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تقارير التقييم

اللغة األصلية :اإلنكليزية

للنظر
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

رد اإلدارة على توصيات التقييم الموجز للحافظة القطرية لجنوب السودان

الخلفية
 -1تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على التوصيات المنبثقة عن التقييم الموجز للحافظة القطرية لجنوب السودان (.)2016-2011
 -2وترحب اإلدارة باستنتاجات وتوصيات التقييم التي استُرشد بها إلعداد الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لبرنامج األغذية العالمي
(البرنامج) في جنوب السودان.
 -3وتشير اإلدارة إلى أن التقييم اعتبر عمل البرنامج مهما جدا ومتسقا مع االحتياجات والسياسات الوطنية .والدور الريادي الذي يؤديه
البرنامج في مجال االستجابة اإلنسانية في جنوب السودان معترف به وكذلك تطبيقه الفعال للمبادئ اإلنسانية .وتشمل الميزة النسبية
للبرنامج طاقاته اللوجستية وقدرته التي ال مثيل لها على تطبيق أنشطة واسعة النطاق بالتعاون مع شركائه؛ وعملياته المحكمة فيما
يتعلق بالتفاوض من أجل الوصول اآلمن واستخدام الدراسات التحليلية من أجل دعم االستهداف البرنامجي وتحديد األولويات،
بما في ذلك مراعاة مسألة الحماية واالعتبارات الجنسانية؛ وقوة حضوره الميداني الراسخ بفضل مكاتبه الفرعية وأفرقته المتنقلة.
وأشار التقييم إلى أن الخدمات المشتركة التي يوفرها البرنامج تُعتبر عناصر رئيسية إلنجاح مجمل العمليات اإلنسانية في جنوب
السودان .وكانت نواتج الحافظة فعالة بوجه عام ،بينما ساهمت المساعدات الغذائية الغوثية واألنشطة التغذوية ،على مستوى
الحصائل ،في تفادي االنهيار الحاد لألمن الغذائي.
 -4وتوافق اإلدارة على التوصيات الخمس الواردة في التقييم بشأن تكوين رؤية استراتيجية للتصدي لألزمات الحادة المتعددة السنوات؛
وتعزيز أوجه التآزر اإلنسانية-اإلنمائية إلى أقصى حد من خالل تذليل القيود المعيقة للتحويالت القائمة على النقد ،وتعزيز التدخالت
والشراكات المنسقة في مجالي التغذية والصمود من أجل توسيع نطاق التغذية المدرسية؛ واالستمرار في زيادة كفاءة االستجابة
لحاالت الطوارئ باتباع نهج متعدد السنوات يستهدف تحسين البنى التحتية ،ومنح المستفيدين هويات رقمية وتعزيز إدارة خطوط
اإلمداد؛ واالبتكار لتحسين جودة البرامج من خالل أنشطة التقييم والرصد والبرمجة المراعية للتغذية واتفاقات الشراكة المتعددة

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة V. Guarnieri
المديرة اإلقليمية
شرق ووسط أفريقيا
بريد إلكترونيvalerie.guarnieri@wfp.org :

السيد A. Khan
المدير القطري
بريد إلكترونيadnan.khan@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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السنوات؛ وضمان التوظيف بشكل مالئم وفي الوقت المناسب من خالل بذل الجهود على المستوى القطري وعلى مستوى البرنامج
برمته.
 -5ويرد في المصفوفة التالية رد اإلدارة على كل توصية من التوصيات فضال عن اإلجراءات والجداول الزمنية المزمعة لتنفيذها.
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

جهة التنفيذ

التوصية  :1التوجه االستراتيجي .يتعين تحديث

المكتب القطري ،بدعم من المكتب اإلقليمي وشعبة

االستراتيجية القطرية لجنوب السودان وتحقيق

السياسات والبرامج وشعبة الشراكات مع الحكومات

التوافق بينها وبين السياق القطري المتغير.
وينبغي أن توجه االستراتيجية الجديدة البرنامج
لالستجابة ألزمة حادة متعددة السنوات ،مع
المرونة للتكيف مع االحتياجات المتغيرة
بسرعة.

موافقة
أ)

بعد التشاور مع الحكومة والمانحين والمنظمات غير الحكومية وسائر

نوفمبر/تشرين الثاني

الشركاء في مجال األمن الغذائي ،وضع البرنامج خطة استراتيجية قطرية

2017

مؤقتة للفترة  2020-2018ست ُعرض على المجلس التنفيذي في شهر
نوفمبر/تشرين الثاني  2017ليوافق عليها .وتستند هذه الخطة إلى الحاجة
المستمرة للقدرة التشغيلية والمرونة التي تتيح توفير المساعدات الغذائية
الطارئة إلى شريحة سكانية واسعة ضمن جنوب السودان وتوفير الخدمات

وينبغي أن يقوم البرنامج بما يلي:
أ)

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

آخر موعد للتنفيذ

المشتركة إلى مجتمع العمل اإلنساني ،مع إكمالها باستراتيجية مناسبة لتعبئة

وضع إطار استراتيجي لالستجابة

الموارد .وتتضمن الخطة أيضا إطارا متينا لألعمال التي تجرى بمزيد من

الحتياجات جنوب السودان كأزمة حادة

االنتظام في مجال األمن الغذائي والتغذية وسبل العيش والقدرة على

متعددة السنوات تقر بالقدرة المحدودة

الصمود ،وتنص على التوسع تدريجيا في تعزيز القدرات ومشاركة

للحكومة على قيادة العملية؛

الحكومة إذا استقر الوضع السياسي.

ب) الدعوة في منظومة األمم المتحدة لوضع

ب) إضافة إلى الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،سيعمد البرنامج إلى تقديم

إطار استراتيجي مشترك بين الوكاالت

الدعم لوضع إطار تعاون جديد مشترك بين الوكاالت يحل محل إطار

ونهج مشترك متعدد السنوات لالستجابة

التعاون المؤقت التابع لفريق األمم المتحدة القطري بعد عام  ،2018مستفيدا

لألزمة الحادة المتعددة السنوات.

في ذلك من دوره النشط في آليات التنسيق التابعة لألمم المتحدة والموجودة

وتتيح خارطة الطريق المتكاملة فرصة لمعالجة

في جنوب السودان .والبرنامج في وضع يتيح له الدعوة إلى اتباع نهج

هذه المسألة في عام .2017

مشترك لعقد المنتديات بوصفه إحدى الجهات المشاركة في قيادة فريقين
من األفرقة الخمسة المعنية بالحصائل في ظل إطار التعاون المؤقت وهما
الفريقان العامالن على "تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود"
و"إعادة تنشيط االقتصاد المحلي" .وسيواصل البرنامج أيضا الدعوة إلى
إعداد خطة متسقة وشاملة لالستجابة اإلنسانية تأخذ بعين االعتبار األزمة
الحادة المتعددة السنوات.

ديسمبر/كانون األول
2018
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

جهة التنفيذ

التوصية  :2أوجه التآزر اإلنسانية – اإلنمائية.

المكتب القطري ،بدعم من المكتب اإلقليمي وشعبة

في حين يقر البرنامج بأولوية المساعدة المنقذة

الشراكات مع الحكومات وشعبة االستعداد للطوارئ ودعم

للحياة ،فإنه ينبغي أن يتموضع لضمان تنفيذ

االستجابة وشعبة سلسلة اإلمداد

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ
موافقة
تقر اإلدارة بأهمية تعزيز الحضور التشغيلي المجدي للبرنامج واستجابته الطارئة في
جنوب السودان من أجل التصدي للمسائل ومظاهر الضعف األساسية األطول أجال.

األنشطة ذات الطبيعة الطارئة قصيرة األجل
بطريقة تراعي التنمية األطول أجالً والمشاكل
المترابطة.

آخر موعد للتنفيذ

أ)

يعكف البرنامج على التخفيف من القيود التي تعترض توسيع نطاق استخدام

ديسمبر/كانون األول

التحويالت القائمة على النقد ،مع أنه يقر بأن بعضها خارج عن سيطرته.

2017

وأجرى البرنامج تحليال معمقا للسوق في الواليتين اآلمنتين نسبيا ،وهما
ينبغي أن يقوم البرنامج بتحسين أوجه التآزر بين
األنشطة اإلنسانية واإلنمائية عن طريق:
أ)

والية شمال بحر الغزال سابقا ووالية واراب ،في مستهل عام 2017
وأرسل بعثة لتقييم سالسل اإلمداد المتصلة بالتحويالت القائمة على النقد

وضع استراتيجية لمعالجة القيود

في يوليو/تموز  .2017وسيوفر ذلك المعلومات الالزمة إلعداد استراتيجية

األساسية التي تعترض توسيع نطاق

للمشاركة في مجال البيع بالتجزئة خالل النصف الثاني من عام  2017لدفع

استخدام التحويالت القائمة على النقد

الحركة باتجاه أسواق تنافسية تعمل بصورة طبيعية وسالسل إمداد ذات

(بما في ذلك تعزيز سالسل اإلمداد،

كفاءة معززة إلى أقصى حد من أجل زيادة اإلمدادات وتخفيض األسعار.

والدعوة للتجارة عبر الحدود ،وتحسين

ومن أجل تهيئة بيئة نقل مؤاتية أكثر لصغار التجار ،سيقوم البرنامج بتيسير

البنية التحتية المالية والنقلية) والتي

وصولهم إلى المتعهدين المدرجين في قوائم التصفية النهائية للبرنامج

تتيح تقديم المزيد من المساعدات

وبتشجيع توحيد عمليات الشحن.

الطارئة المتسمة بحسن التوقيت

ب) سيواصل البرنامج التزامه الوثيق بدعم خطة تنمية قطاع الصحة .ووقع

والمردودية إلى جانب ما تخلفه من

البرنامج على رسالة اتفاق مع وزارة الصحة هدفها النهوض بقدرات إدارة

آثار طويلة األجل على تعزيز النفاذ

التغذية التابعة للوزارة على الصعيد الوطني وعلى مستوى الواليات من

السوقي وإتاحة األسواق لإلنتاج

أجل تخطيط وتنسيق وتوفير اإلشراف التقني على البرامج واالستجابات

المحلي؛

التغذوية .وتتضمن رسالة االتفاق قيام موظفي البرنامج بمساندة إدارة

ب) الحفاظ على الهدف طويل األجل
المتمثل في المساهمة في خطة

التغذية .وتم إرساء خطة عمل محددة التكلفة لتنفيذ االتفاق وستتم مراجعتها
سنويا.

ديسمبر/كانون األول
2018
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

جهة التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

الحكومة لتنمية قطاع الصحة ،بما في

ويقوم البرنامج ،بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

ذلك تنمية القدرات وأشكال الدعم

والصندوق المجمع للقضايا الصحية ،بتيسير إعداد ونشر المبادئ التوجيهية

األخرى لنشر المبادئ التوجيهية

الوطنية المتعلقة باإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد .وسيتم االنتهاء في

لإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد

عام  2017من التأهيل الذي توفره الدولة للمدربين ،وسيستمر البرنامج

على المستوى الوطني ومستوى

واليونيسف في توفير الدعم التقني والمالي إلى إدارة التغذية والشركاء

الواليات والمقاطعات؛ وأنشطة الدعوة

المتعاونين لنشر التدريب بصورة تعاقبية على مستوى المقاطعات.

والدعم لتفعيل مبادرة بوما الصحية

وسيواصل البرنامج مشاركته في جلسات التشاور المعقودة مع أفرقة العمل

التي أُطلقت في عام  2015بالتعاون

التقنية المعنية بالتغذية وبفيروس نقص المناعة البشرية والتي تقودها وزارة

الوثيق مع اليونيسف ،ومنظمة الصحة

الصحة ،بشأن إعداد سياسة وطنية للتغذية ،وتخطيط وإجراء دراسة

العالمية ،والشركاء اآلخرين في

استقصائية وطنية عن التغذية ،وإعداد الخطة االستراتيجية الوطنية

"التغذية في الصحة" في جنوب

لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،من أجل الدعوة إلى إنشاء أطر متينة

السودان؛

لتفادي سوء التغذية ومعالجته من خالل تدابير مخصصة لمسألة التغذية
وإجراءات للتوعية بموضوع التغذية يُعتزم اتخاذها قريبا ،ومن أجل دعم
هذه األطر .ويقدم البرنامج بالفعل دعمه إلى شبكة من متطوعي التغذية
على مستوى المجتمعات المحلية الذين يوفرون خدمات للتوعية المجتمعية
في جميع أنحاء البلد ويعقدون مناقشات مع وزارة الصحة واليونيسف
ومنظمة الصحة العالمية بشأن دعم تفعيل مبادرة بوما الصحية واستطالع
المزيد من فرص التآزر الرامية إلى التوعية والتوظيف في المجتمعات
المحلية (بواسطة متطوعي التغذية في المجتمعات المحلية ،والعاملين في
مجال الصحة على مستوى المجتمعات المحلية ،والمروجين للرعاية
الصحية المنزلية) لعام .2018

آخر موعد للتنفيذ
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

جهة التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

آخر موعد للتنفيذ

ج) إقامة شراكات مع الوكاالت األخرى

في يونيو/حزيران  ،2017عقد البرنامج حلقة عمل داخلية بشأن نظرية

ديسمبر/كانون األول

لتنشيط وتنقيح نهج مشترك بين

التغيير جمعت األفرقة العاملة على شبكات األمان وحوافظ الصمود

2018

الوكاالت لبناء القدرة على الصمود

(المساعدة الغذائية/النقدية مقابل توفير األصول والوجبات المدرسية

يتميز عن أنشطة الغذاء مقابل إنشاء

ومبادرة الشراء من أجل التقدم) والتغذية والقضايا الجنسانية والحماية

األصول ،ويحدد طبقات التدخالت

وال مساءلة والطرق الفرعية بغية تحديد إمكانية تحقيق المزيد من التآزر

متعددة السنوات من مختلف الوكاالت

بين مجاالت البرامج التي يعمل عليها البرنامج من أجل مساعدة

للتكرار والنشر بصورة تدريجية

المجتمعات المحلية على بناء قدرتها على الصمود .وتم الكشف عن

حسبما تسمح الظروف؛

مظاهر تكامل بين مجاالت العمل هذه وستقوم األفرقة بتنسيق أعمالها
لتفعيل الروابط؛ وقد استُهل ذلك بالفعل من خالل التخطيط لبرامج مراعية
للتغذية .وبفضل حلقة العمل المتعلقة بنظرية التغييرُ ،حددت فرص
للتعاون مع سائر منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير حكومية
والشركاء الحكوميين ،مما يشكل إقرارا بأن االستجابة المتعددة القطاعات
هي جزء ال يتجزأ من القدرة على الصمود .وسيسعى البرنامج ،بناء على
نظرية التغيير والبرامج الجارية ،إلى توسيع نطاق تعاونه مع منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،واليونيسف ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وسائر كيانات األمم المتحدة ،ليشمل مجاالت تتجاوز األنشطة
المشتركة الحالية ،وال سيما في األماكن المدعومة بتمويل متعدد السنوات،
من قبيل واليتي شمال بحر الغزال سابقا وواراب .ويجري البرنامج
مناقشات مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واليونيسف وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي إلعداد خطة عمل مشتركة لعام  2018تتضمن
برنامجا مشتركا للتعافي والصمود في والية شمال بحر الغزال سابقا
يوجه التوسع المحتمل نحو مناطق أخرى من البلد.
سيكون بمثابة نموذج ِّ
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية
د) تعزيز التغذية المدرسية استراتيجيا –

جهة التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

آخر موعد للتنفيذ

ومن خالل أنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول ،والشراء من

ضمن نهج منسق مشترك بين الوكاالت

أجل التقدم ،سيواصل البرنامج تعاونه مع هيئة األمم المتحدة للمرأة بغية

– للمساهمة في كسر حلقة الحرب

تعميم المنظور الجنساني وتضمين أنشطة البرنامج دورات تدريبية

والعنف في جنوب السودان عن طريق

إضافية لتمكين المرأة ،بما في ذلك دعم الدراية المالية للمرأة مقترنا بإتاحة

إنشاء "مناطق آمنة" للحماية وتوفير

التحويالت النقدية عن طريق برنامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء

منصة للتدخالت متعددة القطاعات التي

األصول .وسيقوم البرنامج بتجديد رسالة التفاهم الموقعة مع هيئة األمم

تشمل أهداف الصحة والتغذية وسبل

المتحدة للمرأة قبل نهاية عام  .2017وسيواصل البرنامج أيضا مشاركته

العيش.

في قيادة الفريقين المعنيين بحصائل إطار التعاون المؤقت.
وسيعمل البرنامج مع شركائه في مجالي التعليم والصحة للتشجيع على

ديسمبر/كانون األول

بذل المزيد من الجهود من أجل دعم حماية األطفال ووضع معايير دنيا

2018

للوجبات المدرسية المقدمة في المدارس .وتشمل المعايير الدنيا سالمة
األغذية وجودتها فضال عن متطلبات البنى األساسية المدرسية .وسيقوم
البرنامج ،متبعا نهجا مراعيا للتغذية ،بتحسين الترابط القطاعي بين مسائل
التغذية والحماية وسبل العيش من خالل العمل بواسطة أنظمة المجموعات
على الترويج للمدارس بوصفها محفال للتدخل يتيح الوصول إلى
المجتمعات المحلية .ومن أجل إتاحة استفادة عدد أكبر من األطفال من
التغذية المدرسية ،سيزيد البرنامج من أعماله المشتركة مع السلطات
التعليمية المحلية وتعاونه معها من أجل تحديد المدارس التي يمكن إدراجها
في برنامج التغذية المدرسية ،وسينظر في إمكانية استخدام الوجبات
الخفيفة المغذية الجاهزة ،و/أو البسكويت العالي الطاقة ،و/أو الحصص
الغذائية األسرية (المنزلية) في المدارس إذا تعذر التحضير في المدرسة.
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

التوصية  :3الكفاءة .السياق الحالي في جنوب

المكتب القطري بدعم من المكتب اإلقليمي وشعبة

موافقة.

السودان يجعل تسليم اإلغاثة مكلفا ً ،ومن

الشراكات مع الحكومات وشعبة سلسلة اإلمداد

تلتزم اإلدارة بالسعي إلى تحقيق كفاءة التكلفة مع االحتفاظ بالقدرة على توفير

الصعب ضمان التسليمات في الوقت المناسب.
والتحديات األساسية األولية هي القيود التي
تواجه نقل األغذية إلى المستفيدين بطريقة
اقتصادية وإدارة خطوط إمداد األغذية.

آخر موعد للتنفيذ

المساعدة.
أ) سيتولى البرنامج قيادة وكاالت شريكة ،من بينها مكتب األمم المتحدة لخدمات
المشاريع ،وإشراكها في تنسيق الخطط المرتبطة بمشاريع البنى التحتية

ديسمبر/كانون األول
2018

وفي إجراء تقييمات وتحليالت عن كفاءة التكلفة فيما يخص اإلصالح
االستراتيجي للطرقات وإعادة تأهيل مهابط الطائرات والممرات النهرية

على البرنامج أن يواصل تحقيق كفاءة التكلفة

وستمول األولويات األولى من موارد منتظمة موجودة تحت
والموانئ.
َّ

باتباع نهج متعدد السنوات لالستجابة لحاالت

تصرف الوكاالت .وسيقوم البرنامج والشركاء بجمع أكبر قدر ممكن من

الطوارئ.

الموارد لتعزيز األثر ،وقدم البرنامج بالفعل معلومات عن مشروعات

أ)

ينبغي أن يعمل البرنامج مع الوكاالت

ُشرف عليها في إطار عمليته الخاصة بالطرقات
محتملة لبناء طرقات ي َ

األخرى بما فيها مكتب األمم المتحدة

الفرعية من أجل دعم الجهود التي يبذلها مكتب األمم المتحدة لخدمات

لخدمات المشاريع لتحديد الفرص التي

المشاريع بغية جمع األموال من المانحين لبناء الطرقات في جنوب

يمكن أن تؤدي فيها االستثمارات

السودان.

الموجهة التي توظفها الجهات المانحة

ب) في إطار استراتيجية تعبئة الموارد ،سيعمل البرنامج مع وكاالت أخرى

في البنية التحتية للنقل إلى تحقيق

تابعة لألمم المتحدة من أجل وضع استراتيجية مشتركة الستقطاب

وفورات في التكاليف متعددة السنوات

االستثمارات وسيستهدف بناء عليها المانحين الذين يولون دائما األولوية

بالنسبة لتكاليف اللوجستيات بما في

إلنشاء البنى التحتية الرئيسية التي تحسن كفاءة التسليم والنفاذ والتجارة.

ذلك :تحليالت التكاليف والفوائد

ج) يقوم البرنامج بوضع استراتيجية لتوسيع نطاق التسجيل البيومتري كي يشمل

المتعلقة باإلصالحات االستراتيجية

جميع المستفيدين .وهذا يعني المضي في تعميم منصته "سكوب" إلدارة

للطرق الرئيسية للسماح بالوصول في

المستفيدين والتحويالت ،واالستفادة من نظم التسجيل البيومتري التي

موسم األمطار وتحسين النقل النهري،

تعتمدها الوكاالت األخرى ،من أجل زيادة التغطية بسرعة .وقد عُزز لهذا

واالستثمار في صيانة مهابط الطائرات

الغرض في عام  2017التعاون مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

ديسمبر/كانون األول
2018
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

جهة التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

االستراتيجية للسماح بزيادة استخدام

والمنظمة الدولية للهجرة .وبوجه خاص ،أجرت المنظمة الدولية للهجرة

الطائرات ذات األجنحة الثابتة.

والبرنامج عملية تسجيل مشتركة في مقاطعة بانيجار (في والية الوحدة

ب) على أساس نتائج تحليل التكاليف

سابقا) ويعتزمان إجراء عمليات تسجيل مشتركة أخرى باستخدام منصاتهما

والفوائد ،وضع استراتيجية مشتركة

البيومترية ذات الصلة بالمستفيدين .ووقع ممثلو الوكاالت القطريون على

بشأن الدعوة موجهة إلى الجهات

اتفاق لتبادل البيانات مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ويتم حاليا

المانحة وذات صلة باالستثمار

إعداد اتفاق مماثل مع المنظمة الدولية للهجرة .وسيخضع النظامان لالختبار

االستراتيجي المحدود في البنية التحتية.

للتحقق من قابليتهما للتشغيل البيني في عام .2017

ج) بالتعاون مع الشركاء (بما في ذلك

د) تبعا للبروتوكول الساري ،سيتولى أعضاء من المجموعة المعنية بالعمل

المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية

اللوجستي استعراض الخدمات المشتركة التي ينبغي للمجموعة أن تواصلها

األمم المتحدة لشؤون الالجئين) ،وضع

من أجل اتخاذ وتقييم اإلجراءات الممكن اتخاذها السترداد جزء من

استراتيجية لتزويد جميع مواطني

التكاليف بغية تفادي التجاوزات وتحسين كفاءة التكاليف .أما بالنسبة إلى

جنوب السودان بهوية رقمية تتضمن

الخدمات التي ستتوقف المجموعة عن توفيرها ،سيعرض البرنامج اتفاقات

اتفاقا للتشغيل البيني وتبادل البيانات

ثنائية على أساس استرداد التكاليف بكاملها.

بين النظم.
د) النظر في إدخال عنصر السترداد

هـ)  -1سيواصل المكتب القطري تعزيز فريق العمل المعني بسلسلة اإلمداد
التابع له الذي يرفع التقارير إلى نائب المدير القطري المسؤول عن

التكاليف بشكل روتيني في مجموعة

العمليات ويجتمع مرتين في الشهر لتحديد األولويات التي ستخصص لها

اللوجستيات لتشجيع التخطيط

الموارد والخطط التشغيلية ومراجعة التحاليل المتعلقة بالموارد المالية.

المستقبلي األفضل واالستخدام األكثر

 -2دعما لذلك ،عُزز طاقم الموظفين في فريق الميزانية والبرمجة لتمكينه

كفاءة للموارد.

من المشاركة بشكل أبرز فيما يضطلع به المكتب القطري على صعيد

ه) تعزيز إدارة خطوط إمداد األغذية من
خالل:

آخر موعد للتنفيذ

ديسمبر/كانون األول
2017

ديسمبر/كانون األول
2017

منتهية

التخطيط التشغيلي وتحديد األولويات.
 -3بما أن نسبة  60في المائة من مجموع المواد الغذائية الموفرة في إطار
عمليات البرنامج في جنوب السودان (بما فيها المساهمات العينية) تأتي
عن طريق مرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،قام المكتب القطري والمكتب

منتهية
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

 -1تشكيل فريق عامل معني بسلسلة

آخر موعد للتنفيذ

اإلقليمي بإعادة تصميم أداة اإلمدادات المستخدمة للعمليات الجارية في

اإلمداد المتكاملة لتحديد

جنوب السودان بحيث تحدد أوجه القصور في كل ممر من أجل تيسير اتخاذ

المتطلبات والموارد وتحديد

القرارات المستنيرة بشأن التوريد.

أولويات الخطط التشغيلية.
 -2تعزيز موظفي فريق الميزانية
والبرمجة ،وذلك في جزء منه
لزيادة التواصل مع الجهات
المانحة بشأن شحنات األغذية.
 -3في ضوء أهمية المرفق العالمي
إلدارة السلع األساسية لجنوب
السودان ،ينبغي استكشاف
الفرص المتاحة لمواصلة تعزيز
مساهمته لالستجابة في جنوب
السودان.
التوصية  :4جودة البرامج .ال تزال قيود البيانات

المكتب القطري ،بالتشاور مع المكتب اإلقليمي وشعبة

موافقة.

والتحليل تعيق قدرة المكتب القطري على

الشراكات مع الحكومات

تقر اإلدارة بأهمية التحقق من جودة البرامج ،وتحسين الكفاءة ،وزيادة أوجه التآزر

فيما يخص التوصية 4ج) ،تتولى شعبة إدارة ورصد األداء

بين أنشطة البرنامج على الرغم من السياق التشغيلي المليء بالتحديات ومن تنامي

وشعبة الشراكات مع الحكومات (المقر) قيادة استجابة

الطلب على العمليات التي يقوم بها لالستجابة الطارئة .وسيتيح التحسن المستمر في

اإلدارة بدعم من المكتب اإلقليمي والمكتب القطري

تجميع البيانات وتحليلها توفير قاعدة محكمة من األدلة التي يمكن االستناد إليها التخاذ

استخالص استنتاجات قائمة على األدلة بشأن
النُهج البرامجية األكثر كفاءة وفعالية التي يتعين
اعتمادها.
وتم تحديد فرص لالستفادة من أوجه التآزر
الداخلية بين األنشطة ،ولكنها لم تتحقق إلى حد
كبير.

القرارات االستراتيجية والتشغيلية.
أ)

 -1يتضمن نظام رصد األمن الغذائي والتغذية مؤشرات تغذية تقدم النتائج
التي تم التوصل إليها على مستوى الواليات .فيتم تجميع بيانات عن وزن

ديسمبر/كانون األول
2018
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

جهة التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

وال تيسر االتفاقات على المستوى الميداني مع

األطفال وطولهم وعمرهم وعن قياس محيط منتصف العضد ،يما يتيح

الشركاء المتعاونين البرمجة المستدامة مع

النظر في مسألة التقزم عند اللزوم .وإضافة إلى ذلك ،فإن البيانات المستمدة

المستفيدين.

من هذه التقييمات ومن استقصاءات الرصد والتقدير الموحدين لحاالت

أ) ينبغي أن يواصل البرنامج االستثمار في
التقييمات والتحليالت المتعلقة باألغذية
والتغذية عن طريق:
 -1مواصلة صياغة منهجية
البرنامج للتقييم المنتظم للحالة
التغذوية بين الفئات الرئيسية
المستهدفة من التغذية ،بما في
ذلك إدماج مؤشرات التقزم
وتثليث النتائج مع نظم
استقصاءات الرصد والتقدير
الموحدين لحاالت اإلغاثة
واالنتقال ،وآليات اإلشراف
األخرى ذات الصلة؛
 -2اإلشراف على األمن الغذائي في
المناطق الحضرية؛
 -3مواصلة االستثمار في األسباب
الرئيسية الكامنة وراء نقص
التغذية في جنوب السودان
بالتعاون الوثيق/الشراكة الوثيقة

آخر موعد للتنفيذ

اإلغاثة واالنتقال قد جرى تثليثها في تحديث نتائج التصنيف المتكامل
لمراحل األمن الغذائي وفي تخطيط االستجابات التغذوية .ويسعى البرنامج
إلى مواصلة تحسين تنسيق استقصاءات الرصد والتقدير الموحدين لحاالت
اإلغاثة واالنتقال ونظام رصد األمن الغذائي والتغذية ،وأعاد تصميم
استراتيجية أخذ العينات المتبعة في إطار نظام رصد األمن الغذائي والتغذية
بغية تحقيق نتائج في مجال األمن الغذائي على مستوى المقاطعات ،ويعتزم
القيام بذلك أيضا فيما يخص التغذية .وإضافة إلى ذلك ،قامت وزارة الصحة
والبرنامج واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة
والصندوق المجمع للقضايا الصحية بإنشاء فريق مهمته التخطيط إلجراء
أول استقصاء وطني في مجال التغذية في جنوب السودان.
 -2في عام  ،2017أجرى البرنامج تقييمات لألمن الغذائي والتغذية في
المناطق الحضرية في بور وجوبا ،ويُعتزم إجراء تقييم آخر في واو.

ديسمبر/كانون األول
2018

وسيعمل البرنامج على تعزيز استخدام األجهزة المتنقلة لجمع البيانات
بوصفها وسيلة لرصد األمن الغذائي والتغذوي في المناطق الحضرية على
نحو يتسم بكفاءة التكاليف.
 -3يشارك البرنامج في فريق عمل يوفر معلومات عن التغذية ويستعرض

ديسمبر/كانون األول

استقصاءات نظام رصد األمن الغذائي والتغذية ويقوم بتثليث جميع

2018

المعلومات المتاحة ليُستفاد منها في االستجابات المناسبة .وأجري مؤخرا
مشروع بحثي تشغيلي مشترك بين الوكاالت بعنوان "التحليل السببي لألمن
الغذائي والتغذوي المتكامل" في واليتي واراب وشمال بحر الغزال سابقا
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

مع الوكاالت األخرى المعنية

اللتين تنعمان باستقرار نسبي ،وقد شارك فيه البرنامج ومنظمة األغذية

باألمن الغذائي والتغذية ،مع

والزراعة واليونيسف والمنظمات غير الحكومية الشريكة ووزارة الصحة

التركيز بشكل خاص على

والمكتب الوطني لإلحصاءات .وتجرى حاليا مناقشات إلجراء دراسة

المنطقة األكثر استقرارا من البلد.

متابعة في عام  .2018وسيُحرص أكثر على برمجة التغذية الجيدة في

ب) بدء البرمجة المراعية للتغذية وزيادتها

حاالت الطوارئ بفضل مواءمة نَهج االستجابة مع التعميم المقبل والقائمة

بما يتماشى مع نهج تعزيز التغذية

المرجعية اللذين سيصدران عن البرنامج بشأن "التغذية في حاالت

ضمن الحافظة الكلية للبرنامج في

الطوارئ".

جنوب السودان ،من خالل برامج النقد

ب) أعد البرنامج خطة تشغيلية لتعميم البرمجة المراعية للتغذية على أنشطته.

مقابل إنشاء األصول والغذاء مقابل

وخالل عام  ،2017ستعدَّل البرامج إلتاحة تعميم مراعاة التغذية في عام

التعليم بصفة خاصة ،ولكن أيضا من

 .2018واعتُبرت األنشطة المتعلقة ببرامج النقد مقابل إنشاء األصول،

خالل توزيعات األغذية العامة ،مثل

والمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول ،والوجبات المدرسية ،والشراء

التركيز على الحد من التقزم بالتزامن

من أجل التقدُّم من األنشطة ذات األولوية للبرمجة المراعية للتغذية .وقام

مع برنامج التغذية التكميلية الموجهة

البرنامج أيضا بتحسين مظاهر التآزر بين توزيعات األغذية العامة

وبرنامج التغذية التكميلية الشاملة.

وأنشطته التغذوية في سياق الزيادة الموسمية لحاالت الطوارئ ،وحدد

ج) على المستوى المؤسسي ،استعراض

األسر المعيشية ذات األوضاع الهشة كمرشحة لالستفادة من تحسين األمن

المؤشرات المستخدمة لرصد القدرة

الغذائي األسري من خالل استهداف األشخاص المشاركين في برامج

على الصمود والعمليات الخاصة على

خاصة بعالج سوء التغذية الحاد.

مستوى الحصائل واألثر.

ج) تمخض اجتماع يونيو/حزيران  2017المتعلق بالدروس المستخلصة فيما

د) إبرام اتفاقات على المستوى الميداني

يخص إطار النتائج المؤسسية للبرنامج عن توصية بإنشاء ثالثة أفرقة عمل

مع الشركاء المتعاونين  -ويمكن أن

إلعادة النظر في اإلطار المذكور .ويُفترض أن يتولى أحد الفريقين مناقشة

تحدد هذه االتفاقات أطرا استراتيجية

النتيجة االستراتيجية  8التي لها صلة وثيقة بالخدمات المشتركة وت ُهم بوجه

متعددة السنوات مع اتفاقات سنوية

خاص العمليات الخاصة .والتوصية موجهة أيضا إلى وحدة الرصد في

للميزانية.

المقر الرئيسي المكلفة بالحفاظ على نتائج اإلطار وبتيسير وضع مؤشرات

آخر موعد للتنفيذ

ديسمبر/كانون األول
2018

ديسمبر/كانون األول
2019
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

آخر موعد للتنفيذ

جديدة عند االقتضاء ،والتي تضم وحدات تقنية معنية .وسيتولى فريق العمل
إعداد توصيات للدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي في عام .2018
وإذا توافرت الموارد الالزمة ،ستقوم المكاتب اإلقليمية المعنية ومكاتب
المقر ذات الصلة ،وفقا لسياسة البرنامج الخاصة بالصمود ،باستعراض
حصيلة الصمود المؤسسي ومؤشرات األثر السارية ،بما في ذلك مقارنتها
بمجموعة مختارة من النهوج العامة المتبعة لرصد وقياس آثار الصمود
وحصائله .وستُعرض االستنتاجات في تقرير موجز في مستهل عام 2019
لمناقشتها خالل اجتماع يعقد في العام نفسه بشأن البرمجة والسياسات.
د) بدعم من وحدة البرنامج للشراكات مع المنظمات غير الحكومية ومن مكتب
الشؤون القانونية ،سيتفاوض المكتب القطري مع شركاء رئيسيين على عقد

ديسمبر/كانون األول
2017

اتفاقات ميدانية وتحديد الموارد المالية الالزمة لغرض استهالل االتفاقات
المتعددة السنوات أو المتعددة المشاريع أو المتعددة األماكن ،من أجل إتاحة
تقديم المساعدة المستدامة المنسقة لتحقيق نتائج أفضل .وسبق أن ُوضعت
اتفاقات ميدانية تجريبية متعددة السنوات في أماكن مختارة .وستدخل
اتفاقات ميدانية مقبلة متعددة السنوات حيز النفاذ استنادا إلى جدواها من
الناحية المالية وإلى استعراض أداء الشركاء وإلى استعراض معمق
للمخاطر من أجل الحرص على أن تكون الشراكات عالية الجودة.
التوصية  :5الموارد البشرية .أدت حاالت

المكتب القطري بدعم من المكتب اإلقليمي وشعبة إدارة

التأخيرات المستمرة في تعيين الموظفين

الموارد البشرية وشعبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة

الرئيسيين إلى تقويض قدرة المكتب القطري،
بما في ذلك قدرته على التخطيط االستراتيجي.

موافقة.
ستولي اإلدارة األولوية إلى تحسين اإلجراءات المرتبطة بالموارد البشرية من أجل
ضمان تعيين موظفين مؤهلين لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
أ)

أوشك استعراض هيكل الموظفين على االنتهاء ،وكان قد ُ
طلب إجراؤه في

ديسمبر/كانون األول

عام  2016ولكن أرجئ بسبب اندالع األزمة في يوليو/تموز  ،2016ومن

2017
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

واعتمد البرنامج بشكل بالغ على الموظفين

وفيما يخص التوصية  5ج) ود) ،تتولى شعبة الموارد

المتوقع أن تسترشد به القرارات المتعلقة بالموظفين من خالل تحديد

المعينين بعقود قصيرة المدة.

البشرية والمقر الرئيسي قيادة استجابات اإلدارة ،بدعم من

الموظفين األساسيين الذين سيتولون دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية

المكتب اإلقليمي والمكتب القطري

المؤقتة ،بما في ذلك عن طريق االستعاضة ،كلما أمكن ،عن مناصب

أ)

ينبغي أن يطلب المكتب القطري
للبرنامج إجراء استعراض للموظفين
وأن ينشره ،استنادا إلى عدد الموظفين
المطلوبين لتحقيق الخطة االستراتيجية
القطرية الجديدة.

ب) ينبغي زيادة قدرة فريق الموارد
البشرية في المكتب القطري على توفير
القدرات الالزمة لدعم تعيين الموظفين
المؤهلين ذوي الخبرة المناسبة في
الوقت المناسب  -بما في ذلك تحديد
الموظفين المناسبين وتشجيعهم على
تقديم طلبات لشغل وظائف رئيسية
على سبيل إعادة التعيين.
ج) ينبغي أن ينظر المقر في تعيين
موظفين متنقلين لحاالت الطوارئ
يكونون متاحين للنشر الفوري من
خالل قائمة حاالت الطوارئ من
المستوى .3

آخر موعد للتنفيذ

الموظفين الوطنيين القصيرة المدة بمناصب محددة المدة .ويُفترض أيضا
أن يشن البرنامج ،خالل الربع األخير من عام  ،2017عملية للتأهب
التنظيمي هدفها تحديد الثغرات ومجموعة المهارات الرئيسية التي ينبغي
أن يتحلى بها الموظفون لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة بنجاح.
ب) استعرض المكتب القطري ،بالتعاون مع المكتب اإلقليمي ،وظيفة الموارد
البشرية فيه في يونيو/حزيران  ،2017وأصدر توصيات يجري حاليا

ديسمبر/كانون األول
2017

تنفيذها ومن بينها رفع عدد الموظفين العاملين في فريق الموارد البشرية
في المكتب القطري وزيادة القدرة االحتياطية من خالل تسخير خبراء
استشاريين مؤقتين لدعم فريق التوظيف عندما يكون التوظيف في فترة
الذروة .وبفضل هذا الفريق المعزز ،سيتبع المكتب القطري نهجا استباقيا
في مسألة إعادة التعيين التي ستجري في منتصف عام  2018ساعيا
بصورة نشطة إلى دفع مرشحين مؤهلين لتقديم ترشحيهم لشغل وظائف في
جنوب السودان.
ج) تقوم شعبة الموارد البشرية في البرنامج بمراجعة قائمة االستجابة لحاالت
الطوارئ ،بغية سد الثغرات في المجاالت الوظيفية المهمة للغاية واستقطاب
الموظفين الفنيين الدوليين من ذوي الخبرة .وسيتم تعزيز عملية االختيار
لضمان تحلي الموظفين بالخبرة الكافية والتوصيف المناسب .وتعمل شُعبة
االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها ،بالتعاون مع شعبة الموارد
البشرية ،من أجل زيادة القدرة االحتياطية للبرنامج .وتعتزم شعبة االستعداد
للطوارئ ودعم االستجابة لها التعاقد ،قبل نهاية عام ( 2018رهنا بتوافر

ديسمبر/كانون األول
2018

WFP/EB.2/2017/6-A/Add.1

15

رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية
د) مع التسليم بالتدابير التي اتخذها مقر

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

جهة التنفيذ

الموارد المالية الالزمة) ،مع موظفين مكرسين لتوفير الدعم االحتياطي فيما

البرنامج لتحسين عملية إعادة التعيين،

يخص حاالت الطوارئ الجديدة أو المتغيرة .وتواصل الشعبة أيضا تنظيم

فإن على اإلدارة المعنية في المقر أن

وتعزيز عملية المحاكاة الجارية في إطار مبادرة التدريب الوظيفي ودعم

تنظر في إدخال مزيد من التغييرات

االستجابة للطوارئ ( ،)FASTERمن أجل تزويد الموظفين بالمهارات

على عملية إعادة التعيين لضمان أن

التقنية والشخصية الالزمة لنشرهم في حاالت الطوارئ.

يخدم جميع الموظفين في مراكز عمل
شاقة.

آخر موعد للتنفيذ

د) سيتم خالل عملية إعادة التعيين في عامي  2018/2017تعزيز التعديالت
التي أُدخلت على عملية إعادة التعيين في منتصف عامي .2017/2016
وستولى األولوية لحاالت الطوارئ من المستوى ( 3بما في ذلك في جنوب
السودان) .والوظائف التي ال يمكن أن يشغلها مرشحون داخليون ست ُفتح
أمام المرشحين الخارجيين .وست ُ َّ
عزز التدابير التالية خالل العمليات المقبلة
إلعادة التعيين:
 -1سيُطلب من الموظفين العاملين منذ فترة طويلة في مراكز العمل من
الفئتين حاء/ألف تقديم ترشحيهم للعمل في مراكز العمل من الفئات
جيم/دال/هاء؛
 -2ستحال المعلومات المتعلقة بالموظفين العاملين منذ ست سنوات أو
أكثر في مراكز عمل من الفئة ألف أو حاء أو باء إلى لجنة التعيينات
لتيسير اتخاذ القرارات.
وصحيح أنه يُفترض أن يعمل غالبية الموظفين الفنيين الدوليين في مراكز
عمل شاقة أثناء حياتهم المهنية ،إال أن البرنامج يقر بأن موظفي البرنامج
ال يتحلون جميعا بالسمات المناسبة للعمل في هذا النوع من مراكز العمل.
وبالتالي ،يشكل أيضا مبدأ تعيين الموظف المناسب في المنصب المناسب

ديسمبر/كانون األول
2018
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رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016-2011
التوصية

جهة التنفيذ

آخر موعد للتنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ
– أي العثور على التوافق األمثل بين احتياجات العملية ومجموعة مؤهالت
الموظف المراد إعادة تعيينه – عامال حاسما في عملية إعادة التعيين.
ومع ذلك ،ستستمر شعبة الموارد البشرية في تشجيع الموظفين على العمل
في مجموعة متنوعة من مراكز العمل التابعة للبرنامج وعلى إيالء األولوية
للتعيينات في حاالت الطوارئ من المستوى  3وفي أهم العمليات.
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