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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

  نظرل مقدمة للمجلس التنفيذي لالوثيقةهذه 

ة    أسئلة فنيةلديهم  قد تكون   و األمانة أعضاء المجلس الذين      تدع 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 

 :ارة األداء والمساءلةمدير شعبة إد R. Hansen : السيدة  2008-066513: رقم الهاتف

 :آبير موظفي إدارة األداء K. Owusu-Tieku: السيد 3018-066513: رقم الهاتف

  :موظف إدارة األداء M. Hassinen-Agoya: السيدة 3752-066513: رقم الهاتف

نكم صاليمك سيدة االت ساعد اإلداري ل ،.Carpitella  I بال دمات الم دة خ ؤتمرات،وح ديكالم ت ل ئلةم  إن آان ق أس  تتعل

 .(2174-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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  معلومات أساسية

ة      -1 ذه الوثيق ل ه تجابة تمث ةاس ا     األمان ري إلثيوبي امج القط دة للبرن صف الم يم منت ن تقي وجز ع ر الم يات التقري  لتوص

104300) 2007–2011(. 

ري        -2 امج القط سين البرن ة بتح يات المتعلق ًا بالتوص يط علم ة تح ل   104300واألمان ا قب وب إدخاله ديالت المطل والتع

 .البرنامج القطري القادم

  .والتدابير التي ستتخذفة أدناه استجابات األمانة لتوصيات التقييم وصفموتعرض ال    -3
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  )2011–2007 (104300استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم منتصف المدة للبرنامج القطري إلثيوبيا 

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةواإلجراءاتاستجابة اإلدارة   جهة التنفيذ  التوصيات

ا تع  -1  . للمستفيدينالبرنامج سيأخذ المكتب القطري بتعريف  المكتب القطري تم به ي ي ة الت اج الطريق ي تحت ستفيدين ف ف الم صر ري ذاء عن  الغ

يم   ل التعل يح مقاب ى تنق ل     . إل ى تحلي لبا عل ؤثر س الي ي التعريف الح ف

التكاليف في مقابل الفوائد، والفوائد التغذوية والتعليمية، وأثر الوجبات 

  .المدرسية على رغبة اآلباء في إرسال أطفالهم إلى المدرسة

اليف      البرنامجللتعريف المعمول به حاليًا فوائده، غير أن        عب المقرُش ل لتك د من التحلي ى مزي  يسلم بالحاجة إل

  .المساعدة وفوائدها

سمبر انون األول /دي آ

2010  

سياسات   عبة ال ش

يط والتخط

ترواال اتيجيات؛ س

  دائرة تصميم البرامج

ةتم ة       . ت الموافق وارد البيئي ادرة إدارة الم شطة مب ت أن اطق، أدرج م المن ي معظ  ف

)MERET–PLUS (       شطة في برامج وزارة الزراعة والتنمية الريفية وال يمكن فصلها عن األن

وزارة،               البرنامجو. التكميلية ة األخرى لل  على استعداد للتكليف بإجراء دراسة مع الجهات الراعي

دو  ك ال ل البن ن قبي ستجمعات   م ة للم ة المجتمعي تدامة التنمي ى اس دليل عل ى الت ساعدتها عل لي، لم

ومن شأن توفر دالئل قوية عن التغيير أن تشجع هذا النهج إزاء شبكات السالمة اإلنتاجية               . المائية

  .والبرامج الكبيرة لإلدارة المستدامة لألراضي

تدامة             -2 يتعين على إدارة المقر التكليف بإجراء دراسة خارجية حول اس

ا       في إعاد  البرنامجنهج   وتوجد  . ة تأهيل المستجمعات المائية في إثيوبي

ود   ى أن جه شير إل ة ت امجأدل ي البرن صر ف ة عن وارد البيئي  إدارة الم

)MERET–PLUS(            ستدامة د حققت نجاحات م سابقة ق  وأنشطته ال

  .ملحوظة؛ وثمة حاجة إلى إثبات صحة ذلك

د              مكتبالسيقدم    المكتب القطري ى تحدي  القطري الدعم للدراسة التي ستكلف بإجرائها جهة خارجية، بالمساعدة عل

ة     ة األلماني دولي والوآال ك ال ل البن ن قبي سية، م ة الرئي ات الراعي شارآة الجه أمين م راء وت الخب

  .للتعاون التقني

سمبر ول دي انون /بحل آ

  2010األول 

ري         -3 ب القط ي المكت ستوى ف ي الم سؤولين الرفيع ى الم ب عل يج

ذ      والحكومة تكثيف جهود   د         هم لحل مشكالت التنفي ا العه ي طال به  الت

  :ما يليفيما يتعلق ب

ة و استرسيستكمل المكتب القطري  .تمت الموافقة  المكتب القطري درات في    استر اتيجيته القطري ة الق اتيجيته لتنمي

ا أن            . 2010 ـُنتظر منه دم المحرز، وي دير التق ية لتق وستتوفر في خطة تنمية القدرات معايير قياس

  .لفترة خمس أو عشر سنواتتستمر 

سمبر انون األول /دي آ

2010  

شاآل   ةاللوجيستيآـُلف موظف للشؤون   )1(    تسليم األغذية؛  )1( ل الم ستي  بتحلي وميين   ةاللوجي دى النظراء الحك .  ل

وفمبر           يم في ن اني     /وبدأت المناقشات مع سلطات التعل شرين الث ة        . 2009ت ل نهاي ع قب ومن المتوق

داني      ةاللوجيستيوآتدبير فوري، تقدم الوحدة     .  للتحسين  تقديم تقرير وخطة   2009  في المكتب المي

يم      ل التعل ة      . المساعدة على نقل أغذية برنامج الغذاء مقاب وارد البيئي ادرة إدارة الم ق بمب ا يتعل وفيم

)MERET–PLUS( شؤون ي لل ف وطن ـُقل موظ ستي، ن دعم ةاللوجي ة ل دة الوطني ى الوح  إل

  .عة والتنمية الريفية ألغراض التنسيق بين التدابيرالمشروعات في وزارة الزرا
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  )2011–2007 (104300استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم منتصف المدة للبرنامج القطري إلثيوبيا 

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةواإلجراءاتاستجابة اإلدارة   جهة التنفيذ  التوصيات

ضائع             )2( شراء الب ة ب ة دون اإلقليمي قيام شرآاء الوحدات اإلداري

  التي يحتاج إليها موظفو التنفيذ؛

ن      )2(   شتريات، يمك ة بالم ة المتعلق ات الحكومي ي الممارس ر ف ار التغيي ن، وبانتظ ا أمك حيثم

  .ة عن الحكومة أن ييسر الشراء بالنيابللبرنامج

  

هناك متابعة متواصلة على جميع المستويات لتجهيز السلف ربع السنوية وضمان اإلبالغ  )3(

دى  وال يزال هذا المجال تكتنفه الصعوبات الناتجة عن آثرة تبدل الموظفين        . في الوقت المناسب    ل

  .النظراء وانخفاض قدراتهم

ن     )3( ة م سنوية المقدم ع ال سلف رب راءات ال اء إج امجإنه  البرن

  .المنفذينللشرآاء 

  

 إلطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية المشاآل المتعلقة 2009حدد استعراض منتصف المدة في 

م المتحدة                  رامج األم ع ب ذ جمي ى تنفي ؤثر عل ي ت سنوية والت ع ال سلف رب ة وال بالمشتريات الحكومي

تج ه   . المشترآةوالبرامج   ة               وتن درات الحكومي ة وضعف الق شاآل عن اإلجراءات الحكومي ذه الم

م       ة األم ة لمجموع ة التنفيذي ه اللجن ذي تطبق ة ال ويالت النقدي سق إزاء التح نهج المن ذ ال ى تنفي عل

  .ويجري العمل على وضع خطة عمل لألمم المتحدة. المتحدة اإلنمائية

سمبر انون األول /دي آ

2009  

امج       فيما يتعلق بالفترة التالية من البرنامج القطري،       -4 ادة تصميم برن  إع

ـ      )MERET–PLUS(إدارة الموارد البيئية     ع  " ليكون برنامجا ل موق

ستجمعات              "نموذجي ل الم ادة تأهي ع، إلع ى المجتم ائم عل ، تشارآي، ق

المائية، وتحسين سبل آسب العيش في جميع مناطق آسب العيش في      

  .آل إقليم من أقاليم إثيوبيا

يم     . ذه التوصية وقد نقلها إلى الحكومة للنظر فيها    يؤيد المكتب القطري ه     المكتب القطري ر لتقي د مع خبي وتم التعاق

ة               وارد البيئي امج اإلقليمي إلدارة الم ) MERET–PLUS(اإلدارة البرنامجية والتنسيق في البرن

  .ولتقديم التوصيات الخاصة بتوسيع النطاق

  2011نيسان /أبريل

رة       ء مقابل التعليم     الغذا ينبغي أن يستمر برنامج    -5 ساره الحالي للفت في م

رة   ري للفت امج القط ن البرن ة م صميم  . 2011–2007 المتبقي د ت وعن

الفترة التالية من البرنامج القطري ينبغي االهتمام بإعطاء ترآيز أآبر          

ا   تنفذ فيه ي س اه الت ستجمعات المي ة لم ع النموذجي ي المواق دارس ف للم

سب الع    اطق آ ة بمن شطة المتعلق وارد   األن امج إدارة الم ي برن يش ف

ة  ن   . )MERET–PLUS(البيئي ذي يمك آزر ال ون الت ي أن يك وينبغ

ين ا ب ه عملي صر إثبات ة عن ة المحلي ي التنمي ال ف امج إدارة و األطف برن

  .اتيجيااسترهدفا ) MERET–PLUS(الموارد البيئية 

رزق في          مدرسة في    20تم تحديد   : اتيجية لتحقيق التآزر  استروضعت    المكتب القطري مناطق تنفيذ أنشطة سبل ال

وستستخدم األموال المقدمة من أحد المانحين ). MERET–PLUS(برنامج إدارة الموارد البيئية 

  .من القطاع الخاص

  2011نهاية 



  

 

6
 

W
F

P
/E

B
.1

/2
01

0/
7-

C
/A

dd
.1

 

  )2011–2007 (104300استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم منتصف المدة للبرنامج القطري إلثيوبيا 

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةواإلجراءاتاستجابة اإلدارة   جهة التنفيذ  التوصيات

ات       -6 وفير الوجب سبية لت ة الن ين األهمي ة لتعي إجراء دراس ى ب يوص

ق   المدرسية لبرنامج الغذاء مقابل التعليم في اتخاذ األسر          للقرار المتعل

ى المدرسة في           دائي إل يم االبت م في سن التعل بإرسال األطفال الذين ه

  .المناطق التي تعاني انعدام األمن الغذائي في إثيوبيا

يخطط المكتب القطري إلجراء دراسة عن نقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال في سن المدرسة                المكتب القطري

ة  وعن آثار ارتفاع أسعار األغذية    ال التغذوي ية في     . على احتياجات األطف ة المدرس وينبغي للتغذي

ى المدرسة وأن تتضمن             إثيوبيا ال إل  أن تشمل التأثير على قرار األبوين بخصوص إرسال األطف

  .عوامل من قبيل األثر التغذوي وفترة الترآيز والجوع القصير األجل

سمبر انون األول /دي آ

2010  

اظ  يجب تحسين عملية جمع بيان    -7 ات الرصد المستند إلى النتائج واالحتف

امج        ق لبرن ة للتطبي ات قابل دة بيان ي قاع ا ف يم   به ل التعل ذاء مقاب الغ

لزيادة االستفادة  ) MERET–PLUS(برنامج إدارة الموارد البيئية     و

  .منها من جانب اإلدارة

تخ    المكتب القطري ات واس دة بيان ل لوضع قاع صادر التموي د م ى تحدي ل عل دة يجري العم ي لقاع دير وطن دام م

ة          وارد البيئي امج إدارة الم راض برن ائج ألغ ى النت ة عل ز اإلدارة القائم ة تعزي ات بغي البيان

)MERET–PLUS (      ة ة الريفي ى     . في وزارة الزراعة والتنمي ة عل ات اإلدارة القائم وتجمع بيان

ة  ي التنمي ال ف امج األطف ائج لبرن ةالنت ذاء–المحلي يم الغ ل التعل من خالل ) CHILD-FFE( مقاب

وسيعتبر المكتب القطري هذه التوصية جزءًا . الرصد والتسجيل في قاعدة بيانات المكتب القطري

  .اتيجيته لتنمية قدرات الحكومةاسترمن 

سمبر انون األول /دي آ

2010  

ي      -8 دانيين ف د المي سؤولي الرص رادى م ارات ف اء بمه ب االرتق يج

امج   المكاتب الفرعية التابعة     امج        لتمكللبرن شطة برن نهم من رصد أن ي

ة   وارد البيئي امج )MERET–PLUS(إدارة الم ل   وبرن ذاء مقاب الغ

  .واإلبالغ عنهاالتعليم 

سمبر  .يـُخطط إلجراء مزيد من تدريب الراصدين الميدانيين  المكتب القطري انون األول /دي آ

2010  

ي   -9 دانيين ف وظفين المي ستمر للم دريب الم ى للت ة أعل الء أولوي يجب إي

ب  ة المكت دات    هيئ ستوى الوح ى م يم عل ة والتعل ال الزراع ي مج  وف

ديل           )الوريدا (اإلدارية دون اإلقليمية   دل تب اع مع  وذلك في ضوء ارتف

  .الموظفين وأهميتهم في تحقيق مستويات النواتج المطلوبة

وظفين عل                  المكتب القطري ة والمشروعات للم ى المستوى  يـُخطط إلجراء تدريب إضافي في مجال إدارة األغذي

امج إدارة       ) الوريدا(اإلقليمي وموظفي الوحدات اإلدارية دون اإلقليمية        ذ برن شارك في تنفي ممن ي

ى           ). MERET–PLUS(الموارد البيئية    دريب عل ين الت دريبي يجمع ب امج  وسيقدم برنامج ت   برن

  .األطفال في التنمية المحلية وإدارة األغذية

سمبر انون األول /دي آ

2010  

داد            ثمة حا  -10 ة وإع سألة تخزين األغذي جة إلى إيالء المزيد من العناية لم

  .الوجبات في المدارس

ات          ةاللوجيستيتعمل الوحدة     المكتب القطري  في المكتب القطري على تحديد نقاط التسليم والتخزين وستجمع البيان

ى       عوسيلي ذلك وض  .  الشائعة ةاللوجيستيالخاصة بالمشاآل    النظراء   خطة عمل وتوصيات تقدم إل

  .في األقاليم المختلفة

سمبر انون األول /دي آ

2010  



  

 

7 
W

F
P

/E
B

.1
/2

01
0/

7-
C

/A
dd

.1
 

  )2011–2007 (104300استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم منتصف المدة للبرنامج القطري إلثيوبيا 

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةواإلجراءاتاستجابة اإلدارة   جهة التنفيذ  التوصيات

ي       -11 سينات ف ة تح ة اإلثيوبي ري والحكوم ب القط دخل المكت ب أن ي يج

يم      ب التعل ا مكت ن به ي يعل ة الت ى الطريق ن عل ت ممك رب وق ن أق ع

  .المناقصة الخاصة بنقل األغذية إلى المدارس

    ).2 (3الخاصة بالتوصية  االستجابة انظربدأت العملية؛   المكتب القطري

ا   -12 ا دعم م خرائطه شاشة األوضاع ورس ل ه دة تحلي دم وح يجب أن تق

ة                نظم المعلومات الجغرافي أآبر للمكتب القطري بما في ذلك خرائط ل

ع   يراعى فيها مستوى الوحدات اإلدارية دون اإلقليمية      ومستوى الموق

ا ( ك ممكن ون ذل ث يك ة توضح )حي تعمالها بطريق ن اس ال ، ويمك  مج

ة      ات االجتماعي اخ، والبيان ي، والمن يش، والمجال الجغراف  -آسب الع

 برنامج إدارة الموارد البيئية االقتصادية األخرى المتراآبة على مواقع

)MERET–PLUS( امج يم  وبرن ل التعل ذاء مقاب ن الغ ددة م المح

  .خالل النظام العالمي لتحديد المواقع

شا       المكتب القطري ل ه ى مستوى الوحدات                تحصل وحدة تحلي ى المعلومات عل ا عل شة األوضاع ورسم خرائطه

، مما ُيستخدم باالقتران مع المعلومات الواردة من مصادر أخرى )الوريدا(اإلدارية دون اإلقليمية 

ة             وارد البيئي امج إدارة الم ذه الوحدات ألغراض برن داخل  )MERET–PLUS(لتحديد ه ، وبالت

وارد     امج إدارة الم ع برن ع مواق ة م ة    ) MERET–PLUS(البيئي ي التنمي ال ف امج األطف وبرن

د خصائص الوحدات           ). CHILD-FFE(الغذاء مقابل التعليم    –المحلية ى تحدي ويجري العمل عل

  .اإلدارية دون اإلقليمية من حيث هشاشة األوضاع فيها

  2010تموز /يوليو

ة       عند تصميم المرحلة التالية من       -13 ان اإلنتاجي بكة األم امج ش يجب  ،  برن

دعم    االهتمام بشدة بالنظر في مفهوم ربط التغذية المدرسية المشمولة ب

  .2011 بعد عام برنامج شبكة األمان اإلنتاجيةونشاط البرنامج 

ة               2009آب  /انتهى في أغسطس    المكتب القطري ان اإلنتاجي بكة األم امج ش ة من برن ة التالي دأ   . تصميم المرحل ويب

اير      انون   /البرنامج الجديد في ين اني   آ ة              . 2010الث ة االجتماعي شة الحماي د اتفق في سياق مناق وق

ة آخطوة    استرودور التغذية المدرسية على أن توضع        ى اتيجية للحماية االجتماعي امج و. أول  البرن

ومن المنتظر  . 2009آب  / في المنهاج الوطني للحماية االجتماعية الذي شـُكل في أغسطس         وعض

غذية والصحة والمياه أساس برنامج الحماية االجتماعية، وذلك        أن يشكل توفير خدمات التعليم والت     

  . والمرتبات التقاعدية بدون اشتراآاتبرنامج شبكة األمان اإلنتاجية إلى ةباإلضاف

سمبر انون األول /دي آ

2010  
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