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مذكزة للمجلس التنفيذي

ىزه الٌثْمخ ممذمخ للمجلس التنفْزُ للنظش
رذعُ األمبوخ أعضبء المجلظ الزٔه قذ ركُن لذٍٔم أعئلخ فىٕخ رزعلق ثمحزوُِ ٌوزي الُقٕ وخ إلوّ االرصوب ثموُي ٓ
ثشوبمج األغزٔخ العبلمٓ المزكُسٔه أدوبي َٔ ،ضل أن ٔزم رلك قجل اثزذاء دَسح المجلظ الزى ٕزْ ث زشح كبفٕخ.
مذٔش ،شعجخ إداسح األداء َالمغبءلخ:

الغٕذC. Kaye :

سقم الٍبرف:

066513-2197

كجٕش مغزشبسْ الجشامج إداسح العملٕبد:

الغٕذP. Rodrigues :

سقم الٍبرف:

066513-2361

سئٕظ فشع إداسح األداء:

الغٕذK. Owusu-Tieku :

سقم الٍبرف:

066513-3018

مُي خ إداسح األداء ،فشع إداسح األداء:

الغٕذحM. Hassinen-Agoya :

سقم الٍبرف:

066513-3752

ٔمكوىكم االرصوب ثبلغوٕذح  ،I. Carpitellaالمغوبعذح اإلداسٔوخ لُحوذح دوذمبد الموترمشاد ،إن كبووذ لوذٔكم أعوئلخ رزعلوق
ثإسعب الُقبئق المزعل خ ثأعمب المجلظ الزى ٕزْ َرلك علّ الٍبرف سقم.(066513-2645) :
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الخلفْخ
-1

رعوووشذ ٌوووزي الُقٕ وووخ سد اإلداسح علوووّ رُصوووٕبد ر ٕوووٕم الحبفطوووخ ال غشٔوووخ للمغوووبعذح الزوووٓ ٔ وووذمٍب الجشنااابم لزشوووبد
(.)2009-2003
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َرعشة األمبوخ عه ر ذٔشٌب للزُصٕبد المزعل خ ثبلحبفطخ الجشوبمجٕخ الم جلخ للجشنبم فٓ رشبدَ .ثبلزشبَس مو الجٍوبد
المعىٕخ ،عٕجذأ المكزت ال غشْ عملٕخ اعزشارٕجٕخ قغشٔخ لمعبلجوخ العُامول الزوٓ رجوٕه أوٍوب رحوذ موه أداء الجشنابم َ .عوٕعمل
المكزت ال غشْ أٔضب م الجٍبد المعىٕخ لزعضٔض ششاكبرً لغشذ رحغٕه الك بءح الزشغٕلٕخ َأَجً الزضبفش.
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4

سد اإلداسح علَ التٌصْبد الٌاسدح فِ التمشّش المٌجز عن تمْْم الحبفظخ المطشّخ لتشبد ()2002-2003
جيخ التنفْز

التٌصْبد

استجبثخ اإلداسح ًاإلجشاء المتخز

المٌعذ النيبئِ
للتنفْز
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علااَ المبتاات المطااشُ ًةااا سرّاااخ ًاسااتشاتْجْخ لماااْخ ًاةااحخ للحبفظاااخ

المكزت ال غشْ

عٕجذأ المكزت ال غشْ عملٕخ االعزشارٕجٕخ ال غشٔخ ثذعم مه المكزت اإلقلٕموٓ

المطشّاااخ الشااابملخ ،علاااَ هذ تتخلاا ىااازه الشرّاااخ ًااساااتشاتْجْخ اا عملْااابد

َشووعجخ إداسح األداء َالمغووبءلخَ .عوووزجىّ االعووزشارٕجٕخ علوووّ الخجووشح َرحوووذد

المبتت المطاشُ ًتنْاش الماشاساد الجشنبمجْاخ ًتخااْو الماٌاسد ،ثزْاخ تعزّاز

المضأب الىغجٕخ للجشنبم فٓ دعم الحكُموخ لزحغوٕه األموه الغوزائٓ َالزغوزَْ.

األثاااش ًااساااتذامخٔ .ىجغوووٓ لكجوووبس موووُي ٓ المكزوووت ال غوووشَْ ،العوووٕمب الموووذٔش

َرزمشوّ العملٕووخ م و إعووبس عموول األمووم المزحووذح للمغووبعذح اإلومبئٕووخ َعووزشكض

ال غووشَْ ،وبئووت المووذٔش ال غووشَْ ،سحعووبء الُحووذاد ،أن ٔشووبسكُا فووٓ عملٕووخ

علّ إعبدح رمُض الجشنبم َرُجًٕ ثشامجً.

ُٔوُٕ/حضٔشان 2011

َض االعزشارٕجٕخ م كجبس المذساء فوٓ الُحوذاد الز ىٕوخ فوٓ المكبروت اإلقلٕمٕوخ
َالم ش الشئٕغٓ ،كٓ ركُن عملٕبد االوخشاط َاقعٕخ َقبثلخ للزى ٕوز .كموب ُٔصوّ
ثبلزشبَس م الجٍوبد المعىٕوخ الشئٕغوٕخ ،ثموب فوٓ رلوك الحكُموخََ ،كوبالد األموم
المزحووذح األدووشَِ ،الجٍووبد المبوحووخ الاىبئٕووخ َالمزعووذدح األعووشا َ ،المىطمووبد
غٕش الحكُمٕخ ،لضومبن الغوبث الوُاقعَٓ ،األٌمٕوخَ ،الزىغوٕقَُٔ .صوّ ثزوُفٕش
الزٕغٕش الخبسجٓ لضمبن حغه رشاثظ العملٕخ.
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علَ المبتت المطشُ استحذاث ني لإلداسح ّاذعم تنفْاز ااساتشاتْجْخ ًتحمْاك

اعزعشذ المكزت ال غشْ رىطٕموً فوٓ ُٔوٕوُ/حضٔوشان 2010؛ َموه المضمو

دٔغوووووومجش/كووووووبوُن األَ

الشرّااخ ،ماان لاان ةاامبذ تببما عملْااخ اتخاابر المااشاساد علااَ امتااذاد الحبفظااخ

إجشاء اعزعشاذ آدش رمشٕب م عملٕخ رخغٕظ االعزشارٕجٕخ (اوطوش الزُصوٕخ

2010

المطشّخ ثأ مليب .إن ارغبع وغبق ال شاساد َالزحذٔبد علّ امزذاد كول العملٕوبد

َ .)4وووزج عووه االعووزعشاذ رحغووٕىبد فووٓ عووذد َوُعٕووخ المووُي ٕه لضوومبن

ٔزغلت وٍجًب لإلداسح ٔزغوم ثبلُضوُ َٔ ،عوضص موه االعوزجبثخ للغلجوبد المٕذاوٕوخ،

ووبئجٕه للموذٔش ال غوشَْٔ .عٍوذ

َٔزووٕل للمكزووت ال غووشْ الزكٕووف موو االحزٕبجووبد المزغٕووشحَٔ ،ووىٍ

ثبل عبلٕووخ

المكزت ال غشْ

الزى ٕز المٕغش لعملٕبد الجشنبم رحذ إشوشا

الٍٕكل الالمشكضْ الجذٔذ ثمعطم قشاساد العملٕبد إلّ المٕذان.

َثبلك بءح الزشغٕلٕخَُٔ .صّ ثبرخبر عذد مه الزذاثٕش المحذدح ٌَٓ:
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جيخ التنفْز

التٌصْبد

استجبثخ اإلداسح ًاإلجشاء المتخز

المٌعذ النيبئِ
للتنفْز

(أ)

َضوو إعوووبس م صووول ٔحوووذد الجٍوووخ المغوووتَلخ عوووه ال وووشاساد االعزٕبدٔوووخ
َاالعزاىبئٕخ َاألعشا

ٔجوووشِ االوزٍوووبء موووه ار بقوووبد المغوووزُِ المٕوووذاوٓ مو و الىطوووشاء الحكوووُمٕٕه

الزٓ ٔىجغٓ إثالغٍب ثٍزي ال شاساد.

(ب) مووىل المضٔووذ مووه المغووتَلٕبد ،فووٓ يوول اإلشووشا
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سد اإلداسح علَ التٌصْبد الٌاسدح فِ التمشّش المٌجز عن تمْْم الحبفظخ المطشّخ لتشبد ()2002-2003

َالشوووشكبء الزى ٕوووزٕٔهَ .رعوووضص قوووذسح الشوووشكبء؛ َٔموووُ ٌوووزا موووه مٕضاوٕوووبد
ركبلٕف الزشغٕل المجبششح األدشِ للعملٕبد.

المىبعووت مووه أحووذ كجووبس

المذساء ،إلّ المكبرت ال شعٕخ َالعٕمب مكزت أثٕشٓ فٓ ششق رشبد.
(ج) إعوووذاد عملٕوووخ لزخغوووٕظ العمووول الغوووىُْ رزغوووم ث وووذس أكجوووش موووه الز صوووٕل

روم إعوذاد دغوخ عمول عووىُٔخ فوٓ فجشأوش/شوجبط 2010؛ َعوٕجشِ اعووزعشاذ
مىزصف المذح فٓ عجزمجش/أٔلُ .2010

َالزكبمولَ ،رصوف األوشووغخ الشئٕغوٕخَ ،األدَاسَ ،المغووتَلٕبد ثموب ٔك وول
اإلسشبد َالزمكٕه لمذساء المكبرت ال شعٕخ.

(د)

َض و اعووزشارٕجٕخ لضوومبن رووُافش عووذد كووب

مووه المووُي ٕه ،ثمووب ٔشاعووٓ

مزغلجوبد الشاحووخ َاالعووزجمب َمووب إلٍٕوبَٔ ،ك وول رمزو المووُي ٕه ثطووشَ
مىبعجخ للمعٕشخ َالعمل.

-3

ّنجزااِ اسااتعشال تبلفااخ تنفْااز األنشااطخ الجشنبمجْااخ هثناابء ًةااا ااسااتشاتْجْخ

المكزت ال غشْ

المطشّخ للجشنبم فِ تشبد ،ثزْخ لفض التببلْف المشتفعخ لتنفْاز المشاشًعبد

ٔضم المكزت ال غشْ اعزعشاذ إمكبوٕوخ دموج ثعو

العملٕوبد ثحلوُ وٍبٔوخ

عب ( 2011اوطش الزُصٕخ .)7

دٔغوووووومجش/كووووووبوُن األَ
2011

فْيبُٔ .صّ ثإجشاء اعزعشاذ شبمل للحبفطخ لزحذٔذ المجبالد الزٓ ٔمكه فٍٕوب
رح ٕق رضبفش الزكبلٕف ،مال رجمٕ األوشغخ فٓ مىبعق أصغشَ ،مب إلّ رلك.
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ثاابلنظش ىلااَ ةااخبمخ الحبفظااخ ًتعمْااذىب فاابذ علااَ المبتاات المطااشًُ ،المبتاات

المكزت ال غشْ

رمشووٕب م و عملٕووخ رخغووٕظ االعووزشارٕجٕخ ،عٕغووزعشذ المكزووت ال غووشْ مووشح

اإلللْمااًِ ،الممااش الشئْاااًِ ،ةااا تحذّااذ ًاةاال لعنبصااش الااذعم ًالمااابنذح

قبوٕخ رىطٕمً فٓ عب  2011كٓ ٔزىبعت الٍٕكل الُيٕ ٓ م الٍٕكل الزشوغٕلٓ

التمنْخ المطلٌثخ من المبتت اإلللْمِ ًالمماش الشئْااًِ ،ىّانء لااب ه جاش مان

المغلُة لزى ٕز االعزشارٕجٕخ.

مبُٔ/أٔبس 2011

ااىتمااابا ثباتْبجااابد التٌنْاااف ًتنااابًة الماااٌنفْن ،لفااامبذ تنفْاااز الحبفظاااخ
ًىداستيب ثاٌسح سلالخ.
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سد اإلداسح علَ التٌصْبد الٌاسدح فِ التمشّش المٌجز عن تمْْم الحبفظخ المطشّخ لتشبد ()2002-2003
التٌصْبد

استجبثخ اإلداسح ًاإلجشاء المتخز

جيخ التنفْز

المٌعذ النيبئِ
للتنفْز
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ّنجزااِ تعزّاااز نظااام المبتاات المطاااشُ ًمعااابّْشه للنيااٌل ثبلبفااابءح التشااازْلْخ

المكزت ال غشْ

ًتذعْم الجشام  .رُاجً الحبفطخ ال غشٔخ دلٕغوبً مع وذاً موه الزحوذٔبد الزشوغٕلٕخ،

ثمجووشد إعووذاد َقٕ ووخ االعووزشارٕجٕخ ال غشٔووخ ،عووٕىطم المكزووت ال غووشْ حل ووبد

مبسط/آراس 2011

عمل للزى ٕز م الششكبء.

َاالحزٕبجوبد الز ىٕوخَ ،المزغلجووبد اإلثالغٕوخَ .رعضٔووضاً للك وبءح فووإن موه الُاجووت
إسعوووبء وطوووم َمعوووبٕٔش ثغوووٕغخ لالرصوووبالدَ ،الجشمجوووخَ ،الشصوووذَ ،اإلثوووال ،
َإعالع كل َحذاد الجشنبم

ٔجووشِ حبلٕووب رى ٕووز ر ٕووٕم مشووزش َ ،رووذسٔت علووّ الشصووذ َالز ٕووٕمَ ،الشصووذ

َالجٍوبد المعىٕوخ علٍٕوبَٔ .ىجغوٓ أن ركوُن الوىطم

مبسط/آراس 2011

المغز ل لمب ثعذ الزُصٔ َالىٍج المُحذح.

اإلداسٔخَ ،المبلٕخَ ،الجشوبمجٕوخ مىغو خ َمجمةعوخ لوذعم العملٕوبد الك وُءح الرخوبر
ال شاساد َل ٍم الم بٔضبد الالصمخ.
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علااَ المبتاات المطااشُ هذ ّفااا نيجابم منتظمابم مااا يااش بئو الشئْاااْْن ،لتعزّااز

المكزت ال غشْ

رزمشّ ٌوزي الزُصوٕخ مو ٌوذ

ضومبن أن ارغوبق ثوشامج الجشنابم مو َسقوخ

عنلاابد الشااشا خً ،التببم ا ً ،التناااْك مااا الحبٌمااخٌ .ىووب حبجووخ أٔض وبً إلووّ

اعووزشارٕجٕخ الحووذ مووه ال ووش فووٓ رشووبد َإعووبس عموول األمووم المزحووذح للمغووبعذح

اعووزشارٕجٕخ سفٕعووخ المغووزُِ رك وول اوخووشاط الحكُمووخ َالزضامٍووبَٔ .شوومل رلووك

اإلومبئٕخَٔ .زضومه ٌوزا إشوشا الحكُموخ علوّ مغوزُٔبد عبلٕوخ دوال عملٕوخ

إجوووشاء حوووُاس صوووشٔل موو كجوووبس المغوووتَلٕه الحكوووُمٕٕهَ ،إعوووبدح الصووولخ ثوووٕه

االعزشارٕجٕخ ال غشٔخ َرغُٔش رذدالد الجشنبم .

ُٔوُٕ/حضٔشان 2011

الجشناابم ََصاسح الزخغووٕظ َالشووتَن االقزصووبدٔخ الزووٓ رضووغل ثووذَس رىغووٕ ٓ.
َمه الُاجت أال ٔىصت الزشكٕض علّ فكشح "مبرا رغزغٕ أن ر ُ ثً مه أجلوٓ"
ثل علّ فكوشح "موبرا ٔمكوه أن وىجوض معوبً"َ ،كٕوفَ .ثم وذَس الجشنابم اعوزخذا

عٕض المكزوت ال غوشْ دغوخ عمول مشوزشكخ مو َصاساد الزخغوٕظ َالزعلوٕم

ٌٕبكل الزىغٕق ال بئمخ الزبثعخ لألمم المزحذح كمىزذِ لزٕغٕش رلك.

َالضساعخ َالشتَن االجزمبعٕوخَ ،مىطموخ األغزٔوخ َالضساعوخ َثشووبمج األموم
المزحووذح اإلومووبئٓ َالُٕوٕغ وٕف َالُٕوٕغووكُ َمىطمووخ الصووحخ العبلمٕ وخ َالجىووك
الذَلٓ.
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التٌصْبد

جيخ التنفْز
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علَ المبتت المطشُ هذ ّاتعشل نطبق األنشطخ ًمحتٌاىبً ،ىمببنْاخ دمجياب

وطشا لزع ذ الجٕئخ الزشغٕلٕخ ،فإن علّ المكزوت ال غوشْ أن ٔكوُن مغوزعذاً لجوذء

أكزووووووُثش/رشووووووشٔه األَ

المكزت ال غشْ

ةمن العملْبد ً زلك علَ امتذاد فئبد الجشام ً .سْايم رلك فِ ةامبذ ثاز

عملٕبد مزعذدح اعوزجبثخ الحزٕبجوبد الغوُاس َ .عوزىزٍٓ جمٕو المشوشَعبد

2011

جياااٌد مش ااازح لتحمْاااك هداء ًنتااابئ علاااَ مااااتٌٍ سفْاااأُ .صوووّ ثوووإجشاء

الشاٌىوووخ فوووٓ دٔغووومجش/كوووبوُن األَ َ ،2011موووه قوووم عٕغوووزعشذ المكزوووت

اعووزعشاذ سعوومٓ ضوومه العملٕووبد َعلووّ امزووذادٌب ثووذعم مووه المكزووت اإلقلٕمووٓ

ال غوووشْ الحبلوووخ كجوووضء موووه عملٕوووخ االعوووزشارٕجٕخ ال غشٔوووخ َرعضٔوووض أَجوووً

َالم ش الشئٕغٓ ثمشبسكخ الحكُمخ ََكبالد األمم المزحذح األدشِ لضومبن و ول

الزضبفش كلمب كبن ممكىب.

WFP/EB.2/2010/6-A/Add.1

سد اإلداسح علَ التٌصْبد الٌاسدح فِ التمشّش المٌجز عن تمْْم الحبفظخ المطشّخ لتشبد ()2002-2003

رُقعبد َاقعٕخ إلّ الجٍبد المعىٕخ َلزح ٕق الملكٕخ َالز جل.
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ّحتاابا المبتاات المطااشُ ىلااَ مٌنااف عنلاابد عبمااخ رُ ماانىند سفْعااخ لنم ا
صااٌسح الجيااٌد الطْجااخ التااِ ّجاازليب الجشناابم ًلبااِ تحظااَ اااباد الطااٌاس

المكزت ال غشْ

اعزخذ المكزت ال غشْ اعزشبسٔب كمُيف إعال فٓ أَائول عوب َ .2010روم

وووووُفمجش/رشووووشٔه الاووووبوٓ

إوشبء َيٕ خ مىز رلك الحٕه َلم رىزً عملٕخ الزُيٕف ثعذ.

2010

الميمخ ثبانتجبه الببفِ .عٕك ل رلوك ر وبدْ المعلُموبد المغلُعوخ َثوس الشعوبئل
ضعٕ خ الزىغٕق عه دَس الجشنبم َجٍُدي الغٕجخ ،م المغبٌمخ فٓ الُقذ راروً
فٓ رغلٕظ الضُء علّ حبلخ األمه الغوزائٓ َاحزٕبجوبد المغوبعذاد فوٓ صو ُ
المجمُعبد الغكبوٕخ المضٕ خ فٓ ششق رشبد َمىغ خ الغٍل.
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