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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

برنامج  االتصال بموظفي 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 

 األداء:ورصد مدير شعبة إدارة  C. Kaye السيد 2197-066513رقم الهاتف: 

 العمليات: تسيير إدارة  كبير مستشاري البرامج، G. C. Cirriالسيد  3677-066513رقم الهاتف: 

 فرع إدارة األداء وإعداد التقارير:مستشار البرامج،  C. Martinoالسيد  3576-066513رقم الهاتف: 

 (.066200-9662يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي،  
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 الخلفية

(. وتعتبر نتائج التقييم المستتتقل أنشتتطة 9009-9002تقدم هذه الوثيقة رد اإلدارة على تقييم الحافظة القطرية للكونغو )  -0

 مالئمة بشكل عام ووثيقة الصلة باحتياجات الكونغو اإلنسانية واإلنمائية المتطورة. البرنامج

لمناقشتتات في الكونغو، وستتتيري ا البرنامجوتأتي استتتنتاجات تقييم الحافظة القطرية في وقت هام للغاية بالنستتبة لعمل   -9

لقطرية للفترة ا البرنامج. وتشتير كيير من التوصتيات إلى استراتيجية البرنامجالجارية بشتأن التوج  االستتراتيجي لتدخالت 

، والتي يجري إعدادها حاليا، وستعتمد عليها صياغة برنامج قطري جديد من المتوقع أن يبدأ في يناير/كانون 9006-9002

 .9002 الياني

ؤون ستتيما مع ورارتي التعليم والشتت مع الحكومة، وال البرنامجوترحب األمانة باعتراف التقييم بالشتتراكات التي يبنيها   -0

 ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( البرنامجاالجتماعية. فقد تعزرت الشتراكات عن طريق مذكرة تفاهم جديدة بين 

والتي توستتتتتع نطاع التعاون بما يتجاور التغذية المدرستتتتتتية ليشتتتتتمل عنصتتتتتترا تغذويا في شتتتتتتبكة األمان للوقاية من التقزم. 

 تحديد شركاء إضافيين لضمان استدامة البرامج. البرنامجوسيواصل 

صتتتتتتدى لتوصتتتتتتيات تقييم الحافظة القطرية فيما يتعلق وتشتتتتتتير اإلدارة إلى أن  يجري بالفعل اتجاذ اإلجراءات التي تت  -6

 بتدخالت شبكة األمان، وتعزيز الشراكات، وتحسين قدرات الرصد والتقييم.

وترد في المصتتتتتفوفة المرفقة اإلجراءات التي تتصتتتتتدى لتوصتتتتتيات تقييم الحافظة القطرية، والجطوط الزمنية للتنفيذ.   -2

وعموما، ترى األمانة أن هذه التوصتيات بناءة، ليس فق  بالنسبة ألنشطة المستقبل في الكونغو، وإنما أيضا لتوفير إرشادات 

 تشغيل مماثلة.األخرى التي لديها مجططات  البرنامجلمكاتب 
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 (3113-3112كونغو )لالحافظة القطرية ل رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

 علتنوير عملية توسياألمان  اتمستقل لبرنامج شبكأولي : إجراء تقييم 1التوصية 

 ا المجالهذم دعمواصلة وتحديد األولويات واالستراتيجيات ل ةالمقررنطاق ال

 جديدة.ال لوثيقة االستراتيجية القطريةالمكونات الرئيسية  أحدباعتباره 

لتقييم اينبغي على أولويات الحكومة،  تميل إحدىوبالنظر إلى أن الحماية االجتماعية 

 تعديل برنامجحدد كيف يمكن ي، أن 7لتوصية في ايضا سهم أالذي سيالمستقل، 

عم من بد ،)المكتب القطري .خطة الرصد والتقييم إعداداألمان بشكل فعال و اتشبك

 .والمقر(في جوهانسبرغ المكتب اإلقليمي 

 

 موافقة. 

تصف مدة مستقل لبرنامج القسائم تقييم من 9000استكمل في يناير/كانون الياني 

تقرير  البرنامج، أعد 9000/تمور ولكترونية؛ وتجري عملية المتابعة. وفي يوليإلا

رصد للحكومة من أجل قياس التقدم المحرر في تنفيذ توصيات تقييم الحافظة القطرية. 

وقد تضمن هذا التقرير مقارنة لدرجات استهالك األغذية من جانب المستفيدين وغير 

. غذائيةالنظم الالمستفيدين من المشروع، وتحسينات هامة موثقة، خاصة بالنسبة لتنوع 

عظم مؤشرات الحصائل قد تحققت، ولكن  حدد بعض تحديات وأوضح التقرير أن م

 الرصد والتقييم.

 

 تم التنفيذ

المكتب القطري،  

بدعم من المكتب 

في اإلقليمي 

 والمقر جوهانسبرغ

ولهذا، بدال من إجراء تقييم مستقل آخر بعد التقييم األخير مباشرة، سيجري استعراض 

خارجيين، والمكتب اإلقليمي، ووحدات المقر، األنشطة بدعم من خبراء استشاريين 

والتركيز على إعداد توصيات وصياغة عناصر لمكون شبكة األمان في البرنامج 

ي المكتب اإلقليمي فواالبتكار مع السياسات والبرامج شعبة عمل القطري الجديد. وست

 لنطاع.ابتقدير الحتياجات القدرة قبل توسيع  قطريالمكتب العلى مساعدة جوهانسبرغ 

 9000ديسمبر/كانون األول 

 

قد بدأ في استجدام التحويالت  ، سيكون المكتب القطري9006وفي أبريل/نيسان  المكتب القطري 

تقييم مستقل لهذه التحويالت خالل النظر في إجراء لكترونية لمدة عامين؛ وسيتم اإل

 .9006النصف الياني من عام 

 9006ديسمبر/كانون األول 

المكتب ينبغي على لتغذية المدرسية، العاجل ل: كجزء من التنفيذ 3التوصية 

من التي  "األساسية زمةالح"عناصر  أن يحددالقطري، بالتعاون مع الشركاء، 

 وجيهتالمع  بما يتماشى، في البرنامج الحالي على أساس تجريبيالواقعي نشرها 

جميع المدارس التي يدعمها البرنامج خالل فترة على تدريجيا نشرها و، المؤسسي

 جديدة.وثيقة االستراتيجية القطرية ال

اتيجية وثيقة االسترلرئيسيا  مكوناالتغذية المدرسية من أولويات الحكومة وستظل إن 

والتغذية وغيرها من  صحة المدرسيةلضمان إيالء االهتمام ل ومن شأنالقطرية. 

 

 لمكتب القطريا

 موافقة.

ع المكتب القطري مذكرة تفاهم مع اليونيسف لتوسيع التعاون بما يتجاور التغذية وق  

المدرسية ليشمل برنامج شبكات األمان. ومن المجط  إيفاد بعية تابعة لشراكة ريتش 

تغذية التغذية، التي تعتبر ال تحسين مستوىلزيادة االهتمام الوطني باالنضمام إلى حركة 

االجتماعية يراعي االعتبارات التغذوية. وستسهل شراكة  المدرسية برنامجا للحماية

ريتش، بوصفها مبادرة مشتركة بين الوكاالت، التعاون بين الوكاالت، والفهم، وتكامل 

 إجراءات التغذية دعما لألولويات الوطنية.

 

 9000أكتوبر/تشرين األول 
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 (3113-3112كونغو )لالحافظة القطرية ل رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

التغذية  يضمن مواءمةعزر فعالية هذه التدخالت وأن يساسية األ الحزمةجوانب 

 .لمكتب القطري()ا .المؤسسية البرنامجالمدرسية مع سياسة 

 

 تدقيق الكسافا المنتج محليا وري وقد استهل المكتب القطري مشروعا تجريبيا لتقوية المكتب القطري

بالفعل كميات صغيرة من  البرنامجالنجيل الستجدام  في مدارس مجتارة. ويشتري 

األرر والفول على المستوى المحلي لبرنامج التغذية المدرسية، من أجل تحسين القدرة 

ك الاالقتصادية لصغار المزارعين وتشجيعهم على إنتاج المزيد من األغذية. ويتم استه

ية إمكان البرنامجاألصناف المنتجة بواسطة المدارس في نفس المنطقة. وسيستطلع 

ريادة الشراء المحلي، والرواب  مع صغار المزارعين للمساعدة على االنتقال إلى تولي 

 المسؤولية الوطنية، وخفض تكاليف التغذية المدرسية.

 9006يونيو/حزيران 

والحكومة في مناقشة وضع سياسة  البرنامج، سيبدأ 9006يناير/كانون الياني  وفي  طريالمكتب الق 

 .وطنية للتغذية المدرسية

 9006يناير/كانون الياني 

المكتب القطري، ينبغي على ، 3112/3114 ةالدراسي السنة: قبل 2التوصية 

، أن "الشراكة الدولية من أجل التنمية البشريةمنظمة "بالتعاون مع الحكومة و

توفير تعويض  يضمنوالمحلي المجتمع يات من هاطلالنهج الحالي ل يستعرض

ين ب تنسيقهو ،برنامجفي المع سياسة التغذية المدرسية بما يتماشى مناسب 

 إدراجه في استراتيجية التغذية المدرسية للحكومة. اقتراحالشركاء و

جانب أساسي من استراتيجية التغذية المدرسية. المحلي أفراد المجتمع  إن انجراط

يض إلعداد تعوالمجتلفة في تقديم نُهجا لتغذية المدرسية في برنامج اشركاء ال واتبع

الذي  – ب تطوع المالوقت  حجمو ذلك دائماالمحلية المجتمعات  وال تفهمالطعام. 

 يضع عبئا كبيرا على النساء – في الشهرأيام كاملة أربعة ون ييومبين ما يتراوح 

مبادئ  أن يحترمالفقيرة. ومن شأن اتباع نهج منسق المحلية في المجتمعات 

 .)المكتب القطري( .عادلالتعويض الالمشاركة المجتمعية و

 

 طريالمكتب الق

 موافقة.

أساسيا من برنامج مستدام للتغذية  مجتمعية عن طريق المتطوعين جزءاتعد المشاركة ال

تقديم مدفوعات لآلباء نظير الجدمات المقدمة  البرنامجالمدرسية؛ وال تشجع سياسة 

نظمة مللمدارس، مما يسمح لها بالدفع فق  في ظروف استينائية. وأثناء االجتماعات مع 

، أكد المكتب القطري في الغالب على "التنمية البشرية من أجلالشراكة الدولية "

، البرنامج بينضرورة مواءمة نُهج التدخالت. ومن المتوقع عقد اجتماع رسمي 

، قبل بدء العام 9000الشراكة الدولية والحكومة في منتصف سبتمبر/أيلول منظمة و

العمل مع الشركاء لتحسين مواءمة  البرنامج. وسيواصل 9000/9006الدراسي 

 الممارسات للمشاركة المجتمعية على مستوى المدارس. 

 

 9000سبتمبر/أيلول 
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 (3113-3112كونغو )لالحافظة القطرية ل رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

المساعدة اإلنسانية في إطار وثيقة ضمان أن يشتمل مكون : 4التوصية 

، ينء التشغيليالشركاة وتنمية قدرات الحكومعلى جديدة الاالستراتيجية القطرية 

 .هاالتخفيف من آثارولكوارث ل االستعدادوخاصة في مجال 

على غي ، ينبالبلدتطور في مسياع الالوتمشيا مع ريادة التركيز على التنمية في 

 سانياإلن المكونرواب  أقوى بين  أن تضمنوثيقة االستراتيجية القطرية الجديدة 

حافظة من خالل إدراج استراتيجيات محددة لتنمية القدرات والمكون اإلنمائي من ال

 .)المكتب القطري( .هاآثارالتجفيف من و كوارثلل االستعداد على

 

 المكتب القطري

 موافقة.

تدريب موظفيها على االستعداد للكوارث، وطلبت  البرنامجطلبت ورارة الدفاع من 

 ورارة الشؤون االجتماعية مساعدة من المجتمع اإلنساني في مجال تنمية القدرات.

 

وتعد إدارة الكوارث واالستعداد لها واحدة من ثالث ركائز في وثيقة االستراتيجية  

لدعم الحكومة بتقييم هشاشة األوضاع ورسم خرائطها  البرنامجالقطرية؛ ويجط  

ونظم اإلنذار المبكر. وسيطلب المكتب القطري مساعدة من المكتب اإلقليمي ووحدات 

 المقر لتدريب النظراء الحكوميين عند بدء تنفيذ االستراتيجية القطرية

 9002مارس/آذار 

في معالجتها وثيقة االستراتيجية القطرية الجديدة، ينبغي على : 5التوصية 

 ؛ةالقدرات ونقل المعرف تنميةاألولوية ل أن تولي، اإلنمائيةاإلنسانية والحتياجات ل

التمويل؛ توليها يادة مسؤولية الحكومة وزنحو لالنتقال تشمل خارطة طريق أن و

لتعزيز جهود التنسيق من جانب صريحة تحتوي على التزامات واستراتيجيات أن و

 الحكومة.

 نتقالالعلى خطة لاالتفاع مع الحكومة ، ينبغي االستدامة أمامالطريق ولتمهيد 

ينبغي و تتضمن مراحل رئيسية.والطويل  متوس على األجلين الالمسؤولية تسليم و

دعم  (0 :من أجل أن تشمل وثيقة االستراتيجية القطرية الجديدة التزامات صريحة

 ؛مدخالت شركائها في التنميةالحكومة في وضع السياسات وتنسيق أنشطة و

لتنسيق بين وكاالت األمم المتحدة في ادور بارر في هياكل وعمليات تأدية و (9

المساعدة : ةوناشئ ثابتةميزة نسبية ب البرنامج، في المجاالت التي يتمتع فيها البلد

)المكتب القطري، بدعم من  .اإلنسانية، والتغذية المدرسية، والحماية االجتماعية

 .المكتب اإلقليمي في جوهانسبرغ والمقر(

 موافقة. 

يعد التركيز على تنمية القدرات ونقل المعرفة مالئما ووثيق الصلة. ويعد برنامج 

وورارة الشؤون االجتماعية ويقدم مياال على  البرنامجشبكات األمان جهدا مشتركا بين 

الممارسة الجيدة في تحسين القدرات. ويعتزم المكتب القطري بدء مناقشات مع ورارات 

لتحديد احتياجاتها من الدعم التقني في عام  9000يلول الحكومة في منتصف سبتمبر/أ

9006. 

 

المكتب القطري، 

بدعم من المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ والمقر

وسيلتمس المكتب القطري دراية تقنية من المكتب اإلقليمي ووحدات المقر، حسب 

 مقتضى الحال، خاصة في مجاالت النقد والقسائم، والتغذية، وقياس األداء. 

 9006مارس/آذار 
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 (3113-3112كونغو )لالحافظة القطرية ل رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

: إعداد خطة مشتركة بين الحكومة والبرنامج لتنمية القدرات في 6التوصية 

االستراتيجية القطرية الجديدة وضمان إدراجها المجاالت ذات األولوية في وثيقة 

 في التخطيط التفصيلي لتنفيذ المكونات.

أن و اتمكونالمجاالت عبر ولويات هذه أن تبين األخطة تنمية القدرات على ينبغي و

ويات األول إدراج. وينبغي فيها البرنامج سهمإلى المجاالت التي سيتشير بوضوح 

ثار على التمويل اآلو(، 7 )التوصية لبرنامجل ةالمحددة في عملية التجطي  الداخلي

)المكتب القطري، بدعم من المكتب اإلقليمي  (.00لمناقشتها مع الحكومة )التوصية 

 .في جوهانسبرغ(

 

المكتب القطري، 

بدعم من المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ

 موافقة.

 .2و 0هذا يعتمد على التوصيتين 

القطري الجديد، سيعد المكتب القطري خطة لتنمية  البرنامجباالقتران مع إعداد 

 عالية.أكير ف للبرنامجالقدرات توضح األولويات وتحدد أين ستكون المساعدة التقنية 

 

 9006مايو/أيار 

 3114خطة تنفيذ في عام  إعداد، ةإطار خطة األداء السنوي بموجب: 7التوصية 

لتحقيق أقصى قدر من وثيقة االستراتيجية القطرية الجديدة من مجاالت مجال لكل 

ستراتيجيات الد الشركاء وايحدتو ؛والحكومة البرنامجالمواءمة مع سياسات 

الموارد البشرية من المالئمة االحتياجات د يوتحد ؛ز الرصديعزتو ؛واألهداف

 التمويل.و

طي  تجب أن تسمحوحافظة اللتنفيذ الالرم األساس  وينبغي أن توفر هذه العملية

 :أن لكل مكون، ينبغيو(. 00و 2 اناالحتياجات من الموارد )التوصيت

 لجنسين، ا وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بيننتائج هذا التقييم،  تستند إلى

والحماية االجتماعية، وتنمية القدرات، وتسعى إلى تحسين المواءمة مع 

 ؛البرنامجسياسات 

 

المكتب القطري، 

ب بدعم من المكت

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ

 موافقة.

سيضع المكتب القطري خطة تنفيذ مع المكتب اإلقليمي في جوهانسبرغ وشعبة إدارة 

 .9006األول من عام  فصلورصد األداء قبل نهاية ال

 

 9006مارس/آذار 
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 (3113-3112كونغو )لالحافظة القطرية ل رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

 ة التشغيليية والجوانب السياسات لكل من اتشمل استراتيجيات وأهداف

 للحافظة؛

 الءمع إي، هاتحدد الفرص المتاحة إلقامة شراكات واستراتيجيات لتحسين 

 غير اللوجستية؛ التقنيةاهتمام خاص للمجاالت 

 تبسي  وتحسين نظم الرصد؛باستراتيجيات تسمح  تضع 

  الموظفين والموارد.من حتياجات االتحدد اآلثار على 

وينبغي إجراء هذه العملية بمشاركة الحكومة والشركاء المنفذين، وينبغي أن تنعكس 

)المكتب القطري، بدعم من المكتب اإلقليمي  التوصيات في برمجة المكتب القطري.

 .في جوهانسبرغ والمقر(

شعبة إدارة ورصد 

 األداء

وبالتشاور مع المكتب اإلقليمي، ستقدم شعبة إدارة ورصد األداء المشورة للمكتب 

بشأن إدراج عناصر من خطة التنفيذ في خطة األداء السنوية للمكتب القطري  القطري

 من أجل إتاحة إجراء متابعة نظامية ومتكاملة، وإتاحة المساءلة.

 9006مارس/آذار 

في ضوء من الموظفين الحتياجات المكتب القطري  استعراضإجراء : 8التوصية 

ل وتحلي ،الحماية االجتماعيةمجاالت في وثيقة االستراتيجية القطرية أولويات 

 للكوارث والتخفيف من آثارها. االستعدادو سواق،األ

سمح شأنها أن تمن وثيقة االستراتيجية القطرية خطة توظيف لفترة  ويتعين إعداد

تلبية المتطلبات  (0: بما يلي، اتكل مجال من مجاالت المكون فيلمكتب القطري، ل

 المساعدةمجال  تأدية دور أقوى فيو (0كفاءة؛ الو فعاليةالريادة و (9؛ بشكل مناسب

مكتب ال هذه العملية تزودأن مع الحكومة. وينبغي  عمل في  وتقديم المشورةالتقنية 

من الموظفين لتحليل الفرص  كافلغرض ومستوى يفي بافريق بالقطري 

التقليدية. وينبغي إيالء ة ياإلدار مهامالأداء كفاءة في تحقيق مع االستراتيجية، 

االت مجفي ، اودولي اوطني، فريقالاالهتمام لتأمين مجموعات المهارات المناسبة في 

 :، وهيالحافظة ة منساسيالمكونات األ

  ،؛ةيمدرسالالتغذية و بما في ذلك التعليمالحماية االجتماعية 

 قسائم في المناطق الالمشتريات المحلية، وبشأن  سواعتحليل األو

 ؛الحضرية

 للكوارث والتجفيف من آثارها واالستعدادستجابة اإلنسانية االو. 

 

المكتب القطري، 

بدعم من المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ والمقر

 موافقة.

يعتزم المكتب القطري إجراء استعراض للموظفين لتقدير مجموعة المهارات المطلوبة 

عية، : الحماية االجتماوثيقة االستراتيجية القطرية الجديدةلتنفيذ األولويات في إطار 

 واالستعداد للكوارث والتجفيف من آثارها. وتحليل السوع،

 

 9006مارس/آذار 
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 (3113-3112كونغو )لالحافظة القطرية ل رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

بأن يسهم بقدر أكبر في الحوار والتنسيق على  للبرنامجومن شأن ذلك أن يسمح 

مدخالت تقنية قوية في الصعيد الوطني، وأن يدعم تنفيذ الحافظة من خالل 

أن تساهم في  7و 6المجاالت المناسبة. ومن شأن النواتج الناشئة عن التوصيتين 

 هيكل الموظفين. )المقر، والمكتب اإلقليمي في جوهانسبرغ، والمكتب القطري(.

 استعراضجديدة، إجراء وثيقة االستراتيجية القطرية القبل تنفيذ : 2التوصية 

لنتائج اإطار "المكتب القطري، استنادا إلى واإلبالغ في رصد الشامل لممارسات 

ها خدامواست، وتحليلها ،تعزيز الروابط بين جمع البيانات، ل" الجديداالستراتيجية

 القرار.صنع في 

أن تتم جميع عمليات الرصد مضاعفة الجهود للتأكد من  (0ينبغي أن يشمل ذلك: و

تتم جميع أن  ضمانو (9 كاملة من البيانات؛ اتمجموع لتوليدبصورة شاملة وبدقة 

حكومية؛ المنظمات غير الرصد المشروعات بالشراكة مع الحكومة و/أو عمليات 

 .عاتودورات المشر منتجطي  وتنفيذ تقييمات خارجية في األوقات المناسبة و (0

 .(في جوهانسبرغ )المكتب القطري بدعم من المكتب اإلقليمي

 موافقة. 

تشمل اإلجراءات التي اتجذت بالفعل للتصدي لهذه التوصية تعيين اثنين من متطوعي 

األمم المتحدة لتعزيز قدرة الرصد والتقييم؛ وتنقيح اختصاصات البعيات الميدانية، 

لتقديم تقرير البعية ومتابعت ؛ واستعراض دليل التغذية وتوضيح األهداف؛ وإنشاء آلية 

للمدارس، وإعداد قوائم حصرية وأدوات  –واستكمال  حسب مقتضى الحال  –المدرسية 

، تحسين قدرة المكتب القطري على الرصد 9000/حزيران ورصد أخرى؛ وفي يوني

ها ئطبوصول موظفين فنيين مبتدئين لتغطية تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرا

 والرصد والتقييم. 

والحكومة،  البرنامجويجري رصد مشروع شبكات األمان بصورة مشتركة من جانب 

، يجري إيفاد بعيات رصد مشتركة للبرنامجوفي أعقاب تعيين ورارة التعليم لمنسق 

 لبرنامج التغذية المدرسية.

 

 تم التنفيذ

المكتب القطري 

بدعم من المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ

للرصد  "كوميت"( تنفيذ نظام 0وسيعمل المكتب القطري مع المكتب اإلقليمي من أجل: 

( وتعزيز قدرة موظفي الحكومة المشاركين في المشروع لضمان 9والتقييم المؤسسي؛ 

 من أجل توليد بيانات لغرض تقرير السياسات. "كوميت"استجدامهم لقاعدة بيانات 

 9000ديسمبر/كانون األول 
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 (3113-3112كونغو )لالحافظة القطرية ل رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

دعوة الجهود فصاعدا لدعم  3114استراتيجية تمويل من عام إعداد : 11التوصية 

تمويل العمليات والموظفين بما يتماشى مع وثيقة فيما يتعلق بالحكومة  لدى

 نتقال.االاالستراتيجية القطرية المتفق عليها، وخطة 

ع نطاق  وتوسي البرنامجعمليات لتمويل الحكومة استمرار استراتيجية على ينبغي و

( بحيث 2توصية رقم الانظر المتفق عليها ) طريق االنتقال خارطةع أن تتماشى م

ثيقة والحكومة بحلول نهاية فترة  التقنية مموال منالجزء األكبر من الوظائف  يكون

لمكونات للى التجطي  التفصيلي إ. وينبغي أن تستند الجطة االستراتيجية القطرية

أن تحدد ينبغي و(. 2التوصية انظر ( واالحتياجات من الموظفين )7التوصية انظر )

  وحصائل البرنامج نواتج –عمليات الرصد عن بالغ اإلأيضا كيف سيتم الجطة 

الدعم  لمواصلةمرة أخرى إلى الحكومة لتوفير األساس المنطقي  –  وإنجارات

في جوهانسبرغ  بدعم من المكتب اإلقليمي ،)المكتب القطري (.2التوصية انظر )

 .والمقر(

المكتب القطري، 

بدعم من المكتب 

اإلقليمي في 

 وهانسبرغ والمقرج

 موافقة.

في المائة من ميزانية أي مشروع  60قدمت الحكومة التزاما كتابيا لتمويل ما يصل إلى 

، عقدت ورارة التجطي  اجتماعات دورية مع 9000. ومنذ أوائل عام للبرنامجتابع 

وكاالت األمم المتحدة لمناقشة أنشطة كل منها وميزانياتها واستجدام األموال، وعينت 

نسقا لكل وكالة من أجل متابعة تنفيذ المشروعات التي تستجدم التمويل الحكومي. وقد م

من  9006قدم المكتب القطري مذكرات مفاهيمية تطلب مجصصات ميزانية عام 

 الورارات ذات الصلة.

 

 9000سبتمبر/أيلول  .وسيقوم المكتب القطري بتحديث االتفاع األساسي مع الحكومة يالمكتب القطر

المكتب القطري، 

بدعم من المكتب 

اإلقليمي في 

 جوهانسبرغ والمقر

سيضع المكتب القطري استراتيجية تمويل لالستراتيجية القطرية، بدعم من المكتب و

 اإلقليمي ووحدات المقر عند الضرورة.

 9000ديسمبر/كانون األول 
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