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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصال بمووففي برنوامج  إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكوريناألغذية العالمي 

 :شعبة إدارة ورصد األداءمدير  C. Kayeالسيد  -8027066513رقم الهاتف: 

 :العمليات خدماتمستشاري البرامج، إدارة  كبير G. C. Cirriالسيد  -7777066513رقم الهاتف: 

 :شعبة إدارة ورصد األداءمستشارة البرامج،  K. Oppusungguالسيدة  -7072066513رقم الهاتف: 

 
 (.077507-8552/8765المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: لالستفسار عن توفر وثائق 
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 الخلفية

 70مون السوكان وتودمير  فوي المائوة 75 أدى إلى تشريد 0222من االضطرابات السياسية ونزاع نشب في  عقودعقب   -0

ـ ليشوتي تقودما ملحوفوا علوى الصوعيدين االجتمواعي واالقتصوادي بموا فوي ذلوك من البنى األساسية أحورتت تيمورو في المائة

إصالحات قانونية ومؤسسوية وحموالت  إضافة إلى؛ مرأةإصالحات سياسية تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين ال

خاصووة بووين النسوواء واألطفووال  –لجووة مووواطن العجووز الت ووذوي الحكومووة فووي معا البرنااام توعيووة تووؤاتر التنميووة. وقوود سوواعد 

 نهج مستدام لمعالجة األمن ال ذائي. وضعوفي  – ضعفاءال

ـ ليشوتي فوي فورن مون المووارد فوي تيمورو البرناام ر األمانة التوصيات التي تأتي إبان تقييمها لمستقبل عمليوات تقد  و  -8

في  البرنام التي اضطلع بها  في األعمال فكيرمستدامة. وقد حفزت االستنتاجات الت حصائلالمحدودة وتحديات أمام تحقيق 

 ـ ليشتي وفي جدوى الحفاف على ما يكفي من القدرات إلنجات التوصيات.تيمور

 المصفوفة المرفقة األعمال المزمعة ومواعيد تنفيذها. وترد في   -7
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    (3103-3112)  ليشتي  -لتيمور القطرية  الموجز عن تقييم الحافظة  التقرير  رد اإلدارة على التوصيات الواردة في 

 الموعد النهائي للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ  رد جهة التنفيذ التوصيات

  االستراتيجية االنتقالية المباشرة لتيمور ـ ليشتي )المقر والمكتب اإلقليمي والمكتب القطري(

: ينبغي للبرنام  أن يمادد فتارة البرناام  القطاري لتمكاين المكتاب 0التوصية 

ة االنتقالية التي تان  عليهاا ماذ رة المفااهيم ستراتيجيالقطري من متابعة اال

لم تطبق إال موؤخرا منهجيوة تسوليم . 3103المؤرخة في نوفمبر/تشرين الثاني 

مسوووؤولية برنوووامج صوووحة وت ذيوووة األم والطفووول، علوووى أسوووا  عمليوووات التقيووويم 

ووتارة الصوحة بشوأن مقتضويات التمويول  البرناام المشتركة التي اضطلع بها 

لب تسليم المسؤولية على نحو مرض التزام الوتارة وغيرهوا والقدرات. وسيتط

من األطران المعنية الرئيسية. وكان الهدن من البرنوامج القطوري إتاحوة فتورة 

لتسليم المسؤولية ولكن التخطيط الالتم في هذا الصودد لوم يبودأ إال موؤخرا ومون 

خطووة  وفووق البرنااام أو مواصوولة الوودعم موون ق بوول  –ثووم إن االنسووحام المسووؤول 

وسويتطلب االنسوحام المنوتظم الوذي يحواف   يتطلوب مزيودا مون الوقوت. –سليمة 

تمديد فتورة البرنوامج القطوري الوذي كوان مقوررا أن ينتهوي  البرنام على سمعة 

لعوام واحود علوى أقول تقودير. وسويتطلب تطبيوق  8007في ديسمبر/كانون األول 

 (.8التوصية  الفترة االنتقالية بصورة فعالة مزيدا من الوقت )انظر

، السياسات والبرامجابتكار شعبة 

في  بالتعاون مع المكتب اإلقليمي

 والمكتب القطري بانكوك

 موافقة جزئية.

 في البرنام التمست وتارة الصحة تمديد وجود  8007 عام في

نهاية إطار  يتزامن معل 8006شتي على األقل حتى نهاية ـ ليتيمور 

. وتعهدت الحكومة بتقديم مبلغ 8005 عام األهدان اإلنمائية لأللفية في

مليون دوالر أمريكي بما يجعل مجموع إسهامها في  0.8إضافي قدره 

إشارة واضحة و ما يمثل مليون دوالر أمريكي، وه 8.2البرنامج القطري 

 8007 عام مزيد من التمويل بعديلزم الالتزامها بتسلم المسؤولية. وسعلى 

لكن هذا األمر يبدو مستبعدا. وسيعاد النظر لإلبقاء على المكتب القطري و

في هذا الوضع ويتخذ قرار عقب بعثة للمكتب اإلقليمي في منتصف 

8007 . 

 

 8007يونيو/حزيران 

 (البرنام  بوجه عام )مقر نسحا استراتيجيات تسليم المسؤولية/اال

ات تساليم المساؤولية استراتيجي: ينبغي للبرنام  أن يضمن وضع 3التوصية 

إطاارا في الوقت المناسب، واإلقرار بأن تسليم المسؤولية بشاك  فعااي يتطلاب 

ات اسوتراتيجيويتعوي ن أن تتضومن  زمنيا من عامين أو ثالثة أعوام علاى اققا .

تسليم المسؤولية معايير ومعالم مالئمة لقيا  ما يحرت من تقدم، وينب وي للمقور 

أن يكلوووف المكتوووب القطوووري بووووجراء تقيووويم واقعوووي للقووودرات الداخليوووة الالتموووة 

ل يحقوق االسوتدامة، وينب وي لو  لتطبيق عملية تسليم المسؤولية على نحو مسوؤو

ة لبنوواء القوودرات الداخليووة الالتمووة فووي هووذا اسووتراتيجيأيضووا عنوود اللووزوم وضووع 

 الصدد.

 

إدارة تسييرالعمليات وإدارة 

خدمات العمليات )مكتب 

الشراكات مع المنظمات غير 

الحكومية، مكتب التخطيط 

شعبة ابتكار  ،ستراتيجياال

( بالتشاور مع السياسات والبرامج

إدارة تسيير الموارد والمساءلة 

)شعبة الميزانية والبرمجة( 

 وإدارة الموارد البشرية

 .موافقة

في  5 ستراتيجيالتزام  بوعطاء األولوية للهدن اال البرنام سيواصل 

 (.8007ـ  8006ة المقبلة )ستراتيجيإطار الخطة اال

تقدما ملحوفا في تعزيز القدرات الوطنية مثال عندما سل م  البرنام أحرت 

 فيما بين بلدانالحكومة مسؤولية برامج الت ذية المدرسية، وسه ل التعاون 

 .في البراتيل الجنوم من خالل مركز االمتيات لمكافحة الجوع

عناصر تنمية القدرات وتسليم نفيذ وفقا لما يرد في "خطة عمل لت

 "(8007-8002) للبرنام  ةستراتيجيالخطة االفي  اتالمسؤولي

(WFP/EB.2/2010/4-D.)  المواد الالتمة لدعم انتقال  البرنام أعد

 

 8007يونيو/حزيران 
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    (3103-3112)  ليشتي  -لتيمور القطرية  الموجز عن تقييم الحافظة  التقرير  رد اإلدارة على التوصيات الواردة في 

 الموعد النهائي للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ  رد جهة التنفيذ التوصيات

مسووتقبال مواقووف مماثلووة تتعلووق بتسووليم المسووؤولية فووي بلوودان  البرنااام سوويواج  

ليشوووتي كنمووووذ   -أخووورى. ولوووذا فمووون المستصووووم أن يسوووتخدم المقووور تيموووور 

سوووحام ذات مصوووداقية. وللقيوووام بوووذلك بصوووورة جيووودة ة لالناسوووتراتيجيلتطووووير 

يُفترض تأمين تمويل مضمون ومرن غير مستند إلى األغذية لودعم تمديود فتورة 

البرنامج القطوري لعوامين علوى األقول، موع التوزام مون المكتوب اإلقليموي والمقور 

بضوووومان امووووتالك المكتووووب القطووووري القوووودرات الداخليووووة المطلوبووووة لالنتقووووال 

ب ووي أن تتضوومن العمليووة االنتقاليووة مشوواركة أكبوور مووع سوووائر واالنسووحام. وين

الشووركاء فووي التنميووة الووذين يوودعمون وتارة الصووحة، كمووا ينب ووي أن تسووفر عوون 

 درو  يمكن االستفادة منها على نطاق أوسع.

ة. غير أن القيود المالية تقنيإدارة الت ذية إلى الحكومة وتقديم المعونة ال

 ت من فرص التدريب والتوفيف.حد  

في  المكتب اإلقليمي ضفو  ، للبرنام في إطار الهيكل التنظيمي الجديد 

المكاتب القطرية من أجل تيادة فاعليتها. وتأذن خطة إلى السلطة  بانكوك

بتمويل المكاتب القطرية الص يرة من ميزانية دعم  8007اإلدارة لعام 

البرامج واإلدارة من أجل تحسين آليات الرقابة الداخلية. ورهنا باعتماد 

الدور البرنام  ( سيحدد 8007ـ 8006ة المقترحة )ستراتيجيالخطة اال

 الذي تضطلع ب  المكاتب القطرية الص يرة مثل مكتب تيمور ـ ليشتي.

وحدة قائمة بذاتها لتعزيز أيضا شعبة ابتكار السياسات والبرامج أنشأت كما 

قدرات المكتب القطري وتوفير الدعم التقني لقضايا السياسات والبرامج 

 واالبتكار.

 لحضور استعراض، في بانكوك كتب اإلقليمي، بالتعاون مع المجرىسيُ 

 وضعستخدم تيمور ـ ليشتي كنموذ  لتُ . وقد 8007 عام بعد البرنام 

 .نسحامات االاستراتيجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8007حزيران يونيو/
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    (3103-3112)  ليشتي  -لتيمور القطرية  الموجز عن تقييم الحافظة  التقرير  رد اإلدارة على التوصيات الواردة في 

 الموعد النهائي للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ  رد جهة التنفيذ التوصيات

  بالصحة والتغذية بما فيها البرنام ( ليشتي )وزارة الصحة وغيرها من اقطراف المعنية  -استراتيجية صحة وتغذية اقم والطف  في تيمور 

الساااتعراش مشاااترا لااادور مستوصااافات أ: هنااااا ةاجاااة ملحاااة 3التوصاااية 

تاوفير الخادمات الصاحية المتكاملاة علاى مساتوج المجتمعاات المحلياة" فاي "

. وينب وي أن تشووترك الخادمات الصاحية وماا تتطلبااه مان أشاكاي الاادعم المقابلاة

األطران المعنية بالصحة في وضع خطط لمعالجة القضوايا التوي تواجههوا تلوك 

 المستوصفات بصورة مستدامة.

ينبغي أن تقاوم وزارة الصاحة والبرناام  بوقاد تقاديم التغذياة   :3التوصية 

شاهرا، والقياام بتقاديم التغذياة  95إلى  32الموجهة إلى اقطفاي من  التكميلية

شاااهرا والحوامااا   33أشاااهر إلاااى  6الموجهاااة إلاااى اقطفااااي مااان التكميلياااة 

. ويووورتبط ذلوووك باسوووتعراض مستوصوووفات "الخووودمات الصوووحية والمرضاااعات

المتكاملة على مستوى المجتمعات المحليوة" ويتماشوى موع توصويات سوابقة مون 

يات الصووادرة عوون تقيوويم العمليووة الممتوودة لإلغاثووة واإلنعووا قبيوول التوصوو
8
علووى  

أسوووا  المعوووارن الراهنوووة المسوووتمدة مووون الممارسوووات الفعليوووة فوووي مثووول هوووذه 

أن تسوتمر وتكوون فعالوة، ينب وي  التدخالت الت ذوية. فوذا أريود للت ذيوة التكميليوة

اليوووة أن تووتم علووى نطوواق يمكووون للوووتارة أن تتحملوو ، مووون حيوو  المتطلبووات الم

والقدرات التنظيمية، التي تعتبر محدودة. واألرجو  لتحقيوق االسوتدامة المسوتندة 

 –كليا أو بشكل رئيسي  –عتماد على اال إلى هذين المعيارين هو قدرة البرنامج

( 6علوووى اإلنتوووا  المحلوووي مووون األغذيوووة الممزوجوووة المقوووواة )انظووور التوصوووية 

 وتصميم البرنامج بأوض  ما يمكن.

وغيرها من  وتارة الصحة

األطران المعنية في مجال 

 الصحة والت ذية

المكتب القطري بالتنسيق مع 

حكومة تيمورـ ليشتي وأيضا 

في  مع المكتب اإلقليمي شاوربالت

السياسات  ابتكار شعبةو بانكوك،

شعبة إدارة ورصد و، والبرامج

 األداء

 موافقة.

ووتارة الصحة بمراجعة برنامج صحة وت ذية األم  البرنام  قومسي

 توجيهيةخطوط إنجات لمسؤولية، واوالطفل ب ية صياغة عملية تسليم 

لك تحسين عملية االستهدان ذإلدارة سوء الت ذية الحاد المعتدل بما في 

منتصف  بحلولوالمستفيدين، بهدن تخفيض البرنامج  ةالج رافيالمناطق 

عن طريق  التكميليةا في توتيع األغذية . ويجري النظر أيض8007

 .على مستوى المجتمعات المحلية الخدمات الصحية المتكاملة

 

 

 8007سبتمبر/أيلول 

 

ج: تحسين نوعياة رصاد وتقيايم تنفياذ البرناام  ونتائجاه مان أجا  3التوصية 

الوفاااء بالحااد اقدنااى ماان المعااايير المطلوبااة لتقياايم تنفيااذ الباارام  ونتائجهااا. 

تقييم تعليقات تفصيلية على الث رات الموجودة في جموع البيانوات؛ ولكون أورد ال

علووى أن يعتبوور  البرنااام ينب ووي أن يكووون هنوواك تصووميم فووي جميووع مسووتويات 

أمورا جوهريوا حتووى  –بموا فوي ذلوك رصوود موا بعود التوتيوع  –الرصود األساسوي 

تقييم من ث رات ومواطن ضعف وذلك في تقر اإلدارة بما يعتري الرصد وال 

المقام األول بسبب قدرات الموففين المحدودة. ويضان إلى تلك 

الصعوبات القيود على الموارد المالية التي تحول دون تعيين واستبقاء 

خبير دولي في  8008الموففين المؤهلين. وقد ُعين في سبتمبر/أيلول 

 الرصد والتقييم لدعم التعليم والبرمجة. 

 تم  التنفيذ
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    (3103-3112)  ليشتي  -لتيمور القطرية  الموجز عن تقييم الحافظة  التقرير  رد اإلدارة على التوصيات الواردة في 

 الموعد النهائي للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ  رد جهة التنفيذ التوصيات

 عندما يؤدي النقص في توافر القدرات إلى صعوبة تطبيق .

 

 

 

 

 

 

 

 

د: من الضروري دعم البحوث التغذوية القطرية اقطاوي أجاال مثا  3التوصية 

وهوي مسوؤولية تقوع علوى عواتق جميوع إجراء دراسة سببية وتحليلياة للتغذياة  

ة الت ذيووة اسووتراتيجياألطووران المعنيووة ويجووب أن تظهوور بصووورة مالئمووة فووي 

 الوطنية المقبلة )المنقحة(.

مساعدا  82وتارة الصحة على توفيف وتدريب ونشر  البرنام ساعد 

ت ذويا من أجل تعزيز الرصد والتقييم. وتمت مراجعة بطاقات الرصد 

والقوائم المرجعية والكتب التعليمية وغيرها من األدوات بالتشاور مع 

 األطران المعنية؛ وأعد تقرير أول عن رصد مرحلة ما بعد التوتيع. 

ة القطرية للت ذية قيد النظر؛ وهي تتضمن قسما يتناول جيستراتياال

مس  لتحديد عوامل الخطر  ىالمعلومات والبحوث في مجال الت ذية. ويجر

وبتوفير  ستبياناتاالب البرنام الكامنة في نقص الت ذية. وقد دعم  

 مؤشرات األمن ال ذائي.

 

 8007أغسطس/آم 

 

 

 

 8007مايو/أيار 

  اإلنتاج المحلي من اقغذية الممزوجة المقواة )البرنام ، وزارة الصحة، وزارة المالية(

: ينبغي للبرنام  والحكومة أن يضطلعا بشك  مشترا باساتعراش 2التوصية 

يضوطلع المكتوب فاي المساتقب .  "تيماور فيتاا"دقيق لادور أغذياة  استراتيجي

بالنيابوة  تيموور فيتواالقطري حاليا بدور أساسي في اإلشران علوى إنتوا  أغذيوة 

ة المصونع علوى عن الحكومة. وينب ي أن يتضمن هذا االستعراض تحليال لقابليو

االسووتمرار فوووي األجلوووين المتوسووط والطويووول والتوووداعيات موون حيووو  التكووواليف 

واللوجسووتيات فووي حالووة ربووط مزيوود موون بوورامج الت ذيووة التكميليووة بتوووافر أغذيووة 

كمووا ينب ووي أن يتضوومن مراعوواة المسووؤوليات المسووتقبلية للرصووود  تيمووور فيتووا.

قووت الووراهن وأيضووا المراجعووة فووي الو البرنااام والوودعم التقنووي اللووذين يقوودمهما 

مع بالتعاون المكتب القطري 

المكتب االستشاري للت ذية، 

شعبة ابتكار السياسات و

في  المكتب اإلقليمي، ووالبرامج

، ووتارتي الصحة بانكوك

 والمالية

 موافقة. 

بضرورة إجراء استعراض بالتعاون مع الحكومة. ومن  البرنام يقر 

 المزمع تنفيذ ما يلي:

 إنتا  أغذية  سيقوم مدير لسلسلة إمداد دولية باستعراض عملية

 حتى التسليم.  شراءمن مرحلة ال "تيمور فيتا"

  سيقوم موفف مشتريات دولي بتقدير األسعار وعمليات شراء المواد

 الخام.

 

 

 

 

 8007يونيو/حزيران 

 

 8007أبريل/نيسان 
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    (3103-3112)  ليشتي  -لتيمور القطرية  الموجز عن تقييم الحافظة  التقرير  رد اإلدارة على التوصيات الواردة في 

 الموعد النهائي للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ  رد جهة التنفيذ التوصيات

غذية في المصنع لضمان الحفاف على أفضل خبير فني في األسيعمل   المستقلة لألداء. 

 الممارسات في رقابة الجودة.

مع الحكومة للحصول على دعم السلطات المحلية والقطاع  البرنام سيعمل 

 الخاص لتنفيذ توصيات االستعراض.

 قيد التنفيذ

 

 ليشتي مع شر ائها في مجاي الحماية االجتماعية والتربية والتعليم( -ليشتي )ةكومة تيمور  -ة التغذية المدرسية لتيمور استراتيجي

شاااام  لبرناااام  التغذياااة  اسااتراتيجي: ينبغاااي إجاااراء اساااتعراش 9التوصااية 

. مووون المدرساااية مااان أجااا  رسااام نهااا  مساااتدام يمكااان أن يطبقاااه الشااار اء

المستصووم أن تتوولى الحكوموة قيوادة هوذا االسوتعراض بالتعواون مون شووركائها 

ات القطاعية للتعليم والحماية االجتماعيوة فوي تيموور ستراتيجيالذين يدعمون اال

 البرناام هوذا االسوتعراض ألن  ام البرنليشتي. ومن غير المناسب أن يقود  –

ال يُنظووور إليووو  كطووورن ال مصووولحة لووو ، ولكووون مووون المهوووم اعتمووواد نهوووج شوووامل 

ألصووحام المصوولحة المتعووددين موون أجوول رسووم نهووج مسووتدام يمكوون أن يأخووذ بوو  

 الشركاء.

حكومة تيمور ـ ليشتي مع 

شركائها في مجال الحماية 

 االجتماعية والتعليم

 موافقة.

قلة نظرا لبرنامج الت ذية المدرسية ل تدريجيال نهاءاإلعلى الرغم من 

مركز االمتيات لمكافحة الجوع  من بدعم ،التمويل، يشارك المكتب القطري

في عملية استعراض البرنامج التي تضطلع بها وتارة  ،في البراتيل

 . ربيةالت

 ،مركز االمتيات لمكافحة الجوع في البراتيلإلى  8000عقب تيارة في 

ألطران المعنية لمناقشة الت ذية شاركت فيها ا عمل حلقةنظمت الحكومة 

 الخيارات الممكنة لمكافحة الجوع. دالمدرسية باعتبارها أح

وغيرها من الشركاء  التربيةسيواصل المكتب القطري تعاون  مع وتارة 

 في إجراء االستعراض.

 

 

 

 

 8007ديسمبر/كانون األول 
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    (3103-3112)  ليشتي  -لتيمور القطرية  الموجز عن تقييم الحافظة  التقرير  رد اإلدارة على التوصيات الواردة في 

 الموعد النهائي للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ  رد جهة التنفيذ التوصيات

  تنمية القدرات )مقر البرنام (

: على مقر البرنام  أن يضطلع بمزيد مان العما  لوضاع مؤشارات 6التوصية 

وإرشااااادات عمليااااة لمساااااعدة المكاتااااب القطريااااة علااااى تصااااميم وتطبيااااق 

وعلوى المقوور أن ينظور أيضووا فوي إمكانيووة  ات فعالااة لتنمياة القاادرات.اساتراتيجي

ات اسوتراتيجيتوفير مزيد من الدعم العملوي للمكاتوب القطريوة لتصوميم وتطبيوق 

فعالووة لتنميووة القوودرات. وفووي إطووار التركيووز علووى هووذه القضووية يجووب أن يطلووب 

المقر مون المكاتوب القطريوة أن تجوري تقييموا واقعيوا للقودرات الداخليوة الالتموة 

للمبادرات الفعلية في مجال تنمية القدرات، كما يجب متى اقتضى األمور إعوداد 

 هذا الصدد. ة لبناء القدرات الداخلية الالتمة فياستراتيجي

السياسات والبرامج  ابتكارشعبة 

 وشعبة إدارة الموارد البشرية

 موافقة.

لتنمية القدرات من أجل تحسين التخطيط  مجموعة أدواتأتيحت مؤخرا 

 .هاوتنفيذ وتوفير إرشادات عملية لتصميم أنشطة تنمية القدرات

تقدير القدرات الداخلية من أجل تنفيذ مبادرات في  مجموعة األدوات تدعم

شعبة ابتكار السياسات والبرامج في الوقت مجال تنمية القدرات. وتقوم 

ة ستراتيجية ألغراض الخطة االستراتيجيالراهن بتحسين إطار النتائج اال

 ة.ستراتيجيالجديدة. وستندر  تنمية القدرات في جميع األهدان اال

 

 

 تم  التنفيذ

 

 8006ـ 8007

 

  المسائ  الجنسانية )المقر(

: على مقر البرنام  أن يضطلع بمزيد مان العما  لوضاع مؤشارات 7التوصية 

ات فعالاة اساتراتيجيوإرشادات عملية لمساعدة المكاتب القطرية علاى تطبياق 

فوي وعلوى المقور أن ينظور أيضوا  تعمايم مراعااة المنظاور الجنسااني.في مجاي 

إمكانية توفير مزيد من الدعم العملوي للمكاتوب القطريوة مون أجول تعزيوز تحليول 

تعموويم مراعوواة المنظووور الجنسوواني. وينب ووي للمقوور أن يركووز و البعوود الجنسوواني

بوجووو  خووواص علوووى احتياجوووات المكاتوووب القطريوووة التوووي لووويس لوووديها موففوووون 

 متخصصون في هذا المجال.

 مكتب الشؤون الجنسانية

 ار السياسات والبرامجشعبة ابتكو

 موافقة.

 مكتب الشؤون الجنسانية بما يلي:سيضطلع 

، 8007-8006إطار النتائج االستراتيجية للفترة  وضعالمشاركة في  (0

لضمان إدرا  مؤشرات للحصائل والنواتج مفصلة حسب الجنس 

 وتراعي المسائل الجنسانية؛

بشأن مراعاة المنظور الجنساني في البرامج،  البرنام تحدي  دليل  (8

 بالتعاون مع شعبة ابتكار السياسات والبرامج؛

-يب على المستوى اإلقليمي )بما يشمل تيمور تدرتوفير التيسير  (7

  ليشتي( بشأن مؤشر تكافؤ الجنسين.

 

 

 8007نوفمبر/تشرين الثاني 

 

 8007ديسمبر/كانون األول 

 

 8007/كانون األول ديسمبر
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