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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنويت
 

 01/6/1100-6روما، 

 

 تقاريز التقييم

 األعمال جدول مه 7 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للعلم*  

 على اإلدارة رد بشأن إجزائيت مذكزة
 دعم أثز تقييم عه الموجز التقزيز توصياث
 ديفوار كوث في المدرسيت للتغذيت البزنامج

 

 

 

 

 

 

* ٗفقًب ىقزاراد اىَجيس اىزْفٞذٛ ثشأنُ اىزيأٞٞز ٗاارارح اىزأٜ اػزَأيد فأٜ اىأيٗرح اىيأْ٘ٝخ ٗاىأيٗرح اىؼبرٝأخ          

 ذا طيأت حدأي    اادبطخ ْٝجغٜ ػأيً ٍْبششأزٖب      ، فإُ اىَ٘ض٘ػبد اىَقيٍخ ىيَجيس ىيؼيٌ 2000ٗاىثبىثخ ىؼبً 

يس ػيٚ اىطيت ػيٚ حسبس حُ اىَْبششخ رزفق حػضبء اىَجيس ذىل رذيٝيًا شجو ثياٝخ اىيٗرح ٗٗافق رئٞس اىَج

  ٍغ ا سزخياً اىييٌٞ ى٘شذ اىَجيس.

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن 

 (http://www.wfp.org/eb)نرتنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذوة العاملي 
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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 مقدمت للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقت هذه 

ٚ  رزؼيق ثَذزأ٘ٙ ٕأذٓ اى٘قٞقأخ    حسئيخ فْٞخىيٌٖٝ شي رنُ٘ ريػ٘ األٍبّخ حػضبء اىَجيس اىذِٝ  ا رصأبه ثَأ٘يفٜ     ىأ

 اىَجيس اىزْفٞذٛ ثفززح مبفٞخ. رٗرحشجو اثزياء  ذىلحُ ٝزٌ  ٗٝفضوحرّبٓ،  اىَذم٘رِٝثزّبٍج األغذٝخ اىؼبىَٜ 

 ٍيٝز شؼجخ  رارح األراء ٗاىَيبءىخ:  C. Kayeاىيٞي  -2112066513رشٌ اىٖبرف: 

 
 ٌ رزؼيأق   حسأئيخ  ُ مبّأذ ىأيٝنٌ    ،اىَأترَزاد ٘دأيح دأيٍبد   ى خاارارٝأ  حاىَيأبػي  ،I. Carpitella ثبىيأٞيح  ا رصأبه  َٝنأْن

 .(2645-066513)ثإرسبه اى٘قبئق اىَزؼيقخ ثنػَبه اىَجيس اىزْفٞذٛ ٗذىل ػيٚ اىٖبرف رشٌ: 
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 ىؼبًىيَجيس اىزْفٞذٛ اىيٗرح اىيْ٘ٝخ  حقْبء اجزَبع ٍبئيح ٍيزيٝزح رقبرٝز اىزقٌٞٞ اىَقيٍخ  ىٚ ،ٍبٝ٘/حٝبر 12ّ٘ششذ ًٝ٘   -1

 .ىيزغذٝخ اىَيرسٞخ فٜ م٘د رٝف٘ار البزنامجّزبئج ٗر٘صٞبد رقٌٞٞ حقز رػٌ ، 2011

ٕبٍأخ ٍأِ اىْزأبئج. غٞأز حّأٔ ثيأجت اىذبىأخ         ، ٗاسزخيصأذ ررٗسأبً  ديأْبً  اىز٘صٞبد اسزقجب ًَ البزنامجٗشي اسزقجيذ  رارح   -2

فأٜ ذىأل اى٘شأذ اىَشأبرمخ      ٝزيِفٜ حػقبة ّش٘ة حػَبه اىؼْف ثؼي ا ّزخبثبد، ىٌ  2010اىيبئيح ٍْذ رٝيَجز/مبُّ٘ األٗه 

 اىَ٘صٚ ثٖب.اىنبٍيخ ٍغ اىْظزاء ىز٘ىٜ رْفٞذ ااجزاءاد 

ٗريرك اارارح اىزذيٝبد ٗاىفزص اىزٜ ْٝط٘ٛ ػيٖٞب اىَ٘شأف اىيٞبسأٜ اىجيٝأي فأٜ مأ٘د رٝفأ٘ار ٗسأ٘  رشأبرك فأٜ            -3

ثْأبء شأأزامبد ٍأغ اىيأأيطبد اىجيٝأأيح ثَجأزر حُ ٝيأأَخ اىَ٘شأأف ثأذىل، ثٖأأي  ٗضأغ ثزّأأبٍج جيٝأأي ىيزغذٝأخ اىَيرسأأٞخ ىنأأ٘د       

 ىٖذا اىجزّبٍج. ّزبئج ٗر٘صٞبد رقٌٞٞ األقز ٕذا حسبسًب شنورٝف٘ار. ٗسز

ٍأغ ثزّأبٍج اىزغذٝأخ اىَيرسأٞخ اىجيٝأي،      ثأبىزااٍِ  رقززح األٍبّخ  رجبء اىَْبششخ ثشنُ اىزقٌٞٞ  ىأٚ ٍ٘ػأي  دأق ٗثذثٖأب     ٗ  -4

 .2012ىؼبً ىيَجيس اىَز٘شغ حُ ُٝؼزض ػيٚ اىيٗرح اىؼبرٝخ األٗىٚ 
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