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وجز عن التقييم االست اتيج للدعم ال ي قد ه الب ا

ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود

وجز تنفي ي
تقديرا استتتتتيتا يا تطلعيا للدعم الذي يقدمه برنامج األغذية العالم (الب ا ) لتعزيز القدرة على الصتتتتمو .

يوفر التقييم االستتتتتراتي

ويتمثل الغرض ميه ف تشتتتتتت ي التعلم حول مدى ما تؤ ي إليه الترتيبات المفاهيمية واالستتتتتتتراتي ية والبرام ية والمالية والتشتتتتتتغيلية
الحالية من قدرة لدى الب ا

على تيفيذ برامج القدرة على الصمو .

وتستتتيد اليتا ج واالستتتيتا ات والتو تتيات الوار ة ف هذا التقرير إلى استتتفستتارات وتحليالت شتتاملة أ ريت ف

مي أنحاء الب ا

وم الشتترءاء وأ تتحا المصتتلحة المعييين .وقد استتتشتتير أءثر من  500شت ف ف مقابالت وم موعات للترءيز وأ ري استتتعراض
شامل للوثا ق.
وعمل الب ا
لدى الب ا

خارج نطاق تقديم المساعدة اإلنسانية ييطوي ،ميذ فترة طويلة ،على بياء القدرة على الصمو  .وقد شاهد التقييم التزاما
بالمستتاهمة ف بياء القدرة على الصتتمو  ،واضتتطال الميظمة بم موعة من األعمال بش ت ا الستتياستتات والبرامج والتقييم

على مدى العقد الماض بغية تحسين قدرات السكاا على التعامل م الصدمات والحد من الحا ة إلى تدخالت إنسانية متكررة .وتؤءد
هذا االلتزام المعال ة األءثر
وتقر سياسة الب ا

راحة لبياء القدرة على الصمو ف ال طة االستراتي ية للب ا

بش ا بياء القدرة على الصمو من أ ل األمن الغذا

(.)2021-2017

والتغذية ( )2015ب ا ءثيرا من عمليات الب ا

تتضمن

بالفعل عيا ر لبياء القدرة على ال صمو  .على أنه ال يو د إطار وا ضح ومت سق للدف قدما ب طة تعزيز القدرة على ال صمو بدءا من
المفهوم وحتى البرم ة المتكاملة واليتا ج القابلة للقياس .ءما ال يو د ف قيا ي مرءزي نحو تطوير فهم مشترك لما تشمله القدرة على
الصمو وللسبل الت تمكن الب ا

من تعزيز هذه القدرة ءطريقة لتحسين األمن الغذا

والتغذية.

وفقا لسياسة التقييم ( ،) WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1( )2021-2016وتوخيا الحترام سالمة واستقالل استنتاجات التقييم ،فإن عملية تحرير هذا التقرير
كانت محدودة وبالتالي فإن بعض العبارات الواردة فيه قد ال تتسق اتساقا تاما مع ما يعتمده البرنامج من مصطلحات قياسية أو ممارسات تحريرية .ويرجى
توجيه أي استفسارات بهذا الشأن إلى مديرة التقييم.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة A. Cook

السيدة Deborah McWhinney

مديرة التقييم

موظف أول لشؤون التقييم

هاتف066513-2030 :

هاتف066513-3968 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وهياك فرص ءبيرة لتعزيز القدرة على الصتتمو من خالل ال طط اإلستتتراتي ية القطرية ،الت ترءز بشتتكل أءبر على الستتياقات وعلى
م السكاا

األولويات الحكومية ونهج "الم تم ب ءمله" والبرم ة المتكاملة؛ ومن ش ا هذه العيا ر ميعها أا تحسن عمل الب ا

المعرضتتتين للصتتتدمات .غير أا العا ق الر يس يتمثل ف الطلﺐ غير الملب على المزيد من التو يه على مستوى المكاتﺐ القطرية
بش ا ءيفية إ ماج ميظور القدرة على الصمو ف عملية الت طيط هذه.
وباإلضتتتتتتتافة إلى ل  ،فإا و و ات اه نحو العمل ف "عزلة" يقيد إ ماج القدرة على الصتتتتتتمو ف م تلف اليهج ،بما ف
الشتترءاء ،وهو أمر ضتتروري لتعزيز القدرات الت تعزز حصتتا ل القدرة على الصتتمو  )1(.وتعتبر قدرة الب ا

ل م

على إ راء التقييمات

استتتتثياء ليهج "العزلة" ،وال ستتتيما فيما يتعلق باالستتتتهدا  ،بل وفيما يتعلق بتحديد الصتتتدمات أيضتتتا .وي تبر الب ا

حاليا استتتت دام

تقييمات ترءز على قياس التحسييات ف قدرات الصمو باإلضافة إلى قياس خصا ف الضعف.
برامج فر ية لها إمكانية عم تعزيز القدرة على الصتتتتتمو ف م ال واحد أو أءثر – بشتتتتتكل رأستتتتت من الحكومة

وقد أنشتتتتت الب ا

الوطيية إلى مستتتتوى األستتتر ومستتتتوى األفرا وأفقيا عبر القطاعات الم تلفة – وهو ي ر حاليا هذه البرامج .وم
الب ا

ل  ،فإا تدخالت

الم تلفة – من تحقيق استتتقرار التغذية ف حاالت الطوارئ وتوفير التحويالت غير المشتتروطة وإنشتتاء األ تتول حتى وض ت

نما ج التدخالت لمعال ة تغير المياخ وتعزيز األمن الغذا
المحلية ف التقدم من حالة انعدام األمن الغذا
وي لف التقييم إلى أا الب ا

– نا را ما تتالقى بصورة يمكن أا تساعد األفرا أو األسر أو الم تمعات

إلى تحسين القدرة على الصمو .

لديه األستس وااللتزام االستتراتي

األرف مستتوى لتعزيز القدرة على الصتمو من أ ل ضتماا تمكن

األفرا والم تمعات المحلية من الصتتتتتتمو  .وينبغ مقابلة ل االلتزام للواق التشغيل وت ستتتتتتيستتتتتته على ل الواق ما خالل توفير
تو يهات وقياسات ونظم أفضل إ ا ءاا للب ا

أا يقدم مساهمة هامة ف هذا الم ال .ويقدم التقييم عدة تو يات إلى الب ا

ترم

إلى تعزيز قدرته على العمل م ال هات الفاعلة األخرى من أ ل تعزيز قدرة اليستتتتتتاء والر ال واألوال والبيات على الصتتتتتتمو ف
موا هة انعدام األمن الغذا .

ش وع الق ار



يحيط الم لس علما بالتقرير المو ز عن التقييم االستراتي

للدعم الذي يقدمه الب ا

من أ ل تعزيز القدرة على الصمو الوار ف

الوثيقة  ،WFP/EB.1/2019/7-Aور اإل ارة عليه الوار ف الوثيقة  ،WFP/EB.1/2019/7-A/Add.1ويحث على ات ا مزيد
من اإل راءات بش ا التو يات ،م مراعاة االعتبارات الت أثارها الم لس أثياء مياقشته.

( )1ف هذا التقرير ،يست دم مصطلح "حصا ل القدرة على الصمو " لإلشارة إلى نطاق التغيرات الت يمكن أا تطرأ على القدرات المتعلقة بالصمو – قدرات الفر
أو األسرة أو الم تم المحل على التيبؤ بالصدمات المياخية والصدمات األخرى واستيعابها والتكيف معها أو حتى إلحداث تحول على مستوى اليظام ءكل.
 هذا مشرو قرار ،ولالطال على القرار اليها

الذي اعتمده الم لس ،ير ى الر و إلى وثيقة القرارات والتو يات الصا رة ف نهاية الدورة.
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ال قد ة والس ات ال ئيسية للتقييم
-1

يوفر التقييم االستراتي

تقديرا تشكيليا تطلعيا للدعم الذي يقدمه الب ا

لتعزيز القدرة على الصمو  .ويتمثل الغرض ميه ف

الغالﺐ ف تش ي التعلم حول مدى قدرة الب ا  ،تيظيميا على االضطال ببرامج القدرة على الصمو .
-2

ويعالج التقييم أسئلة التقييم ال مسة التالية:
 (1ما مدى

لة عمل الب ا

 (2هل يشارك الب ا
 (3هل الب ا

بالقدرة على الصمو ومن أ ل َمن؟

ف الشراءات الصحيحة لتمكين تحقيق حصا ل قوية بش ا القدرة على الصمو ؟

"مال م للغرض" فيما يتعلق بتيفيذ برامج القدرة على الصمو ؟
قا رة على توليد واستتتت دام البيانات من أ ل ات ا قرارات مستتتتييرة فيما يتعلق بالبرم ة

 (4هل المكاتﺐ القطرية للب ا

المت صلة بالقدرة على ال صمو ؟ ) وهل يو د لدى الب ا

نهج وا ضح ومت سق إزاء قياس الح صا ل المت صلة بالقدرة

على الصمو ؟
 (5ما ه الدروس الياشئة الت يمكن تحديدها؟
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وقد ا ست دم فريق التقييم نمو ج "نظرية اإلن از" لدرا سة ءيفية ومدى عمل مفاهيم الب ا

وا ستراتي ياته وإر شا اته ونظمه

وبرام ه وموظفيه وشرءا ه ومعلوماته ،بصورة مشترءة ،لتقوية عمه لتعزيز القدرة على الصمو  .وت ست دم "عقد" اإلن از
هذه ءهيكل لتيظيم التقرير المو ز (انظر الشكل .)1

الشكل  :1ظ ة اإل جاز ال ستخد ة ف التقييم

العقدة 1
المفهوم
العقدة 8
المعلومات

العقدة 2
االستراتي ية

نظرية
اإلن از

العقدة 3
التو يه

العقدة 4
اليظم

العقدة 7
العاملوا

العقدة 6
الشرءاء
العقدة 5
البرامج

المصدر :إيتا  ،فريق التقييم استيا ا إلى التعلم من التقييمات القا مة على اليظرية.

-4

رستتت م موعة واستتعة من ءتابات الب ا  ،بما ف

ل االستتتراتي يات المؤستتستتية وأطر اليتا ج المؤستتستتية والستتياستتات

والتو يهات وتقارير التقييم والموا التقيية الم خو ة من م موعة من الوحدات الوظيفية ،و ل ف المقام األول فيما يتعلق
بالفترة من عام  2014إلى عام  .2017وأ ري تحليل لقاعدة بيانات خارطة الطريق المتكاملة ،بما ف

لك بيانات عا  80من

ال طط االستراتي ية القطرية وميزانيات الحافظات القطرية ،و ل ما أ ل توفير المعلومات عا "وضتتتتتت عالمات" على
م االت الترﮐيز (انظر الفقرة  )18وتخ يص الموار  .وأ ريت راسات استقصا ية على شبكة اإلنترنت م مديرين قطريين
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وموظفين يعملوا ف موضتتوعات تتصتتل بالميظور ال يستتان ( )2وم موظفين للر تتد والتقييم .وأرستتل استتتقصتتاء قصتتير إلى
مقارا م وءالتين – االتحا الدول
مكتﺐ الم لس التيفيذي لتوزيعه على مي قوا م أعضتتتتتتتاء الم لس .وتم إ راء تحليل
َ
ل معيات الصتتتليﺐ األحمر والهالل األحمر و معية فيلق الرحمة .وأوفدت تستتت بعثات ميدانية إلى المكاتﺐ القطرية ف إثيوبيا
وغواتيماال وءيييا وقرغيزستتتتتتتاا ولبياا ومالوي ونيبال واليي ر وزامبيا وإلى المكاتﺐ اإلقليمية ف بانكوك و وهانستتتتتتبر
ونيروب ل م البيانات ،بما ف

ل عن طريق المقابالت م مقدم المعلومات الر يستتتتتيين الذين يشتتتتتملوا موظف الب ا

وال هات المانحة الر يسية والحكومات والشرءاء اآلخرين .وف الم مو  ،أ رى التقييم مقابالت فر ية م ما يقر من 300
شت ف ،وشتارك حوال  250شت ف ف مياقشتات م موعات الترءيز .وشتملت القيو ان فاض معدل االستت ابة من أعضتاء
المقارا من نهج "العقد" إلى فحف أءثر شتتتتتتمولية ليهج الوءاالت األخرى إزاء
الم لس؛ والتحول ف طريقة تيفيذ التحليل
َ
تعزيز القدرة على الصمو ؛ وءوا تيفيذ المبا رات المتعلقة بالقدرة على الصمو ال تزال ف مراحلها المبكرة ،األمر الذي أ ى
إلى قلة الدروس المستقاة ميها.
السياق
-5

برز مفهوم القدرة على الصتتتتتتمو ميذ وقت طويل ف إطار الدعم الذي يقدمه الب ا
عن الصتتدمات واإل ها ات .وتؤءد ال طة االستتتراتي ية الحالية للب ا

للوقاية من انعدام األمن الغذا

( )2021-2017على العمل األستتاستت للب ا

اليا م
ف

إنقا األرواح ،وه تض الميظمة ف سياق ال طط العالمية المتعلقة بالقدرة على الصمو عن طريق ترسيخ أفعالها ف سياق
محور العمل اإلنستتتان والتيمية والستتتالم .وحد ت ال طة هدفين استتتتراتي يين هما :عم البلداا لتحقيق القضتتتاء على ال و –
هد

التيمية المستتتتدامة  2والتشتتتارك ف

عم تيفيذ هد

التيمية المستتتتدامة  –)3(17وه تيف على أا "الب ا

يعمل على
ف است ابته

تعزيز قدرة السكاا المتضررين على الصمو ف موا هة األزمات الممتدة من خالل است دام الميظور اإلنما
()4

اإلنسانية".
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وهياك م موعة من السياسات الحديثة الت تحد موقف الب ا


تصتتف ستتياستتة الب ا
نهج الب ا
للب ا

فيما يتعلق بالقدرة على الصمو :

بش ت ا الحد من م اطر الكوارث وإ ارتها – بياء األمن الغذا

والقدرة على الصتتمو ()2011

المقارنة
إزاء الو ل بين اال ست ابة لحاالت الطوارئ واإلنعاش والتيمية .وتحد هذه ال سيا سة أحد المزايا
َ

ب نها تتمثل ف "بياء القدرة على الصتتمو وحماية أءثر الفئات ضتتعفا" ،بما ف

ل من خالل برامج المستتاعدة

الغذا ية ،والحماية اال تماعية وشتتتتتتبكات األماا اإلنتا ية ،والتمويل االبتكاري للم اطر ونقلها والت مين ال اص بها من
()5

أ ل األمن الغذا .


تهد

بش ا بياء القدرة على الصمو من أ ل األمن الغذا

سياسة الب ا

والتغذية ( )2015إلى تو يه الب ا

يتعلق باعتما نهج للبرم ة لبياء القدرة على الصتتمو  ،بحيث )1" :يوفر تماستتكا ف أعمال الب ا
 )2ويوا م الب ا

فيما

للحد من الضتتعف؛

م السياسة العالمية بش ا القدرة على الصمو ؛  )3ويضمن أا تكوا أنشطة الب ا

مكملة لبرامج

()6

بياء القدرة على الصمو لدى ال هات الفاعلة األخرى".


يتمثل الهد

الستتتياستتتات لستتتياستتتة تغير المياخ األولى للب ا

المحليتة والحكومتات من معتال تة رثتار الميتاخ على األمن الغتذا

( )2017ف تمكين األشتتت اص الضتتتعفاء والم تمعات
والتغتذيتة وعلى التكيف م تغير الميتاخ .وتوفر هتذه
()7

السياسة المبا ئ التو يهية وال يارات البرام ية إل ماج األنشطة الت تعالج تغير المياخ ف عمل الب ا .

()2

موظفو مكتﺐ الشؤوا ال يسانية ف المقر والمستشاروا اإلقليميوا المعييوا بالميظور ال يسان وأعضاء شبكة اليتا ج ال يسانية.

( )3باليسبة لهد

التيمية المستدامة  ،17يمكن أا يكوا للدعم الذي يقدمه البرنامج للبلداا أهدا

(.WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2 )4
(.WFP/EB.2/2011/4-A )5
(.WFP/EB.A/2015/5-C )6
(.WFP/EB.1/2017/4-A/Rev.1 )7

إنما ية أو أهدا

إنسانية خال

القضاء على ال و .

5
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وتستتتتيد ستتتياستتتة الب ا

لبياء القدرة على الصتتتمو من أ ل األمن الغذا

والتغذية ( )2015على اليهج التعاون إزاء القدرة

على الصتتتمو  ،وهو نهج حد ته الوءاالت الت تت ذ من روما مقرا لها ،ويشتتتد على تعزيز

تتتمو نظم إنتاج األغذية وستتتبل

عيش فقراء الريف والضتتتعفاء والذين يعانوا من انعدام األمن الغذا  .وتعكس الستتتياستتتة حقيقة أا ءثيرا من عمليات الب ا
ف الماض ءانت تتضمن عيا ر لبياء القدرة على الصمو  ،وه تؤءد التحول األساس الذي ي ري تحقيقه ف ءيفية تصميم
البرامج وتيفيذها وإ ارتها.
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وتحد ال طة االستتتتتتتراتي ية للب ا

( )2021-2017اليهج إزاء تعزيز قدرة الب ا

على معال ة انعدام األمن الغذا

ف

ستتياقات محد ة ،بما يتماشتتى م أولويات الحكومة المعيية ،وم الترءيز المت د على خطة عام  2030للتيمية المستتتدامة الت
تدف بع لة إ الحات األمم المتحدة ال ارية.
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وال يقتصتتتر عم الب ا

لتعزيز القدرة على الصتتتمو على مبا رة واحدة ،فهو يشتتتمل طا فة من األنشتتتطة البرام ية واليهج

والرزم والوظا ف والمبا رات .ويبين الشتتتتتكل  2أين تق هذه العيا تتتتتر الم تلفة ف ستتتتتياق محور العمل اإلنستتتتتان والتيمية
والسالم.
النتائ
-10

ييظم مل ف نتا ج التقييم الر يسية المعروضة هيا حسﺐ "عقد" اإلن از.

ال قدة  :1ال فهوم
-11

التزام الب ا

بت ز ز القدرة على الصمم ود د

ف السممياسممات وال بادئ التوجيهية ،ي أ ه ال وجد تصممور و د على

سممممممتوا الو الة كل للقدرة على الصمممممم ود .وتظهر الوثا ق اإلستتتتتتتراتي ية تحوال ف الترءيز من الحد والوقاية من م اطر
الكوارث إلى "الحصتتا ل اإلنما ية" ،على أا موظف الب ا

بقوا على رؤيتهم للقدرة على الصتتمو باعتبارها انبا من الحد

من م اطر الكوارث ال يتطلﺐ إال قلة من ال دمات المتكاملة – ال ستتتتتتيما خدمات الحماية اال تماعية و عم الدخل ،وءذل
التغذية وإا ءانت إلى حد أقل بكثير.
-12

وهناك فجوة ف فهم ﻗدرات الص ود باعتبارها تخص ا شخاﺹ ال ن يواجهون الصد ات .فالموﻇفوا الذين يتمتعوا ب وار
واضحة ف تحسين القدرة على الصمو هم وحدهم الذين يفهموا القدرة على الصمو من حيث قدرات التوق واالستيعا
والتكيف والتحويل ،م أنه غالبا ما يتم التعبير عا الفكرة القا لة ب ا القدرة على الصتتمو تشتتكل م موعة من القدرات الالزمة
لالست ابة للصدمات على األ ل الطويل .وبو ه عام ،يرى البرنامج أا الق رة علﯽ ال مو تمثل تدخال ي ريه هو أو شرﮐاؤه.
وعلى هذا ،هياك ميل إلى اعتبار القدرة على الصمو حال لمرة واحدة بدال من ءونه وسيلة يستمر الياس من خاللها ف معال ة
اإل ها ات والصتتدمات الت ال تعد وال تحصتتى ،باالستتتعانة بم موعة من ال دمات والمعلومات واأل تتول الت ي تاروا بييها
حستتتتﺐ الحا ة .وي لق هذا م اطر إمكانية عم الب ا

لستتتتوء التكيف من حيث أا ال هات الفاعلة تيفذ بحستتتتن نية مبا رات

تتم ض عيها نتا ج غير مقصو ة تتمثل ف الحد من قدرة الياس على التعامل م الصدمات.
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وإلى د بي  ،تغيب أه ية
وال ة الب ا

الجة ا سمممبال الهيكلية لل ممم ع عن ت

ع الب ا

للقدرة على الصممم ود ،ول لك آثاره على

اإل سممما ية واإل ائية ال زدوجة وعلى ع له ف سمممياق حور ال ل اإل سممما

التيمية الدولية ،طرأ توستت على تعريف القدرة على الصتتمو

()8

والتن ية والسممم م .فف م ال

بحيث بات يت اوز فكرة "التكيف" م الصتتدمات واإل ها ات

وأ بح اآلا يشمل الترءيز على تحسين الرفاه وييظر ف العوامل الت قد تعوق الرفاه بسبﺐ اإلقصاء اال تماع أو السياس
أو االقتصتتا ي .أما ال هات الت تستتتثيى من هذه اليتي ة فه أفرقة المستتاواة بين ال يستتين والتغذية ،وخا تتة ف المقر ،والت
ترءز على القدرات الفر ية وعدم المساواة اال تماعية إلى انﺐ عم االست ابات المؤسسية.
-14

وهناك
تعتر

وض شممول أه ية ت ز ز القدرة على الص م ود ف

االت عدم االسممتق ار أو ا ز ات .وم أا ستتياستتات الب ا

بتعقيد هذه الحاالت ،لكن ل التعقيد ال ييعكس ف اليهج .وهذا ليس مستتتتتغربا باليظر إلى قلة األ لة المستتتتت لصتتتتة من

( )8من حيث تميزها عن القدرة على الصمو لدى اليظم اإليكولو ية الت اقترح فيها مفهوم القدرة على الصمو للمرة األولى.
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ال برة العملية فيما يتعلق بستتتتتبل تعزيز قدرات الصتتتتتمو ف حاالت اليزا أو ف ظرو

األزمات الممتدة ،م الترءيز حاليا

على مبدأ "عدم اإلضرار".
-15

أ ه حتاج إلى استهداف طائفة ن ال ج وعات ال ختلفة تش ل ال جت ات ال حلية وا س  .وما يتم عرضه

و درك الب ا

بقدر أقل من الوضتتوح والتفصتتيل هو ءيفية مستتاعدة هذا االستتتهدا

على تعزيز القدرة على الصتتمو لدى األفرا من اليستتاء

والر ال والب يات واألوال  .وخالل عمل ية التقييم ،شتتتتتترح موظفو الب ا

مرارا وتكرارا أا ال هات ال فاع لة على م تلف

المستتتويات تستتهم ف قدرة األشت اص الذين يوا هوا الصتتدمات على الصتتمو  .وو تتفوا األستتاس الميطق للعمل م الم تم
المحل والحكومة والقطا ال اص وال هات الفاعلة اإلقليمية ،ولكيهم لم يصفوا

الشكل  :2ع ل الب ا

ف

جال حور ال ل اإل سا

لته ببياء القدرة على الصمو .

والتن ية والس م

المصدر :فريق التقييم.

ال قدة  :2االست اتيجية
-16

ت ثل القدرة على الصم ود جوه اسمتجابة الب ا

االسمت اتيجية لاز ات ال تدة؛ و ع ذلك ،ال وجد إطار واضم و تسم

ل لدفع ﻗد ا بت ز ز القدرة على الصمممممم ود ن ال فهوم إلى الب جة ال تكا لة والنتائ القابلة للقياس .وال يزال التداخل بين
سياسات الب ا

المتعلقة بالعمل اإلنسان واالستعدا لحاالت الطوارئ وتل المتعلقة بال انﺐ اإلنما

من عمله وا تسوية،

مما يترك نهج "عدم اإلضتتترار" ءطريقة العمل المستتتت دمة ف أوضتتتا اليزا بدال من المعال ة المباشتتترة ألستتتبا الضتتتعف
المستمرة .وف غيا استراتي ية واضحة على المستوى المؤسس فيما يتعلق بالقدرة على الصمو  ،وضعت المكاتﺐ القطرية
الت تتوفر ف بلدانها استتتراتي يات وطيية أو هياءل إ ارية وطيية تدعم القدرة على الصتتمو  ،برامج متكاملة متعد ة الستتيوات
ومتعد ة الشرءاء لهذه القدرة ،ءما هو الحال ف غواتيماال ومالوي واليي ر.
-17

وتوف الخطط االست اتيجية القط ة نصة جيدة حت لة لب جة القدرة على الص ود .وهناك فر ة ءبيرة لتضميا الترﮐيز
علﯽ الق رة علﯽ ال مو علﯽ المستوى القطري علﯽ أساس التحليل الشامل للحالة ف البل والذي ينعﮐس ف االستتتتتتعراض
االستراتي

ألنشتتطة القضتتاء على ال و ف

ل البلد .وتمكن عملية االستتتعراض االستتتراتي

الب ا

من تحديد الف وات

المو و ة ف إطار الستتياستتات الوطيية والبرامج الوطيية ومن راستتة قدرات التيفيذ لدى المؤستتستتات الحكومية والشتترءاء غير
الحكوميين على المستتتتويين الوطي والمحل  .ويمكن أا يؤ ي تيفيذ الستتتياستتتات ال ا تتتة بال طط االستتتتراتي ية القطرية إلى
تعزيز الروابط بين الم ساعدة اإلن سانية واإلنما ية وتي سير االنتقال إلى برامج اإلنعاش وبياء القدرة على ال صمو  ،وخا ة ف
األزمات الممتدة.
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وقد أﻃلق استعراض اإلﻃار المال ( )9وستتيلة تتمثل ف "وض عالمات على م االت الترءيز" لتوضيح مواءمة التمويل الذي
تقدمه ال هات المانحة م الحصتتتتتتتا ل االستراتي ية لل طط االستتتتتتتراتي ية القطرية .وعالمات م االت الترءيز الثالث ه
االستتت ابة لمزمات ،وبياء القدرة على الصتتمو  ،واألستتبا ال ذرية .ويوضتتح الشتتكل  3توزي هذه العالمات على الميزانيات
المقابلة القا مة على االحتيا ات ف م تلف المكاتﺐ اإلقليمية .وف حالة بياء القدرة على الصتتتتتمو  ،يفوق عد العالمات بكثير
م صصات الميزانية.
الشكل  :3إج ال عدد ع ات الحصائل سب جال الت يز وال نطقة
و يزا ية التخطيط القائ ة على اال تياجات( 2018 ،ع = )76
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حسا عالمات حصا ل بياء القدرة على الصمو
ميزانية االست ابة لمزمات استيا اً إلى االحتيا ات
ميزانية األسبا ال ذرية استيا اً إلى االحتيا ات

اءار

القاهرة

بانكوك

حسا عالمات حصا ل االست ابة لمزمات
حسا عالمات حصا ل األسبا ال ذرية
ميزانية بياء القدرة على الصمو استيا اً إلى االحتيا ات

يشتتمل مي ال طط االستتتراتي ية القطرية اليشتتطة ف عام  2018والت تتوفر عيها ف قاعدة البيانات أرقام الت طيط القا مة على االحتيا ات ،باستتتثياء خطة ترءيا
ال ار ة عن نطاق الشكل (م مو ال طط .)76
المصدر :ميصة الب ا

لإلبال عن خارطة الطريق المتكاملة .التقرير التفصيل ل طة مشرو ميزانية الحافظة القطرية.

ال قدة  :3التوجيهات
-19

لم جد ف

التقييم أي دليل على وجود توجيهات صممممم حة تدعم ع ل الب ا

لت ز ز القدرة على الصممممم ود .وهياك ف وة

معيية ف الدعم التقي لتحديد نقاط الدخول أو ال روج ألعمال القدرة على الصتتتتتتمو بعد إن از االستتتتتتتعراض اإلستتتتتتتراتي
ألن شطة الق ضاء على ال و أو اال ست ابة لحالة طوارئ من الم ستوى  .3ويَبرز اليهج الثالث األبعا ( )10ء اة لربط التقييمات
بتصتتتميمات البرامج المتكاملة ابتداء من المستتتتوى الوطي وحتى مستتتتوى الم تم المحل ؛ ويشتتتار إلى هذا اليهج ف ءل من
سيا ست اال ستعدا لحاالت الطوارئ والقدرة على ال صمو  ،م أنه لم يتم الترويج له أو تبييه ب شكل مت سق يت اوز فريق تقديم
المساعدة الغذا ية مقابل إنشاء األ ول.
-20

وتشممممممجع توجيهات خارطة الط

ال تكا لة على تكا ل أ ب بين الب ا  ،ولكن التوجيهات التقنية وال ت لقة بال ليات

تحتاج إلى ز د ن التحد د .وم أا العديد من الوثا ق التو يهية تشتتتتير إلى "البرم ة المتكاملة" ،فإنه ال يو د لدى الب ا
تعريف محد لهذه البرم ة وهو ال يقدم إال ما ندر من اليصا ح العملية حول ءيفية تيفيذها .بل إا هياك قدرا أقل من التو يهات

(.WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1 )9
( )10يت لف اليهج الثالث األبعا الذي ي خذ به البرنامج من تحليل السياق المتكامل على المستوى الوطي  ،وبرم ة سبل العيش الموسمية على المستوى وا الوطي ،
والت طيط الم تمع التشارء على مستوى الم تمعات المحلية.
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فيما يتعلق باألنظمة الداخلية الالزمة ل عل التكامل ممكيا .ويفقد االستتتتتتت دام المرءزي لم وات ،مثل طريقة "( 3Wمن يفعل
ما ا وأين؟") ،فا دتها عيدما يترا

إلحاح الكارثة وتعو الميظمات إلى نظم الموازنة والت طيط ال ا تتتتتة بها ،والت غالبا ما

تتعارض فيما بييها.
-21

و ُنظ إلى الدعم التقن للقدرة على الص م ود ال ي قد ه ال سممتشممارون اإلﻗلي يون على أ ه فيد ،وهناك طلب على التوسممع
فيه .ويعمل المستشاروا اإلقليميوا ف م موعة من البيئات وي ﺐ أا يكونوا قا رين على التعامل م السياق وتو يل الدعم
وهانستتتتبر و اءار ،لكن

الذي يقدمونه من أ ل القدرة على الصتتتتمو  .وهياك أمثلة يدة على ل ف المكتبين اإلقليميين ف

طلﺐ المكاتﺐ القطرية للزيارات التقيية يت اوز القدرة المتوفرة لدى مي المكاتﺐ اإلقليمية على توفيرها.
ال قدة  :4النظم
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إن يل الب ا

إلى ال ل "ال ن زل" قيد ﻗدرته على اتباع النه ال تكا ل ال زم لت ز ز القدرة على الصمممممم ود .وم أا

وح ة سبل العيش والقدرة على الصمو رو ت للقدرة علﯽ ال مو ﮐموضو شامل عريض ،فق و

فريق التقييم أا تعزيز

الق رة علﯽ ال مو غالبا ما ﮐاا يعتبر مبا رة لتقديم المستتتتتتاعدة الغذا ية مقابل إنشتتتتتتاء األ تتتتتتول .وتشتتتتتت
االستتتتتراتي ية القطرية على المزيد من التكامل ولكن االعتبارات العملية تظل عا قا ،بما ف

ل القدرة على الشتتتتراءة بشتتتتكل

فعال .ويو د تكامل أءثر تطورا ف مشتتاري محد ة للقدرة على الصتتمو  ،مثل مبا رة الب ا
لميطقة الستتاحل ( ،)11()G5والت يشتت

الب ا

عملية ال طط

ال ا تتة بالم موعة ال ماستتية

من خاللها التكامل م الشتترءاء ال ار يين على أستتاس نقاط القوة المقارنة

والمتطلبات الحالية والمتوقعة ف ءل بيئة.
-23

واإلطار ال ال للب ا

آخ ف الوﻗت ال اهن ف اال تقال حو هيكل زدوج للتخطيط سمممتند إلى اال تياجات وإلى ال وارد،

ا كن أن فيد ف بناء القدرة على الصمممممم ود عند ا ت اله .إا قدرة ال طة االستتتتتتتراتي ية القطرية الواحدة على األخذ
بميظورين تسمح بمرونة أءبر ف التمويل ءما تسلط "خط رؤية" حا على الف وات بين االحتيا ات والموار  .وتتمت ال طط
االستراتي ية القطرية بالقدرة على عم الصمو المعزز من خالل است دام نهج قا مة على االحتيا ات ف أنشطة اإلغاثة (ف
م ال الترءيز ال ا ين باالست ابة لمزمات والقدرة على الصمو ) ونهج قا مة على الموار ف األنشطة اإلنما ية (ف م ال
الترءيز ال اص باألسبا ال ذرية).
ال قدة  :5الب ا
-24

دعم الب ا

ج وعة ن التدخ ت الت تسمممهم ف

ختلع ﻗدرات الصممم ود .وقد قام الب ا

بتوستتتي نطاق ما يقدمه من

عم ف م ال القدرة على الصمو من خالل ت ربة نهج ديدة من قبيل مبا رة الصمو الريف  .ويبين ال دول  1أا التدخالت
األساسية للب ا

(وضعت تحتها خطوط) لديها القدرة على اإلسهام ف

مي قدرات الصمو األرب  ،ولكن بصفة خا ة ف

القدرات االستباقية للم تمعات واألسر واألفرا والحكومات الوطيية .على أا إمكانية تعزيز القدرة على الصمو لم تتحقق بعد
بالكامل.
-25

الب ا

الت تسممتخدم " ه التقارل" ،كن ع ل الكثي لت ز ز التآزر بين التدخ ت

وف

ين أ ه توجد أ ثلة على ب ا

الت

دع ها الب ا  .ولدى اليهج الثالث األبعا القدرة على تعزيز التآزر ألنه يبدأ بتحليل متكامل للستتتتتتياق مدعوم بتحليل

هشاشة األوضا ورسم خرا طها ،وهو يوطد البيانات الموسمية المرتبطة ب سبل العيش بهد
يمكن الم تمعات المحلية من االتفاق على االستتهدا

إرشا خيارات البرم ة ومن ثم

واختيار التدخالت بطريقة تشتارءية .ءما يشت

هذا اليهج الب ا

على

تحديد برامج الشتتترءاء ،ال ستتتيما البرامج الحكومية ،الت يعتبر فيها تقديم المستتتاعدة الغذا ية مقابل إنشتتتاء األ تتتول المستتتاهمة
الر يسية للب ا  ،وإا لم تكن بالضرورة المساهمة الوحيدة.

( )11تمثل الم موعة ال ماسية لميطقة الساحل ( )G5إطارا مؤسسيا لتيسيق التعاوا اإلقليم ف السياسات اإلنما ية والشؤوا األميية ف غر أفريقيا .انظرWFP :
West Africa, Scaling up for resilient individuals, communities, and systems in the Sahel: Operational Reference Note
(أءتوبر/تشرين األول .)2018
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الجدول  .1أ ثلة على تدخ ت الب ا

-26

وتتوف لدا الب ا

لت ز ز القدرات ال ت لقة بالص ود

ا دوات الب ا جية لدعم "ت تيب تدرج"

ل لا شممممممطة سممممممهل الخ وج ن الفق ال دﻗع .تعتبر

التحويالت غير المشتتتتروطة نقطة خول فريدة لتوفير االحتيا ات الغذا ية الفورية ألشتتتتد الياس فقرا ويمكن استتتتت دامها لربط
الياس بترتيﺐ متدرج مرحل لمنشتتتتتتطة يستتتتتتهل الت رج من الفقر المدق  .ومن الممكن أا يؤ ي استتتتتتت دام الب ا

المتزايد

للتحويالت اليقدية إلى تمكين زيا ة التكيف م الصتتتتتتدمات واإل ها ات ،ولكن هياك حا ة إلى االهتمام بعيصتتتتتتري التصتتتتتتميم
واالستتتهدا

ف البرامج الت تستتت دم التحويالت اليقدية .ويمكن العمل م المزارعين أ تتحا الحيازات الصتتغيرة الب ا

من عم اليشتتاط الر يستت لكستتﺐ العيش ف البلداا الت يعمل فيها ،ولكيه يتطلﺐ و و خطط طوارئ لالستتت ابة للصتتدمات،
مثل مبا رة الصمو الريف  ،واالهتمام الوثيق من أ ل ضماا عدم استبعا أفقر أ حا الحيازات الصغيرة عيد التشديد على
اإلنتاج أو المبيعات أو اليتا ج المرتبطة بالسوق.
-27

ال تنا سب طاق تدخ ت الب ا
العديد من تدخالت الب ا

الحال جيدا ع

اك أو هج ة ا شخاﺹ ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  .ويهد

إلى بياء القدرة على الصتتمو ف مياطق ريفية محد ة ولدى م موعات ستتكانية غير متيقلة وخالية

من اليزاعات اليشتتتتطة .وتهد

المستتتتاعدة التقيية الت يقدمها الب ا

خارج إطار االستتتتت ابة لحاالت الطوارئ إلى تحستتتتين

أ زاء من البيئة التمكييية ،مما يمكن أا يعط الستتتتتكاا القدرة على الحصتتتتتول على المستتتتتاعدة اال تماعية أو الو تتتتتول إلى
األستتتتتتواق أو إلى خدمات أخرى تقدمها األمم المتحدة أييما ءانوا اخل الحدو الوطيية .ويمكن لبعض هذه التدخالت ،مثل
التوزيعات المرتبطة بالدعم اليفستتتت اال تماع لمشتتتت اص المشتتتتر ين اخليا ،أا تستتتتتهد
يوا هوا
-28

على و ه التحديد الستتتتكاا الذين

دمة اله رة القسرية.

تحتاج بادرات تقد م ال سمماعدة الغ ائية قابل إ شمماء ا صممول ز دا ن الوﻗت لتحقي
الصمممم ود .ويمكن للمستتتتاعدة الغذا ية أا تمي الياس من الوقو ف انعدام األمن الغذا

صممائلها ال ت لقة ببناء القدرة على
والتغذوي ف حاالت اليقف الدوري.

ومن شتتت ا إنشتتتاء األ تتتول أا يقلل أو أا يزيل خطر الصتتتدمات الطبيعية وأا يوفر المهارات والعالقات الالزمة للتعامل م
الصتتدمات عيد حدوثها .وقد تبين أا المستتاعدة الغذا ية مقابل إنشتتاء األ تتول تتستتم بفعالية أءبر ف تش ت ي الم تمعات المحلية
على االحتفاظ ب

تتتتتتول واحدة توفر اإلغاثة الفورية من الصتتتتتتدمات القا مة ،مقارنة ب ليط األ تتتتتتول المطلوبة للحماية من

الصدمات البطيئة أو البعيدة.
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ال قدة  :6الش اء
-29

على تحسين الدعم ال ي قد ه إلى الحكو ات ن خ ل ع لية االست اض االست اتيج

ل الب ا

الجوع وهو واصمممممل تقو ة القدرات القط ة ،ا

ال ي سممممميسممممماعد على ت ز ز القدرة على الصممممم ود لاف اد وال جت ات

ال حلية ال كن ت ضمها للهشماشمة .ويمكن ليظام إ ارة قوي لممن الغذا

وستبل العيش أا يعزز تقديم الدعم إلى أءثر الياس

ضتتتعفا قبل الصتتتدمة وأثياءها وبعدها .وتعد الشتتتراءات م الحكومات أستتتاستتتية لعمل الب ا
فاعلة ،وقد أرست ال طة االستراتي ية للب ا
-30

ويو ه الب ا

شطة الق اء على

ف البلداا الت لديها حكومات

الطاب المؤسس ليهج تقوم فيه الحكومات الوطيية بدور را د.

قدرا ءبيرا من الدراية التقيية لتعزيز القدرات الحكومية ف م ال التغذية المدرستتتتية والتغذية واألمن الغذا

وسبل العيش واالستتتتعدا لحاالت الطوارئ واالست ابة لها و عم المزارعين من أ حا الحيازات الصتتتغيرة .وخالل التقييم،
حد باستمرار ور الب ا

ف تعزيز القدرة على إ راء تقييمات األمن الغذا

ءيقطة قوة لديه .غير أا فريق التقييم و د أا

اإل ارات الحكومية غالبا ما ي ري التعامل م ءل ميها على حدة ،بدال من التعامل معها بصتتتتتتورة ميستتتتتتقة بهد

تعزيز البيئة

التمكييية للقدرة على الصمو .
-31

و شممارك الب ا

بنشمماط ف الش م ا ات ،ب ا ف ذلك ع الو االت ا خ ا الت تتخ

ال سممممتهدفة الت ت ا

ن رو ا ق ا لها ،لت ز ز ﻗدرة الفئات

ن ا دام ا ن الغ ائ على الصمممم ود ،ي أن ه ه ال بادرات ال شممممت ة ال ت اع بشممممكل نهج

ا تياجات وأولو ات النسمممماء وال جال والبنات وا والد .فقد أقام البرنامج شتتتتراءات م الوءاالت الت تت ذ من روما مقرا لها
وغيرها من الوءاالت من أ ل معال ة عدم المستتتاواة بين ال يستتتين ،ولكن غالبا ما يستتتاء فهم االحتيا ات ال يستتتانية المتبايية.
ولدى الوءاالت الت تت ذ من روما مقرا لها خطة ﻃويلة األ ل ف م ال القدرة على الصتتتتتتمو  ،ولكن فريق التقييم و د أا
التيفيذ المشترك يتسم بتباين ف مستويات ال و ة وتدفعه فرص التمويل بدال من االتفاقات .وتش

بعض ال هات المانحة اآلا

إقامة شتتتتراءات للبرامج من خالل التمويل المرءزي للمبا رات المتفق عليها بين الوءاالت الت تت ذ من روما مقرا لها .وعلى
المستتتوى القطري ،تتقدم وءاالت األمم المتحدة بصتتورة مشتتترءة بطلبات تمويل أنشتتطة القدرة على الصتتمو م تحديد أوضتتح
لم وار والمستتتؤوليات .وتؤطر خطة عام  2030هذه اليهج المترابطة وتعطيها األولوية ،بما ف
األمن الغذا
-32

ل فيما يتعلق بتيفيذ تدخالت

ف البيئات الممتدة وبيئات اليزاعات.

و نظ ب ض الجهات ال ا حة إلى الب ا
به ا الدور؛ على أن ن السمممماب

باعتباره نظ ة إ سمممممما ية رائدة وهم وجهون ت و لهم حو اضممممممط ع الب ا

وا ه تحد د ا إذا ان إطار الخطط االسممممت اتيجية القط ة سمممميسمممم

بط ائ الشمممم ا ة

وتدفقات الت و ل ا ث تنوعا وال ز ة لنُه القدرة على الص م ود على ال دا الطو ل .وتالحظ ستتياستتة القدرة على الصتتمو
أا بياء القدرة على الصتتتمو يتطلﺐ مشتتتارءة هات فاعلة متعد ة ،ولكن فريق التقييم و د أا إ راءات الب ا

وممارستتتاته

المتعلقة بالشتتتتراءة غالبا ما تقيد الميظمات المحلية وميظمات الم تم المدن والميظمات غير الحكومية .ويعمل الب ا

على

تو سي شراءاته م ال هات الفاعلة ف القطا ال اص ،لكن العوامل المواتية لذل بحا ة إلى تعزيز .وف األمثلة الت ا تذ
فيها البرنامج تمويال م صتتتصتتتا للقدرة على الصمو  ،حد بوضتتتوح وره فيما يتعلق بإ راءات الشرءاء اآلخرين ف ميطقة
غرافية معيية ،ءما ف مبا رة الصمو الريف أو ف المبا رة ال ا ة بم موعة بلداا الساحل ال مسة ( .)G5ويدعم ل ما
لدى الب ا

من برامج لسبل العيش الموسمية ونه ه إزاء "الم تم ب ءمله".

ال قدة  :7ال ا لون
-33

لدا ال كاتب القط ة وظفون ذوو خب ة و تفا ون؛ و ع ذلك ،وبوجود اسممممممتثناءات لحوظة ،هناك اجة إلى توسمممممميع
ج وعة ال هارات ال تا ة .إا االحتفاظ بموظف لو ستتتتتيات ممتازين أمر ضتتتتروري لقدرة الب ا

على االستتتتت ابة؛ وم

ل  ،وءما يقترح ف العقدة  1بش ت ا المفهوم ،يتطلﺐ تعزيز القدرة على الصتتمو عقلية أعم ترءز على تعزيز قدرات " يملكها
العاملوا" للتمكن من االنتقال من

تتتتورة الب ا

المتمثلة ف "توفير" القدرة على الصتتتتمو للستتتتكاا والم تمعات المحلية.

وهياك حا ة أي ضا إلى زيا ة الوع باالق صاء اال تماع وال سيا س وم اطر التدخل فيه .وف المقر ،تتوفر المهارات التقيية
لتقييم وت طيط وتصتتتميم وانﺐ عم القدرة على الصتتتمو  ،ولكيها موزعة عبر العديد من الوحدات وال يتعزز التكامل بييها ال
على مستوى الهيكل التيظيم وال ف الفلسفة المؤسسية للبرنامج.
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ال قدة  :8ال لو ات
-34

تتوف ف

تناول الب ا

ث وة ن ا دوات الت توف ظ ة ثاﻗبة لجوا ب حددة ن القدرة على الصمم ود؛ و ج ي تج ب

ج وعات ختلفة ن ا دوات ،إلى جا ب التقيي ات ال جد دة ،بهدف توفي صممممممورة أ ث شمممممم ولية لتلك ا دوات .ويتمت
الب ا

بالقدرة على فهم اآلثار الت تحدثها م موعة من الصتتتتتتدمات على األمن الغذا  .وم

ل  ،ترءز تقييمات الب ا

على مواطن الضتتتتعف بدال من قدرات الصتتتتمو  .واالستتتتتثياءاا ف هذا الم ال هما مبا رة قياس وتحليل مؤشتتتتر القدرة على
الصتتتمو  2وتحليل ستتتياق الصتتتمو  ،وقد ربهما الب ا

ولكيهما لم يحصتتتال بعد على الموافقة على المستتتتوى المؤستتتستتت .

وي ري اختبار االستتتتتتت دام المبتكر للتصتتتتتتوير الستتتتتتاتل والتيبؤ الموستتتتتتم المرتبط بمحرءات مدفوعات الت مين ،ولكن هذه
المبا رات ال تزال ف مراحلها المبكرة.
-35

و شممم ل إطار ال صمممد ال سمممسممم للب ا

ب ض ال جاالت ذات الصممملة بقياس القدرة على الصممم ود ولكنها حدودة بسمممبب

االخت فات بين ال نهجيات ال سممممتخد ة لقياس ال شمممم ات وبسممممبب ال يل إلى سمممماواة النوات بالحصممممائل .ويدرك موظفو
البرامج والر تتتد قيمة م المعلومات حول القدرة على الصتتتمو  ،لكن األ وات المؤستتتستتتية الحالية ال تمكيهم من القيام بذل
تقييم واستتتتتتت دام أنوا م تلفة من المعلومات المتعلقة بالقدرة

بشتتتتتتكل ميظم أو فعال .ويمكن للمكاتﺐ القطرية التابعة للب ا

على الصمو  ،ولكيها توا ه عوا ق تتعلق باألطر الزميية والتوحيد والقدرة والتكلفة.
االستنتاجات
-36

يقدم هذا القستتم ر و ا على أستتئلة التقييم األ تتلية عن طريق استتت الص استتتيتا ات عريضتتة و روس عامة بش ت ا أهمية نهج
الب ا

إزاء تعزيز القدرة على الصمو وحالة هذا اليهج وو هته الممكية ف المستقبل.

أه ية ساه ات الب ا
-37

ف ت ز ز القدرة على الص ود

و د فريق التقييم أا الب ا

بذل هو ا متضافرة ومقصو ة لإلسهام ف تعزيز القدرة على الصمو  ،واضطل بم موعة من

أعمال السياسات والبرامج والتقييم على مدى العقد الماض بهد
الحا ة إلى التدخالت اإلنستتانية المتكررة .وقد ان رط الب ا

تحسين قدرات الياس على التعامل م الصدمات والحد من

بصتتورة ها فة ف مفهوم القدرة على الصتتمو واليهج ال ا تتة

به ف سياق معال ته آلثار ل المفهوم وتل اليهج باليسبة لعمله.
-38

وم

ل  ،فإا هذا العمل لم ييعكس بالكامل بعد ف اندفا متضتتتتافر من انﺐ قيا ة الب ا

الصتتتتتمو والكيفية الت يمكن للب ا

لتطوير فهم مشتتتتترك للقدرة على

أا يعزز تل القدرة باستتتتتتمرار من أ ل تحستتتتتين األمن الغذا  .لذل  ،تبين أا ر ة
مي أنحاء الميظمة .فف قلة من الوحدات والمكاتﺐ اإلقليمية والمكاتﺐ القطرية

تطبيق هذا المفهوم متغيرة رأستتتتتتيا وأفقيا ف

يعتبر تعزز القدرة على الصتتتمو من األمور الحتمية وي ري العمل على وضتتت نهج إزاء خطة التدخالت وتيفيذها ور تتتدها؛
األخرى ،يصتتتتعﺐ على الموظفين تبيُّن الفرق بين تدخالت القدرة على الصتتتتمو

ولكن ف العديد من وحدات ومكاتﺐ الب ا

وتدخالت اليقطة الوحيدة ف سياق الوقاية من الكوارث وسبل العيش.
-39

ويمثل ضتتعف الوع بستتوء التكيف الف وة األشتتد خطورة ف الفهم ،ولكن يمكن معال ته بستترعة من خالل ل وء الب ا

إلى

مبا ئ "عدم اإلضرار" .وهذا من ش نه أا يغط الف وات المعرفية األخرى من خالل زيا ة الترءيز على الوسا ل الت ي تار
بها الياس بين م موعة من ال دمات والمعلومات واأل تتتول ال ا تتتة بهم ،وعلى ستتتبل استتتتفا تهم ميها ،و ل من أ ل حماية
ستتبل عيشتتهم من اإل ها ات والصتتدمات الت ال تعد وال تحصتتى .وقد يي م عن هذا التشتتديد أيضتتا مزيد من االهتمام باألستتبا
ال ذرية السياسية واال تماعية الستمرار الضعف .وهذه مسا ل يلعﺐ فيها شرءاء الب ا
الحكوميين ورا أءثر نشاطا ،لكن الب ا

من الم تم المدن والشرءاء غير

بحا ة إلى موقف واضح بش نها من أ ل ضماا و ة البرامج.

الت تيبات التنظي ية لدعم ب جة القدرة على الص ود
-40

اإلطار االستراتي

للب ا

ف طريقه لك يصبح أءثر مالءمة لليهج الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمو  .وترءز عملية

ال طط االستتتتراتي ية القطرية بشتتتكل أءبر على الستتتياق ،واألولويات الحكومية ،ونهج "الم تم ب ءمله" والبرم ة المتكاملة،
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وءلها تعزز من أهمية برامج الب ا

ل  ،وعلى الرغم من تصتتييف بياء القدرة

باليستتبة للستتكاا المعرضتتين للصتتدمات .وم

على الصتتتمو ءعالمة م ال للترءيز ،فإا "عدستتتة القدرة على الصتتتمو " الواضتتتحة لم تطبق بعد على تصتتتميم وتيفيذ ال طط
ل إلى حد ءبير إلى االفتقار لتو يهات واضتتتحة و تتتريحة تقو الموظفين من تعريف القدرة

االستتتتراتي ية القطرية .وير

على الصتتتمو إلى تحليل نقاط الدخول وال روج الت يمكن أا تتب عملية االستتتتعراض االستتتتراتي

ألنشتتتطة القضتتتاء على

ال و أو االست ابة لحاالت الطوارئ.
-41

وتحد ال وانﺐ التشتتتتتتغيلية أيضتتتتتتتا من تطبيق نهج القدرة على الصتتتتتتمو  .وبالرغم من و و ترءيز أءبر اآلا على البرم ة
المتكاملة ،فإا ميل الب ا

إلى العمل "الميعزل" استتتتتتتمر إلى ما هو أبعد من األخذ ب ارطة الطريق المتكاملة وهو يحد من

البرم ة والتعلم الداخل  .وم بعض االستتتتتتتثياءات الملحوظة ،فإا نطاق تدخالت الب ا

– بدءا من استتتتتتتقرار التغذية ف

حاالت الطوارئ والتحويالت غير المشتتتروطة وإنشتتتاء األ تتتول إلى وضتتت نما ج تغير المياخ واالستتتت ابات المتعلقة باألمن
– نا را ما تتالقى بصورة يمكن أا تساعد م موعة ما من السكاا على التقدم من انعدام األمن الغذا

الغذا

إلى القدرة على

الصتتتتتتمو  .وترتبط أ وات من قبيل اليهج الثالث األبعا الذي يمكن أا يستتتتتتاعد ف ترتيﺐ التدخالت وربطها ببيئات معيية،
بالتدخالت المحد ة ،وه ال تستتتتتتت دم بشتتتتتتكل ءامل .وعلى و ه ال صتتتتتتوص ،فإا تحقيق الطموح المتمثل ف التغلﺐ على
األوضتتا الهيكلية الت تحد من المشتتارءة اال تماعية والستتياستتية واالقتصتتا ية لليستتاء والبيات ،على اليحو المحد ف ستتياستتة
المساواة بين ال يسين ،يتطلﺐ مشارءة ملتزمة من الوحدات واألفرقة ف الب ا
الش ا ة ن أجل تحقي
-42

وستتت الب ا

صائل أف ل ف

ب ءمله.

جال القدرة على الص ود

نطاق شتتتراءاته لتقديم المزيد من الدعم األءثر شتتتموال من أ ل القدرة على الصتتتمو  .وأ بحت الشتتتراﮐات م

الحﮐومات ات أهمية محورية ف هذا العمل ما خالل عملية ال طط االستتتراتي ية القطرية ،وما المتوق أا تستتهم ف تعزيز
نظم الحوﮐمة القوية الت يمﮐا أا تحدث زيا ة هامة ف مستوى ال عم المق م لمشتتتتت اص األﮐثر ضعفا قبل ال

مة وأثناءها

وبع ها.
-43

ولم يقترا التعاوا بين الوءاالت الت تت ذ من روما مقرا لها بشتتتتتت ا القدرة على الصتتتتتتمو على مستتتتتتتوى المقر بااللتزامات
على تعاوا أءبر بهد

الطويلة األ ل المطلوبة ،م أا بعض ال هات المانحة تشتتت

اإلنستتتتانية لمزمات المتكررة .وت َعتبر هات مانحة أخرى أا مهمة الب ا

الحد من الحا ة إلى تمويل االستتتت ابات

تكمن ف المقام األول ف االستتتتت ابة اإلنستتتتانية،

وال تتوق بالتال حصا ل تتعلق بتعزيز القدرة على الصمو .
-44

وإ ا ءاا ل هذه العالقات وغيرها من عالقات العمل (م الحكومات الوطيية وميظمات الم تم المدن والقطا ال اص) أا
تتطور بحيث تت طى الصتتتتتتعوبات اإل ارية الت تعيقها ف الوقت الراهن ،فإنه ييبغ أا يتمكن الب ا
ف

من تحديد نقاط القوة

وره ،وحدو هذا الدور ،وأا يعزز القدرة على الصتتمو بصتتورة أءثر ءفاءة وفعالية بو تتفها مستتاهمة ف تحقيق القضتتاء

على ال و .
ظم لتتبع التقدم حو تحقي
-45

صائل القدرة على الص ود

ال يزال اإلبال المؤسس للب ا

عن القدرة على الصمو ضعيفا ألا البرامج األساسية لم تدمج بعد بطرق ت لق "حصيلة"

قدرة على الصمو متماسكة ،ءما أا مؤشرات الر د المست دمة مصممة لتتب نواتج التدخالت الميفصلة.
-46

ويمكن است دام قدرة التقييم لدى الب ا

لدعم اال ستهدا

وتحديد الصدمات ف الميظمة ءلها .وي ري الب ا

حاليا اختبارا

للتقييمات يرءز على قياس التحسييات ف قدرات الصمو باإلضافة إلى قياس خصا ف الضعف ،وهو ييظر بشكل متزايد ف
طرق تطوير فهم الصتتتتتالت بين الصتتتتتدمات واالستتتتتت ابات الت تطرأ ف اليظام اال تماع أو الستتتتتياستتتتت أو اإليكولو

أو

االقتصا ي.
-47

وإا الب ا

غير م هز حاليا لك يعرض بوضوح السبل الت تمكن من تعزيز القدرة على الصمو ف سياق معين ،وما ه

مستتتتتتاهمته ف تعزيز القدرة على الصتتتتتتمو  ،وما ه األ وار الت يمكن أا تؤ يها ال هات الفاعلة األخرى ،وما ه اليتا ج
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المقصتتتتو ة ،وما ه االفتراضتتتتات الت ييبغ تتبعها أثياء العمل على تحقيق هذه اليتا ج .وو دت المكاتﺐ القطرية ف البلداا
الت تيعم بظرو

إنما ية مستتتتقرة أا من األستتتهل موا تتتلة برامج القدرة على الصتتتمو الت بدأت قبل خططها اإلستتتتراتي ية

القطرية ،ولكن هياك الكثير من الغموض بشتتت ا ءيفية وضتتت العمل على القدرة على الصتتتمو ف حاالت األزمات واليزاعات
الممتدة على اليحو المحد ف ال طة االستراتي ية للب ا
-48

وي لف فريق التقييم إلى أا الب ا

(.)2021-2017

لديه األسس وااللتزام االستراتي

الرفي المستوى لدعم تعزيز القدرة على الصمو من

أ ل ت يﺐ األزمات المتكررة .وي ﺐ أا ترتكز هذه األمور على الواق التشتتغيل وأا تقابلها طلبات لتحستتين التو يه والقياس
واليظم إ ا ءاا للب ا

أا يقدم مساهمة هامة ف هذا الم ال.

التوصيات
-49

حد فريق التقييم عد ا من التو يات لمعال ة ال وانﺐ الم تلفة ألساليﺐ عمل الب ا  .ويقصد بها تعزيز قدرة الب ا
المساهمة ف ال هو الرامية إلى تعزيز قدرة األفرا واألسر والم تمعات المحلية على الصمو .

على

WFP/EB.1/2019/7-A

14

التوصيات
الشم ب كلع بوضممع اسممت اتيجية لت ز ز القدرة على الص م ود ن
التوصممية  :1إ شمماء ف
ﻗيادة شممت ك بين مُ
أجل تحقي الق اء على الجوع ،ب ئاسة ال د التنفي ي ال ساعد إلدارة خد ات ال ليات.
وييبغ أا تشمل المسؤوليات ما يل :
)1

تحديد مبا ئ واضحة لعمل الب ا بش ا تعزيز القدرة على الصمو لدى اليساء والر ال واألوال
والبيات ف موا هة الصدمات الت تعيق التقدم ف م ال األمن الغذا .

)2

تحديد مستتاهمات م تلف وحدات الب ا وشتتعبه ف تعزيز القدرة على الصتتمو ف موا هة أنوا
م تلفة من الصدمات ،بما ف ل الصدمات المياخية واالقتصا ية والسياسية ،ف سياقات م تلفة.

)3

وض استراتي ية إل راج نهج
ف المستقبل.

)4

تحديد نهج تعزيز القدرة على الصمو ف حاالت األزمات واليزا الممتدة.

-1

يعين ءل مدير من مديري شتتتتعﺐ إ ارة
خدمات العمليات واحدا من أعضتتتتتتتاء
الفريق.

ريحة لتعزيز القدرة على الصمو ف ال طط االستراتي ية القطرية

)5

تحديد نهج تعزيز القدرة علﯽ ال مو ف األوضا المت ثرة بال

)6

استتتتعراض األنشتتتطة وفقا إلمكانيات القدرة على الصتتتمو الت يقصتتتد من تل األنشتتتطة أا تدعمها،
وربطها برسم خرا ط الشراءات.

)7

إ راء استتتعراض اخل وتوليف المعار الحالية بش ت ا نهج الب ا إزاء تيفيذ البرامج الت تستتهم
ف تعزيز القدرة على الصتتتمو  ،وبشتتت ا الدروس المستتتتفا ة ف هذا الم ال ،بما ف ل العمل على
نظم الحماية اال تماعية الت تست يﺐ للصدمات.

ييبغ أا تتضمن م موعة األسئلة المفتوحة الت تش
يل :

المكاتﺐ القطرية على اعتما نهج القدرة على الصمو ما

▪

الذين ييبغ للب ا

▪

ما ه أنوا الصتتتتتدمات الت ي ﺐ بياء القدرة على الصتتتتتمو ف موا هتها ( تتتتتدمات اقتصتتتتتا ية،
سياسية ،مياخية)؟

▪

ءيف ستتعزز القدرة على الصمو – من خالل أي خليط من األ ول واليظم اإل ارية أو اال تماعية
أو اإليكولو ية أو التكيولو ية أو اال تماعية أو المتعلقة بالرفاه أو باألغذية أو باألسواق؟

اإلسهام ف تعزيز قدراتهم على الصمو (حسﺐ ال يس والفئة العمرية)؟

ما ه القدرات الت يمكن أا يدعمها الب ا

▪

ءيف ترتبط مستتتتتتتاهمة الب ا
الحكومية؟

▪

ما ه اليتا ج المتوقعة المتعلقة باألمن الغذا

على أفضل و ه؟

بتل الت تقدمها ال هات الفاعلة األخرى ،بما ف
والتغذية؟

•

عقتتتتد أول ا تمتتتتا للفريق بحلول 30
يونيو/حزيراا .2019

•

ستتتتتتعقد ا تماعات الفريق ءل شتتتتتهرين
حتى يتم تيفيذ اليتا ج الميشتتتتو ة أو حتى
يستتتتتتتمبر/ءتتانوا األول ( 2020أيهمتتا
أقر ).

مات المناخية المتﮐررة والمتفاقمة.

التوصية  :2د الق ا ا ال ت لقة بال ساواة بين الجن سين والت كين والقدرة على الص ود ف توجيهات ب شأن
ال تكا لة لل كاتب القط ة
شطة الق اء على الجوع وف خارطة الط
ع لية االست اض االست اتيج

▪

المدير التيفيذي المساعد ،إ ارة خدمات العمليات

•

تشتتكيل فريق قيا ة القدرة على الصتتمو
بحلول يونيو/حزيراا .2019

ل الكيانات

فريق خارطة الطريق المتكاملة وشتتتتتتتعبة التيستتتتتتتيق
االستراتي والدعم.

ف غضتتتتتتتوا األشتتتتتتتهر الستتتتتتتتتتتة المقبلتتتة – بحلول
يونيو/حزيراا .2019

WFP/EB.1/2019/7-A

15

التوصيات
التوصية  :3تقو ة القاعدة ال الية وﻗاعدة الش ا ات لل بادرات ال ت لقة بت ز ز القدرة على الص ود
)1

تحديد األموال األولية ل م بيانات خط األستتاس وللت طيط لمبا رات القدرة على الصتتمو المتكاملة.
ويمكن توفير التمويل من خالل يا يق غير م صصة ،مثل يدوق االنتقال المقترح لعام .2030

)2

وضتتتت استتتتتراتي ية لتعبئة األموال من أ ل تقديم التمويل الطويل األ ل للمبا رات ال ا تتتتة بتعزيز
القدرة على الصتتمو  ،بما ف ل من خالل نوافذ التمويل المواضتتيعية (مثل نوافذ تمويل القدرة على
الصتتتتتتتمو ف موا هة المياخ) والعمل م القطا ال اص (على ستتتتتتتبيل المثال ،فيما يتعلق ب وات
الت مين).

)3

تيقيح نمو ج خطة عمل الشتتتتتراءات من أ ل مج "ميظور القدرة على الصتتتتتمو " م تحديد األ وار
الواضحة للشرءاء الحكوميين وغير الحكوميين.

التوصية  :4باالستناد إلى االست اتيجية ال وضوعة (التوصية  ،)1التكليع بإج اء دراسة للقوا ال ا لة لتقييم
الت د ت ا فقية وال أسية ال ز ة ل ان جاح وظف الب ا ف الوفاء بااللتزا ات الت ت ز على القدرة
على الص ود
ستبحث الدراسة طرق القيام بما يل :
▪

تشتتتت ي إنشتتتتاء أفرقة متكاملة لتحل محل نهج العمل "عزلة" ف المكاتﺐ القطرية والمكاتﺐ اإلقليمية
ووحدات المقر ،وتعيين ال قا ة الذين ستتتتتتتيقو وا األفرقة نيابة عن م تلف الوحدات الممثلة ف ءل
فريق ،وسيكوا هؤالء مسؤولين أمام ءبار المديرين؛

▪

استتتتتتتيا ا إلى نمو ج للتمويل المستتتتتتتدام ،زيا ة توافر موظف المقر وموظف المكاتﺐ اإلقليمية لتقديم
الدعم التقي المستمر للمكاتﺐ القطرية ،بما ف ل من خالل انتدا الموظفين؛

▪

ف المقر ،الحفاظ على القدرات المت صتتصتتة لتطوير وتيظيم األستتاليﺐ التقيية واإلرشتتا ات المياستتبة
إل ما ها ف البرامج المتكاملة؛

▪

المطابقة بين المالمح الوظيفية والمهارات وشتتتتتتتروط التعاقد وبين االحتيا ات ،م مراعاة الطاب
الطويل األ ل للعمل المتعلق بالقدرة على الصمو ؛

▪

وض قا مة بالمالمح الوظيفية "غير التقليدية" المفيدة لبرم ة القدرة على الصمو ؛

▪

اليظر ف إضافة مؤشر لتقييم أ اء الموظفين ف عملهم ء زء من فريق متكامل.

شتتتتعبة الشتتتتراءات م الحكومات ول ية ت صتتتتيف
الموار االستراتي ية.

شتتتعبة الستتتياستتتات والبرامج بدعم من شتتتعبة الموار
البشرية

بحلول نهاية عام .2019

بحلول فبراير/شباط .2020
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التوصيات
التوصمممية  :5تو يد بيا ات ﻗياس ا داء ال سمممتقاة ن ال بادرات ال ت لقة بالقدرة على الصممم ود إلعداد التقار
ال سسية وتقاس ها ع الش اء الوطنيين

شعبة إ ارة األ اء والر د وشعبة ابتكار السياسات
والبرامج.

بحلول نهاية عام .2019

وض إطار لتتب اليتا ج متوافق م إطار اليتا ج المؤسسية:
▪

إ راج معلومات عن الم ساهمات والح صا ل المتعلقة بالقدرة على ال صمو  ،بما ف ل االفتراضتات
األساسية ،الت يتوق الب ا وشرءاؤه رؤيتها ف الم موعات المعرضة للصدمات.

▪

وض ت نظام ر ات م معة أو مفهرستتة تصتتﺐ ف إطار اليتا ج المؤستتستتية ،ويتضتتمن و تتفا ستتياقيا
للت ثيرات ال ار ية والداخلية على اليتا ج.

وييبغ للمكتﺐ القطرية أا تيظر ف قياس االختالفات ف حصتتتتتتا ل الق رة علﯽ ال مو باستخ ام تحليل القياس
االقت ا ي المخ ص ،من قبيل قياس وتحليل مؤشتتتتتر الق رة علﯽ ال مو  ،2وضتتتتتماا إمكانية إ راء العمليات
التحليلية ستتتتيويا .ويمكن للر تتتتد الروتيي أا يعمل ء يار أخف وأقل تكلفة لتستتتتهيل التعلم واإلبال بشتتتتكل أءثر
انتظاما مما ف حال قياس قدرات الصمو على نطاق ءبير .على أا هذه التو ية ال ت دي إال عيدما يقدم البرنامج
على تدخالت متضتتتتافرة إلنشتتتتاء حصتتتتا ل القدرة على الصتتتتمو  .وف الحاالت الت تظل فيها التدخالت ميفصتتتتلة
وميفر ة ،ييبغ للب ا أا ييظر ف موا لة است دام المؤشرات القا مة على الميظورات (الت أ خل العمل بها
ف إطار اليتا ج المؤسسية) لالنتقال إلى ما هو أبعد من ر د مستوى اليواتج للو ول إلى فهم أفضل للسبل ات
ت عل التدخالت تساعد أو تعرقل قدرة السكاا على السع لتحقيق األمن الغذا .
التوصمممية  :6ت ز ز ﻗدرة و دات ال ق وال كاتب اإلﻗلي ية على ج ع و قار ة وتحليل ال لو ات عن الصمممد ات
ال تغا ة ال اب ة للحدود وال حلية ﻗبل دوثها
وهذا يشمل ما يل :
▪

التوستتتتت ف استتتتتت دام اليمذ ة المياخية وربطها بالمعلومات الحالية المستتتتتتقاة من البيانات الستتتتتوقية
واإليكولو ية الزراعية والسكانية (يمكن أا تشمل فئات أخرى من قبيل بيانات ان فاض التحويالت)؛

▪

استتتتعراض نظم المعلومات لدى الب ا بهد تعزيز الروابط بين م تلف قواعد البيانات ،وبالتال
توسي قاعدة األ لة ال ا ة ببرم ة القدرة على الصمو ؛

▪

تقديم الدعم للهيئات اإلقليمية ف م ال ربط وفهم اآلثار المتعلقة باألمن الغذا  ،وف م ال استتتت دام
البيانات؛

▪

االستتتتمرار ف اختبار وظا ف "التحري " الت أ خلها الت مين المستتتتيد إلى األرقام القياستتتية (مبا رة
الصمو الريف ومبا رة القدرة اإلفريقية على تحمل الم اطر) والتمويل المستيد إلى التيبؤات لتسهيل
ات ا إ راءات مبكرة وقا مة على التوقعات ف البيئات المعرضة للصدمات.

شتتتتتعبة ابتكار الستتتتتياستتتتتات والبرامج ( ا رة التحليل
واالت اهات ،وحدة إنشتتتاء األ تتتول وستتتبل العيش،
ا رة برامج الحتتتد من م تتتاطر الميتتتاخ والكوارث،
و ا رة ستتتتتتبل العيش والقدرة على الصتتتتتتمو واليظم
الغذا ية ،والمكاتﺐ اإلقليمية).

بحلول نهاية عام .2019
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التوصيات
التوصممممممية  :7دعم توليد أدلة على أه ية تدخ ت ا ن الغ ائ والقدرة على الصمممممم ود ف النزاعات وا ز ات
ال تدة

شتتتتتعبة ابتكار الستتتتتياستتتتتات والبرامج ( ا رة التحليل
والتغذية).

البتتتتدء على الفور واإلبال بحلول فبراير/شتتتتتتتبتتتتاط
.2020

وهذا يشمل ما يل :
▪

العمل م المؤستتتتتستتتتتات البحثية والحكومات وشتتتتترءاء األمم المتحدة ،بما ف ل ال هات الت لديها
واليات للعمل ف المستتا ل ال يستتانية ،فيما يتعلق بالتكليف بإ راء البحوث والتقييمات التشتتغيلية الت
تولد التعلم واأل لة فيما يتعلق ب مدى مالءمة برامج القدرة على الصتتتتتتتمو لم تلف األفرا (اليستتتتتتتاء
والر ال واألوال والبيات) والم تمعات المحلية؛

▪

تيظيم مشاورة واسعة م المستفيدين الحاليين والسابقين من تدخالت الب ا المتعلقة باألمن الغذا
والقدرة على الصتتتتمو من أ ل تحديد الستتتتبل الت ت عل المستتتتاعدة الغذا ية والتحويالت القا مة على
اليقد وإنشاء األ ول والتدخالت األخرى تساعد هؤالء المستفيدين أو تعيقهم ف سياق استراتي ياتهم
المتعلقة بالتكيف؛

▪

ف هذا الم ال م االهتمام باستتتتتتتتراتي يات الدخول

إ راء تقييم أو استتتتتتتتعراض لتدخالت الب ا
وال روج وت ار المستفيدين.
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