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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

  نظرل مقدمة للمجلس التنفيذي لالوثيقةهذه 

ة    أسئلة فنية لديهم  قد تكون    تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين     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 

 :مدير شعبة إدارة األداء والمساءلة R. Hansen: السيدة  -2008066513: رقم الهاتف

  :آبير موظفي شعبة إدارة األداء K. Owusu-Tieku: السيد  -3018066513: هاتفرقم ال

 :موظف إدارة األداء M. Hassinen-Agoya: السيدة -3752066513: رقم الهاتف

نكم صاليمك سيدة االت ساعد اإلداري ل ، I. Carpitella بال دمات الم دة خ ؤتمرات،وح ديكم الم ئلة إن آانت ل ق أس  تتعل

 .(2174-066513): ثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقمبإرسال الو



WFP/EB.1/2010/7-A/Add.1 3 

 

  معلومات أساسية

ة تمثل هذه الوثيقة استجابة         -1 ة واإلنعاش          لتوصيات    األمان دة لإلغاث ة الممت يم العملي ة في      تقي ستان  الجاري  104270 أفغان

 .البرنامجوالتي ينفذها 

ة واإلنعاش                 -2 ويعمل المكتب القطري      . واألمانة تقدر حق التقدير توصيات التقييم المتعلقة بتبسيط العملية الممتدة لإلغاث

ة، وهو يستكشف                                  سليم األغذي ا يخفف من انقطاع ت ة، مم ه للمخاطر األمني ه وإدارت يم لدي على تحسين نظام الرصد والتقي

 .ويحاط علمًا آذلك بالتوصيات المتعلقة بمكونات البرنامج. ء األغذية محليًاإمكانيات شرا

  . لتوصيات التقييماألمانة استجابات ل أدناه بالتفصيالمصفوفةوتعرض     -3
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  104270إلنعاش ألفغانستان  العملية الممتدة لإلغاثة وا الموجز عنتقييمتقرير ال  الواردة فيتتوصيااستجابة اإلدارة لل

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةاإلجراءاتاستجابة اإلدارة و  جهة التنفيذ  التوصيات

  :تحديث وتبسيط المناهج القائمة على -1

 التجارب والدروس المستفادة؛  

  والشرآاء الذين يمكنه االعتماد البرنامجالقدرات المتوافرة لدى 

  عليهم؛

 حديد األدوار والمسؤوليات بوضوح؛الشراآات الراسخة مع ت  

  تحديد األولويات والروابط بين األنماط والمناطق الجغرافية للعمليات

المقبلة آما تستخلص من مجموعة واضحة وواقعية ومتسقة من 

 التي تظهر في إطار منطقي يصممه ،األهداف والحصائل والمؤشرات

   مع شرآائه الرئيسيين؛البرنامج

يتم  المكتب القطري ة س شطة العملي اج أن اش إدم ة واإلنع دة لإلغاث ي الممت شطة ف تة أن ي س سابقة ف  ال

ة  اش العملي ة واإلنع دة لإلغاث ل (20063 الممت سان /أبري ارس–2010ني آذار /م

ًا مع        ومعايير االختيار والنتائج معروضة بشكل واضح     ). 2013 ة تمام  وهي متوائم

وسيأخذ المكتب القطري     . راتيجيةست وإطار النتائج اال   للبرنامجستراتيجية  الخطة اال 

  .المؤشرات الطويلة األجل في اعتباره عند اختيار مجاالت األنشطة

ة تحدد األدوار والمسؤوليات             . وتستند شراآات المستوى الميداني إلى اتفاقات ميداني

ة  اشوبموجب العملي ة واإلنع دة لإلغاث ن 20063 الممت يزيد المكتب القطري م ، س

ف الم  ي مختل ضوره ف ه    ح شرآاء لتوجي ع ال اهم م ذآرات التف يوقع م ات وس جموع

 برفع مستوى قاعدة بياناته الخاصة بالشراآات بحيث تشمل البرنامجوسيقوم . التنفيذ

  .خبرات الشرآاء وحضورهم الميداني

  تم التنفيذ

  

  

  

  

  2010آب /أغسطس

  

  2010شباط /فبراير

ة واإل     -2 ة لإلغاث دة المقبل ات الممت صميم العملي ي ت ذ ف ي  األخ نهج ف اش ب نع

ا                     ي يتبعه نهج الت سقا مع ال ا ومن ا وعملي ا أساس الرصد والتقييم يكون مختلف

شرآاء ية     . ال د األساس ام الرص ل مه ة تكف ضمن طبق ام أن يت ي للنظ وينبغ

ات الوقت الحقيقي ومعلومات                 وفير بيان ق ت للتوزيع والمستفيدين عن طري

ة أخرى ت   ذ؛ وطبق ي التنفي وب ف رز والعي دم المح ن عن التق ات ع د بيان ول

ين     امج الحصائل لتمك الي           البرن امج  وشرآائه من رصد األداء اإلجم  للبرن

داف  ق األه ه بتحقي ي عالقت ة   . ف ى تنمي شرآاء إل يحتاج ال ك س ق ذل ولتحقي

ن  دعم م درات وال امجالق ار  البرن ذلك وضع إط ة ل شروط الالزم ن ال ؛ وم

  .منطقي متسق

  .20063 الممتدة لإلغاثة واإلنعاش تم ذلك في سياق صياغة العملية  المكتب القطري

ب  يقوم المكت ريس ذين    القط ستفيدين ال ة بالم واتج الخاص ات الن ع بيان سين جم  بتح

حصلوا على الغذاء وآميات األغذية الموزعة والنواتج المادية، بزيادة عدد المكاتب            

د              ى مزي  الفرعية اإلضافية، إذا سمحت بذلك األحوال األمنية، وبالتعاقد الخارجي عل

ي سيكون نظراء           امج من أعمال الرصد الت دانيون   وشرآاؤه والراصدون الم     البرن ي

ة األ ا بالدرج سؤولين عنه ىم ستخدم . ول ا، سي ات األداء وتحليله ع بيان ولتحسين جم

ر،       البرنامج ي ُوضعت في المق  على أساس تجريبي وحدة تخطيط األداء ورصده الت

ى   /وذلك خالل الفترة من يناير     ل  آانون الثاني إل سان   / أبري وستكون قاعدة    . 2010ني

بيانات سجالت المكتب القطري ألفغانستان متاحة لدعم وحدة تخطيط األداء ورصده 

  .إذا لزم ذلك

  تم التنفيذ

  2010نيسان /أبريل
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  104270إلنعاش ألفغانستان  العملية الممتدة لإلغاثة وا الموجز عنتقييمتقرير ال  الواردة فيتتوصيااستجابة اإلدارة لل

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةاإلجراءاتاستجابة اإلدارة و  جهة التنفيذ  التوصيات

ع          ة أصول المجتم ي ودرج ذائي المنزل تهالك الغ ة االس ن درج ات ع تجمع البيان س

أس المال البشري والمالي، وذلك من المحلي ومؤشر استراتيجيات التكيف ومؤشر ر

ضمان         شرآاء ل ع ال اون م ة بالتع ذائي الدوري ن الغ د األم صاءات رص الل استق خ

ة لقياسات           البرنامجوسيستخدم  . االتساق والجودة   مصادر البيانات من الدرجة الثاني

  .النواتج األخرى، حسب اللزوم

  2010آانون األول /ديسمبر

ديات األ -3 اطر والتح ةإدارة المخ اطر . مني ى المخ ة عل ائج المترتب د النت تحدي

ي         ا ه يح م ة توض حا بغي دا واض ة تحدي ا العملي رض له ي تتع ة الت األمني

دخالت                 اط الت ا هي أنم ة، وم التكاليف اإلضافية ومستوى المخاطر المقبول

والتشاور . التي لها درجة عليا من األولوية وتبرر مستويات المخاطر العليا

  .لجهات المانحة بشأن هذه القضايامع أصحاب المصلحة وا

تجابة سرية تعطي     المكتب القطري ن، وضع المكتب القطري خطة اس دام األم سألة انع استجابة لم

ل   ذ لك ق التنفي ة لطرائ اة وتعطي صورة عام اذ الحي ة بإنق شطة المتعلق ة لألن األولوي

ا يمكن            . مقاطعة انحين المعلومات عم ر   ويتقاسم المكتب القطري عادة مع الم من أث

ذ  . البرنامجالنعدام األمن على عمليات    ويـُستشار أصحاب المصلحة بانتظام قبل تنفي

  . للتأآد من المخاطر وإمكانية التنفيذالبرنامجبرامج يدعمها 

  تم التنفيذ

    .انقطاع اإلمداداتتمرار على تفادي تعمل الوحدة اللوجستية في المكتب القطري باس  المكتب القطري  :تالفي انقطاع اإلمدادات وتأخر التسليم عن طريق -4

اير  )1    تخطيط عمليات التسليم مقدما بوقت آاف؛  )1( ذ ين اني /من انون الث ات اإلدارة 2009آ ب القطري التزام ، ضاعف المكت

ة  ة آافي شروعات أغذي ي الم ضمان تلق ة ل اع . المرآزي االت انقط ى أن ح عل

 البرنامجوقد زيدت قدرة . األغذية أصبحت آثيرة التكرار بسبب انعدام األمن

ة                 دًا من التوسع بموجب العملي ستودعات مزي شهد الم دة  التخزينية وست الممت

، آما ستزاد قدرات تخزين األغذية ومناولتها لدى        20063 لإلغاثة واإلنعاش 

ى         ع أقرب إل ة في مواق سلطات األقاليم والمناطق بحيث يمكن تخزين األغذي

  .المستفيدين

 2010-2013  

ي ال       )2    ن األغذية في مواقع استراتيجية؛تخزي  )2( اطق الت ة في المن ع المكتب القطري سياسة التخزين المسبق لألغذي يتب

شتاء صل ال ي ف ا ف ول إليه ن الوص ى . يمك ه عل ادة قدرت ى زي ًال عل وعم

تجابة ة  االس ي العملي اش  ف ة واإلنع دة لإلغاث ب  20063 الممت يقوم المكت ، س

  .لمواقع المعرضة للكوارث الطبيعيةبالتخزين المسبق لألغذية في ا

  2013آذار /مارس



  

 

6
 

W
F

P
/E

B
.1

/2
01

0/
7-

A
/A

dd
.1
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  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةاإلجراءاتاستجابة اإلدارة و  جهة التنفيذ  التوصيات

ران    )3    استخدام مصادر وطرق بديلة لإلمداد؛  )3( ة إي ن جمهوري تخدام الطرق م ادة اس ن خالل زي سألة م ذه الم تعالج ه س

صورة    اإلسالمية  شحنات ب ه ال ين من توجي ستان للتمك ستان وأوزبك  وترآمان

رات وم   ى هي ت المناسب إل ي الوق رة وف ن  مباش ف م شريف والتخفي زار ال

  .االعتماد على الطرق التقليدية والحد من التعرض للمخاطرة

  

  2010آب /أغسطس  . خطط الطوارئ المختلفةسياقنفذ ذلك في   )4    تحديد األولويات بحسب إلحاح المتطلبات؛  )4(

. توعية الجهات المانحة بالنتائج المترتبة على انقطاع اإلمدادات  )5(

 إخطار  للبرنامجالمتوقع أن يتأخر التسليم، فينبغي      وإذا آان من    

ة،      ات المحلي دانيين، والمجتمع وظفين المي شرآاء والم ال

ب        اريخ المرتق م بالت اف وإبالغه ت آ دما بوق ستفيدين مق والم

  .للتسليم

سِّن   )5   تراتيجيةاستح وظفي     س ين م صاالت ب ن االت شراآات م امج ال  البرن

  .والنظراء والشرآاء

  

      المكتب القطري  :انيات الشراء المحلي، واستخدامها بقدر اإلمكان من أجلاستكشاف إمك -5

  تم التنفيذ  .يقوم المكتب القطري بشراء القمح محليًا في مناطق الحصاد الجيد  )1    تقوية التسويق الغذائي المحلي؛  )1(

ى شراء      القطرييعمل المكتب     )2    توليد الدخل للمزارعين والتجار؛  )2( ة خالل           157 000 عل ري من األغذي طن مت

ة                 2010-2014 دم في العملي شراء من أجل التق دة   من خالل عنصر ال الممت

  .20063 لإلغاثة واإلنعاش

2010-2014  

المساعدة على التأآد من أن المستفيدين يتلقون الغذاء المألوف لديهم   )3(

ويتطلب هذا رصد سوق الحبوب وإقامة . من حيث النوع والنوعية

  . تجار الحبوبالصالت مع

ة واإلنعاش    بموجب العملية     )3   ، يخطط المكتب القطري       20063 الممتدة لإلغاث

  .لتشغيل محلل أسواق تشمل مهامه رصد أسواق الحبوب

  2010نيسان /أبريل

  )8-6 ( التوزيع العام للغذاء–اإلغاثة 

ستفيدين      . توضيح معايير االستهداف لجميع الشرآاء     -6 رز الم وينبغي القيام بف

ى نحو شامل، وبخاصة         وال تحقق من األطراف الثالثة في وقت مبكر وعل

وينبغي اتخاذ التدابير الالزمة بالنسبة للذين يصلون . في المناطق الحضرية  

  .متأخرين وإن آانت تحق لهم المطالبة

  

  المكتب القطري

  

 األساسي هو انعدام األمن الغذائي األسري وهشاشته من حيث المعيار. تمت الموافقة

ر و صحة والعم رة وال ع األس يحل   . ض ًا وس تفادة دوري ة االس ستعرض أهلي وست

امج         ذين يخرجون من البرن ستفيدين ال امج وسيدرب  . مستفيدون جدد محل الم  البرن

  .النظراء والشرآاء وفقًا لذلك

  

  2010أيار /مايو
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  104270إلنعاش ألفغانستان  العملية الممتدة لإلغاثة وا الموجز عنتقييمتقرير ال  الواردة فيتتوصيااستجابة اإلدارة لل

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةاإلجراءاتاستجابة اإلدارة و  جهة التنفيذ  التوصيات

ام       -7 ع الع ه للتوزي المحافظة على االستثمار في بنك البيانات في آابول وإتاحت

للغذاء المقبل في المناطق الحضرية آأداة إلدارة ورصد وتوثيق مخططات          

ل      ن أج وميين م شرآاء الحك ه لل ي إتاحت ر ف ة؛ والنظ ساعدة االجتماعي الم

  .التطبيق على نطاق أوسع

لتوزيع العام للغذاء في المناطق الحضرية،  قاعدة بيانات استخدمتـُآما . تمت الموافقة  المكتب القطري

ى            البرنامجوالتي يتعهدها    دريج إل ا بالت ، في مشروع النقدية والقسائم، وسيجري نقله

  .الحكومة

  قيد التنفيذ

القسائم على نحو وثيق، وبخاصة /رصد التجربة المزمعة للتحويالت النقدية -8

والنظر في النتائج مقارنة بالتوزيع العام للغذاء فيما يتعلق بالكفاءة والفعالية 

  .وغير ذلك من ُنهج شبكات األمان االجتماعية

املة   أنشأ الم . تمت الموافقة   المكتب القطري ات ش لرصد  ) 7نظر التوصية   ا(كتب القطري قاعدة بيان

ي و          . توزيع القسائم  سائم التجريب امج الق ائج برن ذاء في        وستكون نت ام للغ ع الع التوزي

سها     ال . مناطق الحضرية صالحة للمقارنة فيما بينها نظرًا الستخدام قياسات النواتج نف

  .برنامج القسائم التجريبي قيمته الكبيرة بالنسبة للكفاءة والفعاليةول

  2010حزيران /يونيو

  )11-9(الغذاء مقابل العمل 

ذي                  -9 دخل ال تنسيق الغذاء مقابل العمل عن طريق مزيد من تنظيم نموذج الت

امجوده يق ل   البرن ادة التأهي ه وزارة إع ي، وتدعم ع المحل ه المجتم ، ويدفع

  .والتنمية الريفية مع الترآيز على وفورات الحجم الكبير

  

  المكتب القطري

  

ى           المناطق ألغراض     البرنامجيختار   وطنيين عل ل العمل مع النظراء ال ذاء مقاب الغ

ة عن أفض       ذائي؛ وتعرب المجتمعات المحلي لياتها الخاصة بالعمل  أساس األمن الغ

ستفيدين        ار الم ة باختي ة المجتمعي الس التنمي وم مج ه وتق ين االضطالع ب ذي يتع ال

ى           . وبتوزيع األغذية  ا، عل ويختلف النموذج هذا بحسب قوة السلطات المحلية ونفوذه

د              البرنامجأن   شفافية، وق  يعمل مع النظراء الوطنيين لتحقيق أقصى قدر ممكن من ال

  .ي عمليات ال تستوفي المعاييرأْوقف في الماض

  

  تم التنفيذ

  

سيشجع المكتب القطري الشرآاء على وضع تدخل شامل يستند إلى المجتمع المحلي     

  .إلعادة التأهيل لكامل الموسم الضعيف

  2010أيار /مايو
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  104270إلنعاش ألفغانستان  العملية الممتدة لإلغاثة وا الموجز عنتقييمتقرير ال  الواردة فيتتوصيااستجابة اإلدارة لل

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةاإلجراءاتاستجابة اإلدارة و  جهة التنفيذ  التوصيات

التمييز بوضوح طيلة دورة المشروعات بين الغذاء مقابل العمل من أجل  -10

ة  ساني(اإلغاث ل اإلن اش   )العم ل اإلنع ن أج ل م ل العم ذاء مقاب  والغ

ة( ساق        ). التنمي ى ات ل عل و العم ون ه ي أن يك وخى ينبغ دف المت واله

عمليات تسليم األغذية تحت المراقبة المباشرة لمجالس التنمية المجتمعية          

  .على مستوى المجتمع المحلي

ة      المكتب القطري ة واإلنعاش     بموجب العملي دة لإلغاث ستخدم  20063 الممت ل العمل       ، سي ذاء مقاب  الغ

ديل                     ذلك ب الكوارث، وهو ل ذائي في األسر المتضررة ب عن  لتحسين االستهالك الغ

ويتفق هذا  . التوزيع العام للغذاء لألسر التي يمكنها المشارآة في العمل بعد الكوارث          

  .النهج مع الثقافة األفغانية وقد ثبت أنه أداة ممتازة لالستهداف الذاتي

ر من              وسيستخدم الغذاء م   ة والكثي ة مكثف قابل األصول في األعمال التي تتطلب عمال

ة     ات المحلي ي المجتمع ية ف ل األساس اء الهياآ ادة بن وال إلع تقاس . رؤوس األم وس

  .النتائج باستخدام درجات األصول المجتمعية

سي        الحالتينوفي   امج ، تـُعتبر مجالس التنمية المجتمعية النظير الرئي وستكون  . للبرن

ا      هذه المجا  الغ، حيثم لس هي المسؤولة عن اختيار المستفيدين ومناولة األغذية واإلب

  .أمكن ذلك

  

تعراض   -11 راء اس يات  "إج ى األساس وع إل يم   " الرج د والتقي ام الرص لنظ

رفيعة المستوى والترآيز قوية بالنسبة للغذاء مقابل العمل مع وجود قيادة 

  . مقابل العملعلى عدد صغير من المؤشرات ذات الصلة بالنسبة للغذاء

ائج، وهو       20063 الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  أنشئ في إطار العملية       المكتب القطري  إطار لقياس النت

ة      يم      . يتفق مع متطلبات اإلبالغ في المنظم وسيجري استعراض نظام الرصد والتقي

  .للغذاء مقابل العمل وستعاد هيكلته

  2010آانون األول /ديسمبر

 )16-12(لتدريب ا/الغذاء مقابل التعليم

ديم    /الترآيز على هدف مكون الغذاء مقابل التعليم    -12 ق بتق ا يتعل التدريب فيم

ية     ارات األساس ى المه دريب عل ي والت يم األساس دعم للتعل د . ال والتحدي

الواضح لمبررات األنشطة وتآزرها من أجل تحقيق أهداف الغذاء مقابل           

  .التعليم وإبرازها في اإلطار المنطقي

  

  طريالمكتب الق

  

  .20063 الممتدة لإلغاثة واإلنعاشتم ذلك أثناء صياغة العملية 

  

  تم التنفيذ

التوسع في توفير الحصص الغذائية المنزلية الحافزة بحيث تشمل الفتيات  -13

ى             12-10في الصفوف    ات عل شجيع الفتي سرب المبكر وت  للوقاية من الت

  .إآمال تعليمهن

  تم التنفيذ   .20063 تدة لإلغاثة واإلنعاشالمم العمليةج ذلك في أدر  المكتب القطري

رامج    -14 ا ب ي توفره ة الت ة المطبوخ ة األغذي دى مالءم ي م ر ف ادة النظ إع

ي                  دائل تغن سه عن ب التغذية المدرسية المطبوخة مع البحث في الوقت نف

  .عن زيادة المتناول من فيتامين جيم

ة   المكتب القطري ًا لألغذي ًا تجريبي ب القطري برنامج دأ المكت يم  ب ق التقي ارة فري د زي ة عن  المطبوخ

يم مدى           ألفغانستان ة لتقي ية الحالي سنة الدراس ة ال ائج بنهاي ؛ وسيستعرض المكتب النت

  .مالءمة هذا البرنامج

  2010تموز /يوليو
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  104270إلنعاش ألفغانستان  العملية الممتدة لإلغاثة وا الموجز عنتقييمتقرير ال  الواردة فيتتوصيااستجابة اإلدارة لل

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةاإلجراءاتاستجابة اإلدارة و  جهة التنفيذ  التوصيات

تنمية القدرات وتقديم مساعدة تقنية لموظفي الحكومة دعما لتصميم أطر        -15

يم      وارد        الصحة وال  /سياسية وطنية للغذاء مقابل التعل ا الم وافر له ة تت تغذي

 من أجل    البرنامجالمؤسسية والمالية والبشرية الكافية ترقبا الستراتيجية       

  . تسليم المهام في المستقبل وعلى نحو تدريجي

درات و 20063 الممتدة لإلغاثة واإلنعاشتتضمن العملية     المكتب القطري ل  ن استراتيجيات لبناء الق ق

قطري تنميته لقدرة الحكومة على تولي المسؤولية وسيواصل المكتب ال. المسؤوليات

ن  ا م د انتقاله امجعن اطق البرن ي معظم المن ذلك ف ي ل ى أن اإلطار الزمن ا، عل  إليه

  .20063 الممتدة لإلغاثة واإلنعاشالعملية يتجاوز فترة 

الممتدة قيد التنفيذ في إطار العملية 

 وما 20063 لإلغاثة واإلنعاش

  بعدها

ن ا  -16 د م اء مزي ولي   إعط ة لت ات المحلي ة المجتمع الس تنمي سؤولية لمج لم

اط                 د نق ة تحسين الرصد عن إدارة األغذية وتوزيعها في مواقع التنفيذ بغي

  .التسليم النهائية وزيادة التزام المجتمع المحلي المستفيد

    .10نظر الرد على التوصية ا  المكتب القطري

  )21-17(الصحة والتغذية 

جال الصحة والتغذية في التدريب المهني، على   توقف إدراج التعليم في م     -17

اهج                     ق استخدام المن ة عن طري ة الوظيفي شطة محو األمي أن يقوى في أن

  .الموجهة نحو العمل، ومواصلة تقديم الدعم لمبادرة الصحة المدرسية

  

  المكتب القطري

  

امج ال ينفذ    دريباً  البرن دم                 ت و يق ة، فه ة الوظيفي دريبًا لمحو األمي ًا أو ت ساعدة   مهني الم

شارآين         دى الم ستخدم   . الغذائية لتغطية تكاليف الفرصة ل امج وسي ا  البرن ه من      م لدي

  .وزن في هذا المجال للتأثير على المناهج الدراسية

ستمر  ادرةوست ة   مب ياق العملي ي س ية ف صحة المدرس اش  ال ة واإلنع دة لإلغاث  الممت

20063.  

  

  قيد التنفيذ

نسبة لتسليم األغذية من أجل مرضى        النظر في تنقيح معدالت التسديد بال      -18

  .السل مع مراعاة ارتفاع تكاليف النقل بالنسبة للكميات األصغر

ـُحدد أجور   المكتب القطري لت صاتالنق ق المناق ة عن طري ل منطق وسيدرب المكتب القطري .  لك

  .الشرآاء المتعاونين على ميزنة االتفاقات الميدانية

  2010آانون األول /ديسمبر

ي  -19 ر ف ي       النظ شروعات الت ى الم ا عل وى محلي ح المق ق القم ع دقي  توزي

سه              . البرنامجيساعدها   والتوسع في تقوية الدقيق مع العمل في الوقت نف

سحاب    تراتيجية لالن ع إس ى وض ي    . عل املين ف ين الع دريب الفني وت

ستورد      ق القمح الم مختبرات وزارة الصحة العامة على رصد نوعية دقي

  .والمقوى محليا

ة   قطريالمكتب ال اشبموجب العملي ة واإلنع دة لإلغاث ى  20063 الممت وى عل دقيق المق يوزع ال ، س

  .الحوامل والمرضعات وعلى مرضى السل

  تم التنفيذ

  2010آذار /مارس  .سيعين المكتب القطري خبيرًا استشاريًا لتدريب التقنيين في وزارة الصحة العامة    
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  104270إلنعاش ألفغانستان  العملية الممتدة لإلغاثة وا الموجز عنتقييمتقرير ال  الواردة فيتتوصيااستجابة اإلدارة لل

  الموعد النهائي للتنفيذ   المتخذةاإلجراءاتاستجابة اإلدارة و  جهة التنفيذ  التوصيات

سيف ومن       -20 ع اليوني شترك م ي م اون تجريب ة تع ة   إقام ة األغذي ظم

رات  ي هي ة ف ة التكميلي امج موجه للتغذي ي برن ة ف ة والحكوم والزراع

 :وآابول لمعالجة ما يلي

  ؛) من اليونيسيفالمدعم(سوء التغذية الشديد   )1

  ؛)البرنامجالمدعم من (سوء التغذية المعتدل   )2

  ).دعم من منظمة األغذية والزراعةالم(الوقاية   )3

تجابة الح ك االس يقوي ذل ة وس سوء التغذي ات ل ددة القطاع ة متع كومي

داد    . البرنامجويضمن استدامة المساعدة المقدمة من       ومن المستحسن إع

ى                      ذا الترتيب في صورة رسمية بحيث تنص عل اهم تضع ه مذآرة تف

  .االستهداف ووضع خطط العمل السنوية والتنفيذ بصفة مشترآة

ة التكم           المكتب القطري ذ التغذي ى تنفي امج في إطار         يجري العمل عل ساعدة من البرن ة بم ة المقدم يلي

دل، في           20063 الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  العملية   ة المعت  بهدف معالجة سوء التغذي

  . مناطق تواجد جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك في آابول وهيرات

  

اً   "وتتعاون المنظمات التالية في برنامج مشترك عنوانه         ال مع ة األطف ة  ": تغذي منظم

صناعية         ية والزراعة واليونيسيف    األغذ ة ال م المتحدة للتنمي ة األم امج  و ومنظم  البرن

  .ومنظمة الصحة العالمية

  

رح مع        البرنامجوسيعمل    من خالل مجموعة التغذية على تنفيذ النهج المتكامل المقت

ة            ًا الستجابة الحكوم ددة القطاعات    اليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة دعم المتع

  .ةلسوء التغذي

ستواصل في سياق . تم التنفيذ
 الممتدة لإلغاثة واإلنعاشالعملية 
20063  

  

  

  

  2010آانون الثاني /يناير

  

  

آانون /ديسمبر-آانون الثاني/يناير
  2010األول 

شيط           -21 ة تن ا بغي ة محلي سكويت عالي الطاق اج الب ات إنت استكشاف إمكاني

  .االقتصادات المحلية والحد من تكاليف التوزيع

ا        ستـُعد دراسة جدوى عن       قطريالمكتب ال ة محلي سكويت عالي الطاق شراء من      إنتاج الب  في إطار ال

  .20063 الممتدة لإلغاثة واإلنعاشأجل التقدم في العملية 

  2010آانون األول /ديسمبر
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