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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
 

 نظرل مقدمة للمجلس التنفيذي لالوثيقةهذه 

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

 . المجلس التنفيذي بفترة آافيةدورة قبل ابتداء ذلك أن يتم ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :شعبة إدارة األداء والمساءلةمدير،  R. Hansen: السيدة -2008066513: رقم الهاتف

ا K. Owusu-Tieku: السيد -3018066513: رقم الهاتف وظفي إدارة األداء والمس ر م عبة ءآبي لة، ش

 : والمسائلةاألداء إدارة 

 تتعلق بإرسال أسئلة إن آانت لديكم ،المؤتمراتوحدة خدمات ل المساعد اإلداري ،.Panlilio  C بالسيدة االتصاليمكنكم

 .(2645-066513): لى الهاتف رقمالوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك ع

 
 



WFP/EB.2/2009/6-E/Add.1 3 

 

 الخلفية

 . التخاذ وضع استراتيجي في مالويالبرنامجتوصيات التقييم التي تدعم جهود عن تقديرها لاألمانة تعرب   -1

ادرات   و  -2 ة  سوف تساعد المب ديل اس   الجاري د وتع ي تحدي ة ف ي حاالت الطوارئ    لألمان ة ف ه التنفيذي تراتيجيته وإجراءات

 .واإلنعاش تبعا لذلك

 .المصفوفة الملحقة استجابة األمانة للتوصياتوتعرض   -3
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  لملويمصفوفة التوصيات واستجابة اإلدارة لتوصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية

  للتنفيذ النهائيموعدال استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة فيذالتنجهة  التوصيات
ينبغي أن تتصدى االستراتيجية القطرية القادمة تحديدا لدور  -1

 :نبغي لهذه االستراتيجية وي.المنظمة في عملية اإلنعاش في مالوي
 

معروضة ي اآلن وهمشروع وثيقة استراتيجية قطرية تم في اآلونة األخيرة إعداد  المكتب القطري
تتفق وثيقة وسوف . الجهات المانحة والحكومة لتقديم آرائها ومدخالتهاعلى 

التي بشأن النمو والتنمية وحكومة مالوي مع استراتيجية االستراتيجية القطرية 
وثيقة تسعى آما س . والتنمية الموجهة نحو تحقيق النمولإلنعاشخطة تعد 

يسعى وسوف . لويات السياسات القطاعيةأواالستراتيجية القطرية إلى مراعاة 
 اإلنعاش والتنميةومة بشأن  الحكأولوياتدعم شريك في التخاذ دور ال البرنامج

 .الموجهة إلى تحقيق النمو

 2010آانون الثاني /يناير

أن تستند على إطار تحليلي دقيق، مع مالحظة االتجاهات ) 1(
 لتخفيف المخاطر اإليجابية التي ينبغي دعمها التدابير المطلوبة
 الهيكلية الحالية التي تواجه األمن الغذائي؛

يجري إعداد مشروع وثيقة االستراتيجية القطرية ولضمان أساس موضوعي ) 1( 
وثائق وثائق تقديرات األمن الغذائي وهشاشة األوضاع، وهي بالرجوع إلى 

 تقرير التحليل الشامل لألمن الغذائي وهشاشةالقت قبوال واسعا، مثل 
تقارير األمن الغذائي للجنة تقييم هشاشة األوضاع في مالوي؛ واألوضاع؛ 

؛ بالمجاعةتقارير تقييم األمن الغذائي الصادرة عن شبكة نظام اإلنذار المبكر 
وتعترف الوثيقة بالتحسينات في األوضاع العامة . تقارير مسوح التغذيةو

 والتسيير الجيد لألمن الغذائي واالستقرار على مستوى االقتصاد الكلي
 ،وتطبيق أطر السياسات المواتية التي أنجزت في السنوات القليلة الماضية

المخاطر الرئيسية النعدام األمن الغذائي آاإلفراط في االعتماد على آما تقر ب
اإليدز وسوء / نقص المناعة البشريةوفيروسوتغير المناخ الزراعة البعلية 

إلى التخفيف من تدابير تهدف ناصرة ترويج ومإلى التغذية، وسوف تسعى 
وتم الرجوع إلى . اآلثار السلبية لهذه المخاطر على األمن الغذائي األسري

 أصحاب ألمن الغذائي الصادرة عن مختلفامختلف تقارير رصد وتقييم 
 .المصلحة
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  لملويمصفوفة التوصيات واستجابة اإلدارة لتوصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية

  للتنفيذ النهائيموعدال استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة فيذالتنجهة  التوصيات
 في الحماية االجتماعية التي البرنامجأن تعرض مساهمة ) 2(

ية االجتماعية بأسلوب يفرق هذه تنفذها الحكومة وأهداف التنم
المساهمات عن المساعدات السابقة التي آانت توجه لحاالت 

 الطوارئ؛

) لدعم (مع السياسات الوطنية م أنشطة وثيقة االستراتيجية القطريةئستتوا) 2( 
في مالوي بطريقة تختلف اختالفا االجتماعية حماية وال التنمية االجتماعية

 .قةعن األنشطة السابواضحا 
 

، صحة وتغذية األم والطفل البرنامجوفي التنمية االجتماعية، سوف يدعم 
. اإليدز/ نقص المناعة البشريةمكافحة فيروسفي مجال  والتدخالت ،والتعليم

تجهيز حزمة توفر الحد وبالتعاون مع الحكومة والشرآاء اآلخرين، سوف يتم 
السليم من خالل معالجة نمو اللضمان األدنى من تدابير صحة وتغذية األم والطفل 

 ، وتغذية األطفال،األطفال واألمهاتبين تغذية المشاآل المرتبطة بسوء ال
ولمنع سوء التغذية الحاد والمزمن على . ومشاآل المرض ،الرعايةوممارسات 

في إطار العملية الممتدة تنمية الطفولة المبكرة  على البرنامجالسواء، سوف يرآز 
 وذلك بتصميم األنشطة التي تستهدف 2010دءا من عام لإلغاثة واإلنعاش ب

الذين تقل أعمارهم وبالنسبة لألطفال .  شهرا24األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
والحوامل والمرضعات اللواتي تعانين سوء التغذية الحاد، عن خمس سنوات 

تمشيا مع  الدعم الغذائي من خالل التغذية التكميلية والعالجية البرنامجفسوف يقدم 
إدارة سوء التغذية الوطنية بشأن  والخطوط التوجيهية  للتغذيةالسياسة الوطنية

وفي إطار رزمة الصحة األساسية للنهج القطاعي . الحاد من خالل نهج مجتمعي
الشامل للصحة، فقد أدرجت وزارة الصحة التغذية التكميلية والعالجية التي يتوقع 

آذلك سوف .  دعمهالبرنامجمرارها عندما ينهي تمويلها من الجهات المانحة واست
. همالغذائية ألسروالمساعدة  تقديم الدعم الغذائي لمرضى اإليدز البرنامجيواصل 

سوء التغذية آما الوقاية من  لتعبئة الموارد الستثمارها في البرنامجوسوف يسعى 
 .سيعمل إلقامة روابط مع األنشطة التكميلية

 
جميع  الفتياتتتم  فعندما. سيا للتنمية االجتماعية في مالويويعد التعليم نشاطا رئي
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  لملويمصفوفة التوصيات واستجابة اإلدارة لتوصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية

  للتنفيذ النهائيموعدال استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة فيذالتنجهة  التوصيات
ورعاية األم والطفل، صحة معرفتهن بتكون النتيجة أن تتحسن مراحل التعليم 

دعم التغذية  لك سيستمرولذ. النساءوالممارسات السليمة للتغذية بين الطفولة 
اهمة في تنمية رأس المال البشري في المدى الطويل المدرسية سوف آمس

وسوف . واإليدزنقص المناعة البشرية  واإلدارة الفعالة لسوء التغذية وفيروس
للوجبات المدرسية الشامل   الوطني الحكومة في إعداد البرنامجالبرنامجيدعم 

 . الوطنية للصحة والتغذية المدرسيةةطبقا للسياس
 االستراتيجية صر تخفيف مخاطر الكوارث في وثيقة عنالبرنامجوسوف يدرج 

 الغذائية في حاالت ةالمساعدلالحتياجات من االستجابة حتى يمكن  القطرية
وسوف تتضمن الوثيقة أنشطة من بينها . الطبيعيةنتيجة للكوارث  الطوارئ
 والتغذية التكميلية فيتوزيع األموال النقدية، و أو العام لألغذيةالموجه التوزيع 

تنفيذ  البرنامج سيختاروفي حالة الكوارث الطبيعية الشديدة، . حاالت الطوارئ
 . طوارئ لتلبية االحتياجاتاتعملي

 
 البرنامجواستجابة لبرنامج عمل الحكومة بشأن الحماية االجتماعية سوف يدرج 

عنصرا يتعلق بالتحويالت النقدية لألسر التي تعاني انعدام األمن الغذائي اعتمادا 
 .والنقود مقابل سبل المعيشةللغذاء ى الدروس المستفادة من المشروع التجريبي عل

 

 من أن األغذية البرنامجالشراء من أجل التقدم، سوف يتأآد مبادرة ومن خالل 
 محليا من صغار المزارعينتشترى المطلوبة ألنشطة تغذية المجموعات الضعيفة 

 لحالة األسواق واألمن الغذائي وسوف يستند ذلك على تحليل سنوي. حيثما أمكن
 .في البالد على أن تؤخذ في الحسبان التغييرات الموسمية

 

تقييم األمن الغذائي وسوء على  دعم قدرة الحكومة البرنامجوسوف يواصل 
وتأثير ارتفاع أسعار األغذية وذلك اإليدز، /نقص المناعة البشريةفيروس والتغذية 

 .ية الفنةبتقديم المزيد من المساعد
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  لملويمصفوفة التوصيات واستجابة اإلدارة لتوصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية

  للتنفيذ النهائيموعدال استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة فيذالتنجهة  التوصيات

مع الحكومة والجهات  قدر المستطاع إلى اتفاق أن تستند) 3(
 الموارد والدعم؛لتعبئة المانحة على األدوار المالئمة 

مع األولويات الرئيسية وثيقة االستراتيجية القطرية  البرنامج يوائموسوف ) 3( 
ة لجهات المانحة والتي وافقت عليها الحكومائق استراتيجيات اوثالتي أقرتها 

  . أولويات الحكومةمعسستم مواءمتها آما 
وتعتمد موافقة الحكومة والجهات المانحة على ما إذا آانت تنظر إلى الوثيقة 

 مع يةاالزدواجمع أولويات الحكومة والجهات المانحة لتالفي باعتبارها متسقة 
وسوف يؤآد . البرنامج واليةال تخرج عن نطاق  ولكي نالشرآاء اآلخري

عند في الوثيقة  تلك االهتمامات ودمجهال مراعاتهللجهات المانحة  البرنامج
  .هاتصميم

 

أن تشدد على الجهود الطويلة األجل لتقليل االعتماد على ) 4(
المساعدات الغذائية وأن تتضمن تحديدا واضحا بشأن 

ولذلك ينبغي . استراتيجية تسليم المسؤولية في نهاية المطاف
 .القدراتأن تشمل إجراءات لتنمية 

 الطوارئ إلى ت في حاالة من وآالة لتقديم المساعدالبرنامجونظرا لتحول ) 4( 
في مجال األمن الغذائي تحققت  وإدراآا للمكاسب التي ،وآالة لإلنعاش والتنمية

 الوثيقة لتوفر مساهمة طويلة األجل البرنامجعلى المستويات الكلية، فقد صمم 
ر والمعوقات الهيكلية التي تواجه األمن الغذائي وأآثر ترآيزا على معالجة األخطا

 من خالل االستثمارات المصممة بدقة في البرنامجوسوف يسعى . األسري
أخطار الكوارث، إلى الحد من هشاشة األوضاع ومنع مجاالت التغذية والتعليم 

 ةطويلة األجل التي تواجه المجتمعات المحلية وبالتالي اعتمادها على المساعدال
  آوآالةللبرنامجوهذا يتطلب تحوال رئيسيا في تصور الجهات المانحة . ذائيةالغ

حاالت الطوارئ ل آشريك للتصدي البرنامجبوالقبول حاالت الطوارئ معنية ب
 .وانعدام األمن الغذائي المزمن

 أثناء البرنامجحدد بوضوح دور ي اتفاقا مع الحكومة البرنامجوسوف يوقع 
وسوف يتأآد المكتب القطري من أن . طوارئها حاالت التي ال تقع فيالفترات 

أنشطة التنمية االجتماعية تمثل جزءا من إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة 
وسوف يقوم آل قطاع حسب الضرورة . اإلنمائية وتحظى بقبول من الحكومة

 .بالتوقيع على خطة تشغيلية مع الوزارة الحكومية بشأن تنفيذ أنشطته
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  لملويمصفوفة التوصيات واستجابة اإلدارة لتوصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية

  للتنفيذ النهائيموعدال استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة فيذالتنجهة  التوصيات

الحكومة ببطء نحو التنفيذ الكامل إلعالن باريس فيه تتحول قت الذي سوفي الو  
الموارد إلى التدخالت  المنبثق عنه عن طريق توجيه  والنهج القطاعي الشامل

وأصحاب المصلحة  مع الحكومة والجهات المانحة البرنامجيعمل سالمختلفة، 
ي الوقت ذاته ضمان وفسير العملية في هذا االتجاه،  ضمانللمساعدة في اآلخرين 

تطلب وت. للبرنامججميع موارد الجهات المانحة المقدمة عن المساءلة الكاملة 
قدرات ال الجهات المانحة لجهود تنمية ا مندعملية فعالية واستدامة تسليم المسؤو

 .ة لضمان المستويات المقبولة من المساءلةيالحكوم

 

 على الموارد، أن تحدد بوضوح آثار االستراتيجية القطرية  -2
بما في ذلك متطلبات تلبية الحاجة إلى أداء دور مختلف في 

 .اإلنعاش

 المكتب القطري
 

على  البرنامجألثر تغير دور وسوف تضمن الوثيقة النهائية إجراء تقييم آامل 
المكاسب التي تحققت فعال في مختلف القطاعات وفي إطار جهود تعزيز . الموارد

 أن يضطلع بدور البرنامجيتوقع من   انعدام األمن الغذائيذات األولوية وفي إدارة
صياغة السياسات في مجاالت التكيف العملية الجارية لفي مالوي في دعم أآبر 
األمن للطوارئ ، وآذلك والحد من أخطار الكوارث والتخطيط تغير المناخ مع 

ل بفضل المحاصيوفرة في ضوء االحتياطي االستراتيجي للحبوب الغذائي وإدارة 
 .إعانات دعم األسمدة

 2010آانون الثاني /يناير

اعتمادا على الدروس المستقاة من التقييم، من المهم االعتراف بأن 
القدرات التحليلية الداخلية الكافية موجودة ويمكن استخدامها لتحديد 

 وقيادة المناقشات ذات برنامجالالوضع االستراتيجي الذي يتخذه 
وينبغي الحفاظ على حد أدنى من . الصلة مع الحكومة والشرآاء

الموارد حتى بعد تقليص عمليات الطوارئ وما يرتبط بها من 
 .برامج القائمة على الكمية

 :  إلىضرورةولضمان الموارد الكافية لتوفير الدعم الفعال للحكومة، هناك  
تحديد ما هو متاح فعال من هذه ) 2(درات المطلوبة؛ لخبرات والقتحديد ا) 1(

التدخالت المالئمة لمعالجة تنفيذ أو /اتخاذ اإلجراءات و) 3(الخبرات والقدرات؛ 
 . ثغراتأية
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