World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos

ب ا

ا

ة ال ال

ال جلس التنفي ي
يلدورة يلعاد ت يلثانست
رو ا 29-26 ،نوفحبر/تشر ن يلثاني 2018

يلموز ع :تام

يلب د  7ن تدوت يألتحات

يلمار خ 16 :أكموبر/تشر ن يألوت 2018

WFP/EB.2/2018/7-D

يلرغت يألصرست :يإلنكرسز ت

تقار ر يلمقسس
لر ظر
تماح وثائق يلحجرس يلم فسقي ترى وقع الب ا

تق

ترى يإلنمرنت ).(https://executiveboard.wfp.org

وجز عن تقييم الحافظة القط ة للصو ال ))2017-2012

وجز تنفي ي
غطى تقسس يلذافظت يلقطر ت تحسع أنشطت الب ا
للب ا

وتودة ص ع يلقرير في الب ا

في يلصو ات ن تام  2012إلى تام  .2017وت اوت تقسس يلوضع يال مريتسجي

ويلعوي ل يلمي تؤثر ترسه ،وأديء أنشطت يلذافظت ونمائجها .وقد حدّد توقست يلمقسس بذسث وفر

أدلت لة مرشاد بها في تصحس يلخطت يال مريتسجست يلحؤقمت يلجد دة للب ا
وقد أصبذت يلصو ات ويحدة ن أفقر بردية يلعال

في يلصو ات.

ق يندالع يلذرب يألترست في تام  ،1991ع يرتفاع سمو اي ينعديم يأل ن ،وتدم
ت كحا أة عدالي يلمو ع يلذضري رتفعت )2 .وأدّى يقمرية ضعف

ي مقرير يلذوكحت )1 .و قل تحر  46في يلحائت ن يلسكاة تن 15
ّ
يلمهطل ألربعت وي ممالست في تا ي  2016و ،2017ب زوح يلسكاة وتعطل يلمجارة بسبب يل زيع إلى تدتور يأل ن يلغقيئي ،حا أدى
إلى تص سف  3.4رسوة شخص  26 -في يلحائت ن يلسكاة  -في يلحرحرت  3يألز ت) أو يلحرحرت  4يلطويرئ) وفقا لرمص سف يلحمكا ل
لحريحل يأل ن يلغقيئي.
وخرص يلمقسس إلى أة الب ا وضع نفسه في وضع ي مريتسجي ا ب لة مجابت في يلحجاالي يلمي محمع فسها بحسزة نسبست  -يال مجابت
لذاالي يلطويرئ ويلخد اي يلحشمركت وأنشطت يال معديد – فضةً تن يلمغق ت .وكانت حافظت الب ا ذيي صرت تحو ا باحمساتاي
يلحسمفسد ن و مسقت ع يلسسا اي يلوط ست ترى يلحسموى يالتذادي وترى سموى يلوال اي .غسر أة يلمعاوة ويلحويء ت بسن وكاالي يأل
يلحمذدة كانا حثةة تذد ا بال ظر إلى يلهدف يلحمحثل في تذقسق يلغا اي يإلنسانست ويإلنحائست ويلسسا ست يلحمكا رت .وقد فاتت فرص هحت
لمذرسل قضا ا يلحساوية بسن يلج سسن ويلذحا ت وأولي يتمحام ذدود لةحمساتاي يألطوت أتة لرحشرد ن ديخرسا ن يلح اطق يلذضر ت.

 )1يلب ك يلدولي .2017 .ة ح يلفقر في يلصيييييييو اتhttp://documents.worldbank.org/curated/en/325991506114032755/pdf/AUS19442- .
REVISED-PUBLIC-Somali-Poverty-Profile-Update-4-27-November-2017.pdf
 )2صيييييييي ييييدوم يأل ي يلييحييمييذييييدة لييرسييييييييكيييياة .2014 .يلييحسييييييييح يلييمييقييييد ييري لييرسييييييييكيييياة لييعييييام  2014فييي  18ي ييطييقييييت قييبييييل يلييذييرب فييي يلصييييييييو ييييات.
.https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf

وفقاً لسييسا ييت يلمقسس  ،)WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1 )2016-2021وتوخساً الحمريم يية ت وي ييمقةت ي ييم ماتاي يلمقسس  ،فية تحرست تذر ر تقي يلمقر ر
كانت ذدودة وبالمالي فية بعض يلعباريي يلويردة فسه قد ال تسق يتساقاً تا اً ع ا عمحده يلبرنا ج ن صطرذاي قسا ست أو حار اي تذر ر ت.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
يلسسدة A. Cook
د رة يلمقسس
تاتف066513-2030 :

يلسسد D. Habtemariam
وظف يلمقسس
تاتف066513-3169 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وي م دي قسادة يلحكمب يلقطري قريريتها يال مريتسجست ،بشكل ا ب ،إلى يلسسام يلوط ي ،وحالت يأل ن يلغقيئي ،ووال ت الب ا  ،وأطر
يلسسا اي يلوط ست ،وشروط يلجهاي يلحانذت ،وتساكل يلذوكحت يلحمغسرة .ووضعت ضحاناي قو ت ضد يالحمسات ويلفساد ،ولكن كانت ثحت
حاتت إلى تذقسق تويزة دقسق بسن يلذحا ت ضد خاطر يلسحعت ويلذفاظ ترى يلحرونت يلمشغسرست.
وأظهر الب ا

قدرة تائرت ترى يال مجابت ترى نطام وي ع لةحمساتاي يلطارئت في يلصو ات ،و حكن أة سب إلسه يلفضل في تقد

ساتحت ا بت وترى وته يلسرتت لح ع حدوث جاتت في تام  .2017و ع ذلك ،ل محكن الب ا

ن ضحاة دت حكن يلم بؤ به

و سمديم لألنشطت غسر يلطارئت ترى يلرغ ن أنه ات  -بشكل مويضع ولكن ا ب  -في ب اء قدريي يلحؤ ساي يلوط ست في جات
يأل ن يلغقيئي .وت اك يلعد د ن يلدروس يلها ت ويلححار اي يلجسدة ن حافظت يلصو ات يلمي تسمذق يلدري ت ترى نطام أو ع ونشرتا
في تحوم الب ا  ،بحا في ذلك تذسسن توقست تقد يلحساتدة يلحرتبطت ببدء تشغسل رفق يإلديرة يلشا رت لرسرع وي مخدي ه ترى نطام
وي ع؛ وقرير يلمسجسل يلحسبق لرحسمفسد ن يلحذمحرسن في نظام الب ا

يلحؤ سي إلديرة يلحسمفسد ن ويلمذو ةي نظام كوب) ،كمدبسر

ن تديبسر يال معديد؛ ويال مخديم يل اتح لر قد ولسس تذو ةي يلقسائ ترى نطام وي ع؛ وتدوى إنشاء جل وحسد باال مدالت يلبسولوتي
ترى نطام وي ع ،ترى تجر به ن خةت نظام كوب؛ وإقا ت شريكاي ي مريتسجست ع ظحاي غسر حكو ست خمارة في جاالي
ويضسعست ذددة.
و قدم يلمقسس ثحاني توصساي لربرنا ج :تولي يلقسادة يلمق ست في وضع وتجر ب برنا ج وط ي لشبكت يأل اة؛ ووضع نهج طو ل يألتل
لحساتدة يلحشرد ن ديخرسا؛ وتذو ل يلهدف يألولي لرحساتدة يلغقيئست ن أتل إنشاء يألصوت أو يلمدر ب إلى إنشاء يألصوت يإلنماتست
و بل يلعسش؛ وتعز ز إد اج يالتمباريي يلج سانست ويتمباريي يلذحا ت في يلبر جت؛ وتعز ز تودة يال مهديف؛ ويلحشاركت في حوير
أو ع نطاقا بسن يلوكاالي بشأة نهج ب اء يلقدريي؛ وتذسسن ت فسق ي مريتسجست يلصذت ويلمغق ت؛ وإتادة توتسه تقد يلوتباي يلحدر ست
إلى تدف تعرسحي.

ش وع الق ار



ذسط يلحجرس ترحا بالوثسقت "تقر ر وتز تن تقسس يلذافظت يلقطر ت لرصو ات )WFP/EB.2/2018/7-D) ")2012-2017
ورد يإلديرة ترسه يلويرد في يلوثسقت ) ،)WFP/EB.2/2018/7-Dو ذث ترى يتخاذ ز د ن يإلتريءيي بشأة يلموصساي يلويردة في
يلمقر ر ،ع ريتاة يالتمباريي يلمي أثارتا يلحجرس أث اء اقشمه.

 تقي شروع قرير ،ولةطةع ترى يلقرير يل ها ئي يلحعمحد ن يلحجرس ،رتى يلرتوع إلى وثسقت يلقريريي ويلموصساي يلصادرة في نها ت يلدورة.
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قد ة
س ات التقييم
-1

غطى تقسس يلذافظت يلقطر ت تحسع أنشطت الب ا
يال مريتسجي للب ا

في يلصو ات ن تام  2012إلى تام  .2017وت اوت تقسس يلوضع

وتودة ص ع يلقرير في الب ا

ويلعوي ل يلمي تؤثر ترسه ،وأديء أنشطت يلذافظت ونمائجها .وقد حدد

توقست يلمقسس بذسث وفر أدلت لة مرشاد بها في تصحس يلخطت يال مريتسجست يلحؤقمت يلجد دة للب ا
-2

يضطرع بعحرست يلمقسس تقه كمب يلمقسس يلحسمقل في الب ا

في يلصو ات.

إلى تانب فر ق تقسس خارتي .وأترى فر ق يلمقسس يلعحل يلحسديني

في يلصو ات ترى دى ثةثت أ ابسع في شهري نوفحبر/تشر ن يلثاني ود سحبر/كانوة يألوت  2017وي مخدم أ السب خمرفت،
تسم د إلى بساناي يلرصد ،وي معريض يلوثائق ،وإتريء قابةي شبه ظحت ع أصذاب يلحصرذت ويلحسمفسد ن .ول صادف
يلفر ق قسودي كبسرة تضر بالصذت يلعا ت لرمقسس .
السياق
-3

في تام  ،1991ينهاري تحهور ت يلصو ات يلد حقريطست ،يلمي أنشئت بعد يال مقةت في تام  ،1960نمسجت الندالع حرب أترست.
وفي أغسطس/آب  ،2012يتمحدي يلصو ات د موري ؤقما تد دي ،أنشئت بحوتبه حكو ت يتذاد ت .وحدث تذسن بطيء ولكن
سمحر في قدريي يلذوكحت

ق ذلك يلذسن .وويصرت يلذكو ت وحرفاؤتا في بعثت يالتذاد يإلفر قي إلى يلصو ات ذاربت

يلجحاتاي يلحمطرفت ،بحا في ذلك حركت يلشباب .وطرح سثام يالتفام يلصو الي يلجد د  )2014-2016في تام  2013وتو
شحل خحست أتديف لب اء يلسةم وب اء يلدولت .وتحت يال معاضت ت ه في د سحبر/كانوة يألوت  2016بخطت يلم حست يلوط ست
لرصو ات  ،)2017-2019يلمي تمضحن أتديفا وط ست لرعحالت ويأل ن يلغقيئي ويلمغقوي ،ويال معديد لركويرث ويال مجابت لها،
وب اء يلقدرة يلوط ست ترى يلصحود ،وإطاري ً لرذحا ت يالتمحاتست .وتوفر يلسسا اي يلقطاتست يلمي وضعمها يلوزيريي يلحز د ن
يلحضحوة لة مريتسجساي ويلبري ج لرمصدي النعديم يأل ن يلغقيئي ويلمغقوي.

)4 ،)3

 )3يلب ك يلدولي .2017 .ة ح يلفقر في يلصيييييييو اتhttp://documents.worldbank.org/curated/en/325991506114032755/pdf/AUS19442- .
REVISED-PUBLIC-Somali-Poverty-Profile-Update-4-27-November-2017.pdf

 )4صيييييييي ييييدوم يأل ي يلييحييمييذييييدة لييرسييييييييكيييياة .2014 .يلييحسييييييييح يلييمييقييييد ييري لييرسييييييييكيييياة لييعييييام  2014فييي  18ي ييطييقييييت قييبييييل يلييذييرب فييي يلصييييييييو ييييات.
.https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
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الجدول  :1ال ؤش ات االجت اعية واالقتصاد ة ف الصو ال
السنة

ال ؤش

القي ة

2017-2016

يلسكاة يلق ن عسشوة تذت خط يلفقر

 6-6.3ة سن

2017-2006

كاة يلذضر نسبت ئو ت ن يإلتحالي)

%42 -35

2016-2013

يلمضخ في أ عار يلحسمهرك

%1.5-4.5

2017-2013

حصت يلزريتت في يل اتج يلحذري يإلتحالي

%65-65

2017-2012

يلعحالت في يلزريتت نسبت ئو ت ن إتحالي يلعحالت)

%86.2-86.3

2015-2012

يألريضي يلصالذت لرزريتت نسبت ئو ت ن إتحالي ساحت يألريضي)

%1.8-1.6

2017-2012

يلعجز يلغقيئي

 350 000 – 200 000طن مري

2015-2012

يلسكاة يلق ن ذصروة ترى خد اي يلصرف يلصذي يأل ا ست

%16.2-17.6

2017-2012

صافي عدت ياللمذام بالحديرس يالبمديئست

%30-32

2016-2012

يلحشردوة ديخرسا

 1.1-1.35رسوة

2016-2012

يلسكاة يلصو السوة يلةتئوة*

 1.4-1رسوة

2015-2009

عدت يلمقزم يلوط ي يلحعمدت ويلذاد)

%26-25.3

2017-2014

عدت وء يلمغق ت يلذاد يلشا ل

%17.4-14.2

2015-2012

عدت وفساي يأل هاي لكل  100 000ولود حي)

732-791

* بحا في ذلك  308 700في كس سا و 255 600في يلسحن و 246 700في إثسوبسا .فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن .2017 .يلقرة يألفر قي :يلذالت في
يلصو ات ،ا و/أ ار .2017

-4

وتعاني يلصو ات ن ينعديم يأل ن يلغقيئي ويلمغقوي يلحز ن ع وقوع أز اي حادة دور ا ً في تقي يلحجات .وتشسر يلمقد ريي إلى
وفاة نذو  258 000شخص ن يلحجاتت في  .2011-2010وفي حسن تذس ت يألحويت تدر جسا ق تام  ،2012فقد أدى ضعف
يلمهطل في أربعت وي

ممالست إلى تانب نزوح يلسكاة بسبب يل زيع إلى تجدد أز ت يأل ن يلغقيئي في تام  2017يلشكل .)1

وت تص سف مو ط عدالي وء يلمغق ت يلذاد ،بصفت سمحرة ،ترى أنه حرج أكثر ن  15في يلحائت) في يلج وب يلغربي،
وخطسر  10-14في يلحائت) في يلشحات يلشرقي ،وضعسف  5-9في يلحائت) في يلشحات يلغربي.
الشكل  :1أعداد ا شخاص ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ال صنفين ف ال حلة ( 3ا ز ة) وال حلة ( 4حالة الطوارئ)
وفقا للتصنيف ال تكا ل ل احل ا ن الغ ائ 2017-2012 *،

* في يلحرحرت  3يألز ت) ويلحرحرت  4حالت يلطويرئ) وفقا لرمص سف يلحمكا ل لحريحل يأل ن يلغقيئي.
يلحصدر :وحدة تذرسل يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت يلمابعت لح ظحت يألغق ت ويلزريتت ،أتاد يلمذرسل يلحكمب يلقطري للب ا

في يلصو ات.

5
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ويلمفاوتاي بسن يلج سسن في يلصو ات ن بسن يألكبر وضوحا في يلعال  .فالصو ات ادس أ وأ برد أدي ًء ترى يلحسموى يلعالحي
ن حسث يلحساوية بسن يلج سسن )5 .و عمبر يلزويج يلحبكر ونقص يلمعرس ن يلعوي ل يلرئسسست يلمي تؤدي إلى وء يلمغق ت .ويلع ف
يلقائ ترى نوع يلج س مشر ،وقد أدى يل زيع إلى تفاق تقه يلحشكرت بشكل خطسر ،حسث قدّر أة  76في يلحائت ن يل اتسن ن
يلع ف يلقائ ترى نوع يلج س محوة إلى يلسكاة يلحشرد ن ديخرسا.

-6

)6

و ؤدي ضعف يلقدرة ترى تذصسل يلضريئب ،وضسق يلوتاء يلضر بي ،ونقص يألطر يلقانونست ويلم ظسحست ،وتدم سطرة
يلذكو ت بشكل كا ل ترى يألريضي إلى إتاقت تعبئت يإل ريديي ،حا جعل يلذكو ت تعمحد ترى يلحساتدة يألت بست .وكاة تدفق
يلحساتديي يإلنسانست ويإلنحائست حاثة تقر با يلشكل .)2
كية ف السنة)

الشكل  :2ال ساعدة اإل ائية ال س ية ال قد ة إلى الصو ال (ب ال ين الدوالرات ا
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* في يلحرحرت  3يألز ت) ويلحرحرت  4حالت يلطويرئ) وفقا لرمص سف يلحمكا ل لحريحل يأل ن يلغقيئي.
يلحصدر  :وحدة تذرسل يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت يلمابعت لح ظحت يألغق ت ويلزريتت ،أتاد يلمذرسل يلحكمب يلقطري للب ا

في يلصو ات.

حافظة الب ا
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يحموي حافظت الب ا

في يلصو ات لرفمرة  2017-2012ترى تحرست يلطويرئ  ،)2011-2012 200281ويلعحرست يلححمدة

لإلغاثت ويإلنعاش  ،)2013-2015 200443ويلعحرست يلححمدة لإلغاثت ويإلنعاش  .)2016-2018 200844وقا ت يلعحرساي
يلخاصت بدت ديئرة يأل

يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست ،وي مصةح يلب ست يأل ا ست لر قل و بادريي

يلحجحوتاي .ول تكن ت اك وثسقت ي مريتسجست قطر ت ر حست للب ا

في يلصو ات تغطي فمرة يلمقسس  .و عمزم الب ا

ساتدة

ا بسن  1.34و 3.58رسوة شخص في يلس ت ،وتو ا حثل ا بسن  11و 29في يلحائت ن يلسكاة .وتسح ت أنشطت يلحساتدة
يلغقيئست ويلمغقو ت يلعا ت ترى يلذافظت ،حسث شكرت  75في يلحائت ن يلحسمفسد ن يلحقرر ن .وترد خر طت و وتز لمطور حافظت
الب ا

في يلصو ات في يلشكرسن  3و .4وترقت تحرساي يلحكاتب يلقطر ت ساتحاي ن يلجهاي يلحانذت قدرتا
)7

 995 466 428دوالري أ ر كسا  50 -في يلحائت ن يلحبرغ يلحطروب وقدره  1,978,048,196دوالري أ ر كسا .وكانت أكبر
خحس تهاي انذت تي يلوال اي يلحمذدة يأل ر كست ،يلمي اتحت ب سبت  56في يلحائت ن إتحالي يلحبالغ يلويردة ،ويلححركت

 )5يي ييظييحييييت يلييمييعيييياوة ويلييميي ييحييسييييت فييي يلييحييسييييدية يالقييمصييييييييييادي .2014 .ييؤشييييييييير يلييحييؤ يييييييسيييييييييياي يالتييمييحيييياتييسييييت ويلييحسيييييييييياوية بييسيين يلييجيي سيييييييييسيين.
.https://www.oecd.org/dev/development-gender/BrochureSIGI2015-web.pdf
 )6كمب ت سييييسق يلشييييؤوة يإلنسييييانست .2017 .لحذت تا ت تن يالحمساتاي يإلنسييييانست في يلصييييو اتhttps://reliefweb.int/report/somalia/2017- .2017 ،
.somalia-humanitarian-needs-overview
 )7تقه تي يألرقام ويلحمطرباي يلخاصييييت بالفمرة  2017-2012ويلحسييييمحدة ن صييييت الب ا يلحؤ ييييسييييست إلحصيييياءيي يلحسيييياتحاي ،"FACTory" ،في 10
أبر ل/نسساة  .2018وتسمحد صت  FACToryبساناتها ن شبكت عرو اي يلب ا ونظا ه يلعالحي نظام ونجز).
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يلحمذدة ب سبت  10في يلحائت ،وألحانسا ب سبت  8في يلحائت ،وك دي ب سبت  5في يلحائت ،وص دوم يأل يلحمذدة يلحركزي لة مجابت
لذاالي يلطويرئ ب سبت  3في يلحائت.
-8

وتضح ت يلحكوناي يلحويضسعست يلرئسسست لذافظت الب ا

ا ري:

 يال معديد لذاالي يلطويرئ ويال مجابت لها :يلحساتدة يلغقيئست يلعا ت يلمي تسمهدف يلحجمحعاي يلحذرست يلحمضررة ن يلجفاف
ويل زيتاي ،ويلحشرد ن ديخرسا ويلعائد ن ،ويلحقد ت في شكل أغق ت وتذو ةي قائحت ترى يل قد ووتباي طبوخت سبقا؛
 يلمغق ت ويلصذت :بري ج يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت ،وبري ج يلمغق ت يلمكحسرست يلشا رت ،ويلدت لرذوي ل ويلحرضعاي ويلب اي
ن خةت خد اي صذت وتغق ت يألم ويلطفل ،ويلمويصل يلقي ذدث تغسسري يتمحاتسا و روكسا ،و"حويفز يلوالدة" لأل هاي
ن أتل يلوالدة تذت إشريف طبي ،ودت يألشخاص يلق ن مرقوة تةتا بحضاديي يلفسرو اي يلرتعست و/أو تةتا لرسل
تذت يلحريقبت يلحباشرة لفمرة قصسرة؛
 يأل ن يلغقيئي و بل يلعسش ويلقدرة ترى يلصحود :يلحساتدة يلغقيئست ن أتل إنشاء يألصوت ،ويلحساتدة يلغقيئست قابل
يلمدر ب ،ويلوتباي يلحدر ست ،بحا في ذلك يلذصص يلغقيئست يلح زلست لرب اي ،و شمر اي يألغق ت يلحذرست؛
 يلعحرساي يلخاصت  :تقد يلدت إلى ديئرة يأل

يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست ،وتطو ر يلب ست يأل ا ست،

وتوينب ت سسق يلعحل يإلنساني.
-9

كانت يإلشاريي إلى قضا ا يلحساوية بسن يلج سسن ذدودة في إطار تحرست يلطويرئ  200281ويلعحرست يلححمدة لإلغاثت ويإلنعاش
 200443ولك ها زيدي بشكل رذوظ في إطار يلعحرست يلححمدة لإلغاثت ويإلنعاش  ،200844يلمي تحت يلحويفقت ترسها بعد يلعحل
بسسا ت يلحساوية بسن يلج سسن في تام .2015
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الشكل  :3خ طة أ شطة الب ا

ف الصو ال

الصو ال
أنشطت الب ا

في تام

يلمغق ت ويإلغاثت و بل يلعسش وشبكاي يأل اة
يإلغاثت و بل يلعسش وشبكاي يأل اة
يلمغق ت ويإلغاثت
يإلغاثت و بل يلعسش
يإلغاثت فقط
ال وتد نشاط توز ع
يلحكمب يلقطري
كمب طقت

كمب فرتي
حضور الب ا
قسود كبسرة أ ام يلوصوت

joshua.mesa@wfp.org
www.wfp.org

SO_AdminCashFDPs_08012018_A4P
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الشكل  :4ل حة عا ة عن حافظة الب ا
2017

2016

تفاف

ذحد
فبري ر شباط
ذحد تولى يلرئا ت
تبد

تفشي يلكولسري
ويلذصبت

2015

2014

ف الصو ال2017-2012 ،
2013

أوت
أغسطس آب
حكو ت يتذاد ت في يلصو ات

حسن شسخ
بمحبر أ روت
ذحود تولى يلرئا ت أوت
ينمخاباي رئا ست في يلصو ات
ق تام

2012

تفاف
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تائ التقييم

ال واء ة والت وضع االست اتيج لالست اتيجية القط ة والحافظة القط ة للب ا
-10

قام الب ا  ،وفقا لحا تو ويرد في وثائق تحرساي يلطويرئ ويلعحرساي يلححمدة لإلغاثت ويإلنعاش ،بحويء ت ي مريتسجسمه وأنشطمه
ع يلسسا اي يلوط ست يلشا رت لرصو ات .وأقام الب ا

تةقاي تسدة ،لضحاة يالتسام بسن أنشطمه وبري جه وترك يلخاصت

بالوزيريي ترى سموى يلوال اي وترى يلحسموى يلوط ي .غسر أة تحق يلمعاوة تبا ن بشكل كبسر.
-11

وفي تام  ،2012قرر الب ا

عالجت تحرست يلمذوت ن يلحعونت يلغقيئست إلى يلحساتدة يلغقيئست تن طر ق تعز ز يلمغق ت،

وأنشطت يإلغاثت ،و بل يلعسش وشبكاي يأل اة يالتمحاتي ن خةت توفسر يلوتباي يلحدر ست .و ن خةت تحره كجزء ن شبكت
تعز ز يلمغق ت ،كاة الب ا

في وضع تسد لرغا ت لموفسر يلدت يلح ظ لمصحس وت فسق سا اي وبري ج يلمغق ت يلوط ست .وفي

قطاع يلمعرس  ،يلمزم الب ا

بم فسق تدخةي يلوتباي يلحدر ست باشرة ن خةت يلهساكل يلذكو ست في صو السر د وبونمر د .و عد

يلمعرس أولو ت وط ست رئسسست ولد ه يلقدرة ترى كسر يلسروكساي يلسربست بسن يألتسات .وفي تام  ،2012ل تكن يلوزيرة يلحسؤولت
تن يال معديد لألز اي ويال مجابت لها قد أنشئت إال ق وقت قر ب.
-12

وظرت يلذافظت ذيي صرت كبسرة باحمساتاي يلحسمفسد ن طويت يلفمرة يلحشحولت بالمقسس  .وأوضح يلحسمفسدوة تفضسره يلشد د
لرمذو ةي يلقائحت ترى يل قد ،وال سحا يل قد غسر يلحشروط ،ويلمي ذمه رونت أكبر في تربست يالحمساتاي يلحم وتت .غسر أنه
ل تكن ت اك إال أدلت ذدودة ترى يلمفر ق في يلبر جت حسب يلعحر ونوع يلج س ويلم وع فسحا مجاوز يلجهود يلمقرسد ت في
تدخةي يلمغق ت ويلمعرس  .كحا ل كن ت اك يتمحام ي مريتسجي كافٍ باحمساتاي يلحشرد ن ديخرسا في يلح اطق يلذضر ت في فمرة
ا بعد يلطويرئ.

-13

وقبل تام  ،2012تعرض يلحكمب يلقطري للب ا

لر قد بسبب تدم ينخريطه في ظو ت يأل

يلحمذدة وإديرة ي مجابمه في

حاالي يلطويرئ بشكل عزت .بعد ذلك ،حسّن يلحكمب يلقطري تةقمه بوكاالي يأل يلحمذدة يألخرى ،بحا في ذلك تن طر ق
إقا ت شريك اي وثسقت ع ظحت يأل يلحمذدة لرطفولت يلسونسسف) ووحدة تذرسل يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت يلمابعت لح ظحت يألغق ت
ويلزريتت لأل يلحمذدة.
-14

ويتمحد الب ا

نهجا بمكري لرشريكاي تن طر ق إضفاء يلطابع يلر حي ترى يلشريكاي يال مريتسجست ع ثةث ظحاي

غسر حكو ست :يلحجرس يلدينحركي لةتئسن ،ساتحا بالخبريي يلحمعرقت بحسائل يلعحر ويلحساوية بسن يلج سسن ويلذحا ت ويلم وع؛
و ظحت إنقاذ يلطفولت ،في جات يلمغق ت؛ و ظحت يلرؤ ت يلعالحست ،بشأة بل يلعسش وأنشطت رتا ت وتةج رضى فسروس
نقص يلح اتت يلبشر ت/يلسل .وخرص يلمقسس إلى أة تقي يل هج بدأ ذقق نمائج إ جابست.
-15

و ع ذلك ،ظرت ينقسا اي كبسرة بسن يلوكاالي يإلنسانست ويإلنحائست .أوال ،كاة ظر إلى خطت ب اء يلقدرة ترى يلصحود ترى أنها
بقسادة وكاالي يأل

يلحمذدة يلحع ست بالعحل يإلنساني أ ا ا ،وبالمالي ل تسد ترى نذو فعات يلفجوة يلمي تفصل بسن يلعحرسن

يإلنساني ويإلنحائي ترى يلحسموى يلسسا ي .ودتت وكاالي أخرى تابعت لأل

يلحمذدة إلى يتباع نهج أكثر شحوال إزيء ب اء

يلقدرة ترى يلصحود شحل يلوكاالي يلحع ست بالعحل يإلنحائي .ثانسا ،فسحا معرق بيطار يلذروت يلديئحت  -يلقي وضع لرحساتحت في
ب اء قدرة يلحشرد ن ديخرسا ترى يلصحود ودت إتادة توطس ه  -خرص فر ق يلمقسس إلى أنه ترى يلرغ ن تحل الب ا

ع

يلحشرد ن ديخرسا ويلعائد ن ودوره يلقسادي في تدخةي ب اء يلقدرة ترى يلصحود ،فر كن له إال رؤ ت ذدودة في بادرة يلذروت
يلديئحت ويلفر ق يلعا ل يلمابع لرفر ق يلقطري لأل يلحمذدة.
-16

)8

وكانت يالخمةفاي ويضذت في يلحويقف يال مريتسجست يلمي يتمحدتها يلجهاي يلحانذت ،حا تعل ن يلصعب ترى الب ا
يلوصوت إلى تويفق في يآلريء ع يلجهاي يلحانذت ويلمويؤم عها .وبوته تام ،أظهري يلجهاي يلحانذت إقباال مزي دي ترى
ي مخديم يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد في يلصو ات ورحبت بمذوت الب ا

إلى ي مخديم تقه يلطر قت ودت ب اء يلقدرة ترى

يلصحود ،ترى يلرغ ن يخمةف يل هج يلحفاتسحست ويلبري جست.

 )8في خطت يلم حست يلوط ست لرصييو ات  ،)2017-2019ل رد ذكر للب ا
.http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/som169866.pdf

بسن يلجهاي يلحع ست يلمي تسييه في إ جاد حروت ديئحت لحسيياتدة يلسييكاة في يلصييو ات.
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وبفضل يلدت يلحقدم ن الب ا  ،وفر نظام يلحجحوتاي صت هحت لرم سسق يلمشغسري ،ترى يلرغ
كح صت ت سسق ي مريتسجست .و ات الب ا

ن أنه كاة أقل فعالست

في تحرساي جحوتاي يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت ويلروتسمساي ن خةت توفسر

يلحوظفسن لشغل وظائف في يأل انت.
-18

ووضع الب ا

نفسه في وضع مسح له قسادة يال مجاباي لذاالي يلطويرئ يلغقيئست ويلمغقو ت يلذادة .و مويءم تقي يلدور ع
بحا في ذلك حضوره يلحسديني يلوي ع؛ وشبكمه يلوي عت ن يلشركاء يلحمعاونسن يلمي تسسر إشريك

يلحزي ا يل سبست للب ا

يلحجمحعاي يلحذرست وت فسق يلعحرساي؛ وقدريته يلمذرسرست يلقو ت؛ وخبرته وقدريته يلفر دة في جات إديرة ة ل يإل ديد .غسر أة
الب ا
-19

له دور أقل بروزي في دت يلمعافي وب اء يلقدرة ترى يلصحود.

وكانت يلذافظت يلقطر ت مويئحت بشكل تسد ع سا اي وي مريتسجساي الب ا
يإلنسانست ،حافظ الب ا

يلحؤ سست .ووفقا لسسا اته بشأة يلحبادئ

ترى يل زيتت يلعا ت و عى إلى يال مجابت لةحمساتاي بطر قت غسر تحسسز ت ،في يلح اطق يلمي كاة

سمطسع يلوصوت إلسها ،وحافظ ترى ي مقةله يلمشغسري.

ال وا ل الت أث ت على صنع الق ار االست اتيج وجودته
-20

تعاونت وحدة تذرسل تشاشت يألوضاع ور

خريئطها في يلحكمب يلقطري ع وحدة تذرسل يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت في جات

يلمقسسحاي .ويرتبط يال مهديف يلجغريفي لحساتدة الب ا

بشفافست ب مائج تقه يلمقسسحاي ،ن خةت خطط يال مجابت يلحسم دة إلى

يلمذرسل يلحو حي ،ويلعد د ن يلدري اي ويلمقسسحاي يألخرى ،بحا في ذلك تذرسل ببي لسوء يلمغق ت أتري في تام  .2015وبدأ
الب ا

في تقد تدر ب لمعز ز يلقدريي في جات تذرسل يأل ن يلغقيئي لرحوظفسن ترى سموى يلوال اي ولرشركاء في تام

 . 2013وبال ظر إلى أة تقي يلعحل ال زيت تار ا ،فية تةقاته بالجهود يألو ع نطاقا لب اء يلقدريي يلمي تجر ها وحدة تذرسل
يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت غسر ويضذت.
-21

ووضعت تحرست ص ع يلقرير في الب ا

بعسن يالتمبار يلويتب حالت يأل ن يلغقيئي ،ووال ت الب ا

و سا اته ،وأطر

يلسسا اي يلوط ست ،ويلشروط يلمي تضعها يلجهاي يلحانذت ،و سام يلذوكحت يلحمغسر .وكانت نوتست يلقسادة يلمي وفرتا فر ق
يإلديرة يلعرسا للب ا
-22

تا ة تا ا آخر في ص ع يلقرير يال مريتسجي.

وقد أثري تجارب الب ا

يلصعبت قبل جاتت تام  2011وخةلها ترى قرير يال مثحار بكثافت في تديبسر يال معديد بهدف

تج ب يلحجاتاي في يلحسمقبل .ويتمحدي جحوتت م وتت ن تديبسر إديرة يلحخاطر وتخفسف أثرتا ،بحا في ذلك سا ت صار ت
إلتريء رصد ادي لرعحرساي وإنشاء آلست لرشكاوى ويلمعرسقاي تمس بالفعالست و هولت يلوصوت إلسها ويلحمانت .ول م يإلبةغ تن
تحرساي تذو ل كبرى لرحساتدة يلغقيئست يلمي قد ها الب ا

خةت يلفمرة يلمي ترى تقسسحها.

أداء الحافظة و تائجها
-23

بس حا خرص يلمقسس تحو ا إلى وتود قدرة قو ت ترى يال مهديف يلجغريفي ،فقد كانت ت اك شويغل فسحا معرق با مهديف يأل ر
يلقائ ترى يلحجمحعاي يلحذرست ألنه ن يلحعروف أة يال مبعاد ويلمهحسش يالتمحاتسسن أثري ترى توز ع وإتادة توز ع يال مذقاقاي
في يلصو ات .وت تذد د ثغريي كبسرة في فه يلحريكز يل سبست لرحسمفسد ن ن يل ساء ويلب اي قابل يلرتات يألوالد في يلحجمحعاي
يلر فست ويلذضر ت ،ويالخمةفاي بسن يلحشرد ن ديخرسا يلق ن وصروي ؤخري ويلحقسحسن لفمريي أطوت في خسحاي و سموط اي
يلحشرد ن ديخرسا وحولها .ول عط يالتمحام يلكافي لمأثسر نظ يلعشائر و"يلذريس" ترى يال مبعاد يالتمحاتي ويلمهحسش ،حا
ؤثر ترى توز ع يال مذقاقاي في يلصو ات.

-24

)9

وت بوته تام تجاوز أتديف يل ويتج يلحقررة لل ساعدة الغ ائية ال ا ة يلشكل )5؛ ووصل ا نسبمه  55في يلحائت ن يلحساتدة
يلغقيئست يلمي قد ها الب ا

إلى يل ساء .وأصبذت يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد طر قت يلمذو ةي يلسائدة .وبس حا كاة الب ا

 " )9يلذريس" ت و طاء عس وة ذيتسا و قو وة بالمفاوض بسن يألشخاص يلحشرد ن ديخرسا وقطاع يلعحل يإلنسانيBryld, E., Kamau, C. and Sinigallia, .
;D. 2013. Gatekeepers in Mogadishu. Somalia Cash Consortium. http://www.cashlearning.org/downloads/1376766704.pdf
and Yarnell, M. and Thomas, A. 2017. On the edge of disaster: Somalis forced to flee drought and near famine conditions.
Refugees International.
https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/59a72c71f5e2319b70268cdc/1504128127041/2017+So
.malia+Report+Updated+Final.pdf
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بطسئا في يلبدي ت في ي مخديم يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد ،فقد زيد ي مخدي ه لها بشكل كبسر يتمباري ن تام  2016فصاتدي.
وبدأ يل قد ذل ذل تذو ةي يلقسائ في أويخر تام  ،2016وشكل ا قدر ب ذو  10في يلحائت ن يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد
في أكموبر/تشر ن يألوت .2016
الشكل  :5ال ستفيدون ن ال ساعدة الغ ائية ال ا ة الت

قد ها الب ا

ف الصو ال،

ا رقام الف لية قابل ال ق رة2017 – 2012 ،
2,000,000

300%

1,800,000
250%

1,600,000

200%

1,200,000
150%

تدد يلحسمفسد ن

يل سبت يلحئو ت لرفعري ن يلحقرر

1,400,000

1,000,000
800,000

100%

600,000
400,000

50%

200,000

0

0%
2017
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––
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وفي حسن و ع الب ا

تدر جسا نطام يلمغطست في اطق يلج وب يلو طى ،في أويخر تام  ،2017فقد ي محري يلشويغل

يأل ست في عه ن يلوصوت إلى  600 000شخص ص فسن ترى أنه عانوة ن ينعديم يأل ن يلغقيئي يلشد د .وفي حسن كانت
يلمقار ر تن حصائل يأل ن يلغقيئي لرحساتدة يلغقيئست يلعا ت غسر مسقت لرفمرة ن تام  2012إلى تام  ،2014فقد كانت
يلمذس اي ويضذت في درتاي يلم وع يلغقيئي يلجدوت  )2ودرتاي ي مهةك يألغق ت يلجدوت  )3يبمديء ن تام  2015فصاتدي.
وترى خةف تام  ،2011أرتع إلى الب ا

فضل قبوت تو يلقسام بدور ه في ع يلحجاتت في تام  .2017وفي حسن حكن

يلقوت إة سمو اي يلصد اي في تا ي  2011و 2017كانت حاثرت ،فر كن ت اك أي دلسل ترى حدوث وفساي كثسرة في تام
.2017
الجدول  :2توسط درجات التنوع الغ ائ ف الصو ال ف إطار الهدف االست اتيج  1للب ا 2017-2014 ،
2014
قي ة
ا ساس

2015

ال تاب ة

قي ة
ا ساس

2016

ال تاب ة

قي ة
ا ساس

2017

ال تاب ة

قي ة
ا ساس

ال تاب ة

تحسع يأل ر

5.6

5.6

3.2

4.8

3.99

4.46

3.57

4.33

يأل ر يلمي ترأ ها ي رأة

5.1

5.7

2.9

4.7

3.82

4.6

3.60

3.87

يأل ر يلمي رأ ها رتل

4.8

5.8

3.2

4.9

4.07

4.43

3.50

4.47
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ة ف الصو ال ف إطار ا هداف االست اتيجية  3 -1للب ا *2017-2012 ،

الجدول  :3درجات استهالك ا

سبة ئو ة ن ا س
الهدف
االست اتيج

درجة استهالك
ة
ا

2012

2015

2013

2017

2016

قي ة
ا ساس

قي ة
ا ساس

قي ة
ا ساس

قي ة
ا ساس

ال تاب ة

قي ة
ا ساس

ال تاب ة

ال تاب ة

ال تاب ة

ال تاب ة

46.2

11.3

56.6

13.8

29

1

ض يفة

8

9

ال ت طبق

10

87.5

13.1

34.9

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

1

قبولة

56

69

ال ت طبق

76

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

18.9

ل برغ
ت ها

30.4

1

حد ة

36

22

ال ت طبق

14

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

34.8

14.5

2

حد ة

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

18

26.35

34.8

2

ض يفة

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

40.3

22.16

34.2

3

حد ة

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

24.5

26.6

20.4

30.3

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

3

ض يفة

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

30.3

34

48.1

24.24

ل برغ
ت ها

ل برغ
ت ها

* يتمبري بساناي درتاي ي مهةك يألغق ت يلحماحت غسر كا رت وغسر مسقت طويت فمرة يلمقسس  .ول تمويفر بساناي تن إتحالي درتاي ي مهةك يألغق ت في تام  ،2014ولكن ت يإلبةغ
تن درتاي وزتت حسب نوع يلج س :في إطار يلهدف يال مريتسجي  ،1كانت نسبت قسحت يأل اس لأل ر يلمي ترأ ها يل ساء وذيي يألديء يلضعسف  1.6في يلحائت وبقسحت مابعت نسبمها
 1.58في يلحائت؛ وكانت نسبت قسحت يأل اس لأل ر يلمي رأ ها يلرتات وذيي يألديء يلضعسف  9.4في يلحائت وبقسحت مابعت نسبمها  5.38في يلحائت؛ وفي إطار يلهدف يال مريتسجي  ،3كانت
نسبت قسحت يأل اس لأل ر يلمي ترأ ها يل ساء وذيي يألديء يلضعسف  3.2في يلحائت وبقسحت مابعت نسبمها صفر؛ وكانت نسبت قسحت يأل اس لأل ر يلمي رأ ها يلرتات وذيي يألديء يلضعسف
 13.3في يلحائت وبقسحت مابعت نسبمها  12.53في يلحائت.
تمباي درتاي ي مهةك يألغق ت :ضعسفت = 21-0؛ حد ت = 35-21.5؛ قبولت => .35
يلحصادر :يلمقار ر يلحوحدة تن يلحشروتاي في الب ا

-26

لرفمرة .2017-2012

يلمغق ت ويلصذت :ت تجاوز يألتديف يلحمعرقت بالحسمفسد ن ن يلمغق ت يلمكحسرست يلحسمهدفت في يألتويم  2012و 2016و،2017
ولكن كانت يل مائج دوة يألتديف في يلس ويي يألخرى بسبب تغسر يالحمساتاي وقسود يلوصوت يلشكل  .)6وكانت توز عاي
يلمغق ت يلمكحسرست يلشا رت إ ا قر بت ن يألتديف أو تجاوزتها بكثسر يلشكل  .)7وتقربت أتديد يلحسمفسد ن ن يلمويصل يلقي ذدث
تغسسري يتمحاتسا و روكسا و ن يلحريكز يلحع ست بصذت وتغق ت يألم ويلطفل ،ولك ها كانت قر بت ن يألتديف في عظ يلس ويي.
ول صل يلدت يلحقدم إلى مرقي يلعةج بحضاديي يلفسرو اي يلرتعست و/أو تةج يلسل تذت يلحريقبت يلحباشرة لفمرة قصسرة
إلى يألتديف إال في تام  ،2012ث ينخفض تدر جسا بسبب قسود يلمحو ل.
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الشكل  :6ال ستفيدون ن التغ ة التك يلية ال ستهدفة،

الشكل  :7ال ستفيدون ن التغ ة التك يلية الشا لة،

ا عداد الف لية قابل ال ق رة2017-2012 ،

ا عداد الف لية قابل ال ق رة2017-2012 ،
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يلحصادر :يلمقار ر يلحوحدة تن يلحشروتاي في الب ا
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200%
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لرفمرة .2017-2012
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يلحصادر :يلمقار ر يلحوحدة تن يلحشروتاي في الب ا

2012

لرفمرة .2017-2012

وحققت حصائل يلمغق ت تحو ا يألتديف يلحمعرقت بحعدالي يلمغطست ويلمعافي وتدم ترقي يلحساتدة ويلوفساي .وحقق برنا ج يلمغق ت
يلمكحسرست يلحسمهدفت يلحعا سر يلدنسا في جات يال مجابت لركويرث " فسر" لألديء في يال مجابت يإلنسانست في تحسع يلحؤشريي
يلرئسسست يلجدوت  )10 .)4وزيدي تغطست توز عاي يلمغق ت يلمكحسرست يلشا رت بشكل كبسر ن  20إلى  81.3في يلحائت بسن تا ي
 2014و ،2017وحصل  100في يلحائت ن يلحسمفسد ن ترى توز عاي كافست في تام  2016بسبب تذسسن إ كانست يلوصوت.
غسر أة عدالي تغطست يلمدخةي يلحمعرقت بصذت وتغق ت يألم ويلطفل كانت خفضت وأقل با محرير ن تدف الب ا

يلقيتي

يلبالغ  70في يلحائت.
الجدول  :4حصائل ب ا
دل التغطية
 75.2-48.4في يلحائت قابل تدف
الب ا يلبالغ  50في يلحائت

-28

دل الت اف
تجاوز تمبت فسر
يلبالغت  75في يلحائت

التغ ة التك يلية ال ستهدفة2017-2014 ،
دل عدم تلق ال ساعدة
تذقسق تمبت فسر يلبالغت أقل
ن  15في يلحائت

دل الوفيات
 1-0في يلحائت قابل تدف الب ا
يلبالغ أقل ن  15في يلحائت

وت اك أدلت مفرقت تفسد بأة يلذصت يلغقيئست يلحقد ت كذافز لحرة ويحدة أدي إلى ز ادة تدد يل ساء ويلب اي يلرويتي قتبن إلى
يلحريكز يلصذست لروالدة .وترى يلرغ ن يإل ديديي يلغقيئست غسر يلحمسقت ،فقد حقق تةج رضى يلسل تذت يلحريقبت يلحباشرة
لفمرة قصسرة يلق ن مرقوة حصصا غقيئست نجاحا كبسري في يلعةج وكانت عدالي يلمعافي بالمغق ت رتفعت .و ن بسن يلحرضى
يلقي عالجوة بحضاديي يلفسرو اي يلرتعست ،كانت عدالي يلمعافي بالمغق ت رتفعت ب فس يلقدر حمى تام  ،2015ت د ا
يرتفعت عدالي يلمخرف تن يلعةج يرتفاتا كبسري بسبب نقص يألغق ت يلحماحت لهقي يل شاط.

-29

تدد يلحسمفسد ن

يل سبت يلحئو ت لرفعري قابل يلحقرر

400%

350,000

350,000

ال ساعدة الغ ائية ن أجل إ شاء ا صول .تجاوزي أتديد يلحسمفسد ن ن أنشطت يلحساتدة يلغقيئست ن أتل إنشاء يألصوت
يلهدف في تا ي  2012و ،2013وظرت قر بت ن يلهدف في  ،2016-2015وينخفضت ينخفاضا كبسري في تام  2017يلشكل
 )8ألة يلجهاي يلحانذت خصصت ساتحاتها ألنشطت يلطويرئ .وكانت قدرة الب ا

ترى إنشاء أو إتادة تأتسل أصوت بل

يلعسش مفاوتت.

 )10شييييييييييروع ييييييييييفييييسيييير .2011 .كييييمييييسييييب ييييييييييفييييسيييير :يلييييحييييسييييثييييام يإلنسييييييييييانييييي ويلييييحييييعييييا ييييسيييير يلييييدنييييسييييا فييييي يال ييييييييييمييييجييييابييييت يإلنسييييييييييانييييسييييت.
http://www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=English&category=22&subcat-22=23&subcat.29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
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الشكل  :8ال شاركون ف ال ساعدة الغ ائية ن أجل إ شاء ا صول ،ا عداد ال ق رة قابل الف لية*2017-2012 ،
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يلحصادر :يلمقار ر يلحوحدة تن يلحشروتاي في الب ا
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تدد يلحسمفسد ن

يل سبت يلحئو ت لرفعري قابل يلحقرر

500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

لرفمرة .2017-2012

وتركزي أنشطت يلمدر ب قابل يألغق ت بشكل كبسر في يلح اطق يلذضر ت وت تكسسفها الحمساتاي يلحشرديي ويلحشرد ن يلباحثسن
تن يكمساب هاريي تد دة لرعحل وت حست يلحشروتاي يلصغسرة .ول تذقق أنشطت يلمعافي أتديف يلمذسس اي في درتاي ي مهةك
يألغق ت ،ودرتاي يلم وع يلغقيئي ،ودرتاي ؤشر ي مريتسجست يلمصدي يلجدوت  .)5غسر أنه بال ظر إلى أة يلبساناي ذيي يلصرت
غسر كا رت ،وتأثري بالحمغسريي يألو ع نطاقا ول م يإلبةغ ت ها با محرير إال ن تام  ،2016فحن غسر يلحؤكد ا إذي كانت
أتديف حصائل الب ا

ةئحت لرسسام .وال حكن تقد ر تودة يألصوت يلمي ت إنشاؤتا ويلمدر ب يلحقدم ن خةت يلحساتدة

يلغقيئست ن أتل إنشاء يألصوت ويلحساتدة يلغقيئست قابل يلمدر ب تن طر ق يلمقسس .
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الجدول  :5حصائل ا شطة ال ت لقة بإ اش سبل ال يش والقدرة على الص ود
2014
توسط درجات التنوع الغ ائ ف
ب ا

2015

2016

2017

واقع ال ساعدة الغ ائية ن أجل إ شاء ا صول/ال ساعدة الغ ائية قابل التدر ب

اإل اش

تحسع يأل ر

ل برغ ت ها

ل برغ ت ها

4.6

4.8

يأل ر يلمي ترأ ها يل ساء

ل برغ ت ها

ل برغ ت ها

4.2

4.4

يأل ر يلمي رأ ها يلرتات

ل برغ ت ها

ل برغ ت ها

4.7

4.9

ب ا

القدرة على الص ود ( يدو ،وتو د  ،وباري)

تحسع يأل ر

ل برغ ت ها

4.2

4.2

ل برغ ت ها

يأل ر يلمي ترأ ها يل ساء

5.72

3.9

4.9

ل برغ ت ها

يأل ر يلمي رأ ها يلرتات

6

4.3

4.1

ل برغ ت ها

توسط درجات اس تهالك ا
ب ا

واقع ال ساعدة الغ ائية ن أجل إ شاء ا صول/ال ساعدة الغ ائية قابل التدر ب

ة السنو ة ف

اإل اش (ال قاط ات "ا خ ى")

النسبة ال ئو ة لألس ذات ا داء الض يف

لم ُبلغ عنها

لم ُبلغ عنها

26.4

14.5

يل سبت يلحئو ت لأل ر يلمي ترأ ها يل ساء وذيي يألديء يلضعسف

ل برغ ت ها

ل برغ ت ها

24

18.5

يل سبت يلحئو ت لأل ر يلمي رأ ها يلرتات وذيي يألديء يلضعسف

ل برغ ت ها

ل برغ ت ها

27.3

13.1

يل سبت يلحئو ت لأل ر ذيي يألديء يلضعسف

ل برغ ت ها

ل برغ ت ها

22.2

34.8

يل سبت يلحئو ت لأل ر يلمي ترأ ها يل ساء وذيي يألديء يلضعسف

ل برغ ت ها

ل برغ ت ها

30.8

49.7

يل سبت يلحئو ت لأل ر يلمي رأ ها يلرتات وذيي يألديء يلضعسف

ل برغ ت ها

ل برغ ت ها

18.6

30.9

ب ا

القدرة على الص ود ( يدو ،وتو د  ،وباري)

يل سبت يلحئو ت لأل ر ذيي يألديء يلضعسف

ل برغ ت ها

26.6

30.3

ل برغ ت ها

يل سبت يلحئو ت لأل ر يلمي ترأ ها يل ساء وذيي يألديء يلضعسف

29.8

30

24

ل برغ ت ها

يل سبت يلحئو ت لأل ر يلمي رأ ها يلرتات وذيي يألديء يلضعسف

35.6

17.6

31.2

ل برغ ت ها

يل سبت يلحئو ت لأل ر ذيي يألديء يلضعسف

ل برغ ت ها

34

24.2

ل برغ ت ها

يل سبت يلحئو ت لأل ر يلمي ترأ ها يل ساء وذيي يألديء يلضعسف

0

49.5

8

ل برغ ت ها

يل سبت يلحئو ت لأل ر يلمي رأ ها يلرتات وذيي يألديء يلضعسف

12.53

28.1

26.6

ل برغ ت ها

توسط ؤش است اتيجية التصدي السنوي ف
ب ا

واقع ال ساعدة الغ ائية ن أجل إ شاء ا صول/ال ساعدة الغ ائية قابل التدر ب

القدرة على الص ود ( يدو ،وتو د  ،وباري)

يل سبت يلحئو ت لأل ر ذيي يلحؤشر يلح خفض/يلحسمقر ي م فاد يألصوت)

ال ت طبق

35.5

56.6

ل برغ ت ها

يل سبت يلحئو ت لأل ر ذيي يلحؤشر يلح خفض/يلحسمقر يألغق ت)

43.7

13.2

19.6

ل برغ ت ها

* تشسر يلحربعاي يلحظررت بالروة يلر ادي يلديكن إلى أة يألتديف تذققت ،وبالروة يلر ادي يلفاتح إلى أة يألتديف ل تمذقق.
يلحصدر :يلمقار ر يلحوحدة تن يلحشروتاي في الب ا
في تا ي .2013 2012
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و م تخطسط وت فسق ب ا

لرفمرة  2017-2012وبساناي يلحكاتب يلقطر ت .وال توتد بساناي تن تقه يلذصائل

الوجبات ال درسية للب ا

يلوتباي يلحدر ست يلمابع للب ا

لحعالجت يأل ن يلغقيئي ولسس لمذقسق أتديف تعرسحست .فقد تجاوز برنا ج

ب جاح أتديد يلحسمفسد ن يلحسمهدفسن في تحسع يلس ويي ا تدي في تا ي  2014و،2017

ت د ا كانت ت اك قسود ترى يلحويرد يلشكل  .)9وأشاري يلحديرس إلى أنها تفضل تزو دتا بالقسائ ولسس يألغق ت يلعس ست نظري
ألة رت يلسرع ل ترب ديئحا يلمفضسةي يلحذرست .ول تكن ت اك إال أدلت قرسرت ترى يآلثار يإل جابست لروتباي يلحدر ست ترى يأل ن
يلغقيئي ،ولكن زيد ي مبقاء يلب اي ويألوالد وحضورت يلعام ،كحا تذس ت يلذصائل يلمعرسحست .ول ؤثر تعرسق يلذصص يلغقيئست
يلح زلست في تام  2017تأثسري كبسري ترى حضور يلب اي.
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لية قابل ال ق رة2017-2012 ،
عداد الف
ستفيدونال ندرسية ،ا
الشكل  :9ال ستفيدون الن الوجبات
درسية
الوجبات ال
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يل سبت يلحئو ت لرفعري قابل يلحقرر
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لرفمرة .2017-2012

يلحصادر :يلمقار ر يلحوحدة تن يلحشروتاي للب ا

الجدول  : 6حصائل ب ا

2014

2012

الوجبات ال درسية ف ال دارس االبتدائية الت تحصل على ساعدة ن الب ا
2012

2013

2014

2015

2016

2017

يلمغسر في عدت ياللمذام بالحديرس يالبمديئست يلمي
)%
تذصل ترى ساتدة ن الب ا

ال طبق

ال طبق

6.1

13.3

1.3

0.34

يلمغسر في عدت ياللمذام بسن يألوالد (%

ال طبق

ال طبق

7.2

13.1

0.9

0.34

يلمغسر في عدت ياللمذام بسن يلب اي (%

ال طبق

ال طبق

4.9

13.5

1.7

0.34

عدت يال مبقاء في يلحديرس يالبمديئست يلمي تذصل
)%
ترى ساتدة ن الب ا

94.5

95.2

97

ل برغ ت ه

99

95.00

عدت يال مبقاء بسن يألوالد (%

94.5

95.2

97

ل برغ ت ه

98.5

95.00

عدت يال مبقاء بسن يلب اي (%

94.4

95.5

97

ل برغ ت ه

99.7

94.50

0.81

0.8

1.1

0.8

0.8

0.81

يل سبت بسن يلج سسن لرب اي ويألوالد يلحرمذقسن
بالحديرس يلمي تذصل ترى ساتدة ن الب ا

* تشسر يلحربعاي يلحظررت بالروة يلر ادي يلديكن إلى أة يألتديف تذققت ،وبالروة يلر ادي يلفاتح إلى أة يألتديف ل تمذقق.
يلحصادر :يلمقار ر يلحوحدة تن يلحشروتاي في الب ا

-32

لرفمرة .2017-2012

وفسحا بسن تا ي  2013و ،2016ت شريء ا جحوته  5 700طن ن يلذبوب ن خةت أ روب يلشريء يلحذري ديخل يلبرد
يلشكل .)10
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الشكل  :10ال شت ات ال حلية ( 2016-2013بالطن ال ت ي سنو ا)
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يلحصادر :يلمقار ر يلحوحدة تن يلحشروتاي للب ا

-33

2014

2013

لرفمرة .2016-2013

وحققت ديئرة يأل يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست يألتديف يلحمعرقت بيتةء يلحوظفسن وتحرساي يإلتةء يلطبي
ويأل ي وحركت يلبضائع يلخفسفت .وزيد يلطرب ترى يلخد اي يلجو ت في تام  2017بسبب تصاتد أنشطت يإلغاثت .وبال سبت
لرخد اي يلحشمركت ،كاة يإلبةغ ترى سموى يل ويتج ولسس يلذصائل ،ولكن يلمقسس أكد أة ديئرة يأل

يلحمذدة لخد اي يل قل

يلجوي لرحساتدة يإلنسانست ي مجابت بسرتت وكفاءة و رونت لةحمساتاي يلحمغسرة بسرتت لرحجمحع يإلنساني.
-34

و ات الب ا

في ت حست يلب ست يأل ا ست يلروتسمست في يلصو ات تن طر ق يال مثحار في إتادة تأتسل يلحوينئ وتعز ز قدريي

وظفي يلحوينئ .وتشسر يألدلت يلحمفرقت إلى وتود آثار يقمصاد ت إ جابست ،وتو سع فرص يلسوم في كل ن يلمجارة يلوط ست
ويلدولست .غسر أة رصد يلذصائل يلحمعرقت بب اء يلقدريي أو يإلبةغ ت ها كاة ضعسفا.
-35

ولوحظت رويبط قرسرت بسن يلمدخةي يلحمعرقت بذاالي يلطويرئ ،ويلمغق ت ،وإنعاش بل يلعسش ،ويلقدرة ترى يلصحود ،ويلمغق ت
يلحدر ست .غسر أة بدء تطبسق نظام كوب ،يلقي شمحل ترى رفق توز ع " معدد يلذويفظ" وفر آلست بمكرة إلد اج تسرس
يلمذو ةي ويلخد اي في سموى يأل ر.

-36

يلكفاءة .عى يلحكمب يلقطري إلى يلسسطرة ترى يلمكالسف ن خةت بادريي خمرفت بحا في ذلك يلذد ن يلمأخسريي وغري اي
يلمأخسر في يلحوينئ ن خةت يال مثحاريي في يلب ست يأل ا ست لرحوينئ وقدريي يلح اولت؛ ويلمرتسباي يإلقرسحست لمقا
بشأة ي مخديم ركز يلخد اي يلروتسمست في بربرة؛ وتوحسد أنشطت يلمغق ت للب ا

يلمكالسف

في يلحريكز يلحع ست بصذت وتغق ت يألم

ويلطفل؛ وإنشاء جل وحسد لرذد ن يلمديخل في يال مهديف .ويتمحد يخمسار يلحكمب يلقطري لرطر قت يتمحادي كبسري ترى
يالتمباريي يل وتست .وترى يلرغ

ن أة تذرسةي ألفا  )11لحعظ يلموز عاي يلحقررة تشسر إلى ز ادة كفاءة يلمكالسف لرحساتدة

يلغقيئست يلعس ست ،فية ريتاة توقسمها وأتحست تربسمها لمفضسةي يلحسمفسد ن قد أدي بشكل مزي د إلى تفضسل يلمذو ةي يلقائحت
ترى يل قد قارنت بموز عاي يألغق ت يلعس ست.
-37

وقد أدى ي مخديم رفق يإلديرة يلشا رت لرسرع و قره رو ا إلى تقرسص هل يلمسرس ب سبت  62في يلحائت .وقد بدأ تسجسل تحاتي
لرحسمفسد ن ،وتوز ع بطاقاي نظام كوب وتزو د تجار يلمجزئت بأتهزة نقاط يلبسع في تام  ،2015و سر يال مجابت يلسر عت
ألز ت تام  .2017وقد تعززي يلقدرة ترى يال مجابت يلسر عت أكثر ن ذلك بالمذوت يال مريتسجي إلى يلمذو ةي يلقائحت ترى
يل قد ،حا قرل يلوقت يلحسمغرم ن تأكسد يلحساتحت وحمى إر ات يلحساتدة ب سبت  50في يلحائت تقر با قارنت بالحساتدة يلغقيئست
يلعس ست.

 )11تذرسةي ألفا تقسس كفاءة تكالسف طر قت يلحسييييييياتدة يلغقيئست https://www.wfp.org/content/2017-wfp-and-social-protection-somalia-case-
.study
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يال مدي ت .إة يلعحل يلحمعرق بد ج يلخد اي يلمي قد ها الب ا

ع ترك يلمي تقد ها يلسونسسف ،وتوحسدتا في يلحريكز يلحع ست

بصذت وتغق ت يلألم ويلطفل ،إلى تانب ب اء قدريي وزيريي يلصذت يالتذاد ت ووزيريي يلصذت في حكو اي يلوال ايّ ،كن
ن يتباع نهج أكثر ي مدي ت لموفسر خد اي يلمغق ت .و ع تسرس إديرة يلحوينئ يلرئسسست لحشغري يلقطاع يلخاص ،ن يلحرتح أة
تسمحر يلمذسس اي في يلب ست يلمذمست لرحوينئ.
-39

و مخق يلشركاء يلوط سوة خطويي أولست نذو إنشاء شبكت أ اة يتمحاتست وط ست .وشحرت يلحساتحاي يلها ت للب ا

إثباي

تدوى إنشاء نظام وط ي إلثباي يلهو ت يلشخصست باال مدالت يلبسولوتي وربطه بسجل وحسد لرحسمفسد ن وتدخةي يلوكالت
يلوط ست .و ن خةت يلفر ق يلعا ل يلفرتي يلحع ي بالذحا ت يالتمحاتست ،بدأ الب ا

ويلسونسسف أ ضا في يلعحل ع وزيرة

يلمخطسط ويال مثحار ويلم حست يالقمصاد ت ترى وضع إطار لرسسا اي بالمعاوة ع يلذكو ت يالتذاد ت وحكو اي يلوال اي .كحا
بدأ يلعحل ترى تذد د يال مريتسجساي لروصوت إلى أكثر يلسكاة ضعفا؛ وإنشاء صت معددة يلوكاالي لرمسجسل وتسرس يلحساتدة
ترى يلصعسد يلوط ي؛ وتعز ز قدريي يلشركاء يلذكو سسن ،بحا في ذلك قدريته ترى إتديد وي مخديم ؤشريي يلذحا ت
يالتمحاتست يلحرتبطت بغا اي أتديف يلم حست يلحسمدي ت.
-40

وت اك أدلت قرسرت ترى إ هام أنشطت الب ا

)12

في إتادة ب اء بل يلعسش بعد يلكويرث ن خةت يلفويئد يلحسمحرة ن يألصوت

يلمي ت إنشاؤتا وز ادة فرص يلعحل ،أو ب اء يلقدرة ترى يلصحود أ ام يلصد اي يلحسمقبرست ويلذد ن يلحخاطر .وقد أدى
الب ا  ،ع ظحت يألغق ت ويلزريتت ويلسونسسف ،دوري بارزي في صساغت نهج ي مريتسجي ع إدخات ي مريتسجست شمركت
بشأة يلقدرة ترى يلصحود ،ولكن ل تذقق يال مريتسجست يبمكاري بري جسا بسبب ينخفاض ينخريط الب ا

في بل يلعسش يلر فست

وينخفاض يلذضور يلحسديني لح ظحت يألغق ت ويلزريتت وألة يال مريتسجست كانت نسخت فضفاضت ن أنشطت أتسدي صساغمها
ويخمرطت أ ا ا بأنشطمها ذيي يلصرت بالحساتدة يلغقيئست ن أتل إنشاء يألصوت.
-41

وظرت أوته تدم يلحساوية بسن يلج سسن تحثل شاغة كبسري في يلصو ات .و ع ذلك ،كانت قدرة يلحوظفسن و سؤولسمه تن
عالجت يلقضا ا يلج سانست ذدودة وكاة ت اك تأخر ويضح في تفعسل أحدث سا ت للب ا

بشأة يلحساوية بسن يلج سسن .و ا

زيلت قدرة يلحوظفسن ترى يل ظر في يلقضا ا يلج سانست و عالجمها ذدودة إلى حد ا ،ول سمغل يلدت يلححكن ن يلحكمب
يإلقرسحي في تقي يلحجات في بعض يألحساة .وقد فاتت فرص إتديد تذرسل أكثر تحقا لرد ا ساي يلج سانست ترى سموى يأل رة
ويلحجمحعاي يلحذرست ،ولةنخريط بشكل كا ل ع بادريي يأل يلحمذدة يألخرى في تقي يلحجات.
-42

وترى يلرغ

ن سا اي الب ا

يلحذددة تسدي لذحا ت يلبساناي ويلخصوصست ،ال تزيت ت اك شكوك قائحت بشأة تطبسق تقه

يلسسا اي في يلحسدية ت د ت اوت يلبساناي يلذسا ت ثل يلقسا اي باال مدالت يلبسولوتي  -أرقام يلهويتف ويلصور يلشخصست
وبصحاي يألصابع  -وفسحا معرق بحسألت يلحويفقت يلحسم سرة لرحسمفسد ن ترى ي مخديم يلبساناي يلخاصت به ويلصعوباي في إديرة
يالكمظاظ ت د ويقع يلمسجسل و ويقع صرف يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد وز ادتها .ول جر تذرسل كاة ن يلحقرر يالضطةع
به التمباريي يلذحا ت فسحا معرق بم فسق نظام كوب بسبب يألولو اي يلحم افست ويلشويغل يأل ست .وال تشسر يلحبادئ يلموتسهست
ل ظام كوب لعام  2016يلحمصرت بالذحا ت إلى أي شويغل بشأة يلذحا ت .كحا أة دى عرفت يلشركاء وفهحه لسسا اي الب ا
فسحا معرق بهو اي يلحسمفسد ن و عرو اته ل كن ويضذا أ ضا.
-43

يلرصد ويلمقسس  .كانت ت اك فجويي كبسرة في يلبساناي ونقاط ضعف في نظام يلرصد ويلمقسس يلخاص بالحكمب يلقطري خةت
يلجزء يألوت ن يلفمرة يلمي ت تقسسحها .وتحت صساغت ي مريتسجست بشأة يلرصد ويلمقسس في تام  2014وتذسن نطام يلرصد
يلةحق لرموز ع ع بدء تطبسق يلرصد ويلحسوحاي بالهاتف ن قبل أطريف ثالثت .ونمسجت لقلك ،تذسن يإلبةغ تن يلذصائل
ق تام  ، 2015ترى يلرغ

ن أة ت اك تذد اي ال تزيت قائحت ،بحا في ذلك لحعرفت يل مائج يلحمعرقت بب اء يلقدريي .وقد أدى

تطبسق يلخط يلساخن لرشكاوى إلى إقا ت درتت ن يلحساءلت أ ام يلسكاة يلحمضرر ن .وفي تام  ،2017ت تعز ز نظ يلرصد
ويإلبةغ ن خةت إدخات لوحت عرو اي رقحست تجحع يلحعرو اي ن نظام كوب وتذرسل تشاشت يألوضاع ور
بالهويتف يلحم قرت ونظ بساناي الب ا

 )12الب ا  .2017 .الب ا
.somalia-case-study

خريئطها

يألخرى.

ويلذحا ت يالتمحاتست :دري يييييييت حالت يلصيييييييو اتhttps://www.wfp.org/content/2017-wfp-and-social-protection- .
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االستنتاجات
-44

بال ظر إلى يلظروف يلحعقدة ويلصعبت في يلصو ات ،وضع الب ا

نفسه في وضع ي مريتسجي تسد لمربست يحمساتاي يلسكاة.

غسر أة تحق يلمعاوة ويالتسام ع يلشركاء يخمرف يخمةفا كبسري ،وقسد بشكل كبسر فرص يال مفادة ن أوته يلمآزر يلديخرست
ويلخارتست.
-45

وكانت أتحست يلذافظت وفعالسمها تالست لرغا ت .وخةت يلجزء يألخسر ن يلفمرة يلمي ترى تقسسحها ،أظهر الب ا

قدرة تائرت

ترى يال مجابت بفعالست وترى نطام وي ع لذاالي يلطويرئ يلذادة في يلصو ات .ونمسجت لقلك ،حكن إرتاع يلفضل إلسه في
تقد

ساتحت رئسسست لح ع حدوث جاتت في تام  .2017و عمبر ذلك إنجازي كبسري وتذس ا تائة قارنت بالقصور في يال مجابت

لرحجاتت يلسابقت يلمي وقعت في تام .2011
-46

وي م د كوة يال معديد لذاالي يلطويرئ ويال مجابت لها إلى يلحزي ا يل سبست يأل ا ست يلمي محمع بها الب ا

ترى يلحسمو سن

يلحؤ سي ويلقطري ،بحا في ذلك حضوره يلحسديني يلقوي ،وشبكمه يلوي عت ن يلشركاء يلحمعاونسن ،وقدريته يلمذرسرست يلقو ت
وقدريته يلحثبمت في إديرة ة ل يإل ديد .وباإلضافت إلى يلب اء ترى تقه يأل س ،كاة لدى قسادة يلحكاتب يلقطر ت يلبصسرة
لة مثحار في تديبسر يال معديد يلحبمكرة .وقد ثبت أة يلمسجسل يلحسبق لرحسمفسد ن ،إلى تانب إنشاء يلب ست يأل ا ست ويالتفاقاي
يلةز ت ل شر يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد ترى نطام وي ع ،أ ر بالغ يألتحست لمعبئت يلحساتدة في حس ه ت د تدتور حالت يأل ن
يلغقيئي .وباإلضافت إلى ذلكّ ،كن نظام يلمسجسل باال مدالت يلبسولوتي ،بالمزي ن ع تعز ز نظ يلرصد ،ن إنشاء وي مدي ت
إديرة قو ت لرحخاطر ووضع ضحاناي لحكافذت يالحمسات ويلفساد يلحذمحرسن.
-47

و ع ذلك ،ظل ي مهديف يلحساتدة يلغقيئست يلعا ت حثل تذد ا ،ع يلذاتت إلى ضحاة تدم ي مبعاد يلفئاي يلحهحشت يلمي لد ها فه
قرسل ال مذقاقاتها أو يلقدرة ترى يلحطالبت بها .وكاة فه وتذرسل يلقضا ا يلحمعرقت بالحساوية بسن يلج سسن ويلذحا ت في يلحكمب
يلقطري ذدود ن ،ول تحسز يال مجابت إلى حد كبسر وفقا لرعحر ونوع يلج س ويلقدرة.

-48

وكثسري ا فشل يلسكاة يلق ن شردوي ديخرسا بسبب يل زيع ويلجفاف في إتادة إر اء بل تسش رتو ت جد ت .وينض يلعد د ن
يل ازحسن بدال ن ذلك إلى صفوف فقريء يلذضر وأصبذوي عمحدوة بشكل مزي د ترى يلحعونت يإلنسانست طو رت يألتل .ولسد
تقه يلفجوة ،ي مجاب الب ا

ن خةت دت

بل يلعسش ،ولكن ال وتد دلسل قكر ترى أة تقه يألنشطت أدي إلى تذسس اي

سمدي ت في دخوت يأل ر.
-49

وباإلضافت إلى توفسر ساريي لرخروج ن حالت يلمبعست ،عى الب ا

إلى وضع نهج مسن لب اء يلقدرة ترى يلصحود لألز اي

في يلحسمقبل .وفي شريكت ع ظحت يألغق ت ويلزريتت ويلسونسسف ،أتد إطار فاتسحي فسد بهدف ت سسق توفسر شبكاي يأل اة
ويلخد اي يأل ا ست و بل يلعسش .غسر أة تفعسل تقي يإلطار كاة ذدودي ،حسث كاة نهج بل يلعسش يلحعمحد ذدودي ً ،ول
مذقق تقدم قكر ترى نطام يل ظام نذو إنشاء شبكت أ اة يتمحاتي.
-50

وقد تطوري يلظروف يلصعبت في يلصو ات ،وتزي دي يلفرص يل اشئت لةنخريط ع يلسرطاي يلوط ست يل اشئت ترى يلحسموى
يالتذادي وترى سموى يلوال اي ،بغست دت قدريتها ترى تربست يالحمساتاي يلغقيئست ويلمغقو ت لرسكاة .وقد تذقق تقدم كبسر في
بعض يلقطاتاي ،وال سحا في يلمعاوة بشأة ي مريتسجساي يلمسرس ويلقدريي ويلخد اي ن أتل يلمغق ت .و ع ذلك ،حكن يلقسام
بالحز د ،بحا في ذلك تعظس أتحست يلوتباي يلحدر ست كجزء ن ي مريتسجست تعرسحست سقت .وال زيت يلوصوت إلى يلمعرس قسَّدي
بشدة ،و شكل و سرت غسر عمرف بها بالقدر يلكافي لرمغسر يالتمحاتي يإل جابي ،بحا في ذلك ن خةت تسسسر تب ي يلسروكساي
يلمي رتكز ترسها ينعديم يأل ن يلغقيئي ترى يلحدى يلطو ل .وتحو ا ،ثل ضحاة ي مدي ت يل مائج تذد ا.

-51

و سمذق يلعد د ن يلدروس يلها ت ويلححار اي يلجسدة ن حافظت يلصو ات يلدري ت ترى نطام أو ع ويل شر ترى نطام
الب ا  ،بحا في ذلك تذسسن توقست توفسر يلحساتدة يلحرتبطت ببدء تشغسل رفق يإلديرة يلشا رت لرسرع وي مخدي ه ترى نطام
وي ع؛ ويلمسجسل يلحسبق لرحسمفسد ن يلحذمحرسن في نظام كوب كمدبسر لة معديد؛ ويال مخديم يل اتح لر قد ولسس تذو ةي
يلقسائ ترى نطام وي ع؛ وتدوى إنشاء جل وحسد لة مدالت يلبسولوتي ترى نطام وي ع ،وتجربمه تن طر ق نظام كوب؛
وإقا ت شريكاي ي مريتسجست ع ظحاي غسر حكو ست خمارة في جاالي ويضسعست ذددة.
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التوصيات
ال نطق

ال قم

ال سألة

التب

1

برنا ج شبكت
يأل اة يلوط ست

ن يلحرتح لرغا ت تكرير يألز اي
وي محرير يالحمساتاي يلحز ت.

2

ي مريتسجست
ساتدة يلحشرد ن
ديخرسا

عد يال معديد يلح ا ب ضرور ا لمقد
ي مجابت طارئت ققة لرذساة في يلوقت
يلح ا ب.

التوصية

ال سؤولية والتوقيت

 -1بغي أة وفر الب ا يلقسادة يلمق ست في تطو ر
وتجر ب برنا ج شبكت أ اة وط ست  -برنا ج شبكت
يأل اة يلصو الست  -لمربست يالحمساتاي يلحز ت
ويلحو حست ويلذادة:

يلحكمب يلقطري ،بدت
ن يلحكمب يإلقرسحي
ويلحقر

1أ -إقا ت شريكاي ع كل ن يلجهاي يلحانذت يإلنسانست
ويإلنحائست.

2019-2018

ترى يلرغ ن يتمحام أصذاب
يلحصرذت ،ل تمخق أي وكالت حمى يآلة
يلقسادة.

1ب -يلمشاور يلوثسق ع يلسرطاي يالتذاد ت و رطاي
يلوال اي بشأة تصحس يلبرنا ج ق يلبدي ت.

مويءم يلبرنا ج بشكل تسد ع يلحزي ا
يل سبست للب ا .

1ج -يال م اد إلى يلخبريي يلحكمسبت ن بري ج شبكاي
يأل اة يألخرى في يلح طقت لة مرشاد بها في يلمصحس .
1د -إنشاء جل وحسد لرحسمفسد ن ،ي م ادي إلى قابرست
يلمشغسل يلبس ي لر ظ يلقائحت.
1ت -ضحاة ي مخديم أ روب يتاحت يل قد تن طر ق
يلهاتف يلحم قل كطر قت تسرس .
1و -ضحاة إدريج ساريي يإلحالت ويلموتسه لذاالي
يلذحا ت.

عمزم عظ يلحشرد ن ديخرسا يلبقاء
ويال مقرير في يلح اطق يلذضر ت.

 -2بغي أة ضع الب ا
يلحشرد ن ديخرسا:

ال توتد ويرد كافست لدت بل يلعسش
يلحسمدي ت في يلح اطق يلذضر ت
ويلذسرولت دوة يرتفاع يلفقر في
يلح اطق يلذضر ت.

2أ -إدريج يلحشرد ن ديخرسا كحجحوتت سمهدفت في
برنا ج شبكت يأل اة يلوط ست.

حكن ي مخديم ويرد يلحساتدة
يإلنسانست لروفاء باحمساتاي يلبقاء
لفقريء يلذضر ويلحشرد ن ديخرسا.

3

بل يلعسش

نهجا طو ل يألتل لحساتدة

2ب -تضسسق تعر ف وي مهديف يلحشرد ن ديخرسا في
بري ج يلحساتدة يلطارئت.

يلحكمب يلقطري ،بدت
ن يلحكمب يإلقرسحي
ويلحقر
2019-2018

2ج -تو سع نطام بري ج بل يلعسش في يلح اطق
يلذضر ت ب اء ترى أدلت يلفعالست.
2د -ي مكشاف شريكاي تد دة لمعز ز إد اج يلحشرد ن
ديخرسا في يلحجمحعاي يلذضر ت.

تحثل بل يلعسش ركسزة تا ت ن نهج
مكا ل لب اء يلقدرة ترى يلصحود.

 - 3بغي أة ذوت الب ا يلهدف يأل ا ي ألنشطت
يلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت ويلحساتدة
يلغقيئست قابل يلمدر ب إلى إنشاء أصوت إنماتست و بل
يلعسش:

يلحكمب يلقطري ،بدت
ن يلحكمب يإلقرسحي
ويلحقر

ال ضحن تخطسط وت فسق يلحساتدة
يلغقيئست ن أتل إنشاء يألصوت في
دوريي يلبر جت يلس و ت يلحشاركت
يلحجمحعست يلحسمدي ت أو يلذصائل
يلحسمدي ت.

3أ -تخطسط وت فسق أنشطت يلحساتدة يلغقيئست ن أتل
إنشاء يألصوت ويلحساتدة يلغقيئست قابل يلمدر ب في
إطار دورة تخطسط دتها ثةث ويي وتعز ز يالتسام
ع يال مريتسجساي ويلبري ج يلوط ست.

2019-2018

يألدلت ترى نمائج أو ي مدي ت يأل ن
يلغقيئي ضعسفت.

3ب -وضع بعض يلحويرد تانبا لضحاة يال محرير ت.
3ج -وضع إطار لررصد ويلمقسس لمقسس يل مائج قصسرة
وطو رت يألتل لرحساتدة يلغقيئست ن أتل إنشاء يألصوت
ويلحساتدة يلغقيئست قابل يلمدر ب.

4

قضا ا يلج سسن
ويلذحا ت

تذرسل وفه قضا ا يلج سسن ويلذحا ت
غسر كافسسن.

 - 4بغي أة عزز الب ا
ويلذحا ت في يلبر جت:

يلقدريي ويلحهاريي لمقسسحاي قضا ا
يلج سسن ويلذحا ت ذدودة.

4أ -ي معريض يالخمصاصاي يلذالست لحوظف يلسسا اي
بهدف ضحاة إد اج أكثر إنصافا ووضوحا لرحسؤولساي
يلحمعرقت بحعالجت يلشويغل ذيي يلصرت بقضا ا يلج سسن
ويلذحا ت ،أو إنشاء وظسفت خصصت لقضا ا يلحساوية
بسن يلج سسن ويلذحا ت.

تعمبر نهج يلبر جت غسر محا زة نسبسا
حسب يلعحر ونوع يلج س ويلقدرة.

إد اج يتمباريي يلج سسن

4ب -طرب وظف يحمساطي ع ي بقضا ا يلج سسن
ويلذحا ت ،ويال معانت بالحوظف يإلقرسحي يلحع ي بقضا ا
يلذحا ت ويلج سسن ن خةت تحرساي تعاوة وتبادت أكثر
ينمظا ا.

يلحكمب يلقطري ،بدت
ن يلحكمب يإلقرسحي
ويلحقر
2019-2018

WFP/EB.2/2018/7-D

21

ال نطق

ال قم

ال سألة

التب

5

يال مهديف

ت اك يحمحات كبسر ال مبعاد
يلحجحوتاي يلحهحشت في آلساي
يال مهديف يلحجمحعست.

6

ب اء يلقدريي

7

يلمغق ت ويلصذت

ال سؤولية والتوقيت

التوصية
4ج -تقسس أثر طريئق يلمذو ل يلحخمرفت ترى يلد ا ساي
ديخل يأل ر ويلحجمحعاي يلحذرست ،بحا في ذلك د ا ساي
قضا ا يلج سسن ويلذحا ت ،وي مخديم يل مائج لة مرشاد
بها في تصحس يلبري ج.
4د -تعز ز قدريي يلشركاء يلحمعاونسن في جات تذرسل
قضا ا يلج سسن ويلذحا ت.

ل كن يلحسمفسدوة ترى دري ت بحعا سر
يلمسجسل وي مذقاقاته .

 -5بغي أة ذسن الب ا
في ذلك يلحشردوة ديخرسا:

ي مهديف يلحسمفسد ن ،بحا

5أ -تعز ز يلحشاركت يلحمساو ت ويلفعالت لر ساء ويلفمساي
با مخديم هجساي تشاركست لضحاة شاركت يلحجمحعاي
يلحذرست ،بحا في ذلك يلحشردوة ديخرسا ،في تصحس
عا سر يال مهديف ويال مذقاقاي.

يلحكمب يلقطري ،بدت
ن يلحكمب يإلقرسحي
ويلحقر
2019-2018

5ب -تذسسن يلمويصل ع يلحسمفسد ن بشأة عا سر
يال مهديف ويال مذقاقاي.
5ج -ويصرت رصد توز ع فويئد يلبرنا ج تن كثب.
يلظروف في يلصو ات ويتست بشكل
مزي د لب اء قدريي يلحؤ ساي
يلوط ست.

 - 6بغي أة خرط الب ا في حوير أو ع بسن
يلوكاالي ن أتل ت سسق يل هج لمخطسط وت فسق تهود ب اء
يلقدريي:

أظهر الب ا أة لد ه إ كانست
يلحساتحت في جاالي ويضسعست
ذددة ،ولكن تهود ب اء يلقدريي غسر
سقت بشكل كاف ع أصذاب
يلحصرذت يآلخر ن.

6أ -يلعحل في شريكت ع وكاالي يأل يلحمذدة ذيي
يلصرت ترى إتريء تقسسحاي شا رت لرقدريي في يلوزيريي
يلشر كت يلحخمارة لموفسر يأل اس لمذد د جاالي ذددة
محمع فسها الب ا بحسزة نسبست لب اء يلقدريي ،ثل
تذرسل يأل ن يلغقيئي.

ال م رصد يل مائج ويإلبةغ ت ها
بشكل تسد ،وال م إبريز تهود
الب ا إال بشكل ذدود.

6ب -بالمشاور ع وحدة يلرصد في يلحقر ،تعز ز
يألدويي ويلقدريي لرصد وتقسس أنشطت ب اء يلقدريي.

ت اك ي مريتسجست رسحت لبري ج يلمغق ت
ويلصذت مأصرت في يلمعاوة يلقوي
ع يلسونسسف كشر ك في يلم فسق .و ع
ذلك فقد ت تذد د فرص لمعز ز يلم فسق
ويلذفاظ ترى يلذصائل.

ع وزيرة يلصذت في
 - 7بغي أة خرط الب ا
يلمخطسط يال مريتسجي يلس وي وأة قدم يلدت إلد اج
بساناي رصد يلمغق ت في نظام عرو اي إديرة يلصذت
يلقائ في يلوزيرة:
7أ -يلعحل ع وحدة تذرسل يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت
ويلشركاء يآلخر ن في جحوتت يلمغق ت بهدف تعحسق
تذرسل أ باب ينعديم يأل ن يلغقيئي ويلمغقوي.
7ب -ضحاة أة كوة لحريكز يلمغق ت خطت طويرئ
لعةج تحسع يألطفات يلق ن عانوة ن وء يلمغق ت.
7ج -توز ع أرقام يلمغطست لمذد د يالخمةفاي في يلمغطست
بسن يلح اطق يلذضر ت ويلح اطق يلر فست و سموط اي
يلحشرد ن ديخرسا ،ورصد إتادة يلقبوت في بري ج يلمغق ت
يلمكحسرست يلحسمهدفت تن كثب لضحاة أال كوة وقف
يلذصص يلغقيئست لأل ر قد أدى إلى إتادة قبوت يألطفات
في بري ج يلمغق ت يلمكحسرست يلحسمهدفت لعةج وء يلمغق ت.
7د -تغسسر طر قت تذو ل يلذويفز يلغقيئست لروالدة إلى
تذو ةي قائحت ترى يل قد ويل ظر فسحا إذي كاة سم
ويصرت تقد حها لأل هاي أو تذو ل تقد حها إلى يلقابةي
يلمقرسد اي.
7ت -إتادة ت شسط يلعةج بحضاديي يلفسرو اي يلرتعست
وتةج يلسل تذت يلحريقبت يلحباشرة لفمرة قصسرة تن
طر ق توفسر يلدت يلح ا ب لكل ن يلعحةء وأ رت .
7و -تو سع نطام يلمويصل يلقي ذدث تغسسري يتمحاتسا
و روكسا لسشحل يلحجمحعاي يلحذرست ويلجحهور يألو ع،
با مهديف يلرتات وتوي ل يلمغسسر ثل قادة يلحجمحعاي.

يلحكمب يلقطري ،بدت
ن يلحكمب يإلقرسحي،
يلحقر
2019-2018

يلحكمب يلقطري ،بدت
ن يلحكمب يإلقرسحي
ويلحقر
2019-2018
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8

يلوتباي يلحدر ست

حثل يلمعرس أولو ت وط ست قو ت ولد ه
يلقدرة ترى كسر يلسروكساي يلسربست
بسن يألتسات.

 - 8بغي أة ذدد الب ا و ق ّس ساتحت يلوتباي
يلحدر ست كجزء ن ي مريتسجست تعرسحست شمركت بسن
يلوكاالي:

لدى يلمعرس يلقدرة ترى عالجت
يأل باب يلهسكرست النعديم يأل ن يلغقيئي
ويلمغقوي.

8أ -ت سسق يلوتباي يلحدر ست ويإلبةغ ت ها كجزء ن
جحوتت يلمعرس ولسس جحوتت يأل ن يلغقيئي.

م تخطسط وت فسق بري ج يلوتباي
ن أتل
يلحدر ست في الب ا
عالجت يأل ن يلغقيئي ولسس يألتديف
يلمعرسحست.

التوصية

ال سؤولية والتوقيت
يلحكمب يلقطري ،بدت
ن يلحكمب يإلقرسحي
ويلحقر
2019-2018

8ب -ويء ت تحرست يتخاد يلقريريي يلمشغسرست ع تدف
معرق بالمعرس ثل يخمسار يلحديرس يلحشاركت.
8ج -ت فسق يلمشخسص يلحؤتل ل هج نظ يلمغق ت يلحدر ست
لمذسسن نمائج يلمعرس  )SABERع وزيرة يلمربست
ويلمعرس .

أثبمت يلوتباي يلحدر ست أة لها تأثسري
إ جابسا ترى عدالي ياللمذام
ويال مبقاء خاصت لرفمساي) ولسس
ترى ؤشريي يأل ن يلغقيئي.
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