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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
  

  موافقةللالوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي 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

ددة P. Larsenالسيد   -2601066513: رقم الهاتف ات المتع ع الهيئ ات م عبة العالق دير ش م

  : األطراف والمنظمات غير الحكومية

ة،  M. Sfarraالسيدة  2959-066513: رقم الهاتف ات الخارجي وظفي العالق رة م عبةآبي ش

راف ددة األط ات المتع ع الهيئ ات م العالق

 : والمنظمات غير الحكومية

ين ، I. Carpitella االتصال بالسيدة يمكنكم ؤتمرات    آبيرة المساعدين اإلداري ديكم   لوحدة خدمات الم ، إن آانت ل

 .(2645-066513): الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم بتوفر تتعلق أسئلة
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ى                برنامج قدم ة عل ود المبذول ق الجه ة الشراآات ونسَّ ق االتساق وإقام ة لتحقي ود المبذول رة في الجه المي مساهمة آبي األغذية الع

ة، وال      ة الدولي ق األهداف اإلنمائي ة تحقي الجوع واألمن         نطاق منظومة األمم المتحدة بغي ة ب ة المتعلق ة لأللفي يما األهداف اإلنمائي س

دد األطراف       البرنامجآما واصل . الغذائي والتغذية ه المتع االت، وتعاون ين الوآ مشارآته المنهجية النشطة في اآلليات المشترآة ب

 . على جميع المستويات

ة    /المعقود في يونيو) 20+ريو (ويعتبر مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  المي بأهمي راف الع حزيران مرحلة بارزة في االعت

 .وما بعده 2015السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة نحو عام األمن الغذائي والتغذية في 

ة             البرنامجوعمل  م المتحدة للطفول ة األم ا فضال عن منظم را له ا مق بصورة وثيقة بشكل خاص مع الوآاالت التي تتخذ من روم

ذائ   األمن الغ ة تحسين مستوى     واألعضاء اآلخرين في فرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة لألمين العام المعنية ب المي وحرآ ي الع

ام   20+التغذية، عمال على تقديم مواقف مشترآة في مؤتمر ريو  ك دعم    . 2015وفي عملية ما بعد ع تحدي القضاء   "وتضمن ذل

اواة   " على الجوع ة والمس  الذي أطلقه األمين العام والجهود المبذولة لتسليط الضوء على أهمية المساعدة الغذائية والزراعة والتغذي

المي،       . بين الجنسين في التنمية المستدامة ذائي الع ة األمن الغ ق مع لجن وفي إطار مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية وفي تعاون وثي

امجاشترك   ام    البرن د ع ا بع ة لم اورة المواضيعية العالمي ادة المش ة والزراعة في قي ة األغذي بشأن الجوع واألمن  2015ومنظم

 .الغذائي والتغذية

م المتحدة بشأن      البرنامجوساهم  ة لألم في المواقف المشترآة لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية المقدمة إلى مداوالت الجمعية العام

ائج في            ادة االتساق والتوجه نحو النت ى زي االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري آل أربع سنوات، وهي مواقف رآزت عل

 .ومة األمم المتحدةالجهود المبذولة على نطاق منظ

ا،      البرنامجولعب  ا، ألباني د في تيران دورا نشطا في المؤتمر الحكومي الدولي الخامس الرفيع المستوى بشأن توحيد األداء الذي عق

م     "مشارآته في برامج مبادرة  البرنامجوواصل . ، وذلك بمشارآة المديرة التنفيذية2012حزيران /في يونيو وحدة العمل في األم

ة وضع اإلجراءات التشغيلية الموحدة             " حدةالمت ه دوره النشط في عملي ان ل د األداء، وآ ة توحي ا تجرب في البلدان التي تجرى فيه

 .للبلدان التي تعتمد طوعا نهج توحيد األداء وآذلك في استعراض نماذج تقاسم التكاليف لنظام المنسقين المقيمين

ل  امجوعم ا البرن ع مكتب تنسيق الشؤون اإلنس ة  م دة للطفول م المتح ة األم ين ومنظم دة لشؤون الالجئ م المتح نية ومفوضية األم

اءلة في مجال            ادة والمس ال التحول، بهدف تحسين القي ذ جدول أعم وأعضاء اللجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت اآلخرين لتنفي

انية اعدة اإلنس ات، نسق  . المس ثالث مجموع ترك ل د مش د أو قائ امجوآقائ ة  اس البرن ي منطق رى ف وارئ الكب االت الط تجابات لح

 .الساحل، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية

ة أخرى        دولي ومنظمات دولي ائي والبنك ال وأسهم التعاون مع وآاالت أخرى تتخذ من روما مقرا لها وبرنامج األمم المتحدة اإلنم

ة الع ذائي لمجموع ن الغ ة واألم ال التنمي دوَلي أعم أن ج ذائي  بش ن الغ توى لألم ع المس دعم الرفي ي ال ة، ف ة الثماني شرين ومجموع

  ملخـص
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وشمل ذلك إزالة القيود المفروضة على التصدير والضرائب غير العادية على األغذية التي يشتريها . والتغذية والمساعدة اإلنسانية

 .ألغراض إنسانية البرنامج

ة   وقد تحقق تقدم آبير بشأن اتساق السياسات فيما يتعلق ب االت للحماي شبكات األمان وذلك بإنشاء مجلس التعاون المشترك بين الوآ

ة           ين الحماي ة ب ط قوي ى رواب ة إل ة بالحاج المي المتعلق ذائي الع ن الغ ة األم ين للجن عة والثالث دورة التاس ية ال ة وبتوص االجتماعي

 .االجتماعية واألمن الغذائي

وبر    السنوية بشأن الشراآة ال البرنامجوآانت مشاورات  ي جرت في أآت ى اآلن    2012تشرين األول  /ت ا حت ر حجم وشملت  . األآب

  .منظمة غير حكومية، وثالث منظمات دولية، وأربع من وآاالت األمم المتحدة 48هذه المشاورات مشارآة 

  
  

  ∗مشروع القـرار
  

  

ى    س عل ق المجل ام   "يواف نوي لع ر الس ى ا  2012التقري دم إل ادي  المق س االقتص ة   لمجل ة األغذي س منظم اعي ومجل واالجتم

ى المجلس    EB.A/11/2004وعمال بالقرار . )WFP/EB.1/2013/4" (والزراعة ، يطلب المجلس إحالة التقرير السنوي إل

  .االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة مشفوعا بقرارات المجلس وتوصياته

  
  

  

 

  

    

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

 2015وخطة التنمية لما بعد عام ) 20+ريو (مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

تدامة          -1 ة المس م المتحدة للتنمي ؤتمر األم و  (أدى برنامج األغذية العالمي دورا نشطا في م ة    )20+ري ذي شكل مرحل ، ال

ا          را له ا مق ي تتخذ من روم االت الت ين الوآ اون ب . بارزة على طريق تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة، وآذلك في التع

و   ان  20+وقد اعتبر األمين العام أن مؤتمر ري ة        آ ة الختامي ى الوثيق اق عل م االتف ا إذ ت ه    "ناجح ذي نصبو إلي تقبل ال ، "المس

 ".نصرا هاما حققه النهج المتعدد األطراف"األمر الذي اعتبره 

ام              -2 ين الع ة لألم ة المستوى التابع ة العمل الرفيع ا وفرق را له ومن منظور وآاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مق

فمسائل الجوع واألمن الغذائي والتغذية . عددا من االنجازات الكبرى 20+العالمي، حقق مؤتمر ريو  المعنية باألمن الغذائي

امج وهي المواضيع األساسية في توجه رسائل  –ن الجنسين وبناء القدرة على الصمود والمساواة بي ة    البرن ه الجماعي ووثائق

آما أن مواضيع شديدة األهمية . آانت هي مجاالت األولوية العليا –المتعلقة بالموقف وعمله على الصعيد المتعدد األطراف 

ة أدرجت هي أيضا في      مثل الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود وتحقيق  البرنامجلدى  الحماية االجتماعي

  .بما تستحقانه من اهتمام وحظيت لجنة األمن الغذائي العالمي وحرآة تحسين مستوى التغذية. الوثيقة الختامية

ونظمت وآاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها حدثا جانبيا رسميا، بمشارآة العديد من أصحاب المصلحة     -3

و     ؤتمر ري ين      . 20+الرفيعي المستوى، وآان الحدث الرئيسي المتعلق باألمن الغذائي في م ق األم ذا الحدث، أطل وخالل ه

ة بشأن الحصول على األغذية وشبكات األمان والتغذية وإنتاج أصحاب ، وهو مبادرة هام"تحدي القضاء على الجوع"العام 

 . 2015الحيازات الصغيرة في سياق عملية ما بعد عام 

ق      -4 ا نس امجآم ؤون            البرن ة للش ة التنفيذي عة للجن ة الموس ا اآللي ل منه الل هياآ ن خ ؤتمر م يرية للم وده التحض جه

  .جتماعية في نيويوركاالقتصادية واال

ة تشتمل مجموعة من              -5 ة لأللفي د األهداف اإلنمائي ا بع ة م وقد يسر األمين العام نشوء مسار عمل تشاوري شامل لعملي

ي  البرنامجأصحاب المصلحة وفرقة عمل تابعة لمنظومة األمم المتحدة شارك فيها  تتخذ من    بقوة، وقامت فيها الوآاالت الت

ام       ين الع ر األم داد تقري ي إع همت ف ي أس دخالت الت ف والم يق المواق ا بتنس را له ا مق ده  "روم ذي نري تقبل ال ق المس تحقي
  . ، وهو تقرير أبرز قضايا الجوع واألغذية والتغذية في سياق أبعاد التنمية المستدامة"للجميع

بلدا، آما استهلت   50في أآثر من  2015المتحدة اإلنمائية عملية حوارات وطنية لما بعد عام وأطلقت مجموعة األمم     -6

أوجه عدم المساواة؛ السكان؛ الصحة؛ التعليم؛ النمو والعمالة؛ النزاع والهشاشة؛ (موضوعا  11عقد مشاورات عالمية بشأن 

  ).ذائي والتغذيةالحوآمة؛ االستدامة البيئية؛ الطاقة؛ المياه؛ الجوع واألمن الغ

م المتحدة و          -7 ة والزراعة لألم ة األغذي امج وستشترك منظم ة لمجموعة        البرن في رئاسة المشاورة المواضيعية العالمي

ومتي  ى جانب حك يين، إل ارآة بعض الشرآاء الرئيس ة، بمش ذائي والتغذي ة بشأن الجوع واألمن الغ دة اإلنمائي م المتح األم

الء األ     . آولومبيا وإسبانيا اللتين ستستضيفانها ى ضمان إي ات التشاورية إل ا   ويهدف ناتج مشارآتنا في هذه العملي ة العلي ولوي

  .2015لقضية الجوع ضمن المناقشات المتعلقة بما بعد عام 
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ة     -8 ة والمكاتب القطري امجوتشترك المكاتب اإلقليمي ين  للبرن قين المقيم ع المنس ل م ة، وهي تعم ي الحوارات الوطني ف

م المتحدة        واألفرقة القطرية، وبتنسيق قوي مع منظمة األغذية والزراعة  ة األم ة ومنظم ة الزراعي دولي للتنمي والصندوق ال

 .وشرآاء آخرين من الوآاالت) اليونيسف(للطفولة 

 األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنميةاتساق وإصالح 

التعاون مع وآاالت األمم المتحدة وفقا لقرارات الجمعية العامة بشأن االستعراض الشامل للسياسات     البرنامجواصل     -9

الذي يجري آل ثالث سنوات واالتساق على مستوى المنظومة وآذلك فيما يتعلق بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ذيين، و    البرامج، ومجموعة       ذات الصلة، وذلك باعتباره عضوا في مجلس الرؤساء التنفي ة ب ة المستوى المعني ة الرفيع اللجن

 .األمم المتحدة اإلنمائية، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة

و     -10 ؤتمر ري داد لم ة ألغراض اإلع ى نطاق المنظوم ان التنسيق عل ي عمل  20+وآ يين ف ه العنصرين الرئيس ومتابعت

في الترآيز على قضايا الجوع    البرنامجالمجلس الرؤساء التنفيذيين واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، حيث ساهم 

ا      واألمن الغذائي وربط ذلك بمواضيع التنمية المستدا ى النمو السكاني والهجرة وغيره مة وتغير المناخ واآلثار المترتبة عل

يالت      توى التحل ى مس اق عل ز االتس ي تعزي البرامج ف ة ب توى المعني ة المس ة الرفيع دور اللجن بة ل ة بالنس ن القضايا الهام م

 .والبرمجة

ام بشأن االستعراض الشامل           وأعدت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية مو    -11 ين الع ر األم اقف مشترآة أدرجت في تقري

زا             ر استجابة وترآي م المتحدة أآث يا في ضمان أن تكون األم ذي سيكون أساس للسياسات الذي يجري آل أربع سنوات، وال

ى الص      . على النتائج اءة التشغيلية واالتساق عل ة الكف عيد القطري وجدوى   ويسلط القرار الخاص بالتقرير الضوء على أهمي

 .يوجه الخطط االستراتيجية لوآاالت األمم المتحدة التنفيذية وصناديقها وبرامجها والتكلفة وتنسيق ممارسات األعمال وه

مع وآاالت األمم المتحدة، بما في ذلك اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم  البرنامجوينسق     -12

  ).2017- 2014(المتحدة للمرأة والوآاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، وذلك فيما يتعلق بإعداد خطته االستراتيجية 

رار      -13 ب الق س االق 2011/7وعق ق       للمجل ة طرائ دة اإلنمائي م المتح ة األم اعي، استعرضت مجموع ادي واالجتم تص

ين المنظمات               اليف ب ة الخاصة بتقاسم التك ات المالئم ك الترتيب ا في ذل ين، بم التمويل الموجودة لدعم نظام المنسقين المقيم

ا من      واضطلع بدراسة مستقلة قدمت للمجموعة اإلنمائية رؤي. المعنية في منظومة األمم المتحدة دى النظام حالي ا ل ة عامة لم

ين   امج واشترك  . وظائف وقدرات وطرائق تمويل تتعلق بنظام المنسقين المقيم ام        البرن ذا االستعراض طوال ع وة في ه بق

ام    2012 ، ومن المتوقع أن يقدم رئيس المجموعة اإلنمائية إحاطة إلى أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين بشأن نتائجه في ع

2013. 

ام      لبرنامجوآان لدى ا    -14 ين في ع ا وجزر         2012ستة منسقين مقيم ر وآمبودي ون في الجزائ م يعمل يدتان، وه نهم س ، بي

د شارك عدد من         البرنامجولدى . القمر وليسوتو ومدغشقر وباآستان يم، وق ة المنسق المق سبعة من المرشحين لشغل وظيف

 . قييم المنسقين المقيمينالموظفين في عملية مرآز ت

 "وحدة العمل في األمم المتحدة"مبادرة 

، ومديرته التنفيذية، على نحو وثيق مع الشرآاء في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل اإلعداد    البرنامجتعاون     -15

ع المستوى بشأن     دولي الخامس الرفي ومي ال ؤتمر الحك و   للم ا، في يوني د في تيران ذي عق د األداء ال ران /توحي ، 2012حزي
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د األداء "وأعاد المؤتمر تأآيد نهج  . والمشارآة فيه ة في األنشطة         " توحي ى نطاق المنظوم آمحرك لإلصالح واالتساق عل

 .التنفيذية من أجل التنمية، مؤآدا على وجوب زيادة الترآيز على اإلدارة من أجل تحقيق النتائج

ا                 -16 االت وهيئاته ار الوآ ري ودعت مق ى المستوى الق دم المحرز عل ة التق ا بأهمي ؤتمر تيران وسلمت الوثيقة الختامية لم

يقها  ى     . الرئاسية إلى الترآيز على التغييرات في النظام، بما في ذلك تبسيط ممارسات األعمال وتنس لط الضوء أيضا عل وُس

  ". توحيد األداء"التقييم المستقل لهذا العام للدروس المستفادة من هذا المجال في 

اد نهج                 -17 ا باعتم ام طوع ة في القي دان الراغب م المتحدة أن تضع توجيهات للبل د  "وطلبت الوثيقة الختامية من األم توحي

امج". األداء ين  والبرن ترك ب توى مش ع المس ق رفي ن فري ة  جزء م دما تحت رعاي ة ق ذه المهم دفع ه كيله ل م تش االت ت الوآ

امج   –" توحيد األداء"واإلجراءات التشغيلية الموحدة هذه والمنظمة حول الرآائز الست لنهج . المجموعة اإلنمائية وهي برن

د     د، وصوت واح ب واح د، ومكت د واح د، وقائ ة، وصندوق واح د للميزاني ترك واح ار مش د، وإط توفر مجموع –واح ة س

دمها        ي تق ذ المساعدة الت توجيهات موحدة وستمكن البلدان المشارآة في البرامج من اتخاذ قرارات مستنيرة حول طرق تنفي

  .األمم المتحدة

دا،  47برنامجا مشترآا في    83مع وآاالت األمم المتحدة في  البرنامجوخالل سنة اإلبالغ الماضية، تعاون     -18 ادة   بل بزي

ه في    البرنامجالذي أبلغ فيه  2010عن عام  ا مشترآا في     74عن تعاون دا  45برنامج ى الصعيد     . بل واشتملت األنشطة عل

ذائي              ة والتقييمات المشترآة لألمن الغ م المتحدة للمساعدة اإلنمائي القطري مع الشرآاء على المشارآة في أطر عمل األم

 .وتنسيق االستعداد لحاالت الطوارئ وتدخالت التغذية والوجبات المدرسية

امجوواصل     -19 ة   البرن ذ تجرب ي تنفي ارآته ف د األداء"مش ا   " توحي ة تنزاني دا وجمهوري تان وروان ق وباآس ي موزامبي ف

ج      ا نه دت طوع ي اعتم دان الت ا البل م أيض دة؛ ودع د األداء"المتح ق، واصل  ". توحي ي موزامبي امجوف ة   البرن ادة خدم قي

م  ". األمم المتحدةوحدة العمل في "اتصاالت مبادرة  وترأس أيضا إحدى مجموعات النتائج اإلنمائية الثالث إلطار عمل األم

ة واألمن          وارث والعمال المتحدة للمساعدة اإلنمائية، التي قامت بتعزيز التنسيق في مجاالت الزراعة والحد من مخاطر الك

انية   اعدة اإلنس ذائي والمس م   . الغ تان، دع ي باآس امجوف رآاؤه تع البرن ة     وش ديرات الهشاش ر وتق ذار المبك م اإلن ز نظ زي

  .والمخاطر وآذلك تحسين البنية التحتية مثل بناء المستودعات

م المتحدة   "ونسقت األنشطة ضمن البرنامج التجريبي لمبادرة      -20 ة      " وحدة العمل في األم دا مع الخطط اإلنمائي في روان

ة           اطق الريفي ذائي في المن دام األمن الغ ر وانع ة الفق ى مواجه ا    . الوطنية لدى الحكومة والتي تهدف إل ة تنزاني وفي جمهوري

ة من            ازات الصغيرة، ومساعدة الحكوم زارعين أصحاب الحي م المتحدة دعم الم المتحدة، شملت التدخالت مع شرآاء األم

ين        خالل تنمية ا ة والخدمات األساسية لالجئ وفير المساعدة الغذائي ا، وت . لقدرات لالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة له

  .في البلد" توحيد األداء"أيضا في المراجعة الداخلية المشترآة لمبادرة  البرنامجوشارك 

اجعي الحسابات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حيث انضم مراجع    بتجربة لتبادل مر البرنامجإضافة لذلك بدأ     -21

ة     ة تابع ة مراجع امج حسابات تابع للصندوق لبعث ابات من      للبرن ا شارك مراجع حس امج ، آم ة      البرن ة تابع ة مراجع في بعث

  .للصندوق

 تبسيط ممارسات األعمال وتنسيقها

آان تنسيق وتوحيد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيد القطري من مجاالت الترآيز الهامة للجنة الرفيعة     -22

واستجابة للدعوة إلى تقديم مقترحات والتي صدرت عن الفريق العامل المعني بتنسيق ممارسات   . المستوى المعنية باإلدارة
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توى المع   ة المس ة الرفيع ابع للجن ال الت د  األعم اإلدارة، أع ة ب امجني ات   البرن ا المعلوم روعات تكنولوجي ا لمش مقترح

ا المعلومات        تراتيجية مشترآة لخدمات تكنولوجي واالتصاالت المشترآة يغطي ستة بلدان من شأنه أن يسهم في صياغة اس

اإلدا  البرنامجآما ساهم . واالتصاالت لألمم المتحدة وارد     في عمل اللجنة الرفيعة المستوى المعنية ب ل الم رة في مجاالت مث

 . البشرية والمالية والميزانية والمشتريات

ذ   البرنامجومن خالل فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تقاسم     -23 الدروس المستفادة بشأن تنفي

  .هذه المعايير

 الخدمات والمباني المشترآة 

ذه        . مبنى مع وآاالت األمم المتحدة األخرى 113حاليا  البرنامجيتقاسم     -24 ات التقاسم ه ا يقرب من نصف ترتيب وينفذ م

ق     داني العمي ى المستوى المي د اشترك   . في المكاتب الفرعية، مما يشير إلى تعاون آبير فيما بين الوآاالت في المباني عل وق

امج ة  البرن ة العالمي ي المدين دة ف ي المكاتب الجدي ة للهجرة ف ة الدولي ائي والمنظم دة اإلنم م المتح امج األم واليونيسف وبرن

ان، لعب    . للخدمات اإلنسانية المقدمة بدون إيجار من حكومة اإلمارات العربية المتحدة  امج وفي بوت ا في    البرن دورا إيجابي

 .على أرض ممنوحة من الحكومة 2012بدأ في منتصف عام  الجديدة، الذي" دار األمم المتحدة"تصميم 

امجوعمل     -25 دونات  البرن دة للسكان ومجلس الم م المتح ائي وصندوق األم دة اإلنم م المتح امج األم ع اليونيسف وبرن م

اء من    ييد       الدولية لالنته ى األداء لتصميم وتش ة عل ة القائم ادئ التوجيهي م       المب ة لمجموعة األم اني مكاتب المنشآت العام مب
  .التي توفر المعايير التقنية لسالمة مكاتب المنشآت العامة ومالءمتها المتحدة اإلنمائية

 إدارة األداء والمخاطر

اإلدارة أن يتقاسم          -26 ة ب ة المستوى المعني امج طلبت اللجنة الرفيع ة         البرن د للرقاب ذ إطار جدي أفضل الممارسات في تنفي

اج إدارة المخاطر في الحوار           . الداخلية وبيان سنوي عن الرقابة الداخلية ة إدم ادل ألفضل الممارسات أهمي ذا التب د ه ويؤآ

 .حول األداء مع الهيئات التشريعية والدول األعضاء وآذلك زيادة إدماج إدارة المخاطر في تخطيط البرامج

ارزة         البرنامجوعممت إدارة المخاطر بالفعل في إعداد عمليات     -27 ات الب ى العملي ة إل ات المتكامل دعم من البعث دم ال ، ويق

وأنشئت شبكة من أنصار األداء والتصدي للمخاطر في المكاتب الميدانية لرصد المخاطر وإجراءات التخفيف من  . والمعقدة

 . يضا نظام قائم على اإلنترنت لتتبع وتسجيل المخاطر تلقائيا من أجل زيادة المساعدة في تحليل المخاطرووضع أ. حدتها

ة آكل          البرنامجوأصدر     -28 ة مشترآة للمنظم وفير رؤي ة نحو ت بيانا بشأن القدرة على تقبل المخاطر، وذلك آخطوة هام

  .للمخاطر البرنامجوألصحاب المصلحة بشأن فهم 

 إدارة الموارد والمساءلة

امجأعدت خطة     -29 إلدارة  البرن ي ) 2015-2013(ل ة ف ادة التنظيم الجاري ة إع امجخالل عملي يكال . البرن دم ه وهي تق

دة              للبرنامج ة العمل المتزاي ة في بيئ اءة والفعالي در من الكف ق أقصى ق ة لتحقي أعيدت مواءمته وتصف اإلجراءات المطلوب

 .التعقيد

ذ                 -30 اءلة، استمر تنفي فافية والمس ال والش ز ممارسات األعم ة لتعزي ى نطاق المنظوم ة عل ود المبذول وبما يتسق مع الجه

امج التوصيات الناتجة عن تنقيح اإلطار المالي  ة،          . للبرن ة المساعدة الغذائي اءة وفعالي ادة آف ى زي ذه التوصيات إل وتهدف ه

شبكة  أيضا بالتعزيزات الالزمة ل البرنامجويضطلع . والقسائم وبناء القدرات وضمان التمويل الشفاف ألدوات من قبيل النقد



 

 11 

ام      ):وينجز( ونظامه العالمي للمعلومات برنامجال ى في ع ة األول ق الحل      2012أآملت المرحل دأ تطبي ع أن يب ، ومن المتوق

 .2013الشامل لإلطار المالي الجديد في عام 

ى          وبم    -31 يش عل ارير التفت ة وتق يتم نشر المراجعات الداخلي ة، س ارير الرقاب ا يتسق مع سياسة جديدة بشأن الكشف عن تق

امج وانضم . على اإلنترنت البرنامجموقع  فافية             البرن زام بالش ى الت ا يشير إل ة، مم ة الدولي فافية المعون ادرة ش ى مب أيضا إل

 .نة اإلنسانيةوالمعايير الدولية الموحدة لنشر بيانات المعو

درة         -32 را من ق امج وعزز مرفق الشراء اآلجل آثي ر        البرن ى االستجابة في حاالت الطوارئ بشكل آبي ة   . عل وفي أزم

دره  ة خفضا ق احل، حققت المكاتب القطري ة الس د 56منطق ة التوري ي مهل ي المتوسط ف ا ف ا، حققت المكاتب . يوم وعموم

 .يوما في المتوسط 62القطرية التي تشتري من المخزون المؤسسي المشترك خفضا قدره 

 1تمويل األنشطة التنفيذية

ك في    3.75للسنة إلى  البرنامجتشرين الثاني، آان من المتوقع أن يصل تمويل /حتى نوفمبر    -33 مليار دوالر أمريكي وذل

ار دوالر أمريكي   6.87مقابل االحتياجات المقدرة بما مجموعه   د   . ملي د أآ امج وق درها    البرن ار دوالر   3.5مساهمات ق ملي

ادة   2012وبرغم التحديات المالية العالمية، شهد عام . جهة حكومية مانحة 90مصدرا، بما في ذلك  98أمريكي من  أول زي

ام   البرنامجفي تمويل  ر من     2008منذ ع دمت أآث ام       50، حيث ق ويال في ع ة مانحة تم ام     2012جه د عن ع ، 2011يزي

الغ قياسية   29وقدمت  ر  . جهة مانحة مب ة مانحة     20وأآب ة حكومي امج  للجه دا،     : هي برن ة، وآن ات المتحدة األمريكي الوالي

را،     دا، وسويس ل، وهولن ويد، والبرازي ا، والس تراليا، وألماني ان، وأس دة، والياب ة المتح ة، والمملك ية األوروبي والمفوض

 .والنرويج، واالتحاد الروسي، والدانمرك، وفرنسا، وفنلندا، وباآستان، وهندوراس، والعراق، وآيرلندا

في   4مليون دوالر أمريكي أي  140حكومة مستفيدة أعلى مستوى على اإلطالق من المساهمات إذ بلغت  39وقدمت     -34

دان    131المائة من مجموع المساهمات؛ ومن أصل هذه المساهمات، خصص مبلغ  مليون دوالر أمريكي لعمليات داخل البل

 .المستفيدة نفسها

وظلت الحاجة إلى تأمين تمويل مرن ويمكن التنبؤ به أولوية عالية، استنادا إلى مبادئ المنح اإلنسانية السليمة وإعالن      -35

ددة السنوات، حيث آانت        البرنامجواستمر . باريس تراتيجية متع في العمل مع الشرآاء الحكوميين على اتفاقات شراآة اس

ى   2012تشرين الثاني /وبحلول نوفمبر. ات الموقعةالنرويج آخر الجه د زاد إل ون   391، آان التمويل المتعدد السنوات ق ملي

 .2010في المائة في عام  4مقارنة بنسبة  –في المائة من إجمالي المساهمات  11 –دوالر أمريكي 

ل    وتسمح المساهمات المتعددة األطراف باالستجا    -36 ة لتخصيص التموي بة المبكرة وتوفر في الوقت نفسه المرونة الالزم

دمت   د ق ه، وق ة إلي ي أمس الحاج ون ف ي تك االت الت ة  38للح ة مانح دد  405جه ل المتع ن التموي ي م ين دوالر أمريك مالي

ة قن     واستمر حساب االستجابة العاجلة). في المائة من مجموع المساهمات 12(األطراف  ل   في العمل بمثاب اة حاسمة للتموي

ام   ة السورية            2012المتعدد األطراف في ع ي ولألزم رن األفريق ة الساحل والق ا سهل االستجابات السريعة في منطق ، مم

  .مليون دوالر أمريكي لحساب االستجابة العاجلة 43وورد ما مجموعه . وغيرها

ى     -37 امجوتلق ددة الجهات المانحة 193 البرن ل متع ون دوالر أمريكي من مصادر تموي دم الصندوق المرآزي . ملي وق

ر من      البرنامجلمواجهة الطوارئ، الذي يعد من آبار مصادر تمويل  ائه، أآث ذ إنش ة     134من ون دوالر أمريكي لمواجه ملي

دد           دم من الصناديق المتع دعم المق ل الجانب األعظم من ال ا يمث دره     . ة الجهات المانحة  الطوارئ، مم غ آخر ق دم مبل  26وق

                                                      
  .2012تشرين الثاني /نوفمبر 25حتى  2012جميع إحصاءات عام  1
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ى الصعيد القطري       ة عل انية مجمع ل إنس ا تلقى   . مليون دوالر أمريكي من خالل آليات تموي امج آم ون دوالر   7.2 البرن ملي

ادرة   2012مليون دوالر أمريكي في عام  12وأآثر من  2011أمريكي في عام  من خالل نافذة التمويل الموسعة التابعة لمب

 ". وحيد األداءت"

ل، يعمل          -38 رة للتموي ات مبتك د آلي امج وفي سياق جهد متواصل لتحدي ل        البرن ذاء مقاب اقين ألنشطة الغ ى استكمال اتف عل

  . بين مصر وإيطاليا تحويل الديون لتمويل التنميةالتعليم، وذلك على غرار التجربة الناجحة ل

بجمع مساهمات عينية توازي قيمة أموال الجهات المانحة من الحكومات المضيفة    للبرنامجوسمحت ترتيبات التوأمة     -39

ة    . والجهات المانحة الناشئة من أجل ضمان االسترداد الكامل لتكاليف التوزيع والنقل والرصد ة بقيم ات توأم وتم تأآيد ترتيب

ين دوالر   110اهمات نقدية قيمتها واشتمل ذلك على مس. 2012تشرين الثاني /مليون دوالر أمريكي حتى نوفمبر 234 مالي

ا      281 000أمريكي وتوأمتها بكمية  غ قيمته ي تبل ة الت ون دوالر أمريكي من     124طن متري من المساهمات العيني  16ملي

 . بلدا

ى       -40 ون دوالر أمريكي في نها    55وآان من المتوقع أن تصل تبرعات القطاع الخاص إل ام   ملي ة ع ، واستمرت  2012ي

  .2012في المائة في عام  49بواسطة البريد اإللكتروني، حيث سجلت نسبة نمو قدرها  البرنامجزيادة حجم قاعدة داعمي 

 إصالح المساعدة اإلنسانية

ة في               -41 ة عملي ادئ توجيهي االت ووضعت مب ين الوآ ة المشترآة ب ة الدائم بدأ التنفيذ الميداني لجدول أعمال التحول للجن

ام  اءلة       . 2012ع يق والمس انية والتنس اعدة اإلنس ي المس ادة ف ي القي ة ه ية الثالث ز الرئيس االت الترآي ت مج ب . وآان وجل

ذه في جدول أ    البرنامج اط           ثروة من الخبرة للعناصر ه اءة نق ذه العناصر بصورة بن الج ه ا ضمن أن تع ال التحول، مم عم

 . الضعف التي تم تحديدها وأن يوجه التنسيق نحو تمكين تسليم المساعدات اإلنسانية

ة الطوارئ من المستوى        -42 ى جانب    3 ووضعت بروتوآوالت لإلعالن الخاص باالستجابة على نطاق المنظومة لحال إل

وقد أعدت قائمة منسقي الشؤون  . اختصاصات تمكينية لمنسقي الشؤون اإلنسانية خالل األشهر الثالثة األولى من االستجابة

ين  . البرنامجوالتي تضم اثنين من آبار المديرين في  3اإلنسانية من المستوى  وتم اختبار آلية االستجابة العاجلة المشترآة ب

ل الشغل الشاغل في     . 3السريع للموظفين لدعم القيادة والتنسيق لالستجابة لطوارئ المستوى   الوآاالت لتيسير النشر ويتمث

  .نشر الموظفين بسرعة في انتظار تقديرات أآثر شموال للدعم المطلوب

وثمة عنصر آخر لجدول أعمال التحول يتمثل في العمل مع الشرآاء في اللجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت إلعداد      -43

ات     نموذج مرجعي لتنسيق المجموعات، يوفر توجيهات بشأن نهج المجموعات في مجاالت مثل تنشيط المجموعات وترتيب

 . اإلدارة والقيادة ورصد األداء

وتؤيد مبادئ اللجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت خمسة التزامات بشأن المساءلة تجاه السكان المتضررين، ووافقت      -44

ذيين       دى الشرآاء التنفي ا ل رويج له ى الت وارتبطت دورة  . على إدراجها في السياسات التنظيمية وفي الخطوط التوجيهية وعل

  .، مما نتج عنه زيادة تعزيز المساءلة2012االستراتيجية للمساعدة اإلنسانية خالل عام البرامج اإلنسانية بالخطة 

ل     -45 امج نيسان، أصبح   /وفي أبري دير             البرن ة بتق ة العمل المعني انية لفرق ا مشارآا مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنس رئيس

ين ال  ترآة ب ة المش ة الدائم ات للجن االتاالحتياج ات   . وآ قة لالحتياج ديرات المنس ر التق ى نش ة عل ذه المجموع اعد ه وستس

 . وتوفير الدعم التقني ألداة التقدير األولي السريع المتعدد القطاعات ودعم تنمية القدرات
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، 2012خمسة موظفين في قائمة اللجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت للمنسقين المقيمين في عام  البرنامجوآان لدى     -46

  .من بينهم سيدة واحدة

ة     البرنامج ، استضاف 2012وفي عام     -47 االت وإطالق عملي ين الوآ ألول مرة اجتماع مديري اللجنة الدائمة المشترآة ب

وانضم األمين العام لمنظمة آاريتاس الدولية إلى منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ لمكتب     . 2013لموحدة لعام النداءات ا

 . في هذا الحدث األخير للبرنامجتنسيق الشؤون اإلنسانية وإلى المديرة التنفيذية 

ام    27في جميع النداءات اإلنسانية الـ  البرنامجوشارك     -48 دا عاجال    20، وهي تشمل   2012في ع داء موح ووصلت  . ن

ام  دة لع داءات الموح ي الن ى  2012االحتياجات ف تأثر احتياجات  8.8إل ي، تس ار دوالر أمريك امجملي بة  البرن ي  36بنس ف

 .2012ذلك احتياجات نداءات عام  في المائة من احتياجاته، بما في 82نسبة  البرنامجوأّمن . المائة منها

ين     البرنامجوآان     -49 ع المستوى ب مشارآا نشطا في اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية التي تدعم التواصل والتنسيق الرفي

في رئاسة الفريق العامل  ة اإلنمائيمع برنامج األمم المتحدالبرنامج ويشترك . وآاالت األمم المتحدة بشأن القضايا اإلنسانية

 .المشترك المعني بقضايا االنتقال التابع لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية

ومنظمة األغذية والزراعة وتشترك فيها نحو  البرنامجيشترك في قيادتها وقامت مجموعة األمن الغذائي العالمي التي     -50

ى أن تصبح       . نظاما وطنيا للتنسيق 40منظمة، بدعم ما يصل إلى  35 دة والشراآات إل االت الرائ وأدت زيادة مشارآة الوآ

ذ أنشطة المجموعة مع أآث       . المجموعة أداة فعالة لالستجابة اإلنسانية في مجال األمن الغذائي ر وفي الصومال، يجري تنفي

ومنظمة األغذية والزراعة مع وآالة المعونة األفغانية، وهي منظمة  البرنامجوفي أفغانستان، أبرز تعاون . شريك 400من 

ل              دعوة وإدارة أفض ين ال ى تحس ؤدي إل ذي ي ر ال ات، األم ؤوليات إدارة المجموع م مس ن تقاس د م ة، الفوائ ر حكومي غي

 .للمعلومات

ام        -51 تيات لع ة للوجس ه    2012وخلص تقييم المجموعة العالمي ي آلف بإجرائ امج  ، الت ى أن    البرن دا، إل واليونيسف وهولن

وبناًء على توصية من التقييم، وضعت مجموعة اللوجستيات  . عمليات مجموعة اللوجستيات تؤدي إلى تحسين تنفيذ البرامج

ة ز الفعالي ى تعزي تراتيجية تهدف إل ين وأشرآت . خطة اس انية والشراآات ب اعدة اإلنس د من شرآاء المس المجموعة العدي

 .القطاعين العام والخاص في دعم العمليات في منطقة الساحل والصومال وجنوب السودان واليمن

امج وواصلت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ التي يقودها     -52 ، وهي  emergency.luشراآتها مع شبكة     البرن

اعدة  ع المس اتلية لمجتم ة والخدمات الس ة التحتي وفير البني ة لكسمبرغ لت دأتها حكوم ام والخاص ب ين القطاعين الع شراآة ب

دولي انية ال وب     . اإلنس الي وجن ن م ل م ي آ وارئ ف االت الط ي ح ة باالتصاالت ف ة المعني ذه المنصة المتكامل ـُشرت ه ون

عامل في مجال المساعدة      3 000واالتصاالت الصوتية وخدمات التنسيق بالمجان إلى أآثر من السودان، وتوفر اإلنترنت 

 .اإلنسانية

انية        -53 ى       ويقدم مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنس داد إل املة لسالسل اإلم وال ش شريكا من شرآاء     51حل

ادة   . مليون دوالر أمريكي 30مواد إغاثة وخدمات لوجستية بلغت قيمتها  2012ي عام المساعدة اإلنسانية؛ وقدم ف وتمت زي

تعزيز قدرة المستودع على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها بإآمال مبان في سوبانغ، ماليزيا؛ ونقل مستودع دبي 

مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت متحدة؛ وإقامة فرع لإلى المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في اإلمارات العربية ال

 .في الس بالماس، إسبانيااإلنسانية 
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الي والصومال        14وعملت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في     -54 تان وم ك أفغانس ا في ذل بلدا، بم

انية والجهات المانحة       870ِوجهة ولصالح  400ت خدماتها الجوية إلى وقدم. وجنوب السودان واليمن من المنظمات اإلنس

ة         البرنامجوظل بناء القدرات بين موظفي . والهيئات اإلعالمية ر الحكومي م المتحدة األخرى والمنظمات غي االت األم ووآ

ة        ود الجوي ز رئيسية في الجه امج والحكومات نقطة ترآي ى الصعيد الم   للبرن ر من     عل دريب أآث ي، بت شخصا في    280حل

ران  امج ودخل . تخصصات الطي اءة    البرن ز آف ا لتعزي دول غرب أفريقي تراتيجية مع الجماعة االقتصادية ل ي شراآة اس ف

  .الخدمات الجوية للمساعدة اإلنسانية في أفريقيا الغربية وزيادة التعاون في مجال الطيران

بالتعاون مع برنامج بحوث السياسات اإلنسانية والنزاعات في جامعة هارفارد، دورة تدريبية بشأن البرنامج، وأجرى     -55

 . التخطيط المتكامل للبعثات من أجل تعزيز عمله في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال

ين      وبوصفه عضوا في الفريق ال البرنامج،وقدم     -56 راء تقني ظ السالم، خب ات حف توجيهي للتكامل الذي تترأسه إدارة عملي

  .إلجراء استعراض مشترك بين الوآاالت للسياسات والتوجيهات المتعلقة بالتخطيط المتكامل في الميدان

 االتساق في تحقيق األمن الغذائي

 األمن الغذائي العالمي

دولي      البرنامجواصلت أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي، التي تضم أمانتها     -57 ة والزراعة والصندوق ال ومنظمة األغذي

ذائي       األمن الغ ة ب ددة أصحاب المصلحة معني ة متع ة ودولي ة دولي أبرز منصة حكومي ا آ ز دوره ة، تعزي ة الزراعي للتنمي

 . والتغذية

امج ن وآا    -58 رار        البرن ى إق ة إل ود الرامي ازة        جزءا من الجه ة المسؤولة لحي ة بشأن الحوآم ة الطوعي الخطوط التوجيهي
ذا    األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني ، وهي المرجع العالمي والتوجيهات الرئيسية في ه

  .إعمال الحق في غذاء آاف الموضوع، وذلك بهدف تحقيق األمن الغذائي للجميع ودعم

ا       -59 ة، منه ائج هام دة نت ى ع المي إل ذائي الع ة األمن الغ ون للجن دورة التاسعة والثالث ة : وخلصت ال ربط الحماي سياسة ت

ة؛ ومقترحات إعداد       ذائي والتغذي االجتماعية واألمن الغذائي؛ وتأييد الصيغة األولى لإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغ

تثمار الزراعي المسؤول       خطة عمل لمواجهة انعدام األمن الغذائي ف ادئ لالس ى وضع مب اق عل . ي األزمات الممتدة؛ واالتف

م    ة، نظ ابع للجن توى الت ع المس راء الرفي ق الخب ارير فري ة لتق امجومتابع تديرة   البرن دة مس ة مائ ة والزراع ة األغذي ومنظم

د       للسياسات في هذه الدورة بشأن الحماية االجتماعية من أجل األمن الغذائي وأخرى بشأن  اخ، وق ر المن ذائي وتغي األمن الغ

 .أسفرتا عن توصيات أساسية

ك في إطار          البرنامجوواصل     -60 ات ضعفا، وذل ى أشد الفئ ا عل ة  وشرآاؤه معالجة أثر ارتفاع أسعار األغذية وتقلبه فرق

ذا          األمن الغ ة ب ام المعني ين الع ة لألم ة المستوى التابع المي العمل الرفيع يا لضمان      . ئي الع ة دورا رئيس ذه الفرق د لعبت ه وق

اني      ر اإلنس اطر واألث دير المخ ذلك بخصوص تق ة وآ عار األغذي اع أس ق بارتف ا يتعل ين أعضائها فيم اق ب يق واالتس التنس

ملية وع 20+آما قامت الفرقة بإعداد رسائل مشترآة ألغراض ريو . واآلثار على البرامج والسياسات وإعداد مواقف عامة

 .2015ما بعد عام 
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ا   البرنامجوعمل . آما تحققت نتائج هامة تحت الرئاسة المكسيكية لمجموعة العشرين    -61 مع الوآاالت التي تتخذ من روم

ة    فرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة لألمين العام المعنية باألمن الغذائي العالمي مقرا لها ومع  رويج لقضايا الحماي على الت

ة  ذائي والتغذي ن الغ ة فضال عن األم اون   . االجتماعي اء مجلس للتع رين إنش ة العش ائي لمجموع ل اإلنم ائج العم ملت نت وش

ر    المشترك بين الوآاالت للحماية االجتماعية وإعادة التزام المجموعة بإزالة القيود المفروضة على التصدير والضرائب غي

 .ألغراض إنسانية البرنامجألغذية التي يشتريها العادية على ا

أيضا المساهمة في عمل نظام معلومات األسواق الزراعية، وهو مبادرة لمجموعة العشرين لتعزيز  البرنامجوواصل     -62

ة     ات األسعار الدولي ذا النظام    . الشفافية في أسواق األغذية وحفز التنسيق بين تدابير السياسات في االستجابة لتقلب ويشتمل ه

لع أساسية معينة تتعلق بالبلدان المشارآة، ويرصد السوق على قاعدة بيانات توفر إحصاءات عن جانبي العرض والطلب لس

 .للحصول على معلومات حول عن األسواق العالمية للحبوب

ود في     "التحالف الجديد من أجل األمن الغذائي والتغذية"ويعد     -63 ة المعق ، الذي أعلن عنه في مؤتمر قمة مجموعة الثماني

ذائي الشامل        2012أيار /مايو ق األمن الغ ة والقطاع الخاص لتحقي . ، عن شراآة بين القادة األفارقة وبلدان مجموعة الثماني

ارك  امجويش ا       البرن ة تنزاني ق وجمهوري ا وموزامبي ا وغان وار وإثيوبي وت ديف و وآ ا فاس ي بورآين د ف الف الجدي ي التح ف

ديم ال        رص تق ى ف رى، عل ور أخ ين أم ن ب ل، م و يعم دة، وه راء   المتح ة الفق اطر لحماي رة إلدارة المخ دعم ألدوات مبتك

تند     دخالت تس والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وعلى تدابير لتحسين الوضع التغذوي للنساء واألطفال من خالل ت

 .إلى خبرة القطاع الخاص

وفمبر      18ووقع     -64 دا في جوهانسبرغ في ن ان  /بل ه      2012ي تشرين الث اق أنشئت بموجب ى اتف ى    "عل ة عل درة األفريقي الق

ي    –وهو مشروع رائد للتأمين ضد مخاطر الطقس  –" مواجهة المخاطر اد األفريق ة لالتح . باعتبارها وآالة متخصصة تابع

اح      ة الس ي منطق ة ف ة الراهن ي واألزم رن األفريق ي الق اف ف ي ضوء الجف ة خاصة ف دة أهمي ة الجدي ذه اآللي ل، وتكتسب ه

 .2013وسيكون بإمكانها توفير التأمين إلى البلدان في عام 

رة    2020-2011في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان نموا للعقد  البرنامجواشتملت مساهمة     -65 ى أدوات مبتك عل

ي     ائم ف د والقس دخالت النق ذ ت ل تنفي ة مث اعدة الغذائي ام    27للمس ي ع وا ف دان نم ل البل ن أق اعد . 2012م ا س امج آم البرن

ة      : الحكومات الوطنية على ة المغذي ي من األغذي اج المحل ات اإلنت ات       تقدير إمكان ل ترتيب دابير من قبي ة؛ وت ؛ وشراء األغذي

تثناءات عن   البرنامج وال تزال سياسات . التوأمة ونظامه األساسي والئحته العامة تسمح باتخاذ تدابير مالية خاصة ومنح اس

وا   دان نم أ  . التكلفة ألقل البل امج وأنش ة الفر        البرن ة الزراعي دولي للتنمي ة والزراعة والصندوق ال ة األغذي يق العامل   ومنظم

 .المعني بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية لدعم تنفيذ برنامج عمل اسطنبول

 االتساق والتعاون في مجال التغذية

امج يستضيف     -66 ذيتهم            البرن ال ونقص تغ ى جوع األطف ادرة للقضاء عل تش، وهي مب ة شراآة ري ديرة   . أمان ا أن الم آم

ل شبكة أوسع تشمل آال من شراآة               للبرنامجالتنفيذية  ي تمث ة، الت ادرة تحسين مستوى التغذي ادة مب عضو في مجموعة قي

بتمبر  . ريتش واللجنة الدائمة للتغذية ذ س ول  /ومن رأس  2011أيل امج ، ت اون      ا البرن ة، حيث يتع ة للتغذي ة الدائم امج للجن  البرن

ى تنسيق التوجيهات              ا من المنظمات الشريكة عل ة وغيره ة الصحة العالمي ومنظمة األغذية والزراعة واليونيسف ومنظم

 .التقنية وتوجيهات السياسات في مجال التغذية
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بلدا، آلها من البلدان التي تنفذ مبادرة تحسين مستوى   12ق عملها ليشمل ، وسعت شراآة ريتش نطا2012وفي عام      -67

ة . التغذية د  . وفي هذه البلدان، تعزز شراآة ريتش قدرات الحكومات لتوسيع نطاق إجراءات التغذية وتحسين إدارة التغذي وق

يالت أل        20تم تدريب وتطوير أآثر من   إجراء تحل م يقومون ب ا للشراآة، وه ددين لسد     مّيسرا تابع صحاب المصلحة المتع

  .الثغرات العامة

ام        -68 ة لع ته التغذوي ع سياس ق م ا يتس امج، واصل 2012وبم ة     البرن ات التغذوي تخدام المنتج وير واس ي تط ع ف التوس

ى سن س     ال   . نتينالمتخصصة وتوسيع نطاق التغطية خالل األيام األلف األولى الحرجة بدءا من الحمل حت وزاد عدد األطف

 .2011مليون في عام  3.2إلى  2008في عام  50 000من المنتجات التغذوية المتخصصة دون سن السنتين الذين يتلقون 

ة          البرنامجوفي أفغانستان، دخل     -69 اج منتجات غذائي تان إلنت ة في أفغانس المي لتحسين التغذي في شراآة مع التحالف الع

ة               ا من مصادر محلي ة؛ وآانت نصف مكوناته انون من سوء التغذي ذين يع ال ال وز لعالج األطف وفي  . مغذية قائمة على الل

ام والخاص مع ال     البرنامجإثيوبيا، آان  ين لتطوير     جزءا من شراآة مبتكرة بين القطاعين الع زارعين والمصنعين المحلي م

ا        تج محلي ال باستخدام الحمص المن ا أن  . منتج غذائي مغذي لألطف امج آم راء       البرن عضو في المجموعة االستشارية للخب

ة              ة العالمي ادئ التوجيهي ة والتي تسهم في تنسيق المب ة الصحة العالمي ة لمنظم ة التابع المعنيين بالتوجيهات في مجال التغذي

ة لألشخاص              بشأن  وفير التغذي ال، وت ين األطف دل ب اد المعت ة الح ا يتصل بعالج سوء التغذي ك م تدخالت التغذية، بما في ذل

 .المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ولمرضى السل

ام      -70 ي ع امج، واصل 2012وف ي       البرن ترك المعن دة المش م المتح امج األم تراتيجية لبرن داف االس ي األه اهمته ف مس

امج             /بفيروس نقص المناعة البشرية    ذا البرن ة ه دز من خالل العمل مع عشر جهات أخرى تشترك في رعاي أ  . اإلي وأنش

ى     البرنامج ة    فرقة عمل مشترآة معنية باألغذية والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية، تشجع عل ة والتغذي اج األغذي إدم

دا   38دعما لبرامج فيروس نقص المناعة البشرية والسل في  البرنامجوقدم . في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية بل

ام  ي ع ى 2011ف ذوي إل ذائي والتغ دعم الغ ر ال تفيد 2.3، حيث وف ون مس امجوتمخض نجاح  2.ملي ع  البرن اون م ي التع ف

روس نقص المناعة البشرية والسل عن           الحكومات ووآاالت األمم رامج في ال لب ذه الفع المتحدة والشرآاء، وتصميمه وتنفي

امج وفي سوازيلند، تلقى . فتح فرص جديدة للتمويل المي من خالل          9 البرن نح من الصندوق الع ين دوالر أمريكي آم مالي

اإليدز وذلك لبرنامج مبتكر لمدة سنتين /بشريةالمجلس الوطني لالستجابة لحاالت الطوارئ المعني بفيروس نقص المناعة ال

  .يستهدف األيتام وغيرهم من األطفال الضعفاء

الذي تنظمه منظمة األغذية والزراعة   2013لعام " نعقادعاما بعد اال 21+ المؤتمر الدولي المعني بالتغذية "وسيعمل     -71

ر            دني والمنظمات غي ة والمجتمع الم ة واإلقليمي ومنظمة الصحة العالمية على جمع صانعي السياسات والمؤسسات العالمي

ية  ات مؤسس ديم توجيه ارات السياسات وتق د خي ة والقطاع الخاص لتحدي امج. الحكومي ة  والبرن ة التوجيهي ي اللجن عضو ف

 .لدعم عملية التخطيط 2012مؤتمر التي تم إطالقها عام لل

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ام     -72 ي ع ائه ف ذ إنش ي  2010من انية ف ارات الجنس ول صندوق االبتك امج، م ي  41 البرن روعا ف ن  35مش دعم م دا ب بل

ام      10أستراليا وألمانيا والقطاع الخاص؛ وجرى تمويل  ذه المشروعات خالل ع امج ويسمح الصندوق   . 2012من ه  للبرن

 .بالترويج لمبادرات بشأن تعميم مراعاة الشؤون الجنسانية والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الشراآات على الصعيد القطري

                                                      
 .لم تكن متاحة وقت االنتهاء من هذه الوثيقة 2012أرقام  2
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اواة    2012وفي عام     -73 ، قدم الصندوق الدعم إلى مشروع ابتكاري لتحليل المخاطر القائمة على المجتمعات يراعي المس

أثرة          . بين الجنسين في زامبيا ذائي والمت دام األمن الغ اني من انع ي تع وفي بوليفيا، تم تدريب الرجال والفتيان من األسر الت

ي م وارئ ف االت الط ة   بح ة باألغذي ؤوليات المتعلق ي المس ارآتهم ف ادة مش ى زي ا أدى إل ة، مم ال والتغذي ة األطف ال رعاي ج

ه في               . والتغذية ه والتخفيف من حدت وع الجنس ومنع ى ن ائم عل ذ مشروع للكشف عن العنف الق وفي الجنوب األفريقي، ُنف

 .البرنامجعمليات 

امج وبدعم من الوآالة الكندية للتنمية الدولية ووآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة، يعمل       -74 ى تحسين    البرن عل

ين           ة المشترآة ب ة الدائم ابع للجن ين الجنسين الت اواة ب اإلبالغ عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واعتمد مؤشر المس

انية ومؤشر        . الجنسانية في جميع المشروعات الوآاالت لضمان إدماج الشؤون  ل الشؤون الجنس ى تحلي دريب عل وأجري ت

ر من    2012المساواة بين الجنسين للجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت في عام  ا زود أآث امج من موظفي    100، مم  البرن

 .بالمعارف والمهارات الالزمة لتعميم مراعاة الشؤون الجنسانية في عملهم

امجوواصل     -75 ى        البرن ك عل ين، وذل ين الجنس اواة ب ة بالمس االت والمعني ين الوآ ترآة ب بكات المش ي الش ارآة ف المش

ين         ة المشترآة ب ة الدائم ة للجن ة العمل التابع المستويين التنفيذي والتشغيلي، بما في ذلك اللجنة التنفيذية للسالم واألمن وفرق

ة العمل وأعدت خطة      . عنية بالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيينالوآاالت الم وعين أحد آبار موظفي االتصال لفرق

 .مجموعة استشارية للتصدي لالستغالل واالعتداء الجنسيين في عملياته البرنامجوأنشأ . 2013-2012عمل للفترة 

ين          برنامجالوباإلضافة إلى ذلك، فإن     -76 ين الجنسين وتمك اواة ب ة بالمس االت المعني ين الوآ عضو في الشبكة المشترآة ب

ويتسق إطار   . المرأة، ويشترك في نشر خطة العمل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ديرين  انية في عمل         المساءلة لتعميم مراعاة الشؤون الجنسانية، الذي ُيحّمل آبار الم اج الشؤون الجنس مسؤولية ضمان إدم

 .، مع خطة العمل هذهالبرنامج

ين        -77 ين الجنسين ب امج واستمر التعاون على شؤون المساواة ب ا          البرن را له ا مق ي تتخذ من روم االت األخرى الت والوآ

ترآة            داث المش ترآة واألح ة المش درات والبرمج ة الق ا تنمي االت منه ي مج ك ف رأة، وذل دة للم م المتح ة األم ي . وهيئ وف

ي تتخذ من         2012آذار /مارس االت الت ة عن الوآ رأة بالنياب دولي للم وم ال  ، استضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الي

امج المشترك        البرنامجواستضاف . روما مقرا لها رأة لمناقشة البرن م المتحدة للم دم   "المديرة التنفيذية لهيئة األم ل التق تعجي

ة    رأة الريفي ام     "نحو التمكين االقتصادي للم ق في ع ذي أطل ه خمس        . 2012، ال ة مدت امج المشترك البالغ ذا البرن ويهدف ه

اء وا   يش النس بل ع ين س ى تحس نوات إل ر    س ال والنيج ا ونيب تان وليبري اال وقيرغيزس ا وغواتيم ي إثيوبي ات ف ات الريفي لفتي

 .ورواندا، وإلى الدفاع عن حقوقهن

 التعاون بين الوآاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

اون خالل     البرنامجاستمر التعاون بين     -78 ز التع ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تعزي

ا بشأن اإلصالح           2012عام  ين اإلدارات العلي ك تحسين الحوار ب ا في ذل على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية، بم

ثالث    االت ال تراتيجية  . الجاري في الوآ امجوحددت اس الغر " البرن اء ب تراتيجية  " ضالوف ين    –شراآات اس ك ب ي ذل ا ف بم

ا       را له ا مق ة       –الوآاالت التي تتخذ من روم ا واحدة من مواضيعها السبعة ذات األولوي وسيستمر الحوار حول    . باعتباره

 .لخطته االستراتيجية الجديدةالبرنامج مواصلة تعزيز الشراآات مع إعداد 
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اون     -79 امجوتع ي     البرن ة ف ة والزراع ة األغذي ي   86ومنظم روعا ف ة       50مش روعات زراعي ك مش ي ذل ا ف دا، بم بل

ترآة    ديرات مش ذائي وتق ن الغ أن األم ترآة بش يعية مش ات مواض اون . ومجموع امجوتع ة   البرن دولي للتنمي والصندوق ال

ل العمل والغ         11مشروعات في   9الزراعية في  ذاء مقاب ا من خالل الغ دا، أساس ات     بل رامج االئتمان دريب وب ل الت ذاء مقاب

 2.الصغيرة

ا مشروعا                     -80 را له ا مق ي تتخذ من روم االت الت ذ الوآ ا، تنف اف في شرق آيني ار الجف وفي محاولة للتخفيف من حدة آث

ين الجنسين   د  . لتحسين القدرة على الصمود وتعزيز المساواة ب ق من خالل         وق ا في موزامبي االت موارده ذه الوآ جمعت ه

ى األسواق        " وحدة العمل في األمم المتحدة"مبادرة  ازات الصغيرة في الوصول إل زارعين أصحاب الحي ونتيجة  . لدعم الم

وقها   ن أن يس ي يمك وائض الت ذلك، زادت الف ى   33 000ل بة تصل إل زارع بنس ة 30م ي المائ ى  . ف اون عل تمر التع وسيس

ة     1برنامج تعجيل تحقيق الهدف  "الصعيد القطري في إطار  ة لأللفي ذي ي " من األهداف اإلنمائي ي،    ال اد األوروب ه االتح مول

 .والذي يهدف إلى تعزيز سبل العيش من خالل تحسين استخدام األغذية المغذية

ترك     -81 امجواش ا        البرن ي آمبودي ة ف دادات األغذي يل وإم دير المحاص ات لتق ذ بعث ي تنفي ة ف ة والزراع ة األغذي ومنظم

 .طية وإثيوبيا وجنوب السودانوجمهورية آوريا الشعبية الديمقرا

ة       البرنامجوبناًء على قرارات لجنة األمن الغذائي العالمي، نظم     -82 دولي للتنمي ة والزراعة والصندوق ال ومنظمة األغذي

الزراعية منتدى رفيع المستوى بشأن انعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة؛ وستوجه استنتاجات هذا المنتدى وتوصياته  

 .زمات الممتدةويشمل ذلك إعداد خطة عمل لألمن الغذائي في بلدان األ. الفريق العامل المنشأ للمضي قدما بهذه العملية

المي بشأن نظم المعلومات عن          -83 وفي إطار االستراتيجية المشترآة بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية الع

ق    ذوي، أطل ذائي والتغ ن الغ امجاألم بكة       البرن ة ش ات األغذي وث سياس دولي لبح د ال ة والمعه ة والزراع ة األغذي ومنظم

 .علومات األمن الغذائي بهدف مساعدة البلدان واألقاليم على تعزيز نظمها لمعلومات األمن الغذائيم

ة للنظام المتكامل     البرنامجوواصل     -84 ومنظمة األغذية والزراعة والشرآاء اآلخرون التعاون من خالل اللجنة التوجيهي

دة ويسر     /وفي سبتمبر. لدعم تنفيذ هذا النظاملتصنيف مراحل األمن الغذائي  امج أيلول، تم إصدار نسخة جدي ة   البرن ومنظم

 .األغذية والزراعة التدريب والتحليل فيما يتعلق بهذا النظام في عدة بلدان تعمل فيها المنظمتان

ين      -85 ة    ومن خالل مرفق إدارة مخاطر الطقس المشترك ب ة الزراعي دولي للتنمي امج  الصندوق ال ان   والبرن دأت الوآالت ، ب

البرنامج وعمل . بحثا مشترآا بشأن استخدام تكنولوجيات االستشعار عن بعد لتأمين مؤشر الطقس دعما لصغار المزارعين

ة العمل   ومنظمة األغذية والزراعة مع منظمات غير حكومية شريكة لتعزيز التعاون بشأن القضايا الحضرية من خ الل فرق

االت    ين الوآ ام      . المعنية بالتصدي للتحديات اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة المشترآة ب المي لع دى الحضري الع وخالل المنت

دير         البرنامجالمعقود في نابولي، إيطاليا، استضاف  2012 ي تواجه تق دثا بشأن التحديات الت ومنظمة األغذية والزراعة ح

  .الناس في المناطق الحضرية االحتياجات ومساعدة

ا    حالة انعدام األمن الغذائي في العالموتعتبر تقارير     -86 جانبا منتظما من جوانب التعاون بين الوآاالت التي تتخذ من روم

الم  2012مقرا لها، وُعرض تقرير عام  وبر   في الدورة التاسعة والثالثين للجنة األمن الغذائي الع ودة في أآت تشرين  /ي المعق

ذائي       . األول ة األمن الغ ين للجن دورة التاسعة والثالث واستضافت هذه الوآاالت أيضا حدثا جانبيا مع االتحاد األوروبي في ال

ذ   –وهو إطار للتعاون  – 2011العالمي لمناقشة مسائل منها آيف يمكن وضع بيان النوايا لعام  امج   . موضع التنفي د برن ويع

 .مة العالمية للحد من الجوع مثاال أوليا على التعاون بموجب هذا اإلطارالحوآ
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ذي          -87 ق المشتريات المشترآة ال وواصلت الوآاالت التي تتخذ من روما مقرا لها تحسين التعاون اإلداري من خالل فري

ود      3بنسبة  ومن المنتظر تحقيق وفورات . يرآز على العطاءات المشترآة ة العق ة من قيم ورات    . في المائ ى جانب الوف وإل

 .والكفاءة اإلدارية، تم تحديد منصات جديدة للتعاون المشترك بين الوآاالت وفرص لتنسيق اللوائح واإلجراءات

 تنمية القدرات

ك مجموعة أدوات لمساعدة        2012، في عام البرنامجأعد     -88 ا في ذل درات، بم ة الق ، مجموعة من المواد التوجيهية لتنمي

تراتيجية       ر اس ى العمل بصورة أآث ة عل ة           . المكاتب القطري د لتنمي ة، وهو إطار جدي درات الوطني م تصميم مؤشر الق د ت وق

دم في    . للبرنامججية قدرات الرصد والتقييم، وهو اآلن مدرج في إطار النتائج االستراتي ة التق ويهدف هذا المؤشر إلى معرف

 .مجال تنمية القدرات، ويعمل بمثابة أداة لتصميم أنشطة تنمية القدرات

ليم      -89 درات وتس ة الق ال تنمي ي مج ق أفضل الممارسات ف ى توثي ارف عل م المع ير تقاس ة لتيس ود المبذول تملت الجه واش

ى المكاتب   . إلى الشرآاء من الحكومات الوطنية البرنامجبرامج األمن الغذائي التي يشترك فيها  ونشرت هذه المعلومات عل

 .لبرامجدليل توجيه ااإلقليمية والمكاتب القطرية من خالل 

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

امجاضطلع     -90 ام  البرن ي ع يلي ف ة ش ع  2012وحكوم ذائي م ة واألمن الغ ال التغذي ي مج درات ف ز الق ادرات لتعزي بمب

اراغواي  اراغوا وب دوراس ونيك ايتي وهن اال وه وادور وغواتيم ات إآ ب . حكوم و المكتب اإلقليمي والمكت واضطلع موظف

از          ى مرآز االمتي يكيين إل ة مشترآة مع المسؤولين المكس دوراس ببعث ابع       القطري في هن ل الت لمكافحة الجوع في البرازي

 .من أجل تبادل المعارف حول مبادرات التغذية المدرسية للبرنامج

ايتي      للبرنامجآما بدأ مرآز االمتياز التابع     -91 ا بيساو وه ا وغيني أعمال تنمية القدرات مع بنغالديش وتيمور ليشتي وغان

ارات دراسية من     . ومالوي ومالي وموزامبيق والنيجر ورواندا والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة واستضاف المرآز زي

ي الحكومات    200بعثة واستضاف   17بلدا واستقبل  15 ى     . من ممثل ات إل م إرسال بعث دا ووضعت خطط العمل      11وت بل

 .لتحديد ما ينبغي من متابعة

ذي يضم   "  لشراء من األفريقيين من أجل أفريقياا"وُأطلق برنامج     -92 امج ال ل      البرن ة والزراعة والبرازي ة األغذي ومنظم

و ي يولي ا ف ي برازيلي دة ف ة المتح وز /والمملك امج ال. 2012تم ذا البرن دعم ه ي وي ازات الصغيرة ف زارعين أصحاب الحي م

 .تحقيق االنتعاش الزراعي ويشتري ويوزع األغذية المحلية ويعزز التعلم

ام         -93 وارث في ع درات    2012وأنشأت رابطة أمم جنوب شرق آسيا نظام لوجستيات لحاالت الطوارئ في الك ز ق لتعزي

انية في سوبانغ،    . ة لها في اإلقليماالستعداد للكوارث واالستجاب ويتولى اآلن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنس

يا   ام األول       . ماليزيا مسؤولية إدارة مخزون مواد إغاثة من رابطة أمم جنوب شرق آس ه في المق ذي مولت ذا المخزون، ال وه

دان المشارآة من االستجابة بصورة مشترآة        حكومة اليابان، سيوفر موارد لبلدان الرابطة في حالة األزمات   وسيمكن البل

 .وبمساعدة بعضها البعض
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 مبادرات الشراآة

 المنظمات غير الحكومية

ا ا       -94 ي أجراه نوية الت راآة الس اورات الش ي لمش ل الجغراف ان التمثي امجآ ام  لبرن ي ع ث   2012ف ن حي ا م ع نطاق أوس

ه في السنوات الماضية        ان علي ا آ ة مم ة الشريكة        . المنظمات غير الحكومي ر الحكومي د المنظمات غي ووضع الشكل الجدي

م إطالع أعضاء                للبرنامج ة، ت ى توصيات عملي ر صراحة رآز عل إجراء حوار استراتيجي أآث ادة وسمح ب في موقع القي

ذي   ا المجلس التنفي ا  مجللبرن ر  . عليه امج ويق ة والمنظمات           البرن ر الحكومي ى تحسين شراآته مع المنظمات غي بالحاجة إل

رة       ق مبتك رامج ووضع طرائ الدولية، بما في ذلك زيادة التشاور لتحقيق المزيد من المشارآة القوية المفتوحة في تصميم الب

 .للعمل الجماعي

دأ     -95 امجوب ي الريف   البرن ى الصمود ف درة عل ادرة الق يم مب ا تعم فام أمريك ة أوآس ام ) R4(ومنظم ي ع نغال ف ي الس ف

ين . 2012 تراتيجية ب راآة اس ادرة هي ش امجوالمب ات   البرن ة للوالي ة التابع ة الدولي ة التنمي دعمها وآال ا ت فام أمريك وأوآس

ر    Swiss Reشرآة المتحدة و  ار نهج متكامل إلدارة المخاطر يجمع شبكات          . ومؤسسة روآفل ى اختب ادرة ال وتهدف المب

 . األمان والحد من المخاطر والتأمين صغير الحجم واالئتمان واالدخارات

ة     "مع  البرنامجآما عمل     -96 تعلم في مجال التحويالت النقدي ي اشترآت في رع   " شراآة ال فام في     الت ة أوآس ا منظم ايته

ة للعمل        ة الدولي ين والمنظم بريطانيا العظمى والصليب األحمر البريطاني ومنظمة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي لالجئ

  .على مكافحة الجوع على تطوير تدريب بشأن برمجة التحويالت النقدية والقسائم

ى     Epicentreومنظمة أطباء بال حدود ومنظمة  البرنامجوفي النيجر، أجرى     -97 ة عل نهج العام بحوثا عن آثار مختلف ال

نتين وأسرهم ال دون سن الس ين األطف اد ب ة الح تويات سوء التغذي ة . مس ذه الدراسة برمج ائج ه ومن المنتظر أن توجه نت

 .التغذية على نطاق واسع

ة      2 100مع أآثر من  البرنامجتعاون  2011،2وفي عام     -98 ر حكومي ا منظمات      90 –من المنظمات غي ة منه في المائ

 1.9ووزع هؤالء الشرآاء معا . والعديد من الشرآاء اآلخرين من الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر –محلية 

 .، وهو ما يمثل نحو نصف مجموع األغذية الموزعةالبرنامجمليون طن متري من األغذية بالنيابة عن 

 الشراء من أجل التقدم

دم             -99 ادرة الشراء من أجل التق ة الشريكة دورا حاسما في مب ر    160وأقامت  . لعبت المنظمات غير الحكومي ة غي منظم

ا  ة، بم اء حكومي دم لبن ادرة الشراء من أجل التق ع مب زارعين، شراآة م ات الم ع منظم ل م ة تعم عبية قوي دة ش ا من قاع له

 .القدرات وتيسير الحصول على االئتمان وتحسين المناولة ما بعد الحصاد وتعزيز المساواة بين الجنسين

ى      البرنامجآما اغتنم     -100 ا عل ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية آثيرا من الفرص للعمل مع

ا             البرنامجوانضم . دعم الشراء من أجل التقدم را له ا مق ي تتخذ من روم االت الت ين الوآ اون ب ي بالتع إلى فريق عامل معن

دى         ، وتعاون في األح 2012حول عام األمم المتحدة الدولي للتعاونيات  ثال خالل منت ك م ه، ومن ذل رويج ل ة للت داث الجانبي

ة والزراعة والصندوق         . المزارعين الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ة األغذي إن منظم ك، ف ى ذل وباإلضافة إل

د اجتما             ذي يعق دم ال ادرة الشراء من أجل التق ي لمب ق االستعراض التقن نويا   الدولي للتنمية الزراعية عضوان في فري ا س ع

 .لتوجيه التنفيذ
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اج الزراعي في                -101 د في مجال اإلنت ة والمساعدة الخاصة بالتوري  11وقدمت منظمة األغذية والزراعة المساعدة التقني

م المتحدة          ة األم دم في منظوم ذا  . بلدا، مما يجعلها الشريك المحوري في مجال الشراء من أجل التق وفير    ويشمل ه دعم ت ال

 .بذور محسنة ومعدات للمناولة ما بعد الحصاد؛ وبناء قدرات منظمات المزارعين؛ وتقديم الدعم التقني لتنمية البنية التحتية

اج    في بورآينا فاسو وزامبيا، قدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الدعم إلى مبادرة الشراء من أجل ال      -102 دم في اإلنت تق

ة في األسواق     ان ألصحاب          . الزراعي وتنمية سلسلة القيم ى االئتم اون لتيسير الحصول عل ة بالتع وتجرى مناقشات متعلق

 .الحيازات الصغيرة في إثيوبيا وغانا

 النقد والقسائم

ى          63، 2012تشرين األول /ينفذ، حتى أآتوبر البرنامجآان     -103 د عل ة تزي ة تحويالت مجمع د بقيم ى النق ة عل عملية قائم

ر من    356 ي، أو أآث ون دوالر أمريك امج عمل     7ملي ة من برن امجفي المائ غ   . البرن ذا بمبل ارن ه ين دوالر  203ويق مالي

ام      41، و2010مليون دوالر أمريكي في عام  138، و2011أمريكي في عام  ون دوالر أمريكي في ع ل  . 2009ملي ويتمث

ى     : على المدى األطول في تحسين استخدام النقد والقسائم البرنامجهدف  تأثر بنسبة تصل إل ة من     40يمكن أن تس في المائ

 .2015جميع التحويالت بحلول عام 

. أدوات وعمليات ومبادئ توجيهية وبرامج تدريبية جديدة للموظفين بشأن التحويالت النقدية والقسائم البرنامجووضع     -104

ن    ر م ى أآث ك إل ات  250ووصل ذل ديري العملي ن م راء    . م ل إج ن أج تجابة م ل االس ه لتحلي ديل نهج ى تع افة إل وباإلض

د وضع      ل، فق ة التحوي امج اختيارات مستنيرة لطريق يا ل   البرن ا مؤسس ائم،      نظام ة والقس ذ التحويالت النقدي تيسير إدارة وتنفي

ى نطاق أوسع  ر عل رها بسرعة أآب ن نش تمكن م ذلك ال ام  .. وآ دة خالل ع ة جي ائم بطريق د والقس تخدم النق ي  2012واس ف

 .االستجابات لحاالت الطوارئ في آل من أزمتي منطقة الساحل والجمهورية العربية السورية

 ء القدرة على الصمودالحد من مخاطر الكوارث وبنا

ل               البرنامجأبرز     -105 ى مسار سريع للتموي اخ الحاجة إل ر المن ة بشأن تغي م المتحدة اإلطاري ة األم خالل مفاوضات اتفاقي

ى الصمود            درة عل ين الق ة ب ى العالق د عل اخ، وأآ لحماية السكان الضعفاء وغير اآلمنين غذائيا من المخاطر المرتبطة بالمن

ذائي    دام األمن الغ ر . واألسباب الكامنة وراء الضعف وانع ام     ووف ة دراسية في ع ذي    2012ت حلق امج للمجلس التنفي  للبرن

ار             ادل األفك دولي والشرآاء اآلخرين فرصا لتب ة والبنك ال ة الزراعي دولي للتنمي ة والزراعة والصندوق ال ة األغذي ومنظم

ا         ر المن وارث والتكيف مع تغي ة  الحديثة بشأن القدرة على الصمود، بما في ذلك الروابط مع الحد من مخاطر الك خ والحماي

 .االجتماعية

ق           البرنامجوعلى الصعيد اإلقليمي، دعم     -106 اف وتحقي ى مكافحة الجف المي من أجل العمل عل مبادرات مثل التحالف الع

ة   ة الحكومي تدامة للهيئ ق االس اف وتحقي وارث الجف ة آ ادرة مواجه احل ومب ة الس ي ومنطق رن األفريق ي الق و ف ة  النم الدولي

ذلك خطة    البرنامجوتم البدء بتحديث مذآرة التفاهم القائمة بين . المعنية بالتنمية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وآ

 .2012عملها في عام 

ى الص    البرنامجآما عزز     -107 درة عل ى نطاق واسع   القدرات اإلقليمية والوطنية لتنفيذ تدخالت الق ويسر المكتب   . مود عل

ة حول  ات عمل للمكاتب القطري ا حلق ا والمكتب اإلقليمي لشرق ووسط أفريقي ى "اإلقليمي لغرب أفريقي درة عل ل الق تفعي

ي           ". الصمود ين وممثل وتخطط عدة مكاتب قطرية إلجراء مشاورات موسمية بشأن سبل آسب العيش مع الشرآاء المحلي

 .لمحليةالمجتمعات والحكومات ا



 

 22

المي للخدمات      البرنامجولعب     -108 ذ لإلطار الع دورا قياديا في دعم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في إعداد خطة لتنفي

وارث واألمن     . 2012تشرين األول /المناخية الذي تمت الموافقة عليه في أآتوبر واشتمل دعم عناصر الحد من مخاطر الك

ذار المبكر         الغذائي والزراعة من هذا اإلطار على دراسات حالة وخبرات ت اخ من أجل اإلن قنية بشأن استخدام خدمات المن

 . وتحليل األمن الغذائي وإدارة المخاطر والتمويل

وارث         -109 اطر الك ن مخ د م البرامج للح ة ب توى المعني ة المس ة الرفيع ديري اللجن ار م ة آب ي مجموع وبوصفه عضوا ف

ة           م البرنامجومواجهتها، تعاون  ائي ومنظم م المتحدة اإلنم امج األم وارث وبرن ع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الك

ا          وارث ومواجهته م المتحدة بشأن الحد من مخاطر الك اق األم ذا   . األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلعداد اتف ويهدف ه

ة بالحد من مخاطر ا          م المتحدة المتعلق ود األم ه جه ى توجي ة إلطار عمل        االتفاق إل ا في السنوات التالي وارث ومواجهته لك

 ).2015-2005(هيوغو 

  البنك الدولي

ي         البرنامجتعاون     -110 ة الساحل، الت مع البنك الدولي وشرآاء آخرين إلعداد بوابة االستجابة لحاالت الطوارئ في منطق

ة      اف الطارئ ة بحاالت الجف ة متعلق ك، أصبح     . توفر معلومات وبيانات مكاني ى ذل امج وباإلضافة إل شريكا رسميا في     البرن

سعى إلى سد الفجوات في المعارف بين الممارسين في   ، وهي منصة معارف يمولها البنك الدولي وت"التغذية اآلمنة"منصة 

 . مجاالت الزراعة والتغذية واألمن الغذائي

ذاء في قيرغيزستان                -111 ة الغ ة ألزم ار االجتماعي وأجرى البنك الدولي دراسة آيفية عن الرصد في الوقت الحقيقي لآلث

  .بتكليف من البنك الدولي للبرنامجانات وطاجيكستان على أساس نظم جمع البي

ة المدرسية       -112 امج واستمر التعاون بين فريق التغذي المي           للبرن دى الع دولي من خالل ظهور مشترك في المنت والبنك ال

 . لتغذية األطفال المعقود في أديس أبابا وبعثات الدعم التقني المشترآة

ل     -113 امجوعم ة       البرن ة ومنصة مجموع ة الثماني ياق مجموع ي س دولي، ف ك ال ة للبن اطر الزراعي ق إدارة المخ ع فري م

  . العشرين إلدارة المخاطر الزراعية، من أجل تنسيق الجهود بشأن تقدير المخاطر والتأمين القائم على المؤشر الزراعي

ايو      -114 ي م ار  /وف ك  2012أي ع البن امج ، وس دمات         والبرن مل خ بح يش ث أص ة بحي اعدة التقني ائم للمس اق ق اق اتف نط

  .االستشارات التقنية المتعلقة بإدارة االستثمار

 الحماية االجتماعية وشبكات األمان

بة     -115 ة، بالنس ائج الهام امجتمثلت إحدى النت ابعللبرن ائي الت ام  ، للعمل اإلنم ي ع ام ف ي القي  2012لمجموعة العشرين ف

ة     ل الدولي ة العم دولي ومنظم ك ال ه البن ذي يترأس ة، ال ة االجتماعي االت للحماي ين الوآ ترك ب اون المش س التع اء مجل . بإنش

او   يق التع ة وتنس ة االجتماعي ايا الحماي دعوة لقض المي وال يق الع ز التنس ى تعزي س إل دف المجل ق ويه دولي المتعل ن ال

ي      . باإلجراءات القطرية رامج الت ق بالسياسات والب ا يتعل ويوفر المجلس منصة هامة االتساق على صعيد المنظمة آكل، فيم

ة، وبإضافة      البرنامج،تحتل مكانا مرآزيا في عمل  ة االجتماعي ذائي والحماي بالربط بين شبكات السالمة الخاصة باألمن الغ

المي    وآاالت، بما في ذلك هيكلية مشترآة بين ال ذائي الع األمن الغ فرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة لألمين العام المعنية ب

ة    . وحرآة تحسين مستوى التغذية ة االجتماعي ذائي والحماي وتوفر استنتاجات لجنة األمن الغذائي العالمي المتعلقة باألمن الغ

 .المزيد من الدعم للعمل في هذا المجال
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مع مبادرات الحماية االجتماعية لدى عدد من المنظمات    2012المحدثة لشبكات األمان لعام  البرنامجوتتواءم سياسة     -116

ة بالمساعدة            . الشريكة منها البنك الدولي واليونيسف  ك المتعلق ا وتل ان عموم دمج شبكات األم ا ل وفر السياسة إطارا متين وت

  .الغذائية بصفة خاصة في مبادرات أوسع في مجال الحماية االجتماعية

طلع     -117 امجويض ان     البرن بكات األم ق بش ا يتعل د فيم دور فري ذها    : ب ي ينف ية الت ة المدرس رامج التغذي امجفب ع  البرن م

وتشتمل شبكات األمان . مليون طفل حول العالم 26الحكومات واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة تصل إلى 

امج وفي إثيوبيا، قدم . األخرى الهامة على تغذية األم والطفل وبرامج الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل إنشاء األصول  البرن

امج الحك ى برن ا إل رآاؤه دعم ام  وش ذ ع ة من ان اإلنتاجي بكة األم ة بش ة المتعلق امج . 2005وم ذا البرن دعم ه ون  7.5وي ملي

  .في المائة منهم في أنشطة األشغال العامة وأنشطة إنشاء األصول 80شخص، تشارك نسبة 

 الشراآات مع القطاع الخاص

ال        -118 ي مج رة ف ج مبتك ج ُنه ى دم ام والخاص عل اعين الع راآات القط ي ش اع الخاص ف ارآة القط رة ومش اعدت خب س

امج وأقام . التغذية واة وإدخال األرز          DSMشراآة مع شرآة     البرن ة المخلوطة المق ات األغذي اة لتحسين ترآيب وم الحي لعل

رة      لبرنامجاودخل . المقوى ومساحيق المغذيات الدقيقة في سلته الغذائية ول مبتك ديم حل في شراآة مع شرآة ماسترآارد لتق

دفع لمساعدة            ا ونظم ال رة في مجال التكنولوجي دم الخب لتلبية احتياجات السكان الضعفاء، من ذلك مثال أن الشرآة سوف تق

 . على التوسع في تسليم القسائم البرنامج

ة          البرنامج، احتفل 2012وفي     -119 ى مع شرآات اللوجستيات العالمي بالذآرى السنوية العاشرة لشراآته المؤسسية األول

TNT    بة ة بالنس ة القيم راآة عظيم ي ش امج، وه ة      للبرن رامج التغذي وارئ، وب ات الط دادات وعملي لة اإلم ي إدارة سلس ف

ام توسيع المشارآة م      . المدرسية وأنشطة الدعوة اب أم ليم       آما فتحت الشراآة الب اد سبل أفضل لتس ع القطاع الخاص إليج

  . األغذية

ام              -120 يم لشراآات القطاع الخاص واستراتيجية جمع التبرعات في ع دمج الكامل       2012وخلص تقي ى ال ى الحاجة إل إل

  .البرنامجللقطاع الخاص في عمل 

 الحوآمة المؤسسية

ائي          -121 م المتحدة اإلنم امج األم المي، وبرن ة الع م   /رآز االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األغذي صندوق األم

ام     منظمة األمم المتحدة للطفولة،مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، و/المتحدة للسكان رأة في ع وهيئة األمم المتحدة للم

البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نموا، وعلى مساهمة األمم المتحدة في برنامج عمل  على دور األمم المتحدة في  2012

ي تمر                 دان الت ة بالبل ع سنوات والمسائل المتعلق ذي يجري آل أرب ذلك في االستعراض الشامل للسياسات ال اسطنبول، وآ

 .بمرحلة انتقالية

اعي مع مكاتب    واشتملت المناقشات ا    -122 لتي جرت في االجتماع غير الرسمي الثاني لمكتب المجلس االقتصادي واالجتم

اعي والمجالس     المجالس التنفيذية لصناديق األمم المتحدة وبرامجها على تعزيز التفاعالت بين المجلس االقتصادي واالجتم

ة رامج. التنفيذي ة للصناديق والب الس التنفيذي اء المج اع لرؤس د اجتم ة للمجلس  وعق ق باألنشطة التنفيذي خالل الجزء المتعل

ذي   /االقتصادي واالجتماعي في يوليو امج تموز، شارك فيه رئيس المجلس التنفي ديوي     للبرن اع الفي . بواسطة وسائل االجتم

 .ورآز االجتماع على التوصيات المتعلقة باالستعراض الشامل للسياسات الذي يجري آل أربع سنوات
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ائي              -123 م المتحدة اإلنم امج األم المي، وبرن ة الع امج األغذي ة لبرن ل المجالس التنفيذي م المتحدة    /وقام وفد يمث صندوق األم

ا في مارس    /للسكان وتي وإثيوبي آذار /مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة بزيارة إلى جيب

ام     . التعاون بين وآاالت األمم المتحدةلمراقبة  2012 ارة في ع دين للزي في ضوء التحديات     2012وقد تم اختيار هذين البل

 . اإلنمائية واإلنسانية والبيئية التي تواجههما



 
 

A A 

   األولالقسم 

 المجلس التنفيذي

  الدورة العادية األولى
  

 15/02/2012-13روما، 
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  المعتمدة

  من جدول األعمال 15البند 
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 )المكسيك(

  Jostein Leiro السيدسعادة  عضو
 )النرويج(

  Kristina Gill ةالسيد  العضو المناوب
 )أستراليا(
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 )المغرب(

 
األولى للمجلس قرارات وتوصيات الدورة العادية 

 2012التنفيذي، 
 

 

 

 

א אא.א א
א אאא א  (http://executiveboard.wfp.org):א

 

Distribution: GENERAL 
WFP/EB.1/2012/15* 

15 February 2012 
ORIGINAL: ENGLISH 

  أعيد إصدار الوثيقة ألسباب فنية* 



 

26 



 

27 

 جدول المحتويات
 الصفحة  
 29 اعتماد جدول األعمال 
 29 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر 
   

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة
2012/EB.1/1  29 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من 

   

  التقارير السنوية
2012/EB.1/2  مجلس منظمة األغذية إلى المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي و 2011التقرير السنوي لعام

 والزراعة
30 

  
   قضايا السياسات
2012/EB.1/3 30 سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن التغذية 
2012/EB.1/4 30 سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن الحماية اإلنسانية 

  

   التقييم تقارير
2012/EB.1/5 30  قرار المجلس بشأن التقييمات االستراتيجية المقدمة إلى الدورة العادية األولى 
2012/EB.1/6 العمل في : تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للتحول من المعونة الغذائية إلى المساعدة الغذائية

 شراآة، ورد اإلدارة عليه
31 

2012/EB.1/7 عن التقييم االستراتيجي لكيفية تكيُّف المكاتب القطرية للبرنامج مع عملية التغيير، ورد  تقرير موجز
 اإلدارة عليه

31 

2012/EB.1/8  تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لدور البرنامج في إنهاء الجوع الطويل األجل، ورد اإلدارة
 عليه

31 

2012/EB.1/9  31  ، ورد اإلدارة عليهالتغذية المدرسيةفي مجال تقرير موجز عن تقييم سياسة البرنامج  
     

   شرق ووسط أفريقيالالحافظة اإلقليمية 
2012/EB.1/10  تقرير موجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية

 –الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة العالمي ألثر مساهمة المساعدات 
 ورد اإلدارة عليه ،إثيوبيا

32 

2012/EB.1/11  32 200365إثيوبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 
2012/EB.1/12  32 200294آينيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

    
   آلسياالحافظة اإلقليمية 
2012/EB.1/13 32 200296الفلبين  – العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

 
   

  



 

28 

 الصفحة  
    الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2012/EB.1/14  32  )2016-2012( 200287مالوي  –البرامج القطرية  
2012/EB.1/15  33  )2015-2012( 200286موزامبيق  –البرامج القطرية  

     
    لغرب أفريقياالحافظة اإلقليمية 
2012/EB.1/16  33  )2016-2012( 200331جمهورية أفريقيا الوسطى  –البرامج القطرية  

     
    المسائل التنظيمية واإلجرائية

2012/EB.1/17  33  )2013-2012(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين  
     

   مسائل التنظيم واإلدارة
2012/EB.1/18  33 األغذية العالمي التفتيش المشترآة ذات الصلة بعمل برنامجتقارير وحدة  

    
    مسائل أخرى

2012/EB.1/19 34  تعيين عضوين من المجلس التنفيذي في فريق اختيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات  
     

   ملخص أعمال المجلس التنفيذي
2012/EB.1/20  34 2011التنفيذي لعام ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس  

     
      

  35  جدول األعمال الملحق األول
     
     



 

29 

  القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 .لاعتمد المجلس جدول األعما 

2011شباط /فبراير 13 

  

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر 

، القائمة الهند( Shobhana K. Pattanayakوفقا لالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي، انتخب المجلس سعادة السيد  

  .عضوا مناوبا) باء، القائمة الفلبين( Esteban Pagaranوانتخب السيد . لمنصب الرئيس لفترة سنة واحدة) باء

نائبا للرئيس؛ والسيد ) هاءكية، القائمة الجمهورية التشي( Jirí Muchkaانتخب المجلس سعادة السيد و

Arsen Vartanyan )عضوا مناوبا) اءه، القائمة االتحاد الروسي.  

 ؛ وسعادة السيد)، القائمة ألفآينيا( Josephine W. Gaita السيدةسعادة : وانتخب المجلس الممثلين التالية أسماؤهم

Antonino Marques Porto e Santos )جيم، القائمة البرازيل(السيدسعادة ؛ و Jostein Leiro )النرويج ،

وانتخب . االنتخابية الثالث األخرى البرنامجللمكتب لفترة سنة واحدة؛ ممثلين بذلك قوائم  أعضاًء) دالالقائمة 

وسعادة السيد  ؛)، القائمة ألفغانا( Evelyn Anita Stokes-Hayfordالمجلس أيضا سعادة السيدة 

Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo )القائمة جيمالمكسيك ،(ةوالسيد ؛ Kristina Gill )دال، القائمة أستراليا (

  .مناوبين أعضاًء

) ألف، القائمة المغرب( حسن أبو أيوبالسيد سعادة ووفقا للمادة الثانية عشرة من الالئحة الداخلية، عيَّن المجلس 

 .2012مقررا للدورة العادية األولى لعام 

2012شباط /فبراير 13 

  

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

  .الدورة

 

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة
2012/EB.1/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  

وأعرب األعضاء عن تقديرهم العميق  للسيدة شيران على دورها . علما بعرض المديرة التنفيذيةأحاط  المجلس  

وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه في . القيادي وأثنوا على التزامها وإنجازاتها في مكافحة الجوع

 .ملخص أعمال الدورة

2012شباط /فبراير 13
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 التقارير السنوية
2012/EB.1/2  مجلس منظمة األغذية إلى المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي و 2011التقرير السنوي لعام

 والزراعة

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

ة  ة والزراع ب و). Rev.1/WFP/EB.1/2012/4" (األغذي سطل راره  ، المجل ال بق ة EB.A/11/2004عم ، إحال

اعي و    ادي واالجتم س االقتص ى المجل نوي إل ر الس ى التقري ة  إل ة والزراع ة األغذي س منظم فوع مجل رارات مش ا بق

  .المجلس وتوصياته

2012 شباط/فبراير 13 

  

 قضايا السياسات 
2011/EB.1/3 سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن التغذية 

ة   "المجلس على وافق   المي بشأن التغذي ى   ) WFP/EB.1/2012/5-A" (سياسة برنامج األغذية الع وطلب إل

ا   )1 :2012حزيران /أن تقدِّم في الدورة السنوية في يونيواألمانة  لتحديث السياسة مع     امقترح  جدوال زمني

ا     الدروس البرنامجية المستفادة  ةمراعا س، بم داها خالل المجل من التقييمات االستراتيجية والتعليقات التي أب

ك  ي ذل ة   ف توى التغذي ين مس ة تحس ة وحرآ ة للتغذي ة الدائم ي اللجن ورات ف دير) 2؛ التط بة ل اتق ار بالنس آلث

ا لوضع    ) 3للميزانية ومعلومات حول خيارات التمويل المحتمل؛  ل  إطار  جدوال زمني دوار األ مشترك يفصِّ

ية يات مسؤول الو امج لالرئيس ه مع   لبرن ي عالقت ية  ف دة الرئيس م المتح االت األم ثالث األخرى  وآ ة (ال منظم

ة   ة الصحة العالمي ة ومنظم ة والزراع ة األغذي ة ومنظم دة للطفول م المتح ة  ) األم ات التغذي ال سياس ي مج ف

ى المجلس     لحكومات الوطنيةا دعموبرامجها ل ذا اإلطار إل ديم ه ا طلب الم  . ، وتق يم      آم ه تقي دَّم ل أن ُيق جلس ب

  .2015شباط /للسياسة في موعد ال يتجاوز فبراير

2012شباط /فبراير 14 

 

2012/EB.1/4 سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن الحماية اإلنسانية 

  "سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن الحماية اإلنسانية"وافق المجلس على  

)WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1( ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.  

2012شباط /فبراير 14 

 

  تقارير التقييم
2012/EB.1/5 قرار المجلس بشأن التقييمات االستراتيجية المقدمة إلى الدورة العادية األولى  

في عملية التشاور  بإدراج توصيات التقييمات االستراتيجية الثالثة المقدمة إلى هذه الدورة  البرنامجستقوم إدارة  

  .المفضية إلى الخطة االستراتيجية الجديدة وفي التصميم النهائي للخطة االستراتيجية

2012شباط /فبراير 14 
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2012/EB.1/6  العمل في : الغذائية إلى المساعدة الغذائيةتقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للتحول من المعونة

 شراآة، ورد اإلدارة عليه

: من المعونة الغذائية إلى المساعدة الغذائيةللتحول عن التقييم االستراتيجي  موجزتقرير "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

  ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة) WFP/EB.1/2012/6-A" (العمل في شراآة

WFP/EB.1/2012/6-A/Add.1 ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة

 .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2012شباط /فبراير14  

  

2012/EB.1/7  تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لكيفية تكيُّف المكاتب القطرية للبرنامج مع عملية التغيير، ورد

 اإلدارة عليه

مع عملية  للبرنامجتقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لكيفية تكيُّف المكاتب القطرية "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

 الوارد في الوثيقةورد اإلدارة عليه ) WFP/EB.1/2012/6-B( "التغيير

 WFP/EB.1/2012/6-B/Add.1//Rev.1ن التوصيات، مع مراعاة ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأ

 .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2012شباط /فبراير 14 

   

2012/EB.1/8 تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لدور البرنامج في إنهاء الجوع الطويل األجل، ورد اإلدارة عليه 

" في إنهاء الجوع الطويل األجل البرنامجلتقييم االستراتيجي لدور عن اتقرير موجز " الوثيقةالمجلس علما بـ أحاط 

)WFP/EB.1/2012/6-C ( الوارد في الوثيقة عليه ورد اإلدارةWFP/EB.1/2012/6-C/Add.1، حث على و

 .تهالمجلس أثناء مناقش أثارهامع مراعاة االعتبارات التي  ،من اإلجراءات بشأن التوصيات مزيداتخاذ 

2012شباط /فبراير 14 

  

2012/EB.1/9  ورد اإلدارة عليه ،التغذية المدرسيةفي مجال تقرير موجز عن تقييم سياسة البرنامج 

" في مجال التغذية المدرسية البرنامجتقرير موجز عن تقييم سياسة "المجلس علما بالوثيقة  أحاط 

)WFP/EB.1/2012/6-D (الوارد في الوثيقة  ورد اإلدارة عليهWFP/EB.1/2012/6-D/Add.1 على ، وحث

 .تخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشتها

 2012شباط /فبراير 14 
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 شرق ووسط أفريقيالالحافظة اإلقليمية 
2012/EB.1/10  المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر تقرير موجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم

  ورد اإلدارة عليه ،إثيوبيا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

تقرير موجز عن التقييم المشترك بين برنامج األغذية العالمي ومفوضية األمم "أحاط المجلس علما بـالوثيقة  

 –متحدة لشؤون الالجئين ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة ال

، WFP/EB.1/2012/6-E/Add.1ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة ) WFP/EB.1/2012/6-E" (إثيوبيا

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

2012شباط /فبراير 14 

  

2012/EB.1/11  200365إثيوبيا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

المساعدة الغذائية لالجئين ” 200365إثيوبيا  –وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش  

  ).WFP/EB.1/2012/8/3( “الصوماليين واإلريتريين والسودانيين

2012شباط /فبراير 14 

  

2012/EB.1/12  200294 آينيا –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

حماية ُسبل المعيشة وإعادة بنائها ” 200294آينيا  –وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش  

 ).WFP/EB.1/2012/8/2(“ في المناطق القاحلة وشبه القاحلة

2012شباط /فبراير 14 

 

 آلسياالحافظة اإلقليمية 
2012/EB.1/13  200296الفلبين  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

دعم العائدين واألسر األخرى " 200296الفلبين  –وافق المجلس على العملية الممتدة المقترحة لإلغاثة واإلنعاش  

المتضررة من الصراع في مينداناو الوسطى، وتنمية القدرات الوطنية في مجال االستعداد للكوارث واالستجابة 

 ).WFP/EB.1/2012/8/1( "لها

2012شباط /فبراير 14 

 

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 
2012/EB.1/14  2016-2012( 200287مالوي  –البرامج القطرية(  

س   ق المجل دم اال   ،واف اس ع ى أس راضعل الوي     ،عت ري لم امج القط ى البرن ) 2016 -2012( 200287عل

)WFP/EB.1/2012/7/1(،  ة ن األغذي ه م غ متطلبات ذي تبل درها 122 948ال ة ق ا بتكلف ا متري  طن

  .مليون دوالر أمريكي 109.9قدرها  البرنامجمليون دوالر أمريكي، وتكلفة إجمالية يتحملها  58.6

 2012شباط /فبراير 14 
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2012/EB.1/15  2015-2012( 200286موزامبيق  –البرامج القطرية(  

) 2015-2012( 200286على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري لموزامبيق  ،المجلسوافق  

)WFP/EB.1/2012/7/2( مليون دوالر  41.6طنا متريا بتكلفة قدرها  78 241، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

 قدرها البرنامج كلفة إجمالية يتحملهامليون دوالر أمريكي، بت 6.7 أمريكي ومتطلبات من النقد والقسائم قدرها

  .مليون دوالر أمريكي 105.4

 2012شباط /فبراير 14 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا 
2012/EB.1/16  2016-2012( 200331جمهورية أفريقيا الوسطى  –البرامج القطرية(  

 200331الوسطى وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على مشروع البرنامج القطري لجمهورية أفريقيا  

)2012-2016) (WFP/EB.1/2012/7/3(،  إجمالية طنا متريا بتكلفة  13 254من األغذية  متطلباتهالذي تبلغ

  .مليون دوالر أمريكي 23.4قدرها  البرنامجيتحملها 

 2012شباط /فبراير 14 

  

  المسائل التنظيمية واإلجرائية
2012/EB.1/17  2013-2012(لفترة السنتين برنامج عمل المجلس التنفيذي( 

)" 2013-2012(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

)WFP/EB.1/2012/11/Rev.1(  بالصيغة التي اقترحتها هيئة المكتب واألمانة، على أن يضاف إليه تحديدا بند

  .عن تقييم الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ وتحديث عن سياسة التغذية المدرسية

 2012شباط /فبراير 15 

 

 مسائل التنظيم واإلدارة
2012/EB.1/18  األغذية العالمي برنامجتقارير وحدة التفتيش المشترآة ذات الصلة بعمل 

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

  .(WFP/EB.1/2012/12)" العالمي األغذية الصلة بعمل برنامج

2012شباط /فبراير 14 
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  مسائل أخرى
2012/EB.1/19  التنفيذي في فريق اختيار أعضاء لجنة مراجعة الحساباتتعيين عضوين من المجلس  

فيما يتعلق باختيار  وافق المجلس على التعيينين التاليين في فريق اختيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات 

  :2012، حسب االقتضاء، في عام أعضاء لجنة مراجعة الحسابات أو تجديد فترة عضويتهمثالثة من 

 ،)فرنسا( Bérengère Quincy السيدة سعادة

  للمجلس التنفيذي ةآممثل

  ،)المغرب(السيد حسن أبو أيوب سعادة 

  آممثل للمجلس التنفيذي

  .وطلب إلى فريق االختيار أن يقدم توصياته إلى المدير التنفيذي ورئيس المجلس التنفيذي

 2012شباط /فبراير 15 

 

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي
2012/EB.1/20   2011ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

، وسترد "2011الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  مشروع ملخص أعمال"وافق المجلس على الوثيقة  

 .WFP/EB.2/2011/15النسخة النهائية منه في الوثيقة 

2012شباط /فبراير 15 
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  الملحق األول

  جدول األعمال
 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال  -1

   انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر  -2

  القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة  -3

 التقارير السنوية  -4

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

  )للموافقة(

  قضايا السياسات  -5

  )للموافقة(التغذية  برنامج األغذية العالمي بشأن سياسة  )أ 

  )للموافقة( اإلنسانية الحمايةبرنامج األغذية العالمي بشأن سياسة   )ب 

  )للنظر(تقارير التقييم   -6
 اإلدارة عليهالتقييم االستراتيجي للشراآات، ورد تقرير موجز عن   )أ 

 ورد اإلدارة عليهمع التغيير،  للبرنامجحول آيفية تأقلم المكاتب القطرية التقييم االستراتيجي تقرير موجز عن   )ب 

 في إنهاء الجوع الطويل األجل، ورد اإلدارة عليه البرنامجالتقييم االستراتيجي لدور تقرير موجز عن   )ج 

 ، ورد اإلدارة عليهالبرنامج تقييم سياسة التغذية المدرسية فيتقرير موجز عن   )د 

ألثر المساعدات الغذائية المقدمة  البرنامجالتقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وعن موجزتقرير   )ه 

 لالجئين في األوضاع الممتدة في إثيوبيا، ورد اإلدارة عليه

 المسائل التشغيلية

  )للموافقة على أساس عدم االعتراض( البرامج القطرية 7-

 )2016- 2012( 200287 مالوي 

 )2015- 2012( 200286 موزامبيق 
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   المشروعات المقدمة للموافقة عليها بالمراسلة  -9

  الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  200051 النيجر 
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  المشروعات اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي في الفترة   )أ 
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 جدول المحتويات
  الصفحة  
  43 اعتماد جدول األعمال 

  43 تعيين المقرر 

   

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة
2012/EB.A/1  43 التنفيذي المديرمالحظات افتتاحية من  

   

 التقارير السنوية
2012/EB.A/2  43 2011تقرير األداء السنوي لعام  

 
  قضايا السياسات
2012/EB.A/3  43 تحديث لسياسة البرنامج بشأن شبكات األمان  

2012/EB.A/4  44 ) 2013-2008(استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية  

2012/EB.A/5  44  تحديث عن دور البرنامج في نظام المساعدة اإلنسانية  

2012/EB.A/6 44  متابعة لسياسة التغذية في البرنامج  

2012/EB.A/7  خطة العمل : سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن المساواة بين الجنسينتحديث عن تنفيذ
  )2011-2010(المؤسسية 

44  

2012/EB.A/8 44  لبرنامج األغذية العالمي برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة  

 
  مسائل الموارد والمالية والميزانية

2012/EB.A/9  45  2011الحسابات السنوية المراجعة لعام  

2012/EB.A/10 45  آلية الشراء اآلجل  

2012/EB.A/11  45  تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات  

2012/EB.A/12  46 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات  

2012/EB.A/13   46 التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي، ومذآرة من المدير التنفيذي  

2012/EB.A/14  تقرير المراجع الخارجي بشأن إدارة الموارد البشرية في برنامج األغذية العالمي، ورد إدارة
  البرنامج عليه 

47  

2012/EB.A/15  تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا المعلومات في
  برنامج األغذية العالمي، ورد إدارة البرنامج عليه 

47  

2012/EB.A/16 47  تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي  

 
 تقارير التقييم

2012/EB.A/17   48 دارة عليهاإل، ورد 2011تقرير التقييم السنوي لعام  

2012/EB.A/18   48 دارة عليه اإلتقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي، ورد  

  
 ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الحافظة اإلقليمية 
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  الصفحة  
2012/EB.A/19  48  )2017-2013( 200381دولة بوليفيا المتعددة القوميات  –مشاريع البرامج القطرية  

     

  الحافظة اإلقليمية آلسيا
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48  
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2012/EB.A/24  49  )2017-2013( 200326غينيا  –مشاريع البرامج القطرية  

2012/EB.A/25  50  )2017-2013( 200395ليبريا  –مشاريع البرامج القطرية  

2012/EB.A/26  50  )2014-2013( 200336سيراليون  –مشاريع البرامج القطرية  

2012/EB.A/27  50  200327غامبيا  –المشاريع اإلنمائية  

     

  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي 
2012/EB.A/28  50  )2017-2013( 200369ليسوتو  –مشاريع البرامج القطرية  

     

  المسائل التنظيمية واإلجرائية
2012/EB.A/29  51  )2013-2012(المجلس التنفيذي لفترة السنتين برنامج عمل  

  
  مسائل أخرى

2012/EB.A/30  تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية المشترآة إلى جيبوتي وإثيوبيا التي قامت بها المجالس
صندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة /التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، )اليونيسف(للطفولة 
  وبرنامج األغذية العالمي

51  

     

 ملخص أعمال المجلس التنفيذي
2012/EB.A/31  51 2012للمجلس التنفيذي لعام  األولىملخص أعمال الدورة العادية  

     

     

  52  جدول األعمالالملحق األول
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  القرارات والتوصيات

 اعتماد جدول األعمال 

 .اعتمد المجلس جدول األعمال 

2012حزيران /يونيو 4  

  

 تعيين المقرر 

جمهورية إيران ( Seyed Morteza Zareiعين المجلس، وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية، السيد  

 .2012للدورة السنوية لعام  امقرر) القائمة باء، اإلسالمية

2012حزيران /يونيو 4 

  

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

  .الدورة

 

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2012/EB.A/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  

وسترد النقاط الرئيسية للعرض باإلضافة إلى تعليقات المجلس في . أحاط المجلس علما بعرض المديرة التنفيذية 

، وآيل وزارة الدولة للشؤون S. de Misturaآما أحاط المجلس علما بخطاب السيد  .ملخص أعمال الدورة

 .السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة إيطاليا، وببيانالخارجية في 

2012حزيران /يونيو 4 

  

 التقارير السنوية

2012/EB.A/2  2011تقرير األداء السنوي لعام 

مع مالحظة أنه يتضمن سجال ) WFP/EB.A/2012/4( 2011وافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام  

  .في تلك السنة البرنامجشامال ألداء 

2012حزيران /يونيو 4 

 

 قضايا السياسات

2012/EB.A/3 تحديث لسياسة البرنامج بشأن شبكات األمان 

وتطلع  )WFP/EB.A/2012/5-A" (ن شبكات األمانأبش البرنامجتحديث لسياسة "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

 .إلى تلقي المزيد من التقارير عن التحسينات في المستقبل

2012حزيران /يونيو 6 
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2012/EB.A/4  2013-2008(استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية للبرنامج( 

)" 2013-2008( للبرنامجاستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية "أحاط المجلس علما بوثيقة  

)WFP/EB.A/2012/5-B( ،وشجع األمانة على أن تأخذ بعين االعتبار ما جاء فيها من استنتاجات وتوصيات ،

 .وبخاصة عند صياغة الخطة االستراتيجية المقبلة

2012حزيران /يونيو 4 

  

2012/EB.A/5 تحديث عن دور برنامج األغذية العالمي في نظام المساعدة اإلنسانية 

" تحديث عن دور برنامج األغذية العالمي في نظام المساعدة اإلنسانية"أحاط المجلس علما بالوثيقة  

(WFP/EB.A/2012/5-C) تجاه اللجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت  البرنامجعرب عن دعمه اللتزام أو

  .وجدول أعمال التحول

2012حزيران /يونيو 4 

  

2012/EB.A/6  التغذية في البرنامجمتابعة لسياسة 

وتطلع إلى "  .(WFP/EB.A/2012/5-D)" البرنامجمتابعة لسياسة التغذية في "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

  .2016التحديث المقبل في عام 

2012حزيران /يونيو 6 

  

2012/EB.A/7 خطة العمل المؤسسية : تحديث عن تنفيذ سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن المساواة بين الجنسين  

)2010-2011( 

خطة : تحديث عن تنفيذ سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن المساواة بين الجنسين"علما بالوثيقة  المجلسأحاط  

آما أحاط علما بإطار المساءلة الجديد عن   .)WFP/EB.A/2012/5-F)" (2011-2010(العمل المؤسسية 

تعميم المساواة بين الجنسين الذي وِضع من أجل تعزيز مساءلة الموظفين على جميع المستويات، وطلب إلى 

 .أن يقدم تقارير إلى المجلس عن تنفيذ اإلطار بصفة سنوية البرنامج

أن يزيد استثماراته  البرنامجالمؤسسية وطلب إلى  المجلس مع القلق االفتقار إلى الموارد لدعم خطة العمل والحظ

، البرنامجوأن يخصص الموارد البشرية والمالية المناسبة لتوفير الدعم الكافي للمساواة بين الجنسين في برمجة 

 .بما في ذلك إعداد نتائج ومؤشرات للمساواة بين الجنسين في جميع مجاالت البرمجة

2012حزيران /يونيو 6 

   

2012/EB.A/8 برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

" برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي"أحاط المجلس علما بالوثيقة  

(WFP/EB.A/2012/5-H) وأعرب عن رغبته في إطالعه أوال بأول على تطورات هذا البرنامج. 

2012حزيران /يونيو 6 
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 مسائل الموارد والمالية والميزانية 

2012/EB.A/9  2011الحسابات السنوية المراجعة لعام  

  :إن المجلس 

ام       )1 ة لع نوية المراجع ابات الس ابات الخارجي، عمال       2011وافق على الحس ر مراجع الحس ة بتقري ، مقترن

  من النظام األساسي؛) ب( 6 –بالمادة الرابعة عشرة 

لشطب الخسائر النقدية،  2011مليون دوالر أمريكي من الحساب العام في عام  752 890الحظ استخدام   )2

  والمبالغ المستحقة من الموظفين والموردين؛ 

 .تشكل جزءا من النفقات التشغيلية في نفس الفترة 2011الحظ أن خسائر ما بعد التسليم للسلع في عام   )3

  قات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدةآما أحاط المجلس علما بتعلي 

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3.(  

2012حزيران /يونيو 5 
  

2012/EB.A/10 آلية الشراء اآلجل 

 :WFP/EB.A/2012/6-B/1)" (آلية الشراء اآلجل"وقد نظر في وثيقة  إن المجلس، 

 أحاط علما بالحالة الراهنة لحساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل؛ )1

مليون دوالر أمريكي من مرفق تمويل رأس المال العامل  300وافق على تخصيص ما يصل إلى  )2

 . للحساب الخاص آللية الشراء اآلجل

 آما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3.(  

2012حزيران /يونيو 5 

   

2012/EB.A/11 تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات 

  :وافق المجلس على تجديد مدة عضوية ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي 

  ؛2015حزيران /يونيو 8إلى  2012حزيران /يونيو 9من ) األرجنتين( Elvira Lazzatiالسيدة   

  ؛2015تموز /يوليو 6إلى  2012 تموز/يوليو 7من ) لبنان وفرنسا(السيد أنطوان أنطون   

 9إلى  2012تشرين الثاني /نوفمبر 10، من )جنوب أفريقياKholeka Mzondeki (السيدة   

  ؛2015تشرين الثاني /نوفمبر

من  8و 7ووافق آذلك على اإلطار الزمني الختيار األعضاء في المستقبل على النحو الموضح في الفقرتين 

  .WFP/EB.A/2012/6-C/1الوثيقة 
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 آما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3.(  

2012حزيران /يونيو 5 

  

2012/EB.A/12  التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات 

  " التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات"أحاط المجلس علما بالوثيقة المعنونة  

)WFP/EB.A/2012/6-D/1.(  

 آما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3.(  

2012حزيران /يونيو 5 

 

2012/EB.A/13   التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي، ومذآرة من المدير التنفيذي 

  " التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي"أحاط المجلس علما بـ  

)WFP/EB.A/2012/6-E/1 ( ومذآرة من المدير التنفيذي)WFP/EB.A/2012/6-E/1/Add.1 ( والحظ

  :النواحي التالية

الرقابي المنفذ والمبلغ عنه لم يكشف أية نقاط ضعف هامة في عمليات الرقابة الداخلية أو الحوآمة  العمل 

 ؛)7الفقرة (قد يكون لها أثر سلبي على تحقيق أهدافه  البرنامجأو إدارة المخاطر المعمول بها في 

 الحساباتمعهد مراجعي يؤدى وفقا لمعايير  البرنامجالتقرير أن عمل وظيفة المراجعة الداخلية في  شهد 

 ؛)3الفقرة (الداخليين على أعلى مستوى 

  ).2الفقرة (جرى تحديث ميثاق مكتب الرقابة ليتماشى مع أعلى المعايير  

شجع اإلدارة على أعرب المجلس عن تقديره لمالحظات المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام وو

 .التقرير لتحقيق مزيد من التحسيناالستفادة من الفرص التي أبرزها 

 آما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3.(  

2012حزيران /يونيو 5 
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2012/EB.A/14 تقرير المراجع الخارجي بشأن إدارة الموارد البشرية في برنامج األغذية العالمي، ورد إدارة البرنامج عليه 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة الموارد البشرية في برنامج "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة ) WFP/EB.A/2012/6-F/1" (األغذية العالمي

WFP/EB.A/2012/6-F/1/Add.1،  مع التوصياتوحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن ،

  .التي أثارها المجلس أثناء مناقشتهاالعتبارات مراعاة 

 والميزانية لألمم المتحدةآما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة  

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3.(  

2012حزيران /يونيو 5 

  

2012/EB.A/15  تكنولوجيا المعلومات في برنامج األغذية تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم

 عليه جإدارة البرنامورد  العالمي

تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

الوثيقة ورد اإلدارة عليه الوارد في  (WFP/EB.A/2012/6-G/1)" المعلومات في برنامج األغذية العالمي

WFP/EB.A/2012/6-G/1/Add.1،  وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة

  .االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

 آما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3.(  

2012حزيران /يونيو 5 

   

2012/EB.A/16 تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي 

 .)WFP/EB.A/2012/6-H/1" (المراجع الخارجيتقرير عن تنفيذ توصيات "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

 آما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة 

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/2( وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة ،

)WFP/EB.A/2012/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3.(  

2012حزيران /يونيو 5 
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  تقارير التقييم

2012/EB.A/17  ورد اإلدارة عليه 2011تقرير التقييم السنوي لعام  

ورد اإلدارة عليه ) WFP/EB.A/2012/7-A" (2011تقرير التقييم السنوي لعام "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن وحث  ،WFP/EB.A/2012/7-A/Add.1 + Corr.1ة الوارد في الوثيق

  .التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2012حزيران /يونيو 6 

 

2012/EB.A/18 ورد اإلدارة عليه تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي 

 (WFP/EB.A/2012/7-B) "القطرية لزمبابويتقرير موجز عن تقييم الحافظة "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات WFP/EB.A/2012/7-B/Add.1ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة 

  .بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2012حزيران /يونيو 6 

 

 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

2012/EB.A/19  2017-2013( 200381بوليفيا المتعددة القوميات دولة  –مشاريع البرامج القطرية( 

) 2017-2013( 200381أحاط المجلس علما بمشروع البرنامج القطري لدولة بوليفيا المتعددة القوميات  

)WFP/EB.A/2012/8/1( مليون دوالر  8.6قدرها كلفة تطنا متريا، ب 8 264متطلباته من األغذية ، الذي تبلغ

 مليون دوالر أمريكي، وأذن لألمانة بصياغة برنامج قطري 12قدرها  البرنامجوتكلفة إجمالية يتحملها  ،أمريكي

  .مع مراعاة مالحظات المجلس

2012حزيران /يونيو 7 

  

 سيا الحافظة اإلقليمية آل

2012/EB.A/20  2017-2013( 200319نيبال  –مشاريع البرامج القطرية( 

ال       امج القطري لنيب ، )WFP/EB.A/2012/8/3) (2017-2013( 200319أحاط المجلس علما بمشروع البرن

درها    595 128من األغذية  متطلباتهالذي تبلغ  ة ق غ     81طنا متريا بتكلف ون دوالر أمريكي، وتبل ه ملي من   متطلبات

ون دوالر أمريكي،    215.3قدرها  البرنامجتكلفة إجمالية يتحملها ومليون دوالر أمريكي،  17.9النقد والقسائم  ملي

  .مع مراعاة مالحظات المجلس وأذن لألمانة بصياغة برنامج قطري

2012حزيران /يونيو 7 

2012/EB.A/21  200114آوريا الشعبية الديمقراطية  ةجمهوري –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

ق  ة   واف ة البالغ ادة المقترح ى الزي س عل ة   102.5المجل دة لإلغاث ة الممت ة العملي ي ميزاني ي ف ون دوالر أمريك ملي

ة       عبية الديمقراطي ا الش ة آوري ي جمهوري اش ف ال    ت" 200114واإلنع اء واألطف ذوي للنس دعم التغ ديم ال " ق

)WFP/EB.A/2012/9-B/2(  ة د العملي ع تمدي ن  12م هرا م و 1ش وز /يولي ى  2012تم و 30إل ران /يوني حزي

2013.  

2012حزيران /يونيو 7 
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 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2012/EB.A/22  200290إثيوبيا  –واإلنعاش الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة 

درها      ادة ق ى زي ة واإلنعاش       77.5وافق المجلس عل دة لإلغاث ة الممت ة العملي ون دوالر أمريكي في ميزاني ي ملي ف

ا  ذائي   ” 200290إثيوبي ن الغ دام األم مود إزاء انع ى الص درة عل ز الق انية وتعزي ات اإلنس تجابة لألزم “ االس

)WFP/EB.A/2012/9-B/1.(  

2012حزيران /يونيو 7 

  

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

2012/EB.A/23  2017-2013( 200330الكاميرون  –مشاريع البرامج القطرية( 

اميرون     ـطري للك ـبرنامج الق روع ال ـلما بمش س ع اط المجل ) 2017-2013( 200330أح

(WFP/EB.A/2012/8/4) ،    ة ن األغذي ه م ـغ متطلبات ـذي تـبل ا     18 183ال ة يتحمله ة إجمالي ا بتكلف ا متري طن

امج درها  البرن ي  20.7ق ون دوالر أمريك ي ، ملي عتغط ياغة     جمي ة بص ية، وأذن لألمان غيل األساس اليف التش تك

  .مع مراعاة مالحظات المجلس برنامج قطري

2012حزيران /يونيو 7 

   

2012/EB.A/24  2017-2013( 200326غينيا  –مشاريع البرامج القطرية( 

ا        امج القطري لغيني ا بمشروع البرن  ،(WFP/EB.A/2012/8/7) )2017-2013( 200326أحاط المجلس علم

ة     ه من األغذي ا       30 872الذي تبلغ متطلبات ة يتحمله ة إجمالي ا بتكلف ا متري امج طن درها   البرن ون   40.1ق دوالر ملي

ي،  ية،  تغطيأمريك غيل األساس اليف التش ع تك امج قطريجمي ة بصياغة برن اة مالحظات  وأذن لألمان ع مراع م

  .المجلس

2012حزيران /يونيو 7 
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2012/EB.A/25  2017-2013( 200395ليبريا  –مشاريع البرامج القطرية( 

ا     أحاط  امج القطري لليبري ، )WFP/EB.A/2012/8/5) (2017-2013( 200395المجلس علما بمشروع البرن

ون  17.6طنا متريا بتكلفة قدرها  33,235ن األغذية متطلباته مالذي تبلغ  غ    ملي ه دوالر أمريكي، وتبل من   متطلبات

ائم   د والقس ون  7.4النق ل التقني   ملي رة لنق ة المباش غ التكلف ي، وتبل درات ات دوالر أمريك ون دوالر  18.8والق ملي

ي،  ا  وأمريك ة يتحمله ة إجمالي امج تكلف درها البرن ون  80.9ق امج  ملي ياغة برن ة بص ي، وأذن لألمان دوالر أمريك

  .مع مراعاة مالحظات المجلس قطري

2012حزيران /يونيو 7 

  

2012/EB.A/26  2014-2013( 200336سيراليون  –مشاريع البرامج القطرية( 

) 2014-2013( 200336لسيراليون أحاط المجلس علما بمشروع البرنامج القطري  

)WFP/EB.A/2012/8/6( مليون  19.8طنا متريا بتكلفة قدرها  29,272من األغذية متطلباته ، الذي تبلغ

البرنامج دوالر أمريكي، وبتكلفة إجمالية يتحملها  702,000من النقد والقسائم  متطلباتهدوالر أمريكي، وتبلغ 

  .مع مراعاة مالحظات المجلس برنامج قطري وأذن لألمانة بصياغة ،مليون دوالر أمريكي 39.5 قدرها

2012حزيران /يونيو 7 

  

2012/EB.A/27  200327غامبيا  –المشروعات اإلنمائية 

وضع األساس لبرنامج مستدام للتغذية المدرسية  " 200327مشروع اإلنمائي المقترح لغامبيا على الالمجلس  وافق 

  .رهنا بتوافر الموارد (WFP/EB.A/2012/9-A)" يخضع للمسؤولية الوطنية

2012حزيران /يونيو 7 

  

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2012/EB.A/28  2017-2013( 200369ليسوتو  –مشاريع البرامج القطرية( 

) (WFP/EB.A/2012/8/2) 2017-2013( 200369ليسوتو  لأحاط المجلس علما بمشروع البرنامج القطري  

ذي   نال ه م غ متطلبات ة   تبل درها   33 060األغذي ة ق ا بتكلف ا متري ي، و 16.8طن ون دوالر أمريك ة ملي ة إجمالي تكلف

اة مالحظات     وأذن لألمانة بصياغة برنامج قطريمليون دوالر أمريكي،  35.4 قدرهاالبرنامج يتحملها  مع مراع

  .المجلس

2012 حزيران/يونيو 7 
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  واإلجرائيةالمسائل التنظيمية 

2012/EB.A/29  2013-2012(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين( 

)" 2013-2012(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين "أحاط المجلس علما بالوثيقة  

)WFP/EB.1/2012/12(  بالصيغة التي اقترحتها هيئة المكتب واألمانة، وآذلك بالمدخالت التي قدمها أعضاء

 .المجلس

2012حزيران /يونيو 5 

  

 مسائل أخرى

2012/EB.A/30  تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية المشترآة إلى جيبوتي وإثيوبيا التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج

، ومكتب )اليونيسف(صندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة /اإلنمائياألمم المتحدة 

  األمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي

قامت بها المجالس  شفوي عن الزيارة الميدانية المشترآة إلى جيبوتي وإثيوبيا التيبالتقرير الأحاط المجلس علما  

صندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة /التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 .، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي)اليونيسف(

2012 حزيران/يونيو 7 

  

 المجلس التنفيذيملخص أعمال 

2012/EB.A/31  2012ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

، وسترد النسخة "2012للمجلس التنفيذي لعام  األولىالدورة العادية  مشروع ملخص أعمال"وافق المجلس على  

 .WFP/EB.1/2012/16النهائية منه في الوثيقة 

2012حزيران /يونيو 7 
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  الملحق األول 

  جدول األعمال

 )للموافقة( اعتماد جدول األعمال  -1

   تعيين المقرر  -2

  مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي  -3

  التقارير السنوية  -4

 )للموافقة( 2011تقرير األداء السنوي لعام  

  قضايا السياسات  -5

 )للنظر(شبكات األمان بشأن  البرنامجة سياسلتحديث   )أ 

 )للنظر() 2013-2008(استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية   )ب 

 )للنظر(في نظام المساعدة اإلنسانية  البرنامجدور تحديث عن   )ج 

 )للعلم(متابعة لسياسة التغذية في البرنامج   )د 

دور برنامج األغذية العالمي آشريك في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  :الوصول إلى نقطة الصفر   )ه 
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 53 

 )للنظر(تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي   )ح 
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 جدول المحتويات
  الصفحة  

 59 اعتماد جدول األعمال 

 59  انتخاب عضو مناوب في هيئة المكتب وتعيين المقرر 

   

   القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

2012/EB.2/1 59 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

   

   قضايا السياسات

2012/EB.2/2  59  سياسة الكشف عن تقارير الرقابة 

   

   والمالية والميزانية مسائل الموارد

2012/EB.2/3   60  )2015-2013(خطة البرنامج لإلدارة 

2012/EB.2/4  61  زيادة أتعاب مراجع الحسابات الخارجي 

   

  تقارير التقييم

2012/EB.2/5  61 تقرير موجز عن تقييم استراتيجية البرنامج للشراآة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه، ورد اإلدارة عليه 

2012/EB.2/6  61 ورد اإلدارة عليه ،مجموعة العالمية للوجستياتالتقرير موجز عن تقييم 

    

   الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

2012/EB.2/7  61  )2018-2013( 200434نيكارغوا  –مشاريع البرامج القطرية 

2012/EB.2/8  61  )2017-2013( 200381 جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات –البرامج القطرية 

2012/EB.2/9 62  تقرير عن الزيارة الميدانية للمجلس التنفيذي للبرنامج إلى آولومبيا 

  

  سيا الوسطىآالحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية و 

2012/EB.2/10  62  200478األردن  –المشروعات اإلنمائية 

2012/EB.2/11  62  200128المشروع اإلنمائي ألرمينيا  –الزيادات في ميزانيات المشروعات اإلنمائية 

2012/EB.2/12  62  104500البرنامج القطري لمصر  –الزيادات في ميزانيات المشروعات اإلنمائية 

2012/EB.2/13  62  200037األرض الفلسطينية المحتلة  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

  الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا 

2012/EB.2/14  62  105830البرنامج القطري لمالي  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

2012/EB.2/15  63 )2017- 2013( 200330الكاميرون  –البرامج القطرية 

2012/EB.2/16  63  )2017- 2013( 200326غينيا  –البرامج القطرية 

2012/EB.2/17  63  )2017- 2013( 200395ليبريا  –البرامج القطرية 

2012/EB.2/18  63  )2014- 2013( 200336سيراليون –البرامج القطرية 

    

   سيا الحافظة اإلقليمية آل

2012/EB.2/19 63 تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية ألفغانستان، ورد اإلدارة عليه 

2012/EB.2/20  63  200299ميانمار  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 



 

 

  الصفحة  

2012/EB.2/21  64  200250باآستان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2012/EB.2/22  64  200452سري النكا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2012/EB.2/23  64  )2017- 2013( 200319نيبال  –البرامج القطرية 

   

  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا 
2012/EB.2/24            ر المي ألث ة الع امج األغذي ين وبرن م المتحدة لشؤون الالجئ ين مفوضية األم تقرير موجز عن التقييم المشترك ب

 رواندا، ورد اإلدارة عليه –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 
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2012/EB.2/25  64  للصومال، ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية  

2012/EB.2/26  65  200443الصومال  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

2012/EB.2/27  65  200429أوغندا  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2012/EB.2/28  65  200167جمهورية الكونغو الديمقراطية  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

2012/EB.2/29  65  200290إثيوبيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   

    الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي
2012/EB.2/30  65  200422سوازيلند  –المشروعات اإلنمائية 

2012/EB.2/31  65  )2017-2013( 200369ليسوتو  –البرامج القطرية 

     

    المسائل التنظيمية واإلجرائية
2012/EB.2/32  66  )2014-2013(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين  

    

 مسائل أخرى
2012/EB.2/33  66 بدل السكن للمدير التنفيذي 

    
    ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2012/EB.2/34  66 2012للمجلس التنفيذي لعام  السنويةملخص أعمال الدورة 

     

  67  جدول األعمال الملحق األول 
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  القرارات والتوصيات
 جدول األعمالاعتماد  

 .اعتمد المجلس جدول األعمال 

2012تشرين الثاني /نوفمبر 12 

  

  انتخاب عضو مناوب في هيئة المكتب وتعيين المقرر 
االتحاد ( Arsen Vartanyanليحل محل السيد ) االتحاد الروسي( Vladimir V. Kuznetsovانتخب المجلس السيد  

  .في هيئة المكتب آعضو مناوب عن القائمة هاء) الروسي

مقررا ) دال ، القائمةالمملكة المتحدة( Neil Briscoeالسيد سعادة  ن المجلسوفقا للمادة الثانية عشرة من الالئحة الداخلية، عّي 

  .2012للدورة العادية الثانية لعام 

2012تشرين الثاني /نوفمبر 12 

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

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة
2012/EB.2/1 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي 

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

المدير التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة  Anthony Lakeاه السيد آما أحاط المجلس علما بالبيان الذي ألق. الدورة

   ).اليونيسف(

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 12 

 قضايا السياسات
2012/EB.2/2 سياسة الكشف عن تقارير الرقابة 

سياسة الكشف للدول األعضاء عن تقارير المراجعة الداخلية " المجلس على اقتراحات المدير التنفيذي الرامية إلى تنقيح وافق  

 "إطار الرقابة وسياسة الكشف عن التقارير"و) WFP/EB.2/2010/4-B/1/Rev.1" (للحسابات

)WFP/EB.A/2011/5-C/1(الكشف عن تقارير ) 2ارير التفتيش؛ الكشف عن تق) 1: ، مع إضافة أحكام تتعلق بما يلي

التصريح للمفتش العام ومدير مكتب الرقابة بالدخول في ) 3مراجعة الحسابات الداخلية والتفتيش على الموقع الشبكي العام؛ 

التصريح للمدير العام ومدير مكتب الرقابة بتنقيح ) 4اتفاقات رسمية لتقاسم تقارير التحقيق على أساس سري ومتبادل؛ 

  .تقارير أو حجبها وفقا للضمانات المنصوص عليها في سياسات الكشفال

  بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  أحاط المجلس علماآما  

)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2012/4-A/2, WFP/EB.2/2012/13-A/2(  وتعليقات لجنة

  المالية لمنظمة األغذية والزراعة

)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2012/4-A/3,WFP/EB.2/2012/13-A/3.( 

2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 
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 مسائل الموارد والمالية والميزانية
2012/EB.2/3  2015-2013(خطة البرنامج لإلدارة( 

، بصيغتها المقدمة من المدير التنفيذي في الوثيقة 2015-2013لإلدارة للفترة لبرنامج في خطة ا المجلسبعد أن نظر  

WFP/EB.2/2012/5-A/1فإنه ،:  

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

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

ت باستثناء أي مخصصا ،2013لعام  مليار دوالر أمريكي 97.4باالحتياجات التشغيلية المتوقعة البالغة أحاط علما  )2

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

مليار دوالر  3.7يفترض مستوى من التمويل مقداره  2013بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  أحاط علما )3

 ؛2013في عام أمريكي 

مليون دوالر أمريكي لألغراض  249.1بمبلغ  2013لعام  على تخصيص اعتماد لدعم البرامج واإلدارةوافق  )4

 :التالية

  مليون دوالر أمريكي 86.3  المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية : دعم البرامج 

  مليون دوالر أمريكي 54.0  المقر الرئيسي: دعم البرامج

  مليون دوالر أمريكي 108.8  اإلدارة والشؤون اإلدارية

  دوالر أمريكي مليون 249.1  المجموع

مليون دوالر أمريكي، على النحو المعروض في القسم  0.20على اعتماد تكميلي لدعم البرامج واإلدارة بمبلغ  وافق )5

 الرابع؛

إدارة األمم المتحدة ماليين دوالر أمريكي تموَّل من الحساب العام من أجل  10.0على مصروفات تصل إلى  وافق )6

 ؛البرنامجومن أجل صندوق الطوارئ األمنية في  لشؤون السالمة واألمن

إلنجاز تعزيزات نظام إدارة  العام الحساب من تموَّل أمريكي دوالر 400 000 إلى مصروفات تصل على وافق )7

 الخزانة ونشره؛

 ؛2013في المائة في عام  7.0على أن يكون معدل استرداد تكاليف الدعم غير المباشرة وافق  )8

للمدير التنفيذي بتعديل عنصر دعم البرامج واإلدارة في الميزانية، تبعا ألي تغيير في حجم االحتياجات التشغيلية  أذن )9

  .في المائة من المستويات المحددة في القسم الثالث 10يزيد عن 

 آما أخذ المجلس في االعتبار تعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  

)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2012/4-A/2, WFP/EB.2/2012/13-A/2(  

  وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2012/4-A/3,WFP/EB.2/2012/13-A/3.(  

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 
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2012/EB.2/4 الخارجي زيادة أتعاب مراجع الحسابات 
في المائة، بما يتضمن زيادة إجمالية  4وافق المجلس على زيادة أتعاب المراجعة المستحقة لمراجع الحسابات الخارجي بنسبة  

دوالر أمريكي، وذلك بفعل الزيادة التي طرأت على بدل اإلعاشة اليومي، وتكاليف الموظفين، وثمن تذاآر  15 400قدرها 

 .2012نيسان /ابتداء من أبريل وتطبق هذه الزيادة. السفر

  بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  أحاط المجلس علماآما  

)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2012/4-A/2, WFP/EB.2/2012/13-A/2(  وتعليقات لجنة

  المالية لمنظمة األغذية والزراعة

)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2012/4-A/3,WFP/EB.2/2012/13-A/3.( 

2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 

  

 تقارير التقييم
2012/EB.2/5 ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن تقييم استراتيجية البرنامج للشراآة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه ، 

" للشراآة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه البرنامجتقرير موجز عن تقييم استراتيجية "المجلس علما بالوثيقة  أحاط

)WFP/EB.2/2012/6-A( ، ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقةWFP/EB.2/2012/6-A/Add.1 وحث على اتخاذ ،

 .لتي أثارها المجلس أثناء مناقشتهمزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات ا

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 12

 
2012/EB.2/6 ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن تقييم المجموعة العالمية للوجستيات ، 

ورد ،  (WFP/EB.2/2012/6-B)" تقرير موجز عن تقييم المجموعة العالمية للوجستيات" المجلس علما بالوثيقة  أحاط 

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات WFP/EB.2/2012/6-B/Add.1 اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة

 .مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2012تشرين الثاني /نوفمبر 12

 

  الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
2012/EB.2/7  2018-2013( 200434مشروع البرنامج القطري لنيكاراغوا(  

 تبلغ الذي) WFP/EB.2/2012/7) (2018-2013( 200434 لنيكاراغوا القطري البرنامج بمشروع علما المجلس أحاط 

 قدرها البرنامج يتحملها أمريكي، وتكلفة إجمالية دوالر مليون 16.0 قدرها بتكلفة طنا متريا 18 096 من األغذية متطلباته

  .المجلس مالحظات مراعاة مع قطري برنامج بإعداد لألمانة ويأذن أمريكي، دوالر مليون 24.2

2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 

   

2012/EB.2/8 2017-2013( 200381دولة بوليفيا المتعددة القوميات  – ةالقطري البرامج(  

 200381البرنامج القطري لدولة بوليفيا المتعددة القوميات وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على  

)2013-2017) (WFP/EB.2/2012/8/2( طنا متريا بتكلفة قدرها 8 264، الذي تبلغ متطلباته من األغذية 

  .مليون دوالر أمريكي 12قدرها  البرنامجمليون دوالر أمريكي، وبتكلفة إجمالية يتحملها  8.6

2012الثاني تشرين /نوفمبر 13 
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2012/EB.2/9 تقرير عن الزيارة الميدانية للمجلس التنفيذي للبرنامج إلى آولومبيا  

 " إلى آولومبيا للبرنامجتقرير عن الزيارة الميدانية للمجلس التنفيذي "المجلس علما بالوثيقة  أحاط

)WFP/EB.2/2012/13-B.(  

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 13

  
  اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالحافظة 

2012/EB.2/10  200478األردن ─ المشروعات اإلنمائية 
ألردن        رح ل ائي المقت روع اإلنم ى المش س عل ق المجل ية   " 200478واف ة المدرس وطني للتغذي امج ال م البرن " دع

)WFP/EB.2/2012/9-A/2(رهنا بتوفر الموارد ،. 

2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 

  

2012/EB.2/11  200128المشروع اإلنمائي ألرمينيا  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 
ا         10وافق المجلس على زيادة بمبلغ   ائي ألرميني ة المشروع اإلنم ين دوالر أمريكي في ميزاني ة   " 200128مالي ة التغذي تنمي

تدامة  ية المس ن     )WFP/EB.2/2012/9-B/2" (المدرس نوات م الث س دة ث ده لم ع تمدي و 1، م وز/يولي ى 2013تم  إل

 .2016حزيران /يونيو 30

2012تشرين الثاني /نوفمبر 13

  

2012/EB.2/12  104500البرنامج القطري لمصر  –الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية 
تعزيز سبل " 104500أمريكي في ميزانية البرنامج القطري لمصر مليون دوالر  26.2وافق المجلس على زيادة بمبلغ 

 30آانون الثاني إلى /يناير 1ستة أشهر من مع تمديد ل (WFP/EB.2/2011/9-B/1)" العيش والتغذية واألمن الغذائي

 .2013حزيران /يونيو

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 

  
2012/EB.2/13  200037األرض الفلسطينية المحتلة  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في  47.9وافق المجلس على الزيادة المقترحة البالغة  

والمهمشة وتعزيز ُسبل العيش  الموجَّهة لدعم المجموعات المعدمةالمساعدة الغذائية " 200037األرض الفلسطينية المحتلة 

 31 إلىآانون الثاني /يناير 1تمديد العملية لمدة سنة واحدة من  مع) WFP/EB.2/2012/9-D/1(" في الضفة الغربية

  .2013آانون األول /ديسمبر

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 

  

 لغرب أفريقياالحافظة اإلقليمية 
2012/EB.2/14  105830البرنامج القطري لمالي ─ الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية  

 105830مليون دوالر أمريكي في ميزانية البرنامج القطري لمالي  24وافق المجلس على زيادة قدرها  

)WFP/EB.2/2012/9-B/3 ( 2013آانون األول /ديسمبر 31آانون الثاني إلى /يناير 1شهرا من  12مع تمديد لمدة.  

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 
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2012/EB.2/15  2017- 2013( 200330الكاميرون  –البرامج القطرية(  

) 2017-2013( 200330 نوافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على الـبرنامج القـطري للكاميرو 

(WFP/EB.2/2012/8/3)  مليون دوالر أمريكي 10.7بتكلفة قدرها طنا متريا  18 183الـذي تـبلـغ متطلباته من األغذية ،

  .مليون دوالر أمريكي 20.7قدرها  البرنامجوتكلفة إجمالية يتحملها 

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 

  
2012/EB.2/16  2017- 2013( 200326غينيا  –البرامج القطرية(  

 )2017-2013( 200326برنامج القطري لغينيا الوافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على  

(WFP/EB.2/2012/8/1)  مليون دوالر أمريكي 17.7بتكلفة قدرها متريا طنا  30 872 األغذيةمن  متطلباتهالذي تبلغ ،

  .مليون دوالر أمريكي 40.1قدرها  البرنامجوتكلفة إجمالية يتحملها 

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 

  
2012/EB.2/17  2017- 2013( 200395ليبريا  –البرامج القطرية(  

) 2017- 2013( 200395وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري لليبريا  

)WFP/EB.2/2012/8/5(مليون دوالر أمريكي،  17.6طنا متريا بتكلفة قدرها  33 235 ، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

مليون دوالر  18.8مليون دوالر أمريكي، وبتكلفة مباشرة لنقل التقنيات والقدرات قدرها  7.4وتبلغ متطلباته من النقد والقسائم 

  .دوالر أمريكي 80.9قدرها  البرنامجأمريكي، وبتكلفة إجمالية يتحملها 

 2012 تشرين الثاني/نوفمبر 13 

   

2012/EB.2/18  2014- 2013( 200336 سيراليون –البرامج القطرية(  

) 2014-2013( 200336وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري لسيراليون  

)WFP/EB.2/2012/8/6( مليون دوالر أمريكي،  19.8طنا متريا بتكلفة قدرها  272 29، الذي تبلغ متطلباته من األغذية

مليون دوالر  39.5قدرها  البرنامجدوالر أمريكي، وبتكلفة إجمالية يتحملها  000 702وتبلغ متطلباته من النقد والقسائم 

  .أمريكي

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 13 

 
 الحافظة اإلقليمية آلسيا

2012/EB.2/19  ورد اإلدارة عليهتقييم الحافظة القطرية ألفغانستانتقرير موجز عن ، 
ورد اإلدارة ، )WFP/EB.2/2012/6-D" (تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية ألفغانستان"المجلس علما بالوثيقة  أحاط 

ع ، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مWFP/EB.2/2012/6-D/Add.1عليه الوارد في الوثيقة 

 .مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

 
2012/EB.2/20  200299ميانمار  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

ار    ق الحد من      " 200299وافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقترحة لميانم ال عن طري دام   دعم االنتق انع

 ).WFP/EB.2/2012/9-C/1" (األمن الغذائي ونقص التغذية بين المجموعات األآثر ضعفا
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2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

   
2012/EB.2/21  200250باآستان  –العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

ادة      " 200250وافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقترحة لباآستان     ذوي وإع ذائي والتغ تحسين األمن الغ

  ).WFP/EB.2/2012/9-C/5" (بناء الترابط االجتماعي

2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

  

2012/EB.2/22 200452سري النكا  – العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  
دعم اإلغاثة واإلنعاش في المناطق " 200452النكا سري لوافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقترحة  

  ).WFP/EB.2/2012/9-C/4" (المتأثرة بالنزاع سابقا

2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

  
2012/EB.2/23  2017- 2013( 200319نيبال  –البرامج القطرية(  

) 2017-2013( 200319نيبال وافق المجلس، على أساس عدم االعتراض، على البرنامج القطري ل 

)WFP/EB.2/2012/8/7( ، مليون دوالر أمريكي،  81بتكلفة قدرها  طنا متريا 128 595 من األغذية متطلباتهالذي تبلغ

مليون دوالر  215.3مقدارها  البرنامجكلفة إجمالية يتحملها بتمليون دوالر أمريكي،  17.9 من النقد والقسائم متطلباتهوتبلغ 

  .أمريكي

2012تشرين الثاني /نوفمبر 14   

  
  الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

2012/EB.2/24  تقرير موجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر
  رواندا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

تقرير موجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية "المجلس علما بالوثيقة  أحاط 

" رواندا –العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

)WFP/EB.2/2012/6-E( ،الوارد في الوثيقة  ورد اإلدارة عليهWFP/EB.2/2012/6-E/Add.1 وحث على اتخاذ ،

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

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

   

2012/EB.2/25 ورد اإلدارة عليهتقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال ،  
ورد اإلدارة ، (WFP/EB.2/2012/6-C)" تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال"المجلس علما بالوثيقة  أحاط 

، وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع WFP/EB.2/2012/6-C/Add.1 عليه الوارد في الوثيقة

  .مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 
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2012/EB.2/26  200443الصومال ─ العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  
تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم " 200443لصومال لوافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقترحة  

  ).WFP/EB.2/2012/9-C/3" (القدرة على التكيف

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

   

2012/EB.2/27  200429أوغندا ─ العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  
تثبيت استهالك الغذاء والحد من سوء " 200429وغندا ألوافق المجلس على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقترحة  

  ).WFP/EB.2/2012/9-C/2" (التغذية الحاد بين الالجئين واألسر البالغة الضعف

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

   

2012/EB.2/28  200167جمهورية الكونغو الديمقراطية  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  
واإلنعاش لجمهورية الكونغو مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة  145.3وافق المجلس على زيادة قدرها  

ة  رى" 200167الديمقراطي عيفة األخ ات الض لح والجماع زاع المس حايا الن ة لض ة الموجه اعدة الغذائي " المس

)WFP/EB.2/2012/9-D/3(،      تة أشهر من ة لس انون األول  /ديسمبر  31مع تمديد العملي ى   2012آ و  30إل ران  /يوني حزي

2013.  

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

   

2012/EB.2/29  200290إثيوبيا  –الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

إثيوبيا  –مليون دوالر أمريكي في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  128.9وافق المجلس على الزيادة المقترحة بمبلغ  

  "االستجابة لألزمات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء انعدام األمن الغذائي" 200290

)WFP/EB.2/2012/9-D/2.(  

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

  
  الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

2012/EB.2/30  200422سوازيلند  –المشروعات اإلنمائية  
تقديم الدعم لألطفال والطالب المتأثرين بفيروس نقص "  200422على المشروع اإلنمائي المقترح لسوازيلند وافق المجلس  

  ).WFP/EB.2/2012/9-A/1" (المناعة البشرية واإليدز

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 

  
2012/EB.2/31  2017-2013( 200369ليسوتو  –البرامج القطرية(  

ق  س واف ى   المجل راض، عل دم االعت اس ع ى أس ري ، عل امج القط وتو لالبرن ) 2017-2013( 200369ليس

WFP/EB.2/2012/8/4)(،  درها   33 060اته من األغذية بلغ متطلبتالذي ون دوالر أمريكي   16.8طنا متريا بتكلفة ق ، ملي

  .مليون دوالر أمريكي 35.4 قدرها البرنامجيتحملها  إجماليةتكلفة وب

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14 
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  المسائل التنظيمية واإلجرائية
2012/EB.2/32  2014-2013(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين(  

) (WFP/EB.2/2012/11)" 2014-2013(برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين "وافق المجلس على الوثيقة 

  .المكتب واألمانةبالصيغة التي اقترحتها هيئة 

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 12

 

  مسائل أخرى
2012/EB.2/33 بدل السكن للمدير التنفيذي  

ك         160 000قرر المجلس تحديد بدل السكن للمدير التنفيذي بمبلغ  ة وذل ق العام ك الخدمات والمراف ا في ذل يورو في السنة بم

ة، فسيوفر       . وحتى إشعار آخر    2012نيسان  /أبريل 1اعتبارا من  دير المخاطر األمني ى تق اء عل امج وبن أيضا ويصون    البرن

  .للبرنامجالمعدات األمنية الالزمة مع بقائها ملكا 

يظل مربوطا سنويا بمؤشر أسعار التجزئة ) 2يظل تعويضا عن التكلفة الفعلية للملكية؛ ) 1: وقرر المجلس أيضا أن بدل السكن

ا؛   دالت                 ) 3في إيطالي اة أسعار السوق والب رة آل خمس سنوات، مع مراع ه م ة المجلس والمجلس النظر في د مكتب هيئ يعي

  . المدفوعة لرؤساء الوآاالت األخرى في روما

  تعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  في االعتبارالمجلس أخذ آما 

)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/2, WFP/EB.2/2012/4-A/2, WFP/EB.2/2012/13-A/2(  

  وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

)WFP/EB.2/2012/5(A,B,C)/3, WFP/EB.2/2012/4-A/3,WFP/EB.2/2012/13-A/3.(  

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14

 

  ملخص أعمال المجلس التنفيذي

2011/EB.2/34  2012ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  
، وسترد النسخة النهائية منه في "2012مشروع ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام "وافق المجلس على 

  .)(WFP/EB.A/2012/15 الوثيقة

 2012تشرين الثاني /نوفمبر 14
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