World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos

ب ا

ة ال ال

ا

ال جلس التنفي ي
الدورة العادية الثانية
روما 29-26 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018

التوزيع :عام

البند  7من جدول األعمال

التاريخ 22 :أكتوبر/تشرين األول 2018

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

اللغة األصلية :اإلنكليزية

تقارير التقييم
للنظر
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012

الخلفية
-1

تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقييم حافظة الب ا

القطرية للصومال التي غطت الفترة من 2012

إلى .2017
-2

وتناول التقييم التموضع االستراتيجي للب ا  ،وجودة صنع القرار في الب ا

والعوامل التي تؤثر عليه ،وأداء أنشطة الحافظة

ونتائجها .وقد تم تحديد توقيت التقديم لتوفير األدلة التي يمكن االستعانة بها لتصميم خطة الب ا

االستراتيجية القطرية المؤقتة

الجديدة للصومال.
-3

وتالحظ اإلدارة أن التقييم خلص إلى أن الب ا

تموضع بشكل جيد واستراتيجي من أجل االستجابة في المجاالت التي يتمتع

فيها بميزة نسبية  -وهي حاالت الطوارئ والخدمات المشتركة وأنشطة االستعداد  -والتغذية .وأدى الب ا
المساعدة على تجنب المجاعة في عام  ،2017وتبين أن القيادة في المكتب القطري للب ا

دورا رئيسيا في

اتخذت قرارات استراتيجية مالئمة

للسياق الوطني ،وحالة األمن الغذائي ،ووالية الب ا  ،وأطر السياسات الوطنية ،والشروط التي تفرضها الجهات المانحة بشأن
مساهماتها ،وتغيير الهياكل الحكومية .وأشار التقييم إلى أن حافظة الب ا

كانت ذات صلة عموما باحتياجات المستفيدين

ومتسقة مع السياسات الوطنية على المستوى االتحادي ومستوى الواليات ،وأنها ساهمت في بناء قدرات المؤسسات الوطنية في
مجال تحليل األمن الغذائي.
-4

وتعرب اإلدارة عن تقديرها للنتائج وتوافق إلى حد كبير على التوصيات الثمانية الموجهة للب ا  ،التي استُرشد بها وأدرجت
في الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للمكتب القطري للفترة  .2021-2019وسيشمل تنفيذ التوصيات العمل عن كثب مع
النظراء الحكوميين وأصحاب المصلحة األساسيين مع مراعاة توافر الموارد.

-5

وتعرض المصفوفة التالية رد اإلدارة على كل توصية ،إلى جانب اإلجراءات والجداول الزمنية المقررة لتنفيذها.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة E. Joergensen
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المديرالقطري

بريج إلكترونيerika.joergensen@wfp.org :

بريد إلكترونيlaurent.bukera@wfp.org :

شرق ووسط أفريقيا
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012
التوصيات
التوصية  :1برنامج شبكة األمان الوطنية
ينبغي أن يوفر الب ا القيادة التقنية في
تطوير وتجريب برنامج شبكة أمان وطنية
 برنامج شبكة األمان الصومالية  -لتلبيةاالحتياجات المزمنة والموسمية والحادة:
أ) إقامة شراكات مع كل من الجهات
المانحة اإلنسانية واإلنمائية.
ب) التشاور الوثيق مع السلطات
االتحادية وسلطات الواليات بشأن
تصميم البرنامج منذ البداية.

ج) االستناد إلى الخبرات المكتسبة من
برامج شبكات األمان األخرى في
المنطقة لالسترشاد بها في التصميم.
د)

إنشاء سجل وحيد للمستفيدين،
استنادا إلى قابلية التشغيل البيني
للنظم القائمة.

الجهة ال نية بالتنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

موافقة.

آخ

وعد للتنفي

تدرك اإلدارة الفرصة المتاحة للب ا لتوفير القيادة التقنية في مجاالت خبرته خالل التعاون الجاري
بين الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية
وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن وضع سياسة وطنية للحماية االجتماعية ،وبعد ذلك برنامج شبكة أمان
في الصومال.
أ) وب) في شراكة مع اليونيسف ،يقدم الب ا إلى الحكومة الدعم التقني في وضع سياسة وإطار
وطنيين للحماية االجتماعية يتضمن إطارا لبرنامج شبكة أمان وطنية .وأثناء إعداد هذه السياسة،
يجري التشاور مع جميع أصحاب المصلحة  -بما في ذلك السلطات االتحادية وسلطات الواليات،
وال دول األعضاء في المنطقة ،والجهات المانحة التي تركز على العمل اإلنساني واإلنمائي،
والمنظمات غير الحكومية ،ووكاالت األمم المتحدة واالتحادات .ويجب وضع سياسة وإطار الحماية
االجتماعية قبل وضع برنامج شبكة األمان الوطنية.
وسوف يكون الب ا أيضا مشاركا رئيسيا في المناقشات التي تجري مع الحكومة ،والجهات
المانحة والجهات األخرى اإلنسانية واإلنمائية ،والمتعلقة بتجربة شبكة أمان اجتماعية وطنية،
ووضع المعايير ،واختبار المنهجيات وتقييم التقدم بهدف إنشاء نظام شبكة األمان االجتماعية الوطنية
األكثر فعالية .وتساهم التجربة في شبكة األمان االجتماعية الحضرية الخاصة بالب ا  ،التي
تستجيب للصدمات والتي سيتم توسيع نطاقها في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،في
أنشطة التعلم واألعمال التحضيرية على المستوى الوطني في هذه العملية .وخالل المناقشات المتعلقة
بالخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،أعربت العديد من الجهات المانحة التي تركز على العمل
اإلنساني عن اهتمامها بدعم برنامج شبكة األمان الحضرية ،ويسعى الب ا إلى إشراك الجهات
المانحة التي تركز على العمل اإلنساني كوسيلة لتحفيز االهتمام والشراكات .وبعد المرحلة األولى
من تنفيذ شبكة األمان االجتماعي الحضرية في عام  ،2018سيقوم الب ا بالنظر في الدروس
المستفادة بالتشاور مع الحكومة وسيعمل مع الجهات المانحة خالل مواصلة تصميم وتوسيع البرنامج
في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
ج) قبل بدء المشاورات المتعلقة بسياسة الحماية االجتماعية ،أجرى المكتب القطري استعراضا مكتبيا
شامال فحص تكوين السياسات المماثلة في المنطقة وعالميا .وأثناء تصميم وتنفيذ السياسة ،سيواصل
المكتب القطري العمل مع المكتب اإلقليمي في نيروبي من أجل االستفادة من التجارب اإلقليمية
والعالمية ذات الصلة المتعلقة ببرامج شبكات األمان.
د) كجزء من المبادرات الجارية في مجال تطوير تسجيل الناخبين وتحديد الهوية الرقمية ،بقيادة
الحكومة وبدعم من وكاالت األمم المتحدة والبنك الدولي ،سيستخدم الب ا خبرته لدعم العمل
الذي يهدف إلى إنشاء سجل وطني واحد ،بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل ضمان
تطوير السجل واستخدامه بفعالية .كما سيشارك الب ا في المناقشات ويعزز الجهود الرامية إلى
تمكين التشغيل البيني بين النظم القائمة (مع مراعاة قضايا حماية البيانات على النحو الواجب)،
باالستناد إلى خبرته في توسيع نطاق نظامه الرقمي إلدارة المستفيدين والتحويالت (سكوب) ،مع
الشركاء.

ديسمبر/كانون األول 2020

ديسمبر/كانون األول 2019

ديسمبر/كانون األول 2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012
التوصيات

الجهة ال نية بالتنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

ه)

ضمان استخدام أسلوب إتاحة النقد
عن طريق الهاتف المتنقل كطريقة
تسليم.

ه)

و)

ضمان إدراج مسارات اإلحالة
والتوجيه لحاالت الحماية.

و)

التوصية  :2استراتيجية مساعدة
المشردين داخليا
نهجا طويل
ينبغي أن يضع الب ا
األجل لمساعدة المشردين داخليا:
أ)

إدراج المشردين داخليا كمجموعة
مستهدفة في برنامج شبكة األمان
الوطنية.

واستهداف
تعريف
ب) تضييق
المشردين داخليا في برامج
المساعدة الطارئة.
ج) توسيع نطاق برامج سبل العيش في
المناطق الحضرية بناء على أدلة
الفعالية.

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

تتطلب بروتوكوالت الب ا للتحويالت القائمة على النقد في الصومال التحقق من وثائق هوية
المتلقين من أجل ضمان حصول المستفيدين المقصودين على التحويالت عند صرف التحويالت.
وأصدرت الحكومة في أكتوبر/تشرين األول  ،2017قانون االتصاالت الذي يقضي أن تقوم شركات
االتصاالت بتسجيل جميع حائزي وحدات تعريف المشترك ( )SIMمن خالل التحقق من وثائق
تحديد هويتهم .وعلى الرغم من أن عملية التحقق قد بدأت ،إال أنها لم تصل حتى اآلن إلى المستوى
الوطني .وسيواصل الب ا استخدام أنسب خيارات لتسليم التحويالت وسيبحث إمكانية استخدام
النقد بالهواتف المتنقلة ،مع مراعاة المخاطر على النحو الواجب وحسب التقدم المحرز في تعزيز
البيئة التنظيمية لالتصاالت المتنقلة في الصومال.
فضال عن تعزيز قدراته الخاصة بتناول قضايا الحماية ،سيسعى الب ا إلى دعم شركائه
المتعاونين في تعزيز قدراتهم على تحديد مواطن الضعف ومعالجتها بهدف تعزيز إنشاء مسارات
إلحالة قضايا الحماية إلى برامج شبكات األمان.

آخ

وعد للتنفي

ديسمبر/كانون األول 2021

ديسمبر/كانون األول 2020

موافقة.
تلتزم اإلدارة بوضع نهج طويل األجل لتوفير الدعم للمشردين داخليا كهدف رئيسي لإلنعاش وأولوية عالية
لتحقيق االستقرار الدائم في الصومال.
أ) على الرغم من عدم وجود برنامج شبكة أمان وطنية حتى اآلن ،كما هو موضح في الرد على
التوصية  ،1فإن شبكة األمان االجتماعية الحضرية الخاصة بالب ا والمستجيبة للصدمات ،والتي
تنفذ في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة بالتعاون مع الحكومة والشركاء االستراتيجيين،
تستهدف أكثر األشخاص ضعفا في المناطق الحضرية ممن لديهم فرص سبل عيش محدودة أو ليس
لديهم هذه الفرص ،ال سيما األشخاص الذين يكونون في حاالت نزوح ممتدة .وبالنظر إلى ارتفاع
معدالت انعدام األمن الغذائي بين المشردين داخليا في المناطق الحضرية ،يُتوقع أن يكون هؤالء
األشخاص أحد الفئات الرئيسية المستهدفة .ويتبع نهج طويل األجل ستعزز فيه ،عندما يكون ذلك
ممكنا ،فرص العمل من خالل التدريب على المهارات على أساس احتياجات السوق التي يجرى
تقييمها.
ب) سيواصل الب ا العمل مع الوكاالت والشبكات في الفريق القطري اإلنساني الذي يتخصص في
تلبية احتياجات المشردين وقضايا الحماية من أجل تنسيق التعاريف والتوجه نحو استهداف السكان
المشردين داخليا ،بما في ذلك عن طريق استخدام المبادئ التوجيهية لالستهداف المجتمعي للصومال
التي وضعتها مجموعة األمن الغذائي.
ج) سوف يستكشف الب ا سيناريوهات محتملة لتوسيع برامج سبل العيش الحضرية للمشردين داخليا
في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسيستند التوسع إلى تقييمات السوق ،والتعاون مع
أصحاب المصلحة اآلخرين ،بما في ذلك كيانات القطاع الخاص العاملة في المناطق الحضرية،
واالستفادة من الفرص والتعلم من برامج سبل العيش الحضرية الجارية في المنطقة.

ديسمبر/كانون األول 2020

ديسمبر/كانون األول 2019

ديسمبر/كانون األول 2019
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012
التوصيات
د)

الجهة ال نية بالتنفي

استكشاف شراكات جديدة لتعزيز
إدماج المشردين داخليا في
المجتمعات الحضرية.

التوصية  :3سبل العيش
ينبغي أن يحول الب ا الهدف األساسي
ألنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء
األصول والمساعدة الغذائية مقابل
التدريب إلى إنشاء أصول إنتاجية وسبل
العيش:
أ) تخطيط وتنفيذ أنشطة المساعدة
الغذائية من أجل إنشاء األصول
والمساعدة الغذائية مقابل التدريب
في إطار دورة تخطيط مدتها ثالث
سنوات وتعزيز االتساق مع
االستراتيجيات والبرامج الوطنية.
ب) وضع بعض الموارد جانبا لضمان
االستمرارية

ج) وضع إطار للرصد والتقييم لتقييم
النتائج قصيرة وطويلة األجل
للمساعدة الغذائية من أجل إنشاء
األصول والمساعدة الغذائية مقابل
التدريب.

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ
د)

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

إن الب ا جزء من مبادرة الحلول الدائمة التي تجمع بين وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية العاملة في البرامج والقضايا المتعلقة بالنزوح على مستوى المنظومة والتي تهدف إلى
وضع استراتيجيات تتماشى مع السياسات الحكومية للتصدي للنزوح ،والعمل في نهاية المطاف نحو
حلول مستدامة على المدى الطويل .وستشجع مشاركة الب ا في المبادرة المساهمات في
المناقشات األساسية بشأن إدماج المشردين داخليا في المجتمعات الحضرية وستشجع الشراكات في
وضع حلول دائمة للمشردين داخليا.

آخ

وعد للتنفي

ديسمبر/كانون األول 2019

موافقة.
تدرك اإلدارة أهمية تعزيز أنشطتها الخاصة بالمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية
مقابل التدريب من أجل بناء قدرة السكان المستهدفين على الصمود بشكل فعال لتمكينهم من التصدي
للصدمات وتوليد فوائد واضحة مع مرور الوقت.
سيتم تخطيط أنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول وتنفيذها على مدى دورة مدتها ثالث
سنوات ،مع ضمان المواءمة مع االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية .ومن شأن هذا النهج طويل األجل
للبرمجة أن يساعد على بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات في المجتمعات المستهدفة.

ديسمبر/كانون األول 2021

أ)

ب) من أجل إقامة الشراكات مع الجهات المانحة وزيادة الدعم ألنشطة بناء القدرة على التصدي
للصدمات مثل برامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب،
سيبحث الب ا  -بالتعاون الوثيق مع الحكومة  -فرص التعاون مع شركاء جدد من الجهات
الم انحة ،بما في ذلك الجهات المانحة التي تركز على العمل اإلنمائي والمؤسسات المالية الدولية
وكيانات ومؤسسات القطاع الخاص .وسيتم السعي إلى الحصول على تمويل متعدد السنوات بهدف
ضمان التنفيذ المستدام لألنشطة.

ديسمبر/كانون األول 2021

ج) بالنسبة للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،وضع المكتب القطري إطارا للرصد والتقييم وفقا
للتوجيهات المؤسسية .وسيبدأ التنفيذ في عام  ،2019وسيساعد اإلطار في تقييم النتائج طويلة
وقصيرة األجل لبرامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب.

ديسمبر/كانون األول 2019

WFP/EB.2/2018/7-D/Add.1
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012
التوصيات

الجهة ال نية بالتنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

التوصية  :4قضايا الجنسين والحماية

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

موافقة.

ينبغي أن يعزز الب ا إدماج اعتبارات
الجنسين والحماية في البرمجة:
أ) استعراض االختصاصات الحالية
لموظف السياسات بهدف ضمان
إدماج أكثر إنصافا ووضوحا
للمسؤوليات المتعلقة بمعالجة
الشواغل ذات الصلة بقضايا
الجنسين والحماية ،أو إنشاء وظيفة
مخصصة لقضايا المساواة بين
الجنسين والحماية.
ب) طلب موظف احتياطي معني بقضايا
الجنسين والحماية ،واالستعانة
بالموظف اإلقليمي المعني بقضايا
الحماية والجنسين من خالل عمليات
تعاون وتبادل أكثر انتظاما.
ج) تقييم أثر طرائق التحويل المختلفة
على الديناميات داخل األسر
والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك
ديناميات قضايا الجنسين والحماية،
واستخدام النتائج لالسترشاد بها في
تصميم البرامج.
د)

تعزيز قدرات الشركاء المتعاونين
في مجال تحليل قضايا الجنسين
والحماية.

آخ

وعد للتنفي

تدرك اإلدارة أهمية ضمان إدماج مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين والحماية في البرمجة وستعطي
األولوية للجهود الرامية إلى تحسين هذا اإلدماج من خالل تعميم قضايا الجنسين والحماية في جميع أركان
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
أ)

وب) استعرض المكتب القطري اختصاصات وظيفة المسؤول عن السياسات ،وأدرجت اآلن
وظيفة مسؤول الشؤون الجنسانية والحماية في ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
وسيبدأ إنشاء الوظيفة وتدبير الموارد لها خالل الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة وسينظر
المكتب القطري في طلب قدرات احتياطية لتوفير الموارد وتدبيرها خالل فترة إنشاء الوظيفة.
وسيواصل المكتب القطري العمل بشكل وثيق مع النظراء اإلقليميين خالل العملية.

ج) كجزء من أنشطة الرصد والتقييم المنتظمة ،سيتم جمع معلومات كمية ونوعية عن ديناميات
المساواة بين الجنسين والحماية وسيتم إجراء تحليل مقارن آلثار طرائق النقل على الديناميات بين
األسر والمجتمعات المحلية من أجل االسترشاد بها في تصميم البرنامج وتعديله.

د)

كعنصر أساسي لتعزيز القدرات في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،سيركز المكتب
القطري على أهمية تحسين قدرة الشركاء على تعميم قضايا الجنسين والحماية في البرامج وأنشطة
الرصد.

ديسمبر/كانون األول 2019

ديسمبر/كانون األول 2021

ديسمبر/كانون األول 2018
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012
التوصيات
التوصية  :5االستهداف
استهداف
ينبغي أن يحسن الب ا
المستفيدين ،بما في ذلك المشردون داخليا:

الجهة ال نية بالتنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

موافقة.

أ) تعزيز المشاركة المتساوية والفعالة
للنساء والفتيات باستخدام منهجيات
مشاركة
لضمان
تشاركية
المجتمعات المحلية ،بما في ذلك
المشردون داخليا ،في تصميم
معايير االستهداف واالستحقاقات.
ب) تحسين التواصل مع المستفيدين
االستهداف
معايير
بشأن
واالستحقاقات.

ج) مواصلة رصد توزيع فوائد
البرنامج عن كثب.
التوصية  :6بناء القدرات
ينبغي أن ينخرط الب ا في حوار أوسع
بين الوكاالت من أجل تنسيق النُهج
لتخطيط وتنفيذ جهود بناء القدرات:
أ)

العمل في شراكة مع وكاالت األمم
المتحدة ذات الصلة على إجراء
تقييمات شاملة للقدرات في
الوزارات الشريكة المختارة لتوفير
األساس لتحديد مجاالت محددة
بميزة نسبية
يتمتع فيها الب ا
لبناء القدرات ،مثل تحليل األمن
الغذائي.

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

آخ

وعد للتنفي

تدرك اإلدارة تماما مدى أهمية االستهداف الفعال الذي تدعمه آليات تعليق كافية لضمان وصول مساعدة
الب ا إلى األشخاص األكثر احتياجا في الصومال.
أ)

أعدت مجموعة األمن الغذائي مبادئ توجيهية مجتمعية لالستهداف في الصومال .واستنادا إلى
هذه المبادئ التوجيهية ومعايير وأولويات االستهداف المحددة في الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة (والتي تتضمن مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في التخطيط التشاركي
المجتمعي) ،سيستعرض الب ا عملية االستهداف من خالل مشاركة مجتمعية ،مستفيدا من
المبادرات الجارية األخرى.

ديسمبر/كانون األول 2019

ب)

يستخدم الب ا ثالثة سبل اتصال رئيسية للتواصل مع المجتمعات المحلية في الصومال ،وهي
التواصل من خالل الشركاء المتعاونين ،أو من خالل موظفي الب ا  ،أو مباشرة مع المستفيدين
من خالل مركز االتصال (آلية التعليق) من أجل إبالغ المستفيدين عن استحقاقاتهم ومعايير
االستهداف .وسيسعى المكتب القطري إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين من خالل التدريب على
تحسين التواصل مع المستفيدين ،وتوسيع مركز االتصال ،ونشر آلية الشكاوى والتعليق على نطاق
أوسع من خالل استخدام التكنولوجيا ،وزيادة نطاق المعلومات التقنية المقدمة.

ديسمبر/كانون األول 2019

ج)

كجزء من جهوده المتواصلة لرصد تنفيذ البرنامج وتوزيع فوائده عن كثب ،سيعزز الب ا
إجراءاته التشغيلية القياسية الخاصة بالرصد والتقييم ،ال سيما في مجاالت االستهداف
واالستحقاقات والحماية والمساواة بين الجنسين والمساءلة أمام السكان المتضررين.

ديسمبر/كانون األول 2019

موافقة.
يلتزم الب ا بشدة بالعمل عن كثب مع السلطات االتحادية وسلطات الواليات وأصحاب المصلحة في
العمل اإلنساني واإلنمائي ودعمهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مساعدة الصوماليين الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء.
أ)

خالل المشاورات المتعلقة بالخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة في جميع أنحاء الصومال ،حددت
الحكومة وأصحاب المصلحة العديد من المجاالت التي تحتاج إلى تنمية القدرات من أجل القضاء
على الجوع :الحماية االجتماعية وشبكات األمان ،والتغذية ،والنظم الغذائية ،واألمن الغذائي،
وإدارة الكوارث واإلنذار المبكر .واستجابة لذلك ،وضع المكتب القطري الحصيلة االستراتيجية 5
في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،والتي تركز على وجه التحديد على تعزيز القدرات
في هذه المجاالت ذات األولوية .وسوف ينسق المكتب القطري عن كثب مع أصحاب المصلحة
األساسيين لرسم خرائط للقدرات حسب االقتضاء في كل مجال من المجاالت وسوف يقوم بصياغة
خطة إنمائية مدتها ثالث سنوات للنظراء الحكوميين الرئيسيين استنادا إلى المزايا النسبية لكل كيان
بهدف زيادة استخدام الموارد المتاحة إلى أقصى حد وتجنب ازدواجية الجهود.

ديسمبر/كانون األول 2019
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012
التوصيات

الجهة ال نية بالتنفي

ب) بالتشاور مع وحدة الرصد في
المقر ،تعزيز األدوات والقدرات
لرصد وتقييم أنشطة بناء القدرات.

التوصية  :7التغذية والصحة
مع وزارة
ينبغي أن ينخرط الب ا
الصحة في التخطيط االستراتيجي السنوي
وأن يقدم الدعم إلدماج بيانات رصد
التغذية في نظام معلومات إدارة الصحة
القائم في الوزارة:
أ) العمل مع وحدة تحليل األمن الغذائي
والتغذية والشركاء اآلخرين في
مجموعة التغذية بهدف تعميق تحليل
أسباب انعدام األمن الغذائي
والتغذوي.
ب) ضمان أن يكون لمراكز التغذية
خطة طوارئ لعالج جميع األطفال
الذين يعانون من سوء التغذية.

ج) توزيع أرقام التغطية لتحديد
االختالفات في التغطية بين المناطق
الحضرية والمناطق الريفية
ومستوطنات المشردين داخليا،
ورصد إعادة القبول في برامج
التغذية التكميلية المستهدفة عن كثب
لضمان أال يكون وقف الحصص
الغذائية لألسر قد أدى إلى إعادة
قبول األطفال في برامج التغذية

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ
ب) بدعم من المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمي في نيروبي ،سيسعى المكتب القطري ،في إطار الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة ،إلى قياس مؤشر الحصيلة الجديدة لبناء القدرات .وسيتم تحديد
معايير مرجعية للتقدم لكل مجال من مجاالت تعزيز القدرات في بداية المشروع بموافقة جميع
أصحاب المصلحة وستوفر األساس إلطار رصد البرنامج طوال مدته .وستوفر نتائج الرصد في
نهاية المطاف معلومات عما إذا كان البرنامج يسير على الطريق السليم لتحقيق نواتجه أو ما إذا
كانت هناك حاجة إلى تعديالت على األنشطة ،والستعراض اإلنجازات في نهاية البرنامج.

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

آخ

وعد للتنفي

ديسمبر/كانون األول 2019

موافقة.
تظل اإلدارة ملتزمة بشكل عميق بالتعامل مع وزارة الصحة في جميع مراحل تصميم وتنفيذ أنشطة التغذية
مع تحسين رصد التغذية من أجل تيسير تقديم المساعدة الغذائية بشكل فعال.

سيواصل الب ا االنخراط في إجراء مناقشات مع وحدة تحليل األمن الغذائي والتغذية وشركاء
مجموعة التغذية وتحليالت ألسباب انعدام األمن الغذائي بهدف تعميق الفهم.

ديسمبر/كانون األول 2021

ب) سيضع الب ا تدابير لضمان أن يكون لدى مراكز التغذية التكميلية العالجية خطط طوارئ لقبول
وعالج جميع األطفال الذين يعانون من سوء التغذية المحولين إليها .وستشمل التدابير وضع
إجراءات تشغيل قياسية والعمل مع الشركاء بشأن أنشطة الدعوة من أجل قبول وعالج جميع األطفال
الذين يعانون من سوء التغذية.

ديسمبر/كانون األول 2019

ج) ستوفر قاعدة بيانات الب ا بشأن التغذية أرقاما مصنفة عن تغطية البرامج لسكان المناطق
الحضرية والريفية والمشردين داخليا .وسيحافظ الب ا على رصده الشهري ألرقام إعادة القبول
والتحقق من األرقام مقابل البيانات المتعلقة بإعادة القبول التي تم جمعها قبل التوقف عن تقديم
الحصص الغذائية األسرية.

ديسمبر/كانون األول 2019

أ)

WFP/EB.2/2018/7-D/Add.1
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012
التوصيات

الجهة ال نية بالتنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

آخ

وعد للتنفي

التكميلية المستهدفة لعالج سوء
التغذية.
د)

تغيير طريقة تحويل الحوافز
الغذائية للوالدة إلى تحويالت قائمة
على النقد والنظر فيما إذا كان سيتم
مواصلة تقديمها لألمهات أو تحويل
تقديمها إلى القابالت التقليديات.

ه)

إعادة تنشيط العالج بمضادات
الفيروسات الرجعية وعالج السل
تحت المراقبة المباشرة لفترة
قصيرة عن طريق توفير الدعم
المناسب لكل من العمالء وأسرهم.

و)

توسيع نطاق التواصل الذي يُحدث
تغييرا اجتماعيا وسلوكيا ليشمل
المجتمعات المحلية والجمهور
األوسع ،باستهداف الرجال وعوامل
التغيير مثل قادة المجتمعات.

التوصية  :8الوجبات المدرسية
ينبغي أن يحدد الب ا ويقيّم مساهمة
الوجبات المدرسية كجزء من استراتيجية
تعليمية مشتركة بين الوكاالت:
أ)

تنسيق الوجبات المدرسية واإلبالغ
عنها كجزء من مجموعة التعليم
وليس مجموعة األمن الغذائي.

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

د)

سيبحث الب ا إمكانية تحويل طريقة التحول من المساعدة الغذائية العينية إلى التحويالت القائمة
على النقد فيما يخص "حافز التسليم" في إطار برنامج صحة وتغذية األم والطفل أثناء تنفيذ الخطة
أيضا الفرص المتاحة لدعم الوالدات
االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسيستكشف الب ا
التقليديات.

ديسمبر/كانون األول 2019

ه)

سيواصل الب ا  ،من خالل موظف متخصص في وحدة التغذية ،دعم المرضى الذين يعانون من
سوء التغذية الذين يحصلون على العالج بمضادات الفيروسات الرجعية وعلى عالج السل تحت
مراقبة مباشرة لفترة قصيرة عن طريق تقديم مساعدة غذائية وسيدعو إلى توفير موارد ودعم بشكل
م تسق لهذه المبادرة من أجل تيسير التنفيذ المستدام .ورهنا بتوافر الموارد ومع مراعاة االحتياجات
ذات األولوية ،سيستكشف الب ا الفرص المتاحة لتوفير الدعم لألسر التي تضم أفرادا يحصلون
على عالج للسل لفترة قصيرة وعالج بمضادات الفيروسات الرجعية والذين يدعمهم الب ا .

ديسمبر/كانون األول 2019

و)

يعتبر توسيع نطاق رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي عنصرا أساسيا في الخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة ،حيث يتم دمجها في األنشطة في إطار الحصائل االستراتيجية  1و 2و.3
وسيستعرض الب ا المواد الحالية الخاصة برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي وتوسيع نطاق
الجمهور الذي يتم التواصل معه ،بما في ذلك رجال وقادة المجتمعات المحلية.

ديسمبر/كانون األول 2019

موافقة.
تلتزم اإلدارة بمواصلة االنخراط في العمل مع أصحاب المصلحة في مجال التعليم من أجل ضمان أن
دور الوجبات المدرسية في دعم نتائج التعليم معترف به ومدمج في استراتيجيات التعليم.

أ)

سوف ينخرط الب ا في العمل مع مجموعة التعليم وينسق معها لتعزيز التعاون القائم ،بما في
ذلك في اإلبالغ لمجموعة التعليم.

ديسمبر/كانون األول 2020

WFP/EB.2/2018/7-D/Add.1
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة للصو ال للفت ة 2017-2012
التوصيات

الجهة ال نية بالتنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

آخ

ب) مواءمة عملية اتخاذ القرارات
التشغيلية مع هدف يتعلق بالتعليم
مثل اختيار المدارس المشاركة.

ب) في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،سيتم اختيار المدارس المستهدفة لبرنامج الوجبات
المدرسية وفقا للخطة االستراتيجية لقطاع التعليم للفترة  2021-2017بهدف تعزيز المزيد التحصيل
العلمي واالستبقاء بالمدارس.

ديسمبر/كانون األول 2019

ج) تنفيذ التشخيص المؤجل لنهج نُظم
التغذية المدرسية لتحسين نتائج
التعليم ( )SABERمع وزارة
التربية والتعليم.

ج) في شراكة مع وزارتي التعليم في حكومتي صوماليلند وبونتلند ،سينظم الب ا حلقات عمل بشأن
نهج نُظم التغذية المدرسية لتحسين نتائج التعليم ( )SABERمع أصحاب المصلحة المعنيين من
أجل تقييم وضع برامج الوجبات المدرسية.
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