المجلس التنفيذي
الدورة العادية الثانية
روما 18-14 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2016

التوزية :عا

البند  4م ،جدول األعمال

التاريخ 9 :لوذمبر/تشري ،الاالل 2016

*WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1

اللوة األصلية :اإلل ليزية

قضايا السياسات
للموافقة
تتاح وثائق المحلس التنفيذي على موقة البرنامج على اإللترلت ).(http://executiveboard.wfp.org

سياسة الخطط االستراتيجية القطرية
موجز تنفيذي
ضِِِّّّط خ ة التنمية المسِِِّّّتدامة لعا  2030أن التنمية المسِِِّّّتدامةم ما ذل لض وضِِِّّّة للاية للحوي وتلسِِِّّّي ،التوذيةم مرهولة ت وي،
تو خ
شراكات ذعّالة تشمل السياقي ،اإللسالل واإللمائل .كما جرى التأكيد على األهمية الملورية للشراكات الفعالة على امتداد السياقات م،
خالل االلتزامات التل تقد لا عض المشِِّّاركي ،ذل القمة العالمية للعمل اإللسِِّّالل .والبرنامجم وصِِّّفأ أكبر منةمة إلسِِّّالية ذل العالم
تتص ّدى لتل ّديات الحوي والتوذية العالميي،م يؤم ،لتمية الشراكاتم ويسعى إلى مواءمة قدراتأ و رامحأ ذل محال المساعدة الوذائية
وتلقيق الت امل ينلا و ي ،تد ّخالت واس ِِِّّّتامارات الل ومات ووكاالت األمم المتلدة األخرى ومحموعة م ،الحلات الفاعلة م ،الق اي
الخاص والمحتمة المدلل التل يم  ،أن تعمل معا لتلقيق التوييرات البنيوية الم لو ة .وتدخل ال شراكة والعمل الحماعل على الم ستوى
الق ري ذل صِِّّميم الدعوة العالمية إلى العمل التل أ لقتلا خ ة عا  .2030وتؤ ّكد الخ ة االسِِّّتراتيحية للبرنامج ( )2021-2017هذا
االلتزا وتع ّمقأ .و النةر إلى أن عمل البرنامج ير خكز أسِِّّاسِِّّا على إلقا األرواحم ذسِِّّوي يقو ذلض
الصمود وتلفخز الفُرص المامرة أما الفقراء والمل ّمشي ،ذل المدى األ عد.

رت تسِِّّاهم ذل ناء القدرة على

وتوضّ ط هذه السياسة شأن الخ ط االستراتيحية الق رية لَلج البرنامج ذل التخ يط االستراتيحل والبرامحل على المستوى الق ري.
وت رح السياسة إ ارا رامحيا ذريدا يستند إلى حواذظ ق رية متسقةم ويلل ملل ذئات رامج البرنامج ووثائق مشروعاتأ اللالية.
ويستحيب هذا اإل ار للعالم المتزايد التعقيد الذي يعمل ذيأ البرنامج ،وهو عالم يتسم األزمات اإللسالية الممتدة الناتحة ع ،النزاي
وال وارثم والتلديات الناشئة التل تعترض سبيل األم ،الوذائل والتوذية ذل العالم .واسترشادا الخ ة االستراتيحية للبرنامج
()2021-2017م يلشد إ ار الخ ط االستراتيحية الق رية جوالب قوة البرنامج وقدراتأ ذل االستحا ة اإللسالية واإللعاشم ويوتنم
الفرص لت بيق هذه القدرات ما يتحاوز إلقا األرواح .ويوذر للج الخ ط االستراتيحية الق رية المرولة ذل االستحا ة ذل ظروي متقلبة
وللاالت وارئ غير متوقعة.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد R. Lopes da Silva

السيد S. Samyang

مساعد المدير التنفيذي

المدير

إدارة خدمات العمليات
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وي ستر شد النَلج اال ستعرا ضات والتقييماتم وأذ ضل الممار سات ذل المنةمات األخرىم والدروس الم ستفادة م ،الخبرة ذل محموعة
مختارة م ،البلدان .ويسِِِِِّّّّّعى النَلج إلى ما يلل )1 :دعم البلدان ذل االسِِِِِّّّّّتحا ة لل وارئ وتلقيق تق بد صِِِِِّّّّّول القضِِِِِّّّّّاء على الحوي
 )2تفعيل الخ ة االس ِِِّّّتراتيحية للبرنامج على المس ِِِّّّتوى الق ري  )3تعزيز االتس ِِِّّّات االس ِِِّّّتراتيحلم والتركيزم والفعالية التش ِِِّّّويليةم
والشراكات.
ويم  ،إل ار الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية أن يرتقل نوعية المسِِّّاعدة المقدمة م ،البرنامج ع ،ريق ما يلل )1 :تلديد المسِِّّاهمات
المل ّددة المق ّدمة م ،البرنامج داخل البلد  )2إرس ِِّّاء األس ِِّّاس لت وي ،ش ِِّّراكات ذعّالةم ما يش ِِّّمل ش ِِّّراكات مة الوكاالت التل تتخذ م،
روما مقرا للا  )3زيادة الفعالية وال فاءة ذل االس ِِِِِّّّّّتحا ة للاالت ال وارئم وإدماا هذه االس ِِِِِّّّّّتحا ة ذل اإل ار األعم للقض ِِِِِّّّّّاء على
الحوي  )4مواءمة مسِِِِِِّّّّّّاهمة البرنامج مة غايات أهداي التنمية المس ِِِِِّّّّّتدامة الو نية ومة خ ط األمم المتلدة  )5زيادة المرولة ذل
الس ِِِّّّياقات التش ِِِّّّويلية الدينامية  )6تلقيق الت امل ص ِِِّّّورة أش ِِِّّّمل ي ،تنمية القدرات وتعبئة الموارد  )7تخفيض ت اليف المعامالت
 )8تعزيز اإل الغ ع ،األداء والمساءلة .وتوذر الخ ط المنةور الالز لتبي ،كيفية تلويل الموارد المخصصة إلى لتائج ملققة .وسوي
تش ّ ل الخ ط االستراتيحية الق رية أدوات لتعبئة الموارد واإلدارة .وسوي ت فل االمتاال لقرارات المحلس والتقيّد الخ و التوجيلية
()1

وإجراءات تخصيص المساهمات المتعددة األ راي م ،أجل التنمية.

وينبول تلقيق القضِِِِّّّّاء على الحوي ذل سِِِِّّّّيات تزايد تعقد وامتداد االحتياجات اإللسِِِِّّّّالية .وال القا م ،أوجأ قوة البرنامج وخبرتأ ذل
مختلف جوالب واليتأم ذإن هذه السياسة تش ل جزءا م ،خار ة ريق مت املة تشمل الخ ة االستراتيحيةم وإ ار النتائج المؤسسيةم
واإل ار المالل المح ّدد .ويتيط هي ل التخ يط والميزلة هذا للبرنامج مواءمة تدخالت اإلغاثة واإللعاش المب ّ ر والتدخالت اإللمائيةم
ضعفا م ،أجل دعم خ ة عا .2030
مة الوذاء ذل الوقت لفسأ التزامأ إع اء األولوية الحتياجات أشد األشخاص َ


مشروع القرار

إن المحلس التنفيذي:


يواذق على "سياسة الخ ط االستراتيحية الق رية" (*)WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1



ي لب إلى المدير التنفيذي أن يق خد إليأ خ

ا استراتيحية ق رية تشمل ميزاليات تحريبية لللواذظ الق رية للمواذقة

عليلا ذل عا ( 2017الخ ط االستراتيحية الق رية التحريبية)


يالحظ أن سياسة الخ ط االستراتيحية الق رية تنص على تعديل ذئات البرامج القائمة ذل البرنامجم وهو ما يقتضل
إدخال تعديالت على الالئلة العامة والنةا المالل للبرنامجم ويأ ن نا ًء على لضم ورياما يتم االلتلاء م ،التعديالت
المعيارية المتوقّة أن يواذق عليلا المحلس ذل دورتأ العادية الاالية لعا 2017م أن تُ َبّق مؤقتا على الخ ط
االستراتيحية الق رية التحريبية أح ا الالئلة العامة والنةا المالل للبرنامج التل تشير إلى ذئات البرامج القائمة كما
لو كالت تشير إلى الخ ة االستراتيحية الق رية



ي لب إلى األمالة أن تقترح تعديالت على المص للات البرامحية المستخدمة ذل الالئلة العامة والنةا المالل للبرنامج
م ،أجل استيعال إ ار الخ ط االستراتيحية الق رية وعرضلا على المحلس التنفيذي للمواذقة عليلا ذل دورتأ العادية
الاالية لعا .2017

( )1المبادئ التوجيلية واإلجراءات الخاصة لحنة التخصيص االستراتيحل للموارد (الحزء الاالث) – تخصيص المساهمات المتعددة األ راي (م ،أجل المساعدة
اإللمائية).
 هذا مشروي قرارم ولال الي على القرار النلائل الذي اعتمده المحلسم يرجى الرجوي إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة ذل للاية الدورة.
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مقدمة
-1

يشِِِِِّّّّّير تقرير حالة العدا األم ،الوذائل ذل العالم ( )2()2015إلى ألأ" :خالل السِِِِِّّّّّنوات الاالثي ،الماضِِِِِّّّّّيةم ت ور تصِِِِِّّّّّنيف
األزمات تدريحيا م ،أحداث كارثية وقصيرة األمد وحادة وشديدة الوضوحم إلى حاالت أكار هي لية وأ ول أجال وممتدة [.]...
و تعبير آلخرم أص ِِّّبلت األزمات الممتدة هل القاعدة الحديدةم ذيما اتت األزمات اللادة القص ِِّّيرة األمد هل االس ِِّّتاناء اآلن".
واعتمدت لحنة األم ،الوذائل العالمل ذل عا  2015إ ار العمل شِِِِِِّّّّّّأن األم ،الوذائل والتوذية ذل ظل األزمات الممتدة

()3

اعتراذا منلا أثر العدا األم ،الوذائل ولقص التوذية على الس ان المتضرري.،
-2

وتماش ِِِّّّيا مة خ ة عا 2030م و ينما ير خكز عمل البرنامج أس ِِِّّّاس ِِِّّّا على إلقا األرواحم يحب أن يقو ذلض

رت تس ِِِّّّلم ذل

تلقيق اللص ِِِِّّّّائل التل تتيط ذرص ِِِِّّّّا مامرة على األجل األ ول .ويتس ِِِِّّّّق هذا النلج أيض ِِِِّّّّا مة االلتزامات التل تقد لا عض
الم شاركي ،ذل القمة العالمية للعمل اإلل سالل .كما يتعي ،على البرنامج أن يتعاون عبر اللدود المؤ س سية ذل العروة الم شتركة
ي ،العمل اإللسِِّّالل واإللمائل و ناء السِِّّال ( )4والعمل ذل الوقت لفسِِّّأ على ضِِّّمان عد التلوب ل ع ،المبادئ اإللسِِّّالية .وتتسِِّّم
مسِِّّائل الوقاية والتخفيف واالسِِّّتعداد أهمية حاسِِّّمة ذل العمل المب ّ ر .ويتمال اللدي ذل للاية الم اي ذل تقليص االحتياجات
اإللس ِِّّالية على األجل ال ويل ورض المس ِِّّاهمة ذل تلقيق أهداي التنمية المس ِِّّتدامة .وتش ِِّّ ّ ل الخ ة االس ِِّّتراتيحية (-2017
 )2021اإل ار الذي يلقق البرنامج م ،خاللأ مساهمات ملموسة ذل هذه المحاالت ضم ،مختلف السياقات.
-3

ويوذر للج الخ ط االس ِِِّّّتراتيحية الق رية المرولة ذل االس ِِِّّّتحا ة ذل ظروي متقلبة وللاالت وارئ غير متوقعةم مة إدماا
االستحا ة للاالت ال وارئ ذل الوقت لفسأ ذل اإل ار البرامحل األعم لتلقيق القضاء على الحوي .وتلدخد هذه السياسة النَلج
الذي يأخذ أ البرنامج ذل التخ يط االستراتيحل للعمليات و رمحتلا وإدارتلا على المستوى الق ري .وييسخ ر النَلج تنفيذ خ ة
عا  2030فعالية وكفاءةم ما يش ِِِِِّّّّّمل الحلود اإللسِِِِِِّّّّّّالية واإللمائيةم وتلس ِِِِِّّّّّي ،مواءمة التخ يط ذل البرنامج مة تخ يط
الل ومات ووكاالت األمم المتلدة األخرىم ما ذيلا الوكاالت التل تتخذ م ،روما مقرا للا و ائفة م ،الحلات الفاعلة م،
الق اي الخاص والمحتمة المدلل.

-4

ويتعي ،أن يعبخر تصميم كل خ ة استراتيحية ق رية وتنفيذها ع ،احتياجات البلد أو اإلقليم المل ّددم والقيمة المضاذة التل يم ،
للبرنامج أن يلقّقلا ذل وقت معيّ ،وذل م ان معيَّ،م ووجود قدرات لدى الحلات الفاعلة األخرى .وس ِِِِّّّّوي يعمل البرنامج مة
الشِِّّركاء لتنفيذ رامج تنقذ األرواح و ُس ِّبل كسِِّّب العيّ وتع ّزز قدرة المحتمعات المللية والبلدان على إدارة الملا األسِِّّاسِِّّيةم
وتضِِّّة ذل للاية الم اي للاية للحوي .وسِِّّوي يختار البرنامج خليط األدوات المناسِِّّب االسِِّّتناد إلى تلليل دقيق لالحتياجات
والسياتم وأذضليات المستفيدي،م واألهداي التشويليةم وال فاءةم وأدلّة األثر الملت َمل .على أن النتائج االستراتيحية الملددة ذل
الخ ة االستراتيحية ( )2021-2017ل ،ين بق كل منلا على جمية البلدان ذل جمية األوقات.

-5

وقد اس ِِِّّّتمر العمل على للج الخ ط االس ِِِّّّتراتيحية الق رية الوارد ذل هذه الس ِِِّّّياس ِِِّّّة منذ عا  2014وهو يس ِِِّّّترش ِِِّّّد األدلة
واالس ِِّّتعراض ِِّّات والتقييمات الداخلية و المش ِِّّاورات المو ّس ِِّّعةم ما ذيلا مش ِِّّاورات مة المحلس و أذض ِِّّل الممارس ِِّّات التل
تنتلحلا المنةمات األخرى والدروس المستفادة م ،الخبرة الم تسبة ذل محموعة مختارة م ،البلدان.

()2

منةمة األغذية والزراعة والصندوت الدولل للتنمية الزراعية و رلامج األغذية العالملم  .2015حالة العدا األم ،الوذائل ذل العالمم الصفلة  .38روما.

(.http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ar/ )3
()4

ما يتماشى مة دور البرنامج ذل ناء السال ذل يئات االلتقالم .WFP/EB.2/2013/4-A/Rev.1
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األساس المنطقي لنَهج الخطط االستراتيجية القطرية
هيكل التخطيط حتى اآلن
لفَّذ البرنامج حتى اآلن مشروعات ذل ذئات البرامج التاليةم رهنا االحتياجات والسياقات المل َّددة(:)5
-6


عمليات ال وارئ هل استحا ات البرنامج لالحتياجات ذل حاالت ال وارئ الحديدة وتستورت ما يصل إلى سنة واحدةم
()6

مة إم الية تمديدها لمدة سنة أخرى.

وينصب التركيز ذيلا على إلقا األرواح واللد م ،سوء التوذية وحماية سُبل

كسب العيّ.


العمليات الممتدة لإلغاثة واإللعاش تلبل االحتياجات الممتدة خالل حاالت ال وارئ المعقدة و عدها لمدة تصل إلى ثالث
سنوات .وهل تركز على إعادة ناء سُبل كسب العيّ واألم ،الوذائل والوصول لما قدر المست اي إلى حالة م،
االستقرارم مة تقديم اإلغاثة ذل الوقت لفسأ حسب اللزو .



البرامج اإللمائية تشمل البرامج الق رية والمشروعات اإللمائية .وتستورت البرامج الق رية مدة تصل إلى خمس سنوات
وتشمل عدة م ولاتم ينما تقتصر المشروعات اإللمائية ش ل عا على لشا واحد.



العمليات الخاصة تق َّد إلعادة التأهيل وتعزيز البنية األساسية للنقل واللوجستيات م ،أجل تيسير تقديم المساعدة الوذائية
ذل الوقت المناسب و فاءةم و خاصة لتقديم اإلغاثة ال ارئة والممتدةم ولتعزيز التنسيق ذل منةومة األمم المتلدة ومة
سائر الشركاء م ،خالل تقديم خدمات مشتركة.



الصناديق االستئمالية ليست ذئة رامحية ذل حد اتلام ول نلا تستخد كآليات لبرمحة الموارد الخارجة ع ،الميزالية
التل تق َّد كمساهمات ألغراض ملددةم مال تقديم الخدمات إلى الل ومات والشركاء ذل التنمية ومنةمات األمم المتلدة
األخرىم وال تندرا ضم ،أي ذئة م ،ذئات البرامج األر ةم ول نلا تتفق مة أهداي البرنامج وسياساتأ(.)7
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وقد كالت مخ

ات االس ِِِِِّّّّّتراتيحيات الق رية تعرض على المحلس للعلم وللتوجيأ التوازي مة المش ِِِِِّّّّّروعات اإللمائية حتى

للاية عا  .2002وتستخد وثائق االستراتيحيات الق رية منذ عا 2009م لالسترشاد لا ذل تقديم مساعدات متسقة ومركزة
اس ِِّّتراتيحيا م ،خالل عمليات البرنامج ذل لد معيَّ .،وهذه الوثائق التل تركز على التوجأ االس ِِّّتراتيحل كالت وعية وتُعتمد
داخليا وال تق خد إلى المحلس للمواذقة عليلا.
القيود التي يعالجها نَهج الخطط االستراتيجية القطرية

ارتفاع تكاليف المعامالت الناشئة عن التشتت بين المشروعات
-8

يؤدي الت شتت ي ،الم شروعات سبب اختالي عمليات المواذقة والفترات الزمنية ودورات التخ يط إلى زيادة أعباء معامالت
العمليات الداخلية .وتلدد العمليات المتعددة الم لو ة لتصِِّّميم كل مشِِّّروي وصِِّّياغتأ وعرضِِّّأ والمواذقة عليأ وتنفيذه وإدارتأ
م ،ال فاءةم وتزيد كايرا م ،ت اليف المعامالت م ،حيث الوقت والموارد .وإضِِِّّّاذة لذلضم ذإن األخذ نلج مشِِِّّّتت ذل البرمحة
ي ،المشروعات يلد م ،االتسات ي ،األلش ة.

التنسيق المحدود بين مختلف أنواع المشروعات
-9

ذل عا 2015م لفذ  42م ،ي 75 ،م تبا ق ريا مشِِِّّّروعات مندرجة ذل أكار م ،ذئة م ،ذئات البرامجم اسِِِّّّتاناء الصِِِّّّناديق
االسِِِِّّّّتئمالية والعمليات اإلقليمية .وكل ذئة م ،ذئات البرامج للا اسِِِِّّّّتراتيحيتلا الخاصِِِِّّّّة التل ال تتفق ذل كاير م ،األحيان مة
اس ِِّّتراتيحيات الفئات األخرى .وذل عا 2001م أوص ِِّّى المحلس إعادة النةر ذل اس ِِّّتخدا مختلف الوس ِِّّائل لتقديم المس ِِّّاعدة

( )5لال الي على قائمة توضط مقاصد رامج البرنامج ومشروعاتأ وألش تأم الةر المادة الاالية م ،الالئلة العامة للبرنامج.
( )6الةر الوثيقة "تعريف حاالت ال وارئ" (.)WFP/EB.1/2005/4-A/Rev.1
( )7تتاح األموال الخارجة ع ،الميزالية لتنفيذ األلش ة التل تدخل ضم ،اإل ار التنةيمل للبرنامج ول  ،ال يعتمدها المحلس صراحة.
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اإللمائية والووثية وال ارئة .وأشِِّّار األعضِِّّاء إلى أن وجود ذئات رامحية منفصِِّّلة يفضِِّّل ذل كاير م ،األحيان إلى االعتقاد
()8

أن األلش ة اإللسالية واإللمائية ذل لد ما ليست منسَّقة.
-10

وسِِِِّّّّعى اسِِِِّّّّتعراض لفئات البرامج أجري ذل عا  )9(2010إلى توضِِِِّّّّيط العالقة ي ،ذئات البرامج واألهداي االسِِِِّّّّتراتيحية
للبرنامج وية معالحة أوجأ عد االتسِِِِِِّّّّّّات المللوظة ذل اس ِِِِِّّّّّتخدا ذئات البرامج .ووجد االس ِِِِِّّّّّتعراض أن النلج القائم على
المشِِّّروعات ما زال قاصِِّّرا ع ،تعزيز االرتبا ات ي ،االسِِّّتحا ات اإللسِِّّالية واإللمائيةم وهل صِِّّالت جوهرية ذل سِِّّياقات
اإللعاش وااللتقالم وضرورية لتلقيق لتائج مستدامة .وكالت ذعالية المساعدة تميل إلى االلخفاض عندما يؤخذ نلج مشتت ذل
االستحا ة.

عدم الترابط بين التخطيط االستراتيجي والبرامجي
-11

النةر إلى أن االستراتيحيات الق رية اختيارية وتركز على مستويات أرذةم لم تساهم تلض االستراتيحيات ذل كل اللاالت ذل
تص ِِّّميم وتنفيذ رامج ذعالةم وأ ّدت التالل إلى اللد م ،األثر الملتمل للمس ِِّّاعدة .وم ،الش ِِّّواغل الرئيس ِِّّية التل رحت خالل
عملية اسِِّّتعراض أسِِّّاليب العمل لعا  2013عد وضِِّّوح العالقة ي ،االسِِّّتراتيحيات الق رية ووثائق المشِِّّروعات .وتتداخل
ذل حاالت كايرة ملتويات الوثيقتي ،ينما ال يوجد ينلا ذل حاالت أخرى أي صلة واضلة.
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صر مدة ال اير م ،المشروعات
وقد لبأ التقرير التحميعل للتقييمات االستراتيحية األر عة التل أجريت ذل عا  2011إلى أن قِ َ
يزيد م ،تلديات تلقيق اللصائل(.)10

ضعف الرقابة االستراتيجية والحوكمة
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أثارت أيضا عملية استعراض أساليب العمل قلقا شأن األساس المن قل الذي يستند إليأ اعتماد وثائق المشروعات م ،المحلس
واعتماد االسِِّّتراتيحيات الق رية م ،لحنة داخلية الرغم م ،أن الاالية تشِِّّ خ ل إ ارا اسِِّّتراتيحيا لألولى .ويع ل اسِِّّتعراضِِّّلا
لوثائق المش ِِِِّّّّروعات المنعزلة ص ِِِِّّّّورة مش ِِِِّّّّتتة للمحلس ع ،عمل البرنامج ذل لد مام ويلد لض م ،القدرة على تقديم الرقا ة
والتوجيأ االستراتيحيي .،وأثار لض ذل عض األحيان لدى أعضاء المحلس شعورا العحز سبب ححم المشروعات مما جعل
م ،الصِِّّعب تقديم إسِِّّلامات اسِِّّتراتيحية هادذة أو توذير توجيأ شِِّّأن عمل البرنامج و/أو الوضِِّّة الذي يتخذه على المسِِّّتوى
الق ري .وذل إحصِِّّاءات عا  2014شِِّّأن اسِِّّتخدا وقت المحلس التنفيذي الحةت هيئة م تب المحلس أن المحلس ألفق للو
 40ذل المائة م ،وقتأ ذل مناقش ِِّّة وإقرار العمليات المنفردة ورحبت إجراء اس ِِّّتعراض حول كيفية اس ِِّّتعمال هذا الوقت على
للو استراتيحل أقوى .كما أن لسبة كبيرة م ،تدخالت البرنامج – سواء تلض التل تندرا ضم ،عمليات ال وارئ أو األلش ة
التل تدعملا الص ِِِِِّّّّّناديق االس ِِِِِّّّّّتئمالية – ال تُعرض على المحلس للمواذقة عليلام مما يقلل أكار م ،قدرة المحلس على تقديم
مشورة استراتيحية شأن حاذةة البرنامج ذل لد ما

فرص التحسين
-14

اس ِِِِِّّّّّتعرض م تب خدمات الرقا ة ذل البرنامج ذل عا  2011عملية االس ِِِِِّّّّّتراتيحيات الق رية داخليا( )11وخلص إلى النتائج
والتوصيات التالية:


يم  ،أن تصبط وثيقة استراتيحية ق رية ملسَّنة القناة الرئيسية التل م ،خالللا يواذق المحلس على خ ط البرنامج ذل

لد معيَّ،م ول  ،عمليات االستعراض والمواذقة ذل حاجة إلى تعديل.
()8

.WFP/EB.3/2001/INF/20

()9

.WFP/EB.A/2010/11/Rev.1

( )10م تب التقييمFour Strategic Evaluations on the Transition from Food Aid to Food Assistance: A Synthesis (Full Version) 2012 .
(أر عة تقييمات استراتيحية لاللتقال م ،المعولة الوذائية إلى المساعدة الوذائية :تقرير تحميعل (النسخة ال املة) ( .)OE/2012/S002وقد درست هذه التقييمات
االستراتيحية األر عة ما يلل )1 :دور البرنامج ذل اللماية االجتماعية وشب ات األمان  )2دور البرنامج ذل وضة ح ّد للحوي ال ويل األجل  )3م ،المعولة الوذائية
إلى المساعدة الوذائية – العمل ذل شراكة  )4كيفية ت يّف الم اتب الق رية مة التويّر.
( )11م تب خدمات الرقا ة/م تب المراجعة الداخليةInternal Review: Country Strategy Process Review – Advisory Services Report .2011 .

(استعراض داخلل :استعراض عملية االستراتيحيات الق رية – تقرير الخدمات االستشارية).

*WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1

6



ينبول تلسي ،عملية االستعراض الداخلل لضمان تلسي ،تعميم القضايا المؤسسية خالل المراحل األولى للتخ يط
االستراتيحل الق ري ولتلقيق ذوائد مؤسسية م ،الدروس المستفادة وم ،أذضل الممارسات.



ينبول تلقيق ت امل ي ،لحان اإلدارة الداخلية القائمة استعراض االستراتيحيات الق رية ووثائق المشروعات للتأكد
م ،أن العمليات تُعبخر ع ،الخ ط االستراتيحية.



ينبول إتاحة ما ي فل م ،الموارد والدعم لضمان قدرات التخ يط االستراتيحل على المستوى الق ري.



ينبول عرض وثيقة سياسات على المحلس شأن استخدا االستراتيحية الق رية كوثيقة رئيسية لللصول على مواذقة
المحلس على عمليات البرنامج ذل لد مام والتفويض سل ة المواذقة على الوثائق الفرعية التل تقة حاليا ذل يد المحلس.
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و ُحدخدت أيضِّا ذل أر عة تقييمات اسِِّّتراتيحية وردت اإلشِِّّارة إليلا ذل اللاشِِّّية  9إم الات تلسِِّّي ،االسِِّّتراتيحيات الق رية كل
تش ِِِِِّّّّّمل ُس ِِِِِّّّّّبال جديدة يم  ،م ،خالللا للبرنامج أن يس ِِِِِّّّّّاهم ذل المبادرات الو نية لألم ،الوذائل والتوذية .وأكد تقرير التقييم
الس ِِِّّّنوي لعا  2013محددا أهمية االس ِِِّّّتراتيحيات الق رية وأوص ِِِّّّى توض ِِِّّّيط دورها ذل حوكمة البرنامجم وذل الش ِِِّّّراكةم
واألُ ر االسِِّّتراتيحية والتشِِّّويلية .وذل عا 2014م أشِِّّار تقرير التقييم السِِّّنوي لذلض العا إلى اللاجة إلى توضِِّّيط مت لبات
التخ يط االس ِِِِِّّّّّتراتيحل ذل الم اتب الق رية وتعميم تلض المت لبات وتنفيذها وجعللا أس ِِِِِّّّّّاس ِِِِِّّّّّا للتخ يط المنلحل على األجل
ال ويلم وإدارة أداء اللواذظ الق ريةم مة مراعاة السِِّّياقات والقدرات الو نيةم والشِِّّراكات والتمويل .وأوصِِّّى تقرير التقييم
السنوي لعا  2015زيادة تركيز عملية االستراتيحيات الق رية كل تتسق مة النُةم الو نية والمللية.

نهج الخطط االستراتيجية القطرية
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يستفيد للج الخ ط االستراتيحية الحديدة م ،إلحازات هي ل التخ يط المستخد حتى اآلن وكذلض م ،ذرص التلسي.،

تطور سياق الجوع
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يعالل ما يقرل م 800 ،مليون شخصم أي  11ذل المائة م ،س ان العالمم لقص التوذيةم ويستشري التقز ي 25 ،ذل المائة
م ،أ فال العالم )12(.ويعالل  2مليار لسمة لقص الموذيات الدقيقة )13(.ويعتمد للو  767مليون شخص ذل عيشلم على أقل م،
 1.90دوالر أمري ل ذل اليو  )14(.ويعيّ معةم هؤالء األشِِِِّّّّخاص دون حماية اجتماعيةم ذل أجواء يخيم عليلا النزاي وعد
االستقرار ذل كاير م ،األحيان .ويتأثّر حاليا أكار م 125 ،مليون شخص األزمات اإللسالية.
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وق ّد البرنامج ذل المتوسط ذل السنتي 2014 ،و  2015مساعدة غذائية مباشرة إلى أكار م 78 ،مليون شخص سنويا ذل 82
لدا و ُو جخ أ ما يقرل م 42 ،ذل المائة م ،اإللفات إلى عمليات ال وارئم و  38.5ذل المائة إلى ألش ِِِِِّّّّّ ة اإللعاش المب خ رم و
ص ِّصِِّّت لسِِّّبة  77ذل المائة م ،التلويالت
 6.9ذل المائة إلى األلش ِّ ة اإللمائيةم و  7.6ذل المائة إلى العمليات الخاصِِّّة و ُخ خ
الوذائية و  89ذل المائة م ،التلويالت القائمة على النقد إللقا األرواح وحماية ُس ِّبل كسِِّّب العيّ ذل حاالت ال وارئ .وكان
هذا الدعم كفيال اسِِّّتقرار أو تلسِِّّي ،األم ،الوذائل للس ِّ ان المتضِِّّرري ،م ،حاالت ال وارئ و لض م ،خالل عمليات التوزية
العا لألغذيةم أو التلويالت القائمة على النقدم التل زادت م ،اس ِِِِِّّّّّتلالي األغذية والتنوب ي الوذائل .وأُجريت أيض ِِِِِّّّّّا ألش ِِِِِّّّّّ ة
للليلولة دون تدهور التوذية وما يرتبط لا م ،وذيات ولدعم األشخاص الذي ،يعالون سوء توذية حاد ذل حاالت ال وارئ.
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ويلول عد الم ساواة ي ،الحن سي ،وتم ي ،المرأة دون إحراز تقد ذل كل محاالت التنمية الم ستدامةم خا صة ذل الق ضاء على
الفقر والحوي .و الرغم م ،الت قد الملرز ذل اللد م ،الفقر عموما ذإن ظواهر العدا األم ،الوذائلم ولقص التوذيةم وذر
التوذيةم ما تزال مستشرية ذل لدان كايرة .ويش ل الحوي ش ل متزايد تلديا ذل المنا ق اللضرية وكذلض مش لة ذل المنا ق
الريفية .ويفاقم تويبر المناخ م ،المخا ر التل تواجللا البلدان األشد ذقرا واألشخاص األكار ضعفا .وتت لب هذه الديناميات م،
كل أصِِِّّّلال المصِِِّّّللة العمل معا ذل م اذلة الحوي وت ييف ُسِِِّّّبل عمللم تبعا لذلض .ويعنل تويبر بيعة العدا األم ،الوذائل

( )12منةمة األغذية والزراعة .2015 .حالة العدا األم ،الوذائل ذل العالم – تلقيق الوايات الدولية الخاصة الحوي لعا  :2015تقييم التقد المتفاوت .روما.
( )13منةمة األغذية والزراعة .2013 .حالة العدا األم ،الوذائل ذل العالم – األ عاد المتعددة اللعدا األم ،الوذائل .روما.
( )14البنض الدولل .2016 .الفقر واقتسا الرخاء  :2016محا لة عد المساواة .واشن ،م العاصمة.
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ولُةم األغذية ذل كل لد على حدة أن اال ستحا ات يحب أن ت ص َّمم ما ينا سب لض البلدم ويحب أن ت ون قا لة للتعديل ومنا سبة
للس ِِِِِّّّّّيات .وم ،الحوهري إدخال تلس ِِِِِّّّّّينات على اإلجراءات المتخذة على المس ِِِِِّّّّّتوى الق ري م ،خالل األخذ نلج الخ ط
االستراتيحية الق رية لتم ي ،البرنامج م ،تلقيق أهداذأ ذل السياقات العالمية والق رية المتويرة.
ترجمة الرؤية العالمية للقضاء على الجوع إلى عمل
-20

قا زعماء العالم ذل سبتمبر/أيلول  2015صياغة خ ط التنمية المستدامة لعا 2030م وتُلدخد هذه الخ ة إ ارا زمنيا موحا
مدتأ  15عاما لتلقيق التنمية المسِِّّتدامة والقضِِّّاء على الفقر والحوي والعدا المسِِّّاواة .وتضِِّّة هذه الخ ة العمل اإللسِِّّالل ذل
السِِّّيات األوسِِّّة للتقد والتنمية البشِِّّريةم وتركز وضِِّّوح على األشِِّّخاص األشِِّّد ضِِّّعفام وااللتزا قوة أالّ يتخلف ع ،الركب
أحد .وهذه الخ ة تُمسِِِِّّّّض زما قيادتلا الدول األعضِِِِّّّّاء وتنبة منلام وهل شِِِِّّّّاملة الن ات وعالمية الت بيق وأهداذلا العالمية
الس ِِِّّّبعة عش ِِِّّّر مت املة وغير قا لة للتحزئة .وس ِِِّّّيض ِِِّّّة كل لدم قيادة ح ومتأم أولوياتأ الخاص ِِِّّّة وس ِِِّّّيلدد وغاياتأ الو نية
مسترشدا ذل لض الرؤية العالمية لألهداي و ما يناسب سياقأ الو نل.

-21

وال ّد م ،تلقيق القض ِِِِّّّّاء على الحوي ذل س ِِِِّّّّيات تزايد تعقد وامتداد االحتياجات اإللس ِِِِّّّّالية .وال القا م ،أوجأ قوة البرنامج
وخبرتأ ذل مختلف جوالب واليتأم ذإن عملية صِِِّّّياغة هذه السِِِّّّياسِِِّّّة تشِِِّّّ ل جزءا م ،خار ة ريق مت املة تشِِِّّّمل الخ ة
االسِِِّّّتراتيحيةم وإ ار النتائج المؤسِِِّّّسِِِّّّيةم واإل ار المالل المح ّدد .ويتيط هي ل التخ يط وهي ل الميزلة معا للبرنامج مواءمة
تدخالت اإلغاثة واإللعاش المب ّ ر والتدخال ت اإللمائيةم والوذاء ذل الوقت لفسِِِِّّّّأ التزامأ إع اء األولوية ألشِِِِّّّّد األشِِِِّّّّخاص
ض ِّعفا م ،أجل دعم خ ة عا  .2030وتسِِّّاعد هذه األُ ر واألدوات الشِِّّاملة البرنامج على تصِِّّميم وتنفيذ اسِِّّتحا ات للاالت
َ
ال وارئ تتصِِّّف ال فاءة والفعاليةم ذضِِّّال ع ،تصِِّّميم حواذظ متسِِّّقة تر ّكز على االسِِّّتراتيحيات وتُ َعةّم األثر على المس ِّتوى
الق ري.
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وتش ِّ خ ل الخ ة االسِِّّتراتيحية اإل ار العا لمسِِّّاهمة البرنامج ذل القضِِّّاء على الحوي .وتُع ل هذه الخ ة األولوية للدذي ،م،
أهداي التنمية المستدامةم هما اللدي  2المتعلق القضاء على الحويم واللدي  17شأن الشراكة م ،أجل دعم تنفيذ خ ة عا
 2030والمساهمة ذل الوقت لفسأ ذل أهداي التنمية المستدامة األخرىم تبعا للسياقات الق رية واألولويات الو نية.
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ومة أن اللدي  2يدخل ذل ص ِِِِّّّّلب والية البرنامجم م ،الواض ِِِِّّّّط ألأ ال توجد وكالة واحدة أو كيان واحد يمتلض أيا م ،أهداي
التنمية المسِِّّتدامة .وسِِّّعيا إلى تلقيق تقد ذل كل األهدايم ما ذل لض هدي القضِِّّاء على الحويم يلز ت وي ،شِِّّراكات عبر
الق اعات ومحاالت الخبرة داخل البلدان و ي ،الشركاءم ما يشمل البرنامج والوكاالت األخرى التل تتخذ م ،روما مقرا للا.
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وتلقيقا ألهداي خ ة عا 2030م س ِِِِّّّّيقو كل لدم تلت قيادة ح ومتأم تلديد أولوياتأ وغاياتأ واإلجراءات الم لو ة لتلقيق
تلض األولويات والوايات .وس ِِِّّّوي يعمل البرنامج ذل تنفيذه لخ تأ االس ِِِّّّتراتيحيةم تعاون وثيق مة أص ِِِّّّلال المص ِِِّّّللة على
المستوى الو نل ومة الفرت الق رية لألمم المتلدة م ،أجل تلديد أذضل ال سُبل لتلقيق اللدي المتمال ذل القضاء على الحوي
ذل مختلف السِِّّياقات التل ينشِِّّط ذيلا .وذل هذا الصِِّّددم سِِّّي ون م ،الملم إجراء اسِِّّتعراض اسِِّّتراتيحل و نل مملوي ق ريا
لحلود الق ضاء على الحوي م ،أجل و ضة خط أ ساس للبلد والبرنامج وال شركاء اآلخري .،وإلى جالب توذير خط األ ساس ذإن
االسِِّّتعراضِِّّات االسِِّّتراتيحية تلدد التدا ير ات األولوية وتقد التوصِِّّيات التل تُرشِِّّد اللصِِّّائل االسِِّّتراتيحية وخ ط العمل
الخاصِِِّّّة الل وماتم والبرنامجم وأصِِِّّّلال المصِِِّّّللة الو نيي ،والشِِِّّّركاء اآلخري،م ما ذل لض منةمة األغذية والزراعة
والصندوت الدولل للتنمية الزراعية.

إطار الخطط االستراتيجية القطرية

-25

يل ّدد الس ِِّّيات االحتياجات الو نية والتدا ير المتص ِِّّفة األولويةم وكذلض ال ريقة التل يم  ،لا تنفيذ تلض التدا ير .وتؤ خكد خ ة
عا  2030أهمية االعتراي أن عض الس ِِِّّّياقات تن وي على تل ّديات أكبر م ،س ِِِّّّياقات أخرى وتلتاا التالل إلى مس ِِِّّّاعدة
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خاصة( .)15وتت لّب االستحا ات الفعالة إجراءات مختلفة ذل البلد الواحد وذل األوقات المختلفةم ما يتماشى مة تباي ،احتياجات
النساء والرجال والفتيات واألوالد ومحتمعاتلم المللية.
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والسِِِِِّّّّّيات الذي يعمل ذيأ البرنامج هو ذل أغلب األحيان سِِِِِّّّّّيات اسِِِِِّّّّّتحا ة لألزمات و/أو ال وارئ .وعلى هذا ذإن
اإل ار البرامحل الحديد للبرنامج يحب أن يركز ذل المقا األول على تعزيز ذعالية اس ِِِِِّّّّّتحا ة البرنامج ذل حاالت
ال وارئ واألزمات .ولتلقيق لضم س ِِّّيتم االحتفاظ آليات البرنامج اللالية لالس ِِّّتحا ة للاالت ال وارئ مة إدخاللا
ذل الوقت لفسِِّّأ ذل اإل ار الق ري العا الذي يعمل ذيأ البرنامج .وسِِّّيسِِّّاعد لض على عد المسِِّّاس ما تتصِِّّف أ
اس ِِّّتحا ة البرنامج للاالت ال وارئ م ،س ِِّّرعة وذعاليةم مة ض ِِّّمان التم ،م ذل الوقت لفس ِِّّأ أيض ِِّّام م ،المعالحة
الفعالة للش ِِِِّّّّواغل المتعلقة االذتقار إلى التنس ِِِِّّّّيق واالتس ِِِِّّّّات على المس ِِِِّّّّتوى الداخلل و عد كفاية التخ يط لاللتقال
والخروا.
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وسيسلم للج الخ ط االستراتيحية الق رية ذل إلقا األرواح .ذبضمان عد التعامل مة ألش ة البرنامج ذل مواجلة
حاالت ال وارئ ومة جلوده األخرى اعتبارها تدا ير منفصِِّّلة أو منعزلةم ذإن هذا النلج سِِّّيسِِّّلم أيضِِّّا ذل تلقيق
اللدي األعم المتمال ذل القضِِّّاء على الحوي وضِِّّمان عد تخلف أحد ع ،الركب .ويبنل للج الخ ط االسِِّّتراتيحية
الق رية على واقة ملدد يستفيد منأ وهو كون البرنامجم ذل معةم سياقات ال وارئ والتنمية التل يعمل ذيلام يتمتة
خبرة كبيرة و/أو معرذة ميدالية عميقة لتلديات األم ،الوذائل والتوذية ذل البلد المعنل .ويم  ،هذا النلج البرنامج
م ،االس ِِِِِّّّّّتفادة فعالية أكبر م ،هذه الخبرة ذل االس ِِِِِّّّّّتحا ة الحتياجات المحموعات الس ِِِِِّّّّّ الية المتأثرة وللتويرات
السياقيةم وال سيما ذل حاالت ال وارئ.
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وسِِّّيلل إ ار رامحل ذريد يسِِّّتند إلى حواذظ ق رية متسِِّّقة ملل ذئات رامج البرنامج ووثائق مشِِّّروعاتأ .وسِِّّييسِِّّر إ ار
الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية المؤلف م ،الخ ط االسِِّّتراتيحية الق ريةم والخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية المؤقتة (الموصِِّّوذة
ذل الفقرة  )32وعمليات ال وارئ الملدودة (الموصِِّّوذة ذل الفقرة  )34تنفيذ حواذظ تركز على النتائج وتشِِّّمل ألشِِّّ ة تعالج
االحتياجات اإللسالية واإللمائيةم حسب ما يقتضيأ السيات .و قدر اإلم انم ينبول صوغ الخ ط ضم ،السيات األوسة لحلود
البلد صِِِّّّول القضِِِّّّاء على الحوي للول عا 2030م ما يتماشِِِّّّى مة اللدي  2م ،أهداي التنمية المسِِِّّّتدامة .وسِِِّّّيقو إ ار
الخ ط االستراتيحية الق رية ما يلل:
)1

تلديد وضة البرنامج ودوره ومساهمتأ الملددة االستناد إلى االحتياجات الق رية ولقا القوة لدى البرلامج

)2

تلديد اللصائل والنواتج واأللش ة التل سينفذها البرنامجم على النلو المتفق عليأ ضم ،خ ط االستحا ة اإللسالية أو
المتفق عليلا على أساس مشتري مة الل ومة والشركاء ضم ،خ ط التنمية الو نية

)3
-29

ينبول تلديد ما سيخصصأ البرنامج م ،الموارد والدعم التقنل والتوجيلات لتلقيق أقصى ما يم  ،م ،مساهماتأ.

ويم  ،ت صميم الخ ط اال ستراتيحية الق رية لفترة ت صل إلى خمس سنوات .ويحب أن ت ستر شد الخ ط اال ستراتيحية الق رية
االس ِِِّّّتعراض ِِِّّّات االس ِِِّّّتراتيحية الو نية للقض ِِِّّّاء على الحوي التل تقودها البلدانم أو ما ش ِِِّّّا للا م ،التلليالتم ذض ِِِّّّال ع،
التقييمات والتقديراتم ما ذل لض تقديرات االحتياجات المش ِِّّتركةم ودراس ِِّّات الحدوىم إلى ما هنالضم إ ا كان للا أن تتص ِِّّف
الفعالية ال املة ذل التقد للو هدي القضاء على الحوي ذل سياقات متنوعة .وينبول أن تتم مواءمة حصائلم ولواتجم وألش ة
الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية مة ما لدى شِِّّركاء البرنامج منلا .وينبول أن توضِِّّة هذه الخ طم حياما أم ،م صِِّّورة تتماشِِّّى
مة عمليات التخ يط لدى الل ومات وذرت األمم المتلدة الق ريةم وال سِّيما الوكاالت التل تتخذ م ،روما مقرا للا .ويتعي ،أن
تتضِِّّم ،الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية المعايير و/أو الشِِّّرو التل تقرر أن الدعم الذي يقدمأ البرنامج لم يعد م لو ام ما ذل
لض خ ط االلتقال و/أو الخروا.

( )15الفقرة  56م ،خ ة عا " :2030إلنا إ لَضة هذه األهداي والوايات لعتري أن كل لد يواجأ تل ّديات مل ّددة ذل سعيأ إلى تلقيق التنمية المستدامةم ولش ّدد على
ضعفام وال سيما البلدان األذريقية وأقل البلدان لموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الحزرية الصويرة الناميةم وكذلض
التل ّديات الخاصة التل تواجأ أكار البلدان َ
التل ّديات المل ّددة التل توا ِجأ البلدان المتوس ة لدخل .وتت لّب البلدان التل تمر لاالت لزاي اهتماما خاصا أيضا".
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ول ل ت ون االسِِّّتعراضِِّّات االسِِّّتراتيحية للقضِِّّاء على الحوي مفيدة حقام ذإللا ينبول أن ت ون منفتلة وتشِِّّاورية وأن تشِِّّمل
ائفة واس ِِِِِّّّّّعة م ،أص ِِِِِّّّّّلال المص ِِِِِّّّّّللة م ،الل وماتم والق اي الخاصم والمحتمة المدللم والمنةمات الدولية .وعلى هذه
االستعراضات أن تسفر ع ،تلليل شامل للتلديات التل يواجللا البلد ذل جلود القضاء على الحوي للول عا  .2030وينبول
أن تلدد هذه االسِِّّتعراضِِّّات الاورات ذل أُ ر السِِّّياسِِّّات والبرامج الو نية والبيئة االقتصِِّّادية والسِِّّياسِِّّة المالية والمت لبات
المالية ومص ِِّّادر التمويل والش ِِّّراكات م ،أجل أهداي التنمية المس ِِّّتدامة (اللدي  )17وتلقيق القض ِِّّاء على الحوي والفرص
والمت لبات الالزمة للتعاون مة الق اعي ،العا والخاص وقدرات التنفيذ لدى المؤسِِّّسِِّّات الل ومية والشِِّّركاء م ،المنةمات
غير الل ومية على المس ِِّّتويي ،الو نل والمللل .وتعتبر تقارير االس ِِّّتعراض ِِّّات االس ِِّّتراتيحية وثائق تمل لا البلدانم وهل ال
تخضة لمواذقة المحلس.
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وسِِِّّّيسِِِّّّعى البرنامجم مة الوكاالت التل تتخذ م ،روما مقرا للام إلى التشِِِّّّحية و/أو المسِِِّّّاعدة على تيسِِِّّّير االسِِِّّّتعراضِِِّّّات
االستراتيحية الو نية للقضاء على الحوي التل تمل لا البلدان لفسلا .وسيدعو البرنامج إلى توذير تمويل و نل لالستعراضات
االستراتيحيةم ذضال ع ،توذير التمويل م ،الوكاالت التل تتخذ م ،روما مقرا للا.

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
-32

و التةار وضِِّّة خ ة اسِِّّتراتيحية ق رية للبرنامج تسِِّّترشِِّّد اسِِّّتعراض اسِِّّتراتيحل و نل للقضِِّّاء على الحويم والمواذقة
عليلام سيتم تنفيذ عمليات البرنامج ذل البلد المعنل عبر خ ة استراتيحية ق رية "مؤقتة" .وستستند جمية الخ ط االستراتيحية
الق رية المؤقتة إلى ما يوجد ذعال م ،اس ِِِِِّّّّّتراتيحيات ودراسِِِِِِّّّّّّات وتقديراتم ما ذل لض تقديرات االحتياجات المش ِِِِِّّّّّتركةم
وتلليالت و يالات.

االستجابة لحاالت الطوارئ غير المتوقعة في المواقع التي يتم فيها تنفيذ خطة استراتيجية قطرية مؤقتة أو خطة استراتيجية قطرية
-33

تصمم الخ ط االستراتيحية الق رية والخ ط االستراتيحية الق رية المؤقتة ليث تم خ  ،البرنامج م ،االستحا ة فعالية وكفاءة
ذل حاالت ال وارئ وكذلض ذل الس ِِِّّّياقات األخرى .وس ِِِّّّتنفذ االس ِِِّّّتحا ات للاالت ال وارئ المفاجئة وغير المتوقعة ذل إ ار
الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية المؤقتة والخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية موجب السِِّّل ة التل يفوضِِّّلا النةا األسِِّّاسِِّّل والالئلة
العامة إ لى المدير التنفيذيم وسِِّّيواذق المدير العا لمنةمة األغذية والزراعةم حسِِّّب االقتضِِّّاءم على اللصِِّّيلة االسِِّّتراتيحية
التل تقتصِِّّر على هذه االسِِّّتحا ات تلديدا .وس ِّيُسِِّّترشِِّّد ذل تنقيط واعتماد اللصِِّّائل االسِِّّتراتيحية المقتصِِّّرة على اسِِّّتحا ات
ال وارئ تلديدام قالب مخصِِّّص (يسِِّّتند إلى القالب الموجود لعملية ال وارئ) متوائم مة اإل ار الق ري للبرنامج وميزالية
اللاذةة الق رية .وسيستقل القالب م ،اللصائل واأللش ة االستراتيحية التل تركز على االستحا ة لألزمة االرتبا

ضمان

اللص ِِّّول على الوذاء و/أو معالحة ش ِِّّواغل س ِِّّوء التوذية اللاد و/أو تقديم الخدمات اللوجس ِِّّتية المش ِِّّتركة و/أو تقديم الخدمات
األخرى المتعلقة العمليات الخاصة .وست ون األلش ة والنتائج ملددة ومفصلة وضوح .و إدراا عملية االستحا ة لل وارئ
ذل إ ار ق ري مت امل للبرنامج (خ ة اسِِِّّّتراتيحية ق رية مؤقتة أو خ ة اسِِِّّّتراتيحية ق رية) ذإن البرنامج سِِِّّّي فل الدماا
واتسات ألش تأ صورة ذعالة داخل البلدم وسيضم ،وجود خ ة التقالية واقعية واستراتيحية للخروا.

عملية الطوارئ المحدودة حيث ال يتوافر حضور راسخ للبرنامج
-34

ويم  ،أن ت رأ حاالت وارئ مفاجئة وغير متوقعة ذل لدان ال يتوذر ذيلا حض ِِِّّّور عملياتل أو إ ار ق ري للبرنامج .وذل
هذه اللاالتم يم  ،للبرلامج أن ينفذ عملية وارئ ملدودةم يم  ،أن تشِِِّّّمل عمليات خاص ِِّّة حس ِِّّب اللزو م اس ِِّّتخدا قالب
عملية وارئ معدلم وميزالية اللاذةة الق رية ذل اس ِِِّّّتعراض اإل ار المالل .وتخض ِِِّّّة عمليات ال وارئ الملدودة لمواذقة
المدير العا م وحسِِّّب االقتضِِّّاءم لمواذقة المدير العا لمنةمة األغذية والزراعة عمال أح ا النةا األسِِّّاسِِّّل والالئلة العامة
التل تنةم تفويض السل ة .ويُخ ط لعملية ال وارئ الملدودة لفترة أولية تصل إلى ستة أشلر .وتُدمج أية استحا ة جديدةم إن
دعت اللاجة إليلام ذل خ ة اسِِّّتراتيحية ق رية مؤقتة (وتتضِِّّم ،الفقرة  32وصِِّّفا لصِِّّياغة هذه الخ ةم كما تتضِِّّم ،الفقرات
 43-41عرضا لعملية المواذقة والتنقيط).
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االستجابات اإلقليمية
-35

تت لّب حاالت معيّنة تنسِِّّيقا إقليميا اسِِّّتراتيحيا وتشِِّّويليا وذل محال تأمي ،الموارد .وتُنفذ االسِِّّتحا ات اإلقليمية عادةم ذيما عدا
االس ِِِِّّّّتحا ات للاالت ال وارئم م ،خالل ذرادى الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية الق رية و/أو الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية الق رية المؤقتة
استخدا حصائل استراتيحية إضاذية أو معززة حسب االقتضاء .وينسق الم تب اإلقليمل تخ يط هذه اللصائل االستراتيحية
وتصميملا والعمل على تنفيذها ذل البلدان المشاركة ذل االستحا ة اإلقليميةم وهو يضة أيضا االستراتيحيات المشتركة لتعبئة
الموارد ويش ِِِِّّّّري عليلا .ويم  ،أن تتض ِِِِّّّّم ،الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية الق رية والخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية الق رية المؤقتة موجزا
استراتيحيا إقليميا يعده الم تب اإلقليمل .وستُ ستخد عمليات وارئ ملدودة إقليميةم أو غير لض م ،المبادرات اإلقليمية التل
ت ضعلا وتديرها الم اتب اإلقليميةم كلما اقت ضت اللاجة لض .وإ ا لب لد ما ليس للبرنامج ح ضور ت شويلل أو شب ة ق رية
ذيأ المس ِِِِّّّّاعدة التقنية و/أو دعم العمليات الخاص ِِِِّّّّةم يم  ،للم تب اإلقليمل المعنل و/أو للمقر القيا تنس ِِِِّّّّيق وإدارة اس ِِِِّّّّتحا ة
ملدودة.

عملية الموافقة والتنقيح

الخ ط االستراتيحية الق رية
-36

تقد الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية إلى المحلس للمواذقة عليلا ذل أية دورة م ،دوراتأ .وينبول تعميم وثائق مشِِِِِِّّّّّّارية هذه
الخ ط على أعضِِّّاء المحلس إل تروليا للتعليق عليلا قبل  12أسِِّّبوعا على األقل قبل العقاد الدورة التل سِّتُلتمس ذيلا المواذقة.
وينبول اسِِّّتال جمية التعليقاتم ذل حال وجودهام إل تروليا ذل غضِِّّون  20يوما م ،تعميم الوثائق .وسِِّّتنشِِّّر التعليقات على
الموقة الشب ل للمحلس وستناقّ مة الل ومات المعنية وأصلال المصللة المعنيي ،وستدرام حسب االقتضاءم ذل الصيوة
النلائية للخ ة .وستنشر الوثيقة النلائية ذل الموقة اإلل ليزية قبل ستة أسا ية على األقل م ،العقاد دورة المحلس التل ستُلتمس
ذيلا المواذقة.

-37

()16

وس ِِّّيلتر المحلسم ذل ممارس ِِّّتأ لس ِِّّل اتأ ومس ِِّّؤولياتأ ذل محال التس ِِّّييرم روح االلتزا المعبر عنلا ذل خ ة عا 2030م
والتل تفيد ما يلل" :وسِِِِّّّّوي لعمل جميعا على تنفيذ الخ ة ذل لدالنا وعلى الصِِِِّّّّعيدي ،اإلقليمل والعالملم مة مراعاة الواقة
المعيّ ذل كل لد وقدراتأ ومس ِِِِّّّّتوى تنميتأ واحترا الس ِِِِّّّّياس ِِِِّّّّات واألولويات الو نية .وس ِِِِّّّّوي للتر الليز الذي تش ِِِِّّّّولأ
ال سيا سات الو نية الرامية إلى تلقيق النمو االقت صادي الم رد والم ستدا الذي ي شمل الحميةم وال سيما ذل الدول الناميةم مة
اللفاظ على االتسات مة القواعد وااللتزامات الدولية ات الصلة".

-38

()17

وذل حال تمويل البلد المضيف تمويال كامال لخ ة استراتيحية ق رية أو للصيلة استراتيحية جديدة لم ي  ،م ،المم  ،توقعلا
س ِِِِِِّّّّّّا قا م ذإن هذه الخ ة أو اللص ِِِِِّّّّّيلة تخض ِِِِِّّّّّة ألح ا المادتي 1-5 ،و 2-5م ،النةا المالل والتل تفوض المواذقة على
المش ِِِّّّروعات الانائية للمدير التنفيذيم إال إ ا اختارت الل ومة المض ِِِّّّيفة إخض ِِِّّّاي الخ ة أو اللص ِِِّّّيلة االس ِِِّّّتراتيحية لعملية
المواذقة العادية المتعلقة الخ ط االسِِِّّّتراتيحية الق رية .ورهنا السِِِّّّيات الق ريم يم  ،أن يسِِِّّّتمر تمويل عض األلشِِِّّّ ة أو
اللص ِِِِّّّّائل االس ِِِِّّّّتراتيحية م ،حس ِِِِّّّّا ات األمالة أو غيرها م ،ليات الميزلة غير أن اإل ار البرامحل والمبرر المن قل للذه
األلش ة أو اللصائل سيُدرجان ذل الخ ة االستراتيحية الق رية أو الخ ة االستراتيحية الق رية المؤقتة أو عمليات ال وارئ
الملدودة.

-39

()18

ويم  ،تنقيط الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية ل ل تسِِّّتحيب للتويرات ذل السِِّّيات أو العمليات .وسِّتُلتمس مواذقة المحلس ذل حال
التويير األس ِِِِّّّّاس ِِِِّّّّل لمحمل التركيز االس ِِِِّّّّتراتيحل للبرنامج ذل البلد المعنل إ ا كان هذا التويير يت لب إض ِِِِّّّّاذة و/أو حذذا ذل
حصيلة استراتيحية أو أكار ذل الخ ة االستراتيحية الق رية .على ألأ يحوز للمدير التنفيذيم على للو ما تسمط أ الفقرة 38م
أن يواذق على تنقيلات الخ ط االس ِِِّّّتراتيحية الق رية المتعلقة توييرات رئيس ِِِّّّية على هذه الخ ط الناش ِِِّّّئة كنتيحة إلض ِِِّّّاذة

()16

ستحري مة م تب المحلس التنفيذي مناقشة التسلسل الزمنل لعملية تقديم الخ ط االستراتيحية الق رية إلى المحلس التنفيذيم وسيتم االتفات معأ عليلا.

( )17الةر قرار الحمعية العامة لألمم المتلدة  21( 1/70أكتو ر/تشري ،األول )2015م الوثيقة  15( E/2015/L.16يوليو/حزيران )2015م الفقرة .21
( )18ستخضة مسألة جدوى إدراا الصناديق االستئمالية ذل الخ ط االستراتيحية الق رية أو الخ ط االستراتيحية الق رية المؤقتة أو عمليات ال وارئ الملدودة ذل
كل اللاالت والسياقات لمزيد م ،الدرس خالل عا .2017
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حص ِِّّيلة اس ِِّّتراتيحية جديدة ممولة كليا م ،الل ومة المض ِِّّيفة )19(.ويحري التعامل مة جمية التنقيلات األخرى ض ِِّّم ،اإل ار
الزمنل للخ ط االسِِِِّّّّتراتيحية الق رية الخاضِِِِّّّّعة لمواذقة المحلسم وذقا ألح ا النةا األسِِِِّّّّاسِِِِّّّّل والالئلة العامة التل تنةم
تفويض السل ة .وستحري األمالة تلليال للبيالات لتلديد تدا ير موضوعية لتفويض السل ة القتراحلا على المحلس.
-40

و ستخ ضة اال ستحا ات للاالت ال وارئم على النلو الوارد ذل الفقرة 33م و/أو أية عمليات خا صةم لمواذقة المدير التنفيذيم
كما تخضِِّّة اللصِِّّائل االسِِّّتراتيحية التل تقتصِِّّر على هذه االسِِّّتحا ات تلديدام حسِِّّب االقتضِِّّاءم لمواذقة المدير العا لمنةمة
األغذية والزراعة عمال األح ا ال سارية للنةا األ سا سل والالئلة العامة والتل تنةم تفويض ال سل ة .ويتَّبة تنقيط ا ستحا ات
حاالت ال وارئ والعمليات الخاصة هذه لفس عملية المواذقة.

الخ ط االستراتيحية الق رية المؤقتة
-41

سِِِّّّيواذق المدير التنفيذي على الخ ط االس ِِّّتراتيحية الق رية المؤقتة التل تتا ة عملية وارئ ملدودة والتل تس ِِّّتند إلى وثائق
مشِِّّروي تمت المواذقة عليلا سِِّّا قا وتتعلق االلتقال م ،إ ار الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية وميزالية اللاذةة الق رية – على
النلو الوارد ذل الفقرة  - 97لمدة تص ِِّّل إلى  18شِِِّّّلرا و لض كإجراء التقالل إلى خ ة اس ِِّّتراتيحية ق رية ش ِِّّاملة تس ِِّّترش ِِّّد
اس ِِِِّّّّتعراض اس ِِِِّّّّتراتيحل .وخالل ذترة األش ِِِِّّّّلر الامالية عش ِِِِّّّّر هذهم يُنتةر م ،الم اتب الق رية للبرنامج أن تض ِِِِّّّّة خ

ا

استراتيحية ق رية مسترشدة استعراضات استراتيحية وأن تقدملا لمواذقة المحلس التنفيذي عليلا .وذل اللاالت التل لم يوضة
ذيلا اسِِّّتعراض اسِِّّتراتيحل يوذر خار ة ريق للقضِِّّاء على الحويم سِِّّتقد الم اتب الق رية خ ة اسِِّّتراتيحية ق رية جديدة
لمدة تصِِّّل إلى ثالث سِِّّنوات لمواذقة المحلس التنفيذي عليلا ذل أية دورة م ،دوراتأ ما يتماشِِّّى مة اإلجراء الوارد ذل الفقرة
 36خصوص الخ ط االستراتيحية الق رية.
-42

وتخض ِِِِِّّّّّة جمية التنقيلات المدخلة على الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية المؤقتة التل أقرها المدير التنفيذي (أي خالل ذترتلا
األولية البالوة ثمالية عشِّر شِّلرا) للمواذقة وذقا ألح ا النةا األسِّاسِّل والالئلة العامة الناظمة لتفويض السِّل ة .وسِّتتبة كل
تنقيلات الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية المؤقتة التل يقرها المحلس التنفيذي لنفس القواعد المتعلقة الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية
الق رية التل واذق عليلا المحلس والمبينة تفاصيللا ذل الفقرة .39
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وعلى غرار الخ ط االس ِِِّّّتراتيحية الق رية ذإن اس ِِِّّّتحا ات حاالت ال وارئ المبينة ذل الفقرة 34م و/أو أية عمليات خاص ِِِّّّةم
والتل ستدرا ذل الخ ة االستراتيحية الق رية المؤقتةم ستخضة لمواذقة المدير التنفيذيم كما ستخضة اللصائل االستراتيحية
التل تقتصِِِّّّر على هذه االسِِِّّّتحا ات تلديدام حسِِِّّّب االقتضِِِّّّاءم لمواذقة المدير العا لمنةمة األغذية والزراعة عمال األح ا
السِِّّارية للنةا األسِِّّاسِِّّل والالئلة العامة والتل تنةم تفويض السِِّّل ة .وسِِّّيتَّبة تنقيط اسِِّّتحا ات حاالت ال وارئ والعمليات
الخاصة هذه لفس عملية المواذقة.

سلسلة نتائج الخطط االستراتيجية القطرية/الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة :تضييق الفجوة بين التخطيط االستراتيجي والتشغيلي
-44

ال تميز اإلش ِِِّّّارات إلى الخ ط االس ِِِّّّتراتيحية الق رية ذل الحزء الباقل م ،الوثيقة ي ،الخ ط االس ِِِّّّتراتيحية الق رية المؤقتة
وال املةم ما لم يُنص على خالي لض .ويم خ  ،لَلج الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية البرنامج م ،دمج التوجأ االس ِِِِِّّّّّتراتيحل
لمس ِِِِّّّّاعداتأ مة عمليات إدارة األداء والميزلة لتعزيز قدرتأ على اإلدارة ورض تلقيق النتائج .ويس ِِِِّّّّتند التص ِِِِّّّّميم والتخ يط
والتنفيذ وإدارة األداء واإل الغ ذل الخ ط االستراتيحية الق رية إلى سلسلة النتائج التل توضط العالقة ي ،الموارد المستخدمة
والنتائج المتلققة .وتنقل سِِّّلسِِّّلة لتائج إ ار الخ ة االسِِّّتراتيحية الق رية إ ار لتائج الخ ة االسِِّّتراتيحية للبرنامج (-2017
 )2021إلى المسِِّّتوى الق ري حسِِّّب ما هو مبيَّ ،ذل الش ِّ ل  .1وتش ِّ خ ل هذه السِِّّلسِِّّلة لمو جا يلدخد الخ وات الالزمة لتلقيق
األهداي الملددة وتبي ،العالقات السببية واالذتراضات األساسية المتعلقة يفية تلقيق النتائج.

( )19سيشلد عا  2017المزيد م ،النةر ذل التفاعل ي ،عمليات مواذقة المحلس على الخ ط االستراتيحية الق رية وتنقيلاتلا وسل ة المدير التنفيذي ذل المواذقة
على المشروعات الانائية موجب المادة  5م ،النةا المالل.
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الشكل  :1إطار نتائج الخطة االستراتيجية للبرنامج ()2021-2017

الغايات االستراتيجية
-45

إن النتائج على أرذة مسِِّّتوى ذل سِِّّلسِِّّلة لتائج الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية للبرنامج هل الوايتي ،االسِِّّتراتيحيتي ،للبرنامج.
وتتفق الواية االسِِّّتراتيحية  1مة هدي التنمية المسِِّّتدامة 2م وهو القضِِّّاء على الحوي وتوذير األم ،الوذائل والتوذية المل َّس ِّنة
وتعزيز الزراعة المسِِّّتدامة وتتفق الواية االسِِّّتراتيحية  2مة هدي التنمية المسِِّّتدامة 17م وهو تعزيز وسِِّّائل التنفيذ وتنشِِّّيط
الشِِّّراكة العالمية م ،أجل التنمية المسِِّّتدامة .وكما جاء ذل الخ ة االسِِّّتراتيحية للبرنامج ()2021-2017م تُعبر األولوية التل
يوليلا البرنامج للذي ،اللدذي ،م ،أهداي التنمية المس ِِِِِّّّّّتدامة ع ،تاريخ البرنامج وواليتأ والترا ط ي ،كل أهداي التنمية
المستدامة السبعة عشر.

األهداف االستراتيجية
-46

تش خ ل األهداي االستراتيحية ؤرة التركيز البرامحل والتشويلل للبرنامجم وتر ط غايتيأ االستراتيحيتي ،النتائج اال ستراتيحية
التل يسلم م ،خالللا ذل الحلود الق رية والعالمية الرامية إلى تلقيق اللدذي 2 ،و 17م ،أهداي التنمية المستدامة وغاياتلما.

النتائج االستراتيجية
-47

تركز النتائج االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الملددة ذل الخ ة االس ِِِِِّّّّّتراتيحية للبرنامج ( )2021-2017على اس ِِِِِّّّّّتحا ات البرنامج ش ِِِِِّّّّّأن
ما تلتاجأ البلدان .وترتبط النتائج االس ِِِِّّّّتراتيحية الامالل للبرنامج وايات هدذل التنمية المس ِِِِّّّّتدامة  2و 17المتص ِِِِّّّّلة قدرات
البرنامج وواليتأم لمواءم ة دعمأ للحلود الو نية والعالمية المتعلقة أهداي التنمية المس ِِِّّّتدامة .وتس ِِِّّّلم الخ ط االس ِِِّّّتراتيحية
الق رية للبرنامج ذل تلقيق لتائحأ االس ِِِِِّّّّّتراتيحية ات الص ِِِِِّّّّّلة البلدان الملددة و ات األولوية ذيلام التعاون مة أص ِِِِِّّّّّلال
المصللة والشركاء المتع ّددي.،
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الغايات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة
-48

توائم الوايات الو نية ألهداي التنمية المس ِِِِِّّّّّتدامة ي ،الوايات العالمية لتلض األهداي و ي ،الس ِِِِِّّّّّياقات المللية .وال القا م،
االس ِِّّتعراض ِِّّات االس ِِّّتراتيحية للنلج الو نية للقض ِِّّاء على الحوي و ما يتماش ِِّّى مة عمليات التخ يط التل تحريلا الل ومات
وأذرقة األمم المتلدة الق ريةم سيلدخد البرنامج الوايات والنتائج الو نية ألهداي التنمية الم ستدامة التل يتخذ و ضعا يم نأ م،
دعملا.

الحصائل االستراتيجية
-49

سيساهم البرنامجم مسترشدا نتائحأ االستراتيحية و خذا ذل اعتباره السياقات واألولويات الملليةم وجوالب قوتأم ذل الوايات
الو نية ألهداي التنمية المس ِِّّتدامة ات الص ِِّّلة م ،خالل محموعة م ،اللص ِِّّائل االس ِِّّتراتيحية المتص ِِّّلة ل لتيحة م ،لتائج
البرنامج االستراتيحية.

-50

ويتقيّد البرنامج مص ِِِِِّّّّّ للات األمم المتلدة المن َّس ِِِِِّّّّّقة لإلدارة القائمة على النتائج التل اعتمدها م تب األمم المتلدة لتنس ِِِِِّّّّّيق
الش ِِّّؤون اإللس ِِّّالية والتل تُع خري اللص ِِّّائل أللا " :اآلثار المقص ِِّّودة أو المتلققة م ،لواتج تدخل معي ،على األجلي ،القص ِِّّير
والمتوسِِّّطم وتت لب ذل العادة جلدا جماعيا م ،الشِِّّركاء .وتُماخل اللصِِّّائل توييرات ت رأ على الةروي اإللسِِّّالية ذل الفترة
الفا صلة ي ،إلحاز النواتج وتلقيق األثر" )20(.وت صف الل صائل اال ستراتيحية للبرنامج اآلثار الق صيرة األجل إلى المتو س ة
األجلم التل تس ِِِِِّّّّّلم ذل تلقيق الوايات اإللسِِِِِِّّّّّّاليةم والوايات الو نية المتعلقة أهداي التنمية المس ِِِِِّّّّّتدامةم ولتائج البرنامج
االستراتيحية .وترتبط كل حصيلة استراتيحية نتيحة واحدة أعلى مستوى ذقط – أي نتيحة استراتيحية للبرنامج /غاية ألهداي
التنمية المسِِّّتدامة أو هدي اسِِّّتراتيحل .وتصِِّّف حصِِّّائل البرنامج االسِِّّتراتيحية السِِّّ ان المسِِّّتفيدي ،أو ال يالات المسِِّّتفيدةم
والن ات الحوراذل والنتيحة المقص ِِِِّّّّودة واإل ار الزمنل المتوقة للتدخل البرامحل .وتص ِِِِّّّّاغ اللص ِِِِّّّّائل االس ِِِِّّّّتراتيحية على
المسِِّّتوى الق ريم وهل تتملور حول محاالت التركيز – االسِِّّتحا ة للاالت ال وارئ و ناء القدرة على الصِِّّمودم واألسِِّّبال
الحذرية( – )21وتتواء مة ذئات اللصائل االستراتيحية الموحدةم ما ذل لض إ ار النتائج المؤسسية.
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وتُل َّدد حص ِِّّائل البرنامج االس ِِّّتراتيحية على المس ِِّّتوى الق ري االش ِِّّتراي مة الل ومة والش ِِّّركاء الرئيس ِِّّيي،م و/أو تحري
مواءمتلا مة اللصِِِّّّائل اإللسِِِّّّالية الملددة ذل خ ط االسِِِّّّتحا ة اإللسِِِّّّالية .وتسِِِّّّلم هذه اللصِِِّّّائل قوة ذل تلبية االحتياجات
اإللس ِِِِِّّّّّالية وتلقيق النتائج الو نية وتع س األهداي والوايات الو نية أو اإلقليمية التل تس ِِِِِّّّّّاهم ذيلا المس ِِِِِّّّّّاعدة التل يقدملا
البرنامج .ويس ِّاهم البرنامج وشِِّّركاؤه ذل اللصِِّّائل االسِِّّتراتيحية م ،خالل لواتج ألش ِّ تلم .وتش ِّ خ ل اللصِِّّائل االسِِّّتراتيحية
عموما جزءا م ،أُ ر التخ يط االسِِِّّّتراتيحل وخ ط االسِِِّّّتحا ة اإللسِِِّّّالية لدى األمم المتلدة ذل البلد المعنل و/أو يتم التعبير
عنلا ذل الخ ط الو نيةم ما ذل لض خ ط القضِِِّّّاء على الحوي والخ ط اإللمائية واإللسِِِّّّالية .وإسِِِّّّناد النتائج على مسِِِّّّتوى
اللص ِِّّائل االس ِِّّتراتيحية هو عملية جماعية ذل العادة تض ِِّّم مس ِِّّاهمات م ،البرنامج ومختلف الحلات الفاعلة الل ومية وغير
الل ومية .وينبول أن يتناظر األذق التخ ي ل لللص ِِِِّّّّائل االس ِِِِّّّّتراتيحية مة اإل ار الزمنل للخ ة االس ِِِِّّّّتراتيحية الق رية أو
الخ ة االستراتيحية الق رية المؤقتة.

( )20م تب تنسيق الشؤون اإللسالية .https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Evaluation%20Policy.pdf .ويتفق هذا التعريف مة
التعريف الذي وضعتأ محموعة األمم المتلدة اإللمائية لمص لط "الناتج".
.https://undg.org/wp-content/uploads/2015/01/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf
()21

االستحا ة لألزمات :تلدي إلى تقديم اإلغاثة واللفاظ على األم ،الوذائل والتوذية ذل سيات األزمةم كما يم  ،أن تشمل جلود اإللعاش الرامية إلى استعادة
سبل كسب العيّ وهل تستلدي المشردي ،داخليام والالجئي،م والمحتمعات المللية المضيفة الضعيفةم والمحموعات الس الية التل تعالل م ،سوء التوذية
والعدا األم ،الوذائل والمتأثرة الصدمة – سواء كالت لزاعا أو كارثة بيعية أو أزمة اقتصادية.
ناء القدرة على الصمود  :يلدي إلى ناء القدرة على الصمود أما األزمات والصدمات ذل المستقبل م ،خالل دعم الس ان والمؤسسات وتم ي ،المحتمعات
المللية والمؤسسات م ،تنمية أصوللا وقدراتلا على االستعداد لألزمات ومواجلتلا وااللتعاش منلا وهو يدعم عادة الس ان والمحتمعات المللية والمؤسسات
ذل منا ق غير منة غذائيا وذقيرة ومعرضة لألخ ار أو ضعيفة أما توير المناخ.
االستحا ة لألسبال الحذرية :ت رأ االستحا ة ذل سيات احتياجات وحاالت ضعف ويلة األمد و/أو غير معالحة .وهل تعالج األسبال الحذرية للضعفم ما
ذيلا عد توذر الوذاءم والفقرم وضعف اللصول على التعليم والخدمات االجتماعية األساسيةم وما شا أ لض .ويتمال اللدي ذل ضمان حماية األم ،الوذائل
والتوذية لدى الس ان والمحتمعات المللية األشد ضعفام وتعزيز قدرة المؤسسات على تلبية احتياجاتلم وتستلدي عادة المحموعات الس الية والمحتمعات
المللية التل تعالل م ،العدا األم ،الوذائل صورة مزمنة وم ،تفشل الفقر وم ،قلة اللصول على الخدمات.
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وال د أن ت ون صياغة اللصائل االستراتيحية منا سبة للسيات الو نل وأن تتردد أصداؤها لدى الحلات الفاعلة الو نية ودون
الو نية وأن ت ون متوائمة وضِِّّوح مة األولويات واألهداي الو نية وأن تتسِِّّق مة المصِِّّ للات الو نية و يئة السِِّّياسِِّّات.
وتتفاوت كل حصِِّّيلة اسِِّّتراتيحية ذل قوتلا وصِِّّياغتلا م ،لد إلى لدم ول نلا جميعا ت شِِّّف ع ،ارتبا واضِِّّط تلقيق غاية
و نية م ،غايات أهداي التنمية المسِِِّّّتدامةم و التالل أيضِِِّّّا لتيحة م ،النتائج االسِِِّّّتراتيحية للبرنامج .وم ،الواجب أن تع س
يالات اللص ِِِِِّّّّّائل االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الترتيب المش ِِِِِّّّّّتري لألولويات والمل ية وكذلض التواذق ذل اآلراء ي ،الل ومة وأص ِِِِِّّّّّلال
المصللة الرئيسيي ،اآلخري.،
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وذل حي ،أن م ،الملتمل أن تتلقق اللصائل االستراتيحية عبر الحلود الحماعية ذإن تخ يط وتنفيذ ألش ة البرنامج ستع س
مسِّاهمتأ المخصِّوصِّة ذل هذه الحلود الحماعية .ويعرض الشِّ ل  2مااال لسِّلسِّة لتائج خ ة اسِّتراتيحية ق رية ويبرز الدور
الملوري لأللش ة ذل تلقيق النواتج واللصائل.
الشكل  :2مثال على سلسلة النتائج في خطة استراتيجية قطرية تابعة للبرنامج

-54

وسِّتسِّتخد األُ ر المن قية للخ ط االسِّتراتيحية الق رية مؤشِّرات اللصِّائل المؤسِّسِّية م ،إ ار النتائج المؤسِّسِّية .وتتللى
م اتب البرنامج الق رية المرولة الالزمة لت ميل إ ار النتائج المؤسسية أو لسد ثوراتأ استخدا مؤشرات اللصائل الق رية
حسب االقتضاء.

النواتج واألنشطة :ربط عمل البرنامج بسائر غايات أهداف التنمية المستدامة
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يتقيَّد البرنامج مص للات األمم المتلدة المن سَّقة لإلدارة القائمة على النتائج التل اعتمدها م تب األمم المتلدة لتنسيق الشؤون
اإللسالية الذي يُع خري النواتج واأللش ة على النلو التالل:


النواتج هل توييرات ذل الملارات والقدرات و/أو إم الات األذراد أو المؤسسات أو ذل تواذر منتحات وخدمات جديدة
لاشئة ع ،إلحاز ألش ة ذل تدخل خاضة لسي رة البرنامج.



األلش ة هل إجراءات تتخذ أو أعمال تنفذ وتل َّشد م ،خالللا المدخالت – مال األموال والمساعدة التقنية وسائر ألواي
الموارد – لتلقيق لواتج ملددة.
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كما يُلدخد التعريف ال امل للنواتج أللا "تتلقق الموارد المق َّدمة وذل غض ِِِِِّّّّّون المدة الزمنية الملددة" .ويم  ،أن ي ون لاتج
البرنامج مرتب ا صورة مباشرة واحدة ال غير م ،حصائل البرنامج االستراتيحية األعلى .وستنتج ألش ة البرنامج لاتحا أو
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أكار وسِِّّيواء لض مة ألش ِّ ة شِِّّركاء البرنامج .وعلى للو ما ينص عليأ اسِِّّتعراض اإل ار المالل ذإن تلديد الت اليف سِِّّيتم
على مستوى األلش ة وم ،ثم ذإن هذه األلش ة ستض لة دور موري ذل ر ط الموارد النتائج وذل البرهنة على القيمة مقا ل
المال .وسيوذر البرنامج معلومات مفصلة ع ،تخ يط األلش ةم والتنفيذم والميزلةم والرصد والتقييم ذل الخ ط االستراتيحية
الق رية وعبر خ ة إدارة العمليات الق رية على النلو الموصوي ذل الفقرة .86
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وتؤكد الم الة البارزة التل يلتللا األم ،الوذائل والتوذية ذل خ ة عا  2030أهمية القضِِّّاء على الحوي النسِِّّبة أل عاد التنمية
المس ِِّّتدامة الاالثة :االقتص ِِّّادي واالجتماعل والبيئل .غير أن العوامل التل تم خ  ،األم ،الوذائل والتوذية – وهل توذّر األغذيةم
وإم الية الوصولم واالستقرارم واالستلالي واالستفادةم والصلة والصري الصلل – تتسم تعدد األ عاد و الترا ط ذيما ينلا
و تعقيدهام األمر الذي يشِِِِّّّّير إلى أن تلقيق تقد للو القضِِِِّّّّاء على الحوي يت لب عمال اسِِِِّّّّتراتيحيا وتنفيذيا شِِِِّّّّامال لمعالحة
الروا ط ي ،ق اعات م ،قبيل الزراعةم واللياكل األسِِِِِّّّّّاسِِِِِّّّّّيةم والتعليمم والمياهم والصِِِِِّّّّّلةم والنمو االقتصِِِِِّّّّّاديم والعمالةم
وال اقةم والبيئةم والمسِّاواة ي ،الحنسِّي،م واللماية االجتماعية .كما يت لب تعزيز التآزر والت امل ي ،تدخالت األم ،الوذائل
والتوذية لدي تلقيق اللدي  2وغيره م ،أهداي التنمية المسِِّّتدامة .وسِِّّيسِِّّاهم البرنامج صِِّّورة مباشِِّّرة وغير مباشِِّّرة ذل
األولويات الو نية وأهداي التنمية المس ِِِِِّّّّّتدامة األخرى م ،خالل لواتج ألش ِِِِِّّّّّ تأ .و بقا للخ ة االس ِِِِِّّّّّتراتيحية للبرلامج ذإلأ
سِِِِِّّّّّيتعاون مة الشِِِِِّّّّّركاءم ما ذل لض الصِِِِِّّّّّندوت الدولل للتنمية الزراعية ومنةمة األغذية والزراعةم لالسِِِِِّّّّّتفادة م ،قدرات
وجوالب قوة كل منلم لدعم البلدان ذل سعيلا لتلقيق أهداي التنمية المستدامة.
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م ،لض على سبيل الماال أن البرنامج يم  ،ع ،ريق دعم رامج الواجبات المدرسية ذل المنا ق المفتقرة إلى األم ،الوذائل
ذل لد مام أن يس ِِّّاهم ذل تلقيق الوايات الو نية لللدي  2المتص ِِّّلة اللص ِِّّول على الوذاء وتلس ِِّّي ،التوذية أو ُس ِِّّبل معيش ِِّّة
أصِِّّلال الليازات الصِِّّويرة .وتحسِِّّيدا للذا اإلسِِّّلا م سِِّّتو ّجأ اللصِِّّائل االسِِّّتراتيحية والنتائج واألهداي ذل سِِّّلسِِّّلة لتائج
البرنامج كللا للو تلقيق الواية  1م ،الوايات االستراتيحية للبرنامجم وهل دعم البلدان ذل القضاء على الحوي (هدي التنمية
المستدامة  .)2غير أن األلش ة والنواتج المتصلة لذا الدعم يم  ،أن تسلم هل األخرى دور كبير ذل تلقيق الوايات الو نية
األخرى ألهداي التنمية المستدامةم مال الوايات المتصلة التعليم (اللدي  )4والمساواة ي ،الحنسي ،وتم ي ،المرأة (اللدي )5
ودخل األسرة (اللدي  )1والصلة (اللدي  .)3ويم  ،تلديد ورسم هذه اإلسلامات ذل سائر الوايات الو نية ألهداي التنمية
المستدامة على المستوى الق ري وذل أُ ر التخ يط الو نية ات الصلة وأُ ر التخ يط ذل األمم المتلدة وغيرها.
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ودعما لللدي  17م ،أهداي التنمية المس ِِِِِّّّّّتدامةم يم  ،للبرنامج أن يس ِِِِِّّّّّتحيب ل لبات الل ومات الو نية والش ِِِِِّّّّّركاء لتقديم
خدمات ملددة تدعم تلقيق أهداي التنمية المس ِِِِِّّّّّتدامة األخرى .و ينما يم  ،أن تتفق هذه الخدمات مة جوالب قوة البرنامج
وإم الاتأم ذإللا قد ال تركز تركيزا مباشرا على جلود القضاء على الحوي .ويم  ،للبرنامج عند دعم االستحا ة للالة وارئ
أن يدعم سلسلة اإلمداد واللوجستيات واالتصاالت لصالط المحتمة اإللسالل على الن ات األوسةم مال خدمات الشراء وتوذير
لُةم االتصاالت وإدارتلام ومراذق التخزي،م ولقل البضائة واألذراد .ويم  ،لأللش ة والنواتج المتصلة لذا الدعمم الرغم م،
أللا ال تدعم الضرورة القضاء على الحوي دعما مباشرا أن تق خد مساهمات كبيرة ذل تلقيق عدة غايات و نية ألهداي التنمية
المستدامة .ويم  ،تلديد ورسم هذه المساهمات على المستوى الق ري ذل األُ ر الو نية ات الصلة أو أُ ر األمم المتلدة أو
غيرها.

أثر النَهج المتوقع
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يم  ،لنلج البرنامج ذل التخ يط االستراتيحل الق ري أن يلسخ ،كفاءة مساعداتأ وذعاليتلا ال رت التالية.
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زيِِّّادة الفعِِّّاليِِّّة وال فِِّّاءة ذل حِِّّاالت ال وارئ واألزمِِّّات الممتِِّّدة :يس ِِِِِّّّّّت ية البرنااامج م ،خالل هِِّّذا النلج زيِِّّادة التوجيِِّّأ
االستراتيحل لعمليات االستحا ة للاالت ال وارئم مة اللفاظ ذل الوقت اتأ على المرولة والرشاقة .وعبر إيضاح اللصائل
االسِِّّتراتيحية والتركيز عليلا ذل حاالت ال وارئ المتويرة سِِّّرعة و/أو المتقلبةم عوضِّا ع ،االهتما ألشِّ ة معينة ذلسِِّّبم
ذإن البرنامج سيتمتة موقة أذضل لالستحا ة سرعةم ومرولةم وكفاءة مستخدما محموعة م ،األلش ة وال رائق .كما أن هذا
النلج ييسر االلتقال إلى االلتعاش و رامج ناء القدرة على الصمود وال سيما ذل األزمات الممتدة.
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ومة ت ور الس ِِِِِّّّّّيات للو االلتعاش ذإن الخ ة االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية تتيط األخذ نلج متعدد الق اعات ذل رمحة اإللعاشم
والتصِِِِّّّّدي للمخا رم و ناء القدرة على الصِِِِّّّّمود م ،أجل تلقيق األم ،الوذائل والتوذيةم وهو ما يت لب تشِِِِّّّّاورا على ل ات
واس ِِّّة وتعاولا على األجل ال ويل .وس ِِّّيحري النةر ذل كل جوالب دورة البرامج ذل كل س ِِّّيات م ،خالل منةور القدرة على
الصِِِِّّّّمود لتلديد أذضِِِِّّّّل ال ُسِِِِّّّّبل التل يم  ،لا دمج اإلجراءات المتخذة ذل االسِِِِّّّّتراتيحيات الل ومية الو نية والبرامج التل
يدعملا الشركاء )22(.وم ،شأن دمج االستحا ات للاالت ال وارئ ذل إ ار الخ ط االستراتيحية الق رية أن يتيط للبرنامج أن
يس ِِّّتحيب ال ريقة المالى لألوض ِِّّاي الممتدة ع ،ريق معالحة القض ِِّّايا على األجلي ،القص ِِّّير وال ويل و التالل زيادة ذعالية
تدخالتأم مة اللفاظ ذل الوقت اتأ على المرولة لالستحا ة سرعة وكفاءة ألي توير ذل األوضاي.
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تلسِِّّي ،المواءمة مة الوايات الو نية ألهداي التنمية المسِِّّتدامة ومة الشِِّّركاء :إن الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية التل تسِِّّتنير
االسِِّّتعراضِِّّات االسِِّّتراتيحية للنُلج الو نية للقضِِّّاء على الحوي التل تُمسِِّّض زماملا البلدانم تع س الوايات الو نية ألهداي
التنمية المس ِِِِِّّّّّتدامة ومل ية الل ومات لخ ة عا  .2030وتلدخد هذه الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية ال ريقة التل تس ِِِِِّّّّّاهم لا
المساعدة المق ّدمة م ،البرنامج ذل لد ما ذل الخ ط واألولويات الو نية األوسة م ،أجل التلوب ل ع ،المساعدة الخارجية و/أو
إللائلا تدريحيا .ويي ّس ِِِِِّّّّّر األُذق التخ ي ل األ ول أجال ذل الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية وض ِِِِِّّّّّة معايير االلتقال وتلديد
اإلجراءات الالزمة للوذاء الش ِِِِِّّّّّرو م مال قدرة النةراء الل وميي،م واإل ار الزمنل المتوقّةم واالذتراضِِِِِِّّّّّّات الس ِِِِِّّّّّياقيةم
والعوامل الخارجية التل يم  ،أن تؤثّر على التق بد الملرز ذل تلقيق هذه األهداي .و اسِِّّتخدا االسِِّّتعراضِِّّات كأداة لمواءمة
أهداي التنمية المسِِّّتدامةم وال سِِّّيما اللدي 2م مة السِِّّياقات الملليةم تقو مؤس ِّسِِّّات التخ يط الو نية دور رائد ذل عمليات
صِِِِّّّّياغة االسِِِِّّّّتعراضِِِِّّّّات االسِِِِّّّّتراتيحية وتقة عليلا المسِِِِّّّّؤولية ع ،دَمج القضِِِِّّّّايا ات األولوية والتوصِِِِّّّّيات المل ّددة ذل
االسِِّّتعراضِِّّات ضِِّّم ،السِِّّياسِِّّات واالسِِّّتراتيحيات والخ ط والبرامج .وتع خزز االسِِّّتعراضِِّّات أيضِِّّا االتسِِّّات ي ،عمليات
واسِِّّتراتيحيات الوكاالت التل تتخذ م ،روما مقرا للا والشِِّّركاء اآلخري ،على المسِِّّتوى الق ريم ويسِِّّاعد لض البرنامج على
إقامة شراكات أع َمق م ،خالل تواذق اآلراء حول لُلُج مشتركة ذل القضاء على الحوي.
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زيادة التركيز وإ راز الصورة واالتصال :يساعد النلج البرنامج على توضيط مساهمتأ المل ّددة ذل الحلود الو نية واستعادة
م التأ على الص ِِِّّّعيد الق ري .وم ،خالل عملية التخ يط االس ِِِّّّتراتيحل الق ريم ت تس ِِِّّّب الل ومات والحلات الش ِِِّّّري ة ذل
التنمية ذلما أذضِِّّل لوالية البرنامج المتعددة الحوالب وتزيد م ،مشِِّّاركتأ ذل اللوار شِِّّأن السِِّّياسِِّّات والبرامج ذل كل ألوان
ال يف اإللسالل واإللمائل .ويم نأم فضل تعزيز وضعأ وتلسي ،صورتأم أن يع ّري كل أصلال المصللة قيمتأ المضاذة
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تلقيق الت امل ي ،الدعم التشويلل والمساعدة التقنية وتعبئة الموارد :يش ل التخ يط االستراتيحل وتخ يط الموارد والمساعدة
التقنية على أس ِِّّاس تلليالت لقيود الموارد والقدرات جزءا منلحيا م ،االس ِِّّتعراض ِِّّات االس ِِّّتراتيحية للحلود الو نية للقض ِِّّاء
على الحوي .وت فل الخ ط االس ِِّّتراتيحية الق رية توجيأ عمليات تعزيز القدرات المؤس ِِّّس ِِّّية للو دعم الل ومات ذل تص ِِّّميم
وإدارة حلول للحوي مملوكة و نيام وتزويد م اتب البرنامج الق رية المعلومات والموظفي ،الملرةم والقدرات الم لو ة وذقا
الستراتيحية الموارد البشرية ذل البرنامج.
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المرولة ذل التخ يط للسِِِِّّّّياقات التشِِِِّّّّويلية الدينامية واالسِِِِّّّّتحا ة للا واللفاظ ذل الوقت لفسِِِِّّّّأ على ترا ط أذضِِِِّّّّل ي ،العمل
اإللسِِِِّّّّالل والعمل اإللمائل :تناسِِِِّّّّب الخ ط االسِِِِّّّّتراتيحية الق رية كل سِِِِّّّّيات على حدة ويم  ،ت ييفلا مة التوييرات ذل يئة
العمل .وتع خزز هذه الخ ط الصِّالت ي ،المسِّاعدة اإللسِّالية واإللمائية وتم ّ  ،م ،تلقيق الفعالية ذل ناء القدرة على الصِّمود.
وت فل الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية أن اسِِّّتحا ة البرنامج لألزمات تدعم اإللعاش والتنمية على األجل ال ويلم وأن األلش ِّ ة
ضِِِِِّّّّّعفاء م ،األزمات .وذل الوقت اتأ تل خسِِِِِّّّّّ ،الخ ة
اإللمائية التل يقو لا تسِِِِِّّّّّترشِِِِِّّّّّد فلم للمخا ر وتقل األشِِِِِّّّّّخاص ال ُ
اال ستراتيحية الق رية وهي ل ميزاليتلا ال شفاذية والمواءمة مة االلتزامات التمويليةم مة اللفاظ على مرولة تخ صيص الموارد
البرامحية.
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زيادة التوجيأ االسِِّّتراتيحل وتخفيض ت اليف المعامالت :سِِّّتع خزز الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية الدور االسِِّّتراتيحل للمحلس
وكفاءتأم وسِِّّتزيد م ،قدرتأ على تقديم اإلشِِّّراي والتوجيأ االسِِّّتراتيحيي .،ويم  ،تلقيق لض ألن الخ ط )1 :تعرض صِِّّورة
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شِِِّّّاملة ع ،تدخالت البرنامج ذل لد مام دال م ،تقديم رؤية مشِِِّّّتتة مسِِِّّّتمدة م ،وثائق المشِِِّّّروعات الفردية  )2تقلّص عدد
المشِِّّروعات التل يناقشِِّّلا المحلس ويُسِِّّفر لض ع ،وذورات ذل الوقت والت اليف .وسِِّّوي تزيد الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية
أيض ِّا ال فاءة التشِِّّويلية .وتؤدي الخ ط االسِِّّتراتيحية الق ريةم ع ،ريق تلقيق الت امل ي ،التخ يط االسِِّّتراتيحل وتخ يط
البرامجم وتد ير المواردم و الدعم التقنل وإدارة األداءم واالس ِِِِِّّّّّتعاض ِِِِِّّّّّة لا ع ،وثائق المش ِِِِِّّّّّروعات الفرديةم إلى تخفيض ما
يتلملأ البرنامج م ،أعباء ذل إدارة العمليات على المس ِِِّّّتويي ،الق ري واإلقليمل وعلى مس ِِِّّّتوى المقرم وتزيد كفاءة التخ يط
والتنفيذ وجودتلما.
-68

التنسِِِّّّيق مة دورة البرامج اإللسِِِّّّالية ووكاالت وعمليات األمم المتلدة األخرى :سِِِّّّي ون إ ار الخ ط االسِِِّّّتراتيحية الق رية
متوائما مة خ ط االسِِِّّّتحا ة االسِِِّّّتراتيحية وجلود تعبئة الموارد المشِِِّّّتركة لدورة البرامج اإللسِِِّّّالية لألمم المتلدة م ،خالل
التعبير صورة كاذية ع ،اللصائل واأللش ة التل تش ل جزءا م ،االستحا ة اإللسالية األوسة ل اقا.
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ويع ّزز االسِِّّتعراض الشِِّّامل للسِِّّياسِِّّات الذي يحري كل أر ة سِِّّنوات اللاجة إلى عمليات رمحة مب ِّّسِّ ة وشِِّّاملة و ات مل ية
و نية وخ و واضِِِّّّلة للمسِِِّّّاءلة .ويمال إ ار عمل األمم المتلدة للمسِِِّّّاعدة اإللمائية إ ار النتائج االسِِِّّّتراتيحية المتوس ِِّّط
األجل الذي تسِِِِّّّّترشِِِِّّّّد أ الرؤية الحماعية واالسِِِِّّّّتحا ة لألولويات اإللمائية الو نية ذل منةومة األمم المتلدة على الصِِِِّّّّعيد
الق ري .ويتفق للج البرنامج ذل التخ يط االس ِِِِِّّّّّتراتيحل الق ري مة عمليات البرمحية المملوكة و نيا المش ِِِِِِّّّّّّار إليلا ذل
االستعراض الشامل للسياسات الذي يحري كل أر ة سنوات ويدعم تلض العمليات وسوي يسعى البرنامج إلى اللفاظ على هذه
المواءمة مة اال ستعرا ضات ال شاملة الالحقة .ويو ضط النلج أي ضا م ساهمة البرنامج ذل الرؤية الحماعية واال ستحا ة الملددة
ذل الخ و التوجيلية إل ار عمل األمم المتلدة للمس ِِّّاعدة اإللمائية التل تع ف على إعدادها محموعة األمم المتلدة اإللمائية.
وسِِِِِّّّّّتحري مواءمة دورات التخ يط االسِِِِِّّّّّتراتيحل الق ري مة دورات التخ يط الو نية ثم عد لض مة دورات تخ يط أُ ر
عمل األمم المتلدة للمس ِِِّّّاعدة اإللمائية .وس ِِِّّّوي ت خمل االس ِِِّّّتعراض ِِِّّّات االس ِِِّّّتراتيحية للحلود الو نية للقض ِِِّّّاء على الحوي
التلليالت الق رية المش ِِِِّّّّتركة التل تاري أُ ر عمل األمم المتلدة للمس ِِِِّّّّاعدة اإللمائيةم وس ِِِِّّّّوي ت فل الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية
الق رية اتس ِِِّّّات حص ِِِّّّائل البرنامج مة اللص ِِِّّّائل الو نية وحص ِِِّّّائل إ ار عمل األمم المتلدة للمس ِِِّّّاعدة اإللمائية وس ِِِّّّت خمل
اللصائل ذل وكاالت األمم المتلدة األخرى.
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تعزيز إدارة األداء واإل الغ والمسِّاءلة :تسِّتحيب الخ ط االسِّتراتيحية الق رية لتوصِّية االسِّتعراض الشِّامل للسِّياسِّات الذي
يحري كل أر ة سنوات شأن ضرورة تلقيق البرامج لتائج ملموسة على المستوى الق ري .وتوضط الخ ط عالقات السبب
والتأثير ي ،مسِِّّاعدات البرنامج ،والموارد التل يسِِّّتخدملام والنتائج التل يلققلا .وتل خس ِّ ،الخ ط االسِِّّتراتيحية الق ريةم ع،
ريق توضِِّّيط الصِِّّالت ي ،الموارد والنتائجم اإل الغ ع ،النتائج ومسِِّّاءلة البرنامج تحاه المسِِّّتفيدي ،والل ومات المضِِّّيفة
والماللي ،والشِِّّركاء اآلخري .،وسِِّّييسِِّّر النلج تقييم اللواذظ الق ريةم وقياس التقد م واسِِّّتخالص الدروس م ،األعمال على
المستوى الق ري .وستساعد تقييمات اللواذظ الق رية البرنامج ذل تلديد األلما المواضيعية و/أو الشائعة والسمات الخاصة
على المستويي ،العالمل أو اإلقليمل.

تنفيذ السياسة
أدوار مكاتب البرنامج القطرية ومكاتبه اإلقليمية ومقره
-71

تقة على الم اتب الق رية التا عة للبرنامج المسؤولية ع ،عملية التخ يط االستراتيحل الق ري دعم مُ ،ش َعب المقر والم تب
اإلقليمل ي الصِِِّّّلة .ويتولى مدير الم تب الق ري قيادة الخ وات المتخذة داخل البلد ذل إ ار تلض العمليةم ما يشِِِّّّمل اختيار
ذريق التخ يط االسِِِّّّتراتيحل ووضِِِّّّة وتنفيذ خ ة عمل وتخصِِِّّّيص الموارد الالزمة التشِِِّّّاور مة الل ومات و ُشِِِّّّعب المقر
والم تب اإلقليمل ي الص ِِِّّّلة .ويعمل مديرو الم اتب الق رية تنس ِِِّّّيق مة الل ومات على ض ِِِّّّمان المش ِِِّّّاركة الفعالة م ،كل
المحاالت التقنية لتيس ِِِِّّّّير كفاية المدخالت والمل ية الحماعية .وي فل المديرون أيض ِِِِّّّّا مواءمة دورات التخ يط االس ِِِِّّّّتراتيحل
الق ري مة الحداول الزمنية لألمم المتلدة والتخ يط اإللمائل على الصعيد الو نل.
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وتنسق الم اتب اإلقليمية التا عة للبرنامج تلديد الحداول الزمنية للخ ط االستراتيحية الق ريةم كل ذل إقليمأم وترصد إعدادها
ذل الوقت المناسِِّّب .وتق خد الم اتب اإلقليمية التوجيأ والدعم م ،الناحيتي ،االسِِّّتراتيحية والتقنيةم وتشِِّّري على معايير الحودة
م ،منةور إقليملم و صياغة أذ ضل الممار سات والدروس الم ستفادة وتعميملا ذل م اتب البرنامج الواقعة ذل أقاليملا .وتوذر
الم اتب اإلقليمية أيضا الدعم الق ري لعمليات التخ يط االستراتيحل وتركز على مساعدة الم اتب الق رية ذل صياغة حواذظ
تسِِّّتنير العمليات الو نية لالسِِّّتعراض االسِِّّتراتيحل للقضِِّّاء على الحوي .وتوذخر منةورا إقليميام وتن خس ِّق تخ يط االسِِّّتحا ة
اإلقليمية وتص ِِِّّّميملا على النلو الوارد ذل الفقرة 35م وهل مس ِِِّّّاءلة ع ،اللص ِِِّّّائل االس ِِِّّّتراتيحية ذل البلدان المش ِِِّّّاركة ذل
االستحا ة اإلقليمية.
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ويق خد المقر التوجيأ والدعم ذل كل مراحل عملية التخ يط االسِِِِِّّّّّتراتيحل الق ري .وتضِِِِِّّّّّة ُشِِِِِّّّّّعب المقر الخ و التوجيلية
ومعايير الحودةم وتوذر التدريبم والدعم التقنل وضِِِِّّّّمان الحودةم وتتولى جمة الدروس المسِِِِّّّّتفادة وتعميملا .و التنسِِِِّّّّيق مة
الم اتب اإلقليمية يم  ،أيض ِِِّّّا ل ُش ِِِّّّعب المقر أن تدعم مباش ِِِّّّرة عمليات التخ يط االس ِِِّّّتراتيحل على المس ِِِّّّتوى الو نل وعلى
مس ِِِّّّتوى البرنامج م ،خالل لش ِِِّّّر المتخص ِِِّّّص ِِِّّّي ،ذل موض ِِِّّّوعات معينةم والمس ِِِّّّاهمة ذل توض ِِِّّّيط اللص ِِِّّّائل واأللش ِِِّّّ ة
االس ِِِِِّّّّّتراتيحية م وتعزيز اال ت اراتم والش ِِِِِّّّّّراكاتم والتف ير الذي يو ل محاالت وظيفية متعددة .وتخض ِِِِِّّّّّة جمية الخ ط
االستراتيحية الق رية لعمليات داخلية صارمة لضمان الحودة والمواذقة.

الشراكات
-74

تستفيد الخ ة االستراتيحية للبرنامج م ،هوية البرنامج اعتباره أكبر منةمة إلسالية ذل العالم ت اذط الحوي .وتترتب على هذه
اللوية مسِِّّؤولية شِِّّأن الوذاء االلتزامات والتو بقعات ذل االسِِّّتحا ة لل وارئ واإللعاش ذل سِِّّياقات األزمات واالضِِّّ را ات
لدي إلقا األرواح م ،خالل مس ِِّّاعدة غذائية ذائقة الحودة وتص ِِّّمم وتنفذ الش ِِّّراكة مة الل ومات الو نية والوكاالت الدولية
والحلات الفاعلة األخرى .وتؤ ّكد الخ ة االسِِّّتراتيحية هذا البُعد اللاسِِّّم ذل عمل البرنامجم وتوذخر إ ارا متسِِّّقا وشِّفّاذا يُ َل خسِّ،
البرنامج م ،خاللأ دعمأ للبلدان ذل إحراز تق بد للو تلقيق القضِِِِِِّّّّّّاء على الحوي اس ِِِِِّّّّّتخدا الملارات والقدرات وال فاءات
المت ّولة ليس ذقط م ،خالل العمل اإللسِِِِِِّّّّّّاللم ل وكذلض ذل المبادرات اإللمائية .وهذه الملارات والقدرات وال فاءات ذريدة
ب
التدخالت المنلحية والشراكات المع َّززة داذة م ،روح التويير
فسط المحال أما جيل جديد م،
وملموسة وعالمية ذل ل اقلا وتُ ِ
الذي تدعو إليأ خ ة عا .2030
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وتتفق عملية التخ يط االستراتيحل الق ري مة استراتيحية الشراكة المؤسسية للبرنامج ( )2017-2014التل تُع خري الشراكة
أللا "عالقات تعاولية ي ،جلات ذاعلة تلقق حصائل أذضل للس ان الذي ،لخدملم ع ،ريق :جمة واستوالل موارد ت ميلية
ريقة شفاذة ومت اذئة وتلقق ذائدة متبادلة وتقاسم المخا رم والمسؤوليةم والمساءلة .وتلقيق

م ،جمية األلواي والعمل معا
األهداي التل يتع َّذر تلقيقلا منفردة نفس القدرة م ،ال فاءة أو الفعالية أو اال ت ارم وحيث ت ون القيمة الملققة أكبر م ،ت اليف
()23

المعامالت المترتبة".
-76

ويلتز للج االس ِِّّتعراض االس ِِّّتراتيحل للنلج الو نية للقض ِِّّاء على الحوي الذي يتألف م ،ش ِِّّقي ،وتليأ عملية ص ِِّّياغة الخ ة
االسِِِِّّّّتراتيحية الق رية مبادئ اسِِِِّّّّتراتيحية الشِِِِّّّّراكة ويُعزز هذه القيم أثناء العمل مة الل ومات والماللي ،والمنةمات غير
الل وم ية والق اي ال خاص وو كاالت األمم المت لدة – ما ذي لا الو كاالت التل تت خذ م ،رو ما مقرا ل لا – والح لات ال فاع لة
األخرى على المس ِِّّتوى الق ري ويُعزز ذرص ناء الش ِِّّراكات ويقويلا م ،خالل عملية التخ يط التش ِِّّاوري .وتش ِِّّحخة عملية
االسِِّّتعراض االسِِّّتراتيحل للنلج الو نية للقضِِّّاء على الحوي الدعم المتسِِّّق للبلدان ذل القضِِّّاء على الحويم وتلقق تواذقا ذل
ض ِّط الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية مسِِّّاهمات الشِِّّركاء والوايات الو نية ألهداي
اآلراء حول تنسِِّّيق أعمال كل شِِّّريض وتو خ
التنمية المسِِّّتدامة واللصِِّّائل االسِِّّتراتيحية للبرنامج على األجلي ،القصِِّّير وال ويلم مة االسِِّّتفادة م ،جوالب القوة الت ميلية
لدى الشركاءم ما ذل لض الوكاالت التل تتخذ م ،روما مقرا للا.

(.WFP/EB.A/2014/5-B )23
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وتُعزز عملية التخ يط االسِِّّتراتيحل الق ري شِِّّراكات الق اعي ،العا والخاص واسِِّّتامارات الق اي الخاص ذل القضِِّّاء على
الحوي وس ِِِِّّّّائل تش ِِِِّّّّمل تعبئة الموارد وتوس ِِِِّّّّية الن ات وتس ِِِِّّّّخير قوى الس ِِِِّّّّوت لللفاظ على اس ِِِِّّّّتمرارية التنمية االجتماعية
االقتص ِِِِِّّّّّادية .وتس ِِِِِّّّّّاهم عملية التخ يط ذل أولويات اس ِِِِِّّّّّتراتيحية البرنامج للش ِِِِِّّّّّراكة مة الق اي الخاص وتعبئة الموارد منأ
( )24()2017-2013ع ،ريق التماس الموارد ولقل القدرات م ،الق اي الخاص لدعم ألش ِِِِِّّّّّ ة البرنامج .وتماش ِِِِِّّّّّيا مة هذه
االستراتيحيةم تشمل عملية التخ يط االستراتيحل الق ري ذل البلدان المختارة تلديد ذرص تصميم لما ا تمويلية جديدة لتعبئة
الموارد المللية والدولية والعامة والخاصة م ،أجل تعةيم التقد الملرز صول تلقيق األهداي اإللسالية واإللمائية الو نية.

-78

ووذقا لخ ة عمل أديس أ ا ا الص ِِّّادرة ع ،المؤتمر الدولل الاالث لتمويل التنميةم تش ِِّّمل االس ِِّّتعراض ِِّّات االس ِِّّتراتيحية للنلج
الو نية للقضِِِِِّّّّّاء على الحويم اعتبارها جزءا ال يتحزأ م ،تنفيذ خ ة عا 2030م تقييما لتدذقات الموارد م ،الق اي الخاص
م ،أجل تعزيز ذلم حالة األم ،الوذائل والتوذية ذل البلد المعنل ولتيس ِِِِِّّّّّير اس ِِِِِّّّّّتخدا ما يتمتة أ الق اي الخاص م ،إم الات
تلويلية ذل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

-79

وتندرا خ ط االلخرا المتواص ِِِِّّّّل مة الل ومات الماللة ض ِِِِّّّّم ،للج التخ يط االس ِِِِّّّّتراتيحل الق ري .وتش ِِِِّّّّ ل "المبادئ
والممارسِِّّة السِِّّليمة للمنط اإللسِِّّالية" الخلفية التل سِِّّيسِِّّعى البرنامج على أسِِّّاسِِّّلا إلى اللصِِّّول على الموارد الالزمة لوضِِّّة
خ تأ االسِِّّتراتيحية ( )2021-2017موضِِّّة التشِِّّويل على المسِِّّتوى الق ري م ،خالل إ ار الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية.
وتشمل المبادئ التل ما تزال تتل م حلود التمويل ذل ظل لَلج الخ ط االستراتيحية الق رية زيادة اتسات المعولة مة أولويات
البلدان الماللة والمض ِِِِِّّّّّيفة وتنش ِِِِِّّّّّيط تعبئة الموارد المللية م ،خالل االلخرا الف عال ذل العمليات التل تقودها البلدان
وتخصيص التمويل اإللسالل ما يتناسب واالحتياجات وتوذير المساعدة اإللسالية

رت تدعم إلعاش التنمية ال ويلة األجل

()25

والتماس التمويل المرن والقا ل للتنبؤ.
-80

وجرت العادة على أالّ تشمل شراكات البرنامج مة المنةمات غير الل ومية ال اير م ،المشاركة الفنية .وتُعزز عملية التخ يط
االس ِِّّتراتيحل الق ري التفاعالت االس ِِّّتراتيحية واللوار مة المنةمات غير الل ومية والعناص ِِّّر الفاعلة األخرى ذل المحتمة
المدلل التل تؤخذ أدوارها وقدراتلا ذل االعتبار وتس ِِّّتخد درجات متفاوتة حس ِِّّبما هو مناس ِِّّب للس ِِّّيات .م ،لض على س ِِّّبيل
الماال أن مقدور البرنامج أن يدعو أثناء عمليات االس ِِِِّّّّتعراض االس ِِِِّّّّتراتيحل للنلج الو نية للقض ِِِِّّّّاء على الحوي إلى اتخا
إجراءات لتعزيز قدرات العناصر الفاعلة الو نية ذل المحتمة المدلل والنةر ذل إدراا تلض اإلجراءات ذل خ تأ االستراتيحية
الق رية الناشئة.

-81

و ينما حقق النلج الالمركزي الذي يسِِِِِّّّّّير عليأ البرنامج ذل العمل مة المنةمات غير الل ومية مزايا تتمال ذل تم ي ،م اتب
البرنامج الق رية م ،تلديد ال شراكات التل ينبول ال سعل إلى ت وينلا وال ريقة التل ينبول أن تدار لا تلض ال شراكاتم ت ساعد
عملية ا لتخ يط االسِِِّّّتراتيحل الق ري على ضِِِّّّمان إع اء األولوية للشِِِّّّراكات مة المنةمات غير الل ومية الو نية والدولية
وإدارة تلض الشراكات

رت يم  ،م ،خالللا االستفادة مما لدى الشركاء م ،ذلم عميق للسياقات المللية م ،أجل إثراء رامج

البرنامجم وتيسير توسية سُبل الوصول إلى الس ان المستلدذي ،ودعم زيادة المساءلة تحاهلم.

اإلدارة المالية والتخطيط التشغيلي على المستوى القطري
ميزانية الحافظة القطرية
-82

تُخ ط ميزاليات الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية وذقا للي ل ميزاليات اللواذظ الق رية الذي ح ّدده اس ِِِِِّّّّّتعراض اإل ار المالل
( .)WFP/EB.2/2016/5-B/1وسِِّّوي تق ّد إلى المحلس سِِّّنويا ميزالية المسِِّّتوى الق ري السِِّّنوية مو ّزعة حسِِّّب اللصِِّّيلة
االسِِّّتراتيحية السِِّّتعراضِِّّلا كحزء م ،عملية تخ يط اإلدارة ل امل مدة الخ ة االسِِّّتراتيحية الق رية .وسِِّّوي تت ون ميزالية
اللاذةة الق رية م ،حصِِِّّّائل اسِِِّّّتراتيحية موضِِِّّّوعة اسِِِّّّتنادا إلى تقييم االحتياجات و/أو خصِِِّّّائل اسِِِّّّتراتيحية مسِِِّّّتندة إلى
اس ِِّّتعراض ِِّّات اس ِِّّتراتيحية أو تلليل مماثل التعاون مة النةراء الل وميي ،والش ِِّّركاء .وس ِِّّوي تس ِِّّترش ِِّّد ميزالية اللص ِِّّائل

(.WFP/EB.A/2013/5-B )24
(.WFP/EB.1/2010/5-B/Rev.1 )25
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االسِِِِِّّّّّتراتيحية المرتب ة التنمية الموارد المتاحة التقديرية حسِِِِِّّّّّبما تنص المادة العاشِِِِِّّّّّرة 8-م ،الالئلة العامة .كما سِِِِِّّّّّتقد
الميزالية تقسيما تفصيليا حسب ذئات التصنيف العالية األر ةم وهل التلويل والتنفيذ وت اليف الدعم المباشرة المعدلة وت اليف
الدعم غير المباش ِِّّرة .وس ِِّّت ون ميزالية اللاذةة الق رية المراذقة للخ ة االس ِِّّتراتيحية الق رية هل محموي الميزالية مقسِِِّّّما
حسِِّّب ذئات تصِِّّنيف الت اليف العالية األر ة وسِِّّيتم اعتمادها على أسِِّّاس محموي الميزالية ل ل حصِِّّيلة اسِِّّتراتيحية للبرنامج
يلة ذترة إ ار الخ ة االستراتيحية الق رية.
-83

وس ِِِِّّّّوي توائم ميزالية اللواذظ الق رية اس ِِِِّّّّتراتيحيات البرنامج وعملياتأ على المس ِِِِّّّّتوى الق ري مة الخ ة االس ِِِِّّّّتراتيحية
( )2021-2017وللج التخ يط االسِِِِِّّّّّتراتيحل الق ريم وإ ار لتائج الخ ط االسِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية .ويلدي هي ل الميزالية
إلى )1 :تلقيق المستوى األقصى لقدرة البرنامج على االستحا ة فاءة و فعالية لالحتياجات التشويلية ات األولوية  )2توذير
اإلدارة المالية المنضب ة وعمليات اإل الغ والتلليل  )3تيسير تعبئة األموال.

-84

وتشِِِِِّّّّّمل مت لبات إ ار ميزالية اللواذظ الق رية اسِِِِِّّّّّتعراضِِِِِّّّّّا عاما ل ل العمليات داخل الم تب الق ري ما يتفق مة الخ ة
االستراتيحية الق رية و "رؤية" واضلة م ،االستراتيحية إلى التخ يط وتد ير الموارد والتلا ًء النتائج وهي ال موحّدا لتنفيذ
العمليات وإثباتا واضلا لألثر وذعالية الت اليف وكفاءتلا ومساءلة ملسّنة.

-85

وس ِِِّّّوي يش ِِِّّّ خ ل كل إ ار للخ ط االس ِِِّّّتراتيحية الق رية أداة لتعبئة الموارد وإدارة األموالم ما يش ِِِّّّمل إجراءات تخص ِِِّّّيص
المس ِِِِِّّّّّاهمات المتعددة األ راي لإلغاثة وللمس ِِِِِّّّّّاعدة اإللمائية التل يلتز لا البرنامج .وس ِِِِِّّّّّيةل البرنامج يعتري أن أعمال
السِِّّياسِِّّات شِِّّأن تلقيق االتسِِّّات ي ،األلش ِّ ة اإللسِِّّالية واإللمائية تدعملا مسِِّّارات التمويل ات الصِِّّلة األلش ِّ ة اإللسِِّّالية
واإللمائية على ح ٍد سواء و أن الموارد المتاحة والمتوقّعة ستاري تنفيذ األلش ة م ،خالل تخ يط إدارة العمليات الق رية.

تخطيط إدارة العمليات
-86

س ِِِِِّّّّّتدعم خ ط إدارة العمليات الق رية تنفيذ الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية كحزء م ،عملية اإلدارة الداخلية للبرنامج .وهذه
الخ ط مستخلصة م ،دورة التخ يط السنويةم وتتألف م ،رلامج عمل البلد المعنلم ما ذل لض ميزاليات لخ ط تنفيذ مستندة
إلى االحتياجات وإلى الموارد.

-87

وسِِّّوي تُتاح معلومات التشِِّّويل والميزلة المسِِّّتمدة م ،خ ط إدارة العمليات الق ريةم ما ذل لض تفاصِِّّيل مسِِّّتوى األلش ِّ ةم
للدول األعضِِِِِّّّّّاء عبر وا ة على اإللترلت  .وسِِِِِّّّّّيتم توذير معلومات ملددة على أسِِِِِّّّّّاس سِِِِِّّّّّنوي خالل الفترة ال املة للخ ة
االستراتيحية الق رية .وسيشمل لض ما يلل:
أ)

ريقة التلويالت حسب اللصيلة االستراتيحية والنشا

ب) عرض عا للمستفيدي،م مة تقسيملم حسب الفئة العمريةم والوضة

ج) المستفيدون حسب اللصيلة االستراتيحية والنشا م مة تقسيملم حسب الحنس والعمر

د)

اللصص الوذائية أو التلويالت حسب األلش ة ل ل حصيلة استراتيحية ولشا

ه) تقسيم التلويالت حسب ال رائق

و) المعلومات ال مية القيمة الدوالرية حسب اللصيلة االستراتيحية والنشا وحسب ال ميةم حياما ال بق لض.

-88

وإضاذة إلى تلقل التقارير م ،البرنامج ذل دورة سنويةم يُم  ،للدول األعضاء استخدا البوا ة للوصول إلى التقارير وتقديملا
ذل أي وقت وألي ذترة زمنية .وسِِِِّّّّوي تر ط البوا ة أيضِِِِّّّّا ي ،الموارد والنتائجم وهو ما سِِِِّّّّيتألف م ،ميزاليات اللصِِِِّّّّائل
االستراتيحية مقسمة تفصيليا حسب األلش ةم مة إيراد النتائج المخ ط للا ل ل م ،تلض اللصائل( .غايات النواتج/اللصائل).

-89

وسِِِّّّيتم تلديث البوا ة الشِِِّّّب ية التةا معلومات ع ،اإللفات وع ،النواتج المسِِِّّّلَّمةم إلى جالب وصِِِّّّف لأللشِِِّّّ ة التل تُمنط
األولوية وذقا للتمويل المتاح .وهذه النةرة الشِِّّمولية للعملياتم اإلضِِّّاذة إلى عمليات المحلس الرسِِّّمية المتعلقة المواذقة على
خ ة اإلدارةم وكذلض ا ستعرا ضأ ال سنوي لتقرير األداء ال سنويم والتقارير الموحدة ع ،الم شروعاتم والتقارير الالحقة حول
اسِّتخدا تفويضِّات السِّل ةم سِّتيسِّر أداء المحلس لدوره اإلشِّراذل .كما أن لض سِّيسِّلم ذل توذير المعلومات للدول األعضِّاء
ألغراض جمة األموال .وتتوقة األمالة أن تدخل البوا ة الشب ية حيز التشويل للول الفصل الاالل م ،عا .2018
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إدارة األداء
-90

سِِّّتشِِّّمل كل خ ة اسِِّّتراتيحية ق رية إ ارا من قيا للنتائج .وسِِّّيضِِّّة البرنامج خ ة للرصِِّّد والتقييم على المسِِّّتوى الق ري
ويوذّر ميزالية للام تشِِِِّّّّ ّ ل م وّلا م ،م ولات لةامأ إلدارة األداءم و لض كحزء م ،كل خ ة اسِِِِّّّّتراتيحية ق رية .وسِِِِّّّّتُناقّ
الخ ة مة النةراء الل وميي ،والشركاء .وسوي يقَيَّم األداء العا للخ ط االستراتيحية الق رية وذقا إل ار النتائج المؤس سية.
وسيحري أيضا تقييم التق بد الملرز ذل تلقيق المساواة ي ،الحنسي ،وتلقيق سائر النتائج المؤسسية المشتركة ي ،الق اعات.

-91

وتماشيا مة القواعد الدوليةم ستقة المسؤولية ع ،رصد مؤشرات أهداي التنمية المستدامة والمؤشرات الو نية ودون الو نية
()26

والمواضيعية المختارة على عاتق السل ات الو نية مساعدة م ،المنةمات الدولية.
-92

و ستت ضم ،جلود إدارة األداء التل يبذللا البرنامج تتبة مؤ شرات الل صائل والعمليات والنواتج واألل ش ة .و سيتم اإل الغ ع،
قيم إلحاز اللصِِّّائل والنواتج ذل تقارير األداء السِِّّنوية على المسِِّّتويي ،الق ري والعالمل .كما سِِّّيحري إرسِِّّاء مؤشِِّّرات أداء
أساسية للفعالية التنةيميةم وال فاءةم والوذوراتم ما يو ل اعتبارات القيمة مقا ل المال المنفق .وستُرصد هذه المؤشرات عبر
()27

مختلف النةم والعمليات اإلدارية وسيُبلغ عنلا أيضا ذل تقارير األداء السنوية على المستويي ،الق ري والعالمل.
-93

وسِِّّوي تصِِّّنَّف جمية مؤشِِّّرات اللصِِّّائل والنواتج والعمليات المتعلقة األشِِّّخاص األذراد/و السِِّّ ان عموما حسِِّّب الحنس
والعمر .وس ِِِِّّّّتتمال الواية الرئيس ِِِِّّّّية م ،الرص ِِِِّّّّد ذل ض ِِِِّّّّمان أن ت ون عمليات اتخا القرارات التش ِِِِّّّّويلية وتعديالت الخ ط
االستراتيحية الق رية مستندة إلى األدلة .وسوي تدعم عمليات الرصد واالستعراضات والتقييمات المساءلةم وستستخد النتائج
والدروس المسِِّّتفادة لالرتقاء عمل البرنامج ولشِِّّا أ المقبلم وللمسِِّّاعدة على التأكد م ،أن المسِِّّاعدة المق َّدمة م ،البرنامج ذل
المستقبل تستنير أدلة موثوقة.
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وتلت إدارة م تب التقييمم س ِِِِّّّّتخض ِِِِّّّّة جمية الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية الق ريةم خالي الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية الق رية المؤقتةم
لتقييمات اللواذظ الق رية للول للاية ذترة التنفيذ للوقوي على ما أُحرز م ،تق ّد ولتائج مقارلة اللص ِِِِِِّّّّّّائل واألهداي
المنشودة ذل الخ ط االستراتيحية الق ريةم ما ذل لض شأن االلصاي ي ،الحنسي ،والنتائج المؤسسية األخرى المشتركة ي،
الق اعات ولتلديد الدروس التل تسِِّّاعد ذل تصِِّّميم الدعم الذي سِِّّيق َّد الحقا على المسِِّّتوى الق ري .و دون اإلخالل االلتقاء
المسِِِِّّّّتقل لتقييمات اللواذظ الق رية م ،جالب م تب التقييم وذقا لسِِِِّّّّياسِِِِّّّّة التقييمم ذإن الخ ط الق رية االسِِِِّّّّتراتيحية المؤقتة
ستخضة الستعراضات غير مركزية حسب االقتضاء.
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و النس ِِِِِّّّّّبة لحمية الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية س ِِِِِّّّّّتُدار التقييمات الالمركزية التل تتناول م وّلات مختارة م ،هذه الخ طم
واالستعراضات الالمركزية المناسبة م ،جالب البرنامج دعم م ،الم تب اإلقليمل ي الصلةم حسب االقتضاء .وستُحري كل
الخ ط االسِِّّتراتيحية الق ريةم ما عدا الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية المؤقتةم اسِِّّتعراضِِّّا المركزيا لمنتصِِّّف المدة .وسِِّّوي
تاري النتائج والتوصيات الناجمة ع ،جمية االستعراضات والتقييمات عمليات التخ يط التشويلل الق ري السنوي المستند إلى
الموارد لضِِّّمان إجراء التلسِِّّينات المناسِِّّبة ذل منتصِِّّف المدة حسِِّّب اللزو  .وسِِّّوي تتّبة لةم رصِِّّد التق بد الملرز ذل تنفيذ
اللصِِِِّّّّائل المقررة وتقيس التق بد الملرز ذل تلقيق المسِِِِّّّّاواة ي ،الحنسِِِِّّّّي ،وغيرها م ،النتائج المؤسِِِِّّّّسِِِِّّّّية المشِِِِّّّّتركة ي،
الق اعات .وسِِِّّّوي يحري إدراا الرصِِِّّّد والتقييمات واالسِِِّّّتعراضِِِّّّات الالزمة ذل ميزاليات الخ ط االسِِِّّّتراتيحية الق رية
وتوذير الموارد للا نا ًء على لض.

( )26وثيقتا المحلس االقتصادي واالجتماعل لألمم المتلدة  E/CN.32016/2و .2016 .E/CN.32016/3تقرير ذريق الخبراء المشتري المعنل مؤشرات أهداي
2015
التنمية المستدامةم وتقرير الفريق الرذية المستوى للشراكة والتنسيق و ناء القدرات لرصد ذترة ما عد عا
( Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators and the Report of the High-Level
.)Group for Partnership, Coordination and Capacity Building for Post-2015 Monitoring
( )27سترد تفاصيل إجراءات ومبادئ اإل الغ ذل إ ار النتائج المؤسسية.
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إدارة المخاطر
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سِِّّتشِِّّتمل كل الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية على تلليل للمخا ر المرتب ة تنفيذها وعلى إجراءات للتخفيف م ،تلض المخا ر.
وسِِّّتراعل التلليالت السِِّّيات الق ري وسِِّّتقيخم المخا ر المؤسِِّّسِِّّيةم والبرامحيةم واألمنية .وسِِّّتسِِّّعى إجراءات التخفيف إلى
اللفاظ على االتحاه االستراتيحل للبرنامج على النلو الملدد ذل الخ ة االستراتيحية الق رية ذل حال حدوث خ ر متوقة.

الترتيبات االنتقالية
-97

ينبول على الم ِِّّاتِِّّب الق ريِِّّة التِِّّا عِِّّة للبرنااامج والتل يم نلِِّّا أن تقِِّّد خ ِِّّة اس ِِِِِّّّّّتراتيحيِِّّة ق ريِِّّة لمواذقِِّّة المحلس للول
ذبراير/شِِّّبا  2018أن تع ّد خ ة اسِِّّتراتيحية مسِِّّترشِِّّدة اسِِّّتعراض اسِِّّتراتيحل و نل لحلود القضِِّّاء على الحوي قبل لض
التاريخ .ويتعي ،على الم اتب الق رية أن تُع َّد خ ة اس ِِِِِّّّّّتراتيحية ق رية مؤقتة وأن تقدملا للول  31ديس ِِِِِّّّّّمبر/كالون األول
 .2017وس ِّتُسِِّّتخد الخ ط المؤقتةم التل تسِِّّتند إلى وثائق مشِِّّروعات تمت المواذقة عليلا سِِّّا قام كحسِِّّر يوصِِّّل إلى الخ ط
االسِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية ال املة خالل المرحلة االلتقاليةم وسِِِِِّّّّّتسِِِِِّّّّّاعد الم اتب الق رية ذل إلشِِِِِّّّّّاء وتنفيذ لُةم رمحية ومالية
وتشِِّّويلية موحدة ما يتمشِِّّى مة الخ ة االسِِّّتراتيحية الحديدة .وسِِّّيبدأ المدير التنفيذي ذل المواذقة على الخ ط االسِِّّتراتيحية
الق رية المؤقتة ذل عا  2017لتنفيذها ذل عا  2018لمدة  18شِِّّلرا .وسِِّّتدخل عمليات ال وارئ الملدودة مرحلة التشِِّّويل
ذل  1يناير/كالون الاالل عا .2018
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واألمالة ملتزمة تحريب وتلسِِّّي ،وتابيت لمو ا ميزالية اللاذةة الق رية ذل عا  2017وية دعم للج الخ ط االسِِّّتراتيحية
الق رية .و ستم  ،هذه الفترة م ،الت شاور الوثيق مة ال شركاء ذيما يتعلق ا ستعداد النةمم كما ستتيط المحال أما ت وير حلول
مؤسسية قبل التقال البرنامج إلى التنفيذ األعم ذل عا .2018
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وم ،المتوقَّة أن يُصِِِِِِّّّّّّ ِدر المحلس أولى مواذقاتأ على الخ ط االس ِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية والميزاليات التحريبية لللواذظ الق رية
المتص ِِِِّّّّلة لا ذل دورتأ العادية األولى لعا  .2017وس ِِِِّّّّوي تق خد األمالة تقريرها إلى المحلس ش ِِِِّّّّأن الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية
الق رية المزوّدة ميزاليات تحريبية لللواذظ الق ريةم إلى جالب أي توصيات لمواصلة تلسي ،األُ ر البرامحية والمالية التل
تستند إليلا تلض الخ طم ذل ضوء تنفيذها.

()28

 -100وس ِّتُ َبخق الخ ط االسِِّّتراتيحية الق رية المزوّدة ميزاليات تحريبية لللواذظ الق رية اإل ار البرامحل والمالل الحديد ويم ،
أن ينش ِِِّّّأ ع ،لض عض التض ِِِّّّارل مة األح ا اللالية لالئلة العامة والنةا المالل للبرنامجم والتل تش ِِِّّّير إلى ذئات البرامج
اللالية .وعلى هذام يتعيَّ ،أن يأ ن المحلس اس ِِِِِّّّّّتاناءات معيّنة م ،أح ا الالئلة العامة والنةا المالل للبرنامجم على أن
يقتص ِِِِّّّّر لض على الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية الق رية المزوّدة ميزاليات تحريبية لللواذظ الق رية المعتمدة خالل الفترة االلتقالية
ي ،الدورة العادية األولى لعا  2017و  31ديس ِِِِِّّّّّمبر/كالون األول  2017ويأ ن المحلس على وجأ الخص ِِِِِّّّّّوص أن تُ ب َّق
صِِّّفة مؤقتة على الخ ط االسِِّّتراتيحية الق ريةم المقترلة ميزاليات لللواذظ الق رية التحريبيةم أح ا ُ الالئلة العامة والنةا
المالل للبرنامج( )29التل تشير إلى ذئات البرامج اللالية( )30كما لو كالت تشير إلى الخ ط االستراتيحية الق رية.
 -101وإ ضاذة إلى لضم سيت لّب إ ار الخ ط اال ستراتيحية الق رية واإل ار المالل الحديد أن يعود المحلس إلى النةر ذل سل ات
المدير التنفيذي( )31ذيما يتعلق المواذقة على البرامج وتنقيلاتلام لض أن تفويض السِِِِّّّّل ات اللالية للمدير التنفيذي يسِِِِّّّّتند إلى
ذئات البرامج اللالية وعتبات الميزالية وليس إلى إ ار الخ ط االسِِِِِّّّّّتراتيحية الق رية .ولذلض سِِِِِّّّّّيق َّد إلى المحلس ذل دورتأ
( )28سيحري تحريب ميزاليات اللواذظ الق رية ذل عا  2017ذقط .ووذقا لذلضم ذإن م ولات ميزاليات اللواذظ الق رية التحريبية ذل الخ ط االستراتيحية الق رية
التل سيواذق عليلا المحلس ذل عا  2017م ستصبط ميزاليات حواذظ ق رية دون اللاجة إلى أن ينةر ذيلا المحلس محددا أو أن يواذق عليلام إال ذل حال الضرورةم
عد دء تنفيذ اإل ار المعياري والمالل المنقط ذل عا  .2018و عد لضم ستخضة هذه الخ ط لإل ار المالل والمعياري الذي سيُست مل وسيواذق عليأ المحلس ذل
دورتأ العادية الاالية لعا .2017
( )29تشمل القائمة اإلرشادية األولية لمواد الالئلة العامة والنةا المالل التل يم  ،أن تتأثر ما يلل :مواد الالئلة العامة الاالية 2-والعاشرة 2-والعاشرة7-
والعاشرة8-م والاالاة عشرة 2-ومواد النةا المالل  1-1وو 2-4و 1-8و 3-9و 1-10و.2-10
( )30يلق للمحلس أن يتناول أوجأ التباي ،هذه وأوجأ الخروا ع ،الالئلة العامة والنةا المالل عمال المادتي ،السادسة(2-ل)( )6والسادسة(-2-ل)( )7م ،النةا
األساسل.
( )31الةر التذييل الخاص تفويض السل ة والمللق الالئلة العامة.
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العادية الاالية لعا  2017هي ل منقّط لتفويض الس ِِِِّّّّل ة اس ِِِِّّّّترش ِِِِّّّّادا تنفيذ الخ ط االس ِِِِّّّّتراتيحية الق رية المزودة ميزاليات
تحريبية لللواذظ الق رية خالل عا  2017كحزء م ،عملية اس ِِِِِّّّّّتعراض اإل ار المالل .وس ِِِِِّّّّّيُلتفظ الل م الوارد ذل النةا
األسِِِِّّّّاسِِِِّّّّل ذيما يتعلق القرارات المشِِِِّّّّتركة ي ،المدير التنفيذي والمدير العا لمنةمة األغذية والزراعة .ويل ّدد اسِِِِّّّّتعراض
اإل ار المالل ( )WFP/EB.2/2016/5-B/1ترتيبات الت بيق المؤقت لتفويض السِِّّل ة إلى المدير التنفيذي شِِّّأن تنفيذ الخ ط
االستراتيحية الق رية المزوّدة ميزاليات تحريبية لللواذظ الق رية ذل عا .2017
 -102وس ِِِِِّّّّّتت ّلب التعديالت التقنية الض ِِِِِّّّّّرورية لت بيق اإل ار البرامحل والمالل المنقّط على ل ات البرنامج عد للاية المرحلة
التحريبية تنقيط الالئلة العامة والنةا المالل للبرنامج .وسوي تق خد األمالة مقترحات شأن هذه التعديالتم مسترشدة ذل لض
تحر ة الخ ط االسِِِّّّتراتيحية الق رية المزوّدة ميزاليات تحريبية لللواذظ الق ريةم إلى المحلس ذل دورتأ العادية الاالية لعا
 2017للمواذقة على التعديالت المتصلة لذه السياسة المتعلقة الخ ط االستراتيحية الق ريةم وتلديدا المص للات البرامحية
المنقّلةم ليث يم  ،لالئلة العامة والنةا المالل للبرنامج استيعال إ ار الخ ط االستراتيحية الق رية.

ضمان النجاح
 -103إدارة االلتقال  :سِِّّيحري إعداد خري ة ريق منفصِِّّلة لضِِّّمان التلول ذل الوقت المناسِِّّب و نحاح م ،وثائق المشِِّّروعات إلى
الخ ط االسِِِِِّّّّّتراتيحية الق ريةم مة مراعاة دورات المشِِِِِّّّّّروعات واأل ر الزمنية الخاصِِِِِّّّّّة ل لد .وسِِِِِّّّّّيحري إ الغ جمة
أصِِّّلال المصِِّّللة – األعضِِّّاء ذل المحلس والل ومات والماللون والموظفون والشِِّّركاء والمسِِّّتفيدون – ما يلرز م ،تقد
وما يسِّتحد م ،ت ورات وسِّائل محلزة خصِّيصِّا للذا الورض .وسِّي ون للم اتب اإلقليمية والم اتب الق رية أدوار ملورية
ذل قيادة االلتقال.
 -104التآزر على ل ات البرنامج :سِِّّي ون م ،الضِِّّروري إقامة عالقات تعاون وتآزر على ل ات البرنامج للتأكد م ،أن النةا الذي
سيُعاد تصميمأ يعمل على الوجأ األكمل للول  1يناير/كالون الاالل .2018
 -105التوجيأ والتدريب م ،أجل التنفيذ :تماشِِّّيا مة اسِِّّتراتيحية الموارد البشِِّّريةم سِِّّيق َّد إلى الموظفي ،توجيأ وتدريب على تصِِّّميم
الخ ط االستراتيحية الق رية وتنفيذها .وستُعالج الاورات ذل الموارد البشريةم وسيحري استقراء الدروس المستفادة لتلسي،
التنفيذ.

تفعيل مبادئ البرنامج
 -106الت امل ي ،مبادئ البرنامج :اعتراذا أن البرنامج يحب أن يعمل وذقا لمبادئ معيّنة اعتباره جزءا م ،األمم المتلدةم س ِِِّّّتلتز
صياغة الخ ط اال ستراتيحية الق رية وتنفيذها مبادئ البرنامج .و ستراعى تدا ير م اذلة التدليس والف سادم واللمايةم و"عد
اإلضرار"م أثناء تصميم البرامج وتنفيذها االشتراي مة الل ومات والشركاء.
 -107قيم البرنامج :تُ َعبخر القِيَم األس ِِِّّّاس ِِِّّّية للبرنامج الواردة ذل المللق الاالل م ،خ تأ االس ِِِّّّتراتيحية ( )2021-2017ع ،التزامأ
معايير السِِّّلوي لموظفل الخدمة المدلية ( )2013ومدولة قواعد السِِّّلوي ذل البرنامج ( .)2014وتؤ ّكد القِيَم األسِِّّاسِِّّية أيضِِّّا
التزا البرنامج المبادئ اإللسِِّّاليةم و األهمية الملورية للماية السِِّّ ان المتضِِّّرري ،والمسِِّّاءلة تحاهلمم و ال ُماُل الواردة ذل
مياات األمم المتلدة.
 -108تنفيذ التدا ير المش ِِّّتركة ي ،الق اعات والتدا ير ات الص ِِّّلة :س ِِّّيحري دَمج المس ِِّّاواة ي ،الحنس ِِّّي ،وتم ي ،المرأة على النلو
المنص ِِّّوص عليأ ذل س ِِّّياس ِِّّة البرنامج ش ِِّّأن المس ِِّّاواة ي ،الحنس ِِّّي )32()2020-2015( ،ذل الخ ط االس ِِّّتراتيحية الق رية
وسوي تراعى ثار المناخ والقضايا البيئية والقضايا األخرى المشتركة ي ،الق اعات وذقا لسياسات البرنامج المتعلقة المناخ
والبيئة وغيرها م ،السياسات ات الصلة أثناء صياغة هذه الخ ط وتنفيذها.

( )32الوثيقة WFP/EB.A/2015/5-Aم صيوتلا المع ّدلة والملدَّثة م ،حي ،إلى خر.
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