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تخ ب أعض ء هيئ
-1

كتب وت يين

ق ر

عُقدت الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  2022في الفترة من  28فبراير/شبباط إلى  3مارس/آذار  .2022وبسبب
جائحبة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيبد ،)19-قرر المجلس عقبد الجلسببببة في شببببكبل مختلطبة .ووفقبا لنظبامه الداخلي،
انتخ المجلس باإلجماع سعادة السيد شميم أحسن (بنغالديش ،القائمة باء) كرئيس.

-2

كما انتخ المجلس باإلجماع سبببعادة السبببيد يوسببب

ّ
بال (المغرب ،القائمة أل ) ،وسبببعادة السبببيد Carlos Bernardo

( Cherniakاألرجنتين ،القائمة جيم) وسبببعادة السبببيد ( Marcel Beukeboomهولندا  ،القائمة دال) كأعضببباء في هيئة
المكت ومنسقين لقوائمهم .كما ع ّين المجلس السيد خالد األطالسي (المغرب ،القائمة أل ) مقررا للدورة.
-3

وبمبا أنه لم يكن هنبات توافف في ااراء بين أعضبببباء القبائمبة هاء على مرشببببحهم المقتر  ،لم يكن من الممكن انتخاب نائ
لرئيس المجلس وعضببببو لهيئة المكت عن القائمة هاء بالتزكية .إذ قال أعضبببباء هذه القائمة وقوائم أخرى أنه لن يكون من
المناس ب تعيين سببفير االتحاد الروسببي كما كان مقترحا بصببورة أولية من القائمة هاء ،بسببب غزو بالده ألوكرانيا .ودعم
بعض أعضاء القائمة هاء ترشيح سفير بولندا لهذا المنص .

-4

وأعطى العديد من أعضباء المجلس ،بمن في ذل بعضبهم الذي كان يتحدث باسبم قوائمهم والمجموعات األخرى من البلدان،
أسببابا العترااباتهم ،وقالوا إن الغزو يشكل خرقا للسالمة اإلقليمية ألوكرانيا ولسيادتها بما يتعارض مع القانون الدولي ،بما
في ذل الفقرة الرابعة من المادة  2من ميثاق األمم المتحدة ،وال يتسبف مع أهدا

األمم المتحدة و ب

 .وقال أعضباء أنه

في وقت من االحتيباجات اإلنسببببانيبة التي لم يسبببببف لهبا مثيل فإن تلب األعمبال تقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيف أهدا
التنمية المسببببتدامة عبر خلف أزمة إنسببببانية يمكن تجنبها سببببيكون على ب

 ،باعتباره أكبر وكالة إنسببببانية في العالم،

االستجابة لها.
-5

ودعا أعضباء سبفير االتحاد الروسبي إلى سبح ترشبيحه وإلى أن تسبح بالده قواتها من داخل حدود أوكرانيا المعتر

بها

دوليا.
-6

غير أن أعضباء آخرين اعترابوا وقالوا إن األفعال الماابية لدول أعضباء أخرى كانت شبائكة بالمثل ولكنها لم تسبفر عن
اعتراض من المجلس .وقال األعضباء أيضبا إن من المهم تجن تسبييس عمل المجلس ودعوا كل األطرا

إلى التماس حل

سريع للنزاع.
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وبالنظر إلى أنه لم يكن هنات توافف في الرأي بشبأن تعيين أحد المرشبحين ،فقد تقرر المضبي بإجراء قرعة سبرية وفقا للفقرة
 11من المادة التاسبعة من الالئحة الداخلية للمجلس ،التي يقوم المجلس بموجبها باالختيار بين سبفير االتحاد الروسبي وسبفير
بولندا.
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وقبل القرعة قال سفير االتحاد الروسي أنها ستكون المرة األولى في تاريخ ب

التي يلقى فيها مرشح لدور ممثل لقائمة

اعتراض أعضبباء من قوائم أخرى .وذ َّكر بأن المجلس يسببتخدم نظاما للتناوب لضببمان تمتع كل الدول األعضبباء بفرصببة
متسببباوية للعمل وللتمثيل في هيئة المكت  ،وقال إن تعيين ممثل للقائمة هاء (بولندا) ومناوب (هنغاريا) ،وكالهما من الدول
األعضباء في االتحاد األوربي ومنظمة حل

شبمال األطلسبي ،سبيقوض هذا المبدأ .ولذل اقتر تسبوية يقوم بموجبها ممثل

هنغاريا أو بولندا بالعمل كعضو القائمة هاء في هيئة المكت بينما سيعمل هو كمناوب.
-9

ولم يلف االقترا القبول وجرت عملية التصببويت .ونال سببفير االتحاد الروسببي  3أصببوات ،وسببفير بولندا  23صببوتا ،مع
امتناع  5عن التصويت .وهكذا انتُخ سفير بولندا نائبا لرئيس المجلس وعضوا للهيئة عن القائمة هاء.
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قض

الست تيجي

2022/EB.1/1
-10

هن و قبل
الحظ ت فتت حي

ن

د

تنفي ي
على

قال المدير التنفيذي إن واعا عالميا معقدا بالفعل قد تفاقم بسب العمل العسكري األخير في أوكرانيا .ويسعى ب
تشكيل فرق لالستجابة في البلدان المجاورة ويعمل مع الشركاء استعدادا لنشاط مهم امن أوكرانيا .وستخ ِّّل األزمة تأثيرات
خطيرة على اإلمدادات العالمية من األغذية بما في ذل إمدادات عمليات ب

 :إذ تنتج أوكرانيا واالتحاد الروسي معا نسبة

 80في المائة من زيت عباد الشمس ،و 20في المائة من الذرة ،و 30في المائة من القمح في العالم؛ ويشتري ب

 50في

قد ارتفعت بين 42
المائة من إمدادات قمحه من أوكرانيا .ونتيجة جائحة كوفيد 19-فإن تكالي البضائع والشحن في ب
مليون و 50مليون دوالر أمريكي شهريا .وأبرز المدير التنفيذي أنه يجري القيام بتحليل داخلي لتقدير األثر الذي يمكن أن تخ ّلِّفه
األزمة األوكرانية على تكالي

ب

 ،وحذر من أن هذه التكالي

دوالر أمريكي على مدى السنة المقبلة .كما ستكون هنات عواق
األوكراني ،مثل العمليات الجارية في لبنان وتونس .وسيتطل

ب

قد تزيد بمقدار يتراو بين  100مليون و 500مليون
على عمليات ب

األخرى التي تعتمد على القمح

تمويال بنحو  450مليون دوالر أمريكي إلطعام الناس

في أوكرانيا على مدى األشهر الستة المقبلة.
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وعلى المستوى العالمي كان هنات  276مليون نسمة في المراحل  3أو  4أو  5من مراحل التصني
وكان ب

المتكامل لألمن الغذائي،

يتولى إطعام  120مليون نسمة من هؤالء الناس ،ولكن قدرته على االستجابة معرقلة بفجوات التمويل التي تجبره

على خفض حصصه في تشاد ،والنيجر ،واليمن ،وبلدان أخرى .ويخلف العجز عن إطعام الجائعين خطر المجاعة ،وانعدام
االستقرار ،والهجرة الجماعية التي تتطل استجابات أعلى كلفة بكثير .وعلى النقيض من ذل فإن التدخل المبكر الذي يساعد
المجتمعات المحلية على بناء القدرة على الصمود إزاء األزمات يلغي الحاجة إلى المساعدة الطارئة في المستقبل ،وناشد المدير
بتوفير مثل هذه البرامج .وفي تشاد ،مثال ،عمل ب

التنفيذي المانحين توفير التمويل المرن الذي يسمح لب
نسائية إلنشاء نظام من اابار؛ وفي منطقة الساحل أعاد ب

مع تعاونية

إحياء  270 000هكتار من األرااي ،وعلى المستوى العالمي

استصلح  1.2مليون هكتار من األرااي وأنشأ  107 000من البرت و 81 000كلم من الطرق و 26 000كلم من قنوات الري.
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وعلى مدى السنوات الخمس المااية زادت القيمة اإلجمالية للتحويالت القائمة على النقد التي وزعها ب

من  800مليون

دوالر أمريكي إلى  2.3مليار دوالر أمريكي سنويا ،بينما زادت قيم القسائم الرقمية من  9ماليين دوالر أمريكي إلى  83مليون
دوالر أمريكي سنويا؛ وزادت نسبة النساء في القوة العاملة لب

من  34إلى  42في المائة ،مع التعاقد مع  3 390امرأة

إاافية ،وارتفع التمويل اإلجمالي من  5.8مليار دوالر أمريكي إلى  9.8مليار دوالر أمريكي سنويا.
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وأعرب المدير التنفيذي عن شكره ألعضاء المجلس وحذرهم من أن عام  2022سيكون عاما بالغ الصعوبة وحضهم على
الدعوة لدى حكوماتهم لمساندة جهوده لتعبئة األموال وزيادة مرونة المساهمات.

-14

وشكر أعضاء المجلس ،بما في ذل من يتحدثون باسم القوائم والمجموعات األخرى من البلدان ،المدير التنفيذي على جهوده
إلذكاء الوعي العالمي باألزمات اإلنسانية الناشئة وبالموارد الالزمة لالستجابة لها .وأثنوا على ب

وموظفيه لعملهم على

تفادي المجاعة والجوع ومساعدة أشد الناس اعفا في العالم ،بما في ذل خالل جائحة كوفيد.19-
-15

وأعرب جميع من تحدث من أعضاء المجلس تقريبا عن القلف من الواع في أوكرانيا ،مع دعوة العديد منهم إلى االمتثال إلى
القانون اإلنساني الدولي ،وامان الوصول اإلنساني اامن وغير المعرقَل لتوفير المساعدة إلى الناس المحتاجين وإلى اإلنهاء
الفوري ألعمال العداء .ورح

األعضاء بإطالق خطة األمم المتحدة لالستجابة العاجلة ألوكرانيا ودعوا كل الدول األعضاء

إلى اإلسهام ماليا في تنفيذ تل الخطة ودور ب

فيها .وقال العديد من األعضاء إن ااثار السلبية لألزمة على إمدادات

الحبوب العالمية وأسعارها سيُفاقم فجوات التمويل واالستجابة .وحثوا ب

على المساهمة في رصد الحالة وعواقبها على

األمن الغذائي العالمي وتوفير المزيد من التحليالت ألثر زيادات األسعار على عملياته.

5
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وحلّت األزمة في وقت كانت فيه عناصر تغير المناخ ،والنزاع ،وجائحة كوفيد 19-قد أحدثت بالفعل زيادات في أسعار األغذية
ومعدالت انعدام األمن الغذائي في مختل

أكثر فائدة وارورة من أي وقت مضى ،وغدا

أرجاء العالم .وأاحى ب

الشري المفضل للعديد من البلدان .ودعا أعضاء المجلس إلى جهود منسقة ،مع مساهمة جميع الشركاء وفقا لمزاياهم النسبية
والسعي في الوقت ذاته لتفادي التداخل والتكرار .وقال أحد أعضاء المجلس إن الواع العالمي الحالي يتيح فرصة لتحديد وجهة
جديدة في تنفيذ التغيير وتعجيل التقدم نحو أهدا
والقانون اإلنساني الدولي ودعا ب

التنمية المستدامة؛ وقال آخر إن ذل يظهر أهمية احترام المبادئ اإلنسانية

إلى أن يكون نصيرا قويا في هذا الصدد؛ وقال ثالث إن التركيز على العمل اإلنساني

واإلنمائي يج أن يكون على المستوى القطري.
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وبعد الموافقة على الخطة االستراتيجية لب

لفترة  2025-2022في الدورة العادية الثانية للمجلس لعام  2021رح العديد

من األعضاء بإطار النتائج المؤسسية المتعلف بها الذي سيُعرض على الدورة الحالية ،وقالوا إن الوثيقتين توفران إطارا هاديا
لعمل ب

في السنوات المقبلة ،مما ييسر التنفيذ الفعال لمهمة ب

ويوجه عمله على محور العمل اإلنساني والتنمية

والسالم .وعلى وجه الخصوص ،أثنى األعضاء على الجهود الساعية إلى تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج وهو ما ينعكس في
إطار النتائج المؤسسية الجديد من خالل ربط الموارد باألنشطة والنتائج .وقال أعضاء المجلس إن هذا اإلطار متسف بشكل جديد
مع سياسات وخطط األمم المتحدة األوسع نطاقا على المستوى القطري وستساعد على غرس مقاييس األداء األساسية بشأن
األولويات المتقاطعة مثل المساواة بين الجنسين واإلعاقة على امتداد ب

 .وسيتطل

وإطار النتائج المؤسسية قوة في الرقابة والرصد والمساءلة ،بالترافف مع التواصل الشفا
-18

وأثنى العديد من أعضاء المجلس على جهود ب

الرامية إلى إدماج اعتماد التك ُّي

التنفيذ الناجح للخطة االستراتيجية
مع الجهات المانحة والمجلس.

مع تغير المناخ في برامجه ،بما في ذل

من خالل التدابير االستباقية القائمة على التوقعات ،وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية ،وإدراج مؤشرات الحصائل المعنية في
إطار النتائج المؤسسية .وقال أعضاء المجلس إنهم يتطلعون إلى تقديم عرض لسياسة جديدة للمساواة بين الجنسين خالل الدورة
مسودة السياسة على الشراكات ،بما في ذل مع المنظمات النسائية المحلية ،واهتمامها بمنع االستغالل
الراهنة ،ورحبوا بتركيز َّ
واالنتهات الجنسيين .وقال األعضاء إن السياسة يج أن ترتبط بسياسة الحماية والمساءلة في ب
مزيد من العمل إلدماج منع كل أنواع االنتهات وسوء السلوت في كل مجاالت أنشطة ب
-19

و إن الحاجة تدعو إلى

 ،بما في ذل بين الموظفين.

وقال العديد من أعضاء المجلس إن االحتياجات المتزايدة والوتيرة المتصاعدة لألزمات اإلنسانية تؤكد أهمية المهمة المزدوجة
لب

المتم ثلة في إنقاذ األروا وتغيير الحياة عبر مختل

التوليفات من االستجابة الطارئة واألنشطة الموجهة إلى األسباب

الهيكلية للجوع وسوء التغذية وبناء صمود المجتمعات المحلية إزاء األزمات .وتحتاج البلدان الضعيفة أمام النزاع ،والمناخ،
والكوارث األخرى إلى دعم ب

في مجال بناء القدرات ،والمساعدة التقنية ،وتوفير الخدمات في ميادين تشمل اإلنذار

المبكر ،ومعالجة سوء التغذية والوقاية منها ،وإدارة سالسل اإلمداد ،واللوجستيات ،والتغذية المدرسية .ويتطل
منسقا وشموليا قائما على التعاون بين ب

النجا نهجا

والجهات الفاعلة اإلنسانية ،واإلنمائية ،والمعنية بالسالم األخرى .وقال أحد

أعضاء المجلس إن قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية تعتبر مثاال لمثل هذا النهج ،في حين أشار العديد من ااخرين إلى
تحال التغذية المدرسية الذي أُطلف في القمة وأعربوا عن استعداد بلدانهم للمساهمة في التجربة ،وتقديم دراية الخبراء ،وأنواع
سِّن الوصول إلى األغذية المغذية وتدعم النظم الغذائية المستدامة.
الدعم األخرى لتوسيع برامج التغذية المدرسية التي تح ّ
-20

ورح العديد من أعضاء المجلس بعمل ب

في ميدان الشراكات مع كيانات األمم المتحدة والمعونة ،وحضوا ب

على تعزيز شراكاته مع المنظمات المحلية قائلين إن مثل هذه المنظمات تعر

السياق المحلي ،وهي منغرسة في المجتمعات

المحلية ،ويمكن لها أن توفر الهياكل التي ستظل بعد انسحاب المستجيبين للطوارئ .وانخراط المجتمعات المحلية في تصميم
وتنفيذ البرامج ،بما في ذل ما يهد منها إلى تعزيز شبكات السالمة المحلية وتوطيد الصمود ،سيعزز من االستقالل المجتمعي،
واالعتماد على الذات ،وملكية البرامج .وينبغي توزيع المهام بين الشركاء وفقا لنقاط قوتهم ومهامهم المعنية ،ويمكن لب
أن يستفيد من خبرته في السياقات الهشة لتشجيع المزيد من الجهات الفاعلة في ميادين التنمية والسالم على المساهمة في حلول
شاملة ومستدامة.

6
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 ،والسيما بالنظر إلى التحديات المالية التي تؤثر

وأشار العديد من األعضاء إلى التحديات المتزايدة للتمويل التي تواجه ب

على البلدان المانحة في أعقاب جائحة كوفيد .19-وفي حين أن هنات اتفاقا عاما على امتداد المجلس أن على ب

أن يجمع

بين أنشطة إغاثته اإلنسانية وأنشطته اإلنمائية ،فإن هذه الجهود توا َجه غالبا بحاالت نقص في التمويل وقيود من الجهات المانحة
على استخدام ب
ب

للمساهمات .ودعا العديد من أعضاء المجلس المانحين إلى الحفاظ على التزاماتهم وزيادتها في دعم

بمساهمات متعددة السنوات وذات مرونة متزايدة .وحض األعضاء ب

على إخضاع موارده الستعرض متواصل

لمنح األولوية لألنشطة التي تلبي أشد االحتياجات اإلنسانية إلحاحا ،وأن تركز على تل األنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات
الوطنية وخلف الفرص للضعفاء ،وأن تنقل أولوياتها بشفافية إلى الجهات المانحة .وبمقدور الدول األعضاء العاجزة عن تقديم
الدعم المالي أن تساند عواا عن ذل الجهود اإلنمائية لديها ولدى البلدان األخرى من خالل تقاسم المعرفة والخبرة.
-22

التي قال عضو أو أكثر من أعضاء المجلس إنهم يأملون مشاهدة استمرار التقدم

وشملت الجوان األخرى من عمل ب

في إدماج منظور اإلعاقة ،وثقافة مكان العمل ،والتغذية المدرسية ،والتنسيف بين الوكاالت ألنشطة التحويالت القائمة على النقد،
ومراعاة سياق النزاعات .وقال اثنان من المتحدثين إن العقوبات االقتصادية الدولية المفرواة على بعض البلدان تجعل من
الصع
ب
-23

على هذه البلدان الحفاظ على دعم للعمل اإلنساني ،وحدد آخرون عديدون معالم خطط بلدانهم للمساهمة في برامج
.

وشكر المدير التنفيذي أعضاء المجلس على تعليقاتهم اإليجابية والتي سيتم الرد عليها خالل المناقشات في األيام المقبلة ،والسيما
فيما يتعلف بإطار النتائج المؤسسية وسياسة المساواة بين الجنسين.

قض

سي س ت
إط ر نت ئ

2022/EB.1/2
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ؤسسي لب

()2025-2022

عرض رئيس الشؤون المالية إطار النتائج المؤسسية للفترة  2025-2022الذي يعكس الخطة االستراتيجية الجديدة وتركيز
ب

على اإلدارة القائمة على النتائج .وأعطى نائ مدير شعبة التخطيط واألداء المؤسسين لمحة عامة عن إطار النتائج

المؤسسية وأبرز الجوان

المتعلقة بالتغذية ،ونظم اإلدارة البيئية ،ومراعاة سياق النزاع ،والحماية من االستغالل واالنتهات

الجنسيين ،وهي الجوان التي جرى تنقيحها مؤخرا استجابة للمعلومات الواردة من المجلس.
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ورح أعضاء المجلس بترشيد إطار النتائج المؤسسية ،ومواءمته مع مبادئ األمم المتحدة وأهدافها الطموحة الرفيعة المستوى.
وأيدوا النهج المتعدد االختصاصات والقائم على النتائج الذي يوسع التركيز إلى أولويات أساسية شاملة بما في ذل القضايا
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ،وإدماج منظور اإلعاقة ،والحماية من االستغالل واالنتهات الجنسيين ،ومراعاة سياق النزاع.
كما رحبوا بإدراج االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات ومؤشرات عامة وتكميلية وحضوا ب
على مواصلة تعزيز المساءلة والتخطيط المشترت ،والرصد والعمليات بغية تحقيف وقياس النتائج الجماعية وعلى مستوى
المنظومة.
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وطل العديد من أعضاء المجلس أن تُعرض النسخ المنقحة المقبلة من إطار النتائج المؤسسية مع خططها االستراتيجية المناظرة.
ودعا أعضاء مختلفون ب

إلى تقديم تقرير عن مؤشرات األثر في تقرير األداء السنوي ،واالستثمار في نظم امان جودة

البيانات ،وبناء قدرة اإلبالغ لدى الشركاء ،وكفالة قدرة ب
االحتياجات وعلى الموارد .وقال أحد أعضاء المجلس إن على ب
المتعلقة بأهدا
-27

على اإلبالغ عن األداء فيما يتعلف بالخطط القائمة على
أن يُدرج هد

التنمية المستدام  5امن مؤشراته

التنمية المستدامة.

ورح كثير من األعضاء بالتزام ب

بالنهوض باقتناص النتائج المتعلقة بمحور العمل اإلنساني والتنمية والسالم .وتشمل

المواوعات الشاملة األساسية األخرى المساواة بين الجنسين ،والتعددية اللغوية ،ومنع سوء السلوت واالنتهات ،وإدراج منظور
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7

اإلعاقة .وأوصى أحد األعضاء بأن بدرج ب

مؤشرا لنواتج نتائج اإلدارة بشأن التدابير االستباقية القائمة على التوقعات

إزاء الصدمات المناخية.
-28

والتمس أعضاء المجلس المزيد من المعلومات عن خطوط األساس واألهدا

المتعلقة بإطار النتائج المؤسسية ،وخصوصا ما

يتصل باستحداث مؤشرات عن مراعاة سياق النزاع وتنفيذ نظم اإلدارة البيئية .وأواحت اإلدارة أن مراعاة سياق النزاع هي
واحد من المعايير البيئية واالجتماعية الثمانية المدرجة في ظل اإلطار الجديد لالستدامة البيئية واالجتماعية .ويجري تجري
وشركائه على تحسين تعميم مراعاة سياق النزاع .وفيما يتصل بمسألة تنفيذ نظم اإلدارة

مؤشرات جديدة عن قدرة ب

تتضمن مؤشر تنفيذ أساسيا يتتبع تنفيذ المكت القطري لنظم اإلدارة البيئية؛ وحال

البيئية الحظت اإلدارة أن خطة إدارة ب
توافر بيانات ُمح َّققة على خطوط األساس لهذا ولمؤشرات أخرى فإن ب
-29

سيحدِّّث أهدا

إطار النتائج المؤسسية.

وسأل أعضاء المجلس أيضا عن موعد إصدار نسخة منقحة من إطار النتائج المؤسسية تشتمل على مؤشرات إاافية مزمعة
وطلبوا تقديم تحديثات منتظمة عن التقدم في تنفيذ هذا اإلطار واستحداث مؤشرات على مستوى المنظومة تتعلف بمحور العمل
اإلنساني والتنمية والسالم.

-30

وشكر رئيس الشؤون المالية أعضاء المجلس النخراطهم الشديد في استحداث إطار النتائج المؤسسية الجديد .وأحاط علما
باألسئلة المطروحة ،والتي سيُرد عليها ثنائيا .وسيتلقى المجلس تحديثات مرحلية عن استحداث مؤشرات جديدة ،والتي ستُدرج
في إطار النتائج المؤسسية في مرحلة استعراض منتص

2022/EB.1/3
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سي س

شأن

ب

عرات مساعدة المدير التنفيذي سياسة ب

المدة.

س و ة ين جنسين

م 2022

الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين ،وأكدت أنه ال يمكن القضاء على الجوع

دون تحقيف تقدم في مجال هذه المساواة .وبالتنسيف مع الخطة االستراتيجية الجديدة فإن هذه السياسة تسعى إلى أن يعنى ب
باالحتياجات ،واألولويات ،والفرص ،والخبرات المختلفة لمن يعمل على خدمتهم ،مع دعم األمن الغذائي والتغذية للجميع.
-32

للعملية التشاورية الجامعة المستخدمة في إعداد السياسة الجديدة .وأيدوا التزامه بالمساواة

وأثنى أعضاء المجلس على ب

بين الجنسين وتمكين المرأة ،والحظوا األثر الهائل النعدام األمن الغذائي على النساء والفتيات.
-33

وحث أعضاء المجلس ب
للتعجيل بالتقدم نحو تحقيف هد

على العمل بالشراكة مع االتحاد األفريقي ،ولجنة األمن الغذائي العالمي ،والهيئات األخرى
التنمية المستدامة  .5وطلبوا إلى ب

تقديم تقارير عن جهوده لتحقيف التكافؤ بين الجنسين

في قوته العاملة على مختلفة األصعدة.
-34

وجرت اإلشارة إلى التحليل الشامل للمخاطر الجنسانية ومخاطر الحماية ،وتوفير التمويل الكافي ،والدراية التقنية ،وزيادة
المساءلة عن التنفيذ على أنها عناصر أساسية للتنفيذ الناجح للسياسة الجديدة .والحظ بعض أعضاء المجلس أن السياسة الجديدة
قد أسقط اإلشارة إلى الهوية الجنسانية ،والخبرات الحياتية ،والنظم القيمية ،وطلبوا معلومات عن الكيفية التي سيكفل بها ب
العناية بكل جوان التنوع والهويات المتقاطعة في عملياته .ودعا أحد أعضاء المجلس إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على النساء،
والسيما نساء الشعوب األصلية واألريا  ،فيما يتعلف بالنظم الغذائية .وقال عدة أعضاء إن هنات حاجة إلى حلول خاصة بكل
سياق وإلى التركيز على تنفيذ مبادرات المساواة بين الجنسين في عمليات األزمات.

-35

وحث أعضاء المجلس ب

على امان استمرار استنارة تصميم البرامج بمشاورات جامعة مع أصحاب المصلحة ،بما في

ذل زيادة التعاون والشراكات مع الجماعات التي تقودها النساء في عمليات اتخاذ القرارات وباعتبارهن المستجيبات األول في
سياقات الطوارئ .ودعا هؤالء األعضاء إلى زيادة القدرة على جمع البيانات المصنفة ،بما في ذل ديناميات ما بين األسر ،وإلى
توفير مجموعة متينة من المؤشرات حول المسائل الجنسانية .ورحبوا بالمشاورات المقبلة بشأن استراتيجية الشراكة الجنسانية
والعناصر األخرى لتنفيذ السياسة.

8

-36

WFP/EB.1/2022/11

وتساءل أحد أعضاء المجلس كي

سيقيس ب

التركيز المتصاعد على التمويل الكافي الموصو

في السياسة الجديدة.

وقال عضو آخر إن هنات افتقارا إلى أرقام مستهدفة مخصوصة تتعلف بالزيادة المئوية المزمعة في تدابير المساواة بين الجنسين
التي تطبقها السياسة .وجرى التماس المزيد من المعلومات عن الشراكات الرامية إلى االستفادة من التمويل في مبادرات المساواة
بين الجنسين ،وتدابير التخفي

من المخاطر ،ومتطلبات التمويل ،والسيما كنسبة من ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية

المنفردة ،واإلطار الزمني لتنفيذ السياسة.
-37

على النظر في االمتثال إلى التوصية المتعلقة بإنهاء االستغالل واالنتهات الجنسيين والتحرش في

وحث أحد األعضاء ب

التعاون اإلنمائي والمساعدة اإلنسانية الصادرة عن لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي.
-38

وشكرت مديرة مكت

الشؤون الجنسانية أعضاء المجلس النخراطهم في عملية المشاورات .وأكدت التزام ب

بإدماج

المسائل الجنسانية في الخطط االستراتيجية القطرية؛ وبالعمل مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،وتعزيز
الشراكات مع المنظمات مثل االتحاد األفريقي ،والمنظمات الرئيسية للعمل اإلنساني ،والمنظمات النسائية المحلية؛ ومواصلة
العمل الوثيف مع وحدات ب

المسؤولة عن الحماية ومنع االستغالل واالنتهات الجنسيين .وأاافت مساعدة المدير التنفيذي

أن التحليل يضطلع بدور محوري في امان أن تتناس
ميزانية ب

الحلول مع احتياجات النساء والرجال وأقرت بأن زيادة مخصصات

للدرايات اإلقليمية والعالمية تتسف مع توصيات التقييم .وسيدرس ب

بعناية توصية لجنة المساعدة

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتحديد السبيل األفضل لالنخراط.
خالص سي س ت ب
-39

ت لق خطته الست تيجي

عرات مديرة شُعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية خالصة سياسات ب
ب

المتعلقة بخطته االستراتيجية ،والتي تحدد سياسات
فإن

في أربع فئات تناظر هيكل أحدث خطة استراتيجية .وبالنظر إلى التطور المتواصل في إطار سياسات ب

الخالصة تشكل برنامج عمل حول السياسات ،مع تحديث هذه السياسات لتعكس أفضل الممارسات والدروس المستفادة من
الميدان وكذل الخطة االستراتيجية الجديدة .ودعما إلطار معياري أكثر شموال فإن ب

يقوم أيضا بتحديث ورقته لعام

 2011بشأن عملية صياغة السياسات ،والتي سيقوم بالتشاور مع المجلس بصددها.
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وأثنى أعضاء المجلس على ما وصفوه بأنه الهيكل الوااح للخالصة ،والحظوا أن تحديثات السياسات وتقييمات السياسات
كانت جزءا من برنامج عمل المجلس .وحضوا ب

على تعزيز عمله المتعلف بمحور العمل اإلنساني والتنمية والسالم،

وقالوا إن ذل سيبني القدرة على الصمود ،وينهض بجهود الحد من مخاطر الكوارث ،ويُعنى باألسباب الجذرية لهشاشة األوااع
على نحو مخصوص لكل سياق .ورحبوا بتعزيز دعم ب
-41

للحكومات ،والسيما فيما يتصل بالبرامج والسياسات.

والتمس بعض أعضاء المجلس توايح الطريقة التي يقرر فيها ب

ما إذا كانت سياسة ما تقع في نطاق اختصاص اإلدارة

أو المجلس .وطلبوا المزيد من المعلومات عن مدى سهولة الوصول إلى مكتبة السياسات بالنسبة لموظفي ب

وسلطوا

الضوء على التنقيح المزمع للسياسات المتعلقة بالطيران والقدرة على الصمود كأمر ذي أولوية .وقالوا أيضا إن الخالصة ال
تشكل ردا كافيا للطل الذي تقدموا به في الدورة العادية الثانية لعام  2021والداعي إلى تقديم تحليل حول ما إذا كانت السياسات
القائمة تُعنى بالتغييرات في الخطة االستراتيجية الجديدة ،والسيما في مجاالت التوطين ،والحماية ،واالستدامة البيئية ،ومحور
العمل اإلنساني والتنمية والسالم ،وعوامل التمكين مثل الشراكات ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،واالبتكار .وطلبوا أن يقدم ب
وثيقة تتضمن مثل هذا التحليل في الدورة السنوية لعام  2022مع قرار لينظر فيه المجلس.
-42

ورح المدير بانخراط المجلس وبنظراته الثاقبة .وأشار إلى أنه يمكن إجراء مناقشة أعمف للعديد من النقاط المثارة في المشاورة
المزمعة بشأن صياغة السياسات ،وأواح أن السياسات المؤسسية تشكل وثائف استراتيجية رفيعة المستوى توفر األساس
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لالستراتيجيات الداخلية ،واإلرشادات ،وأنشطة التدري الالزمة لتنفيذها .ويجري العمل قدما بشأن مواوعات السياسات التي
أثارها المجس ،بما في ذل صياغة سياسة جديدة للطيران وتنفيذ سياسة الحماية الجديدة.
-43

وأكد مجددا الصلة الوثيقة بين استعراض السياسات وتقييمها ،والحظ أن هنات قيودا طبيعية على سرعة إنتاج التقييمات وإدماج
 .وأاافت مساعدة المدير التنفيذي إلدارة واع البرامج والسياسات أن عملية واع أو

نظراتها الثاقبة في سياسات ب

تحديث سياسة ما تتطل عموما سنتين على األقل.
-44

وأواحت أن عملية واع السياسات تستنير أيضا بانخراط ب

مع المنظومة اإلنسانية الدولية مثل ما يجري عبر الفريف

المعني بالسياسات التنفيذية والدعوة التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت؛ وحدد هذا الفريف ستة مجاالت ذات أولوية
تتداخل كثيرا مع األولويات التي سلط عليها أعضاء المجلس األاواء.
-45

وفيما يتعلف بطل التحليل اقترحت مساعدة المدير التنفيذي إجراء المزيد من النقاش في المشاورات غير الرسمية المزمعة بشأن
صياغة السياسات ،وإجراء مناقشات رسمية للمجلس أثناء الدورة السنوية لعام  ،2022وتقديم وثيقة سياسات إلى المجلس في
دورته العادية الثانية لعام .2022

حدث
-46

فيع

ستوى ليوم ف ق

لتغ

درسي

خالل افتتا الحدث الرفيع المستوى المعنون "التزام االتحاد األفريقي بتحال

الوجبات المدرسية :تحويل االلتزام السياسي إلى

تدابير ملموسة" ،أثنى المدير التنفيذي على التقدم المحرز في توسيع برامج الوجبات المدرسية ؛ فمن عام  2013إلى عام 2019
زاد عدد الوجبات المدرسية من  38مليون وجبة إلى  65مليون وجبة.
-47

َّ
يوظ
واألثر التحويلي للوجبات المدرسية وااح ،حيث تشير دراسات جامعة هارفارد إن كل دوالر أمريكي
اقتصاديا يصل إلى  9دوالرات أمريكية بالنسبة للمجتمعات المحلية .وخارج البرامج الحكومية كان ب

يحقف عائدا
مزود
أاخم ّ ِّ

للوجبات المدرسية وهو ملتزم بشدة بالعمل مع الشركاء لبناء مستقبل أفضل عبر دعم الصحة ،والتنمية ،والتعليم في صفو
األطفال .وستشكل قمة التعليم التحولي التي ستُعقد في الفصل الثالث من عام  2022فرصة كبرى الستعراض قوة برامج التغذية
المدرسية ،بما في ذل منها ما يشتمل على الوجبات المدرسية بالمنتجات المحلية.
-48

وسلطت صاحبة السعادة أنجلينا ندايشيميه ،السيدة األولى لجمهورية بوروندي ،الضوء على نجا برامج التغذية المدرسية في
أفريقيا ،وفوائدها بالنسبة للشباب ،وأثرها اإليجابي على رأس المال البشري واالقتصادات المحلية .وتحقف تقدم ملحوظ منذ
اعتماد إعالن ماالبو عام 2014؛ على أنه يتبقى عمل الكثير لضمان أن كل األطفال يحصلون على ما يكفي من طعام من حيث
النوعية والكمية.

-49

ورحبت بالتزام عام  2022للبلدان األعضاء لالتحاد األفريقي بتحسين الصمود التغذوي واألمني الغذائي عبر تعزيز النظم
الزراعية ،والغذائية ،والصحية ،والتعليمية بغية تسريع تنمية رأس المال البشري ،واالجتماعي ،واالقتصادي .ويمكن العثور
على إشارات إلى أهمية زيادة تدخالت التغذية المدرسية في استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا وكذل في البرنامج الشامل للتنمية
الزراعية في أفريقيا وإعالن ماالبو.

-50

وتقاسمت بوروندي األولويات المحددة في هذه الصكوت ،واعتمدت التعليم المجاني لكل األطفال في الدورة المدرسية األساسية،
وهي تعمل مع ب

والشركاء على تنفيذ برنامج للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية يستند إلى األغذية المنتجة والمشتراة

محليا .وعلى امتداد أفريقيا كفل التمويل المتزايد من الميزانيات الوطنية األمن الغذائي والتغذوي لماليين األطفال ،بحيث جاءت
نسبة  80في المائة من تمويل الوجبات المدرسية من البلدان األفريقية ذاتها.

10
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ورغم التقدم الباهر فإن  60مليون طفل من المعدمين لم تكن لهم القدرة على الحصول على الوجبات المدرسية حتى قبل جائحة
كوفيد19-؛ وربما يؤدي اإلغالق الواسع للمدارس استجابة للجائحة إلى زيادة هذه األعداد إلى مستويات أعلى عام .2022
وتحتاج أفريقيا إلى دعم الشركاء لتجسير الفجوة وامان التنفيذ المتواصل للبرامج الوطنية المستدامة.
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وفي الختام دعت كل البلدان األعضاء في االتحاد األفريقي لجعل التغذية المدرسية أولوية وطنية ،وقالت إن برامج الوجبات
المدرسية تخ ِّلّ آثارا عميقة ومستدامة تعزز الصمود المجتمعي ،وتحد من عدم المساواة وتحطم الحلقات العابرة لألجيال للجوع
والفقر .وحضت كل البلدان والشركاء الحاارين على االنضمام إلى التحال

العالمي للوجبات المدرسية الذي أُنشئ خالل قمة

األمم المتحدة للنظم الغذائية عام  2021باعتباره فرصة متينة لتعزيز التعاون بين البلدان وخلف بيئة مالية وسياسية ومؤسسية
ومستدامة مواتية لتعزيز األمن الغذائي والتغذوي لألطفال في أفريقيا وفي مختل
-53

أرجاء العالم.

وعق خطاب السيدة األولى تولت السيدة فاليري غوارنييري مساعدة المدير التنفيذي إلدارة واع البرامج والسياسات تسيير
مائدة مستديرة امت أربعة من المتحدثين البارزين .وأبرزت السيدة غوارنييري في مقدمتها األمثلة العديدة على استثمار البلدان
األفريقية الكثي

في برامج التغذية المدرسية والتزامها بتوفير وجبات مدرسية مغذية وصحية كوسيلة لتوليد النمو االقتصادي،

والتنمية االجتماعية الجامعة ،واالزدهار لشعوبها.
-54

ووص

صاح السعادة هاالدو صالحه ،المستشار التقني األقدم لدى فريف السفراء الذين يتخذون من روما مقرا لهم والتابع

لالتحاد األفريقي /الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ،تطور نموذج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية الذي تم استحداثه
بقيادة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا مع ب

و فرقة عمل األمم المتحدة لمكافحة الجوع التابع لمشروع األلفية

بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .وتؤدي التغذية المدرسية عند ربطها مباشرة
بالتنمية الزراعية إلى حفز اإلنتاج المحلي من خالل شراء األغذية ال ُمنتجة والمجهزة محليا للمدارس .وتخلف طلبا مستقرا على
أغذية آمنة عالية الجودة ،وتحفز اإلنتاج المحلي ،.وتدعم تنمية المهارات المحلية وتساعد على مكافحة سوء التغذية.
-55

وبمناسبة اليوم األفريقي السابع للتغذية المدرسية أطلقت الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا مبادئ توجيهية تقنية ترمي إلى
مساعدة البلدان على النهوض بتصميم وتنفيذ برامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .ويعتمد التنفيذ الناجح لهذه البرامج على
أن تكون بقيادة البلدان ،ومدعومة باإلرادة السياسية وبالتزامات مالية مستدامة .وثمة عنصر أساسي آخر لنجاحها هو المساءلة
المشتركة لكل أصحاب المصلحة ،وهو ما يتطل حوكمة جيدة ،وتعاونا بين الشركاء ،وآليات فعالة للرصد والتقييم.
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وتحدثت السيدة ستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لشؤون التعليم
عن األثر الخطير لعمليات إغالق المدارس المرتبطة بجائحة كوفيد 19-على تعليم األطفال ،وصحتهم ،وعافيتهم .وتقود اليونسكو
حملة عالمية لمنح التعليم األولوية في جهود اإلنعاش في مرحلة ما بعد الجائحة ،بما في ذل من خالل تنظيم قمة لتحويل التعليم
وستنعقد القمة في سبتمبر/أيلول عام  2022وستشكل فرصة فريدة لتعبئة المطامح السياسية ،وااللتزامات ،وتدابير العمل بشأن
هد
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التنمية المستدامة  ،4ولمواعة الصحة والعافية ،بما في ذل األغذية والتغذية ،كعناصر أساسية لرؤية متجددة للتعليم.

وشملت الوثائف التحضيرية األولية للقمة بالفعل إشارات إلى الصحة والتغذية ،مع تركيز أحد مسارات العمل على المدارس
الجامعة ،واامنة ،والصحية ودعت السيدة جيانيني كل المشاركين للعمل معا في التحضير للقمة ،بما في ذل من خالل الحوارات
القطرية التي ستوفر نقطة انخراط رئيسية لشركاء تحال

-58

الوجبات المدرسية.

وجدد السيد ماكسيمو توريرو كلين ،كبير االقتصاديين في منظمة األغذية والزراعة  ،التزام المنظمة بدعم البلدان عبر تحال
الوجبات المدرسية واالنخراط في شراكات لمساندة أصحاب المصلحة في التغذية المدرسية عبر أفريقيا.
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واإلطار المدرسي لألغذية والتغذية في منظمة األغذية والزراعة المعتمد عام  2019يرسم نهجا شموليا لتحسين التغذية وتحويل
النظم الغذائية الزراعية .وكجزء من العمل المعياري لمنظمة األغذية والزراعة فقد استحدثت المنظمة خطة عمل عالمية ألنشطة
األغذية والتغذية المدرسية على مدى السنوات الخمس المقبلة والتي تسعى إلى تدعيم وإرشاد الجهود التضافرية للمنظمة ،وتحديد
نواتج ملموسة ذات أولوية لتحقيقها بحلول عام  .2026وأرست الخطة الطريقة التي تدعم فيها المنظمة مباشرة تحال

الوجبات
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المدرسية ،أي من خالل توفير المساءلة ،عبر واع مؤشر لتتبع دعم المنظمة للتحال ؛ والدعم التقني ،بإنشاء منهجية عالمية
إلرساء معايير تغذوية لبرامج الوجبات المدرسية وتقاسم المعار  ،من خالل استحداث منصة شبكية مصممة لتمكين البلدان
من تبادل المعلومات وأفضل الممارسات عن معايير التغذية والتعليم الغذائي.
-60

وستساند منظمة األغذية والزراعة أيضا مبادرة بين األقران تقودها ألمانيا وتوليد األدلة عبر اتحاد للبحوث تقوده كلية لندن
للصحة والط

االستوائي في مجاالت مثل العائدات المتعددة القطاعات للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،وآثار عمليات

الشراء المستدامة والجامعة وتنفيذ المعايير التغذوية.
-61

ووص

السيد أندرو مورلي ،الرئيس التنفيذي لمنظمة الرؤية العالمية ،الفوائد المتعددة لبرامج التغذية المدرسية من تحسين

تغذية األطفال ،والصحة والحماية ،إلى زيادة الحضور المدرسي لألوالد والبنات .وتضطلع المنظمات غير الحكومية بدور
أساسي في تنفيذ مبادرات التغذية المدرسية المصممة خصيصا لتتواءم مع االحتياجات المحلية من خالل العمل الوثيف مع
الحكومات؛ وفي عام  2021وحده قدمت منظمة الرؤية العالمية الوجبات المدرسية ألكثر من  600 00طفل 70 ،في المائة
منهم في أفريقيا.
-62

وأثنى أعضاء المجلس على السيدة األولى لبوروندي الستثمارها في مرتسم التغذية المدرسية والرفع من شأنه ولمناصرتها
المتحمسة لفوائده المتعددة .والحظوا االلتزام السياسي المهم للبلدان األفريقية في منح األولوية لبرامج التغذية المدرسية ودعمها
لتحال

-63

الوجبات المدرسية.

وتحدث أعضاء المجلس عن الفوائد الواسعة النطاق للتغذية المدرسية في النماء الجسدي ،والمعرفي ،والعاطفي ،واالجتماعي
للطفل؛ والحصائل التعليمية واالنخراط في المدارس ،والمواظبة عليها ،ومعدالت التسرب؛ وقدرة الكس

لدى المستفيدين،

والحد من الفقر ،والنمو االقتصادي ،والمساواة بين الجنسين .كما تُحفز برامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية التنمية
الزراعية وتزيد من الحصائل الزراعية من خالل دعم األسواق المحلية ،والمزارعين ،والنظم الغذائية.
-64

وحث العديد من األعضاء البلدان على منح األولوية الستئنا

برامج الوجبات المدرسية في أعقاب التعطل الذي سببته جائحة

كوفيد 19-وحضوا البلدان على إدراج برامج وطنية مستدامة للتغذية المدرسية كجزء من عملها على تحويل نظم التعليم من
خالل مخصصات منح الشراكة العالمية من أجل التعليم امن جملة أمور.
-65

ووص

أعضاء المجلس تحال

المستدامة وأيدوا هد
-66

التحال

الوجبات المدرسية بأنه أداة مهمة متعددة القطاعات لدعم األطفال وتحقيف أهدا

التنمية

الرامي إلى تمكين كل طفل من الوصول إلى وجبة يومية صحية ومغذية بحلول عام .2030

ورحبوا بعمل كيانات األمم المتحدة في وصل مختل

القطاعات ودعوا ب

إلى استخدام خبرته ورؤيته الطويلة األجل

لتعزيز التغذية المدرسية وتلبية االحتياجات القطرية المخصوصة .وتعتبر الجهود المحلية والوطنية في مجال التغذية المدرسية
أساسية لضمان استدامة البرامج .كما يمكن أن يضطلع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بدور ق ِّّيم كما يظهر مثال في
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العمل الذي قاده مركز ب

لالمتياز في البرازيل .وجرت اإلشارة أيضا إلى بناء القدرات ،واالستثمار في الزراعة ،ونقل

التكنولوجيا ،والتمويل المنص

على أنها أحجار األساس لمستقبل مشرق للشباب في أفريقيا.

وفي مالح ظاتها الختامية أثنت السيدة ليزبيت ستير ،مديرة لجنة التعليم على كل من عملوا في سبيل إنهاء الفقر المدقع وتفعيل
إمكانيات كل طفل .وقالت إن األزمات المتعددة األخيرة قد أجبرت كل البلدان على اتخاذ خيارات صعبة ،ودعت إلى توظي
استثمارات متجددة في برامج فعالة مثل التغذية المدرسية وامتدحت االلتزام السياسي القوي والتقدم الذي تظهرهما البلدان
األفريقية.

-68

والحظت أن برامج التغذية المدرسية الناجحة تعتمد على الدعم الوطني ،ودون الوطني ،والمتعدد القطاعات ،باإلاافة إلى
العمل الذي تنفذه كيانات األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ،ومعاهد البحوث وغيرها؛ ويتسم ربط الوجبات المدرسية
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بالزراعة المحلية بالقوة بشكل خاص .وتساند لجنة التعليم ومنتدى التعليم العالمي تحال
فرقة عمل للتمويل المستدام وعبر العمل الوثيف مع جماعة البحوث التابعة لتحال
-69

الوجبات المدرسية من خالل إنشاء

الوجبات المدرسية ومبادرات األقران.

وأاافت أنه مع وجود فجوة تمويلية بمقدار يبلغ نحو  6مليارات دوالر أمريكي لبرامج الصحة والتغذية المدرسية في البلدان
المنخفضة الدخل وحدها ،فإن من الحيوي التماس حلول تمويلية مبتكرة ،والنهوض بفعالية االستثمارات القائمة ،ودعم االنتقال
إلى االعتماد الذاتي الوطني في التغذية المدرسية.

تحد ث شفوي عن دور ب
-70

ف

ت

م

ق

تحدة شأن نظم غ ئي

أفاد مدير شعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية أن قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية التي عُقدت في سبتمبر/أيلول  2021زادت
من اإلدرات العالمي بأهمية النظم الغذائية بالنسبة لألمن الغذائي ،والتغذية ،والتكي

مع تغير المناخ ،والسالم ،مع اعتماد األمين

العام لألمم المتحدة للنظم الغذائية على أنها واحدة من مجاالت األولوية الثالثة لعقد األمم المتحدة للعمل بشأن تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام .2030
-71

وعلى الصعيد العالمي فإن حصائل القمة ستُنسف على يد مركز تنسيف للنظم الغذائية المشترت بين الوكاالت تستضيفه منظمة
األغذية والزراعة .وعلى الصعيد القطري فإن المبادرات التي تقودها الحكومات ستواصل تحديد وتفعيل المسارات الوطنية
في تطوير مركز التنسيف عبر فريف رقابة رفيع المستوى يختاره رؤساء مؤسسات

لتحويل النظم الغذائية .وسيسهم ب

األمم المتحدة وفرقة عمل معنية بالنظم الغذائية مؤلفة من كيانات على امتداد منظومة األمم المتحدة .ويعمل ب

على انتداب

موظ من الرتبة  5-إلى مركز التنسيف للعمل كمدير النخراط المسارات الوطنية .وأمانة القمة في طور إنهاء عملها ،وستنقل
إدارة حسابات األمانة المعنية من ب
-72

وقام ب

إلى مركز التنسيف في مارس/آذار .2022

بإدماج نهج النظم الغذائية في أحدث خطة استراتيجية له (في إطار الحصيلة االستراتيجية  (4والجيل الثاني من

الخطط االستراتيجية القطرية .وتم إنشاء فرقة عمل داخلية لضمان العناية بالنظم الغذائية في تصميم البرامج وتنفيذها على امتداد
ب

 .وانخرطت المكات القطرية لب

في عملية المسارات الوطنية للنظم الغذائية التي تم إنجاز  110منها حتى اان

بالفعل.
-73

ومن بين أكثر من  30تحالفا أُطلقت أثناء القمة يضطلع ب
أخرى ،وعمل على تعزيز التالحم بين التحالفات بهد

بدور رئيسي في خمسة منها ،كما أنه شارت بنشاط في ستة

دعم تطوير المسارات الوطنية وتنفيذها .وحث المدير أعضاء المجلس

على االنخراط كدول أعضاء في التحالفات.
-74

وأعرب أعضاء المجلس عن الشكر للمدير وأكدوا من جديد تقديرهم لدور ب
يستهدي باإلطار االستراتيجي لب
على تحويل نظمها الغذائية .وحثوا ب

في متابعة القمة ،وقالوا إن ذل يج أن

 ،ومهمته ،وموارده الراهنة .وقال أعضاء المجلس إن القمة خلقت زخما سيساعد البلدان
على المساهمة في هذا الزخم من خالل االستفادة من معارفه التشغيلية في النظم

الغذائية بالتعاون مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،والسيما على الصعيد القطري .وقال أحد األعضاء إن
الهيئات الرئاسية واألطر االستراتيجية للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها يمكن أن تُستخدم في تيسير الحوار بين الدول
األعضاء في المناقشات بشأن ماهية عناصر متابعة القمة التي ينبغي أن يركز عليها ب
-75

وكل دولة عضو.

وكرر عضو آخر وجهة نظر بالده القائلة بأن انخراط الدول األعضاء في أنشطة التخطيط والتحضير التي سبقت القمة لم يكن
كافيا .وأعربت عضوة ثالثة عن دعم بالدها لنهج تولي أفرقة األمم المتحدة القطرية تنسيف أنشطة منظومة األمم المتحدة لتوفير
المساعدة التغذوية ،وزيادة إشرات الشباب ،والنساء والفتيات ،والعناية بمسائل األمن الغذائي وتغير المناخ ،وإدخال االبتكارات
الزراعية التي تعزز النظم الغذائية .وقالت أيضا إن المنسقين المقيمين لألمم المتحدة هم في موقع جيد للعمل مع البلدان المضيفة
على تنفيذ الحلول المحكومة بالطل للنظم الغذائية الوطنية.
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وفي معرض الترحي

بتحال

التغذية المدرسية ال ُمش َّكل كجزء من القمة ،حث األعضاء ب

على اعتماد نماذج للتعليم

بقيادة محلية .وشملت األولويات األخرى تعزيز دور المرأة في النظم الغذائية؛ وتيسير تقوية األغذية والتقوية البيولوجية؛ وتوسيع
برامج التحويالت القائمة على النقد ،واستخدام المنصات ذات الصلة لتيسير توفير خدمات التغذية؛ وتوسيع برامج التغذية
المدرسية لتحسين التغذية وخلف األسواق لألغذية المنتجة محليا؛ والنهوض بالحوكمة على المستويات الوطنية والدولية؛ وتعجيل
وتيرة التقدم على طريف منع ومعالجة الهزال ،بما في ذل عبر خطة العمل العالمية بشأن هزال األطفال.
-77

وحدد عضو كان يتحدث باسم قائمته بعض األدوات والمبادرات التي تقوم البلدان والمنظمات في إقليمه باستخدامها لتعزيز
تحويل النظم الغذائية.

-78

ودعا األعضاء إلى تقديم تحديثات منتظمة عن تطور وتنفيذ مركز التنسيف ودور لجنة األمن الغذائي؛ وخطة عمل وإطار زمني
لعمل المركز على المستوى القطري (ودور ب

والوكاالت التي تتخذ من

)؛ وتحديثات عن التدابير التي يتخذها ب

روما مقرا لها لتحقيف الحصائل المنشودة لتحالفات النظم الغذائية.
-79

وشكر مدير شعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية األعضاء على نظراتهم الثاقبة وأكد أن لجنة األمن الغذائي العالمي تنخرط في
تطوير مركز التنسيف .وبالنسبة لمشاركة الدول األعضاء في تحضيرات القمة الحظ أن القمة قد انعقدت بدعوة من األمين العام
لألمم المتحدة .وسيأخذ ب
سي س

2022/EB.1/4
-80

بعين االعتبار كل مساهمات البلدان األعضاء.
ب

شأن تقييم

م 2022

قدم نائ المدير التنفيذي سياسة التقييم المحدثة في ب

التي أعدها مكت التقييم بالتشاور مع شع

المجلس .وتعكس السياسة توصيات استعراض أقران حديث لوظيفة التقييم في ب
لعام  ،2021واألعرا

ب

األخرى ومع

تم تقديمه في الدورة السنوية للمجلس

والمعايير الدولية ،والسياسات واالستراتيجيات األخيرة ،وااللتزامات التي قدمها ب

في سياق

عملية إصال المنظومة اإلنمائية لألمم المتحدة.
-81

وقالت مديرة التقييم إنه عواا عن إدخال أية تغييرات جوهرية على وظيفة التقييم في ب

فإن السياسة الجديدة طرحت

نظرية منقحة للتغيير ،وترتيبات مؤسسية أواح ،وأهدا مالية أكثر واقعية للتقييم .وينص تركيز السياسة على تعزيز استخدام
أدلة التقييم على امتداد ب

وما وراءه وعلى تطوير شراكات تقييمية ،بما في ذل من أجل التقييمات المشتركة مع هيئات

األمم المتحدة ودعما لتطوير قدرات التقييم الوطنية .وسيجري إعداد استراتيجية تقييم مؤسسية واستراتيجيات تقييم إقليمية خالل
عام  .2022وستش ّكِّل خطة عمل وظيفة التقييم المتجددة الثالثية السنوات (امن خطة اإلدارة في ب

) خطة التنفيذ

والميزانية للسياسة .وسيواصل تقرير التقييم السنوي إدراج تقرير عن أداء الوظيفة.
-82

ورح أعضاء المجلس ،بمن فيهم عضو كان يتحدث باسم قائمته ،الترحي بالسياسة الجديدة التي قالوا إنها ستسهم في الحوكمة
الجيدة ،والكفاءة ،والتعلم التنظيمي ،وتحقيف أهدا

التنمية المستدامة واألهدا

االستراتيجية لب

للفترة .2025-2022

وأعربوا عن ترحيبهم على وجه الخصوص بالمبادئ الهادية لالستقالل ،والمصداقية ،والفائدة؛ وخطط زيادة الشراكات
والتقييمات المشتركة ،والسيما مع هيئات األمم المتحدة األخرى؛ واستخدام النوافذ المواايعية لتمويل تقييمات األثر التي ترشد
ب

وشركاءه بشأن تأثيرات برامجهم؛ وااللتزام بربط تقييمات آثار الخطط االستراتيجية ،والسياسات ،والبرامج باألطر

الزمنية الستعراض وتحديث هذه الخطط ،والسياسات ،والبرامج.
-83

وعند الحديث عن عناصر محددة من السياسة ،قال عضوان إن تعزيز قدرات الرصد والتقييم على المستوى القطري ينبغي أن
يراعي الظرو

المحلية وأن على الشركاء المنخرطين في التقييم أن يكونوا مستقلين وغير متحيزين بحف .وقال عدة أعضاء

إن تنفيذ توصيات التقييم ونشر واستخدام أدلة التقييم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج هما أمران حاسمان .واقتر أحد
األعضاء أن يعمل مكت التقييم واإلدارة معا لبناء ثقافة تعلم على امتداد ب

 ،على أن يوفر مكت التقييم عمليات التقييم
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التشاورية ومنتجات التقييم الرفيعة المستوى في الوقت الذي تعزز فيه اإلدارة من استخدام نتائج التقييم في عمليات صنع
القرارات القائمة على األدلة ،بما في ذل عبر توفير الحوافز الستعمال األدلة وبناء ثقافة التعلم في مختل
-84

وطل

أعضاء المجلس معلومات إاافية عن تمويل وظيفة التقييم والتخفي

أرجاء ب

.

من وطأة أية فجوات تمويلية؛ وخطط إجراء

التقييمات المشتركة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها؛ والسبل التي يعتزم بها البرنامج إشرات
شركائه في تعميم واستخدام نتائج التقييم .وطلبوا إلى مكت التقييم تقديم تحديثات منتظمة عن المخاطر المشار إليها في السياسة
وعن إعداد ميثاق جديد للتقييم ،واستراتيجية تقييم مؤسسية ،واستراتيجيات تقييم إقليمية.
-85

وأحاطت مديرة التقييم علما بالنقاط المطروحة وقال إنه سيتم عرض تقرير متابعة عن عشرة تقييمات سياساتية واستراتيجية
نُفذت منذ عام  2016في الدورة السنوية لعام  ،2022بينما سيجري تقديم تحديثات عن تنفيذ السياسة عبر تقرير التقييم السنوي،
والمشاورات السنوية عن التقييم ،وثالثة بيانات صحفية عن التقييم يصدرها مكت التقييم كل عام .وسيتواصل تجذر دعم جهود
تطوير قدرات التقييم الوطنية في ممارسات التقييمات المشتركة والشراكات استجابة للرغبة التي أعربت عنها الحكومات
الوطنية .وأُدرجت التقييمات المشتركة وعلى مستوى المنظومة في خطة عمل مكت التقييم وميزانيته ،وسيتولى موظ جديد،
سينضم إلى مكت التقييم في مايو/أيار ،المسؤولية عن انخراط ب

-86

في التقييمات المشتركة.

وأجاب نائبا مديرة مكت التقييم على النقاط واألسئلة التي طرحها أعضاء المجلس .وقال أحدهما إن مكت التقييم ينتج وثائف
مخصصة لجمهور معين ،مثل الدول األعضاء وهيئات األمم المتحدة األخرى ،وإنه يزمع زيادة عدد تقارير التقييم التجميعية
التي يصدرها .وتضمن انخراط مكت التقييم في وظيفة التقييم لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية المشاركةَ في فريف األمم المتحدة
المعني بالتقييم وفي تقييمات أطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة .والتمس مكت

التقييم تعاون كيانات األمم

المتحدة األخرى بشأن تقييمات البرامج القطرية ومن خالل تقاسم خطط عمل التقييم بغية تعزيز التضافر والتعاون وتفادي إثقال
كاهل مكات األمم المتحدة في الميدان بتقييمات متعددة.
-87

وقال النائ ااخر لمديرة مكت التقييم إن تكلفة وظيفة التقييم ،معرواة كحد أدنى وحد أعلى ،ستشكل كما هو منتظر نسبة
 0.4في المئة من إيرادات المساهمات المتوقعة لب
يعكس التغايرات في الدورة البرامجية .وللتخفي
مع كل شع

ب

لعام  2023وأنها ستصل إلى  0.6في المائة بحلول عام  ،2026بما

من خطر الموارد المالية غير الكافية وال القابلة للتكهن فقد عمل مكت التقييم

على اعتماد صيغ تطلعية منهجية للتخطيط ،والميزنة ،وتخصيص الموارد .وجرت تغطية حاالت النقص

عبر صندوق التقييم االحتياطي في ب

 ،.وعمل مكت التقييم على زيادة التمويل المرن وتنويع الجهات المانحة للصندوق

االستئماني المتعدد المانحين لتقييمات األثر .وواصل مكت التقييم رصد التمويل لضمان أن يكون التمويل المتا لوظيفة التقييم
كافيا.

س ئل تسيي و إلد رة
2022/EB.1/5
-88

ت يين عضو ف

لجن الستش ر

ل ق

ستقل

قدم رئيس فريف االختيار الذي أنشأه المجلس للنظر في إعادة تعيين السيد روبرت صاميلس كعضو في اللجنة االستشارية للرقابة
المستقلة ،والذي تنقضي مدة عضويته في اللجنة في  28فبراير/شباط  ،2022تقريرا عن عمل الفريف الذي تأل

من عضو

واحد من كل قائمة انتخابية للمجلس واستنادا إلى استعراض مرتسم السيد صاميلس ،ومدخالت من رئيس اللجنة االستشارية
للرقابة المستقلة ،ومواد أخرى فقد خلص الفريف إلى أن السيد صاميلس يلبي كل المتطلبات الضرورية لمواصلة العمل كعضو
في اللجنة المذكورة لفترة ثالث سنوات أخرى ونهائية ،وذل من  1مارس/آذار  2022إلى  28فبراير/شباط  . 2025ولذل
أوصى الفريف بتجديد والية السيد صاميلس ،وقد وافف المجلس على إعادة تعيينه.
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س ئل تشغيلي
ع ض شفوي ع
-89

نائ

وص

عن الحتي ج ت إل س ي و شو ل و و و ت تشغيلي
المدير التنفيذي األثر العميف للنزاع ،والصدمات المناخية ،وجائحة كوفيد ،19-واألسعار المتصاعدة لألغذية

والوقود ،على األمن الغذائي في مختل

أرجاء العالم .وعلى مدى العامين الماايين تضاع

انعدام األمن الغذائي ،وتضرر ما ال يقل عن نص

بالفعل عدد المعانين بشدة من

السكان في بلدان مثل أفغانستان ،واليمن ،وجنوب السودان ،والجمهورية

العربية السورية ،من انعدام األمن الغذائي الحاد .وتُعرقل العقبات أمام الوصول اإلنساني تسليم المساعدة المنقذة لألروا في
طور ب
العديد من البلدان؛ وقد َّ
-90

وقدم ب

أدوات لرصد الوصول لتحديد التحديات وقياس أثرها التشغيلي.

المساعدة إلى  128مليون نسمة عام  2021وهو يسعى إلى الوصول إلى  137مليون نسمة عام  .2022وبالنظر

إلى االحتياجات اإلنسانية المتزايدة فإن من الحيوي أن يتم تنفيذ االستجابة الطارئة على نحو يعزز الصمود على كل األصعدة.
وأثبت العمل االستباقي أنه قادر على اختصار تكلفة المساعدة اإلنسانية بمقدار النص  ،وبمقدور أدوات مثل التأمين من المخاطر
المناخية أن تضطلع بدور بارز في تفادي تحول الصدمات إلى أزمات.
-91

ورغم أن التمويل وصل إلى مستويات قياسية عام  2021فإن االحتياجات ما تزال تتجاوز الموارد .وحث نائ المدير التنفيذي
الجهات المانحة على المساهمة في حساب االستجابة العاجلة في ب

الذي يمثل أداة بالغة األهمية إلنقاذ األروا في وجه

التحديات الراهنة.
-92

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ من الحجم غير المسبوق لالحتياجات اإلنسانية الراهنة ،حيث يعاني نحو  300مليون
نسمة من انعدام األمن الغذائي الحاد في  80بلدا .والحظوا أن النزاع يلع

دورا بارزا في تحري انعدام األمن الغذائي ،كما

يسهم في التحديات المتزايدة المتعلقة بالوصول اإلنساني وسالمة العاملين اإلنسانيين.
-93

وحث العديد من أعضاء المجلس ب

على خفض احتياجات الطوارئ من خالل تعزيز صمود األسر ،والمجتمعات المحلية،

والنظم الوطنية ،بما في ذل عبر إنشاء األصول الصامدة أمام المناخ وبناء قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .والحظ
هؤالء أن النساء والشباب هم من بين الفئات األشد اعفا إزاء انعدام األمن الغذائي ،وحثوا ب

على التركيز على تلبية

احتياجات الفئات المهمشة ومنح األولوية لشواغل الحماية.
-94

ووصفت الشراكات بأنها عنصر أساسي في تفعيل محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم .وأعرب أحد أعضاء المجلس عن
ِّ
ارتياحه لعمل ب

مع مجمع التنسيف النقدي للصفقة الكبرى بشأن تسوية تحديات التنسيف النقدي؛ وسلط آخرون الضوء

على البرمجة المشتركة في منطقة الساحل ،بما في ذل برنامج الحماية االجتماعية المشترت بين ب

ومنظمة األمم المتحدة

للطفولة "اليونيس " في مالي ،وموريتانيا ،والنيجر.
-95

وأثنى العديد من األعضاء على ب

لسرعته في توسيع نطاق االستجابة لألزمة اإلنسانية المتصاعدة في أوكرانيا؛ ووص

أحد األعضاء األثر المحتمل للنزاع على األمن الغذائي امن اإلقليم وخارجه.
-96

وحث عضو في المجلس ب

على االنخراط في منح األولوية بصورة منهجية والتماس اشد استخدام من حيث الفعالية

والكفاءة للموارد مع مواصلة تعبئة تمويل إاافي من الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية.
-97

وطل

أعضاء المجلس تحديثا عن الصندوق االستئماني لخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية وإلى توفير

إشارة عن تغير النسبة المئوية في حجم األغذية التي تتطلبها عمليات ب
-98

بين عامي  2021و.2022

وأواح مدير شعبة الشراكات مع القطاع العام وتدبير الموارد أن الصندوق االستئماني لخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي
للمساعدة اإلنسانية سيجمع بين نهج مركزي ،وتمويل مخصص مرن ،وتعبئة األموال على المستوى المحلي .وسيتم واع
استراتيجية لتعبئة األموال للصندوق بالتنسيف مع منظمات أخرى.
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وأشار نائ المدير التنفيذي إلى أن اإلدارة ستوفر البيانات المطلوبة عن الزيادة في حجم األغذية الموزعة من ب
أن ب

 ،وأكد

استطاع على مدى السنين تلبية االحتياجات األساسية ،وبالتالي تفادي مجاعة واسعة النطاق ،وتمكن ،وإن على

نطاق محدود ،من بناء القدرة على الصمود .غير أنه عجز عن خفض االحتياجات .ويتطل تحقيف ذل تركيزا أعظم على إيجاد
آليات برمجية وتمويلية جديدة ومختلفة ،بما في ذل سبل لضمان التمويل المستدام الطويل األجل لألنشطة اإلنمائية من خالل
المؤسسات المالية الدولية مثل البن الدولي والمصار

ح فظ

اإلنمائية األخرى.

ب أف قي

 -100حذر المدير اإلقليمي لغرب أفريقيا أن عوامل النقص الشديد في األمطار ،واستمرار انعدام األمن ،وارتفاع أسعار األغذية،
والتعطل االقتصادي تهدد بتوليد أزمة كبرى في مجال األمن الغذائي والتغذية في اإلقليم عام  .2022وتشير التوقعات إلى أن
أكثر من  38مليون نسمة سيكونون في المرحلة  3فما فوق من مراحل التصني
الجدب في يونيو/حزيران-أغسطس/آب  ،2022وهو ما يمثل ثالثة أاعا

المتكامل لمراحل األمن الغذائي خالل موسم

العدد المسجل عام  .2018وتشمل المناطف التي

تثير قلقا خاصا المجموعة الخماسية لبلدان منطقة الساحل ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،ومنطقة بحيرة تشاد ،وشمال غرب
وجنوب غرب الكاميرون.
 -101واستجابة لذل بدأ ب

بأنشطة التخطيط والتخزين المسبف للسلع .وعند تسليم مساعدته الطارئة يسعى ب

تدخالته وإرسالها عبر البرامج الحكومية للحماية االجتماعية كلما كان ذل مجديا .وبالعمل مع اليونيس
وموريتانيا ،والنيجر ،ساند ب

لربط

في كل من مالي،

 1.8مليون نسمة استجابة اثار جائحة كوفيد 19-عبر الشبكات القائمة للسالمة االجتماعية.

وتوسيع نطاق أنشطة بناء القدرة على الصمود كان عنصرا أساسيا أيضا في التخفي

من وطأة أثر الصدمات.

 -102وينبغي تعزيز العمل االستباقي والتأمين اد مخاطر المناخ كسبل للنهوض بإدارة المخاطر المناخية واتخاذ التدابير في أبكر
وقت ممكن .ويعتبر تأكيد التمويل في الوقت المناس حاسما في تسهيل االستجابة المبكرة والتخزين المسبف .ومن المحتمل أن
تتجاوز قيمة المبلغ الالزم لدعم أكثر من  21مليون نسمة  2.1مليار دوالر أمريكي؛ ويواجه ب

فجوة تمويل بنسبة 69

في المائة من مجموع االحتياجات في الفترة الواقعة بين شهري فبراير/شباط ويوليو/تموز وحدها.
 -103وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من تزايد انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في اإلقليم ومن حجم الفجوة التمويلية .وركز
أحد األعضاء على األزمة المتصاعدة بسرعة في منطقة الساحل ودعا جميع األطرا

إلى االمتثال للمبادئ اإلنسانية وتيسير

الوصول غير المقيد لكل المجموعات السكانية المحتاجة ،واقتر اعتمادا أوسع لنهج محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم
والسيما في بناء القدرة على الصمود .وتعتبر االستجابة الفورية للتحديات اإلنسانية وتوفير التمويل المرن المتعدد السنوات من
العناصر األساسية في تفادي المزيد من التدهور في منطقة الساحل.
 -104وسلط عضو آخر الضوء على أثر تغير المناخ في منطقة الساحل .ورغم الجهود الوطنية لمعالجة األزمات المتعددة لألمن
الغذائي فإن الحاجة تدعو إلى دعم المجتمع الدولي عبر برامج ب
 -105وأثنى عضو للمجلس على المبادرة المشتركة بين ب
والنيجر .وسأل عضو آخر كي

يزمع ب

واالستثمار في سالسل القيمة.

واليونيس

لتعزيز نظم الحماية االجتماعية في مالي ،وموريتانيا

معالجة فحوات التمويل ،بما في ذل من خالل النهوض بكفاءة التكالي .

 -106ورح المدير اإلقليمي بالتركيز على احتياجات التمويل ،وحذر من أن األزمة الوشيكة شبيهة بما شهدته فترة مطلع الثمانينات
وقد تكون أسوأ منها .وتدعو الحاجة إلى استجابة استثنائية من الجهات المانحة ويعمل ب

على التواصل مع الجهات المانحة

غير التقليدية ،والحكومات المضيفة ،والمؤسسات المالية الدولية .وإذا ما دفعت حاالت النقص ب
فإن الناس المشردين أو الذين يقطنون في المناطف التي يصع
ألي مستفيدين مزمعين سيخ ِّّل أثرا خطيرا على األمن الغذائي وعلى صمود من هم اعفاء بالفعل.

إلى تكيي

االستهدا

الوصول إليها سيُمنحون األولوية؛ على أن خفض الحصص
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 -107وفيما يتعلف بالشراكات ،الحظ أن ب
مشروع هد

عقد شراكات مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عبر

التنمية المستدامة  ،3وأنه عبر االنخراط مع ست جامعات في منطقة الساحل فإن ب

النشاط العملي لثمانين من طلبة شهادة الماجستير .كما أن ب

يسَّر اكتساب خبرات

 ،واستنادا إلى شراكته الناجحة المديدة مع المؤسسة األلمانية

للتعاون الدولي في النيجر بشأن تعزيز التالحم االجتماعي .يدرس إمكانية القيام بمبادرة مماثلة في بوركينا فاسو.
 -108وفي الختام حض المدير اإلقليمي الجهات المانحة على تمويل البرامج الثنائية مثل خطة االستجابة الوطنية في النيجر.

ح فظ ش ق أف قي
 -109أفاد المدير اإلقليمي لشرق أفريقيا أن هنات ما يُقدر بنحو  79مليون نسمة يعانون من انعدام األمن الغذائي في اإلقليم ،حيث يتفاقم
هذا االنعدام بوتيرة مفزعة .وتصاعد عدد الالجئين بمعدل ثالثة أاعا

ليصل إلى  4.7مليون نسمة ،وهنات  12.4مليون نسمة

صر كثيرا عن تلبية االحتياجات ،وفي مخيم داداب لالجئين في كينيا لم يتلف 250 000
من المشردين داخليا؛ على أن المساعدة تَق ُ
الجئ الحصص الكاملة منذ عام  .2018ورغم التمويل القياسي البالغ  2.2مليار دوالر أمريكي عام  ،2021فإن االحتياجات
المتصاعدة في اإلقليم عنَت أن عمليات ب
 -110ويعاني قرن أفريقيا من أشد موجة جفا
في حاجة إلى مساعدة .ويستثمر ب

تطلبت قرابة  5باليين دوالر أمريكي لعام .2022

في  40عاما ،ويمكن أن يترت فشل الموسم الماطر التالي ما يصل إلى  20مليون نسمة
في التدابير االستباقية في جيبوتي ،وإثيوبيا ،وكينيا ،وأوغندا ،وبوروندي ،ويعمل مع

الحكومات اإلقليمية والمحلية على نظم التوقعات ،والضمان من المخاطر ،والتحويالت المسبقة .وفي الوقت ذاته تشهد إثيوبيا
في الجنوب .ويعاني أكثر من  9ماليين نسمة من انعدام األمن

حالتي طوارئ متزامنتين وهما الحرب في الشمال والجفا

الغذائي في تيغراي ،وأمهرا ،وعفار .ومن المعتقد أن نسبة المعانين من انعدام األمن الغذائي في تيغراي تصل إلى  83في المائة
من مجموع السكان .وما يزال الوصول غير كا

في شمال إثيوبيا ،ولم تدخل قافلة لب

إلى المنطقة منذ  14ديسمبر/كانون

األول.
 -111ويواجه جنوب السودان جوعا ال سابف له ،حيث يصل عدد المحتاجين إلى المساعدة إلى  8.3مليون نسمة وهنات قطاعات من
السكان بالفعل في المرحلتين  4و 5من مراحل التصني

المتكامل لألمن الغذائي .ومعظم الالجئين في اإلقليم هم من جنوب

السودان وتشردوا بفعل النزاع والفيضانات المدمرة المتكررة .وعِّبر الحدود في السودان هنات  9.8مليون نسمة من المعانين
من انعدام األمن الغذائي ،ويمكن أن يتضاع

عدد من هم بحاجة إلى مساعدة ما لم يكن هنات انتعاش اقتصادي وحصاد طي

في الجزء األول من عام .2022
 -112ومن بين التطورات اإليجابية لعام  2021إعراب حكومة إريتريا عن اهتمامها بالعمل مع ب
عاما .ويستثمر ب

بعد انقطاع دام قرابة 15

بشدة في ميدان الصمود أمام المناخ على امتداد اإلقليم ،بما في ذل مع البن الدولي .وقام ب

بشراء ما قيمته  250مليون دوالر أمريكي من المساعدات الغذائية في اإلقليم ،وتبين لدراسة حديثة أن كل  1دوالر أمريكي
واحد ينفقه ب

ألنشطة سلسلة اإلمداد في شرق أفريقيا يحقف عائدا يبلغ  2.3دوالر أمريكي لالقتصاد؛ فقد خلف ب

 365 000وظيفة على امتداد شرق أفريقيا عام  2021وحده.
 -113وأعربت إحدى األعضاء عن قلقها العميف من النزاع المتواصل في إثيوبيا ودعت كل األطرا
الفوري .وأاافت أن جفا
عضو آخر على عمل ب

إلى امان الوصول اإلنساني

القرن األفريقي يؤكد الحاجة إلى تنفيذ أنشطة لبناء القدرة على الصمود في البيئات المعقدة .وأثنى
في القرن األفريقي وسلط الضوء على الخيارات الصعبة التي تواجه ب

يمكن للمجتمع الدولي العمل معا لتصعيد االهتمام بالجفا

 ،وتساءل كي

وزيادة دعم المانحين.

 -114وشكر المدير اإلقليمي أعضاء المجلس على دعمهم .وقال إن ب

سيواصل مناصرته القوية للمجموعات السكانية الضعيفة

في القرن األفريقي وسيشجع الحكومات في اإلقليم على إذكاء الوعي بالحاجة الحاسمة إلى العمل للتخفي من ااالم ومنع المزيد
من انعدام األمن الغذائي.
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ؤقت بورو دي ()2024-2022

 -115قدم المدير القطري لبوروندي الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة الجديدة لبوروندي وقال إنه عبر اعتماد نهج للنظم الغذائية
بحيث يدعم الحكومة في تحقيف أهدافها في األمن الغذائي .ومن خالل خمس حصائل استراتيجية فإن الخطة

فإنها تضع ب

المتواصلة على االستجابة لالحتياجات اإلنسانية مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز المؤسسات،

ستضمن قدرة ب

وتوسيع نطاق الدعم التغذوي وتيسير الملكية الوطنية لتعزيز استدامة البرامج .وسيؤدي التوسع في استخدام التحويالت القائمة
على النقد والتكنولوجيات الرقمية المبتكرة إلى تعزيز كفاءة وفعالية التدخالت.
 -116وسلط أحد األعضاء ،الذي كان يتحدث باسم قائمته ،األاواء على التحول االستراتيجي الذي جاءت به الخطة االستراتيجية
القطرية ال مؤقتة وقال إنها حسنة الترابط مع األولويات الوطنية ،ومشتملة على مراعاة سياق النزاع والتغذية ومصممة لخفض
االحتياجات في المدى البعيد  .ورح

بالبروز المتزايد للنساء والفتيات امن نهج األنظمة الغذائية ،وخصوصا في تدخالت

التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .كما جرى اإلعراب عن التقدير للدعم المقدم إلى الشباب والمزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة .والتمس مزيدا من تفاصيل عن خطط ب

لمعالجة الفجوات في قدرة الشركاء المتعاونين ودعا المكتبين القطري

واإلقليمي إلى اقتسام الدروس المستفادة والممارسات الفضلى المتعلقة بإدارة الشركاء المتعاونين مع البلدان األخرى ،وخصوصا
في أفريقيا.
 -117وأيد عضو آخر في المجلس الجهود المبذولة لتحسين حالة العائدين والمشردين داخليا وحث ب
لتيسير الوصول إلى األرض بغية مساندة االندماج .وأوصى بان يواصل ب

على العمل مع الحكومة

منح األولوية إلى برامج التغذية المدرسية

بالمنتجات المحلية بالشراكة مع الوزارات الحكومية.
 -118وردا على سؤال عضو المجلس قال المدير القطري إنه بالنسبة ألنشطة التغذية المدرسية فإن ب

يعمل بصورة وثيقة مع

الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ،والمؤسسات المالية الدولية ،والسيما البن الدولي ،والمنظمات غير الحكومية في الميدان
مثل منظمة الرؤية العالمية .كما اعتبر وعكست الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة على امتدادها احتياجات الشباب في أنشطة
بناء القدرة على الصمود ،والدعم المجتمعي ،والتدخالت التغذوية.
إلى دعم اإلدماج عبر أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية التي تخ ِّلّ

 -119وبينما يسعى ب

آثارا إيجابية على التعليم،

والتغذية ،والزراعة  ،فإن األعداد المتزايدة من العائدين تشكل تحديا مستمرا .وفي الواقع ،حاالت النقص في التمويل يمكن أن
تؤدي إلى خفض حصص العائدين والالجئين بحلول مايو/أيار .ولذل فإن التركيز المتزايد على بوروندي يلقى الترحي  ،ومن
المأمول أن يدعم ذل الجهود لتعبئة الموارد الالزمة للبناء على التقدم المحرز في السنوات األخيرة.

س ئل

و رد و

2022/EB.1/7

ي و يز ي
ستخد م حتي ط حس ب تسو دعم ب

و إلد رة

 -120أفاد مدير شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين أن عام  2021شهد مخصصات قياسية من حساب االستجابة العاجلة ،وهو آلية
التمويل الداخلية في ب

المستخدمة في تيسير االستجابة العاجلة لحاالت الطوارئ المهددة لألرو ؛ و ُخصص مبلغ 220

مليون دوالر أمريكي لتسعة وأربعين مكتبا قطريا ،ووصل متوسط المخصصات الشهرية إلى  18مليون دوالر أمريكي ،وهو
ما يشكل زيادة بنسبة  17في المائة عما كان عليه الحال عام  .2020وبالتالي فإن رصيد حساب االستجابة العاجلة كان في
مستوى منخفض حرج في مطلع عام  ،2022واقترحت اإلدارة أن يوافف المجلس على مخصص بمقدار  30مليون دوالر
أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لتمكين ب
لها باستخدام حساب االستجابة العاجلة.

من مواصلة االستجابة إلى احتياجات الطوارئ التي ال سابف

WFP/EB.1/2022/11

19

 -121وأعرب العديد من األعضاء عن الدعم لالقترا  .والحظت إحدى العضوات أن نقل األموال من حساب تسوية دعم البرامج
واإلدارة إلى حساب االستجابة العاجلة هو ممارسة مخولة من المجلس وقالت إنها تحبذ االستخدام الكفوء والفعال الحتياطيات
ب

دعما للوالية األساسية لب

ولتعظيم استخدام الموارد .وطلبت إلى اإلدارة توفير المزيد من التفاصيل المتعلقة

بإيرادات المساهمات ،وأرصدة حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة وحساب االستجابة العاجلة في الطلبات المقبلة إلجراء
التحويالت من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حساب االستجابة العاجلة.
 -122وتساءل عدد من أعضاء المجلس ما إذا كان ب

يزمع القيام بالمزيد من عمليات السح من حساب تسوية دعم البرامج

واإلدارة عام  2022في اوء اافاق اإلنسانية العالمية .وسأل أحد األعضاء ما إذا كانت هنات حاجة إلى زيادة مقدار التحويل
المقتر الراهن .وأعرب عضوان آخران عن تقديرهما للجهات المانحة التي ساهمت في حساب االستجابة العاجلة ودعيا
ب

إلى استطالع حلول تمويلية مبتكرة أخرى تم ّكِّن ب

من مواصلة االستجابة لحاالت الطوارئ.

 -123وفي معرض اإلجابة على تعليقات المجلس أحاطت نائبة المدير علما بطل

تقديم معلومات إاافية .ويواصل ب

رصد

التقدم نحو تحقيف هدفه المتمثل في تعبئة مبلغ  200مليون دوالر أمريكي لصالح حساب االستجابة العاجلة عبر مزيج من
المساهمات المباشرة والتحويالت .وحضت المانحين على المساهمة في حساب االستجابة العاجلة مباشرة بحيث تنتفي الحاجة
إلى مزيد من التحويالت .وبشأن الحلول االبتكارية أعربت عن شكرها للمجلس لموافقته على المزيد من آليات التمويل بالسل
وعلى مرفف اإلدارة الشاملة للسلع ،والتي تشكل أدوات مهمة في إيجاد الحلول االبتكارية لحاالت نقص التمويل.
 -124وناشد رئيس الشؤون المالية أيضا المانحين تقديم مساهمات مباشرة إلى حساب االستجابة العاجلة قائال إن التحويالت الداخلية
هي آلية من آليات المالذ األخير .وأكد أن حساب االستجابة العاجلة هو الوسيلة األشد كفاءة لتمويل عمليات الطوارئ وأن مستوى
تمويله الحالي يمثل فحس  0.64دوالر أمريكي لكل  100دوالر أمريكي من تمويل ب

 .وأواح أن الوثيقة بشأن التحويل

المقتر المرفوعة إلى دورة المجلس الراهنة قد ُكتبت قبل إقفال الحسابات نهاية العام وأنها لذل ال تتضمن البيانات المالية
الموفَّرة عادة دعما لطلبات التحويالت من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حساب االستجابة العاجلة ،والتي تُقدم في
العادة إلى المجلس في دوراته في يونيو/حزيران أو نوفمبر/تشرين الثاني.
 -125وأواح نائ المدير التنفيذي أنه بينما سيتم تأكيد رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة المسجل في  31ديسمبر/كانون
األول  2021وقت حلول الدورة السنوية للمجلس لعام  2022فإن طل مبلغ  30مليون دوالر أمريكي يعتبر متحفظا .والحظ
أيضا أنه بالنظر إلى النطاق الراهن لألزمات واحتمال حدوث المزيد من حاالت النقص في التمويل ،فإن األمر قد يقتضي مزيدا
من التحويالت من حساب االستجابة العاجلة وقت انعقاد الدورة السنوية لعام  2022في حال عدم توافر مساهمات مباشرة كافية
إلى الحساب.

تق ر

تقييم

2022/EB.1/8

تق

وجز عن تقييم الست تيج الستخد م ب

لتكنو وجي ف

بيئ ت

قيَّدة ،ورد إلد رة عليه

 -126تبين للتقييم االستراتيجي الستخدام ب

للتكنولوجيا في البيئات المقيَّدة أن استخدام التكنولوجيات الرقمية قد عزز من فعالية

 ،وكفاءته ،وقدرته على التك ُّي

في مثل تل البيئات ،ولو أن بعض التكنولوجيات كانت أقل مالءمة في البيئات المقيَّدة

ب

بشدة .وخلص التقييم إلى أن ب

يفتقر إلى رؤية استراتيجية شاملة بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية يكون فيها الناس

ومسائل الحماية في عداد الشواغل المركزية .ويجهد ب
يكفل الكفاءة ،والتماس  ،واألمن ،ونهج محلي يسمح بالتكي

إليجاد التوازن الصحيح بين اعتماد نهج مركزي إزاء التكنولوجيا
واالبتكار .كما خلص التقييم إلى أن ب

للتعامل مع األمن السيبراني ومخاطر حماية البيانات ولكنه متخل
الرقمية للموظفين والشركاء المتعاونين كافية .وباإلاافة إلى ذل

بذل جهودا مهمة

في تنفيذ التوجيهات .ولم تكن االستثمارات في المهارات
فليس هنات من عملية منهجية لرصد استخدام وأداء
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التكنولوجيات ،كما كان اهتمام ب

بتأثيرات التكنولوجيا على المجموعات المختلفة محدودا .وطر التقييم سبع توصيات

تتعلف بمسائل مثل الحوكمة ،والنهج االستراتيجي ،وتخصيص الموارد ،وإدارة المخاطر ،والشمول ،وتطوير القدرات.
 -127ووافقت اإلدارة على كل التوصيات والتزمت بتنفيذها على نحو متعدد االختصاصات من خالل إجراءات تشمل اعتماد
؛ واستعراض ألدوات الحوكمة مع تحسينات منتظرة في الرصد ،والرقابة،

استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات في ب

وإدارة المعرفة؛ وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة اإلنسانية ،والسيما دعما لمبادرة "خطتنا المشتركة" لألمين العام.
 -128ورحبت عضوة في المجلس ،متحدثة بالنيابة عن قائمتها  ،برد اإلدارة على التوصيات بشأن توجيهات إدارة المخاطر والشمولية
وأعربت عن دعمها لتنفيذ استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات وقنوات مؤسسية أقوى لنقل المعرفة .وحثت ب
حماية البيانات السرية والحد من المخاطر التكنولوجية ،مضيفا أن التدري

على مختل

األصعدة في ب

على
هو عنصر

أساسي في االستخدام الفعال للتكنولوجيا .و دعت إلى التدقيف في امتثال الشركاء المتعاونين لمتطلبات حماية البيانات وإلى توفير
التمويل الكافي للرصد.
 -129وأعربت عضوة في المجلس عن قلقها من أن االستخدام المتسع بسرعة للتكنولوجيا الرقمية ومعالجة البيانات يهدد بخذالن
المستفيدين من خالل استبعادهم من عمليات صنع القرار المرتبطة بالتكنولوجيا ،وقالت إنها تقدر التزام ب

باستعراض

سياساته ،ومعاييره ،وتوجيهاته ،وعملياته .وبالتركيز على التوصية  2-2قالت إن مخاطر إساءة االستخدام وشواغل الحماية
متأصلة في استعمال التكنولوجيا الرقمية وأن هنات بالتالي حاجة اليات متينة للمساءلة والرقابة.
 -130وقال عضو آخر في المجلس إن حماية البيانات جزء أصيل من توفير الحماية واألمن للمستفيدين والعاملين اإلنسانيين على حد
سواء وحذر من المخاطر التي تطرحها القيمة التجارية والسياسية المتصاعدة للبيانات .ودعا ب

إلى إعادة تقدير المخاطر

المحتملة للتكنولوجيات الرقمية وإلى اعتماد نهج أكثر تحوطا يمنح األولوية لحماية الناس المحتاجين على مكاس
والفعالية .ورح بااللتزام بتطوير استراتيجية جديدة بحلول نهاية عام  2022وحث ب
األوسع فيما يتعلف باستخدام التكنولوجيا ،وطل أن يقدم ب

الكفاءة

على التنسيف مع المجتمع اإلنساني

تقريرا عن التقدم المحرز في الدورة السنوية لعام .2022

 -131وردا على تعليقات أعضاء المجلس ،أكد رئيس شؤون المعلومات النهج الشمولي لب

في التعامل مع نتائج التقرير .والحظ

أن شواغل أعضاء المجلس تتعلف بحماية البيانات واألمن السيبراني ،مشيرا إلى اإلمكانيات التي تتمتع بها عمليات الحوكمة
بعض من هذه المسائل.
والتعاون المتعدد االختصاصات في معالجة
ٍ
يتخذ بالفعل تدابير بشأن العديد من المسائل التي أثارها التقييم عبر تنفيذ

 -132وقال المسؤول العالمي عن حماية البيانات إن ب

برنامج شامل للخصوصية يشمل تطوير استراتيجية للخصوصية ،وإطار حوكمة متسف ،ومواد تدريبية ،وآليات للمساءلة
والتخفي من المخاطر .كما أن االتساق ما بين الوكاالت هو عنصر أساسي في الخطة االستراتيجية للمكت العالمي للخصوصية.
 -133وبشأن طل

تقديم تحديث إلى الدورة السنوية لعام  2022اقتر مساعد المدير التنفيذي إلدارة تسيير الموارد أنه سيتم تزويد

أعضاء المجلس بمعلومات محدَّثة بصورة غير رسمية وبشكل ثنائي عن تنفيذ رد اإلدارة ،مع تقديم تحديث رسمي في دورة
الحقة.
2022/EB.1/9

تق

وجز عن تقييم ستج

 -134عرات نائبة مديرة التقييم نتائج تقييم استجابة ب

ب

ج ئح كوفيد ،19-ورد إلد رة و ّ عليه
لجائحة كوفيد 19-على النحو الوارد في التقرير الموجز عن التقييم.

وطر التقرير ست مسائل للنظر ،بما في ذل اعتماد رو رعاية الموظفين ،ودور ب

في جهود اإلنعاش من جائحة

كوفيد ،19-وكعامل تمكين للنُظم ،وجهوده للمناصرة على الصعيد العالمي ،وترتيبات إدارة حاالت الطوارئ العالمية.
 -135وأثنت اإلدارة على نهج التقييم ورحبت بما خلص إليه من أن ب
بالمرونة والتكي

قدم استجابة استراتيجية وتشغيلية رفيعة المستوى اتسمت

على حد سواء .وتم بالفعل إدراج بعض االعتبارات المعرواة في التقرير في الخطة االستراتيجية الجديدة
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والسياسة المحدثة للمساواة بين الجنسين .وأُدخلت وظائ
ويلتزم ب

"حراس البوابة" على المكات اإلقليمية والقطرية إلدارة الطلبات،

بالعناية بأمر التكلفة البشرية العالية التي يدفعها الموظفون لالستجابة للجائحة ،بما في ذل من خالل مبادرات

تقودها إدارة ثقافة مكان العمل وتعميم من المدير التنفيذي بشأن القدرة االحتياطية.
 -136وأثنى العديد من أعضاء المجلس على ب
والحظوا أن ب

الستجابته السريعة لجائحة كوفيد 19-وامتدحوا ما أبداه الموظفون من تفان.

ااطلع بدور هام في االستجابة اإلنسانية العالمية من خالل توفير خدماته المشتركة.
على البناء على نتائج التقييم من خالل الخطة االستراتيجية الجديدة واتخاذ الخطوات الالزمة

 -137وحث أعضاء المجلس ب

للنهوض األمثل بعمليات اإلدارة الداخلية ،وقدرة االستجابة العاجلة ،وعالقات الموظفين ،بما في ذل من خالل التوسع في
استخدام العقود الطويلة األجل والنهوض بإدارة األداء .وقال أحد األعضاء إن الخطط االستراتيجية لب

ينبغي أن تكفل

االستعداد للجائحات المقبلة .وشدد عضو آخر على أهمية الخطط واختبارات اإلجهاد لضمان نظم قادرة على الصمود والتكي ،
بما في ذل النظم المالية ،والخطط االستراتيجية العالمية والوطنية ،والترتيبات اإلدارية.
 -138وأبرز أعضاء المجلس أهمية الشراكات والتعاون بين الوكاالت .وسأل أحد األعضاء كي

يزمع ب

البناء على دوره

كعامل تمكين للنظم .وقال آخرون إن من الضروري تحسين التنسيف لتفادي ازدواجية الجهود ،ومنع نشر بيانات غير متسقة من
جان الوكاالت المختلفة وتوايح تقاسم المسؤوليات بين الشركاء ،مع إعطاء االهتمام الواج ألوجه التضافر بين الوكاالت.
على امان أن تشتمل السياسات الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين ،والعمليات في المناطف

 -139وحث أعضاء المجلس ب

الحضرية ،والتحويالت القائمة على النقد ،على إرشادات مناسبة حول الحماية االجتماعية ،وسأل أحد األعضاء ما إذا كانت
استراتيجية الحماية االجتماعية لعام  2021توفر إطارا مناسبا .كما دعا األعضاء ب

إلى الدعوة إلى إدماج برامج الوجبات

المدرسية في النظم الوطنية للحماية االجتماعية كجزء من جهود اإلنعاش من جائحة كوفيد.19-
 -140وسأل أحد األعضاء ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى استعراض توصيات التقييم االستراتيجي عن قدرة ب
الطوارئ لعام  2020في اوء تقييم استجابة ب
ب

لالستجابة لحاالت

لجائحة كوفيد .19-وجرت اإلشارة إلى نقل المعرفة والتركيز على مهام

في تغيير الحياة كعنصر أساسي في مرحلة ما بعد الجائحة.

 -141وأثنى عضوان في المجلس على فريف التقييم وعلى نهج التقييم .والتمس أعضاء آخرون المزيد من المعلومات عن نهج تصميم
تتابع التطورات المعتمد في التقييم ،بما في ذل فوائد النهج ومثالبه وكي

جرى تقدير تدابير المواءمة ونتائجها .وطل

أحد

األعضاء تفاصيل عما يلزم تحسينه بغية التصدي للتحدي العالمي المقبل وأوصى باعتماد تمييز أواح في تقرير التقييم بين
أنشطة ب

العادية وع ء العمل اإلاافي الناشئ عن الجائحة.

 -142كما التُمس المزيد من المعلومات عن نتائج آلية طل األموال التي أُنشئت في مستهل الجائحة ،وتحديات سلسلة اإلمداد ،والتدابير
المتخذة لمعالجة نقاط الضع

في األدوات التمويلية إلدارة التدفقات الضخمة من التمويل .وحث أحد األعضاء ب

على

أن يكون أكثر شفافية مع الجهات المانحة عند اإلبالغ عن التغيرات في متطلبات التمويل.
 -143وقال أعضاء المجلس إنهم يتطلعون قدما إلى تلقى استجابة شاملة من اإلدارة في الدورة السنوية للمجلس لعام ُ ،2022مستكملة
بأطر زمنية وتفاصيل لتنفيذ البنود للنظر فيها .كما طلبوا تقديم المزيد من التحديثات في الدورة العادية الثانية للمجلس لعام 2022
تراعي نتائج التقييم اإلنساني المشترت بين الوكاالت لالستجابة لجائحة كوفيد ،19-والنتائج التي يُنتظر أن تُنشر في سبتمبر/أيلول.
 -144وأحاطت نائبة مديرة التقييم علما بالطل

وأفادت أن ب

يضطلع بدور نشط للغاية في فريف اإلدارة المشترت للتقييم

اإلنساني المشترت بين الوكاالت وفي التقييم األول على مستوى المنظومة لجائحة كوفيد .19-وأاافت أن المسائل المتعلقة
باالستجابة لجائحة كوفيد 19-قد أُدمجت في تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية وسيتم تصني موجز األدلة المستخلصة من
هذه التقييمات بغرض تقدير تك ُّي

ب

عبر الزمن.
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 -145وفي معرض الرد على أسئلة أعضاء المجلس المتعلقة بنهج التقييم قدم الموظ

األول للتقييم وصفا مفصال لمنهجية تتابع

التطورات المختارة ،التي م َّكنت المق ِّّيمين من اقتناص البيئات التكيفية والدينامية مع القيام في الوقت ذاته بضمان تقدير صارم
ومر َّكز على االستخدام الستجابة ب

 .وبما أن التقييم استند على التقييم االستراتيجي لعام  2020لقدرة ب

االستجابة لحاالت الطوارئ واستكمله ،فإن مكت

على

التقييم ال يرى حاجة إلى استعراض أو مواءمة توصيات التقييم األخير.

وللحصول على نظرة أعمف لنتائج التقييم ،بما في ذل الوص

التفصيلي للتكي

البرامجي ومجاالت التحسين ،فإن بمقدور

أعضاء المجلس الرجوع إلى النص الكامل لتقرير التقييم.
المدير التنفيذي أن ب

 -146وفيما يتعلف بمسألة الشراكات ،أكد المستشار األقدم الخاص لنائ
استعرااات الشراكات .وقد و َّلدت االستجابة للجائحة نماذج تعاونية جديدة مثل نهج وحدة العمل في األمم المتحدة إزاء خدمات
اإلخالء الطبي ونشر اللقاحات في الميدان ،وهو ما سيبني عليه ب

ح فظ

سيدمج نتائج التقييم في

في المستقبل.

جنوب ف ق

 -147حدد المدير اإلقليمي معالم الواع في الجنوب األفريقي ،حيث يسعى المكت اإلقليمي إلى النهوض بمواءمة تدخالت ب
مع األولويات الحكومية وتوليد بيئة أكثر تمكينا لالستجابة الطارئة الفعالة ولسبل كس العيش المستدامة عبر تعزيز المخرجات
الزراعية والنظم الغذائية ،مع توفير البلدان الثماني المتوسطة الدخل في اإلقليم جزءا كبيرا من التمويل الضروري .وشمل
االنخراط المعزز مع الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية التعاون مع االتحاد األفريقي بشأن إنشاء منصة
لتقاسم البيانات والمعلومات بين البلدان األفريقية وتنقيح برنامج المستقبل الريفي الرئيسي لالتحاد األفريقي .وفي منتدى التنمية
الريفية األفريقي الثالث الذي عقدته الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا التابعة لالتحاد األفريقي في كنشاسا في يناير/كانون الثاني
كشري استراتيجي في الجهود اإلنمائية التي يبذلها االتحاد األفريقي ،ويقوم ب

جرى تأكيد ب

بنشر خبراء لدى

أمانة المجموعة اإلنمائية للجنوب األفريقي في بوتسوانا.
 -148ويعتبر النزاع وانعدام األمن من العوامل المحركة البارزة النعدام األمن الغذائي والجوع في اإلقليم ،مما يدفع بالناس إلى ترت
بيوتهم ويعطل الزراعة وسبل كس العيش .ويعاني أكثر من  50مليون نسمة من انعدام األمن الغذائي ،منهم  36مليون نسمة
في المرحلتين  3و 4من مراحل التصني

المتكامل لألمن الغذائي.

 -149وفي منطقة شمال مدغشقر ،التي اربتها العواص
الغذائية اال
اال

واألعاصير في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ،قدم ب

الناس الذين تم إجالؤهم من ديارهم قبل العواص

أخرى عق

هذه العواص

ووزع األغذية المخزنة مسبقا والمساعدات القائمة على النقد

مباشرة .وكقائد للمجموعة وفر ب

للحكومة والشركاء تكنولوجيا المعلومات والدعم

اللوجستي ،في حين نفذت دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية التي يتولى ب
جوية لتقدير أارار العواص
وفي جنوب البالد ،خ َّلفت ثالث سنوات من الجفا

المساعدة

تشغيلها رحالت

وتوفير جسور جوية من المناطف المنكوبة بشدة وإليها ،والمواقع التي يصع الوصول إليها.
المترافقة مع جائحة كوفيد 19-والفيضانات والعواص

األخيرة  1.6مليون

نسمة عند مستويات األزمة من انعدام األمن الغذائي ،بما في ذل  300 000طفل يعانون من سوء التغذية الحاد .وتكفل المساعدة
الغذائية من ب

وجهات أخرى تفادي كارثة إنسانية.

 -150وفي جنوب أنغوال ،حيث تركت أسوأ موجة جفا
المتكامل لألمن الغذائي ،يزمع ب

لمدة أربعة عقود  1.6مليون نسمة في المرحلتين  3و 4من مراحل التصني

العمل مع الحكومة على بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية.

 -151وفي موزامبيف يواجه  1.9مليون نسمة مستويات أزمة وطوارئ من انعدام األمن الغذائي ،وذل في المقام األول في مقاطعة
كابو ديلغادو والمقاطعات الشمالية األخرى التي تأوي مشردين داخليا .ورغم تحديات الوصول اإلنساني والتمويل فقد تمكن
ب

من الوصول إلى قرابة مليون نسمة في ديسمبر/كانون األول ويزمع الوصول إلى  1.2مليون نسمة في كل شهر من

عام .2022
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 -152وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية يعاني  26مليون نسمة من انعدام األمن الغذائي الحاد ،وكثير منهم مشردون داخليا .وتمكن
ب

من الوصول إلى  6.3مليون نسمة عام  2021وهو يزمع دعم  8.6مليون نسمة عام  .2022وتم شراء نحو  30في

المائة من األغذية الموزعة عام  2021محليا من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،ولكن العن
مع شن هجمات على مخيمات المشردين داخليا وخط
 -153وشمل استطالع المكت

في شرق البلد تصاعد

العاملين في مجال تقديم المعونة.

اإلقليمي واستخدامه لالبتكارات التكنولوجية إنشاء مركز للطائرات المسيَّرة في جوهانسبرغ بهد

النهوض باالستعداد واالستجابة للطوارئ.
 -154وأعرب المدير اإلقليمي عن شكره للمانحين لدعمهم االستجابات الطارئة لب

في اإلقليم .وتتركز الجهود الراهنة لتعبئة

األموال على زيادة الموارد ألنشطة بناء القدرة على الصمود وتشجيع كيانات القطاع الخاص في اإلقليم وما وراءه على الدخول
.

في شراكة مع ب

 -155وشكر أعضاء المجلس ب

على جهوده لمجابهة أشد التحديات إلحاحا النعدام األمن الغذائي والتغذوي في اإلقليم ،ورحبوا
على مواصلة

باالنخراط المعزز للمكت اإلقليمي مع الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية .وحثوا ب

دعم النظم الغذائية اإلقليمية من خالل التصدي للتحديات التي يواجهها المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،والسيما النساء؛
وتعزيز إنتاج األغذية ،بما في ذل عبر التركيز على االبتكار وعمالة الشباب؛ وتطوير القدرات المؤسسية في مجال التك ُّي

مع

تغير المناخ؛ والمساهمة في جهود تفادي ،وتخفي  ،وتسوية النزاعات عبر التصدي لألسباب الجذرية للجوع.
 -156وفيما يتعلف بالتدخالت المعينة ،أشاد األعضاء بتوفير المساعدة اإلنسانية للمشردين داخليا في منطقة كابو ديلغادو وحولها في
موزامبيف وتقديم إمدادات غذائية للعاملين العسكريين في مدغشقر .وحض أحد األعضاء ب
على الهشاشة في موزامبيف بسرعة أكبر مما هو مزمع حاليا ؛ واالنتقال إلى تقديم نص
مراحل التصني

على اعتماد االستهدا

القائم

الحصص للناس في المرحلة  3من

المتكامل لألمن الغذائي في جنوب مدغشقر على نحو ما أوصت به أحدث خطة إنسانية وطنية؛ ومواصلة

تنسيف األنشطة والتعاون مع كيانات األمم المتحدة األخرى في موزامبيف.
 -157وأحاط المدير اإلقليمي علما بالتعليقات ،وأفاد أنه تم الحفاظ على الحصص الكاملة في جنوب مدغشقر في أعقاب األعاصير
األخيرة وأن الواع سيخضع للتقدير مجددا حال تقدير حجم األارار .وفي زمبابوي يعمل ب

مع منظمة األغذية

والزراعة والشركاء ااخرين الستحداث برامج لبناء القدرة على الصمود تستفيد من اإلمكانات المحلية.
2022/EB.1/10

تق

قط

وجز عن تقييم خط الست تيجي

ز ب وي ( ،)2021-2017ورد إلد رة عليه

 -158عرات مديرة التقييم التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي ( )2021-2017الذي خلص إلى أن
تنفيذ هذه الخطة كان ناجحا عموما ،مع استجابة ب

بسرعة لواع متدهور لألمن الغذائي ولجائحة كوفيد .19-وشكر

المدير اإلقليمي للجنوب األفريقي والمدير القطري لزمبابوي المديرة وفريقها على التقييم وقاال إنهما يتفقان مع توصيات التقييم
الخمس التي أنارت تصميم خطة استراتيجية قطرية من الجيل الثاني لزمبابوي ستُعرض على الدورة السنوية للمجلس عام
.2022
 -159وأخذت عضوة في المجلس الكلمة لتشكر مديرة التقييم على التقييم وأثنت على ترويج ب
بالتحقيف واالستجابة ألي تقرير عن التدخل في عملية االستهدا

للمبادئ اإلنسانية والتزامه

في زمبابوي .وأشارت عضوة المجلس إلى نتائج محددة من

التقييم وأعربت عن قلقها من االفتقار إلى فهم وااح للمساواة بين الجنسين امن إطار النظم الغذائية والفشل في التخفي
بشكل كا

من مخاطر السالمة واألمن الشخصي المرتبطة بإعطاء النساء مبالغ نقدية .وحثت ب

على

على معالجة هذه

المسائل ،بما في ذل عبر توسيع قاعدة األدلة عن مسائل المساواة بين الجنسين امن إطار النظم الغذائية الوطنية.
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 -160وقالت مديرة التقييم إن مكتبها سيفتح "نافذة" تقييم بشأن البرمجة القائمة على النقد والمساواة بين الجنسين بما يساعد على معالجة
الشواغل التي أعربت عنها عضوة المجلس .وستُتا تقييمات األثر األولى في هذه النافذة في موعد الحف من السنة .وكرر
المدير اإلقليمي التزامه بالتعلم من التقييم.
 -161وأعرب السيد سيمون ماسانغا السكرتير الدائم لوزارة الخدمات العامة والعمل و الرعاية االجتماعية في زمبابوي عن شكره
وألعضاء المجلس لدعمهم بالده ،وقال إن األمن الغذائي ،والتغذية ،والحماية االجتماعية هي من بين األولويات العالية

لب

لحكومته التي تستثمر بشكل كامل في التعاون المنتج مع ب

بتقديم ب

 .ومضى يقول إن حكومة زمبابوي رح

المباشر للمساعدة الغذائية ،وإنه أحاط علما بنتائج التقييم.

ك التيني و بح

ح فظ أ

كرب

 -162قال المدير اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي إن أحد أعظم األخطار التي تجابه اإلقليم هو الطابع الخفي للعديد من
األزمات التي يواجهها ،حيث ال تلقى في الغال الكثير من االهتمام العالمي بالنظر إلى اخامة حاالت الطوارئ اإلنسانية في
مناطف أخرى أشد فقرا من العالم .كما أكد على أن أزمة الهجرة اإلقليمية ،وأزمة المناخ ،وتصاعد الفوارق هي من بين المخاطر
التي تحدق باإلقليم عام  .2022وأدت الظرو

المتدهورة في اإلقليم إلى دفع  14في المائة من السكان (أي  86مليون نسمة)

إلى هوة الفقر المدقع ومعاناة  75مليون نسمة في البلدان التي يعمل فيها ب
 -163وقدم ب

من انعدام األمن الغذائي.

عام  2021المساعدة إلى  7.4مليون نسمة بالتحويالت المباشرة ،واشترى محليا  81 000طن متري ( 93في

المائة) من األغذية التي وزعها ،بما في ذل  4في المائة من المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة ،والسيما النساء؛ ويسعى
ب

إلى زيادة المشتريات من أصحاب الحيازات الصغيرة إلى  10في المائة مع حلول نهاية عام  .2022وشملت االبتكارات

إنشاء مركز للتغذية بالشراكة مع حكومة كولومبيا وإجراء دراسة عن الهجرة في شمال أمريكا الوسطى نفذتها منظمة الدول
األمريكية ومصر

التنمية للبلدان األمريكية .وفي أعقاب قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية في سبتمبر/أيلول  2021نشر 14

بلدا خرائط طريف لتحويل نظمها الغذائية وانضمت عشرة منها إلى تحال التغذية المدرسية الذي تم إنشاؤه في القمة .وانخرطت
عشرة بلدان في مشروعات التعاون بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات .وفي عام  2022يزمع ب

تقديم خدماته إلى 8.2

مليون نسمة وهو يحتاج إلى  776مليون دوالر أمريكي.
 -164وشملت الكوارث المناخية في الشهرين األولين من عام  2022فيضانات في كولومبيا ،وإكوادور ،وغواتيماال ،وهايتي،
وهندوراس وهزة أراية وتسونامي في بيرو .وللتخفي من آثار مثل هذه األزمات على امتداد اإلقليم يساند ب

340 000

نسمة عبر أنشطة مجتمعية في مجال الممارسات الزراعية الصامدة إزاء المناخ .وفي الجمهورية الدومينيكية أطلف ب
والحكومة مبادرة للتمويل القائم على التنبؤ ،في حين وفرت مدونة صوتية أنتجها ب

وحكومة السلفادور معلومات عن

مواعيد زراعة المحاصيل وحصادها.
 -165واشتملت استجابة ب

على جائحة كوفيد 19-زيادة توفير الخدمات اللوجستية مثل شراء األغذية في غواتيماال ،والمشتريات

غير الغذائية في نيكاراغوا ،والنقل والتخزين في إكوادور ،وهايتي ،وهندوراس ،وبيرو .ويزمع ب

زيادة عدد المكات

القطرية التي تقدم الخدمات من مكت واحد عام  2020إلى  10مكات بحلول نهاية عام .2022
 -166وفي اإلقليم الفرعي للبحر الكاريبي يقوم المكت المتعدد البلدان في باربادوس باختبار أدوات وسياسات ترمي إلى تعزيز دور
ب

في تغيير الحياة في البلدان المتوسطة الدخل ،ويستعد المكت اإلقليمي لظاهرة النينيا وموسم األعاصير بإنشاء شبكة

من الموردين اإلقليمين والوطنيين لألغذية والتخزين المسبف لمجموعات مستلزمات االستجابة غير الغذائية في بلدان مختارة
بالتعاون مع الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث.
 -167وفي هايتي يعاني  4.3مليون نسمة ( 44في المائة من السكان) من انعدام األمن الغذائي .ويزمع ب

الوصول إلى 1.4

مليون نسمة غير أن عوامل تفاقم عدم االستقرار ،وأنشطة العصابات ،والفيضانات ،ونقص الوقود ،تخلف مشكالت تتعلف
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بالوصول واألمن .واستخدم ب

الصنادل في نقل  600طن متري من البضائع إلى  18شريكا إنسانيا ،ونقلت خدمات األمم

المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية  4 000راك و 51طن متري من البضائع لصالح  100منظمة.
على استخدام موارد داخلية بقيمة  1مليون دوالر أمريكي

 -168وفي أعقاب جائحة كوفيد 19-وصدمات مناخية في كوبا وافف ب

لشراء مسحوق الحلي واحتاج إلى مبلغ إاافي قدره  2.3مليون دوالر أمريكي للحفاظ على عمليات توزيع مسحوق الحلي
على األطفال واألرز على المسنين والحوامل على مدى األشهر الستة التالية .كما كان ب

يوفر مرافف سالسل التبريد،

والنقل والتخزين ،لحملة التطعيم الحكومية اد جائحة كوفيد.19-
في الممر الجا  ،في حين أُبلغ عن وقوع فيضانات في مناطف

 -169وفي أمريكا الوسطى تؤدي ظاهرة النينيا إلى تفاقم الجفا

مختلفة .ومع إشارة التوقعات إلى معاناة  7ماليين نسمة من انعدام األمن الغذائي عام  ،2022يعمل ب
برامجه مركزا على التغذية المدرسية ،وإنشاء الوظائ

على توسيع تغطية

للشباب ،والتحويالت القائمة على النقد ،وبناء القدرة على الصمود.

وتعتبر مساندة  26تعاونية ألصحاب الحيازات الصغيرة و 6 500من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،معظمهم من
النساء ،بما في ذل توفير هبات من حاويات التخزين المبردة التي شُحنت إلى كوبا من مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت
اإلنسانية في بنما ،مثاال طيبا على تنفيذ سياسة ب
لعمليات ب

الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين وتوفير مصدر محلي لألغذية

.

 -170وتشكل الهجرة تحديا رئيسيا في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية ،ويزمع ب

عام  2022تقديم المساعدة لنحو مليوني

مهاجر والجئ في كولومبيا ،وإكوادور ،وبيرو ،وهو ما يزيد بمقدار  500 000نسمة عما كان عليه الحال عام  .2021وأكد
المدير اإلقليمي تضامن البلدان المضيفة للمهاجرين ،بما في ذل عبر تدابير إلدماجهم في برامج الحماية االجتماعية مثل منح
واعية الحماية المؤقتة في كولومبيا .وفي جمهورية فنزويال البوليفارية يوفر ب

التغذية المدرسية ألل

مدرسة

والحصص الغذائية لنحو  110 000مستفيد ،مع خطط للوصول إلى  850 000نسمة بحلول نهاية العام ،والتوسع إلى 11
والية.
 -171وتعتبر المجموعات اإلثنية من السكان األصليين ومن األصول األفريقية من بين أشد المجموعات معاناة من انعدام األمن الغذائي
في اإلقليم ،حيث تشكل نسبة  30في المائة من المعانين من الفقر المدقع .وشمل انخراط ب
مسح تغذوي في صفو

مع هذه المجموعات إجراء
وهو ما شمل

السكان األصليين وتنفيذ مشروعات تجريبية بشأن تحديد وتعزيز منتجات األسال

 100 000نسمة في كولومبيا.
 -172واختُممت اللمحة العامة بعرض شريط فيديو عن عمل ب

االبتكاري في ميدان االستعداد واالستجابة لتغير المناخ في

منطقة البحر الكاريبي.
 -173وكان العديد من أعضاء المجلس الذين تحدثوا ينتمون إلى بلدان اإلقليم .وأعربوا عن موافقة بلدانهم على نهج ب

ورددوا

أصداء دعوة مدير المكت اإلقليمي إلى إيالء المزيد من االهتمام الحتياجات اإلقليم ،والتي عادة ما تكون مخفية وراء مؤشرات
االقتصاد الكبير للبلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل .وقال أحد األعضاء إن التركيز األخير على محور العمل اإلنساني والتنمية
والسالم يعكس اإلقرار العالمي بفوائد العمل اإلنمائي في تفادي األزمات المقبلة ،بما يعني أنه لن يُنظر بعد اان إلى االستجابة
الطارئة على أنها نقطة الدخول الوحيدة لعمليات ب
 -174وأثنى أعضاء المجلس على شراكات ب

في بلد ما.

مع الحكومات وكيانات القطاع الخاص ،والتي جعلت ب

شريكا أساسيا في

معالجة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وأسفرت عن نتائج طيبة ومصادر جديدة لتعبئة الموارد .ورح األعضاء بأنشطة
ب

في مجال االستعداد للطوارئ وتوفير المساعدة الغذائية الطارئة للمهاجرين ،وقالوا إن األولويات تشمل تعزز إدارة

الكوارث ،والحماية االجتماعية ،وإدارة وتنسيف سالسل اإلمداد ،والسيما قبل موسم األعاصير .وقال أحد األعضاء إنه إلى
جان

الفوارق االقتصادية االجتماعية امن البلدان فإن اإلقليم يتأثر بالفوارق بين البلدان من حيث الوصول إلى األسواق

والموارد المالية.
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 -175وأشار العديد من أعضاء المجلس إلى اإلمكانية التي تتمتع بها بلدان في اإلقليم لتكون نماذج للبلدان األخرى في مختل
العالم من خالل تقاسم الخبرات واالستراتيجيات والممارسات الطيبة التي طورتها مع ب

أرجاء

عبر تعاون بلدان الجنوب

والتعاون الثالثي.
 -176ورح نائ المدير التنفيذي بإقرار المجلس بالحاجة إلى تمويل وتنفيذ المزيد من تدخالت ب
اإلقليم .وشكر المدير اإلقليمي أعضاء المجلس على دعمهم وجدد التزام ب

اإلنمائية المغيرة للحياة في

بالسعي إلى توفير تمويل أكثر استدامة من

القطاع الخاص .والصناديف الدولية ،والمؤسسات ،والجهات المانحة األخرى الجديدة والقائمة .وقد وفرت حكومات اإلقليم نسبة
 23في المائة من األموال التي تتطلبها ب
2022/EB.1/11

تق

.

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

لسلف دور ( ،)2021-2017ورد إلد رة عليه

 -177قدم مدير مكت التقييم التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للسلفادور ( )2021-2017الذي خلص إلى أن
هذه الخطة كانت ناجحة ،وتمكن المكت القطري من أن يمواع نفسه على المحور الثالثي للعمل اإلنساني والتنمية والسالم
ويضطلع بدور قيادي في حاالت الطوارئ .على أنه ما تزال هنات فسحة للتحسين في برمجة التحول الجنساني والشراكات،
واستدامة وتوسيع المشروعات التجريبية واستخدام المكت

القطري لألدلة المتولدة من تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية في

عملية صنع قراراتها االستراتيجية.
 -178وقال المدير اإلقليمي إن التوصيات الست المستخلصة من التقييم تنير عملية صياغة خطة الجيل الثاني االستراتيجية القطرية
للسلفادور التي ستُعرض على المجلس في دورته السنوية لعام  .2022وحدد المدير القطري التدابير الجاري اتخاذها لتنفيذ
التوصيات.
 -179وأثنى أعضاء المجلس على المكت القطري لما حققه من نتائج ،ولمرونته في التك ُّي

مع الواع المتغير بسرعة الذي جلبته

جائحة كوفيد 19-وتركيزه على النُهج التشاركية لتعزيز سبل كس العيش والقدرة على الصمود إزاء المناخ .ورحبوا بالتوصيات
المتعلقة باعتماد نهج التحول الجنساني إزاء البرمجة والشراكات ،وبناء القدرات مع الشركاء ،وإدارة واستخدام المعلومات
واألدلة .وقالوا إنهم يتطلعون إلى رؤية إدراج تنفيذ التوصيات في الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة.
 -180وقال أحد األعضاء إن نتائج التقييم أبرزت االفتقار إلى االهتمام العالمي باحتياجات إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي،
والدور المركزي الذي تلعبه الجهات المانحة الكبرى في تحري جدول األعمال المتعدد األطرا

في السنوات األخيرة،

فيما يتعلف بفجوات التمويل .وقال آخر إن النتائج تبين أهمية ب

كشري أساسي في

والصعوبات التي واجهها ب

التنمية ودعا الجهات المانحة إلى زيادة دعمها للعمل على معالجة تغير المناخ والفوارق بين الجنسين ،كما دعا ب

إلى

تعزيز مناصرته للمساهمات المرنة والمتعددة األطرا .
 -181وشكرت مديرة التقييم المكتبين القطري واإلقليمي النخراطهما في التقييم واللتزامهما بتقديم النتائج في ظل ظرو

صعبة.

وعلى وجه الخصوص أعربت عن التقدير الخاص لحلقات العمل التفاعلية ألصحاب المصلحة التي حضرتها مع موظفي المكت
القطري والشركاء الوطنيين .وكان تقييم الواع في السلفادور من بين أول التقييمات المنجزة عبر نافذة ب

للتحويالت

القائمة على النقد واألثر الجنساني؛ ودرس التقييم الصالت المتبادلة بين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والبرمجة القائمة
على النقد .وقال المدير اإلقليمي إن المسائل الجنسانية تضطلع بدور هام في األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي في اإلقليم،
وسيتم إدراج استراتيجية وأدوات للتواصل في الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة.
 -182وأعربت السيدة ت .دي بالما المديرة العامة للوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في السلفادور عن راا حكومتها عن تعاونها مع
ب

والتزامها بالعمل معه على إرساء استراتيجية لتعبئة الموارد وصياغة األولويات اإلنمائية.
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2022/EB.1/12

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

هندور س ( ،)2021-2018ورد إلد رة عليه

 -183قدمت مديرة التقييم التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس ( ،)2021-2018ورد اإلدارة عليه الذي
تبين أنه رغم التقدم على طريف تحقيف الحصائل االستراتيجية المزمعة للخطة االستراتيجية القطرية فإن هنات افتقارا إلى
االهتمام باحتياجات الشباب الضعفاء واستخداما محدودا لنتائج الخطة االستراتيجية القطرية في توليد التعلم .وباإلاافة إلى ذل
فإن الفجوات التمويلية وتأثيرات جائحة كوفيد 19-قد أدت إلى تضرر بعض النتائج ،بما في ذل ما يتعلف منها بالمساواة بين
الجنسين والتنمية الطويلة األجل.
 -184ورح المدير اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بتحديد التقييم للنتائج اإليجابية وللمجاالت التي تتطل التحسين .وحدد
المدير القطري معالم التدابير المزمعة لتنفيذ التوصيات األربع التي ستنير صياغة خطة استراتيجية قطرية جديدة ستعُرض على
المجلس في دورته العادية الثانية لعام .2022
 -185ورح أعضاء المجلس بنتائج التقييم المتعلقة بارتباط الخطة االستراتيجية القطرية باألولويات الوطنية وخطط األمم المتحدة
وتركيزها على تحسين األمن الغذائي والتغذية ،بما في ذل من خالل برامج التغذية المدرسية الموسعة والشراكات الرامية إلى
على زيادة التركيز على تلبية احتياجات الشباب الضعفاء ،والسيما النساء.

تعزيز االستدامة والصمود .وحثوا ب

 -186وقال أعضاء من بلدان اإلقليم إن نتائج التقييم تُظهر مرة أخرى عواق افتقار اإلقليم إلى االهتمام الدولي ،بما في ذل االفتقار
إلى التمويل لألنشطة غير المتعلقة باالستجابة للطوارئ ،مثل إنشاء برنامج وطني للتغذية المدرسية .وحثوا ب

على

مواصلة جهوده لتعبئة الموارد ،بما في ذل من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .وقال أعضاء إنه بينما تمتل
العديد من بلدان اإلقليم موارد مالية محدودة فإن لدى الكثير منها الخبرة ،والممارسات الجيدة ،وموارد أخرى يمكن أن تتقاسمها
امن اإلقليم وخارجه .وطل

أحد األعضاء المزيد من المعلومات عن توقعات تمويل ب

وعن كيفية اعتزامه معالجة

فجوات التمويل المحتملة ،والسيما ما يتعلف ببرامج التغذية المدرسية.
 -187وقالت مديرة التقييم إن تقرير التقييم الكامل يقدم المزيد من المعلومات عن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في
هندوراس ،وهي مسألة جرت تغطيتها في تقييم سياسة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي عُرض على المجلس
في دورته العادية الثانية لعام  .2021وأاافت أن حكومة هندوراس قدمت نسبة  22.1في المائة من التمويل المطلوب لتنفيذ
الخطة االستراتيجية القطرية ،وأعربت عن شكرها للمكت القطري والشركاء الوطنيين النخراطهم في التقييم.
 -188وقال المدير اإلقليمي إن العمل على إنشاء برنامج شامل للتغذية المدرسية وتعزيز برنامج الحماية االجتماعية سيُدرج في الخطة
االستراتيجية القطرية المقبلة .وتل َّقى المكت القطري  40في المائة من التمويل الالزم لألشهر الستة المقبلة.
 -189وشكر ممثل هندوراس مكت التقييم على التقييم وأعرب عن التزام البالد بالحفاظ على تعاونها مع ب

في إطار الخطة

االستراتيجية القطرية المقبلة.
2022/EB.1/13

خط الست تيجي

 -190عرض المدير اإلقليمي بالنيابة للمكت

قط

ت ددة بلد ن نطق

ك ر ب ()2026-2022

المتعدد البلدان ،لمنطقة الكاريبي الناطقة باإلنكليزية والهولندية ،الخطة االستراتيجية

القطرية المتعددة البلدان لمنطقة الكاريبي للفترة  2026-2022التي ارتفع فيها انعدام األمن الغذائي بشكل حاد نتيجة أثر جائحة
كوفيد 19-باإلاافة إلى الصدمات المناخية واالقتصادية .واستنادا إلى المشاورات مع أصحاب المصلحة وبالترابط مع إطار
األمم المتحدة المتعدد البلدان للتعاون في مجال التنمية المستدامة فإن الخطة االستراتيجية المذكورة عنيت بأوجه الضع
واالحتياجات في الدول الجزرية الصغيرة النامية االثنتين والعشرين من خالل تعزيز القدرات ،واالبتكارات ،واالستعداد
للطوارئ واالستجابة لها.
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 -191وسلط أعضاء المجلس األاواء على الخطر الذي يشكله تغير المناخ على بلدان الكاريبي ،وأيدوا تركيز الخطة االستراتيجية
القطرية المتعددة البلدان على الحد من مخاطر الكوارث واالستعداد لها .وحثوا ب

على رعاية الشراكات ونقل المعار

بين حكومات اإلقليم وتجسير الفجوات بين المساعدة اإلنسانية واإلنمائية .وأثنى أحد أعضاء المجلس على جهود تعزيز استدامة
تدابير االستعداد وتقوية قدرة االستجابة اإلقليمية والوطنية .ودعا آخر الحكومات إلى استخدام االيات القائمة للحماية االجتماعية
لتقديم المساعدة استجابة للصدمات.
 -192وطل أحد أعضاء المجلس المزيد من المعلومات عن تعزيز قدرات العاملين المحليين في ميدان االستجابة والجهود المبذولة
للتصدي للتحديات اللوجستية التي تعيف تسليم اإلمدادات للدول الجزرية الصغيرة النامية ونشرها في الوقت المناس .
مكونا رئيسيا في الخطة
 -193وأكد المدير القطري بالنيابة أن التعاون بين بلدان الجنوب ،وعموما امن إقليم الكاريبي ،كان ّ ِّ
االستراتيجية القطرية المتعددة البلدان .وشمل ذل تعزيز القدرات على األصعدة الوطنية ،ودون الوطنية ،والمجتمعية عبر
مع جهات االستجابة الوطنية المعنية بإدارة الكوارث والحماية االجتماعية في اإلقليم.

الشراكات المتينة التي أرساها ب

 -194وحتى في غياب الصدمات ،فإن المسائل اللوجستية تطر تحديات كبرى في منطقة الكاريبي .فالموانئ والبنى التحتية األخرى
غير مجهزة للتعامل مع الصدمات المناخية .ويعمل ب

مع الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث والحكومات الوطنية

على تعزيز القدرات وبناء التحالفات دون اإلقليمية بين البلدان .كما أن التخزين المسبف لإلمدادات والمعدات يكفل قدرة ب
على االستجابة في اإلقليم.
 -195وبعد الموافقة على الخطة االستراتيجية القطرية المتعددة البلدان استمع المجلس إلى كلمة ألقتها صاحبة السعادة السيدة ميا موتلي
رئيسة وزراء باربادوس ،التي دعت إلى استخدام مؤشر هشاشة متعدد األبعاد بغية استخالص التحديات المعقدة التي تواجه
الدول الجزرية الصغيرة النامية على نحو أفضل وتيسير وصولها إلى الدعم .وقالت إن هنات حاجة إلى اعتماد نُهج جديدة إزاء
االستجابة للكوارث واالستعداد لها ،وأيدت الخطة االستراتيجية القطرية المتعددة البلدان وشكرت ب

على مساهمته

اإليجابية في اإلقليم.

ح فظ آسي و حيط ه دئ
 -196أفاد المدير اإلقليمي اسيا والمحيط الهادئ أنه استجابة لالحتياجات اإلنسانية المتصاعدة الناجمة عن النزاع ،والصدمات
المناخية ،والكوارث الطبيعية ،واالنهيار االقتصادي فقد زاد ب

من عدد المستفيدين في اإلقليم بنسبة  40في المائة عام

.2021
 -197وفي ميانمار يعاني شخص واحد من بين أربعة أشخاص من انعدام األمن الغذائي .وواصلت األوااع المعيشية التدهور في
ظل ارتفاع أسعار األغذية والوقود ،واالفتقار إلى الوصول إلى الخدمات األساسية ،وتفاقم النزاع المفتو  .وفي عام 2022
يعتزم ب

الوصول إلى  4ماليين نسمة من المعانين من انعدام األمن الغذائي الحاد .على أن الوصول إلى المشردين حديثا

يجري منعه فعليا؛ ودعا ب

إلى عمل دولي منسف لضمان الوصول اإلنساني اامن وغير المقيد إلى كل من هم في حاجة

في ميانمار.
 -198وتلقى نحو  900 000من الجئي الروهينغا دعم ب

في كوكس بازار في عام  ،2021بما في ذل عبر القسائم اإللكترونية

وتوفير المنتجات الطازجة المنتجة محليا في المخيمات .وفي مسعى لكبح سوء التغذية المتصاعد في ،بهاسان تشار قدم ب
أغذية مغذية متخصصة لمدة ثالثة أشهر في أواخر عام  .2021كما يساعد ب

األفراد الضعفاء في المجتمعات المحلية

المضيفة.
 -199وفي أفغانستان تم توسيع مساعدات ب

بمقدار عشرة أاعا

منذ أغسطس/آب  .2021وارتفعت مستويات التوظي

بنسبة  25في المائة :وكان ربع المعينين من النساء ،علما بأن جميع موظفات ب

في أفغانستان قيد العمل .وتحظى برامج
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التغذية المدرسية والتدخالت لصالح النساء مثل التدري على المهارات الحرفية باألولوية .على أن العمليات واجهت نقصا في
التمويل يزيد عن  1.5مليار دوالر أمريكي عام  .2022وتصل نسبة األسر التي تتناول بالفعل كميات أدنى من الطعام للتعامل
مع الفقر المتصاعد  80في المائة وبالتالي فإن العواق المحتملة لحدوث فجوة تمويلية بالغة الخطورة .وعلى ذل فإنه باإلاافة
إلى المساعدة اإلنسانية فإن من الحيوي أن يحدد المجتمع الدولي سبال لدعم االنتعاش االقتصادي.
 -200وأثنى أعضاء المجلس على ب
في أفغانستان ودعوا ب

لما يبذله من جهد ال يكل وال يلين في ظل ظرو

صعبة .وامتدحوا توسيع نطاق العمليات

إلى مواصلة التنفيذ دون عوائف للبرامج اإلنسانية على امتداد البلد .ورح أحد األعضاء بالتركيز

المتواصل على مساندة المرأة في أفغانستان وزيادة انخراط الموظفات .وسلط آخر الضوء على التغذية المدرسية كأداة حيوية
لتعزيز األمن الغذائي واستئصال سوء التغذية.
 -201وعند االنتقال إلى ميانمار ،حث أعضاء المجلس ب

على تعزيز الصالت بين برمجة الطوارئ والمبادرات األخرى لألمن

الغذائي والحماية االجتماعية بغية حماية المجموعات السكانية التي تعيش خارج مناطف النزاع.
لمرونته والتزامه بتحديد حلول مبتكرة لتأخيرات السلع في بنغالديش وللدعم المقدم في ميدان

 -202وشكر أحد األعضاء ب

على تقوية تعبئة الموارد

اتصاالت الطوارئ في أعقاب ثورة البركان والتسونامي في تونغا .وحث العديد من األعضاء ب

لعمله في آسيا والمحيط الهادئ وعلى توسيع الشراكات مع الحكومات ،والقطاع الخاص ،والشركاء اإلنمائيين.
 -203وشكر المدير اإلقليمي أعضاء المجلس لدعمهم .وفي أفغانستان أصدرت وزارة االقتصاد مؤخرا توجيهات بعدم التدخل يسرت
االنتقال عبر المقاطعات؛ وبصورة عامة فليس هنات من مسائل كبرى تتعلف بالوصول أو التدخل في أفغانستان.
 -204ووافف المدير اإلقليمي على أن البرمجة اإلنسانية والبرمجة الطويلة األجل يج
المزيد من التراجع في التنمية اإلنسانية؛ ويعتزم ب

أن تنضما إلى بعضهما في ميانمار لتفادي

إدخال نهج للحماية االجتماعية في عملياته لألمن الغذائي الحضري

في أواسط عام  .2022وفيما يتعلف بهاسان تشار فإنه يتم تقديم خدمات التوزيع العام لألغذية والتغذية عموما بقيادة مفواية
األ مم المتحدة لشؤون الالجئين ،إلى جان األنشطة اإلنمائية األساسية لتطوير سبل كس العيش .والتوسع األخير في الحوار
امن المجتمع الدولي فيما يتعلف بنهج منتظم أشد لدعم الجزيرة يستحف الترحي البالغ.
 -205وسيواصل ب

التركيز على تعبئة الموارد لإلقليم ،بما في ذل مع المؤسسات المالية الدولية؛ ومع ذل فإن المتطلبات من

الضخامة بحيث أن من المحتمل للغاية اعتماد درجة ما من ترتي أولويات المساعدة عام  ،2022مع عواق حادة على بعض
المستفيدين.

ح فظ

ش ق وسط وش ل أف قي

 -206بدأت المديرة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا عراها العام لإلقليم بتحديث عن استجابة ب
بحشد فريف متقدم في أوكرانيا قبل ثالثة أسابيع استعدادا للسيناريو المتكش

أوكرانيا .وقد قام ب

من البلدان المجاورة إلى أن يغدو من الممكن العمل في أوكرانيا .وتحضيرا لذل فقد أنشأ ب

لألزمة المتكشفة في
اان .وستُدار العمليات

منطقة انطالق وقدرة لوجستية

في بولندا وسيفعل الشيء ذاته في بقية اإلقليم بغية دعم استجابة منسقة وإرساء سالسل إمداد غير منقطعة للمعونة اإلنسانية
ألولئ المتضررين من النزاع.
 -207و ب

على اس تعداد لمساعدة أولئ الفارين من النزاع عند الحدود ،ورهنا بالقدرة على الوصول ،امن أوكرانيا أيضا.

ويتواصل ب

مع المنظمات غير الحكومية ،ومجموعات المجتمع المدني ،والكنائس داخل أوكرانيا لدعم استجابتها في

الميدان .وسالسل إمداد ب

جاهزة لتعبئة األغذية في البالد عبر شبكات المخابز وباعة التجزئة ،وكذل من خالل استخدام

القسائم حيث ال تُتا األغذية على الرفو  .وسيتم تقديم توليفة من المبالغ النقدية والدعم العيني.
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مزود رئيسي للقمح للشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فإن من المنتظر أن يخ ِّلّ
 -208وبالنظر إلى أن أوكرانيا هي ّ ِّ
وخيمة على األمن الغذائي على امتداد اإلقليم وما وراءه بما في ذل ليبيا ،والمغرب ،وتونس ،وتركيا ،ولبنان ،ومصر.

النزاع عواق

 -209كما قدمت المديرة اإلقليمية ملخصا إلنجازات ب

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا عام  ،2021والذي تمكن ب

فيه من الوصول إلى  28مليون نسمة في اإلقليم ،وهو ما يمثل نسبة  89في المائة من المستفيدين المزمعين .وأمكن تفادي
المجاعة في اليمن وفي لبنان ،وتم إنشاء نظام للحماية االجتماعية يتيح للحكومة دعم اللبنانيين الضعفاء بصورة مستقلة .وتم
إنشاء ممر توزيع جديد في شمال غرب الجمهورية العربية السورية؛ في حين ساعدت التحويالت النقدية الواسعة النطاق في
غزة على دعم االستقرار في أعقاب اندالع النزاع في مايو/أيار.
 -210ورغم هذه النجاحات ،فما تزال هنات تحديات اخمة لألمن الغذائي على الطريف ،ناجمة عن النزاع ،واالنسداد السياسي،
واالنهيار االقتصادي ،واألسعار المتصاعدة لألغذية والوقود .ويواجه نحو  42مليون نسمة حس التقديرات الجوع في اإلقليم.
وقبل األزمة في أوكرانيا كان ب

يهد

إلى الوصول إلى  32مليون نسمة عام  2022بتكلفة قدرها  4.9مليار دوالر

أمريكي .غير أنه مع حاالت عجز رئيسية في التمويل تلو في األفف فإن عمليات ب

لالستجابة لألزمات في اليمن،

والجمهورية العربية السورية ،وليبيا كانت تحت التهديد ،ونُفذت بالفعل تدابير خفض الحصص للسكان الضعفاء ،بما في ذل
الالجئون .وكجزء من تنفيذ الخطة االستراتيجية الجديدة فقد اعتزم المكت

القطري التركيز على خمسة مجاالت لتعظيم أثر

عمله .وسيوفَّر المزيد من التفاصيل عن هذا النهج في الدورة السنوية للمجلس عام .2022
 -211وأثنى العديد من أعضاء المجلس على ب

لسرعته في توسيع نطاق االستجابة لألزمة في أوكرانيا .وطل أحد األعضاء

تحديثا عن المفاواات بشأن الوصول إلى المناطف التي شهدت مؤخرا معارت نشطة .وطل آخر مواجيز خطية منتظمة عن
العمليات.
 -212وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من التهديدات المتعددة المحدقة باألمن الغذائي في اإلقليم ورحبوا باألولويات االستراتيجية
الخمس التي أشارت إليها المديرة اإلقليمية .وسلطوا الضوء على العراق كمثال على االنتقال الناجح من عمليات الطوارئ إلى
تعزيز القدرات الوطنية .وشكر أحد أعضاء المجلس ب
استمرار تدفف المساعدة حتى في الحاالت المتقلبة .وحث ب

على مواصلة دعم المشردين داخليا والالجئين في العراق وامان
على تعبئة المزيد من األموال بغية تفادي انقطاع خطوط

اإلمداد وحضه على االستمرار في مناصرته المتعلقة بالبعثات العابرة للحدود ولخطوط القتال في الجمهورية العربية السورية
قبل تصويت مجلس األمن على المسألة في يوليو/تموز.
 -213وبشأن التمويل أعرب العديد من أعضاء المجلس عن قلقهم من حاالت النقص الواسعة ،والسيما في اليمن .ودعا أحدهم الجهات
المانحة إلى توفير المزيد من التمويل المرن وتعزيز قدرة ب
ب

على القيام بالتدابير االستباقية .وسأل عضو آخر كي

يزمع

امان وصول المساعدة إلى األشد اعفا .ودعا عضو ثالث إلى تقديم التعهدات من خالل حدث رفيع المستوى لتقديم

التعهدات لليمن يُعقد في  16مارس/آذار في جني .
 -214ودعا عضو من أعضاء المجلس إلى تغيير النهج في اليمن ،مع تركيز أعظم على محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم.
 -215وردا على تعليقات المجلس وأسئلته أكدت المديرة اإلقليمية أن مفاواات الوصول بشأن أوكرانيا تجري على أرفع مستوى في
نيويورت ،مع األمين العام لألمم المتحدة .وأصدر ب

تقريري حالة عن أوكرانيا وسيواصل إصدار تقارير يومي ،مع

مواجيز محددة للجهات المانحة حس المطلوب.
 -216وسيواصل ب

الدعوة إلى العمليات العابرة للحدود فيما يتعلف بالجمهورية العربية السورية ،وفي اليمن يعمل ب

بشكل وثيف مع السلطات لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها؛ ويعي ب
األنشطة المرتبطة بالمحور في اليمن المدعومة بمساهمات مخصوصة من بعض الجهات المانحة.

الحاجة إلى حماية
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 -217وأاا

سلفا بقيمة  16مليون دوالر أمريكي لعمليات في أوكرانيا؛ وأن هذا المبلغ
قد استخدم ُ

نائ المدير التنفيذي أن ب

قد تأ َّمن باستخدام صناديف التخصيص المتعددة األطرا

المزيد من

كضمانات في غياب منح متوقعة محددة .والتمس ب

التوايح فيما يتعلف بالمساهمات التي ستُقدم لعمليات أوكرانيا بغية إطالق األموال المتعددة األطرا  .وفوق ذل فإن المساهمات
أن يواصل تخفي

المؤكدة للعمليات األخرى التي تواجه فجوات تمويل شديدة تعتبر حاسمة إذا ما كان على ب

آالم

األزمات الملحة األخرى ،بما في ذل اليمن ،والجمهورية العربية السورية ،وأفغانستان.

ب أف قي ( ت

ح فظ

2022/EB.1/14

)

خط الست تيجي

لك ي ون ()2026-2022

قط

 -218قدم المدير القطري الخطة االستراتيجية القطرية من الجيل الثاني للكاميرون التي تغطي الفترة  2026-2022وقال إنها تأتي في
لحظة محورية في جهود ب

والحكومة لتلبية االحتياجات اإلنسانية المستمرة في البالد .وتستهد

هذه الخطة ،المستندة

إلى مشاورات مع أصحاب المصلحة وتقييم ومراجعة للخطة االستراتيجية القطرية السابقة 1.6 ،مليون نسمة بالمساعدات
المباشرة.
 -219وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من الواع المتدهور في الكاميرون ،ورحبوا بالخطة االستراتيجية القطرية ،وعبر الكثير
منهم عن تقديرهم لربطها باألولويات الوطنية وأولويات األمم المتحدة امن البالد .وتسعى هذه الخطة إلى هد

طمو يجمع

بين االستجابة لحاالت الطوارئ وتدخالت لبناء القدرة على الصمود ومعالجة األسباب الجذرية للجوع ،بما في ذل من خالل
توسيع أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية مع الحكومة .ويعمل ب
النتائج في ظل بيئة عسيرة .واقتر العديد من األعضاء أن تُشكل تجربة ب

على بناء قدرة المكت

القطري على تحقيف

في الكاميرون مثاال على كيفية ممارسة

المنظمات للمهمة المزدوجة عبر إنشاء "حلقة حميدة" تسهم فيها االستجابة للطوارئ في التنمية في حين تحد األنشطة اإلنمائية
من الحاجة إلى االستجابة الطارئة في المستقبل.
 -220وفي ظل اتسام الكاميرون بطابع األزمة اإلنسانية "المنسية" التي اجتذبت القليل من دعم المانحين ،رح
ب

األعضاء بجهود

لتنويع مصادر تمويله ،بما في ذل المؤسسات المالية الدولية ،والقيام في الوقت ذاته بتعزيز شراكاته مع المانحين
على مواصلة جهوده ،وتركيزها على الحصائل االستراتيجية الخمس للخطة االستراتيجية القطرية،

الحاليين .وحثوا ب

واالنخراط في أنشطة الدعوة المشتركة مع منظمات المعونة األخرى إلذكاء الوعي باالحتياجات في الكاميرون ودعم االلتزام
بالمبادئ اإلنسانية ومناصرتها ،والسيما االستقالل.
 -221ورح األعضاء بتقدم ب
مع مكت
استهدا

في التوصي

االقتصادي االجتماعي لالجئين واألسر الضعيفة وإنشاء مركز استهدا

سِّن هذه المبادرات من استهدا
مفواية األمم المتحدة لالجئين .وتح ّ

مشترت

المستفيدين ،ولو أن أحد األعضاء قال إن

األنشطة التي تعزز االعتماد الذاتي والحلول المستديمة ينبغي أن يستند على الدوام وفي المقام األول إلى الحاجة ال إلى

ما إذا كان المستفيدون هم من المتضررين من أزمة ممتدة أو مفاجئة .وطل األعضاء معلومات إاافية عن شراكة ب
مع مفواية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والتعاون في أنشطة بناء القدرة على الصمود مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا
لها.
 -222كما التمس األعضاء معلومات إاافية عن خطط ب

بشأن ترتي األولويات في صفو

مجموعات المستفيدين في حال

حدوث فجوات تمويلية؛ وسيرشد توسيع أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية جهود توسيع الحكومة للتغذية المدرسية
خارج نطاق إقليم الشمال األقصى؛ وبشأن تخصيص نسبة  85في المائة من ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية لالستجابة
لألزمات ،مصنفة حس

نوع األزمة ،والمنطقة والمجموعة السكانية؛ واألنشطة الجنسانية التي ُخصصت لها نسبة  15.2في

المائة من الميزانية؛ والخط الساخن الجديد لإلبالغ عن الحاالت المزعومة لالستغالل واالنتهات الجنسيين ،بما في ذل عدد
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الشكاوى الواردة كل سنة ومتابعة هذه الشكاوى؛ وامان أن استخدام خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في
نقل البضائع بالنيابة عن الحكومة على أساس استرداد التكالي

يتماشى مع مفاهيم االستقالل والحياد لهذه الخدمات.

 -223وشكرت المديرة القطرية أعضاء المجلس لتعليقاتهم .وقالت إن ب
من قلة الموارد .ويعمل ب

يعتزم توسيع نطاق أنشطة بناء القدرات على الرغم

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة مع مؤسسة مالية دولية على صياغة برنامج مشترت

لبناء القدرة على الصمود .وباإلاافة إلى ذل فإن الفريف العامل للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها جل معا اختصاصات
الوكاالت الثالث واستطلع سبل تعبئة األموال لألنشطة المشتركة لبناء القدرة على الصمود .وواع ب

استراتيجية مشتركة

لبناء القدرة على الصمود مع منظمة األغذية والزراعة ،ومفواية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،ووكاالت أخرى في الفريف
القطري لألمم المتحدة.
ووزارة الزراعة و التنمية الريفية مشروعات محلية

 -224وكجزء من أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية فقد أطلف ب
لإلنتاج الزراعي ،بما في ذل صناعة اللبن الرائ .

ومفواية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مع الحكومات المحلية إليجاد وسائل لتشديد معايير االستهدا

 -225ويعمل ب

على االحتياجات والتوصيفات االقتصادية للمستفيدين على أن تُك َّي

المبنية

المعايير في حال حدوث نقص في التمويل .ورغم أن

التخفيضات في الحصص تُخل بالمدخول الغذائي لالجئين ،فإنها حاليا االستجابة الصالحة الوحيدة إزاء نقص التمويل.
 -226وتلقى الخط الساخن لالستغالل واالنتهات الجنسيين أكثر من  1 000شكوى في الشهر ،وتمت تسوية  99في المائة منها في
غضون ثالثة أسابيع.
 -227وفي أعقاب الموافقة على الخطة االستراتيجية القطرية ،شكر صاح السعادة غابرييل مبايروبي ،وزير الزراعة والتنمية الريفية
في الكاميرون ،المجلس على دعمه لمكافحة سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي .وقال إن حكومة الكاميرون ستبذل قصارى
العبا أساسيا في دعم الحكومة من خالل بناء

جهدها لضمان توافر النظراء لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية .وكان ب
القدرة التقنية ،وشكر المديرة القطرية على تعاونها.

س ئل تسيي و إلد رة ( ت

)

تق ر وحدة تفتيش

2022/EB.1/15

شت ك ذ ت صل

ل ب

 -228قدم رئيس شؤون المخاطر ومدير شُعبة إدارة المخاطر المؤسسية الوثيقة المتعلقة بتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة
بعمل ب

الصادرة عام  ،2021وأعرب عن تقدير ب

لعمل وحدة التفتيش المشتركة والتزامه بتنفيذ توصيات الوحدة،

بما في ذل إنشاء جهة تنسيف لوحدة التفتيش المشتركة ترفع تقاريرها مباشرة لإلدارة التنفيذية ،وتُتابع تنفيذ توصيات الوحدة
وتُدرج وصالت بتقارير الوحدة في التقارير السنوية المرفوعة إلى المجلس .وتغطي الوثيقة أربعة تقارير جديدة للوحدة؛ وجرى
تقديم توصيات من تقرير خامس عن التعددية اللغوية في منظومة األمم المتحدة في الدورة السنوية للمجلس عام .2021
 -229ومن التوصيات القائمة البالغ عددها  29توصية في مطلع عام  2021أنجز ب

وأقفل  28منها أي ما نسبته  97في المائة،

وهذه أعلى نسبة مئوية منذ عام  .2013وأصدرت وحدة التفتيش المشتركة  21توصية جديدة عام 2021؛ وجرى إعداد الردود
على التوصيات الخمس الموجهة إلى المجلس بالتشاور مع فريف عامل للمناوبين تابع لهيئة مكت المجلس التنفيذي.
 -230ويمضي العمل قدما في االستعرااات الخمس لوحدة التفتيش المشتركة لعام  2022بشأن وظيفة األخالقيات ،ومنع العنصرية
والتمييز العنصري والتصدي لهما ،واستمرارية األعمال ،وآليات االستئنا
 -231وحث أحد األعضاء ،الذي كان يتحدث باسم قائمته ،ب
عن قلقه ألن ب

الداخلية لما قبل مرحلة المحاكمة ،وأطر المحاسبة.

على مواصلة متابعة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة معربا

وافف جزئيا فحس على بعض توصيات الوحدة بشأن البلدان النامية غير الساحلية وقال إن هذه البلدان
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تحتاج إلى اهتمام خاص نظرا إلى احتياجاتها .وتعد االستدامة البيئية مسألة أخرى ذات أولوية بالنسبة للقائمة التي دعت إلى
إدراج النتائج المحرزة في هذا المجال امن تقرير األداء السنوي لب
ألنشطة شرائه المحلية فقد أوصى عضو المجلس بأن ينفذ ب
أصحاب الحيازات الصغيرة .كما حض عضو المجلس ب

 .وكجزء من عمل ب

لضمان االستدامة البيئية

مشروعات إنتاجية مستدامة بيئيا مع المنتجين المحليين من
على مواصلة الرصد ،بالتضافر مع الشركاء ،والحفاظ على

جهوده في مجال البحث كقائد في هذا الميدان ،بما في ذل من خالل االمتثال إلى قواعد مشتركة مع الوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها.
 -232وأجاب رئيس شؤون المخاطر ومدير شُعبة إدارة المخاطر المؤسسية ،ومدير شُعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية ،وكبير الخبراء
االقتصاديين ومدير شعبة البحث والتقييم والرصد على النقاط المطروحة وقالوا إن نهج ب

في صياغة الخطط االستراتيجية

القطرية وتنفيذها هو نهج تشاوري وشمولي ،وإنه مصمم ليتالءم مع احتياجات كل بلد ،وإن عمله التقديري والتحليلي يراعي
لشراء األغذية المحلية واإلقليمية
تأثيرات واع البلدان غير الساحلية على انعدام األمن الغذائي .وأَدخلت سياسة ب
وسياسته البيئية عناصر ترمي إلى امان أن هذه المشتريات تدعم الحصائل اإليجابية االجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية ،وأن
سياسته بشأن تغير المناخ تعزز التدخالت التي تساعد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من المجتمعات المحلية
الضعيفة على التك ُّي

مع هذا التغير .وتنير البحوث تصميم وتنفيذ كل سياسات ب

 ،وبرامجه ،وعمله التشغيلي؛ وقد تم

إنشاء شعبة البحث والتقدير والرصد عام  ،2019وغدا البحث جزءا أصيال من الخطة االستراتيجية لب
ب

مح َّكمة ،ويتَّبع ب

 .كما أن كل بحوث

المبادئ التوجيهية لالتصاالت الصادرة عن منظمة األمم المتحدة لتربية والعلم والثقافة ،مع

استراتيجية متعددة اإلدارات بشأن تحديد أولويات البحوث على الصعيدين الوطني والعالمي .ويعتبر ب

قائدا عالميا في

جمع البيانات ومنصات المصادر المفتوحة للبحوث التحليلية ،ويتقاسم نتائج بحوثه مع وكاالت األمم المتحدة األخرى ،والهيئات
األكاديمية ،والمجتمع المدني ،وغيرهم من الشركاء.

لخص أع ل
2022/EB.1/16

جلس تنفي ي
لخص أع ل دورة

د

ث ي ل جلس تنفي ي

م 2021

مسودة لهذا الملخص قد ِّ ّ
وزعت
 -233أفاد الرئيس بأن ِّ ّ
مقرر الدورة العادية الثانية للمجلس لعام  2021قد أعد ملخص تل الدورة وأن َّ
في فبراير/شباط عام  2022على أعضاء المجلس ،وأن بعضهم اقتر إدخال تنقيحات أُدرجت في المسودة النهائية لينظر فيها
المجلس ووافف المجلس بعدها على المسودة.

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

 -234لدى تقديم البند الحظ الرئيس أن الدورة الراهنة ،كسابقاتها ،سارت بشكل سلس من وجهة النظر التقنية ،وأعرب عن شكره
لألمانة وللموظفين التقنيين لجهودهم في دعم المجلس ،وسلط الضوء على بعض المناقشات التي دارت خالل الدورة ،بما في
شرفته السيدة األولى لبوروندي ،والمداوالت عن اإلطار الجديد للنتائج
ذل الحدث الرفيع المستوى بشأن التغذية المدرسية الذي َّ
المؤسسية التي ستمكن ب

من أن يقيس مدى نجاحه في تنفيذ خططه االستراتيجية ،وفي المسائل التشغيلية مثل الخطط

االستراتيجية القطرية ،وبشأن التقييمات المتعلقة بهذه المسائل.
-235

ثم أكد المقرر بعد ذل أن القرارات والتوصيات المطروحة في مشروع مجموعة القرارات والتوصيات التي اعتمدها المجلس
في الدورة الحالية تُطابف ما تم االتفاق عليه خالل الدورة .وستُنشر النسخ النهائية من القرارات والتوصيات المعتمدة في الموقع
مسودة ملخص للمناقشات التي دارت في الدورة للتعليف عليها في الوقت
الشبكي للمجلس بحلول يوم العمل المقبل ،وستُعمم
َّ
المناس .
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الملحق األول
ق ر ت و توصي ت
ستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في اوء مداوالت المجلس ،التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص أعمال
الدورة.
قرر المجلس ،بسب
ّ

جائحة كوفيد ،19-وتمشيا مع المادة األولى 4-من الئحته الداخلية ،أن تكون دورته العادية الثانية لعام 2021

"مختلطة" ،مع مشاركة بعض ممثلي الدول األعضاء حضوريا وبعضهم بوسائل افترااية من  15إلى  18نوفمبر/تشرين الثاني .2021

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
إج ء تخ ت شغل
انتخ

ق عد ش

ة ف هيئ

كتب وت يين

ق ر

المجلس ،وفقا لالئحته الداخلية ،سعادة السيد ( Thomas John Kellyالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،

القائمة دال)؛) عضوا في هيئة المكت وسعادة السيد ( Miguel Jorge García Winderالمكسي  ،القائمة جيم) عضوا مناوبا فيها.
وعيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيدة ( I. Krzeszewskaبولندا ،القائمة هاء) مقررة للدورة العادية
الثانية لعام .2021

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
قض

هن و قبل

الست تيجي

الحظ ت فتت حي

2021/EB.2/1

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.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
قض

سي س ت
خط الست تيجي لب

2021/EB.2/2

إن المجلس ،إذ أكد من جديد التزامه بوالية ب
االستراتيجية لب
األولى لب

()2025-2022
 ،على النحو الوارد في نظامه األساسي والئحته العامة ،وافف على الخطة

للفترة  .)WFP/EB.2/2021/4-A/1/Rev.2( 2025-2022وبالقيام بذل  ،أكد المجلس من جديد أن األولوية
هي إنقاذ األروا والعمل أيضا في إطار من الشراكة للمساهمة في تقليل الحاجة وتحسين األمن الغذائي ودعم البلدان

في جهودها لتحقيف أهدا

التنمية المستدامة .وينبغي أن يسترشد عمل ب

خالل األزمات بالمبادئ اإلنسانية.
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وإن المجلس ،إذ تطلع إلى النظر في إطار النتائج المؤسسية والموافقة عليه في دورته العادية األولى لعام  ،2022أشار إلى أنه يتوقع أن
يعرض اإلطار أهدافا ومؤشرات تم ّكن من تحسين قياس أداء ب

.

كما أشار المجلس إلى أنه ينتظر أن يتلقى في دورته العادية األولى لعام  2022تحليال لوثائف السياسات التي يلزم تكييفها لضمان تنفيذ
الخطة االستراتيجية.
كما

أحاط

علما

المجلس

بتعليقات

االستشارية

اللجنة

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.2/2021/4-A/2و )WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة
( WFP/EB.2/2021/4-A/3و.(WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
و رد و

ي و يز ي

س ئل

2021/EB.2/3

ب

خط

إن المجلس ،وقد نظر في "خطة ب

إلد رة ()2024-2022
لإلدارة (:)WFP/EB.2/2021/5-A/1/Rev.1( ")2024-2022

-1

الحظ أن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  2022يفترض مستوى من التمويل قدره  8.4مليار دوالر أمريكي في عام 2022؛

-2

أحاط علما بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة البالغة  13.9مليار دوالر أمريكي لعام  ،2022وبخطة التنفيذ المؤقتة البالغة
 8.5مليار دوالر أمريكي لعام  2022لمواءمة أنشطة ب

مع التمويل المتوقع ،على النحو المبين في القسم الثالث من

خطة اإلدارة ()2024-2022؛
-3

صص على النحو التالي:
وافف على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  2022بمبلغ  496.1مليون دوالر أمريكي ،يُخ َّ
االستراتيجية والوجهة  111.1مليون دوالر أمريكي
الخدمات المقدمة للعمليات  241.4مليون دوالر أمريكي
الحوكمة ،والرقابة المستقلة ،وجمع األموال  143.6مليون دوالر أمريكي
ج وع  496.1ليون دوالر أ

-4

ك

وافف على تخصيص مبلغ  17.1مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة للسنة الثالثة من المبادرة
المؤسسية الحاسمة بشأن استراتيجية القطاع الخاص ،وفقا للخطة المتعددة السنوات التي أقرها المجلس في عام  .2019وتسعى
السنة الثالثة واألخيرة من المبادرة المتعددة السنوات بشأن استراتيجية القطاع الخاص إلى زيادة تبرعات األفراد من القطاع
الخاص ،مع مالحظة عرض خطة العمل على النحو المبين في القسم السابع والملحف السابع؛

-5

وافف على تخصيص مبلغ  25.3مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة للسنة األولى من مبادرة مدتها
ثالث سنوات وهدفها اعتماد مبادرة مؤسسية حاسمة جديدة لمرة واحدة من أجل "االستثمار في العاملين في ب
هذا االعتماد أنشطة غير متكررة على النحو المبين في القسم السابع والملحف السابع ،وسيدعم جهود ب

" .ويغطي
الرامية إلى

تشكيل القوة العاملة الالزمة للوفاء بواليته ،ودعم صحة الموظفين ورفاههم ،وبناء أماكن عمل محسنة يسودها االحترام وشاملة
للجميع؛
-6

أحاط علما بعملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة وحث ب

على مواصلة تعزيز قدرات ب

الميزنة وزيادة شفافية الميزانيات المعرواة على المجلس مع تحديد الفرص لتحقيف مزيد من المكاس

في مجال

في الكفاءة .وطل
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المجلس إبالغه ،قبل وأثناء مشاورات عام  2022بشأن خطة اإلدارة ( ،)2025-2023بجميع نتائج الجهود اإلاافية المبذولة
لتحسين الميزنة االستراتيجية في ب
-7

؛

وافف على تطبيف معدل موحد السترداد تكالي الدعم غير المباشرة قدره  6.5في المائة لعام  2022لجميع المساهمات باستثناء
مساهمات الحكومات في البرامج المنفَّذة في بلدانها ،والمساهمات المقدمة من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية ،على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ،التي سيُطبف عليها معدل السترداد تكالي

الدعم غير المباشرة قدره

 4في المائة في عام 2022؛
-8

وافف على استخدام إيرادات الفوائد المستحقة للحساب العام لتغطية تكالي

إدارة الخزانة بما يصل إلى  2.35مليون دوالر

أمريكي في السنة؛
-9

قدره  147مليون دوالر أمريكي لسل

وافف على سق

الخدمات المؤسسية بدءا من عام  ،2022وتطلع إلى استعراض ذل

كجزء من خطط اإلدارة المقبلة؛
-10

مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغيّر في مستوى اإليرادات المتوقعة للسنة،
أذن للمدير التنفيذي بتعديل ّ
بمعدل ال يتجاوز  2في المائة من التغيّر المتوقع في اإليرادات.

كما

أحاط

المجلس

علما

اللجنة

بتعليقات

االستشارية

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.2/2021/4-A/2و )WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة
( WFP/EB.2/2021/4-A/3و.(WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/4

ت يين

جع حس ت خ رج

لب

لفت ة ن  1و يو/ت وز  2022إ ى  30و يو/حز ن 2028

ع ِّّين المجلس التنفيذي ديوان المحاسبة الفيدرالي األلماني ( )Bundesrechnungshofمراجعا خارجيا لحسابات ب

للفترة من

 1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران .2028
ويبلغ مجموع األجر السنوي الذي سيتقاااه مراجع الحسابات الخارجي  398 492دوالرا أمريكيا ،شامال األتعاب وجميع التكالي
والنفقات األخرى ،على أن يُسدد على أقساط ربع سنوية.
وأذن المجلس لرئيسه أن يقوم نيابة عنه بإبرام عقد بين ب
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

وديوان المحاسبة الفيدرالي األلماني.
اللجنة

االستشارية

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.2/2021/4-A/2و )WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة
( WFP/EB.2/2021/4-A/3و.(WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2021
قض

سي س ت ( ت

2021/EB.2/5

)
تحد ث عن خ رط

ط ق إلد ج نظور إلع ق ف

ب

()2021-2020

أحاط المجلس علما بالتحديث عن خارطة الطريف إلدماج منظور اإلعاقة ( )WFP/EB.2/2021/4-E( )2021-2020ووافف على
تمديدها لسنة واحدة حتى نهاية عام .2022

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
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تق ر
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تقييم

2021/EB.2/6

وجز عن تقييم سي س

تق

شأن ت ون في

ب

ين لد ن جنوب و ت ون ثالث  ،ورد إلد رة

عليه
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم سياسة

بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

ب

( )WFP/EB.2/2021/6-Aورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن
التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/7

وجز عن تقييم

تق

شت ك لت ون ين وك الت

م

تحدة ت تتخ

ن رو

ق

ه ،و د

سق عليه
ن َّ
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن التقييم المشترت للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها
ّ
وحث على اتخاذ مزيد من
) (WFP/EB.2/2021/6-B/Rev.1والرد المنسَّف عليه )،(WFP/EB.2/2021/6-B/Add.1
اإلجراءات لتحسين التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير ،بما في ذل متابعة قمة
النظم الغذائية ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.
كما أحاط المجلس علما بالتوصية  6ووافف على ارورة النظر إلى التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في إطار السياق
األوسع لألمم المتحدة ،وال سيما عملية تنسيف إصال األمم المتحدة على الصعيد القطري ومبادرات الكفاءة الجاري تنفيذها .وتطلع أيضا
إلى تلقي تحديثات سنوية عن حالة تنفيذ التوصيات من قِّبل الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وسيسعى إلى تعديل الموارد الالزمة
لمبادرة التعاون بين هذه الوكاالت بناء على ذل وإلى رصد متطلبات التمويل سنويا.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2021/EB.2/8

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

غ بي ( ،)2021-2019ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ( )WFP/EB.2/2021/6-D( )2021-2019ورد
اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-D/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع
مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي
2021/EB.2/9

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

لبن ن ( ،)2021-2018ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للبنان ( )WFP/EB.2/2021/6-F( )2021-2018ورد
اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-F/Add.1/Rev.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير،
مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
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خط الست تيجي

2021/EB.2/10
وافف

المجلس

الخطة

على

قط

ؤقت لج هور

االستراتيجية

القطرية

ي

المؤقتة

( )WFP/EB.2/2021/7-B/1/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

سور ()2023-2022

للجمهورية

العربية

السورية

()2023-2022

قدرها  2 865 679 705دوالرات أمريكية.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/11

خط الست تيجي

تو س ()2025-2022

قط

وافف المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لتونس ( )WFP/EB.2/2021/7-A/4( )2025-2022بتكلفة إجمالية يتحملها ب
قدرها  11 392 574دوالرا أمريكيا.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي
2021/EB.2/12

خط الست تيجي

قط

لصو ل ()2025-2022

وافف المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للصومال ( (WFP/EB.2/2021/7-A/3) )2025-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  1 941 288 739دوالرا أمريكيا.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
س ئل تنظي ي و إلج ئي
2021/EB.2/13

ع ل

جلس تنفي ي فت ة سنتين ()2023-2022

وافف المجلس على "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ( )WFP/EB.2/2021/8-A( ")2023-2022بالصيغة التي اقترحتها
هيئة المكت واألمانة.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
س ئل تسيي و إلد رة
2021/EB.2/14

نقح لجن

تس ي و الختص ص ت

ج

حس ت

وافف المجلس على التسمية واالختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات والمبينة في الوثيقة .WFP/EB.2/2021/9-A

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/15

إ ش ء ف ق الختي ر

ن

ت يين أعض ء جن

ج

حس ت

وافف المجلس على إنشاء فريف اختيار فيما يتعلف بتعيين أو إعادة تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .وأوصى الفريف ،وفقا
الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات واستجابة الحتمال شغور أي مناص

في عضويتها في عام  ،2022بالمرشحين الذين يعينهم

المجلس أو يعيد تعيينهم .ووافف المجلس التنفيذي أيضا على أن يُعين من قوائمه االنتخابية امن فريف االختيار الممثلين التالية أسماؤهم:


السيدة لمياء بن راوان ،الممثلة الدائمة المناوبة للجزائر ،ممثلة عن القائمة أل ؛
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الدكتور  ،Bommakanti Rajenderالممثل الدائم المناوب للهند ،ممثال عن القائمة باء؛



السيدة  ،Diana Infante Quiñonesالممثلة الدائمة المناوبة للجمهورية الدومينيكية ،ممثلة عن القائمة جيم؛



السيدة  ،Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوبة للواليات المتحدة األمريكية ،ممثلة للقائمة دال؛



السيد  ،Denis Cherednichenkoالممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال عن القائمة هاء.

وطل المجلس من فريف االختيار أن ينعقد عند الضرورة وأن يرفع إليه توصياته وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
2021/EB.2/16

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

ش بي (،)2021-2017

ج هور الو د ق طي

ورد إلد رة عليه
خط الست تيجي

ج هور الو د ق طي

قط

ش بي ()2026-2022

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2021-2017
( )WFP/EB.2/2021/6-E/Rev.1ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-E/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات
بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.
ووافف

المجلس

الخطة

على

القطرية

االستراتيجية

( )WFP/EB.2/2021/7-A/2/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

لجمهورية

الو

الديمقراطية

الشعبية

()2026-2022

قدرها  79 158 740دوالرا أمريكيا.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2021
خط الست تيجي

2021/EB.2/17

قط

بنغالد ش ()2026-2022

وافف المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ( )WFP/EB.2/2021/7-A/1( )2026-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  1 620 221 970دوالرا أمريكيا.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/18
أحاط

المجلس

تق
علما

وجز عن تقييم خط الست تيجي
بالتقرير

الموجز

عن

تقييم

قط
الخطة

لصين ( ،)2021-2017ورد إلد رة عليه
االستراتيجية

القطرية

للصين

()2021-2017

( )WFP/EB.2/2021/6-C/Rev.1ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات
بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2021
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لخص أع ل

WFP/EB.1/2022/11

جلس تنفي ي

2021/EB.2/19

لخص أع ل دورة سنو

ل جلس تنفي ي

م 2021

وافف المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته السنوية لعام  ،2021الذي سترد النسخة النهائية منه في الوثيقة
.WFP/EB.A/2021/14

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2021
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لحق ث
جدول ع ل
-1

عت د جدول ع ل (للموافقة)
ق عد ش

-2

إج ء تخ ت شغل

-3

الحظ ت فتت حي

ن

-4

قض

سي س ت

أ)

الخطة االستراتيجية لب

ب)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للعلم)

د

كتب وت يين

ة ف هيئ

قر

تنفي ي

(( )2025-2022للموافقة)
*

ج)

تحديث شفوي عن تنفيذ ب

د)

تحديث عن تنفيذ ب

*

لنتائج قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام ( 2021للعلم)

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

(للعلم)

*

ه)
-5

-6

تحديث عن خارطة الطريف إلدماج منظور اإلعاقة في ب

س ئل

و رد و

(للموافقة)

ي و يز ي
لإلدارة (( )2024-2022للموافقة)

أ)

خطة ب

ب)

تعيين مراجع الحسابات الخارجي لب

ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران ( 2028للموافقة)

(للعلم)

د)

الالئحة المالية المنقحة لب

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن تقييم سياسة ب

ب)

تقرير موجز عن التقييم المشترت للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها ،والرد المنسَّف عليه

ج)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للصين ( ،)2021-2017ورد اإلدارة عليه

د)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ( ،)2021-2019ورد اإلدارة عليه

ه)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ( ،)2021-2017ورد اإلدارة
عليه

و)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للبنان ( ،)2020-2018ورد اإلدارة عليه

بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-7
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

بنغالديش ()2026-2022

)2

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2026-2022

* سيُناقش البند أثناء الدورة.

WFP/EB.1/2022/11

42

ب)

)3

الصومال ()2025-2022

)4

تونس ()2025-2022

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

ج)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

د)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية
التي وافف عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2021

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافف
عليها المجلس عن طريف التصويت بالمراسلة (للعلم)
)1

الجمهورية الدومينيكية ()2023-2019

)2

إسواتيني ()2024-2020

)3

غامبيا ()2021-2019

)4

توغو ()2021

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-8
أ)
-9

الجمهورية العربية السورية ()2023-2022

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2023-2022للموافقة)

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

التسمية واالختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ب)

إنشاء فريف االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

-10

لخص أع ل دورة سنو

-11

س ئل أخ ى

-12

ل جلس تنفي ي

م ( 2021للموافقة)

*

أ)

عرض شفوي عالمي عن االحتياجات اإلنسانية والشواغل واألولويات التشغيلية (للعلم)

ب)

تقرير عن االجتماع المشترت للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكت
األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي،
 27مايو/أيار ( 2021للعلم)

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة
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