World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos

ب ا

ا

ة ال ال

التوزيع :عام

ال جلس التنفي ي
الدورة العادية األولى
روما 27-25 ،فبراير/شباط 2019

البند  7من جدول األعمال

التاريخ 1 :فبراير/شباط 2019
اللغة األصلية :اإلنكليزية

WFP/EB.1/2019/7-A/Add.1
تقارير التقييم
للنظر
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التقييم االست اتيج للدعم ال ي قد ه الب ا
القدرة على الص ود

ن أجل ت ز ز

الخلفية
-1

تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على التوصيات المستمدة من التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه برنامج األغذية
العالمي (الب ا ) من أجل تعزيز القدرة على الصمود.

-2

وكان الغرض من التقييم بصورة أساسية هو المساعدة على التعلم فيما يتعلق بمدى قدرة الب ا
على االضطالع ببرمجة القدرة على الصمود.

من الناحية التنظيمية

-3

ووجد التقييم أنه بينما تعترف سياسة الب ا بشأن بناء القدرة على الصمود بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية ()2015
فإن كثيرا من عمليات الب ا تتضمن بالفعل عناصر لبناء القدرة على الصمود ،إالّ أنه ال يوجد إطار واضح
ومتماثل للنهوض بالعمل بشأن تعزيز القدرة على الصمود ابتداء من مرحلة المفهوم إلى مرحلة التصميم وحتى مرحلة
تنفيذ البرمجة المتكاملة وقياس النتائج .وأشار التقييم إلى فرص هامة لسد هذه الفجوات في الخطط االستراتيجية
القطرية ،والتي تركز بدرجة أكبر على سياقات البرامج ،وأولويات الحكومة ،ونُهج "المجتمع بأكمله" ،والبرمجة
المتكاملة.

-4

ويخلُص التقييم إلى أن هناك أُسسا ،والتزاما رفيع المستوى لتعزيز القدرة على الصمود حتى يتمكن األفراد
والمجتمعات المحلية من مواجهة الصدمات .ويلزم أن يتواءم هذا العمل مع الحقائق التشغيلية ،وأن تدعمه نُظم أفضل
للتوجيه والقياس.

-5

وقد أسفر التقييم عن عدد من التوصيات التي تتصدى لمختلف جوانب عمل الب ا لبناء القدرة على الصمود،
وتهدف إلى تعزيز مساهمة الب ا في تعزيز قدرة األفراد ،واألُسر ،والمجتمعات المحلية على الصمود.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة V. Guarnieri

السيدة D. Brown

مساعدة المدير التنفيذي

مديرة

إدارة خدمات العمليات

شعبة السياسات والبرامج

هاتف06 6513-2200 :

هاتف06 6513-2203 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وترحب اإلدارة بهذه التوصيات ،ولكنها تقترح تجاوزا طفيفا عن نهج تنفيذ بعضها .وتبين المصفوفة التالية اإلجراءات
المخططة والجداول الزمنية للتنفيذ.
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التقييم االست اتيج للدعم ال ي قد ه الب ا
جهة التنفي

التوصيات
كل بو يييييي
الشيييييي
التوصييييييية  :1إ شيييييياء ف
قيادة شييييييت ا بين ع
اسيييييييت اتيجية لت ز ز القدرة على الصييييييي ود ن أجل تىقي الق ييييييياء على
الجوع ،ب ئاسة ال د التنفي ي ال ساعد إلدارة خد ات ال ليات.

ال ي ييييد ي الييتيينييفييييييي ي
ال سيييييييييياعيييد ،وإدارة
خد ات ال ليات؛

وينبغي أن تشمل المسؤوليات ما يلي:

يعين كل مدير شححححححعبة
واحححدا من أعضحححححححححاء
الفريق.

ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال ق ر اتخاذه
موافقة:
)1

سححوف يسححتعرض الب ا المبادئ المحددة في سححياسححة عام  2015بشححأن بناء
القدرة على الصحححححححمود من أجل األمن الغذائي والتغذية ،واإلطار المفاهيمي
للتعاون والشححححراكة بشححححأن تعزيز القدرة على الصححححمود من أجل األمن الغذائي
والتغذية بالنسححححححبة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بهدف تحديد مجاالت
المشاركة اإلضافية والمحتملة بالنسبة لعمل الب ا بشأن تعزيز القدرة على
الصمود لدى النساء والرجال واألوالد والبنات في مواجهة الصدمات.
موافقة :سيعمل فريق العمل المعني بالصمود والتابع لفريق القيادة على تعزيز
وضع أسلوب عمل يحدد أدوار الوحدات والشعب في مجال تعزيز القدرة على
الصححمود قبل أنواع الصححدمات المختلفة وأثناءها وبعدها ،وفي سححياقات مختلفة.
وسوف يستند نموذت األسلوب إلى  12نموذجا تشغيليا موضحا في الرد )3-1
أدناه.

)1

تحديد مبادئ واضححححححححة لعمل البرنامج بشحححححححأن تعزيز القدرة على
الصحححححححمود لدى النسححححححححاء والر جال واألوالد والبنحات في مواجهحة
الصدمات التي تعيق التقدم في مجال األمن الغذائي.

)2

تحديد مساهمات مختلف وحدات البرنامج وشعبه في تعزيز القدرة
على الصمود في مواجهة أنواع مختلفة من الصدمات ،بما في ذلك
الصدمات المناخية واالقتصادية والسياسية ،في سياقات مختلفة.

)2

)3

وضحححححححع اسحححححححتراتيجية إلدرات نُهج صحححححححريحة لتعزيز القدرة على
الصمود في الخطط االستراتيجية القطرية في المستقبل.

)3

موافقة :سوف يضع الب ا استراتيجية لبناء القدرة على الصمود تستند إلى
أمثلة مسحححتمدة من النماذت التشحححغيلية االثني عشحححر التي تسحححهم في تعزيز القدرة
على الصححححمود على مختلف المسححححتويات وفي مختلف األوضححححاع .وسححححوف يتم
تشححححجيع المكاتب القطرية على االسححححتفادة من النماذت التشححححغيلية عند تصححححميم
الخطط االسححتراتيجية القطرية التي تتضححمن أنش حطة تسححاهم في حصححيلة القدرة
على الصححححمود .وسححححيتم بعد ذلك تطويع هذه النماذت وفقا لمختلف األوضححححاع،
واألولويحححات ،والمتطلبحححات الحكوميحححة الوطنيحححة السحححححححتخحححدامهحححا في الخطط
االستراتيجية القطرية في المستقبل.

)4

تحححديححد نُهج تعزيز القححدرة على الصحححححححمود في حححاالت األزمححات
والنزاع الممتدة.

)4

موافقة :تتم معالجتها في الرد  )3-1أعاله.

)5

تححححديحححد نُهج تعزيز القحححدرة علﯽ الصمود في األوضاع المتأثرة
بالصدمات المناخية المتﮐررة والمتفاقمة.

)5

موافقة :تتم معالجتها في الرد  )3-1أعاله.

)6

اسحححححتعراض األنشحححححطة وفقا إلمكانيات القدرة على الصحححححمود التي
يقصحححححححد من تلك األنشحححححححطة أن تدعمها ،وربطها برسحححححححم خرائط
الشراكات.
إجراء اسحححححححتعراض داخلي وتوليف المعارف الحالية بشحححححححأن نُهج
البرنححامج إزاء تنفيححذ البرامج التي تسحححححححهم في تعزيز القححدرة على

)6

موافقة

)7

موافقة :تتم معالجتها في النقطتين  )2و )3-1أعاله.

)7

آخ

وعد للتنفي

تشحححححححكيل فريق قيادة القدرة
عححلححى الصححححححححمححود بحححححلححول
يونيو/حزيران 2019؛ عقد
أول اجتمححاع للفريق بحلول
 30يونيو/حزيران 2019
يليه اجتماعات كل شححححهرين
حتى يتم تحقيق النتححححائج
الححححمححححنشححححححححححودة أو حححححتححححى
ديسححححححححمححبححر/كححححانححون األول
 2020عنحححدمحححا تنتهي فترة
االستراتيجية
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التقييم االست اتيج للدعم ال ي قد ه الب ا
جهة التنفي

التوصيات

ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال ق ر اتخاذه

آخ

وعد للتنفي

الصحححمود ،وبشحححأن الدروس المسحححتفادة في هذا المجال ،بما في ذلك
العمل على نظم الحماية االجتماعية التي تستجيب للصدمات.
التوصية  : 2د الق ا ا ال ت لقة بال ساواة بين الجنسين والت كين والقدرة
شطة
على الص ود ف توجيهات بشأن ع لية االست اض االست اتيج
ال تكا لة لل كات القط ة
الق اء على الجوع وف خارطة الط
نبغ أن تت ي ن ج وعة ا سييالة ال فتولة الت تشييج ال كات القط ة
على اعت اد ه القدرة على الص ود ا ل :

فريق خارطة الطريق
المتكحححاملحححة وشحححححححعبحححة
التنسححيق االسححتراتيجي
والدعم.

موافقة:
•

على الرغم من أن الب ا قد ي سَّر االستعراضات االستراتيجية للقضاء على
الجوع ،إال أن هذه االستعراضات تعتبر عمليات مستقلة ،ومملوكة للبلدان من
أجل "توطين" هدف التنمية المسححححتدامة  .2وسححححيواصححححل الب ا التأثير على
نهج ومنهجية كل بلد على حدة ،وعلى المحتوى التحليلي لكل اسحححححححتعراض،
وسحححوف يشحححجع إدرات قضحححايا المسحححاواة بين الجنسحححين ،والتمكين ،وبناء القدرة
على الصححححمود في العمليات المملوكة للبلد حيثما أمكن .وسححححيواصححححل الب ا
أيضحححححححا الدعوة إلى إجراء عمليات شحححححححاملة وتشحححححححاورية عن االسحححححححتعراض
االسحححتراتيجي للقضحححاء على الجوع ،ولضحححمان االسحححتماع إلى أصحححوات مختلف
أصحححححاب المصححححلحة ،واتباع نهج المجتمع بأكمله ،وإشححححراك ممثلين عن فتات
مهمشة ومعرضة للتخلف عن الركب.

•

وسححتقوم شححعبة التنسححيق االسححتراتيجي والدعم باسححتعراض التوجيهات المتعلقة
باألعمال التحضححححيرية لالسححححتعراضححححات االسححححتراتيجية للقضححححاء الجوع بهدف
تعزيز التوجيهات الخاصحححة بإدرات المسحححائل المتعلقة بالمسحححاواة بين الجنسحححين
وتمكين المرأة في االستعراض.

•

وسيتم ،حيثما أمكن ،استعراض التوجيهات المتعلقة بخارطة الطريق المتكاملة
والمسححائل ذات الصححلة ،مع مراعاة إدرات األسححتلة التي أثيرت في التوصححية 2
الفقرة األولى إلى التوصححية  2الفقرة السححادسححة ،حيث أنها ليسححت مدرجة بالفعل
في التوجيهات الحالية ،وتعزيز تغطية المسحححححححائل المدرجة بالفعل على النحو
المطلوب.

•

وقد تم بالفعل توفير مدخالت هامة من جانب الشُعب المختلفة في إدارة خدمات
العمليات ومكتب الشححؤون الجنسححانية .وسححتقوم هذه الوحدات اتن باسححتعراض
أي أقسام متصلة بالتوجيهات من منظور بناء القدرة على الصمود .وعلى وجه
الخصححوص ،سححيتم اسححتعراض الفصححول التالية من التوجيهات المتعلقة بخارطة
الطريق المتكاملة عن "موارد المجال الوظيفي لالسحححتعراضحححات االسحححتراتيجية
والخطط االسحححححححتراتيجية القطرية الناجحة"؛ والفصحححححححل  17من جانب دائرة
المسحححححححاعدة التقنية وتعزيز القدرات القطرية؛ والفصحححححححل  18من جانب مبادرة
الصمود الريفي؛ والفصل  24من جانب وحدة الصمود والوقاية ،والفصل 25
من جانب دائرة النظم الغذائية ،والفصل  27من جانب دائرة سياسات البرامج.

ينبغي أن تتضححححمن مجموعة األسححححتلة المفتوحة التي تشححححجع المكاتب القطرية
على اعتماد نهج القدرة على الصمود ما يلي:
•

الذين ينبغي للب ا اإلسحححححهام في تعزيز قدراتهم على الصحححححمود
(حسب الجنس والفتة العمرية)؟

•

ما هي أنواع الصحححححدمات التي يجب بناء القدرة على الصحححححمود في
مواجهتها (صدمات اقتصادية ،سياسية ،مناخية)؟

•

كيف سحححححححتتعزز القدرة على الصحححححححمود – من خالل أي خليط من
األصحححححححول والنظم اإلداريحححة أو االجتمحححاعيحححة أو اإليكولوجيحححة أو
التكنولوجيححة أو االجتمححاعيححة أو المتعلقححة بححالرفححاه أو بححاألغححذيححة أو
باألسواق؟

•

ما هي القدرات التي يمكن أن يدعمها الب ا

على أفضل وجه؟

يونيو/حزيران 2019
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التقييم االست اتيج للدعم ال ي قد ه الب ا
جهة التنفي

التوصيات
•

كيف ترتبط مسحححححححاهمة الب ا بتلك التي تقدمها الجهات الفاعلة
األخرى ،بما في ذلك الكيانات الحكومية؟

•

ما هي النتائج المتوقعة المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية؟

التوصيييييية  :3تقو ة القاعدة ال الية وقاعدة الشييييي الات لل بادرات ال ت لقة
بت ز ز القدرة على الص ود
)1

ت حد يد األموال األول ية لجمع ب يا نات خط األسححححححححاس وللتخطيط
لمبادرات القدرة على الصححححمود المتكاملة .ويمكن توفير التمويل
من خالل صحححححناديق غير مخصحححححصحححححة ،مثل صحححححندوق االنتقال
المقترح لعام .2030

)2

وضححع اسححتراتيجية لتعبتة األموال من أجل تقديم التمويل الطويل
األجل للمبادرات الخاصححة بتعزيز القدرة على الصححمود ،بما في
ذلك من خالل نوافذ التمويل المواضحححححححيعية (مثل نوافذ تمويل
القدرة على الصحححححححمود في مواجهة المنام) والعمل مع القطاع
الخاص (على سبيل المثال ،فيما يتعلق بأدوات التأمين).

)3

تنقيح نموذت خطة عمل الشراكات من أجل دمج "منظور القدرة
على الصمود" مع تحديد األدوار الواضحة للشركاء الحكوميين
وغير الحكوميين.

التوصية  :4باالستناد إلى االست اتيجية ال و وعة (التوصية  ،)1التكلي
بإج اء دراسيييييية للقوم ال ا لة لتقييم الت د قت ا فقية وال أسييييييية الق ة
ل ييييييي ييان جييام ويف الب ييا ف الوفيياء بييااللتزا ييات الت ت لز على
القدرة على الص ود
ستبحث الدراسة طرق القيام بما يلي:
•

تشححححححجيع إنشححححححاء أفرقة متكاملة لتحل محل نهج العمل "عزلة" في
المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية ووحدات المقر ،وتعيين القادة
الذين سححححيقودون األفرقة نيابة عن مختلف الوحدات الممثلة في كل
فريق ،وسيكون هؤالء مسؤولين أمام كبار المديرين؛

شححححعبة الشححححراكات مع
الحكومححححات ،ولجنححححة
تخصحححححححيص الموارد
االستراتيجية

شححححححعبة السححححححياسححححححات
وا ل برا مج بححححد عم من
شعبة الموارد البشرية

ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال ق ر اتخاذه

موافقة.

آخ

وعد للتنفي

ديسححححححححمححبححر/كححححانححون األول
2019

)1

من خالل عملية تخصححيص الموارد االسححتراتيجية ،سححيقوم الب ا باسححتطالع
اسححححتخدام التمويل غير المخصححححص في دعم المكاتب القطرية ،مع جمع بيانات
خط األساس ،وتخطيط مبادرات الصمود المتكاملة.

)2

موافقة :سيتبع الب ا نهجا شامال لجمع األموال عند الدعوة لاللتزام بموارد
على مسحححتوى الحصحححائل االسحححتراتيجية للخطط االسحححتراتيجية القطرية ،بما في
ذلك موارد لمبادرات تهدف إلى تعزيز القدرة على الصححححمود .وسححححيعتمد النهج
على شراكات استراتيجية وتشغيلية لتحقيق حصائل متفق عليها بشكل عام.

جاري العمل

)3

موافقة :أُجري اسححححتعراض داخلي شححححامل وممارسححححات السححححتخالص الدروس
المسححتفادة بشححأن اسححتخدام خطط عمل الشححراكة ،بما في ذلك اسححتعراض القالب
والتوجيهات ذات الصلة .وسيتم تحديث التوجيهات وإصدارها بحلول منتصف
عام  ،2019وسحححححححتتضحححححححمن توجيهات بشحححححححأن تحديد ومتابعة فرص التمويل
المواضيعية على مستوى المكاتب القطرية.

يونيو/حزيران 2019

موافقة.
•

موافقة :سحححححوف تعمل شحححححعبة الموارد البشحححححرية مع الوحدات التقنية في عملية
تخطيط مؤسسية لقوة العمل ،والتي ستضمن أن يكون لدى الب ا المهارات
الالزمة لمواجهة تحديات المسححتقبل ،وخاصححة في برمجة القدرة على الصححمود.
وسححححححتقارن القدرات المتخصححححححصححححححة المطلوبة لبرمجة القدرة على الصححححححمود
بالمهارات الموجودة في الوقت الحاضحححر على نطاق الب ا  ،وسحححيتم وضحححع
خطط لسححححححد الفجوات باسححححححتخدام الطائفة الكاملة من الطرق التعاقدية .وسححححححيتم
وضع قوائم خاصة بالوظائف لدعم برمجة بناء القدرة على الصمود كجزء من
هذا العمل.

ديسححححححححمححبححر/كححححانححون األول
2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التقييم االست اتيج للدعم ال ي قد ه الب ا
جهة التنفي

التوصيات

ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال ق ر اتخاذه

•

اسحححححتنادا إلى نموذت للتمويل المسحححححتدام ،زيادة توافر موظفي المقر
وموظفي المكاتب اإلقليمية لتقديم الدعم التقني المسحححححححتمر للمكاتب
القطرية ،بما في ذلك من خالل انتداب الموظفين؛

•

مواف قة :سحححححححوف يعزز الب ا ا لدعم التقني ا لذي ت قد مه الم كا تب اإلقليميحة
والمقر للمكاتب القطرية .وال يزال الوصحححححححول إلى نموذت للتمويل المسحححححححتدام
لألنشحححححححطة البرامجية الخاصحححححححة بالب ا يمثل تحديا يتجاوز نطاق التقييم
االستراتيجي.

•

في المقر ،الحفاظ على القدرات المتخصحححححححصحححححححة لتطوير وتنظيم
األسحححححححاليب التقنية واإلرشحححححححادات المناسحححححححبة إلدماجها في البرامج
المتكاملة؛

•

موافقة :يتوقف تنفيذ هذه التوصية على االستكمال الناجح للردود على التوصية
 )1-3و .)2-3وباإلضححافة إلى ذلك ،سححيتم تطوير قدرات متخصححصححة محدودة
على مسححتوى المكاتب اإلقليمية لتسححهيل توليد أدلة على نماذت تشححغيلية ،والنُهج
الموصوفة في الردود على التوصيتين  1و.7

•

المطابقة بين المالمح الوظيفية والمهارات وشحححححححروط التعاقد وبين
االحتيححاجححات ،مع مراعححاة الطححابع الطويححل األجححل للعمححل المتعلق
بالقدرة على الصمود؛

•

موافقة :سحححححوف تكون مطابقة المالمح الوظيفية ،والمهارات ،وشحححححروط العقود
جزءا من اسحححححححتعراض شحححححححامل للتوظيف من المتوقع أن يبدأ في عام .2019
وتستطلع شُعبة الموارد البشرية مختلف خيارات العقود التي تتوافق مع قواعد
سِّر استخدام مالمح وظيفية
وأنظمة التمويل الخاصة بالب ا  ،والتي سوف تي ّ
وشروط تعاقدية تعكس الطبيعة الطويلة األجل للعمل الخاص ببناء القدرة على
الصمود .وسيتم توثيق وتعميم أمثلة على المكاتب القطرية واإلقليمية باعتبارها
ممارسات جيدة.

•

وضحححححححع قائمة بالمالمح الوظيفية "غير التقليدية" المفيدة لبرمجة
القدرة على الصمود؛

•

موافقة :تشجع الوحدات والشعب التقنية على وضع قوائم تقنية وقيادية لخبراء
اسحححتشحححاريين يعملون بعقود قصحححيرة األجل ويمكنهم تقديم دعم تقني محدد وفي
الوقت المناسححب للعمليات واألنشححطة التي تسححهم في بناء القدرة على الصححمود.
وباإلضححافة إلى ذلك ،فإن إنشححاء "مجمع للمواهب الدولية في المسححتقبل" سححوف
يوفر لعمليات الب ا للموظفين التقنيين المتخصصين لنشرهم بموجب عقود
محددة المدة في برامج بناء الصمود المتكاملة والمتعددة السنوات.

•

النظر في إضافة مؤشر لتقييم أداء الموظفين في عملهم كجزء من
فريق متكامل.

•

موافقة.

التوصييييييية  :5توليد بيا ات قياس ا داء ال سييييييتقاة ن ال بادرات ال ت لقة
بالقدرة على الصييي ود إلعداد التقار ال يسيييسيييية وتقاسييي ها الشييي لاء
الوطنيين
ق مع إطار النتائج المؤسسية:
وضع
ٍ
إطار لتتبع النتائج متواف ٍ

آخ

وعد للتنفي

بعد النظر في المؤشحححححححر الموصحححححححى به للعمل كجزء من فريق متكامل ،ترى
اإلدارة أن مثل هذا المؤشر سيكون محددا للغاية بالنسبة لالستخدام المؤسسي
كميزة قياسحححححححية لنظام تقييم األداء .غير أن هذا ال يمنع قيام فرادى المديرين
والموظفين بإدرات مؤشر لألداء خاص بعمل فريق متكامل ،عند االقتضاء.
شحححححححعبححححة إدارة األداء
والرصحححححححد ،وشحححححححعبة
السياسات والبرامج

موافقة جزئية
يعترف الب ا بوجود فجوات في الب يا نات واألدوات المسحححححححت خد مة لق ياس ن تائج ب ناء
القدرة على الصحححمود .ومع ذلك ،فبدال من وضحححع إطار منفصحححل لتتبع هذه النتائج ،سحححوف
يسحححتطلع الب ا إمكانية وضحححع مؤشحححرات ومنهجيات لقياس القدرة على الصحححمود يمكن

ديسححححححححمححبححر/كححححانححون األول
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التوصيات
•

إدرات معلومات عن المسححاهمات والحصححائل المتعلقة بالقدرة على
الصمود ،بما في ذلك االفتراضات األساسية ،التي يتوقع الب ا
وشركاؤه رؤيتها في المجموعات المعرضة للصدمات.

•

وضححححع نظام درجات مجمعة أو مفهرسححححة تصححححب في إطار النتائج
المؤسححسححية ،ويتضححمن وصححفا سححياقيا للتأثيرات الخارجية والداخلية
على النتائج.

وينبغي للمكتب القطرية أن تنظر في قياس االختالفات في حصحححححححائل القدرة
علﯽ الصمود باستخدام تحليل القياس االقتصادي المخصص ،من قبيل قياس
وتحليل مؤشحححححححر القدرة علﯽ الصمود  ،2وضحححححححمان إمكانية إجراء العمليات
التحليلية سحححححنويا .ويمكن للرصحححححد الروتيني أن يعمل كخيار أخف وأقل تكلفة
لتسهيل التعلم واإلبالغ بشكل أكثر انتظاما مما في حال قياس قدرات الصمود
على نطاق كبير .على أن هذه التوصية ال تجدي إال عندما يقدم البرنامج على
تدخالت متضححافرة إلنشححاء حصححائل القدرة على الصححمود .وفي الحاالت التي
تظل فيها التدخالت منفصححلة ومنفردة ،ينبغي للب ا أن ينظر في مواصححلة
اسححتخدام المؤشححرات القائمة على المنظورات (التي أُدخل العمل بها في إطار
النتائج المؤسسية) لالنتقال إلى ما هو أبعد من رصد مستوى النواتج للوصول
إلى فهم أفضل للسبل اتي تجعل التدخالت تساعد أو تعرقل قدرة السكان على
السعي لتحقيق األمن الغذائي.

ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال ق ر اتخاذه

آخ

وعد للتنفي

إدماجها في إطار النتائج المؤسحححسحححية .ولذلك ،فإن الب ا سحححوف يسحححتخدم نُظم الرصحححد
واإلبالغ القائمة لمعالجة النقاط المحددة في التوصيات على النحول التالي:
•

موافقة :سيتم وضع معايير دنيا للحصائل وقياس األثر ،مع افتراضات أساسية
باالسححتناد إلى دراسححات كمية ونوعية تسححاعد في تحديد مقدار المسححاهمات التي
تقدمها أنشحححححححطة الب ا وشحححححححركائه لبناء القدرة على الصحححححححمود في المناطق
المعرضة للصدمات.

•

موافقة :ليسححت جميع نُهج قياس القدرة على الصححمود تتيح وضححع نظام درجات
مجمعة أو مفهرسححة .وسححوف يجري الب ا اسححتعراضححا لعدد  45من األُطر
واألدوات الخاصحححححححة بالقدرة على الصحححححححمود والمشحححححححار إليها في التقييم بهدف
اسحححححححتطالع كيف يمكن اسحححححححتخدام المؤشحححححححرات النوعية والكمية للداللة على
التغييرات التي تحححدف في مختلف أبعححاد القححدرة على الصحححححححمود في مواجهححة
المخاطر والضححغوط .وسححوف يسححتطلع بحث إضححافي كيفية قياس معدل إنعاش
األسر والمجتمعات المحلية من الصدمات إلمكان إدراجه كأداة للقياس.

موافقة جزئية :يُعتبر قياس وتحليل مؤشححر القدرة على الصححمود الثاني معقدا ،وسححيواصححل
الب ا التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لتطوير هذا المؤشحححححححر ،مع
ضمان فهم أ صحاب الم صلحة لهذا المؤ شر ودوره في ر صد الب ا له ،واإلبالغ عنه
في حاالت محددة .وسححححوف يسححححتطلع الب ا أيضححححا إمكانية اسححححتخدام التحليالت الكمية
والنوعية التي تبحث مؤشحححححرات القدرة على الصحححححمود واالسحححححتجابة بمرور الوقت لقياس
حصححححائل القدرة على الصححححمود .وباإلضححححافة إلى ذلك ،وكما أوصححححى فريق العمل المعني
بقياس القدرة على الصححححححمود والتابع لشححححححبكة معلومات األمن الغذائي ،سححححححوف يضححححححمن
الب ا أن يكون هناك تركيز بنفس القدر على التحليل الكمي والنوعي ،أو االقتصححححادي
عند توضححححيح وتقدير اتثار التي تركتها إجراءاته وإجراءات شححححركائه فيما يتعلق بتعزيز
القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط المختلفة في أوضاع مختلفة.

ديسححححححححمححبححر/كححححانححون األول
2019

ديسححححححححمححبححر/كححححانححون األول
2019
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التوصيات
التوصيييييييييية  :6ت ز ز قييدرة ولييدات ال ق وال كييات ي اإلقلي ييية على ج
و قييار يية وتىليييل ال لو ييات عن الصييييييييد ييات ال تغييا ة ال يياب ة للىييدود
وال ىلية قبل لدوثها

شححححححعبة السححححححياسححححححات
والبرامج ،والمكحححاتحححب
اإلقليمية

ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال ق ر اتخاذه
موافقة.

آخ

وعد للتنفي

ديسححححححححمححبححر/كححححانححون األول
2021

وهذا يشمل ما يلي:
•

التوسححع في اسححتخدام النمذجة المناخية وربطها بالمعلومات الحالية
المسحححتقاة من البيانات السحححوقية واإليكولوجية الزراعية والسحححكانية
(يمكن أن تشحححححححمحححل فتحححات أخرى من قبيحححل بيحححانحححات انخفحححاض
التحويالت)؛

•

موافقة :سيقوم الب ا  ،قدر المستطاع ،بتحديد مصادر البيانات هذه ودمجها
في أدوات تصميم البرامج ومسارات العمل التي تجري متابعتها بشكل مشترك
مع الشركاء ،مثل تحليل السياق المتكامل ،وتحليالت األمن الغذائي في حاالت
سبل كسب العيش الموسمية ،ونموذت محاكاة أثر الصدمة،
الطوارئ ،وبرمجة ُ
والتحليالت الشاملة لألمن الغذائي ومواطن الضعف.

يونيو/حزيران 2021

•

اسحححححححتعراض نظم المعلومات لدى الب ا بهدف تعزيز الروابط
بين مختلف قواعد البيانات ،وبالتالي توسححيع قاعدة األدلة الخاصححة
ببرمجة القدرة على الصمود؛

•

موافقة :كجزء من مبادرة التحول الرقمي الخاصححححححة بالب ا  ،سححححححوف تعمل
شحعبة السحياسحات والبرامج مع شحُ عبة االسحتعداد للطوارئ ودعم االسحتجابة لها،
وغيرها من الشحححححعب في إدارة خدمات العمليات السحححححتعراض نُظم المعلومات
مثل التحليل اتلي للكوارف ورسم خرائطها ،ومنصة التصوير البياني للرصد
الموسحححححححمي الزراعي والمنححاخي ،وبوابححة العمليححات  ،OPwebونظححام اإلنححذار
المؤسسي واإلنذار المبكر بهدف تعزيز الروابط بين قواعد البيانات المختلفة.

ديسححححححححمححبححر/كححححانححون األول
2020

•

تقديم الدعم للهيتات اإلقليمية في مجال ربط وفهم اتثار المتعلقة
باألمن الغذائي ،وفي مجال استخدام البيانات؛

•

موافقة :سحححححححيواصحححححححل المقر الرئيسحححححححي والمكاتب اإلقليمية العمل مع الكيانات
العالمية واإلقليمية من أجل إنشحححححححاء روابط بين مسحححححححارات البيانات المختلفة
ألغراض صنع القرار والدعوة.

جاري العمل

•

االسحححححححتمرار في اختبحار و ظائف "التحر يك" التي أدخلهحا التحأمين
المسحححححتند إلى األرقام القياسحححححية (مبادرة الصحححححمود الريفي ومبادرة
القححدرة اإلفريقيححة على تحمححل المخححاطر) والتمويححل المسحححححححتنححد إلى
التنبؤات لتسحححححهيل اتخاذ إجراءات مبكرة وقائمة على التوقعات في
البيتات المعرضة للصدمات.

•

موافقة :سحيواصحل الب ا اختبار آلية التمويل المسحبق وتمويل المخاطر التي
يدعمها التمويل المسحححتند إلى التنبؤات ،والقدرة األفريقية على تح امل المخاطر،
والتأمين البالغ الصححغر .وسححوف يسححتطلع أيضححا اسححتخدام هذه األدوات من أجل
تعزيز القدرة على الصحححححححمود في مواجهة مختلف الصحححححححدمات غير المتعلقة
بالطقس في أوضححححاع مختلفة .وسححححيواصححححل الب ا الدعوة إلى اسححححتثمارات
متعددة السنوات في مجاالت االستعداد ،واإلنعاش ،وبناء القدرة على الصمود،
والتي سحححححححوف تسحححححححتكمححل الموارد التي تولححدهححا المهححام "المحفزة" من جححانححب
الحكومات ،وشركاء التنمية ،ووكاالت األمم المتحدة األخرى.
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التقييم االست اتيج للدعم ال ي قد ه الب ا
جهة التنفي

التوصيات
التوصية  :7دعم توليد أدلة على أه ية تدخقت ا ن الغ ائ والقدرة على
الص ود ف النزاعات وا ات ال تدة

شححححححعبة السححححححياسححححححات
والبرامج

ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ /ال ق ر اتخاذه
موافقة

يونيو/حزيران 2020

•

موافقة :سححححححيواصححححححل الب ا توسححححححيع عمله مع معاهد البحوف إذا سححححححمحت
الموارد ،مثححل معهححد  SIPIومعهححد  Peri-Periمن أجحل تعميق قحاعحدة األدلحة
على مدى مالءمة برمجة القدرة على الصحححححححمود لمختلف األفراد ،واألُسحححححححر،
والمجتمعات المحلية في مختلف البيتات .وباإلضحححافة إلى ذلك ،سحححوف يشحححارك
الب ا في التعلم ،واسححتعراض تعلم الشححركاء ،وبناء األدلة على الصححمود في
المناطق المتأثرة بالنزاعات ،وفي أوضححححححاع أخرى ،بما في ذلك نتائج البحوف
التي تدعمها مجموعة عمل عالمية مثل دليل القدرة على الصحححححححمود من أجل
اتخاذ القرارات في مجال التنمية(http://www.fsincop.net/resource-
.)centre/detail/en/c/1144786/
أجرى الب ييا دراسححححححححات ،بمححا في ذلححك تحليالت وتقييمححات تثححار طرائق
وأنشحححححححطححة التحويححل المختلفححة على التمكين ،والتغححذيححة ،واألمن الغححذائي في
النزاعات واألزمات الممتدة ،وغيرها من األوضحاع .وسحيتم إجراء اسحتعراض
مكتبي للنتائج من أجل االسححتنارة بها عند وضححع االختصححاصححات إلجراء مزيد
من البحوف الميدانية عن كيفية تأثير التدخالت المختلفة على اسحححححححتراتيجيات
المواجهة.
سححححيجري الب ا مراجعة مكتبية للتدخالت الخاصححححة باألمن الغذائي والقدرة
على الصمود في ظروف النزاعات واألزمات الممتدة ،والتي يمكن من خاللها
تحديد الممارسحححححات الجيدة لتعميمها من جانب فريق العمل المعني بالقدرة على
الصمود والتابع لفريق القيادة (انظر الرد على التوصية .))1-1

وهذا يشمل ما يلي:
•

العمل مع المؤسححسححات البحثية والحكومات وشححركاء األمم المتحدة،
بمححا في ذلححك الجهححات التي لححديهححا واليححات للعمححل في المسححححححححائححل
الجنسححححححححانيححة ،فيمححا يتعلق بححالتكليف بححإجراء البحوف والتقييمححات
التشحححححغيلية التي تولد التعلم واألدلة فيما يتعلق بمدى مالءمة برامج
القدرة على الصحححححمود لمختلف األفراد (النسحححححاء والرجال واألوالد
والبنات) والمجتمعات المحلية؛

•

تنظيم مشحححححاورة واسحححححعة مع المسحححححتفيدين الحاليين والسحححححابقين من
تدخالت الب ا المتعلقة باألمن الغذائي والقدرة على الصحححححححمود
من أجل تحديد السحححححبل التي تجعل المسحححححاعدة الغذائية والتحويالت
القائمة على النقد وإنشحححححاء األصحححححول والتدخالت األخرى تسحححححاعد
هؤالء المسححححححتفيدين أو تعيقهم في سححححححياق اسححححححتراتيجياتهم المتعلقة
بالتكيف؛

•

•

إجراء تقييم أو اسحححححححتعراض لتدخالت الب ا في هذا المجال مع
االهتمام باستراتيجيات الدخول والخروت وتجارب المستفيدين.

•

آخ

وعد للتنفي
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