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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوو هوذه الوثيقوة إلوى االتصوا بموويفي
برنامج األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
نائووووووي الموووووودير التنفيووووووذي إلدارة العالقووووووا

السيد أمير عبد هللا

رقم الهاتف066513- 2401:

الخارجية ،ومدير اإلدارة العامة:
نائووي الموودير التنفيووذي ،وموودير مكتووي حلووو

السيدة S. Sisulu

رقم الهاتف066513- 2005:

مشكلة الجوع:
نائي المدير التنفيذي إلدارة العمليا :

السيد R. Lopes da Silva

رقم الهاتف066513- 2200:

رئووويس الشووو ون الماليوووة بالنيابوووة والمويوووف

السيد S. O’Brien

رقم الهاتف066513- 2682:

المس و عن إدارة تسيير الموارد والمساءلة:
مدير شعبة إدارة األداء والمساءلة:

السيد C. Kaye

رقم الهاتف066513- 2197:

مستشووووووووار البووووووووورامج ،شوووووووووعبة إدارة األداء

السيدة K. Oppusunggu

رقم الهاتف066513- 3068:

والمساءلة:
يمكنكم االتصا بالسيدة  ،I. Carpitellaكبيرة المساعدين اإلداريين لوحودة دودما المو تمرا  ،إن كانوت لوديكم أسوئلة
تتعلق بتوفير الوثائق المتعلقة بأعما المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم.(066513-2645) :
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الخلفية
-1

تعرض هوذه الوثيقوة رد اإلدارة علوى التوصويا الوواردة فوي تقريور التقيويم السونوي لعوا  1111واإلجوراءا المممو
اتخاذها لتنفيذ تلك التوصيا  .وتستند الوثيقة إلى الردود المفصَّلة بشأن التقييما االستراتيجية لعا .1111

-1

وسوف توجه األمانة مميداً من االهتما لتحسين الترابط والتضافر بين األنشطة والبرامج ومو الشوركاء بضورض رفو
مستو كفاءة البرنامج وفعاليته .وتقر األمانة باألهمية الحاسمة التي ينطوي عليها تحديد أولويا األنشطة مون أجول تحقيوق
أفضل استخدا للموارد الشحيحة ،وتعرب عن التمامها باالستثمار في البحو وتحليول األمون الضوذائي وتحسوين نظموم الرصود
والتقييم باعتبارها السبيل للنهوض بقاعدة أدلة البرمجة.

-3

وتعرب األمانة عن تقديرها للجودة الفائقة التي تتسوم بهوا التقييموا التوي أظجريوت فوي عوا  1111وتعتورف بمسواهمتها
الكبيرة في القرارا المتعلقة بتدبير الموارد وزيادة فعالية نظمم اإلدارة.
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استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في تقرير التقييم السنوي لعام 2100
التوصيات

جهة التنفيذ

التوصية  :0إليجاد حلقة حميدة تقو فيها البرامج المحددة جيدا والتي

استجابة اإلدارة واإلجراء المتخذ

الموعد النهائي للتنفيذ

موافقة.

تشمل طرق العمل الجديدة باجتذاب الشركاء والتمويل ،وتظنفذ بكل الخبرة

حدد استعراض منتصف المدة لخطة البرنامج االستراتيجية ( )1113-1112التق ُّد

والمهارا الضرورية ،وتحقق النتائج على المستو المطلوب ،فان

قيد التنفيذ.

المحرز والثضرا في تنفيذها ،وسوف يظستخد هذا االستعراض لتحسين عملية إدارة

األمر يحتاج إلى إدارة مباشرة بدرجة أكبر للتضييرا التي تتوقعها

التضيير.

الخطة االستراتيجية ،إلى جاني استثمارا أكبر دعما لخط المواجهة،
لضمان نجاح التضييرا  .وهناك حاجة إلى استعراض دادلي لطرق
تعميم الهياكل والعمليا التي تدعم التضيير ،م توجيه اهتما داص
إلى:
 توضيح/وض األطر المفاهيمية م تمايد دور البرنامج في مجاال

مكتي المدير التنفيذي

متخصصة لم ترسخ فيها أقدامه بعد ،مثل الحماية االجتماعية،
والتضذية ،وإدراج الجوع الطويل األجل والقصير األجل؛
 توضيح الميمة النسبية للبرنامج ،وأدواره ،ومس ولياته مقارنة

قدماً ،وسوف تتبلور الحصائل في أوادر عا .1111

بالممايا النسبية للفاعلين اآلدرين ،من أجل وض البارامترا

شعبة السياسا

وتحديد الشراكا المالئمة؛

والتخطيط

 تطوير قوة العمل الالزمة – الخبرة والمهارا

– داصة من أجل

التضذية؛
 تمكين نمم الدعم ،مثل عمليا

التكيف م االستهداف وتحليل

واالستراتيجيا من
التنفيذي

يظعرض إطار التضذية على المجلس في دورته السنوية لعا .1113

فبراير/شباط 1113

وسيجري تقسيم العمل للحيلولة دون االزدواجية والثضرا في األنشطة انطالقا ً من
مذكرة تفاهم بين رؤساء كل من منممة األغذية والمراعة لألمم المتحدة ،ومنممة

أكبر لدعم نوع األنشطة المضطل بها في نهج المساعدة الضذائية.

األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،والبرنامج ،ومنممة الصحة العالمية.
دائرة تصميم البرامج/

ويستطل البرنامج ديارا تطوير المهارا والكفاءا المحددة المطلوبة من

شعبة الموارد البشرية

المويفين لتنفيذ الخطة االستراتيجية للبرنامج واالستفادة من استعراض دارجي
تجريه م سسة برايس ووتر هاوس كوبرز ()Price Waterhouse Coopers
لالسترشاد به في الخطوا المقبلة .وتشمل العملية تقدير الحد األدنى من مويفي
التضذية المطلوبين على كافة مستويا المقر والمكاتي اإلقليمية والمكاتي القطرية.
وسوف تدرج الحصائل ويصادق عليها من دال التقدير التنميمي السري .

يونيو/حميران 1113
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مشاركة واسعة تستكملها قيادة قوية (انمر "تقييم التضيير").

وفهم األدوار والمس وليا من أجل تحسين جهود إيجاد حلو لمشكلة الجوع.

دال مجلس السياسا

ويمكن التنب به بدرجة

وينبضي أن يكون النهج عملية براغماتية وقادرة على حل المشاكل م

تظقر اإلدارة ،إلى جاني الشركاء في األمم المتحدة ،بأهمية زيادة الوضوح في تعريف
وسوف تظبذ جهود مشتركة لوض أظطر للشراكة في مختلف المجاال  .وسوف

االحتياجا  ،وتوجيه البرنامج ،والتخطيط ،والرصد والتقييم؛
 وض نما يضمن تمويال متعدد السنوا

بدأ إجراء تقدير تنميمي سري لمدة  01يوما ً بضرض مساعدة البرنامج على صياغة
استراتيجية شاملة لتعميم القدرا والنظمم والعمليا  .وسوف تظعقد سلسلة من
المشاورا دادليا ً وم المجلس لضمان المشاركة الكاملة في تحديد سظبل ال ظمضي

ديسمبر/كانون األو 1111

التوصيات

جهة التنفيذ

التوصية  :2لتحسين عالقا التآزر البرنامجية أثناء تخطيط البرامج
وإقرارها وتنفيذها ،ينبضي توجيه االهتما إلى )1 :ضمان االتساق م
الفاعلين اآلدرين في النمم األكبر التي يددل فيها البرنامج؛
 )1وتعميم الروابط الرأسية بين االستراتيجيا القطرية وتصميم العملية
وتنفيذها؛  )3وإيجاد عالقا تآزر أفقية بين العمليا /البرامج دادل بلد
ما.

استجابة اإلدارة واإلجراء المتخذ

الموعد النهائي للتنفيذ

موافقة.
شعبة إدارة األداء

أ) تمثل عملية االستراتيجيا القطرية للبرنامج طريقة مهمة لميادة االتساق م

والمساءلة/شعبة

أصحاب المصلحة .وتحدد هذه العملية الميمة النسبية للبرنامج في سياق أنشطة
شركائه الرئيسيين ،وتعين عالقا التآزر ،وتوائم بين أنشطة البرنامج وفقا ً

السياسا والتخطيط

لألولويا الوطنية.

البرامج/شعبة
واالستراتيجيا /
مكتي حلو مشكلة
الجوع

ديسمبر/كانون األو 1113
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استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في تقرير التقييم السنوي لعام 2100

وتقر اإلدارة أن التخطيط يجي أن ينطلق من استراتيجيا قطرية ،ويجي أن يوائم
بين تصميم البرامج وتخصيص الموارد المالية وتوزي الموارد البشرية ،والنظمم
والهياكل .وسوف يكفل البرنامج قيا المكاتي القطرية بإجراء استعراض لعمليا
التخطيط باالشتراك م أصحاب المصلحة ،ووض استراتيجيا قطرية .وسوف
يحسن البرنامج عمليا الموافقة على االستراتيجيا القطرية.
ب) تعترف اإلدارة بأن استخدا هذه العملية بشكل سليم سيحسِّن المواءمة بين

ديسمبر/كانون األو 1112

تخطيط وتنفيذ البرامج دادل البرنامج وسيمكنه من تقديم استجابا برنامجية أكثر
تركيماً وأكثر اتساقاً ،وتحسين عالقا التآزر بين مكونا البرامج.
وتعترف اإلدارة كذلك بوجود معوقا دادلية تحو دون التنفيذ الفعا للخطة
االستراتيجية .وسوف تستند إلى فريق التقدير التنميمي السري والتطوير التنميمي
مهمة اقتراح حلو عملية إلى جاني صياغة الخطة االستراتيجية المقبلة.
التوصية  :3تدرك اإلدارة العليا جيدا احتياجا الرصد والتقييم وتنعكس
بشكل واضح في استراتيجية الرصد والتقييم الذاتي .ويجي على
البرنامج ضمان توفير الموارد لالستراتيجية وتنفيذها بطرق تدعم
التضييرا التي تنطوي عليها الخطة االستراتيجية ،عن طريق تبسيط
نمم الرصد والتقييم وتنمية القدرا على مستو الميدان ،داصة بالنسبة
للتقييم الذاتي والتقييم الالمركمي (انمر التوصية .)1

موافقة.
شعبة البرامج

يمثل توفير الموارد وتنفيذ استراتيجية الرصد والتقييم أولوية عليا لإلدارة .ويشمل

ديسمبر/كانون األو 1112

ذلك تخصيص موارد ميمانية دعم البرامج واإلدارة في عا  1111لتطوير وتنفيذ
نظمم الرصد والتقييم ،ويجري حاليا ً تعيين ونشر المويفين لتنفيذها .وتشمل األهداف
الرئيسية تعميم نظمم الرصد والتقييم األساسية ،وتحسين قياس الحصائل ،وبناء
القدرا التمكينية.
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استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في تقرير التقييم السنوي لعام 2100
جهة التنفيذ

التوصيات
التوصية  :4لتعميم التعلم اإليجابي من ثقافة البرنامج اإليجابية عما
يمكن عمله ،ينبضي أن توجه البرامج الرائدة مميدا من االهتما إلى:

دائرة تصميم البرامج

إطار مبادرة الشراء من أجل التقد .

حتى يتسنى االستفادة منها في صن

وتشمل األعما الجارية دارسة استقصائية عالمية للتضذية المدرسية ،ودراسا

القرارا الشفافة وتباد النمراء؛
 وض السياسا

المدرسية ونماذج التخطيط .وتهدف الدراسا إلى مساعدة البرنامج والحكوما

ومتوازن لجمي األدلة المتاحة؛

على تصميم برامج أفضل وأكثر استدامة وأكثر فعالية من حي التكلفة.

 توجيه اهتما أكبر إلى تحليل التكاليف وفعالية التكلفة؛
 تعديل اإلجراءا

قيد التنفيذ

لعملية التحو نحو الملكية الحكومية ،وتحديد هيئة م سسية وسلسلة إمدادا التضذية

التشضيلية على أساس تقدير دقيق

الدادلية لدعم العمل في مجاال

تظقر اإلدارة بأهمية االعتماد على أدلة سليمة في اتخاذ القرارا المتعلقة بالسياسا ،

قيد التنفيذ

وداصة ما يتعلق منها بالتضذية المدرسية ،ودعم التضذية ،والمشروعا الرائدة في

جم البيانا /المعلوما تبعا لذلك؛

واتخاذ القرارا

استجابة اإلدارة واإلجراء المتخذ
موافقة.

 تحديد ما هي األسئلة االستراتيجية التي يلم اإلجابة عليها وتركيم
 تحليل وإدارة هذه المعلوما

الموعد النهائي للتنفيذ

وسوف يواصل البرنامج استعراض االفتراضا التي تستند إليها المشروعا

االبتكار الناشئة

قيد التنفيذ

الرائدة في إطار مبادرة الشراء من أجل التقد  ،باستخدا آليا التنسيق المتبعة لد

عن الخطة االستراتيجية.

أصحاب المصلحة ،واالجتماعا السنوية المخصصة الستعراض بلدان معيَّنة،
وحدة تنسيق مبادرة
الشراء من أجل التقد

والمشاورا اإلقليمية والعالمية.
ويحدد دليل الشراء من أجل التقد الذي صدر في مارس/آذار  1111بعد عملية

نفذ

الفرز التي أجراها فريق االستعراض التقني الخارجي لمبادرة الشراء من أجل
التقد  ،مبادئ وافتراضا الشراء من أجل التقد والدروس المستفادة على امتداد
ثالث سنوا من التنفيذ.
سيستمر البرنامج في تحسين االعتبارا المتعلقة بفعالية وكفاءة التكاليف التي تظعد
شعبة االبتكار والدعم

قيد التنفيذ

محورية في قرارا وعمليا تصميم البرامج.

في مجا تصريف
الميمانية والبرمجة
ER-EBA2012-11061A
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األعما /شعبة

