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يل غت يألص ست :يإلنك سزيت

تقارير يلمقسس
ل ظر
تماح وثائق يل

س يلم فس ت ع ى وقه البرنامج ع ى يإلنمرنت ).(https://executiveboard.wfp.org

تقر ر التقييم السنوي ل ام 2017

موجز تنفي ي
تعرض ا ه يلوثسقت ثاني تقرير تقسس

وت يلدر في إطار سا ت يلمقسس في البرنامج .)2021-2016

)1

ويوضح يل زء  1يل دف ن يلمقسس وكسفست تتوره ب ا يمفق ه يلموته يال مريتس ي للبرنامج ويالت اااي يلمي يسسر ع س ا في بسئمه
يلمشغس ست .ويقدم ل حت عا ت عن يلمقسس اي يل ركزيت ويلة ركزيت يلمي ت إن ازاا وإتريؤاا وتقريراا في يلفمرة  2018-2016ويبرز
شمى أنويع أدلت يلمقسس اي يل ماحت لدع يألولوياي يال مريتس ست ل ظ ت.
ويقدم يل زء  2أديء وظسفت يلمقسس في البرنامج .ويعرض يلمتوريي يلرئسسست في وظسفت يلمقسس ويقسا ؤشريي يألديء يلرئسسست يلسمت
يل سمحدثت لقساس يلمقدم يل حرز قابل يلحلائل يل حددة في سا ت يلمقسس  .)2021-2016وي ظر أيضا ً في يل ويرد يلبشريت ويل الست
يل ماحت ل مقسس .
ويمت ه يل زء  3إلى يل سمقبل عارضا ً آفاق وظسفت يلمقسس و شددي ً ع ى يل االي يلمي ي بغي إيةؤاا يالنمباه في يلس ويي يلقاد ت.
وي بغي ل س يلم فس ت أن يشسر إلى أ ر ال يرد في ا ي يلمقرير .فخةفا ً لمقارير يلمقسس يلس ويت يلسابقت ،ال يقدم يلمقرير يلحالي خلا ً
وعت م وعت
ت سعسا ً ل مقسس اي يل ركزيت يل زة في يلس ت يلسابقت .ويلسبب او أن كمب يلمقسس يعمزم يعمباري ً ن عام  2018تقدي
ن يلمقارير يلم سعست في ويضسه حددة.

.WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1)1

وفقاً لسييسا ييت يلمقسس  ،(WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1) (2021-2016وتوخساً الحمريم يية ت وي ييمقةت ي ييم ماتاي يلمقسس  ،ل يخضييه ا ي
يلمقرير اإال لقدر حدود ن يلمحرير ،وبالمالي فإن بعض يلعباريي يلويردة فسه قد ال ت درج ضيي ن يل لييت حاي يل ارت ي ييمخدي ا في البرنامج
أو

ار اته يلمحريريت؛ ويرتى توتسه أيت ي مفساريي ب ي يلشأن إلى ديرة يلمقسس في البرنامج.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
يلسسدة A. Cook
ديرة يلمقسس
ااتف066513-2030 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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مشروع القرار
يحسط يل

س ع ا ً بـ "تقرير يلمقسس يلس وت لعام  (WFP/EB.A/2018/7-A/Rev.1) "2017ورد يإلديرة ع سه يلويرد في يلوثسقت

 ،WFP/EB.A/2018/7-A/Add.1ويحث ع ى يتخاذ زيد ن يإلتريءيي بشأن يل قاط يل ثارة فس ا يمع ق بقويعد تغتست يلمقسس بال سبت
ل مقسس اي يلة ركزيت ،وتقسس اي يلحويفظ يلقتريت ،وتقسس اي يال م اباي ل تويرئ يل ؤ سست ،ه ريعاة يالعمباريي يلمي أثاراا
يل

س أث اء اقشمه.

 ا ي شروع قرير ،ولةطةع ع ى يلقرير يل ائي يل عم د ن يل

س ،يرتى يلرتوع إلى وثسقت يلقريريي ويلموصساي يللادرة في ن ايت يلدورة.
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الجزء  :1التقييم – ما الهدف منه؟ تقيي ات البرنامج الرامية إلى اتخاذ القرارات بناء على ا دلة
-1

ي ظر يل زء  1في كسفست تتور وظسفت يلمقسس في البرنامج ب ا يمفق ه يلموته يال مريتس ي للبرنامج ويالت اااي يلمي يسسر
ع س ا في بسئمه يلمشغس ست.

-2

ويقدم ل حت عا ت عن يلمقسس اي يل ركزيت ينظر  )1-1ويلة ركزيت ينظر  )2-1يلمي ت إن ازاا وإتريؤاا وتقريراا في يلفمرة
 2018-2016ويبرز شمى أنويع أدلت يلمقسس اي يل ماحت لدع يألولوياي يال مريتس ست للبرنامج.

1-1

التقيي ات ال ركز ة للبرنامج

-3

يمفق البرنامج ه تعريف يلمقسس يل عم د في يأل

يل محدة واو :يخدم يلمقسس يلغرض يل زدوج يل م ثل في يل ساءلت ويلمع ؛

ويساند ا ين يل دفان بعض ا بعضا.
-4

ويمولى كمب يلمقسس برنا ج يلمقسس اي يل ركزيت .وقد ص ا ي يلبرنا ج لسخدم قدر يإل كان يلبر ت يلدي ا ست للبرنامج .وتعرض
ت سه يلمقسس اي يل ركزيت وردود يإلديرة ع س ا ع ى يل

-5

س يلم فس ت.

)2

وتأخ يلقريريي يل مع قت ب وضوع يلمقسس وتوقسمه وطريقمه في يالعمبار يألا ست يال مريتس ست ،ويلت ب ،ويلموقست يل ا ب
التخاذ يلقريريي ،ويل خاطر ،ويلثغريي يل عرفست ،ويل دوى ،وإ كانست يلمقسس  ،ويلم ا ب ،ويلمعقسد .ويم يلحرص ع ى ض ان
يلمكا ل وتفادت يالزدويتست بسن يلمقسس اي يل ركزيت ويلة ركزيت.

-6

و ن أتل دع إدخات عايسر يلمغتست يل حددة في سا ت يلمقسس  ،)2021-2016بلورة تدري ست ،أدرج تختسط يلمقسس وتدبسر
يل ويرد يلةز ت لمحقسقه في يلختت يال مريتس ست للبرنامج ،)2021-2017

)3

للبرنامج )4 ،وإطاره يل الي )5 ،وإطار يل مائج يل ؤ سست يلخاص به .)2021-2017

و سا ت يلختط يال مريتس ست يلقتريت
)6

است راض التقيي ات ال ركز ة ل ام 2018-2017
-7

كان ن يل ز ه إتريء ا بسن  22و 24تقسس ا ً ركزيا ً في عام  .2017ولكن كمب يلمقسس قرر زيادة يل تاق يل ت تغتسه يلمقسس اي
وأترى تعديةي ع ى يل دوت يلز ي وع ى يل ويضسه يل خمارة لمقسس اي يلسسا اي ويال مريتس ساي ن أتل تعزيز قاعدة
يألدلت وبالمالي دع تتبسق خارطت يلتريق يل مكا ت .وفي يل ايت فإن ا اك  29تقسس ا ً زي ً أو تاريا ً في عام  2017يل دوت
 .)1وي مخدم يلم ويل يل قدم إلى يل بادرة يل ؤ سست يلحا ت لزيادة يل تاق يل ت تغتسه تقسس اي يلحويفظ يلقتريت ولت ب إعديد
وعت ن يلمقارير يلم سعست ل مقسس اي يإلق س ست يسمرشد ب ا إلعديد يلختط يال مريتس ست يلقتريت يل ديدة.

 )2ل يعمد كمب يلمقسس في يلسابق ع ى تقدي تقسس اي ع ساي فردة إلى يل س يلم فس ت ،وإن ا كان يقدم تقريريً ت سعسا ً ويا ً لمقسس اي يلع ساي .وقدم يلمقرير
يلم سعي يلس وت يألخسر ل وعت يلع ساي ا ه إلى يل س يلم فس ت في عام  .2017ويعمباريً ن عام  ،2018سموقف كمب يلمقسس عن إتريء تقسس اي يلع ساي.
.WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2)3
.WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1)4
.WFP/EB.2/2015/5-C/1)5
.WFP/EB.2/2016/4-B/1/Rev.1)6
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الجدول  :1التقيي ات ال ركز ة ال نجزة أو الجار ة ف عام 2017
ال نوان

النوع
السياسات

الفترة ال رج ية

دورة ال جلس التنفي ي

ي مريتس ست يلشريكت يل ؤ سست

2017-2014

يلدورة يلس ويت لعام
2017

يل بادئ يإلنسانست و بل يلوصوت في يلسساقاي يإلنسانست

2017-2012

يلدورة يلس ويت لعام
2018

يلح ايت يإلنسانست

2017-2012

االستراتيجيات

يلختط يال مريتس ست يلقتريت يلم ريبست
دع يلقدرة يل َّ
عززة ع ى يلل ود

2018-2014

يلدورة يلثانست لعام 2018

2017-2014

يلدورة يألولى لعام 2019

الحوافظ القطر ة

ت وب يلسودين

2015-2011

يلدورة يلثانست لعام 2017

ك بوديا

2017-2011

يلدورة يألولى لعام 2018

يلكا سرون

 -2012ملف
2017

ت وريت أفريقسا يلو تى

 -2012ملف
2017

يلدورة يلس ويت لعام
2018

2017-2013

يلدورة يلثانست لعام 2018

الي
االستجابة للطوارئ
ال ؤسسية
ا ثر

يللو ات

2017-2012

ي م ابت البرنامج يإلق س ست لألز ت يلسوريت

2017-2015

تقسس أثر ع ساي البرنامج ل حد ن وء يلمغ يت في يل س ر

2016-2014

ي م ديف وء يلمغ يت يلحاد يل عمدت في يلحاالي يإلنسانست
في تشاد

2016-2016

أثر يل عونت يإلنسانست ع ى يلسكان يل ين يعانون ن ينعديم
)7
يأل ن يلغ يئي أث اء يل زيع في الي

2017-2012

بري ج البرنامج ل عات ت وء يلمغ يت يلحاد يل عمدت
وتفاديه في كسة بالسودين

2016-2016

رب ة تقيي ات ثر برامج البرنامج على التغ ة ف السياقات
التقر ر التج ي
)8
اإلنسانية ف منطقة الساحل
ال ليات

*

يلبرنا ج يلقترت لكوبا 200703

2017-2015

يلع ست يل مدة لإلغاثت ويإلنعاش في تسبوتي 200824

2017-2015

يلع ست يل مدة لإلغاثت ويإلنعاش في دغشقر200735

2017-2015

يلبرنا ج يلقترت لرويندي 200539

2016-2013

يلع ست يل مدة لإلغاثت ويإلنعاش في يلسودين 200808

2017-2015

التقر ر التج ي
التقار ر التج ي ية اإلقلي ية
لتقيي ات ال ليات

السنوي لتقيي ات ال ليات

2017-2013

يلدورة يلثانست لعام 2018

يلدورة يألولى لعام 2018

يلدورة يلثانست لعام 2017

يل كمب يإلق س ي في بانكوك
يل كمب يإلق س ي في يلقاارة
يل كمب يإلق س ي في ديكار
يل كمب يإلق س ي في تواانسبرغ
يل كمب يإلق س ي في نسروبي
يل كمب يإلق س ي في ب ا

تقر ر التقييم السنوي ل ام 2016

يلدورة يلس ويت لعام 2017

* تشسر يلفمرة يل رتعست في تقسس اي يلع ساي إلى نتاق يلمقسس .

يل لدر :قاعدة بساناي كمب يلمقسس

 )7يش ل تقسس يألثر في الي تح سةً نوعسا ً ل سكان يل مأثرين بال زيع ن أتل تحديد أن اط يلمعرض ل زيع .و سم يالنم اء ن ا ي يلمح سل في عام .2018
 )8يمض ن كل تقسس ن يلمقسس اي يلمي تؤلفه تقريريً وتزي ً عن يلمقسس وتقريري ً كا ةً ل مقسس ؛ ويسم د يلمقرير يلم سعي إلى يال م ماتاي ويلدروس يلرئسسست يل سمخ لت
ن أربعت تقسس اي ول ا البرنامج بشأن أثر تدخةي يلمغ يت ويأل ن يلغ يئي في تشاد و الي ويل س ر ويلسودين.

4
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بعد شاوريي أتريت ه يل
عن

س يلم فس ت ويإلديرة ،سكون ا اك  15تقسس ا ً تاريا ً وتديدي ً في عام  2018يل دوت  ،)2فضةً

وعت تديدة ن تقسس اي يألثر .و سم تأكسد وضوع يلمقارير يلم سعست في ملف عام .2018
الجدول  :2التقيي ات ال ركز ة الجار ة والجد دة ف عام 2018
ال نوان

النوع
السياسات

الحالة

الفترة ال رج ية للتقيي ات
الجار ة

يل بادئ يإلنسانست ويلوصوت في يلسساقاي يإلنسانست

2017-2012

تار

تحديث بشأن شبكاي يأل ان

2017-2012

تديد

ي مريتس ست شؤون يلعا سن
االستراتيجيات

يلختط يال مريتس ست يلقتريت يلم ريبست

2018-2014

دع يلقدرة يل َّ
عززة ع ى يلل ود

2017-2014

دع قدرة البرنامج ع ى يال م ابت ل تويرئ
ت وريت أفريقسا يلو تى

الحوافظ القطر ة

الي
يللو ات

تار

تديد
 -2012ملف 2017

تار

2017-2013
2017-2013
تديد

إثسوبسا
دغشقر
االستجابات للطوارئ
ال ؤسسية

ي م ابت البرنامج يإلق س ست لألز ت يلسوريت
تقسس يلع ل يإلنساني يل شمرك بسن يلوكاالي

2017-2015

تار
تديد

يال م ابت في ش ات نس سريا
وعت تديدة

ا ثر
ال لخصات التج ي ية

تقسس اي يلحويفظ يلقتريت في يلسساقاي يل مأثرة بال زيعاي
في تقت يلساحل تؤكد الحقاً)

تديد
تديد

يل لدر :قاعدة بساناي كمب يلمقسس

تقيي ات السياسات
-9

ت ظر تقسس اي يلسسا اي في سا اي عس ت للبرنامج وفي يل ظ ويلموتس اي ويألنشتت يلقائ ت يلري ست إلى ت فس اا .وتسعى إلى
تقدي يإليضاحاي ويألدلت يلمي ن شأن ا أن تساعد ويضعي يلسسا اي ع ى تحسسن سا ات في يل سمقبل وع ى ساندة وظفي
يلبري ج في ت فس يلسسا اي .وتم اوت تقسس اي يلسسا اي ثةثت أ ئ ت اي:

-10



ا دى تودة يلسسا ت يل ع ست؟



ا اي نمائج يلسسا ت؟



ا اي يلعوي ل يلمي أثري ع ى ت فس يلسسا ت وع ى نمائ ا؟

وعرض كمب يلمقسس ع ى يل س يلم فس ت في يونسو/حزيرين  2017تقسس ا ً لسسا اي ي مريتس ست يلشريكت يل ؤ سست
للبرنامج )9 .ويقدم ا ي يلمقسس  ،فضةً عن تقسس عام  2016لسسا ت ت ست يلقدريي بلسغم ا يل عدلت في عام  )10 ،2009أدلت ت
ي كن أن يسمرشد ب ا لم فس يلغايت يال مريتس ست  2للبرنامج :إر اء يلشريكاي لدع ت فس أاديف يلم ست يل سمدي ت
ادف يلم ست يل سمدي ت .)17

" )9ي مريتس ست يلشريكت يل ؤ سست للبرنامج .)WFP/EB.A/2014/5-B ")2017-2014
 " )10سا ت البرنامج لم ست يلقدريي" .)WFP/EB.2/2009/4-B

5
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وقام تقسس ي مريتس ست يلشريكت يل ؤ سست بمقدير تودة يال مريتس ست ،ونمائ ا يألولى ،ويلعوي ل يل ؤثرة ع ى يل مائج يل حوظت
في يلفمرة يل مدة بسن عا ي  2014و .2017وألن يال مريتس ست ل تكن قد ت اوزي يل ريحل يألولى ن ت فس اا ،فإن يلمقسس ل
يكمف بمقدير يلمغسريي يلمي قد تعزى باشرة إلى يلم فس  ،وإن ا قام أيضا ً بدري ت دى تويفق وك البرنامج في ات يلشريكاي
ه يلرؤيت يل مع قت بالشريكاي ويل مائج يل بثقت ع ا يل حددة في يال مريتس ست أو دى يلمقدم يل حرز في ا ي يأل ر ،وكسفست تأثر

-12

يل ار اي يلمي يمبع ا البرنامج في

ات يلشريكاي بعوي ل ديخ ست وخارتست .وقدم يلمقسس

البرنامج ويفقم ا يلكا ت ع ى أربعت

ا و ويفقم ا يل زئست ع ى يث مسن.

و سقدم كمب يلمقسس في عام  2018تقسس سن ن تقسس اي يلسسا اي إلى يل
يل بادئ يإلنسانست لعام 2004

)11

ت توصساي؛ وأعتت إديرة

س يلم فس ت ،ويمع ق يألوت بسسا ت البرنامج بشأن

و سا ت البرنامج بشأن وصوت يل ساعدة يإلنسانست لعام ،2006
)13

)12

البرنامج بشأن يلح ايت يإلنسانست لعام .2012
ت سه سا اي البرنامج يلشا ت فضةً عن يلختت يال مريتس ست للبرنامج  .)2021-2017وا ي

ويمع ق يلثاني بسسا ت

و سسمرشد بال مائج ويال م ماتاي يل بثقت عن ا ين يلمقسس سن في ت فس توينب
بوته خاص في ساق

ختت يلم ست يل سمدي ت لعام  )14 .2030وفي ظل حاتت البرنامج إلى توفسر ي م ابت قائ ت ع ى يل بادئ ل ملدت لألز اي
يإلنسانست ،وال س ا في حالت يل زيعاي حسث تويته عادة تحدياي كبرى في الي يلوصوت ويلح ايت تمت ب ن ا ً ويضحا ً قائ ا ً
ع ى بادئ حددة ثةً يل وريت يلعربست يلسوريت ،وت وب يلسودين ،وش ات نس سريا ،ويلس ن).
-13

ا إلى يل

و سسم ل كمب يلمقسس في عام  2018تقسس سن تديدين ن تقسس اي يلسسا اي ،يعمزم تقدي
 .2019و سكون يألوت تقسس ا ً ل سسا ت يل حدثت بشأن شبكاي يأل ان )15 ،يلمي ويفق ع س ا يل س يلم فس ت في عام  2012عقب
تقسس ي مريتس ي أترت في عام  2011بشأن دور البرنامج في يلح ايت يالتم اعست وشبكاي يأل ان.

)16

س يلم فس ت في عام
و ممسح نمائج يلمقسس

ويلموصساي يل قد ت فسه إرشاد ت فس يلغايت يال مريتس ست  1للبرنامج :دع يلب دين في يلقضاء ع ى يل وع ادف يلم ست يل سمدي ت
 ،)2و موفر يألدلت يلةز ت إلرشاد يلم قسح يل حم ل ل سسا اي ذيي يلل ت .و سكون يلثاني تقسس ا ً "ال مريتس ست شؤون
يلعا سن"  )17في البرنامج يلمي ويفق ع س ا يل س يلم فس ت في عام  .2014و سمولى ا ي يلمقسس تقدير ع لر أ ا ي ن بادرة
"يلوفاء بالغرض" يلمي تركز ع ى تعزيز يلقوة يلعا ت في البرنامج وب ائ ا وي مبقائ ا وتعسس ا وإي اد ظ ت أكثر تركسزي ً ع ى
يألشخاص ت ا ي قدريي وظفس ا .و مسمفسد يلع ساي ويال مريتس ساي يلحالست ويل سمقب ست يل مع قت بال ويرد يلبشريت ن نمائج
يلمقسس ويلموصساي يلويردة فسه.

التقيي ات االستراتيجية
-14

تمت ه يلمقسس اي يال مريتس ست إلى يل سمقبل وتقسا يلقضايا يل ؤ سست يال مريتس ست أو يلب سويت أو يل اشئت ويلبري ج ويل بادريي
ذيي يلمغتست يلعال ست أو يإلق س ست يل خمارة ألا سم ا في يلموتسه يال مريتس ي للبرنامج.

-15

وبعد توقف ديم ثةث ويي ،ي مأنف كمب يلمقسس تقسس اته يال مريتس ست في عام  ،2017فت ب إتريء تقسس سن يم اوالن ويضسه
حوريت بال سبت إلى يلختت يال مريتس ست للبرنامج  .)2021-2017ويألوت او تقسس ل ختط يال مريتس ست يلقتريت يلم ريبست
يل ف ة

سم ل عام  .2016و سسمفاد ن نمائج يلمقسس وتوصساته ل موته يال مريتس ي ل ختط يال مريتس ست يلقتريت يل قب ت

ولمختست ا وت فس اا .و ممسح ا ه يلع ست يلمع يل بكر فس ا يخص خارطت يلتريق يل مكا ت واي ك ا ت ل ريتعت يلديخ ست
ل حساباي .و معرض ع ى يل

س يلم فس ت في عام  .2018ويلثاني او تقسس ل دع يل ت يوفره البرنامج لمعزيز يلقدرة ع ى

يلل ود .فقد أبدى البرنامج يلمزي اي ويضحت بشأن تعزيز قدرة يألفريد ويل م عاي يل ح ست ع ى يلل ود في يلختت

" )11يل بادئ يإلنسانست" .)WFP/EB.A/2004/5-C
 " )12كرة عن إتاحت بل وصوت يل ساعديي يإلنسانست وأثر ذلك ع ى برنا ج يألغ يت يلعال ي" .)WFP/EB.1/2006/5-B/Rev.1
 " )13سا ت برنا ج يألغ يت يلعال ي بشأن يلح ايت يإلنسانست" .)WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1
 )14قرير يل عست يلعا ت  1/70يللادر في  25بم بر/أي وت .2015
" )15تحديث لسسا ت البرنامج بشأن شبكاي يأل ان" .)WFP/EB.A/2012/5-A
 )16يلمقسس يال مريتس ي لدور البرنامج في يلح ايت يالتم اعست وشبكاي يأل ان .)WFP/EB.A/2011/7-B
 )17ي مريتس ست شؤون يلعا سن في البرنامج :إطار إلديرة شؤون يلعا سن ن أتل تحقسق يلختت يال مريتس ست للبرنامج WFP/EB.2/2014/4- )2017-2014
.)B
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يال مريتس ست للبرنامج  ،)2021-2017وتسمرعي ؤشريي يلقدرة ع ى يلل ود ويلبري ج يل مع قت ب ا يام ام يل م ه يلدولي
كثسري .وقرر كمب يلمقسس إتريء تقسس تكوي ي ل دى قدرة البرنامج ع ى يلوفاء بالمزي اته يل عقودة فس ا يخص يلقدرة ع ى
يلل ود .و سسمفاد ن ا ي يلمقسس في ت فس يلغايت يال مريتس ست  1للبرنامج :دع يلب دين في يلقضاء ع ى يل وع ادف يلم ست
يل سمدي ت  ،)2ويلغايت يال مريتس ست  :2إر اء يلشريكاي لدع ت فس أاديف يلم ست يل سمدي ت ادف يلم ست يل سمدي ت .)17
و سعرض يلمقسس ع ى يل
-16

)18

س يلم فس ت في عام .2019

وفي يل لف يلثاني ن عام  ،2017أترى كمب يلمقسس ي معريضا ً ألولوياي يلمقسس يال مريتس ي إلرشاد وضه يلختط حمى
عام  .2021وب اء ع ى نمس ت ا ي يال معريض ،سك اف كمب يلمقسس إحدى يل اي في عام  2018بإتريء تقسس ي مريتس ي.
و س ظر تقسس لقدرة البرنامج ع ى يال م ابت ل تويرئ في فعالست أنظ ت البرنامج وإتريءيته ،وال س ا نتاق ي م ابت البرنامج
ل تويرئ ويل ات يل ت تغتسه و رعم ا وتودت ا في ضوء يلختت يال مريتس ست للبرنامج  )2021-2017ونظري ً إلى أن
يال م ابت ل تويرئ تشكل يل زء يألكبر ن حافظت البرنامج .و سقوم يلمقسس بمقدير قدرة البرنامج ع ى يال م ابت لمزييد يلت ب
ع ى يال م ابت ل تويرئ؛ وع ى يلمحوت إلى أ وب يال م ابت ل تويرئ وع ه؛ وع ى يل شاركت في ت سسق يألع ات يإلنسانست
وأديء دور ريادت في يل

وعاي.

تقيي ات الحوافظ القطر ة
-17

ت توت سا ت يلمقسس  )2021-2016و سا ت يلختت يال مريتس ست يلقتريت للبرنامج ع ى تتور في أن اط يلمقسس يل ت ي رى
ع ى يل سموى يلقترت .و ملبح تقسس اي يلحويفظ يلقتريت يبمديء ن عام  2019يللكوك يلرئسسست ل ساءلت وأدويي تع
ل سه يلختط يال مريتس ست يلقتريت ،عارضت تقسس ا ً ل م وضه يال مريتس ي وع ست يتخاذ يلقريريي ويألديء ويل مائج .و مقوم
بإك ات يلمقسس اي يلة ركزيت يلمي تق اس يلع ساي ويألنشتت يلفرديت.
الشكل  :1النطاق ال ي تغطيه تقيي ات الحوافظ القطر ة ل ام 2017-2016

يلعريق
وريمانسا

ك بوديا
ت وب يلسودين
رت النكا

يلكا سرون
بوروندت

حضور البرنامج

تقسس يلحافظت يلقتريت لعام
تقسس يلحافظت يلقتريت لعام

يل لدر :كمب يلمقسس

 )18ه أن يلختت يال مريتس ست ل فمرة  2021-2017ال تمض ن ادفا ً ي مريتس سا ً مع قا ً بالقدرة ع ى يلل ود ،يشكل ا ي يل وضوع أحد االي يلمركسز يلمي تم حور
حوله يلحلائل يال مريتس ست يلوط ست .وترد يلقدرة ع ى يلل ود في إطار يل مائج يل ؤ سست  ،)2021-2017ض ن يل دف يال مريتس ي  3تحقسق يأل ن يلغ يئي)،
ويل مس ت يال مريتس ست  4أن تكون يل ظ يلغ يئست سمدي ت).

7
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عام  2016بعت تقسس اي لحويفظ قتريت يلشكل  )1درس فس ا ع ساي ب غت قس م ا يإلت الست يل قررة

أن ز كمب يلمقسس

 6.7سار دوالر أ ريكي ،ووصل يلم ويل يلويرد ن يل ساا اي إلى  4.4سار دوالر أ ريكي ،وكان عدد يل سمفسدين يل ين ت
يلوصوت إلس  36سون سمفسد يل دوت .)3
الجدول  :3توصيف تقيي ات الحوافظ القطر ة ال نجزة ف عام 2017-2016
الفترة
ال رج ية

دورة ال جلس
التنفي ي

ال ستفيدون
ال زم ون

ال ستفيدون
الف ليون

ال ستفيدون
(نسبة ال دد
الف ل من
ال دد ال قرر)

ال تطلبات (ال يزانية
ال ت دة) بالدوالرات
ا مر كية

ال ساه ات الواردة
بالدوالرات
ا مر كية

مستوى الت و ل
(ال ساه ات
الواردة كنسبة
من ال تطلبات)

البلد

بوروندي

2015-2011

يلدورة يلعاديت يلثانست
لعام 2016

4 266 423

3 634 772

85

287 012 810

175 396 245

61

ك بود ا

2017-2011

يلدورة يلعاديت
يألولى لعام 2018

5 325 195

3 580 736

67

204 159 843

120 328 412

59

-2012
ملف 2017

يلدورة يلعاديت
يألولى لعام 2018

4 511 591

3 641 196

81

402 839 505

230 637 391

57

ال راق

2015-2010

يلدورة يلعاديت يلثانست
لعام 2016

7 020 874

6 141 020

87

1 204 181 672

845 773 970

70

مور تانيا

2015-2011

يلدورة يلس ويت لعام
2016

2 676 591

2 134 749

80

553 202 876

294 575 796

53

جنوب
السودان

2016-2011

يلدورة يلعاديت يلثانست
لعام 2017

16 453 373

13 853 850

84

3 848 422 131

2 642 072 566

69

سري النكا

2015-2011

يلدورة يلعاديت يلثانست
لعام 2017

3 703 059

3 202 313

86

187 126 355

97 549 840

52

43 957 106

36 188 636

82

6 686 945 192

4 406 334 220

66

الكاميرون

ال ج وع

يل لدر :تقارير تقسس يلحويفظ يلقتريت ل كمب يلمقسس

-19

وع د يخمسار تقسس اي يلحويفظ يلقتريت ،ح كمب يلمقسس يألولويت ل ب دين يلمي ي كن فس ا ي مخديم نمائج يلمقسس في تل س يلختط
يال مريتس ست يلقتريت.

-20

وأن زي ثةثت تقسس اي لحويفظ قتريت في عام  2017كانت لك بوديا  )2017-2011ويلكا سرون  -2012ملف )2017
وت وب يلسودين .)2016-2011

-21

و ه أن ك بوديا باتت

عام  2016ب دي ً مو ط يلدخل ن يلشريحت يلدنسا ،ف ي عرضت تدي ً ل لد اي يلتبسعست ،ك ا أن

عدالي يلبتالت ،ويل رة ،و وء يلمغ يت يل ز ن رتفعت .وقد تبسن أن حافظت البرنامج قد تأق ت ه تتور وضه يلب د و ه
بسئت سا ست وت وي ست ت توت ع ى تحدياي .وأصدر يلمقسس
-22

ت توصساي – وويفقت إديرة البرنامج ع س ا ت سع ا.

ويلكا سرون ب د ذو دخل مو ط ن يلشريحت يلدنسا ش د يضتريباي في يلس ويي يألخسرة نمس ت يألز ت يإلق س ست .و ا زيلت
عدالي يلفقر و وء يلمغ يت يل ز ن عالست .وخةت يلفمرة يل ش ولت بالمقرير ،تحولت حافظت البرنامج ن يلم ست إلى يل ساعدة
يإلنسانست ،سم سبت لحاالي يلتويرئ يل سم دة في يل اطق يلش الست ويلشرقست ن يلب د ،و مق ت تدري سا ً إلى أنشتت وت ت
أكثر نحو يإلنعاش .وقدم يلمقسس

-23

و

به توصساي – وويفقت إديرة البرنامج ع س ا ت سع ا.

يندالع يل زيع في عام  ،2013يش د ت وب يلسودين أز ت حادة .ويشكل ا ي يل وضوع إحدى أكبر حويفظ البرنامج ،ويمس

ببسئت سئت بالمحدياي يلعسسرة يلمي ت ثل توار يلعةقت يلمي تربط يل ساعدة يإلنسانست ويلم ست .وقدم يلمقسس خ س توصساي –
وويفقت إديرة البرنامج ع س ا ت سع ا.
-24

وط ب إن از ثةثت تقسس اي لحويفظ قتريت في عام  ،2018واي ل
سبدأ كمب يلمقسس بإتريء يلمقسس اي في إثسوبسا و دغشقر.

وريت أفريقسا يلو تى و الي ويللو ات .وفي عام ،2018
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تقييم االستجابات للطوارئ ال ؤسسية
-25

ت ظر تقسس اي يال م اباي ل تويرئ يل ؤ سست في يلسساق يإلنساني ويل بادئ يإلنسانست ،فمقدر يل تاق يل ت تغتسه يال م اباي
ويتساق ا وتريبت ا.

-26

وفي عام  ،2017كرس  68في يل ائت ن يل مت باي يلمشغس ست ل دف يال مريتس ي  :1يلقضاء ع ى يل وع عن طريق ح ايت
إ كانست يلحلوت ع ى يألغ يت .ويعكس ذلك إلى حد كبسر زيادة يل مت باي يل اشئت عن يلتويرئ ن يل سموى  ،3يلمي تسمأثر
وع يل بالغ يل خللت ل دف يال مريتس ي  )19 .1ويبسن يلشكل  2أبرز يال م اباي ل تويرئ

ب سبت  87في يل ائت ن
عام  ،2011برزي ً يلتابه يل عقد ويل مد ل عديد ن ا ه يألز اي.

)Major WFP emergency responses (2011–2017

الشكل  :2أبرز االستجابات للطوارئ ف الفترة 2017-2011

08 Feb2012
14 Dec 2012
فبرا ر با
د س بر كانون ا ول
30 Jul 2012

2017

2016

2015

2014

2013

2012

WFP.OPSCEN@wfp.org

يل لدر :شعبت يال معديد ل تويرئ ودع يال م ابت ل ا في البرنامج

-27

و

عام  ،2016قام كمب يلمقسس بمقسس ي م ابمسن ن يال م اباي يلفع ست لتويرئ ؤ سست :يال م ابت في يلعريق يلمي خضعت

لمقسس مع ق بالحافظت يلقتريت ،ويال م ابت ألز ت إيبوال ن يل سموى  3يلمي يندلعت في عا ي  2015-2014في غرب أفريقسا.
وأن ز تقسس إنساني شمرك بسن يلوكاالي فس ا يخص يلوضه في ت وريت أفريقسا يلو تى في عام .2016
-28

وفي عام  ،2017وت ت يل ويرد يل خللت لمقسس يال م اباي ل تويرئ يل ؤ سست إلن از تقسس سن ل حافظمسن يلقتريمسن في
ت وب يلسودين ويلكا سرون .ونظري ً إلى نتاق يألز ت يلسوريت وطابع ا يل مد ،بدأ كمب يلمقسس تقسس ا ً تديدي ً لة م ابت يإلق س ست

" )19ختت البرنامج لإلديرة .)WFP/EB.2/2016/5-A/1/Rev.2 ")2017-2019

2011
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للبرنامج سغتي ت سه يألع ات يلمي يضت ه ب ا البرنامج في حاالي يلتويرئ في يل
ويألردن ولب ان وتركسا  .)2017-2015ويمسح يلمقسس يلفرصت ل مع

وريت يلعربست يلسوريت و لر ويلعريق

ن يلمغسسريي ويالبمكاريي يلم ظس ست يلمي قد يسمفاد

في يال م اباي يل قب ت ل تويرئ يإلق س ست يلمي تمس ب فس يل تاق ويلمعقسد ويل دة .و سعرض يلمقسس ع ى يل

ا

س يلم فس ت في

عام .2018
-29

وفي عام  ،2018س رى تقسس ال م ابت البرنامج لحاالي يلتويرئ ن يل سموى  3في ش ات شرق نس سريا ألغريض يل ساءلت
ويلمع كي تسمفسد ن ذلك ع ست يتخاذ يلقريريي في حاالي يلتويرئ يل عقدة.

-30

ويعمزم إتريء تقسس إنساني شمرك بسن يلوكاالي في عام  – 2018و سحدَّد يلب د الحقا.

-31

أ ا يال م ابت ن يل سموى  3ل وتت يل فاف يل ات ت عن ظاارة يل س سو في أفريقسا يل وبست ويلمي دي ت ن يونسو/حزيرين
 2016إلى ارس/آذير  ،2017ف تخضه لمقسس

مع ق باال م ابت ل تويرئ يل ؤ سست .إال أنه يم تقسس يال م ابت بلورة

تزئست ن خةت يلمقسس يال مريتس ي يل ارت ل دع يل ت يقد ه البرنامج لمعزيز يلقدرة ع ى يلل ود وتقسس يلحافظت يلقتريت
ل دغشقر واي أحد يلب دين يل مأثرة باألز ت.

تقيي ات ا ثر
-32

وأن ز كمب يلمقسس أربه

وعاي ن تقسس اي يألثر يل ركزيت

عام  2011ن أتل يإل ام في يلمع ويل ساءلت ع ى

يللعسد يلم ظس ي يل دوت  .)4وتساعد ا ه يلمقسس اي البرنامج ع ى عرفت ا إذي كان أحد يلبري ج قد حقق يألثر يل موخى وع ى
ف كسفست قسا ه ب لك؛ وتسمخدم أيضا ً الخمبار فعالست آلساي يلبري ج.
الجدول  :4مج وعات تقيي ات ا ثر للفترة 2017-2011
2011

2012

2013

2017

يلمغ يت يل در ست

يل ساعدة يلغ يئست في حاالي يل وء
يل مدة

يلغ يء قابل إنشاء يألصوت في
ص ود بل يلعسش

بري ج البرنامج يل مع قت
بالمغ يت في يلسساقاي
يإلنسانست في تقت
يلساحل

ب غةديش

ب غةديش

ب غةديش

تشاد

ك بوديا

تشاد

غويتس اال

الي

كوي ديفوير

إثسوبسا

نسبات

يل س ر

غا بسا

رويندي

يلس غات

يلسودين

أوغ دي

كس سا

يل لدر :كمب يلمقسس
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وعت ن أربعت تقسس اي لألثر في تشاد و الي ويل س ر ويلسودين ادف ا يل ظر في أثر
وفي عام  ،2017أن ز كمب يلمقسس
بري ج البرنامج ع ى يلمغ يت في يلسساقاي يإلنسانست في تقت يلساحل .وحددي يلمقسس اي درو ا ً ن شأن ا أن تزيد ن فعالست
يلبري ج في تحقسق أاديف البرنامج في

ات يأل ن يلغ يئي و وء يلمغ يت .وأصدر تقرير ت سعي ت توصساي – ويفقت إديرة

البرنامج ع س ا ت سع ا.
-34

وتشكل يل

وعت تزءي ً ن يل اف ة يل ويضسعست ل ساعدة يإلنسانست في إطار يل بادرة يلدولست لمقسس يألثر ،يلمي أط قت في عام

 2014ب دف إنماج يألدلت يلعالست يل ودة ويل فسدة ل سسا اي بغست تحسسن نوعست حساة يألشخاص يل ين يمعرضون ألز اي إنسانست.
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الشكل  :3خار ة البلدان الت

نسبات نسبات
غةديشغةديش
ب
ب
ك بودياك بوديا

طتها تقيي ات ا ثر للفترة 2017-2011

الي
يل س ر يل س ر
يلسودينيلسودين
إثسوبسا إثسوبسا

الي

غويتس االغويتس اال
يلس غات يلس غات
غا بسا غا بسا
كوي ديفوير
كوي ديفوير

أوغ دي أوغ دي

تشاد تشاد

كس سا كس سا
رويندي
رويندي

البرنامج
حضورحضور
البرنامج
يت يلستدر ست
يلمغ در
يلمغ يت يل

يل ساعدة يلغ يئست في حاالي يل وء يل مدة
يل ساعدة يلغ يئست في حاالي يل وء يل مدة
يلغ يء قابل إنشاء يألصوت في ص ود بل يلعسش
يلغ يء قابل إنشاء يألصوت في ص ود بل يلعسش
يلمغ يت في يلسساقاي يإلنسانست في تقت يلساحل
يلمغ يت في يلسساقاي يإلنسانست في تقت يلساحل

يل لدر :كمب يلمقسس

-35

وفي عام  ،2018سسم ل كمب يلمقسس

س ت تديدة ن تقسس اي يألثر بالمشاور ه إديرة البرنامج .ويم حالسا ً إعديد ي مريتس ست

تديدة للبرنامج لمقسس يألثر ن أتل تحديد أولوياي يلمقسس يل ركزت ويلة ركزت لألثر.

تقيي ات ال ليات
-36

في عام  ،2013وت شسا ً ه يلمركسز يل ؤ سي للبرنامج ع ى يألدلت ويل ساءلت عن يل مائج ،أط ق كمب يلمقسس

س ت ؤقمت ن

تقسس اي يلع ساي ت دف إلى إك ات يلمقسس اي يلمي يقوم ب ا يل كمب فس ا يخص يلسسا اي ويال مريتس ساي ويلحويفظ يلقتريت.
وص ت يلس س ت كي تماح بلورة فعالت تقسس اي سمق ت و وثوق ب ا و فسدة لع ساي البرنامج ن أتل توفسر سموى قبوت
ن يلمغتست.
-37

وفي عام  ،2017ي مك ل آخر تقسس

ن تقسس اي يلع ساي يلبالغ عدداا  15تقسس ا ً ويل ت أترت بسن يولسو/ت وز 2016

ويونسو/حزيرين  ،2017وب لك ينم ت يلس س ت .وقد ت تقسس
سار دوالر أ ريكي ووصل ح
إلى يل

وعت م وعت ن يلع ساي ب غت قس م ا يإلت الست يل قررة 2.3

ت وي ا إلى  1.35سار دوالر أ ريكي وي م دفت  19.7سون سمفسد .وقدم كمب يلمقسس

س يلم فس ت يلمقرير يلم سعي يلريبه ويألخسر بشأن تقسس اي يلع ساي يل ت تض ا ن مت دروس لم ظر فس ا إديرة

البرنامج .وفي يل سمقبل ،ممخ تقسس اي يلع ساي شكل تقسس اي ال ركزيت إلى أن تسمك ل ت سه يل كاتب يلقتريت تحول ا إلى
يلختط يال مريتس ست يلقتريت ويلختط يال مريتس ست يلقتريت يل ؤقمت.

تقار ر التقييم التج ي ية
-38

أن ى كمب يلمقسس تسعت تقارير ت سعست في عام  ،2017ب ا فس ا يلمقرير يل مع ق بأثر أربعت بري ج للبرنامج بشأن يلمغ يت في
يلسساقاي يإلنسانست في تقت يلساحل ويلمقرير يل مع ق بمقسس يلع ساي .وتض ت يلمقارير يألخرى مت تقارير إق س ست ت سعست
مع قت بالمقسس اي يلمي أتريت ل ع ساي

عام  2013ويلمي ص ت لمسسسر يطةع يل كاتب يلقتريت يلمي تقوم بإعديد ختط

ي مريتس ست قتريت وختط ي مريتس ست قتريت ؤقمت ع ى قاعدة يألدلت ا ه.

)20

 )20أعدي بعض يل كاتب يلقتريت ختتا ً ي مريتس ست قتريت وبعض ا يآلخر ختتا ً ي مريتس ست قتريت ؤقمت.
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و ه يتساع يل تاق يل ت تغتسه تقسس اي يلحويفظ يلقتريت ،تزيد إ كانست ت سه يألدلت يلمي تسمخ ل ا .وفي عام  ،2018سك ف
كمب يلمقسس ت ت إلعديد تقرير ت سعي ل مع

-40

ن يلمقسس اي يألخسرة ل حويفظ يلقتريت ،ه يلمركسز ع ى يلب دين يل مأثرة

بال زيعاي في تقت يلساحل.
وي ظر كمب يلمقسس  ،مت عا ً إلى يل سمقبل ،في يألنويع يل ديدة يل ك ت ل م اي يلم سعست ن أتل تعزيز يعم اد إديرة البرنامج
وشركائه ع ى أدلت يلمقسس  .وفي عام  ،2017بدأ كمب يلمقسس يسمحدث ويخمبر أدويي إلنماج شمى أنويع يلمقارير يلم سعست
يل سم دة إلى يلمقسس اي يل ركزيت .و سكون أيضا ً ن يل كن ي مخديم ا ه يألدويي لوضه خص ت سعي ل دروس يل سمخ لت
ن يلمقسس اي يلة ركزيت حال ا يم يلوصوت إلى حد أدنى قبوت ن يل ودة.

2-1

التقيي ات الالمركز ة للبرنامج

-41

وفقا ً لسسا ت يلمقسس  ،)2021-2016ت رى يلمقسس اي يلة ركزيت "ع ى يلت ب" :فمقوم يل ت يلتالبت واي في يلغالب يل كاتب
يلقتريت) باخمسار وضوع أو تد اخل يريد تقسس ه ،وتحدد توقست يلمقسس ل م كن ن يال مفادة ن نمائ ه في ع ست يتخاذ يلقريريي
يل مع قت بالبري ج .ويسم د تختسط يلمقسس اي يلة ركزيت إلى يحمساتاي يلمع وإلى يلرغبت في إنماج يألدلت وإثباي يل مائج ،ه
يلحرص أيضا ً ع ى أخ ط باي يل انحسن ويلشركاء في يالعمبار.

-42

وأتاح ت فس

سا ت يلختط يال مريتس ست يلقتريت ل كاتب يلقتريت يلفرصت لوضه ختط تقسس طوي ت يألتل تسعى إلى إنماج

يألدلت في يلوقت يل ا ب لسد يلثغريي يل عرفست وتحسسن يألديء ه يلوفاء في يلوقت نفسه ب عايسر يلمغتست يلدنسا يل حددة في
يلسسا ت.

است راض التقيي ات الالمركز ة للفترة 2018-2016
-43

يظ ر يلشكل  4أن عدد يلمقسس اي يلة ركزيت يل قرر إتريؤاا بسن عا ي  2016و 2018أع ى بكثسر ن يلموقعاي يألص ست
يللادرة في سم ل عام  .2016ويرتح أن يمغسر يل دوت يلز ي ل مقسس اي يلة ركزيت ،أل باب

ا يلمعديةي ع ى يل ختط

يلز ي لم فس يلختط يال مريتس ست يلقتريت ،وإبريز أو إرتاء بعض يلمقسس اي ل م كن ن يال مفادة ن يل مائج في تل س يلختط
يال مريتس ست يلقتريت؛ ويلمأخسريي في ي مك ات يلمقسس اي نمس ت شمى يلضغوط يلمي تمعرض ل ا يل كاتب يلقتريت؛ وتحديد
ع ساي أخرى ل ساءلت ويلمع  .ويقدم يلشكل  5ي معريضا ً لحالت ت سه يلمقسس اي يلة ركزيت ل فمرة .2018-2016
الشكل  :4ال دد ال توقع للتقيي ات الالمركز ة والجد دة للفترة 2018-2016
47

29
25
19
15
6

2018

يلمقسس اي يلة ركزيت يل موقعت في
ي اير كانون يلثاني

يل لدر :كمب يلمقسس

2017

يلمقسس اي يل ديد ة يلفع ست

2016
يلمقسس اي يلة ركزيت يل موقعت في
عام
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الشكل  :5حالة تنفي التقيي ات الالمركز ة للفترة 2018-2016

6%

غاة
قررة

19%

37%

في طور يإلعديد
تاريت
23%

زة
15%
يل لدر :كمب يلمقسس

-44

وأن ز بعت عشر تقسس ا ً ال ركزيا ً بسن عا ي  2016و .2017وأترت خ ست عشر

ا ب اء ع ى ط ب كاتب قتريت ،ويالث ان

يل مبقسان كانا لشعبمسن ن شعب يل قر ويم اوالن شبكت يأل يل محدة لمعزيز يلمغ يت/أ انت شريكت "يل ود يل م ددة ل قضاء ع ى
يل وع ونقص يلمغ يت لدى يألطفات" ووحدة ت سسق يلشريء ن يألفارقت ن أتل أفريقسا ،بالمعاون ه ظ ت يأل يل محدة لألغ يت
ويلزريعت.
-45

وفي سم ل عام  ، 2018أتريت غالبست يلمقسس اي يلة ركزيت ب اء ع ى ط ب كاتب قتريت .ووتدي دري ت سحست ت اولت
ؤخري ً يل كاتب يلقتريت ويل كاتب يإلق س ست أن يل زء يألكبر ن ا ه يلمقسس اي ط ب إتريؤاا لدع كاتب قتريت في يتخاذ
يلقريريي ويلمع .

-46

وإضافت إلى ذلك فإن ا اك عدة شعب أو وحديي في يل قر تعمزم إتريء تقسس اي ال ركزيت أو تع ل ع س ا؛ ويغتي بعض ا عدة
ب دين ،ثل تقسس بري ج يلوتباي يل در ست في ساق حاالي يلتويرئ يلمي تش ل ت وريت يلكونغو يلدي قريطست ولب ان ويل س ر
ويل

-47

وريت يلعربست يلسوريت.

ويظ ر يلشكل  6توزيه يلمقسس اي يلة ركزيت ل فمرة .2018-2016
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الشكل  :6توز ع التقيي ات الالمركز ة للفترة 2018-2016

14

9

23
15
8
16

10

يل لدر :كمب يلمقسس

-48

يظ ر يلشكل  7أن أكثر ن ث ث يلمقسس اي يلة ركزيت يلمي تري في يلفمرة  2018-2016تركز ع ى بري ج يلوتباي يل در ست.
وذلك ألن يلوتباي يل در ست تشكل ثاني أكبر برنا ج يضت ه به البرنامج ن حسث عدد يل سمفسدين؛ ول انحسن أيضا ً مت باي
وعت ن يلمقسس اي يلة ركزيت في بري ج يلمغ يت.

حددة فس ا يخص يلمقسس يل مع ق بالوتباي يل در ست .وت ظر ثاني أكبر

وإذ تع د يل كاتب يإلق س ست إلى تحديد أولوياي يلمقسس اي يلة ركزيت ن خةت ي مريتس ساي يلمقسس يإلق س ست يلخاصت ب ا ،ير َّتح
أن يمسه نتاق يل ويضسه يلمي تغتس ا ا ه يال مريتس ساي ،ه تعزيز يلمركسز ع ى دع يلسوق يلزريعي ألصحاب يلحسازيي
يللغسرة ،ويال معديد لحاالي يلتويرئ ،ويلمكسف ه تغسر يل اخ ،وإنشاء يألصوت ،ودع

بل كسب يلعسش.

الشكل  :7التقيي ات الالمركز ة بحسب ال جاالت البرامجية للفترة 2018-2016
تحويةي يل ويرد غسر يل شروطت لدع يلحلوت ع ى يلغ يء
يألنشتت يل مع قت بإنشاء يألصوت ودع

4%

بل كسب يلعسش

يألنشتت يلري ست إلى يلمكسف ه يل اخ وإديرة يل خاطر

10%

9%

9%
5%

يألنشتت يل مع قت بالوتباي يل در ست
يألنشتت يل مع قت بالمغ يت

3%

9%

يألنشتت يلري ست إلى دع يلسوق يلزريعي ألصحاب يلحسازيي يللغسرة
يألنشتت يلري ست إلى تعزيز يلقدريي يل ؤ سست
يألنشتت يلري ست إلى يال معديد لحاالي يلتويرئ
يألنشتت يألخرى

يل لدر :كمب يلمقسس

15%

36%
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ممولى ل ان يلمقسس يإلق س ست ويلفريق يلموتس ي لوظسفت يلمقسس  ،بدع

ن كمب يلمقسس  ،رصد يلمغتست يل غريفست ويلبري ست

وتحديد يلفرص يل ماحت إلعديد تقسس اي أو تقارير ت سعست ويضسعست معددة يلب دين ن أتل تعزيز إنماج يألدلت ويلمع في
يل ويضسه يال مريتس ست.
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الجزء  :2التقييم – كيف هو أداء وظيفة التقييم ف البرنامج؟
-50

يبحث يل زء  2في تقسس البرنامج ألديئه .فسقدم ل حت عا ت عن يلمتوريي يألخسرة يلرئسسست ،ي س ا تقسس لكل ن ؤشريي يألديء
يلرئسسست يلسمت يل سمحدثت لقساس يلمقدم يل حرز في تحقسق يلحلائل يل حددة في سا ت يلمقسس .)2021-2016

1-2

التطورات الرئيسية ف مجال التقييم

-51

يورد ا ي يل زء يل سم ديي يلرئسسست يلمي طرأي في عام  2017فس ا يخص تتور يل وذج يل مكا ل يل مبه في البرنامج ل مقسس
يل ركزت ويلمقسس يلة ركزت يل ت ي رى حسب يلت ب .وتمع ق ا ه يلمغسريي بال ظ ويل ساكل ويل ار اي يلم ظس ست يلمي تمسح
للبرنامج تحقسق يلرؤيت – يل حددة في سا ت يلمقسس – يلري ست إلى ب اء ثقافت يلمفكسر ويلس وك يلمقسس سن يلمي تمسح للبرنامج يإل ام
في تحقسق أاديف يلم ست يل سمدي ت وختت يلم ست يل سمدي ت لعام .2030

موظفو التقييم اإلقلي يون
-52

في يل لف يألوت ن عام  ،2017تولى وظفو تقسس إق س سون اصب

في كل كمب ن يل كاتب يإلق س ست بعد دورة إرشاديت

ت سديت دي ت أ بوعا .وأتاح اؤالء يل وظفون بالفعل يتخاذ ختويي رئسسست إلى يأل ام لمتوير وظسفت يلمقسس في البرنامج.
و عوي ت سعا ً إلى إذكاء وعي وظفي البرنامج بدورا في ت فس سا ت يلمقسس  .وفس ا ي ي عرض وتز إلن ازيت ع ى صعسد
يل كاتب يإلق س ست وفس ا يخص دع يل كاتب يلقتريت لمختسط يلمقسس اي وإتريئ ا وي مخديم يألدلت .وشاركوي أيضا ً في "أ بوع
يلمقسس " يل ت نظ ه البرنامج وا أعضاء في خم ف أفرقت يلع ل يل ع ست بوظسفت يلمقسس في البرنامج.

استراتيجيات التقييم اإلقلي ية
-53

بدأي ت سه يل كاتب يإلق س ست في عام  2017تعدا ي مريتس ساي تقسس إق س ست ،حددة ً كسفست تتبسق يل كاتب يلقتريت ل سسا ت ب ا
يمفق ه يلبرنا ج يإلق س ي وي مريتس ساي يلرصد .وفي ن ايت عام  ،2017قا ت ل ت يلمقسس يإلق س ست باعم اد ي مريتس ست يلمقسس
يإلق س ست يلخاصت بال كمب يإلق س ي لشرق وو ط أفريقسا؛ و ا تزيت يال مريتس ساي يإلق س ست يلخ س يل مبقست قسد يإلعديد ويموقه
يالنم اء

ا في ملف عام  .2018وتسم د يال مريتس ساي إلى ع ساي تشاوريت سمفسضت وإلى ي معريض قدريي يلمقسس

يلريا ت ع ى يل سمويسن يإلق س ي ويلقترت .وتحداد ا ه يال مريتس ساي يألع ات ذيي يألولويت ل س ويي يألربه يلقاد ت.

خطط التقييم اإلقلي ية
-54

ت في ملف عام  2017تحديث يإلرشاديي يلخاصت بالمختسط ويل سزنت في

ات يلمقسس يلمي وضعت في ن ايت عام ،2016

وذلك لض ان يلمويفق ع ى يل حو يأل ثل ه يإلرشاديي يلويردة في خارطت يلتريق يل مكا ت ويل ار اي يآلخ ة في يلمتور
فس ا ي مقل البرنامج إلى إطار ا ه يلخارطت.
-55

وتولى وظفو يلمقسس يإلق س سون قسادة يألع ات يلري ست إلى إعديد ختط يلمقسس يإلق س ست ،وت ه ذلك تقسس اي ركزيت وال ركزيت
لمحقسق يلمكا ل يأل ثل ويلمغتست يل مويزنت .و معم د ل ان تقسس إق س ست ا ه يلختط في يلربه يألوت ن عام  2018و سم تحديث ا
بلورة دوريت.

صندوق التقييم االحتيا
-56

دشن ص دوق يلمقسس يالحمساطي في ي اير/كانون يلثاني  2017بإديرة يلفريق يلموتس ي لوظسفت يلمقسس  ،ووفر  1.42سون دوالر
أ ريكي لم ويل  16تقسس ا ً ال ركزيا ً ك فت بإتريئ ا كاتب قتريت تويته نقلا ً في يلم ويل وبالمالي تمعرض لقسود شديدة تعسق
قدرت ا ع ى إتريء يلمقسس اي يلة ركزيت يل قررة بالفعل.

)21

ووفر يلل دوق ت ويةً أ ا سا ً ل ا نسبمه  62في يل ائت ن ت سه

يلمقسس اي يلة ركزيت يل قرر بدؤاا في عام  ،2017بحسث قدم ا بسن  30و 70في يل ائت ن سزينست ا ه يلمقسس اي ،أو ا نسبمه
 )21وفري يل خللاي يل الست ل كاتب يلقتريت يلمالست :كولو بسا ،وكوي ديفوير ،وتس ور-لسشمي ،وغس سا ،ويلكونغو ،ويل زيئر ،وباكسمان ،وأكويدور ،ولسسوتو،
و سريلسون ،وغا بسا ،ويللسن ،وإثسوبسا ،وأر س سا ،ويلس غات ،وزي بسا.
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 61في يل ائت

ا في يل مو ط .وخللت في عام  2017ا نسبمه  95في يل ائت ن يل بالغ يلقاب ت ل م ديد يلمي تلل إلى 1.5

سون دوالر أ ريكي.
الشكل  :8ل حة عامة عن مخصصات صندوق التقييم االحتيا

بحسب ال نطقة ف عام 2017
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ال كتب اإلقلي
ال كتب اإلقلي
ال كتب اإلقلي
ال كتب اإلقلي
ال كتب اإلقلي
ف القاهرة
ف داكار
ف جوهانسبور
ف نيروب
ف بن ا
ال بال ال الية بالدوالر ا مر ك الت واف عليها الفر التوجيه لوظيفة التقييم
عدد الطلبات الت واف عليها الفر التوجيه لوظيفة التقييم

ال كتب اإلقلي
ف بانكو

يل لدر :كمب يلمقسس  .ةحظت :يش ل يل قر ط باً أعده يل كمب يلقترت في يللسن

-57

وش اكل ص دوق يلمقسس يالحمساطي ،في يلس ت يألولى ن ع ه ،آلست لسد يلف ويي ماحتً ل كاتب يلقتريت يلمي عز ت ع ى إتريء
تقسس اي ال ركزيت ويلمي تعاني ن نقص في يلم ويل رغ تحديداا يل سزينست يل ا بت ل مقسس  .ويعم د يلل دوق ع ى يلحويفز،
ديع ا ً يل ار اي يل سدة فس ا يخص يلمختسط ل مقسس اي ه يإلقرير باألتويء يل مبست يلمي تويت ا يلعديد ن يل كاتب يلقتريت.
وفي عام  ،2018مبسَّط يإلتريءيي ب اء ع ى يلم ربت يل كمسبت حمى ذلك يلحسن.

تن ية قدرات التقييم
-58

ي م ل في عام  2017برنا ج شا ل ت ريبي ل مع

ن يلمقسس

ل

ل اي ديخ ست عس ت ،يدعى " "EvalProإيفالبرو)،

وادفه تعزيز قدرة وظفي البرنامج ع ى يلمقسس  .ويعم د ا ي يلبرنا ج ع ى ن ج "يلمع يلسريه" وع ى زيج ن يلدوريي
يإللكمرونست ويلدوريي يلمي تقام وت ا ً لوته .وبح وت ن ايت عام  ،2017كان قد ينض إلى يلبرنا ج أصحاب يلقريريي و ديرو
يلمقسس في  26كمبا ً قتريا ً وشعبمسن ن يل قر .وبعد يلفمرة يلم ريبست ،صدر عدد ن يلموصساي لمحسسن ض ون يلبرنا ج
وت فس ه ولمعزيز شاركت أصحاب يلقريريي.
-59

وتعمبر يلقدريي ويل اريي في

ات يلمقسس عوي ل حرتت تؤثر في فعالست يلمقسس اي يلة ركزيت .وفي عام  ،2018يعمزم كمب

يلمقسس وضه ي مريتس ست شا ت لم ست يلقدريي ويلمأاسل يل

ي ،تمض ن ع اصر لعقد يلشريكاي ه وكاالي أخرى لأل يل محدة،

وتسم د إلى يلموصساي يل بثقت عن ي معريض يلمقسس يلة ركزت في البرنامج ينظر أدناه).

است راض التقييم الالمركزي ف البرنامج
-60

أترى كمب يلمقسس ي معريضا ً لمقدير يلمقدم يل حرز فس ا يخص يلمقسس يلة ركزت في البرنامج ولمحديد يل االي يلمي ي كن
وعت ن يألدلت ب ا فس ا تقسس ذيتي أتريه وظفو يلمقسس
تحسس ا .وكان يال معريض مظ ا ً ولك ه ل يكن ع قا ً ،وي م د إلى
في كمب يلمقسس و وظفو يلمقسس يإلق س سون؛ وح قت ع ل إلقرير يل مائج بغست ت سه يلمحالسل ويلخروج بموصساي.
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وخ ص يال معريض إلى أن نظام يلمقسس يلة ركزت ل بع ايت ض ن إطار عام مسن لسسا اي يلمقسس  .فال سؤولساي ويل اي
يلخاضعت ل ساءلت حددة بوضوح فس ا يخص ع ست يلمقسس ديخل يل ظ ت .وبفضل يال مث اريي يل ؤ سست ،أحرز تقدم تسد في
ت فس نظام يلمقسس يلة ركزت في عا ي  2016و ،2017دعو ا ً بع ساي أو ه نتاقا ً ن قبسل خارطت يلتريق يل مكا ت.

-62

وتع ل آلساي يلدع يل معددة يألوته يلخاصت بالمقسس يلة ركزت بلورة فعالت .وتش ل ا ه يآللساي توتس اي نظام ض ان
يل ودة ،و كمب ساعدة ،وخد ت دع يل ودة يل س دة إلى ت ت خارتست ،وبرنا ج يلمع
يالحمساطي ،إلى تانب تعزيز يلحضور يل سديني

ن يلمقسس إيفالبرو) ،وص دوق يلمقسس

تولي وظفي يلمقسس يإلق س سسن اصب  .ويعمبري يلموتس اي يللادرة في

عام  2017لض ان تودة يلمقسس يلة ركزت شا ت وذيي تودة عالست؛ وت تحديد بعض

االي يلمحسسن لمسسسر يلوصوت

و عال ت يلف ويي ،وال س ا فس ا يخص يلمقسس اي يل شمركت .وخ ص يال معريض إلى أن يألحكام يلقائ ت يلري ست إلى ض ان
حساد يلمقسس اي يلة ركزيت – واو يلركسزة يأل ا ست ل لديقسم ا – ف ة بلورة فعالت في عظ يلحاالي.
-63

وأشار يال معريض إلى يالرتفاع يلشديد في عدد يلمقسس اي يلة ركزيت يل قررة .وأحرز تقدم في إد اج تكالسف يلمقسس اي في

-64

سزينساي يلحويفظ يلقتريت ،وال س ا ه فمح يعم اد في يل سزينست خلص ل مقسس .
وأقر يال معريض أيضا ً بأن تتبسق ثل ا ي يل ظام يلت وح يمت ب ويرد كثسرة وبأن يلعديد ن يل كاتب يلقتريت تويته ضغوطا ً
فس ا يخص وظفس ا نمس ت كثرة يلت باي يل م افست يل وت ت إلس .

-65

وت يلمشديد ع ى

االي أخرى تحماج إلى يالام ام ،فس ب بوته خاص إعادة بعض يلمويزن بسن يل

سن يلم ازلي ويلملاعدت

لمختسط يلمقسس اي يلة ركزيت بغست يلوفاء باحمساتاي يل ساءلت ويلمع بلورة مسقت ع ى نتاق يل ظ ت ،وي بغي ويص ت ب ت
-66

يل ود يلري ست إلى ب اء ثقافت تقسس قويت وتعزيز ف فويئد يلمقسس اي يلة ركزيت كي تمب ااا إديرة البرنامج بلورة كا ت.
وقدم يال معريض عددي ً ن يلموصساي يال مريتس ست ويلمشغس ست يل قد ت في يل زء  .)3وت ت اقشم ا ه يلفريق يلموتس ي
لوظسفت يلمقسس و م عكس في ختت ع ل شمركت ل كمب يلمقسس ويل كاتب يإلق س ست.

2-2

أداء وظيفة التقييم

-67

يم اوت ا ي يلقس ؤشريي يألديء يلرئسسست يلسمت يل سمخد ت لقساس يلمقدم يل حرز في ت فس يلحلائل يل حددة في سا ت يلمقسس
 .)2021-2016ويوفر كل ؤشر أديء رئسسي بساناي نوعست مع قت بأربعت أ ئ ت:

-68



ا يل ت نقس ه؟



ا دى وفائه ب عايسر يل ودة ل مقسس اي؟



ا او يلغرض :كسف تسمخدم يلمقسس اي؟



ا اي يلك فت؟

ولكل ؤشر أديء رئسسي ،يعتي يلمقرير يل مس ت لعام  2017ويلموته

عام  ،2016فضةً عن شرح ل مقدم يل حرز.

)22

النطاق ال ي غطيه التقييم
-69

أوضح يل زء  1ن تقرير يلمقسس يلس وت ا ي يلسبب ويلز ن ويلتريقت فس ا يخص يخمسار يل ويضسه ويلب دين يلمي مخضه
ل مقسس  .ويظ ر يل دوت  5تتور قويعد يلمغتست يل حددة في يلسسا ت .ويم اوت ا ي يل زء تقدام البرنامج نحو إنفاذ ا ه يلقويعد:
واي تشكل م عت ؤشر أديء رئسسسا ً ويحدي ً ذي كوناي معددة.

 )22خةت عام  ،2017ت تحسسن وتوضسح طريقت حساب بعض ؤشريي يألديء يلرئسسست .وفي ا ه يلحاالي ،تبسَّن نمائج عام  2016بعد إعادة يحمساب ا با مخديم
يلتريقت يل قحت.
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الجدول  :5القواعد الدنيا لنطاق التقييم
التقييم الالمركزي

التقييم ال ركزي
•

تقسس اي ي مريتس ست تو افر تغتست مويزنت ألدويي يلمختسط
يأل ا ست في البرنامج ،ب ا يش ل ع اصر يلختت يال مريتس ست
للبرنامج  )2017-2021و ا يملل ب ا ن ي مريتس ساي.

•

)25

تقسس يلسسا اي خةت فمرة تمريوح بسن  4و 6ويي ن يلم فس

•

تقسس ا ال يقل عن  50في يل ائت ن حافظت أنشتت كل كمب
)24
قترت  )23في غضون ثةث ويي
بلورة ؤقمت :في إطار يل ج يلمدري ي يل مبه لم فس سا ت
يلمقسس  ،)2016-2021تقرر تتبسق قاعدة يلمغتست يلدنسا
يل مع قت بالمقسس اي يلة ركزيت بلورة تدري ست ن عام 2016
إلى عام  ،2018ويمعسن ب وتب ا أن تكون ت سه يل كاتب
يلقتريت قد أن زي تقسس اي ال ركزيت بح وت ن ايت عام .2018

يوصى بفعل ذلك:
• قبل يلبدء بمو سه نتاق يل بادريي يلم ريبست ،ويالبمكاريي،
يألولست؛
ويل اذج َّ
)26
• ل مدخةي يلمي ت توت ع ى خاطر كبسرة؛
• قبل تكرير أحد يلمدخةي ن نفس يل وع ويل تاق ل رة يلثالثت

)27

تقسس اي يلحويفظ يلقتريت.
• كل خ س ويي في حالت أكبر  10كاتب قتريت؛
• كل  10أو  12ت في ائر يل كاتب يلقتريت

)28

لكل خطة استراتيجية قطر ة )29 :يمعسن إتريء تقسس ل حافظت يلقتريت
في يلس ت ا قبل يألخسرة ن يلختت
للخطط االستراتيجية القطر ة ال ؤقتة :تتبق قاعدة يلمغتست
يألص ست يل حددة في سا ت يلمقسس  )2021-2016لمقسس اي
يلحويفظ يلقتريت أعةه)
• تقسس ت سه يال م اباي لحاالي يلتويرئ يل ؤ سست باالشمريك في
بعض يألحسان ه يل ت يلديئ ت يل شمركت بسن يلوكاالي
• تقسس اي يلع ساي يل ديرة ركزيا ً يلمي تو افر تغتست مويزنت
ت سه يلبري ج يلقتريت يلمي يم إن اؤاا تدري سا ً في إطار خارطت يلتريق يل مكا ت)

-70

تقيي ات السياسات :ويفق يل

س يلم فس ت في عام  2011ع ى يلقاعدة يلمي تحك يل تاق يألدنى يل ت يغتسه تقسس

البرنامج )30 .وي ب تقسس ت سه يلسسا اي يل عم دة

سا اي

عام  2011خةت فمرة تمريوح بسن  4و 6ويي ن يلم فس  .أ ا يلسسا اي

يألقدم ،فس رت تقسس ا بحسب أا سم ا وقدرة كمب يلمقسس .
-71

وباالعم اد ع ى يلمعريف يلضسق لقاعدة يلمغتست ،وصل عدت يإلن از في عام  2017إلى  20في يل ائت :ف ن بسن يلسسا اي
يلخ س يلمي كان تقسس ا قرري ً )31 ،ل تقسَّ وى سا ت يلح ايت يإلنسانست.

-72

ولكن ،ك ا في عام  ،2016فإن يللورة تكون إي ابست أكثر بكثسر ع د ا تريعى روح يلقاعدة بدت حرفسم ا .وأن ز تقسس ثان
ل سسا اي في عام  – 2017واو تقسس ي مريتس ست يلشريكت يل ؤ سست .ول تدم يال مريتس ست ،يلمي ت ت يل ويفقت ع س ا في عام
 ،2014وى ثةث ويي .ونظري ً إلى أا ست يل وضوع بال سبت إلى أاديف يلم ست يل سمدي ت وختت عام  ،2030يخمسر توقست
يلمقسس ل م كن ن يال مفادة ه في يل ج يل ديد يل ت يمبعه البرنامج في

)23

ات يلشريكاي ب وتب يلختت يال مريتس ست للبرنامج

ن حسث يلقس ت يلدوالريت ل مت باي يل ولت ويل ف ة ن خةت يلع ساي أو يلل اديق يال مئ انست.

 )24ي كن إتريء يلمقسس اي كل خ س

ويي في يلب دين يلمي ال يوتد فس ا وى شروع إن ائي ويحد أو برنا ج قترت ويحد.

" )25وضه يلسسا اي في البرنامج" .)WFP/EB.A/2011/5-B
 " )26سا ت إديرة يل خاطر يل ؤ سست" .)WFP/EB.A/2015/5-B
 )27ع ى يل حو يل حدد في سا ت يلمقسس في البرنامج .)2021-2016
)28

لموخي أكبر قدر

كن ن يلدقت في يل تاق يل ت يغتسه تقسس تدخةي البرنامج ،ص فت يل كاتب يلقتريت بحسب ح

حافظت أنشتت البرنامج بالقس ت يلدوالريت

في
كل ب د ع ى يل حو يل س ل في برنا ج يلع ل.
 )29قا ت سا ت البرنامج يل مع قت بالختط يال مريتس ست يلقتريت  )WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1بمعزيز ا ه يلقاعدة ينظر يلفقرة  81أدناه).
 )30ويفق يل

س ع ى يلقاعدة بمعريف ا يلويرد في يلوثسقت يل ع ونت "وضه يلسسا اي في البرنامج" .)WFP/EB.A/2011/5-B

 )31أت يلسسا اي يلمي يعم دي بسن عا ي  2011و.2013
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 )32 )2017-2021ويلختط يال مريتس ست يلقتريت .وإذي أدرج ا ي يلمقسس  ،يرتفه عدت يلمغتست لسلل إلى  33في يل ائت يلشكل
.)9

)33

الشكل  :9نسبة السياسات الف لية ال ت دة من عام  2011الت خض ت للتقييم أو جري تقيي ها
2016

2017

16%

20%

20%

قس ت في غضون أربه إلى ت ويي

17%

قس ت قبل أربه ويي

50%

تقسس ا تار أو قرر

60%

ل تقسَّ

17%
يل لدر :كمب يلمقسس

-73

وا اك أيضا ً  14سا ت أقدم – ولك ا اريت يل فعوت – حددة في خةصت يلسسا اي يل مع قت بالختت يال مريتس ست للبرنامج
 )34 .)2021-2017وتاريخ ا يسبق قاعدة يلمغتست ،وث ان ا ؤا ت ل مقسس را ا ً بأا ست ي م ريراا وبقدريي كمب يلمقسس .
وت تقسس

سا ت ويحدة قبل عام  )35 ،2011و سا مسن ؤخري،

)36

وا اك ثةث سا اي خاضعت لمقسس اي تاريت أو قررة.

)37

وي كن يالطةع ع ى تفاصسل يأل ر في يل حق يلثاني.
-74

تقيي ات الحوافظ القطر ة :ع ى يل حو يل حدد في يل زء  ،1زيد كمب يلمقسس في عام  2017عدد تقسس اي يلحويفظ يلقتريت
لمعزيز قاعدة يألدلت يل ماحت ل ب دين يلمي تقوم بإعديد ختط ي مريتس ست قتريت .فأن زي ثةثت تقسس اي ن ا ي يل وع في عام
)39
 )38 2017عوضا ً عن يلمقسس اي يل قررة ،وي م ل خ ست ا.

-75

وبح وت ن ايت عام  ،2017كان قد ت تقسس  30في يل ائت ن أكبر عشر حويفظ قتريت ل فمرة  2017-2013خةت يلس ويي
يلخ س يل اضست يلسودين ويلعريق وت وب يلسودين)

)40

يلشكل  .)10وا ي نفس يل عدت يل س ل في عام .2016

)41

وأن ز

في عام  2017تقسس لحافظت قتريت تديدة ن بسن أكبر عشر حويفظ قتريت ت وب يلسودين)؛ وتغسري تشكس ت أكبر عشر
حويفظ بسن عا ي  2016و 2017إذ ح ت الي حل يل س ر.

.WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2 )32
)33

ن يلسسا اي يلست.

" )34خةصت يلسسا اي يل مع قت بالختت يال مريتس ست" .)WFP/EB.1/2018/4
 )35تقدير يحمساتاي يلتويرئ ترى تقسس ا في عام .)2007
 )36ترى تقسس يلسسا ت يل مع قت بم ست يلقدريي في عام  2016وقسا ت يلسسا ت يل مع قت بالقسائ ويلمحويةي يل قديت في عام .2014
 )37يعمزم إتريء تقسس لسسا ت البرنامج يل مع قت بفسروس نقص يل اعت يلبشريت و رض يإليدز في عام 2019؛ وي رت حالسا ً تقسس يلسسا ت يل مع قت بال بادئ يإلنسانست
و بل وصوت يل ساعديي يإلنسانست كةا ا يغتس ا تقسس ويحد بشأن يلوصوت يلقائ ع ى يل بادئ في يلسساقاي يإلنسانست) ،و ن يل موقه أن تقدَّم يل مائج إلى يل س
في يونسو/حزيرين .2018
 )38ت وريت ت وب يلسودين ،وك بوديا ،ويلكا سرون.
 )39ك بوديا ،ويلكا سرون ،و الي ،وت وريت أفريقسا يلو تى ،ويللو ات.
 )40لسودين :تقسس يلحافظت يلقتريت )2012-2010؛ ويلعريق :تقسس يلحافظت يلقتريت )2015-2010؛ وت وب يلسودين :تقسس يلحافظت يلقتريت .)2015-2011
 )41عدلت طريقت حساب ؤشر يألديء يلرئسسي ا ي في عام  .2017وتظ ر يألرقام أعةه يل مس ت لعا ي  2016و 2017ه ي مخديم يلتريقت يل ديدة نفس ا لكة
يلعا سن.
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الشكل  :10نسبة الحوافظ ال شر الكبرى للبرنامج الت

لتها تقيي ات الحوافظ القطر ة خالل السنوات الخ س ال اضية

2017

2016

30%

يل ش ولت في تقسس اي يلحويفظ
يلقتريت
غسر يل ش ولت فس ا

30%

يل لدر :كمب يلمقسس

-76

وفي حات إدريج يلمقسس سن يل اريسن لحافظمسن قتريمسن إثسوبسا ويللو ات ،ويفمرض إن ازا ا في عام  ،)2018يرتفه عدت
يلمغتست إلى  50في يل ائت.

-77

و ن بسن يلب دين يلخ ست يل مبقست ،خضعت يل
كمب يلمقسس في عام 2015؛

)42

وريت يلعربست يلسوريت لمقسس مع ق باال م ابت ل تويرئ يل ؤ سست أترت بإديرة

وترى تقسس يلع ست يلرئسسست في حافظمي باكسمان

يل اضست كةا ا في عام )2014؛ وخضعت كس سا

)45

)43

و ةوت

لمقسس حافظم ا يلقتريت خارج فمرة يلخ س

)44

خةت يلس ويي يلخ س

ويي يل حددة؛ و سم تقسس

يال م ابت ل تويرئ يل ؤ سست في يلس ن في عام  2019يلشكل .)11
الشكل  :11خار ة النطاق ال ي تغطيها تقيي ات الحوافظ القطر ة للفترة 2017-2013

حضور البرنامج
تقسس اي يلحويفظ يلقتريت ل فمرة
أكبر عشر حويفظ قتريت

يل لدر :كمب يلمقسس

 )42ك ف كمب يلمقسس ت ت بإتريء تقسس مابعت لة م ابت ل تويرئ يل ؤ سست في يألز ت يلسوريت و س ز في عام .2018
 )43تقسس ع ست يإلغاثت ويإلنعاش يل مدة في باكسمان .200250
 )44ت درج ةوت أيضا ً بوصف ا دري ت حالت في يلمقسس يل ارت لة مريتس ست يل مع قت بالقدرة ع ى يلل ود ،ويعمزم تقدي تقرير في ا ي يلشأن في عام .2018
 )45ي رت يل كمب يلقترت في كس سا حالسا ً عدديً ن يلمقسس اي يلة ركزيت.
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`وفس ا يمع ق بسائر حويفظ البرنامج فس ا عدي أكبر عشر حويفظ) ،ا اك  31في يل ائت تغتس ا تقسس اي حويفظ قتريت في
يلس ويي يلعشر يل اضست – وا ه زيادة قارنت ب سبت  28في يل ائت في عام  2016يلشكل )12

الشكل  :12نسبة حوافظ البرنامج (ما عدا أكبر عشر حوافظ) الت

)40

لتها تقيي ات الحوافظ القطر ة خالل السنوات ال شر ال اضية

2017

2016

28%

31%

يل ش ولت في تقسس اي يلحويفظ
يلقتريت
غسر يل ش ولت فس ا

يل لدر :كمب يلمقسس

-79

تقييم االستجابات للطوارئ ال ؤسسية :تقضي يلقاعدة بإتريء تقسس ل سه يال م اباي ل تويرئ يل ؤ سست كل ثةث ويي إ ا
ن خةت تقسس إنساني شمرك بسن يلوكاالي يغتي يال م ابت يل اعست أو تقسس ال م ابت البرنامج فقط ي رى بإديرة كمب
يلمقسس .

-80

)46

وفس ا يخص ع ساي تقسس يال م ابت ض ن ب د ويحد ويلخاضعت إلديرة كمب يلمقسس فإن يل كمب ي رت ،في أت فمرة عا سن،
تقسس ا ً ل حافظت يلقتريت أو تقسس ا ً لة م ابت .ويم يخمسار يلمقسس وفقا ً ل دى وتود أنشتت أخرى إلى تانب يال م ابت ل تويرئ
يل ؤ سست ب ا يبرر تو سه نتاق تقسس يلحافظت يلقتريت.
الشكل  :13نسبة االستجابات الف لية للطوارئ ال ؤسسية الت ت ت ف السنوات الثالث ا خيرة والت جرى تقيي ها

2017
2016

3

2
75%

70%
7

6
ل يم تقسس ا

ت تقسس ا

يل لدر :كمب يلمقسس
 )46في عام  ، 2017ت تحسسن يلقاعدة ل م كن ن إتريء قسا اي وثوق ب ا قارنت بالبسان يلبسسط يلويرد في سا ت يلمقسس  )2021-2016ويلقاضي بضرورة تقسس
"ت سه ع ساي يال م ابت لحاالي يلتويرئ يل ؤ سست" .ويقود ا ي يلمحسسن إلى نمس ت تب غ  75في يل ائت في عام  2016ع ى يل حو يل بسن في يلشكل  ،)13قارنت
ب سبت  33في يل ائت يل حددة في تقرير يلمقسس يلس وت لعام .2016
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خةت فمرة يلثةث ويي  ،2016-2014ت ت عشر ي م اباي فع ست لتويرئ ؤ سست ،وترى تقسس  70في يل ائت

ا .وي كن

قارنت ذلك ب سبت يلمغتست يلمي وفرت ا ث اني ي م اباي فع ست لتويرئ ؤ سست في يلفمرة  2015-2013ويلبالغت  75في يل ائت
يلشكل .)13

)47

الشكل  :14خار ة التغطية في ا خص االستجابات للطوارئ ال ؤسسية
سور ا
يل وريت يلعربست
يلسوريت ،و لر،
ويلعريق ،ويألردن،
ولب ان ،وتركسا
ال راق
ج هور ة أفر قيا
الوسطى

فا ية إ بوال
غس سا ،و سريلسون،
ولسبسريا

الي ن
الفلبين
جنوب السودان

نيجير ا
الكاميرون

أفر قيا الجنوبية
ةوت ،وز بابوت ،و دغشقر،
وزي بسا ،و وزي بسق ،ولسسوتو،
و ويزيةند

حضور البرنامج
يال م اباي ل تويرئ ن
يل سموى
يلمي ل تقسَّ
يال م اباي ل تويرئ ن
يل سموى
يلمي قسا ت

يل لدر :كمب يلمقسس
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البرامج القطر ة :ت ص سا ت يلمقسس  )2021-2016ع ى تقسس ت سه يلبري ج يلقتريت يل م ست في عام  2017تقسس ا ً ركزيا ً
أو ال ركزيا ً في عام  2016أو  .2017ويظ ر يلشكل  15أن  26في يل ائت ن يلبري ج يلقتريت يل ؤا ت ل مقسس يلبالغ عددداا
 19برنا ا ً كان قد ترى تقسس ا بح وت ن ايت عام  .2017وت رى حالسا ً ثةثت تقسس اي إضافست ت سع ا ال ركزيت) يفمرض
إن ازاا في عام  ،2018بحسث تلل نسبت يلمغتست إلى  42في يل ائت.

 )47تمض ن قائ ت يلب دين لعام  2017يلب دين يلمالست :ت وب يلسودين تقسس يلحافظت يلقتريت) ،ويلس ن ،ويل وريت يلعربست يلسوريت تقسس يال م ابت ل تويرئ
يل ؤ سست) ،ويلعريق تقسس يلحافظت يلقتريت) ،ونس سريا ،وت وب أفريقسا ،وت وريت أفريقسا يلو تى تقسس يلع ل يإلنساني يل شمرك بسن يلوكاالي) ،ويلف بسن تقسس
يلع ل يإلنساني يل شمرك بسن يلوكاالي) ،ويلكا س رون تقسس يلحافظت يلقتريت) ،إضافت إلى إيبوال تقسس يال م ابت ل تويرئ يل ؤ سست) .وتمض ن قائ ت يلب دين لعام
 2016يلب دين يلمالست :ت وب يلسودين تقسس يلع ل يإلنساني يل شمرك بسن يلوكاالي ) ،ويلس ن ،ويل وريت يلعربست يلسوريت تقسس يال م ابت ل تويرئ يل ؤ سست)،
ويلعريق تقسس يلحافظت يلقتريت) ،وت وريت أفريقسا يلو تى تقسس يلع ل يإلنساني يل شمرك بسن يلوكاالي) ،ويلف بسن تقسس يلع ل يإلنساني يل شمرك بسن يلوكاالي)،
ويلكا سرون تقسس يلحافظت يلقتريت) ،إضافت إلى إيبوال تقسس يال م ابت ل تويرئ يل ؤ سست).
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الشكل  :15نسبة البرامج القطر ة ال نتهية ف عام  2017الت خض ت لتقييم نهائ ف عام  2016أو 2017

2017

2016
20%

26%
قس ت
60%

تقسس ا تار
58%
16%

20%

ل تقس

يل لدر :كمب يلمقسس

-83

و ا أن يسمك ل يالنمقات إلى خارطت يلتريق يل مكا ت في عام  ،2019وف ت مفي يلبري ج يلقتريت وتزوت قاعدة يلمغتست ا ه.
وعت تقسس اي يلع ساي يل ديرة ركزيا.

-84

تقيي ات ال ليات :ع ى يل حو يل حدد في يل زء  ،1أوقفت

-85

التقيي ات الالمركز ة :في إطار يلم فس يلمدري ي لسسا ت يلمقسس  ،حددي قاعدة تغتست دنسا ل فمرة  2018-2016تقمضي ن ت سه
يل كاتب يلقتريت إن از تقسس ال ركزت ويحد ع ى يألقل بح وت ن ايت عام  .2018وبح وت ن ايت عام  ،2017وصل عدت يلمغتست
إلى  19في يل ائت ،واو أدنى بق سل
تقسس اي يلشكل .)16

-86

ا كان ع سه في عام  ،2016ه أن عدد يلمقسس اي يل ركزيت يل

زة يرتفه ن  6إلى 10

)48

ويعمبر يالنمقات إلى خارطت يلتريق يل مكا ت بح وت عام  2019أولويت ؤ سست ،ول لك يم حالسا ً ي معريض قاعدة يلمغتست ا ه
لض ان يلمختسط إلتريء تقسس اي ال ركزيت ع ى أ اس أدلت قائ ت ،وبالمكا ل ه أنويع أخرى ن يلمقسس اي وتحقسقا ً لغرض
ويضح.
الشكل  :16نسبة ال كاتب القطر ة الت أنجزت تقيي ا ً المركز ا ً واحدا ً على ا قل ف عام  2016أو 2017

2017

19%

2016

خضعت لمقسس ال ركزت

20%

ل تخضه

يل لدر :كمب يلمقسس

 )48يفسَّر ذلك ع ى يل حو يلمالي :أن زي ثةثت كاتب قتريت ا يزيد عن تقسس ال ركزت ويحد؛ ول يدرج تقسس ان ال ركزيان ت وبان ن شعبمسن ن شعب يل قر،
وع يل كاتب يلقتريت في عام .2017
ه أن ا غتسا مت ب دين؛ وزيد
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جودة التقييم
-87

عام  ،2016يعم د كمب يلمقسس ع ى آلست خارتست لمقدير يل ودة بعد يلمقسس  ،يضه بفض ا قسا ون سمق ون عة ت تحدد
تودة ت سه تقسس اي البرنامج يل زة يل ركزيت ويلة ركزيت) ي م ادي ً إلى عايسر يل ودة يلخاصت بالمقسس في البرنامج يلمي
تقوم ع ى عايسر يلمقسس يل ي يلدولست وتمض ن مت باي يلمقسس يلمي حددت ا ختت يلع ل ع ى نتاق ظو ت يأل يل محدة بشأن
يل ساوية بسن يل سسن وت كسن يل رأة .وتبسن ا ه يآللست أيضا ً ا إذي كانت آلساي ض ان ودع تودة تقسس اي البرنامج تحقق يل مائج
يل رغوبت.

-88

وع ى يل حو يل بسن في يلشكل  ،17ترى تقدير تقسس سن ركزيسن وعشرة تقسس اي ال ركزيت .و ن بس ا ،قدار أن  100في يل ائت
ن يلمقسس اي يل ركزيت ك ا في عام  )2016و 70في يل ائت ن يلمقسس اي يلة ركزيت تسموفي يل مت باي أو تم اوزاا ينظر
يلشكل  .)17وتعمبر يلحالت يلثانست تحس ا ً كبسري ً قارنت ب عدت  33في يل ائت يل س ل ل مقسس اي يلة ركزيت في يلس ت يلقاعديت
لسسا ت يلمقسس .)2016-2021
الشكل  :17التقد ر الالح لجودة تقار ر التقييم ال نجزة ف عام 2017-2016
100%
90%

2
80%

يم اوز يل مت باي

1
70%

7

يسموفي يل مت باي

60%

6
3

50%
40%

يسموفي يل مت باي بلورة
تزئست
يقمرب ن ي مسفاء يل مت باي

30%

1
20%

2

ال يسموفي يل مت باي

10%

1
1

0%

2016

2017
يلمقسس اي يلة ركزيت

2016

2017
يلمقسس اي يل ركزيت

يل لدر :كمب يلمقسس

-89

أ ا ؤشر أديء يلمقسس يل ت حددته ختت يلع ل ع ى نتاق ظو ت يأل
ويل ت

ل فس ا يخص تقسس اي البرنامج يل

ولكن ترى إبةغ اسئت يأل

يل محدة بشأن يل ساوية بسن يل سسن وت كسن يل رأة،

زة في عام  ،2017فقد أعتي درتت في إطار يلمقدير يلةحق يل مكا ل ل ودة،

يل محدة ل ساوية بسن يل سسن وت كسن يل رأة به بلورة فل ت .وك ا في عام  ،2016فالدرتت

يلعا ت يلمي أعتست ل ؤشر فس ا يخص تقارير يلمقسس يلمي أترياا البرنامج في عام  2017يل ركزيت ويلة ركزيت) اي "يقمرب
ن ي مسفاء يل مت باي".
-90

وحثت يال م ماتاي ويلموصساي يل بثقت عن يلمقرير يل وتز يلس وت يل مع ق بالمقدير يلةحق ل ودة لعام  2016كمب يلمقسس
ع ى تعزيز يإلرشاديي ويل ار اي في االي يلمحسسن يل حددة ،وال س ا يل سائل يل سانست ويإلنلاف ،ويلض اناي
يألخةقست ،ويلشفافست فس ا يخص قويعد يألدلت .وإضافت إلى ذلك ،ي بغي أن ت م ج يلمقسس اي يلة ركزيت ن ا ً أكثر ينمظا ا ً فس ا
يخص تمبه يأل باب ويآلثار.

3-2

استخدام التقيي ات

-91

في عام  ،2017ي مث ر كمب يلمقسس في يل عرفت يلخاصت بالمقسس  ،ويلمع  ،ويلمويصل ب دف د يل

ور ع ى خم ف

وعاته

بال ع و اي يللحسحت ،وبالتريقت يلس س ت ،وفي يلوقت يل ا ب ،ن أتل تعزيز ي مخديم يألفكار يلمقسس ست للبرنامج وتو سه
نتاق ثقافت يل ساءلت ويلمع في البرنامج.

25
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وكان ي مخديم أدلت يلمقسس وضوع يتم اع عال ي للبرنامج خاص بالمقسس عقد في نوف بر/تشرين يلثاني  .2017وتحت يلع وين
"يلمقسس – ا فائدته؟" ،نظر يل شاركون في يلتريقت يلمي تخدم فس ا وظسفت يلمقسس البرنامج ك ظ ت؛ وأا ست أدلت يلمقسس وأوته
ي مخدي ا يل حم ت؛ ويل قص في يل عارف يل ت ي بغي لمقسس اي البرنامج بحثه في يل سمقبل؛ وكسفست ت سه أدلت يلمقسس وتقدي ا
بشكل أفضل لمعزيز ي مخدي ا ب ا يفي ب مت باي ختت يلم ست يل سمدي ت لعام  .2030وأتاح يالتم اع يلفرصت لكبار يل وظفسن
يلقتريسن لمبادت يألفكار بشأن ي مخدي

أدلت يلمقسس لدع يتخاذ قريريي يلبري ج ه وظفي يلمقسس في البرنامج ويأل يل محدة

ويل ظ اي غسر يلحكو ست يلدولست وشركاء آخرين.
-93

ووفري ع ست إعديد يلختط يال مريتس ست يلقتريت/يلختط يال مريتس ست يلقتريت يل ؤقمت فرصت غسر سبوقت ال مخديم أدلت
يلمقسس في تل س يلبري ج وإدخات يلمعديةي في يألتل يلتويل .وقد اعد وظفو يلمقسس يإلق س سون و كمب يلمقسس ع ى ر
خريتت لألدلت يل سم دة ن يلمقسس اي يلمي أتريت ؤخري ً ع ى يللعسدين يلعال ي ويلقترت ،وع ى تحديد بل تعزيز قاعدة
يألدلت كي يسمفاد

-94

ا في تل س يلبري ج يل سمقب ست وفي قريريي يلم فس .

ويبمديء ن عام  ،2018سقوم كمب يلمقسس بإدخات ؤشر أديء رئسسي لمقدير ا إذي كان ي مخديم يألدلت في ختت ي مريتس ست
قتريت أو ختت ي مريتس ست قتريت ؤقمت يسموفي يل مت باي أو يم اوزاا .وفي عا ي  2016و ،2017ي مخدم ؤشر نويتج
ؤقت لقساس نسبت يلوثائق يل مع قت باال معريض يال مريتس ي ل بري ج يلمي ريتع ا وظفو كمب يلمقسس و وظفو يلمقسس
يإلق س سون .وكان يل ؤشر ي دف إلى تعزيز ي خديم أدلت يلمقسس يلقائ ت وتسسسر تختسط يلمقسس اي يل سمقب ست.
الشكل  :18نسبة الوثائ ال ت لقة باالست راض االستراتيج للبرامج الت عل عليها مكتب التقييم

2017
2016
الخطط
االستراتيجية
القطر ة

100%

الخطط
االستراتيجية
القطر ة
ال ؤقتة
االنتقالية

79%

عدم إبديء تع سقاي

إبديء تع سقاي

الخطط
االستراتيجية
القطر ة ال ؤقتة

يل لدر :كمب يلمقسس

-95

وفي عام  ،2017ب غ ؤشر يألديء يلرئسسي ا ي  100في يل ائت ن  77وثسقت،

)49

ا شكل تقد ا ً قارنت ب سبت  79في يل ائت

ن  28وثسقت) في عام  2016يلشكل  .)18و اا يل ؤشر في زيادة ي مخديم أدلت يلمقسس وإتريء تحالسل أع ق .وو ه كمب
يلمقسس نتاق شاركمه في ع ست ي معريض يلبري ج ،فأبدى تع سقاته ع ى يلوثائق يألكثر تفلسةً يلمي تسمخدم في ع ست
يال معريض يإللكمروني ل بري ج ب ا في ذلك سزينساي يلحويفظ يلقتريت يل فل ت) ،ووثائق يلختط يال مريتس ست يلقتريت
يالنمقالست ويل ؤقمت ،ووثائق يال معريض يال مريتس ي ل بري ج.
-96

ويعتي يلشكل  19ل حت عا ت عن حالت إنفاذ ردود يإلديرة ع ى أنشتت فل ت في إطار توصساي يلمقسس اي يلويتب إنفاذاا
بح وت ن ايت عام  2017أو قبل ذلك .وتمريوح يلمقسس اي بسن تقسس اي يلسسا اي ويلحويفظ يلقتريت ويلع ساي .وبوته عام ،ترى
ت فس  80في يل ائت ن يألنشتت .ويعد ذلك تقد ا ً كبسري ً قارنت بعام  2016حسث نف ي  66في يل ائت فقط ن ا ه يألنشتت .ويع ل
كمب يلمقسس ه إديرة تسسسر يل ويرد ن أتل تعديل يل ظام يل ؤ سي لردود يإلديرة ب دف تغتست يلمقسس اي يلة ركزيت أيضا.
ويموقه كمب يلمقسس أن يكون قادري ً في يل سمقبل ع ى تقدي يلمقارير بشأن ا ي يل ؤشر فس ا يخص ت سه أنويع يلمقسس اي.

 )49ب ا في ذلك  23ختت ي مريتس ست قتريت و 7ختط ي مريتس ست قتريت ؤقمت و 47ختت ي مريتس ست قتريت ؤقمت ينمقالست.
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الشكل  :19حالة تنفي التدابير ف إ ار توصيات التقيي ات الواجب إنفاذها
2016

2017

10%

فة

11%

في طور يلم فس

9%

بدء ت فس اا

24%

66%

80%
يل لدر :شعبت إديرة ورصد يألديء و كمب يلمقسس

4-2

ت ز ز راكات التقييم والتقيي ات ال شتركة

-97

ي م ر البرنامج في أديء دور ت سسقي بالمعاون يلوثسق ه وكاالي أخرى تابعت لأل يل محدة في عام  ،2017شاركا ً في فريق
يأل يل محدة يل ع ي بالمقسس و ضت عا ً بدور قسادت فسه ،ب ا في ذلك بوصفه نائب رئسس يلفريق يلم فس ت .وقام وظفو كمب
يلمقسس و وظفو يلمقسس يإلق س سون بدعوة

وعت ن أفرقت يلع ل إلى عقد يتم اعاي بشأن ويضسه ثل يلمقسس يلة ركزت

ويل ست ويألخةقساي وحقوق يإلنسان ويل ساوية بسن يل سسن ويلشريكت وإديرة يل عارف وي مخديم يلمقسس وتقسس يلع ل يإلنساني
وشاركوي في ا ه يالتم اعاي .وأدى أيضا ً وظفو كمب يلمقسس دوري ً نشتا ً في يلفريق يلموتس ي يل ع ي بمقسس يلع ل يإلنساني
يل شمرك بسن يلوكاالي ،حسث قام بقسادة أع ات ل ريتعت يل بادئ يلموتس ست ل مقسس  .وقرري ديرة يلمقسس يل ديدة ويص ت إشريك
البرنامج في يل ت يلموتس ست يل ع ست بشبكت يلمع يإلي ابي ل ساءلت ويألديء في
-98

ات يلع ل يإلنساني.

وتزديد أا ست يلشريكاي في البرنامج ب ا يمفق ه ختت يلم ست يل سمدي ت لعام  2030ويإلصةح يل ارت في يأل يل محدة.

)50

ويش ل ذلك يل شاركت في تقسس اي ت رى بمك سف شمرك ن وكاالي أخرى لأل يل محدة وشركاء معاونسن .وفي عام ،2017
أتري يلوكاالي يلمي تمخ ن رو ا قري ً ل ا ع ست تقسس شمركت ،سمفسدة في ذلك ن تقسس اي يلبري ج يلقتريت يلخاصت ب ا
في يلكا سرون .وعقدي ح قت ع ل رفسعت يل سموى في سم ل عام  2018ه يلحكو ت وشركاء آخرين لبحث إ كانست تعزيز
يلمعاون.
-99

وفي عام  ،2017بدأي يلمقسس اي يلة ركزيت تأخ شك ا .وأن ز تقسس ان شمركان في عام  2017وكانت ا اك ثةثت تقسس اي
آخرى قسد يلع ل

)51

وفي عام  ،2018سم تح سل

ي مخةص يلدروس يلمي يسمفاد

وعت يلمقسس اي يل شمركت ا ه بالمعاون ه يلوكاالي يل شاركت ن أتل

ا ألغريض يلموتسه يلشكل .)20

" )50يلختت يال مريتس ست للبرنامج .)WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2 ")2021-2017
 )51يلمقسس اي يلة ركزيت يلمي أن زي في عام  2017اي تقسس بادرة يلقضاء ع ى يل وع ونقص يلمغ يت بسن يألطفات ،في ن ايت دت ا ،في بوركس ا فا و واايمي
و الي و سان ار ويلس غات ل فمرة  ،2017-2014وتقسس برنا ج يلشريء ن يألفارقت ن أتل أفريقسا في تقت كسدوغو في يلس غات.
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ار فيها البرنامج ف عام  2016و2017

الشكل  :20عدد تقيي ات ال ل اإلنسان ال شتركة بين الوكاالت الت
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1

يلة ركزيت

1

يل ركزيت

يلة ركزيت

2017

يل ركزيت
2016

يل اريت

يل

زة

يل لدر :كمب يلمقسس

 -100وأن ز يلمقسس يلة ركزت يل شمرك ل ت يأل ن يلغ يئي يلعال ي في عام  ،2017ونوقشت بلورة ع قت أنشتت ل مابعت خةت
يلدورة يلريبعت ويألربعسن ل ت .و ه أن يلمقسس بدأ قبل وضه يإلطار يل عسارت ل مقسس يلة ركزت في البرنامج ،قدم كمب يلمقسس
إلى تانب كاتب يلمقسس في

ظ ت يألغ يت ويلزريعت ويلل دوق يلدولي ل م ست يلزريعست) يل شورة ويلدع في رح مي

يلمختسط ويإلنشاء وي مفاد تقرير يلمقسس ن ي معريض يل ت يل سؤولت عن خد ت دع يل ودة في البرنامج ل مقسس اي يلة ركزيت.
 -101وتويصل يلمعاون يال مريتس ي يل معدد يلس ويي ه يل بادرة يلدولست لمقسس يألثر ك زء ن يلمع يل شمرك بسن يلوكاالي في
إطار يل اف ة يل ويضسعست ل ع ل يإلنساني ينظر يلفقرة .)31
5-2

ت ز ز قدرات التقييم الو نية

 -102نص قرير يل عست يلعا ت لأل يل محدة  237/69يللادر في  19ديس بر/كانون يألوت  2014ع ى إلزيم ت سه وكاالي يأل
يل محدة بدع ب اء يلقدريي يلقتريت في

ات تقسس يألنشتت يإلن ائست .ويظ ر ا ي ياللمزيم في سا ت يلمقسس في البرنامج ل فمرة

.2021-2016
 -103وفي عام  ،2017بدأ البرنامج ي ظر في إ كانست إ ام يل ظ ت في ا ي ياللمزيم يل شمرك في يألتل يلتويل .و ن يل قرر إتريء
يل زيد ن يألنشتت في ا ي يللدد عام .2018
َّ
عززة في بعض يل كاتب يلقتريت ،إلى إي اد يلفرص ل معاون بلورة
 -104وأدى وتود وظفي تقسس إق س سسن ،قمرنا ً بقدريي تقسس
أوثق ه يلز ةء في يأل

يل محدة ول شاركت في يل ؤت ريي يإلق س ست ويلوط ست وريبتاي يلمقسس يل

ست في آ سا وأفريقسا

وأ ريكا يلةتس ست.
 -105ويحظى يل قس ون يلوط سون بالفعل بالفرصت الكمساب يلم ربت أث اء يلخد ت بفضل ينض ا

إلى أفرقت يلمقسس في البرنامج.

وي درج يلشركاء يل معاونون في إطار آلساي البرنامج يلخاصت بالحوك ت يلقتريت ل مقسس اي يلة ركزيت بحسث تماح ل إ كانست
يال مفادة ن ع ساي يلمقسس  ،ويلموتس اي يلمق ست ،وآلساي ض ان يل ودة.
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موارد التقييم

ال وارد ال الية
وع إيريديته ن يل ساا اي لم ويل وظسفت يلمقسس بح وت عام  .2021ويغتي

 -106تع د البرنامج بمخلسص  0.8في يل ائت ن
ا ي يلم ويل يلمقسس اي يل ركزيت ويلة ركزيت.

 -107وفي عام  ،2017ب غ يإلنفاق ع ى ع ساي يلمقسس نسبت  0.18في يل ائت ن

وع إيريديي البرنامج ن يل ساا اي ،واي

أع ى ن يل سبت يل س ت في عام  2016ويلبالغت  0.15في يل ائت .ولكن ي بغي يل ظر إلى ا ي يلمغسسر في ضوء ثةثت عوي ل.
أوالً ،ل تكن أرقام يإلنفاق ع ى يلمقسس اي يلة ركزيت مويفرة في عام  2016وكانت مويفرة بلورة تزئست فقط في عام .2017
وع إيريديي البرنامج ن يل ساا اي ن  5.9سار دوالر أ ريكي في عام  2016إلى  6ساريي دوالر أ ريكي
وثانساً ،زيد
في عام  .2017ويفمرض أن يزيد يإلنفاق ع ى يلمقسس اي بالم ا ب ه ذلك ،ولكن لسس قبل أن تلبح يلمقسس اي إلزي ست .وثالثاً،
ينخفضت نفقاي كمب يلمقسس ق سةً ،ن حسث قس م ا يل ت قت ،في حسن يرتفه إنفاق وحديي أخرى ع ى ع ساي يلمقسس  .ويعزى
ا ي يلمحوت بدرتت كبسرة إلى يإلن اء يلمدري ي لمقسس اي يلع ساي؛ وتعسسن وظفي تقسس إق س سسن في يل كاتب يإلق س ست؛ و ريتعت
كمب يلمقسس لمقسس اي يلحويفظ يلقتريت يلمي تحظى باألولويت ،ن أتل دع ت فس يلختط يال مريتس ست يلقتريت.
الشكل  :21نسبة اإلنفاق على التقييم من مج وع إ رادات البرنامج اآلتية من ال ساه ات
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يل لدر :كمب يلمقسس ؛ ويلحساباي يلس ويت يل ريتعت؛ وتقديريي فرع يلحساباي يلعا ت )2017

 -108ووص ت نسبت إنفاق كمب يلمقسس ن

وع يإليريديي يآلتست ن يل ساا اي في عام  2017إلى  0.14في يل ائت .وت ثل يل سبت

يل مبقست يلبالغت  0.04في يل ائت إنفاق وحديي خارج كمب يلمقسس ع ى تقسس اي ال ركزيت ،واي في يلغالب كاتب إق س ست
و كاتب قتريت فضةً عن شعب أخرى في يل قر .وفي عام  ،2017ت كن البرنامج ن أن ي مج ل رة يألولى أرقا ا ً تبسن يل فقاي
يل مع قت بالمقسس اي يلة ركزيت ،ه أنه ي ب ت اول ا كأرقام إرشاديت فحسب )53 .وال تش ل بعد أرقام يل فقاي يل مع قت بالمقسس اي

 )52وص ت يلقس ت يل حددة لعام  2016في تقرير يلمقسس يلس وت لعام  2016إلى  0.18في يل ائت .وقد ي م دي إلى ساا اي البرنامج  4.9سار دوالر أ ريكي)
يل موقعت ل ي يلعام في ختت يإلديرة  )2019-2017ويل عروضت ع ى يل س في دورته يلعاديت يلثانست لعام  ،)WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1 2017بانمظار
صدور يلحساباي يلس ويت يل ريتعت لعام  . 2016وفي ا ه يلحساباي يلس ويت يل ريتعت ،يل شورة في يونسو/حزيرين  ،)WFP/EB.A/2017/6-A/1 2017ت
تعديل ساا اي البرنامج لملبح  5.9سار دوالر أ ريكي ،في حسن بقي يإلنفاق ع ى يلمقسس لعام  2016ع ى حاله .وبالمالي ،ينخفضت يل سبت إلى  0.15في يل ائت.
 )53يل لدر :يلس ةي يل مع قت بوظسفت يلمقسس  .يدرك كمب يلمقسس أن ا اك بعض يلمفسسريي يلخاطئت ع ى يل سموى يلقترت فس ا يمع ق بمخلسص يلمكالسف لةعم اد
يل ديد يل رصود ل مقسس في سزينساي يلحويفظ يلقتريت ،فضةً عن شاكل ناشئت عن يالنمقات إلى نظام يل سزنت يل ديد يل ت سعم ده البرنامج .وال تمض ن ةي
يل فقاي يل مع قت بالمقسس اي يلة ركزيت تكالسف إديرة يلمقسس أو أت تكالسف رتبتت بالمقسس اي يلمي ل ت ز بعد.
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يلة ركزيت تكالسف إديرة يلمقسس اي ،يلمي تسموعب ا عادة يل كاتب يلقتريت .وإضافت إلى ذلك ،ال تعكس يألرقام وى يلمقسس اي
زة في عام 2017؛ وال تش ل يلمكالسف يل رتبتت بالمقسس اي يل اريت يلبالغ عدداا  26تقسس ا .وفي

يلة ركزيت يلعشرة يل

يل سمقبل ،مقدَّم تكالسف إديرة يلمقسس اي يلة ركزيت ب ا يمويفق ه يل ج يل مبه في ائر وكاالي يأل يل محدة ن أتل تسسسر
يل قارنت.
 -109وب غ عدت إنفاق كمب يلمقسس  ،رة أخرى 100 ،في يل ائت ن يل ويرد يل خللت ل ي يلعام .ويظ ر يلشكل  22أن يلمقسس اي
يل ركزيت يلمي أتريت في إطار يلحلس ت  2ن سا ت يلمقسس  )2021-2016تغتست ةئ ت ن يلمقسس اي) شك ت  72في
يل ائت ن يل فقاي غسر يل رتبتت ب وظفي كمب يلمقسس  .وخللت أيضا ً نسبت  22في يل ائت ن يل فقاي غسر يل رتبتت بال وظفسن
ل حلائل يل رتبتت ب ودة يلمقسس وي مخدي ه ،ويلقدرة ع ى إديرة يلمقسس  ،ويلشريكاي .و محماج يل كاتب يإلق س ست إلى يل زيد ن
يل ويرد لإل ام بلورة ا بت في تحقسق ا ه يلحلائل.
الشكل  :22نفقات مكتب التقييم بحسب حصائل سياسة التقييم ( )2021-2016ل ام 2017
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يل لدر :كمب يلمقسس

 -110إن أحد يل بادئ يأل ا ست يلمي تقوم ع س ا ي مريتس ست يلمقسس يل ؤ سست للبرنامج  )2021-2016او أن يلمقسس اي يل ركزيت
فس ا عدي تقسس اي يلحويفظ يلقتريت) م َّوت ن سزينست دع يلبري ج ويإلديرة وأن يلمقسس اي يلة ركزيت وتقسس اي يلحويفظ
يلقتريت م َّوت ن ويرد يلبري ج يل رصودة في سزينساي يلحويفظ يلقتريت) .وتش ه سا ت يلختط يال مريتس ست يلقتريت
للبرنامج ا ي يأل ر ،ولكن ي ب يلمع سل في تو سه نتاق يلمقسس اي .وإقريري ً بضرورة يتخاذ يل زيد ن يلمديبسر يل ر َّكزة لم ويل
وظسفت يلمقسس  ،وال س ا ع ى سموى يل كاتب يلقتريت ،أنشأ يلفريق يلموتس ي لوظسفت يلمقسس في بدييت عام  2018فرقت ع ل
شمركت بسن عدة شعب ادف ا ي معريض ووضه آلساي يلم ويل يل سمدي ت يل خللت ل مقسس لم كسن البرنامج ن يلوفاء بالمزي اته
في

ات يلسسا اي ع ى ر يلز ن.

ال وارد البشر ة
 -111ع ى يل حو يل حدد في سا ت يلمقسس " ،)2021-2016تمت ب وظسفت يلمقسس يلفعالت ويرد الست وبشريت ض ونت وكافست وي كن
يلم بؤ ب ا لمحقسق تغتست مويزنت وكافست ل حفاظ ع س ا ت بست ل مت باي يل ساءلت ول وفاء باحمساتاي يلمع " .وبسبب يلفرق بسن
يلقدريي يلمي كان يمح ى ب ا البرنامج في

ات يلمقسس ع د دخوت يلسسا ت حسز يل فاذ ويلقدريي يلةز ت لمحقسق رؤيت يلسسا ت،

حددي "قدريي كافست إلديرة يلمقسس ع ى نتاق البرنامج" كحلس ت سا اتست ويضحت يلحلس ت  )3ال مريتس ست يلمقسس يل ؤ سست
للبرنامج
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 .)2021-2016وترت ت ا ه يلحلس ت إلى أربعت ساريي ع ل في ي مريتس ست يلمقسس يل ؤ سست  )2021-2016واي :ت ست
قدريي يلمقسس في البرنامج؛ ويلمرتسباي يل ؤ سست؛ ويلخبرة في

ات يلمقسس ؛ وزيادة عدد وظفي يلمقسس .

 -112وكان يلمتور يألبرز يل ت أحرز في ا ي يل ات في عام  2017او وصوت مت وظفي تقسس إق س سسن عسَّ سن في يل كاتب
يإلق س ست .وأدى ذلك إلى زيادة عدد يل وظفسن يل ك فسن حلري ً بع ست يلمقسس ب سبت  50في يل ائت وإلى تعزيز يل ود ع ى نحو
كبسر إلدخات وظسفت يلمقسس في يل كاتب يإلق س ست ويلقتريت .وأوتدي ثةث وظائف إضافست في كمب يلمقسس ل مقسس اي يلخاصت
بالتويرئ يل ؤ سست وتقسس اي يألثر و ن أتل دع وظسفت يلمقسس يلة ركزت.
 -113و ه ويص ت البرنامج تتبسق ي مريتس ست يلمقسس  )2021-2016بلورة تدري ست ،مكون ا اك حاتت إلى زيادة عدد وظفي
يلمقسس زيادة كبسرة في كمب يلمقسس وع ى يل سمويسن يإلق س ي ويلقترت .وبال ظر إلى ذلك ،بدأي ديرة يلمقسس تعد ختت تديدة
ل كمب يلمقسس خاصت بال سكل ويلموظسف.
 -114ولسس ن يلس ل يلعثور ع ى قسا سن سمق سن يم معون بال عارف يلمق ست ويل غريفست يل ا بت في عال يم اوز فسه يلت ب يلعرض
بأشويط .ول ويكبت يلمتوريي في يألتل يل مو ط ،زيد كمب يلمقسس عدد يالتفاقاي يلتوي ت يألتل يل عقودة ه قد ي خد اي
َّ
ونظ دوريي ل معريف بالبرنامج .وا اك أيضا ً قائ ت ب قس سن ي مشاريسن توفر
يلمقسس في يلعال وذلك ن  15إلى  24يتفاقاً،
للبرنامج خساريي أخرى لموظسف خبريء في ات يلمقسس وفقا ً لةحمساتاي .وفي يألتل يلتويل ،سكون يال مث ار في تحسسن
قدريي يلمقسس يلوط ست وتعزيز يلمقسس اي يل شمركت ي رت وصف ذلك في يلفقرتسن  4-2و 5-2أعةه)

ا ً لم بست يلت ب.

أداء مكتب التقييم ف مجال التخطيط
 -115ع ى يل حو يل ارت وصفه في يل زء  ،1أدخ ت في عام  2017تغسسريي كبسرة ع ى ختت يلع ل يلمي وضع ا كمب يلمقسس
ل مقسس اي يل ركزيت ،ن أتل تعزيز يلمركسز ع ى ي محديث قاعدة يألدلت يلةز ت لدع ت فس خارطت يلتريق يل مكا ت .وزيد
إنماج يلمقارير يلم سعست ل دروس يل سمخ لت ن يلمقسس اي يلقائ ت زيادة كبسرة ،وأتريت تقسس اي يلحويفظ يلقتريت يل قررة
بوتسرة أ رع كي يسمفاد ن يألدلت ع د إعديد يلختط يال مريتس ست يلقتريت ويلختط يال مريتس ست يلقتريت يل ؤقمت .ونمس ت ل لك،
ف اك تقسس ي مريتس ي أرتئ يلبدء فسه إلى عام  .2018وا اك تقسس ل ع ل يإلنساني شمرك بسن يلوكاالي تقرر إتريؤه ولكن
ل ت ك ف أت ت ت ب لك بسبب ت قسح يلموتس اي يل مع قت بمقسس يلع ل يإلنساني يل شمرك بسن يلوكاالي .ويبسن يلشكل  23قارنت
بسن يألعديد يلفع ست ل مقسس اي يل ركزيت يل

زة ويل ديدة ويألعديد يلمي كانت قررة لعام .2017
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الشكل  :23تنفي خطة ع ل مكتب التقييم ل ام ( 2017التقيي ات ال قررة مقابل الف لية)
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الجزء  :3التقييم – كيف تتطور ع لية التقييم ف البرنامج؟
ل حة عامة
سا ت يلمقسس  .)2021-2016وكان عام  2017عا ا ً حوريا ً لوظسفت يلمقسس ألنه

 -116أك ل البرنامج يآلن يلس مسن يألولسسن ن ت فس
كان أيضا ً يلس ت يألولى لم فس يلختت يال مريتس ست للبرنامج .)2021-2017

 -117وبدأ البرنامج بم فس ختمه يال مريتس ست  )2021-2017في إطار خارطت يلتريق يل مكا ت ،حددي ً برنا ا ً إصةحسا ً وي عا ً
للبرنامج يمفق ه ختت يلم ست يل سمدي ت لعام  2030ويمسق ه يال معريض يلشا ل ل سسا اي يل ت ي رت كل أربه
في يأل يل محدة.

ويي

)54

 -118وأعدي سا ت يلمقسس ب ا يمويفق ه ختت يلم ست يل سمدي ت لعام  2030وقويعد و عايسر فريق يأل يل محدة يل ع ي بالمقسس .

)55

وتر ي سا ت يلمقسس  ،إلى تانب ي مريتس ست يلمقسس يل ؤ سست  )2021-2016و سثاق يلمقسس في البرنامج ،رؤيت تديدة ،وتوت ا ً
ي مريتس ساً ،وإطاري ً عساريا ً وإطاري ً ل ساءلت ،وترتسباي ؤ سست ،وختت ت فس لغرس يلمقسس في ن ج مدرج ع ى نتاق البرنامج.
 -119وإذ أوشكت

وعت تقسس اي يلع ساي ع ى يالنم اء ،زيد بروز ياللمزيم بالمقسس يلة ركزت أكثر بأكثر ع ى نتاق البرنامج،

ا يبسن يل ود يلمي سموتب ع ى البرنامج ب ل ا إلنشاء ا ه يلوظسفت ويلحفاظ ع س ا .وفي يلوقت نفسه ،ركز كمب يلمقسس
ع ى إعادة إر اء يلمغتست يلخاصت بالمقسس يل ركزت ع ى يل حو يل حدد في سا ت يلمقسس

 )2021-2016ولم بست مت باي

سا ت يلختط يال مريتس ست يلقتريت.
 -120و ه إنشاء يلفريق يلموتس ي لوظسفت يلمقسس  ،ع ت يإلديرة يلع سا ع ى ض ان تحقسق يلمغتست يل ةئ ت ويل مويزنت ل مقسس اي
يل ركزيت ويلة ركزيت بغست ت بست يلموقعاي يلعال ست بشأن يلمقسس يل سمقل يل ت يدع نمائج يل ساءلت ،ويلمع يلم ظس ي ،ويتخاذ
يلقريريي يلقائ ت ع ى يألدلت ع ى نتاق يل ظ ت.
 -121وعقب يل اقشاي يلمي ديري خةت شاورة يلمقسس يلس ويت يل عقودة في عام  ،2017يضت ه كمب يلمقسس في عام  2017بالع ل
يلمح س ي يلمالي كي يسمفاد ه ألولوياي ع ست يلمقسس في البرنامج في يل سمقبل:
 ي معريض وظسفت يلمقسس يلة ركزت؛
 ي معريض يل تاق يل ت تغتسه يلمقسس اي يال مريتس ست و دى تويؤم أولويات ا؛
 تقدير دى تويفق يلمختسط إلتريء تقسس اي يلحويفظ يلقتريت ويل تاق يل ت تغتسه ه سا ت يلختط يال مريتس ست يلقتريت؛
 تقدير نتاق تغتست يلمقسس اي ل تويرئ يل عقدة ن يل سمويسن  2و3؛
 يلقسام بالع ل يلمحضسرت يلري ي إلى وضه ي مريتس ست لموتسه يلمقسس اي يل ركزيت ويلة ركزيت يل مع قت باألثر؛
 يخمبار يل وج يل مبعت لوضه تقرير ت سعي ألدلت يلمقسس .
ا ولو ات ال حددة لوظيفة التقييم الالمركزي
-122

سموتب ع ى البرنامج ،ي م ادي ً إلى يلبدييت يإلي ابست يلمي ش داا ي محديث وظسفت يلمقسس يلة ركزت ،ض ان يلمقدم في يتخاذ
يلمديبسر ذيي يألولويت يل حددة إثر ي معريض يلوظسفت .وتمض ن ا ي ي:


ويص ت ت ود يلدعوة ل ساعدة ع ى ب اء ثقافت يلمقسس وتدعس ا ع ى نتاق يل ظ ت.



صقل قويعد تغتست يلمقسس فس ا يخص يلمقسس اي يلة ركزيت ،ب ا يعكس ن وذج يلمقسس يل ارت حسب يلت ب يل ت يعم ده
البرنامج؛ وتعزيز تختسط يلمقسس اي يل م حور حوت فائدت ا ،وتحقسق يلمويزن بسن يل ج يلملاعدت لمختسط يلمقسس اي
يلة ركزيت في ساق يلختط يال مريتس ست يلقتريت ون ج ي مريتس ي/ع قودت /ويضسعي لض ان يرتباط يلمقسس اي
يلة ركزيت باألولوياي يال مريتس ست يل ؤ سست يرتباطا ً قويا .و ممت ب قويعد يلمغتست يل قحت يل حددة في سا ت يلمقسس
وي مريتس ست يلمقسس يل ؤ سست بأن يم يلمختسط إلتريء تقسس ال ركزت ويحد ع ى يألقل ض ن كل دورة ن دوريي يلختط
يال مريتس ست يلقتريت أو يلختط يال مريتس ست يلقتريت يل ؤقمت.

 )54قرير يل عست يلعا ت.A/RES/71/243 ،
 )55فريق يأل يل محدة يل ع ي بالمقسس  ،2016 ،قويعد و عايسر يلمقسس .
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 إعادة يل ظر في آثار وظسفت يلمقسس يلة ركزت ع ى يل ويرد يلبشريت في يل كاتب يلقتريت ويإلق س ست ،وبحث يلخساريي
يل ماحت ل ملدت ل ضغط يل م ا ي ع ى يل كاتب يلقتريت.


ويص ت يل ود يلري ست إلى إدريج تكالسف يلمقسس في يلختط يال مريتس ست يلقتريت ويلمويصل ه يل اي يل انحت لض ان
تويفر يل ويرد يل الست يلةز ت إلتريء تقسس اي ال ركزيت سمق ت و وثوق ب ا و فسدة.



ويص ت يل وض بقدريي يلمقسس وتعزيز يلكفاءيي يل

ست ن خةت يال مفادة ن ن اح برنا ج يلمع

ن يلمقسس في

البرنامج إيفالبرو) ،ب ا في ذلك ن خةت يلدور يلقسادت في يل كاتب يلقتريت وتبادت يلخبريي ه ائر وكاالي يأل
يل محدة يلمي تع ل ع ى وضوع يلمقسس .
 يتخاذ يلمديبسر يلةز ت ل مأكد ن أن وظفي البرنامج يل ين يك افون ت ت بإتريء تقسس اي يف ون بدأ يلحساد ويسمتسعون
ح ايمه.
 ي محديث نظام ؤ سي حسَّن لردود يإلديرة ع ى يلمقسس اي يمض ن تقسس اي ال ركزيت ويحقق أوته تآزر ه وظائف
يلرقابت يألخرى.
ا ولو ات ال حددة لوظيفة التقييم ال ركزي

التقيي ات االستراتيجية
 -123ي محدث برنا ج ل مقسس اي يال مريتس ست ل فمرة  2021-2018عقب ي معريض يألولوياي يلخاصت بالمقسس اي يال مريتس ست .وقد
ر اكز يال معريض ع ى تعزيز يل تاق يل ت تغتسه يلمقسس اي ن أتل ت بست مت باي يل ساءلت ويلمع في ضوء يلمحدياي ويلفرص
يل اشئت عن ت فس خارطت يلتريق يل مكا ت ،وع ى ي م ابت البرنامج يل سمدي ت لحاالي يلتويرئ في وته ي م رير يألز اي
يلوي عت يل تاق يل عقدة ويل مدة ،وع ى ختت يلم ست يل سمدي ت لعام .2030
 -124وت ص سا ت يلمقسس

تحوت كمب يلمقسس يبمديء ن عام  2019إلى يلمغتست يلكا ت فس ا يخص تقسس
 )2021-2016ع ى ا

يلسسا اي وقسا ه بالمالي ب ا يلل إلى أربعت تقسس اي ل سسا اي في يلس ت .ولكن سكون ن يل

تحقسق يلمويزن يل ا ب بسن

يل تاق يل ت تغتسه تقسس اي يلسسا اي ويلمقسس اي يال مريتس ست لم بست يحمساتاي البرنامج بشكل أفضل.

تقيي ات الحوافظ القطر ة
 -125مدخل يلقاعدة يلمي تحك يل تاق يل ت تغتسه يلمقسس اي ،ويل حددة في سا ت يلختط يال مريتس ست يلقتريت لعام  ،2016حسز
يل فاذ يعمباري ً ن عام  .2019وا ي يع ي أن ت سه يلختط يال مريتس ست يلقتريت ممض ن تقسس ا ً ل حافظت يلقتريت ي رى في
ا في دورة يلختط يال مريتس ست يلقتريت يلمي م س ا.

يلس ت ا قبل يألخسرة ن ت فس اا ل م كن ن ت ه يألدلت يلةز ت لسسمفاد
ويعد ذلك تتوري ً إي ابسا ً سزيد يل تاق يل ت تغتسه يلمقسس اي زيادة كبسرة تؤدت إلى تحسسن يلمع ويل ساءلت أ ام يل

س يلم فس ت

ويلشركاء يلوط سسن ب ا يمفق ه ختت يلم ست يل سمدي ت لعام  ،2030ويال معريض يلشا ل يل ت ي رت كل أربه

ويي لسسا ت

يأل يل محدة )56 ،و قمرحاي يأل سن يلعام إلصةح يأل يل محدة.

)57

 -126و سؤدت ا ي يلمغسسر إلى زيادة عدد تقسس اي يلحويفظ يلقتريت يلمي م رى يعمباري ن عام  2020زيادة كبسرة .و سمت ب ذلك
ن كمب يلمقسس إي اد ويخمبار نظ في عام  2018وزيادة عدد يل وظفسن في عام  2019ي معديدي ل ويت ت يزدياد ح

يلع ل.

تقييم االستجابة لحاالت الطوارئ ال قدة
 -127ت ص سا ت يلمقسس  )2021-2016ع ى ضرورة تقسس ت سه يال م اباي ل تويرئ يل ؤ سست .وقد أولى كمب يلمقسس حمى
يآلن يام ا ا ً كبسريً لض ان يلمكا ل ويلفعالست أث اء إتريء يلمقسس اي يل ركزيت وفس ا يخص يل تاق يل ت تغتسه .وأحرز تقدم فس ا
يخص تغتست يلمقسس اي لة م اباي ل تويرئ يل ؤ سست

 )56قرير يل عست يلعا ت.71/243 ،
 )57قرير يل عست يلعا ت.71/684 ،

ي محديث قاعدة يلمغتست في عام  ،2016ولكن ث ت

ات ل محسسن.
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وال تحدد يلسسا ت قاعدة تغتست لألز اي ن يل سموى  .2ولكن نظري ً إلى عدد يألز اي يل مدة ويألز اي يلمي تش ل عدة ب دين،
يعمقد كمب يلمقسس أن يل سموى يلحالي ل مغتست دون يل سموى يأل ثل إذي أخ في يالعمبار ح

يلم ويل يل وفر وتتور يحمساتاي

يل سمفسدين ه رور يلز ن.
 -128ويعمزم كمب يلمقسس  ،مت عا ً إلى يل سمقبل و سم سبا ً لت ب قد ه يل
يلخاصت باألز اي يل مدة ن يل سمويسن  2و 3في

س يلم فس ت ،زيادة نتاق يلمغتست ن أتل ت بست يل مت باي

ات يل ساءلت ،ب ا فس ا يألز اي يلمي تش ل عدة ب دين .و سمحقق ذلك ن

خةت إتريء تقسس اي لة م اباي يل ؤ سست لحاالي يلتويرئ ،يضت ه ب ا البرنامج أو يل ت يل ع ست بمقسس يلع ل يإلنساني
يل شمرك بسن يلوكاالي ب ا يمفق ه يل بادئ يلموتس ست يل قحت) ،أو تقسس اي ل حويفظ يلقتريت  )58فضةً عن تقسس اي ال ركزيت
ل وينب عس ت ع د يالقمضاء.

تقيي ات ا ثر
مسمك ل ي مريتس ست تقسس يألثر يل ديدة في عام  ،2018و ممض ن تقسس اي ركزيت وال ركزيت .و مسم د يال مريتس ست إلى

-129

ت ربت يلشريكت يال مريتس ست بسن البرنامج ويل اف ة يل ويضسعست ل ع ل يإلنساني .وتكمسي يلشريكاي أا ست خاصت إذ ت اكن ن
زيادة يلمغتست بفضل يلع ل ه خبريء ذوت تخلص عات إلتريء تقسس اي لألثر وثوق ب ا وعالست يل ودة تملدى ل محدياي
يل

ست يلمي ت توت ع س ا يلسساقاي يإلنسانست ،وتزيد يلقدريي يل ماحت للبرنامج ،وتوفر فرص يلمع .

تقار ر التقييم التج ي ية
 -130ي ظر كمب يلمقسس  ،مت عا ً إلى يل سمقبل ،في يألنويع يل ديدة يل ك ت ل م اي يلم سعست ن أتل تعزيز يعم اد إديرة البرنامج
وشركائه ع ى أدلت يلمقسس  .و سمسح تو ه يل تاق يل ت تغتسه تقسس اي يلحويفظ يلقتريت يبمديء ن عام  2019فرصت كبسرة
لم سه يألدلت ن أتل تعزيز يلمع عبر يل اطق ن خةت تحديد يلدروس يلبري ست ويل ويضسعست يل سمخ لت ن يلبسئاي
يل خم فت يلمي يع ل فس ا البرنامج .و سزيد أيضا ً ح يلمقسس اي يلة ركزيت؛ و ا إن يشعر كمب يلمقسس بالرضا ن تودة يألدلت
يل م ت فإنه ي بغي أن يكون بال سمتاع إنماج أدلت

َّ عت بحسب يإلق س و/أو يل وضوع.

آفاق ال ستقبل ف ا جل ال توسط
 -131أتاحت ع ست إعديد يلختط يال مريتس ست يلقتريت ويلختط يال مريتس ست يلقتريت يل ؤقمت فرصت غسر سبوقت ال مخديم أدلت
يلمقسس في تل س يلبري ج وفي يلمختسط ويل سزنت في

ات يلمقسس  .وا ي يثبت يلمقدم يلحقسقي يل ت أحرز فس ا يخص غرس ثقافت

يلمقسس في ع ست يتخاذ يلقريريي وفي يل ار اي ع ى نتاق البرنامج ،ع ى يل حو يل لوص ع سه في سا ت يلمقسس -2016
.)2021
 -132وإلى حد ا ،تظ ر بالفعل في ختت ع ل كمب يلمقسس ل فمرة  ،2020-2018يلمي ويفق ع س ا يل

س يلم فس ت في نوف بر/تشرين

يلثاني ،ضرورة يال م ابت ل فرص ويلمحدياي يل اشئت عن يلمقسس اي يلة ركزيت و ويء ت ع اصر ن يلمقسس اي يل ركزيت ه
يالحمساتاي يل مغسرة .وتم ثل يلختوة يل قب ت في تع سق ا ي يلع ل وتو سه نتاقه بالمشاور ه إديرة البرنامج ويل

س يلم فس ت.

و س عكس ذلك في ختت ع ل كمب يلمقسس ل فمرة .2021-2019
 -133وك ا في يلس ويي يل اضست ،ي ب إيةء ع ايت خاصت لض ان يلمقدم يل سم ر فس ا يخص قويعد يلمغتست يلخاصت بالمقسس اي
ويل ويرد يل ت وبت.
 -134وفي يلوقت يل ت تكمسب فسه خارطت يلتريق يل مكا ت شك ا ،تمضح أكثر فأكثر طرق ض ان يلم ويل يل سمديم ل مقسس اي لب وغ
غايت يلسسا ت وتماح فرص تديدة .وبإرشاد ن يلفريق يلموتس ي لوظسفت يلمقسس  ،سم ت ظس يآللساي يلري ست إلى توفسر يل زيد
ن يل ويرد ع ى ت سه يل سموياي ،ويموقه أن يأتي يل زء يألكبر ن يلم ويل يل ديد ن ويرد يلبري ج إلتريء يلمقسس اي ع ى
سموى يل كاتب يلقتريت.

 )58ن أصل يألز اي يإلحدى عشرة ن يل سموى  2يل دلعت في يلفمرة  ،2016-2014ا اك  5أز اي خضعت لمقسس اي مع قت بالحويفظ يلقتريت تاريت أو
و س قي تقسس ا يلحافظمسن يلقتريمسن ل لو ات وإثسوبسا بعض يلضوء ع ى يألز اي يل دلعت في يلقرن يألفريقي

زة).
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وفس ا يخص يل ويرد يلبشريت ،أن زي إلى حد بعسد يل رح ت يألولى ن تعزيز وظسفت يلمقسس في البرنامج ،ن خةت تعسسن
وظفسن ب وتب ترتسباي قلسرة يألتل .وفس ا يمويصل تتور وظسفت يلمقسس ب ا يؤدت إلى نشر يلمقسس في دورة يلبري ج وإد اته

فس ا ،يم وضه ختط توظسف تكفل يل وء إلى ا يكفي ن يل ويرد يلبشريت ذيي يل اريي يلعالست بلورة ض ونت وألتل أطوت.
وي ب أن تسم د يلختط إلى ن وذج "يلب اء ويال معارة/يال مئ ار ويلشريء" ،وأن تحدد يل ساريي يلوظسفست يل ا بت في إطار
"ي مريتس ست شؤون يلعا سن" يل ؤ سست يل م َّبعت في البرنامج،

)59

ه يلحرص ع ى تحقسق يلمآزر ه وظائف يلرصد.

" )59ي مريتس ست شؤون يلعا سن في البرنامج :إطار إلديرة شؤون يلعا سن ن أتل تحقسق ختت البرنامج يال مريتس ست WFP/EB.2/2014/4- ")2017-2014
.")B
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ال لح ا ول
لوحة مؤ رات ا داء الرئيسية
أ) نسبة السياسات الف لية ال ت دة من عام  2011الت خض ت للتقييم أو جري تقيي ها

2016

2017

16%

20%

20%

قس ت في غضون أربه إلى ت ويي

17%

50%

قس ت قبل أربه ويي
تقسس ا تار أو قرر

60%

ل تقسَّ

17%

ب) نسبة الحوافظ ال شر الكبرى للبرنامج الت

لتها تقيي ات الحوافظ القطر ة خالل السنوات الخ س ال اضية

2017

2016

30%

يل ش ولت في تقسس اي يلحويفظ
يلقتريت
غسر يل ش ولت فس ا

30%

ج) نسبة حوافظ البرنامج (ما عدا أكبر عشر حوافظ) الت

لتها تقيي ات الحوافظ القطر ة ف السنوات ال شر ال اضية

2017

2016

28%

31%

يل ش ولت في تقسس اي يلحويفظ
يلقتريت
غسر يل ش ولت فس ا
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د) نسبة االستجابات النشطة للطوارئ ال ؤسسية الت ت ت ف السنوات الثالث ا خيرة والت جرى تقيي ها

2017
2016

3

2
75%

70%

6

7

ل يم تقسس ا

ت تقسس ا

ه) نسبة البرامج القطر ة ال نتهية ف عام  2017الت خض ت لتقييم نهائ ف عام  2016أو 2017

2017

2016
20%

26%
قس ت
60%

تقسس ا تار
58%
16%

20%

ل تقس

و) نسبة ال كاتب القطر ة الت أنجزت تقيي ا ً المركز ا ً واحدا ً على ا قل ف عام  2016أو 2017

2017

19%

2016

خضعت لمقسس ال ركزت

ل تخضه

20%
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ز) التقد ر الالح لجودة تقار ر التقييم ال نجزة ف عام 2017-2016
100%
90%

يم اوز يل مت باي

2
80%

1
70%

يسموفي يل مت باي

7
60%

6
3

يسموفي يل مت باي بلورة
تزئست

50%
40%

يقمرب ن ي مسفاء يل مت باي

30%

1

ال يسموفي يل مت باي

20%

2

10%

1
1

0%

2016

2017

2017

يلمقسس اي يلة ركزيت

2016
يلمقسس اي يل ركزيت

ح) نسبة الوثائ ال ت لقة باالست راض االستراتيج للبرامج الت عل عليها مكتب التقييم

2017
2016
الخطط
االستراتيجية
القطر ة

100%

الخطط
االستراتيجية
القطر ة
ال ؤقتة
االنتقالية

79%

عدم إبديء تع سقاي

إبديء تع سقاي

الخطط
االستراتيجية
القطر ة ال ؤقتة

) نسبة التوصيات الواجب إنفاذها ال نبثقة عن التقيي ات ال نجزة

2016

2017
11%

فة
في طور يلم فس

9%

80%

10%

بدء ت فس اا

24%

66%
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ار فيها البرنامج ف عام 2017

ي) عدد تقيي ات ال ل اإلنسان ال شتركة بين الوكاالت الت

3

3

2

1

يلة ركزيت

1

يل ركزيت

يل ركزيت

يلة ركزيت
2016

2017

يل اريت

يل

زة

) نسبة اإلنفاق على التقييم من مج وع إ رادات البرنامج اآلتية من ال ساه ات

14

0.18%

0.18%

0.17%

12

0.16%

0.15%

10

0.13%

8

0.12%

0.08%

0.07%

6
4
2
0

2017

2016

نسبت يإلنفاق ع ى يلمقسس

2015
ن

2014

2013

وع إيريديي يلبرنا ج ن يل ساا اي

2012

2011

2010

يإلنفاق ع ى يلمقسس اي يل ركزيت

2009

2008

يإلنفاق ع ى يلمقسس اي يلة ركزيت

بأالف يدوالريي يأل ريكست

0.12%
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ال لح الثان
ل حة عن سياسات البرنامج ال طبقة ف عام  2017وعن النطاق ال ي تغطيه التقيي ات
تار خ ال وافقة

2000

مجال السياسات وعناو ن الوثائ الت تحدَّد فيها السياسات

)(1

سنة ال رض على
ال جلس التنفي ي

ن ج يل شاركت
ن ج يل شاركت )(WFP/EB.3/2000/3-D
ينعديم يأل ن يلغ يئي في يل اطق يلحضريت :ي مريتس ساي البرنامج**

2002

ينعديم يأل ن يلغ يئي في يل اطق يلحضريت :ي مريتس ساي البرنامج
)(WFP/EB.A/2002/5-B

2003

2004

2004

2005

2005

2006

يل عونت يلغ يئست و بل كسب يلعسش في حاالي يلتويرئ :ي مريتس ساي البرنامج
)(WFP/EB.A/2003/5-A
تقدير يحمساتاي يلتويرئ
تقدير يحمساتاي يلتويرئ )(WFP/EB.1/2004/4-A
يل بادئ يإلنسانست
يل بادئ يإلنسانست )(WFP/EB.A/2004/5-C

2006

الدورة السنو ة ل ام
2018

تعريف حاالي يلتويرئ
تعريف حاالي يلتويرئ )(WFP/EB.1/2005/4-A/Rev.1
يالنسحاب ن حاالي يلتويرئ
يالنسحاب ن حاالي يلتويرئ )(WFP/EB.1/2005/4-B
يال م ديف في حاالي يلتويرئ
يال م ديف في حاالي يلتويرئ )(WFP/EB.1/2006/5-A
إتاحت بل وصوت يل ساعديي يإلنسانست

2006

الدورة ال اد ة
الثانية ل ام
)(2
2007

كرة بشأن إتاحت بل وصوت يل ساعديي يإلنسانست وأثر ذلك ع ى برنا ج
يألغ يت يلعال ي )(WFP/EB.1/2006/5-B/Rev.1

الدورة السنو ة ل ام
2018

شريء يألغ يت في يلب دين يل ا ست
شريء يألغ يت في يلب دين يل ا ست )(WFP/EB.1/2006/5-C
يلمح سل يالقملادت

2006

دور يلمح سل يالقملادت وتتبسقه في برنا ج يألغ يت يلعال ي
)(WFP/EB.A/2006/5-C
يلقسائ ويلمحويةي يل قديت

2008

2009

يلقسائ ويلمحويةي يل قديت كو ائل لمقدي يل ساعديي يلغ يئست :يلفرص
ويلمحدياي )(WFP/EB.2/2008/4-B
ت ست يلقدريي**
سا ت ت ست يلقدريي في البرنامج )(WFP/EB.2/2009/4-B

) (1يل لدر :قاعدة بساناي كمب يلمقسس ؛ وخةصت يلسسا اي يل مع قت بالختت يال مريتس ست .)WFP/EB.1/2018/4
) (2تقسس ختت ت فس شروع تعزيز ع ساي تقدير يحمساتاي يلتويرئ في البرنامج .)WFP/EB.2/2007/6-A
) (3تقرير وتز عن تقسس

سا ت يل قد ويلقسائ في البرنامج .)WFP/EB.1/2015/5-A )2008-2014

) (4تقرير وتز عن تقسس

سا ت البرنامج لم ست يلقدريي .)WFP/EB.1/2017.6-A/Rev.1

الدورة ال اد ة
ا ولى ل ام
)(3
2015
الدورة ال اد ة
ا ولى ل ام
)(4
2017

السنة ال توق ة
لبدء التقييم
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مجال السياسات وعناو ن الوثائ الت تحدَّد فيها السياسات

تار خ ال وافقة

فسروس نقص يل اعت يلبشريت ويإليدز
2010

سنة ال رض على
ال جلس التنفي ي

)(5

السنة ال توق ة
لبدء التقييم
2019

سا ت البرنامج بشأن فسروس نقص يل اعت يلبشريت ويإليدز
)(WFP/EB.2/2010/4-A
يلحد ن خاطر يلكويرث وإديرت ا

2011

سا ت البرنامج بشأن يلحد ن خاطر يلكويرث وإديرت ا
)(WFP/EB.2/2011/4-A

2012

2012

يلح ايت يإلنسانست
سا ت البرنامج بشأن يلح ايت يإلنسانست )(WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1

الدورة السنو ة ل ام
2018

يلح ايت يالتم اعست وشبكاي يأل ان
تحديث لسسا ت البرنامج بشأن شبكاي يأل ان )(WFP/EB.A/2012/5-A

2018

ب اء يلسةم في بسئاي يالنمقات
2013

2019

دور البرنامج في ب اء يلسةم في بسئاي يالنمقات
)(WFP/EB.2/2013/4-A/Rev.1

2013

يلمغ يت يل در ست)* (6
سا ت يلمغ يت يل در ست يل َّقحت )(WFP/EB.2/2013/4-C
يلشريكت يل ؤ سست**

2014

ي مريتس ست يلشريكت يل ؤ سست للبرنامج )2017-2014
)(WFP/EB.A/2014/5-B

الدورة السنو ة ل ام
)(7
2017

إديرة شؤون يلعا سن
2014

2015

2018

ي مريتس ست شؤون يلعا سن في البرنامج :إطار إلديرة شؤون يلعا سن ن أتل
تحقسق يلختت يال مريتس ست للبرنامج (WFP/EB.2/2014/4-)2014-2017
)B
يل ساوية بسن يل سسن

)(8

2019

سا ت يل ساوية بسن يل سسن (WFP/EB.A/2015/5-A))2020-2015
إديرة يل خاطر يل ؤ سست**

2015

سا ت إديرة يل خاطر يل ؤ سست )(WFP/EB.A/2015/5-B
يلموتسه يل مع ق بس ل إديرة يل خاطر يل ؤ سست )(RM2012/004
بسان تقبل يل خاطر )(WFP/EB.1/2016/4-C
ب اء يلقدرة ع ى يلل ود ن أتل يأل ن يلغ يئي ويلمغ يت *

2015

سا ت ب اء يلقدرة ع ى يلل ود ن أتل يأل ن يلغ يئي ويلمغ يت

EB.1/2019

)(WFP/EB.A/2015/5-C
يلمعاون بسن ب دين يل وب ويلمعاون يلثةثي
2015

2015
2015

سا ت يلمعاون بسن ب دين يل وب ويلمعاون يلثةثي(WFP/EB.A/2015/5-
)D
يلمدلسس ويلفساد
سا ت كافحت يلمدلسس ويلفساد )(WFP/EB.A/2015/5-E/1
يلمقسس

)(9

) (5قدم تقسس ويضسعي لمدخةي برنا ج يألغ يت يلعال ي ضد فسروس نقص يل اعت يلبشريت ويإليدز في أفريقسا ت وب يللحريء يلكبرى أث اء يلدورة يلعاديت يلثانست
لعام .)WFP/EB.2/2008/6-A/Rev.1 2018
) (6قدم تقسس لسسا ت البرنامج في

ات يلمغ يت يل در ست أث اء يلدورة يلعاديت يألولى لعام .)WFP/EB.1/2012/6-D 2012

) (7تقرير وتز عن تقسس ي مريتس ست يلشريكت يل ؤ سست )WFP/EB.A/2017/7-B
) (8قدم تقسس لسسا ت برنا ج يألغ يت يلعال ي بشأن يل ساوية بسن يل سسن  )2013-2008أث اء يلدورة يلعاديت يألولى لعام .)WFP/EB.1/2014/5-A 2014
) (9قدم ي معريض يل ظريء لوظسفت يلمقسس في برنا ج يألغ يت يلعال ي أث اء يلدورة يلس ويت لعام .)WFP/EB.A/2014/7-D 2014
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مجال السياسات وعناو ن الوثائ الت تحدَّد فيها السياسات

تار خ ال وافقة

سنة ال رض على
ال جلس التنفي ي

السنة ال توق ة
لبدء التقييم

سا ت يلمقسس )WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1) )2016-2021
2016

2017

2017

2017

يلختط يال مريتس ست يلقتريت*
سا ت يلختط يال مريتس ست يلقتريت )(WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1
يلبسئت
يلسسا ت يلبسئست )(WFP/EB.1/2017/4-B/Rev.1
تغسر يل اخ
سا ت تغسر يل اخ )(WFP/EB.1/2017/4-A/Rev.1
يلمغ يت

)(10

سا ت يلمغ يت )(WFP/EB.1/2017/4-C
يال معديد ل تويرئ

2017

سا ت يال معديد ل تويرئ – تعزيز ي م ابت البرنامج ل تويرئ ن أتل تقدي
ي م ابت فعالت )(WFP/EB.2/2017/4-B/Rev.1

*خاضه لمقسس اي ي مريتس ست تاريت أو قررة.
** سا ت تديدة يعمزم عرض ا ع ى يل

س يلم فس ت في عام .2018

ER-EBA2018-16321A-REV.1-16574A

) (10قدم تقسس لسسا ت يلمغ يت أث اء يلدورة يلعاديت يلثانست في عام .)WFP/EB.2/2015/6-A 2015

