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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصال بموظفي برنامج
األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
مدير شعبة إدارة ورصد األداء:

السيد C. Kaye

رقم الهاتف066513-9022 :

كبير مستشاري البرامج ،إدارة تسيير العمليات:

السيد G. C. Cirri

رقم الهاتف066513-3677 :

مستشار البرامج ،فرع إدارة األداء وإعداد التقارير:

السيد C. Martino

رقم الهاتف066513-2723 :

لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي ،يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)033702-9367 :
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الخلفية
-0

تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على توصيييييييات التقرير الموجز عن تقييم حافظة أوغندا القطرية (،)9002-9002
المنفذة في إطار االسيييييتراتيجية القطرية للفترة  ،9006-9002وهي االسيييييتراتيجية القطرية األولى لدى البرنامج .وقد ركز
التقييم على مواءمة تموضيييل العمليات االسيييتراتيجية للبرنامج في البلد؛ والمحركات الدافعة للقرارات االسيييتراتيجية؛ وأداء
عمليات البرنامج ونتائجها .كما نظر في فائدة االستراتيجية القطرية والقيمة التي تضيفها.

-9

ويسيييييير اإلدارة أن تالحي النتيجة التي خلا إليها التقييم والقائلة برن اسييييييتراتيجية أوغندا القطرية وضييييييع توجها ً
اسيييييتراتيجيا ً مالئما ً في التحول من المعونة الةذائية إلى المسييييياعدة الةذائية .ووجد التقييم أن الحافظة متوائمة مل األولويات
والسييياسييات األوغندية الناشييئة ،وأنها تسييتجيا الحتياجات المجتمعات المحلية الضييعيفة .كما أشييار التقييم إلى أن التدخالت
الخاصة بالتةذية والتةذية المدرسية اتسم بالفعالية.

-2

كما تحيط اإلدارة علما ً بالتحديات القائمة في تنفيذ االسييييييتراتيجية القطرية وتعترت بالنتيجة القائلة برن ما يقو ب
البرنامج من رصد وإبالغ بقي مستنداً إلى المدخالت/المخرجات من حيث األساس ،مل عد كفاية تعقا التقد المحرز على
مسييتوى الحصييائل .ويوصييي التقييم برن تكون االسييتراتيجية القطرية المقبلة وثيقة تسييتند إلى النتائج بحيث تضييمن أن تكون
الحصائل محددة بوضوح وأنها تنعكس بصورة فعالة في التقارير.

-6

وتعرب اإلدارة عن تقديرها للنتائج وهي تتفق عموما ً مل التوصيييات وترحا بالفرا التي تم تحديدها لتعزيز أنشييطة
البرنامج في أوغندا .وسييييييتوضييييييل االسييييييتراتيجية القطرية للفترة  9090-9003بصييييييورة متوازية مل إطار األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية وعمليات التخطيط الوطنية وستسترشد بتوصيات التقييم.

-7

وتعرض المصفوفة التالية التدابير المزمعة والخطوط الزمنية للتنفيذ.
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا ()4101-4112
التوصيات
التوصية  :0تموضع البرنامج .ينبغي على المكتب القطري أن يواصل

الجهة المعنية بالتنفيذ
المكتا القطري

رد اإلدارة والتدابير المتخذة
موافق عليها جزئياً.

تركيزه على مجاالت األولوية الثالثة المحددة في البرنامج القطري.

بدأ مكتا البرنامج في أوغندا مشاورات الداخلية والخارجية حول

وفي إطار انتقال البرنامج إلى المساعدة الةذائية ،وفي برمجت اإلنمائية،

االستراتيجية القطرية للفترة  ،9090-9003والتي ستكتمل في

ينبةي على مكتا البرنامج في أوغندا أن يقو بما يلي:

منتصف عا  .9007وستركز االستراتيجية على مجاالت األولوية

)0

)9

)2

الموعد النهائي للتنفيذ

توسيل نطاق التدخالت التةذوية وتدخالت الحماية االجتماعية

الثالثة.

بالشراكة مل اليونيسف والحكومة ،مل المشاركة في الوق نفس

تتضمن استراتيجية الصمود المشتركة بين اليونيسف ومنظمة األغذية

في وضل السياسة الوطنية للحماية االجتماعية؛

والزراعة والبرنامج في كاراموجا مسائل التةذية واألشةال العامة

المضي بالبرمجة المشتركة بوضل خطة عمل الستراتيجية

والتحسينات الزراعية واألنشطة المدرة للدخل .وسيعزز البرنامج

الصمود في كاراموجا ،وتحديداً وضل نهج متكامل إزاء العمل

شراكت مل منظمة األغذية والزراعة وخصوصا ً فيما يتعلق برنشطة

الزراعي والمتصل برصحاب الحيازات الصةيرة ،وذلك مل

تحسين اإلنتاج الزراعي.

منظمة األغذية والزراعة؛

وتشير اإلدارة إلى أن برنامج دعم الزراعة واألسواق يستهدت

استخدا نقاط مراكز الخدمة ومنظمات المزارعين في مناطق

المزارعين الفقراء من أصحاب الحيازات الصةيرة المنتجين الذين ال

تنفيذ دعم الزراعة واألسواق كمحور لتوسيل النطاق واستكشات

يتم استهدافهم في أنشطة المساعدة الةذائية من أجل إنشاء

إمكانية إدماج تدخالت البرنامج الخاصة بالمساعدة الةذائية من

األصول/الحد من مخاطر الكوارث ،وهي أنشطة تجري في مناطق

أجل بناء األصول والحد من مخاطر الكوارث بالدعم الذي يقدم

أخرى .ويخطط المكتا القطري لتكييف مكونات برنامج دعم

للرابطات القروية لالدخار واإلقراض وللتنمية الزراعية ،وذلك

الزراعة واألسواق ،والتوسل فيها ،لتشمل المناطق الزراعية األكثر

باستخدا منظور تخطيط طويل األجل.

هامشية ،مل االستفادة من خبرة العملية الخاصة الحالية المتعلقة بالحد

منتصف عا 9007

مارس/آذار 9007

التنفيذ مستمر

من خسائر مرحلة ما بعد الحصاد وبالتخزين األسري.

مزدوج يتمثل في التوعية وفي تنفيذ الخدمات في المكتب القطري.

في يونيو/حزيران  ،9006وضل البرنامج استراتيجية انتقالية لألسر

وعلي أن يقو بما يلي:

الشديدة الضعف ،وهو يروج اآلن لدى المانحين لدعم هذه

)0

مواصلة دعم األسر الشديدة الضعف والالجئين من خالل
تحويالت األغذية/النقد استناداً إلى تقديرات الضعف والتحقق

االستراتيجية.

اكتمل التنفيذ
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التوصية  :4االستدامة .ينبغي على المكتب القطري أن يأخذ بنهج

المكتا القطري

موافق عليها.

التوصيات

)9

رد اإلدارة والتدابير المتخذة

الجهة المعنية بالتنفيذ

من  ،مل العمل في الوق نفس على الترويج آلليات واقعية

سيواصل البرنامج دعم برنامج الوجبات الةذائية وفق ما طلبت

ومستدامة لشبكات لألمان كافية ويمكن التنبؤ بها؛

الوزارة الحكومية لشؤون كاراموجا .كما سيستكشف خيارات التةذية

مواصلة دعم التةذية المدرسية في الدورة البرنامجية القادمة ،مل

المدرسية بالمنتجات المحلية وزيادة إدارة المجتمعات المحلية للوجبات

العمل مل الحكومة والبنك الدولي على مبادرة الحدائق المدرسية

المدرسية في اإلقليم ومساهمتها فيها .وسيواصل البرنامج من خالل

والتةذية بحيث يتم اإلطالق بنهاية عا  ،9006والعمل مل

فرقة العمل الوطنية المعنية بالوجبات المدرسية ما يقو ب من ترويج

السلطات والمجتمعات المحلية والمدارس على ضمان تسلمها

ودعم لوضل سياسة وطنية للتةذية المدرسية.

الموعد النهائي للتنفيذ
التنفيذ مستمر
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا ()4101-4112

مسؤولية البرنامج بصورة تدريجية فعالة ،في الوق الذي
يخفض في البرنامج تدريجيا ً دعم بصورة مرحلية يمكن التنبؤ
بها.
التوصية  :1وثيقة االستراتيجية القطرية المقبلة .ينبغي على المقر

شعبة االبتكار /شعبة إدارة األداء

موافق عليها جزئياً.

الرئيسي والمكتب القطري أن يجعال االستراتيجية القطرية المقبلة وثيقة

والمساءلة

ستوضل االستراتيجية القطرية بصورة تتماشى مل إطار األمم المتحدة

تستند إلى النتائج .ويتطلا ذلك العمل على ما يلي:
)0

)9

)2

يونيو/حزيران 9007

للمساعدة اإلنمائية ومل عمليات التخطيط الوطنية .وستعمل شعبة

التمكين من تعقا اآلثار والتةيرات ،مل اإلبالغ عن األهدات

االبتكار مل المكتا القطري في أوغندا على تحديد الحصائل التي

القابلة للقياس والتي يسهم البرنامج بصورة مباشرة في تحقيقها

تدعم إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واألولويات الوطنية

في القسم الخاا بالنظرة القطرية العامة من التقارير الموحدة

واألطر الدولية من قبيل مبادرة تحدي القضاء على الجوع واألهدات

للمشروعات؛

الناشئة للتنمية المستدامة .وستحدد االستراتيجية أهدافا ً قابلة للقياس

ترجمة أهدات االستراتيجية القطرية وحصائلها إلى خطط عمل

لتعقا اآلثار والتةييرات مل الوق .

يمكن رصدها بصورة منهجية؛

ال يزال العمل مستمراً على تحديد طرائق مواءمة حصائل

تعديل نظا التقارير الموحدة للمشروعات بحيث يتضمن حصائل

االستراتيجية القطرية مل حصائل المشروعات .وتوافق اإلدارة على

االستراتيجية القطرية في التقارير السنوية على األجل الطويل.

وجوب تعديل نظا اإلبالغ القائم على التقارير الموحدة للمشروعات

ال تنطبق

إذا حل حصائل االستراتيجية القطرية محل حصائل المشروعات
كنتائج رئيسية للحكم على األداء
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا ()4101-4112
التوصيات

رد اإلدارة والتدابير المتخذة

الجهة المعنية بالتنفيذ

الموعد النهائي للتنفيذ

قا البرنامج بتحديث التوجي الخاا بالتقارير الموحدة للمشروعات
بحيث أصبح هذا التوجي يشمل الربط بين االستراتيجية القطرية

اكتمل التنفيذ

والمشروعات في هذا البلد.
التوصية  :2الصمود والحد من مخاطر الكوارث .ينبغي على المقر

المكتا القطري – بدعم من

موافق عليها

الرئيسي والمكتب القطري والمكتب اإلقليمي االستمرار في تنفيذ

المكتا اإلقليمي ومن شعبة

كما ورد فيما يتعلق بالتوصية  ،0سيستكمل البرنامج استراتيجية

توصيات تقييم الغذاء من أجل إنشاء األصول لعام  ،4102والتوجيه

االبتكار

الصمود المشتركة بحلول مارس/آذار  ،9007وهو يعمل على تعزيز

الصادر مؤخراً حول الغذاء من أجل إنشاء األصول للمكتب القطري ،مع
العمل في الوقت نفسه على تحسين التخطيط لتدخالت الصمود والحد
من مخاطر الكوارث وتصميمها وتنفيذها من خالل ما يلي:
 )0جلا المختصين للعمل مل المكاتا الفرعية على تخطيط وتصميم

)9

)2

مارس/آذار 9007

تعاون مل منظمة األغذية والزراعة واليونيسف.
يعمل البرنامج على تحسين نوعية أنشطة المساعدة الةذائية من أجل
إنشاء األصول /األشةال العامة بالتعاون مل البنك الدولي وحكومة

ديسمبر/كانون األول 9006

أوغندا (مكتا رئيس الوزراء والمنظمة الوطنية للبحوث الزراعية

نهج متسق متعدد السنوات إزاء ما يقو ب البرنامج في مجالي

والحكومات المحلية) والشركاء المتعاونين .وتستفيد هذه الجهود من

الةذاء من أجل إنشاء األصول والحد من مخاطر الكوارث،

تجربة البنك الدولي في البلدان األخرى ،وما لدى البرنامج من دراية

وضمان تنفيذ األنشطة مل الشركاء التقنيين ذوي الصلة؛

وتوجي مؤسسي فيما يتعلق برنشطة المساعدة الةذائية من أجل إنشاء

وضل خطط مشتركة مل منظمة األغذية والزراعة واليونيسف،

األصول ،والدراية المتوفرة لدى الحكومة المحلية في إقليم كاراموجا.

في إطار االستراتيجية المشتركة للصمود في كاراموجا ،عمالً

وسيستخد البرنامج القدرات التقنية الموجودة في أوغندا وكاراموجا

على زيادة التآزر وأثر تدخالت البرنامج؛

لتحسين تصميم أنشطة هذه المساعدة وإدارتها ورصدها .وستكتمل

استخدا خطط متعددة السنوات للترويج لدى المانحين لتقديم

بنهاية عا  9006االستعراضات التقنية والتدريا الموج ألصحاب

تمويل متعدد السنوات للبرنامج القطري.

المصلحة المتعددين ،والكتا الدليلية والخطوط التوجيهية الخاصة

يعمل البرنامج على توظيف موظف خارجي للبرامج لدي المهارات
الالزمة في مجال سبل العيش والمساعدة الةذائية من أجل إنشاء
األصول ليقو بإدارة أنشطة هذه المساعدة في كاراموجا.

يناير/كانون الثاني 9007

WFP/EB.2/2014/6-B/Add.1

باألشةال العامة المستندة إلى اليد العاملة.

التوصيات

رد اإلدارة والتدابير المتخذة

الجهة المعنية بالتنفيذ

يواصل البرنامج الترويج لتوفير التمويل المتعدد السنوات من

الموعد النهائي للتنفيذ
التنفيذ مستمر

المانحين ألغراض البرنامج القطري.
التوصية  :5التوزيع العام لألغذية .ينبغي على المكتب القطري ،في

المكتا القطري

موافق عليها جزئياً.

إطار العمل اإلنساني في حاالت الطوارئ ،أن يقوم بما يلي:

يرصد البرنامج عمل شركائ المتعاونين فيما يتعلق بموضوع النقل

 )0العمل بصورة عاجلة على حل مشاكل النقل الثانوي التي تواج

والموضوعات األخرى عند نشوئها .وكما نوقش مل فريق التقييم،

)9

)2
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا ()4101-4112

التوريدات إلى مستوطنات الالجئين ،من خالل تعزيز كفاءة إدارة

تنطبق هذه التوصية على مشاكل محددة جرت في مجال النقل الثانوي

عقود الناقلين وتدعيم رصد التوريدات؛

في مخيمات الالجئين في أحد األقاليم في أواخر عا  9002وأوائل

االستعاضة عن تكليف جهات خارجية بالرصد بعد التوزيل

عا  ،9006وليس على كامل فترة التقييم وال على جميل عمليات

برصد يقو ب موظفو البرنامج الميدانيون وشركاؤه التعاقديون،

التوزيل العا لألغذية .وفي يونيو/حزيران  ،9006زاد البرنامج

بحيث يمكن لموظفي البرنامج أن يعملوا مل السكان المستهدفين،

أسطول النقل في هذا اإلقليم بإضافة شاحنات خاصة ب .

والتوصل إلى فهم أفضل للمشاكل التي تواجهها المجتمعات

بحلول يناير/كانون الثاني  ،9007سيدير موظفو البرنامج عمليات

المحلية التي يساعدها البرنامج؛

الرصد بعد التوزيل عمالً على تحسين الرقابة.

تسجيل إعادة القبول في برامج التةذية التكميلية والتحري عن

يرتبط ارتفاع عدد حاالت إعادة قبول البالةين في برنامج التةذية

أسبابها ،والتي يرجح أن تعالج جزئيا ً بضمان توزيل كامل

التكميلية المستندة إلى المجتمعات المحلية بمعايير الفرز في الخطوط

االستحقاقات الةذائية على السكان المستهدفين ،بصورة منتظمة

التوجيهية الوطنية الخاصة بإدارة سوء التةذية الحاد .وسيواصل

ويمكن التنبؤ بها.

البرنامج وشركاؤه المتعاونون الترويج لتحسين الخطوط التوجيهية

التنفيذ مستمر

يناير/كانون الثاني 9007

التنفيذ مستمر

الوطنية.
التوصية  :6دعم الزراعة واألسواق .عمالً على تعزيز أمن مدخرات

المكتا القطري

موافق عليها جزئياً.

المزارعين ،ينبغي على المكتب القطري أن يدعم حكومة أوغندا في

في إطار برنامج لدعم الزراعة واألسواق ،سيعمل البرنامج مل

وضع إطار تنظيمي مالئم وإجراءات تشغيلية مناسبة للرابطات القروية

الشركاء على تعزيز أمن الرابطات القروية لالدخار واإلقراض .وقد

لالدخار واإلقراض ،بحيث يمكنها أن تصبح هيئات مسجلة قانونيا ً تتمتع

حصل البرنامج على مشورة تقضي برن يعمل ،بدالً من وضل إطار

بمركز قانوني.

تنظيمي لهذه الرابطات ،ضمن اللوائح الموجودة ،بما في ذلك ربط

نوفمبر/تشرين الثاني 9007

الرابطات بالمصارت وبمؤسسات اإلقراض المتناهي الصةر .ويعمل
7

8

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية ألوغندا ()4101-4112
التوصيات

رد اإلدارة والتدابير المتخذة

الجهة المعنية بالتنفيذ

الموعد النهائي للتنفيذ

كثير من أصحاب المصلحة في هذا المجال وسيقو البرنامج
باستكشات إمكانية إقامة الشراكات لزيادة أنشطة الرابطات في
برامج وإدراجها في البرنامج القطري القاد (نوفمبر/تشرين الثاني
.)9007
التوصية  :7الحماية والمنظور الجنساني .ينبغي على المكتب القطري

المكتا القطري وبدعم من المكتا

موافق عليها.

والمكتب اإلقليمي أن يقوما بما يلي:

اإلقليمي ومن مكتا الشؤون

في مارس/آذار  ،9007وبدعم من المكتا اإلقليمي ،سيقد المكتا

 )0تزويد الموظفين الميدانيين والشركاء المتعاونين بالتدريا والتوجي

الجنسانية

القطري لموظفي تدريبا ً لتجديد المعلومات فيما يتعلق بالحماية .وسيتم

)9

العملي فيما يتعلق بسياسة البرنامج في مجال الحماية ضمانا ً لعد

إدراج التحليل الجنساني في تصميم البرنامج القطري والعملية الممتدة

تعريض المستفيدين للخطر؛

واالستراتيجية القطرية في المستقبل.

نوفمبر/تشرين الثاني 9007

تنمية قدرات الموظفين على إدراج التحليل الجنساني في تصميم
البرامج وتنفيذها وفي القوائم المرجعية الخاصة بالتحقق لضمان
احترا المعايير.
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