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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
 

 نظرل مقدمة للمجلس التنفيذي لالوثيقةهذه 

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

 . المجلس التنفيذي بفترة آافية اجتماع قبل ابتداءذلكيتم  أن ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :شعبة إدارة األداء والمساءلةمدير،  R. Hansen: السيدة 2008-066513: رقم الهاتف

وظفي إدارة األداء،   K. Owusu-Tieku: السيد -3018066513: رقم الهاتف ر م عبة إدارة األداء آبي ش

 : والمساءلة

ق بإرسال   أسئلة إن آانت لديكم ،المؤتمراتوحدة خدمات ل المساعد اإلداري ،.Panlilio Cسيدة بال االتصاليمكنكم  تتعل

 .(2645-066513): الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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 الخلفية

يم ومالحظات           -1 ذي أحرزه      تعرب األمانة عن تقديرها لتوصيات التقي دم الطيب ال امج ه بشأن التق ة    البرن ذ العملي  في تنفي

ا  اش ليبيري ة واإلنع دة لإلغاث د الصراع  " 10454.0الممت ا بع ة م ي مرحل اش ف ة واإلنع ن أجل اإلغاث ة م اعدة الغذائي المس

 . لدعم إنعاش سبل آسب العيش في بيئة ما بعد الصرع"لليبيريا

ي ترمي          وتع  -2 دخالت الت ك الت ة تل ة تحسين فعالي ى ترف األمانة بأهمي  النهوض بسبل آسب العيش وسوف تتصدى       إل

  .للقضايا المحددة في التقرير

 .وتتضمن المصفوفة استجابة األمانة للتوصيات  -3

 



 

 

4
 

W
FP

/E
B

.A
/2

00
9/

7-
C

/A
dd

.1

اإلدارة استجابةالتوصيات ومصفوفة   

  10454.0يا يبيرعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش للالتقرير الموجز عن تقييم ال

 آخر موعد للتنفيذ المتخذةاستجابة اإلدارة واإلجراءات  جهة اإلجراء 

 القضايا الرئيسية من أجل المستقبل

ذ  -1 درة التنفي ة العمل الصعبة وق بان بيئ ي الحس ذ ف ى أن تأخ ا إل ي ليبيري ات ف اج العملي تحت

ى استهداف جغرافي       ولهذا،. المحدودة في البلد   تقبل عل ات في المس  ينبغي أن ترآز العملي

ام                . أآثر وأنشطة أقل   د من االهتم إيالء مزي تقبل أيضا ب وينبغي أن تقوم العمليات في المس

 .مسائل االنتقال واستراتيجيات االنسحاب التدريجيل

ة  تأخذ  . اتفق عليها  المكتب اإلقليمي دة  العملي ة واإلنع   الجدي دة لإلغاث رة من    اش الممت المخططة للفت

ار 2011 آب/ إلى أغسطس  2009 أيلول/سبتمبر .  هذه التوصيات في عين االعتب

ة  العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش    وتستهدف   قاطعات الخمس     10454.0  الحالي

ع     دة      نشاطا؛ وسترآز      12عشرة م ة الممت دة   العملي ة واإلنعاش    الجدي ى  لإلغاث عل

ع    املة    ويعكس.  أنشطة 8سبع مقاطعات م ات المسح الش ائج عملي  االستهداف نت

ة    ذائي والتغذي دة  وترآز . لألمن الغ ة الممت دةالعملي ة واإلنعاش     الجدي ى لإلغاث عل

 .تنمية قدرات وزارتي الصحة والتعليم آجزء من استراتيجية التسليم للحكومة

 2009أيلول /سبتمبر

ة مباشرة أآث             -2 تقبل بطريق دام األمن     ينبغي أن تتناول العمليات في المس ر بعض أسباب انع

 :وقد يحتاج تصميم العمليات في المستقبل إلى التغيير نحو. الغذائي والهشاشة في ليبيريا

 تناول أسباب سوء التغذية المزمن لألطفال أقل من خمس سنوات؛ •

 ضمان أن األغذية متوافرة خالل موسم األمطار؛ •

 قصير األجل بين أطفال المدارس؛التصدي للجوع ال •

ذائي  قد تبلغ مستويات ن الوصول إلى المناطق النائية حيث       ضما • انعدام األمن الغ

  .أعلى معدالتهاوالهشاشة 

ا  المكتب اإلقليمي ق عليه ز . اتف اش    ترآ ة واإلنع دة لإلغاث دة الجدي ة الممت حة األم  العملي ى ص عل

 سنوات وتشمل  5 لسوء التغذية المزمن فيما بين األطفال أقل من          يوالطفل للتصد 

اف    ص األسر خالل    حص ا األمن            موسم الجف دم فيه ي ينع استهداف المقاطعات الت

ع  كل مرتف ذائي بش ل . الغ امجويعم دول   البرن ين ج ى تحس يم عل ع وزارة التعل  م

 .قصير األجلال للجوع يالوجبات المدرسية للتصد

 2009أيلول /سبتمبر

يواجه صعوبات    وفيما يتعلق بالوصول إلى المناطق النائية، فإن المكتب القطري             

ويتعاون المكتب القطري مع    . بين هشاشة البنية التحتية ونقص المرآبات المالئمة      

 .الشرآاء من األمم المتحدة لمعالجة هذه المسألة

 قيد التنفيذ
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اإلدارة استجابةالتوصيات ومصفوفة   

  10454.0يا يبيرعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش للالتقرير الموجز عن تقييم ال

 آخر موعد للتنفيذ المتخذةاستجابة اإلدارة واإلجراءات  جهة اإلجراء 

ى         البرنامجآان   -3 وزارات عل لرصد  مستوى المقاطعات    ناجحا بصورة خاصة في دعم ال

امج نبغي أن يواصل     وي. وإدارة استخدام السلع الغذائية    ود         البرن ذه الجه ات له  وضع أولوي

ا، حسب                 وتشجيع نظراء الحكومة على تطبيق مهارات جديدة في مجاالت أخرى ألعماله

  .االقتضاء

ية             . اتفق عليها  المكتب اإلقليمي درات سمة رئيس اء الق ة آما لوحظ أعاله، سيكون بن دة   للعملي  الجدي

 .لإلغاثة واإلنعاش

 قيد التنفيذ

 التوصيات

 المقر والمكاتب اإلقليمية

ه   -4 رامج توجي ة تصميم الب دعم خدم أن ت اش يوصي ب ة واإلنع دة لإلغاث ة الممت ا العملي فيم

ت          طة التوقي ه أنش ة لتوجي رات المالئم ال والمؤش ة لالنتق واع المختلف د األن ق بتحدي يتعل

 .واالنسحاب التدريجي خالل فترات االنتقال

دائرة تصميم 

 البرامج

آانون / ديسمبر31 .سيجرى وضع توجيه.  عليهااتفق

 2009األول 

وفير         -5 ية وت ة المدرس ة للتغذي ادئ التوجيهي يوصي بأن تستعرض خدمة تصميم البرامج المب

ي     ية ف ة المدرس طة التغذي ة ألنش رات المالئم داف والمؤش ار األه أن اختي ر بش ه أآب توجي

ا    . سياقات الطوارئ واالنتقال والتنمية    ذ         وينبغي أن تتن ة تصميم وتنفي ادئ التوجيهي ول المب

 .التغذية المدرسية في سياقات االنتقال

دائرة تصميم 

 البرامج

آانون / ديسمبر31 .سيجرى وضع توجيه. اتفق عليها

 2009األول 

 إجراءاته المالية لضمان أن السلع التي تنقل من عملية إلى البرنامجيوصي بأن يستعرض  -6

ة   تويات مالئم ري  أخرى يصاحبها مس ل الب ر والنق غيل المباش اليف التش ل لتك ن التموي م

وفي بعض الحاالت، قد يكون من الضروري       . والتخزين والمناولة وتكاليف الدعم المباشر    

 .تعديل الترتيب الحالي حيث يرتبط النقد دائما بالسلع

 خدمات البرمجة

 )دائرة البرمجة( 

ه   ة أن التوجي رة البرمج د دائ وفر OD2007/003تعتق ادات إ ي أن ةآافيرش  بش

ه     روعات ويوج ق المش راءات غل ديروإج ق    م ق بغل ا يتعل روعات فيم  المش

 المشروعات في الوقت المناسب

 قيد التنفيذ

   



 

 

6
 

W
FP

/E
B

.A
/2

00
9/

7-
C

/A
dd

.1

اإلدارة استجابةالتوصيات ومصفوفة   

  10454.0يا يبيرعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش للالتقرير الموجز عن تقييم ال

 آخر موعد للتنفيذ المتخذةاستجابة اإلدارة واإلجراءات  جهة اإلجراء 

ال  يعرف إجراءات ) OD2007/003:( )1( إن التوجيه   الي   اإلقف التشغيلي والم

وارد؛  ل الم ال ) 2(ونق واريخ األعم دد ت روعات ويح ق المش دول غل وجز ج ي

ل         ) 3(تنفيذها للمكتب القطري؛    و ي يمكن أن تنق وارد الت واع الم ة  : يحدد أن األغذي

ر                ة األخرى غي غير الموزعة واألرصدة النقدية غير المنصرفة واألرصدة النقدي

 .يوفر توجيه مفصل بشأن معاملة هذه) 4(المنصرفة؛ 

 

 المكتب القطري

يط و        -7 رق لتبس ن ط ث ع ري للبح ب القط عى المكت أن يس ي ب ي   يوص ات ف ز العملي ترآي

تقبل لتتمش درات ىالمس غيل وق ود التش ع قي ر م امج أآث ذ البرن رآاء إلدارة وتنفي  والش

ة اعدة الغذائي داف واضحة وأن . المس ون األه ة، ينبغي أن تك ق بتصميم العملي ا يتعل وفيم

ن   ث يمك ة بحي ون المؤشرات مالئم ل وأن تك ون األنشطة أق امجتك ع للبرن رآائه جم  وش

 .انات النتائج بسهولة وقياس التقدم المحرز في تحقيق األهدافومقارنة بي

ة واإلنعاش      في  . اتفق عليها  المكتب اإلقليمي م تحسين االستهداف       العملية الممتدة الجديدة لإلغاث ، ت

 .وخفض األنشطة وتبسيط المؤشرات لتحسين جمع البيانات وتحليلها

 2009حزيران /يونيو

ري     -8 ب القط دعم المكت أن ي تمكن     يوصي ب مان أن ي يم لض د والتقي امج الرص ه لبرن قدرت

 . من قياس التقدم المحرز تجاه تحقيق األهداف والنتائج المخططةالبرنامج

ا  المكتب اإلقليمي  ق عليه ي . اتف اش  ف ة واإلنع دة لإلغاث دة الجدي ة الممت ار  العملي يط اإلط م تبس ، ت

ر للرصد     تم  . الطويل ويجرى وضع نظام لإلدارة القائمة على النتائج        توظيف خبي

 .والتقييم

 2009حزيران /يونيو
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اإلدارة استجابةالتوصيات ومصفوفة   

  10454.0يا يبيرعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش للالتقرير الموجز عن تقييم ال

 آخر موعد للتنفيذ المتخذةاستجابة اإلدارة واإلجراءات  جهة اإلجراء 

ة                       -9 ة من سوء التغذي ه التغذوي ز تدخالت ل ترآي يوصي بأن ينظر المكتب القطري في تحوي

ى المكتب القطري التحقق من جدوى              . الحاد إلى أسباب سوء التغذية المزمن       وينبغي عل

ة مخلطة لجمي                وفير أغذي ل لت ع الحوامل والمرضعات   التوسع في نشاط صحة األم والطف

ال من             ع األطف تة أشهر ولجمي ى    6حتى س اطق محددة ذات معدالت       24 إل  شهرا في من

وفر للمرافق         . مرتفعة من سوء التغذية المزمن     دخل بشرط أن تت ذا الت دء في ه وينبغي الب

 .الصحية القدرة على إدارة المساعدة الغذائية باإلضافة إلى مسؤولياتها األخرى

ا ليمي المكتب اإلق ق عليه ز . اتف ة واإلنعاش ترآ دة لإلغاث دة الجدي ة الممت ة العملي ى سوء التغذي عل

 يالمزمن مع التوسع في برنامج صحة األم والطفل الذي يستهدف المقاطعات الت              

ن   ر م زمن أآث ة م وء تغذي ا س ة40فيه ي المائ ن  .  ف اء حصص م تتلقي النس وس

تة   دة س ل ولم رات الحم الل فت ة خ ة المخلط يتلقي  األغذي والدة؛ وس د ال هر بع  أش

ذا  .  شهرا24 إلى  6األطفال حصصا من     امج وسينفذ ه ع وزارة   البرن اون م  بالتع

ى       ز عل ي ترآ ة، الت ة الصحة العالمي يف ومنظم ع اليونيس راآة م الصحة وبالش

 .تطوير قدرات الوزارة

 2009أيلول /سبتمبر
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