حزيران/يونيو 9 
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  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقا

2011/EB.A/24ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن تقييم أثر التغذية المدرسية في غامبيا ،  

 "تقرير موجز عن تقييم أثر التغذية المدرسية في غامبيا"بالوثيقة  المجلس علمًا أحاط

 )WFP/EB.A/2011/7-D ( في الوثيقة عليه الوارد ورد اإلدارةWFP/EB.A/2011/7-D/Add.1 وحث ،

  .على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2011 حزيران/يونيو 8 
  

2011/EB.A/25 2016-2012( 200251موريتانيا  –مشاريع البرامج القطرية(  

) 2016-2012( 200251بمشروع البرنامج القطري لموريتانيا  المجلس علمًا أحاط

)WFP/EB.A/2011/8/2( مليون دوالر  39بتكلفة قدرها  متريًا طنًا 58 482من األغذية  متطلباته، الذي تبلغ

مليون دوالر أمريكي، وأذن لألمانة بصياغة برنامج قطري  76.4قدرها  البرنامجيتحملها  تكلفة إجماليةأمريكي، و

  .مع مراعاة مالحظات المجلس

2011 حزيران/يونيو 8 
  

2011/EB.A/26 2016-2012( 200247غانا  –مشاريع البرامج القطرية(  

 ،)WFP/EB.A/2011/8/3) (2016-2012( 200247 لغانا القطري البرنامج بمشروع علمًا المجلسأحاط 

مليون دوالر  44.9 قدرها البرنامجبتكلفة إجمالية يتحملها  متريًا طنًا 52 317الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

  .المجلس مالحظات مراعاة معبرنامج قطري  بصياغة لألمانة أذنو، أمريكي

2011 حزيران/يونيو 9 
  

2011/EB.A/27 2016ـ2012( 200249لسنغال ا –مشاريع البرامج القطرية(  
، )WFP/EB.A/2011/8/6) (2016ـ 2012( 200249أحاط المجلس علمًا بمشروع البرنامج القطري للسنغال 

مليون دوالر  73.7قدرها  البرنامجطنًا متريًا بتكلفة إجمالية يتحملها  65 867الذي تبلغ متطلباته من األغذية 
  .قطري مع مراعاة مالحظات المجلس أمريكي، وأذن لألمانة بصياغة برنامج

2011 حزيران/يونيو 9 
  

2011/EB.A/282012-2008( 105830البرنامج القطري لمالي  – الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية(  

ادة   ى زي س عل ق المجل درها واف ي   22.4ق ي ف ون دوالر أمريك ة الملي ريميزاني امج القط الي برن  لم

105830 )2008-2012( )WFP/EB.A/2011/10-A.(  

 2011 حزيران/يونيو 9

2011/EB.A/29200051النيجر  – العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

إنقاذ األرواح والحد من سوء " 200051وافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقترحة في النيجر 

  ).WFP/EB.A/2011/10-B/2" (لدى الفئات الضعيفة من السكانالتغذية وحماية سبل آسب العيش 

2011 حزيران/يونيو 9
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  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا 
2011/EB.A/30ورد اإلدارة عليه تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لرواندا  

ورد ) WFP/EB.A/2011/7-E" (لروانداتقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية "المجلس علمًا بالوثيقة  أحاط
وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن ، WFP/EB.A/2011/7-E/Add.1اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة 

  .التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته
2011 حزيران/يونيو 9 

  
2011/EB.A/312015-2012( 200253إثيوبيا  –ة القطري البرامج مشاريع(  

، )WFP/EB.A/2011/8/7( )2015-2012( 200253 البرنامج القطري إلثيوبياالمجلس علمًا بمشروع  أحاط

مليون دوالر أمريكي، وتكلفة إجمالية  155بتكلفة قدرها  متريًا طنًا 319 020 الذي تبلغ متطلباته من األغذية

لألمانة بصياغة برنامج قطري مع مراعاة مالحظات  أذنماليين دوالر أمريكي، و 307 قدرها البرنامج يتحملها

 .المجلس

2011 حزيران/يونيو 9 
  

2011/EB.A/32200174آينيا  – العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

" تقديم المساعدة الغذائية لالجئين" 200174وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش في آينيا 

(WFP/EB.A/2011/10-B/1 + Corr.1).  

2011 حزيران/يونيو 9 
  

2011/EB.A/33106650إثيوبيا  –ش الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعا  

 إثيوبيا واإلنعاش في لإلغاثة الممتدة العملية ميزانية في أمريكي دوالر مليون 34.2 قدرها زيادة على المجلس وافق

 "الغذائي األمن انعدام تجاه المرونة وتعزيز اإلنسانية لألزمات التصدي" 106650

 )WFP/EB.A/2011/10-C.(  

2011 حزيران/يونيو 9 
  

2011/EB.A/342015-2011( 200200جمهورية تنزانيا المتحدة  -البرامج القطرية(  

   200200البرنامج القطري لجمهورية تنزانيا المتحدة  ، علىوافق المجلس، على أساس عدم االعتراض

)2011-2015) (WFP/EB.A/2011/9/3( بتكلفةطنًا متريًا،  239 995من األغذية  متطلباته، الذي تبلغ 

وتمثل هذه الوثيقة الملحق الرابع من وثيقة البرنامج  .مليون دوالر أمريكي 175قدرها  البرنامجإجمالية يتحملها 

  .القطري المشترك

 2011 حزيران/يونيو 9
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 مسائل أخرى

2011/EB.A/35  صندوق /المتحدة اإلنمائيتقرير عن الزيارة الميدانية المشترآة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وبرنامج األغذية /األمم المتحدة للسكان

  العالمي لجمهورية الفلبين

األمم تقرير عن الزيارة الميدانية المشترآة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج "أحاط المجلس علمًا بالوثيقة 

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة األمم المتحدة للطفولة /صندوق األمم المتحدة للسكان/المتحدة اإلنمائي

وحث على اتخاذ مزيد من ، )WFP/EB.A/2011/15 + Corr.1" (وبرنامج األغذية العالمي لجمهورية الفلبين

  .أثارها المجلس أثناء مناقشته اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي

2011 حزيران/يونيو 9 
 

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي 
2011/EB.A/36 2011ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

، وسترد النسخة "2011للمجلس التنفيذي لعام  األولىمشروع ملخص أعمال الدورة العادية "المجلس على  وافق 
 .WFP/EB.1/2011/16النهائية منه في الوثيقة 

2011 حزيران/يونيو 9  
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  األولالملحق 

  جدول األعمال

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال  -1

 المكتب وتعيين المقرر الشاغرة في هيئة مناصبالانتخاب   -2

  مالحظات افتتاحيه من المدير التنفيذي  -3

  التقارير السنوية  -4

  )للموافقة( 2010تقرير األداء السنوي لعام  

  قضايا السياسات  -5

 )للعلم( البرنامجمعلومات محدثة عن تنفيذ سياسة التحويالت النقدية والقسائم في   )أ (

 )للموافقة( البرنامجوضع السياسات في   )ب (

 )للموافقة(وسياسة الكشف عن التقارير الرقابة  إطار  )ج (

حالة استراتيجية تسليم : المستدامة لجوع السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي المزمن البرنامجحلول   )د (

 )ُسحبت الوثيقة() للعلم( المسؤوليات

 )للعلم(لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز  البرنامجمعلومات محدثة عن تصدي   )ه (

 )للعلم(نحو سياسة لبرنامج األغذية العالمي بشأن تغير المناخ : ناخ والجوعتغير الم  )و (

 )للعلم( البرنامجتحديث عن تنفيذ سياسة التغذية المدرسية في   )ز (

  مسائل الموارد والمالية والميزانية  -6

 )للموافقة( 2010الحسابات السنوية المراجعة،   )أ (

 )للموافقة(استعراض دورة خطة اإلدارة   )ب (

 )للنظر( السنوي للجنة مراجعة الحساباتالتقرير   )ج (

 )للنظر(تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي   )د (

 )للنظر(تقرير المفتش العام   )ه (

 )للعلم( 2تقدير قيمة شبكة برنامج األغذية العالمي ونظامه العالمي للمعلومات ونجز   )و (

 )للعلم() 2011- 2010(لإلدارة  البرنامجالتحديث الخامس بشأن خطة   )ز (

من الالئحة ) ز( 4-13و 4-12المادتان (المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف تقرير   )ح (

 )للعلم() العامة

 )للعلم( في الصومال البرنامجبشأن عمليات  الخارجيالحسابات تنفيذ توصيات مراجع  تحديث عن  )ط (
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   تقارير التقييم  -7

 )للنظر( اإلدارة عليه، ورد 2010تقرير التقييم السنوي لعام   )أ (

 )للنظر( التقييم االستراتيجي لشبكات الحماية االجتماعية واألمان االجتماعي، ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن   )ب (

 )للعلم( ورد اإلدارة عليه تقرير موجز عن تقييم أثر دعم البرنامج للتغذية المدرسية في آوت ديفوار  )ج (

 )للنظر( ية في غامبيا، ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن تقييم أثر التغذية المدرس  )د (

 )للنظر( تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لرواندا ورد اإلدارة عليه  )ه (

 )للعلم(حالة تنفيذ توصيات التقييم   )و (

   المسائل التشغيلية

  )للنظر( مشاريع البرامج القطرية  -8

 200243 بنغالديش 

 200253إثيوبيا  

 200247غانا  

 200240هندوراس  

 200245إندونيسيا  

 200242جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  

 200251موريتانيا  

 200249السنغال  

  )على أساس عدم االعتراض للموافقة( البرامج القطرية  -9

 200202آمبوديا  

  200185تيمور ليشتي  

 200200جمهورية تنزانيا المتحدة  

  المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها   -10

 الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  )أ (

 105830البرنامج القطري لمالي  

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   )ب (

 200174آينيا  

 200051النيجر  

 الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   )ج (

 106650إثيوبيا  

  )للعلم(تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية   -11
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  المشروعات اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي )1

 )2010آانون األول /ديسمبر 31–تموز/يوليو 1(

 200141والبحر الكاريبي أمريكا الالتينية إقليم  

 200129جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  

 200199ليسوتو  

  ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي الزيادات في )2

 )2010آانون األول /ديسمبر 31–تموز/يوليو 1(

  العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي )3

 )2010آانون األول /ديسمبر 31–تموز/يوليو 1(

 200142بنغالديش  

 200059تشاد  

 200065مدغشقر  

 200136ل نيبا 

 200122طاجيكستان  

   الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي )4

 )2010آانون األول /ديسمبر 31 –تموز /يوليو 1(

 )2010آانون األول /ديسمبر 31-آانون الثاني/يناير 1(تقرير بشأن استخدام حساب االستجابة العاجلة للفترة  )5

  المسائل التنظيمية واإلجرائية  -12
 )للعلم() 2012-2011(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين  

  واإلدارة التسييرمسائل   -13
  )للعلم( 2010آانون األول /ديسمبر 31 –آانون الثاني /يناير 1تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة   )أ (

 )للعلم(من األغذية  البرنامجمعلومات محدثة عن مشتريات   )ب (

 )للعلم(تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الدوليين والفئات العليا في برنامج األغذية العالمي   )ج (

 )للعلم( البرنامجدراسة عن استخدام االستشاريين في   )د (

 )للعلم( للبرنامجالتقرير األمني   )ه (

 )للعلم(خطة عمل  –عالمي تقارير وحدة التفتيش المشترآة ذات الصلة بعمل برنامج األغذية ال  )و (

  )للموافقة( 2011ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام   -14

  مسائل أخرى  -15
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صندوق األمم /تقرير عن الزيارة الميدانية المشترآة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ة لخدمات المشاريع ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العالمي لجمهورية مكتب األمم المتحد/المتحدة للسكان

  )للعلم( الفلبين

  التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة  -16
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 المعتمدة

 من جدول األعمال 15البند 
  
  
  
  
  
  
  

   هيئة مكتب المجلس التنفيذي
  James Alexander Harveyسعادة السيد  :الرئيس

  )المملكة المتحدة(
  Harriet Spanosةالسيد :العضو المناوب

 )الواليات المتحدة األمريكية(

  Shobhan Pattanayakالسيد :عضو
 )الهند(

  فاطمة صابرة السيد :عضو
 )مصر(

  Josephine W. Gaitaة سعادة السيد :العضو المناوب
 )آينيا(

  Juan Manuel Prieto سعادة السيد  :عضو
 )آولومبيا(

 Arsen Vartanyan السيد :عضو
 )االتحاد الروسي(
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 جدول المحتويات
  الصفحة  

 52 اعتماد جدول األعمال 

 52  تعيين المقرر 

   

   القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2011/EB.2/1 52 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

   

   قضايا السياسات

2011/EB.2/2  52  الحد من مخاطر الكوارث وإدارتهاسياسة برنامج األغذية العالمي بشأن 

2011/EB.2/3  52 2020-2011برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 

   

   مسائل الموارد والمالية والميزانية

2011/EB.2/4   53  )2014- 2012(خطة البرنامج لإلدارة 

2011/EB.2/5 54  برنامج األغذية العالمي االختصاصات المقترحة للجنة مراجعة الحسابات في 

2011/EB.2/6 54 تقرير المراجع الخارجي بشأن شراء عقود النقل البري والتخزين والمناولة، ورّد إدارة البرنامج عليه 

2011/EB.2/7 54 تقرير المراجع الخارجي بشأن إدارة المشروعات، ورد إدارة البرنامج عليه 

2011/EB.2/8 54  الكفاءة في البرنامج 

   

  تقارير التقييم

2011/EB.2/9  ورد اإلدارة )2013- 2008(تقرير موجز عن تقييم منتصف المدة االستراتيجي لمبادرة الشراء من أجل التقدم ،

 عليه

55 

2011/EB.2/10   تقرير موجز عن تقييم منتصف المدة االستراتيجي للدعم المقدَّم للزراعة واألسواق في أوغندا، ورد اإلدارة

 عليه 

55 

  

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وأسيا الوسطى 

2011/EB.2/11 55  عليه تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لليمن، ورد اإلدارة 

2011/EB.2/12 55  200038اليمن  - الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2011/EB.2/13 55  )2011-2007( 104500البرنامج القطري لمصر  -الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

   

   الحافظة اإلقليمية ألسيا 

2011/EB.2/14 55 أثر التغذية المدرسية في بنغالديش، ورد اإلدارة عليه تقرير موجز عن تقييم 

2011/EB.2/15  56  )2016- 2012( 200243بنغالديش  –البرامج القطرية 

2011/EB.2/16  56  )2015- 2012( 200245إندونيسيا  –البرامج القطرية 

2011/EB.2/17  56  )2015- 2012( 200242جمهورية الو الشعبية الديمقراطية  –البرامج القطرية 

2011/EB.2/18 56 عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج إلى بنغالديش تقرير 

   

   الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا 

2011/EB.2/19  56  ، ورد اإلدارة عليه200170تقرير موجز عن تقييم عملية الطوارئ للنيجر 

2011/EB.2/20  56  )2016- 2012( 200247غانا  –القطرية البرامج 
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  الصفحة  

2011/EB.2/21  57  )2016-2012( 200251موريتانيا  -البرامج القطرية 

2011/EB.2/22  57  )2016- 2012( 200249السنغال  –البرامج القطرية 

2011/EB.2/23  57  )2016- 2012( 200331جمهورية أفريقيا الوسطى  –مشاريع البرامج القطرية 
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2011/EB.2/25  57  200289تشاد  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2011/EB.2/26  57  107330المشروع اإلنمائي لليبيريا  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

   

   الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

2011/EB.2/27 57  تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لهايتي، ورد اإلدارة عليه 

2011/EB.2/28  58  )2016- 2012( 200240هندوراس  –البرامج القطرية 

2011/EB.2/29  58  200150هايتي  –المشروعات اإلنمائية 

2011/EB.2/30  58  200148آولومبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  

   الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا 

2011/EB.2/31 58 تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكينيا، ورد اإلدارة عليه 

2011/EB.2/32  58  )2015-2012( 200253إثيوبيا  –البرامج القطرية 

2011/EB.2/33  58  106660آينيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2011/EB.2/34  58  200174آينيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2011/EB.2/35  59  200290إثيوبيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2011/EB.2/36  59  200325تنزانيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

   الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2011/EB.2/37  59  )2016-2012( 200287مالوي  –مشروعات البرامج القطرية 

2011/EB.2/38  59  )2015- 2012( 200286موزامبيق  –مشروعات البرامج القطرية 

2011/EB.2/39  59  103400البرنامج القطري لمدغشقر  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

   المسائل التنظيمية واإلجرائية

2011/EB.2/40  59 )2013- 2012(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين 

   

   

   المجلس التنفيذيملخص أعمال 

2011/EB.2/41  60 2011ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

    

   المالحق

 61  جدول األعمال   األولالملحق 
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  القرارات والتوصيات
 اعتماد جدول األعمال 

 .اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 14 

  

  تعيين المقرر 
مقررًا ) الجمهورية التشيكية، القائمة هاء( Jíří Muchkaوفقًا للمادة الثانية عشرة من الالئحة الداخلية، عين المجلس السيد  

  .2011للدورة العادية الثانية لعام 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 14 

 .ةستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس، والتي سترد نقاطها األساسية في ملخص أعمال الدور

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة
2011/EB.2/1 التنفيذيمالحظات افتتاحية من المدير 

وسترد النقاط الرئيسية للعرض باإلضافة إلى تعليقات المجلس في ملخص أعمال . أحاط المجلس علمًا بعرض المدير التنفيذي 

آما أحاط المجلس علمًا بالبيان الذي ألقي بالنيابة عن رئيس جمهورية إيطاليا، السيد جورجو نابوليتانو، وبخطاب . الدورة

  . امي لشؤون الالجئين، السيد أنطونيو غوتيريسمفوض األمم المتحدة الس

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 14 

 قضايا السياسات
2011/EB.2/2سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها 

بناء األمن الغذائي : وإدارتهاسياسة برنامج األغذية العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث "وافق المجلس على الوثيقة  

بحماية أرواح وسبل عيش األسر األشد  البرنامج، وأآد على التزام "WFP/EB.2/2011/4-A)(والقدرة على التكيف 

  .وتطلع المجلس إلى وضع خطة عمل لمساندة تنفيذ هذه السياسة. حرمانًا من األمن الغذائي وتفادي الجوع وسوء التغذية

2011تشرين الثاني /نوفمبر 14 

  

 

2011/EB.2/3 2020-2011برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 
  إن المجلس، 

إلعالن اسطنبول  2011حزيران /يونيو 17المؤرخ  65/280رحب بتأييد الجمعية العامة في قرارها    -1

)A/CONF.219/L.1 (2020- 2011نموًا للعقد  وبرنامج العمل لصالح أقل البلدان )A/CONF.219/3/Rev.1( ،

 ؛"برنامج عمل اسطنبول"المشار إليه أدناه باسم 

ذآــّر بالخصائص األساسية لألنشطة التنفيذية للتنمية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة، على النحو الوارد في  -2

 ؛2007 آانون األول/ديسمبر 19المؤرخ  62/208قرار الجمعية العامة 

 ألقل البلدان نموا؛ البرنامجأشار إلى الدعم القوي الذي يقدمه   -3

بتوجيه اهتمام خاص لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول في دعمه ألقل البلدان نموًا ووفقًا  البرنامجشدد على الحاجة لقيام   -4

 لواليته؛
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، بالتعاون الوثيق مع رئيس مجموعة البرنامج دعا المدير التنفيذي إلى إدماج تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في أنشطة  -5

من قرار الجمعية العامة  2من برنامج العمل، وما تطلبه الفقرة  153األمم المتحدة اإلنمائية، وفق ما تطلبه الفقرة 

، وإلى اإلبالغ عن تنفيذ برنامج العمل في سياق التقرير السنوي المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي 65/280

 .ألمم المتحدة وإلى مجلس منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةل

2011تشرين الثاني /نوفمبر 14 

  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية
2011/EB.2/4 2014-2012(خطة البرنامج لإلدارة( 

المقدمة من المدير التنفيذي في الوثيقة ، بصيغتها 2014- 2012بعد أن نظر المجلس التنفيذي في خطة البرنامج لإلدارة للفترة  

)WFP/EB.2/2011/5-A/1(فإنه ،:  

من النظام المالي التي تنص  2-9من النظام المالي، على استثناء من المادة  1-2، طبقا لما تسمح به المادة وافق )1

بستين يوما على على توزيع وثيقة خطة اإلدارة المقترحة على أعضاء المجلس في موعد يسبق انعقاد الدورة 

 األقل؛

، باستثناء أي مخصصات 2012مليار دوالر أمريكي لسنة  82.4باالحتياجات التشغيلية المتوقعة البالغة  أحاط علما )2

 للطوارئ غير المتوقعة وبما يشمل تكاليف الدعم غير المباشرة، على النحو المبين في القسم الثالث؛ 

مليار دوالر أمريكي في سنة  3.75ارة يفترض مستوى من التمويل مقداره بأن اعتماد دعم البرامج واإلد أحاط علما )3

 ؛2012

مليون دوالر أمريكي لألغراض  249.1بمبلغ  2012على تخصيص اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لسنة وافق  )4

 :التالية

  مليون دوالر أمريكي 74.7  المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية : دعم البرامج

  مليون دوالر أمريكي 68.7  المقر الرئيسي: مجدعم البرا

  مليون دوالر أمريكي 105.7  اإلدارة والشؤون اإلدارية

  مليون دوالر أمريكي 249.1  المجموع

مليون دوالر أمريكي، على النحو المبين  22.2على اعتمادا تكميلي لمرة واحدة لدعم البرامج واإلدارة بمبلغ  وافق )5

 في القسم الرابع؛

ماليين دوالر أمريكي تموَّل من الحساب العام من أجل إدارة األمم المتحدة  10على مصروفات تصل إلى  وافق )6

 ؛البرنامجلشؤون السالمة واألمن ومن أجل صندوق الطوارئ األمنية في 

ماليين دوالر أمريكي من الحساب الخاص للتأمين الذاتي  10للمدير التنفيذي باستخدام مبلغ يصل إلى  أذن )7

 دفوعات إنهاء الخدمة المنصوص عليها تحديدا في النظام األساسي للموظفين وقواعد لجنة الخدمة المدنية الدولية؛لم

 .دوالر أمريكي تموَّل من الحساب العام الستكمال نظام إدارة الخزانة 900 000على مصروفات تصل إلى  وافق )8

 ؛2012في المائة في سنة  7.0المباشرة على أن يكون معدل استرداد تكاليف الدعم غير وافق  )9

للمدير التنفيذي بتعديل عنصر دعم البرامج واإلدارة في الميزانية، تبعا ألي تغيير في حجم االحتياجات  أذن )10

 .في المائة من المستويات المحددة في القسم الثالث 10التشغيلية يزيد عن 
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 WFP/EB.2/2011/5(A,B,C,D,E,F)/2)(لشؤون اإلدارة والميزانية  آما أحاط المجلس علمًا بتعليقات اللجنة االستشارية 

  .(WFP/EB.2/2011/5(A,B,D,E)/3)وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

  

 

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 15

2011/EB.2/5االختصاصات المقترحة للجنة مراجعة الحسابات في برنامج األغذية العالمي 
  " االختصاصات المقترحة للجنة مراجعة الحسابات في برنامج األغذية العالمي"وافق المجلس على  

)WFP/EB.2/2011/5-B/1/Rev.1.( 

 WFP/EB.2/2011/5(A,B,C,D,E,F)/2)(آما أحاط المجلس علمًا بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  

  .(WFP/EB.2/2011/5(A,B,D,E)/3)وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 15 

  

2011/EB.2/6تقرير المراجع الخارجي بشأن شراء عقود النقل البري والتخزين والمناولة، ورّد إدارة البرنامج عليه 
" المراجع الخارجي بشأن شراء عقود النقل البري والتخزين والمناولةتقرير "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

)WFP/EB.2/2011/5-C/1 ( ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقةWFP/EB.2/2011/5-C/1/Add.1 ، وحث على اتخاذ

  .مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

 WFP/EB.2/2011/5(A,B,C,D,E,F)/2)(أحاط المجلس علمًا بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية آما  

  .(WFP/EB.2/2011/5(A,B,D,E)/3)وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 15 

  

2011/EB.2/7 إدارة المشروعات، ورد إدارة البرنامج عليهتقرير المراجع الخارجي بشأن 

ورد اإلدارة  (WFP/EB.2/2011/5-D/1)" تقرير المراجع الخارجي بشأن إدارة المشروعات"أحاط المجلس علمًا بالوثيقة  

وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع ، WFP/EB.2/2011/5-D/1/Add.1عليه الوارد في الوثيقة 

  .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشتهمراعاة 

 WFP/EB.2/2011/5(A,B,C,D,E,F)/2)(آما أحاط المجلس علمًا بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية 

  .(WFP/EB.2/2011/5(A,B,D,E)/3)وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 15 

  

2011/EB.2/8الكفاءة في البرنامج  
وطلب إلى األمانة أن تعزز عملية اإلبالغ ) WFP/EB.2/2011/5-E/1" (البرنامجالكفاءة في "أحاط المجلس علمًا بالوثيقة  

 .عن الكفاءة ضمن تقرير األداء السنوي

 WFP/EB.2/2011/5(A,B,C,D,E,F)/2)(والميزانية آما أحاط المجلس علمًا بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة 

  .(WFP/EB.2/2011/5(A,B,D,E)/3)وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 15 
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 تقارير التقييم
2011/EB.2/9 ورد اإلدارة )2013-2008(التقدم تقرير موجز عن تقييم منتصف المدة االستراتيجي لمبادرة الشراء من أجل ،

 عليه
تقرير موجز عن تقييم منتصف المدة االستراتيجي لمبادرة الشراء من أجل التقدم التابعة لبرنامج "أحاط المجلس علمًا بالوثيقة 

  ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة) WFP/EB.2/2011/6-B + CORR.1)" (2013- 2008(األغذية العالمي 

WFP/EB.2/2011/6-B/Add.1/Rev.1 + Corr.1 وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة ،

 .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 16

2011/EB.2/10 واألسواق في أوغندا، ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن تقييم منتصف المدة االستراتيجي للدعم المقدَّم للزراعة 
" تقرير موجز عن تقييم منتصف المدة االستراتيجي لمشروع دعم الزراعة واألسواق في أوغندا"أحاط المجلس علما بالوثيقة  

)WFP/EB.2/2011/6-A ( ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقةWFP/EB.2/2011/6-A/Add.1  وحث على اتخاذ مزيد

 .من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16

 

  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
2011/EB.2/11 القطرية لليمن، ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن تقييم الحافظة 

ورد اإلدارة عليه ) WFP/EB.2/2011/6-E" (تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لليمن"أحاط المجلس علمًا بالوثيقة  

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة WFP/EB.2/2011/6-E/Add.1الوارد في الوثيقة 

 .أثارها المجلس أثناء مناقشته االعتبارات التي

2011تشرين الثاني /نوفمبر 15 

  

2011/EB.2/12 200038 اليمن –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 
واإلنعاش في اليمن مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة  32.6وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

 ).WFP/EB.2/2011/9-D/1" (الدعم الطارئ للتغذية واألمن الغذائي من أجل السكان الضعفاء" 200038

2011تشرين الثاني /نوفمبر 15

  

2011/EB.2/13 2011-2007( 104500البرنامج القطري لمصر  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية( 
   104500مليون دوالر أمريكي في ميزانية البرنامج القطري لمصر  26.2التنفيذي على زيادة بمبلغ وافق المجلس 

)2007 -2011( (WFP/EB.2/2011/9-B/1) 2012آانون األول /آانون الثاني إلى ديسمبر/مع تمديد لمدة سنة من يناير. 

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 15 

  

 الحافظة اإلقليمية آلسيا
2011/EB.2/14تقرير موجز عن تقييم تأثير التغذية المدرسية في بنغالديش، ورد اإلدارة عليه 

  "تقرير موجز عن تقييم تأثير التغذية المدرسية في بنغالديش"أحاط المجلس علما بالوثيقة المعنونة  

)WFP/EB.2/2011/6-F + CORR.1 ( ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقةWFP/EB.2/2011/6-F/Add.1 وحث ،

 .على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16
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2011/EB.2/15 2016-2012( 200243بنغالديش  –البرامج القطرية( 
امج         ى البرن راض، عل دم االعت اس ع ى أس س، عل ق المجل نغالديش  واف ري لب ) 2016-2012( 200243القط

)WFP/EB.2/2011/8/1 ( مليون دوالر أمريكي   214.6متريا بتكلفة قدرها  طنًا 403 860الذي تبلغ متطلباته من األغذية

.مليون دوالر أمريكي 338.7مليون دوالر أمريكي، بحيث يصل مجموع التكاليف إلى  10.1وتبلغ متطلباته من النقد والقسائم 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

  

2011/EB.2/16 2015-2012( 200245إندونيسيا  –البرامج القطرية( 
) 2015-2012( 200245وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري إلندونيسيا 

)WFP/EB.2/2011/8/5( مليون دوالر أمريكي،  20.3طنًا متريًا بتكلفة قدرها  16 586، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

 .مليون دوالر أمريكي 44.6قدرها  البرنامجوتكلفة إجمالية يتحملها 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

  

2011/EB.2/17 2015-2012( 200242جمهورية الو الشعبية الديمقراطية  –البرامج القطرية(  
   200242وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية  

)2012–2015 ((WFP/EB.2/2011/8/6)  مليون  36.9طنًا متريًا بتكلفة قدرها  37 140الذي تبلغ متطلباته من األغذية

 68.9 قدرها البرنامجمليون دوالر أمريكي، بتكلفة إجمالية يتحملها  1.2دوالر أمريكي، وتبلغ متطلباته من النقد والقسائم 

 .مليون دوالر أمريكي

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

 

2011/EB.2/18 عن الزيارة الميدانية للمجلس التنفيذي للبرنامج إلى بنغالديش تقرير 
إلى بنغالديش  للبرنامجتقرير عن الزيارة الميدانية للمجلس التنفيذي "أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالوثيقة  

(WFP/EB.2/2011/14).  

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16

  

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا
2011/EB.2/19 ورد اإلدارة عليه20017تقرير موجز عن تقييم عملية الطوارئ للنيجر ،  

ورد ) WFP/EB.2/2011/6-G" (200170تقرير موجز عن تقييم عملية الطوارئ للنيجر "أحاط المجلس علمًا بالوثيقة  

من اإلجراءات بشأن التوصيات ، وحث على اتخاذ مزيد WFP/EB.2/2011/6-G/Add.1اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة 

 .مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

  

2011/EB.2/20 2016-2012( 200247البرنامج القطري لغانا( 
) 2016-2012( 200247وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري لغانا  

)WFP/EB.2/2011/8/3( قدرها  البرنامجطنًا متريًا بتكلفة إجمالية يتحملها  52 317، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

 .مليون دوالر أمريكي 44.9

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 
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2011/EB.2/21 2016-2012( 200251البرنامج القطري لموريتانيا( 
) 2016-2012( 200251االعتراض، على البرنامج القطري لموريتانيا وافق المجلس، على أساس عدم  

)WFP/EB.2/2011/8/7( مليون دوالر أمريكي،  39طنًا متريا بتكلفة قدرها  58 482، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

 .مليون دوالر أمريكي 76.4قدرها  البرنامجوتكلفة إجمالية يتحملها 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

  

2011/EB.2/22 2016 – 2012( 200249البرنامج القطري للسنغال( 
) 2016 – 2012( 200249وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري للسنغال  

)WFP/EB.2/2011/8/8 ( 73.7قدرها  البرنامجطنًا متريًا بتكلفة إجمالية يتحملها  65 867الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

 .مليون دوالر أمريكي

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16

  

2011/EB.2/23 2016-2012( 200331مشروع البرنامج القطري لجمهورية أفريقيا الوسطى( 
) 2016-2012( 200331أحاط المجلس علمًا بمشروع البرنامج القطري لجمهورية أفريقيا الوسطى  

)WFP/EB.2/2011/7/3 ( مليون  23.4قدرها  البرنامجمتريا بتكلفة يتحملها  طنًا 13 254تبلغ احتياجاته من األغذية الذي

 .دوالر أمريكي، ويأذن لألمانة بصياغة البرنامج القطري مع مراعاة المالحظات التي أبداها المجلس

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

  

2011/EB.2/24 200288تشاد  –المشروعات اإلنمائية 
" دعم التعليم االبتدائي والتحاق الفتيات بالمدارس" 200288وافق المجلس على المشروع اإلنمائي المقترح لتشاد 

)WFP/EB.2/2011/9-A/2.( 

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

  

2011/EB.2/25 200289تشاد  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 
الدعم التغذوي الموجه لالجئين والسكان الذين " 200289تشاد  –الممتدة لإلغاثة واإلنعاش يقر المجلس التنفيذي العمليات  

 ).WFP/EB.2/2011/9-C/1" (يعانون هشاشة األوضاع والمتأثرين بسوء التغذية واألزمات الغذائية المتكررة

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

  

2011/EB.2/26 107330المشروع اإلنمائي لليبيريا  –اإلنمائية الزيادات في ميزانيات األنشطة 
دعم " 107330مليون دوالر أمريكي من أجل المشروع اإلنمائي لليبيريا  17.4وافق المجلس على زيادة الميزانية بمبلغ  

  إلى 2011آانون األول /ديسمبر 1شهرًا من  13مع تمديد زمني لمدة  (WFP/EB.2/2011/9-B/3)" التعليم

 .2012آانون األول /ديسمبر 31

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16

 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
2011/EB.2/27تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لهايتي ورد اإلدارة عليه 

ورد اإلدارة عليه  (WFP/EB.2/2011/6-C) "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لهايتي"أحاط المجلس علمًا بالوثيقة  

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة WFP/EB.2/2011/6-C/Add.1الوارد في الوثيقة 

 .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 
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2011/EB.2/28 2016-2010( 200240هندوراس  –البرامج القطرية( 
) 2016-2012( 200240وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري لهندوراس 

(WFP/EB.2/2011/8/4)  25.8قدرها  البرنامجطنًا متريا بتكلفة إجمالية يتحملها  27 134الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

 .مليون دوالر أمريكي

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16

2011/EB.2/29 200150هايتي  –المشروعات اإلنمائية 
مشروع دعم البرنامج الوطني للوجبات المدرسية في " 200150المقترح لهايتي  وافق المجلس على المشروع اإلنمائي 

 ).WFP/EB.2/2011/9-A/1" (هايتي

2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

  

2011/EB.2/30 200148آولومبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 
النهج المتكامل لمعالجة انعدام األمن " 200148وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش لكولومبيا  

 .(WFP/EB.2/2011/9-C/4)" الغذائي بين األسر الضعيفة المتأثرة بالتشرد والعنف

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 16 

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا
2011/EB.2/31تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكينيا، ورد اإلدارة عليه  

ورد اإلدارة عليه ) WFP/EB.2/2011/6-D" (تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكينيا"أحاط المجلس علمًا بالوثيقة  

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة WFP/EB.2/2011/6-D/Add.1الوارد في الوثيقة 

  .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17 

   

2011/EB.2/32 2015-2012( 200253البرنامج القطري إلثيوبيا(  
) 2015- 2012( 200253وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري إلثيوبيا  

)WFP/EB.2/2011/8/2( مليون دوالر أمريكي،  155طنًا متريا بتكلفة قدرها  319 020، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

  .مليون دوالر أمريكي 306.6قدرها  البرنامج وتكلفة إجمالية يتحملها

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17 

   

2011/EB.2/33 106660آينيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  
في آينيا  106660مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  108.8وافق المجلس على زيادة قدرها  

  ).WFP/EB.2/2011/9-D/3" (بنائها في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من آينيا حماية سبل المعيشة وإعادة"

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17 

   

2011/EB.2/34 200174آينيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  
في آينيا  200174العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش مليون دوالر أمريكي في ميزانية  70.5وافق المجلس على زيادة قدرها  

  ).WFP/EB.2/2011/9-D/2" (المساعدة الغذائية لالجئين"

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17 
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2011/EB.2/35 200290إثيوبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  
االستجابة لألزمات اإلنسانية وتعزيز : "200290واإلنعاش إلثيوبيا وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة  

  .(WFP/EB.2/2011/9-C/2)" القدرة على الصمود إزاء انعدام األمن الغذائي

  

 

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17

2011/EB.2/36  200325جمهورية تنزانيا المتحدة  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  
تقديم مساعدة غذائية " 200325وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش لجمهورية تنزانيا المتحدة  

  .(WFP/EB.2/2011/9-C/3)" لالجئين في الشمال الغربي

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17 

   

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي
2011/EB.2/372016-2012( 200287مالوي  –القطرية  مشاريع البرامج(  

الذي تبلغ  (WFP/EB.2/2011/7/1)) 2016 - 2012( 200287أحاط المجلس علما بمشروع البرنامج القطري لمالوي  

قدرها البرنامج مليون دوالر أمريكي، وتكلفة إجمالية يتحملها  58.6طنًا متريا بتكلفة قدرها  122 948متطلباته من األغذية 

  .مع مراعاة المالحظات التي أبداها المجلس مليون دوالر أمريكي، وأذن لألمانة بصياغة برنامج قطري 109.9

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17 

   

2011/EB.2/38 2015-2012( 200286موزامبيق  –مشاريع البرامج القطرية(  
  )2015-2012( 200286أحاط المجلس علمًا بمشروع البرنامج القطري لموزامبيق  

)WFP/EB.2/2011/7/2 + CORR.1( مليون  41.6طنًا متريا بتكلفة قدرها  78 241، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

 105.4قدرها  البرنامجمليون دوالر أمريكي، وتكلفة إجمالية يتحملها  6.7دوالر أمريكي، وتبلغ متطلباته من النقد والقسائم 

  .مليون دوالر أمريكي، وأذن لألمانة بصياغة برنامج قطري مع مراعاة المالحظات التي أبداها المجلس

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17 

   

2011/EB.2/39 103400البرنامج القطري لمدغشقر  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 
 103400مليون دوالر أمريكي في ميزانية البرنامج القطري لمدغشقر  33.8وافق المجلس على زيادة قدرها 

)WFP/EB.2/2011/9-B/2 ( إلى 2012آانون الثاني /يناير 1لتمديد يستغرق سنتين من  

  .2013آانون األول /ديسمبر 31

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17 

   

  المسائل التنظيمية واإلجرائية
2011/EB.2/402013-2012(المجلس التنفيذي لفترة السنتين  برنامج عمل(  

) (WFP/EB.2/2011/11)" 2013-2012(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين "وافق المجلس على الوثيقة 

  .بالصيغة التي اقترحتها هيئة المكتب واألمانة

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 15
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  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2011/EB.2/41  2011ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  
، وسترد النسخة النهائية منه في "2011مشروع ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام "وافق المجلس على 

  .)(WFP/EB.A/2011/16  الوثيقة

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 17
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