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اللغة األصلية :اإلنكليزية

تقارير التقييم
للنظر
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موق الب ا

رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

على اإلنترن ).(http://executiveboard.wfp.org

ال وجز عن التقييم االست اتيج

للخطط االست اتيجية القط ة التج بية ( - 2017نتصف )2018

الخلفية
-1

تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي للتقدم الذي أحرزه الب ا

في صياغة

وتنفيذ الخطط االستتتراتيجية القطرية( )1في إطار خارطة الطريق المتكاملة ،بما في ذلك ستتياستتة الخطط االستتتراتيجية القطرية )2(،والخطة
االستراتيجية للب ا
-2

للفترة  )3(،2021-2017واستعراض اإلطار المالي )4(،وإطار النتائج المؤسسية للفترة .2021-2017

()5

وقد تناول التقييم ست مستتائ  :التقدم المحرز نحو التغيير التنظيمي المقصتتود الوارد في ستتياستتة الخطط االستتتراتيجية القطرية وغيرها من
والمكاتب اإلقليمية في وضتتتت إطار الخطط االستتتتتراتيجية القطرية وفي

وثائق خارطة الطريق المتكاملة؛ ومدى فعالية عم مقر الب ا

تقديمهما الدعم الكافي للمكاتب القطرية في صتتياغة وتنفيذ الخطط االستتتراتيجية القطرية في عام 2017؛ والعوام على المستتتوى القطري
التي أثرت إيجابيا أو سلبيا على التغيير التنظيمي المقصود؛ وما إذا كان الب ا

قد فهم ونفذ الدروس المستفادة من صياغة وتنفيذ الفرص

التي أتاحتها الخطط االستتتتراتيجية القطرية والمخاطر التي ووجه فيها؛ ومدى احتمال أن يحقق الب ا

التغيير التنظيمي المقصتتتود من

خالل الخطط االستراتيجية القطرية.
-3

وتغطي توصتتيات التقييم خمستتة مواضتتي  :إدارة إطار الخطط االستتتراتيجية القطرية؛ وعمليات الخطط االستتتراتيجية القطرية والتوجيهات
الخاصة بها؛ وإصالح األمم المتحدة؛ واألداء في مجال الرصد واإلبالغ؛ والتموي .

-4

وتعرض مصفوفة رد اإلدارة الواردة أدناه اإلجراءات المخطط لها والجداول الزمنية للتنفيذ.

()1

.WFP/EB.2/2018/7-A

()2

.“Policy on Country Strategic Plans” (WFP.EB.2/2016/4-C/1/Rev.1

()3

).“WFP Strategic Plan (2017–2021)” (WFP/EB.A/2016/5-A

()4

).Financial Framework Review” (WFP/EB.2/2016/5-B/Rev.1

()5

).“Corporate Results Framework” (WFP/EB.2/2016/4-B/1/Rev.1
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
التوصية  :1إدارة إطار الخطط االست اتيجية القط ة
( 1أ) :من اآلن وحتى عام  ،2021تعميم الهياك الخاصة بخارطة الطريق المتكاملة،
وفي الوق نفسه تعزيز جمي الهياك الحالية لضمان التنسيق الفعال لخارطة الطريق
المتكاملة وتفعي نهج الخطط االستراتيجية القطرية بطريقة شفافة وشاملة( .اللجنة
التوجيهية لخارطة الطريق المتكاملة؛ مكتب تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة؛ فريق
اإلدارة التنفيذية)
 الحفاظ علﯽ تنفيذ إطار الخطة االستراتيجية القطرية ﮐﺄولوية عليا لدى إدارة
البر ا حتﯽ نهاية عام 2021

ال وجز عن تقييم استجابة الب ا

جهة التنفي
اللجنة التوجيهية لخارطة
الطريق المتكاملة؛ مكتب
تنفيذ خارطة الطريق
المتكاملة ()IRMO؛
مجموعة اإلدارة التنفيذية؛
شعبة السياسات والبرامج
()OSZ؛ شعبة إدارة األداء
والرصد ()RMP؛ إدارة
الشراكات والحوكمة ()PG؛
شعبة التغذية ()OSN؛
مكتب التقييم ()OEV؛
المكاتب اإلقليمية؛ المكاتب
القطرية؛ شعبة التنسيق
االستراتيجي والدعم
()STR؛ شعبة دعم التﺄهب
واالستجابة للطوارئ
()OSE؛ شعبة سالس
التوريد ()OSC

لألز ة السور ة ()2014-2011
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

آخ

وعد للتنفي

جهات تنسيق الصيا ة :كتب تنفي خارطة الط ق ال تكا لة
 1أ) :موافق عليها.



سيظ تنفيذ إطار الخطط االستراتيجية القطرية أولوية إدارية عليا .وم
ذلك ،من المهم االعتراف بالمفاضلة المحتملة بين الحفاظ على القدرة
المركزية وتعميم المسؤوليات والمساءلة في الهياك العادية.



مواصلة تكريس وق كبار الموظفين للخطط االستراتيجية القطرية في المقر
الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

 تمشيا م توصيات المراجعة الداخلية للحسابات للمرحلة التجريبية لخارطة
الطريق المتكاملة 1،ستبقى اللجنة التوجيهية لخارطة الطريق المتكاملة قائمة
حتى عام  2021لإلشراف على تنسيق وتفعي إطار الخطط االستراتيجية
القطرية وتقييم تﺄثير التغييرات ،وفي الوق نفسه لضمان توفر الموارد
الكافية في عام  2019لتمكين مكتب تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة من تقديم
الوثائق النهائية لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته العادية األولى لعام
.2020



مواصلة تكريس وق كبار الموظفين للخطط االستراتيجية القطرية في المقر
الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

 بحلول الرب األول من عام  ،2020ستقوم اللجنة التوجيهية لخارطة الطريق
المتكاملة بإعادة تقييم نجاح الب ا في تعميم الهياك الخاصة بخارطة
الطريق المتكاملة .ويجري بالفع دمج العناصر الخاصة بخارطة الطريق
المتكاملة ،من قبي التدريب واالتصاالت والمواءمة التنظيمية وأداة تخطيط
الميزانية وعمليات االستعراض الداخلي ،ومن المقرر أن تكتم العملية
بحلول نهاية عام  .2018وفي عام  2019سيركز الب ا على إكمال
االنتقال إلى خارطة الطريق المتكاملة ،م فريق صغير لتنفيذ الخارطة يقوم
بتنسيق العم  ،ومواصلة تبسيط وتحسين اإلطار واستكمال تفويض السلطة
الدائم لعرضه في الدورة العادية األولى للمجلس لعام .2020

من المتوق أن يتم
تعميم معظم أنشطة
التنفيذ بحلول 31
ديسمبر/كانون األول
.2018

 31مارس/آذار
2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
( 1ب) :بحلول نهاية يونيو/حزيران  ،2019تعزيز عملية التعلم المنهجي من تنفيذ
إطار الخطط االستراتيجية القطرية وتعزيز رصد عملية التنفيذ لدعم التعلم في جمي
المجاالت( .مكتب تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة؛ شعبة السياسات والبرامج؛ شعبة
إدارة األداء والرصد؛ إدارة الشراكات والحوكمة؛ شعبة التغذية؛ مكتب التقييم؛
المكاتب اإلقليمية؛ المكاتب القطرية)
 دمج العناصر العالية المستوى لنظام رصد الخطط االستراتيجية القطرية ونظام
إدارة األداء الحالي.

 الرصد المنهجي لتطوير الشراكات.

ال وجز عن تقييم استجابة الب ا

جهة التنفي

لألز ة السور ة ()2014-2011
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

شعبة إدارة األداء
والرصد؛ إدارة الشراكات
والحوكمة؛ مكتب نائب
المدير التنفيذي؛ شعبة دعم
التﺄهب واالستجابة
للطوارئ

آخ

وعد للتنفي

 1ب) :موافق عليها.

 يجري تنقيح إطار النتائج المؤسسية لتوضيح الروابط بين النتائج والموارد
بشك أفض  .ويضيف هذا التنقيح عناصر ال تشك جزءا مباشرا من الخطة
االستراتيجية (على سبي المثال ،أهداف التنمية المستدامة األخرى) وينق
أدوات القياس من خطة اإلدارة إلى إطار النتائج المؤسسية ،وبالتالي يعرض
جمي أدوات القياس في إطار واحد .وهذا يزيد من مساءلة الب ا أمام
أصحاب المصلحة والتركيز على النتائج العالية المستوى ،وهو بذلك ال يقوي
البرمجة فقط ولكن أيضا أداء اإلدارة .وسيتم تحديث الحد األدنى من متطلبات
الب ا المتعلقة بالرصد لتوجيه التخطيط لدى المكاتب القطرية وتنفيذها
ألنشطة الرصد .وستضيف شعبة إدارة األداء والرصد خطة للرصد والتقييم
واالستعراض إلى النظام المؤسسي إلدارة ومراقبة األداء؛ والغرض من هذه
الخطة هو دعم تطوير الرصد والتقييم على المستوى القطري ووض
الميزانيات لذلك في سياق ك من الخطط االستراتيجية القطرية .وسيواص
الب ا تطوير مؤشرات للمجاالت المواضيعية التي توجد فيها فجوات
(هدف التنمية المستدامة  )17بعد أن تظهر تفاصي إضافية عن إصالح األمم
المتحدة ،خاصة فيما يتعلق بالرصد المشترك للحصائ  .وسيجري استعراض
جمي أنشطة االستجابة للطوارئ والتﺄهب لها لجمي الخطط االستراتيجية
القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة وتنقيحات الخطط
االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة كجزء من
عملية تعلم منهجية ،بما في ذلك تكلفة أنشطة التدريب


وضع اإلدارة مؤشرا لحصائ الشراكة إلدراجه في إطار النتائج
المؤسسية المنقح .وسيسج مؤشر الشراكات نطاق ونوعية جهود الشراكة
على المستوى القطري وسيقيس التقدم المحرز في جمي برامج عم
المكاتب القطرية التابعة للب ا .

 31ديسمبر/كانون
األول 2019

 31يناير/كانون الثاني
2019
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم استجابة الب ا

جهة التنفي

لألز ة السور ة ()2014-2011
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

آخ

وعد للتنفي

 تعزيز قدرة المكاتب القطرية على التعلم من تجاربها والتكيف حسب اللزوم.



سوف تقوم شعبة إدارة األداء والرصد بتدريب المدربين علﯽ إطار النتائج
المؤسسية المنقح وسوف تجري حلقات دراسية شبكية ودورات علﯽ
اإلنترنت للموظفين المسؤولين عن الرصد لتسهيل تطبيق إطارالنتائج
المؤسسية وتعزيز رصد العمليات وتحسين اإلبالغ .وستتاح التوجيهات
بشﺄن إجراء استعراضات منتصف المدة للموجة األولى من الخطط
االستراتيجية القطرية ،لمساعدة المكاتب القطرية على التعلم من تجربتها
في التنفيذ األولي لخططها االستراتيجية القطرية ،ولتعدي هذه الخطط إذا
لزم األمر .وسيستمر مكتب التقييم في استعراض جمي مذكرات مفاهيم
الخطط االستراتيجية القطرية وغيرها من وثائق الخطط والتعليق عليها
كجزء من عمله لتقديم أدلة تقييم تدعم التعلم في المكاتب القطرية.

 1يناير/كانون الثاني
2019

تشجي تبادل المعلومات والخبرات فيما بين المكاتب القطرية ،وفيما بين
المكاتب اإلقليمية.



سيتم نشر التوجيهات المحدثة لتيسير التعلم المنتظم وإرشاده في المكاتب
القطرية والمكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي.

 31ديسمبر/كانون
األول 2019



( 1ج) :في الفص األول من عام  ،2020إجراء استعراض شام لتجربة شك
الخطط االستراتيجية القطرية وأنظمتها للخلوص إلى توصيات لتحسين إطار هذه
الخطط والعناصر األخرى في خارطة الطريق المتكاملة( .مكتب تنفيذ خارطة
الطريق المتكاملة؛ شعبة السياسات والبرامج؛ شعبة التنسيق والدعم االستراتيجيين؛
إدارة الشراكات والحوكمة؛ شعبة التغذية)
 ينبغي أن يغطي االستعراض دورة تنفيذ كاملة للخطط االستراتيجية القطرية
التجريبية (والتي ستشم صياغة الجي الثاني من الخطط االستراتيجية القطرية
في البلدان التجريبية).
 ينبغي أن يستند االستعراض إلى جمي الجهود الحالية ،بما في ذلك جهود المكاتب
اإلقليمية.
 ينبغي ربط العملية باستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية للب ا
(.)2021-2017
 ينبغي أن يركز االستعراض على المجاالت التي يصعب تقييمها نسبيا ،من قبي
المواءمة م األولويات الوطنية وتطوير الشراكات االستراتيجية .كما يتعين أن
يتضمن تحديثات عن مدى وطبيعة تخصيص المساهمات ومواءمة الخطط
االستراتيجية القطرية م أطر عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (من حيث
المحتوى والدورات).

مكتب نائب المدير
التنفيذي/مكتب تنفيذ
خارطة الطريق المتكاملة

( 1ج) :موافق عليها.
سيبدأ استعراض إداري شام مرتبط باستعراض منتصف المدة للخطة
االستراتيجية ،وذلك باالستناد إلى جمي الجهود الحالية ،بما في ذلك تلك التي
تضطل بها المكاتب اإلقليمية ،رهنا بالنتائج النهائية للجهد الحالي إلصالح نظام
األمم المتحدة اإلنمائي ،بما في ذلك إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ونظام
المنسق المقيم الذي أعيد تنشيطه ،وآثار هذه الخطة على األفرقة القطرية التابعة
لألمم المتحدة .وسيدرس االستعراض التوافق م األولويات الوطنية وتطوير
الشراكات االستراتيجية ،والتقدم المحرز نحو زيادة مرونة التموي وإمكانية التنبؤ
به ،ومواءمة الخطط االستراتيجية القطرية م أطر عم األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية.

 1يناير/كانون الثاني
2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
التوصية  :2ع ليات الخطط االست اتيجية القط ة وتوجيهاتها
( 2أ) :بالبناء على الجهود الحالية ،ضتتمان إنجاز عملية التبستتيط بحلول  1يناير/كانون
الثاني ( .2019مكتب تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة؛ شعبة السياسات والبرامج؛ شعبة
االستتتعداد للطوارئ ودعم االستتتجابة لها؛ مكتب الشتتؤون الجنستتانية؛ إدارة الشتتراكات
والحوكمة؛ إدارة تسيير الموارد والمساءلة)

ال وجز عن تقييم استجابة الب ا

لألز ة السور ة ()2014-2011
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

جهة التنفي
مكتب تنفيذ خارطة الطريق
المتكاملة؛ شعبة السياسات
والبرامج؛ شعبة دعم التﺄهب
واالستجابة للطوارئ؛ مكتب
الشؤون الجنسانية؛ إدارة
الشراكات والحوكمة .إدارة
تنظيم الموارد؛ شعبة إدارة
األداء والرصد؛ شعبة
التغذية.؛ مكتب التقييم؛ شعبة
دعم التﺄهب واالستجابة
للطوارئ؛ شعبة سالس
التوريد؛ المكاتب اإلقليمية

 2أ) :موافق عليها.

 ضمان أن تتوفر لدى المكاتب القطرية أنظمة مالئمة للغرض.



يجري رصد المكاتب القطرية عن كثب لضمان إدماج وتعميم األدوات
وهياك التدريب والدعم الالزمة لتنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية،
ولضمان أن تتوفر لدى هذه المكاتب القدرات والهياك المكتبية الالزمة لتنفيذ
الخطط االستراتيجية القطرية.

 تقلي تكاليف المعامالت قدر اإلمكان.



يجري حاليا تنفيذ التوصيات الصادرة عن حلقة عم عن مواءمة وتبسيط
خارطة الطريق المتكاملة ،عقدت في مايو/أيار وأقرتها اللجنة التوجيهية
لخارطة الطريق المتكاملة ،وذلك لتبسيط ومواءمة عدد من العمليات الداخلية
للخارطة .وسوف تؤدي الجهود المبذولة لتبسيط هيك ميزانية الحافظة
القطرية  -دمج أو تبسيط عناصر أو فئات معينة لتخطيط التكاليف -
والعمليات ذات الصلة ،إلى تقلي عبء عم المعامالت.



سيستحدث مكتب تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،إلى جانب دائرة ميزانيات
المشاري وبرمجتها وتنفيذ الحلول الرقمية ،هيكال مبسطا للميزانية لتقلي أي
عبء عم إضافي يق على المكاتب القطرية .وستستمر أعمال التبسيط حتى
عام  ،2019بما في ذلك ما يتعلق بﺄنشطة االستجابة للطوارئ والتﺄهب لها
لضمان الكفاءة والتميز في حاالت الطوارئ.



تقلي تكاليف المعامالت قدر اإلمكان.

آخ

وعد للتنفي

موعد اإلكمال:
2أ)
 31ديسمبر/كانون
األول 2019
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التوصيات

ال وجز عن تقييم استجابة الب ا

جهة التنفي

لألز ة السور ة ()2014-2011
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

( 2ب) :بنهاية الفصتتتتتتت األول من عام  ،2019تحديث التوجيهات الموجودة المتعلقة
بوضتتتتتتت وتنفيذ الخطط االستتتتتتتتراتيجية القطرية وإعداد مجموعة وحيدة شتتتتتتتاملة من
التوجيهات الجديدة التي تعكس الحاجة إلى القيام بعمليات متمايزة وفقا للستتياق الوطني.
(مكتب تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة يتولى التنستتتتتتتيق؛ الوحدات األخرى في المقر
وتشتتتم شتتتعبة الستتتياستتتات والبرامج؛ شتتتعبة إدارة األداء والرصتتتد؛ إدارة الشتتتراكات
والحوكمة؛ شعبة التغذية؛ مكتب التقييم)

( 2ب) :موافق عليها.



يجب االستعاضة عن جمي التوجيهات الموجودة المتعلقة بتنفيذ إﻃار الخطط
االستراتيجية القطرية ودلي توجيهات البرامج الخاص بالب ا بدلي جديد
شام للخطط االستراتيجية القطرية يوجِّه جمي جوانب صياغة هذه الخطط
وتشغيلها.



تم إنشاء دليل جديد للخطط االستراتيجية القطرية يوفر "نقطة مرجعية
واحدة" للمستخدمين.



ينبغي للب ا اآلن أن يؤكد أن الخطة االستراتيجية القطرية هي نموذج
ديناميكي وأن الجي القادم للخطط االستراتيجية القطرية (واإلجراءات الداعمة
لها ،ال سيما االستعراضات الوطنية ألنشطة القضاء على الجوع) قد تتباين
أكثر وفقا للظروف المحلية  -في حين أنها جميعا تلتزم باألنظمة األساسية التي
تيسر اإلجراءات الموحدة لإلدارة والرصد واإلبالغ.
ينبغي أن تحدد جمي التوجيهات ما هو إلزامي ،والمجاالت التي ينبغي أن تتسم
بالمرونة وحيث يمكن الحصول على إعفاءات.



يسمح إطار الخطط االستراتيجية القطرية بتنقيح الخطط االستراتيجية
القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة استجابة للظروف المتغيرة.
وتستند الخطط هذه إلى مشاورات مكثفة م مجموعة واسعة من أصحاب
المصلحة بهدف عكس االحتياجات والظروف الخاصة بك بلد م اتباع
المتطلبات والنظم المؤسسية الموحدة.
سيستمر تنقيح التوجيهات ،بما في ذلك أنشطة االستجابة للطوارئ
واالستعداد لها ،بهدف توضيح المتطلبات اإللزامية ومعالجة مسائ المرونة
وتحديد خيارات منح اإلعفاءات.



يجب أن تعكس عمليات االستعراض الوطني ألنشطة القضاء على الجوع
بشك أفض االحتياجات الوطنية وأن تتيح الفرص الستخدام النهج في مجاالت
تتجاوز هدف التنمية المستدامة .2





ينبغي أن يكون هناك خيار خفيف الستعراض منتصف المدة اإللزامي للبلدان
التي تق فيها دورات الخطط االستراتيجية القطرية عن خمس سنوات.



االستعراضات االستراتيجية ألنشطة القضاء على الفقر مصممة بحيث
تتناسب م االحتياجات الوطنية وهي تختلف وفقا لظروف ك بلد .ويدرك
جمي أصحاب المصلحة قيمة هذه االستعراضات االستراتيجية ويمكن أن
يفكروا في استخدامها ألغراض أهداف التنمية المستدامة األخرى وفي
اإلطار الجديد لعم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
سيتم إصدار مبادئ توجيهية الستعراض منتصف المدة ،وسي َّ
ُكلف ك مكتب
قطري بإدراج قسم في ك تقرير قطري سنوي يقدم معلومات عن أي
تعديالت متوسطة األج مطلوبة على الخطط االستراتيجية القطرية.
وستكون استعراضات منتصف المدة خفيفة ،على أساس األداء خالل
السنوات األولى لتنفيذ الخطة .وستجري المكاتب القطرية هذه
االستعراضات ،م احتمال الحصول على مساعدة في ذلك من المكاتب
اإلقليمية ،وسيتعين على ك مكتب قطري لديه خطة استراتيجية قطرية
مدتها خمس سنوات أن يدرج وصفا الستعراض منتصف المدة الذي يقوم
به في تقريره القطري السنوي عن السنة الثالثة من الخطة االستراتيجية
القطرية.





آخ

وعد للتنفي

 30يونيو/حزيران
.2019
معظم التوصيات
جارية أو تم تنفيذها
بالفع
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جهة التنفي

لألز ة السور ة ()2014-2011
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ



ينبغي المواءمة بين عملية استعراض منتصف المدة وعملية تقييم الحافظة
القطرية من حيث التتاب والطريقة.



موافق عليها .ستستمر شعبة إدارة األداء والرصد هي ومكتب التقييم في
المشاورات الجارية الستكمال استعراض منتصف المدة والتوجيه الخاص
بتقييم الحافظات القطرية ،بغية ضمان التكام بين غرض االستعراض
والتوجيه ونطاقهما ،وكذلك ضمان تعريف المكاتب الميدانية بوضوح
بالطبيعة التكميلية للعمليتين .وستكون استعراضات منتصف المدة إلزامية
فقط بالنسبة للخطط االستراتيجية القطرية التي مدتها خمس سنوات لتجنب
إثقال كاه المكاتب القطرية وأصحاب المصلحة بعمليات تشاور متعددة.
كما ستواصل شعبة إدارة األداء والرصد هي ومكتب التقييم والمﮐاتب
اإلقليمية والمﮐاتب القطرية التنسيق من خالل عملية االستعراض
االستراتيجي للبرامج وعملية االستعراض االلكتروني للبرامج وعمليات
التخطيط السنوية الالحقة لضمان التسلسل المالئم في استعراضات منتصف
المدة وتقييمات الحافظات القطرية والتقييمات الالمرﮐزية



ينبغي أن تﺄخذ التوجيهات في االعتبار عملية إصالح األمم المتحدة ،وينبغي أن
يُصمم تنقيح التوجيهات تبعا لذلك.



سيجري تنقيح التوجيه تمشيا م قرارات إصالح األمم المتحدة.
( 2ج) :موافق عليها.

( 2ج) :بنهاية الفص األول من عام  ،2019تحديد المسائ الشاملة وتقديم التوجيهات
بشتتتتتتﺄن ستتتتتتب معالجتها في ستتتتتتياق الخطط االستتتتتتتراتيجية القطرية( .مكتب الشتتتتتتؤون
الجنسانية؛ شعبة السياسات والبرامج لتحديد المسائ الشاملة؛ شعبة التغذية والوحدات
األخرى رهنا بكيفية تحديد هذه المسائ )


وتبسيطها بحيث تعكس النتائج
استعراض مجموعة سياسات البر ا
والتوصيات المنبثقة عن أحدث تقييمات السياسات.



سيُجري استعراض وتحديث لمجموعة سياسات البرنامج لتتماشى م نتائج
وتوصيات التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية .وقد
تم تناول تقييمات وتوصيات مكتب التقييم األخرى المتعلقة بالسياسات في
الردود التي أصدرتها اإلدارة مؤخرا .وسيواصل مكتب التقييم استعراض
مجموعة سياسات البرنامج وتقديم تحديثات عن تقييمات السياسات
والتقييمات االستراتيجية بغية إرشاد عملية صن القرار.



إدراج المساواة بين الجنسين والمسائ الشاملة األخرى في جمي التوجيهات
األخرى المتعلقة بالخطط االستراتيجية القطرية.



تم بالفع إدراج المساواة بين الجنسين في نماذج الخطط االستراتيجية
القطرية وتوجيهاتها ،والتي سيتم تحديثها م نضوج اإلطار .ويجري تنقيح
المؤشرات الشاملة للمساواة بين الجنسين ،والمساءلة أمام السكان
المتضررين ،والحماية ،في سياق االستعراض الجاري إلطار النتائج
المؤسسية .وباإلضافة إلى ذلك ،تم وض منهجية الستخدام مؤشر متعدد
القطاعات للبيئة.

آخ

وعد للتنفي
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التوصيات
التوصية  :3إصالح ا م ال تحدة
( 3أ) :مواصلة المشاركة القوية في عملية إصالح األمم المتحدة والمشاركة في الجوانب
العملية من أعمال جي جديد من أطر عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،بما في
ذلك عن طريق إدخال ابتكارات وخبرات الب ا في العملية( .شعبة التنسيق والدعم
االستراتيجيين؛ منظومة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي والمشاركة المتعددة األطراف
(في مدينة نيويورك) ،الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ولجنة األمن الغذائي
العالمي
 تصميم وثائق تعلم الدروس بحيث تتفق م مسارات عم إصالح األمم
المتحدة ،خاصة تلك المتعلقة بتطوير الجي الجديد من أﻃر عم األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية.



يمكن أن تشم الخيارات إجراء استعراضات وأعمال تخطيط استراتيجية
قطرية مشتركة م الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وربما م كيانات
األمم المتحدة األخرى أو فريق األمم المتحدة القطري بﺄكمله.

ال وجز عن تقييم استجابة الب ا

لألز ة السور ة ()2014-2011

جهة التنفي
المكاتب اإلقليمية؛ المكاتب
القطرية؛ شعبة السياسات
والبرامج؛ مشاركة
منظومة األمم المتحدة
واالتحاد األفريقي
والمشاركة المتعددة
األطراف؛ الوكاالت التي
تتخذ من روما مقرا لها
ولجنة األمن الغذائي
العالمي؛ شعبة التنسيق
االستراتيجي والدعم؛ شعبة
سالس التوريد؛ الخدمات
اإلدارية

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ
( 3أ) .موافق عليها.



يواص الب ا المشاركة في عملية إصالح األمم المتحدة ،بما في ذلك في
المناقشات بين الوكاالت ،وهو يقود جانبا من التفكير االستراتيجي
ومسارات العم في الفريق المنشﺄ حديثا لتصميم إطار األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية .ويقدم الب ا مدخالت تستند إلى خبرته كﺄول وكالة
تابعة لألمم المتحدة توائم خطتها االستراتيجية المؤسسية م أهداف التنمية
المستدامة.



يتوق الب ا أن تتزايد أهمية نهج االستعراضات االستراتيجية ألنشطة
القضاء على الجوع في توجيه المناقشات على نطاق منظومة األمم المتحدة
حول هدف التنمية المستدامة  ،2وذلك من خالل تسهي جع هذا الهدف
شامال للجمي وتمتلكه البلدان ،ومن خالل تشكي طريقة إجراء األفرقة
القطرية التابعة لألمم المتحدة للتحليالت القطرية المشتركة ،ومن خالل
توفير فهم مشترك للفجوات الرئيسية المتعلقة بالجوع والتحديات التي تواجه
نهج إصالح إطار عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية .وسيستكشف
الب ا سب زيادة التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
بشﺄن االستعراضات االستراتيجية ألنشطة القضاء على الجوع كمدخالت
في أطر عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
ويستفيد الب ا من مشاركته في المناقشات الجارية على مستوى
المنظومة فيما يتعلق بإصالح نظام األمم المتحدة اإلنمائي ،إلرشاد أعماله
بحيث يمكنه أن يقدم مدخالت لهذه المناقشات في مجاالت مث األطر
الجديدة لعم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،ونظام المنسق المقيم المعاد
تنشيطه ،وآثاره على األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة ،وعلى التعام
م قضايا المستوى القطري ،مث وظائف وأماكن المكاتب الخلفية
المشتركة (وهي مجال عم يشترك المدير التنفيذي في قيادته على مستوى
المديرين ،إلى جانب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين).

آخ

وعد للتنفي

( 3أ) 30
يونيو/حزيران 2019
(رهنا بالتقدم المحرز
في إصالح األمم
المتحدة وتنفيذه)
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ال وجز عن تقييم استجابة الب ا

جهة التنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

( 3ب) :بحلول منتصف عام  ،2019وض استراتيجيات لضمان تطابق جمي دورات
الخطط االستتتتتراتيجية القطرية م دورات أطر عم األمم المتحدة للمستتتتاعدة اإلنمائية
في أستتتتتتترع وق ممكن( .المكاتب اإلقليمية؛ المكاتب القطرية؛ شتتتتتتتعبة الستتتتتتتياستتتتتتتات
والبرامج؛ مدينة نيويورك؛ لجنة األمن الغذائي العالمي)


بالنسبة لﮐل من الخطط االستراتيجية القطرية التي ال تتطابق دورتها م دورة
إطار عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،دراسة الفرص لتقصير أو تمديد
دورة الخطة االستراتيجية القطرية بحيث تتماشﯽ م إطار عم األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية.



إدراج قسم قصير عن استراتيجية المواءمة م إطار عم األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية (أو إدراج تفسير لغياب مث هذه االستراتيجية) في جمي
مذكرات المفاهيم الخاصة بالخطط االستراتيجية القطرية.

التوصية  :4ال صد واإلبالغ عن ا داء
( 4أ) :بحلول الفصتتت الثاني من عام  ،2019ضتتتمان مواءمة النظام الشتتتام للرصتتتد
واإلبالغ عن األداء م إطار النتائج المؤسسية المنقح( .شعبة إدارة األداء والرصد)

لألز ة السور ة ()2014-2011

( 3ب) موافق عليها.



ينظر الب ا في سب مواءمة الصكوك المشتركة بين الوكاالت (مث أطر
عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية) وأدوات الب ا (مث الخطط
االستراتيجية القطرية) وأفض الطرق إلشراك المجلس التنفيذي في هذه
العملية.
وسيقوم الب ا بالمطابقة بين الخطط االستراتيجية القطرية ،وال سيما
الخطط التي ال تزال في مرحلة إنشائها ،وبين دورات اإلطار المنقح لعم
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في أسرع وق ممكن بحيث تتفق م
إصالح األمم المتحدة .وسيجري ذلك في أقرب وق ممكن ،لالنتقال من
نموذج ودورة إطار عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الحاليين اللذين
انته صالحيتهما.



توصي التوجيهات بشﺄن االستعراضات اإلستراتيجية ألنشطة القضاء على
الجوع والخطط االستراتيجية القطرية بمواءمة ك من االستعراضات
والخطط م الدورة الحالية إلطار عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية إلى
أقصى حد ممكن ،والقيام ،وفي حال تعذر ذلك ،بتنقيح الخطة االستراتيجية
القطرية بحيث تتفق م اإلطار القادم لعم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
وستشير ك مذكرة مفاهيم خاصة بالخطط االستراتيجية القطرية إلى
المواءمة م نتائج إطار عم األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،كما
ستوضح السب التي تعزز بها الخطة إطار العم  .وفي ضوء المقترحات
الحالية إلصالح إطار العم هذا ،سينظر الب ا في تعزيز هذا المواءمة
في مذكرات المفاهيم وفي الخطط االستراتيجية القطرية نفسها .وبما أن
إطار العم يبدو أكثر األدوات أهمية لتخطيط وتنفيذ أنشطة األمم المتحدة
اإلنمائية ،فقد تصبح الخطة االستراتيجية القطرية في نهاية المطاف وثيقة
فرعية في إطار شام للمساعدة اإلنمائية.



شعبة إدارة األداء
والرصد؛ مكتب التقييم؛
شعبة الميزانية والبرمجة؛
إدارة الشراكات والحوكمة

جهات تنسيق الصيا ة :ش بة إدارة ا داء وال صد  /كتب التقييم
 4أ) :موافق عليها.

آخ

وعد للتنفي

 30يونيو/حزيران
2019

 1يناير/كانون الثاني
2019
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يجب اختبار نظم الرصد واإلبالغ التي تستجيب لالعتبارات الجنسانية وتستند
إلى إﻃار منقح للنتائج المؤسسية .وبمجرد التﺄكد من صالحيتها للعم  ،ينبغي
أن تعتمدها المكاتب القطرية بعد التدريب الكافي وينبغي أن تكون جاهزة لدعم
الرصد الشام واإلبالغ عن جمي نتائج الخطط االستراتيجية القطرية.



يحتوي إطار النتائج المؤسسية المنقح على مجموعة من المؤشرات الشاملة،
تشم المنظور الجنساني .وقد تم اختبار مؤشرات جديدة قب إدراجها في
اإلطار ،وسيتم توفير التدريب من خالل جلسات وجها لوجه وحلقات
دراسية شبكية ودورات عبر اإلنترن لدعم الرصد واإلبالغ من خالل
اإلطار المنقح.



في غضون ذلك ،يتعين على الب ا أن يؤكد للجهات المانحة وغيرها من
أصحاب المصلحة أنه لن يتمكن من تقديم تقارير كاملة عن جمي األنشطة
المنفذة في إطار خطط استراتيجية قطرية معينة في أول سنة أو سنتين من
التنفيذ ألن المؤشرات ومنهجية الدعم لم تكن موجودة عند إطالق تلك الخطط
االستراتيجية القطرية.



ستقوم شعبة إدارة األداء والرصد بتحلي الفجوات في المعلومات الناجمة
عن نقص في جم البيانات ،أو عن عدم وجود منهجيات لبعض
المؤشرات ،أو البدء البطيء أو المتﺄخر لبعض أنشطة الخطط االستراتيجية
القطرية التجريبية في عام  .2017وقد وجد استعراض إطار النتائج
المؤسسية أن البيانات في بعض مؤشرات عام  2018قد تبقى قليلة (أو في
حاالت أكثر ،قد ال يتم اختيار المؤشرات) ،وذلك ألن اإلطار المنقح لن
يدخ حيز التنفيذ إال في يناير/كانون الثاني .2019

( 4ب) :بحلول منتصتتف عام  ،2019ضتتمان أن تكون تقييمات الحافظات القطرية في
صتتتتميم نظام إدارة األداء ،لضتتتتمان تحستتتتين تقييم مستتتتاهمة الب ا في نتائج التنمية.
(شعبة إدارة األداء والرصد؛ مكتب التقييم؛ شعبة الميزانية والبرمجة؛ إدارة الشراكات
والحوكمة)


مكتب التقييم الستعراض وتنقيح النموذج الحالي لتقييم الحافظة القطرية وتكييفه
م الخطط االستراتيجية القطرية (بنهاية عام .)2018



موافق عليها .بدأ مكتب التقييم في استعراض نموذج وعملية تقييم الحافظة
القطرية من أج تبسيط العملية وتعدي الجداول الزمنية للتمكن من تقديم
أدلة التقييم في الوق المناسب إلرشاد تصميم الخطط االستراتيجية
القطرية .ومن المتوق االنتهاء من هذا العم بحلول ديسمبر/كانون األول
 ،2018وسيتم اختبار النموذج الجديد في التقييمات الثالثة األولى للخطط
االستراتيجية القطرية التي أجري في عام  .2019وبعد االختبار ،سيتم
تبنيها ألغراض جمي هذه التقييمات.



ضمان التموي المستدام لتقييمات الحافظات القطرية.



موافق عليها .أنشﺄت شعبة الميزانية والبرمجة فريق عم للتموي المستدام
(تترأسه الشعبة) ويدعمه مكتب التقييم (يقدم بدور األمانة للفريق) لتحديد
آلية تضمن التموي الكافي وفي الوق المناسب لعمليات تقييم الحافظات
القطرية.

آخ

وعد للتنفي

WFP/EB.2/2018/7-A/Add.1

11
رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم استجابة الب ا

جهة التنفي

لألز ة السور ة ()2014-2011
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ



إدخال نظام لتحديد الدرجات في تقييمات الحافظات القطرية بهدف قياس أداء
الخطط االستراتيجية القطرية من حيث مساهمة أنشطة هذه الخطط في
الحصائ االستراتيجية.



موافق عليها جزئيا .يوافق مكتب التقييم على أن من الضروري أن تكون
تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية في صميم نظام إدارة األداء ،رهنا
بالتطوير الكام إلطار النتائج المؤسسية وتنفيذه ،مما سيكون ضروريا
لتوفير بيانات موثوقة ومتسقة لتقييمات الخطط .وفي عام  ،2019سوف
يستكشف المكتب جدوى تطوير نظام درجات لتقدير جمي تقييمات الخطط،
مشيرا إلى أن هذا سيكون له آثار على أنظمة وعمليات مكتب التقييم .وم
اعتماد نموذج لتقييمات الخطط في عامي  2019و ،2020سيقوم مكتب
التقييم بتجريب نظام تقدير التقييمات .وإذا وجد أنه ممكن ،فإن المكتب
سيستخدمه في جمي تقييمات الخطط ،بدءا من الجي الثاني من الخطط
االستراتيجية القطرية.



دمج نتائج تقييمات الحافظات القطرية في تقارير األداء السنوية باستخدام نظام
تحديد الدرجات.



موافق عليها جزئيا .في حال تنفيذ نظام تقدير درجات تشغيلي للتقييمات،
سيتم اإلعالن عن نتائجه على مستوى التقييمات .وسينظر ك من مكتب
التقييم وشعبة إدارة األداء والرصد في تقارير األداء السنوية التي يجب أن
تتضمن أيضا درجات التقدير التشغيلي للخطة.

التوصية  :5الت و ل
بحلول منتصتتتتتتتف عام  ،2019معالجة القيود المفروضتتتتتتتة على التموي األكثر مرونة
والذي يمكن التنبؤ به( .مكتب تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة؛ شتتتتتتتعبة أمانة المجلس
التنفيذي؛ شعبة الشراكات م الحكومات؛ إدارة تسيير الموارد والمساءلة)
لضمان تموي أكثر مرونة ويمكن التنبؤ به ،ينبغي للب ا :
 إجراء حوار استراتيجي م المجلس التنفيذي حول التموي المتعدد األطراف
والتموي المخصص.
 تقوية العم م الجهات المانحة فيما يتعلق بالتكيف م النموذج الجديد.
 بذل المزيد من الجهود للتدلي على المكاسب في الكفاءة والفعالية التي يوفرها
التموي المرن والذي يمكن التنبؤ به في سياق إطار الخطط االستراتيجية
القطرية الطوي األج .


بذل جهود خاصة للحد من التخصيص من خالل تعزيز مهارات الموظفين في
مجال التفاوض.



وض أهداف واضحة ومحددة زمنيا من أجل تمويل أﮐثر مرونة ويمكن التنبؤ
به.

إدارة الشراكات والحوكمة

 .5موافق عليها.
[الرد على  1و 2و 3و:]5
 موافق عليها .تلتزم اإلدارة بالدعوة إلى تموي أكثر مرونة وتموي متعدد
السنوات يمكن التنبؤ به لتحقيق أقصى قدر من الفعالية التشغيلية والقدرة
على الحركة م بناء األدلة إلثبات ما يوفره هذا التموي من المكاسب في
الكفاءة والفعالية.
 يجري حاليا تنفيذ استراتيجية لزيادة أثر التموي  .وهي تنطوي على
حوارات ثنائية حول التموي االستراتيجي م مانحين رئيسيين ،م مراعاة
المرونة والقدرة على التنبؤ في سياق إطار الخطط االستراتيجية القطرية
الطوي األج نسبيا.


آخ

وعد للتنفي

تجري حاليا حوارات
ثنائية حول التموي
االستراتيجي
وستستمر حتى عام
2019

توفر شعبة الشراكات م الحكومات توجيهات محسنة للموظفين لضمان
بذل جهود مقصودة لتحسين طبيعة التموي وضمان أن تكون المفاوضات
مصممة حسب المانحين األفراد بهدف تخفيف أو إلغاء الشروط وزيادة
المرونة إلى أقصى حد ضمن قيود سياسات المانحين الحاليين.
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