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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

  نظزلل مقذمت للمجلس التنفيذي الىثيقتهذه 

ٔ  رزؼلق ثوؾزوْٓ ُوزٍ الْص٘ وخ    أعئلخ فٌ٘خلذِٗن قذ ركْى رذػْ األهبًخ أػعبء الوغلظ الزٗي  االرصوب  ثووْي ٖ    ئلو

 الوغلظ الزٌ ٘زٕ ث زشح كبف٘خ. دّسح قجل اثزذاء رلكأى ٗزن  ّٗ علأدًبٍ،  الوزكْسٗيثشًبهظ األغزٗخ الؼبلوٖ 

 :هذٗش شؼجخ ئداسح األداء ّالوغبءلخ  C. Kayeالغ٘ذ  2197-066513سقن الِبرف: 

 ئداسح الؼول٘بد: ،كج٘ش هغزشبسٕ الجشاهظ P. Rodriguesالغ٘ذ  2361-066513سقن الِبرف: 

 داء، فشع ئداسح األداء:هْي خ ئداسح األ M. Hassinen-Agoyaالغ٘ذح  3752-066513سقن الِبرف: 

 
رزؼلوق   أعوئلخ ئى كبًوذ لوذٗكن    ،الووإروشاد ْؽوذح دوذهبد   ل خاإلداسٗو  حالوغوبػذ  ،I. Carpitella ثبلغو٘ذح  االرصوب   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513)ثاسعب  الْصبئق الوزؼل خ ثأػوب  الوغلظ الزٌ ٘زٕ ّرلك ػلٔ الِبرف سقن: 
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 الخلفيت

فوٖ الؾوبٗووخ االعزوبػ٘ووخ ّشووجكبد األهوبى. ّثٌ٘وووب ٗؼووذ رووْف٘ش    البزنااام رشؽوت األهبًووخ ثِووزا الز ٘و٘ن االعووزشار٘غٖ لووذّس     -1

ُْ الْكبلخ الوكل خ فٖ الغبؽخ الذّل٘خ ثوِووخ روْف٘ش    البزنام الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ ّشجكبد األهبى الزضاهب ؽكْه٘ب ّطٌ٘ب، فاى 

 ي هغبػذح ثؼط هْاطٌِ٘ب ػلٔ رلج٘خ هزطلجبرِن هي الغزاء األعبعٖ.شجكبد األهبى للجلذاى الؼبعضح ػ

ّٗزعوي ر شٗش الز ٘٘ن اػزشافب ثكض٘ش هي الزؾذٗبد الٌبشئخ فٖ الغ٘بقبد الغ٘بعو٘خ ّاالعوزشار٘غ٘خ ّفوٖ ادز٘وبس الْعوبئل        -2

 البزناام  هجوبدساد كجوشٓ لزؾ ٘وق أُوذا       ارخزداالعزوبػ٘خ. ّقذ  الوالئوخ لز ذٗن الوغبػذح الغزائ٘خ كغضء هي ًُِظ الشجكبد

ّهي الو شس ػشظِب ػلؤ الوغلوظ فوٖ    األهبى ع٘بعخ شجكبد  رؾذٗشفٖ هغب  شجكبد األهبى؛ ّٗغشٕ فٖ الْقذ الؾبظش 

كغضء هي ًُِوظ   أى هي الوِن أى ٗ ِن الٌبط ػولَ فٖ ر ذٗن الوغبػذح الغزائ٘خ البزنام . ّٗشٓ 2012دّسرَ الغٌْٗخ فٖ عٌخ 

 الؾكْهبد ال ذسح ػلٔ ئقبهخ ُزٍ الشجكبد الزٖ رزعوي الوغبػذح الغزائ٘خ.ركزغت شجكبد األهبى، ّأى 

 ّرشد فٖ الوص ْفخ اعزغبثبد اإلداسح ّالزذاث٘ش الوزخزح لزٌ ٘ز رْص٘بد الز ٘٘ن.  -3
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 م االستزاتيجي لذور البزنام  في الحمايت االجتماعيت وشبكاث األمانالتقييالىاردة في لتىصياث لاستجابت اإلدارة 

 آخز مىعذ للتنفيذ استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

فٖ هغب  الؾوبٗخ  البزنام : رشك٘ض الغِْد الزٖ ٗجزلِب 0التىصيت 

 االعزوبػ٘خ ّشجكبد األهبى ػلٔ هضاٗبٍ الٌغج٘خ. ٌّٗجغٖ للزٌ ٘ؼ

أى ٗزعوي  2004الوضهغ ئعشاؤٍ لغ٘بعخ شجكبد األهبى لؼبم 

ثٌبء  البزنام ه بُ٘ن أّعغ ًطبقب للؾوبٗخ االعزوبػ٘خ ّْٗظؼ أدّاس 

ػلٔ هضاٗبٍ الٌغج٘خ. ٌّٗجغٖ للغ٘بعخ أى رششػ أُو٘خ رؾذٗذ الغشض 

ّالؾصبئل الوٌشْدح ّالششاكبد ّهؼبٗ٘ش الووبسعبد الغّ٘ذح. 

 – الؾوبٗخأال ُّْ  – للبزنام ٘غٖ ٌّٗجغٖ رْظ٘ؼ الغشض الشئ

ّلكي ٌٗجغٖ للغ٘بعخ أٗعب أى رؼزش  ثبألًشطخ الوالئوخ الشاه٘خ 

، فزإكذ ػلٔ الشّاثط هغ الجشاهظ األدشٓ. الزؼضٗضّ الْقبٗخئلٔ 

ٌّٗجغٖ أى ٗغزوش الزشك٘ض ػلٔ الوغبُوبد فٖ شجكبد األهبى 

لزشغ٘ل٘خ، ال بئوخ ػلٔ الغزاء ػي طشٗق األًشطخ الزشغ٘ل٘خ ّغ٘ش ا

ثبلٌغجخ لِزٍ األدّاس الوخزل خ.  البزنام ٌّٗجغٖ ر ذٗن أهضلخ ألًشطخ 

فٖ  البزنام ٌّٗجغٖ رؼو٘ن الزْعَ٘ الغ٘بعٖ هي أعل رؼضٗض دّس 

 هغب  شجكبد األهبى ّالؾوبٗخ االعزوبػ٘خ.

شؼجخ الغ٘بعبد 

ّالزخط٘ط 

 بدّاالعزشار٘غ٘

 روذ الوْاف خ.

صخ لشجكبد األهبى ػلٔ دّسح الوغلظ الغٌْٗخ لؼبم هي الو شس أى رؼشض الغ٘بعخ الوؾذ

هشبّسح هغ كض٘ش هي  2011؛ ّقذ ثذأ ئػذادُب، ّعزغشٓ فٖ ًْْٗ٘/ؽضٗشاى 2012

الوذساء ال طشٗ٘ي، ّهْي ٖ الوكبرت اإلقل٘و٘خ ّهْي ٖ الو ش، ّدجشاء دبسع٘٘ي. ّع٘زن 

ك٘ذ ػلٔ شجكبد فٖ شجكبد األهبى رْظ٘ؾب كبهال؛ ّع٘زْاصل الزأ البزنام رْظ٘ؼ دّس 

 .األهبى الزٖ رغزخذم أدّاد شزٔ للوغبػذح اإلًغبً٘خ ثبإلظبفخ ئلٔ ر ذٗن الغزاء ػًٌ٘ب

 

 2012ًْْٗ٘/ؽضٗشاى 

الزٌظ٘و٘خ. ٌٗجغٖ الجذء فٖ  البزنام : رٌو٘خ قذساد 1التىصيت 

ثبلٌغجخ لٌُِظ  البزنام ئؽذاس رغ٘٘ش رٌظ٘وٖ ٗشهٖ ئلٔ ثٌبء قذساد 

االعزوبػ٘خ. ٌّٗجغٖ أى ٗزْلٔ ق٘بدح ُزٍ  شجكبد األهبى ّالؾوبٗخ

الوجبدسح أؽذ كجبس الوذٗشٗي فٖ الو ش ٗذػوَ اعزشبسْٗى هي الو ش 

ّالوكزت اإلقل٘وٖ ّالوكزت ال طشٕ ؽغت الؾبعخ. ٌّٗجغٖ ّظغ 

دطخ لخوظ عٌْاد رشكض ػلٔ رشعوخ الغ٘بعخ ّاالعزشار٘غ٘خ ئلٔ 

ب الض بف٘خ الزٖ هوبسعخ ػي طشٗق هؼبلغخ الٌظن ّالؼول٘بد ّال عبٗ

 لْؽظذ فٖ ر شٗش الز ٘٘ن ُزا.

شؼجخ الغ٘بعبد 

ّالزخط٘ط 

 بدّاالعزشار٘غ٘

 روذ الوْاف خ.

هي الوؼزش  ثَ أى الزْص٘خ راد أُو٘خ ػلٔ كل هي الوغزْٓ الغ٘بعٖ ّالوغزْٓ 

هي ّكبلخ للوؼًْخ الغزائ٘خ ئلٔ ّكبلخ للوغبػذح  البزنام االعزشار٘غٖ. ّٗ زعٖ رؾْ  

زخذام طبئ خ ّاعؼخ هي الْعبئل الزٖ رغوؼ لَ ثبلغؼٖ ئلٔ أُذا  لشجكبد الغزائ٘خ اع

األهبى رزغبّص الؾوبٗخ. ّرغِن هجبدسح الٌ ذ ه بثل الزغ٘٘ش فٖ ئؽذاس الزغ٘شاد الوإعغ٘خ 

. ّعزٌشش أًشطخ الزذسٗت البزنام ّالؼول٘بر٘خ الالصهخ لزؼو٘ن ّعبئل الٌ ذ ّال غبئن دادل 

ل ثٌبء قذساد الوْي ٘ي ػلٔ ادز٘بس ّرصو٘ن ّرٌ ٘ز الْعبئل ّغ٘شُب هي األًشطخ هي أع

 .3الالصهخ لٌُِظ شجكبد األهبى، كوب ُْ هششّػ أدًبٍ ثبلٌغجخ للزْص٘خ 

 

 الزٌ ٘ز  ق٘ذ
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 م االستزاتيجي لذور البزنام  في الحمايت االجتماعيت وشبكاث األمانالتقييالىاردة في لتىصياث لاستجابت اإلدارة 

 آخز مىعذ للتنفيذ استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

فٖ  للبزنام . ٌٗجغٖ البزنام : رٌو٘خ قذساد هْي ٖ 2التىصيت 

الجذاٗخ أى ٗشكض ػلٔ هؾْ األه٘خ فٖ هغب  الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ ث٘ي 

لوْي ٘ي الشئ٘غ٘٘ي فٖ الو ش، ّالوكبرت اإلقل٘و٘خ، ّالوكبرت ا

ال طشٗخ، ّرٌو٘خ الْػٖ ثبلوصطلؾبد األعبع٘خ، ّاألطشا  

الشئ٘غ٘خ، ّهؼبٗ٘ش الووبسعبد الغّ٘ذح، ّاالدز٘بساد ّالو بٗعبد 

الشئ٘غ٘خ. ّهي الووكي فْس اعز شاس هشؽلخ ال ِن األعبعٖ ثز  

وؼشفخ هي أعل دػن ػول٘خ الزغ٘٘ش عِْد هز ذهخ لجٌبء الوِبساد ّال

 الوؼشّظخ فٖ الزْص٘خ الغبث خ.

 

شؼجخ الغ٘بعبد 

ّالزخط٘ط 

، بدّاالعزشار٘غ٘

 شؼجخ الجشاهظ

 روذ الوْاف خ.

غ٘بعخ شجكبد األهبى ّئصذاس ل ًص هؾذس عزغِن الوشبّساد الشاه٘خ ئلٔ ّظغ

الوْي ٘ي. ّٗشول  هزكشاد ػي "ك٘ ٘خ الؼول" فٖ صٗبدح الؼلن ثبلؾوبٗخ االعزوبػ٘خ ث٘ي

 الٌ ذ ه بثل الزغ٘٘ش رٌو٘خ ال ذساد هي أعل اعزخذام الْعبئل الغذٗذح فٖ ًُِظ شجكبد األهبى.

فٖ الجذاٗخ ػلٔ هؾْ األه٘خ فٖ هغب  الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ ث٘ي الوْي ٘ي  البزنام ع٘شكض 

عبد الشئ٘غ٘٘ي، ّرٌو٘خ ّػِ٘ن ثبلوصطلؾبد األعبع٘خ، ّاألطشا  الشئ٘غ٘خ، ّالووبس

. ّعزجز  فْس الزْصل ئلٔ فِن أعبعٖ عِْد ّالزٌبصالد الوزجبدلخ، ّاالدز٘بساد، الغ٘ذح

 هز ذهخ لجٌبء الوِبساد ّالوؼشفخ هي أعل دػن ػول٘خ الزغ٘٘ش كوب عبء فٖ الزْص٘خ.

ط دساعٖ لزذسٗت الوْي ٘ي، ّهي الو شس ًششٍ فٖ عجزوجش/أٗلْ  بٗغشٕ رصو٘ن هٌِ

 ػلٔ: البزنام ذسح الوذٗشٗي ّهْي ٖ . ّأُذافَ ُٖ رؾغ٘ي ق2011

  ٔعوغ الوؼلْهبد الغذٗذح أّ الؾبل٘خ ػي األهي الغزائٖ ّاألّظبع الزغزّٗخ ػل

ًؾْ ٗشاػٔ فَ٘ الْقذ الوٌبعت فٖ ع٘بقبد هخزل خ، ّرلك ثِذ  ص٘بغخ 

 ثشاهظ ػبل٘خ الغْدح؛

  رؾذٗذ االعزغبثبد الووكٌخ، ّثشاهظ الزصو٘ن ّاألداء، ّسصذ األداء ّال ٘بم

 ثبإلثالؽ؛

  ،الزشبّس هغ الؾكْهبد، ّّكبالد األهن الوزؾذح، ّالوٌظوبد غ٘ش الؾكْه٘خ

ّالششكبء اٙدشٗي فٖ هشاؽل هخزل خ هي دّسح الوششّػبد، ّرلك لعوبى 

 عزشار٘غ٘بد الؾكْه٘خ؛الغ٘بعبد ّاألّلْٗبد ّاالالوْاءهخ ّالزكبهل هغ 

  ّظغ ّرشغ٘ل طشق لزٌ ٘ز رؾْٗالد الٌ ذ ّال غبئن ػلٔ ًؾْ اعزشار٘غٖ ثٌبء

 ػلٔ رؾل٘الد شبهلخ لألّظبع ّاألعْاق.

 

 

 

 

  2012دٗغوجش/كبًْى األّ  

 

 

 

 

 

 

  2011عجزوجش/أٗلْ  

 (الوٌِبط ًشش)
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 م االستزاتيجي لذور البزنام  في الحمايت االجتماعيت وشبكاث األمانالتقييالىاردة في لتىصياث لاستجابت اإلدارة 

 آخز مىعذ للتنفيذ استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

فٖ هغب  الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ  البزنام : ّظغ عِْد 3التىصيت 

 للبزنام د األهبى فٖ هْقغ دادل الج٘ئخ الخبسع٘خ. ٌّٗجغٖ ّشجكب

صٗبدح اشزشاكَ فٖ هٌزذٗبد الغ٘بعبد ّالزٌغ٘ق ّرؼضٗض أدّاسٍ 

اإلٗغبث٘خ، ّالجٌبء ػلٔ أعبط هضاٗبٍ الٌغج٘خ؛ ّصٗبدح هؾْ األه٘خ؛ 

ّعوغ الشْاُذ ثوب فٖ رلك ئعشاء دساعخ هؼو خ ػي أهضلخ هي 

؛ البزنام لوز ذهخ األدشٓ الزٖ ٌٗ زُب أهشٗكب الالرٌ٘٘خ ّالجشاهظ ا

ّصٗبدح هِبساد الوْي ٘ي ػلٔ عو٘غ الوغزْٗبد؛ ّرٌ ٘ؼ الغ٘بعخ. 

ٌّٗجغٖ للوكبرت ال طشٗخ الزٖ لن رشزشك ثؼذ فٖ شجكبد األهبى 

فٖ الوٌصبد  البزنام ّالؾوبٗخ االعزوبػ٘خ أى رجذأ فٖ ئششاك 

د عذٗذح. ٌّٗجغٖ الْطٌ٘خ ال بئوخ، أّ الؼول هغ ششكبء إلقبهخ هٌصب

رؼجئخ هضٗذ هي الوغبُوبد غ٘ش الو ٘ذح ّهزؼذدح الغٌْاد هي أعل 

 دػن رلك الجشاهظ الزٖ رعطلغ ثِب الوكبرت ال طشٗخ.

شؼجخ الغ٘بعبد 

ّالزخط٘ط 

 ّاالعزشار٘غ٘بد

 

 

هكزت ؽلْ  هكبفؾخ 

 الغْع

 روذ الوْاف خ.

سٍ ّهضاٗبٍ الٌغج٘خ فٖ دػن ّأدّا البزنام عزْظؼ الغ٘بعخ الغذٗذح لشجكبد األهبى رغشثخ 

الٌظن الؾكْه٘خ لشجكبد األهبى ّاإلعِبم فٖ ًُِظ الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ، ّرلك هغ هشاػبح 

الوغوْػخ الغذٗذح هي الْعبئل الوزبؽخ. ّع٘شول ُزا رؾذٗذ أدّاس هخزلف ّعبئل الوغبػذح 

 الغزائ٘خ فٖ ًُِظ شجكبد األهبى.

٘غ ر ذٗوِب فٖ ّظغ الغ٘بعبد ّرٌو٘خ ال ذساد ق٘وخ الوغبُوخ الزٖ ٗغزط البزنام ٗذسك 

الالصهخ العزخذام ثشاهظ شجكبد األهبى ال بئوخ ػلٔ الغزاء. ّفٖ الْقذ الؾبظش رجز  

عِْد ث ٘بدح هكزت ؽلْ  هكبفؾخ الغْع الزٕ ٗزؼبهل هغ سؤعبء الذّ  ّالؾكْهبد، 

لِ٘ئبد الؾكْه٘خ األدشٓ ّالوذساء الزٌ ٘زٗ٘ي للغوبػبد االقزصبدٗخ اإلقل٘و٘خ فٖ أفشٗ ٘ب ّا

 فٖ أهشٗكب الالرٌ٘٘خ ّآع٘ب.

 

 2012ًْْٗ٘/ؽضٗشاى 

 (هؾذصخ)ع٘بعخ 

 

 الزٌ ٘ز  ق٘ذ

 

 

فٖ الوٌبعجبد الذّل٘خ لعوبى فِن دّسٍ ّهضاٗبٍ الٌغج٘خ كششٗك للزٌ ٘ز  البزنام ٗشبسك   

كبلخ ٌٗزذة هْي ٘ي لْ البزنام ّاعزشبسٕ ر ٌٖ فٖ هغب  شجكبد األهبى. ّهضب  رلك أى 

الزخط٘ط ّالزٌغ٘ق الزبثؼخ للششاكخ الغذٗذح هي أعل رٌو٘خ أفشٗ ٘ب، ّالغوبػخ االقزصبدٗخ 

 لذّ  غشة أفشٗ ٘ب، ّرلك دػوب للجشًبهظ الشبهل لزٌو٘خ الضساػخ فٖ أفشٗ ٘ب.

 الزٌ ٘ز ق٘ذ 

 

شؼجخ الؼالقبد هغ  

 الؾكْهبد الوبًؾخ

 "دبسطخ طشٗق لج٘ئخ هزغ٘شحقذهذ شؼجخ الؼالقبد هغ الؾكْهبد الوبًؾخ  2010فٖ 

(WFP/EB.1/2010/5-B/Rev.1) لضٗبدح هشًّخ الزوْٗل  البزنام أثشصد هٌبصشح

رؾغ٘ي  َشأً األهش الزٕ هيّئهكبً٘خ الزٌجإ ثَ ػي طشٗق هغبُوبد هزؼذدح الغٌْاد، 

 .البزنام الذػن لجشاهظ 

 الزٌ ٘ز ق٘ذ 
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 م االستزاتيجي لذور البزنام  في الحمايت االجتماعيت وشبكاث األمانالتقييالىاردة في لتىصياث لاستجابت اإلدارة 

 آخز مىعذ للتنفيذ استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

خ الوغبُوخ فٖ رطْٗش الٌظن الْطٌ٘خ للؾوبٗ :4التىصيت 

االعزوبػ٘خ. ٌٗجغٖ للوكزت ال طشٕ، ؽ٘ضوب ّعذد ؽبعخ ئلٔ 

الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ ّأر٘ؼ هغب  للوغبُوخ، أى ٗؾلل هب ٗغزط٘غ 

ػولَ لوغبػذح الؾكْهبد ػلٔ ئًشبء الٌظن ّرؾغ٘ي  البزنام 

أًشطزِب فٖ هغب  الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ ّشجكبد األهبى؛ ّهب رغزط٘غ 

؛ ّهب ُٖ األدّاس الزٖ ٗؾغي ُٖ ػولَ كغضء هي ارؾبداد أكجش

رشكِب ألطشا  أدشٓ راد ّالٗبد ّهِبساد أكضش هالءهخ. ٌّٗجغٖ 

لِزا الزؾل٘ل ث ذس اإلهكبى أى ٗشرجط ثْظغ االعزشار٘غ٘خ ال طشٗخ 

، ّأى ُٗغشٓ ثش بف٘خ ّثبلزؼبّى هغ الؾكْهبد ّاألطشا  للبزنام 

ٌ٘خ الشئ٘غ٘خ، ّأى ٗغزٌذ ئلٔ االعزشار٘غ٘بد ّالغ٘بعبد الْط

 ال بئوخ.

فشع رغل٘ن 

الوغإّل٘خ 

 ّالششاكبد

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽلْ  هكبفؾخ  هكزت

 الغْع

 روذ الوْاف خ.

هي شأى الوْاد ّاألدّاد اإلسشبدٗخ الزٖ ٗغشٕ ئػذادُب هي أعل الوكبرت ال طشٗخ أى 

رغبػذ ُزٍ الوكبرت ػلٔ رصو٘ن أًشطخ ّطٌ٘خ لزٌو٘خ ال ذساد ثبلزشبّس هغ الؾكْهبد، 

ّعزغزخذم رلك الوْاد ّاألدّاد أٗعب فٖ ئػذاد  ٌ٘خ، ّششكبء الزٌو٘خ.ّالوإعغبد الْط

االعزشار٘غ٘بد ال طشٗخ، ّالجشاهظ ال طشٗخ، ّالوششّػبد اإلًوبئ٘خ، ّالؼول٘بد الووزذح 

 لإلغبصخ ّاإلًؼبػ.

( رؼضٗض الولك٘خ الْطٌ٘خ للجشاهظ الزٖ 1ّاألُذا  الزٖ رزْدبُب أًشطخ رٌو٘خ ال ذساد ُٖ: 

 ( رؾغ٘ي ثشاهظ األهي الغزائٖ الزٖ رذاس ثبل ؼل ّطٌ٘ب. 2، لبزنام اٗغبػذُب 

 -( األّظبع االعزوبػ٘خ1ٗغشٕ ئػذاد ًِظ عذٗذ لزؾل٘ل ال غْاد الوإعغ٘خ ثؾ٘ش ٗشول: 

( ُ٘بكل رٌ ٘ز الجشاهظ. 3( الغ٘بعبد ّاالعزشار٘غ٘بد الْطٌ٘خ لألهي الغزائٖ؛ 2الغ٘بع٘خ؛ 

ضبًٖ ّالضبلش ثوب فٖ رلك ر ذٗن الوغبػذح الز ٌ٘خ. ػلٔ الوغبل٘ي ال البزنام ّع٘شكض 

، ثٌبء ػلٔ ًزبئظ رؾل٘الد ال غْاد، ثشاهظ لزٌو٘خ ال ذساد ثبلزؼبّى هغ البزنام ّع٘صون 

 الؾكْهبد.

ٗذػن هكزت ؽلْ  هكبفؾخ الغْع ّالوكبرت اإلقل٘و٘خ ّالْؽذاد الز ٌ٘خ الوكبرت ال طشٗخ فٖ 

 –ثوب فٖ رلك شجكبد لألهبى  –زائ٘خ ّرغزّٗخ هغبػذح الؾكْهبد ػلٔ رصو٘ن ثشاهظ غ

رغززة ششاكبد عذٗذح ّروْٗل عذٗذ هي صٌبدٗق الزوْٗل الشأع٘خ هضل الجشًبهظ الؼبلوٖ 

 لألهي الضساػٖ ّالغزائٖ.

 

 

  2011دٗغوجش/كبًْى األّ  

 

 

 

 

 

 

 

 الزٌ ٘ز ق٘ذ 

: ئعشاء رؾغ٘ي هزْاصل فٖ االلزضام ثوؼبٗ٘ش الؾوبٗخ 5التىصيت 

ٗؼول  البزنام ػ٘خ ّالووبسعبد الغ٘ذح. ّثبلٌظش ئلٔ أى االعزوب

ػلٔ ئظ بء الطبثغ الوإعغٖ ػلٔ رٌو٘خ ال ذساد ثبلٌغجخ لشجكبد 

األهبى ّالؾوبٗخ االعزوبػ٘خ، فٌ٘جغٖ لل ٘بدح أى رشكض ػلٔ سصذ 

آصبس الجشاهظ ًّْػ٘زِب ّف ب لوإششاد الووبسعبد الغّ٘ذح الزٖ 

الغ٘بعبد  شؼجخ

ّالزخط٘ط 

، بدّاالعزشار٘غ٘

 شؼجخ الجشاهظ

 روذ الوْاف خ.

للشصذ ّاإلثالؽ ػلٔ ًؾْ فؼب  ػي طشٗق رصو٘ن دّس  أعبعًب الوؾذصخعزعغ الغ٘بعخ 

ّشجكبد األهبى، ّششػ كْى الوغبػذح الغزائ٘خ  فٖ هغب  الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ للبزنام 

رؾ ٘ ِب فٖ  البزنام عضءا هي شجكخ لألهبى، ّهب ُٖ األُذا  الزٖ ٌٗجغٖ لوشبسكخ 

 

 2012ًْْٗ٘/ؽضٗشاى 

  (الوؾذصخ)الغ٘بعخ  
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 م االستزاتيجي لذور البزنام  في الحمايت االجتماعيت وشبكاث األمانالتقييالىاردة في لتىصياث لاستجابت اإلدارة 

 آخز مىعذ للتنفيذ استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

الجشاهظ ال طشٗخ. ٌّٗجغٖ للشصذ رشرجط ثبإلثالؽ ػي الوششّػبد ّ

فٖ هغب  الووبسعخ  البزنام أى ٗشاػٖ الذسّط الوٌجض خ ػي دّائش 

ّغ٘ش رلك هي ًظن ئداسح الوؼشفخ. ٌّٗجغٖ لل ٘بدح ثٌبء ػلٔ ُزا 

الشصذ أى رؼذ  الٌظن ّالؼول٘بد ّالوْاسد هي أعل رؼضٗض هغبُوخ 

شٗخ. ٌّٗجغٖ ػلٔ الوغزْٗبد الؼبلو٘خ ّاإلقل٘و٘خ ّال ط البزنام 

ئعشاء ػول٘بد دبسع٘خ لز ٘٘ن الزأص٘ش ػٌذ رؾذٗذ الوإششاد ّعوغ 

 الج٘بًبد.

شجكبد األهبى ًّظن الؾوبٗخ االعزوبػ٘خ. كوب عزصف الغ٘بعخ الغذٗذح ك٘ف ٗوكي اعزخذام 

ّشجكبد األهبى ػلٔ  هغوْػبد أّ عالعل هي الْعبئل لزؾ ٘ق أُذا  الوغبػذح الغزائ٘خ

 ًؾْ فؼب .

ّعبئل شزٔ رغزخذم فٖ شجكبد األهبى فٖ عزخ ثلذاى، ّرلك  االظطالع ثز ٘٘ن رأص٘شٗغشٕ 

هي أعل صٗبدح الوؼبس  ؽْ  رصو٘ن الْعبئل للوغبػذح الغزائ٘خ فٖ ئطبس شجكبد األهبى؛ 

 .2012ّعززبػ الٌزبئظ فٖ عٌخ 
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