جلس تنفي ي

World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos

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-B

اللغة األصلية :اإلنكليزية

تقارير التقييم
للنظر
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

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

إلقلي ي ألز
ب
وجز عن تقييم ستج
تق
( ن /ك ون ث  -2015رس/آذ ر )2018

سور
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وجز تنفي ي
أجرى مكتب التقييم تقييما ً الستتتجابة برنامج األيذية العالمي ( ب

) لألزمة اإلقليمية في الجمهورية العربية الستتورية فيما بين يناير/كانون

في الجمهورية العربية الستتتتتورية وفي مصتتتتتر والعرال واألردن ولبنان
الثاني  2015ومارس/آذار  .2018ويطى التقييم استتتتتتجابة ب
وتركيا .وتناول التقييم استتتتتتتخدام الشتتتتتتراكات والتازرات؛ والموا مة مع االحتياجات؛ والكفا ة والنتائج التي تحققت .وطبَّق التقييم نهجا ً منظما ً
 ،ومجموعات نقاش مركز مع
شتتتتتتمر استتتتتتتعراضتتتتتتا ً وثائقيا ً ،ومقابالت مع الموظفين والشتتتتتتركا وتجار التجزئة الذين تعاقد معهم ب
المستفيدين ،ومالحظة مباشرة لألنشطة.
وتبيَّن من التقييم أن ب

نفَّذ عموما ً استتتتتتجابة قوية وعلى قدر كبير من الكفا ة المهنية والتطور التقني إزا األزمة اإلقليمية الستتتتتورية في

الفترة من يناير/كانون الثاني  2015إلى مارس/آذار  .2018وعلى الريم من االفتقار إلى إرشتتادات مسستتستتية مناستتبة للستتيال ،استتتفاد ماليين
المحتاجين من الم ساعدات الغذائية العامة وم ساعدات تلبية االحتياجات األ سا سية التي قدمها ب
حيثما اقتضتتتت الضتتترورة ذلك .وطبَّق ب

باالقتران مع االبتكار والتكيُّف/التجريب

نماذج تكنولوجية جديدة في التحويالت القائمة على النقد على نطال واستتتع وبدرجة كبيرة من

التطور التكنولوجي.
وتوافقت أنشتتتتتتطة ب

في معظمها بدرجة كبيرة مع احتياجات الستتتتتتكان المتضتتتتتتررين ،وستتتتتتاعدها في ذلك التحلير القوي لألمن الغذائي

واستخدام االستهداف القائم على المعرفة بجوانب الهشاشة وترتيب أولويات المستفيدين .وكان االستثنا من ذلك هو أنشطة معيًّنة لبنا القدرة
على الصمود افتقرت إلى التصميم القوي .وقد تم تنويع األنشطة منذ عام .2017
عموما ً كشريك إنساني يقظ الضمير في االستجابة الجماعية على الريم من تحديات استخدام النُهج القائمة على النقد .ونجح
وتصرف ب
َّ
في خوض بعض مجاالت العمر الحساسة سياسيا ً لكسب عالقات قائمة على االحترام المتبادل مع الحكومات المضيفة.
واتستتمت االستتتجابة بكفا تها الكبيرة من حيث الوقت والتكلفة .وتلقى معظم المستتفيدين تدفقات موثوقة من المستتاعدات األستتاستتية ستتوا ً العينية
(داخر الجمهورية العربية ال سورية) أو القائمة على النقد (في البلدان المضيفة لالجئين) .وتحقق ذلك من خالل األخذ بنهج احترافي في سلسلة
اإلمداد في الجمهورية العربية الستتتتتتورية وعن طريق االستتتتتتتفادة من االبتكارات التكنولوجية في تقديم التحويالت القائمة على النقد في البلدان
ومجتمع العمر اإلنساني األوسع.
المضيفة لالجئين .وتو َّلدت من خالل هذين النهجين دروس يمكن أن يستفيد منها ب
ولبت المساعدات الغذائية العامة ومساعدات االحتياجات األساسية األهداف الداخلية أو تجاوزتها ،وحافظت على األمن الغذائي للمستفيدين عند
أيضتتتا ً على فتح طرل وصتتتول المستتتاعدة
مستتتتويات مقبولة حتى وإن لم تتحقق في بعض األحيان قيم التحويالت المستتتتهدفة .وستتتاعد ب
اإلنستتانية في الجمهورية العربية الستتورية وحقق فوائد اقتصتتادية كبيرة للبلدان المضتتيفة وتقاستتم معها المعارف التقنية .وقُدلممت المستتاعدة وفقا ً
للمبادئ اإلنسانية الدولية على الريم من أن النطال الواسع لالستجابة ش َّكر في بعض األحيان تحديا ً لقدرة ب

على التتبع وضمان االلتزام

الكامر بالحيادية واالستقالل التشغيلي على المستوى المحلي.
ولم تو م لجه االستجابة اهتماما ً كافيا ً للمساواة بين الجنسين ومسائر الحماية .ولم تُعالج آليات المسا لة أمام السكان المتضررين شواير المستفيدين
ولم تف باحتياجاتهم أو توقعاتهم على الوجه األكمر ،ال سيما من حيث التواصر مع السكان المتضررين .وتطلب النطال الواسع لالستجابة أن
يكون لب

"خط رؤية" منخفض تجاه المستفيدين.

ويُثير التقييم مسألة الطريقة التي يُحدلمد بها ب

والمجتمع اإلنساني األوسع االستجابة اإلنسانية الناجحة ،ال سيما عند تحقيق التوازن بين

تحديات االستجابة على نطال واسع ومراعاة احتياجات المستفيدين .ويعني ذلك بالنسبة لب

ضرورة زيادة دمج شواير المستفيدين

وتوقع اتهم في صميم االستجابة .وأوصى التقييم بتعزيز المسا لة أمام السكان المتضررين ،والمساواة بين الجنسين والحماية كأولويات عاجلة،
وزيادة االلتزام بالمبادئ اإلنسانية ،ال سيما على المستوى المحلي .ومن اآلن فصاعداً ،ستدعم إدارة المعرفة المحسَّنة التعلم ونقر المعرفة.
وينبغي أن يُحدلمد ب

رؤيته للنجاح عن طريق وضع بيان استراتيجي على المستوى اإلقليمي يُحدلمد فيه "خطواته التالية".
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يحيط المجلس علما ً بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم استجابة ب

اإلقليمية لألزمة السورية (يناير/كانون الثاني  -2015مارس/آذار

 ،)WFP/EB.2/2018/7-B( ")2018ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.2/2018/7-B/Add.1ويحث على اتخاذ مزيد من
اإلجرا ات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثنا مناقشته.

قد
س ت تقييم
-1

طلب مكتب التقييم في ب

إجرا تقييم مستتتتتتقر الستتتتتتجابة ب

 2015إلى مارس/آذار  .2018وتناول التقييم استتتتتتتجابة ب

لألزمة اإلقليمية الستتتتتورية في الفترة من يناير/كانون الثاني

لألزمة في الجمهورية العربية الستتتتتتورية وفي خمستتتتتتة من البلدان

المتأثرة في اإلقليم ،هي مصتتتتتتر والعرال واألردن ولبنان وتركيا .وجا ذلك في أعقاب تقييم ستتتتتتتابق يطى الفترة من  2011إلى
.)1(2014
-2

وأُجري التقييم في الفترة بين ديسمبر/كانون األول  2017ويونيو/حزيران  .2018وطرح أربعة أسئلة رئيسية:
 ما هو مدى تعظيم ب

استخدام الشراكات والتازرات لتحسين هذه االستجابة؟

 ما مدى توافق االستجابة مع االحتياجات؟
 ما مدى كفا ة االستجابة؟
 ما هي النتائج التي تحققت؟
-3

وفي ظر حالة عدم االستتتتقرار وستتترعة وتيرة األزمة ،وكذلك طبيعتها الحستتتاستتتة ستتتياستتتياً ،تبنى ب

نهجا ً منظما ً بدرجة كبيرة.

و ُجمعت األدلة على المستويين القطري واإلقليمي من خالل ما يلي:
 استعراض أكثر من  1 500وثيقة؛
 مقابالت وم شاورات مع  376من أ صحاب الم صلحة ،منهم  232شخ صا ً من داخر ب
(ممثلو الحكومات الشتتتريكة ،واألمم المتحدة والوكاالت المانحة ،والشتتتركا المتعاونون ومقدمو
شتتتخصتتتا ً من خارج ب
(موظفو ب

الخدمات المالية ،والمجلس التنفيذي لب

وإدارته) و137

 ،وحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر)؛

 35 مجموعة نقاش مركز أُحادية الجنس ومختلطة شتتملت  9مجموعات في لبنان ،و 13في األردن ،و 13في الجمهورية العربية
السورية ،تحدثت مع أكثر من  300شخص مستفيد من تدخالت ب

؛

 مقابالت مع  33من تجار التجزئة؛
 مالحظة األنشتتتتتتطة وزيارة المتاجر التي تعاقد معها ب

 ،والمخيمات ،ومواقع األنشتتتتتتطة في لبنان واألردن والجمهورية

العربية السورية؛
 تحلير سلسلة اإلمداد ،والمساواة بين الجنسين ،والحماية ،وكفا ة التكلفة ،والفعالية.
-4

وأُجريت األعمال الميدانية في األردن ولبنان والجمهورية العربية السورية .وأُرسلت بعثات إلى تركيا والمكتب اإلقليمي لب

في

القاهرة.

()

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.

( )1تم أيضا اختيار موعد إجرا التقييم بحيث يدعم وضع برنامج العمر للجمهورية العربية السورية للفترة  ،2020-2019بما في ذلك الخطة االستراتيجية القطرية المسقتة.
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و ُ
ط مبلق نهج مراعٍ للفرول بين الجنسين في جمع البيانات وتحليلها ،وأُخذت في الحسبان القضايا األخالقية .وقورنت البيانات المستمدة
عقد في يونيو/حزيران  2018اجتماع مع موظفي ب
من مصتتتتتتادر مختلفة لتأكيد ستتتتتتالمة النتائج واالستتتتتتتنتاجات .و ُ

المعنيين

باالستجابة للتحقق من النتائج.
-6

وشمر التقييم أهدافا ً بشأن التعلم والمسا لة .وبينما ركز التقييم على االحتياجات والمصالح واألولويات للسكان المتضررين والمجتمع
اإلنستتتتاني األوستتتتع ،فإن مستتتتتخدميه المباشتتتترين الرئيستتتتيين المقصتتتتودين هم المكاتب القطرية والمكتب اإلقليمي في القاهرة وإدارة
ب

-7

.

وشتتتتتتملت القيود عدم توافر البيانات الالزمة إلجرا تحلير قوي لفعالية التكاليف ،واستتتتتتتخدام الدراستتتتتتات الوثائقية وحدها في العرال
ومصر بسبب ضيق الوقت ونقص الموارد والعدد الصغير نسبيا ً للحاالت في هذين البلدين.

سي ق
-8

تحدث األزمة اإلقليمية في ستتتتيال متوستتتتط الدخر وتتميَّز بنزاع مستتتتلح واستتتتع النطال وتدفقات هائلة لالجئين .وتشتتتتمر أحداثا ً داخر
الجمهورية العربية السورية وتأثيرات ملموسة إقليمياً.

-9

سور في عام  .2018وعلى الريم من ازدياد المساعدات اإلنسانية ،ال تزال

وتتواصر األعمال العدائية د خل ج هور

ي

التقلبات الشتتديدة تُخ ميلم على األوضتتاع مع استتتمرار التشتترد الداخلي .وينتشتتر انعدام األمن الغذائي والتغذوي على نطال واستتع .وازداد
عدد األشتتتخال الذين يحتاجون إلى مستتتاعدة يذائية من  9ماليين في عام  2017إلى  10.5ماليين في عام  ،2018بما في ذلك 6.5
()2
ماليين يواجهون انعداما ً حادا ً في األمن الغذائي.
-10

تأثي ت إلقلي ي  :يُقيم  5.6مليون من الالجئين المسجَّلين أساسا ً في خمسة بلدان مضيفة استقرت فيها بدرجة كبيرة أعداد المستفيدين
منذ عام  .2015ويعيش  8في المائة من الالجئين الستتتوريين في مخيمات َّ
منظمة في تركيا واألردن والعرال؛ وتعيش النستتتبة المتبقية
في مناطق حضتتترية أو شتتتبه حضتتترية .وتبلل معدالت الفقر بين الالجئين الستتتوريين مستتتتويات استتتتثنائية؛ ( )3ويواجهون أيضتتتا ً بيئات
تشريعية وسياساتية متنوعة في البلدان المضيفة.

-11

وتوصتتتف األزمة بأنها أزمة حماية ستتتوا ً داخر الجمهورية العربية الستتتورية أو في اإلقليم األوستتتع )4( .وتبرز فيها بوضتتتوح أيضتتتا ً
التفاوتات بين الجنسين.

( )2لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في عام .2018
( )3البوابة المشتركة بين الوكاالت لتقاسم المعلومات عن االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين ،متاحة في.http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php :
()4مستمر بروكسر الثاني ( )2018المشترك بين االتحاد األوروبي واألمم المتحدة بشأن دعم مستقبر سوريا والمنطقة ( 25-24أبرير/نيسان  - )2018مرفق الوثيقة  -الحالة
داخر سوريا.
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ستج
-12

ب
ضتتتتتغوطا ً كبيرة ومخاطر

واجهت استتتتتتجابة ب

شتتديدة .وفي ظر ظروف العمر المضتتطربة والستتريعة
أن يعمر وفق
والمشتتحونة ستتياستتياً ،كان على ب
واليته المتمثلة في تلبية االحتياجات اإلنسانية وااللتزام
في الوقت نفستتتته بالمبادئ اإلنستتتتانية وقرارات مجلس
األمن التتتابع لألمم المتحتتدة؛ واالستتتتتتتجتتابتتة لتوقعتتات
الحكومات المضيفة؛ وتلبية مختلف أولويات المانحين؛
وتحقيق االتستتتتتتتال مع استتتتتتت جا بة األمم المت حدة على
النطال األوستتع  -كر ذلك في خضتتم التمحيص الشتتديد
الذي يصاحب األزمات البارزة (الشكر .)1
-13

تطورت الترتيبات التي اتخذها ب
و َّ

لتنفيذ هذه

هو وكالة األمم المتحدة الوحيدة التي نفذت النموذج التنظيمي الشتتتامر لعموم ستتتوريا.
االستتتتجابة منذ عام  .2015و ب
اإلقليمية المشاركة حاليا ً في االستجابة ومسارات التعاون بينها.
الشكر  2مكاتب ب
شكل  :2ني

()5

ويبين

تنفي

المصدر :فريق التقييم ،نق ً
ال عن وثائق مشروعات البرنامج وأعماله الميدانية.

-14

وشملت االستجابة لحالة الطوارئ اإلقليمية ،حسب ما هو مبيَّن في الشكر  ،3مكونين برنامجيين:


ج هور

ي

وستتتتعت من خالل  16تنقيحاً ،واستتتتتهدفت  4.5مليون
سووووور  :عملية الطوارئ  )2011( 200339التي م ل

مستتتتتفيد في عام  ،2016والعملية الممتدة لإلياثة واإلنعاش  200988واستتتتتهدفت ما عدده  5.47مليون مستتتتتفيد في الفترة من
يناير/كانون الثاني  2017وما بعده.

( )5يشمر نموذج عموم سوريا محاور التنسيق في دمشق وعمان ويازي عنتاب (انظر الشرح والشكر التوضيحي  11في الملحق  7من تقرير التقييم الكامر).
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بلد ن

ضوويف ئجنين :نُقحت ميزانية عملية الطوارئ اإلقليمية  18 )2012( 200433مرة واستتتهدفت  2.4ماليين مستتتفيد

في عام  .2016كما استهدفت العملية اإلقليمية الممتدة لإلياثة واإلنعاش  200987بعد ذلك ما عدده  3.54مليون مستفيد.
شكل  :3تسلسل ز ن  .ح فظ ع لي ت ب

ئستج

سور

ألز

()6

د خ س سنو ت

2011
2013
2012

2017

2015
2014

2018

2016

المصدر :فريق التقييم ،نق ً
ال عن وثائق مشروعات البرنامج ووثائق استراتيجياته القطرية.
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وقدَّم ب
متطلبات ب

استتتتتجابته على نطال شتتتتديد االتستتتتاع .وخالل الفترة المشتتتتمولة بالتقييم ،شتتتتملت االستتتتتجابة  18في المائة من مجموع
لبرنامج عمله للفترة  ،2017-2015وبلل تموير االحتياجات اإلجمالية في كر العمليات والستتتتتتنوات  65في المائة

خالل الستتتتتتنوات الثالث .وجا الجز األكبر من التموير من خمستتتتتتتة مانحين :كندا واالتحاد األوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية .وبلل متوستتتتط النفقات الستتتتنوية مليار دوالر أمريكي ستتتتنوياً .واستتتتتهدفت العمليات المج َّمعة احتياجات
المستتتاعدة الغذائية لما متوستتتطه  7ماليين مستتتتفيد ستتتنويا ً خالل الفترة من عام  2015و .2017وجرى استتتتهداف أكثر من  9ماليين
شخص في عام .2018
-16

وكان النشاط الرئيسي هو المساعدات الغذائية العامة (بما فيها مساعدات تلبية االحتياجات األساسية في لبنان وتركيا) التي ش َّكلت 82
في المائة من مجموع المساعدة في الفترة من  2015إلى  2017في كر البلدان الستة التي شملتها االستجابة )7( .وقُدلممت نسبة  98في
المائة من المستتتاعدات الغذائية العامة داخر الجمهورية العربية الستتتورية في شتتتكر حصتتتص يذائية عينية ،بينما قُدلممت نستتتبة  98في
المائة في البلدان الخمسة المضيفة لالجئين في شكر تحويالت قائمة على النقد .وتو سَّعت أنشطة بنا القدرة على الصمود.)8( ،والتغذية
المدرستتتتية والدعم التغذوي في الجمهورية العربية الستتتتورية بعد عام  2017في إطار العملية الممتدة لإلياثة واإلنعاش ،ولكنها ظلت
تُش لكمر جز ا ً صغيرا ً من الحافظة اإلجمالية.

-17

وقدَّم ب

مستتتاعداته في الجمهورية العربية الستتتورية من خالل ثالث آليات منفصتتتلة :البرمجة المنتظمة (كلها داخر الجمهورية

العربية السورية) ،وعمليات عبر خطوط (النزاع) ،وعمليات عبر الحدود.

تئ

تقييم

ش ك ت و تآزر ت
-18

تبيَّن من التقييم أن ب

تصرف عموما ً كشريك إنساني يقظ الضمير في االستجابة الجماعية لألزمة.

تحولت المكاتب القطرية اعتباراً من يناير/كانون الثاني  ،2018وفي إطار خارطة الطريق المتكاملة ،نحو الخطط االستراتيجية القطرية (في حالة لبنان) والخطط
(َّ )6
االستراتيجية القطرية المسقتة االنتقالية (جميع البلدان األخرى ،بما فيها الجمهورية العربية السورية) .وتشمر الخطتان الخاصتان بمصر والعرال استجابات لالجئين السوريين.
(ُ )7حسبت للعدد المقرر للمستفيدين في الفترة  2017-2015باستخدام بيانات تقارير المشروعات الموحَّدة لب
المائة ( )2016و 77في المائة (.)2017

 .وبلغت النسب المئوية  85في المائة ( )2015و 84في

في وثائق التقارير والبرامج
سبر كسب العيش ،حسب تصنيف ب
( )8يُشار إليها في التقييم بأنها أنشطة الغذا مقابر األصول ،والغذا مقابر التدريب ،وسائر أنشطة ُ
المسسسية وحسب تصنيفات الموظفين والمانحين الذين أُجريت مقابالت معهم في إطار هذا التقييم .ومع ذلك ،ال يزال مفهوم المرونة قيد التطوير على نطال أوسع في اإلقليم.

8

-19

WFP/EB.2/2018/7-B

وتوافقت الشتتتراكات بين ب
ب

واألمم المتحدة بصتتتورة وثيقة مع األُطر االستتتتراتيجية ( )9لالستتتتجابة ،ال ستتتيما إنقاذ األرواح .ونفَّذ

عمليات توصتتتتتير المستتتتتاعدة عبر الحدود والخطوط إلى المناطق التي يصتتتتتعب الوصتتتتتول إليها والمناطق المحاصتتتتترة في

الجمهورية العربية السورية ضمن إطار القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم المتحدة.
-20

وكان لب

()10

دور حا سم ورائد في آلية األمم المتحدة لعموم سوريا ،ال سيما في مجموعتي األمن الغذائي واللوج ستيات .وقدَّم أي ضا ً

مستتتتتتاهمات هامة في منتديات التنستتتتتتيق القطرية واإلقليمية ،مثر أفرقة عمر وقطاعات األمن الغذائي في البلدان المضتتتتتتيفة لالجئين
والفريق العامر المعني بإتاحة الوصتتتول في الجمهورية العربية الستتتورية تحت قيادة مكتب األمم المتحدة لتنستتتيق الشتتتسون اإلنستتتانية.
وكان هناك مجال للتوسع في الشراكات التشغيلية للتغذية المدرسية والتغذية وبنا القدرة على الصمود.
-21

وتأذت العالقات مع بعض الوكاالت ،ال ستتتيما مفوضتتتية األمم المتحدة لشتتتسون الالجئين ،وبخاصتتتة في عام  2016في أعقاب اختيار
المانحين برنامج األيذية العالمي كالشتتريك الرئيستتي لتوصتتير التحويالت القائمة على النقد .وأخر ذلك بروح الشتتراكة على مدى عدة
أشهر .وخلص التقييم إلى أن العالقات كانت مع ذلك ماضية على طريق التعافي.

-22

شووو ك ت ل حكو ت .على الريم من حاجة ب

إلى توضتتتيح دوره وميزاته النستتتبية في االستتتتجابة الجماعية ،نال ب

احترام الحكومات الشتتتتتتريكة بمرور الوقت .ومما دعم ذلك تحقيق الموا مة مع استتتتتتتراتيجيات االستتتتتتتجابة الوطنية وزيادة التنستتتتتتيق
التشغيلي منذ عام ( 2017انظر اإلطار .)1
إلط ر  :1تنفي

شت ك ف ت كي

في تركيا يُنفذ ب رنامج شتتبكات األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ باالشتتتراك مع وزارة شتتسون األستترة والستتياستتات االجتماعية ،والمديرية
 .وتتولى رئاسة إدارة الكوارث
العامة إلدارة الهجرة ،والمديرية العامة لشسون السكان والمواطنين ،وجمعية الهالل األحمر التركي ،و ب
بتشغير خلية إدارة مشتركة.
والطوارئ تنسيق البرنامج المذكور .وتقوم جمعية الهالل األحمر التركي و ب

-23

ويرى أصتتحاب المصتتلحة الحكوميين أن ب

شتتريك مقتدر ومهني على الريم من التحديات الملحوظة في تكيفه مع ستتيال الدخر

المتوسط لألزمة ،وانتقادهم ارتفاع معدل تبدل الموظفين.
-24

بمرور الوقت ،وبخاصتتة في أنشتتطة بنا القدرة على
ئق ت ل ش و ك ا ت و ين .اتستتع نطال الشتتركا المتعاونين مع ب
تدريجيا ً اعتماده
أيضا ً شراكاته مع المنظمات المحلية .وفي الجمهورية العربية السورية ،قلَّص ب
الصمود )11(.وو سَّع ب
الستتتابق على جمعية الهالل األحمر الستتتوري .يير أن استتتتخدام التحويالت القائمة على النقد وتوصتتتيلها من خالل المصتتتارف وتجار
التجزئة والمتاجر في البلدان المضتتتيفة لالجئين قيَّد عدد مرات االتصتتتال وجها ً لوجه بين الشتتتركا المتعاونين والمستتتتفيدين ومدة ذلك
االتصتتتتال وجودته .وعلى الريم من أن ذلك نجم في جانب منه عن اتستتتتاع نطال االستتتتتجابة ،أعرب الشتتتتركا المتعاونون عن عدم
ارتياحهم لذلك التحول.

-25

شووووو رك

قل ع

 .استتتتتتفاد ب

بقوة من القطاع الخال واستتتتتتثمر في قدرات تجار التجزئة وفي الشتتتتتبكات لزيادة القوة

الشتتتتتترائية للمستتتتتتتفيدين .واختلفت الترتيبات باختالف البلدان ،فقد تباينت على ستتتتتتبير المثال من حيث الرستتتتتتوم المدفوعة كجز من
التحويالت القائمة على النقد.
-26

تآزر ت د خلي  .خلص التقييم إلى أن النموذج البرنامجي في "األزمة الستتتتتتورية بعد خمس ستتتتتتنوات" كان مالئما ً للفترة -2015
 .2018وميَّز ذلك النموذج الجمهورية العربية الستتورية من الناحيتين االستتتراتيجية والتشتتغيلية وأتاح أداة فعالة للدعوة والتنستتيق على
محركة للتازرات اإلقليمية في ظر العمليات المحدودة لنقر المعرفة بين البلدان .ولم
المستتتتتوى اإلقليمي .يير أنه لم يُحقق فعاليته كقوة م ل
يكن دور المكتب اإلقليمي ومكتبه الفرعي في عمان واضحا ً فيما يتعلق بتوفير التوجيه البرنامجي والمشورة إلى المكاتب القطرية.

( )9مثر خطط االستجابة اإلنسانية للجمهورية العربية السورية والعرال والخطط اإلقليمية المتعلقة بالالجئين وبنا القدرة على الصمود في البلدان المضيفة لالجئين.
( )10قرار مجلس األمن  2165المسرخ  14يوليو/تموز ( 2014أ ُعيد تأكيده جزئيا ً وتم تجديده جزئيا ً في القرار  2393المسرخ  19ديسمبر/كانون األول .)2017
( )11برنامج األيذية العالمي .2015 .تقييم استجابة ب

اإلقليمية لألزمة السورية :2014-2011 ،تقرير التقييم.
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وا

ل الحتي ج ت
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تبيَّن من التقييم أن االستجابة كانت في معظمها متوائمة مع احتياجات السكان المتضررين .وشملت السمات الرئيسية ما يلي:

-28

 ،في أعقاب التقييم الستتتتابق لالستتتتتجابة اإلقليمية )12( ،قاعدة أدلة تدخالته .وأتاحت تحليالت األمن الغذائي
ق عدة د  .عزز ب
العالية الجودة والمتطورة تقنيا ً ميزة كبيرة لالستتتتتتتجابة اإلنستتتتتتانية الجماعية .يير أن المستتتتتتاواة بين الجنستتتتتتين ،والحماية ،وتحليالت
الجماعات الضتتعيفة ،لم تكن متستتقة ،وكانت هناك ثغرات في المشتتاورات مع الستتكان المتضتتررين .كما أن استتتخدام األدلة في توجيه
البرمجة لم يكن منتظماً.

-29

السوتهد  ..وفقا ً لتوصتية التقييم للفترة  ،2015-2014زاد ب

استتخدام االستتهداف القائم على المعرفة بهشتاشتة األوضتاع ،مع

استخدام منهجيات قوية ومناسبة للمساعدة الغذائية العامة ومساعدات تلبية االحتياجات األساسية .وطبَّقت األنشطة األخرى االستهداف
بفرادى المستفيدين محدودا ً.
الجغرافي واالستهداف القائم على السكان .وفي بعض البلدان ،ولدواعٍ مختلفة )13( ،كان احتكاك ب

وأُدرج السكان المضيفون الضعفا في األردن ولبنان في عداد المستفيدين تماشيا ً مع طلبات الحكومات الوطنية.
-30

ت تيب أو و ت

ستفيد ن .تطلَّب نقص التموير تحديد أولويات المستفيدين .وكانت األ ُسس المنطقية واضحة ومنصبَّة على هشاشة

في عام  2016نحو استتتتتخدام صتتتتيغة مكتبية يير مباشتتتترة الختبار القدرة
تحول ب
األوضتتتتاع .ففي لبنان ،على ستتتتبير المثالَّ ،
المالية ،مما ساهم في الحفاظ على قيم التحويالت وتحديد أولويات المستفيدين تبعا ً لفئات هشاشتهم.
-31

بمال متها لالحتياجات .وتطلب االفتقار إلى أشكال بديلة من الدعم للسكان المتضررين
نش ط .اتسمت معظم أنشطة ب
ئا
استتتتتخدام المستتتتاعدة الغذائية العامة .واختلف النموذج القائم على نهج االحتياجات األستتتتاستتتتية الذي كان مطبقا ً في تركيا عن األُستتتتس
المنطقية المعيارية التي كان ي ستند إليها ب

في تدخالته ،ولكن تم التحقق من سالمة هذا النهج من خالل البيانات المتعلقة بالفقر.

وبررت مسشترات التغذية الستيئة تركيز أنشتطة التغذية المدرستية على الدعم التغذوي .يير أن أنشتطة بنا القدرة على الصتمود كانت
َّ
أقر مال مة لالحتياجات بستتتبب التصتتتميم يير المناستتتب ،وقصتتتر فترات التصتتتميم والتنفيذ ،وتأخر وصتتتول التموير ،وضتتتيق الوقت
المخصص لصرف األموال .ووضعت بعض المكاتب القطرية نماذج أنسب للسيال ولكن لم يتم التحقق تماما ً من صحة مفاهيمها.
-32

ل ئق .كانت الطرائق مالئمة للستتتيال .وفي البلدان المضتتتيفة لالجئين كانت الظروف مناستتتبة للتحويالت القائمة على النقد،
ئا
بما في ذلك الوصول إلى أسوال رائجة ،وتوافر القدرة التقنية ،والخدمات المصرفية المنظمة رقابياً ،والبنية األساسية المناسبة .وظلت
الحاجة قائمة إلى أدلة إلثبات الجدوى في الجمهورية العربية السورية ،ومن المرجح أن تتسع النُهج القائمة على النقد تدريجياً.

-33

وأرستتتت االستتتتجابة أستتتاستتتا ً تجريبيا ً إليجاد طرل جديدة لتقديم المستتتاعدة القائمة على النقد على النطال المطلوب .وشتتتملت الطرائق
القستتائم اإللكترونية المقيَّدة ،والنقد يير المقيَّد ،و"االختيار" بين هاتين الطريقتين .ودعمت طريقة االختيار أفضتتليات المستتتفيدين بينما
ساهمت في حماية كرامتهم وأتاحت لب

-34

إلرش و د ت

تحقيق أهدافه بشأن األمن الغذائي.

سسووسووي  .لم تكن بعض اإلرشتتادات المسستتستتية ،وبخاصتتة ما تعلق منها بالقدرة على الصتتمود ،مناستتبة لستتيال الدخر

المتوسط في تلك االستجابة .ولم تكن هناك أي إرشادات متاحة بشأن االستجابات الواسعة النطال القائمة على النقد أو النُهج التي تُركز
على االحتياجات األستتاستتية ،واس تتُخدمت الدروس المستتتفادة من االستتتجابة في هذين المجالين إلثرا الصتتياية المتزامنة لإلرشتتادات
 .وال يزال تحسين مفهوم الصمود جاريا ً تحت قيادة المكتب اإلقليمي بدعم من المقر.
المسسسية في ب

( )12المرجع نفسه.
( )13تشمر على سبير المثال قوانين صارمة لحماية البيانات وتقييد الوصول إلى قوائم الشركا المتعاونين.
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كف اة
-35

اتسمت االستجابة عموما ً بكفا تها الكبيرة من حيث الوقت والتكلفة.

-36

دق توقيت .على الريم من صتتتتتتعوبة بيئة العمر داخر الجمهورية العربية الستتتتتتورية ،لم يحدث أي انقطاع كبير في خطوط اإلمداد
الفترات الالزمة للتوصتتتتير من نحو أربعة أشتتتتهر إلى  40يوما ً فقط خالل فترة التقييم .ونجح أيضتتتتا ً في
(اإلجمالية) .وقلَّص ب
إدارة توقف خطوط اإلمداد من تركيا في ديسمبر/كانون األول  2017دون أن يسثر ذلك على ال ُمهر.
 -37وفيما يتعلق باالستتتجابات القائمة على

شكل

ج ا ت ح و عل رقم ت ف ش

جد د ف

بن ن

النقد في البلدان المضتتتتتتيفة لالجئين،
تلقى معظم المستتتتتتتفيدين المستتتتتتجلين
تحويالتهم شتتتتتهريا ً في الوقت المحدَّد.
وواجتته عتتدد قليتتر من المستتتتتتتفيتتدين
مشتتتتتاكر روتينية في البطاقات( )14في
لبنتتتان واألردن ممتتتا أدى إلى عتتتدم
تمكنهم من الحصتتتول على المستتتاعدة
لمدة تراوحت بين شتتتتهر واحد وثالثة

الشخصي

أشهر (الشكر .)4
-38

وواجهت األنشتتتتتتطة األخرى تأخيرات
بسبب التحديات السياقية والتشغيلية .من
ذلك على سبير المثال أن ب

وجد

المصدر فريق التقييم ،باالستناد إلى المقابالت التي أُجريت مع موظفي البرنامج والشركا المتعاونين

أن من الصعب العثور على شركا مسهلين ألنشطة بنا القدرة على الصمود في مصر واألردن ولبنان والجمهورية العربية السورية.
-39

كف اة تك يف( )15بلغت مستتتويات عالية ستتوا ً في المستتاعدات العينية أم النقدية .وظلت بنود التكاليف الرئيستتية في عمليات التستتليم
المحولة إلى المستتتتفيدين تدريجيا ً .وتحقق
في البلدان المضتتتيفة لالجئين وفورات في تكاليف المبالل
العينية منخفضتتتة .وحقق ب
َّ
ذلك جزئيا ً من خالل شتتتتتراكات متستتتتتمة بكفا ة التكاليف مع مقدمي الخدمات في القطاع الخال؛ وتحقيق وفورات في االتفاقات على
المستتتتتتوى الميداني المبرمة مع الشتتتتتركا المتعاونين؛ ونطال عمليات ب

ومدتها ،وهو ما ستتتتت َّهر تحقيق وفورات في التكاليف

بمرور الوقت.
-40

تحسوووين ت تشوووويلي و ال تك ر ت .ستتتاعدت ستتتلستتتلة اإلمداد المهنية في الجمهورية العربية الستتتورية واالبتكارات التكنولوجية في
التحويالت القائمة على النقد المقدَّمة إلى الالجئين على استتقرار عمليات التستليم إلى المستتفيدين وموثوقيتها .ويمكن أن يستتفيد مجتمع
العمر اإلنساني األوسع وكذلك ب

من الدروس المستخلصة (اإلطاران  2و.)3

( )14مثر نسيان رقم التعريف الشخصي أو فقد البطاقة أو تلفها ،أو ما إلى ذلك.
َّ
محولة أم مقادير من األيذية العينية) .ويتضمن الملحق العاشر
( )15يستطلع التقييم كفا ة التكاليف من خالل مسشرات تكلفة الوحدة للمبالل
الموزعة (سوا ً أكانت مبالل نقدية َّ
الوارد في تقرير التقييم الرئيسي شرحا ً كامالً يبين المنهجية المستخدمة.
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إلط ر  : 2سلسل إل د د ت

يني ف

ج هور

ي

سور  :تحسين ت تشويلي



استخدام اتفاقات إمدادات األيذية التي شملت شرا كميات محدَّدة من األيذية بأسعار متفق عليها والحصول على السلع مباشرة من
مصانع الموردين أو مستودعاتهم



استخدام االتفاقات الطويلة األجر مع الموردين لإلبقا على األسعار منخفضة



التعبئة داخر الجمهورية العربية السورية بالقرب من المستفيدين



تنويع األسوال في حاالت النقر البري من خالل نظام التعريفات
االستثمار في نُظم ضمان جودة األيذية في المنبع



تحسين اإلدارة الداخلية من خالل فريق عامر معني بسالسر اإلمداد وعقد اجتماعات هاتفية أسبوعية معه؛ ولوحة للتحكم في سالسر
األولية والنهائية لنُظم التوريد
اإلمداد تتيح رقابة آنية؛ ونُظم داخلية تربط بين المراحر َّ



إلط ر  :3ال تك ر ت ف

تحو ئت ق ئ

عل

نقد



استخدام تكنولوجيا بصمة العين على نطال واسع في المخيمات (باالشتراك مع مفوضية األمم المتحدة لشسون الالجئين) للتحقق من
هويات المستفيدين في كر معاملة يتم إجراؤها (األردن)



العمر من خالل منصة مشتركة بين مجموعة متعددة من الوكاالت واستخدام البطاقات اإللكترونية الموحَّدة (لبنان)



إصدار استراتيجيات بشأن البيع بالتجزئة للتمكين من الشرا على نطال واسع (لبنان)



تجريب تكنولوجيا سالسر الكتلة (األردن)



استخدام التكنولوجيا لتوليد بيانات معامالت شبه آنية تتيح لب

رصد أنماط الشرا وبيع التجزئة عن كثب (األردن ،لبنان)

نت ئ
-41

حققت المستتتاعدات الغذائية العامة ومستتتاعدات االحتياجات األستتتاستتتية األهداف الداخلية أو تجاوزتها وحافظت على مستتتتويات األمن
الغذائي للمستتتتتفيدين حتى بالريم من عدم تحقيق القيم التحويلية المستتتتتهدفة لالستتتتتحقاقات في كر الحاالت .وكشتتتتفت أيضتتتتا ً مجاالت
األنشطة األخرى عن بعض التحسينات الناشئة.

-42

توصتتتر إليه التقييم الذي أُجري في الفترة -2014
وتبيَّن من التقييم زيادة البعد المنهجي والدقة في رصتتتد نتائج االستتتتجابة مقارنة بما
َّ
 .2015وأتاح رصد حصائر األمن الغذائي بصفة خاصة فهم أثر تدخالت ب

-43

ن و ئ  .حقق ب

بانتظام وبصورة متسقة.

بانتظام المستوى المقرر لعدد المستفيدين أو تجاوز ذلك العدد (الجدول .)1
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ل ستفيد ن و تحو ئت ف لي إلج ي يني و ق ئ عل نقد
جدو  :1دد ف ل إلج
ستفيد ن 2017-2015 ،ف بلد ن ست كنسب نو ن دد ق َّ ر ل ستفيد ن و قيم
ق َّد
دد ف ل
ذكور

ق ل

دد

ق ر ل ستفيد ن
ث

إلج

تحو ئت ف لي
عيني (طن ت ي)

ق ل تحو ئت

ق رة

تحو ئت ق ئ عل
(دوالر أ ك )

2015

%103

%104

%104

%64

%55

2016

%96

%108

%102

%80

%77

2017

%96

%105

%100

%56

%81

نقد

المصدر :تقارير المشروعات الموحَّدة.2017-2015 ،

-44

يير أنه في ظر حاالت نقص التموير ،لم يتم َّكن ب

من أن يحقق تماما ً التحويالت التي كان يزمع توفيرها للمستفيدين .وقدَّم بدالً

من ذلك ما يقرب من ثلثي الكميات المقررة من التحويالت العينية فيما بين عامي  2015و( 2017ووصتتر إلى مستتتويات أعلى عندما
سمح التموير بذلك) ونسبة مماثلة من التحويالت القائمة على النقد.
-45

وحافظ ب

أيض تا ً على درجات االستتتهالك الغذائي ودرجات التنوع الغذائي بين المستتتفيدين مقارنة بغير المستتتفيدين ،بينما قلص

استخدام استراتيجيات التصدي السلبية .وكشفت مسشرات األمن الغذائي عن انخفاض ملحوظ في الحاالت التي ُخفلمضت فيها المساعدة
بسبب عدم كفاية التموير مثالً.
-46

وكانت المكاستتب مسقتة في مجاالت األنشتتطة األخرى .يير أن أنشتتطة بنا القدرة على الصتتمود في عام  2017ستتاعدت على ضتتمان
تحقيق تحستتتينات في األمن الغذائي في األردن والجمهورية العربية الستتتورية كذلك تحستتتينات في أنشتتتطة التغذية المدرستتتية في لبنان
والجمهورية العربية السورية.

-47

نت ئ

إلض في  .خلص التقييم إلى أدلة تثبت تحقيق إنجازات في توسيع وصول المساعدات اإلنسانية وتحقيق فوائد اقتصادية للبلدان

المضيفة ،وتقاسم الخبرة التقنية مع الحكومات الشريكة .من ذلك على سبير المثال:
من عالقات االحترام المتبادل مع السلطات الوطنية للمساعدة على فتح طرل لوصول المساعدات اإلنسانية إلى
 استفاد ب
ستتتتتخيا ً في تقاستتتتتمه القوافر وحيز النقر الجوي للتمكين من
مختلف المناطق في الجمهورية العربية الستتتتتورية .واعتُبر ب
توصير اإلمدادات اإلنسانية من وكاالت األمم المتحدة األخرى.
 فيما يتعلق بالبلدان المضتتتتتتيفة لالجئين ،تُرجمت األحجام الكبيرة من التحويالت القائمة على النقد وستتتتتتائر نفقات ب

إلى

مساهمات اقتصادية هائلة .وتم ضخ ما يقرب من مليار دوالر أمريكي ( )16في االقتصادات المحلية في عام  2017وهو ما ترتَّب
عليه تأثيرات مضا معفة.
 تقاستتم ب

خبرته في التغذية وتقدير االحتياجات والرصتتد مع الشتتركا الوطنيين ،ال ستتيما في الجمهورية العربية الستتورية

ولبنان وتركيا.
-48

في بعض األحيان على الحد من

وتفاوتت المستتتاهمات المقدَّمة من أجر الحفاظ على النستتتيج االجتماعي .وستتتاعدت أنشتتتطة ب
التوترات وذلك مثالً عندما شاركت المجتمعات المحلية المضيفة في أنشطة بنا القدرة على الصمود .وأدى تقديم مساعدات نقدية في
بعض األحيان إلى مفاقمة التوترات االجتماعية القائمة بين الالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة.

-49

ب دئ إل سووو ي

دو ي  .على الريم من بيئة العمر المحفوفة بالتحديات ،التزم ب

في مستتتاعداته بالمبادئ اإلنستتتانية الدولية.

وتحقق ذلك في جانب منه عن طريق تطبيق االستتتتتتتهداف القائم على االحتياجات؛ وتوستتتتتتيع نطال الشتتتتتتركا المتعاونين؛ وااللتزام
بقرارات األمم المتحدة بشتتتأن عبور خطوط النزاع؛ وتطبيق تقديرات دقيقة لهشتتتاشتتتة األوضتتتاع؛ وترتيب أولويات الفئات الضتتتعيفة.
وحقق ب

في الجمهورية العربية الستتتورية التوازن المناستتتب بين الحفاظ على العالقات لتيستتتير توصتتتير المستتتاعدات اإلنستتتانية

( )16باالستناد إلى مصادر بيانات ب
في االستجابة.
أنفقها ب

الداخلية ،وتشمر األرقام قيم التحويالت المقدَّمة إلى المستفيدين؛ ومتطلبات األيذية المحلية واإلقليمية؛ والمصروفات األخرى التي
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والدعوة في الوقت نفسه إلى تعظيم ُسبر وصول المساعدات اإلنسانية .ومع ذلك ،ش َّكر النطال الكبير لالستجابة تحديا ً لقدرة ب
على تتبع وضمان االلتزام الكامر بالحياد واالستقالل التشغيلي على المستوى المحلي.
-50

وأكدت االستتتتتتتجابة الخيارات التشتتتتتتغيلية المعقدة التي واجهها الموظفون ،مثر كيفية الموازنة بين أولويات المانحين ،ومتطلبات
في ظر الضغوط الكبيرة التي تفرضها ظروف العمر .وش َّكلت تلك الخيارات في بعض
الحكومات الوطنية ،وااللتزام بوالية ب
األحيان تحديا ً للموظفين التقنيين الذين كانوا يفتقرون إلى الخبرة في تقديم استتتجابة حستتاستتة ستتياستتيا ً في ستتياقات الدخر المتوستتط التي
تُمستتتتك فيها الحكومات بقبضتتتتة قيادية وطنية قوية على المستتتتاعدة الدولية المقدَّمة في أراضتتتتيها .وفرض ذلك أيضتتتتا ً صتتتتعوبات على
الشتتتتتتركا المتعاونين الذين لم يكن لديهم في بعض األحيان إلمام بالمبادئ اإلنستتتتتتتانية .والحظ التقييم "فجوة معرفية" لدى موظفي
ب

-51

والشركا بشأن تطبيق المبادئ في اإلجرا ات اإلنسانية العملية لالستجابة.
س و و ة ين جنسووين .خلص التقييم إلى أن "التحول" الذي َّ
بش ترت به ستتياستتة ب

وخطة عمله بشتتأن المستتاواة بين الجنستتين

للفترة  2020-2015لم يتحقق في االستتتتتجابة .وانعكس ذلك في خطط عمر المستتتتاواة بين الجنستتتتين التي تباينت في عمقها وجودتها؛
وقلة الموارد البشرية والمالية؛ وعدم كفاية شبكات النتائج الجنسانية؛ وضعف اهتمام اإلدارة .وعلى الريم من التزام سياسة المساواة
بين الجنستتتتين بتحقيق التكافس الجنستتتتاني في التوظيف ،بما في ذلك مناصتتتتب اإلدارة العليا ،ظلت وظائف اإلدارة العليا في االستتتتتجابة
معتمدة في جانب كبير منها على الذكور.
 -52وكشفت المسشرات عن أن األ ُسر التي ترأسها

شكل

سش ت

دا

ن و ئ د

س

ت ت أسه س ا

نستتتتا ( )17المستتتتتفيدة من مستتتتاعدات ب

0.8

كتتانتتت أكثر معتتانتتاة من انعتتدام األمن الغتتذائي
مقارنة باألُستتتر التي يرأستتتها رجال ،وكان من

0.7

الواضتتتتتح أن الفجوة بينهما آخذة في االتستتتتتاع.

0.65

0.75

يير أن االستتتتتتتجتتتابتتة لم تتحرك لتعتتتديتتر قيم
التحويالت بما يناسب األ ُسر التي ترأسها نسا

0.6
0.55

ولم تتختتذ أي إجرا ات أخرى لتضتتتتتتييق تلتتك
الفجوة.
-53

 .تُلزم ستتتتتياستتتتتة الحماية اإلنستتتتتانية لعام

ح

()18

2012

ب

بـتتتتتتت "تصتتميم وتنفيذ أنشتتطة

ستتتبر العيش ال تسدي
للمستتتاعدة الغذائية وكستتتب ُ

المصدر الرصد والتقييم على المستوى اإلقليمي؛ تقارير رصد حصائر األمن الغذائي

إلى زيادة مخاطر الحماية التي يواجهها السكان المتضررون من األزمة والذين يح صلون على هذه المساعدة" .ووجهت العمليات في
الجمهورية العربية الستتتتتورية وتركيا اهتماما ً أكبر إلى مستتتتتائر الحماية مقارنة بما في ستتتتتائر البلدان المتضتتتتتررة .يير أن التوظيف
أليراض الحماية  -على يرار التوظيف أليراض تحقيق المساواة بين الجنسين  -كان محدودا ً بصفة عامة ،ولم تهتم وثائق التخطيط
اهتماما ً كبيرا ً بهذه المسألة .وبدالً من ذلك ،عولجت المسألة برنامجيا ً وذلك أساسا من خالل نُظم اإلحالة التي وضعتها مفو ضية األمم
المتحدة لشسون الالجئين.
-54

وكشفت البيانات المسسسية الموحَّدة لب

عن عدد قلير فحسب من مسائر الحماية المثيرة للقلق .يير أن المستفيدين أوضحوا أنهم

واجهوا سلسلة من تحديات الحماية .وأقر موظفو ب
-55

سوو ا أ ا سووك ن

على المستوى المحلي بأن فهمهم لتلك التحديات محدود.

تضوو ر ن .تُلزم استتتراتيجية المستتا لة أمام الستتكان المتضتتررين لعام  2016ب

"بضتتمان استتتنارة

اإلجرا ات والقرارات المتعلقة بتصتتميم البرامج وتنفيذها ورصتتدها وتقييمها بارا األشتتخال المتضتتررين وتعبيرها عنها" )19( .ومع
ُكرس لتلك االستراتيجية سوى عدد قلير من الموظفين ،ولم تو لفمر آليات التعليقات قناة مناسبة يُع مبلر من خاللها المستفيدون عن
ذلك ،ال ي َّ
( )17تستند البيانات إلى المتطلبات الدنيا للرصد في ب

؛ وعائر األسرة إرشادي فقط بسبب عدم وجود عينة شاملة.

( )18سياسة برنامج األيذية العالمي بشأن الحماية اإلنسانية (.)WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1
( )19برنامج األيذية العالمي .2017 .استراتيجية ب

بشأن المسا لة أمام السكان المتضررين.
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المسائر التي تثير قلقهم .وباالقتران مع التواصر المحدود وجها ً لوجه مع الشركا المتعاونين ،أسفر ذلك عن حماية يير كاملة لكرامة
المستفيدين ،وعدم توفير دعم كامر لعناصر استراتيجية المسا لة أمام السكان المتضررين المتمثلة في "عدم اإلضرار".
-56

وشملت ثغرات االتصال تحديدا ً ما يلي:
 عدم التوعية بمدة المستتتتتتاعدة (في ظر أوجه عدم اليقين التي خيمت على آفال التموير) مما أدى إلى إثارة قلق بين المستتتتتتتفيدين
والتخوف من انقطاع المساعدة؛
 عدم توضيح أسباب األولويات واالستهداف مما أدى إلى إثارة شعور باإلحباط بين الشركا المتعاونين واألسى بين المستفيدين؛
 حجب معايير األهلية في العرال وتركيا ولبنان بسبب القلق من احتماالت إسا ة االستخدام؛
 التواصر يير الشخصي وعدم كفاية آليات استقا تعليقات المستفيدين بسبب اتساع نطال االستجابة ،مما دفع ب

نحو األخذ

بأستتتاليب مثر الرستتتائر النصتتتية القصتتتيرة ورستتتائر الوتس آب والخطوط الستتتاخنة في البلدان المضتتتيفة لالجئين .وثبت أن تلك
األ ساليب يير مرضية للمستفيدين الذين تعذر عليهم استخدام الخطوط الساخنة وأصابتهم قرارات ترتيب األولويات التي أُبلغت
إليهم من خالل تلك الوسائر بصدمة مروعة.
-57

ك سووب سووتد  .على الريم من أن المستتاعدة الغذائية العامة ومستتاعدات تلبية االحتياجات األستتاستتية ركزت على الحفاظ على
من أجر بنا القدرة على الصمود أيضا ً إلى الحد من االتكال على المساعدة
األمن الغذائي للمستفيدين وتحسينه ،سعت أنشطة ب
اإلنسانية وزيادة االعتماد على الذات .يير أن هذه األنشطة لم تسفر عن تهيئة ُسبر كسب عيش مستدامة أو بنا االعتماد على الذات
حستتتتتتب ما كان مقررا ً في العمليات الممتدة لإلياثة واإلنعاش .وواجه اإلدماج في شتتتتتتبكات األمان االجتماعي المحلية حواجز عملية
وسياسية.

-58

واستخدم ب

إدارة متطورة وقوية للمخاطر عبَّرت عنها إجرا اته الدقيقة وعمليات المراجعة الداخلية والخارجية المو سَّعة .ومع

ذلك ،لم توضع خطط احترازية شاملة للتحوط من النقص المحتمر في التموير حتى على مستوى المكتب اإلقليمي.
-59

ووضتتتتعت رؤية عام  ،2020وهي اإلطار االستتتتتراتيجي اإلقليمي الرئيستتتتي لالستتتتتجابة ،أهدافا ً ذات توجه تشتتتتغيلي بدالً من وضتتتتع
التخطيط
إرشتتادات استتتراتيجية واضتتحة .ولم تكن أيضتتا ً "مملوكة" للموظفين ضتتمن إطار مسستتستتي شتتامر .ومع ذلك ،بدأ ب
للمستقبر وذلك على سبير المثال عن طريق عقد اجتماعات بشأن التنظيم من أجر العائدين.

ستنت ج ت
-60

خلص التقييم عموما ً إلى أن ب

ن َّفذ استتتتتتتجابة قوية وعلى مستتتتتتتوى كبير من الكفا ة المهنية والتطور التقني لألزمة اإلقليمية

الستتورية في الفترة من يناير/كانون الثاني  2015حتى مارس/آذار  .2018وبُذلت جهود مضتتنية في ستتبير تقديم تلك االستتتجابة التي
واجهت احتياجات إنستتانية يير مستتبوقة في بيئات حستتاستتة ستتياستتياً .وفي ظر يياب إرشتتادات مسستتستتية مناستتبة للستتيال أو أي خبرة
مماثلة ،شقَّت االستجابة طريقها بذاتها عموما ً عبر تلك األزمة.
-61

عموما ً كشريك إنساني يقظ ال ضمير ضمن االستجابة

وعلى الريم من بعض التحديات التي قوبلت على طول الطريق ،عمر ب
الجماعية .ونجح في خوض بعض مجاالت العمر الحستتتتاستتتتة ستتتتياستتتتيا ً لكستتتتب عالقات قائمة على االحترام المتبادل مع الحكومات
المضيفة.

-62

وقام ب

من خالل المستتتاعدات الغذائية العامة ومستتتاعدات االحتياجات األستتتاستتتية بخدمة ماليين المحتاجين عن طريق االبتكار

والتكيُّف؛ وتجريب نُهج جديدة ،واإلمستتتتاك ،عند اللزوم ،بزمام القيادة بالنيابة عن مجتمع العمر اإلنستتتتاني .وبلغت عملياته ،ال ستتتتيما
نُهجه القائمة على النقد ،نطاقا ً ومستتتتتوى من التعقيد التكنولوجي يير مستتتتبول في تجربة المجتمع اإلنستتتتاني في جميع أنحا العالم في
نفس الوقت الذي حققت فيه درجات عالية من الكفا ة من حيث الوقت والتكلفة.
-63

ووضتتع الشتتركا المانحون ثقة كبيرة في ب

لتنفيذ استتتجابة إنستتانية معقَّدة .على أن البرنامج لم يستتتفد من الدعم المتماستتك تماما ً

في بعض المجاالت ،مثر القدرة على الصمود والتحويالت القائمة على النقد.
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نجح ،وفقا ً لمعاييره الذاتية وطبقا ً لرؤية الكثير من مموليه كذلك ،في التصتتتتتتتدي لتحديات األزمة .وكانت

وعلى هذا فإن ب
إنجازاته دليالً على قدراته التقنية في ظر ظروف الطوارئ الشتتتتتتديدة التعقيد .ومع ذلك ،خلص التقييم إلى أن موارد ب

وطاقته

المسسسية في تلبية االحتياجات على نطال واسع ركزت إلى حد كبير على جوانب اإلمداد في االستجابة  -أي أنها كانت موجَّهة أكثر
نحو تو صير الم ساعدة .وأدى ذلك إلى تقلير االهتمام ببعض الم سائر المثيرة للقلق من ناحية الطلب وإيجاد بعض "البقع العميا " ،بما
في ذلك تضييق "خط الرؤية" اتجاه المستفيدين.
-65

وشتتتتملت تلك البقع العميا مستتتتائر المستتتتاواة بين الجنستتتتين والحماية والمستتتتا لة أمام الستتتتكان المتضتتتتررين ،التي افتقرت جميعا ً إلى
الموظفين المناستتتتبين وكذلك االهتمام اإلداري والبرنامجي ،ال ستتتتيما من حيث التواصتتتتر مع الستتتتكان المستتتتتفيدين .ويمكن للخيارات
التشتتتغيلية المعقدة التي واجهها الموظفون في االستتتتجابة أن تستتتتفيد من األخذ بنهج متستتتم بالحنكة الستتتياستتتية بصتتتورة أكثر اتستتتاقاً.
وبالمستتتتطاع أيضتتتا ً من اآلن فصتتتاعدا ً تحستتتين االستتتتجابة من خالل تعزيز التعلم ونقر المعرفة والتعبير الواضتتتح عن رؤية ب
للنجاح على المستوى اإلقليمي.

-66

وتُثير نتائج التقييم تساؤالً محوريا ً لب

ولمنظومة العمر اإلنساني بشكر أعم .فعند محاولة تحقيق التوازن بين النطال والحساسية

في االستجابات اإلنسانية الواسعة النطال ،كيف يمكن تعريف النجاح؟ بالنسبة لب

 ،توحي األدلة بأنه ينبغي االهتمام أكثر بوضع

احتياجات المستتتتتفيدين وشتتتتوايلهم وتوقعاتهم في صتتتتميم استتتتتجاباته المقبلة .ويُشتتتتير ذلك إلى تقوية قنوات االتصتتتتال وتحستتتتين آليات
التعليقات المتبادلة وضمان "خط رؤية" واضح تجاه احتياجات المستفيدين وشوايلهم من خالل الشركا .

توصي ت
-67

 ،مع إيال المراعاة للحاجة إلى وضع المستفيدين في صلب االهتمام.

تهدف التوصيات إلى تحسين األبعاد النوعية الستجابة ب
وتقترح التوصيات أيضا ً اتخاذ بعض الخطوات للمرحلة القادمة من االستجابة في ظر استمرار تطور األزمة.

WFP/EB.2/2018/7-B
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ج ا ع جل :ت تيب أو و ت

س ئل

ت ل جو ب للب

كيف؟

ذ؟

ن؟

( تنفي )

 )1ت ز ز قدر ت و نظم ئز

ل س ا أ ا سك ن

( جه

سسو )

ت ؟
( وعد إل ج ز)

تض ر ن

المكتب اإلقليمي في القاهرة (بدعم من المقر)

المكتب اإلقليمي في القاهرة

بحلول نهاية الفصر الثاني

مكرسين (وتأهيلهم عند االقتضا ) من أجر المسا لة أمام السكان المتضررين ،مع تخصيص الموارد تحديدا ً لتعزيز القدرات و/أو
أ) تعيين موظفين َّ

شتتتعبة الموارد البشتتترية في المقرُ ،
دعم من ُ
وشتتتعبة

من عام 2019

تعميم المسا لة أمام السكان المتضررين.

الستتتتتياستتتتتات والبرامج ،ووحدة األزمات اإلنستتتتتانية

ب) استعراض اآلليات الحالية للمسا لة أمام السكان المتضررين داخر المكاتب القطرية إلثرا وضع االستراتيجيات وطرح اقتراحات من أجر التحسين.

وحاالت االنتقال

المكاتب القطرية

جميع المكاتب القطرية

المكرس لتعميم المسا لة أمام السكان المتضررين وتأهير الموظفين إلنشا شبكة من جهات االتصال
ج) تخصيص الموظفين والموارد من أجر العمر
َّ

دعم من المكتتتتب اإلقليمي في القتتتاهرةُ ،
وشتتتتتتتعبتتتة

بحلول نهاية الفصر الثاني

الموارد البشتتتتترية في المقرُ ،
وشتتتتتعبة الستتتتتياستتتتتات

من عام 2019

الميدانية ودعمها؛
د) تقديم بيان استراتيجي واضح يُحدلمد اإلجرا ات المزمعة لضمان ما يلي:
)1

تزويد المستفيدين بمعلومات كافية عن استحقاقاتهم وتوفير آليات للشكاوى والتعليقات؛

)2

تحسين قنوات االتصال مع السكان المتضررين باالستناد إلى أفضر الممارسات.

والبرامج ،بما يشتتتتتتتمر وحدة األزمات اإلنستتتتتتتانية
وحاالت االنتقال

ويمكن أن يشمر ذلك اجتماعات منتظمة مع الشركا المتعاونين للحصول على تعليقات موثَّقة؛ وآليات للتواصر واستقا آرا المستفيدين في إطار نُظم
وبرتوكوالت لرصد االتصاالت مع المستفيدين؛ وإقامة صالت قوية من أجر ضمان تقاطر نتائج الرصد صعودا ً إلى وظائف صنع القرار على مستوى
البرامج.
 )2وضل

س و ة ين جنسين ف ص يم الستج

المكتب اإلقليمي في القاهرة
أ) تخصيص الموظفين المكرسين والموارد على مستوى المكتب اإلقليمي في القاهرة لتعميم المساواة بين الجنسين في االستجابة.
ب) إجرا /مواصلة إجرا تدريب إلزامي منتظم على الشسون الجنسانية لجميع موظفي المكتب اإلقليمي في القاهرة واإلدارة.

المكتب اإلقليمي في القاهرة
دعم من مكتب الشسون الجنسانية في المقر

بحلول نهاية الفصر الثاني
من عام 2019

WFP/EB.2/2018/7-B
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كيف؟

ذ؟

( تنفي )

ن؟
( جه

سسو )

المكاتب القطرية

جميع المكاتب القطرية

أ) تعيين موظفين مكرسين (وتأهيلهم عند االقتضا ) وتخصيص الموارد الالزمة على مستوى المكاتب القطرية لضمان تعميم المساواة بين الجنسين.

دعم من المكتب اإلقليمي في القاهرة ومكتب الشسون
الجنسانية

ب) إجرا تدريب لموظفي المكاتب القطرية والمكاتب الفرعية على تعميم المساواة بين الجنسين لضمان االعتراف بقضايا المساواة بين الجنسين
ومعالجتها.

ت ؟
( وعد إل ج ز)
بحلول نهاية الفصر الثاني
من عام 2019

ج) تحديث خطط عمر المكاتب القطرية بشأن المساواة بين الجنسين كي تفي بالمعايير التي تتطلبها سياسة المساواة بين الجنسين ( )2020-2015وخطة
()20
بشأن المساواة بين الجنسين.
عمر ب
د) تحلير البيانات المتاحة بشأن قضايا المساواة بين الجنسين في االستجابة واستخدام النتائج إلعداد استجابات برنامجية مراعية للفرول بين الجنسين.
لجنة إعادة التكليف والمدير التنفيذي بدعم من شُعبة
الموارد البشرية

المقر/المكتب اإلقليمي في القاهرة

بحلول نهاية الفصر األول
من عام 2019

أ) النظر في تحقيق التوازن بين الجنسين في اختيار الموظفين في الفرصة المقبلة إلعادة التكليف.
 )3ت ز ز ح

المقر
أ) في ظر الطابع المحدود لمسشرات ب
مجموعة الحماية العالمية.

المسسسية بشأن الحماية ،يمكن النظر في تنقيح المسشرات ،مع االستفادة من الموارد القائمة ،مثر مسشرات

شُعبة إدارة ورصد األدا
المكتب اإلقليمي في القاهرة

المكتب اإلقليمي في القاهرة
أ) تعيين موظفين مكرسين (وتأهيلهم عند االقتضا ) وتخصيص موارد على مستوى المكتب اإلقليمي في القاهرة لتعميم الحماية.

دعم من شُعبة السياسات والبرامج وشُعبة الموارد
البشرية

المكاتب القطرية

جميع المكاتب القطرية

أ) تعيين موظفين مكرسين (وتأهيلهم عند االقتضا ) وتخصيص موارد لضمان تعميم الحماية في كر مكتب قطري.

دعم من شُعبة السياسات والبرامج ووحدة األزمات
اإلنسانية وحاالت االنتقال

ب) إجرا تدريب منتظم لجميع موظفي المكتب اإلقليمي في القاهرة واإلدارة على مسائر الحماية.

ب) إجرا تدريب لموظفي مكاتب ب

القطرية والفرعية على مسائر الحماية لضمان االعتراف بها ومعالجتها.

ج) إعداد بيانات تشمر رؤية واضحة واستراتيجيات بشأن الحماية في المكاتب القطرية.
د) تحلير البيانات المتاحة بشأن مسائر الحماية في االستجابة واستخدامها إلعداد استجابات برنامجية مالئمة.

( )20خطة عمر المساواة بين الجنسين :العمر وفقا ً للمبادئ (.)WFP/EB.1/2016/4-B

بحلول نهاية الفصر األول
من عام 2019
بحلول نهاية الفصر الثاني
من عام 2019

بحلول نهاية الفصر الثاني
من عام 2019
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كيف؟

ذ؟

ن؟
( جه

( تنفي )
ج ا ع جل :ت ز ز ال تز ا

 )4ن ا قدرة عل تحسين ال تز ا

سسو )

ت ؟
( وعد إل ج ز)

ب دئ إل س ي

ب دئ إل س ي

المكاتب القطرية

جميع المكاتب القطرية

أ) ضمان تدريب جميع الموظفين على المبادئ اإلنسانية والحماية وصنع القرار في بيئات العمر المعقدة (والمسيَّسة بدرجة كبيرة) ،ال سيما
على المستوى المحلي.
ب) عقد جلسات مع الموظفين على أساس كر حالة على حدة الستقا آرائهم بشأن الدروس المستفادة من تجربتهم في االستجابة.
ج) تحديد توجه مر َّكز وخال بالسيال لجميع الموظفين ال ُجدد والخبرا االستشاريين ،بما يشمر معلومات عن الديناميات السياسية المحلية.
د) تدريب الشركا المتعاونين ومقدمي الخدمات المالية على االلتزام بالمبادئ اإلنسانية في السيال المحلي.

دعم من المكتب اإلقليمي في القاهرة ،وشُعبة
السياسات والبرامج ،وشُعبة سلسلة اإلمداد ،وشعبة
االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة ،وشُعبة الموارد
البشرية

بحلول نهاية الفصر الثاني
من عام 2019
(واستمرارها بعد ذلك)

ت ليط ل ستقبل
 )5تحسين و د رة

ف
المكتب اإلقليمي في القاهرة

وضع استراتيجية للتعلم ونقر المعرفة تحت قيادة المكتب اإلقليمي في القاهرة من أجر االستجابة .وينبغي أن تشمر المجاالت الرئيسية ما يلي:
()1

النُهج التقنية في التحويالت القائمة على النقد

()2

االستهداف وترتيبات األولويات

()3

القدرة على الصمود

 )6ت

ف نج ح  -لورة رؤ و ضح

االستفادة من رؤية  2020وكر هدف من أهداف الخطط االستراتيجية القطرية لوضع بيان استراتيجي جامع يُحدد "الخطوات التالية" من أجر تحسين
موا مة البُعد اإلقليمي لالستجابة مع بيئة الخطة االستراتيجية القطرية .وينبغي أن يشمر البيان ما يلي:
أ) توضيح رؤية ب

اإلقليمية للنجاح في االستجابة

ب) وضع المستفيدين في صميم االستجابة ،مع التجاوب لمختلف الحاالت واالحتياجات واألولويات.

بحلول نهاية عام 2018

دعم من شُعبة السياسات والبرامج ،وجميع المكاتب
القطرية ،والمكتب اإلقليمي الفرعي

المكتب اإلقليمي في القاهرة ،بمستتتاهمة من المكاتب

بحلول نهاية الفصر األول

القطرية والمكتب اإلقليمي الفرعي؛

من عام 2019

دعم من شعبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة،
و شُعبة السياسات والبرامج ،بما يشمر دائرة برامج
التنفيذ المباشتتتتتر ،والوحدات ،بما فيها وحدة إنشتتتتتا
وستتتتتبر كستتتتتب العيش ،ووحدة األزمات
األصتتتتتول ُ
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ذ؟

كيف؟
( تنفي )

ج) إدراج النوايا االستراتيجية لالستجابة على المستوى اإلقليمي  -بما يتجاوز أهداف الخطط االستراتيجية القطرية المنصبة على الجوانب التشغيلية -
من قبير إدارة العائدين؛ ودعم تعزيز نُظم الحماية االجتماعية و شبكات األمان الوطنية؛ والتن سيق وال شراكات المزمعة في الم ستقبر؛ ونوايا البرمجة

ن؟
( جه

سسو )

ت ؟
( وعد إل ج ز)

اإلنستتتتانية وحاالت االنتقال ،ووحدة شتتتتبكات األمان
والحماية االجتماعية ،ودائرة التغذية المدرسية

من أجر بنا القدرة على الصتتتتمود على النطال المطلوب؛ واآلليات المقررة للتنستتتتيق الداخلي؛ والدور المزمع للمستتتتا لة أمام الستتتتكان المتضتتتتررين
والمساواة بين الجنسين والحماية.
د) رسم السيناريوهات المحتملة وتحديد خيارات االستجابة.
هـ) االرتباط بتخطيط واقعي للموارد وما يصاحبه من خطط لطوارئ التموير.
و) التستتتلح بخطة لدعوة المانحين ،مع التركيز على تكاليف تكييف االستتتتجابة من النطال إلى العمق ،بما يشتتتمر آثار التكاليف الناجمة عن أنشتتتطة بنا
القدرة على الصمود ودمج المسا لة أمام السكان المتضررين/المساواة بين الجنسين/الحماية.
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