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قض

الست تيجي

الحظ ت فتت حي
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ن

هن و قبل
د

تنفي ي ()2019/EB.1/1

تحدث المدير التنفيذي بشكل مؤثر عن تزايد عدد األشخاص المتضررين من الجوع وانعدام األمن الغذائي ونقص التغذية في
حاالت النزاع وعدم االستقرار ،متعهدا بأن يتحدى برنامج األغذية العالمي ( ب

) الوضع القائم وأن يستخدم ما لديه من

خبرة وميزة نسبية لتطوير طرائق وشراكات جديدة للمساعدة تتماشى مع إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية .ويمكن بالجمع
بين نقاط القوة في األمم المتحدة ومنظمات القطاع الخاص أن تكون هذه الطرائق نموذجا لنُهج المساعدة المستقبلية التي تستفيد
من الخبرة والتمويل والموارد األخرى لتحقيق غايات القضاء على الجوع بحلول عام .2030
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وأشار إلى أن حاالت الطوارئ الكبرى تمثل  80في المائة من التمويل اإلنساني ،مما يتسبب في إحداث فجوات في الموارد في
المجاالت األخرى ،وشدد على أهمية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية فيما يخص إدراك الحاجة إلى تخصيص الموارد
بشكل منصف لألشخاص الذين يواجهون الجوع وانعدام األمن الغذائي .ف ب

 ،على سبيل المثال ،آخذ في وضع خططه

االستراتيجي ة القطرية ،وزيادة استخدام التحويالت القائمة على النقد ،ورقمنة المزيد من البيانات ،وتنفيذ التغييرات المؤسسية
الالزمة لزيادة كفاءة عملياته إلى أقصى حد .وكمثال على هذه التغييرات المؤسسية ،قام ب
العام للمساعدة في تنسيق عمل المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية ،مما سيمكن ب

بتوسيع صالحيات المفتش

من وضع برامج تتصدى للجوع والهجرة

وعدم االستقرار بطريقة تستند إلى الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم.
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المجلس على مساءلة األمانة لضمان تحديد الحلول المثلى وتطبيقها .ويمثل تمكين المرأة أولوية ،ويشمل ذلك دعم النساء
وحث
َ
المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة ،الالتي يحتجن إلى موارد لالنخراط في نظم السوق والعمل بشكل منصف مع
الرجال في مخططات تحسين المجتمعات المحلية .ويعمل برنامج الرقمنة في ب

على تعزيز التكافؤ بين الجنسين في

سياقات مختلفة وعلى زيادة كمية بيانات المستفيدين وموثوقيتها وبالتالي تعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين وغيرها من المعايير
في العمليات .وحث أعضا َء المجلس على مساعدة ب
-4

في العثور على تمويل لتغييراته الداخلية.

وذ ّكر المدير التنفيذي المجلس بمركزية العمل الجماعي بين األمم المتحدة ومنظمات القطاع الخاص ،وخاصة بالنسبة للوكاالت
التي تتخذ من روما مقرا لها ،في التصدي للجوع وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي .وأشار إلى أن فتور المانحين أمر ال مفر
منه في الحاالت التي ما برح ب

يعمل فيها منذ عقود ،ودعا إلى "كسر التصومع" ،ومراعاة توظيف مواهب جديدة وتفكير

جديد من حيث الشراكات االستراتيجية بدال من مصالح وكاالت معينة.
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وأقر معالي  ،Daniel Kablan Duncanنائب رئيس كوت ديفوار ،بدعم ب

لمبادرات الحكومة في الحد من سوء

التغذية ،ولكنه ،على غرار المدير التنفيذي ،قال إن هناك حاجة إلى نُهج جديدة للعمل اإلنساني واإلنمائي في مواجهة النزاع
وعدم االستقرار .وتتمثل الحاجة في إقليمه ،حيث يؤثر التقزم على ثلث األطفال ،في زيادة وصول الناس إلى آليات الدعم للحد
من نقص التغذية وتحسين الصحة العامة .وتدعم حكومة كوت ديفوار البرامج اإلقليمية والدولية التي تعالج نقص التغذية المزمن
وانعدام األمن الغذائي في الريف .وحث الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها على دعم الخطط الوطنية لتحسين تخزين األغذية
وتجهيزها بما يتماشى مع المبادرات الوطنية واإلقليمية .وقال إن حكومة بالده تأخذ بنُ ُهج متعددة القطاعات بهدف تحسين
الزراعة ،والحصول على المياه النظيفة ،وشبكات األمان االجتماعي ،وااللتحاق بالمدارس ،والوصول العام إلى الخدمات
االجتماعية ،والطرق ،والتوعية المناخية ،وتوفير الكهرباء في المناطق الريفية .وتستضيف كوت ديفوار مركز االمتياز الجديد
التابع لب
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بهدف تطوير وتبادل الخبرات الزراعية واإلدارية مع البلدان األفريقية وتعزيز الشراكات فيما بين بلدان الجنوب.

وطلب أعضاء في المجلس من المدير التنفيذي توضيح التحديات التي تؤثر على التغيير في ب

 .والحظ آخرون أن  80في

المائة من السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعتمدون على الزراعة األسرية ،وسألوا عن التحسينات المتوخاة لهذا
القطاع .وأثنى األعضاء على التزام حكومة كوت ديفوار ببرامج التنمية الوطنية واإلقليمية ،قائلين إن هذا مثال تحتذى به
الحكومات المستفيدة األخرى.

4
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وأجاب معالي نائب رئيس الجمهورية بأن خيارات التنمية التقنية والدعم للزراعة األسرية تجري دراستها من خالل مركز
االمتياز في البرازيل بهدف زيادة اإلنتاج والربط بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة واألسواق .والحظ المدير التنفيذي
أن التحديات التي تواجه تحديث نظم ب

وتنظيمه تشمل مساعدة الحكومات على تنفيذ برامج تتسم بالكفاءة والفعالية

واالستدامة :وتكتسي أهمية مركزية في ذلك تنمية القدرات ،والتحويالت القائمة على النقد ،والمشتريات المحلية ،لزيادة فرص
الحصول على الغذاء ولتحسين النظام الغذائي .وتزداد أهمية حماية معلومات المستفيدين مع التقدم في رقمنة بيانات ب
-8

ووافق أعضا ُء المجلس على أن على ب

.

أن يتكيف مع العمل في السياق اإلنساني الحالي غير المستقر ،األمر الذي ينطوي

على تسريع التنمية بهدف زيادة إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة لألغذية ،وتجنب خسائر ما بعد الحصاد ،وتحسين الصحة
العامة .وقال األعضاء إن من األهمية بمكان تعزيز االستقرار السياسي واالجتماعي ،وإبقاء المدارس مفتوحة ،واعتماد ن ُهج
كلية طويلة األجل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية المستدامين بالتعاون مع منظمات مثل االتحاد األفريقي .وأيد أعضاء المجلس
تصميم المدير التنفيذي على القضاء على المضايقات واالستغالل في مكان العمل ،وأثنوا على دعوته القوية لتعليم البنات وتمكين
النساء من أجل تحقيق إمكاناتهن في مكافحة الجوع وسوء التغذية .وأوصى أعضا ُء المجلس بتحسين المساءلة في هذا المجال
وفي مجاالت أخرى لضمان تحقيق الحصائل المقترحة.
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وقال أعضاء المجلس إن إلصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،بما في ذلك األدوار الجديدة للمنسقين اإلقليميين ،أهمية كبيرة،
وأشاروا إلى أن حجم االحتياجات اإلنسانية الضخم يستدعي اعتماد نظم عالمية إذا كان لخطة التنمية المستدامة لعام 2030
وأهداف التنمية المستدامة أن تتحقق .وفي هذا السياق ،دعا أعضاء المجلس مرة أخرى إلى توفير تمويل مرن متعدد السنوات
حتى يتمكن ب

من تحسين االستفادة من نفقاته ،وإلى مزيد من الوضوح في آليات االستهداف والميزنة والتقييم ،وإلى دعم

هذه اآلليات بأنظمة مساءلة محسنة لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد .وأوصى أعضاء المجلس بأن يواصل ب

دعم الحكومات

في إعطاء األولوية للجوع في الخطط الوطنية وأن يعلن عن نجاحاته لتشجيع المساهمات من مجموعة أوسع من المانحين،
وال سيما بالنظر إلى الفجوات التمويلية في العديد من العمليات .ويجب أن يقيّم ب

عمله اإلنساني من حيث الحصائل

إلظهار كيفية تغيير المساعدة الغذائية لحياة الناس ،وزيادتها من صمودهم وتعزيزها للتنمية .وأوصى أعضاء المجلس بأن
يواصل ب

تعزيز التعاون وتنمية القدرات وتبادل المعرفة فيما بين بلدان الجنوب من خالل مراكز االمتياز والعمل

المشترك الذي تقوم به الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.
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وقال أعضاء المجلس إن إشراف المجلس على عمل ب

يمكن أن يكون أكثر صرامة ،لكن حذروا من أن دوره ليس في

التدخل في تفاصيل اإلدارة.
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وأثنى األعضاء بحرارة على موظفي ب

لما يبدونه من شجاعة والتزام في الحاالت الصعبة .واعترف أعضاء المجلس

بقيمة الخدمات المشتركة التي يقدمها ب

 ،بما في ذلك من خالل دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة

اإلنسانية ،وأثنوا على حياد ب
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وتمسكه بمبادئ العمل اإلنساني.

والحظ المدير التنفيذي أن توسيع نطاق العمليات في حاالت الطوارئ الكبرى يتطلب تعزيز المساءلة وإدارة المخاطر ،والحظ
أن التقدم المحرز في تحسين مكان العمل يتبدى في ما يتم من إبالغ عن السلوكيات غير المالئمة وفي أن الموظفات يجدن أن
من السهل التحدث عن شواغلهن .وشدد على الحاجة الملحة إلى تمويل مرن يمكن التنبؤ به لتمكين ب
موارده لتحقيق األثر األمثل .وأشار إلى وجوب إدارة أعمال ب

من تخصيص

بحصافة بالنظر إلى التشوهات المحتملة الناشئة في وسائل

التواصل االجتماعي والصحافة ،وأكد أن العمل جار على وضع التدابير الالزمة لحماية بيانات المستفيدين.
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وأشار إلى أنه في حين تهدف خارطة الطريق المتكاملة إلى زيادة التمويل المرن إلى  30في المائة من إجمالي التمويل ،فإن هذا
ّ
وحث الجهات المانحة على التقليل إلى أدنى حد من تخصيص المساهمات حتى
التمويل ال يمثل حاليا سوى  5.5في المائة،
يتمكن ب

من تخصيص األموال للمشروعات في الخطط االستراتيجية القطرية على النحو المطلوب.
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ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
-14

قدم المدير اإلقليمي لغرب أفريقيا تحديثا عن اإلقليم ،حيث نشط ب

في  19بلدا ،وكان على استعداد للتدخل في ثالثة بلدان

أخرى .ويعاني  11مليون شخص حاليا من انعدام األمن الغذائي ،وكانت معدالت سوء التغذية ووفيات الرضع مرتفعة في جميع
أنحاء اإلقليم.
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ومع أن األمن الغذائي قد تحسَّن في عام  ،2018فإن النزاع والعنف يشكالن تهديدا في العديد من البلدان .وتوجد حاليا أربع بؤر
لألزمات :شمال شرق نيجيريا ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وشمال غرب وجنوب غرب الكاميرون ،ومالي.

-16

سبل كسب العيش بشدة .وامتد النزاع إلى النيجر ،وبوركينا فاسو،
وفي منطقة الساحل ،كان تغيُّر المناخ والنزاع يقوضان ُ
وموريتانيا ،ولم تكن هناك أية عالمات على تراجعه .وفي منطقة بحيرة تشاد ،ازداد انعدام األمن على امتداد الحدود مع نيجيريا،
والنيجر ،والكاميرون ،وتشاد؛ وبدأ ب
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عملية لمساعدة  400 000شخص في المناطق المتأثرة بالنزاع في الكاميرون.

وكانت االشتباكات العنيفة تتزايد أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى على الرغم من نشر قوات عسكرية .وكان اتفاق السالم
الذي أُبرم مؤخرا بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة يبعث على األمل .وما زالت بلدان منطقة بحر مانو تتعافى من أزمة
اإليبوال ،وكان العديد منها ،وال سيما ليبريا ،يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة.

-18

من مشترياته المحلية واإلقليمية ،واستخدام التحويالت القائمة على النقد ،والتي كانت تمثل حاليا
وفي عام  ،2018زاد ب
ُ
 28في المائة من المساعدة الغذائية .وقد أحرز أيضا تقدم كبير في إنشاء مركز امتياز لمكافحة الجوع وسوء التغذية بالنسبة
ألفريقيا ،بفضل القيادة والتمويل المقدم من حكومة كوت ديفوار.

-19

واستهدفت استجابة منطقة الساحل للصدمة  3.5مليون شخص في عام  ،2018مما ساعد نحو  3ماليين شخص ،ومن خالل
لمساعدة مليوني شخص في خمسة من

البرامج التي استندت إلى الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم ،خطط ب

بلدان الساحل على مدار السنوات الخمس القادمة ،مع التركيز على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وعلى الحماية
االجتماعية.
-20

 .وسلط أحد األعضاء الضوء على التحديات

وشكر أعضاء المجلس المدير اإلقليمي على التحديث وسنوات خدمته في ب

المالية التي تواجه ليبريا ،وحث الجهات المانحة على دعم هذا البلد ،مؤكدا أهمية األمن الغذائي بالنسبة للسالم واالستقرار
االجتماعي .واسترعى عضو آخر االهتمام إلى أثر جماعة بوكو حرام في المنطقة ،ودعا إلى تجديد الجهود لمواجهة هذه
الجماعة.
خط الست تيجي
-21

قط

كوت د فو ر (( (2019/EB.1/2) )2023-2019للموافقة)

قدَّمت المديرة القطرية الخطة االستراتيجية القطرية لكوت ديفوار ،قائلة إنها تدعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق القضاء
على الجوع من خالل تشجيع الوصول إلى األغذية المتنوعة والمغذية للجميع؛ ومعالجة سوء التغذية؛ وبناء قدرة السكان الضعفاء
على الصمود عن طريق تطوير نُظم غذائية مستدامة؛ وتعزيز الشراكات .وسوف تستخدم الخطة أساليب تشاركية وشاملة لتلبية
احتياجات مختلف الفئات المهمشة ،مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة.

-22

وأشاد أعضاء المجلس بالخطة ،قائلين إنها تؤكد من جديد التزام الحكومة بتعزيز األمن الغذائي لمواطنيها .وقال أحد األعضاء
أن القيادة الحكومية حيوية الستدامة التقدم المحرز من خالل المساعدة المتعددة األطراف .وأثنى عضو آخر على ربط برنامج
سبل معيشة أصحاب
التغذية المدرسية بالزراعة األسرية ،األمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على تغذية األطفال وعلى ُ
الحيازات الصغيرة ،وتمكين المرأة.

-23

ورحب أعضاء المجلس أيضا باالفتتاح المزمع لمركز االمتياز التابع لب

من أجل مكافحة الجوع في كوت ديفوار ،قائلين

إنه سوف يُع ِّ ّجل بإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تبادل المعارف والشراكات في البلدان النامية لصالح
القارة بأكملها.
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خط الست تيجي
-24

نيجي

قط

(( (2019/EB.1/3) )2022-2019للموافقة)

قدمت المديرة القطرية لنيجيريا الخطة االستراتيجية القطرية لهذا البلد ،والتي بموجبها سيقوم ب

بتوفير استجابة إنسانية

مباشرة في ثالث واليات متضررة من النزاع ،وبتعزيز القدرات ،وبدعم سبل العيش لبناء االعتماد على الذات في جميع أنحاء
البالد.
-25

ورحب أعضاء المجلس بالخطة االستراتيجية القطرية باعتبارها استجابة مالئمة في بلد يعاني من ارتفاع معدالت انعدام األمن
الغذائي على الرغم من التقدم االقتصادي .وأثنوا على النهج المتعدد األبعاد المتمثل في توفير المساعدة المنقذة لألرواح عند
الحاجة ،مع المساعدة في بناء قدرات الحكومة والشركاء اآلخرين في مجاالت اإلنذار المبكر واالستعداد ،وإدارة االستجابة.
واعتبر األعضاء الخطة االستراتيجية القطرية مثاال جيدا للعمل في سياق الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم ومساهمة
قيمة في تمكين نيجيريا من تحقيق القضاء على الجوع بحلول عام .2030

-26

وبينما شدد األعضاء على ضرورة أن يواصل ب

التركيز على واليته األساسية المتمثلة في إنقاذ األرواح ،فقد أشادوا

بالتحول المخطط له إلى أنشطة اإلنعاش واستعادة سبل العيش لألشخاص المتضررين من األزمات؛ واستخدام التحويالت القائمة
على النقد حيثما أمكن؛ وأنشطة معالجة سوء التغذية ،والتي أوصى األعضاء بزيادة تغطيتها .ورحبوا بالتحليل الواضح للمخاطر
الوارد في وثيقة الخطة االستراتيجية القطرية ،وااللتزام بالتخطيط والتنفيذ المراعيين للنزاع والتركيز على الحماية .ومن شأن
أنشطة التدريب المهني المخطط له واألنشطة المدرة للدخل للنساء أن تساعد في معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين؛ وأكد
أحد األعضاء على أهمية إشراك الشباب في أنشطة تعزيز القدرات وبناء سبل العيش كوسيلة للمساهمة في التنمية االجتماعية
واالقتصادية المستقبلية مع توفير بدائل عن االنتماء للجماعات المسلحة.
-27

وشجع األعضاء المكتب القطري على تقييم آثار أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
وتعزيز التعاون مع األمم المتحدة والشركاء الثنائيين والقطاع الخاص في أنشطة األمن الغذائي والتغذوي واإلنذار المبكر وبناء
القدرة على الصمود؛ ورصد األوضاع في المناطق المتضررة من النزاع قبل تقليص االستجابة اإلنسانية؛ ومواصلة عمله في
مجاالت االستهداف وتسجيل المستفيدين وتقديم الخدمات المشتركة لمجتمع العمل اإلنساني.

-28

وردا على النقاط التي أثارها األعضاء ،قالت المديرة القطرية إن ب

يتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق

الدولي للتنمية الزراعية في توزيع البذور والحصول على األراضي .وأشارت إلى أن المكتب القطري يتغلب على التحديات
باستخدام التحويالت القائمة على النقد ،وقد استخدم هذه التحويالت في االستجابة لتزايد العنف في يناير/كانون الثاني .وأوضحت
أن خطط ب

تق ر
تق
-29

المستقبلية ستسترشد بالنتائج التي توصل إليها تقييم لألمن الغذائي في أبريل/نيسان.

سنو
سنوي كتب أ ين

ظ م وخد ت وس ط

م  ،2017و ك ة إلد رة شأ ه )( (2019/EB.1/4للنظر)

قدمت أمينة المظالم التقرير السنوي لمكتبها لعام  ،2017والذي شهد زيادة بنسبة  70في المائة في القضايا مقارنة بعام .2016
فقد أبلغ أكثر من مائة شخص عن المضايقات أو التحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز ،أي ما يقرب من ضعف
العدد في عام .2016

-30

وشملت التوصيات المقدمة إلى اإلدارة تحسين مهارات قيادة الموظفين ،وإدارة النزاعات ،وتعزيز ثقافة الكرامة واالحترام في
ب

 ،وال سيما عن طريق معالجة السلوك التعسفي بسرعة وفعالية.

-31

وردا من جانب اإلدارة ،أكد مدير شُعبة الموارد البشرية التزام ب

-32

ورحب المجلس بالتقرير ومذكرة اإلدارة بشأنه ،وطالب بزيادة مراعاة التوقيت المحدد إلصدارهما .وأشار األعضاء إلى أن

بتهيئة بيئة عمل إيجابية للجميع.

مشكالت الموظفين التي نوقشت في التقرير كانت مماثلة تقريبا لتلك المذكورة في عام  ،2016وحثوا ب

على إعطاء
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األولوية للتدريب على حل النزاعات ،وهو من َمواطن الضعف المتكررة .وتساءل عضوان عما إذا كان لدى أمينة المظالم
موارد كافية لالضطالع بواجباتها .وطلب أحد األعضاء إيجاد مصطلح محايد جنسانيا لهذا الدور.
-33

وقال بعض األعضاء إنه ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي ألمينة المظالم تحليال أعمق ،وفضال عن جدول يعرض توصياتها
وردود اإلدارة عليها ،مع بيان ما إذا كانت اإلدارة قد وافقت على التوصية ،أو وافقت عليها جزئيا ،أو لم توافق عليها.

-34

وطلب األعضاء توضيحا النخفاض الحاالت التي عالجها مستشارو مكان العمل الجدير باالحترام في وقت زاد فيه عبء العمل
الواقع على كاهل أمينة المظالم .وأعرب آخرون عن قلقهم ألن استخدام الموظفين المؤقتين قد يكون مفرطا ،ولعدم وجود تحليل
كافٍ يتعلق بعدد من األمور ،بما في ذلك الزيادة في عدد حاالت المضايقة ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة،
والتمييز .وطلب أحد األعضاء إدخال مؤشرات األداء بالنسبة لمكتب أمينة المظالم.

-35

وردا على أسئلة الرئيس ،قدمت المفتشة العامة لمحة عامة عن الحاالت التي عالجها مكتبها في عام  ،2018مشيرة إلى نحو
 30حالة من حاالت التحرش الجنسي ،و 100حالة من المضايقات أو إساءة استعمال السلطة .وكان هناك قدر من التداخل بين
أرقام المفتشة العامة وأرقام أمينة المظالم .ولم تكن هناك أي زيادة ملحوظة في اإلبالغ عن أمور أخالقية أو التمييز العنصري،
صلة في تحديث بتاريخ  5مارس/آذار .2019
والتي كانت قليلة العدد .وسوف تقدَّم معلومات مف َّ

-36

وأكدت اإلدارة أن أمينة المظالم تعتزم تقديم تقرير عام  2018في يونيو/حزيران  ،2019وأشارت إلى أنه نظرا الستخدام
مصطلح "أمين المظالم" في األمم المتحدة ،فإن ب

-37

سوف ينظر في تغيير اسم المكتب وفقا لذلك.

وأضافت أمينة المظالم أن مكتبها قد توسع من وظيفتين إلى ثالث وظائف بدوام كامل ،وأنه يوشك أن يتم شغل وظيفة رابعة.
وقالت إن مضاعفة حاالت المضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز التي تم اإلبالغ عنها في عام
 2017كانت متناسبة مع الزيادة في إجمالي عدد الحاالت ،مما يدل على زيادة ثقة الموظفين في مكتب أمينة المظالم ومعرفتهم
به ،وليس على الزيادة في هذه الحاالت.

-38

وبالمثل ،يمكن تفسير االتجاهات في الحاالت الخاصة بمستشار مكان العمل الجدير باالحترام بأنه يرجع إلى الغياب المؤقت
ألمين المظالم في عام  ،2015عندما اعتمد الموظفون بدرجة أكبر على مستشار مكان العمل الجدير باالحترام .وقد بدأ االنخفاض
في الحاالت الخاصة بمستشار مكان العمل عند تعيين أمين المظالم الجديد .وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل عن ذلك في تقرير
عام .2018

قض

سي س ت

تحد ث عن تنفي

ب

ق ر ج ي

( 279/72إع دة تنظيم نظو

م

تحدة إل ئي ) )( (2019/EB.1/5للعلم)

بدعم إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،قدم ملخصا عن التقدم

-39

بعد أن أكد نائب المدير التنفيذي من جديد التزام ب
الذي أُحرز مؤخرا في عملية اإلصالح ،ومساهمة ب

-40

وقال إن التطورات تضمنت ،في هذا الصدد ،نقل نظام المنسق المقيم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى مكتب نائب األمين

في هذه العملية.

العام لألمم المتحدة ،وإنشاء مكتب لتنسيق التنمية .وإن العمل مستمر فيما يتعلق بإطار عمل األمم المتحدة الجديد للمساعدة
اإلنمائية ،وإصدار وثيقة استراتيجية واتفاق تمويل على نطاق المنظومة ،وإجراء استعراضات إقليمية ومتعددة البلدان ،بهدف
إنجاز أقصى ما يمكن إنجازه قبل اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي في مايو/أيار .وأضاف أن ب

عضو في فريق

االستعراض اإلقليمي ،ويقوم بدراسة حضوره القطري؛ وسيتم تقديم النتائج إلى المجلس في وقت الحق من العام.
-41

وبعد الترحيب بالتحديث ،واإلشارة إلى أن اتساع النطاق الجغرافي لب

 ،وأدوات البرمجة المبتكرة ،وإلى أن خبرته في

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واللوجستيات أعطته ميزة نسبية لمواجهة العديد من التحديات التي يطرحها اإلصالح،
شجع أعضاء المجلس ب

على مواصلة مشاركته االستباقية لتطوير نموذج جديد إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة

اإلنمائية ،وصيغة تقاسم التكاليف ،وغير ذلك من عناصر اإلصالح .وسلط األعضاء الضوء على فرص إجراء حوار بشأن
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اإلصالح مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،التي اعتبروها فرصة لتعزيز التعاون بين الوكاالت الثالث ،مع
االعتراف أيضا بالتعاون مع وكاالت وصناديق وبرامج أخرى.
-42

الرامية إلى المشاركة البناءة

وبينما أشار األعضاء إلى بعض الشواغل المتعلقة بنظام المنسق المقيم ،فقد أشادوا بجهود ب

في تنفيذ النظام الجديد ،بما في ذلك من خالل تقييمات األداء الجماعية المتبادلة ،والتي من شأنها تعزيز المساءلة المتبادلة.
الفنيين على النحو األفضل واألكفأ في مجال التنمية المستدامة

وتساءل األعضاء عن كيفية دعم العاملين لتمكين موظفي ب

ليصبحوا في وضع أفضل يؤهلهم لمناصب المنسقين المقيمين ،وال سيما بغية ضمان التكافؤ بين الجنسين والتنوع الجغرافي.
يقوض نظام المنسق المقيم الدور الرقابي للمجلس التنفيذي ومساءلة قيادة ب
ونظرا للشواغل المتعلقة بإمكانية أن ّ

،

واستقرار موارده المالية والبشرية ،فقد حث األعضاء اإلدارة على البحث عن طرق بناءة للتخفيف من تلك المخاطر.
-43

 ،ومع مبادراته

وطالب األعضاء ببيان كيفية تواؤم إصالح األمم المتحدة األوسع مع اإلصالحات التنظيمية الداخلية لب

الجديدة؛ وطلبوا معلومات عن الطرق التي يمكن من خاللها تحسين التعاون فيما بين الوكاالت ،وكفاءة وفعالية خدمات الدعم
اإلداري ،وبيان كيف سيتم تقييم هذه الفعالية؛ باإلضافة إلى خطة واضحة النتقال ب

إلى وظائف الدعم ومباني المكاتب

المشتركة ،مؤكدين أن تعود أي وفورات في التكلفة تترتب على ذلك يجب أن تعود بالفائدة على األشخاص الذين يعانون من
انعدام األمن الغذائي والضعفاء.
-44
-45

وطالب األعضاء بتحديثات منتظمة عن التقدم المحرز والمشاورات ،وخاصة فيما يتعلق باآلثار المترتبة على الميزانية.
وردا على النقاط التي أثيرت ،قال نائب المدير التنفيذي إن القرارات المتعلقة بانتقال ب
سوف تعتمد على الحالة في كل بلد؛ وإن الدمج الكامل لجميع مكاتب ب

-46

إلى مرافق مكاتب الدعم المشتركة

مبان مشتركة ليس مالئما.
في
ٍ

وأضافت اإلدارة أنه نظرا الحتمال أن يكون جانب كبير من أثر اإلصالح ملموسا في الميدان ،فإن توفير المعلومات للموظفين
الميدانيين يعد جزءا مهما من عمل ب

بشأن اإلصالح .ويتولى ب

رئاسة فريق مشروع تابع لألمم المتحدة معني

بمكاتب الدعم والمباني المشتركة ،والتي ُحددت غاياتها في تقرير األمين العام لألمم المتحدة؛ وسوف توضح األمانة جدوى
العمل بالنسبة ألية استثمارات مطلوبة ،والوفورات والفوائد األخرى التي يمكن توقعها.
-47

وأشارت اإلدارة إلى أن صيغة تقاسم التكاليف المستخدمة في عام  2019أدت إلى مضاعفة مساهمة ب

في نظام المنسق

المقيم .ولم يتم بعد تحديد صيغة عام  ،2020وسوف تطلب األمانة دعم األعضاء لها من خالل مناصرة ممثليهم في نيويورك
لب

تق ر
تق

إذا ترتبت على أي تغيير آثار كبيرة على ميزانية ب

.

تقييم
وجز عن تقييم الست تيج

لدعم

ن أجل ت ز ز قدرة على ص ود ،ورد إلد رة عليه

ي قد ه ب

)( (2019/EB.1/6للنظر)
-48

قدمت مديرة مكتب التقييم تقريرا عن تقييم استراتيجي لدعم ب

للصمود المعزز ،قائلة إنه يركز على عمل ب

فيما

يتعلق بالترابط بين العمل اإلنساني والتنمية ،ويستند إلى المقابالت الشخصية ،ويركز على مناقشات المجموعات ،ويحلل الخطط
االستراتيجية القطرية ،والبعثات الميدانية ،واستعراض الوثائق .وقالت إن ب

بحاجة إلى وضع تصور شامل لبناء الصمود

على نطاق الوكالة ،وإطار استراتيجي للنهوض بخطة تعزيز الصمود ،بدءا من المفهوم إلى البرمجة المتكاملة ،والنتائج القابلة
للقياس ،والتوجيه الواضح ،واعتماد نهج متكامل لتعزيز القدرة على الصمود في الخطط االستراتيجية القطرية .وينبغي أيضا
تعزيز مهارات الموظفين والشراكات .وخلص التقييم إلى أن هناك حاجة إلى فهم مشترك لعمل ب

فيما يتعلق بالصمود،

وإلى أنه ينبغي أن تؤدي زيادة تقارب األنشطة إلى تحسين القدرات الفردية ،وأنه يلزم توجيه التمويل وكفاءات الموظفين نحو
البرمجة الطويلة األجل ،وأنه ينبغي تحسين رصد ب
السبع الواردة في تقرير التقييم.

وتقاريره عن الصمود .وهذه النتائج واالستنتاجات تدعم التوصيات
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-49

وأيّدت اإلدارة جميع التوصيات الواردة في التقرير ،مع تحذير يتعلق بالتوصية  5حيث يرى مديرو ب

أن من األفضل،

بدال من إيجاد آلية موازية إلعداد تقارير عن مبادرات الصمود ،إجراء استعراض لألدوات الحالية بهدف تطويعها إلدراج بُعد
خاص للصمود في النظام الحالي إلعداد التقارير .ويجري العمل بالفعل فيما يتعلق بالتوصية .7
-50

ورحب أعضاء المجلس بالتقرير ،قائلين إنه يعكس الحاجة إلى ضمان أن تظل أنشطة الصمود عنصرا رئيسيا من عناصر عمل
ب

ألن ذلك يؤدي إلى التنمية المستدامة ،وأنه ينبغي أن يعمل ب

مع الحكومات لتهيئة بيئات تمكينية يمكن أن تنجح

فيها مثل هذه األنشطة .وقال بعض أعضاء المجلس إنه كان ينبغي أن تتضمن التوصيات أيضا التركيز على دور المكاتب
القطرية .وكان هناك اتفاق على أنه يلزم إيجاد فهم مشترك للصمود على نطاق المنظمة ،وأنه من المرغوب أن يستمر التعاون
مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ومع شركاء آخرين لدعم آليات القياس والتقييم المناسبة التي تتواءم مع
احتياجات الحكومات المستفيدة .وأعرب أعضاء المجلس عن تشجيعهم لب

كي يواصل بناء األدلة الالزمة إليجاد طريقة

فعالة لالستثمار تشجع الجهات المانحة على توفير التمويل الضروري والمتعدد السنوات .ومن المهم أيضا "تحويل الضحايا إلى
جهات فاعلة" عن طريق إشراك المستفيدين ،والمجتمع المدني ،واألوساط األكاديمية في مبادرات لبناء الصمود؛ ومن شأن
الخطط االستراتيجية القطرية أن توفِّّر السياق المثالي للقيام بذلك.
-51

وشجع أعضاء المجلس ب

على استخدام نتائج التقييم لتجنب العمل "بعقلية الصومعة" ،والمبادرة بالبحث عن تعاون دولي

جديد لدعم برمجة الصمود ،وحثوا ب

على إيجاد طرق لتخصيص األموال ال تؤثر على التمويل بالنسبة لحاالت الطوارئ
أن يواصل تطوير مهارات الموظفين فيما يتعلق ببناء الصمود،

واالستجابات اإلنسانية .وقال بعض األعضاء إنه ينبغي لب

وينبغي أن يسعى إلى تعظيم التمويل المتعدد السنوات الذي يمكن التنبؤ به حتى يتسنى اتباع نُهج مرنة؛ وتشمل هذه النُهج إيجاد
آليات للحماية االجتماعية واالندماج االقتصادي.
-52

وشكرت اإلدارة أعضاء المجلس على مالحظتهم الداعمة ،قائلة إن عملها المبدئي بشأن التعاريف وآليات التقييم سوف يتطلب
في البداية ما بين عشرة أشهر و 12شهرا الستكماله .وأُشير إلى أن الطبيعة االستراتيجية للتقييم لم تفسح المجال إلبداء مالحظات
على مستوى المكاتب القطرية .وسيتم تناول المسائل األخرى بصورة ثنائية مع أعضاء المجلس المعنيين.

ح فظ إلقلي ي ش ق إف قي
-53

قدمت المديرة اإلقليمية تحديثا ،أشار فيه إلى أن ب
وقد جاء نحو  85في المائة من مشتريات ب

قدم المساعدة ألكثر من  20مليون شخص في اإلقليم في عام .2018
من األغذية من التجار والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وارتفع

حجم التحويالت القائمة على النقد إلى نحو  232مليون دوالر أمريكي .وأوضحت أن المحادثات جارية مع حكومة إريتريا بشأن
إمكانية العودة إلى العمل في البلد بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة.
-54

وبدأ ما يقدر بنحو  19.4مليون شخص في اإلقليم عام  2019وهم يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد .ويشكل هذا انخفاضا
بنسبة  17في المائة بالمقارنة بشهر يناير/كانون الثاني  ،2018ولكن أوضاع النزاع والفقر والصدمات المناخية تستمر في
التسبب في التشرد وانعدام األمن الغذائي .ويستضيف اإلقليم أكثر من  3ماليين الجئ وطالب لجوء –  81في المائة منهم من
النساء واألطفال – وأكثر من  7ماليين من المشردين داخليا.

-55

أما المناطق التي تثير أشد القلق في عام  2019فهي جنوب السودان والصومال وإثيوبيا والمناطق المتأثرة بتفشي فيروس
اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

-56

وقد تم تمديد االستجابة من المستوى  3في جنوب السودان حتى يناير/كانون الثاني  .2020ومن المتوقع أن يواجه قرابة  7ماليين
شخص انعدام األمن الغذائي الحاد في الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز ،ويمكن أن يواجه ما يصل إلى  50 000شخص
المجاعة في ذروة موسم العجاف .وفي الصومال ،سيحتاج أكثر من  1.5مليون شخص إلى مساعدة منقذة لألرواح ،وهناك
 3.4مليون شخص آخر معرضون النعدام األمن الغذائي.
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وفيما يتعلق باالستجابة لتفشي فيروس اإليبوال ،شارك ب

في أعمال الفحص والعزل الواسعة ،وتصميم وبناء وحدات

المعالجة ،وتنسيق قطاع الخدمات اللوجستية للشركاء ،بما في ذلك النقل والتخزين .ويجري إنشاء منطقة تجمع إقليمية للخدمات
اللوجستية المشتركة في أوغندا لتيسير االستجابة السريعة الفعالة من حيث التكلفة في اإلقليم.
-58

وشكر أعضاء المجلس المديرة اإلقليمية على التحديث الذي قدمته وأثنوا على نهج ب
في اإلقليم .وسلط أحد األعضاء الضوء على قيمة الدعم التقني الذي يقدمه ب

في مواجهة تحديات النُظم الغذائية

 ،وال سيما فيما يتعلق بتسجيل المستفيدين

اإللكتروني.
قط

إلثيو ي ( ،)2017-2012ورد إلد رة عليه )( (2019/EB.1/7للنظر)

تق

وجز عن تقييم ح فظ

-59

عرضت مديرة التقييم تقريرا موجزا عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا للفترة  ،2017-2012أبرزت فيه فرص تحسين الرصد
واإلبالغ والتقييم؛ والوضوح االستراتيجي؛ والقيادة العليا؛ واستخدام التحويالت القائمة على النقد؛ واالهتمام بالمساواة بين
الجنسين ،ومبادئ العمل اإلنساني ،والحماية ،والمساءلة أمام السكان المتضررين.

-60

وقبلت اإلدارة التوصيات الثماني جميعها .وأشار المدير القطري إلى أنه على الرغم من أن التقييم قد جاء متأخرا للغاية لكي
تسترشد به الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،فإنه سيُستخدم في إرشاد تصميم الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة.

-61

وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لجميع التوصيات ،وخاصة تلك المتعلقة بالحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين
واستمرارية القيادة .وأثنوا على استخدام التقرير لمسألة القدرة على الصمود في الربط بين األهداف اإلنسانية واإلنمائية ،قائلين
إن بناء هذه القدرة على الصمود ضروري الستراتيجية الخروج التي يتبعها ب

-62

.

ودعا األعضا ُء إلى زيادة االهتمام بالشؤون الجنسانية وزيادة استخدام التحويالت القائمة على النقد وتقوية قدرة المكتب القطري
على الرصد والتقييم .وطلب أحدهم خارطة طريق توضح كيفية تنفيذ اإلدارة للتوصيات .واقترح آخر أن تتضمن التقييمات
المستقبلية تقييما لحجم المشتريات المحلية وأثره على التغذية.

-63

وأعرب أحد األعضاء عن قلقه بشأن مسائل الرقابة الداخلية على السلع ،وال سيما في المنطقة الصومالية ،قائال إنه ينبغي
لب

أن يزيد من جهوده للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالحوكمة والمساءلة.
في البرنامج الوطني لشبكة األمان اإلنتاجية.

-64

وطلب األعضاء معلومات إضافية عن أنشطة إنشاء األصول ومساهمة ب

-65

وأوضحت مديرة التقييم أن التقييمات الالمركزية المستقبلية ستعالج مسائل مثل المشتريات المحلية وتأثيرها على التغذية .ويجري
وضع استراتيجية لتقييم األثر لتوجيه المكاتب القطرية في هذا النوع من التقييم.

-66

وأضافت أن أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول غطت  17في المائة من جميع المستفيدين في عام ( 2017الفقرة  25من التقرير
الموجز) وأن برنامج شبكة األمان اإلنتاجية يجمع بين األغذية والنقد في إنشاء األصول (الفقرة  69من التقرير الكامل) .باإلضافة
إلى ذلك يشير التقرير الكامل إلى وجود مشاكل لوجستية مثل نقاط االزدحام (الفقرة  ،)131فضال عن التقدم المحرز في مرفق
اإلدارة الشاملة للسلع.

-67

وأوضح المدير القطري أن الخطة االستراتيجي ة القطرية المؤقتة تعكس بالفعل بعض التوصيات ،مثل تلك المتعلقة بالتحويالت
القائمة على النقد ،والتغذية ،والقدرة على الصمود ،والحماية ،والمساءلة أمام السكان المتضررين  .وأضاف أن المكتب القطري
يعمل على زيادة قدرته على الرصد والتقييم وهو يعالج مسائل إدارة السلع .ويعمل ب

مع السلطات الجديدة في المنطقة

الصومالية على وضع خطة عمل مشتركة من شأنها تحسين العمليات في المنطقة.
خط الست تيجي
-68

قط

ؤقت إلثيو ي (( (2019/EB.1/8) )2020-2019للموافقة)

قدم المدير القطري في إثيوبيا الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة التي سيقوم ب

من خاللها بمساعدة الحكومة في العمل

نحو بلوغ وضع البلد المتوسط الدخل بحلول عام  .2025وبناء على اإلصالحات السياسية واالقتصادية المستمرة في هذا البلد،
سيواصل ب

تلبية احتياجات الناس الضعفاء ،مع تعزيز المؤسسات والنُظم الوطنية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية.
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وبعد اإلشارة إلى أن الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة عالجت التوصيات المستمدة من تقييم الحافظة القطرية ،رحب أعضاء
المجلس بالخطة باعتبارها خطة شاملة ومناصرة للفقراء من أجل تعزيز االعتماد على الذات بالنسبة للمؤسسات الوطنية،
والمجتمعات المحلية ،واألفراد .وأشادوا بالتركيز على البرمجة التي تراعي المنظور الجنساني ،وتعزز المساواة بين الجنسين؛
وتتوسع في استخدام التحويالت القائمة على النقد ،والمقترنة بمساعدة تقنية لصالح اإلنتاج المحلي واألسواق المحلية؛ والتركيز
سبل العيش القادرة على تحمل آثار تغيُّر المناخ ،وإدارة مخاطر الكوارث بالتعاون
على التغذية المدرسية؛ والعمل الطموح بشأن ُ
مع شركاء وطنيين.

-70

وبعد أن أثنى األعضاء على استضافة الحكومة لالجئين ،حثوا الجهات المانحة على دعم األعمال اإلنسانية واإلنمائية في هذا
البلد ،وأشاروا إلى أن الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة توفر قناة لتقديم مثل هذا الدعم .وشجعوا ب

على مواصلة تقديم

الدعم للمجتمعات المحلية المضيفة ،والتعاون مع شركاء األمم المتحدة في أنشطة لصالح الالجئين .وينبغي مواصلة الشراكات
مع الحكومة والبنك الدولي للعمل فيما يتعلق باإلنذار المبكر؛ ومع وزارة الصحة ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)،
ومنظمة الصحة العالمية إلدماج التصدي لسوء التغذية في النظام الصحي الوطني؛ ومع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين وآخرين بالنسبة لبرامج التحويالت القائمة على النقد؛ ومع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز إنتاج وتسويق األغذية
المغذية والمنتجة محليا.
-71

ويتطلب استمرار العنف والتشرد أن يلتزم ب
ومن المهم أيضا أن يشارك ب

-72

والمجتمع اإلنساني بالمرونة واالستقالل في عملياتهما وفقا للمبادئ اإلنسانية.

بصورة مباشرة في استهداف المستفيدين ،والتحقق من هويتهم ،وإدارة عمليات التوزيع.

وأكد المدير القطري أنه في إطار الخطة االستراتيجية القطرية يمكن توقع المزيد من التمويل المراد تخصيصه للعمل بشأن
الصمود واألسباب الجذرية .وتضمنت برامج "إثبات المفهوم" تجربة نُهج جديدة .وكان ب

ووكاالت األم المتحدة األخرى

يدعمون الحكومة في نشرها للعمل بأسلوب اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد المعتدل .غير أن فجوة التمويل التي بلغت
 50مليون دوالر أمريكي جعلت المساعدة الغذائية التي يقدمها ب

ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
-73

أوجز المدير اإلقليمي عمل ب

لالجئين عرضة للخطر.

ش قي وآسي وسطى

في اإلقليم المتنوع الذي يشمل الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا

الوسطى ،وأعتبر أن النزاع الطويل هو السبب الرئيسي لزيادة انعدام األمن الغذائي وتشريد السكان .ومن أصل  33مليون
شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي في اإلقليم ،وصل ب

إلى  19مليون شخص بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران

.2018
-74

وفي اليمن ،قدم ب
ب

-75

الغذاء إلى  7ماليين شخص ،ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم بمقدار  3.2مليون شخص .وينتظر

حال سياسيا لألزمة على أمل التحول نحو برامج التنمية واالستقرار.

وفي قطاع غزة ،أدى الحصار المستمر منذ اثني عشر عاما إلى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة .ومصادر المياه ملوثة كما أن
الكهرباء تبقى محدودة .ومع معاناة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) من
أزمة تمويل ،فإن من غير المرجح أن تعيد المدارس فتح أبوابها في شهر سبتمبر/أيلول ،مما يترك مئات األطفال خارج المدارس
ويزيد من ضعفهم وتعرضهم للخطر.

-76

وفي ليبيا ،عاد ب

إلى طرابلس بعد أربع سنوات من العمليات عن بعد .وما زالت التحديات األساسية هي ارتفاع معدالت

البطالة والتشرد وغياب األسواق العاملة .ويهدف ب

إلى تحقيق آثار طويلة األجل ،بما في ذلك من خالل استخدام االبتكار

والتحويالت القائمة على النقد ،ودعم أضعف الفئات بما يشمل المهاجرين العابرين من ليبيا.
-77

وشكر المدير اإلقليمي المانحين على مساهماتهم السخية ،بما في ذلك التمويل المتعدد السنوات ،والذي م ّكن ب

من مواصلة

مساعدته وبناء الثقة مع الحكومات المضيفة والسكان المتضررين .وما زال النقص مصدرا للقلق ،حيث اقتصر المبلغ المستلم
حتى شهر يونيو/حزيران على ملياري دوالر فقط من المبلغ المطلوب لعام  2018وهو  4.2مليار دوالر.
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الغذاء ّإال إلى  3ماليين شخص من أصل  4ماليين شخص مستهدف ،وذلك

وفي الجمهورية العربية السورية ،لم يقدم ب

بسبب التمويل المحدود .وكان التمويل المقدم في عام  2017قد غطى ما نسبته  76في المائة من االحتياجات ،ويأمل المدير
اإلقليمي أن يكون هناك اتجاه مماثل على األقل.
-79

للتعليم في اإلقليم ،واعتبره سالحا قوي في مكافحة اإلرهاب.

وعلى صعيد أكثر إيجابية ،أوجز المدير اإلقليمي دعم ب

 4.8مليون طفل وأسرهم في  12بلدا ،وتُستخدم النساء إلعداد الوجبات

وتدعم برامج الوجبات المدرسية التي يقدمها ب

في العديد من المدارس .وعلى الرغم من التحديات ،فإن ب

قد استحدث برنامجا للوجبات المدرسية في الموصل بالعراق؛

ووصل إلى  140 000طفل في اليمن ،وقدم وجبات مدرسية طازجة في مدينة حلب في الجمهورية العربية السورية .كما تم
المساعدة التقنية

تنفيذ أنشطة الوجبات المدرسية في لبنان ومصر والسودان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا .وقدم ب
أيضا لحكومتي المغرب وتونس.
-80

وطلب المجلس نشر االستعراض الذي قدمه المدير اإلقليمي على موقع المجلس.

تحد ث شفوي عن ي ن
-81

في اليمن ،حيث تسببت أربع سنوات من النزاع في تعريض  10ماليين

قدم المدير القطري تحديثا للمجلس عن عمل ب

شخص لخطر المجاعة ،و 7ماليين –ربع السكان تقريبا – من سوء التغذية .ومع العوامل المشددة ،التي تشمل فيما تشمله تآكل
سبل العيش وتقلبات العملة ،زادت االحتياجات اإلنسانية بنسبة  27في المائة عن العام السابق .وينصب تركيز ب

في عام

 2019على تحسين األمن الغذائي الثني عشر مليونا من السكان الضعفاء وعلى الحالة التغذوية لثالثة ماليين من النساء
واألطفال .وتستلزم متطلبات ب

المتعلقة بزيادة المساعدة المخطط لها لعام  2019مراجعة للميزانية ستقدم إلى المجلس

في وقت الحق من العام.
-82

ومنذ شهر يناير/كانون الثاني ،وصل ب

إلى  9.1مليون شخص من خالل المساعدة الغذائية العامة ،حيث أرسل

 133 000طن من األغذية إلى  21محافظة عن طريق  19شريكا متعاونا ،وأدخل تحويالت قائمة على النقد إلى 124 000
شخص في عدن ،ووصل إلى مزيد من المشردين والضعفاء .وبعد توقيع اتفاقية استكهولم في ديسمبر/كانون األول ،2018
يتوقع ب

استعادة إمكانية الوصول قريبا إلى مخزن مطاحن البحر األحمر ،والذي يخضع للحصار منذ سبتمبر/أيلول

ويحتوي على  51 000طن من القمح الذي يعود لب
الذي يعتزم ب
-83

– وهو ما يكفي لنحو  3.7مليون نسمة لمدة شهر واحد .ويهدف الدعم

تقديمه لتحسين ميناء عدن إلى تسهيل دخول السلع اإلنسانية إلى اليمن.

وإلى جانب تهديدات السالمة واألمن المرتبطة بالنزاع ،شملت المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها عمل ب

ووجوده في

اليمن عدم كفاية قدرات الموظفين والشركاء من أجل توسيع نطاق األنشطة المخطط لها؛ وعدم كفاية التمويل ،حيث يبلغ العجز
الحالي في الميزانية لمدة ستة أشهر  464مليون دوالر؛ وعدم كفاية التعاون من جانب السلطات في صنعاء؛ والتقارير اإلعالمية
السلبية عن أعمال األمم المتحدة في اليمن .ومن بين الحوادث التي وقعت في وقت سابق من العام ،غارتان جويتان أصيبت فيهما
شاحنات تابعة لب

في شمال اليمن ،وتعليق المساعدة في إحدى نواحي محافظة عمران ،وحالة يشتبه فيها بتحويل المساعدة

عن وجهتها ،وهي قيد التحقيق .ويعمل ب

مع الحكومة ومع سلطات األمر الواقع على وضع خطة عمل للتخفيف من خطر

تحويل المساعدة عن وجهتها ،بما في ذلك من خالل تحسين اختيار واستهداف المستفيدين باستخدام القياسات البيومترية وتعزيز
رصد الشركاء المنفذين .وسيتم االنتهاء من عملية إعادة االستهداف التي تغطي جميع أنشطة ب

في اليمن في أوائل

سبتمبر/أيلول ،وسيتبعها التسجيل البيومتري للمستفيدين.
-84

وردا على الشواغل التي أثارها أعضاء المجلس بشأن عمل ب
استراتيجية ب

مع الجهات الفاعلة من غير الدول ،أكد المدير القطري أن

في اليمن هي الوصول إلى األشخاص الضعفاء أينما كانوا .وأضاف أن تحديات التنفيذ الناتجة عن عدم

تعاون سلطات األمر الواقع تتطلب حلوال مرنة ،مثل استخدام مراقبين من أطراف ثالثة في المناطق التي يقيد الوصول إليها.
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قط

ؤقت ليبي (( (2019/EB.1/9) )2020-2019للموافقة)

قدم المدير القطري الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لليبيا ،قائال إنها تتوافق مع اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة وخطة
االستجابة اإلنسانية لعام  2019لهذا البلد .وسيواصل المكتب القطري عمليات التوزيع العامة لألغذية مقترنة بأنشطة دعم سبل
على جمع المزيد من البيانات

العيش واستعادة نظم شبكات األمان الوطنية وتعزيزها .وبفضل تحسين الوصول ،يعمل ب
التي من شأنها أن تساعده على تحسين االستهداف في عملياته وتأثيرها.
-86

ورحب أعضاء المجلس بالخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،مشيدين بتوافقها مع الخطط الوطنية وبدعمها لليبيين والمهاجرين
الضعفاء .وأعربوا عن تقديرهم لتأكيد الخطة على الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم ،مما يكفل مساهمة ب

في

السالم واالستقرار على المدى الطويل.
-87

وحث األعضاء ب

على العمل مع السلطات الليبية والبنك الدولي وجهات أخرى لتحسين آليات الحماية االجتماعية ،قائلين

إن من المهم ضمان تعاون الشركاء لتحقيق أهداف مشتركة .ودعا آخرون إلى مزيد من التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال
تعزيز القدرات وزيادة االهتمام باالعتبارات الجنسانية في أنشطة التغذية.
-88

وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات حول أنشطة القدرة على الصمود ،مشيرا إلى أن  8في المائة فقط من ميزانية الحافظة
القطرية مخصصة للعمل في هذا المجال .وتساءل آخر عن السبل التي أخذ بها ب

لتحديد االحتياجات من المساعدة الغذائية

وعن كيفية تغلبه على القيود التي تعرقل توصيل المساعدة .وتناولت أسئلة أخرى مخاطر التحويالت القائمة على النقد بالنسبة
للنساء والبنات ،واستمرار عمليات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ،والتدابير المتخذة لتجنب سوء
استخدام بيانات المستفيدين.
-89

وأكد المدير القطري أن ب

يتعاون مع جميع وكاالت األمم المتحدة األخرى العاملة في ليبيا .وأشار إلى أن تعاونه مع

البنك الدولي كان تقنيا وليس ماليا وركز على شبكات األمان االجتماعي والتعليم.
-90

وقد جاءت البيانات المستخدمة في وضع الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة من تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات الذي
أجراه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .ويغطي التقييم  22مما مجموعه  24موقعا ،مقارنة بالمواقع الستة التي شملتها خطة
االستجابة اإلنسانية لعام .2018

-91

و ب

عضو في الفريق العامل المعني بالنقد واألسواق وقد قام بتحديد جميع المخاطر المتعلقة بالتحويالت القائمة على النقد.

وسيجري استخدام القسائم اإللكترونية بدال من النقد بسبب المسائل المتعلقة بالسيولة في ليبيا؛ كما سيصرف المستفيدون قسائم
المواد الغذائية لدى تجار التجزئة المحليين.
-92

وأشار إلى أن ب

محايد في ليبيا ،حيث يعمل في الشرق والغرب ،على سبيل المثال من خالل دعم إعادة تأهيل ميناءي

بنغازي وطرابلس .وأوضح أن لعمليات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية أهمية استراتيجية في تأمين
الوصول بالمساعدة اإلنسانية في جميع مناطق ليبيا ،لكن الدائرة تواجه تحديات كبيرة في التمويل.

ح فظ إلقلي ي لجنوب إلف ق
-93

أفادت المديرة اإلقليمية للجنوب األفريقي بأن تغيُّر المناخ ،والطقس المتقلب تسببا في استمرار انعدام األمن الغذائي في الجنوب
األفريقي .وكان من المتوقع انخفاض الحصاد في عام  2019بسبب تأخر هطول األمطار وعدم كفايتها .وكانت أسعار المواد
الغذائية أعلى بنسبة تتراوح ما بين  40و 60في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

-94

وفي زمبابوي ،كان التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي يشير إلى أن  30في المائة من السكان يواجهون وضعا لألمن
الغذائي بمستوى "أزمة" أو "طوارئ" ،ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة .وقد ضاعف ب

من استجابته ،كما وصل إلى

 700 000شخص بالمساعدة الغذائية والنقدية في يناير/كانون الثاني .كما تم توسيع نطاق العمليات في مدغشقر ،وموزامبيق،
وليسوتو استجابة لمواسم عجاف قاسية.
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ومع ذلك ،واصل ب

البحث عن فرص لالنتقال من المساعدة التقليدية في المواسم العجاف إلى برمجة االستجابة المبكرة،

وبناء القدرات ،عن طريق بناء القدرة على الصمود للحد من الحاجة إلى عمليات الطوارئ .وتم التخطيط لحملة اتصاالت بالنسبة
لمالوي ،وزمبابوي ،وموزامبيق ،ومدغشقر لمعالجة ارتفاع معدالت التقزم.
-96

وفي عام  ،2018تضاعف تقريبا عدد الناس الجياع بصورة وخيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،ليصل عددهم إلى أكثر
من  13مليون شخص .وكان الدعم التغذوي ضروريا بصورة حاسمة ،نظرا ألن خمسة ماليين طفل كانوا يعانون من سوء
التغذية الحاد .وقد تطوع ب

أيضا للتوسع في استخدام التحويالت القائمة على النقد وبناء القدرة على الصمود بالمشاركة

مع منظمة األغذية والزراعة.
-97

واستجابة لوباء فيروس اإليبوال ،قدم ب

مساعدة غذائية ألكثر من  177 000شخص منذ أغسطس/آب  ،2018مما ساعد

على الحد من تنقل السكان وانتشار الفيروس .وقد استُهل برنامج للتغذية المدرسية في المناطق المتأثرة ،وتم تخطيط أنشطة
خاصة باألغذية مقابل إنشاء األصول.
-98

يدعم جهود تكامل األسواق من خالل خطة االتحاد األفريقي ،واستخدام التكنولوجيا واالبتكار على نطاق اإلقليم،

وكان ب

مثل استخدام طائرات بدون طيار في وسط موزامبيق لتحديد مسارات اإلجالء ،ومواقع اإليواء في حالة الطوارئ.
-99

وأشادت المديرة اإلقليمية بالسيد  ،Richard Kasimbaوهو زميل قتل في عام  2018بسبب كمين بري أثناء قيام فريق تابع
لب

بتوزيع المساعدات في شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 -100وأعرب أعضاء المجلس عن تعازيهم ألسرة السيد  .Kasimbaورحبوا بالتحديث ،مشيرين إلى أثر النزاع ،والجفاف ،وانعدام
األمن الغذائي ،وسوء التغذية ،واإليبوال على اإلقليم ،وأشادوا بجهود ب
خط الست تيجي

قط

لدعم الحكومات الوطنية في مواجهة تلك التحديات.

لكو غو (( (2019/EB.1/10) )2023-2019للموافقة)

 -101الحظ المدير القطري ،لدى عرضه الخطة االستراتيجية القطرية ،أن وصول  16 000طالب لجوء بشكل مفاجئ من جمهورية
الكونغو الديمقراطية في ديسمبر/كانون األول  2018أكد تعرض الكونغو لألزمات اإلنسانية .وبموجب الخطة االستراتيجية
القطرية ،سيقدم ب

المساعدة الغذائية والتغذوية لألشخاص المتضررين من األزمات باإلضافة إلى دعم أنشطة بناء القدرة

على الصمود التي تهدف إلى المساهمة في توطيد السالم .وتشمل المعالم األخرى للخطة االستراتيجية القطرية تطوير برامج
لمعالجة األسباب الجذرية للجوع ،والتي سيتم تبنيها وتوسيع نطاقها من قبل جهات فاعلة أخرى؛ وزيادة التعاون مع منظمة
األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن دعم أصحاب الحيازات الصغيرة؛ وأول برنامج واسع النطاق
للتكيف مع تغير المناخ في الكونغو؛ وتوفير األدوات الرقمية للحكومة إلدارة شبكات األمان .وهناك دالئل على أن الحكومة
ستستأنف دعمها المالي لعمليات ب

بعد االنقطاع األخير الناجم عن أزمة في الميزانية.

 -102وبدأ أعضاء المجلس تعليقاتهم بالتعبير عن تعازيهم ألسرة موظف في ب

من جمهورية الكونغو الديمقراطية قُتل مؤخرا

أثناء ممارسته عمله.
 -103وأشار أعضاء المجلس إلى أنه على الرغم من توفر الموارد الطبيعية الغنية فإن الكونغو بلد من بلدان العجز الغذائي ،ورحبوا
بالخطة االستراتيجي ة القطرية باعتبارها قادرة على المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وأثنوا على الحكومة للتقدم
الذي أحرزته حتى اآلن .وأشادوا بشكل خاص بخطط معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين؛ وتقديم المساعدة لالجئين
والمشردين والعائدين؛ وتنفيذ التدابير لتعزيز األسواق المحلية وشبكات األمان االجتماعي ،بما في ذلك التغذية المدرسية؛ وتطبيق
االبتكارات التكنولوجية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
 -104ونظرا ألهمية الخطة االستراتيجية القطرية وحصائلها االستراتيجية ،حث أعضاء المجلس الجهات المانحة على المساهمة
بالموارد المالية الالزمة للتنفيذ.
 -105وشكر المدير القطري المجلس على تعليقاته ودعمه.
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الوي (( (2019/EB.1/10) )2023-2019للموافقة)

قط

 -106ركز المدير القطري في مالوي مالحظاته على نهج التصدي المتكامل ،والذي انتقل ب

بموجبه إلى التحويالت المشروطة

للمساعدة القائمة على األغذية والنقد مقابل العمل ،ودعم الزراعة الذكية مناخيا ،وبرنامج القروض الصغيرة ،وتعزيز الوصول
إلى األسواق؛ والتعاون مع أصحاب المصلحة من قبيل منظمة األغذية والزراعة ،واليونيسف ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي،
ومع الحكومة لوضع نظام حماية يستجيب للصدمات من أجل السكان الضعفاء؛ والتمويل ألغراض الصمود ،وال سيما الحاجة
الملحة للموارد لدعم النهج المتكامل ،ومن أجل التمويل المستقر والمتعدد السنوات ،واالستثمار لدعم الحصائل المستدامة الطويلة
األجل.
 -107وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم بسبب الزيادات األخيرة في عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في مالوي،
بما في ذلك أعداد كبيرة من الالجئين ،واحتمال حدوث ظاهرة النينيو في عام  ،2019والتي من شأنها أن تؤثر على الزراعة.
وأثنى أعضاء المجلس على تركيز الخطة االستراتيجية القطرية على تقديم الدعم للسلطات المحلية من أجل التصدي للجوع،
وتحسين التغذية في مجتمعاتهم المحلية .وأثنى األعضاء أيضا على عمل ب

ضمن الشراكات مع شركائه في األمم المتحدة،

وتواؤم الخطة االستراتيجية القطرية مع الروابط التي تجمع بين االعتبارات اإلنسانية والمساعدة اإلنمائية.
 -108وبعد اإلشارة إلى أن تعزيز الصمود سوف يستغرق بعض الوقت ،أوصى أعضاء المجلس بأن يضع ب

استراتيجية

خروج عملية على المدى الطويل .وفي هذا السياق ،أقر األعضاء بصورة كاملة خطط بناء القدرات لموظفي الحكومة وموظفي
البلديات ،وأوصى بعض األعضاء بالتعجيل باستخدام التحويالت القائمة على النقد بدال من عمليات توزيع األغذية ،واقترحوا
تع ديل ميزانية الحافظة القطرية لبيان المقارنة بين تكاليف المساعدة العينية والمساعدة عن طريق التحويالت القائمة على النقد.
وأوصي أيضا بتنقيح عنصر دعم التغذية في الخطة االستراتيجية القطرية لتعظيم فعاليته ،وضمان استدامته ،والتركيز على
احتياجات النساء واألطفال.
 -109وشكر المدير القطري أعضاء المجلس على دعمهم وتعليقاتهم ،مؤكدا أن الخطة االستراتيجية القطرية تسعى لمساعدة المجتمعات
المحلية على تعزيز صمودها ،وتولي مسؤولية تنميتها .ووافق المدير القطري على أن التحويالت القائمة على النقد تعد طريقة
المساعدة األكثر فعالية – شريطة أن تكون األغذية جيدة النوعية ومتاحة للشراء – وضمان أن تحل بسرعة محل عمليات توزيع
األغذية ،مع التنبيه إلى أن هذه العملية تعتمد بدرجة كبيرة على قدرات الحكومة وقرارات التمويل .وسيتم إتاحة تكاليف الطرائق
العينية والنقدية على النحو المطلوب.

ح فظ إلقلي ي

ك التيني و بح

كرب

 -110استرعى المدير اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي االهتمام إلى التحديات الناشئة عن عدم االستقرار السياسي،
وانعدام األمن الغذائي في اإلقليم؛ ففي هايتي ،على سبيل المثال ،تأثر  2.2مليون شخص بارتفاع األسعار ،وما يترتب على ذلك
من صعوبة الحصول على األغذية .وأشار أيضا إلى أن خطة االستجابة اإلنسانية واجهت فجوة تمويل قدرها  42مليون دوالر
أمريكي .وتم تجهيز أغذية بصورة مسبقة قبل موسم األعاصير القادم ،غير أن االحتياطي النقدي كان يعاني من نقص شديد في
التمويل .وفي بلدان الممر الجاف في أمريكا الوسطى ،أدى نقص المياه إلى انخفاض محاصيل الذرة بنسبة  40في المائة على
األقل ،مما أثر على األمن الغذائي لنحو  1.4مليون شخص .وكان ب

 ،ومنظمة األغذية والزراعة ،واليونيسف ،وشركاء

آخرون يعملون لوضع برامج خاصة لالستجابة لحاالت الطوارئ ،وبناء الصمود في مواجهة الجفاف ،دعما لحكومات أمريكا
الوسطى .وإذا كان ب

يدعم  20في المائة من جميع الناس الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين بالجفاف في

أمريكا الوسطى ،فإن التمويل المطلوب سوف يصل إلى  80مليون دوالر أمريكي في عام  .2019وتم تمديد برنامجي التغذية
المدرسية والوقاية من الكوارث في نيكاراغوا استجابة للجفاف ،ولكن التمويل الالزم من أجل التصدي لحالة الطوارئ يقل كثيرا
عن المبلغ المطلوب.
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 -111ويعمل المكتب اإلقليمي مع شركائه لتلبية االحتياجات الناشئة عن الهجرة الواسعة النطاق من فنزويال إلى كولومبيا وإكوادور.
وقدمت الخطة اإلقليمية  50مليون دوالر أمريكي لتغطية االحتياجات الخاصة باالستعداد واألغذية ،وتقديم خدمات مشتركة
للحكومة والوكاالت اإلنسانية إذا لزم األمر .وكان لدى المكتب القطري لكمبوديا في الوقت الحالي تمويل يكفي لتغطية عمليات
الطوارئ حتى مارس/آذار .2019
 -112وفي منطقة البحر الكاريبي ،يستكمل ب

خطته من أجل االستجابة لألعاصير ،ويعمل على ضمان مساهمة برامجه في

التنمية المستدامة ،مع التركيز على برامج تنمية القدرات والمساعدة التقنية .وكان النمو االقتصادي البطيء يحد من التنمية،
ويلزم التمويل لتطوير نُظم وطنية للحماية االجتماعية ،وبناء القدرات ،واإلنذار المبكر ،والتكيُّف مع تغيُّر المناخ ،والتأمين
الخاص بالطقس.
 -113وأخيرا ،سلط المدير اإلقليمي الضوء على االلتزام بالعمل مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،ولديها أهداف
مشتركة لتحقيق القضاء على الجوع ،واستئصال الفقر الريفي المدقع ،وتحقيق التكيف مع تغيُّر المناخ ،والصمود في مواجهة
أثاره ،مما أسفر عن دراسات ومطبوعات ثالثية من بين أمور أخرى.
 -114واعترف أعضاء المجلس بالتحديات التي تعوق التنمية في اإلقليم ،قائلين إن التقدم نحو تحقيق الهدفين  2و 17من أهداف التنمية
المستدامة بدأ يتراجع نظرا لتأثر العديد من الناس بانعدام األمن الغذائي ،وهم يحثون ب

على تكثيف عمله مع الحكومات

وشركاء األمم المتحدة لتعزيز بناء القدرات والصمود كأساس لمزيد من التطوير .وقال أعضاء المجلس إن هناك حاجة إلى
استثمارات كبيرة طويلة األجل لهذا الغرض ،مع أن معظم بلدان هذا اإلقليم تعد من بلدان الدخل المتوسط .ونظرا ألن العديد من
المهاجرين من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل ،فإن هذا يوضح الحاجة الملحة إلى التنمية اإلقليمية ،وهو ما ال يمكن
تحقيقه ّإال إذا تعاونت الحكومات ،ووكاالت األمم المتحدة ،والشركاء اآلخرون معا من خالل برامج للتنمية المنسقة لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
 -115وشكر المدير اإلقليمي أعضاء المجلس على مالحظاتهم الداعمة ،قائال ،ردا على أحد األسئلة ،إن الخطة االستراتيجية اإلقليمية
المقترحة لمنطقة البحر الكاريبي سوف تضم  17بلدا وجزيرة نائية في إطار خمسة أُطر لعمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
خط الست تيجي

قط

لج هور

دو ينيكي (( (2019/EB.1/12) )2023-2019للموافقة)

 -116قدم المدير القطري الخطة االستراتيجية القطرية التي قال إنها تسعى إلى تعزيز التحسينات المستدامة لألمن الغذائي من خالل
نُهج للتحول الجنساني على نطاق المجتمع ،واستراتيجيات لالتصاالت ،والدعوة ،والتغيير االجتماعي والسلوكي .وتضمنت
الخطة ثالث حصائل استراتيجية تركز على تعزيز قدرات هذا البلد لتحسين األمن الغذائي ،والتغذية ،والحد من مخاطر الكوارث
بين الفئات األضعف.
 -117وأعرب أعضاء المجلس عن تأييدهم بحرارة للخطة االستراتيجية القطرية ،مشيدين بتركيزها على تعزيز القدرات فيما يتعلق
باالستجابة لحاالت الطوارئ ،واإلنذار المبكر ،والتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ .ووصف األعضاء هذه الخطة بأنها طموحة في
أهدافها ،وأشادوا بنهجها الخاصة بالحقوق ودورة الحياة.
 -118وقال بعض األعضاء إنه من المهم العمل مع البلدان المتوسطة الدخل لمعالجة أوجه عدم المساواة ،والفقر المتعدد األبعاد،
والفجوات في شبكات األمان االجتماعي ،و َمواطن الضعف بالنسبة آلثار تغيُّر المناخ .وتساءل أحد األعضاء عما إذا كان
قد جمع أي دروس مستفادة من عمله في مجال بناء الصمود في الجمهورية الدومينيكية ،والتي يمكن أن تكون مفيدة
ب
بالنسبة لبلدان أخرى لديها مستوى مماثل من التعرض آلثار تغيُّر المناخ.
 -119وأكد المدير القطري أن ب

قد اكتسب خبرة قيمة لالستعداد للطوارئ ،والحد من مخاطر الكوارث ،والتي يمكن تقاسمها

مع بلدان أخرى .وسلط الضوء على أهمية القيادة الحكومية في توجيه المساعدة الدولية ،وتحقيق االستفادة المثلى من استخدام
التمويل الوطني والدولي.
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 -120وشددت اإلدارة مجددا على أهمية عدم إغفال البلدان المتوسطة الدخل التي يواجه العديد منها تهديدات خطيرة لألمن الغذائي.
وإلى أنها أوضحت أن اجتذاب مصادر تمويل مناسبة لألنشطة اإلنمائية الالزمة لحماية األمن الغذائي وتوسيع نطاقه في مثل
هذه البلدان يشكل تحديا.
خط الست تيجي

قط

نيك ر و (( (2019/EB.1/13) )2023-2019للموافقة)

 -121قدمت المديرة القطرية الخطة االستراتيجية القطرية ،قائلة إنها تسعى إلى تلبية االحتياجات العاجلة للسكان الضعفاء مع وضع
في نيكاراغوا ،حيث إنها جعلت المساواة بين الجنسين
أُسس للتنمية المستدامة .وتمثل الخطة تحوال استراتيجيا لمشاركة ب
محور اهتمام جميع األنشطة .فقد ركزت الخطة االستراتيجية القطرية بقوة على التكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ ،وتقديم الدعم للنُظم
الغذائية المستدامة ،وشبكات األمان االجتماعي المراعية للتغذية.
 -122وأشاد أعضاء المجلس بالخطة االستراتيجية القطرية ،وال سيما تركيزها على بناء الصمود ،والمساواة بين الجنسين ،والحد من
مخاطر الكوارث ،وتقديم الدعم للزراعة األسرية .ورحب األعضاء بما وصفوه بأنها عملية تشاورية شفافة استخدمت لوضع
الخطة .وشددوا على قيمة الشراكات مع هيئات األمم المتحدة األخرى ،وال سيما فيما يتعلق بالعمل في مجال التنمية الريفية،
واإلنذار المبكر ،وتعزيز القدرات الوطنية.
 -123وطلب بعض األعضاء من ب

توسيع نطاق التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،مشيرين إلى قدرته بالنسبة لتعزيز

الحماية االجتماعية .وطلب أعضاء آخرون من ب

اتباع نهج يراعي النزاع عند تنفيذ الخطة ،واالستماع إلى الشواغل

األمنية للمجتمعات المحلية ،وضمان أن تشمل العمليات التشاركية أضعف الفئات.
على ضمان الحياد ،واحترام السيادة في جميع عملياته .وحث عضو آخر حكومة نيكاراغوا على
 -124وشجع أحد األعضاء ب
ُ
إلى جميع الفئات السكانية الضعيفة ،بغض النظر عن أصولها.
تيسير وصول ب
صمم
 -125وشكرت المديرة القطرية أعضاء المجلس على دعمهم .وأشارت إلى أن نهج النُظم الغذائية للخطة االستراتيجية القطرية ُ
لتعزيز األمن الغذائي المستدام على المدى الطويل ،خاصة وأن الجانب األكبر من األغذية األساسية ينتجه أصحاب الحيازات
الصغيرة المعرضين آلثار تغيُّر المناخ .وأكدت أن ب

سيعمل على تعزيز الروابط بين زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

والتغذية المدرسية من أجل تعزيز األسواق والمجتمعات المحلية .وأضافت أن ب

كان على دراية بقضايا الحماية في

نيكاراغوا ،وأن المكتب القطري سوف يستطلع إمكانية وجود شراكات احتياطية لدعم تصميم تدابير الحماية من أجل تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية.

ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
 -126توقعا للموافقة على الشريحة النهائية للخطط االستراتيجية القطرية في الدورة العادية األولى للمجلس لعام  ،2019وضع إقليم
آسيا والمحيط الهادئ أول حافظة إقليمية كاملة للخطة االستراتيجية القطرية اإلقليمية الخاصة ب

 .وسوف يركز المكتب

اإلقليمي على تكثيف تنفيذ الحافظة الجديدة ،وال سيما في مجالي توفير الموارد والشراكة .كما واصل العمل على تهيئة بيئة
تمكينية على المستوى القطري فيما يتعلق بإدارة األمن الغذائي والتغذوي المشترك بين الوزارات وما يقابلها من تنسيق فرق
األمم المتحدة القطرية المعنية بالهدف  2من أهداف التنمية المستدامة مع وكاالت رئيسية.
 -127وفي أفغانستان ،وصلت استجابة ب

للجفاف إلى  2.5مليون شخص ،ومن المتوقع أن تنخفض إلى  1.4مليون شخص

بحلول يوليو/تموز؛ وقد بلغت المتطلبات المعلقة  84مليون دوالر أمريكي.
 -128وفي بنغالديش ،خفِّّضت االستجابة إلى المستوى  .2وقد طرحت ،في جنيف ،في أوائل فبراير/شباط خطة استجابة مشتركة من
أجل الجئي الروهينغا بميزانية تخطيط قدرها  920مليون دوالر أمريكي .وقد وصل التوزيع العام لألغذية في ب
 900 000الجئ شهريا ،وجميعهم مسجلون في منصة ب
ويتلقى نحو ربع المستفيدين من ب

إلى

الرقمية المؤسسية إلدارة المستفيدين والتحويالت (سكوب)،

قسائم إلكترونية .وواصل مشروع لإلدارة والهندسة في الموقع ،مع المنظمة الدولية
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للهجرة ،ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،تخفيف آثار األعاصير والرياح الموسمية على مخيمات الالجئين .وقدم
ب

الدعم لنحو  200 000مستفيد في المجتمعات المحلية المضيفة والقطاع الخاص المحلي في بنغالديش .واستجابة لتزايد

انعدام األمن الغذائي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبب سوء المحاصيل في عامي  2017و ،2018كان كل من
يخططان إلجراء تقييمات مشتركة .وفي المحيط الهادئ ،فإن ب

منظمة األغذية والزراعة و ب

يستعد لموسم

العواصف المقبل في شمال المحيط الهادئ في يوليو/تموز .وكانت توقعات هطول األمطار جيدة في وسط وجنوب آسيا ،وبابوا
غينيا الجديدة ،ولكنها دون المعدل الطبيعي في جنوب شرق آسيا ،وسري النكا ،وجزر الملديف .واستنادا إلى الدروس المستفادة
من الردود على ظاهرة النينيو في عام  ،2016كثف المكتب اإلقليمي من عمله التحليلي والتخطيطي لحاالت الطوارئ ،وال
فيها محدودا ،وهي منغوليا ،وبابوا غينيا الجديدة ،وفييت نام.

سيما في البلدان التي كان وجود ب

 -129وشكر أعضاء المجلس المدير اإلقليمي على هذه اللمحة العامة.
خط الست تيجي

قط

بوت ن (( (2019/EB.1/14) )2023-2019للموافقة)

 -130أوجز المدير القطري الوضع في بوتان ،التي يُتوقع أن تصبح بلدا من بلدان الدخل المتوسط المنخفض بحلول عام  2023بعد
سنوات من النمو االقتصادي القوي .ومن بين التحديات المتبقية ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ،والمشاكل الصحية المرتبطة
بسوء المحتوى الغذائي للوجبات ،وارتفاع مخاطر الكوارث الطبيعية ،بما في ذلك التعرض للزالزل.
 -131ويركز الدعم الذي يقدمه ب

على تحسين التغذية لألطفال في سن الدراسة وللفئات الضعيفة ،وتعزيز القدرات الوطنية

على االستعداد للكوارث واالستجابة لها .وبصورة خاصة ،يخطط ب
المدرسية والمساهمة في تطوير ذلك ب

الستكمال تسليم المسؤولية عن برنامجه للوجبات

ليصبح برنامجا للتغذية المدرسية من خالل توفير تعزيز القدرات للحكومة؛

ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي بهدف تحسين العادات الغذائية والصحية ألطفال المدارس ومجتمعاتهم المحلية؛ ودعم
عملية وضع إطار قانوني ومعايير إلنتاج وتسويق األغذية المقواة المجهزة محليا.
 -132وأشاد أعضاء المجلس بالتقدم المحرز في بوتان وشراكة ب
التعليمية .ورحبوا بتحول ب

الطويلة األجل مع الحكومة في العمل نحو تحقيق األهداف

من التنفيذ المباشر للبرامج إلى توفير الدعم التمكيني والمساعدة التقنية لألمن الغذائي والتغذية

واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،مع إيالء االهتمام لمسائل المساواة بين الجنسين في جميع األنشطة .وستوفر الحصيلتان
االستراتيجيتان للخطة االستراتيجية القطرية استمرار أنشطة ب

في البالد ،مما يسهل زيادة ملكية الحكومة للبرامج .وأشاد

األعضاء بما يخطط له من توطيد ألنشطة الوجبات المدرسية في برنامج وطني للتغذية المدرسية.
 -133ونظرا ألهمية االستعداد للطوارئ في بوتان ،أعرب األعضاء عن القلق إزاء ضعف الحكومة في مجال البيانات والمؤشرات
المتعلقة بتحديد فجوات الجوع وبإرشاد عمليات وضع السياسات وتنفيذ البرامج ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية
على تقديم الدعم لتعزيز القدرات في مجال جمع البيانات وإدارتها.

المستدامة؛ وحثوا ب

 -134وردا على النقاط التي أثيرت ،قال المدير القطري إنه منذ تقديم الخطة االستراتيجية القطرية ،زاد ب

من عمله في مجال

إدارة إعداد البيانات وإدارة الكوارث ،بما في ذلك من خالل التعاون مع الشركاء على وضع خارطة طريق وطنية إلدارة مخاطر
الكوارث لتقديمها في اجتماع مائدة مستديرة مع ممثلي  60إلى  80بلدا في مارس/آذار.
خط الست تيجي

قط

ك بود (( (2019/EB.1/15) )2023-2019للموافقة)

 -135قدمت المديرة القطرية الخطة االستراتيجية القطرية ،التي تم تصميمها باستخدام نهج استشاري لتحديد االحتياجات دون الوطنية
فضال عن األولويات الوطنية .وتعيد الخطة االستراتيجية القطرية تنظيم برامج ب

لتحسين مساهمته في األولويات اإلنمائية

في كمبوديا.
 -136وقد أحرزت الحكومة و ب
ويغطى هذا ب

تقدما ملحوظا في تطوير برنامج مملوك وطنيا للتغذية المدرسية باالعتماد على مصادر محلية.

اآلن  20في المائة من المدارس التي يدعمها ب

من المدارس لالنضمام إليه.

؛ ويجري البحث عن تمويل محلي له ،ويستعد المزيد
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 -137وفي إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،سيعمل ب

مع السلطات دون الوطنية على تطوير نظم غذائية ذكية مناخيا

ومسؤولة بيئيا ومنصفة من حيث المساواة بين الجنسين تربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق .وتشمل
األولويات األخرى تعزيز إدارة مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني ودون الوطني ،ودعم الرقمنة ،وتحسين القدرة التحليلية
لرصد االستثمارات المتعلقة بالقضاء على الجوع.
 -138ورحب المجلس بالخطة االستراتيجي ة القطرية ،وقال األعضاء إنها واضحة وعملية ومتوافقة مع األولويات الوطنية .وأشاد
األعضاء بفعالية عمليات ب

في كمبوديا ،وبالتحول من تنفيذ األنشطة إلى تعزيز القدرات الوطنية وبناء نماذج يمكن

توسيع نطاقها.
على مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة للتخفيف من حدة األزمات ،وتحسين النظام الغذائية ،ودعم

 -139وشجع األعضاء ب

التكيف مع تغير المناخ ،وتعزيز الروابط بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة واألسواق .وقال أحد األعضاء إن من
األهمية بمكان دعم التحول الرقمي للحكومة واستخدام تكنولوجيات مبتكرة لدعم األمن الغذائي في كمبوديا.
 -140وحث أعضاء المجلس ب

على مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين والتعاون مع السلطات الوطنية ودون الوطنية لتحقيق

تقدم دائم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خط الست تيجي

قط

ؤقت ج هور كور

ش بي

د ق طي (( (2019/EB.1/16) )2021-2019للموافقة)

 -141أفاد المدير القطري أن الشراكات مع المؤسسات الوطنية ومع وكاالت األمم المتحدة األخرى تضع ب

في مواجهة انعدام

األمن الغذائي والتغذوي في البالد مع العمل في الوقت نفسه على تحسين قدرات المجتمعات المحلية الضعيفة على مواجهة
الكوارث الطبيعية .وقد مكنت الشراكة مع المكتب المركزي لإلحصاء ب

من إجراء التقييمات والتحليالت وتوسيع تغطيته

الجغرافية واالستفادة من الخبرات التقنية الوطنية والدولية .والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة مصممة بحيث تسمح بتوسيع
نطاق التدخالت بسرعة استجابة لالحتياجات المتغيرة في بيئة تشغيلية معقدة وديناميكية.
 -142والحظ أعضاء المجلس تحسنا كبيرا في ظروف ب

التشغيلية على مدى العقد الماضي ،ورحبوا بالخطة االستراتيجية

القطرية المؤقتة .وأشادوا بشكل خاص بالتركيز على القضاء على الجوع وسوء التغذية بين األطفال دون سن السابعة والحوامل
والمرضعات من النساء والبنات واألشخاص المتضررين من األزمات؛ وعلى أنشطة بناء القدرة على مواجهة الكوارث
الطبيعية ،بما في ذلك من خالل المساعدة الغذائية ألنشطة إنشاء األصول باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة ،واليونيسف،
والكيانات المحلية؛ والجهود المبذولة لتحسين وضع المرأة ،حيث تمثل النساء والبنات  57في المائة من المستفيدين؛ وتقديم
المساعدة التقنية إلى هيئات الحكم المحلي من أجل إنتاج األغذية المقواة محليا؛ وخطط تعزيز الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة
األخرى.
 -143ونظرا اللتزام الحكومة بتحقيق األمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة ،واعتمادها التدابير لزيادة إنتاج األغذية ،وعلى ضوء
قابلية البلد للتأثر بالكوارث الطبيعية ،شدد األعضاء على أهمية عمل ب

المستمر في البلد .ومع أن الحكومة و ب

توصال إلى اتفاق بشأن الظروف التشغيلية الدنيا الالزمة لتنفيذ تدخالت ب

 ،فإن هناك مخاطر باقية ،منها فرض العقوبات،

وحجب الحسابات المصرفية ،وطول المدة الزمنية الالزمة لضمان خطوط إمداد ب
ب

 .ودعا األعضاء الحكومة إلى مساعدة

في جهوده الرامية إلى ضمان كفاءة األنشطة وفعاليتها في إطار الخطة االستراتيجية القطرية.

 -144وأشار أحد األعضاء إلى المسائل التي أثيرت أثناء مناقشات المجلس للمشروعات السابقة للوثيقة ،وطلب معلومات عن مشاركة
المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ تدخالت ب

المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وبسبل العيش المستدامة ،كما طلب

توضيح معايير االستهداف والضعف المستخدمة في تدخالت تقديم المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول.
 -145وقال المدير القطري إن فريق إدارة المشروع ،الذي يجري إنشاؤه حاليا مع ممثلين من الوزارات الحكومية ،سيسهل إجراء
تحسينات في عمليات االستهداف وعمليات تقييم األمن الغذائي ،بما في ذلك على مستوى األسرة .والمكتب القطري ملتزم بالعمل
مع المجتمعات الريفية على تحديد األولويات.
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س ئل تسيي و إلد رة
جن

ت يين عضو و حد ف

ج

حس ت )( (2019/EB.1/17للموافقة)

 -146أفادت أمينة المجلس بأن فريق االختيار الذي عينه المجلس في دورته العادية الثانية لعام  2018قد نظر فيما إذا كان سيوصي
بتعيين السيد ( Robert Samelsكندا) في لجنة مراجعة الحسابات ،والذي كان ثاني أعلى مرشح تم فحصه من جانب فريق
االختيار لعام  2017الذي نظر في المرشحين لشغل آخر مقعد شاغر في لجنة مراجعة الحسابات .وقد تضمنت الدراسة الحالية
التي قام بها فريق االختيار المعيَّن من جانب المجلس للنظر في ترشيح السيد  ،Samelsمشاورات ،واستعراضا لخلفية المرشح،
ومقابلة شخصية مع رئيس لجنة مراجعة الحسابات ،وبعد ذلك أوصى فريق االختيار بتعينه .وأشارت األمينة إلى أن
السيد  ،Samelsالذي يتمتع بخبرة مثالية في التعامل مع المخاطر ،سيكون أول مرشح يتم التوصية به من جانب فريق اختيار
مكون بالكامل من ممثلي الدول األعضاء.
َّ
 -147وعيَّن المجلس السيد  Samelsفي لجنة مراجعة الحسابات لمدة ثالث سنوات ،اعتبارا من  1مارس/آذار 2019
إلى  28فبراير/شباط .2022
تق ر وحدة تفتيش

شت ك ذ ت صل

ل

)( (2019/EB.1/18للنظر)

 -148الحظت اإلدارة في عرضها للوثيقة الخاصة بتقارير وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة ذات الصلة بعمل ب
أن ب

،

اعتُبر ،في استعراض مستقل أجرته وحدة التفتيش المشتركة ،على أعلى مستوى من "النضج" في متابعته لتوصيات

الوحدة وإبالغه عن تنفيذها .وتغطي الوثيقة ردود ب

على سبعة تقارير جديدة صدرت عن الوحدة .وتم تنفيذ وإغالق

 80في المائة من التوصيات األربع والخمسين ،كما هو مبين في مالحق الوثيقة .وتتعلق التوصيات التي ال تزال مفتوحة بحجز
السفر الجوي ،وتنفيذ استراتيجي ة إدارة المعرفة ،ومراجعة سياسة حماية المبلغين عن المخالفات ،ومراجعة سياسة تضارب
المصالح ،واإلفصاح المالي.
 -149وأثنى أعضاء المجلس على ب

الرتفاع معدل امتثاله لتوصيات الوحدة .وطلب بعض األعضاء توضيح اإلطار الزمني

الستكمال التدابير الموصى باتخاذها والتي ال تزال معلقة ،وال سيما تلك المتعلقة بالسفر الجوي ،وتطوير نظام إدارة المعرفة،
ومتطلبات إبالغ الجهات المانحة ،وأدوات المساءلة ،والشراكات مع القطاع الخاص.
 -150وأوصى أعضاء المجلس ب

باالتصال بالمانحين بهدف زيادة نسبة التمويل غير المخصص المرن المتعدد السنوات .كما

أوصى األعضاء بأن يواصل المجلس ضمان أن تكون ميزانيتا مكتب المفتش العام ومكتب التقييم كافيتين .وشجع أعضاء
المجلس ب

على مواصلة العمل من أجل تعميم اإلدارة القائمة على النتائج ،وهي عملية تحسين مستمرة ،وأيدوا التوصية

بأن يركز ب

على التوفير في حجز السفر .كما شجع األعضاء على اعتماد عمليات العناية الواجبة المنسقة على مستوى

منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بالعمل مع الشركاء من القطاع الخاص.
 -151وذ ّكرت اإلدارة بأنه تم إدخال نظام جديد لحجز تذاكر الطيران ،مشيرة إلى أن السفر الجوي ال يمثل ّإال نسبة ضئيلة للغاية من
إجمالي السفر الرسمي .وتتعلق التحسينات في إدارة المعرفة بالعاملين وبجوانب عملية إدارة المعرفة؛ ويستمر التنفيذ على
مستوى المقر والمستوى اإلقليمي وما زالت زيادة التنسيق العالمي تنتظر تنفيذها .والحظت اإلدارة أنه توجد ترتيبات خاصة
بالحوكم ة تضمن التمويل الكافي لمكتب المفتش العام ومكتب التقييم ،ووافقت على أن عمليات العناية الواجبة القوية يجب أن
تكون جزءا من سياسة مشتركة لألمم المتحدة بشأن العمل مع مؤسسات القطاع الخاص .وسيتم إصدار إرشادات حول تحديث
السياستين المتعلقتين بالمبلغين عن المخالفات وباإلفصاح المالي في المستقبل القريب .وقد نُظر في االمتثال للتدريب اإللزامي
في مجال األخالقيات في سياق استعراضات األداء الفردية ،كما نُظر في استعراضات األداء على نطاق  360درجة كجزء من
عمليات إدارة األداء المعززة.
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ض ق ت ،و تح ش جنس  ،وإس ءة ست ل سلط  ،و ت ييز (للنظر)

تحد ث شفوي عن

 -152قام الرئيسان المشاركان للفريق العامل المشترك بين اإلدارة والمجلس التنفيذي والمعني بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة
استخدام السلطة والتمييز ،بإطالع المجلس على عمل الفريق .وقد عقد الفريق ثالثة اجتماعات شهرية منذ دورة المجلس األخيرة،
كما اجتمع الفريقان العامالن الفرعيان التابعان له خمس مرات.
 -153وخالل اجتماعاته ،الحظ الفريق العامل المشترك الزيادة الكبيرة في الحاالت المبلغ عنها في عام  ،2018والتي نتجت عن
اعتماد إطار للسياسة أكثر شموال للجميع في أعقاب رسالة المدير التنفيذي المؤرخة  1مارس/آذار  .2018وشملت التحسينات
في نظام اإلبالغ إلغاء فترة الستة أشهر كموعد نهائي لإلبالغ عن الحاالت ولقبول تقارير الشهود .كما الحظ الفريق أن اإلبالغ
عن الحاالت ارتفع خالل عملية تقييم األداء وأن االستشاريين العاملين بعقود قصيرة األجل يشعرون في بعض األحيان أنهم
ضحايا للمضايقات بسبب اختالالت القوة الناتجة عن وضعهم التعاقدي .وفي أعقاب رسالة المدير التنفيذي ،طرأت زيادة في
عدد الضحايا المزعومين الذين يبحثون عن معلومات حول كيفية اإلبالغ عن الحوادث والمديرين الذين يطلبون المشورة بشأن
كيفية التعامل مع التقارير.
 -154وقد درس الفريق العامل الفرعي المعني بالحماية من التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين وإساءة استعمال السلطة
التصورات السائدة ،بين موظفي ب

 ،لمسببات التحرش الجنسي ،وهو ينظر حاليا في الحاالت بهدف توضيح التعاريف

وتحديد المشاكل الثقافية والمتعلقة بأماكن العمل والتي يمكن أن تؤدي إلى الحوادث في هذا المجال .وتشمل التدابير الوقائية
توفير الدعم النفسي واالجتماعي والتدريب في مجال الحساسية الثقافية للموظفين قبل وبعد نشرهم في وظائف المشقة.
 -155ويجري الفريق العامل الفرعي المعني بالحماية من المضايقات وإساءة استخدام السلطة والتمييز دراسة عن أسباب الحوادث،
وقد اتفق على وجود حاجة إلى تعاريف أوضح للمضايقة ،إلى جانب الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الموظفين.
 -156وأكد أعضاء المجلس التزامهم بدعم اإلدارة في معالجة هذه المشاكل ورحبوا بالتقدم المحرز .وأثنوا على نهج عدم التسامح
إطالقا الذي تم اعتماده ،وحثوا اإلدارة على اتخاذ إجراءات سريعة كلما تأكد وقوع حوادث؛ وعلى تقديم خطط العمل السنوية
مع تحديد واضح لإلنجازات المتوخاة ومعالم اإلنجاز؛ وتعزيز المشاركة والتواصل مع الشركاء والمستفيدين والموظفين
وأعضاء المجلس بشأن معالجة هذه المشاكل.
 -157وطلب األعضاء من اإلدارة أن تجمع التعليقات بصورة تُغفل مصدرها بشأن التقدم المحرز من الموظفين وأن تدرج في تقييمات
أداء المديرين مؤشرا للفعالية في منع ومعالجة المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استخدام السلطة والتمييز .وقال األعضاء
إنهم يتطلعون إلى مزيد من التحديث من الفريق العامل المشترك في الدورة القادمة للمجلس.

لخص أع ل

جلس تنفي ي

لخص أع ل دورة

ث ي ل جلس تنفي ي

د

م ( (2019/EB.1/19) 2018للموافقة)

مقرر الدورة العادية الثانية قد أعد الملخص ،وتم توزيع مشروعه على أعضاء المجلس في أوائل فبراير/شباط
 -158أبلغ الرئيس أن ِّ ّ
 .2019ومنذ ذلك الحين ،أدرج اقتراح ورد من أحد األعضاء في الوثيقة ،ووافق المجلس عليها دون مناقشة.

س ئل أخ ى
تحد ث شفوي عن د ئ ة

م

 -159ذ ّكرت اإلدارة بأن ب

تحدة خد ت نقل جوي ل س عدة إل س ي (للعلم)
يدير دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية منذ عام  ،2002وهو يوفر النقل

اآلمن والموثوق للعاملين وللبضائع في المجال اإلنساني من وإلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها بسبل أخرى ،وذلك تمشيا
مع هدف التنمية المستدامة  .17وال تدخل عمليات النقل الجوي المرتبطة بحفظ السالم ضمن والية الدائرة.
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 -160وتقدم الدائرة حاليا الخدمات لصالح  700منظمة في  16بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .وكان من بين الركاب البالغ
عددهم  380 000راكب في عام  2018أشخاص تم إجالؤهم من مناطق النزاع في السودان ونيجيريا وإثيوبيا وعاملون طبيون
يعملون على مكافحة تفشي فيروس اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية .والمنظمات غير الحكومية هي المستخدم الرئيسي
لخدمات الدائرة ،وهي تمثل  55في المائة من الركاب؛ ويمثل موظفو األمم المتحدة  45في المائة .وأعرب جميع المستخدمين
عن تقديرهم لمرونة خدمات الدائرة ،والتي يمكن نشرها بسرعة لتلبية االحتياجات عند نشوئها .ويكفل إشراف المنسقين المقيمين
على الدائرة أن تتصف العمليات بالفعالية وبالكفاءة من حيث التكلفة .واألسطول العادي للدائرة يضم  50طائرة من الطائرات
الثابتة الجناحين و 15طائرة هليكوبتر ،وهو مدعوم بأربعين طائرة احتياطية إضافية ،وقد تعزز مؤخرا بإضافة طائرة إيرباص
 A320ستساعد قدرتها الكبيرة على نقل الركاب والبضائع على زيادة الكفاءة وتحقيق وفورات في التكاليف .وتجري صيانة
جميع الطائرات وفقا لمعايير التشغيل والسالمة الدولية ،كما يجري تقييم جميع جوانب عمليات الدائرة بشكل منتظم.
 -161ويمثل التمويل مشكلة مستمرة :وهناك حاجة ماسة إلى تمويل مرن متعدد السنوات يمكن التنبؤ به لتمكين الدائرة من توفير
الرحالت الجوية حسب االقتضاء واالستفادة من الفرص المتاحة في سوق الطيران .وفي ظل نموذج التمويل الحالي ،لن تكون
بعض العمليات قابلة لالستمرار ّإال حتى مارس/آذار  .2019وشكرت اإلدارة جميع المانحين لكنها كررت التأكيد على الحاجة
إلى القدرة على التنبؤ والمرونة .ومن شأن ضمان كون المطارات والمرافق كافية للطائرات ذات األجنحة الثابتة أن يساعد على
تعويض التكاليف المرتفعة لعمليات طائرات الهليكوبتر ،ولكن من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى مصادر تمويل جديدة.
وأشارت اإلدارة إلى أن بعض الدول األعضاء قد دعت إلى توفير تحديثات عن خدمات الدائرة في كل دورة من دورات المجلس،
والحظت أن هناك معلومات وافرة عن هذه الخدمات متوفرة على موقع ب
رسمية ّإال في كل دورة عادية أولى.

على اإلنترنت ،واقترحت عدم تقديم تحديثات

 -162وأقر أعضاء المجلس بأهمية دور الدائرة في تحدي السياقات اإلنسانية وأقروا بالحاجة إلى تمويل يمكن التنبؤ به ،قائلين إنه
ينبغي لألمانة العامة لألمم المتحدة أن تنظر في آليات استرداد ب

للتكاليف وفي الصناديق المركزية مثل الصندوق

المركزي لمواجهة الطوارئ ،خاصة وأن الدائرة تقدم الخدمات لمنظمات أخرى غير ب

 .وفيما يتعلق بتواتر تقديم

التحديثات ،اقترح أحد األعضاء تقديمها في دورتي المجلس العاديتين األولى والثانية كل عام.
تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

 -163أكد المقرر أن القرارات والتوصيات المقدمة في مشروع الوثيقة تتوافق مع القرارات التي تم االتفاق عليها خالل الدورة .وستنشر
الصيغة النهائية على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي في غضون  24ساعة من اختتام الدورة.
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لحق ول
ق ر ت و توصي ت
ستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس ،التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص أعمال
الدورة.

عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال

 25فبراير/شباط 2019

تخ ب أعض ء هيئ

كتب وت يين

ق ر

انتخب المجلس ،وفقا لالئحته الداخلية ،سعادة السيد هشام محمد بدر (مصر ،القائمة ألف) رئيسا لفترة سنة
واحدة؛ وسعادة السيدة ( Lineo Irene Molise-Mabuselaليسوتو ،القائمة ألف) مناوبا له .
وانتخب المجلس سعادة الدكتور ( Ulrich Seidenbergerألمانيا ،القائمة دال) نائبا للرئيس؛
والسيد ( Bruce Campbellسويسرا ،القائمة دال) مناوبا له.
وسعادة
باء)؛
القائمة
(الكويت،
جحيل
يوسف
السيد
المجلس
انتخب
كما
السيدة ( Karla Gabriela Samayoa Recariغواتيماال ،القائمة جيم)؛ وسعادة السيد Victor Vasiliev
االنتخابية
(االتحاد الروسي ،القائمة هاء) أعضاء في هيئة المكتب لفترة سنة واحدة؛ لتمثيل قوائم ب
الثالث األخرى .كما انتخب السيدة ( So-Youn Hongجمهورية كوريا ،القائمة باء)؛
وسعادة
جيم)؛
القائمة
(البرازيل،
والسيد Luís Fernando de Carvalho
السيد ( Artur Andrzej Pollokبولندا ،القائمة هاء) مناوبين لهم.
وعيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيد ( Salman Pervaizباكستان ،القائمة باء)
مقررا للدورة العادية األولى لعام .2019

 25فبراير/شباط 2019

قض

الست تيجي

2019/EB.1/1

هن و قبل
الحظ ت فتت حي

ن

د

تنفي ي

أحاط المجلس علما بالمالحظات االفتتاحية التي أدلى بها المدير التنفيذي .وسترد النقاط الرئيسية التي تطرق
لها المدير التنفيذي وتعليقات المجلس عليها في ملخص أعمال الدورة.

 25فبراير/شباط 2019
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ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2019/EB.1/2

خط الست تيجي

كوت د فو ر ()2023-2019

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لكوت ديفوار (")2023-2019
قدرها  82 768 485دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.1/2019/8-A/4بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 25فبراير/شباط 2019

2019/EB.1/3

خط الست تيجي

نيجي

قط

()2022-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لنيجيريا ()WFP/EB.1/2019/8-A/8( )2022-2019
قدرها  587 524 542دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 25فبراير/شباط 2019
تق ر

سنو

2019/EB.1/4

تق

سنوي كتب أ ين

ظ م وخد ت وس ط

م  ،2017و ك ة إلد رة شأ ه

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام  2017الوارد في الوثيقة
.WFP/EB.1/2019/4-A

 25فبراير/شباط 2019
قض

سي س ت

2019/EB.1/5

تحد ث عن تنفي

ب

ق ر ج ي

( 279/72إع دة تنظيم نظو

م

تحدة إل ئي )

إن المجلس،
 -1أحاط علما بالنظم الداخلية للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة
للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة
للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي؛
 -2أشار إلى القرار  2018/EB.2/29بشأن طرائق عمل المجالس التنفيذية الذي يطلب من هيئة مكتب
برنامج األغذية العالمي ،بالتعاون مع هيئات مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة
للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة
للمرأة ،إطالق عملية تشاورية مشتركة مع الدول األعضاء اعتبارا من الدورة العادية األولى لعام 2019؛
 -3أحاط علما ،مع التقدير ،بتشكيل المجموعة األساسية من الدول األعضاء لقيادة العملية التشاورية المشتركة
مع الدول األعضاء بطريقة منفتحة وشفافة وشاملة للجميع ،بهدف دراسة كفاءة دوراته الحالية وجودتها،
فضال عن مهام االجتماعات المشتركة للمجالس ،بناء على الرد المشترك الذي أعدته األمانات ،وبالتشاور
الوثيق مع جميع الدول األعضاء ،التماسا إلسهامها في البيان الخطي للمجموعة األساسية؛
 -4طلب إلى أمانات المجالس التنفيذية دعم المجموعة األساسية في تحليل آثار استنتاجاتها واقتراحاتها إذا
طلبت منها ذلك؛
 -5تطلع إلى تلقي البيان الخطي للمجموعة األساسية المقرر تقديمه في االجتماع المشترك للمجالس في
مايو/أيار  ،2019للنظر الحقا في استنتاجاته وتوصياته من جانب األعضاء والمراقبين في مجالس كل
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي.

 26فبراير/شباط 2019
تق ر

تقييم

25

2019/EB.1/6
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وجز عن تقييم الست تيج
تق
إلد رة عليه

لدعم

ي قد ه ب

ن أجل ت ز ز قدرة على ص ود ،ورد

من أجل تعزيز القدرة
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه ب
على الصمود الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.1/2019/7-Aورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة
 ،WFP/EB.1/2019/7-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة
االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 26فبراير/شباط 2019

ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي
2019/EB.1/7

تق

قط

وجز عن تقييم ح فظ

إلثيو ي ( ،)2017-2012ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ( )2017-2012الوارد في الوثيقة
 ،WFP/EB.1/2019/7-Bورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.1/2019/7-B/Add.1وحث
على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 26فبراير/شباط 2019

2019/EB.1/8

خط الست تيجي

قط

ؤقت إلثيو ي ()2020-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إلثيوبيا (")2020-2019
قدرها  871 337 120دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.1/2019/8-B/2بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 26فبراير/شباط 2019

ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
2019/EB.1/9

خط الست تيجي

قط

ش قي وآسي وسطى

ؤقت ليبي ()2020-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لليبيا (")2020-2019
قدرها  60 517 166دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.1/2019/8-B/3بتكلفة إجمالية يتحملها ا ب

 26فبراير/شباط 2019
ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
2019/EB.1/10

خط الست تيجي

قط

لكو غو ()2023-2019

القطرية
االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( )WFP/EB.1/2019/8-A/3/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب
أمريكيا.

(")2023-2019
للكونغو
قدرها  97 921 641دوالرا

 26فبراير/شباط 2019

2019/EB.1/11

خط الست تيجي

قط

الوي ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لمالوي ()WFP/EB.1/2019/8-A/6( ")2023-2019
قدرها  619 800 513دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27فبراير/شباط 2019
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ح فظ إلقلي ي

WFP/EB.1/2019/14

ك التيني و بح
خط الست تيجي

2019/EB.1/12

كرب
قط

لج هور

دو ينيكي ()2023-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية
( )WFP/EB.1/2019/8-A/5بتكلفة إجمالية يتحملها ب

للجمهورية الدومينيكية ()2023-2019
قدرها  10 174 911دوالرا أمريكيا.

 27فبراير/شباط 2019
خط الست تيجي

2019/EB.1/13

قط

نيك ر و ()2023-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لنيكاراغوا ()WFP/EB.1/2019/8-A/7( )2023-2019
قدرها  68 370 439دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27فبراير/شباط 2019
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
خط الست تيجي

2019/EB.1/14

قط

بوت ن ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لبوتان ()WFP/EB.1/2019/8-A/1( ")2023-2019
قدرها  8 942 053دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27فبراير/شباط 2019
خط الست تيجي

2019/EB.1/15

قط

ك بود ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لكمبوديا ()WFP/EB.1/2019/8-A/2( ")2023-2019
قدرها  50 241 310دوالرات أمريكية.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27فبراير/شباط 2019
خط الست تيجي

2019/EB.1/16

قط

ؤقت ج هور كور

ش بي

د ق طي ()2021-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
قدرها 161 070 534
( )WFP/EB.1/2019/8-B/1( ")2021-2019بتكلفة إجمالية يتحملها ب
دوالرا أمريكيا.

 27فبراير/شباط 2019

س ئل تسيي و إلد رة
2019/EB.1/17

ت يين عضو و حد ف

جن

ج

حس ت

وافق المجلس على تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي:
•

السيد ( Robert Samelsكندا) ،اعتبارا من  1مارس/آذار  2019وحتى  28فبراير/شباط .2022

 26فبراير/شباط 2019
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2019/EB.1/18

تق ر وحدة تفتيش

شت ك ذ ت صل

ل

أحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة "تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات
الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي" ( )WFP/EB.1/2019/10-Bوأيد الردود على توصيات وحدة التفتيش
المشتركة إلى األجهزة التشريعية الواردة في مالحق الوثيقة.

 26فبراير/شباط 2019

لخص أع ل

جلس تنفي ي

2019/EB.1/19

لخص أع ل دورة

د

ث ي ل جلس تنفي ي

م 2018

وافق المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته العادية الثانية لعام  ،2018الذي سترد النسخة النهائية منه
في الوثيقة .WFP/EB.2/2018/14

 27فبراير/شباط 2019
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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 معالي السيد  ،Daniel Kablan Duncanنائب رئيس كوت ديفوار
-4

-5

تق ر
أ)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  2017ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر)

قض

سي س ت

أ)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام (للنظر) – تأجّل إلى الدورة السنوية لعام 2019

ب)
-6

سنو

س ئل
أ)

تحديث عن تنفيذ ب

و رد و

لقرار الجمعية العامة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية) (للعلم)

ي و يز ي

تحديث عن خطة ب

سحبت الوثيقة وفقا لقرار هيئة مكتب المجلس التنفيذي
لإلدارة (( )2021-2019للموافقة) – ُ

في اجتماعها الذي عقد في  20فبراير/شباط 2019
-7

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه ب

ب)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ( ،)2017-2012ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-8
أ)

ب)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

بوتان

)2

كمبوديا

)3

الكونغو

)4

كوت ديفوار

)5

الجمهورية الدومينيكية

)6

مالوي

)7

نيكاراغوا

)8

نيجيريا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

من أجل تعزيز القدرة على الصمود ،ورد اإلدارة عليه
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ج)

)2

إثيوبيا

)3

ليبيا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة (للعلم)
)1

بوتان

)2

كمبوديا

)3

الكونغو

)4

كوت ديفوار

)5

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

)6

الجمهورية الدومينيكية

)7

إثيوبيا

)8

ليبيا

)9

مالوي

)10

نيجيريا

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة (للعلم)

د)

)1

)2

تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
)1

ليبريا

)2

نيكاراغوا

تنقيحات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والزيادات المقابلة في الميزانية
)1

النيجر 200961

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

ه)

)1

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التي وافق عليها
المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون
األول )2018

)2

عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2018

تنقيحات م ّكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية (للعلم)

و)

)2

جمهورية الكونغو الديمقراطية

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-9
أ)
-10

)1

بنغالديش

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2020-2019للعلم)

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

(للنظر)
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ج)

تحديث شفوي عن المضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز (للنظر)

-11

لخص أع ل دورة

-12

س ئل أخ ى
(للعلم)

)1

تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

)2

تحديث شفوي عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (للعلم)

)3
-13

د

ث ي ل جلس تنفي ي

م ( 2018للموافقة)

تحديث شفوي يقدمه المدير التنفيذي عن خطة ب

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

لإلدارة (( )2021-2019للعلم)

ت دة
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