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 القطرية الحافظة تقييم عن الموجز التقرير توصيات على اإلدارة رد

 (2015-2011) لموريتانيا

 الخلفية

 (.2015-2011تعرض هذه الوثيقة رّد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقرير الحافظة القطرية لموريتانيا ) -1

شغيلي الجيد على التقد الضوء سلطت التي وتوصياته التقييم لنتائج تقديرها عن األمانة وتعرب -2 لذي أحرزه ام االستراتيجي والت

تمت رية التي ات اإلداوالتحدي ،ر بصورة مستمرةلرغم من السياق التشغيلي المتغيموريتانيا على افي  للبرنامجالمكتب القطري 

 التقييم.المشمولة ب فترةالواجهتها أثناء م

التقييم أن استتتتتتراتيجيات المكتب القطري واستتتتتتجاباته لكزمات المتكررة، بما في للج وصتتتتتوي ال جاين الماليين،  انت  ووجد -3

نا القرار االستتتراتيجي من جانب وفعم ئمة  ستتوي يواصتت  واي لرصتتد األمن الغذائي. مه نظام فعقد دع البرنامجالة، وأن صتتع

 سيما في قطاع التغذية. بناء الصمود وتحسين التنسيق، والبالتعاون ما السلطات الوطنية، تعزيز أنشطة  ،البرنامج

عرقلت د قحاالت التأخير،  قيود التموي  الهامة، بما في للج التقييم أنّ  وجدفقد ، جيداً نستتتت يا ان تموي  برامج اإلغاثة أن رغم و -4

للحافظة القطرية، وخاصتتتة التغذية المدرستتتية في إطار ال رنامج القطري، وأنشتتتطة المستتتاعدة الغذائية األخرى نات مكوالتنفيذ 

 إنشاء األصوي.مقاب  

تنمية ، وأهداي ال2030في عملية التخطيط االستتتتتتتراتيجي الوطني من أج  خطة التنمية المستتتتتتتدامة لعام  البرنامجويشتتتتتتار   -5

ير في . و ما أشتتللبرنامجإطار عم  األمم المتحدة للمستتاعدة اإلنمائية وال رامج التابعة نير المستتتدامة التابعة لها، والتي ستتوي ت

فإن  نامجالتقييم،  جة إلى أن ير  البر حا غذب ية في نعظم مراق ة األمن ال قدرات الوطن بدرجة أ  ر على تعزيز ال ي  ائي وتز  حل

 ز المكتب القطري أيضاً على تعزيز فعالية اآلليات وال رامج الوطنية للوقاية من سوء التغذية وع جه.ر المعلومات. وسوي ي

لكزمات التي تأثرت بها موريتانيا  انت مناستتتتتت ة وتتماشتتتتتتى ما  البرنامجوإل تقدِّر اإلدارة اعتراي التقييم بأن استتتتتتتجابة  -6

لمحددة اتنمية القدرات االستتتراتيجية الحالية ل ناء الصتتمود، فإنها تشتتير إلى إتترورة إعادة تر يز الموارد المتاحة على أهداي 

 االستراتيجية القطرية.في 

 لتنفيذ توصيات التقييم.زمعة المالزمنية جداوي والجراءات اإل تاليةلمصفوفة الوترد في ا -7

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2016 حزيران/يونيو 17-13روما، 

 : عامتوزياال

 2016ايو/أيار م 12 التاريخ:

 ليزيةكاللغة األصلية: اإلن

 من جدوي األعماي  7ال ند 

WFP/EB.A/2016/7-B/Add.1 

 تقارير التقييم

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجموقا  علىوثائق المجلس التنفيذي تتاح 

http://executiveboard.wfp.org/
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 (2015-2011)رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لموريتانيا 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

ين غي للمكتب القطري أن يواص  دعم عناصر التكام  والتآزر ما برنامج  :1التوصية 

الوطني لش كات األمان االجتماعي. وين غي أن يشم  هذا العم :  البرنامج"تكاف "، وهو 

االستخدام التدريجي لسج  الفقر الوطني من أج  استهداي التحوي ت المشروطة  (1

ربط هذه التحوي ت  (2المتعددة السنوات، وبذلج يمتث  لمعايير االستهداي لات الصلة؛ 

غذية، استناداً إلى تحلي  محدَّث للقضايا بأهداي واإحة لع ج األس اب الكامنة لسوء الت

الجنسانية وأس اب انعدام األمن الغذائي والتغذوي، بما في للج ممارسات االسته   

تقديم دعم تكميلي، حيثما يعم  برنامج "تكاف "، في حاالت الصدمات فقط عن  (3الغذائي؛ 

االستفادة من الخ رة  (4طريق زيادة قيم التحوي ت أو توسيا تغطية برامج التحوي ت؛ 

 المكتس ة حتى اآلن.

 .2016/2017يجب أن تستمر على المدى الطوي ، ابتداًء من فترة  –أولوية عالية 

 موافقة. المكتب القطري

 سج الا  ان لعم  ال رنامج القطري بشأن االستهداي تأثير م اشر على وإ

 نّاء ما جميا الحوار ال. ويواص  المكتب القطري ضعيفةوطني لكسر الال

وزارة االقتصاد والمالية )وزارة بشأن هذه القضية، بدءاً بأصحاب المصلحة 

الشؤون االقتصادية والتنمية سابقاً( وال نج الدولي. وتتماشى منهجية االستهداي 

 قوهو النهج التشار ي المجتمعي ما التحق – "تكاف برنامج "التي استخدمها 

. وسوي يقوم البرنامجما المنهجية التي يستخدمها  –باستخدام أدوات إحصائية 

سج  الوطني لكسر استكماي الفي مساعدة الحكومة  (1 المكتب القطري بما يلي:

إمان التآزر ما  (3 استخدام السج  ل رامجه الخاصة بالتحوي ؛ (2 ؛ضعيفةال

وبرامج المساعدة األخرى التي تضطلا بها الحكومة وجهات  "برنامج "تكاف 

 علة أخرى.فا

 2017حزيران يونيو/

ين غي للمكتب القطري أن يواص  تعزيز النعظم الوطنية لرصد األمن الغذائي : 2التوصية 

والتغذوي واإلنذار الم كر، بدعم من المكتب اإلقليمي. وين غي أن يشم  هذا العم : 

تحسين  (2مواصلة إإفاء الطابا المؤسسي على اإلطار الموحد في موريتانيا؛  (1

إنشاء  (3االستجابة للقضايا الرعوية والحضرية في النظام الوطني لرصد األمن الغذائي؛ 

 ، يستكِم  االستقصاءات بمعلومات عن عمليات التغذية.على التغذيةنظام وطني لإلشراي 

 .2016يجب أن تستمر على المدى الطوي ، ابتداًء من عام  –أهمية ثانوية 

 منالمكتب القطري، بدعم 

المكتب اإلقليمي لغرب 

 )دا ار( أفريقيا

 موافقة.

: أمر لتحلي  األمن الغذائي الموحد الطابا الرسمي على اإلطار إفاءإإن  (أ

معنية وطنية  ونفّذته لجنة (2؛ الوطنية "ألمن الغذائيمفوإية ا"تتواله  (1

اللجنة مته ودع (3؛ اتوزارمشتر  بين الأنشات بمرسوم إلطار الموحد با

 ،الدائمة المشتر ة بين الدوي المعنية بمكافحة الجفاي في منطقة الساح 

 راإلنذار الم ك، وش كة لكمم المتحدة ألغذية والزراعةا، ومنظمة البرنامجو

، ومنظمات غير حكومية من ق ي  منظمة العم  على مكافحة ةبالمجاع

 الجوع، وأو سفام.

 ين سنويين فيبلدان في المنطقة تحليلين مشتر  ، أجرت2013ومنذ عام 

مارس/آلار ونوفم ر/تشرين الثاني، ويتم اعتماد النتائج وتجميعها على 

 راء من الدعم التقني لخ وحدي. وتستفيد تحلي ت اإلطار المالمستوى اإلقليم

يانات خِدم ب، وتعستللبرنامجمن المكتب القطري والمكتب اإلقليمي التابعين 

 ،سوي يواص  المكتب القطريو. البرنامجعة بدعم من الغذائي المجماألمن 

 

 قيد التنفيذ
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 (2015-2011)رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لموريتانيا 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

 القيام بما يلي:بدعم من المكتب اإلقليمي، 

ألمن الغذائي عن طريق تنظيم حلقات عم  وتحلي ت مفوإية ادعم   -

 مشتر ة؛

 ؛وحدإلطار المالمعنية باجنة الوطنية تعزيز قدرات الل  -

 .وحدالوطنية لإلطار الممن الملكية الدعوة إلى مزيد   -

ز  (ب الزراعة والثروة الحيوانية  تيحواره ما وزار البرنامجسوي يعزِّ

م المعلومات لقطاعي تعزيز نعظ (1ومنظمة األغذية والزراعة من أج : 

اإلنذار معلومات  ميق بين نعظتعزيز التنس( 2الزراعة والثروة الحيوانية؛ 

 وال يانات لات الصلة. رالم ك

المكتب القطري ما الوزارات المعنية بمسائ  التغذية، سوي يتشاور  (ج

وو االت األمم المتحدة، مث  منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، 

ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األغذية 

لإلشراي على التغذية. وسوي يتطلب  والزراعة بشأن إنشاء نظام وطني

 ية من المكتب اإلقليمي، وتعاون أصحاب المصلحة.اية فنللج حشد در

 

 

 

 

 2017يونيو/حزيران 

 

 

 2017يونيو/حزيران 

 

ين غي للمكتب القطري أن يعزز جهوده لتحسين ال ياة المؤسسية من أج  : 3التوصية 

بما في للج عن طريق: التغذية، و فاءة وفعالية نظام الع ج والوقاية من سوء التغذية، 

إعادة تنشيط الم ادرات المشتر ة التابعة لكمم المتحدة من أج  تعزيز الحوار فيما بين  (1

تنفيذ نعهج تشغيلية تعّزز التنسيق المحلي لكنشطة المتعلقة  (2المؤسسات الوطنية المعنية؛ 

ا يتعلّق بالتغذية؛ مواصلة الجهود من أج  بناء قدرات جهات فاعلة وطنية فيم (3بالتغذية؛ 

إجراء تشخيص مشتر  ما شر اء من األمم المتحدة ومؤسسات وطنية بشأن  فاءة  (4

 وفعالية النظام الوطني لع ج سوء التغذية الحاد المعتدي والوقاية من سوء التغذية.

 .2016/2017من فترة  يجب أن تستمر على المدى الطوي ، ابتداءً  –أولوية عالية 

 منالمكتب القطري، بدعم 

المكتب اإلقليمي لغرب 

 لتغذيةشع ة اأفريقيا و

 .موافقة جزئية

 .(3( و2( و1ينفِّذ المكتب القطري بالفع  اإلجراءات الموصى بها 

األمم المتحدة منظمات (، سوي يعم  المكتب القطري ما 4ق باإلجراء وفيما يتعل

إلى إجراء تحلي  مشتر  للنظام الوطني  والتخطيط وطنية للدعوةالمؤسسات الو

ب حشد دراية فنية من المكتب . وهذا سوي يتطلللوقاية من سوء التغذية وع جه

 .لتغذيةشع ة ااإلقليمي و

غير أن اإلدارة تشير إلى أن الحكومة مسؤولة عن إجراء التغييرات الضرورية 

عتمدان ذية والوقاية منه تعلى ال ياة المؤسسية. فكفاءة وفعالية نظام ع ج سوء التغ

 على  فاءة وفعالية المؤسسات الوطنية.

 2017/حزيران ويوني
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 (2015-2011)رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لموريتانيا 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

ين غي للمكتب القطري تحسين إدارة ونوعية واستدامة نهجه الخاص ب ناء  :4التوصية 

إمان التنفيذ الفعاي للنهج المؤسسي ل ناء  (1الصمود. وين غي أن يشم  هذا العم : 

الصمود، ما إعطاء األولوية للتخطيط المجتمعي التشار ي وتنفيذه على مدى ث ث سنوات 

والحو مة، والصيانة ابتداًء من مرحلة التخطيط؛ لضمان التصدي لقضايا إدارة األصوي، 

االستفادة من النتائج بما  (3دعم الوزارات المعنية بوإا معايير تقنية إلنشاء األصوي؛  (2

يتجاوز النتائج الواردة في خ صة مؤشرات إطار النتائج االستراتيجية، عن طريق إجراء 

 دراسات عن أثر واستدامة األصوي المنشأة.

. وتؤجَّ  2016/2017من عام  يجب أن تستمر على المدى الطوي ، ابتداءً  –عالية أولوية 

  .2018قياسات األثر إلى عام 

المكتب القطري، بدعم من 

المكتب اإلقليمي لغرب 

أفريقيا وشع ة السياسات 

وحدة الصمود ) وال رامج

 (والوقاية

 موافقة.

ة في ح ما هي موإلخاصة بالمكتب القطري تتماشى استراتيجية الصمود ا  (أ

هج المؤسسي للصمود، ولكن الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ما النوثيقة العملية 

 عرق  بس ب االفتقار إلى التموي .تنفيذها ت

ويجري المكتب القطري تحلي ً سياقياً متكام ً بالتعاون ما وزارة االقتصاد 

اب صحسف، وأوالمالية، وو الة الواليات المتحدة للتنمية الدولية، واليوني

بناء  (1ر األساس التحليلي من أج : خرين. وهذا سوي يوفاآلمصلحة ال

توافق وطني بشأن المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى جهود طويلة األج  

بناء شرا ات قوية  (3وإا استراتيجيات لمعالجة القيود؛  (2ل ناء الصمود؛ 

 لسنوات.الدعوة إلى تموي  متعدد ا (4على المستوى الوطني؛ 

وسوي يستخدم المكتب القطري أيضاً أدوات للتخطيط الموسمي القائم على 

، والتخطيط التشار ي المجتمعي في المناطق المهملة التي س   العيش

 تستهدفها أنشطة بناء الصمود.

مشروع تحسين "ن طريق عسيما  ال، و2015منذ عام يقوم المكتب القطري  (ب

ات رفي مواجهة اآلثار السل ية للتغينية وأمنها الغذائي اعات السكقدرات التجم

زارة ووخاصة  –القدرات التقنية للوزارات بتعزيز ، "وريتانياالمناخية في م

الزراعة والثروة  تيألمن الغذائي، ووزارمفوإية ااالقتصاد والمالية، و

ر المناخ في التخطيط الوطني والمحلي، إلدماج مسائ  تغي –الحيوانية 

 والمعايير التقنية إلنشاء األصوي.

سوي يواص  المكتب القطري حواره ما المكتب اإلقليمي والمقر الرئيسي  (ج

في روما بشأن قياس القدرة على الصمود عن طريق مؤشرات خاصة 

افر ولت، ت عاً محددة لكثربالمشروعات أو ال لدان؛ وسوي يعجري تقييمات 

 القدرات.

ديسم ر/ انون األوي 

2016 
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 (2015-2011)رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لموريتانيا 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

ين غي للمكتب القطري أن يشترط لمشار ته في التغذية المدرسية إمان أن : 5لتوصية ا

تلتزم الحكومة بتموي  برنامج وطني. وبعد الحلقة الدراسية عن "نهج النعظم لتحسين نتائج 

 وطرائقه بصورة أ ثر دقة. البرنامجالتعليم"، فإنه ين غي تحديد احتياجات الدعم، ودور 

 .2016لعام أولوية عالية 

المكتب القطري، بدعم من 

المكتب اإلقليمي لغرب 

أفريقيا وشع ة السياسات 

دائرة التغذية ) وال رامج

 (المدرسية

 موافقة جزئية.

إلى التزام حكومي أقوى بوإا وتموي  برنامج وطني للتغذية  البرنامجيدعو 

. غير أن إمان الحكومة اجيد تحديداً د بدور محدفيه يضطلا على أن المدرسية، 

 .البرنامجلهذا االلتزام يععّد خارج إرادة المكتب القطري أو 

م لتحسين نهج النعظ، دعم المكتب القطري الحكومة بحلقة عم  عن 2015وفي عام 

لات أولوية مستمدة من خطة عم  نهج  نتائج التعليم. ويجري تنفيذ إجراءات

 للتغذية المدرسية.م، بما في للج صياغة سياسة وطنية النعظ

ديسم ر/ انون األوي 

2016 

ين غي للمكتب القطري تر يز أنشطته من الناحية الجغرافية، وتعزيز أوجه  :6التوصية 

التآزر فيما بين األنشطة. وين غي تخفيض التغطية الجغرافية إلى ث ث أو أربا واليات 

لديها أعلى مستويات انعدام األمن الغذائي والتغذوي على مدى السنوات الخمس األخيرة 

 بصورة أفض . وين غي استكماي هذا التر يز الجغرافي مجالبرناحتى يمكن التن ؤ بتنفيذ 

 وزيادة التنسيق المحلي وفيما بين القطاعات. البرنامج،بعناصر تآزر فعالة بين أنشطة 

 .2016أولوية عالية، تنفَّذ في عام 

المكتب القطري، بدعم من 

المكتب اإلقليمي لغرب 

 أفريقيا

 موافقة.

قييم. إاً ق   عملية التفي المناطق األ ثر تعرز أنشطته بدأ المكتب القطري تر ي

حالياً في خمس مناطق وأجزاء من الحوض الغربي بس ب الحالة  البرنامجويعم  

ث ث الطق المنا تغطيته لتقتصر علىالتغذوية. ويخطط المكتب القطري لتخفيض 

إطار عم  األمم ، بموجب 2017من منتصف عام  إاً ابتداءً با األ ثر تعرراألأو 

 .2018عام لالمتحدة الجديد للمساعدة اإلنمائية 

ديسم ر/ انون األوي 

2016 
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 (2015-2011)رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لموريتانيا 

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

من خ ي مكات ه القطرية ومكت ه اإلقليمي وشع ة السياسات  – للبرنامج: ين غي 7التوصية 

تث يت وتعزيز الموارد ال شرية للمكاتب القطرية، وخاصة في وحداتها المعنية  –وال رامج 

تعزيز قدرات الوحدة المعنية بال رامج في مجاالت  (1بال رامج. ويشم  هذا العم : 

إمان االمتثاي الصارم  (2والتنمية الريفية؛ التغذية، والع قة بين الجنسين، والتعليم، 

تشجيا استمرار الموارد ال شرية الدولية، وتنظيم عمليات  (3لقواعد تسليم المسؤولية؛ 

الوصوي والمغادرة من وإلى المناصب الرئيسية، وخاصة في المكاتب القطرية الصغيرة 

 في اإلدارة. لات الحساسة لآلثار السل ية لمعدي الدوران –مث  موريتانيا  –

 .2016/2017من فترة  يجب أن تستمر على المدى الطوي ، ابتداءً  –أولوية عالية 

المكتب القطري، بدعم من 

المكتب اإلقليمي لغرب 

أفريقيا وشع ة السياسات 

 وال رامج

 موافقة جزئية.

بذي المكتب القطري أقصى ما لديه لتل ية متطل ات التوظيف بالنس ة لجميا 

حين مناس ين لجميا الوظائف. وبرغم ولكن لم يتم العثور على مرشيات، العمل

دد للموارد  االفتقار إلى موارد لتنفيذ هذه التوصية بالكام ، تم تعيين موظفين جع

 ال شرية واللوجستيات والتغذية.

ر للمكتب القطري إمان أن يتوففي النتداب بدور حاسم وتقوم لجنة إعادة ا

ز، ولديهم المؤه ت المناس ة لشغ  الوظائف متميموظفون لوو خ رة وأداء 

 .تحّم  تكاليفهااألساسية القليلة التي يمكنه 

 التنفيذ قيد
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