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موجز تنفي ي
رى تق

لس الم البرنامج شأا (لحمايم (إلنسان م

)1

يشمل (لف رة ايذ (ع ماد (لمجلس (ل يف ذي للس الم في عام  2012ح ى

ديسم ر/كانوا (ألوج  2012يا ًء على تكل ف ان اك ب (ل ق

في البرنامج .واوعد هذ( (ل ق

ايالب شكل خاص اليظر إلى

(ع ماد أهد(ف (ل يم م (لمس د(ام و(ل يف ذ (ل د يجي لخا طم (لطريق (لم كاالم  )2021-2017للبرنامج.
و(أللئلم (ل ي ييطوي عل ها (ل ق

هي:

 اا ادى ودة (لس الم؟
 اا هي (لي ائج (ل ي تمخ

عيها تيف ذ (لس الم؟

 لماذ( أدإ (لس الم إلى اا لوحظ ان ن ائج؟
وقد ّن (ل ق

أا (لس الم (ل فادإ وضوح ان (لحو( (لدولي (لد(ئر شأا (لحمايم في (لس اقاإ (إلنسان م .و غ أا (لس الم ل

تيص على ؤيم احدَّدة أو تحل ل ل اقي ،كاا ان (لو(ضح أنها ُايا ة الم لوااإ (لمس مدة ان اشروع (لحمايم 2008-2005
للبرنامج )2 .ولاعد وضع (لس الم على زيادة (لوعي قضايا (لحمايم في البرنامج وشجّع على وضع (ل ر(ت ج اإ ذ(إ صلم ،اثل
(ل ر(ت ج اإ ضماا (لمساءلم أاام (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة وحمايم (ل اناإ.

 )1ل الم رنااج (ألغذيم (ل المي شأا (لحمايم (إلنسان م .)WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1
)2

عشر دقائق لم رفم ا لوااإ عن اشروع (لحمايم ل رنااج (ألغذيم (ل المي( ،لمجلد (ألوج( ،ل دد  ،9رنااج (ألغذيم (ل المي يياير/كانوا (لثاني .2008

(ل ا (إ
وفقاً لسيييي الييييم (ل ق  ،)WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1 )2016-2021وتوخ اً الح ر(م لييييوام و(ليييي قوج (ليييي ي ا اإ (ل ق  ،فرا
(لو( دة في هذ( (ل قرير قد ال تيد ج ضمن (لمصطلحاإ (لجا ي ( ل خد(اها في البرنامج؛ وير ى تو ه أيم ( ل ف سا (إ هذ( (ل شأا إلى اديرة (ل ق في
البرنامج.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
(لس دة A. Cook

(لس دة G. Duffy

اديرة (ل ق

اوظفم (ل ق
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والحظ (ل ق تحسّن (ل قا ير (لمؤلس م عن (لحمايم ،د أنه و د أا (لمؤشر(إ (لمؤلس م ا َّرفم على نحو ض ّق د( ً ال يسمح
رثر(ء (ل ر(اج شأا قضايا احدَّدة في اجاج (لحمايم .وو د (ل ق أيضا ً أا هياك خلطا ً عااا ً ن (لقضايا (لجيسان م وقضايا (لحمايم.
وكانت و(نب (لغموض في وث قم (لس الم و(إل شاد(إ (لد(عمم لها اف دة في (ل د(يم في اساعدة البرنامج على ت ريف دو ه في
اجاج (لحمايم ،د أنها أدّإ في نهايم (لمطاف إلى ترك ز تشغ لي ل يأخذ في (لحس اا كما يي غي (لمخاطر (ألع (لم لقم الحمايم
وعرقل تر مم (لم اي ر إلى اما لاإ عمل م.
وقد و د البرنامج طرقا ً ل زيز (لحمايم ان خوج (ل راجم (لف ّالم واما لاإ (لحمايم (لج دة ،وعُثر على قد (إ في اخ لف أنو(ع
(ل مل اإ ،ما في ذلك في (لس اقاإ (النمائ م .وكاا لدى (لموظف ن في كث ر ان (ألح اا د(فع قوي لحمايم (ألشخاص (لذين يقدم
البرنامج (لخدااإ له  ،د أنه كانو( غ ر ا أكدين ان ك ف م تط ق ل الم (لحمايم (إلنسان م في (لمما لم (ل مل م.
وو د (ل ق

تقداا ً ا فاوتا ً شأا (تجاهاإ (لس الم (لس م ،ح ث كاا (ل قدم في تيم م (لقد (إ (لد(خل م أك ر ايه في اجاالإ أخرى

اثل إد( ة (لشر(كاإ و(لم لوااإ (لم لقم الحمايم .و(ل ُثمر على نحو يُ د ه في (ل د يب في اجاج (لحمايم ،د أا (ألدلم كانت
قل لم على أا (ل د يب تُر الكاال إلى اما لم عمل م .وأدّى (الف قا إلى نظ او َّحدة إلد( ة اناإ (لحمايم إلى عو(قب اليس م
لحمايم (لمس ف دين و(لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة .وفي (لوقت نفسه ،هياك فه ا ز(يد في البرنامج للصوإ ن (لمخاطر (ل ي
ت رض لها (لمجموعاإ (لسكان م و(لمخاطر (ل ي ت رض لها لم م البرنامج و(لمخاطر (ل شغ ل م (ل ي ي ّرض لها (لموظفوا
و(ألصوج.
وتشمل (ل و(ال (ل ي تؤثر في (ل يف ذ (الف قا إلى (لق ادة وإيوء (ألولويم ل يف ذ (لس الم على (لص د (لمؤلسي؛ و(الل ثما (لمحدود
في تل م (ح ا اإ (لحمايم في (ل دد (لم ز(يد ان (ل مل اإ (لم قدة (لمحفوفم مخاطر شديدة على (لحمايم؛ وو ود إطا ا ا ي
يف قر إلى (لدقم ييطوي على ل الاإ ا دِّّدة ا لقم الحمايم د

اإ اخ لفم؛ و(لمشا كم (ليشطم في اجموعاإ (لحمايم ولكن

(الل خد(م (لمحدود للشر(كاإ في تيف ذ نهوج (لحمايم.
وخلص (ل ق

إلى أا ثمم حا م إلى تجديد (ل ز(م (إلد( ة (ل ل ا؛ وعودة (النخر(ط في (ل مل اع شركاء البرنامج (أللال ن؛ وت م ق

فه (لصوإ ن (لي ائج (لشاالم ان ناح م وخا طم (لطريق (لم كاالم و(لخطم (الل ر(ت ج م للبرنامج  )2021-2017وإطا
(لي ائج (لمؤلس م ان ناح م أخرى.
وتدعو ل وص اإ (لست (لمس مدة ان (ل ق

إلى وضع ل الم ديدة شأا (لحمايم؛ وإدااج (الع ا (إ (لم لقم الحمايم في إد( ة

(لمخاطر (لمؤلس م؛ و(الل خد(م (الل ر(ت جي للشر(كاإ ان أ ل تحق ق أهد(ف (لحمايم؛ وت زيز قد (إ (لموظف ن؛ وت زيز
تحل وإ (لس اقاإ وقضايا (لحمايم؛ ووضع (ل ر(ت ج م ديدة للمشا كم اع (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة و(لمجموعاإ
(لض فم.

مشروع القرار



يح ط (لمجلس علما ً ال قرير (لمو ز عن تق

ل الم البرنامج شأا (لحمايم (إلنسان م ( )2017-2012لو( د في (لوث قم

 ،WFP/EB.A/2018/7-Bو د (إلد( ة عل ه (لو( د في (لوث قم  ،WFP/EB.A/2018/7-B/Add.1ويحث على (تخاذ ازيد
ان (إل ر(ء(إ شأا (ل وص اإ (لو( دة في (ل قرير ،اع ار(عاة (الع ا (إ (ل ي أثا ها (لمجلس أثياء اياقش ه.

 هذ( اشروع قر(  ،ولوطوع على (لقر( (ليهائي (لذي (ع مده (لمجلس ،ير ى (لر وع إلى وث قم (لقر( (إ و(ل وص اإ (لصاد ة في نهايم (لدو ة.
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مقدمة
س ات التقييم
-1

(ع ُمدإ ل الم البرنامج شأا (لحمايم (إلنسان م ان انب (لمجلس (ل يف ذي للبرنامج في ف ر(ير/ش اط ،2012
عام  2014ت طرح تحديث شأنها على (لمجلس في دو ته (لسيويم عام .2014
البرنامج شأا تق

)4

)3

وفي

و اإلضافم إلى (الا ثاج لم طلب

ارة ،كاا (ل ق
(لس الاإ في غضوا أ ع إلى لت ليو(إ ان تيف ذها ألوج ّ

حسن (ل وق ت اليظر

إلى (ع ماد أهد(ف (ل يم م (لمس د(ام و(ل يف ذ (ل د يجي لخا طم (لطريق (لم كاالم  )2021-2017للبرنامج.
-2

-3

وقد قدّ (ل ق

تيف ذ (لس الم ان عام  2012إلى عام  2017وطرح ثوثم ألئلم ئ س م:



اا ادى ودة (لس الم؟



اا هي (لي ائج (ل ي تمخ



لماذ( أدإ (لس الم إلى اا لوحظ ان ن ائج؟

و رى (ل ق

عيها تيف ذ (لس الم؟

ف ما ن يياير/كانوا (لثاني وديسم ر/كانوا (ألوج  2017و ُ م ت (ألدلم على (لمس وى (ل المي و(إلقل مي

و(لقطري ان خوج:


(الل ر(ض (لمس ف

للوثائق و(لمؤلفاإ ،ما في ذلك  23ان تقا ير (لمشروعاإ (لموحَّدة و(ل ق ماإ

و(لس الاإ و(إل شاد(إ ذ(إ (لصلم؛


(ل ثاإ (لم د(ن م إلى (لمكاتب (لقطريم في أفغانس اا و مهو يم (لكونغو (لديمقر(ط م و(لسلفادو ول ياا و(لي جر
وأوغيد(؛



(لد (لاإ (لمك م لكولوا ا و(ل ر(ق واووي ون ج ريا و اكس اا و(لصوااج؛



(الل قصاء(إ (إللك رون م للشركاء (لم اون ن واوظفي البرنامج؛
)5



(ل ر(ض ايظماإ (لمقا نم؛



تحل ل (ل اناإ (لمس مدة ان (لرصد وآل اإ تلقي (لشكاوى و(ل ق اإ؛
أكثر ان  500اقا لم ان اقا وإ (لم لّغ ن (لرئ س ن أ ُ ريت اع اوظفي البرنامج في (لمقر و(لمكاتب (إلقل م م



و(لمكاتب (لقطريم واع (لمس ف دين و(لشركاء و(لمانح ن.
-4

و رإ اضاهاة (ل اناإ شكل كاال خوج ارحلم (ل حل ل.

 )3حس ما و دإ في (لوث قم "ل الم رنااج (ألغذيم (ل المي شأا (لحمايم (إلنسان م" .)WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1
" )4تحديث عن تيف ذ ل الم (لحمايم" .)WFP/EB.A/2014/5-F
 )5ايظمم  DanChurchAidوايظمم (ألا (لم حدة للطفولم و(لوكالم (لسويديم لل اوا (إلنمائي (لدولي.
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الشكل  :1التغطية الجغرافية للتقييم

(لمصد  :فريق (ل ق

الشكل  :2فئات ا شخاص ال ن جرت استشارتهم عبر البلدان االثن عشر الت خض ت للدراسة

%6

% 45
% 49

Beneficiaries
* يشمل أصحاب (لمصلحم (لخا
إلى ذلك

*External stakeholders

WFP staff

وا اهي ي (لحمايم واوظفي (لميظماإ غ ر (لحكوا م (لشريكم ،ووكاالإ (ألا (لم حدة (ألخرى و(لحكوااإ و(لمانح ن واا

(لمصد  :فريق (ل ق

-5

وشملت (لق ود (ل ي أعاقت (ل ق

ص و م (لوصوج إلى

(لمس ف دين و(لمجموعاإ (لم ضر ة س ب (لق ود (للو س م

و(ألاي م في عدّة لد(ا؛ و(الف قا إلى اناإ اس وى (لحصائل؛ واحدوديم (لوصوج إلى (ل اناإ (لم لقم الحمايم س ب
ّ
صل فريق (ل ق
تجزؤ عمل م تقدي (ل قا ير .و غ هذه (لق ود ،تو ّ

إلى ن ائج و(ل ي ا اإ صح حم.
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وقد أطلق اك ب (ل ق

-6

في البرنامج هذ( (ل ق

على (ل و(زي اع تق

لس الاإ البرنامج شأا (لم ادئ (إلنسان م ووصوج

(لمساعدة في (لس اقاإ (إلنسان م .ون جم لذلك( ،ع ُ ر أان اوظفي البرنامج وعمل اته و(لمفاوضاإ (لخاصم وصوج
(لمساعدة (إلنسان م و(لشر(كاإ اع غ ر (لشركاء (لم اون ن و(ل ز(م (لشركاء (ل ام الم ادئ (إلنسان م خا ج نطاق تق
(لس الم (لخاصم الحمايم.
السياق
لقد شهد (ل قد(ا (لماض اا تقا ا ً ن حقوق (إلنساا و(ل يم م ،ال ل ما في (ل اناإ (لس ال م (لدول م و(الل ز(ااإ

-7

(لس الات م.

)6

وأكدإ (ل ي ا اإ (لقمم (إلنسان م (ل الم م في عام  2016أهم م (لحمايم اع ا ها ان "(لمسؤول اإ

(أللال م" (لخمس )7 .و المثل ،أ ّكد اا عام  2013شأا (لمكانم (لمركزيم للحمايم ( )8لصاد عن (للجيم (لد(ئمم (لمش ركم
ن (لوكاالإ (ل ز(م (للجيم ج ل (لحمايم عيصر( ً ألال ا ً في (ل مل (إلنساني.
ويُس َخدم ت ريف (للجيم (لد(ئمم (لمش ركم ن (لوكاالإ للحمايم على نطاق و(لع ان انب اج مع (ل مل (إلنساني .وهو
ييص على أا (لحمايم تشمل" :كافم (ألنشطم (لهادفم إلى ضماا (الح ر(م (لكاال لحقوق (لفرد وفقا ً ليص و وح اجموعاإ

-8

(ليصوص (لقانون م ذ(إ (لصلم" ،أال وهي حقوق (إلنساا (لدول م ،و(لقانوا (إلنساني ،وقانوا (لو ئ ن.
-9

)9

وت كف ايظماإ (ألا (لم حدة شكل ا ز(يد على إقاام و( ط عمل م ن (لس الاإ و(لم ادئ (ل و ه م (ل الم م و(لمؤلس م
و(لمما لم (لف ل م في (لم د(ا )10 .ويشمل هذ( (ل مل (ل صدي لل حدياإ (لم لقم الحمايم (ل ي تو( هها (لمجموعاإ (لسكان م
تقوض أااا (ألشخاص ولوا ه وكر(ا ه في (لس اقاإ (ل شغ ل م (لم قدة و(لشديدة (لمخاطر.
(لم ضر ة و(لديياا اإ (ل ي ّ

-10

وفي (ألا (لم حدة ،تشمل (لق ود (لميهج م (ل ي ت رض تحس ن (لحمايم اقاوام (ل غ ر في نظام (ل مل (إلنساني؛ و(ل و(ال
(لجغر(ف م (لس ال م (ل ي تحك قر( (إ اجلس (ألان؛ و(ل غوج (ل مل (إلنساني كأد(ة لدع أغر(ض ل ال م أو عسكريم.

)11

World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2013. Integrating human )6
rights into development. Donor approaches, experiences, and challenges, second edition. Washington, DC; OECD.
2007. DAC action-oriented policy paper on human rights and developmenthttp://www.oecd.org/dac/governancedevelopment/39350774.pdf
United Nations. 2010. World Summit Outcome Document.

http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/mdg%20outcome%20document.pdf
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http://www.oecd.org/dac/effectiveness/theaccrahighlevelforumh lf3andtheaccraagendaforaction.htm
World Humanitarian Summit. 2016. The Grand Bargain: a shared commitment to better serve people in need. )7
Istanbul: https://reliefweb.int/report/world/grand-bargain-shared-commitment-better-serve-people-need
( )8للجيم (لد(ئمم (لمش ركم ن (لوكاالإ( .2013 .لمكانم (لمركزيم للحمايم في (ل مل (إلنساني ،اا صاد عن ؤلاء (لوكاالإ (ألعضاء في (للجيم (لد(ئمم
(لمش ركم ن (لوكاالإhttps://interagencystandingcommittee.org/principals/content/centrality-protection-humanitarian- :
action
)9

(للجيم (لد(ئمم (لمش ركم ن (لوكاالإ .ديسم ر/كانوا (ألوج  .1999حمايم (ألشخاص (لمشردين د(خل ا .ن ويو ك.

 )10تو د اجموعم ا ز(يدة ان (ليماذج لر ط (لس الاإ (ل الم م و(لم ادئ (ل و ه م لل مل اإ( .نظر OECD. 2007. Principles for good
international engagement in fragile states and situations: https://www.oecd.org/dac/conflict-fragilityresilience/docs/38368714.pdf
اك ب تيس ق (لشؤوا (إلنسان مNew way of working: .2017 .

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf
Niland, N., Polastro, R., Donini, A. and Lee, A. 2015. Independent whole of system review of protection in the )11
context of humanitarian action. Norwegian Refugee Council:
_https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/independent_whole_of_system_protection_review_report
.may_2015.pdf
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إطار سياسة البرنامج بشأن الح ا ة وتنفي ها
-11

ان ن ك اناإ ايظوام (ألا (لم حدة غ ر (لم خصصم في اسألم (لحمايم كاا البرنامج ان أو(ئل ان أضفى طا ا ً لم ا ً
على اسؤول اته شأا هذه (لمسألم وذلك عن طريق إقر( ل الم صريحم إز(ءها .وقد دُعمت (لس الم( ،ل ي أُقرإ في عام
 ،2012خطم تيف ذ في (ل ام نفسه ،وتحديث عن تيف ذ (لس الم (لشكل .)3
الشكل  :3ال حطات الرئيسية على طر ق توفير الح ا ة

فبرا ر شباط
إقر( (لس الم شأا
(لم ادئ (إلنسان م

مشروع الح ا ة
د (لاإ ا د(ن م ،تد يب ،اشاو (إ،
قد ة (لموظف ن ،دع (لمكاتب (لقطريم
(لشروع في (لمشا كم اع
اجموعم (لحمايم (ل الم م
(ليظر في (لمذكرة شأا وصوج
(لمساعدة (إلنسان م وعو(ق ه

إقر( (لخطم (الل ر(ت ج م
(
)

دل ل تد ي ي عن
(لحمايم في عمل اإ البرنامج

(ل يف ذ (ل د يجي
ل رنااج تد يب على نطاق
(لمؤلسم عن (لحمايم في اا
يصل إلى عمل م قطريم
اوظف

(لم ادئ (ل و ه م للبرنامج
شأا (لحمايم في (لمما لم (ل مل م في
اجاج (لمساعدة (لغذ(ئ م
حلقم د (ل م
سبت بر لو
عن (لحمايم (إلنسان م في ل اق
(لمساعدة (لغذ(ئ م

إقر(
فبرا ر شباط
ل الم (ل رنااج شأا
(لمساو(ة ن (لجيس ن

ل الم
نوف بر تشر ن ال ان
اكافحم (ل دل س واكافحم (لفساد

• ونيو ز ران
اؤتمر عن (لمساعدة (إلنسان م
في (ليز(عاإ وحاالإ
(لطو( ئ (لم قدة

توبر تشر ن ا و نوف بر تشر ن
(ل ر(ض (لد (لاإ
ال ان
(لم ي م حويوإ (ليقد و(لقسائ
و(الل قصاء شأا تحويوإ (ليقد
و(لقسائ
ت زيز (لوقايم ان (ل يف
(لجيسي و(لجيساني و(الل جا م له في
ل اق (لمساعدة (لغذ(ئ م في ئاإ
(ل شريد

تد يب
• وليو ت و
(لمد ن على (لحمايم

-12

دء تيف ذ ا اد ة (لوصوج
( ان إلى (لوقود و(لطاقم في
(لس اقاإ (إلنسان م

إقر( ل الم
فبرا ر شباط
البرنامج شأا (لحمايم (إلنسان م

د (لاإ
سبت بر لو
اش ركم للحاالإ ن البرنامج
وافوض م (ألا (لم حدة لشؤوا
(لو ئ ن شأا (لوقوف على و(نب
(لحمايم و(الع ا (إ (لم لقم الجيس
ف ما ي لق حويوإ (ليقد و(لقسائ
إقر(
توبر تشر ن ا و
ل الم البرنامج شأا ياء (لسوم

ما و ار
ل الم (لحمايم

تحديث عن تيف ذ

إدااج (لحمايم و(لمساءلم
أاام (لمجموعاإ (لسكان م،
(ل ر(ت ج م وحدة (ألزااإ
(إلنسان م وحاالإ (الن قاج
(ل قصاء خط (أللاس
(ل المي شأا آل اإ تلقي (لشكاوى
و(ل ق اإ

(لمساءلم
فبرا ر شباط
أاام (لسكاا (لم ضر ين
نظريم (ل غ ر

فبرا ر شباط
(لحمايم

ونيو ز ران
(الل ر(ت ج م (ل ي تُح ِّدّد نهج
البرنامج تجاه (لمساءلم أاام
(لسكاا (لم ضر ين

نوف بر تشر ن ال ان
(لم اي ر (لدن ا ل يف ذ آل اإ تلقي
(ل ق اإ (لمج م م

اجاالإ (ل رك ز (لثوثم
شأا (لمساءلم أاام (لمجموعاإ
(لسكان م (لم ضر ة توف ر
(لم لوااإ( ،لمشا كم ،آل اإ تلقي
(ل ق اإ (لمج م م
 :ل الم البرنامج شأا
(لمساو(ة ن (لجيس ن

سِّد ت ريفا ً للحمايم اس مد(ً ان ت ريف (للجيم (لد(ئمم
وت و(فق (لس الم اع ا دأ ت م (لحمايم على (ا د(د (ل راجم .وهي تُج ّ
(لمش ركم ن (لوكاالإ؛ و(لحو( (لدولي (لد(ئر شأا أنشطم (لحمايم؛ وتفك ر البرنامج (لد(خلي إز(ء (لحمايم .وهي ت ضمن
إضافم إلى ذلك وصفا ً ل مل م (ل يف ذ.

-13

و(ع مدإ (لس الم ت ريفا ً احدد( ً للحمايم ي صف كونه "عمل اً" و"ي محو حوج (لمساعدة" :فالحمايم هي تصم وتيف ذ
أنشطم (لمساعدة (لغذ(ئ م وكسب (ل ش (ل ي ال تزيد اخاطر (لحمايم (ل ي ي رض لها (لسكاا (لم أثرين األزام ،ل إنها
على (ل كس تسه في توف ر (لسوام و(لكر(ام و(لمي م للسكاا (لض فاء.

-14

نظريم

وتحدِّّد (لس الم ل م (تجاهاإ ا ر( طم وغ ر ا سلسلم يي غي للبرنامج (ت اعها ل حق ق (لهدف (ل ام (لم مثل في ت زيز
(لحمايم (نظر (لجدوج  .)1وكانت (لس الم ادعمم خطم تيف ذ على ار(حل ان يول و/تموز  2012إلى يون و/حزير(ا
 ،2016د أنها كانت تف قر إلى هدف صريح واحطاإ ارحل م لق اس (ل قدم .وقد ُوض ت نظريم شأا (ل غ ر في عام
 ،2016ولكيها ل ت ُ مد كأد(ة ل يف ذ (لس الم.

7
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)13

ويُشا إلى (لحمايم في عدد ان وثائق (لس الاإ (ألخرى ،ال ل ما تلك (لم لقم المساو(ة ن (لجيس ن  )12و ياء (لسوم
ودو البرنامج في نظام (لمساعدة (إلنسان م )14 .وقد للّ البرنامج أا (ألل اب (لجذ يم للجوع و(لض ف تشمل تلك (ليا مم
عن قضايا (لحمايم.

-16

)15

وتش ر خا طم (لطريق (لم كاالم للبرنامج ووثائق (ل خط ط (الل ر(ت جي (لم صلم ها إلى ل الم (لحمايم و(لس الاإ
)16

(لم لقم ها .وفي (لخطم (الل ر(ت ج م للبرنامج  )2021-2017وإطا (لي ائج (لمؤلس م  ،)2021-2017ترد
(لحمايم اع ا ها هدفا ً شااوً لل يم م و(ل مل اإ (إلنسان م ،ي ا ً إلى يب اع (لمساو(ة ن (لجيس ن و(لمساءلم أاام
(لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة.

" )12ل الم (لمساو(ة ن (لجيس ن .(WFP/EB.A/2015/5-A) ")2015-2020
 " )13دو البرنامج في ياء (لسوم في ئاإ (الن قاج" ).(WFP/EB.2/2013/4-A/Rev.1
" )14دو البرنامج في نظام (لمساعدة (إلنسان م" )WFP/EB.1/2010/5-C؛ "تحديث عن دو البرنامج في نظام (لمساعدة (إلنسان م"
)WFP/EB.A/2013/5-C؛ "تحديث عن دو البرنامج في نظام (لمساعدة (إلنسان م" .)WFP/EB.A/2014/5-A
 )15هذ( (ل سل يُثري إطا ر(اج (لطو( ئ و(الن قاج في البرنامج (لذي يش ر أحد عياصره (لخمسم ،وهو "(لطريق (لصح ح" ،إلى أهم م حمايم (لمجموعاإ
(لسكان م (لم ضر ة و(لمساءلم أاااها (نظر
.)http://docustore.wfp.org/stellent/groups/wfp/documents/communications/wfp280952.pdf
(" )16لخطم (الل ر(ت ج م للبرنامج ( ،)WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2 ")2021-2017لقس ثالثا" ،تموضع البرنامج ف ما ي لق خطم (ل يم م
(لمس د(ام ل ام ."2030
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الجدو  :1االتجاهات الستة لتنفي السياسة
اتجاه السياسة
1

2

االست ار ف القدرة ال ؤسسية
على تحليل السياقات وال خاطر

إدماج الح ا ة ف
البرامج

دوات

3

4

5

6

إدماج الح ا ة ف تص يم
البرامج وتنفي ها

تن ية قدرات ال وظفين

إقامة شرا ات مستنيرة
وخاض ة لل ساءلة

إدارة ال لومات ال ت لقة
بالح ا ة

 -1ياء ا ا ف وقد (إ
(لشركاء (لم اون ن شأا
(لحمايم وضماا توع م
م ع (لشركاء الم ادئ
و(لم اي ر (ل ي ترتكز
عل ها حمايم (لمج م اإ
(لمحل م (لمس ف دة

 -1ت زيز آل اإ إد( ة
(لم لوااإ في البرنامج ان أ ل
ضماا أا (ل اناإ (لحسالم
تجري اياول ها أااا وط قا ً
لم ادئ وإ ر(ء(إ و(ضحم ان
أ ل توفي ت ري (لمس ف دين
للمخاطر

 -2ضماا ت م (لحمايم
في أنشطم اجموعاإ
(ألان (لغذ(ئي
و(للو س اإ و(التصاالإ
في حاالإ (لطو( ئ

 -2ضماا أا لدى البرنامج
ل الاإ وإ ر(ء(إ و(ضحم
إل شاد (لموظف ن (لذين ي ياهى
إلى علمه حدوث (ن هاكاإ أو
يشهدوا حدوثها ،ولحمايم لريم
(لم لوااإ ذ(إ (لصلم

 -1ت زيز قد ة البرنامج على تحل ل
(لس اقاإ شكل كاال ال مر(

 -1تحديد (لرو( ط ن (ن د(م
(ألان (لغذ(ئي و(لمخاطر
(لم لقم الحمايم و و(نب
(لض ف و(ل ر(ت ج اإ
(ل صدي وقد (إ
(لمجموعاإ (لسكان م
(لم ضر ة

 -1ضماا ار(عاة ر(اج
البرنامج لسوام (لمس ف دين
وكر(ا ه و(ح ر(م حقوقه
 -2ضماا أا (ل ر(اج تُسه
في حصائل (لحمايم (ل اام
لألشخاص (لذين ي لقوا
(لمساعدة ان البرنامج

 -3فه (لمخاطر (ل ي يو( هها
البرنامج في ا رض إط ام
(لمجموعاإ (لسكان م (لض فم
و(لمه ّمشم و(إللهام في حمايم هذه
(لمجموعاإ (لسكان م

 -2ت س ر ت ع (لمخاطر
(لم لقم الحمايم وق الها
مزيد ان (لميهج م

 -3ت زيز تصم (ل ر(اج عن
طريق تيف ذ (ل ر(ت ج اإ
ل حس ن (لمساءلم أاام
(لمجموعاإ (لسكان م
(لم ضر ة

 -2توف ر ؤيم و(ضحم للبرنامج
عن عوقاإ وديياا اإ (لقوى (ل ي
تؤثر في حمايم (لمجموعاإ
(لسكان م (لمحل م و(ل وقاإ
(لجيسان م

 -3إثر(ء تصم (ل ر(اج
و(خ ا طر(ئق (لمساعدة
(لغذ(ئ م (لمأاونم و(لميال م
ثقاف ا ً

* https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
(لمصد  :ان إعد(د فريق (ل ق

(ل ياد(ً إلى (لوث قم .WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1

 -1تد يب (لموظف ن على تحل ل
(لس اقاإ وتقدير (لمخاطر وإد( ة
(لم لوااإ (لم لقم الحمايم
وا الج ها
 -2زيادة وعي (لموظف ن
و(لشركاء حقوق (لياس
وحسال ه لها ،و(ل ز(م (لدوج
وف ر هذه (لحقوق و(ح ر(اها
وحماي ها ،و مدونم قو(عد (لسلوك
للحركم (لدول م للصل ب (ألحمر
و(لهوج (ألحمر و(لميظماإ غ ر
(لحكوا م (لم ي م اإلغاثم في
حاالإ (لكو( ث* و(لم ادئ
(إلنسان م للبرنامج
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النتائج
جودة السياسة
-17

و د (ل ق أا ل الم (لحمايم (إلنسان م للبرنامج (ل فادإ وضوح ان (لحو( (لدولي .وال تيص (لس الم على ؤيم احدَّدة
أو توفّر تحل وً ل اق اً ،د أنه كاا ان (لو(ضح أنها اس ي رة مشروع (لحمايم للف رة ( 2008-2005ل ا ع للبرنامج (لذي
تمخ

عن تغ ر تيظ مي وأدّى إلى زيادة (الع ر(ف في البرنامج مكانم (لحمايم وأهم ها في توف ر (لمساعدة (لغذ(ئ م.

ولمحت (ل مل اإ (لشاالم و(ل شا ك م (ل ي أدّإ إلى ص اغم (لس الم ال اب ؤى اس مدة ان قطاع عري
في البرنامج وخا
-18

ان (ل اال ن

ه.

ولاهمت عمل م وضع (لس الم في زيادة (لوعي الحمايم ع ر البرنامج ،وهو اا ي سق اع (ألولويم (لم ز(يدة (ل ي تولى
للحمايم وحقوق (إلنساا في (الل جا م (ل الم م للطو( ئ حس ما يرد ،على ل ل (لمثاج ،في ا اد ة "حقوق (إلنساا
سِّد زيادة وعي البرنامج الحمايم أيضا ً طريقم
أوالً"  )17ول الم (لحمايم للّجيم (لد(ئمم (لمش ركم ن (لوكاالإ )18 .وتُج ّ
(ل فك ر في اجاالإ أخرى ذ(إ صلم ال يم م ،ما في ذلك شأا (ليهج (لقائ على (لحقوق وزيادة (ل خد(م (لشر(كاإ.

-19

وقد ُو د أا (لس الم ت ماشى اع إ شاد(إ البرنامج ول الاته ذ(إ (لصلم ،وأنها ت سق اع إ شاد(إ ول الاإ وكاالإ
(ل مل (إلنساني (لمماثلم .وهي تش ِّ ّجع وضع (الل ر(ت ج اإ ذ(إ (لصلم ،اثل تلك (لم لقم المساءلم أاام (لمجموعاإ
(لسكان م (لم ضر ة وحمايم (ل اناإ.

-20

وتدع (لس الم (ل رك ز على حقوق (إلنساا في (لس اقاإ (إلنسان م و(إلنمائ م على (لسو(ء ،اع (ل أك د على (ل قل ل ان
(لمخاطر إلى (لحدّ (ألدنى وار(عاة (ألان و(لسوام و(لكر(ام إلى (لحدّ (ألقصى لدى (ل صدي لوح ا اإ (لغذ(ئ م
للمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة ان (ألزااإ.

-21

و ُوض ت (لس الم وقت ص اغ ها و(ل م (ليطاق و(لطموح عمد(ً .وقد نجحت هذه (الل ر(ت ج م في تأا ن ق ولها اؤلس ا ً

-22

صو (إ (لد(خل م و(لخا م لط م اسؤول اإ البرنامج ونطاقها في اجاج (لحمايم.
و(ل وف ق إلى حدّ د ن اخ لف (ل ّ
د أا (زدو( م (ليطاق (لو(لع ي ا ً إلى يب اع (ل ريف (لمحدَّد (لذي يس خداه البرنامج َ سَّدإ حلوالً توف ق م .وقد أدّى
(الخ وف ن اسؤول اإ البرنامج تجاه (لمس ف دين (لم اشرين – أي (لم لق ن (لف ل ن للمساعدة (لغذ(ئ م – واسؤول اته تجاه
(لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة ان (ألزااإ أو (لض فم (ألولع إلى (ل أث ر على ك ف م تفس ر (لس الم وتط قها في
(لمما لم (ل مل م .وفي غ اب (لدع (لو(ضح ان (إلد( ة (ل ل ا لفه أولع لمسؤول اإ البرنامج شأا (لحمايم ،عمد اوظفو
البرنامج إلى تط ق ت ريف أكثر تق د(ً.

-23

ويُرتأى أا هذه (ل وتر(إ في إطا ت ريف (لس الم وتفس رها أدّإ إلى زيادة اخاطر إهماج

اسؤول اإ البرنامج،

ال ل ما تجاه (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة غ ر (لم لق م لمساعدته ا اشرة ً .وعلى و ه (لخصوص ،فرا نهج "(ألهم م
(لمحو يم للمساعدة" (لذي أقره البرنامج يُر ّكز على (لطريقم (ل ي يقدم ها البرنامج (لمساعدة (لغذ(ئ م ،د أنه ال يوفّر
لوى إ شاد(إ أو حو(فز احدودة ل س ر (ل مل على (لمس وى (الل ر(ت جي لم الجم ( ثا (لو(ق م على (لحمايم ن جم
تقوض عمد( ً (ألان (لغذ(ئي.
اما لاإ ّ

( )17ألا ن (ل ام لألا (لم حدة .2013 .ا اد ة حقوق (إلنساا أوالً (نظر https://www.un.org/sg/en/content/ban-ki-moon/human-rights-
)front-initiative
( )18للجيم (لد(ئمم (لمش ركم ن (لوكاالإ . 2016 .ل الم (للجيم (لد(ئمم (لمش ركم ن (لوكاالإ شأا (لحمايم في اجاج (ل مل (إلنساني ا احم في
)https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action_0.pdf

10

-24
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وو د (ل ق أا (لس الم واو(د (إل شاد (لثانويم على (لسو(ء تف قر(ا إلى إطا و(ضح للمسؤول اإ و(لمساءلم لك ا
(لمديرين .فالس الم تُر ّكز ألالا ً على أنشطم تيم م (لقد (إ ان أ ل تحق ق هدف اا تس ّم ه "(لمشا كم (لمس مرة"؛ وي زز
هذ( (ل رك ز في (ل حديث عن تيف ذ (لس الم ل ام .2014

-25
-26

)19

م ذ(إ (لصلم .وخوج (ل ق ،

وو د أا (لس الم تف قر إلى هدف احدَّد يذهب إلى أ د ان ياء (لقد (إ و(لحصائل (لخا
ُ
يوعم.
أشا اوظفوا اخ لفوا إلى (لص و اإ (ل ي تك يف تر مم ل الم (لحمايم إلى (لمما لم (ل مل م في ل اقاإ ا ّ
الحظ (ل ق

ي  2014و 2015أ لغ عدد ا ز(يد ان (لمشروعاإ عن
تحسّن (إل وغ (لمؤلسي شأا (لحمايم :فف ما ن عاا ّ

(ألد(ء ق الا ً على (لمؤشرين (لمؤلس ن (لخاص ن الحمايم .وي ّن (لمؤشر(ا (لمؤلس اا تحسّن (ألد(ء ،اع زيادة عدد
(لمشروعاإ (ل ي حققت أهد(فها شأا (لحمايم في عام  2015اقا نمً ام  .2014د أا (ليس م (لمئويم (ل اام لجم ع
اشروعاإ البرنامج (ل ي حققت أهد(فها شأا (لحمايم (نخف في عام  2015اقا نمً ام .2014

الجدو  :2التقدم ال حر قياسا ً على ال ؤشرات ال ؤسسية الخاصة بالح ا ة للبرنامج 2015-2014

ال ؤشر

عدد ال شروعات الت
بلغت عن بيانات ا داء

عدد ال شروعات
الت ققت
ا هداف*

النسبة ال ئو ة
لل شروعات الت
ققت ا هداف*

2014

2015

2014

2015

2014

2015

نس م (ألشخاص (لم لق ن للمساعدة (لذين ال يو( هوا أي
اشاكل ا لقم األااا لدى ذها ه إلى او(قع (ل ر(اج (ل ا م
للبرنامج أو عودته ايها أو خوج و وده ف ها

57

80

57

78

100

98

نس م (لر اج (لم لق ن للمساعدة (لذين ال يو( هوا أي اشاكل
ا لقم األااا لدى ذها ه إلى او(قع (ل ر(اج (ل ا م
للبرنامج أو عودته ايها أو خوج و وده ف ها

67

72

67

71

100

99

نس م (ليساء (لم لق اإ للمساعدة (لوئي ال يو( هن أي اشاكل
ا لقم األااا لدى ذها هن إلى او(قع (ل ر(اج (ل ا م
للبرنامج أو عودتهن ايها أو خوج و ودهن ف ها

66

72

63

71

95

99

نس م (ألشخاص (لم لق ن للمساعدة (لذين تُقدَّم له ا لوااإ
عن (ل رنااج (لم يي

49

77

43

51

88

66

نس م (لر اج (لم لق ن للمساعدة (لذين تُقدَّم له ا لوااإ عن
(ل رنااج (لم يي

65

76

50

52

77

68

نس م (ليساء (لم لق اإ للمساعدة (لوئي تُقدَّم لهن ا لوااإ
عن (ل رنااج (لم يي

66

76

50

53

76

70

(لمصد  :فريق (ل ق ( ،ل ياد(ً إلى اناإ (لف رة ( 2015-2014لمس مدة ان قاعدة اناإ نظام البرنامج ل ط ق (التصاالإ في مع (ل اناإ د(كوتا) وأد(ة
(لمكاتب (لقطريم لإلد( ة (لف الم كوا ت)
* الحوظم :ع ا ة "حققت (ألهد(ف" ت يي حققت أكثر ان  88.9في (لمائم ان (ألهد(ف.

-27

وقد ُو د أا (لمؤشرين (لمؤلس ن ا َّرفاا على نحو ض ّق د( ً ال يسمح رثر(ء (ل ر(اج شأا قضايا احدَّدة خاصم الحمايم.
فهما يوفر(ا ا لوااإ قل لم عن (ل مك ن أو عن ادى إلهام البرنامج في ئم تشغ ل م تُح رم ف ها (لحقوق.

" )19تحديث عن تيف ذ ل الم (لحمايم" )WFP/EB.A/2014/5-F

11

-28

WFP/EB.A/2018/7-B

وو د (ل ق أيضا ً خلطا ً عااا ً ن (لقضايا (لجيسان م وقضايا (لحمايم ،ح ث رى تياوج (لمسائل (لجيسان م ان ايظو
(ل يف (لجيساني دالً ان ايظو تمك ن (لمرأة.

نتائج السياسة
اتجاهات السياسة
-29

يوعم ان أ ل ت زيز اشا ك ه في (لحمايم .وشملت هذه (لجهود تقويم (لقد (إ ان خوج
(ل ثمر البرنامج في هود ا ّ
(ل د يب وتوظ ف اس شا ين إقل م ن في اجاج (ل مل (إلنساني ،وإدااج اؤشر(إ ديدة في إطا (لي ائج (لمؤلس م،

-30

ووضع إ شاد(إ شأا (لحمايم و(لمساءلم أاام (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة و(ل يف (لجيساني وحمايم (ل اناإ.
وو د (ل ق تقداا ً ا فاوتا ً شأا (تجاهاإ (لس الم (لس م ،ح ث كاا (ل قدم في تيم م (لقد (إ (لد(خل م أك ر ايه في إد( ة
(لشر(كاإ و(لم لوااإ (لم لقم الحمايم .وفي (لمكاتب (لقطريمُ ،و د أا ثمم تيافسا ً ن (لحمايم وأولوياإ تيظ م م أخرى.

-31

(تجاه (لس الم ُ :1وضع نظام ل حل ل (لس اقاإ كما أُداجت إ شاد(إ و(ضحم شأا تحل ل (لحمايم في (لدل ل و(ل د يب
(لخاص ن الحمايم .د أا ادى اشا كم (لمكاتب (لقطريم الف ل في تحل ل (لس اقاإ و(لمخاطر (لم لقم الحمايم كاا
أدو(إ (لرصد و(ل ق ان أ ل (لسماح ردااج
ا فاوتا ً إلى د م ك رة ،ول يكن ايهج اً .و رى يجاح تك ف
تحل ل (لحمايم.

-32

)20

(تجاه (لس الم  :2دأ إدااج اما لاإ (لحمايم وا ا فها في أدو(إ (ل ر(اج ،د أا هذ( (إلدااج ل س ايهج ا ً د س ب
عدم (تساق تط ق (لس الم و(إل شاد(إ ذ(إ (لصلم .وتز(يد (ش ماج أدو(إ (لرصد د (ل وزيع على ألئلم شأا (لحمايم
و و(نب (لض ف ،د أنها ل تكشف (ليقاب د(ئما ً عن آل اإ (ل صدي (لضا ة (لمو ودة في لد(ا عديدة .وفي عام ،2017
هود( ً تراي إلى

كاا لدى  87في (لمائم ان (لمكاتب (لقطريم آل اإ ل لقي ت ق اإ (لمج مع (لمحلي )21 ،وقد (ل اا (ل ق
إنشاء (تصاالإ ثيائ م (التجاه اع هذه (لمج م اإ .د أا هذه (ألدو(إ تح اج ازيد( ً ان (ل طوير ان أ ل ضماا أا نظ
(لشكاوى افهوام ثقاف ا ً واوثوق ها وا احم د م أك ر.
-33

(تجاه (لس الم  :3و د (ل ق
وعمواا ً أظهرإ (ل ر(اج (ل ي خض ت للموحظم في (ل ق

أاثلم على أا (لحمايم كانت ان (الع ا (إ (لمه ّمم لدى تصم (لمساعدة أو (الل هد(ف.
أنها تيطوي على إاكان م تحق ق حصائل

)22

دة شأا (لحمايم،

د أا هذه (لحصائل ل يجر (ل خط ط لها في ارحلم (ل صم في كث ر ان (ألح اا ،وهي ل ت جسد د أو تُف َه على أنها
ن جم شاالم (إلطا  .)1وثمم أدلم على أا طر(ئق ان ق ل (لمساعدة (لغذ(ئ م اقا ل إنشاء (ألصوج و(ل حويوإ (لقائمم
على (ليقد ت ُ ِّ ّزز كر(ام (لمس ف دين ولوا ه عن طريق توف ر (لمزيد ان (لخ ا (إ شأا ك ف م تلق ه للمساعدة (لمقدام
ان البرنامج و(ل خد(اه لها.

(لمكاتب (لقطريم أحكااا ً احدَّدة الل انم قضايا (لحمايم في تحل ل هشاشم (ألوضاع و ل خر(ئطها ،وال ل ما في تحل ل هشاشم (ألوضاع
 )20وضع
و ل خر(ئطها الهاتف (لم يقل ،حس ما لوحظ في أفغانس اا و مهو يم (لكونغو (لديمقر(ط م.

 )21رنااج (ألغذيم (ل المي  2017تقرير (ألد(ء (لسيوي اشروع أولي).
 )22على ل ل (لمثاج( ،ل خدم (لمك اا (لقطرياا في مهو يم (لكونغو (لديمقر(ط م و(لسلفادو (لمخاطر (لم لقم الحمايم كم ا الل هد(ف
ضحايا (ل يف – ان عائدين واها رين.
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(تجاه (لس الم  :4رإ (ل ثما (إ ذ(إ شأا في (ل د يب على (لحمايم ،د أا (ألدلم قل لم على أا (ل د يب تُر
إلى اما لم عمل م .وأظهر اوظفو البرنامج
(ه مااا ً ك ر( ً فه (لمخاطر (لم لقم الحمايم

(إلطار  :1الروابط بين البرمجة االستراتيجية والح ا ة

و(ل م ّن ف ها وفرص (ل صدي لها ،د أا (ل ديد

أدّإ (لمخاوف شأا (ل مالك (ال ماعي في ل ياا( ،لذي

ايه ظل غ ر و(ضح شأا (لمما لاإ (لمحدَّدة (ل ي

يس ض ف أك ر اجموعم ان (لو ئ ن اليس م للفرد (لو(حد في

يي غي له (الضطوع ها.

(ل ال  ،إلى وضع "خطم ل ياا لول جا م لألزام" في عام .2014
وقد للّمت (لخطم الحا م إلى (ل صدي لجو(نب (لض ف ع ر

(تجاه (لس الم ُ :5و د أا (لشر(كاإ غ ر اس خدام
القد (لكافي ،ولو أنه رى إحر(ز تقدم ان خوج

(ل لد وعو(قب (ل ضافم أعد(د شديدة (ل رك ز ان (لو ئ ن على

إدااج (الع ا (إ (لخاصم الحمايم في (تفاقاإ

اج م اإ احل م ت قال أ (ض ها واد( لها واو( د ا اهها
وار(كزها (لصح م .وتش ّكِّل (لخطم زء( ً ان (ل ر(ت ج م عاام

اع تجا (ل جزئم شأا (ل حويوإ (لقائمم على (ليقد.

ل حق ق (الل قر( ت صدى للخوفاإ (ال ماع م وت ُ ِّ ّزز في (لوقت

وشا ك البرنامج يشاط في اجموعاإ (لحمايم ،د
أا اشا ك ه (ق صرإ في كث ر ان (ألح اا على

نفسه قد ة نظ تقدي (لخدااإ (لوطي م و(لمحل م .وفي ح ن ل يكن
البرنامج اشا كا ً قوة في إطوق (لخطم ،ت قا ب ر(اجه وعمله

ت ادج (لم لوااإ ول تُس خدم الل رعاء (الن اه إلى

(لر(اي إلى ا الجم (لمخاوف (لم لقم الحمايم في أنشط ه اع

قضايا (لحمايم (ل ي ت طلب اياصرة على اس وى
(لميظمم .وقد أُق مت أه (لشر(كاإ شأا أنشطم

أهد(ف (لخطم .وإضافم إلى ذلك ،تس ى (ل راجم (لقطريم
للبرنامج إلى نزع ف ل (ل وتر(إ و ال الي تمك ن (لو ئ ن ان

(لحمايم (لمش ركم اع افوض م (ألا (لم حدة لشؤوا

(الح فاظ وضع (للجوء في ل ياا.

(لمس وى (لم د(ني و(ل ر(ت ج اإ إقاام (لشر(كاإ

(لو ئ ن (ل ي (تسمت نظ
-36

الكاال

(إلحالم و(لم ا م

(لمش ركم ن (لوكاالإ في ل اقها قد ا فاوإ ان (لجودة.
(تجاه (لس الم  :6تمثَّل أحد أ رز (ألاو (ل ي لوحظت خوج (ل ق

في (الف قا إلى (لوضوح شأا (إل وغ شأا (لحمايم

و(لخطوط (لهاتف م (لساخيم ونظ (إلحالم ،ما في ذلك ك ف م ضماا (لمحافظم على (لم لوااإ (لم لقم الحمايم (ل ي يجم ها
البرنامج وشركاؤه .وقد حقق البرنامج تقداا ً (ئد( ً في اجاج وضع (إل شاد(إ و(ليظ ان أ ل ضماا حمايم اناإ
توحَّد على (لمس وى (ل يظ مي ،كما أنها
(لمس ف دين
ّ
ولري ها ،د أا (لم لوااإ ،كما هو ا ّن في (لشكل  ،4ال تُمي َهج وال َ
ال تُد َاج في تحل ل (لس اقاإ (لميهجي .ويُ َ ِّ ّرض ذلك (لمس ف دين لمخاطر اح ملم شأا (لحمايم كما يُ ِّ ّرض البرنامج
لمخاطر شأا لم ه.

WFP/EB.A/2018/7-B
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الشكل  :4اإل الة واإلبالغ عن م لومات الح ا ة على نحو رس

و ير رس

ف لبنان

Intersos
Shield
LOST

SHEILD

الرمو
اح وى خاص المس ف دين
إلى افوض م (ألا (لم حدة لشؤوا (لو ئ ن
إ وغ البرنامج
إ وغ (لشركاء
(لمصد  :فريق (ل ق .

تحقيق الحصائل
-37

يسلّ (ل ق

أا ق اس حصائل (لحمايم ييطوي على تحدياإ اليظر إلى تأث ر (ل ديد ان (ل و(ال (لخا

م على (لمخاطر

(لم لقم الحمايم وقد (إ (ل صدي و(الف قا إلى اناإ خط (أللاس .وعلى (لرغ ان ذلك ،و ال خد(م نظريم (ل غ ر ل ام
 2016كأد(ة ل قدير (لحصائل ،و د (ل ق
(لم لقم األااا وزيادة (ح ر(م (لمس ف دين.

أا حصائل إيجا م تحققت في عدّة اجاالإ ،ما في ذلك (لحدّ ان (لمخاطر

WFP/EB.A/2018/7-B
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-38

وقد أدّإ هود البرنامج وشركائه (لم اون ن إلى إيجاد ئم (نخف
(ل ديد ان (لمو(قع.

-39

ف ها ت ّرض اجموعاإ (لمس ف دين للمخاطر في

)23

وفي (لس اقاإ (ألكثر (ل قر( (ً ،أظهر (ل ق

أا أفرقم البرنامج ل ت إلى (ل خف ف ان (لجوع اع (ل قل ل في (لوقت نفسه

إلى أدنى حدّ ان (ألحد(ث (لم لقم الحمايم ق ل أنشطم (ل وزيع وخولها و دها .وقد (ع ُ ر (ل خد(م "عدلاإ حمايم" لدى
إد( ة حاالإ (النقطاع في خطوط (إلاد(د ف ّاالً د( ً في كشف (ليقاب عن (لمخاطر (لجديدة و(ل صدي لها ف ما ي لق آل اإ
(ل صدي (لسل م.
-40

وقد أظهر البرنامج وع ا ً اؤلس ا ً قويا ً أهم م تجيب (ل م ز وتوف ر (لدع على نحو يح رم كر(ام (لم لق ن .و ّيت
اجموعاإ (ل رك ز و(لمقا وإ (لفرديم اع (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة أا (لمس ف دين يُ َا َالوا اح ر(م خوج اشا ك ه
في (ل ر(اج ،وإا كانو( يف قروا أح انا ً إلى فه و(ضح ألولوياإ (ل وزيع.

-41

يوع ،ك ّف البرنامج ر(اجه على نحو
وان خوج (ل فرقم في (الل هد(ف حسب (لجيس و(لسن وحالم (إلعاقم و(ل ّ

د ت اً

الح ا اإ وقد (إ احدَّدة .وفي ح ن ل تكن هياك أدلم على (ل م ز ضد اجموعاإ ا لق م للمساعدة ،كاا نص ب
(لمجموعاإ ان (لخدااإ أقل ان نص ب (ل
-42

( خر.

وفي (ل مل اإ (لم د(ن م (ل ي رإ زيا تها ،ل يجر تقدير (ح ا اإ (لش اب و(ألطفاج (لمحدَّدة ان (ألغذيم خا ج ر(اج
(لو اإ (لمد ل م .ف لى ل ل (لمثاج ،وفي (ل لد(ا (ل ي يُس هدَف ف ها (لش اب ان انب اجموعاإ إ ر(ا م ،يُمكن إيوء
ازيد ان (ألولويم للشر(كاإ اع اؤلساإ (لش اب (لمحل م ان أ ل (لحدّ ان ت ّرضه للمخاطر .وكاا يُمكن الل خد(م
صر غ ر (لمصحو ن و(لمج م اإ
أدو(إ اك ّفم ت ا ً للس اق أا يُح ّ
سِّن ان عمل اإ (ل شاو اع (ألفر(د (لض اف للغايم و(لقُ ّ
(لمحل م (لمض فم واجموعاإ (ألقل اإ.

-43

وأ رز أصحاب (لمصلحم (لذين رإ ا ه اقا وإ أا البرنامج ،اليظر إلى و وده (لم د(ني (لك ر ودو ه في آل اإ
(ل يس ق ن (لوكاالإ ،يح ل اوق ا ً د( ً يؤهله للدعوة إلى حو( شأا قضايا (لحمايم مزيد ان (ليشاط اع (ألطر(ف
(لفاعلم (لمحل م و(لوطي م و(لدول م ،ويؤهله أيضا ً لل أث ر في هذ( (لحو(  .وكاا ثمم ش و أا هذه (لقر( (إ تُركت للسلطم
(ل قديريم للمكاتب (لقطريم( ،ل ي تولي شكل عام اسألم تقدي (لمساعدة سرعم (ألولويم على (لمشا كم ذ(إ (لطا ع
(الل ر(ت جي (ألشد في (لحمايم.

ال وامل التفسير ة للنتائج ال نجزة
ال وامل الخارجية

دع (لمانح ن وتمويله
-44

و د (ل ق

أا (لمانح ن ي وق وا ال مر( ازيد( ً ان (إلدااج للحمايم في تحل ل البرنامج و راج ه .و ّيت (لمقا وإ (ل ي

اكرلم للحمايم ،د أا (الف قا إلى (إل وغ
رإ على (لمس وى (لقطري أا (لمانح ن اس دوا ل مويل او(قف وأنشطم ّ
على نحو ايهجي عن (لمخاوف (لم لقم الحمايم وتحل لها يمي اا البرنامج ان ت ئم هذه (لمو( د عن طريق إظها (لق مم
)24

-45

)23

(لكاالم ل دخوته.
وعموااً ،عرقل (الف قا إلى (لمو( د تيف ذ (لس الم وتوظ ف اوظف ن اكرل ن للحمايم على (ا د(د البرنامج .ول ي جاوز
تمويل وظ فم (لحمايم في (لمقر 1.6ال وا دوال أاريكي في (لسيم قط ،وكاا ايخفضا ً د م حر م لدى إطوق (لس الم

الحظ فريق (ل ق

هذ( (النخفاض على و ه (لخصوص في مهو يم (لكونغو (لديمقر(ط م ول ياا.

 )24ع لى ل ل (لمثاج( ،ق ضى (ألار إنهاء ر(اج ذ(إ آثا ذ(إ صلم الحمايم ،اثل (لو اإ (لمد ل م في حاالإ (لطو( ئ في أوغيد( ،س ب (الف قا إلى
(ل مويل.
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وتيف ذها (ل د يجي ف ما ن عااي  2012و( 2014لشكل  .)5وقد (ل ُخدات أغلب (ألاو(ج ان أ ل تيم م (لقد (إ
(لد(خل م.
-46

د أا (ل انم ادى (إلنفاق على (لمس وى (لقطري كاا أقل يسر(ً ،و(ع رفت غال م (إلد( ة (ل ل ا في (لمكاتب (لقطريم أا
(الل ثما في (لقد ة (ل قي م ألغر(ض (لحمايم ل س ان (ألولوياإ.
الشكل  :5مساه ات ال انحين ف الصندوق االستئ ان ل شروع الح ا ة اإلنسانية ال الث
1 200 000
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800 000
600 000
400 000
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(لمصد  :فريق (ل ق ( ،ل ياد(ً إلى اناإ البرنامج وتقا يره عن اساهماإ (لمانح ن.

(لشر(كم و(ل يس ق
-47

يوعم ان (لشركاء (لذين يُمكيه (لس ي ا ه إلى
أدّإ اشا كم البرنامج (ليشطم في اجموعاإ (لحمايم إلى (تصاله فئم ا ّ
(ل ماس نهوج وحلوج اش ركم شأا قضايا (لحمايم .د أا (لموظف ن (لذين رإ ا ه اقا وإ تحدّثو( عن (لخش م ان
(ل دي على (لوالياإ (لمحدَّدة للوكاالإ (ألخرى في اجاج (لحمايم .وأعرب أغلب (لشركاء (لم اون ن عن (ل قدير لمشا كم
البرنامج في (لحمايم ،د أنه ال يُيظر إلى (لميظمم ح ى ( ا عمواا ً اع ا ها شريكا ً (لخا ً في هذ( (لمجاج .و غ
(لشركاء (لم اون ن (لوطي ن وقد (ته يق ّد نهج البرنامج إز(ء (لحمايم.

-48

(ل د يبُ ،و د أا تدني وعي
(ألح اا ،ق ّدإ (ل حالفاإ و(لشر(كاإ (الل ر(ت ج م اع (لحكوااإ تيف ذ (لس الم .وفي حاالإ أخرى ،أدّى
وفي
(ح ماج (إلضر( ال وقاإ اع (لحكوام وعرقلم (لوصوج (لوزم لل مل اإ إلى (ل أث ر على نهج البرنامج إز(ء (لدعوة إلى
(لحمايم .و(ق رح أصحاب (لمصلحم أا البرنامج ال يس خدم د(ئما ً قد (ته لفائدة (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة ان (ألزااإ
على نحو ي جاوز تك ف (لطريقم (ل ي يقدم ها (لمساعدة.

ال وامل الداخلية

ياء (لس الم و ودتها
-49

ع ِّ ّززإ أهم م ل الم (لحمايم (إلنسان م ايذ (ل د(يم ان خوج (ل مل م (لشاالم لوضع (لس الاإ (نطوقا ً ان (لقاعدة إلى (لقمم،
ُ
قوض
و(ل ي أ رزإ اكانم (لحمايم في البرنامج ولمحت للس الم ال غلب على (لمقاوام (لد(خل م .د أا عدد( ً ان (لق ود ّ
تيف ذ (لس الم.
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وأدّى (الف قا إلى ؤيم اؤلس م ا سقم إلى (ل فاوإ في ادى تيف ذ (لس الم وإلى تفس ر هذ( (ل يف ذ طرق اخ لفم في
البرنامج .وإضافم إلى ذلك ،و د (ل ق

أا (لغموض في ت ريف (لحمايم يُحدّ ان دو البرنامج شأا (لحمايم ،ح ث إنه

"يركز على (لمساعدة" ال "على (لياس".
-51

وو د (ل ق

أا ل الم (لحمايم هي إحدى (لس الاإ (ل ديدة في (ليظام (لم ا ي (لم قد للبرنامج .وهي ل ست وهريم ما

ف ه (لكفايم لج ل (لحمايم اسؤول م ألال م في البرنامج .وفي ح ن أا م ع (لس الاإ هي ان ح ث (لم دأ ا سقم وا ساويم
في (ألهم م ،فرا (لرو( ط يها في (لمما لم (ل مل م ل ست ا ّرفم وضوح د(ئماً .وقد أدّى تيافس (ألولوياإ (لس الات م
وتد(خلها إلى عرقلم (ل غ ر (ل يظ مي (لذي تدعو إل ه (لس الم.
الشكل  :6الوثائق ال يار ة ذات الصلة بالح ا ة

على نحو لمي د م أك ر

على نحو غ ر لمي د م أك ر

(لمصد  :فريق (ل ق

-52

ون جمً للضغوط (لر(ا م إلى اا (لي ائج اقا نمً األهد(ف ،ت رقل (النخر(ط على نحو كاال في (ل راجم (لم ي م الحمايم.
و(ضطر اديرو البرنامج إلى وضع وإ ر(ز نهج إز(ء (لحمايم يولّد ن ائج كم م قائمم على (ألدلم ولكيه ال ي طي (لجو(نب
(ليوع م حقها .وظل (إل وغ عن (لحمايم اقا نمً المؤشر(إ (لمؤلس م ض قا ً د(ً ،في ح ن ظلت (لم لوااإ (لق ّمم (ل ي
ُ م ت في (لم د(ا اش م ع ر البرنامج .وأدّى ذلك إلى (لفشل في إعطاء صو ة صح حم عن إاكاناإ البرنامج واما لاإ
(لحمايم (لقائمم.

-53

وقد نجمت عن (لرو( ط (ل ي م (لقائمم اع ل الم (لمساو(ة ن (لجيس ن فو(ئد وق ود على (لسو(ء اليس م ل يف ذ ل الم
(لحمايم.

)25

وو( هت كل ا (لس ال ن تحدياإ اماثلم خوج (ل يف ذ ،د أا ل الم (لحمايم ل تحظ مس وى اشا ه ان (ألولويم

و(لوضوح ع ر البرنامج .وكانت (لمسؤول اإ (ل يظ م م أض ف ف ما ي لق االع ا (إ (لم لقم الحمايم ايها ف ما ي لق
االع ا (إ (لجيسان م.

)26

ول تس فد ل الم (لحمايم ان آل اإ اؤلس م إلز(ا م اشا هم لخطط (ل مل (لجيسان م على

 )25تس كمل ل الم (لمساو(ة ن (لجيس ن ل ام  2015ل الم (لحمايم ل ام  2012وت ضمن غايم ت لق الحمايم( :لغايم (لثان م :يس ف د (ليساء و(لر اج و(ل ياإ
و(ألوالد (لم ضر وا ان حاالإ (لطو( ئ على قدم (لمساو(ة ان (لمساعدة (ل غذويم واساعدة (ألان (لغذ(ئي ط قا ً الح ا اته وفرصه (لمحدَّدة وفي ظروف
اأاونم .وت ضمن ل الم (لحمايم (ع ا (إ يسان م ،والل ما شأا (ل يف (لجيساني.
" )26تق رير (ل ق

(لمو ز لس الم رنااج (ألغذيم (ل المي شأا (لمساو(ة ن (لجيس ن .)WFP/EB.1/2014/5-A ")2013-2008
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(لمس وي ن (لقطري و(إلقل مي ،وهي آل اإ لاهمت في تحق ق ازيد ان (لوضوح و(ل قدم شأا (لمسائل (لجيسان م .واع
ارو (لوقت ،أحرز البرنامج تقداا ً ك ر( ً شأا إطوق وت زيز آل اإ ت م (الع ا (إ (لجيسان م و(ل حل ل (إللز(اي
و شأا وضع (ل ر(ت ج اإ ل ل م ا طل اإ ل الم (لمساو(ة ن (لجيس ن )27 .وفي
أا تحل احل تحل ل (لحمايم و راج ها أو تُضفي عل هما قد ( ً ان (لغموض.

(ألح اا ،نزعت هذه (ألدو(إ إلى

ال وامل ال ؤسسية
-54

كاا (ل اال (أللالي (لمؤثر في (لي ائج هو (ألولويم (لم دن م (لمسيَدة للحمايم على (لمس وى (لمؤلسي .ف لى (لرغ ان
ق وج (لموظف ن (لقوي لل رك ز (لجديد على (لحمايم ،ل ت لق (لس الم (لدع (لمؤلسي (لكافي ل يف ذها على نحو كاال.

-55

وأدّى دع (لق ادة و(إلد( ة (ل ل ا (لمحدود إلطوق (لس الم إلى عرقلم حالمم (ألهم م لل غ ر (لمؤلسي (لضرو ي .وفي
غ اب تو هاإ و(ضحم و(ل ز(م لي ان انب (لق ادة (لمؤلس م ،فرا اسألم (لحمايم قلما رى تياولها كقض م (ل ر(ت ج م،
ّ
يحث على (النخر(ط في أعماج
كما أنها (ح لت او(ضع ا اييم على د(وج أعماج أفرقم (إلد( ة (لقطريم .ول يكن هياك اا
م طريقم ايهج م في

-56

ت لق الحمايم ،ح ث إا (لمسؤول م عن ذلك احدودة و(لحو(فز قل لم :فالحمايم ل ست ُاد
(ل ر(ضاإ (ألد(ء أو تد يب (لق ادة (لمؤلس م .وقد ُو د أا (ل حل ل (ل ق مي للحمايم و(ل لّ شأنها ناد (ا.
وعمواا ً ،كانت (ل رت اإ (ل يظ م م غ ر ايال م ل يف ذ (لس الم .وقد وفّر (لفريق (لصغ ر (لم يي الحمايم في (لمقر دعما ً
تقي ا ً كاف ا ً ال خد(م او( د احدودة د(ً ،د أنه ل يكن ل سيى له على (إلطوق توف ر (لدع (لوزم ل يف ذ ل الم (لحمايم
يوع و(لميطويم على (ل حدياإ (ل ي ي مل ف ها البرنامج.
تد يج ا ً ع ر ئاإ (ل مل اإ (لشديدة (ل ّ

-57

وكانت (ل ي م (ل ح م (لخاصم الحمايم – ان نظ وه اكل وتيظ وقد ة – على (لمس وى (لم د(ني أيضا ً غ ر كاف م لضماا
تيف ذ (لس الم .وفي ح ن طرأإ زيادة ذ(إ شأا على عدد (لموظف ن (لمكلف ن وظائف احدَّدة في اجاج (لحمايم ،فرا للطم
ايسقي شؤوا (لحمايم احدودة ف ما ي لق ال أث ر في (ل يف ذ ،وه كث ر( ً اا ي حملوا اسؤول م عدّة أهد(ف شاالم.

-58

و غ هذه (لق ود ،أدّى (ه مام اوظفي البرنامج (لقوي و(لرو( ط (لو(ضحم ن (ن هاكاإ (ألااا و(لكر(ام و(لسوام ان
ناح م و(ن د(م (ألان (لغذ(ئي ان ناح م أخرى إلى ( كا (إ اه ّمم في (ل راجم و(ع ماد اما لاإ

دة في عدّة لد(ا.

)28

االستنتاجات والدروس
-59

ص غت (لس الم طريقم تشاو يم لكي تحظى أك ر قد ان (لق وج لدى (إلد( ة (ل ل ا و(لموظف ن .وفي (ل د(يم كانت و(نب
(لغموض في وث قم (لس الم و(إل شاد(إ (لد(عمم لها اف دة في اساعدة البرنامج على ت ريف دو ه في اجاج (لحمايم ،د
أنها أدّإ إلى ترك ز تشغ لي ل يأخذ في (لحس اا كما يي غي (لمخاطر (ألع (لم لقم الحمايم وعرقل تر مم (لم اي ر إلى
اما لاإ عمل م.

-60

وقد تحققت ن ائج ذ(إ شأا ،د أا ثمم اجاالً ك ر( ً لزيادة أثر (لس الم ان خوج (ل ز(م (إلد( ة (ل ل ا (لميهجي و(لمس مر.
وحالت (ل وتر(إ ن ت ا يف (لحمايم في (لس الم دوا (اله مام طريقم ايهج م القضايا (الل ر(ت ج م ،ما في ذلك ا ى
يُس خدم (لغذ(ء كأد(ة إلث اإ (لقوة .وو د البرنامج طرقا ً ل زيز (لحمايم ان خوج (ل راجم (لف ّالم ،كما ُو د أا عدّة عمل اإ
تيطوي على اما لاإ وقد (إ

دة في اجاج (لحمايم ،ما في ذلك في ل اقاإ (ل يم م .وكث ر( ً اا يكوا (لموظفوا

ا حمس ن للمشا كم في اما لاإ (لحمايم ،د أنه غ ر ا أكدين ان طريقم (لق ام ذلك.

( )27لمصد نفسه.
 )28أشا (ل ق
(لديمقر(ط م.

على و ه (لخصوص إلى (ل ر(ق واووي و(لي جر ون ج ريا ،اع اشا كم ك رة على (لمس وى (الل ر(ت جي في مهو يم (لكونغو
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اليس م لحمايم (لمس ف دين و(لمجموعاإ

وكاا لوف قا إلى نظ اوحَّدة لجمع اناإ (لحمايم وتحل لها و(ل خد(اها آثا
(لسكان م (لم ضر ة .وفي (لوقت نفسه ،هياك فه أفضل كث ر( ً في البرنامج للصوإ ن (لمخاطر (ل ي ت رض لها
()29

(لمجموعاإ (لسكان م و(لمخاطر (ل ي ت رض لها لم م البرنامج

و(لمخاطر (ل شغ ل م (ل ي ي ّرض لها (لموظفوا

و(ألصوج.
-62

وتأثر تيف ذ (لس الم إيجا ا ً ولل ا ً س ب عو(ال د(خل م وخا

يوعم .وقد أ رز (ل ق
ما ّ

اا يلي:

 عدم إيوء (ألولويم ان انب (لق ادة و(لمؤلسم ل يف ذ ل الم (لحمايم؛
( ل ثما احدود للمو( د (لمال م و(ل شريم ان أ ل تل م (ح ا اإ (لحمايم في (ل دد (لم ز(يد ان (ل مل اإ (لم قدة
(لمحفوفم مخاطر شديدة على (لحمايم؛
 إطا ا ا ي يف قر إلى (لدقم ييطوي على ل الاإ ا دِّّدة ت لق الحمايم د

اإ اخ لفم؛

 اشا كم نشطم في اجموعاإ (لحمايم ولكن (ل خد(م احدود للشر(كاإ في ت س ر نهوج (لحمايم.
-63

وي رتب على هذه (لي ائج و ود حا م إلى (ل ز(م و(ضح ان انب (إلد( ة (ل ل ا و(النخر(ط ان ديد اع شركاء البرنامج
(أللال ن وفه أعمق للصوإ ن (لي ائج (لشاالم ان ناح م وخا طم (لطريق (لم كاالم و(لخطم (الل ر(ت ج م
 )2021-2017وإطا (لي ائج (لمؤلس م  )2021-2017ان ناح م أخرى.

-64

وأدّى تو(فق ( (ء (لم ز(يد في (ألا (لم حدة شأا (لحا م إلى (الل ز(م حقوق (إلنساا على نحو ا س االح ر(م و(لميهج م
تحولي ان أ ل او(ءام ن ائجه اع أهد(ف (ل يم م
إلى إعطاء البرنامج وض ا ً ام ز(ً .وي كف البرنامج على إ ر(ء تغ ر ّ
(لمس د(ام .ويس ط ع البرنامج ( ا (الل فادة ان (ل مل (لك ر (لذي أُنجز على ادى (لسيو(إ (لخمس (لماض م ل زيز
(ألولويم (لمسيَدة إلى (لحمايم د(خل (لميظمم .ولوف تق ضي هذه (ل غ ر(إ ازيد( ً ان (لمشا كم ان انب (لق ادة وازيد( ً
ان (لمو( د وإطا اساءلم قويا ً.

التوصيات
-65

(ل وص اإ (لست (ل ال م اس مدة ان ن ائج (ل ق

و(ل ي ا اته ،وقد أُثريت حلقم عمل عن (ل ق

عُقدإ في ل م ر/أيلوج

 2017وحضرها اوظفوا ان اخ لف أنحاء البرنامج.
-66

التوصية  :1سياسة جد دة .يي غي أا يؤكد البرنامج لم ا ً في عام  2018أا حمايم (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة
و(لمساءلم أاااها هما ان اسؤول اته (أللال م في (ضطوعه دو ه شأا (ألان (لغذ(ئي و(لشر(كاإ (لهدفاا  2و 17ان
أهد(ف (ل يم م (لمس د(ام) ،وأا يكر تأك د ذلك ان ظام في (لسيو(إ (لوحقم.

-67

و حلوج عام  ،2019يي غي أا يضع البرنامج ل الم ديدة شأا (لحمايم (إلنسان م .وي ن أا يكوا للس الم (لجديدة هدف
وح د يشمل م ع (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة ان (ألزااإ و(لض ف – في ل اقاإ (لطو( ئ و(ل يم م على (لسو(ء –
سِّد ت ريف (لحمايم ط قا ً ل ّلجيم (لد(ئمم (لمش ركم ن (لوكاالإ .ويي غي للس الم أا ت ُ ِّ ّرف دو البرنامج في (لحدّ ان
ويج ّ
(لمخاطر (لم لقم المجموعاإ (لسكان م؛ وأا تيص وضوح على (لرو( ط (لقائمم اع م ع (لس الاإ و(الل ر(ت ج اإ
و(لم ادئ (ل و ه م ذ(إ (لصلم المخاطر (لم لقم المجموعاإ (لسكان م؛ وأا ت ضمن إطا ( ً لم ا ً للمساءلم على م ع
(لمس وياإ (ل يظ م م.

-68

التوصية  :2اإلدماج ف إدارة ال خاطر .حلوج عام  ،2019يي غي لش م إد( ة (لمخاطر (لمؤلس م أا تضمن أا "خط
(لرؤيم" (لمؤلسي يوضّح (لرو( ط ن (لمخاطر و(ل راجم ان أ ل (لحمايم .وي ن وضع إطا على نطاق البرنامج شأا

 )29تشمل أاثلم (لمخاطر (ل ي ت رض لها لم م البرنامج إعطاء (نط اع أنه غ ر قاد على تل م (ل ز(ااته (إلنسان م أو غ ر قاد على (ل ك ّف ت ا ً لل حوالإ
(ل الم م.

WFP/EB.A/2018/7-B

19

(لمخاطر و(لحمايم يشمل (لمخاطر (لم لقم المجموعاإ (لسكان م وأهد(ف (ل راجم على (لسو(ء .ويي غي لإلطا أا ي ضمن
إدااج قضايا (لحمايم في أطر (لرقا م (لد(خل م ونظ إد( ة (لمخاطر (لقائمم ،وتد ي ا ً احدد( ً على (لمس وي ن (إلقل مي
و(لقطري ان أ ل ياء (لمها (إ في تحل ل (لمخاطر (لم لقم الحمايم لدى ك ا (لموظف ن.
-69

التوصية  :3الشرا ات .حلوج نهايم عام  ،2018يي غي أا تضع إد( ة (لشر(كم و(لحوكمم وش م (لس الاإ و(ل ر(اج
نهجا ً لم ا ً ل ئم (لمو( د لدع تحق ق (لي ائج (لشاالم (لم لقم الحمايم .وي ن أا ي ضمن (ليهج (لمشا كم (الل ر(ت ج م
اع (لمانح ن ان أ ل زيادة (ل مويل (لطوعي لوظ فم (لحمايم .ويي غي أا ي ضمن أيضا ً او(د وا ادئ تو ه م شأا (التصاج
لجم ع (لشركاء ،ما في ذلك (لمو ّ دوا (ل جا يوا ،وأا ي ياوج اشا كم البرنامج في (لمجموعاإ.

-70

(لتوصية  :4القيادة وال وارد البشر ة .حلوج اي صف عام  ،2019يي غي لش م (لس الاإ و(ل ر(اج وش م (لمو( د
(ل شريم زيادة اوظفي (لحمايم وإضفاء (لطا ع (لرلمي عل ه  ،وتوف ر تد يب على (لمها (إ لموظف ن اس هدف ن .ولوف
يق ضي هذ( ،في ملم إ ر(ء(إ أخرى ،إدااج (لحمايم في (ل د يب على (لق ادة و(ل د يب (ل مه دي وفي تق ماإ (ألد(ء
(لفرديم .وي ن تد يب ك ا (لمديرين على تحل ل (لحمايم واها (إ (ل فاوض ،وتق

أد(ئه شأنها .ويي غي أا تشمل

(ل د( ر (لجديدة تخص ص تمويل إضافي لوظائف (لمس شا ين في اجاج (لحمايم و(لشؤوا (إلنسان م وإضفاء (لطا ع
(لرلمي على وظائف ايسقي شؤوا (لحمايم في (لمكاتب (لقطريم عيد اس وى وظ في ف ع ايالب وايفصل وظ ف ا ً عن
ايسقي (لشؤوا (لجيسان م.
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التوصية  :5قاعدة ا دلة .حلوج نهايم عام  ،2018يي غي أا يُ ِّ ّزز البرنامج تحل له للس اقاإ وقضايا (لحمايم عن طريق
تدع نظ (ل اناإ (لخاصم الرصد و(ل ق

و(الل فادة ان نظ إد( ة (لم لوااإ (لقائمم لجمع (لم لوااإ (لم لقم الحمايم.

ول ضمن هذ( (ل مل إنشاء اجموعم ا لوااإ ان "(ل اناإ (لرئ س م" عن (لحمايم تجمع ن (لم لوااإ (ليوع م و(لكم م
(ل ي ُ م ت؛ وتيق ح (لمؤشر(إ (لمؤلس م (لخاصم الحمايم؛ وإدااج تحل ل (لحمايم في (ل ق .
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التوصية  :6الحوار مع صحاب ال صلحة .حلوج نهايم عام  ،2019يي غي أا تضع ش م (لس الاإ و(ل ر(اج (ل ر(ت ج م
ديدة للمشا كم اع (لمجموعاإ (لسكان م (لم ضر ة و(لمجموعاإ (لض فم ،وأا تس يد (الل ر(ت ج م إلى آل اإ ا َّززة
ل لقي ت ق اإ (لمج م اإ (لمحل م.
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