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قض

الست تيجي

الحظ ت فتت حي
-1

ن

هن و قبل
تنفي ي ()2018/EB.1/1

د

قال المدير التنفيذي َّ
إن برنامج األغذية العالمي قد أحرز تقدما ملموسا في عام  2017بفضل التمويل القياسي من المانحين .بيد
أنه أشار إلى َّ
أن النزاع ما برح يساهم في استفحال الجوع ،وناشد المانحين أن يزيدوا مساهماتهم إلى أقصى حد .وخالل األشهر
القليلة المنصرمة ،أضحت قضايا االستغالل الجنسي للمستفيدين ،وإساءة معاملتهم ،والمضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة
استعمال السلطة بين الموظفين شواغل رئيسية ظ َّل ب

يعكف على معالجتها طوال أكثر من عام ،ساعيا َ لتعزيز السياسات،

وعامال على تهيئة بيئة يحس فيها الموظفون والمستفيدون كافة باألمان واالحترام والثقة .وقد جاءت التوجيهات الداخلية المنقحة
مؤخرا التي وضعها ب

في مضمار السياسات ،فضال عن زيادة التمويل المقدم لمكتب المفتش العام ،لتبث الثقة في النفوس

بأن ادعاءات سوء السلوك ستخضع للتحقيق ،وأن تدابير تأديبية شديدة الوطأة ،من بينها الفصل عن العمل ،ستُتخذ حيال مرتكبي
المخالفات ،إن ثبتت االدعاءات عليهم .ويشارك ب

أيضا في فرقة عمل مشتركة بين الوكاالت تتولى النظر في هذه

القضايا ،وهو عاكف على إنشاء فريق عمل مشترك بين اإلدارة/المجلس التنفيذي لمواصلة البحث عن السبل التي تُمكِّنه من
المضي قدما في معالجة هذه القضايا .وحفاظا على السمعة الحسنة التي يتمتع بها ب

كف عن
في مضمار النزاهة ،فقد َّ

إبرام أي اتفاقات جديدة مع منظمة أوكسفام ريثما يتأكد من أن لديها من اإلجراءات السديدة ما يحول دون االستغالل وسوء
المعاملة.
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وصرح المدير التنفيذي أيضا بأن ب
َّ

ملتزم بتحقيق التكافؤ بين الجنسين .وسيكون لكل مكتب قطري أهداف تتعلق بالتكافؤ

بين الجنسين وسيخضع ما يحرزه من تقدم في بلوغها لالستعراض فصليا.
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وتحظى الكفاءة في تخصيص الموارد وتحسين نُهج اإلدارة فضال عن تبادل المعلومات في الوقت المناسب باهتمام بالغ لدى
ُخضع المديرين اإلقليميين والقُطريين للمساءلة.
المانحين .ولذلك ،سيحقق ب
بدقة في المشاكل النظمية وي ِّ
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،

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه عاكف على العمل مع الحكومات والمجموعات السياسية لزيادة التمويل وأعرب ،باسم ب
َّ
المعززة التي تلقاها ب
عن تقديره للمساهمات

حتى اآلن .وقال َّ
إن ثمة حاجة إليجاد مانحين ُجدُّد واستحداث آليات تمويل

جديدة ،من قبيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب لحشد الموارد واستقطاب الخبرة الفنية؛ مشيرا إلى َّ
أن األدلة التي تقف شاهدا
كفيلة بأن تزيد هذه النُهج رسوخا.

على كفاءة عمليات ب
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وذكر المدير التنفيذي َّ
أن ب

 ،سيطلب ،وفقا لقرار الجمعية العامة  ،244/70من مجلس منظمة األغذية والزراعة لألمم

المتحدة ،في اجتماعه الذي سينعقد في يونيو/حزيران  ،2018زيادة السن اإللزامية إلنهاء خدمة موظفي ب

إلى  65سنة.

ويجوز للموظفين الذين سيبلغون سن الثانية والستين في  1يناير/كانون الثاني  2018أن يقدموا طلبات لالستثناء من تطبيق السن
اإللزامية الحالية إلنهاء الخدمة عليهم ،وسينظر في الطلبات بصورة إيجابية.
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وتحدث السيد مارك لوكوك ،وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،عبر رسالة مسجلة
بالفيديو ،استهلها قائال إن استئصال الجوع في العالم الحديث أضحى ممكنا بفضل التطورات في تقانات الزراعة والممارسات
التي جعلت الغذاء أقرب ماال وأرخص سعرا .ولم يُبث إال مطلع رسالة السيد لوكوك نظرا ألن جدول أعمال هذه الدورة قد
صر بسبب التأخير الناجم عن أحوال الطقس غير المواتية .ويمكن االطالع على نص الرسالة كامال في موقع ب
اخت ُ ِّ

على

اإلنترنت.
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وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للمالحظات التي أبداها المدير التنفيذي ،مشيدين بتصميمه على العمل مع الحكومات لزيادة
تمويل سعي ب

الحثيث نحو القضاء التام على الجوع وإيجاد حلول مستدامة لتفاديه تُعزز االستقرار على الصعيد الدولي

في األجل البعيد .وأعربوا عن تقديرهم أيضا لتركيز المدير التنفيذي على التكافؤ بين الجنسين وعلى رفاه الموظفين والمستفيدين
في إطار تهيئة بيئة تشمل الجميع عمادها احترام الكل ،مشيرين إلى َّ
لبس أو إبهام.
أن مسؤوليات اإلدارة يجب أن تُوضَّح دون ٍ
وشدد األعضاء على أن المساعدة اإلنسانية يجب أن تكون شاملة للجميع ونزيهة ،وأن تصل إلى الناس األكثر ضعفا ،بمن فيهم
ذوو اإلعاقة .وذكروا أيضا َّ
أن صون كرامة اإلنسان ينبغي أن تكون في لب عمل ب

 ،ورحبوا من ث َّم بنهج عدم التسامح
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مطلقا إزاء التعامل مع المضايقات وسوء المعاملة الذي يتضمن توقيع جزاءات صارمة على من يرتكبون هذه األفعال .كما قال
األعضاء إنه إلى جانب السياسات المحسنة ،هناك حاجة إلى تحول ثقافي في ب
أهمية كبيرة .ويتوقع دافعو الضرائب – المصدر الحقيقي لتمويل ب

وإن الوقاية وحماية الضحايا أمور ذات

– الكفاءة واألمانة في تخصيص الموارد ولن يتسامحوا

مع أي سلوك مسيء أو تدليسي بين العاملين في المجال اإلنساني .وذكر أعضاء المجلس َّ
أن ب

ينبغي أن يواصل دوره

القيادي في التحقق من َّ
أن العاملين في المجال اإلنساني يستوفون أعلى المعايير المهنية .وأعرب أعضاء المجلس عن إعجابهم
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المطلق بما يبديه موظفو ب

من التزام وإقدام في األوضاع المحفوفة بالتحديات التي يعملون فيها.

وقال أعضاء المجلس َّ
إن ب

ينبغي أن ينظر إلى اإلغاثة من خالل منظور إنمائي ،مع التركيز على الترابط بين مجاالت

العمل اإلنساني واإلنمائي والسالم ،وإنه ال يمكن تحقيق الفعالية على المدى الطويل دون معالجة األسباب الجذرية ،بما في ذلك
األسباب الجذرية النتشار النزاعات التي تثير على نحو متزايد الحاجة إلى المساعدة اإلنسانية .وتم تسليط الضوء على تغير
المناخ كتحد خاص .ولتحقيق هذه الغاية ،ستكون مصادر وآليات التمويل الجديدة ،وال سيما المتعلقة بالقطاع الخاص والمانحين
الجدد وبالتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،ال غنى عنها .وفي هذا الصدد ،ذكر األعضاء َّ
أن النجاح الذي حققته مراكز االمتياز
في ب

يب ُّ
ُث مزيدا من األمل في نفوسهم ،ويشجع ب

عجل
على تمديد عمله في عالم االبتكار ،بما في ذلك من خالل ُم ِّ

االبتكار .وسلط عدد من األعضاء الضوء على التزامهم بالصفقة الكبرى.
-9

والحظ األعضاء أن هناك حاجة إلى دعم عملية اإلصالح في األمم المتحدة بغية زيادة نُهج التعاون الكفيلة بتحقيق أقصى قدر
من الكفاءة والفعالية والشفافية في البرامج اإلنسانية على نح ٍو يتسق مع أهداف التنمية المستدامة .ومن شأن زيادة التعاون بين
الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها أن يدعم هذا المسعى .وأشاد أعضاء المجلس بتمديد السن اإللزامية إلنهاء الخدمة ،مشيرين
إلى َّ
أن ذلك سيتيح استبقاء الموظفين المتمرسين لمدة أطول.
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ونوه عدد من أعضاء المجلس بفعالية زيارات جمع األموال التي أجراها المدير التنفيذي لعواصم بالدهم .ودعا بعض األعضاء
َّ
إلى زيادة كبيرة في حصة المساهمات المتعددة السنوات التي يمكن التنبؤ بها وغير المخصصة ،تمكينا لب

من التصرف

على وجه السرعة في حاالت الطوارئ ومن إدارة موارده بفعالية ،وهو أمر يكتسي أهمية خاصة نظرا لما تقتضيه مساعدة أفقر
المجموعات في سياقات الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية من مرونة .ودعا أعضاء المجلس ب

إلى االستمساك بنهجه

َّ
وحث أعضاء المجلس ب
المتجه نحو تحقيق النتائج في عملياته وعمله مع الحكومات والشركاء.

على اغتنام كل الفرص

لزيادة القيمة الغذائية لسالل أغذيته إلى أقصى حد بتشجيع األغذية المقواة والممارسات الحديثة في مجال الزراعة واألعمال
التجارية وتكنولوجيا المعلومات.
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أن المجاعة يمكن القضاء عليها ،بيد أنهم ذكروا َّ
وأشار أعضاء المجلس إلى َّ
أن اإلرادة السياسية تشكل عامال أساسيا :يجب
تحقيق الوصول اإلنساني والحفاظ عليه ،وال سيما في المناطق المتضررة من النزاع ،وينبغي احترام القانون الدولي وقرارات
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وإقامة شراكات ناجعة لتحقيق أقصى مقدار من التآزر والتنسيق.
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وقال أعضاء المجلس َّ
إن النجاح الذي حققته الخطط االستراتيجية القُطرية في مبتدئها يزيدهم أمال ،وشددوا على أهمية نهج
الشراكة المالزم لهذه الخطط .وأشاروا إلى َّ
أن الحاجة إلى مزيد من التمويل غير المخصص لدعم عمل ب
داعين إلى توضيح تقسيم العمل بشكل أكثر دقة .ويمكن االستعانة ب ُمع ِّجل االبتكار في ب

باتت واضحة،

لتشجيع إعداد نماذج ُمثلى للعمل

والعمليات ،شأنها شأن إحكام إدارة المخاطر والضوابط الداخلية.
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وشكر المدير التنفيذي المجلس على تعليقاته الثاقبة ،معربا عن تقديره لما يبديه المجلس من دعم لإلصالح في األمم المتحدة
ومشيرا إلى أنَّه سيسعى سعيا دؤوبا حتى ال تخل هذه العملية باألشياء التي أثبتت فعاليتها .وسيظل السعي للحصول على تمويل
متعدد السنوات ومتسم بالمرونة يحظى باألولوية .وبعد أن يحظى التوجيه المحدَّث بشأن االعتداء والتحرش الجنسيين بتأييد
المجلس فإنه سيُطبَّق على الفور.

5

قض
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سي س ت

حو ر وتحد ث شأن تق

ين

م

م عن إع دة تنظيم نظو

تحدة إل ئي

ن أجل تنفي خط

تن ي

ستد

م

 ( ،)2018/EB.1/2( )2030لنظ )
-14

استعرض نائب المير التنفيذي التزام األمانة بشأن المقترحات الواردة في تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030وأبدى ب

ترحيبه باإلصالح الذي سيساعد منظومة

األمم المتحدة في تقديم المساعدة للدول األعضاء في تنفيذ خطة عام  ،2030وهو يشارك فيه مشاركة تامة .وبوجه عام ،قدمت
بعض منها.
األمانة الدعم لتوصيات األمين العام ولكنها طلبت توضيحا بشأن تنفيذ
ٍ
-15

ووافقت األمانة على َّ
أن منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ينبغي أن تسعى لتعزيز المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية مع التركيز
في عملها على االحتياجات واألولويات اإلنمائية الوطنية .وتتجلى في إطار النتائج المؤسسية الجديد الدعوة الواردة في التقرير
لتحقيق قدر أكبر من الترابط بين الوكاالت في سعيها إلحراز نتائج مشتركة .وأقرت األمانة َّ
بأن نظام المنسق المقيم المنقح
وتجديد فرق األمم المتحدة القُطرية يتيحان فرصا كي تعزز وكاالت األمم المتحدة من فعالية وتماسك عملها الميداني مع مراعاة
المرونة الكافية للتكيف مع مختلف السياقات.
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وسلَّمت األمانة أيضا بأن تقاسم المرافق سيُمكِّن ب
أنها أبدت مخاوفها من أن تنحرف موارد ب

من الحفاظ على وجوده في البلد المعني دون إنشاء مكتب قطري ،بيد
عن تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وت ُوجَّه إلى تغطية تكاليف المرافق

المشتركة.
-17

واقترحت األمانة إخضاع تنفيذ بعض المقترحات للتجربة قبل اعتمادها بشكل تام .وقد أُنشئ فريق عمل رئيسي داخلي عكف
على دراسة جميع المقترحات وظ َّل مكتب ب
في عملية اإلصالح بالمشاركة في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية على مستوى الرئيس ونائب
القُطريين .وساهم ب
بنيويورك يبعث تحديثات شهرية عن عملية التغيير لجميع المديرين

الرئيس وفي لجنة توجيهية مشتركة جديدة معنية بالترابط بين العمل اإلنساني والتنمية .و ب

هو من بين أربعة كيانات

تعكف على إعداد وثيقة استراتيجية على مستوى المنظومة ،وتُعدُّ استعراضاته االستراتيجية للقضاء على الجوع نموذجا تقتدي
به االستعراضات الوطنية الطوعية األخرى التي تركز على هدف واحد من أهداف التنمية المستدامة أو أكثر .وتشمل المجاالت
األخرى التي يشارك فيها ب

إعداد مؤشرات ونتائج مشتركة قد يكون لها تأثير في التخطيط االستراتيجي لب

وتعزيز إطار درء المخاطر والقدرة على الصمود في منظومة األمم المتحدة .وينسجم جل العمل الذي يضطلع به ب

،
في

مضمار األسباب الجذرية والتصدي لألزمات وبناء القدرة على الصمود إلى ح ٍد بعيد مع التفكير الجديد الذي يتجلى في تقرير
األمين العام.
-18

وشكر أعضاء المجلس األمانة على اإلحاطة وشددوا على أهمية الحوار بين أمانة ب

وهيئات األمم المتحدة األخرى

والدول األعضاء في توجيه دفة إعادة التنظيم .وأشار األعضاء إلى َّ
أن المقترحات استندت إلى الواليات الحالية المسندة لوكاالت
األمم المتحدة َّ
وأن تنفيذها سيقتضي تمتع الموظفين بقدرات متينة .وتمثل الزيادة التقديرية –  80مليون دوالر أمريكي – أق َّل من
 1في المائة من مجموع تكاليف األمم المتحدة التشغيلية.
-19

وأعرب األعضاء عن ترحيبهم بتعزيز المساءلة والشفافية وباألهمية التي حظيت بها الشراكات والملكية القُطرية للخطط
واألنشطة والدور المركزي الذي ستقوم به المنظمات اإلقليمية.

-20

وأعرب األعضاء عن آراء متباينة بشأن المقترحات المتعلقة بإعادة تفعيل نظام المنسق المقيم ،فقال بعضهم َّ
إن النظام المقترح
شديد األهمية إلعادة تنظيم األمم المتحدة على الصعيد القُطري ،وأبدوا ترحيبهم بما سيسفر عنه من تعزيز لعدم االنحياز والتكامل
والمساءلة واالستقالل .وقال آخرون َّ
إن النظام ليس الخيار األفضل لتنسيق وكاالت األمم المتحدة في الميدان ،ذاكرين مخاوف
تتعلق بتعقيد النظام ودور الدول األعضاء؛ والوالية الواسعة النطاق المقترح إسنادها للمنسقين المقيمين التي قد تنال من فعالية
النظام في تيسير التنمية؛ وعدم الوضوح إزاء الدور المستمر لمنسقي العمل اإلنساني واألثر المحتمل على قدرتهم على ضمان
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مساعدة إنسانية تتسم بالنزاهة والحيادية واالستقالل؛ واآلثار المالية الناشئة عن ذلك .وأوصى األعضاء بأن تعقد الوكاالت التي
تتخذ من روما مقرا لها حلقة تدارس مشتركة تتناول فيها المقترحات.
-21

وأعرب بعض األعضاء أيضا عن مخاوفهم من أن ينتقص المجلس المشترك المقترح بين الوكاالت التي تتخذ من نيويورك مقرا
لها من دور الدول األعضاء في فرادى الوكاالت ،وطلب بعضهم مزيدا من المعلومات عن اآلثار المحتملة على الهيئات اإلدارية
للوكاالت المذكورة.

-22

ولئن أبدى األعضاء دعمهم لمنصات الخدمات المشتركة وسواها من الخيارات التي تحقق وفورات في التكاليف ،فإنهم حذروا
من مغبة اتباع نهج "تدبير واحد يناسب الجميع" الذي قد يُضعِّف الفعالية أو يستدعي اتباع عمليات عديدة معقدة.

-23

وشملت النقاط األخرى التي أثارها األعضاء أن هناك حاجة إلى تمويل مستدام لتنفيذ المقترحات؛ وأن الشراكات ،ومن بينها
تلك المعقودة من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،مهمة وينبغي أن تُناقش مع الدول األعضاء؛ وأن هناك حاجة إلى مراعاة
احتياجات ذوي اإلعاقة وحقوقهم في جميع أنشطة األمم المتحدة وبرامجها وسياساتها؛ وأن تجديد التركيز اإلقليمي يكتسي أهمية
كبيرة وأنه من الضروري وضع االختالفات اإلقليمية في االعتبار؛ وأن هناك حاجة إلى توضيح كيفية إدارة المخاطر في التحرك
نحو خطة عام  ،2030وال سيما فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها سمعة ب

؛ وأن هناك حاجة إلى تحسين الشفافية

والمساءلة والرقابة في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،وأن تقوم الدول األعضاء بدور قيادي في ذلك.
-24

وفضال عن التحديثات المنتظمة عن مشاركة ب

في عملية إعادة التنظيم ،طلب أعضاء المجلس مزيدا من المعلومات عن
؛ وعن مشاركة ب

السبل التي تعتزم األمانة اتباعها في إدماج مقترحات األمين العام في التخطيط االستراتيجي لب

في مناقشة التنسيق والتعاون مع الوكاالت األخرى في روما ،ونيويورك ،وجنيف؛ وعن كيفية ربط الوثائق االستراتيجية المختلفة
للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها مع منظومة األمم المتحدة الشاملة.
-25

ورد نائب المدير التنفيذي على ما أُثير من نقاط فذ َّكر َّ
بأن تضمين الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030
كان إلى ح ٍد بعيد ثمرة عمل ومؤازرة اشتركت فيهما الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها التي ناقش رؤساؤها التنفيذيون
وإدارتها العليا إعادة التنظيم في أثناء اجتماعاتهم في روما ونيويورك؛ وقال إنه سيثير طلب وكاالت روما بعقد حلقة تدارس
مشتركة بشأن اإلصالح في اجتماع من هذه االجتماعات.

-26

ويعمل ب

وشركاؤه ،وال سيما مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)،

على إعداد موقف مشترك بشأن دور المنسقين المقيمين في االستجابات اإلنسانية الذي يُرجح أن يتباين تباين السياقات .وال يزال
النقاش جاريا في منظومة األمم المتحدة وبين الدول األعضاء بشأن هذه المسألة ومسائل كثيرة غيرها تتعلق بالمقترحات ذات
الصلة بنظام المنسق المقيم ،ومن بينها خطوط اإلبالغ ،والتمويل ،وضرورة تحقيق التوافق بين الملكية الوطنية لألنشطة اإلنمائية
واستقالل المنسقين المقيمين .وفي النهاية ،سيعتمد أثر تدابير اإلصالح التي اعتمدت في نهاية المطاف على كيفية تنفيذها ،بما
في ذلك مدى االستفادة في التنفيذ من التجربة في الميدان وتكيُّفها مع الظروف الخاصة في كل حالة.
-27

وستنبني مساهمات ب

في أُطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية على النتائج التي ستسفر عنها عمليات االستعراض

االستراتيجي بشأن القضاء على الجوع وسواها من عمليات التقدير التي استعان بها ب
القُطرية .وفي مضمار آثار اإلصالح على الصعيد اإلقليمي ،أصبح مديرو ب
لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية .و لب

في إعداد خططه االستراتيجية

اإلقليميون أعضاء في الفرق اإلقليمية

عالقات شتى بهذه الفرق ،وكذلك مع اللجان اإلقليمية ،في مختلف المناطق ،وهو

يعتزم استعراض مكاتبه اإلقليمية في ضوء إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة.
-28

ولئن كان لدى األمانة بعض التحفظات على جوانب من مقترح تقاسم المرافق ،فإنها تدرك قيمة تقاسم مكتب الدعم وسواه من
الخدمات كوسيلة لزيادة الكفاءة .وسبق لألمانة أن أبرمت اتفاقات مع وكاالت أخرى لهذا الغرض .وتكتسي الحاجة إلى أن
تعترف الوكاالت بمعايير كل منها ونُظمها أهمية كبيرة في تقاسم المرافق والخدمات .وترى األمانة في المقترح الداعي إلى أن
تصبح أماكن األمم المتحدة مشتركة في  50في المائة من البلدان بحلول عام  2021مسعى طموحا.
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وعرضت األمانة أن تُجري مشاورات غير رسمية تتناول جوانب من اإلصالح ،من بينها أنشطة اللجنة التوجيهية المشتركة
الجديدة في عملية الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية .وشارك ب

برمته في اإلصالح مشاركة شملت أفرقة عاملة

مواضيعية شتى تتولى جمع المعلومات عن المخاوف والمسائل الرئيسية وتقديم تحديثات منتظمة تضمنت تعقيبات المكاتب
القطرية واإلقليمية.

ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
-30

قدَّم المدير اإلقليمي عرضا عاما لعمل ب

في غرب أفريقيا ،فقال َّ
إن المنطقة تعاني من مستويات عالية من انعدام األمن

الذي تزيده صدمات المناخ والتحديات الهيكلية والبيئية استعارا .ويتسبب انعدام األمن في حوض بحيرة تشاد وجمهورية أفريقيا
الوسطى في انعدام األمن الغذائي .وتجاوز عدد النازحين في المنطقة  3.7مليون شخص ،من بينهم أكثر من  2.4مليون فروا
من تمرد بوكو حرام وأزيد من  1.2مليون من جمهورية أفريقيا الوسطى .وفي عام  ،2017قدَّم ب

الغذاء والنقد والدعم

التغذوي ألكثر من  10ماليين شخص من أصل  15مليون شخص يُقدَّر أنهم بحاجة إلى المساعدة الغذائية.
-31

في عام  2017في درء المجاعة في شمال شرق نيجيريا .بيد أن إعالن حالة طوارئ من المستوى

وساعدت عمليات ب

الثالث ال يزال ساريا .وإذا لم تتوفر المساعدة الغذائية المستمرة ،فقد يصبح  3.7مليون شخص عرضة النعدام األمن الغذائي
خالل موسم الجدب المقبل.
-32

في تضمين التغذية في برامجه في غرب أفريقيا ،وال سيما في حالة التغذية المدرسية .وزيدت

وفي عام  ،2017أفلح ب

التحويالت القائمة على النقد من  48مليون إلى  116مليون دوالر أمريكي وحدثت زيادة في المشتريات المحلية .وسيثابر المكتب
اإلقليمي على التركيز على تمكين المرأة وإقامة الشراكات.
-33

وتشير تقديرات انعدام األمن الغذائي لعام  2018في هذه المنطقة إلى أن أكثر من  15مليون شخص سيكونون بحاجة للمساعدة،
من بينهم أكثر من مليونين في جمهورية أفريقيا الوسطى ،أ َّما في الساحل ،فيُتوقَّع أن يبلغ عدد من سيكونون عرضة النعدام
األمن الغذائي  4.2مليون أثناء موسم الجدب ،إذ أن شح األمطار قلَّل اإلنتاجية الزراعية .ويُتوقع أن يزداد هذا العدد فيبلغ 7
ماليين شخص .وبجانب الوجبات المدرسية والموظفين المحلين ،ستشمل أولويات ب

االستجابة العاجلة في الساحل لموسم

جدب مبكر وممتد؛ واستجابة في األجل الطويل لبناء القدرة على الصمود في الساحل ،وتوسيع نطاق االستجابة في جمهورية
أفريقيا الوسطى؛ والحفاظ على مستويات المساعدة في شمال شرق نيجيريا.
قط

لك ي ون ( – 2012نتصف  ،)2017ورد إلد رة عليه ( ( )2018/EB.1/3لنظ )

تق

وجز عن تقييم ح فظ

-34

قامت مديرة مكتب التقييم بتقديم التقييم الذي جاء إيجابيا بوجه عام .بيد أن فرصا سنحت التباع نهج متكامل بين الوكاالت التي
تتخذ من روما مقرا لها وتحقيق التآزر بينها لم تُغتنم ،وكان التحليل الجنساني المالئم للسياق وتكييف االتصاالت مع احتياجات
مختلف المستخدمين محدودين .وأوصى التقرير بتعزيز التحول في التغذية والتوجه نحو نهج متكامل للوقاية؛ وتوسيع نطاق
التحويالت القائمة على النقد؛ وتوطيد عرى التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها؛ ومواصلة التركيز على المنطقتين
الشمالية والشرقية والتوجه شيئا فشيئا إلى جانب ذلك نحو اإلنعاش المبكر؛ وإعداد استراتيجية لتضمين البعد الجنساني في
البرمجة؛ ومن َهجة إطار اتصاالت فعال؛ ودعم تنمية القدرات الوطنية في مضمار رصد األمن الغذائي واإلنذار المبكر
واالستجابة.

-35

وقبلت اإلدارة التوصيات جميعا .وسيعالج تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية كثيرا منها بتوسيع نطاق التحويالت القائمة على
النقد ،واتباع نهج متكامل حيال االتصاالت ،وتعزيز التحليل الجنساني ،والتوجه شيئا فشيئا نحو أنشطة اإلنعاش والشروع في
بناء القدرات الوطنية بوتيرة يُتفق عليها مع الحكومة .وسيُوضع جدول زمني للعمل بشأن التحليل الجنساني وسيُطلع المجلس
عليه بعد التشاور مع المكتب القُطري.
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ورحب أعضاء المجلس بالتقرير وأشادوا بالعمليات المجدية الحسنة االستهداف والتوقيت التي أجراها ب

في الكاميرون.

وأشاروا إلى َّ
أن النقص في التمويل قد حدَّ من برامج التغذية المدرسية وأبرزوا أهمية التعاون مع اليونيسف في الجهود المبذولة
لمواجهة سوء التغذية بين األطفال.
-37

وشدَّد أعضاء المجلس على ضرورة زيادة تمكين المرأة اقتصاديا من خالل حصائل قابلة للقياس وطالبوا بجدول زمني لتضمين
المساواة بين الجنسين في البرمجة وربط المدارس بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،تعزيزا لسبل كسب العيش المحلية.
والتمس أعضاء المجلس تزويدهم بمزيد من المعلومات عن الكيفية التي ستُض َّمن بها أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية في
أنشطة الوكاالت الشريكة.

-38

وتساءل بعض أعضاء المجلس عن سداد توقيت التقييم ،مشيرين إلى أن نتائجه كان يمكن أن يُستعان بها في صياغة الخطة
االستراتيجية القطرية .واستفسر أحد األعضاء عن سبب إحجام التقييم عن تقييم المكتب القطري والحافظة.

-39

وأوضحت مديرة مكتب التقييم أن هدف التقييم تمثَّل في االستعانة به في تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية وفي تقييم التعاون
بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها .وستتضمن جميع الخطط االستراتيجية القطرية في سنواتها النهائية تقييما للحافظة
القطرية يُستعان به في البرمجة في المستقبل ،وعموما قالت إن تقييمات الحافظة القطرية ستفيد في إعداد الخطط االستراتيجية
القطرية .وقد أجرى التقييم تقييما لجودة اتخاذ القرارات في المكتب القطري وتحليل العوامل التي تُعزى إليها النتائج.

تق ر
تق

تقييم
تج ي

عن تقيي ت

ر

ث

ب

ف

تغ

ف

سي ق ت إل س ي ف

نطق

س حل ،ورد إلد رة عليه

( ( )2018/EB.1/4لنظ (
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قدَّمت مديرة مكتب التقييم التقرير التجميعي ،وعرضت نتائجه اإليجابية إلى ح ٍد بعيد ،بما في ذلك أن النُهج ال ُمج َّمعة حققت
مستوى أفضل من األمن الغذائي والحصائل التغذوية في تشاد ،والنيجر ،والسودان ،ومالي .وتأثر النجاح بمستوى التعاون مع
الشركاء والجمع بين التدخالت .و ُخلِّص إلى َّ
أن ثمة حاجة إلى بيانات أكثر وثوقا وأيسر مناال وقابلية للمقارنة يُستعان بها في
التخطيط لنُهج فعالة.

-41

ورحبت مديرة شعبة التغذية بالنتائج التي ستساعد في تحسين جودة البرمجة والتعويل على تنفيذ السياسة التغذوية .وساهمت
الدروس في األدلة العالمية للتغذية وأثبتت َّ
أن برمجة ب

للعالج والوقاية كانت ناجحة بفضل استخدام الصيغة السديدة.

جار في دعم المكاتب القطرية في تنفيذ النتائج ،والتركيز على أهمية تعزيز الشراكات ،وربط جهود األجل القصير
والعمل ٍ
بجهود األجل الطويل ،والجمع بين مختلف البرامج ،وتقريب الخدمات قدر اإلمكان من السكان وجمع معلومات أفضل عن
الرصد والتكاليف واستخدامها.
-42

وأشاد أعضاء المجلس بالتقرير وأشاروا إلى قيمة التقييمات المعقدة .وقالوا َّ
إن ثمة حاجة لتحسين بيانات التكلفة والرصد والعمل
عن كثب مع الشركاء في مجال التغذية .ورأوا َّ
أن من الضروري التركيز على المرأة والربط مع أصحاب الحيازات الصغيرة
لتوفير الغذاء الطازج ،وزيادة االهتمام بالتغذية في برامج التغذية المدرسية وتعزيز جهود تغيير السلوك.

-43

إن التوصيات شديدة العمومَّ ،
وقال بعض األعضاء َّ
وأن عمليات التقدير في المستقبل ينبغي أن تبحث عن سبل لتحقيق الفعالية
القصوى – رغم القيود المالية وانعدام االستقرار – في نطاق مسؤوليات الحكومات .وكان هناك توافق في اآلراء على أ َّن
التدخالت ينبغي أن تكون مستدامة ،وقابلة للقياس ،وتتناسب مع السياق المحلي .وذُكر أيضا أن هناك حاجة إلى مزيد من
االستثمار في البحوث التشغيلية التي تهدف إلى الوقاية بدال من العالج وإلى المزيد من األدلة على أثر تدخالت ب

وكذلك

الظروف التي نُفذت فيها.
-44

وشكرت مديرة مكتب التقييم األعضاء على ما أبدوه من تعليقات ستساعد في تصميم عمليات التقييم المقبلة؛ إذ َّ
أن هناك حاجة
لمزيد من األدلة عن األعمال الناجحة في الساحل .وصدر عن كل دراسة تقرير يقدم معلومات أكثر تفصيال .ويُعكف على وضع
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استراتيجية لتنسيق عمليات تقييم األثر ومعالجة الكفاءة في التكاليف .ولئن كان من العسير تقييم أثر تدخالت تغيير السلوك ،فإن
الدراسات العشوائية القائمة على االختبار قد جعلت ذلك ممكنا.
-45

واتفقت مديرة شعبة التغذية مع تعليقات األعضاء ،وسلَّمت بالحاجة إلى مجموعة من النُهج تتناسب مع الظروف المحلية لمعالجة
سوء التغذية .وتظل المساواة بين الجنسين والشراكات تحظى باألولوية ،و ب

يتقبل جميع النُهج الممكنة لتحسين النُظم

الغذائية ،سواء من خالل الغذاء ،أو التحويالت القائمة على النقد ،والمياه ،وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ،أو
عاقد العزم على أن يكون قوة ابتكارية تؤدي إلى إعداد حلول جديدة.

غيرها من التدخالت .و ب

س ئل أخ ى
تق
-46

شفوي عن ز رة

يد ي

ت قم ه

()2018/EB.1/5

جلس تنفي ي لب

ريثما يكتمل إعداد تقرير مكتوب ،قدم أربعة من ممثلي القوائم الست الذين شاركوا في الزيارة ،ومن بينهم قائد الفريق ،عرضا
وجيزا للمجلس عن زيارتهم إلى مالي ولثالثة بلدان تضررت من أزمة اإليبوال في عام  2014في غرب أفريقيا وهي غينيا
وليبيريا وسيراليون .وخالل الزيارة التي دامت من  18إلى  28تشرين الثاني/نوفمبر  ،2017الحظ المشاركون أعمال اإلنعاش
التي تضطلع بها الحكومات و ب
وتنفيذ برامج ب
ب

-47

ضعت لمنع عودة ظهور الفيروس؛
منذ األزمة ،بما في ذلك السياسات والهياكل التي ُو ِّ

للقضاء على الفقر في هذه البلدان؛ والتحديات التي يواجهها المستفيدون في المنطقة؛ وفعالية عمل

مع الشركاء.
من الحكومات واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمانحين

وفضال عن ممثلي شركاء ب

الرئيسيين ،التقى فريق المجلس بالمستفيدين خالل زيارات لمراكز العالج النهارية ومراكز األمومة والطفولة التي يضطلع فيها
ب

بأنشطة ،ولمواقع مشاريع المساعدة الغذائية وبرامج إدرار الدخل .وفي مالي ،زار الفريق مركز تشغيل خدمات األمم

المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية التي يتولى ب

قيادتها؛ وشدد كال الحكومات والسكان على جدوى الخدمات الجوية

في الوصول إلى السكان في المناطق النائية.
-48

وتأثر أعضاء الفريق من محادثاتهم مع المستفيدين ،وكثير منهم من النساء واألطفال الذين فقدوا معيليهم ،وأعربوا عن تقديرهم
لعمليات توزيع األغذية التي قام بها ب

أثناء األزمة .وقد توقفت عمليات التوزيع هذه النعدام التمويل ،وناشد فريق المجلس

المانحين زيادة دعمهم ألنشطة بناء القدرة على الصمود وتعزيز سبل كسب العيش للناجين من األزمات .ودُعي أيضا إلى
مواصلة برامج التغذية المدرسية لصالح كل هذه البلدان األربعة ،تعزيزا للمواظبة على الدراسة ،وال سيما في صفوف البنات.
-49

والحظ الفريق َّ
أن مساعدة ب

الغذائية قد َّ
عززت ،فضال عن إنقاذ األرواح ،اتباع ممارسات أفضل في األسر في مجال

الصحة والنظافة الصحية ،وساعدت في منع انتشار اإليبوال بتمكين األفراد من البقاء في مجتمعاتهم المحلية األصلية وتخفيف
وطأة الوصم بين الناجين من المرض .واستفاد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من األسواق التي وفرها ب
لمنتجاتهم.
-50

وبعد العرض ،اعتمد المجلس قرارا يعرب فيه عن تقديره للعرض الوجيز ،ويفيد بأنه يتطلع إلى تلقي التقرير المكتوب في دورته
السنوية لعام .2018

ت يين خ س

ن أعض ء

جلس تنفي ي ف

ف ق الختي ر

ن

ت يين ثالث

ن أعض ء جن

ج

حس ت

( ( )2018/EB.1/6ل و فق )
-51

وافق المجلس ،عمال بقرار اعتمده في دورته العادية الثانية لعام  ،2017على تعيين خمسة من أعضاء المجلس – عضو واحد
من كل قائمة – أعضاء في فريق اختيار أُنيط به تقديم توصيات للمجلس بشأن المترشحين لملء ثالثة مناصب شاغرة في لجنة
مراجعة الحسابات ناشئة عن انتهاء مدد عمل ثالثة أعضاء حاليين .وسيبدأ الفريق عمله في آذار/مارس  2018ويقدم تقريرا
بتوصياته إلى المجلس في دورته السنوية لعام .2018
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زر ع ف ج هور كور
أعلن وزير الزراعة في جمهورية كوريا أن حكومته تقدم لب

مساهمة مقدارها  50 000طن من األرز ،وأعرب عن أمله

ق للمعونة الدولية ،بما فيها المساعدة الغذائية
بأن تكون خطوة في طريق الحد من الجوع والفقر في العالم .وقد انتقل بلده من متل ٍ
من ب

 ،إلى بلد مانح يتبوأ اقتصاده المرتبة الحادية عشرة بين أكبر االقتصادات في العالم ،مظهرا على نح ٍو جلي ما يمكن

أن تحققه المساعدة الدولية .وتعتزم حكومة بلده تعزيز تعاونها مع ب

والمنظمات الدولية األخرى وتقاسم درايتها الزراعية

والتكنولوجية مع بلدان أخرى .وشكر الرئيس نيابة عن المجلس جمهورية كوريا على مساهمتها السخية .وأشار المدير التنفيذي
إلى َّ
أن تلك أكبر مساهمة يقدمها هذا البلد ،وتبلغ قيمتها  42.5مليون دوالر.

س ئل تسيي و إلد رة
د خلي شأن

تحد ث عن توجيه ت ب

ض ق ت و تح ش جنس وإس ءة ست ل سلط ( ( )2018/EB.1/7لنظ )

-53

نُوقِّش البند من جدول األعمال في اجتماع مغلق.

-54

وشكرت األمانة أعضاء المجلس على تشجيعهم ومساندتهم لجهود معالجة مخاطر المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال
السلطة في ب

 ،مؤكدة َّ
أن كل التقارير الرسمية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة تخضع

للتحقيق ويُبتُّ في أمرها .بيد أن اإلدارة تعترف بأن اإلبالغ عن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة قد يكون
قاصرا .ويمثل مشروع التوجيه المحدث الصادر عن المدير التنفيذي بشأن الحماية من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة
استعمال السلطة والتمييز الذي ُو ِّزع على هيئة المكتب في  23شباط/فبراير خطوة مهمة في إرساء ثقافة تغيير تمس الحاجة
أن الشوط ال يزال طويال حتى يمكن التحقق من َّ
برمته .بيد َّ
أن الضحايا يتمتعون بالحماية وأن الجناة يتلقون
إليها في ب
جزاءهم.
-55

وسيُيس ُِّر التوجيه الجديد اتخاذ تدابير حيال المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة بإلغاء القيد الزمني لإلبالغ
عن الحاالت ،بحيث يمكن تقديم البالغ بعد انتهاء مدة خدمة صاحب الشكوى في ب

؛ والسماح باتخاذ تدابير استنادا إلى

تقارير غير رسمية ع َّما يُحتمل حدوثه من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة ،بما في ذلك التقارير التي
تقدمها أطراف ثالثة والتقارير المقدمة بدون أسماء ،وإضافة الحماية من التمييز إلى التوجيه ،وتعزيز الحماية من االنتقام بسبب
اإلبالغ عن الحاالت المحتملة؛ وتحسين دعم الضحايا طبيا ونفسانيا.
-56

وستُشرف لجنة توجيهية مشتركة بين ال ُ
شعب على مستوى المديرين على تنفيذ التوجيه وستتمتع بسلطة اتخاذ تدابير حماية عاجلة
تشمل إيقاف مرتكبي المخالفات عن العمل مؤقتا وهم قيد التحقيق .وكلَّف المدير التنفيذي أيضا فريقا من الخبراء الخارجيين
باستعراض موقف ب

من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتوصية بأفضل الممارسات .وتُعمم

رسائل بشأن هذه المسألة في جميع أنحاء ب

ويُطلب من جميع الموظفين تكرار التدريب اإللزامي بشأن المضايقات

والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة ،ويراعى التدريب في تقييم أداء كل موظف .ونائب المدير التنفيذي عضو في الفريق
العامل التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق الذي يتولى إعداد سياسة األمم المتحدة حيال
التحرش الجنسي.
-57

وقُدِّم بيان مشترك بين القوائم يعيد التأكيد على التزام المجلس بكفالة بيئة آمنة للجميع ،ويثني على المدير التنفيذي على تصميمه
على غرس ثقافة عدم التسامح مطلقا مع المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة ،ويحث ب

على توخي

الصرامة في نهجه لحماية الموظفين والمستفيدين مع توفير الحماية في اآلن ذاته لحقوق األشخاص الذين يخضعون للتحقيق.
وسيستوثق ب
-58

أيضا من التزام جميع شركائه والمنظمات المنتسبة إليه بالتوجيه ،بما في ذلك في األفرقة القطرية اإلنسانية.

ودعا المجلس األمانة ألن تكفل إحاطة جميع موظفي ب

في العالم بأسره بمقتضيات التوجيه وبتدابير الوقاية المتاحة وأن

تُبقي المجلس على علم بجميع التطورات بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة ،ويشمل ذلك جميع حاالت
التصرف المثبتة من هذا القبيل.
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وطلب أعضاء المجلس أيضا تحديثات منتظمة عن تنفيذ اإلدارة توصيات أمين المظالم وفريق الخبراء الخارجيين الذي سيكلفه
المدير التنفيذي .وذكر األعضاء موضوعات تستدعي مزيدا من النظر في دورات المجلس المقبلة ،من بينها تقارير وسائط
اإلعالم في اآلونة األخيرة؛ والمبادرة الدولية بشأن "الدعوة إلى العمل من أجل الحماية من العنف الجنساني في حاالت
الطوارئ"؛ والتحديات بشأن التحقق من التزام الشركاء في الميدان بالتوجيه؛ ودور شعبة رفاه الموظفين في ب

في نشر

التوجيه واإلشراف على تنفيذه؛ والفريق العامل المشترك بين المجلس واألمانة المقترح إنشاؤه بشأن المضايقات والتحرش
الجنسي وإساءة استعمال السلطة.
-60

وفي معرض رد األمانة على ما ُ
ط ِّرح من أسئلة ،أبرزت معالم ما تعتزم اتخاذه من تدابير وحمالت إعالمية للوصول إلى جميع
موظفي ب

 .وستُناقش اختصاصات الفريق المشترك بين المجلس واألمانة مع هيئة المكتب بغية وضع الصيغة النهائية لها

على وجه السرعة .وتعزيزا لحماية المستفيدين في االستجابة لألزمة السورية ،أنشأ ب

وشركاؤه ،في عام  ،2017خطا

ساخنا لإلبالغ عن الحوادث.
-61

ورحب الرئيس باقتراح أعضاء المجلس بأن ت ُ ِّعدَّ األمانة بيانا صحفيا عن االلتزام المشترك للمجلس واإلدارة بدعم جهود ب
من أجل الحماية من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة.

تق ر وحدة تفتيش
-62

شت ك ذ ت صل

ل ب

( ( )2018/EB.1/8لنظ )

قدمت األمانة تقارير وحدة التفتيش المشتركة لعام  2017المتعلقة بعمل ب

 .وأخذت األمانة علما بأن ب

أحرز ،في

استعراض أجرته وحدة التفتيش المشتركة لمتابعة تقارير الوحدة وتوصياتها ،أعلى درجة ممكنة بفضل النضج الذي اتسمت به
نُهجه للمتابعة؛ وأبرز االستعراض أيضا أفضل ممارسات ب

 ،ومن بينها متابعة التوصيات حتى تنفيذها التام؛ وتعيين

جهة تنسيق إلبالغ اإلدارة العليا؛ والتواصل المباشر مع المجلس بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة المعروضة على
المجلس التخاذ إجراءات بشأنها .وتضمن مشروع القرار تأييد المجلس لالستجابات للتوصيات المقدمة للهيئات التشريعية في
مالحق الوثيقة  .WFP/EB.1/2018/8-Bوخالل عام  ،2017أصدرت وحدة التفتيش المشتركة ثمانية تقارير جديدة وتابعت
األمانة  51توصية وأنهت  78( 40في المائة) منها ،محققة أعلى معدل إتمام بلغه ب
-63

وأشاد أعضاء المجلس بمعدل النضج الذي حققه ب

على اإلطالق.

في استعراض وحدة التفتيش المشتركة وطلب توضيحات بشأن بعض

االستجابات للتوصيات.
-64

وردا على أسئلة المجلس ،أشارت األمانة إلى َّ
أن الشرط القاضي بأن يحجز الموظفون للسفر جوا قبل  14يوما على األقل ينطبق
على السفر ألنشطة معدة سلفا ال على حاالت الطوارئ .وسيخضع تنفيذ هذه السياسة للرصد طوال عام  .2018واستعان ب
بنظام األمم المتحدة إلدارة األمن في إدارة مسائل السالمة واألمن مع الحكومات المضيفة .وأشارت األمانة إلى أن مكتب المفتش
العام تلقى زيادة في الميزانية لعام  ،2018وأكدت أنَّها تستكشف طرائق تمويل عمليات المراجعة من ميزانيات المشاريع.
وأشارت األمانة إلى أن القرار المتعلق بجعل استعراضات المانحين علنية يعود إلى المانحين ،ذاكرة أن ب

بحاجة إلى أن

يتفق مع المانحين على آليات ضمان الجودة ألغراض اإلعالم عن استعراضات المانحين في المجال العام.

ح فظ إلقلي ي ش ق ووسط أف قي
-65

لفت المدير اإلقليمي باإلنابة االنتباه إلى األمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت في اآلونة األخيرة وإلى الحصاد الجيد الذي جعل
الغذاء متاحا بدرجة أكبر .بيد أنَّه حذَّر من َّ
أن  23مليون شخص ال يزالون يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وال سيما في إثيوبيا
والصومال ،ومن أن تدفق الالجئين ال يزال مستمرا نتيجة للنزاعات والجفاف وتباطؤ االقتصاد.

-66

وفي جنوب السودان ،يُرجح أن يرتفع عدد من يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد من  5.3مليون إلى  7ماليين في موسم
يوليو /تموز المجدب .ويوسِّع ب

نطاق أنشطته ،بيد َّ
أن ثمة حاجة إلى تمويل عاجل مقداره  340مليون دوالر لدعم

التخزين المسبق لـكمية من األغذية تبلغ  140 000طن قبل موسم األمطار المقبل .وأعاق النزاع وانعدام األمن وصول المساعدة
اإلنسانية وهدَّد سالمة الموظفين .ويقتضي األمر توفير تمويل منتظم تفاديا لتفاقم الموقف.
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وأدى الجفاف في كينيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء مما أثَّر سلبا على األمن الغذائي .ويقدم ب

المساعدة لبناء قدرات المؤسسات

الوطنية ،تمكينا للحكومة من إعداد برامجها لألمن الغذائي والتغذية والتصدي للجفاف ،ومن بينها عنصر يتعلق بالتحويالت
القائمة على النقد .وفي الصومال ،بلغ  2.2مليون شخص مستوى األزمة (المستوى  3من التصنيف المتكامل لمراحل األمن
الغذائي) وهناك  500 000شخص في مستوى حاالت الطوارئ (المستوى  4من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي).
وأضحت الوتيرة العالية من الجفاف واألمطار الشحيحة "الوضع الطبيعي الجديد" في القرن األفريقي بمجمله .وربطت مساعدة
ب

الغذائية والتغذوية المخطط لها لإلغاثة في حاالت الطوارئ بالقدرة على الصمود في األجل الطويل – وهو جهد يتجلى

بشكل متزايد في الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة في المنطقة التي يغطيها المكتب اإلقليمي.
ويعاني  50في المائة من األطفال في بوروندي من سوء التغذية وما برح عدد الالجئين والعائدين البورونديين المحتاجين
للمساعدة يزداد .وبلغ عدد الالجئين في منطقة البحيرات الكبرى  5.2مليون شخص ،تستضيف أوغندا نسبة  50في المائة منهم.
 ،فقُلِّصت الحصة الغذائية بنسبة  25في المائة لالجئين
وأعاق النقص في التمويل البالغ  132مليون دوالر مساعدة ب
الذين يثيرون الشغب في رواندا .وشكر المدير اإلقليمي باإلنابة المانحين لدعمهم وحث اآلخرين على المساهمة في تضييق
فجوات التمويل إلى أدنى حد.
خط الست تيجي
-68

قط

ؤقت بورو دي ( ( )2018/EB.1/9( )2020-2018ل و فق )

شددت المديرة القطرية على أن بوروندي غدت "أزمة منسية" رغم أنها من أفقر البلدان في العالم ومن أكثرها تضررا من سوء
التغذية المزمن ،وأوضحت أن ب

يعتزم بموجب الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة تعزيز الشراكات ،وزيادة الوجبات

المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية ،ومواصلة تخفيض معدالت التسرب في المدارس ،ومساعدة األطفال على الحصول
على وجبة واحدة على األقل في اليوم ،والعمل بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف ،على تغيير السلوك حيال
التغذية ،وتنظيم األسرة ،والنظافة الصحية ،معالجا بذلك بعض األسباب الجذرية التي يُعزى إليها سوء التغذية .ويعتزم ب
أيضا زيادة الدعم المقدم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،ونسبة األغذية المشتراة محليا ،وتمتين الرابطة مع أنشطة
إنشاء األصول وكسب العيش ،في إطار شراكة وطيدة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة ،والعمل
على تقوية األغذية مع القطاع الخاص.
-69

وأشاد أعضاء المجلس بالخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة بصفتها منصة متعددة القطاعات للمساعدة الغذائية والتغذوية
مكون المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول من تنوع سبل كسب العيش ويقوي القدرة على
والقدرة على الصمود .وسيعزز ِّ
الصمود ،ولكن أثير السؤال عن الكيفية التي ستُعالج بها اآلثار السلبية المحتملة على النساء واألطفال .وأعرب أعضاء المجلس
أيضا عن قلقهم من فقدان المرأة للمكانة االجتماعية وتعرضها للعنف الجنساني .وتشمل التحديات األخرى انعدام األمن ،وسوء
حالة الطرق ،ومحدودية المساعدة الدولية ،وقصور الحصول على الخدمات ،وخطر األوبئة ،وكثرة أعداد الالجئين والعائدين،
وانخفاض مستوى اإلنتاج الغذائي وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي.

-70

على مواصلة عمله مع اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بغية القضاء على
وحث المجلس ب
استراتيجيات التكيف السلبية ،ووافق على التعاون مع مركز البرازيل لالمتياز بشأن الحماية االجتماعية .وأُشيد أيضا بدعم
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة شأنه في ذلك شأن الجمع بين االستجابة في حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود
والتركيز على التغذية واالعتبارات الجنسانية.

-71

وطلب أعضاء المجلس توضيحات بشأن تقسيم العمل في شراكات الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة وطلبوا من المكتب
القطري التركيز على تنمية القدرات بغية تحقيق الملكية الوطنية للبرامج الحقا .وأعرب أحد األعضاء عن قلقه من أن ميزانية
االستجابة لحاالت الطوارئ غير كافية لتغطية االستجابات للتطورات غير المخطط لها ،مشيرا على سبيل المثال إلى الزيادة
المتوقعة في عدد الالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

-72

ين إلى َّ
أن تقسيم العمل
وشكرت المديرة القطرية ونائب المدير التنفيذي أعضاء المجلس على ما أبدوه من مالحظات ،مشير ِّ
يعتمد على قدرات الشركاء ،والموارد ،والقيمة المضافة .وأشارا إلى أن نطاق الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة يمليه حجم
التمويل وأنه يمكن توسيع نطاقها إذا توفرت المزيد من األموال ،وأنه في حالة حدوث أزمة غير متوقعة ،يمكن أن ينقح المدير
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ضعت
التنفيذي الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لالستجابة لتلك األزمة بموجب السلطة المفوضة إليه من المجلس .وقد ُو ِّ
خطط تسليم المسؤولية عن التغذية المدرسية ويجري تطويرها مع الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق باستراتيجية وطنية
لتقوية األغذية ،وتم تكييف برنامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول على نحو يكفل استفادة النساء واألطفال استفادة تامة.

ح فظ إلقلي ي
-73

كرب

ك التيني و بح

قال المدير اإلقليمي َّ
إن الحماية االجتماعية المتضمنة لمكونات االستجابة لحاالت الطوارئ واألمن الغذائي والتغذوي تمثل لب
عمل ب

في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .وقد أثبتت القيمة المضافة التي يحققها هذا الجمع في دومينيكا حيث حافظ

برنامج للتحويالت القائمة على النقد على األمن الغذائي والتغذوي بعد اإلعصار األخير حتى دون حضور لب

في هذا

مع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز البنى التحتية للزراعة ومصائد األسماك وأنشأ شراكة مع شركة
البلد .ويتعاون ب
إيريكسون لتطوير بنى االتصاالت التحتية والنظم القائمة على الطائرات المسيَّرة لمسح المناطق المعرضة للكوارث .وأُنشِّئ
صندوق استئماني متعدد المانحين لتقديم الدعم التقني للوكالة الكاريبية إلدارة الطوارئ في حاالت الكوارث في مضمار الحماية
االجتماعية المستجيبة للصدمات ،ونظم اإلنذار المبكر ،والقدرة على الصمود ،وسلسلة اإلمداد ،وإدارة المعرفة ،على سبيل
المثال ال الحصر .وأُدرجت المساواة بين الجنسين في صلب جميع البرامج في المنطقة ،مع التركيز على المزارعات صاحبات
الحيازات الصغيرة وتعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصاديا بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية
ووقِّع على اتفاقات جديدة تتعلق بتعاون المنظمات التي تتخذ من روما مقرا له في كولومبيا وغواتيماال وهايتي .وتمثِّل
الزراعيةُ .
حماية المستفيدين والفئات الضعيفة مكونا من مكونات البرامج في المناطق التي يسود فيها العنف والنزاع.
-74

وأعرب أعضاء المجلس عن رضاهم من َّ
أن أنشطة األمن الغذائي والتغذوي ستخفف من وطأة آثار األزمات عن طريق تعزيز
سياسات الغذاء والتغذية الوطنية وبالتالي بناء قدرة وطنية على الصمود .وأوصى أعضاء المجلس بأن يشكِّل التكافؤ بين الجنسين
هدفا في البرامج الجديدة وحثوا ب

على االهتمام بمسائل عدم المساواة والتمييز بوسائل من بينها تبادل الخبرات وأفضل

الممارسات مع الوكاالت األخرى .وأعرب بعض األعضاء عن انشغالهم بسبب ازدياد األدلة على العبء المزدوج لنقص التغذية
والسمنة ،وأوصوا بتناول هذه المسألة في سياق أهداف أنماط الحياة الصحية لخطة عام  2030من خالل برنامج متكامل طويل
األجل لتحسين الصحة والتغذية في المناطق الحضرية والريفية .وأشير أيضا إلى أن األحداث المناخية تؤثر تأثيرا عميقا على
التغذية ،مما يجعل دور ب

فيما يتعلق بتغير المناخ وجهوده المبذولة لتزويد المجتمعات المحلية باألدوات الالزمة الستخدام

الموارد الطبيعية بشكل مستدام بالغ األهمية.
-75

وأكد المدير اإلقليمي ألعضاء المجلس أنَّه سيراعي توصياتهم.

خط الست تيجي
-76

قط

هندور س ( ( )2018/EB.1/10( )2021-2018ل و فق )

قالت المديرة القطرية َّ
إن الخطة االستراتيجية القطرية قدمت الدعم للحكومة في تنفيذ برامج الحماية االجتماعية الوطنية وأعدت
استراتيجيات تهدف إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم  .2ويجب معالجة جوع األطفال المزمن والموسمي بإنشاء نظام
وطني للغذاء والتغذية يشمل المساواة الجنسانية .وتشمل الحصيلة االستراتيجية رقم  5نهجا مبتكرا للقضاء على الجوع من خالل
الشراكات واالتصاالت والدعوة .وينصب تركيز الخطة االستراتيجية القطرية على المساواة بين الجنسين والتغذية والحماية
األولوية لتمكين المرأة .ويعتمد تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية على الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة
مكون التغذية المدرسية تدريجيا للحكومة وسيصبح المركزيا حتى تغدو
الوطنية وفي القطاع الخاص .وست ُس َّلم المسؤولية عن ِّ
األغذية الطازجة المنتجة محليا أساسا َ للوجبات المنزلية.

-77

والحظ أعضاء المجلس أن العنف وانعدام األمن أديا إلى ارتفاع مستويات الهجرة ،فأعربوا عن تأييدهم للخطط الرامية لتحقيق
الكفاءة القصوى في نُظم األمن الغذائي والتغذوي ،وهو مجال ستؤدي فيه الخطة االستراتيجية القطرية دورا مهما ،بوسائل من
بينها التحويالت القائمة على النقد ،وعمليات توزيع المواد العينية ،وأنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول .وأبدى
أعضاء المجلس موافقتهم على تشجيع ملكية مجتمعات المستفيدين المحلية لألصول والبرامج ،وأوصوا بأن تتضمن األنشطة
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َّ
وحث بعض أعضاء المجلس ب
ذات الصلة الشواغل الجنسانية.

على التثبت من تنسيق األنشطة مع الشركاء من أجل

تعظيم أوجه التآزر وتفادي االزدواجية .وأيَّد األعضاء المقترحات الرامية إلى قيام المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
بزيادة اإلنتاج ،وتقديم الدعم التغذوي لألطفال وتشجيع تغيير السلوك نحو أنماط الحياة الصحية ،فضال عن فرص التعاون فيما
بين بلدان الجنوب ،على سبيل المثال بين شيلي وبيرو ومبادرة أمريكا الوسطى الخالية من الجوع في المكسيك .وحظيت
المقترحات المتعلقة بتعزيز القدرات ،بهدف ضمان تسليم المسؤولية إلى الحكومة والملكية الوطنية واستدامة البرامج والمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة ،بتأييد شديد شأنها شأن خطط التعاون في القطاع الخاص ،وال سيما فيما يتعلق بالتغذية ،والمأمول
أن تولد دروسا مفيدة لآلخرين.
-78

وشكرت المديرة القطرية والمدير اإلقليمي أعضاء المجلس على ما أبدوه من مالحظات ستؤخذ في الحسبان في تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية.

ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
-79

أفاد المدير اإلقليمي َّ
بأن بلدان المنطقة تتقيد بالجدول الزمني في نشر خارطة الطريق المتكاملة بحلول الفصل األول من عام
نجز أحد عشر استعراضا استراتيجيا ويُتوقَّع إجراء أول استعراضات الجيل الثاني (لكمبوديا والهند) في مارس/آذار.
 .2019وأ ُ ِّ
وسيُعدُّ تقرير تجميعي عن نتائج وتوصيات االستعراضات االستراتيجية في الفصل الثاني ،وسيُتاح ألعضاء المجلس االطالع
من َّ
أن خططه االستراتيجية القطرية تتسق مع خطط التنمية الوطنية ومع أطر

عليه في وقت الحق من العام .ويتحقق ب

عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية القطرية والخطط االستراتيجية للوكاالت األخرى.
-80

لحالة الطوارئ من المستوى الثالث في بنغالديش إلى أكثر من  670 000الجئ من خالل عمليات

ووصلت استجابة ب

التوزيع العام لألغذية؛ وتم التصدي لتحديات التغذية بالتغذية التكميلية الشاملة ،وثمة أدلة تشير إلى َّ
أن استخدام التحويالت القائمة
ُجمع ب
على النقد يعزز التنوع الغذائي .واستعدادا لمواجهة الرياح الموسمية ،ي ِّ

وشركاؤه الموارد في مشروعات هندسية

من قبيل تحسين الروابط الطرقية وإنشاء مستوطنات ونقاط توزيع جديدة .وفي شهر مارس/آذار ،سيُشرع في تنفيذ خطة األمم
المتحدة المشتركة المجددة لالستجابة لتلبية احتياجات الالجئين حتى نهاية العام.
-81

وتشمل التحديات في أفغانستان ازدياد التشرد بسبب استمرار النزاع ،وإعادة الالجئين من باكستان إلى موطنهم المقررة في
الفصل الثاني ،ومخاطر الجفاف التي يمكن أن يتضرر منها عدد يصل إلى مليون شخص .وستركز الخطة االستراتيجية القطرية
ألفغانستان المقرر عرضها في دورة المجلس السنوية لعام  2018على دور ب

في عملية الترابط بين مجاالت العمل

اإلنساني واإلنمائي والسالم.
-82

وأعاد أعضاء المجلس التأكيد على دعمهم لعمل ب

في هذه المنطقة المعرضة للكوارث .وأعربوا أيضا عن تطلعهم

لالطالع على الخطط االستراتيجية القطرية المتبقية في دورات المجلس المقبلة والحصول على مزيد من التفاصيل عن
استراتيجية ب

المقترحة للدول الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

تحد ث ش ل عن خط الست تيجي
-83

قط

ي

ر ( ( )2018/EB.1/11( )2022-2018لنظ )

بناء على طلب المجلس في دورته العادية الثانية لعام  ،2017قدمت األمانة تحديثا عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار
للفترة .2022-2018

-84

وأفاد المدير القطري َّ
بأن مساعدة ب

تصل إلى عدد أكبر من السكان في والية راخين يتراوح بين  40 000و50 000

شخص في أغسطس/آب  .2017غير َّ
أن عمليات تشرد السكان تتواصل ،إذ يدخل نحو  1 000شخص إلى بنغالديش كل أسبوع.
وأُجلت العودة إلى الوطن التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير /كانون الثاني بسبب شواغل تتعلق بالحماية وملكية األراضي
وحرية الحركة وجنسية العائدين ،وعما إن كانت عمليات العودة طوعية .وأدى تأخير الحصول على إذن لتوزيع أغذية ب
في فبراير/شباط إلى حرمان  50 000شخص من المساعدة المنقذة للحياة حتى األسبوع األول من مارس/آذار .ومن المقرر
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بصفة مؤقتة إيفاد بعثة تقدير األمن الغذائي والمحاصيل المشتركة بين ب

ومنظمة األغذية والزراعة في النصف الثاني

من شهر مارس/آذار.
-85

وشكر أعضاء المجلس ب

على عمله في ميانمار ولكنهم أشاروا إلى الشواغل المستمرة بشأن الوصول إلجراء عمليات

التقدير وتوزيع األغذية والرصد؛ والظروف التي ينبغي أن يُعاد فيها الالجئون إلى الوطن؛ وحاالت التأخير في إبرام االتفاقات
مع سلطات ميانمار ،بما في ذلك مذكرة التفاهم التي تشكل اإلطار القانوني لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية.
-86

وأشاد األعضاء بالنهج المنسق الذي يأخذ به ب

 ،وبتحديثه قوائم المستفيدين ،وتعزيز آليات التعليقات ،والتخلي عن

الممارسات التي تس َّهل التدليس المحتمل ،وتجريب القسائم اإللكترونية ،مشيرين إلى َّ
أن هذه اآلليات كان ينبغي إنشاؤها قبال،
وإلى َّ
أن ثمة مسائل جارية تتعلق بالرصد والتقييم وتقارير مستمرة عن ممارسات تدليسية يتبعها بها قادة مخيمات المشردين
داخليا وسلطات القرى المضيفة .وحثوا المكتب القطري على معالجة هذه الموضوعات وعلى تعزيز فريقه العامل المعني بالنقد
استعدادا للزيادة المحتملة في استعمال التحويالت القائمة على النقد.
-87

وطلب األعضاء تقديم تقارير أكثر انتظاما وتفصيال عن الوضع في راخين ،بما في ذلك توصيات اللجنة االستشارية المعنية
بوالية راخين ،والواليات المجاورة لها وعن األنشطة التي يعتزم ب

االضطالع بها في ميانمار ،ومن بينها برامج التغذية

والجهود المبذولة للوصول إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم .وحثوا المكتب القطري على العمل مع حكومة ميانمار في
إعداد التقارير المقبلة .وأعرب األعضاء عن تطلعهم لالطالع على نتائج بعثة تقدير المحاصيل واألمن الغذائي ،وتقديرات
احتياجات المستفيدين ،وعمليات االستهداف .وقال أحد األعضاء إنه على الرغم من التحسينات ،ال تزال هناك مسائل قائمة فيما
يتعلق بالرصد والتقييم ،بما في ذلك عدم وجود نظم عاملة بشأن الشكاوى والتعقيبات ونظام للرصد ما بعد التوزيع في شمال
راخين.
-88

ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة دعم ب

لبنغالديش وهي تستضيف أعدادا متزايدة من الالجئين من ميانمار ينضمون إلى

الموجودين فعال في هذا البلد وعددهم مليون شخص.
-89

ورد المدير اإلقليمي على التعليقات واألسئلة فأكد َّ
أن الحصول على التأشيرات وأذونات السفر يقتضي أساليب موافقة مطولة،
بيد أن هذه األساليب شبيهة باألساليب التي تخضع لها بعثات األمم المتحدة والدول األعضاء .وتتولى مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين التحقق من َّ
أن ظروف العودة إلى الوطن تتماشى مع المبادئ اإلنسانية وتكون بخالف ذلك مقبولة ،ومن تلقي
العائدين معلومات وافية ،ومن عودتهم الطوعية .وستتولى منظمة األغذية والزراعة قيادة بعثة تقدير المحاصيل واألمن الغذائي
وتطبيق المنهجية المعتادة التي تتضمن مؤشرات سبل كسب العيش ،والحالة التغذوية ،والوصول إلى األسواق .وتعذرت زيادة
في التغذية الوصول
المساعدة التغذوية التي تقدم في إطار الخطة االستراتيجية القطرية بمقدار كبير إلى أن أُتيح لشركاء ب
إلى مناطق التدخالت .ونسَّق المكتب القطري مع الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني في الشمال لجمع المعلومات عن عمليات
توزيع األغذية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها ،بما في ذلك المعلومات الصادرة عن كيانات القطاع الخاص .ويعمل
المكتب القطري مع الجهات الفاعلة في مجال الحماية لمعالجة شواغل الحماية ذات الصلة بعمليات توزيع النقد.

-90

وأضاف المدير اإلقليمي قائال َّ
إن ب

-91

وتعهدت األمانة بتقديم عرض وجيز للمجلس عن الوضع في ميانمار خالل تحديثاتها الفصلية بشأن الطوارئ التشغيلية وتزويد

يعكف على إعداد خطة استجابة مشتركة لبنغالديش.

المجلس بتحديث رسمي آخر في دورته السنوية لعام  .2018وسيُتاح ألعضاء المجلس االطالع على تحديث المدير القطري.
قط

ك بود ( ،)2017-2011ورد إلد رة عليه ( ( ( 2018/EB.1/12لنظ (

تق

وجز عن تقييم ح فظ

-92

قامت مديرة مكتب التقييم بتقديم التقييم الموجز الذي أبرز تعاون ب

الوثيق والناجح مع الحكومة وأبان فعالية العمليات

وكفاءتها .ويبتعد المكتب القطري عن التنفيذ المباشر متجها نحو تعزيز قدرات الشريك الوطني على وضع البرامج وإدارتها
بشكل مستقل .وشملت التوصيات إعداد منتجات المعلومات واستراتيجيات إدارة المعرفة ،وتعزيز الدعم لتحقيق الالمركزية
واستعراض موارد المكتب القطري وقدراته في ضوء دور ب

الجديد في كمبوديا.
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ورحبت اإلدارة بنتائج التقييم التي تشكل مساهمة بالغة األهمية في تصميم الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة .وسيعمل ب
جاهدا لتقاسم الدروس المستخلصة وتوثيق البحوث والسعي لتحقيق الالمركزية على نحو يتسق مع التوصيات .وستُقدم الخطة
االستراتيجية القطرية إلى المجلس في عام .2019

-94

وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للنهج المنتظم القائم على النتائج الذي اتُبع في التقييم .وأشاد األعضاء بالنجاح الذي حققه
في التواصل مع الحكومة ،وبزيادة ملكية الحكومة لألنشطة ،وتحقيق التوازن بين الجنسين في تدخالته في كمبوديا.
ب
َّ
على استخدام التقرير لتحسين نهجه حيال الالمركزية وعلى
وحث بعض األعضاء ب
وشددوا على أهمية الرصد والتقييم.
تسليم المسؤولية عن برامج التغذية المدرسية إلى الحكومة.

-95

وشكرت مديرة مكتب التقييم أعضاء المجلس على ما طرحوه من تعليقات وأشادت بالمستوى العالي من التعاون الذي أبداه
المكتب القطري والمكتب اإلقليمي طوال عملية التقييم.

خط الست تيجي
-96

ب كست ن ( ( )2018/EB.1/13( )2022-2018ل و فق )

قط

قدَّم المدير القطري لباكستان الخطة االستراتيجية القطرية التي أبانت انتقال ب

من تنفيذ تدخالت اإلغاثة إلى تقديم المساعدة

التقنية .وستركز األنشطة على التغذية والتقزم والصحة ،فضال عن تعزيز سلسلة اإلمداد والتأهب للكوارث ونظم الحماية
االجتماعية .وسينفذ ب

هذه األنشطة في إطار شراكة مع سلطات المقاطعات والسلطات االتحادية بغية تحسين الحصول

على أغذية متوازنة للنساء واألطفال وذوي اإلعاقة بوجه خاص.
-97

وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لما اتسمت به الخطة االستراتيجية القطرية من جودة عالية وتركيز ،وال سيما تشديدها
على زيادة ملكية الحكومة لألنشطة ،ونهجها المراعي للفوارق بين الجنسين ،ودعم النظم المتكاملة إلدارة المخاطر .وحثوا
ب

على زيادة استخدام التحويالت القائمة على النقد وتوطيد عرى التعاون فيما بين بلدان الجنوب .وسيكون للتعاون الوثيق

مع وكاالت األمم المتحدة والشركاء اآلخرين دور حيوي في نجاح الخطة االستراتيجية القطرية.
-98

واقترح بعض األعضاء توفير مزيد من التفاصيل عن بعض جوانب الخطة االستراتيجية القطرية ،مثل تفاصيل اإلنفاق
والمستفيدين حسب المقاطعات والتمييز بين تدخالت سوء التغذية الطارئة والوقائية ،وذلك تيسيرا لمشاركة المانحين .واستفسر
أحد األعضاء عن الطريقة التي سيتبعها ب

في ترتيب أولويات التدخالت إن حدث قصور في التمويل ،وطلب عضو آخر

تفاصيل عن التوأمة بين المساهمات الحكومية ومساهمات المانحين في المستقبل.
-99

وشكر المدير القطري األعضاء وأشاد بوجه خاص بمساهمتهم أثناء المشاورات غير الرسمية .وتشكل الخطة االستراتيجية
القطرية وثيقة استراتيجية رفيعة المستوى ،بيد أن المكتب القطري سيسره تقديم تفاصيل عن موضوعات من قبيل عدد المستفيدين
المقرر وتوزيعهم والتعاون بين ب

 -100ويدرس ب

والشركاء.

السبل الكفيلة بتوأمة تكلفة تسليم األغذية الممنوحة الحكومية ،وثمة محادثات جارية مع الحكومة الستكشاف

فرص زيادة مساهمتها .وتُشجع السلطات المحلية واالتحادية أيضا على االستثمار ،فبزيادة قليلة في االستثمار يغدو القضاء على
الجوع تصورا واقعيا في باكستان .والتعاون فيما بين بلدان الجنوب موضع اهتمام ،وال سيما في إطار دور ب
باكستان .ويدرس ب

المقبل في

تنفيذ التحويالت القائمة على النقد ،مدركا آثارها األمنية واحتمال إساءة استخدامها.

 -101وأضاف نائب المدير التنفيذي قائال َّ
إن ب

يدرك الحاجة لتعزيز الصلة بين الحصائل االستراتيجية واألنشطة حتى تصبح

جار على قدم وساق لتحقيق ذلك.
أكثر وضوحا للمانحين .والعمل ٍ
خط الست تيجي

قط

– تي ور -يشت ( ( )2018/EB.1/14( )2020-2018ل و فق )

 -102قدَّم المدير القطري الخطة االستراتيجية القطرية التي تمت مواءمتها مع أولويات الحكومة االستراتيجية .وخصت الخطة
باألولوية معالجة سوء التغذية وتعزيز الزراعة بالتعاون مع الشركاء.
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 -103وأشاد أعضاء المجلس بجودة الخطة االستراتيجية القطرية وبتركيزها وال سيما تشديدها على بناء القدرات الوطنية في برامج
التغذية المدرسية .وحثوا ب

على أن ينظر في شراء المنتجات على الصعيد المحلي للوجبات المدرسية لمساعدة المزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة .وأعربوا عن قلقهم بشأن معدالت سوء التغذية المرتفعة في هذا البلد التي تؤثر في المجتمعات
المحلية اجتماعيا وماليا.
 -104وأعرب األعضاء عن تقديرهم للتركيز على النساء والرجال في الخطة االستراتيجية القطرية ،وأشادوا بالجهود المبذولة لوضع
من خاللها باإلبالغ عنها .وذ َّكر أحد

أهداف من حيث ملكية الحكومة للتدخالت ،متسائلين عن الكيفية التي سيقوم ب

األعضاء َّ
أن مشاريع تقوية األغذية السابقة واجهت تحديات تتعلق بالجودة والصالحية التجارية .وأعرب أعضاء آخرون عن
مخاوفهم بشأن انعدام االستقرار السياسي في تيمور-ليشتي واعتمادها اعتمادا شديدا على النفط .واستفسر أحد األعضاء عن
السبب وراء عدم تضمين التحويالت القائمة على النقد في الخطة االستراتيجية القطرية.
 -105وشكر المدير القطري أعضاء المجلس على ما أبدوه من تعليقات .وترغب الحكومة في استخدام المنتجات المحلية في برنامج
التغذية المدرسية ،غير َّ
أن اإلنتاج الزراعي الحالي ال يلبي سوى  40في المائة من االحتياجات الوطنية .ويعمل ب

في

تعاون وثيق مع منظمة األغذية والزراعة والشركاء اآلخرين في الجهود المبذولة إلنعاش اإلنتاجية الزراعية.
 -106وال تُعدُّ التحويالت القائمة على النقد صالحة في الوقت الحالي بسبب طابع النظام المصرفي البدائي .غير َّ
أن ب

والحكومة

يدرسان جدوى إدخالها في برامج التغذية المدرسية على نحو يُم َّكن المدارس من الشراء على الصعيد المحلي .ولئن كان ذلك لن
يحدث أثناء الخطة االستراتيجية القطرية الحالية ،فعسى أن يتحقق في الخطة المقبلة.
 -107ولئن كانت تيمور-ليشتي تعتمد في الوقت الحالي على النفط في إدرار الدخل ،فإن الحكومة تستكشف مصادر أخرى ،مثل
الزراعة والسياحة .ويستعد هذا البلد إلجراء انتخابات ،بيد َّ
أن ب

أجرى محادثات مع القادة السياسيين ومع الحكومة وثمة

توافق عام في اآلراء على َّ
أن سوء التغذية يمثل مسألة رئيسية لدى جميع األحزاب السياسية.
 -108وأضاف المدير اإلقليمي قائال َّ
إن اإلبالغ عن الخطة االستراتيجية القطرية في المستقبل سيتم من خالل التقارير القطرية السنوية
في نطاق إطار النتائج المؤسسية .ويرحب المكتب اإلقليمي بتزويد المجلس بمعلومات إضافية عن اإلبالغ عن النتائج إن رغب
المجلس في ذلك.

ح فظ

قط

لش ق وسط وش ل أف قي وأورو

ش قي وآسي وسطى

 -109قدم نائب المدير اإلقليمي استعراضا عاما عن المنطقة حيث ما برحت األزمات تسبب معاناة إنسانية شديدة .ويقدم ب
المساعدة المنقذة للحياة للماليين في اليمن والعراق والجمهورية العربية السورية والبلدان المجاورة .ويفوق مجموع المستفيدين
المقرر  26مليون شخص لعام  ،2018بميزانية تمثل  45في المائة من برنامج عمل ب
الطوارئ ،يسعى ب
 -110وفي اليمن ،يصل ب

 .وفضال عن االستجابة في حاالت

جاهدا لبناء القدرة على الصمود وتحقيق االستقرار والتماسك االجتماعي.
إلى  7ماليين شخص ،مقدما المساعدة الغذائية لهم ،وإلى  2.5مليون من النساء واألطفال ،مزودا َ

إياهم بالدعم التغذوي .ورغم ذلك ،ارتفع انعدام األمن الغذائي بنسبة  24في المائة في عام  ،2017وثابر ب
إلى الوصول التام ودعم المانحين .وفي الجمهورية العربية السورية ،يساعد ب

على الدعوة

 400 000شخص في إدلب ويقف على

أهبة االستعداد لمساعدة السكان في الغوطة الشرقية حالما يتمكن من الوصول إلى تلك المنطقة.
 -111ورغم طبيعة األزمات الممتدة ،يلتزم ب

بتهيئة الظروف لإلنعاش المبكر والبحث عن حلول مبتكرة لتحديات األمن

الغذائي ،بوسائل من بينها دعم األصول المجتمعية في العراق ،وتدخالت كسب العيش في المناطقة المستقرة من الجمهورية
العربية السورية ،وبرامج التغذية المدرسية في اليمن .وتيَّسِّر ن ُهج البطاقات اإللكترونية المبتكرة حياة الالجئين والسكان
المضيفين الضعفاء في األردن ولبنان وتركيا.
 -112ورحب أعضاء المجلس بالتحديث وطلبوا تزويدهم بمزيد من التفاصيل عن عمليات ب

في الغوطة الشرقية وعن األنشطة

المقررة في العراق في أعقاب مؤتمر الكويت .وطلبوا أيضا تحديثا عن عملية إعداد الخطة االستراتيجية القطرية لكل من اليمن
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َّ
وحث أحد األعضاء ب
والجمهورية العربية السورية.

على التحقيق في التقارير المتعلقة باالستخدام غير المشروع

إلمدادات اإلغاثة المخزونة في مستودعات خاصة في اليمن.
 -113وقال نائب المدير اإلقليمي َّ
إن لدى ب

قوافل جاهزة لدخول الغوطة الشرقية حالما يغدو وقف إطالق النار الذي دعا إليه

مجلس األمن نافذا .وستحمل القافلة األولى األدوية والمواد التغذوية ،بينما تأتي القوافل الالحقة بالمساعدة الغذائية.
 -114وفي العراق ،يسعى ب

إلعادة بناء سبل كسب العيش ،مستعينا في ذلك باألنشطة المدرة للدخل .وتمثل إعادة تأهيل القنوات

أولوية عليا شأنها في ذلك شأن التعاون الوثيق مع الحكومة لتعزيز نظام التوزيع العام .وليس بوسع نائب المدير اإلقليمي أن
يعلِّق في الوقت الحالي على التقارير عن اليمن ،بيد أنَّه أكد للمجلس َّ
أن ب

جار في إعداد الخطة
سيُحقق فيها بدقة .والعمل ٍ

االستراتيجية القطرية لكل من اليمن والجمهورية العربية السورية ،بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والشركاء ،بغية
عرضهما على المجلس في دورته العادية الثانية لعام .2018
خط الست تيجي

قط

تو س ( ( )2018/EB.1/15( )2022-2018ل و فق )

 -115قدم الموظف المسؤول في مكتب تونس القطري الخطة االستراتيجية القطرية التي تركز على برامج التغذية المدرسية باعتبارها
وسيلة لتعزيز الحصول على الغذاء وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
 -116وأضحت المدارس محورا ألنشطة أخرى تقدم التثقيف التغذوي ،وتدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وتقوي تمكين
النساء صاحبات الحيازات الصغيرة ،وتتيح فرص العمل ،وال سيما للشباب .وعزز برنامج التغذية المدرسية أيضا المواظبة
على الدراسة ،وخصوصا في صفوف البنات ،والتماسك االجتماعي بتمكين األطفال من تناول الغذاء معا.
 -117وتعكف الحكومة على تنفيذ توصيات ب

 ،ومن بينها إنشاء مطبخ مركزي تجريبي يتولى إعداد الوجبات المدرسية في

موقع مركزي لتوزيعها على المدارس في المناطق المجاورة.
 -118ورحب المجلس بالخطة االستراتيجية القطرية باعتبارها نهجا سديدا لتعزيز التنمية في المنطقة.
 -119وأشاد األعضاء بالتركيز على الوجبات المدرسية بالنظر إلى أنها مكون قيِّم من مكونات البرامج الوطنية للحماية االجتماعية
واستخدام رشيد لميزانية الخطة االستراتيجية القطرية المتواضعة .وتكتسي مساعدة ب

التقنية وبناء قدرات المؤسسات

الوطنية أهمية كبيرة ،وتمثل الوجبات المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية فرصة طيبة للمساهمة في تحقيق النتائج على
صعيد المجتمع المحلي بأسره.
 -120وأخذ األعضاء علما بالتقدم المحرز في معالجة نقص التغذية ،مشيرين إلى أن تونس تواجه في الوقت الحالي عبئا مزدوجا
يتمثل في ازدياد فرط الوزن والسمنة جنبا إلى جنب مع نقصان المغذيات الدقيقة؛ وشملت مواجهة هذا التحدي في بلدان أخرى
توسيم األغذية تشجيعا لتغيير السلوك والتقوية البيولوجية للحبوب الرئيسية .وثمة فرص واسعة في هذا المضمار للشراكات مع
القطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومركز االمتياز لمكافحة الجوع في البرازيل.
 -121وفي بلد عرضة لمخاطر انعدام االستقرار السياسي وألزمة اقتصادية ،أشاد األعضاء بالمكتب القطري إلجرائه تقديرا منتظما
للموقف تيسيرا لالستجابة العاجلة للظروف المتغيرة .ونظرا للتفاوت الشديد في المساواة بين الجنسين في تونس ،رحب األعضاء
أيضا باألنشطة الرامية إلى تعزيز تمكين النساء والبنات التي تستأثر بنسبة  15في المائة من موارد الخطة االستراتيجية القطرية.
 -122وشكر الموظف المسؤول المجلس على دعمه وأضاف قائال َّ
إن الخطة االستراتيجية القطرية استعانت بالدروس المستخلصة
وبعمل المكتب اإلقليمي لتعزيز الجودة وتعظيم أثر برامج التغذية المدرسية كأداة حيوية للحماية االجتماعية ،دعما لألطفال
الضعفاء والمجتمعات المحلية الضعيفة.

WFP/EB.1/2018/12

19

خط

تنقيح ت

( ن /ك ون ث

قط

الست تيجي

ال تق ي

ؤقت

و ز دت

ق ل

ف

يز ي

–

ت كي

– د س ب /ك ون ول  ( )2018/EB.1/16( )2018ل و فق )

 -123قدم المدير القطري التنقيح األول الذي أجراه ب

للخطة االستراتيجية القطرية االنتقالية التي يمكِّن لب

أن يساعد من

خاللها ما يصل إلى  1.65مليون شخص من الالجئين البالغ عددهم  3.9مليون الجئ تستضيفهم حكومة تركيا .والغاية المنشودة
من التنقيح هي تعزيز برنامج شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ بتقديم المساعدة لعدد  500 000الجئ إضافي،
وزيادة القيم التحويلية ،وتقديم المساعدة التكميلية لالجئين ذوي اإلعاقة.
 -124وأشاد أعضاء المجلس بنهج الشراكة الذي يأخذ به ب
ب

 ،ومساعدته التقنية للحكومة ولألشخاص ذوي اإلعاقة .وشجعوا

على مواصلة تعزيز القدرات الوطنية وجمع الدروس المستخلصة أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة

االنتقالية .وطلب األعضاء مزيدا من المعلومات عن المساعدة التقنية المقدمة ،ومعيقات تسجيل الالجئين ،وقدرة البنك الذي
يعالج التحويالت النقدية على مواصلة الخدمات ،ووضع تمويل المخيمات.
 -125وأبرز المدير القطري المساعدة التقنية المقدمة في مجال تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،ومطابقة التحويالت القائمة
على النقد .ولتقليل أخطاء اإلدماج واإلقصاء ،ستُجرى زيارات لجميع األسر المستهدفة ،وستقدم المكاتب المحلية لوزارة شؤون
األسرة والسياسة االجتماعية إعانات لألسر المعيشية المحتاجة التي ال تستوفي المعايير الديمغرافية .وينتاب ب

القلق من

وضع الالجئين الذ ي تحركوا دون إذن ،أو هم عمال موسميون ،وهو يعمل مع السلطات لمساعدة هذه الفئات الضعيفة .ومن
المنتظر أن يكون المصرف الذي يعالج التحويالت النقدية قادرا على مواصلة خدماته .وتبلغ مستويات التمويل  100في المائة
للمساعدة التقنية وبرنامج شبكات األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ ،و 58في المائة لألنشطة في المخيمات.

ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
 -126أبرزت المديرة اإلقليمية معالم عمل ب

في أفريقيا الجنوبية الذي يركز على تعزيز بناء القدرة على الصمود ،واالستعداد

والعمل في وقت مبكر جنبا إلى جنب مع االستجابة لالحتياجات الممتدة والحادة في وجه الصدمات.
 -127وعوضا عن التعافي المتوقع من آثار ظاهرة النينيو ،تعرضت المنطقة لظاهرة النينيا غير المألوفة التي أسفرت عن مزيد من
األحوال الجافة ودرجات الحرارة العالية ،بينما تفشت دودة الحشد في جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،ما عدا ثالثة منها.
وزادت األعاصير الحال سوء على سوء فأضعفت األمن الغذائي وزادت أسعار األغذية .وتتضمن استجابة الحكومة حظر
تصدير الحبوب.
 -128وإدراكا ألهمية العمل المبكر والمنسق على الصعيد اإلقليمي ،ظ َّل ب
ويخزن ب
للجنوب األفريقي في تقدير مدى األضرار.
ِّ

وشركاؤه يدعمون الحكومات والجماعة اإلنمائية

الذرة مسبقا استعدادا لصدمات اإلمداد المقبلة.

 -129وازداد تشرد السكان واالحتياجات اإلنسانية بسبب انعدام االستقرار السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية .وباستخدام
التمويل المسبق من حساب االستجابة العاجلة والدعم من البلدان المانحة ،تم َّكن ب

من إنقاذ األرواح وتقليل الخسائر ولكنه

افتقر إلى التمويل لنسبة  68في المائة من أنشطته المقررة في هذا البلد؛ وناشدت المديرة اإلقليمية أعضاء المجلس أن يقوموا
بإذكاء الوعي بالوضع في عواصم بلدانهم.
 -130ومع وجود أكثر من مليون من الالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في المنطقة بالفعل واستمرار وصول كثيرين غيرهم،
أدى قصور موارد ب

إلى تخفيض الحصص الغذائية وتعليق عمليات التوزيع .ويعكف ب

على إعداد نُهج طويلة

األجل لتشجيع االعتماد على الذات ،واالندماج في المجتمعات المحلية المضيفة ،وإتاحة فرص العودة لالجئين ،وأغلبهم من
النساء والبنات.
 -131وشملت أنشطة بناء القدرة على الصمود تمتين نُظم الحماية االجتماعية المحلية والوطنية؛ ودعم المجتمعات المحلية والحكومات
في معالجة أسباب الجوع الجذرية؛ واألمن الغذائي وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/اإليدز؛ وتسخير التكنولوجيا
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لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،بوسائل من بينها تحالف "من المزرعة إلى السوق" المشترك بين القطاعين
العام والخاص.
 -132وأضاف نائب المدير التنفيذي قائال إ َّنه بفعل االعتماد الثاني الوشيك من حساب االستجابة العاجلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية،
إضافة إلى مخصصات أخرى قد تدعو الحاجة إليها ،فإن موارد الحساب ستنخفض إلى مستويات خطيرة.

WFP/EB.1/2018/12

21

لحق ول
ق ر ت و توصي ت
عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 27فبراير/شباط 2018
كتب وت يين

تخ ب أعض ء هيئ

ق ر

انتخب المجلس ،وفقا لالئحته الداخلية ،سعادة السيد ( Zoltán Kálmánهنغاريا ،القائمة هاء) رئيسا لفترة سنة
واحدة؛ والسيد ( Evgeny Vakulenkoاالتحاد الروسي ،القائمة هاء) مناوبا له.
وانتخب المجلس سعادة السيد هشام محمد بدر (مصر،
والسيد ( Herman Constant Dazanبنن ،القائمة ألف) مناوبا له.

القائمة

ألف)

نائبا

للرئيس؛

كما انتخب المجلس السيدة ( Wajiha Khanباكستان ،القائمة باء)؛ والسيدة María Fernanda Silva
(األرجنتين ،القائمة جيم)؛ والسيد ( Thomas Duffyالواليات المتحدة األمريكية ،القائمة دال) أعضاء في هيئة
االنتخابية الثالث األخرى .كما انتخب السيد Jishun CUI
المكتب لفترة سنة واحدة؛ لتمثيل قوائم ب
(الصين ،القائمة باء)؛ والسيدة ( Mónica Fonseca Jaramilloكولومبيا ،القائمة جيم)؛ والسيدة
( Hannah Laubenthalألمانيا ،القائمة دال) مناوبين لهم.
وعيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيدة ( Hannah Laubenthalألمانيا ،القائمة
دال)؛ مقررة للدورة العادية األولى لعام .2018

 27فبراير/شباط 2018
وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس ،التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص
أعمال الدورة.

قض

الست تيجي

2018/EB.1/1

هن و قبل
الحظ ت فتت حي

ن

د

تنفي ي

أحاط المجلس علما بالعرض المقدم من المدير التنفيذي .وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه
في ملخص أعمال الدورة.

 27فبراير/شباط 2018
قض

سي س ت

2018/EB.1/2

حو ر وتحد ث شأن تق
م 2030
ستد
تن ي

ين

م عن إع دة تنظيم نظو

م

تحدة إل ئي

ن أجل تنفي خط

رحب المجلس بتبادل اآلراء والمعلومات اإلضافية المقدمة بشأن مقترحات إصالح األمم المتحدة التي قدمها
األمين العام في تقريره عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة
لعام  .2030وتطلع المجلس إلى تلقي تحديثات منتظمة في هذا الشأن.

 1مارس/آذار 2018
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ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2018/EB.1/3

تق

وجز عن تقييم ح فظ

قط

لك ي ون ( – 2012نتصف  ،)2017ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ( – 2012منتصف ")2017
( ،)WFP/EB.1/2018/5-Aورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.1/2018/5-A/Add.1/Rev.1وحث على
اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء
مناقشته.

 27فبراير/شباط 2018
تق ر

تقييم

2018/EB.1/4

تج ي عن تقيي ت
تق
س حل ،ورد إلد رة عليه

ر

ث

ب

على تغ

ف

سي ق ت إل س ي ف

نطق

على التغذية في السياقات
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج ب
عليه
اإلدارة
ورد
()WFP/EB.1/2018/5-C
الساحل"
منطقة
في
اإلنسانية
( ،)WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في
التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 27فبراير/شباط 2018
س ئل أخ ى
2018/EB.1/5

تق

شفوي عن ز رة

يد ي

ت قم ه

جلس تنفي ي لب

أحاط المجلس علما بالنتائج التي قدمها المشاركون في الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب
إلى إقليم غرب أفريقيا وتطلع إلى تلقي تقريرهم في دورته السنوية لعام .2018

 27فبراير/شباط 2018

2018/EB.1/6

ت يين خ س
حس ت

ن أعض ء

جلس تنفي ي ف ف ق الختي ر

ن

ت يين ثالث

ن أعض ء جن

ج

وافق المجلس على تشكيل فريق اختيار يُعنى بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .ووافق أيضا على
تعيين أعضائه التالين في الفريق:


سعادة السيدة  ،Lineo Irene Molise-Mabuselaالسفيرة والممثلة الدائمة لليسوتو ،ممثلة
عن القائمة ألف



السيد يوسف جحيل ،المستشار والممثل الدائم للكويت ،ممثال عن القائمة باء



السيدة  ،Mónica Fonseca Jaramilloالوزيرة المستشارة ونائبة الممثل الدائم لكولومبيا،
ممثلة عن القائمة جيم



السيدة  ،Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوبة للواليات المتحدة األمريكية ،ممثلة عن
القائمة دال



السيد  ،Evgeny Vakulenkoالسكرتير األول والممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال
عن القائمة هاء

وطلب المجلس إلى فريق االختيار أن ينعقد وأن يرفع إليه توصياته وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات.

 27فبراير/شباط 2018
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س ئل تسيي و إلد رة
2018/EB.1/7

د خلي شأن

تحد ث عن توجيه ت ب

ض ق ت و تح ش جنس وإس ءة ست

ل سلط

أحاط المجلس علما بالتحديث عن التوجيهات الداخلية بشأن الحماية من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة
 ،وتطلع إلى تلقي تحديثات منتظمة عن
استعمال السلطة والتمييز وبالتدابير ذات الصلة التي اتخذها ب
تنفيذها .كما تطلع المجلس أيضا إلى إنشاء هيئة مشتركة مخصصة تعنى بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة
وتتمتع بصالحية استعراض
استعمال السلطة والتمييز وتتألف من ممثلين من أعضاء المجلس وإدارة ب
التدابير واإلجراءات المنفذة في هذه المجاالت وتقديم تقارير إلى المجلس بشأنها سواء فيما يخص الموظفين أو
المستفيدين.

 28فبراير/شباط 2018

2018/EB.1/8

تق ر وحدة تفتيش

شت ك ذ ت صل

ل ب

أحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة "تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات
الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي" ( ،)WFP/EB.1/2018/8-Bوأيد الردود على توصيات وحدة التفتيش
المشتركة إلى األجهزة التشريعية الواردة في مالحق الوثيقة.

 28فبراير/شباط 2018
ح فظ إلقلي ي ش ق ووسط أف قي
2018/EB.1/9

خطط الست تيجي

قط

ؤقت – ورو دي ()2020–2018

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لبوروندي (")2020–2018
قدرها  163 562 181دوالرا أمريكيا.
) ،(WFP/EB.1/2018/6-B/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ا ب

 28فبراير/شباط 2018
ح فظ إلقلي ي
2018/EB.1/10

ك التيني و بح
خطط الست تيجي

كرب
قط

– هندور س ()2021–2018

االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( ،)WFP/EB.1/2018/6-A/4بتكلفة إجمالية يتحملها ب

(")2021–2018
لهندوراس
القطرية
قدرها  115 656 368دوالرا أمريكيا.

 28فبراير/شباط 2018
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
 2018/EB.1/11تحد ث ش ل عن خط الست تيجي

قط

ي

ر ()2022–2018

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (")2022–2018
( )WFP/EB.1/2018/6-Dعلى ضوء التطورات األخيرة وتطلع إلى الحصول على تحديثات شفوية في
اإلحاطات الفصلية بشأن العمليات إضافة إلى تحديث شامل في دورته السنوية في يونيو/حزيران .2018

 28فبراير/شباط 2018
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 2018/EB.1/12تق

وجز عن تقييم ح فظ

قط

ك بود ( ،)2017–2011ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا (")2017–2011
( ،)WFP/EB.1/2018/5-Bورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.1/2018/5-B/Add.1وحث على اتخاذ مزيد
من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 28فبراير/شباط 2018

2018/EB.1/13

خطط الست تيجي

– كست ن ()2022–2018

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لباكستان (،)WFP/EB.1/2018/6-A/1( ")2022–2018
قدرها  447 488 070دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 28فبراير/شباط 2018

2018/EB.1/14

خطط الست تيجي

– تي ور  -يشت ()2020–2018

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور  -ليشتي (")2020–2018
قدرها  16 972 701دوالرا أمريكيا.
) ،)WFP/EB.1/2018/6-A/3بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 28فبراير/شباط 2018
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
2018/EB.1/15

خطط الست تيجي

قط

ش قي وآسي وسطى

– تو س ()2022–2018

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لتونس (،)WFP/EB.1/2018/6-A/2( ")2022–2018
قدرها  4 327 356دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 1مارس/آذار 2018
ؤقت ال تق ي
قط
 2018/EB.1/16تنقيح ت خطط الست تيجي
ت كي ( ن /ك ون ث – د س ب /ك ون ول )2018

و ز دت

ق ل

ف

يز ي

–

وافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لتركيا والزيادة المقابلة في الميزانية لعام
 2018على النحو الوارد في الوثيقة .WFP/EB.1/2018/6-C

 1مارس/آذار 2018
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2018/EB.1/17

لخص أع ل دورة

د

ث ي ل جلس تنفي ي

م 2017

وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  ،"2017وسترد النسخة
النهائية منه في الوثيقة .WFP/EB.2/2017/12

 1مارس/آذار 2018
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لحق ث
جدول ع ل
-1

عت د جدول ع ل (للموافقة)

-2

تخ ب أعض ء هيئ

-3

الحظ ت فتت حي

كتب وت يين
ن

د

قر

تنفي ي

كلمة السيد  ،Mark Lowcockوكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
-4

قض

سي س ت

أ)

حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية

المستدامة لعام ( 2030للنظر)

-5

المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

ب)

خالصة سياسات ب

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ( – 2012منتصف  ،)2017ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ( ،)2017–2011ورد اإلدارة عليه

ج)

تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج ب

على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل ،ورد

اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-6
أ)

ب)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)


هندوراس ()2021–2018



باكستان ()2022–2018



تيمور  -ليشتي ()2020–2018



تونس ()2022–2018

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


ج)

بوروندي ()2020–2018

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية (للموافقة)


تركيا (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول )2018

د)

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (( )2022–2018للنظر)

ه)

المشروعات الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة (للعلم)

و)



هندوراس ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018



باكستان ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018



تيمور  -ليشتي ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة (للعلم)


ز)

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في الصومال 200844

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017
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)2

في

الزيادات

ميزانيات

األنشطة

اإلنمائية

التي

وافق

عليها

المدير

التنفيذي

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017
)3

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية
التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017

)4

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-7

-8

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2019–2018للعلم)

س ئل تسيي و إلد رة
الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة (للنظر)

أ)

تحديث عن توجيهات ب

ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

-9

لخص أع ل دورة

-10

س ئل أخ ى
أ)

د

ث ي ل جلس تنفي ي

(للنظر)

م ( 2017للموافقة)

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

(للموافقة)
ب)
-11

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

(للنظر)

ت دة
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