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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012

الخلفية
-1

تعرض هذه الوثيقة رد إدارة الب ا

-2

وقد غطى التقييم جميع عمليات برنامج األغذية العالمي (الب ا ) في إثيوبيا في الفترة ما بين عامي  2012و .2017وقيَّم
تنسيق الب ا

على التوصيات المستمدة من تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا.

ووضعه االستراتيجي في هذا البلد ،وصنع القرار ،وأداء الحافظة ونتائجها بشكل عام.

-3

وتهدف التوصيات الثماني المستمدة من التقييم إلى توجيه التخطيط االستراتيجي.

-4

وتالحظ اإلدارة أن التقييم وجد أن الوضعععع االسعععتراتيجي للب ا مالئم ومتوائم بشعععكل وثيق مع السعععياسعععات والنظم الوطنية.
ويعترف الب ا بأن أصحاب المصلحة الخارجيين الحظوا تراجعا ً في وضوح استراتيجية الب ا في البلد ،ويوافقون على
أنه ال ينبغي السععماح بتكرار غياب قيادة المكتا القطري .وتعرب اإلدارة عن تقديرها لالسععتنتان بأن الب ا

قد اضععطلع بدور

رئيسي في الحيلولة دون أن يتحول الجفاف في الفترة  2016/2015إلى وضع كارثي ،وأنه ساعد في تجنا حدوث مجاعة في
األراضععي المنخف ععة الرعوية .ووجد التقييم أن أنشععطة الب ا

الرئيسععية كانف فعالة بشععكل عام ،ولكنها كانف مهدَّدة بسععبا

القيود التي تعانيها الموارد ،وضعف االستهداف في البرامج التي يساهم فيها الب ا  ،في حين أدت نقاط ال عف في الرصد،
واإلبالغ ،والتقييم إلى الحد من التعلم وجمع األموال .وتشعععير اإلدارة إلى التحسعععينات الرئيسعععية في كفاءة اللوجسعععتيات ،وإد ال
نظام تحديد الهوية باسعععتخدام البيانات البيومترية لالج،ين ،وتعترف بامكانية التوسعععع في اسعععتخدام التحويالت القائمة على النقد.
و سوف ت من اإلدارة ات سام عملية إعداد الخطة اال ستراتيجية القطرية باالنفتاح ل مان أن تكون ذات م صداقية لدى الحكومة
وشركاء التنمية اآل رين ،وأن تراعي وجود رؤية مشتركة بشأن دور الب ا

في المستقبل بالنسبة إلثيوبيا.

-5

وتقدِّر األمانة النتائج والتوصيات التي سوف تستنير بها عند إعداد الخطة االستراتيجية القطرية.

-6

وتوضح المصفوفة التالية اإلجراءات المخططة استجابة للتوصيات ،والجداول الزمنية لتنفيذها.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة E. Joergensen
المديرة اإلقليمية
شرق ووسط أفريقيا
بريد إلكترونيerika.joergensen@wfp.org :

السيد S. W. Omamo
المدير القطري
إثيوبيا
بريد إلكترونيstevenwere.omamo@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
التوصية  :1التوظيف واالست ار ة ف الب ا

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012

جهة التنفي

ضعععععععمان عدم تكرار حاالت عدم اسعععععععتمرار كبار المو فين التي حدثف الل الفترة
 ،2017-2012وإعطاء أولوية التعيين للو ائف العليا األسعععاسعععية ،بما يشعععمل و يفتي
التغذية والرصد والتقييم في المكتا القطري.

المكتععععا القطري بععععدعم من
المكتعععا اإلقليمي ،وشععععععععبعععة
التغذية ،وشعبة إدارة ورصد
األداء ،ومععكععتععععا الععتععقععيععيععم،
وشعبة الموارد البشرية

التوصية  :2الت كيز االست اتيج وإعداد الخطة االست اتيجية القط ة

المكتا القطري

ضععععمان إعداد طة اسععععتراتيجية قطرية متطلعة إلى الخارن كي تكون ذات مصععععداقية
لدى الحكومة والمانحين الذين يجا أن تكون لديهم نفس رؤية الب ا بشأن دوره في
المستقبل.
و من بين المسائل التي في حاجة إلى معالجة مع الحكومة والشركاء اإلنمائيين اآل رين
ما يلي:
•

الوالية المزدوجة للب ا
الطويل في إثيوبيا؛

ومجاالت ميزته النسعععععععبية ودوره المالئم على األجل

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه
موافقة.

آخ

وعد للتنفي

يوليو/تموز 2019

شععهد المكتا القطري العديد من التغييرات في القيادة العليا لفترة قصععيرة مما عطل
عمعل مو في الب اا وشعععععععركعائعه .غير أن القرارات المتعلقعة بتكليف المعديرين
القطريين تتخذ في المقر الرئيسعععي وليسعععف من ا تصعععاا المكتا القطري .وي يد
المكتا القطري التوصعععية بامكانية التنب بالتغييرات في المناصعععا اإلدارية ،وعدم
تسببها في تعطيل العمل.
ً
ويوافق المكتا القطري أي عععععععا على التوصعععععععية المتعلقة بالفجوات في الو ائف
القيادية في الفرق المعنية بالتغذية والرصععد .وكان ذلب بسععبا عدم وجود مرشععحين
مناسعععععبين من الف،ة الفنية ف .4-وفي أغسعععععطس /ب  ،2018تمكن المكتا القطري
من إيجاد مرشعععععح مناسعععععا لقيادة فريق التغذية بموجا عقد محدَّد المدة لفترة أربع
سنوات .وقد أدرجف و يفة للرصد والتقييم ضمن عملية إعادة تكليف في منتصف
العام بهدف اجتذاب مرشعععح بم هالت عالية .وقد تم بالفعل ا تيار مرشعععح للرصعععد
والتقييم عن طريق تعيين مو ف وطني رفيع المستوى و بير استشاري دولي.
موافقة.
يعترف المكتا القطري بشعععععععكل كامل بأهمية بناء مصعععععععداقية وتوافق في اآلراء
بالنسبة لكل من الخطة االستراتيجية القطرية الم قتة والخطة االستراتيجية القطرية
المقبلععة .وقععد أجريععف مشععععععععاورات على مسعععععععتويععات عععاليععة مع نظراء حكوميين،
ووزرات ،وجهات مانحة ،بصعععععععورة جماعية وثنائية على حد سعععععععواء .كما وردت
تعليقات كتابية من المانحين الرئيسعععععععيين وأ ذت في االعتبار ،وأدرجف في الوثيقة
النهائية للخطة االسععتراتيجية القطرية الم قتة .وسععيتم تكرار هذه العملية أثناء إعداد
الخطة االستراتيجية القطرية.
أ)

وتعتبر إثيوبيا من البلدان الرائدة ال تبار طريقة العمل الجديدة الخاصة باألمم
المتحععدة ،ويعتبر الب ااا الوكععالععة الرائععدة للبيععان العملي للنتععائج .وفي حين
تعتبر قوة الب ا و براته في مجال االسعععععععتجابة اإلنسعععععععانية من األمور
المعروفة بالفعل ،فان المكتا القطري يبذل جهودا ً لتسععععععليط األضععععععواء على
األنشععععطة في مجال التنمية ،بما في ذلب عمل الب ا الجاري والمخطط في
مجال سالسل اإلمداد ،والتغذية المدرسية ،ودعم سبل كسا العيش والترويج
لها ،والحماية االجتماعية ،وتقديم الدعم ألصعععععععحاب الحيازات الصعععععععغيرة
والرعويين ،وإيجاد حلول للتكيف مع تغيُّر المناخ ،وإدارة المخاطر .ويشارك
الب ا أي عععععا ً في منتديات عن التنمية ،مثل مجموعة المسعععععاعدة اإلنمائية،
وفريق العمععل المعني بععالجهععات المععانحععة والتععابع لبرنععامج شعععععععبكععات األمععان
اإلنتاجية ،بهدف تسعععليط ال عععوء بالنسعععبة للحكومة والشعععركاء اآل رين على

كانون األول/ديسعععععمبر
2019

أبريل/نيسان 2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012

جهة التنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه
قيمة الب ا  ،والمسعععععععاهمات التي يمكن أن يقدمها الب ا
النواتج والحصائل.

وأدواره؛

•

تركيز جغرافي مالئم ألنشطة الب ا

•

طرق تخفيف مخاطر الحوكمة والمسعععاءلة في تقديم المسعععاعدة الغذائية والتغذوية
في إثيوبيا ،مع التركيز بصفة اصة على منطقة صومالي؛

آخ

وعد للتنفي

على مسعععععععتوى

ب) كطريقة لتقاسعععععم عاء العمل في أنشعععععطة شعععععبكات اإلغاثة والسعععععالمة ،اتفق
الب ااا مع الحكومععة والجهععات المععانحععة على أن تكون واليععة صعععععععومععالي
اإلقليمية منطقة عملياته الرئيسية في إثيوبيا ،حيث يعتبر مس والً عن عمليات
التوزيع العام لألغذية ،وتقديم الدعم لبرنامج شبكات األمان اإلنتاجية .وتماشيا ً
مع واليته العالمية بالنسعععبة لعالن سعععوء التغذية الحاد المعتدل ،يقوم الب ا
بتنفيذ تد الت للتغذية التكميلية في المقاطعات التي تعاني من انعدام األمن
التغذوي على امتداد هذا البلد .وتخصعععص حصعععة كبيرة من الحافظة القطرية
ألنشعععععععطة دعم الالج،ين ،مع تحديد االسعععععععتهداف الجغرافي من الل مواقع
مخيمععات الالج،ين .ويقععدِّم الب ااا أي ععععععععا ً جععانب عا ً من المتطلبععات الغععذائيععة
اإلنسعععانية لألشعععخاا المشعععردين دا ليا ً (و اصعععة لعالن سعععوء التغذية الحاد
المعتدل) ،والتي تتطلا منه أن يكون مرنا ً بالنسعععععععبة لتقديم المسعععععععاعدة حيثما
يحتاجها األشخاا المشردون .وهناك مناطق تعاني من انعدام األمن الغذائي
الحاد والمزمن – والذي يربط في المقام األول بآثار تغيُّر المناخ على سعععععععبل
كسعععععا العيش – في عدة أقاليم أ رى ،حيث يمكن للب ا اسعععععتخدام درايته
في مجال دعم سبل كسا العيش والتكيُّف مع ثار تغيُّر المناخ.

ديسعععععمبر/كانون األول
2019

ن) وقد بدأ الب ا في تنفيذ هذه التوصعععععية .وتنطوي بي،ة التشعععععغيل المعقدة في
منطقة صعععومالي على تحديات اصعععة من حيث المسعععاءلة والشعععفافية .ونظراً
للنسبة الكبيرة من حوافظ الب ا القطرية الموجودة في هذا اإلقليم ،وطلبات
الجهعات المعانحعة باتخعاذ إجراء للتخفيف من المخعاطر التي تهعدد الشعععععععفعافيعة
والمسعععاءلة ،قام المكتا القطري في عام  2018بتعزيز وحدة الرصعععد التابعة
له عن طريق تحويلها إلى فريق للرصععععد والتقييم والمسععععاءلة والتعلم .ونتيجة
لذلب ،وباإلضعععععافة إلى عملية الرصعععععد التقليدية ،يقوم المكتا القطري أي عععععا ً
باسععتعراض منهجي للتوصععيات المسععتمدة من التقييمات ،وإدراجها في عمله،
وإدمان ليات الشعععكاوى والتعقيبات وعناصعععر أ رى ل عععمان أن تكون هناك
مساءلة في جميع أنشطته ،وإجراء دراسات اصة باالستهداف لالستنارة بها
في تصعععععميم البرامج ،والتوسعععععع في اسعععععتخدام إدارة المعلومات اإللكترونية،
وتعزيز قععدرات المو فين في هععذه المجععاالت .وقععد عزز المكتععا القطري
مفهوم "اللحظات االسععععععتراتيجية للتعلم والتمعن" ال سععععععيما مع ممثلي حكومة
والية صومالي اإلقليمية ،بغية تشجيع وتيسير تحديد الق ايا بأسرع ما يمكن
شحذ اإلحساس المشترك بالمس ولية عن الق ايا وحلولها .وفي أعقاب تعيين
رئيس إقليمي ،نظم الب ا مشاورة رفيعة المستوى بشأن االستراتيجية مع

ديسعععععمبر/كانون األول
2019
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه

جهة التنفي

آخ

وعد للتنفي

وحدة إدارة الكوارث في الحكومة اإلقليمية بغية التشعععععععديد على أهمية كفالة
الشفافية والمسائلة
•

مناقشعععععععات قائمة على األدلة حول التحويالت القائمة على النقد مقابل التحويالت
الغذائية والمستويات المالئمة من الفوائد.

التوصية  :3الت كيز على القدرة على الص ود
اسعععععععتخدام األعمال المتعلقة ببناء القدرة على الصعععععععمود كاطار مفاهيمي للربط بين
األهداف اإلنسعععانية واإلنمائية ومعالجة القدرة على الصعععمود لدى الم سعععسعععات الوطنية
وكذلب لدى األسر واألفراد.
وينبغي أن يشمل ذلب توفير الدعم لما يلي:
•

التخطيط للطوار واالسعععععععتجابة لها ،والقدرات الوطنية في سعععععععالسعععععععل اإلمداد
واللوجستيات؛

•

تعزيز تحليل االحتياجات اإلنسانية وتوجيه االستجابات؛

د)

المكتععا القطري بععدعم من
المكتا اإلقليمي ،وشععععععععبة
السعععععععيعععاسعععععععععات والبرامج،
وشععبة االسععتعداد للطوار
ودعم االستجابة لها

زاد المكتا القطري بدرجة كبيرة من قدرته على البرمجة القائمة على النقد،
بما في ذلب قدرته على تقديم أدلة تسعععععععتنير بها المناقشعععععععات بشعععععععأن الطرائق
المناسععبة للمسععاعدة الغذائية .وشععمل هذا العمل إنشععاء فريق يعمل على أنظمة
لدعم التحويالت القائمة على النقد ويقوده "منسععععععق للنقد" ،وتعيين أ صععععععائي
معني باألسععواق لفريق تحليل مواطن ال عععف ورسععم رائطها .ويقوم فريق
عامل معني بالنقد وتابع للمكتا القطري بتجميع المعلومات والنصعععععععائح من
وحدتي المالية وسعععلسعععلة اإلمداد لكي يسعععتنير بها تحليل القيمة مقابل المال من
أجل التد الت المقترحة القائمة على النقد .وقد أنشعععععععأ الب ا فريقا ً عامالً
إثيوبيا ً معنيا ً بالنقد يتولى رئاسعععععععته اآلن ،وي عععععععم وكاالت من األمم المتحدة،
ومنظمات غير حكومية ،وشعععععركاء حكوميين ،وهم أصعععععحاب المصعععععلحة في
التحويالت القائمة على النقد .وفي عام  ،2018بدأ المكتا القطري في دراسة
اسععتخدام المنح المتعددة األغراض ،وتقييمات االحتياجات األسععاسععية ،بما في
ذلب تحليل القيمة مقابل المال بالنسبة لفعالية طرائق التحويل المختلفة .و الل
العام الماضعععي ،اسعععتخدم نهج الرصعععد والتقييم والمسعععاءلة والتعلم في عمليات
التقييم السعععععريع ،وما بعد التوزيع ،وعملية الرصعععععد بالنسعععععبة لجميع أنشعععععطة
التحويالت القعععائمعععة على النقعععد ،وجمع معلومعععات عن األموال التي ينفقهعععا
المستفيدون ،وأداء السوق ،وحصائل التغذية ،وق ايا المساواة بين الجنسين
والحماية.

موافقة.
تعتمد القدرة على الصعععمود في إثيوبيا على توصعععيل المسعععاعدات اإلنسعععانية بطرق
تععأ ععذ في االعتبععار أوجععه القصعععععععور ،والفجوات في التنميععة ،وتوفير الععدعم
التنموي من الل النهج المراعية للمخاطر.

أ)

نظرا ً لتعرض إثيوبيا الشععديد للصععراعات والصععدمات المرتبطة بالمناخ ،فمن
المحتمل أن تظل نظم سلسلة اإلمداد تحف ضغط تنفيذ برامج المساعدة العامة
على نطاق واسع .وتعترف الحكومة والشركاء بأن بناء قدرات سلسلة اإلمداد
أمر ضععععععروري لالسععععععتجابة لحاالت الطوار بشععععععكل فعال ،ولكفاءة العمل
اإلنساني .ويستثمر المكتا القطري في نظم لسلسة اإلمداد من قبيل تلب التي
تدعم س علطة مكتا الش ع ون البحرية ،ووزارة النقل ،وشععركة النقل االتحادية.
وقد لقيف االسعععععععتثمارات في االسعععععععتعداد لحاالت الطوار ترحيبا ً كبيرا ً من

يونيو/حزيران 2020

نوفمبر/تشعععععرين الثاني
2019

يونيو/حزيران 2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه

جهة التنفي

آخ

وعد للتنفي

جععانععا الكيععانععات الوطنيععة إلدارة الكوارث ،وهي اآلن مععدرجععة في النععداءات
اإلنسععانية الوطنية باعتبارها بندا ً مكرسعا ً في الميزانية .ويسععتمر تعزيز مرافق
التخزين مع الهياكل الطويلة األجل والدائمة على حد سعععععععواء ،وف عععععععال عن
الخيارات المرنة من أجل تيسير االستجابة السريعة.
•

تحقيق التكامل بين الدعم اإلنساني وشبكات األمان والتنمية؛

ب) يقوم المكتا القطري بدور قيادي في تنسعععععيق وتسعععععهيل االبتكارات ،وإجراء
تحسعععععععينات في تقييمات االحتياجات اإلنسعععععععانية السعععععععنوية التي تتولى قيادتها
الحكومة ،والتقييمات التي يقوم بها شعععركاء متخصعععصعععون ،وعمليات اإلنذار
المبكر .ويقوم المكتا القطري والشععركاء باد ال التصععنيف المتكامل لمراحل
األمن الغذائي من أجل تعزيز تحليل االحتياجات اإلنسعععععععانية في إثيوبيا .كما
يسعععععععاهم تحليل مواطن ال ععععععععف ورسعععععععم معالمها ،واألمن الغذائي ،وتحليل
األسعععار في تحليل واسععتهداف االحتياجات اإلنسععانية .وفي منطقة صععومالي،
يركز الب ا على تحسعععععععين االسعععععععتهداف من الل تطبيق الالمركزية في
عملية تصعععنيف المسعععتفيدين ،والتدريا على المباد التوجيهية لالسعععتهداف،
وإعادة تأكيدها ،وتوحيد معايير تسجيل المستفيدين.

يونيو/حزيران 2020

•

المبادرات التي تركز على تعزيز القدرات وبناء قدرة األسر على الصمود.

ن) يقوم المكتا القطري بتنفيذ أنشعععطة لدمج عناصعععر الدعم اإلنسعععاني وشعععبكات
األمان والتنمية .وتشعععععمل هذه األنشعععععطة مشعععععروعا ً رائدا ً للحماية االجتماعية
المراعية للصععععدمات (إدمان اإلجراءات اإلنسععععانية وشععععبكة األمان) ،والتغذية
المدرسية في حاالت الطوار  ،ودعم إدارة مخاطر الجفاف بالنسبة للرعويين
وأصعععحاب الحيازات الصعععغيرة ،ودعم سعععبل كسعععا العيش بالنسعععبة لالج،ين
والمجتمعات الم يفة.

يونيو/حزيران 2020

وينبغي النظر إلى برنامج شعععبكة األمان اإلنتاجية وبرامج المسعععاعدة الغذائية اإلنسعععانية
من منظور بناء القدرة على الصمود .وينبغي للب ا بصفة اصة أن يقوم بما يلي:

د)

تعد الحكومة الشعععععريب المنفذ الرئيسعععععي للب ا في إثيوبيا ،ويشعععععكل تعزيز
قععدرات النظراء الحكوميين محور تركيز رئيسعععععععي للعمععل في إطععار جميع
الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطرية الم قتة .وهناك حصيلة
مكرسععة لتعزيز القدرات تغطي أنشععطة في إدارة سععلسععلة اإلمداد،
اسععتراتيجية َّ
وتنفيذ شععبكة األمان ،والتغذية المدرسععية ،و دمات التغذية .وتسععتهدف أنشععطة
تعزيز القدرات الم سعععسعععات والنظم الوطنية ،والمجتمعات المحلية ،واألسعععر،
واألفراد.

يونيو/حزيران 2020

العمل في تعاون وثيق مع الحكومة وأ صحاب الم صلحة اآل رين من أجل تعزيز
التكامل بين برنامج شعععبكة األمان اإلنتاجية والمسعععاعدة الغذائية اإلنسعععانية وتنمية
القدرات ذات الصلة دا ل الحكومة؛

ه)

بدأ في عام  2018تجربة إدمان برنامج شعععععععبكات األمان اإلنتاجية و طة
الحكومة في المجال اإلنسععععاني ،و طة الصععععمود في مواجهة الكوارث (تقديم
اإلغاثة في إطار شععععععبكة األمان) ،ومن المتوقع أن تسععععععتمر أثناء تنفيذ الخطة
االسععتراتيجية القطرية الم قتة .وهذا سععيحقق التعلم لصععانعي القرار والمنفذين
في الحكومة ،والشعععععععركاء المانحين .وقد أسعععععععفرت هذه التجربة عن دروس

نوفمبر/تشعععععرين الثاني
2019

•
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه

جهة التنفي

آخ

وعد للتنفي

للشعععركاء وراسعععمي السعععياسعععات على حد سعععواء ،وحققف فوائد للعمليات على
المسعتوى اإلقليمي ،وعلى مسعتوى المناطق ،وعلى مسعتوى طائفة األورومو.
ويدعم الب ا إضععفاء الطابع الم سععسععي على اللجان التقنية المشععتركة التي
ت ععم مختلف قطاعات الحكومة .وسععوف يسععاهم الرصععد القوي بعد التوزيع،
والتقييمات المتخصصة في التعرف على ثار جهود التكامل .على المستفيدين
من كل برنامج شعععععععبكات األمان اإلنتاجية و طة التكيف مع المسعععععععاعدات
اإلنسانية والصمود للكوارث.
•

المسعععاهمة في تحسعععين تكييف برنامج شعععبكة األمان اإلنتاجية وبرامج المسعععاعدة
الغذائية اإلنسانية مع المناطق الرعوية؛

و)

كجزء من دعم المكتا القطري لتنفيذ برنامج شعععععععبكات األمان اإلنتاجية ،قام
هذا المكتا والشعععععععركاء في هذا البرنامج بتطويع أنشعععععععطة األشعععععععغال العامة
وعمليات التخرن لتالئم احتياجات وأوضععععععاع الرعاة .وقد أسععععععفرت األدوات
والخدمات المطوعة إلدارة مخاطر الجفاف عن نتائج إيجابية لألسر الرعوية،
بما في ذلب الشعععععععمول المالي .ويعمل الب ا مع جهات فاعلة أ رى في
الجهود الراميعة إلى تعزيز فهم أوضععععععععاع الرعويين ،وتحعد يد النُّهج الجعد يدة
بصععععفة مشععععتركة لبناء قدرة سععععبل كسععععا العيش الرعوية على الصععععمود في
المناطق المنخف ععععععة .وعلى سععععععبيل المثال ،فان بع تد الت الب ا في
إطار مبادرة الصعععععمود الريفي تتدا ل مع تد الت الصعععععندوق الدولي للتنمية
الزراعية لتطوير نظام للري على نطاق صغير.

نوفمبر/تشعععععرين الثاني
2019

•

مواصلة دعم القدرات الحكومية في مجال إدارة برامج المساعدة الغذائية العينية،
بغرض تحقيق التنفيذ الكامل من جانا الحكومة.

ز) تشمل التد الت لبناء قدرات سالسل اإلمداد تقديم الدعم إلدارة السلع الغذائية
عن طريق تسعععععععليم أدوات لتبادل المعلومات وغيرها من األدوات التي تعمل
على تحسين وضوح حركة السلع األساسية .وتشمل هذه األدوات نظما ً لتتبع
وتخصيص السلع ،ودليل إجراءات إدارة السلع األساسية ،واالستثمارات في
تحسععععين جودة األغذية وسععععالمتها ،وإجراء مشععععاورات مع وكاالت األغذية،
والوزارات ،والسعععععععلطععات على المسعععععععتوى الوطني .كمععا أن إعععارة مو في
الب ا لم سسات حكومية أساسية يحقق نتائج إيجابية.

يونيو/حزيران 2020

موافقة.

يوليو/تموز 2019

التوصية  :4ال صد والتقييم والت لم
ضععمان كفاية المو فين والقيادة في و يفة الرصععد والتقييم في المكتا القطري .وإعادة
التفكير في أولويات الرصعععد والتقييم من أجل التعبير بشعععكل أف عععل عن دور الب ا
الغالا في المسعععاهمة في البرامج المشعععتركة .وضعععمان وضعععع طة رصعععد وتقييم لكل
نشاط رئيسي يراعى فيه صراحة ما يمكن للب ا أن يستفيد منه ويساهم به في رصد
وتقييم جهوده الشاملة في إثيوبيا.
وتشمل المجاالت التي ال تزال في حاجة إلى مزيد من التعلم القائم على األدلة ما يلي:

المكتععا القطري بععدعم من
المكتا اإلقليمي ،وشععععععععبة
إدارة ورصععععععععععععد األداء،
ومكتا التقييم

يرد وصععف لتدابير معالجة ق ععايا التو يف والقيادات الخاصععة بوحدة الرصععد في
الرد على التوصية .1
أ)

سوف يتبع نهج الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم ل مان استخدام التحويالت
القائمة على النقد بشعععععععكل فعال – بتوجيهات من الفريق العامل المعني بالنقد
التابع للمكتا القطري – وسعععععوف ت ذ في االعتبار جميع يارات التحويل.
وسوف يستنير ا تيار التحويالت القائمة على النقد أو عمليات توزيع األغذية
العينيععة بخطععة التنفيععذ الوطنيععة المتكععاملععة للنقععد واألغععذيععة ،والتي تهععدف إلى

يوليو/تموز 2019
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
•

االسععععععتخدام الفعال للتحويالت القائمة على النقد ،مع إيالء االهتمام للطيف الكامل
من يعععارات التحويالت بعععدءا ً من التحويالت القعععائمعععة فقط على النقعععد وانتهعععا ًء
بعمليات توزيع األغذية العينية فقط؛

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه

جهة التنفي

آخ

وعد للتنفي

مواءمة التحويالت اإلنسععععانية في إثيوبيا ،وبالتقييمات واالسععععتعراضععععات ،مع
وضعععع ق عععايا الحماية واالعتبارات الجنسعععانية في االعتبار .انظر أي عععا ً رد
اإلدارة على التوصية (2د).

•

تعزيز تحليل التكاليف بصفة عامة أثناء تصميم البرامج وتنفيذها ورصدها؛

ب) في عام  ،2019سععععيجري المكتا القطري تحليالت لكفاءة وفعالية التكلفة من
أجل االسعععتنارة بها عند إعداد الخطة االسعععتراتيجية القطرية .كما أنه سعععيعزز
البرمجة القائمة على أدلة من تنفيذ البرامج ،ومن تحليل "القيمة مقابل المال".
وسيعمل المكتا القطري مع أسواق التجزئة ،وسيقدم دمات سلسلة اإلمداد
بغية زيادة كفاءة التكلفة ،وضععععمان تقديم الدعم بشععععكل فعال .انظر أي ععععا ً رد
اإلدارة على التوصية ( 2د).

ديسعععععمبر/كانون األول
2019

•

إجراء تحليل أقوى للتغذية (انظر التوصية )5؛

ن) سعععوف توفر الدراسعععة المعنونة "سعععد فجوة التغذية" أدلة لتسعععتنير بها أنشعععطة
التغذية التي ي طلع بها الب ا  .وسوف يعمل المكتا القطري مع مفوضية
األمم المتحدة السامية لش ون الالج،ين (مفوضية الالج،ين) في مجال التحليل
السعععببي والدراسعععات السعععلوكية التي تسعععاعد على فهم اسعععتمرار انتشعععار سعععوء
التغذية بين الالج،ين .كما أن دراسعععععععات الجدوى عن التحويالت القائمة على
النقد سعععععععتأ ذ في اعتبارها التقلبات في أسععععععععار األغذية الهامة من الناحية
التغذوية .انظر رد اإلدارة على التوصية .5

ديسعععععمبر/كانون األول
2019

•

تحليل أقوى للجوانا الجنسانية (انظر التوصية .)7

سععوف يعزز المكتا القطري عمليات الرصععد والتوثيق التي تراعي المنظور
الجنسععاني ،بما في ذلب إجراء البحوث التشععغيلية والتحليل الجنسععاني من أجل
اتخاذ قرارات قائمة على األدلة .وسععوف تحدد طة العمل المتعلقة بالمسععاواة
بين الجنسين االحتياجات العملية واالستراتيجية للمرأة بهدف تحقيق المساواة
بين الجنسعععععععين في مجععاالت الزراعععة ،واألمن الغععذائي ،والتغععذيععة ،واألدوار
القيادية .انظر أي ا ً رد اإلدارة على التوصية .7

يونيو/حزيران 2020

د)
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
التوصية  :5ب جة التغ ة
ينبغي للمكتا القطري إجراء تحليل لألوضعععععععاع وصعععععععياغة طة للتغذية لفترة الخطة
االسعععععتراتيجية القطرية المقبلة ،من الل العمل مع الحكومة والجهات الفاعلة األ رى
من أجل تحديد المجاالت التي يحقق فيها الب ا أكبر قيمة م عععععععافة؛ وينبغي إعطاء
األولوية لتعيين المو فين المطلوبين لتنفيذ هذه الخطة.
وينبغي أن تشمل أولويات استراتيجية الب ا

بشأن التغذية ما يلي:

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012

جهة التنفي
المكتععععا القطري بععععدعم من
المكتا اإلقليمي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه
موافقة.

آخ

وعد للتنفي

يونيو/حزيران 2020

أدت الفجوة التي دامف سعععععنتين في قيادة وحدة التغذية إلى هور تحديات في مجال
التماسععععب االسععععتراتيجي لألنشععععطة ،والشععععراكات ،والروابط مع الوحدات األ رى
التابعة للمكتا القطري .كما أن تعيين قيادة لفريق التغذية تتمتع بالخبرة وصعععععععفات
مناسبة يحقق نتائج إيجابية.
أ)

وفي ميدان المسعععععاعدات اإلنسعععععانية ،ال تزال األولوية تتمثل في عالن سعععععوء
التغذية الحاد المعتدل ،وتعد تد الً جوهريا ً بالنسعععبة للسعععكان المت عععررين من
األزمات والالج،ين في إطار الخطة االسعععععععتراتيجية القطرية الم قتة .كما أن
إدران أنشعععععععطة الوقاية من التقزم في الخطة االسعععععععتراتيجية القطرية الم قتة
سعععععععوف يمكِّن المكتا القطري من تنفيذ أنشعععععععطة لم تكن متاحة له قبل ذلب.
ويشعععمل التو يف مناصعععا متخصعععصعععة لمو فين وطنيين ،ومديري أنشعععطة
متمرسععين ،بتمويل يقدمه شععركاء مانحون .وكانف هناك أي عا ً اسععتثمارات في
شعععكل موارد بشعععرية وتمويل على حد سعععواء من أجل تزويد المكتا القطري
بالقدرة على تقديم رسعععائل فعالة عن التغيير االجتماعي والسعععلوكي فيما يتعلق
بأنشطة اإلغاثة ،والالج،ين ،وشبكات األمان ،والحماية االجتماعية ،والتغذية.

•

التغذية في األوضاع اإلنسانية ،على أن يكون ذلب مصحوبا ً بجهود للدعوة ودعم
تدابير معالجة التقزم؛

•

دعم تسريع تنفيذ "الجيل الثاني" من نهج التغذية التكميلية الموجَّهة؛

ب) من شععععأن وضععععع مباد توجيهية جديدة للعالن المتكامل لسععععوء التغذية الحاد
المعتدل أن يسعععععاهم في زيادة سعععععرعة تداول النهج الجديد ،وكان بمثابة مجال
سهل المباد التوجيهية تسليم أنشطة
تركيز رئيسي في عام  .2018وسوف ت ِّ
الب ا لوزارة الصحة فيما يتعلق بعالن سوء التغذية المعتدل .ومن المتوقع
أن يسعفر هذا ،مقترنا ً بتوفير تنمية القدرات المطلوبة ،عن نتائج إيجابية ،حتى
في األجلين القصير والمتوسط.

•

تعزيز الدعم التقني لبرامج الالج،ين؛

ن) من شعععأن تعيين قيادة لفريق التغذية مكرسعععة لتغذية الالج،ين تسعععهيل تنفيذ هذه
التوصععععععية .كما أن الب ا سععععععيواصععععععل العمل مع مفوضععععععية الالج،ين في
التحليالت السعععببية والدراسعععات السعععلوكية لتحسعععين فهم السعععبا في اسعععتمرار
المععدالت الععاليعة لسعععععععوء التغعذ ية على الرغم من إعطعاء األولو ية لخعد مات
التغذية في مخيمات الالج،ين.

•

العمععل مع الشعععععععركععاء في زيععادة تحليععل اتجععاهععات التغععذيععة بين الالج،ين وتععأثير
تخفي ات الحصص الغذائية على التغذية؛

د)

باإلضافة إلى األنشطة الموضحة في الرد على التوصية ( 5ن) ،قام الب ا
أي عععا ً بتأمين تمويل دراسعععة "سعععد فجوة التغذية" التي سعععتجري الل السعععنة
األولى من تنفيذ الخطة االسعععععتراتيجية القطرية الم قتة من أجل توفير األدلة،
وتوجيه أنشعععععععطة التغذية على نطاق الحافظة ،و اصعععععععة أنشعععععععطة الالج،ين،
والتغذية المدرسعععية .وسعععيقوم المكتا القطري بتكرار التقييم السعععريع لألسعععر
ال عععيفة ،والذي أجري بعد التخفي ععات التي طرأت على الحصععص الغذائية

ديسعععععمبر/كانون األول
2019

ديسعععععمبر/كانون األول
2019
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه

جهة التنفي

آخ

وعد للتنفي

لالج،ين في عام  ،2017وسعععععوف يسعععععتخدم االسعععععتنتاجات السعععععتكمال نتائج
التحليالت السلوكية والسببية.
•

ضمان األ ذ بنهج يراعي التغذية في كل أنشطة الب ا .

التوصية  :6ساعدة الالجئين

المكتا القطري

هـ) سععتكون دراسععة "سععد فجوة التغذية" بمثابة طوة أولى للعمل بهذه التوصععية.
وباإلضععععافة إلى ذلب ،فان تصععععميم جميع حصععععص التغذية المدرسععععية ي ععععع
الطالب وأسعععععرهم في اعتباره عند بحث طط اإلعاشعععععة المنزلية .وعند دعم
الب ا لبرنامج شبكات األمان اإلنتاجية ،فانه يعطي األولوية لربط أنشطته
التغذوية بأنشعععععععطة هذا البرنامج ،حيث يعتبر عمالء برنامج شعععععععبكات األمان
اإلنتاجية بمثابة األهداف الرئيسعععععععية لتد الت الب ا الخاصعععععععة بالحد من
التقزم والتوعية التغذوية .ولن يتم اسعععععععتخدام التحويالت القائمة على النقد إال
بعد إجراء دراسععععععات الجدوى التي تتناول تقلبات أسعععععععار السععععععلع الهامة من
الناحية التغذوية؛ وعند االقت عععععاء ،سعععععيتم توفير سعععععلع عينية من أجل تعزيز
الوضععع التغذوي للمسععتفيدين ال عععفاء .وسععوف يشععمل عمل الب ا المتعلق
بنظم األغذية بحث كيفية دعم جوانا من النظام تشعععععجع أو تعزز الحصعععععائل
التغذوية.

يونيو/حزيران 2020

موافقة.

يونيو/حزيران 2020

العمل مع الشعععععععركاء بغرض ضعععععععمان التمويل الكافي وفي الوقف المناسعععععععا لتلبية
االحتياجات اإلنسانية وفي الوقف نفسه دعم التطور نحو نهج أكثر استدامة .واالن مام
إلى وكاالت األمم المتحدة األ رى في اإلصعععععععرار على ضعععععععرورة االلتزام بالمباد
اإلنسانية:

يخطط الب ا للقيام بجهود مشععععتركة مع الشععععركاء لتعب،ة الموارد من أجل حشععععد
التمويل الكافي ألنشعععععطة تسعععععاعد الالج،ين .وسعععععوف يسعععععتغل المكتا القطري هذه
الفرا للحصول على التمويل المستدام الذي يتيحه إطار التعامل الشامل مع مسألة
الالج،ين ،وسوف يدعو إلى احترام المباد اإلنسانية.

•

الدعوة إلى زيادة اسعععععععتخدام التحويالت القائمة على النقد ودعمه في مسعععععععاعدة
الالج،ين.

أ)

ويعتبر اسععععععتخدام التحويالت القائمة على النقد لمسععععععاعدة الالج،ين في إثيوبيا
مسعععألة حسعععاسعععة ،نظرا ً ألن الحكومة تتذرع بق عععايا أمنية باعتبارها شعععواغل
رئيسعععية في المخيمات الواقعة على الحدود مع الصعععومال وجنوب السعععودان.
ويواصععععل الب ا مطالبة الحكومة بزيادة اسععععتخدام التحويالت القائمة على
النقد ،وتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات ،بما في ذلب التحويالت المق يَّدة
قائمة على النقد ،واتباع أساليا لتحسين إدارة المستفيدين.

•

دعم إجراء تحليل أقوى لتأثيرات تخفي عععععععات الحصعععععععص الغذائية على التغذية
(انظر التوصية .)5

ب) يرد رد اإلدارة على هذه التوصية ضمن ردها على التوصية .5

ديسعععععمبر/كانون األول
2019

•

دعم مطابقة أعداد الالج،ين ومواصلة تعزيز نظم التسجيل.

ن) د ل الب ا في شعععععراكة مع مفوضعععععية الالج،ين بشعععععأن اسعععععتخدام البيانات
البيومترية لتحديد هوية الالج،ين في جميع المخيمات ،والذي اكتمل في عام
 .2018ويستخدم نظام التسجيل فيما يتعلق بحاالت الطوار من المستوى 3
أسعععععععلوب التعرف على القزحية وبصعععععععمات األصعععععععابع ،الذي يحد من طر

ديسعععععمبر/كانون األول
2018

يونيو/حزيران 2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه

جهة التنفي

آخ

وعد للتنفي

ح صول الم ستفيدين على ح صص غذائية ب صورة متكررة .ومع ذلب ،فانه ال
يزال يلزم ممارسة عمليات التحقق هذه بصورة منتظمة ل مان التأكد من أن
البيانات الخاصععة بأحجام األسععر ال تزال دقيقة .وال يعتبر التسععجيل البيومتري
لهو ية الالج،ين في "المواقع" (األ ماكن التي ت عععععععم أ قل من  5 000الجئ)
أمرا ً مجديا ً من حيث التكلفة ألن هذه المجموعات من السعععكان تعتبر مسعععتقرة
وصغيرة نسبياً.
•

دعم التحول نحو استجابات أنسا لمختلف االحتياجات وقدرات مختلف جماعات
الالج،ين.

د)

يعمععل المكتععا القطري مع المكتععا اإلقليمي للتعلم من هععذه التجربععة في هععذا
المجال ،واسعععتخدامها في بلدان أ رى ،وبصعععورة أسعععاسعععية في كينيا وأوغندا.
والهدف من ذلب هو معرفة الطريقة التي يمكن بها تنفيذ التخفي عععععععات في
الحصص الغذائية عندما تكون ضرورية ،وبطرق تحمي األسر األضعف من
الحصعععائل السعععلبية .وسعععوف يسعععتمر تحليل التكاليف وفوائد التدابير الخاصعععة
بالمسععععتفيدين لحماية األسععععر األضعععععف .وبالنظر إلى األنشععععطة المخططة في
مجال تنويع سعععبل كسعععا العيش ،وتقديم الدعم في إطار الخطة االسعععتراتيجية
القطرية الم قتة ،فمن المهم أي عععععععا ً أن تكون القدرات اإلنتاجية لكل أسعععععععرة
مفهومة بشعععكل واضعععح ،بحيث يمكن توجيه أنشعععطة كسعععا العيش (و اصعععة
أنشعععععععطة كسعععععععا العيش دا ل المزرعة والو ائف ارن المزرعة) ،إلى
المناطق واألسر التي يكون لها فيها الفرصة األكبر لتحقيق النجاح.

ديسعععععمبر/كانون األول
2019

•

تعزيز تحقيق أهداف إطار التعامل الشامل مع مسألة الالج،ين.

هـ) سعععوف يدعم الب ا إطار االسعععتجابة الشعععاملة لالج،ين ،ال سعععيما من الل
األنشعععطة المخططة لبناء قدراتهم في مجال كسعععا العيش .ونظرا ً ألنه يسعععمح
لالج،ين اآلن بحيازة األراضعععععي وزراعتها ،وفتح حسعععععابات مصعععععرفية ،فان
الب ا سوف يركز دعمه لسبل كسا العيش على األسر التي أثبتف قدرتها
على االسععععتفادة من هذه الميزة .وسععععوف ينفذ هذا العمل في شععععراكة وثيقة مع
السلطات المحلية ومفوضية الالج،ين.

يونيو/حزيران 2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
التوصية  :7ال ساواة بين الجنسين
ينبغي (مواصعععلة) معالجة الق عععايا الجنسعععانية بطريقة متكاملة ،مع االسعععتفادة من طة
العمل القطرية بشعععععأن المسعععععاواة بين الجنسعععععين .وينبغي أن تشعععععمل اإلجراءات تدابير
اسعتباقية لتعزيز تعيين المو فات الوطنيات ،وينبغي زيادة االهتمام بالق عايا الجنسعانية
الخا صة بال سياق في الحافظة بأ سرها ،بما ي شمل التعميم المالئم للم ساواة بين الجن سين
وتمكين المرأة في جميع المكونات.

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة إلثيوبيا ()2017-2012

جهة التنفي
المكتععععا القطري بععععدعم من
المكتا اإلقليمي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال توقع اتخاذه
موافقة.
سععععيواصععععل المكتا القطري تنفيذ اإلجراءات التي حددت أولوياتها في طة العمل
المتعلقة بالمسععاواة بين الجنسععين ،بما في ذلب تعيين المزيد من المو فين الوطنيين،
وتقععديم الععدعم الموجععه للمو فععات الوطنيععات الحععاليععات .وهنععاك اعتراف بععالععدور
اإليجابي للرجال كعناصعععععععر للتغيير .ويجري وضعععععععع نهج مبتكرة لتعيين مو فات
موهوبات ،بما في ذلب المتدربات في الجامعات المحلية .ويقوم المكتا القطري
بتحديد ومعالجة الحواجز الثقافية في مكان العمل ،والتي تحد من تعيين واسعععععععتبقاء
المو فات ،وال سيما في المكاتا الفرعية.

آخ

وعد للتنفي

نوفمبر/تشعععععرين الثاني
2019

وتوجععد طط للتحول من االعتمععاد المفرط الحععالي على براء دوليين في مجععال
المسعععاواة بين الجنسعععين إلى تعميم المسعععاواة بين الجنسعععين وتمكين المرأة في جميع
أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية الم قتة.
وبدأ مسعععتشعععار وطني للشععع ون الجنسعععانية للمو فين في يناير/كانون الثاني 2019
العمل في تنفيذ طة العمل المتعلقة بالمسعععاواة بين الجنسعععين ،وال سعععيما في الميدان
وفي المكاتا الفرعية.
التوصية  :8الح ا ة وال ساءلة أ ام السكان ال تض ر ن
ينبغي أن يظل تعزيز الحماية والمسعاءلة أمام السعكان المت عررين أولوية ،ولكن ينبغي
أن يسعى الب ا إلى تعزيز النظم متى كان ذلب متسقا مع احتياجات المستفيدين.

المكتا القطري

موافقة.
ً
تشععمل سععياسععة ال ععمانات الخاصععة بالمكتا القطري تحليال للطريقة التي تحمي بها
أنشطة الب ا سالمة المستفيدين ،وكرامتهم ،وإدماجهم ،وعدم التمييز بينهم على
نحو أف ل.

نوفمبر/تشعععععرين الثاني
2019

وتم تلقي موارد كافية ل ععمان االمتثال للمعايير الم سععسععية الخاصععة بالب ا فيما
يتعلق بآليات الشعععععكاوى والتعقيبات بالنسعععععبة لجميع األنشعععععطة ،مع تكليف مو فين
مخصععععصععععين لتصععععميم وتنفيذ هذه اآلليات ،التي تتخذ أشععععكاالً مختلفة اسععععتنادا ً إلى
تقييمات ألف ليات المستفيدين.
وبدأ تقييم مسععععائل ال ععععمانات بوضععععع قائمة باآلليات الموجودة ،وسععععبل تعزيز أو
استكمال النظم الوطنية .وسوف يقترح الب ا ليات جديدة بالكامل كملجأ أ ير.
وقد أنشعععععع،ف طوط هاتفية صععععععوتية ونصععععععية ،عن طريقها يجري تقديم معلومات
للمسععتفيدين بصععورة منتظمة عن االسععتحقاقات ومسععائل الحماية .وعند ال ععرورة،
سععيقدم الب ا لمو في الخط السععا ن دعما ً اصععا ً ببناء القدرات ،وسععوف يعزز
هذه اآللية ذاتها .وسعععوف يسعععتخدم الب ا المنصعععة الرقمية  SUGARالسعععتيفاء
وإدارة هذه اآللية ،وتقديم تعقيبات عن الشعععععكاوى ،كما سعععععيوفر هذه اآللية للحكومة
كجزء من استراتيجيته الخاصة بتنمية القدرات والخرون.

ER-EB12019-17122A

