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اللغة األصلية :اإلنكليزية

تقارير التقييم
للنظر

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

رد ا إلدارة على التوصيات الواردة ف

التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة

لتي ور-ليشت ()2020-2018

الخلفية
-1

تعرض هذه الوثيقة رد الدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور-ليشتي
(.)2020-2018

-2

ويشمل التقييم استراتيجية البرنامج وتدخالته ونظمه بين عامي  2015و .2019وإذ يتبع التقييم نهجا تشاوريا مركزا على
االستخدام ،فإنه يساهم في تحقيق غرضي المساءلة والتعلم ويوجه إعداد الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة لتيمور-ليشتي.

-3

وقد قدم التقييم أربع توصيات رئيسية تشمل ثالث منها توصيات فرعية مفصلة .وتتكون التوصيات من توصيتين استراتيجيتين
وتوصيتين تشغيليتين .وتقع مسؤولية تنفيذ التوصيات أساسا على عاتق المكتب القطري بدعم من الشعب والوحدات في المقر
والمكتب القليمي آلسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.

-4

والمكتب القطري في صدد تمديد الخطة االستراتيجية القطرية لسنة إضافية حتى نهاية ديسمبر/كانون األول  .2021وسيسمح
هذا التمديد بإجراء فحص كامل للتوجه واالستراتيجية للفترة التالية .وقد حددت الجداول الزمنية لتنفيذ جميع التوصيات بناء
على ذلك.

-5

وتبين المصفوفة التالية ما إذا كان البرنامج يوافق أو يوافق جزئيا أو ال يوافق على كل توصية وتوصية فرعية .وتعرض
الجراءات المقررة إلى جانب المسؤوليات واألطر الزمنية المقررة أو المنفذة استجابة للتوصيات.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد D. Liu

السيد J. Aylieff
المدير اإلقليمي

المدير القطري

آسيا والمحيط الهادئ

بريد إلكترونيdageng.liu@wfp.org :

بريد إلكترونيjohn.aylieff@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية
و واعيد اإل جاز ال وصى بها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة بين
قوسين)

التوصية  :1لكي يظل الب ا على أهميته
وفعاليته في تيمور-ليشتي ،ينبغي أن يتكفل
المقر بتأمين حد أدنى من التمويل المستدام
والقابل للتنبؤ يضمن وجود فريق أساسي
أدنى ثابت في المكتب القطري .وينبغي
تشكيل الفريق بحيث يمكنه أن يشارك في
الحوار السياسي والدعوة على مستوى رفيع
مع الحكومة والشركاء اآلخرين ،وأن يركز
على تعزيز الموارد المحلية والدولية .وينبغي
تعبئة المزيد من الخبرات التقنية وخدمات
الدعم لمبادرات محددة بمجرد تأمين التمويل
غير األساسي.

مساعد المدير التنفيذي ورئيس
الشؤون المالية ،إدارة تسيير الموارد
(شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين)

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ()2020-2018
رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن
تنفي اإلج اءات ( ع
ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

موافقة

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

ديسمبر/كانون
األول 2021
 )1سيتواصل االنخراط مع الجهات المانحة بغية تحسين
القدرة على التنبؤ بالتمويل والنهوض األمثل بمكاسب الكفاءة
المحققة ،بما فيها ما تحقق بفضل التمويل بالسلف .وفي
أغسطس/آب  ،2020بلغت قيمة "الفرص" (أي التبرعات
المتوقعة) المدرجة في أداة "قوة المبيعات" في الب ا
للمعلومات والتنبؤات الخاصة بالجهات المانحة ما مجموعه
 5.5مليون دوالر أمريكي ،وال يمكن استخدام إال 200 000
دوالر أمريكي ( 3.6في المائة) من هذا المبلغ للتمويل
بالسلف.

المكتب القطري

ديسمبر/كانون
األول 2021

 )2استهل الب ا عملية ميزنة استراتيجية مؤسسية من
القاعدة إلى القمة ليستعرض ويتناول جملة أمور منها
مجاالت التمويل الذي يمكن التنبؤ به من ميزانية دعم
البرامج واإلدارة في المكاتب القطرية من أجل ضمان أن
يكون هناك فريق أساسي أدنى ثابت في المكاتب التي يوجد
له حضور فيها .ومن المتوقع إنجاز العملية بحلول نهاية عام
.2021

مكتب المدير التنفيذي
(إدارة تسيير الموارد
والمكتب القطري)

ديسمبر/كانون
األول 2021

 )3ستواصل شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين التابعة
إلدارة تسيير الموارد العمل مع المكتب اإلقليمي في تيسير
الحصول على التمويل المتعدد األطراف لتكملة الجهود
المبذولة لتعبئة الموارد في المكتب القطري.

شعبة التخطيط واألداء
(المكتب
المؤسسيين
اإلقليمي)

منتصف عام 2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية
و واعيد اإل جاز ال وصى بها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة بين
قوسين)

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ()2020-2018
رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن
تنفي اإلج اءات ( ع
ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )4يمكن استخدام اتفاق التمويل إلصالح منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية على مستوى المكتب القطري لتيسير وضع
استراتيجية لتعبئة الموارد تدعم االنتقال من النهج المجزأ
الحالي إلى وضع استراتيجية شاملة للتمويل ،مما يعزز
القدرة على التنبؤ  .وفي إطار العمل مع فريق األمم المتحدة
القطري ،ينبغي أن تؤخذ في االعتبار الشروط األساسية
لوضع خطة لتعبئة الموارد ،وأن تسلط الخطة التي توضع
الحقا الضوء على أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية
بالنسبة إلى البلد ،وفقا للخطط الوطنية .ويعتمد هذا النهج
َّ
ستعزز من خالل الرسائل
على ثقة الجهات المانحة التي
الموحدة من فريق األمم المتحدة القطري والجهود المشتركة
الرامية إلى تعبئة الموارد.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

 )5ستسعى شعبة الشراكات االستراتيجية وشعبة الشراكات
مع القطاع العام وتدبير الموارد التابعتان إلدارة الشراكات
والدعوة ،بالتشاور مع شعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية،
إلى تحديد فرص التبادل بين النظراء على مستوى البلدان،
أخذا في الحسبان القيود المفروضة على السفر على المستوى
العالمي والتقدم المحرز في التعلم على الصعيد القطري
والمتطلبات التشغيلية في سياق الجائحة.

إدارة الشراكات والدعوة
– شعبة الشراكات مع
القطاع العام وتدبير
وشعبة
الموارد
الشراكات االستراتيجية
(شعبة البرامج اإلنسانية
واإلنمائية)

ديسمبر/كانون
األول 2022

 )6ستسعى شعبة الشراكات االستراتيجية وشعبة الشراكات
مع القطاع العام وتدبير الموارد التابعتان إلدارة الشراكات
والدعوة ،بالتشاور مع شعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية،
إلى تحديد أكبر االحتياجات والفرص إلجراء مشاورات مع
أصحاب المصلحة المتعددين من أجل تبادل المعارف بشأن
تعبئة الموارد وتقاسم الخبرات ،أخذا في الحسبان القيود

إدارة الشراكات والدعوة
– شعبة الشراكات مع
القطاع العام وتدبير
وشعبة
الموارد
الشراكات االستراتيجية
(شعبة البرامج اإلنسانية
واإلنمائية)

ديسمبر/كانون
األول 2022
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية
و واعيد اإل جاز ال وصى بها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة بين
قوسين)

رد اإلدارة

التوصية  :2ينبغي أن يعمل المكتب القطري
على تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية
القطرية من خالل الشراكات ،مع التركيز
على ما يلي:

المكتب القطري (المكتب اإلقليمي،
وإدارة الشراكات والدعوة ،وشعبة
البرامج اإلنسانية واإلنمائية)

موافقة جزئية ،انظر
الردود على التوصيات
الفرعية

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن
تنفي اإلج اءات ( ع
ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

المفروضة على السفر على المستوى العالمي وتنوع
السياقات القطرية.

 1-2ينبغي للب ا أن يقيم عالقة أوثق
وأكثر تركيزا مع الحكومة تستفيد من تفاعل
استراتيجي أقوى ومن فهم منقح لتعزيز
القدرات وفرص تسليم المسؤولية .وينبغي أن
يكون شركاؤه األساسيون وزارة الصحة،
والدائرة المستقلة لألدوية والمعدات الطبية،
ووزارة الزراعة ومصايد األسماك ،ووزارة
التعليم والشباب والرياضة.

موافقة جزئية .وينبغي
أن يسترشد تنفيذ هذه
التوصية بالتوصية .4
ويتعين كوضع مثالي أن
يُدرج في العالقة توفير
أموال الحكومة المضيفة
ألن هذا التمويل يشجع
ملكية الحكومة للنتائج
واستدامة االلتزام بها.
وينبغي تحديد الجهات
الشريكة األساسية بما
يتماشى مع المجاالت
التي يُتاح لها تمويل
الحكومة المضيفة.

 2-2يجب أن يعمل الب ا من أجل تكامل
أقوى لبرامجه مع برامج وكاالت األمم
المتحدة األخرى ضمن إطار عمل األمم

موافقة .وسيعتمد دور
المكتب القطري أيضا
على العالقة مع الحكومة

منتصف عام 2021

 )1ستنجز مذكرات تفاهم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
بما في ذلك الوزارات وجهات شريكة أخرى.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

 )2ستوضع استراتيجية لتسليم المسؤولية وخطط عمل
وبروتوكوالت بالتعاون مع الوزارات المعنية.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

 )1ستوضع خطة عمل منسقة مع الوكاالت الشريكة تمشيا
مع إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
وخطة التنمية االستراتيجية.

المكتب القطري

منتصف عام 2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية
و واعيد اإل جاز ال وصى بها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة بين
قوسين)

المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة،
وتحديدا مع اليونيسف بشأن العمل مع
الحكومة لبناء وتنفيذ استراتيجية متعددة
القطاعات للتغذية وبشأن مواصلة العمل
ال ُمراعي لالعتبارات الجنسانية فيما يتعلق
بسوء التغذية الحاد المعتدل وما يتصل بذلك
من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي؛
ومع منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم
المتحدة للسكان بشأن الدعم ال ُمراعي
لالعتبارات الجنسانية للتغذية المدرسية (بما
في ذلك صحة المراهقين) والتغذية وسالمة
األغذية؛ ومع منظمة األغذية والزراعة
بشأن التنسيق المستمر لقطاع األمن الغذائي
والتغذية في جميع جوانب عمل الحكومة.
التوصية  :3ينبغي للمكتب القطري أن يكفل
تقديم المشورة التقنية المركزة ومساهمات
تعزيز القدرات في تيمور-ليشتي ،مما يعتمد
على نقاط القوة الراسخة في الب ا
ويساهم بفعالية من خالل األطر القطاعية
والشراكة األوسع في المجاالت التالية:
 1-3عناصر مركزة ومختارة الستراتيجية
للتغذية متعددة القطاعات و ُمراعية
لالعتبارات الجنسانية:
• تقوية رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
وخدمات التغذية األخرى على المستوى

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ()2020-2018
رد اإلدارة

المشار إليها في التوصية
 ،1-2وعلى مجاالت
األولوية للحكومة

المكتب القطري (المكتب اإلقليمي)

الجهة ال سؤولة عن
تنفي اإلج اءات ( ع
ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )2سيدعم الب ا وضع استراتيجية للتغذية مع الوكاالت
الشريكة وفقا ألولويات الحكومة.

المكتب القطري (المكتب
اإلقليمي)

منتصف عام 2021

 )3ستوضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن سالمة األغذية
مركزة على التغذية المدرسية مع الوكاالت الشريكة على أن
تقرها الوزارات (وخصوصا وزارة الصحة ووزارة التعليم
والشباب والرياضة).

المكتب القطري (المكتب
اإلقليمي)

منتصف عام 2021

 )4سيواصل المكتب القطري دعم وزارة الصحة في تنفيذ
رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي المراعية لالعتبارات
الجنسانية وسيوسع نطاق دعمه ليشمل أنشطة شبكات األمان
االجتماعي األخرى.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

موافقة جزئية ،انظر
الردود على التوصيات
الفرعية

موافقة ،مع اإلشارة إلى
أن وزارة الصحة
ما زال عليها أن تقرر ما
إذا كان ينبغي استخدام
نظام الخدمات الصحية

منتصف عام 2021

 )1سيقوم المكتب القطري ووزارة الصحة بإعداد وتقديم
اقتراح مشترك إلعادة إدخال برنامج التغذية التكميلية
لألطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات من
النساء والبنات بشكل عاجل (عالج سوء التغذية الحاد
المعتدل).

المكتب القطري

منتصف عام 2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية
و واعيد اإل جاز ال وصى بها

الميداني (بما في ذلك ضمن نظام الخدمات
الصحية المجتمعية المتكاملة) ،مع تقديم
الدعم لتعزيز القدرات وتوفير روابط
للتواصل المجتمعي في قطاعات أخرى مثل
الزراعة والحماية االجتماعية؛
• سالسل اإلمداد واللوجستيات ذات الصلة
لتوزيع سلع التغذية التكميلية؛
• عالج سوء التغذية الحاد المعتدل ،ويمكن
ذلك من خالل بروتوكول متكامل جديد لسوء
التغذية الحاد المعتدل وسوء التغذية الحاد
الشديد ،بدءا من التعاون مع اليونيسف في
الدراسة البحثية التشغيلية المقترحة.

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة بين
قوسين)

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ()2020-2018
رد اإلدارة

المجتمعية المتكاملة أو
نهج "صحة األسرة" مع
المنزلية.
الزيارات
(يمكن أن ينطوي نهج
"مركز" على منح
األولوية لخدمات التغذية
بدال من ربط الزراعة
بالحماية االجتماعية،
وقد تتولى قيادته الجهات
في
الشريكة للب ا
مجال التنمية)

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن
تنفي اإلج اءات ( ع
ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )2سيُنشر الموظفون الميدانيون للب ا في وزارة الصحة
لتوفير الدعم الشامل للخدمات الصحية المتكاملة وأنشطة
االتصال كوسيلة للتغيير االجتماعي والسلوكي وسلسلة إمداد
برنامج التغذية التكميلية العالجية.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

 )3سيواصل المكتب القطري تعزيز قدرات الدائرة المستقلة
لألدوية والمعدات الطبية والسلطات البلدية ونظمها لتخزين
األغذية وإدارتها وتسليمها من أجل برنامج التغذية التكميلية
العالجية.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

 )4سيواصل المكتب القطري دعم وزارة الصحة والتعاون
مع الوكاالت الشريكة فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مبسط
لإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

موافقة ،ريثما تتوافر
المخزونات
موافقة ،رهنا بتوافر
األموال لدعم البحوث
 2-3تحليل هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها :االستفادة من المبادرات األخيرة،
وتطوير تحليل كامل لهشاشة األوضاع
ورسم خرائطها وما يرتبط بذلك من خدمات
لتعزيز القدرات في تيمور-ليشتي من خالل
وحدة صغيرة مخصصة في المكتب القطري
مدعومة بقدرات الب ا األخرى لتحليل
هشاشة األوضاع ورسم خرائطها في

موافقة جزئية .وينبغي
أنشطة
تركز
أن
على التغذية
الب ا
واألمن الغذائي إذ تقدم
جهات شريكة إنمائية
أخرى الدعم على نطاق
مجال
في
أوسع
للطوارئ
االستعداد

 )1سيقود المكتب القطري عملية إعداد نشرة وطنية فصلية
عن األمن الغذائي ستُنشر على شبكة اإلنترنت وخارجها.

المكتب القطري (وحدة
تحليل هشاشة األوضاع
ورسم خرائطها في
المكتب اإلقليمي)

منتصف عام 2021

 )2سيدعم المكتب القطري وزارة الزراعة ومصائد األسماك
ووزارة المالية في أنشطة جمع البيانات المتعلقة باألسعار،
بما في ذلك العملية المتصلة بمؤشر أسعار االستهالك.

المكتب القطري (وحدة
تحليل هشاشة األوضاع
ورسم خرائطها في
المكتب اإلقليمي)

منتصف عام 2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية
و واعيد اإل جاز ال وصى بها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة بين
قوسين)

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ()2020-2018
رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

المنطقة وربطها بالمدخالت التقنية المناسبة
لرصد األمن الغذائي الوطني ونظم االستعداد
للطوارئ واالستجابة لها.

واالستجابة لها ،وقد
تكون بالتالي أي مساهمة
يقدمها الب ا في هذا
المجال ذات قيمة
مشكوك فيها.

 3-3التغذية المدرسية :تطوير دور قوي
للدعم االستشاري وما يرتبط بذلك من
خدمات تعزيز القدرات مع وزارة التعليم
والشباب والرياضة ،مع التركيز بشكل
خاص (بهدف تعظيم الفوائد في مجال
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) على
معايير األغذية والتغذية؛ والتغذية المدرسية
بال منتجات المحلية وصالتها بتطوير النظم
الغذائية؛ وسالسل اإلمداد والمسائل
اللوجستية ذات الصلة؛ واالستخدام المناسب
للسلع المقواة المنتجة في تيمور-ليشتي؛
والصحة المدرسية ،بما في ذلك صحة
المراهقين ،مع إيالء اهتمام خاص لألبعاد
الجنسانية؛ ودعم الرصد وإدارة البيانات؛
وإعطاء األولوية للتغذية المدرسية في
مخصصات الميزانية الوطنية.

موافقة جزئية .وينبغي
أن يسترشد تنفيذ هذه
التوصية بالتوصية 4
نظرا إلى مشاركة
المسبقة
الب ا
(والتحديات) في هذا
المجال .وتتطلب أي
أنشطة لتنمية القدرات
في النظم الغذائية
وسالسل القيمة موارد
بشرية ومالية إضافية
وجهات شريكة وإطارا
زمنيا أطول ال يقل عن
خمس سنوات على
األرجح.

 )3سيقيّم المكتب القطري ،بالتعاون مع وزارة التعليم
والشباب والرياضة ووزارة المالية والجهات الشريكة
األخرى ،إمكانية استخدام التغذية المدرسية بالمنتجات
المحلية في تنمية سلسلة القيمة لدعم إدرار دخل المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يعزز المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة.

 4-3عناصر مركزة محددة لتطوير النظم
الغذائية :تقوية األغذية ،ومعايير وتنظيم
سالمة األغذية (بالتعاون مع منظمة الصحة
العالمية) ،والصالت من المزرعة إلى

موافقة جزئية .وسيركز
على تقوية
الب ا
والمعايير
األغذية
الخاصة بها إذ تتطلب

 )1سيجرَّ ب إنتاج األرز المقوى لبرنامج التغذية المدرسية
من خالل أنشطة تشمل توفير المعدات إلنتاج األرز المقوى
على المستوى المحلي ،بالتعاون مع المركز اللوجستي
الوطني والمطاحن المحلية؛ وإنتاج حب األرز المقوى داخل

الجهة ال سؤولة عن
تنفي اإلج اءات ( ع
ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )3سيدعم المكتب القطري إجراء تقييم لألمن الغذائي
والتغذية مع المنظمات الشريكة بما فيها الحكومة وفريق
األمم المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية الدولية.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

 )4سيعمل المكتب القطري مع الجهات الشريكة من أجل
تحديد الفجوات في البرامج الحكومية للتغذية واألمن الغذائي
المتصلة بتحقيق هدف التنمية المستدامة .2

المكتب القطري

منتصف عام 2021

 )1استنادا إلى نهج تعزيز القدرات المتفق عليه مع وزارة
التعليم والشباب والرياضة ،سيعمل المكتب القطري
والوزارة معا على تحديد أولويات األنشطة (من التقدير إلى
التقييم) التي ينبغي دعمها في عامي  2020و 2021بهدف
المساهمة في تحسين البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

المكتب القطري

منتصف عام 2021

 )2عقب تقييم للجدوى ،سيبدأ المكتب القطري في مشروع
للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في خمس مدارس رائدة
في ديلي.

المكتب القطري (المكتب
اإلقليمي)

منتصف عام 2021

المكتب القطري

منتصف عام 2021

المكتب القطري (المكتب
اإلقليمي)

منتصف عام 2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية
و واعيد اإل جاز ال وصى بها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة بين
قوسين)

السوق للتغذية التكميلية والمدرسية ،وتعزيز
الفرص والفوائد للنساء في النظم الغذائية.

التوصية  :4ينبغي للمكتب القطري أن يعيد
تقييم وتدعيم نهج الب ا وطرائقه إزاء
تعزيز قدرات الوكاالت الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني ذات الصلة التي تدعم تحقيق
هدف التنمية المستدامة :2

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ()2020-2018
رد اإلدارة

الصالت بين المزرعة
والسوق المزيد من
االستثمارات في الموارد
البشرية والخبرات في
المكتب القطري .ويتعين
أن يسترشد تنفيذ هذه
التوصية بالتوصية .4
المكتب القطري (المكتب اإلقليمي،
شعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية
(دائرة المساعدة التقنية وتعزيز
القدرات القطرية))

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن
تنفي اإلج اءات ( ع
ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

البلد من أجل برنامج تقوية األرز؛ ودعم وضع السياسات
واالستراتيجيات وكتيبات الدليل ذات الصلة تيسيرا لتنفيذ
البرنامج ودعما له.

موافقة

منتصف عام 2021

 1-4ينبغي للمكتب القطري أن يجري
تقييمات شاملة للقدرات كجزء من تصميم
الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة.

والمكتب
موافقة.
القطري على اتصال
دائرة
مع
بالفعل
المساعدة التقنية وتعزيز
القدرات القطرية تحقيقا
لهذه الغاية.

 2-4لضمان اإلدارة االستراتيجية ألنشطة
تعزيز القدرات والحصائل المستدامة ،ينبغي
للب ا تحديد إطار رصد مناسب بالتشاور

وتشمل
الخطة
القطرية

موافقة.
مؤشرات
االستراتيجية

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )1ستوفر دائرة المساعدة التقنية وتعزيز القدرات القطرية
الدعم إلجراء عمليات استعراض تعزيز القدرات القطرية.

دائرة المساعدة التقنية
القدرات
وتعزيز
القطرية

ديسمبر/كانون
األول 2020

 )2تنفيذ التوصيات ذات الصلة للبعثة االستطالعية التغذوية
ولتقدير رصد التغذية المدرسية وتقييمها.

المكتب القطري (المكتب
اإلقليمي ،شعبة البرامج
اإلنسانية واإلنمائية)

التنفيذ جار

 )3سيجري المكتب اإلقليمي بعثات استطالعية إضافية عند
االقتضاء ،عقب تنفيذ التوصية .)1-1-4

المكتب اإلقليمي

مارس/آذار 2021

 )1يقود المكتب القطري الفريق األول لنتائج إطار األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة بشأن األمن
الغذائي والتغذية.

المكتب القطري

التنفيذ جار

WFP/EB.2/2020/6-A/Add.1
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية
و واعيد اإل جاز ال وصى بها

مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .وفي
سياق القيام بذلك ،ينبغي للمكتب القطري أن
يستخدم المؤشرات ذات الصلة المأخوذة من
إطار النتائج المؤسسية وكذلك المؤشرات
اإلضافية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالمسائل
الجنسانية) المتفق عليها مع النظراء.
وبالتشاور مع المنظمات المستفيدة ،ينبغي
للمكتب القطري أن يضمن أن يتم رصد
أعمال تعزيز القدرات بعناية وأن تنفذ بدقة
على المستويين المحلي والوطني.

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة بين
قوسين)

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ()2020-2018
رد اإلدارة

المؤشرات المستخدمة
النتائج
إطار
في
المؤسسية أو من جانب
الحكومة .وتستعرض
مؤشراتها
الحكومة
أولوياتها
وتعدل
االستراتيجية لتأخذ في
االعتبار تأثير جائحة
كوفيد .19-وفي الوضع
األمثل يسترشد التوجه
والتركيز في تنفيذ هذه
(وبالتالي
التوصية
المحددة)
المؤشرات
أيضا باستعراض تعزيز
القدرات القطرية المشار
إليه في التوصية .1-4

الجهة ال سؤولة عن
تنفي اإلج اءات ( ع
ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )2سيبدأ العمل على وضع إطار لرصد البرنامج الوطني
للتغذية المدرسية وتقييمه بالتعاون مع وزارة التعليم والشباب
والرياضة وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

المكتب القطري (وحدة
الرصد والتقييم في
المكتب اإلقليمي)

منتصف عام 2021

 )3سيُستهل الحوار بشأن إطار لرصد التدخالت الصحية
والتغذوية وتقييمها مع وزارة الصحة.

المكتب القطري (وحدة
الرصد والتقييم في
المكتب اإلقليمي)

منتصف عام 2021

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها
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