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 الخلفية

على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن زمبابوي: تقييم حافظة برنامج األغذية تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة   -1

 .(6010-6002العالمي )

من  اكبير ادال  الفترة المشمولة بالتقييم تغييرات كبيرة، مما تطلب قدر لزمبابويوقد شهدت الحالة االقتصادية الكلية   -6

 لتعديل االستجابة البرنامجية وكفالة مالءمتها.  رنامجالبالبراعة من 

وتالحظ اإلدارة أن استنتاجات التقييم إيجابية إلى حد بعيود. ويركود التقريور التوزاد اإلدارة بكفالوة االتسوال موم الحكوموة   -3

للتصودي للتحوديات الغذائيوة والتغذويوة التوي تواجو   جهوودا كبيورة البرناامجوالشركاء وصوحة ادتيارهوا لشنشوطة. وقود بوذ  

دوال  هوذه الفتورة بأكملهوا والتغلوب عليهوا. وتطلوب ذلوك العمول الودكو  بالشوراكة موم كيانوات حكوميوة إلوى جانوب  زمبابوي

 منظمات غير حكومية ومنظمات األمم المتحدة.

، فإن  يحتاج إلى تحسين عمليات  التنظيمية وحشد معوار  مرسسوية ودارجيوة علوى البرنامجولتحسين سرعة استجابة   -4

إلوى مواصولة تعزيوز شوراكات  بغيوة تحقيوق أمثول تصوميم لبرامجو  وأمثول اسوتهدا  فيهوا.  البرنامجنحو أكثر فعالية. ويحتاج 

األغذيوة دعموا للمسواعدة المسوتهدفة بالعمل مم اإلطار االستراتيجي الحكومي للتخفيف مون حودة العجوز فوي  البرنامجويلتزد 

 الموسمية ودعما ألنشطة الصحة والتغذية وشبكات األمان االجتماعي.

 وترد ردود األمانة على التوصيات في المصفوفة المرفقة طي .  -5
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 استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي

 للتنفيذالموعد النهائي  اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة جهة التنفيذ التوصيات

 التوصيات االستراتيجية

ينبغي على المكتب القطري أن يواصل تعزياز ماا لديان مان  بارة  :0التوصية 

ودراية وموثوقية وموقع استراتيجي إلقامة أطاار وطناي للحماياة االجتماعياة 

ويدرك المكتب القطري أن حكومة زمبابوي بحاجة إلى إطار وطنوي  ولتنفيذه.

شوووامل للحمايوووة االجتماعيوووة يمكووون تشوووغيل  ويسوووتجيب لالحتياجوووات والقووودرات 

الحاليووة ويشوومل دطوطووا توجيهيووة تشووغيلية وعمليووة توعيووة علووى صووعيد األقوواليم 

 االجتماعيوة مسوتويات مختلفوة مون ةوالمقاطعات. وسويتطلب تنفيوذ إطوار للحمايو

الحووار المنسووق مووم جميوم أصووحا  المصوولحة، بموون فويهم أعضوواء فريووق األمووم 

 القطاعية. تالمتحدة القطري والوزارا

المكتب القطري 

 دائرةبالتشاور مم 

اإلنسانية  سياساتال

 االنتقا حاالت و

 .ةموافق

بالفعل حوارا مم الحكومة بشوأن الحاجوة إلوى إطوار وطنوي  البرنامج: فتح 1اإلجراء 

 البرنامجشامل للحماية االجتماعية. وستبرز شبكات األمان اإلنتاجية في استراتيجية 

وفوي العمليوة الممتوودة الجديودة ل غاثوة واإلنعوا  التووي  6015-6016القطريوة للفتورة 

 .6013ستبدأ في يناير/كانون الثاني 

مكتووب القطووري فووي االسووتعدادات التووي تقودهووا الحكومووة ألطوور : شووارك ال6اإلجووراء 

 التحويالت النقدية واألعما  المجتمعية اإلنتاجية، بالتعاون مم البنك الدولي. 

الحوووار مووم وزارة العموول والخوودمات االجتماعيووة  البرنااامج: سيواصوول 3اإلجووراء 

يكول إطوار وطنوي ( لوضم هيونيسفوالبنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )ال

 للحماية االجتماعية.

 

 6016نوفمبر/تشرين الثاني 

 

 

 جاري التنفيذ

 

 جاري التنفيذ

ينبغااي علااى المكتااب القطااري أن ياادر  فااي وثيقااة االسااتراتيجية  :2التوصااية 

القطريااة المقبلااة  طااة ل نتقاااس ماان المساااعدة اإلنسااانية علااى التنميااة، ماااع 

الحفاا  علااى القاادرة علااى توسايع النطااات عألا تعراااي ايواااا  السياسااية أو 

ة وقد شهدت البالد عدة تطورات إيجابيوة اقتصوادي االقتصادية على تدهور كبير.

، غيور أن مون الممكون أن تعوود زمبوابوي مجوددا إلوى 6002وسياسوية منوذ عواد 

عدد االستقرار. وينبغي للمكتب القطري أن يحافظ على المرونوة وعلوى القودرة 

على توسيم نطال أنشطة تغذية المجموعات الضعيفة إذا وقعوت أزموة. وينبغوي 

يوووق التووونزر بوووين لعمليوووة وثيقوووة االسوووتراتيجية القطريوووة أن تقووود ر الفووور  لتحق

األنشووطة موون قبيوول الغووذاء مقابوول إنشوواء األصووو  والنقوود مقابوول إنشوواء األصووو  

المكتب القطري 

بالتشاور مم المكتب 

اإلقليمي في 

جوهانسبرغ وشعبة 

 البرامج

 .ةموافق

في عملية االستراتيجية القطرية وسيعتمد النهج الموصى ب  المتمثل في  البرنامجبدأ 

نفسو  المحافظوة علوى القودرة علوى االسوتجابة بسورعة  االنتقا  إلى التنمية وفي الوقت

التي يمكن تفعيلها عند الحاجوة. ولتحقيوق التووازن بوين الودعم المباشور وتعزيوز الونظم 

 على: البرنامجسيركز والوطنية لشبكات األمان، 

 ؛م المستداد ألكثر المجموعات ضعفااألعما  المجتمعية والدع (1

مخوواطر الكوووارغ وتغذيووة المجموعووات الضووعيفة ونظوواد اإلنووذار  الحوود موون (6

 المبكر؛

 

 

جاري التنفيذ، حتى 

 6016نوفمبر/تشرين الثاني 
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 استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي

 للتنفيذالموعد النهائي  اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة جهة التنفيذ التوصيات

أن تستفيد من أنشطة المنظمات األدر . وينبغوي  البرنامجبحيث يمكن لموارد 

لعمليووة وثيقووة االسووتراتيجية القطريووة أن تقوود ر وأن تنمووي القوودرة لوود  الحكومووة 

األنشطة وتنسيقها وتنفيذها، وذلوك وغيرها من أصحا  المصلحة على تخطيط 

 كجزء من استراتيجية لتسليم المسروليات. 

وحتوى  الحمول)من  األياد األلف األولىمنم ومعالجة سوء تغذية األطفا  في  (3

 سنتين( وبرنامج شامل لعالج فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز؛ سن 

لميووا موون ابتكووارات ونهووج قائمووة علووى السووول بشووأن الوودروس المسووتفادة عا (4

 مبادرة الشراء من أجل التقدد؛

 دعم تنفيذ سياسة مجلس الغذاء والتغذية وإطار الحماية االجتماعية. (5

ينبغي علاى المكتاب القطاري أن يوساع نطاات ع قاتان الت اغيلية  :3التوصية 

الخاصااااة بالاااادعم التغااااذوي للمصااااابين بفيااااروة نقاااا  المناعااااة الب اااارية 

وبالمستفيدين من الغذاء مقابل عن ااء ايصاوس والنقاد مقابال عن ااء ايصاوس، 

مااع اليونيساان ومنظمااة اياذيااة والزراعااة ووكاااالت ايماام المتحاادة اي اار  

. ن وال ااركاء المتعااونين، بمااا فاي أللااط التخطاي  الم ااتر  ل ن ااطةوالماانحي

فالنجاح في أنشوطة الودعم التغوذوي للمصوابين بفيوروس نقوص المناعوة البشورية 

والغذاء مقابل إنشاء األصوو  والنقود مقابول إنشواء األصوو  يتطلوب التونزر بوين 

كتوب القطوري والشركاء. وال يمكن تحقيق ذلك النجاح إال إذا عمل الم البرنامج

 بشكل وثيق مم الشركاء وعزز سمعت  وما تحقق ل  من حسن االستجابة.

المكتب القطري 

بالتشاور مم وحدات 

برامج المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ

 .ةموافق

والبنواء علوى النجواح الوذي تحقوق  "التغذيوة"تحسين مستو  : لدعم مبادرة 1اإلجراء 

لتأهيوول التغووذوي، سوويتم توووفير دوودمات صووحة فووي توووفير الرعايووة السووريرية إلعووادة ا

والشوركاء  البرناامج قودالمرتفعوة. وسويالتقوزد ألد والطفل لمعالجوة معودالت اوتغذية 

عموول فووي اللوودروس المسووتفادة لتحسووين صووحة وتغذيووة األد والطفوول وموون ا باالسووتفادة

يسور مجا  الحماية االجتماعية على مستو  السياسات العامة. كما أن هذه العمليوة ست

تحديد الدعم الفنوي المطلوو  لتنفيوذ المسووحات الوطنيوة بشوأن المغوذيات الدقيقوة التوي 

 ستسهم في القرارات المتعلقة بتقوية األغذية.

و رض، سويتم وقوف وإذا وصلت الحالة التغذويوة للمجموعوات الضوعيفة إلوى مسوتو  م 

. غير أن الياالمقدمة حلفيروس نقص المناعة البشرية والسل الرعاية والعالج  حزمة

سيواصل العمل مم أدصائيي العالج السريري والمنظمات غيور الحكوميوة  البرنامج

الستكشوووا  كيفيوووة إدمووواج تكملوووة تغذويوووة موووم الرعايوووة الصوووحية. ويمكووون أن يشوووجم 

الحكوموة والقطواع الخوا  علووى اسوتعما  القسوائم اإللكترونيوة فوي برنووامج  البرناامج

 العالج.

 

 

 جاري، 6016فبراير/شباط 

 التنفيذ
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 استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي

 للتنفيذالموعد النهائي  اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة جهة التنفيذ التوصيات

مووم منظمووة األغذيووة والزراعووة علووى الجوانووب الفنيووة  البرنااامج: تعوواون 6اإلجووراء   

 خاطر الكوارغ، وبفضل هذا التعاون:لحد من مواللوجستية ل

يمكووون أن تعوووزز لجنوووة تقووودير هشاشوووة األوضووواع فوووي زمبوووابوي طرائقهوووا  (1

اقتصوادات وتحليالتها القائمة إلجراء تقييمات لكسب سبل العوي  تسوتند إلوى 

 األسر المعيشية؛

يمكن تمديد الدعم الفني واللوجستي المشترك لتقييموات المحاصويل والماشوية  (6

 إلى وزارة تنمية الزراعة والميكنة والري؛

يمكوون تقووديم دعووم مرسسووي إلووى مجلووس الغووذاء والتغذيووة لتيسووير تحليوول حالووة  (3

 األمن الغذائي والتغذوي؛

 ذائي والتغذوي وبدء سريانها؛يمكن إعداد سياسة األمن الغ (4

يمكن تقوية نظم رصد األمن الغذائي المشتركة عن طريق دمج نظواد رصود  (5

منظمووة التابعووة ل مجاعووةاألموون الغووذائي الزراعووي لشووبكة اإلنووذار المبكوور بال

واألسوور المحليووة للمجتمعوات  البرنااامجموم نشوواط مراقبوة األغذيوة والزراعووة 

ر والتخفيف من حدة الكووارغ، سوتركز المعيشية. وفي مجا  دفض المخاط

األنشووطة المشووتركة علووى تشووجيم المحاصوويل التووي تتحموول الجفووا  وإدارة 

 فقدان المحاصيل ما بعد الحصاد.

: سووتبرز الووروابط بشوودة فووي االسووتراتيجية القطريووة التووي ستضووم أسوواس 3اإلجووراء 

 .6013العملية الممتدة ل غاثة واإلنعا  ابتداء من يناير/كانون الثاني 

  جاري التنفيذ
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 استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي

 للتنفيذالموعد النهائي  اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة جهة التنفيذ التوصيات

ينبغااي علااى المكتااب القطااري أن ينظاار فااي ديااادة  صااة ايدوات  :4التوصااية 

. وينبغوي علوى المكتوب القطوري أن يستكشوف المستندة على السوت في  افظتن

 توسيم نطال القسائم اإللكترونية والتحويالت النقديوة وغيور ذلوك مون التوددالت

المستندة إلى السول تماشيا موم مبوادا الشوراء مون أجول التقودد. ويمكون لتوسويم 

نطووال األدوات المسووتندة إلووى السووول أن يخلووق التوونزر موون دووال  زيووادة دعووم 

الموووانحين والووودعم الحكوووومي ل نتاجيوووة الزراعيوووة لووود  أصوووحا  الحيوووازات 

ي اسوتخداد الصغيرة وتنمية قودرة تجوار الموواد الزراعيوة. ومون شوأن التوسوم فو

األدوات النقديووة والقسووائم اإللكترونيووة أن يوووفر مزيوودا موون المرونووة للمسووتفيدين 

 وأن يزيد من فعالية البرنامج.

 

المكتب القطري 

بالتشاور مم المكتب 

اإلقليمي في 

جوهانسبرغ وشعبة 

 دائرةالبرامج و

تحليل األمن الغذائي 

ووحدة تنسيق 

مبادرة الشراء من 

 أجل التقدد

 .ةموافق

س م نطال برنامج المساعدة المستهدفة الموسمية في عاد 1اإلجراء  ليشومل  6016: و 

في المائة مون أعوداد المسوتفيدين مون توددل  15النقد؛ ويستأثر هذا النشاط اآلن بنسبة 

النقد من أجل الحبو . وتستعمل المسواعدة المسوتهدفة الموسومية مزيجوا مون األغذيوة 

مسوتفيد  141 000مقاطعوة. ويحصول نحوو  40بوين مون  13والتحويالت النقديوة فوي 

على نقد لشراء الحبو ؛ ويحصلون أيضوا علوى بقوو  وزيووت لضومان تنووع النظواد 

 الغذائي.

س م نطال أنشطة القسائم اإللكترونية في عواد 6اإلجراء  فوي موتواري. وتوم  6011: و 

فضول االنتهاء مون المشواورات موم الشوركاء فوي موقوم غوورو المحتمول. وفوي حوين ت

الوصوو  إلوى اتفوال بحلوو   البرناامج، يتوقم العاد لشغذية توزيمالالسلطات المحلية 

 . 6016منتصف عاد 

للسوووونة الثالثوووة علوووى التوووووالي تقييموووا بعووود حصوووواد  البرناااامج: سووويجري 3اإلجوووراء 

في المائوة مون  6المحلية من  البرنامجمايو/أيار. وارتفعت مشتريات  –أبريل/نيسان 

 – 6011فووي المائووة فووي عوواد  1.1إلووى  6010الموزعووة فووي عوواد مجموووع األغذيووة 

 مقارنة بنظاد التعاقد على المشتريات في الماضي.

 

  جاري التنفيذ

 

 

 

 6016ديسمبر/كانون األو  

 

 

 6016سبتمبر/أيلو  
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 استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي

 للتنفيذالموعد النهائي  اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة جهة التنفيذ التوصيات

السووول مماثلووة دعووم  مبووادراتغيرهووا موون : إن مبووادرة الشووراء المحلووي و4اإلجووراء   

( توووربط الموووزارعين منخفضوووي الوووددل 1لمبوووادرة الشوووراء مووون أجووول التقووودد ألنهوووا: 

( تحقووق االتسووال مووم الجهووات 6باألسوووال عوون طريووق دلووق طلووب ثابووت مسووتداد؛ و

المانحوووة وموووويفي الحكوموووة علوووى جانوووب العووورض لمسووواعدة أصوووحا  الحيوووازات 

الميداني لكفالة  البرنامججد ( تستعمل توا3الصغيرة على رفم إنتاجيتهم الزراعية؛ و

توافر معلومات أكثر دقة عن األسوال وفي الوقت المناسب. وستبرز هذه المبوادرات 

فووي االسوووتراتيجية القطريوووة وفوووي العمليوووة الممتووودة الجديووودة ل غاثوووة واإلنعوووا  وفقوووا 

 .3في إطار اإلجراء  3للتوصية 

 6016نوفمبر/تشرين الثاني 

 التوصيات الت غيلية

ينبغاي علاى المكتاب القطاري أن يواصال دعام التقاديرات الريفياة  :5التوصية 

الساانوية التااي ت ااعها لجنااة تقاادير ه افااة ايواااا  فااي دمبااابوي، اياار أن 

. علياان أن ياادعو ال ااركاء علااى ع ااداك تغيياارات كبياارة فااي الماانهج والعمليااة

مون فائودة  وهناك عدة مسائل تتعلق بالقدرة والمنهج واإلجراء والبنية وهي تحود  

مووون اسوووتهدا  ومووون ادتيوووار  البرناااامجهوووذه التقوووديرات بالنسوووبة لموووا يقوووود بووو  

للمسوتفيدين علوى مسوتو  أدنووى مون مسوتو  المقاطعووات. وينبغوي علوى المكتووب 

بموا  –القطري أن يواصل تقديم الدعم لوضوم سياسوة لشمون الغوذائي والتغوذوي 

  أن يقوود موم الشوركاء وعلي –في ذلك من دال  تعزيز مجلس الغذاء والتغذية 

 بالدعوة إلى استعراض شامل ومستقل للمنهج والعملية.

المكتب القطري 

بالتشاور مم المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ

 .ةموافق

: موون المقوورر أن يجووري دبووراء دووارجيون استعراضووا مسووتقال للطرائووق 1اإلجووراء 

 األغذيووة والزراعووةمنظمووة والعمليووات ذات الصوولة، ويتعاقوود علووى هووذا االسووتعراض 

 .  البرنامجو يونيسفباالشتراك مم ال

دعموا إلوى مجلوس  منظموة األغذيوة والزراعوةو يونيسوفوال البرناامج: قدد 6اإلجراء 

الغذاء والتغذية وساعدوا في االنتهاء من إعداد سياسة األغذية والتغذيوة. وألو  مورة 

 ة لهذا الغرض.عشر سنوات، دصصت الحكومة أمواال من الميزانية الوطني منذ

 

 6016/حزيران ويكمل في يوني

 

  جاري التنفيذ
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 استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي

 للتنفيذالموعد النهائي  اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة جهة التنفيذ التوصيات

ينبغي على المكتب القطري أن يواصال تقاديم المسااعدة الغذائياة  :6التوصية 

للمراى المزمنين الذين يعانون من سوء التغذية، اير أن هذا الن اط ينبغاي 

القياسووات . وينبغووي األدووذ بمعوودات أن يخ ااع ل سااتعرال قباال التوسااع فياان

البشوورية والتوودريب فووي هووذا المجووا ؛ وينبغووي إجووراء دراسووة متعمقووة المتثووا  

المصابين ورفاههم التغذوي فول ودون معيار االستهدا  المحدد بمرشور كتلوة 

؛ وينبغوووي اسوووتعراض اسوووتخداد الوضوووم التغوووذوي كمعيوووار 5..1الجسوووم البوووال  

للتكورار للضوعف  رئيسي للتسجيل والتخرج؛ إذ يتعين وضم مرشور أقوو  قابول

األسووري؛ وينبغووي اسووتنباط عمليووة تخوورج محسوونة تسووتند إلووى تحسوون الوضووم 

 التغذوي وتشمل أنشطة تكميلية تتعلق بسبل العي .

المكتب القطري 

بالتشاور مم المكتب 

اإلقليمي في 

، جوهانسبرغ

والوحدات الفنية 

شعبة التابعة ل

دوائر وال ،البرامج

لشعبة التابعة الفنية 

والتخطيط السياسات 

 واالستراتيجيات

 .ةموافق

 مستفيضووا ااستعراضوو 6016المكتووب القطووري فووي فبراير/شووباط  أجوور : 1اإلجووراء 

للدروس المستفادة مم أصحا  المصلحة. وسعى االستعراض إلى توضيح التحديات 

 والمتطلبات المتعلقة بما يلي: 

 التنسيق مم أصحا  المصلحة؛ (1

البشوورية فووي المراكووز الصووحية لتحسووين جمووم الحاجووة إلووى معوودات القياسووات  (6

 البيانات؛

 تدريب مويفي وزارة الصحة والعاملين في المراكز الصحية؛ (3

تعزيز قدرات الشركاء للعمل في مجموعة واسعة من البرامج، بما فوي ذلوك  (4

 أنشطة سبل كسب العي .

: سووتجدد وزارة الصووحة أجهزتهووا الخاصووة بالقياسووات البشوورية وسووتمولها 6اإلجووراء 

 .البرنامجالسفارة السويسرية ويشتريها 

: سوويوفر الخبووراء الفنيووون والمويفووون فووي المقوور وفووي المكتووب اإلقليمووي 3اإلجووراء 

 دعمووا لالنتهوواء موون إعووداد االسووتراتيجية القطريووة والعمليووة الممتوودة الجديوودة ل غاثووة

 واإلنعا .

 

 

 

 

 

 أكمل وجاري التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 أكمل

 6016نوفمبر/تشرين الثاني 
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 استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لزمبابوي

 للتنفيذالموعد النهائي  اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة جهة التنفيذ التوصيات

ينبغي على المكتب القطري أن ي اعن الجهود لتنساي  تساجيل  :7التوصية 

المسااتفيدين ماان باارامج البرنااامج وباارامج الجهااات اي اار  ل اامان التغطيااة 

القطوري أن  . وينبغي علوى المكتوبالسليمة وتحقي  أقصى ما يمكن من التآدر

يضوواعف الجهووود للجمووم بووين المسوواعدة اإلنسووانية واإلنمائيووة. ويمكوون إلجووراء 

مناقشووة مووم برنووامج اإلغاثووة الممتوودة التووابم إلدارة التنميووة الدوليووة فووي المملكووة 

المتحوودة أن يووردي إلووى تنسوويق الجهووود فيمووا يتعلووق بأنشووطة الغووذاء مقابوول إنشوواء 

التوددالت الخاصوة بسوبل العوي  لشسور األصو  والنقد مقابل إنشاء األصوو  و

التي يتخرج أعضاكها من برنامج الدعم التغذوي للمصابين الخاضعين للعوالج 

 بمضادات الفيروسات الرجعية.

 .ةموافق المكتب القطري

 –الحووار موم أصوحا  المصولحة العواملين فوي البلود  البرناامج: سيواصول 1اإلجراء 

ووحودة إدارة  يونيسوفوبرنوامج اإلنعوا  فوي زمبوابوي وال منظمة األغذية والزراعة

مشووروع صووندول حمايووة الطفوول فووي وزارة العموول والخوودمات االجتماعيووة وبرنووامج 

وهووو يحوودد فوور  تكميليووة فووي إطووار  –اإلغاثووة الممتوودة التووابم إلدارة التنميووة الدوليووة 

ارة صوووندول حمايوووة الطفووول. وأدت عمليوووة الحووووار إلوووى وضوووم النظووواد الووووطني إلد

 لدعم االستهدا .  يونيسفالمعلومات الذي تمول  ال

وبرنوامج اإلغاثوة الممتودة علوى تقيويم  يونيسوفجنبا إلى جنب مم ال البرنامجوسيعمل 

 ما إذا كان النظاد الوطني إلدارة المعلومات يعمل بشكل جيد ألغراض االستهدا .

 

 6016نوفمبر/تشرين الثاني 

 

 

 

 6016ديسمبر/كانون األو  

ينبغااي علااى المكتااب القطااري أن يو ااد عمليااة التفاااول علااى  :8التوصااية 

اتفاقات المستو  الميداني وعنجادها عم  على تساهيل اتخااأل القارار وتعجيال 

. فموون شوأن العمليوة الموحوودة واالتفاقوات األطووو  بادء ال اركاء المتعاااونين بهاا

 المشتتة. أجال أن تفيد جميم أصحا  المصلحة، من دال  تفادي المناقشات

المكتب القطري 

بالتشاور مم المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ

 .ةموافق

بغيووة  6011أجووري اسووتعراض لعمليووة االتفاقووات علووى المسووتو  الميووداني فووي عوواد 

تيسير المفاوضات ذات الصلة وعمليات صونم القورار. وأعودت مبوادا توجيهيوة وتوم 

كاتووب الفرعيوة علووى رصوود تقاسومها مووم أصوحا  المصوولحة. وتووم تودريب مووويفي الم

االمتثووا  لالتفاقووات علووى المسووتو  الميووداني وتوووفير معلومووات مرتوودة. وأنشوو  فريووق 

والتمويوول  اتالبرامج واللوجسووتيالمعنيووة بوووحوودات التحقووق يتووألف موون أعضوواء موون 

 االمتثا  للشروط المتفق عليها ودعم .ولرصد 

 

 6016في مارس/آذار  تأكمل
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