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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
 

 نظرلالوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي ل

ة                  تدعو األمانة أعضاء المجلس      ذه الوثيق وى ه ق بمحت ديهم استفسارات تتعل الذين يرغبون في إبداء بعض المالحظات أو ل

المي           إلى ة الع امج األغذي ذآورين  االتصال بموظفي برن اه،    الم تم     ويفضل  أدن ك  أن ي داء      ذل ل ابت ذيدورة قب  المجلس التنفي

 .بفترة آافية

 

 :(OEDE) تقييممدير مكتب ال   C.Heiderالسيدة 2030-066513: الهاتفرقم 

 : التقييمالمسؤول عن عمليات  A.Larmoyer  السيدة 3480-066513: رقم الهاتف

ق     المؤتمرات،وحدة خدمات المساعد اإلداري ل ،.Panlilio  C بالسيدةالرجاء االتصال ديكم استفسارات تتعل  إن آانت ل

 .(2645-066513):  رقمبإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف
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ا  و 10336.0يوجز هذا التقرير تقييما مستقال لمنتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في آولومبيا       التي تمت الموافقة عليه

ين شباط  . 2008آذار / ثم مددت إلى مارس    2005أيار  /في مايو  ر و مارس  فب/وقد أنجزت مهمة التقييم في الفترة الواقعة ب آذار /راي
 .  أما النتائج التي توصلت إليها البعثة فهي موجهة لمساعدة المكتب القطري في صياغة متابعة للعملية الممتدة أعاله؛2007

ازحين،  إذ تجاوز عددهم                         ون نسمة    3.5وآولومبيا هي ثاني أآبر دولة في العالم من حيث ضخامة عدد السكان الن  20خالل    ملي
بالد                               والهدف ا . عاما ازحين في داخل ال تقرة للن اة المعاشية المس ة والحي وفير الحماي تلخص في ت دة ي ة الممت ذه العملي لذي تسعى ه

 38 والتي تتلقى نسبتي    ، من خالل أنشطة اإلغاثة واإلنعاش – للبرنامج 2 أي الهدف االستراتيجي –وتعزيز مقاومتهم للصدمات   
 .  على التوالي،في المائة من الموارد 68و

ا من                 و يبدو أن عنصر اإلغاثة مناسبا ويتسم بالكفاءة والفعالية في توفير الدعم الغذائي لوقت آاف حتى تتمكن األسر النازحة داخلي
 . الوقوف على أقدامها

ع، بي                       ا في المجتم د أن  وفي مجاالت أنشطة اإلنعاش يبدو أن التغذية المدرسية مناسبة وفعالة في تدعيم اندماج أبناء النازحين داخلي
ى                       تساؤالت برزت بخصوص عنصر الفعالية الكاملة، إذ تعتمد آفاءة وفعالية التغذية في الفترة التي تسبق الدخول إلى المدرسة عل

ة    ذ للعملي ريك المنف ة الش ع          . نوعي با م ان متناس ر فك ين للخط ال المعرض عات واألطف ل والمرض اص بالحوام ر الخ ا العنص أم
ذا ا       ذ               االحتياجات، و مدى فعالية ه ة أوجه التنفي ل العمل          . لعنصر جاءت محدودة بسبب عدم آفاي ذاء مقاب رامج الغ د اعتبرت ب فق

ى األسر                           ة إل وارد األغذي ة من م ات آافي وفر آمي ة واسعة من األنشطة وت دعيم طائف ة في ت دريب مناسبة وفعال والغذاء مقابل الت
 . النازحة داخليا

 18دد المستفيدين من النازحين داخليا من العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش خالل    وفي جميع العناصر باستثناء واحد منها تجاوز ع       
وافر                 129شهرا األرقام المستهدفة محققا نسبة       رغم من ت ى ال وارد     68 في المائة من إجمالي الرقم المستهدف عل ة من م  في المائ

ر من               ويستدل من البيانات المتاحة احتمال أ     . األغذية الواردة في الميزانية    ى شمول عدد أآب د أجبرت عل ة ق ن تكون موارد األغذي
 . المستفيدين مقارنة بما آان مقررا

ديرات التعرض                            املة لالحتياجات وتق ق إنجازات ملموسة في المجاالت الش ة واإلنعاش عن تحقي دة لإلغاث ة الممت وآشفت العملي
ى       . من المبتكرات التشغيلية  آما حققت العملية عددا     . والرقابة المحسنة اللوجستيات والشراآات    ينات عل ووفرت مجال إلدخال تحس

 . نتائج القياس

ك المتصلة بوسائل                                 ى تل يم إل ة والتعل دة الجديدة،إضافة أهداف ذات صلة بالتغذي ة الممت م التوصيات المتصلة بالعملي ولعل من أه
ه له                . المعيشة ررت برمجت ا تق ع م تفيدين جمي ات             وينبغي للبرنامج أن يضمن تلقي المس اه نحو االقتصاد في الوجب اء االتج م، وإلغ

ة           . الغذائية للوصول إلى أآبر عدد من المستفيدين       وثمة توصيات أخرى تتعلق بمخصصات الميزانية الموضوعة لمجموعات نوعي
اش ة واإلنع ين اإلغاث ا ب وازن م داف وللت م التغذي. من األه ق بأنشطة دع غيلية تتعل ينات تش يم إدخال تحس رح التقي ة وتشجيع واقت

ى      ا إل ل لربم ي تص ة لك طة الجاري ي األنش ع ف ري 100التوس ن مت ف ط دريجي     .  أل ل الت ة للنق ع خط يم بوض د أوصى التقي وق
ر ب   ة بعناص ؤوليات المتعلق ة   للمس ى الحكوم ددة إل ة مح .رمجي

 ملخـص
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 ∗مشروع القـرار
 

 

ا   تقرير موجز  "  المجلسالحظي دة آولومبي ة الممت اذ    ) WFP/EB.1/2008/7-B ( 10366.0عن تقييم العملي ى اتخ ويشجع عل

 .المزيد من اإلجراءات بصدد التوصيات، مراعيا في ذلك االهتمامات التي أبداها المجلس خالل مناقشاته
 

                                                      
 الصادرة (@/WFP/EB.1/2008)هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات  ∗

 .في نهاية الدورة
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 معلومات أساسية 

ين ال       خالل السنوات العشرين الماضية من حاالت       من المدنيين أو نزحوا     تعرض سكان آولومبيا      -1 ا ب ة م وات ق  المواجه

د من حاالت         .  المسلحة الكولومبية والجماعات المسلحة من المتمردين      زوح ويعزى العدي ى    الن ردين ل أنشطة   إل  ضمان المتم

أن      3.5لبالد خالل السنوات العشرين تلك بما يزيد على         اداخل  النازحين  ويقدر عدد   . مصالحهم الخاصة  ا ب  مليون نسمة، علم

ام  را2005أرق دود     تت مية بح ام الرس ين األرق دود   170.000وح ب ي بح ة وه ر الحكومي ات غي ديرات المنظم مة، وتق  نس

ورت األوضاع بأرقام السنوات الماضية فقد تده وعلى الرغم من أن هذه األرقام إنما تعكس تحسنا مقارنة           .   نسمة 310.000

ة    50بنسبة  النازحين  دوث زيادة في عدد      نوهت أحدى المنظمات غير الحكومية بح      Nariño ففي: في بعض المناطق    في المائ

ام   ن ع ع األول م ي الرب الم    .  2006ف ي الع د ف ر بل اني أآب ة ث ذه الوثيق ر ه ت تحري ا وق ثوأصبحت آولومبي ن حي دد م  ع

 . ولم يتوقع معظم المعنيين تحسن األوضاع في المستقبل القريب. داخل البالد بعد السودانالنازحين 

راد األسرة         2003فقد وجد مسح أجراه البرنامج في       . داخل البالد حادة    النازحين  وتعتبر احتياجات     -2  أن متوسط عدد أف

 سنة 15هم دون سن النازحين   في المائة من السكان      50، وأن    في المائة  31 االعتماد إلى زهاء      وتصل نسبة  ،6يبلغ  النازحة  

 في المائة من األغذية التي تستهلكها فإن توافر دخل مستقر وآاف أمر جوهري              80خليا تشتري   داالنازحين  وحيث أن أسر    . 

ى لألجور    61في حين ال تصل نسبة عائدات تلك األسر إال إلى           اء   .  في المائة فقط من الحد األدن اني  زه ة   70ويع  في المائ

ة  10من األغذية األساسية مقارنة بنسبة حتاجها من المواد التي تأو أآثر عجز في مادة داخليا من النازحين من أسر     في المائ

ر من السكان        ة          مستقل    1ووجد مسح     . من الخمس األفق ة من سوء التغذي ين    % 5. 5مزمن و  % 22.6: نسبة عالي منتشرة ب

ة بنسبة     النازحين األطفال دون سن الخامسة من أبناء      بالد، مقارن ين الخمس األ    % 39و% 17.2داخل ال والي ب ى الت ر  عل فق

 . هم من األآثر تعرضا لإلصابة باإلسهال وأمراض الجلد والجهاز التنفسي النازحة آما وجد أن أطفال األسر. من السكان

ى ص          -3 ة واإلنعاش عل ى   يانة سبل معيشة الجماعات النازحة    وترآز الهدف من وراء العملية الممتدة اإلغاث  والعمل عل

تقرارها  املتين   اس تراتيجيتين متك الل اس ن خ اومتهم للصدمات م ز مق ة، عنصر . وتعزي بة اإلغاث ة% 38بنس ن الميزاني  م

 حديثا وإلى النازحين منذ أمد طويل وهم        م لألغذية إلى المجموعات النازحة    ويتضمن تقديم المساعدات من خالل التوزيع العا      

م               المحلية   والمجتمعاتالذين يفتقدون إلى األمن الغذائي       ذين ل ر المسجلين من ال ازحين غي ى الن ة إضافة إل المجاورة والمغلق

ية   ة الرئيس ات المتبرع لهم الجه اشوعنصر . تص بة اإلنع ة  % 62، بنس ن الميزاني اعدم ة  :  ويس دارس االبتدائي ذ الم تالمي

ين     ارهم ب راوح أعم ذين تت غار ال ال الص ا،     6 و 3واألطف ا قبله ية وم ة المدرس الل التغذي ن خ نوات م ل   س ة الحوام وتغذي

ة للجماعات                       ة التكميلي ك من خالل التغذي ذوي، وذل ال المعرضين لخطر تغ ة واألطف والمرضعات وأطفالهن دون سن الثاني

اء                    المستهدفة مثل تزويدهم بحصص غذائية منزلية وغير ذلك من المجتمعات المحلية الضعيفة والتي هي بحاجة إلى إعادة بن

 .  غذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريبسبل المعيشة من خالل برامج ال

ي استمرت         . 2007آذار  /فبراير و مارس  /بين شباط ما  في الفترة    تنفيذ تقييم منتصف المدة      وجرى  -4 ة الت اء البعث وفي أثن

ة      اجتماعات مع الشرآاء المنفذين    10 مشروعا وعقدت    53 إدارات و  6 أسابيع تمت زيارة     3 امج وتمت مقابل وموظفي البرن

                                                      
1 WFP/ECHO/PAHO. Estado Nutricional, de Alimentación y Condiciones de Salud de la Población Desplazada por la 

Violencia en Seis Subregiones de Colombia (Informe Completo), Bogota, December 2005 
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يم من    . Bogotá مخبر رئيسي في25أآثر من  امج        2 استشاريين 4وتكون فريق التقي ا من موظف البرن وا دعم خارجيين تلق

 .المسئول عن التقييم

 جوانب ذات صلة 

ا       وتعتبر العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش بصورة عامة مناسبة    -5 ازحين في داخل آولومبي در عال الحتياجات الن وفر  .  بق وي

ر احتياجات            النزوح، عنصر اإلغاثة معونة مباشرة فور تعرض السكان إلى حالة         ة لتغي  ويوفر عنصر اإلنعاش استجابة مرن

 . وقد صممت األنشطة بطريقة سليمة ونفذت على نحو مالئم عموما. النازحين في األشهر التي تلي حالة النزوح 

ا أن                  -6 وجرى تقدير لالحتياجات من خالل أربع مسوح شاملة للتغذية وللجوانب االجتماعية واالقتصادية أظهرت جميعه

ة ا  . المجموعات النازحة  داخل البالد هي مجموعات مستهدفة على نحو مالئم           ة واإلنعاش توجه         فالعملي دة لإلغاث % 70لممت

وجرى  . ، وهو ما وجده التقييم مالئما     جموعات الضعيفة األخرى من السكان    إلى الم % 30 و إلى النازحين حديثا  من مواردها   

ة        . إدراج النازحين غير المسجلين باعتبارهم مجموعة مستهدفة خاصة بمثابة ابتكار ممتاز           دة بمثاب ة الممت آما اعتبرت العملي

ة المعرضة للخطر        آلية مهمة تستطيع حكومة آولومبيا والجهات المتبر     ة استهداف المجتمعات المحلي ة  " –عة الدولي المنغلق

ة     ة والمجهول دة عن المساعدات       -"  والمتجاورة وفي حالة مقاوم ا تبقى بعي ة     .  والتي لواله ون األفارق تفاد الكولومبي د اس وق

 . والسكان األصليين بصفة خاصة من العملية الممتدة

 :قد وجد أن آل عنصر برمجي من العناصر آان مناسبا بدرجات مختلفة وألسباب متعددةو  -7

آانت اإلغاثة مناسبة بدرجة عالية في اقتراح البرامج المالئمة لمعالجة احتياجات النازحين داخليا عندما آانوا في  

 .جاز أعمال اإلغاثة األولويةونظرا للمهمات الموحدة للبرنامج فقد منح المعنيون بالتقييم إن. أضعف حاالتهم

وأخذت تشكل نشاطا مالئما للمتابعة . آانت برامج التغذية المدرسية مناسبة في إدماج أبناء النازحين داخليا بالمجتمع 

 . لمواصلة االنتقال من اإلغاثة إلى اإلنعاش

حين في الداخل آلما اقتربوا من آما آانت التغذية قبل سن الدخول إلى المدرسة مناسبة في توفير الدعم ألبناء الناز 

وتعرض هذا العنصر إلى اإلعاقة بسبب نقص الوضوح في ما يتعلق بطبيعة الهدف وفي ما إذا آان . حالة االستقرار

 . تعليمي أو تغذوي أو آليهما

 مساعدة الحوامل والمرضعات وأبنائهن دون سن الثانية واألطفال المعرضين –عناصر إطعام الجماعات الضيفة  

 .  آانت مواتية الحتياجات خاصة لهذه الجماعات المستهدفة–لخطر اإلصابة بسوء التغذية 

وفرت برامج الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب استجابة مناسبة لالحتياجات المتغيرة للمشردين في الداخل في  

 . إطار طائفة واسعة من أنشطة إحياء سبل المعيشة

                                                      
2 An agricultural consultant, as team leader; a Ph.D. economist trained at the University of Quebec; a research officer, 

teacher and editor at the Refugee Studies Centre, Oxford, United Kingdom; and a Ph.D. professor of sociology and 
economics at the Universidad Nacional de Colombia.  
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  لإلغاثة واإلنعاش أداء العملية الممتدة

ا       . وجهت صياغة الهدف االستراتيجي لهذه العملية مباشرة نحو ضمان سبل المعيشة حصرا             -8 ولم يكن هذا الهدف مواتي

ذلك         يم آ ة والتعل دفي التغذي ة      . في الظروف الراهنة في آولومبيا حيث تسنى إدراج ه رغم من أن صياغة العملي ى ال د  وعل ق

 . تمت بموافقة المكتب اإلقليمي والمقر الرئيسي للبرنامج فهي ال تبدو ممثلة للهدف الشامل للعملية

ة      -9 نح األولوي د م ال تحدي ي مج ب القطري ف اعدة المكت ن مس د م ى الح ي إل ار المنطق ي تصميم اإلط وأدى القصور ف

 . ة على أي من العناصر البرمجيةوتقليلها أو الترآيز بطريقة مختلف

دة    -10 ى ست إدارات جدي ات إل اش عملي ة واإلنع دة لإلغاث ة الممت ذه  . وأضافت العملي ي ه ات ف اد االحتياج را الزدي ونظ

 . المجاالت فقد جرى اتخاذ قرار مالئم وإن استوجب تكاليف تشغيلية باهظة مقارنة بالعملية السابقة

وا          وتوحي التقارير أن ثلث مجموع عدد         -11 ذين تلق م ال ا ه ة في            النازحين داخلي مساعدات من خالل المؤسسات الحكومي

وبسبب انتشار الحاجات     . بعض اإلدارات، ومن المرجح وجود عدد من النازحين غير المسجلين يعادل عدد المسجلين منهم               

ار رئيسي                      على نطاق واسع بين    ذين نحو استخدام الهشاشة آمعي  النازحين حديثا والسكان الفقراء اتجه بعض الشرآاء المنف

 .لالستهداف بما دفع بعملية النزوح إلى المرتبة الثانية

ررا في     %) 62من الميزانية لإلغاثة ولإلنعاش % 38(وتحقق توزيع الموارد المخصصة للعملية الممتدة         -12 ان مق ا آ آم

ة المضافة من               . الخطة ى القيم وفي الظروف الراهنة اقترح فريق التقييم الوفاء باالحتياجات المبرمجة لإلغاثة أوال استنادا إل

ى           . قبل المعونة الغذائية إلى هذا العنصر      دل وفق إل وارد ويع ع الم ة توزي وفي العملية الممتدة الجديدة ينبغي أن يستمر مراقب

 . ر االحتياجات التي قد تكون متباينة من إقليم آلخرتغي

ات                         -13 ى جانب آتيب املة إل ا صفقة ش وصمم المكتب القطري نظام تحديد مدى هشاشة توزيع األغذية ورصدها باعتباره

ة                 ة للنظراء من الشرآاء والحكوم دم مساعدات فني د من الشرآاء       .إرشادية وأدوات جيدة للتدريب، وق دريب العدي وجرى ت

ا في أجزاء              على طرق االستفادة من تلك المعونة وسمحت بإعداد تقارير شاملة عن أوضاع األمن الغذائي بحيث يعاد إنتاجه

بالد    تفادة من        .عديدة من ال د أن االس ة ورصدها             بي ع األغذي د مدى هشاشة توزي ة      نظام تحدي ه العالي ان محدودا بسبب آلفت  آ

أداة أساسية             ودرجة تعق  اهيمي بشأن استخدامه آ ط المف بالد               /يده وبسبب الخل ازحين داخل ال دير عدد الن يلة لتق للرصد أو وس

 . وغيرهم من المجموعات التي تتعرض بمرور الوقت لحالة انعدام األمن الغذائي

تفيدات               ومنحت العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اهتماما رئيس        -14 % 55يا إلى قضايا المرأة، حيث بلغت نسبة عدد المس

ة آانت للنساء                  % 80من مجموع عدد المستفيدين وأن       ة القروي ة األغذي ة في لجان مراقب ة    . من األدوار القيادي رزت أمثل وب

 . عديدة لتعزيز دور المرأة خالل الزيارات الميدانية

ابقة            وأسهمت العم   -15 دو أن  . لية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش الراهنة في إضافة تحسينات تشغيلية مهمة على العملية الس إذ يب

ليم            :آامل العملية اللوجستية تتقدم بكفاءة  رغم من الخطر الحقيقي لتس ى ال ة، عل ائر األغذي ة استئصال خس آادت تنتهي عملي

ة    األغذية في العديد من المناطق، آما آانت عملية شر       ى درجة من األهمي ونجم  . اء األغذية المحلية بمثابة ابتكار برمجي عل

 بسبب نقص التمويل اضطراب خطير فيما يتعلق بالمستفيدين والشرآاء         2006عن التوقف الخطير في اإلمدادات في أواخر        

 . في التنفيذ وفي العمليات الفرعية القطرية
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أطر معظم المشاريع وخصائصها                      برهن موظفو     -16 ام ب ى إطالع ت انوا عل زامهم وآ إدارة المشروعات عن آفاءتهم والت

 .وجاء دليل اإلجراءات بمثابة وثيقة متكاملة أتيحت للشرآاء المنفذين على نطاق واسع موفرة أساسا تشغيليا سليما

ة                وفي ما يتعلق بالشراآات أثبتت الع       -17 االت الحكومي امج والوآ ين البرن ة المشترآة ب دة بوضوح الملكي ومن  . ملية الممت

ق بالمقترحات ذات الصلة بالمشروعات من خالل          االبتكارات الجيدة إدخال إحدى اآلليات التي تقضي بتقديم توصيات تتعل

رام      ويبدو أن األعمال بين البرنامج من جهة والشرآاء المنفذين . لجنة ثالثية إقليمية  ا ي ى م وشرآاء المجتمع المدني تسير عل

امج والشرآاء          .  لكن تشكو من تفاوت الكفاءات ونوعية األداء    ين البرن ي ب افع التفاعل المحل راف بمن رغم من االعت وعلى ال

رة عدد الشرآاء                     ق بكث ي تتعل ق الت رزت بعض جوانب القل د ب ى                . المنفذين فق درة المكتب القطري عل ك من ق د قلص ذل وق

 .سة اإلشراف األمر الذي أدى إلى زيادة التدخل السياسي المؤثر على بعض المشاريعممار

ين موظف       -18 الل تعي ن خ وظ م و ملح ى نح ائف الرصد وعل ة وظ اش الراهن ة واإلنع دة لإلغاث ة الممت ززت العملي وع

و        ا يك ن م ى أحس روع عل د المش ات رص ت عملي ث تم رغ حي ي متف ى    . نبرمج ة األول ة بالدرج ارير المقدم ت التق وواآب

ذين                 ائج، رغم أن عدد الشرآاء المنف ى مستوى النت دابير عل يئا من الت دة ش المخرجات والعمليات، آما مارست العملية الممت

ة من خالل مشروعات              .ت رصد النتائج على حسابهم الخاص     الذين أجرو عمليا   رامج اإلغاث ائج ب اس نت امج قي  وحاول البرن

ن خالل    دة م ات الموح ا للتوجيه ليم وفق وع التس ة وتن ا يخص شحن األغذي دريب فيم ل الت ذاء مقاب ل والغ ل العم ذاء مقاب الغ

ة المستخدمة                      . دراسات الحالة  دى شكوآه بشأن المنهجي يم أب وهذا ما يمثل استثمارا ضخما يقوم به المكتب القطري لكن التقي

 . في هذه السياقات

ة          -19 ينات تسمح بإنشاء ثقاف وظل اإلشراف التشغيلي على مستوى المكاتب الفرعية مشتتا ودعت الحاجة إلى إدخال تحس

 . مواصلة تحسين النوعية بين آل زيارة للمشروع وأخرى

 

 الترابط

ي حددتها   مع االحتياجات ا    وآانت العملية الممتدة أعاله منسجمة        -20 ة               لت ة الكولومبي ل آل من الحكوم ى المدى الطوي عل

 :والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمستفيدين

 بما يمكنهم من البدء بحياة جديدة ة يتلقون معونات اإلغاثنثمة صلة واضحة تدعو إلى تحسين مستويات معيشة الذي 

 . المعلومات بهذا الصددرغم أن المكتب القطري لم يالحق

وبالنسبة للمعوزين من النازحين في الداخل الذين يستمرون في تلقي إعانات تسمح لهم باالنتقال إلى نمط حياتهم  

وأظهر فريق التقييم على أن هذه . شالجديدة من خالل عناصر اإلنعاش وجدت عالقة واضحة ما بين اإلغاثة واإلنعا

غذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب والتغذية المدرسية وبرامج التغذية قبل سن آانت هي الحالة في برنامجي ال

 .  الدخول إلى المدرسة بمشارآة مؤسسية من جانب شرآاء أقوياء

ولم يكن من المحتمل أن .  األصعب على النقاش في العناصر األخرىهيوآانت الصلة ما بين اإلغاثة واإلنعاش  

 آما فعلت برامج التغذية –لتغذية المدرسية نتائج ذات صلة باإلنعاش على المدى البعيد تحقق مشروعات ما قبل ا

 واألطفال المعرضين للمخاطر والذين عانوا جميعا بسبب عدم وضوح أهدافا –التكميلية للحوامل والمرضعات 

 .الشمولية
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ا في االستجابة                  عززت الصلة القوية التي تربط البرنامج       -21 ذه األطراف أدوارا أوسع نطاق ولي ه  بالنظراء الحكوميين ت

ة                . ألزمة النازحين داخليا   امج بكلف ون   50وحتى على افتراض تولي الحكومة آامل المسؤولية المالية والتنفيذية عن البرن  ملي

ى شر                  ائع السياسية عدم الوصول إل . يحة واسعة من السكان المشردين        دوالر لرعاية شؤون الالجئين داخليان تفترض الوق

ة     تطيع الحكوم ث تس اش بحي ة واإلنع دة لإلغاث ة الممت ة وضع إلدارة العملي ات القادم داف العملي ين أه ن ب يكون م ا س وربم

ة لالنسحاب                 زم واستراتيجية نوعي ي مل والشرآاء المنفذون إدارتها في إطار فترة زمنية محددة ولنن يكون وضع إطار زمن

 .     با في آولومبيا حيث بات من المنتظر تدهور أوضاع النازحين داخل البالد في المستقبل المنظوربالضرورة مناس

 النتائج 

ام المستهدفة               -22 ة تتجاوز األرق تفيدين من     . تتباين آفاءة أداء مختلف أنشطة العناصر لكنها بصفة عام وبلغت نسبة المس

ة     رة المستهدفة       % 122أنشطة اإلغاث ة المدرسية      18من الفت دة     % 100 شهرا، وبلغت نسبة التغذي رقم المستهدف لم من ال

ة      ى المدرس دخول إل ن ال ل س ا قب ة م طة التغذي جلت أنش نتين، وس بة  س بة الحوام  % 113نس تهدف، ونس رقم المس ن ال  لم

من % 113نسبة    .%156 مقابل التدريب والغذاء   % 155عمل  ،المستفيدين من برامج الغذاء مقابل ال      %135والمرضعات  

ل العمل             % 135 والمرضعات    لالرقم المستهدف، ونسبة الحوام       ذاء مقاب رامج الغ تفيدين من ب ل    % 155المس ذاء مقاب والغ

م يتراجع سوى       . %156 التدريب ال المعرضين للخطر حيث سجل نسبة                 ول ة األطف رقم      %94هدف حماي دون مستوى ال

ع العناصر ب   . المستهدف  ي جمي وحي اإلنجاز األساسي الشامل ف ط،  وإنجاز بنسبة   وي تثناء واحد فق ي أهداف % 129 اس ف

من خالل  "المقتصدة" الميزانية،  أن الوجبة الغذائية من موارد األغذية المؤشرة في% 68العملية الممتدة آكل مقارنة بنسبة 

 .لى أآبر عدد من المستفيدين المؤشرين في تصميم البرنامجتوزيعا في عدد قليل من األشهر حتى يتسنى الوصول إ

ى                 -23 د وصل إل ى    .  شهرا  18 إنسان في      293,625وآان عنصر اإلغاثة يتسم بكفاءة األداء بوجه خاص، فق واستجاب إل

ق في صفوفهم            ، مقدمة مساعدات فعالة إلى أشد فئات ا       آل عام النازحين  احتياجات عدد آبير من      لسكان هشاشة دون أن تخل

ا من  سواء آانو" حيثما آانوا" لبية احتياجاتهم وقد وجهت إلى مجموعات مختلفة من النازحين في الداخل وت   . سلوك االتكالية 

ة محصورة ات محلي ي مجتمع دن صغيرة أو يسكنون وف ي م اورة وف دنمتج اطق المحيطة بالم ي المن ات ذات .  ف ا البيان أم

تم        الصلة بم  م ي ي ل ة الت وع ممكن في األغذي دى آفاءة أداء أي من العناصر في زيادة فرص حصول المستفيدين على أآبر تن

 . جمعها

ل  224,195وظهر أن التغذية المدرسية تعد بمثابة تدخل فعال لمساعدة   -24 ة      .  طف ى وجب ال المشردون عل ويحصل األطف

ى            ويتمتع األطفال المستفيدون  . ةاملغذائية يومية آ   اه عل ارير تحسن االنتب ة ورصدت التق ة للنشاط  و الحرآ  بمستويات عالي

 .سية معدالت عالية لحضور التالميذنطاق واسع وتحرز المدارس التي تطبق فيها برامج التغذية المدر

دخ              -25 ل سن ال ة قب ة التغذي ي تشمل          وظهر أن مدى فعالي ى المدرسة الت ة الشريك         59,526ول إل ى نوعي د عل   طفال يعتم

 تسليم آميات إضافية من الموارد فحسب وإنما أمكن تحقيق بعض األهداف      آان الشريك المنفذ مؤسسة قوية لم     وحيث  . المنفذ

ال      تحقيق  التربوية وأصبح من الممكن      ل ش      . نتائج آانت صعبة المن ادة المشروع أق ا آانت قي ي    وحيثم ة الت مولية وهي الحال

ال دون                            ى األطف دم إل دعم المق ز ال ان من الصعب تميي ة، آ تنطبق في الغالب على المشروعات التي تقودها مجموعات قروي

 .  سن الدخول إلى المدرسة عن التغذية التي يحصل عليها األطفال دون سن الخامسة
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م الحصة   -26 ل  ونظرا لصغر حج م يكن عنصر الحوام ة، ل داف الغذائي ى األه ز عل ة الترآي ة وتفكك األسرة وقل الغذائي

  طفل فعاال في تحقيق  70,532  امرأة وعنصر األطفال المعرضين للخطر الموجه إلى   56,513والمرضعات الموجه إلى  

ة آجزء    تحسن غذائي ملموس باستثناء حالة تنفيذه من قبل شرآاء أقوياء هم أطراف في مؤس              سات تستخدم المدخالت الغذائي

ا          ة الصحية             . من نهج يتسم بشمولية أوسع نطاق ة في تحسين الحال أثيرات ايجابي ذه المشروعات ت ع أن يكون له ومن المتوق

 . للمستفيدين

ة     131,000زيد على ويستفيد من آل من برنامجي الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب ما ي  -27 ا بمثاب  شخص وآان

ا                  ة أوسع نطاق ادرات تنموي ا في مب دى إدماجه يما ل ة، والتساع              . عنصرين فعالين الس ة الغذائي ى حجم الوجب ك إل ويعزى ذل

وين األصول                       ال البشري وتك اء رأس الم . مصفوفة أنشطة اإلنعاش المدعومة والعناصر المتاحة إلصالح سبل المعيشة وبن

 .  الت التنسيق شملت بصفة خاصة الزراعة واإلسكان والمياه واإلصحاح وتكوين المهارات المهنيةويبدو أن مجا

ة أخرى        -28 د    .آما لوحظت نتائج مهم امج                    ويتحدث العدي اطق خطورة عن أن وجود البرن ر المن  من المجتمعات في أآث

ا تكون األنشطة     .بق بوجه خاص في حاالت المجتمعات المعرضة للخطر               يعزز معنى الحماية المادية ، وهذا ما ينط        وربم

ا         ة واإلنع دة لإلغاث ة الممت ه           شالمجتمعية للعملي اعي وتدعيم وين التماسك االجتم ى تك د عملت عل  وهي النتيجة الجديرة    – ق

ة التشرد اجم عن حال اعي الن اب التفكك النفسي واالجتم ي أعق ارير تنا. بالمالحظة ف ر وظهرت تق ية غي ا النفس ولت المزاي

راف    . المنتظرة التي حصل المنتفعون من البرنامج عليها بفضل اندماج الشرآاء المنفذون ضمن برمجة شمولية                 وحدث اعت

وطني                        ى المستوى ال داخل عل ازحين في ال وعي بقضايا الن ى    . واسع النطاق بجهود البرنامج التي أثمرت عن زيادة ال ا عل أم

ر مباشر في                 المستوى المحلي، الحظ   انية      " المخبرون الرئيسيون أن العملية الممتدة قد ساهمت على نحو غي ق فسحة إنس خل

 .       والتي لم تكن موجودة قبل وصول البرنامج إلى المنطقة" تخلت عنها الجماعات المسلحة

 االعتبارات المستقبلية 

ات من المحتمل          جاءت العملية الممتدة الراهن     -29 ابالت ب ة مالئمة بالكامل للحياة اإلنسانية في آولومبيا، ووفقا ألغلب المق

ين        راوح ب ى  5أن تبقى ظاهرة المجموعات النازحة داخليا قائمة في المستقبل المنظور لمدة تت ق    .  سنوات 10 إل ا يتعل وفي م

دعوة ذات المالم     امج بال زم البرن ن الضروري أن يلت ان م ا آ ا إذا م ي    بم تمعن ف ي ال ة فينبغ لة الحقيقي ارزة والمفاض ح الب

رار                     . ترجيحها دان واإلق ة المنظورة في المي ات التعاوني وقد تعرض أي خطاب سياسي على المستوى القطري للخطر العالق

د امج آطرف محاي راهن بالبرن ات   . ال ى المجموع امج للوصول إل ى فرص البرن ابي عل أثير إيج ك ت راء ذل ب ج د  يترت وق

ة في المدى المتوسط،          . نية المعوزة   السكا يضاف إلى ذلك أن من المحتمل أن تكون احتماالت تحقيق سالم دائم لم تكن مواتي

 . وعلى ذلك فمن الممكن إنجاز   عدد محدود من األنشطة اإلضافية دون اإلفراط في تحميل البرنامج أثقاال جديدة 

يم  -30 اول التقي اتتن ة ذات الصلة بالسياس ائل التالي ة ) 1: ( الس م حكوم ي دع المي ف ه الع امج االغذي دور برن ق ب ا يتعل فيم

ازحين  األشخاص تحسين حياة    إلى الرامية جهودها   فيآولومبيا   م من        الن ا ، وآ ود  داخلي امج ينبغي   جه ا   أنالبرن  تضطلع به

ازحين  لألشخاص مناسب   في الوقت ال    السريعة و  االستجابة   بفيما يتعلق   ) 2(الحكومة؟   ا   الن النظر    داخلي ى ، وب  اإلجراءات  إل

ى  ي اتخذت حت ة ؟  اآلنالت ل الحكوم ه من قب ن تحقيق ذي يمك دى التحسن ال ا م ا ) 3ا(فم ةي هم ق المضافة القيم  عن طري

دخالت           األساليببالمقارنة مع غيرها من     ئية  المعونة الغذا  ر ت دعم للمنظمات غي ة  الممكنة لتقديم ال ات إن؟ اإلغاث ى   اإلجاب  عل

بين برنامج االغذيه العالمي والحكومة في آولومبيا في حين          معقدة في مجال السياسات      سيشمل مناقشات    األسئلة المعقدة هذه  

 . شيجري إعداد العملية الممتدة المقبلة لإلغاثة واإلنعا
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 التوصيات 

ذ         التوصيات المقدمة ذات صلة بالجوانب      -31 ى    .  المتعلقة بالتوجهات االستراتيجية والتصميم التشغيلي أو التنفي وأشارت إل

ر            ة تغيي جيع عملي ي تش ا ينبغ اطق األضعف حيثم ام بالمن دة واالهتم ات الجي ى الممارس اظ عل ى الحف ة إل ن الحاج ل م آ

 . الممارسات
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 شتوصيات تقييم منتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعا: ملحق

 استجابة اإلدارة الجهة المنفذة التوصيات 

ة     -1 تراتيجية للعملي ات الموضوعية االس ن المرجعي ث ع ي البح ينبغ

يم     ة والتعل ري التغذي الل إدراج عنص ن خ ة م دة القادم الممت

  ) 4 و 3 االستراتيجيان الهدفان (

 المكتب القطري 

ة رامج /العملي م الب دع

 خدمات التغذية

 سيةخدمات التغذية المدر

لإلغاثة واإلنعاش باالعتبار هذه  وثيقة المشروع الجديد للعملية الممتدة تأخذ. الموافقة

ات والمؤشر النتائج 4 و3و ) سبل المعيشة  (2التوصية، وتتضمن األهداف االستراتيجية 

 . ذات الصلة

غيلي أن        -2 ميم التش ي للتص دة، ينبغ دة الجدي ة الممت ي العملي دد  ف يح

ى الحوامل           األهداف الغذائي  ة والسيما ما يتعلق بتقديم المساعدات إل

ال    ى األطف ا إل ر، وربم ال المعرضين للخط والمرضعات، واألطف

ية   ة المدرس ة والتغذي ى المدرس دخول إل ن ال ي وضع . دون س ينبغ

ز    ة لتمرآ اطق الجغرافي ض المن ت بع ا إذا آان د م ايير لتحدي مع

 لتغذويةداخليا هم أآثر احتياجا من الناحية ا النازحين

  

 

 المكتب القطري 

ة رامج /العملي م الب دع

 خدمات التغذية

العملية الممتدة  األهداف التغذوية والمؤشرات المقابلة في      تمت صياغة   . تمت الموافقة جزئيا  

دة       وترآز  . المعرضين للخطر  والصحة واألطفال  لألم والطفل    الجديدة دة الجدي ة الممت   العملي

ة  األهداف المدرسية على    والتغذية البتدائيةابالنسبة لألطفال في المدارس      ال   التعليمي  واالنتق

ى ميإل يم الرس ومي  التعل رامج الحك ة وب ة، التغذي ى التكميلي يس عل داف ول ه، األه  التغذوي

 .والتي يصعب قياسها ما لم يرآز على النقص في المغذيات الدقيقة

دة الجدي     ة الممت ي العملي ي ف تهداف الجغراف ايير االس تند مع ى  تس اش عل ة واإلنع دة لإلغاث

التغذية واألمن الغذائي ومواقع تمرآز النازحين داخليا والثغرات الموجودة في المساعدات              

 .ومتغيرات القدرات المؤسسية

.  
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 شتوصيات تقييم منتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعا: ملحق

 استجابة اإلدارة الجهة المنفذة التوصيات 

ا يتجاوز                -3 اس اإلنجازات في م االمتثال للنهج القائم على النتائج وقي

ة     ياغة واقعي دة أن تضع ص ة الجدي ي للعملي ائج، وينبغ ائج النت للنت

 .عالمتعلقة بكل نشاط وينبغي وضع نظام للتتب

 

 المكتب القطري 

ي   ب اإلقليم المكت

 دعم البرامج/العملية

 

ي،                      . الموافقة ذه التوصية في اإلطار المنطق ار ه دة بنظر االعتب دة الجدي ة الممت تأخذ العملي

 .ياناتآليات جمع الب/وفي ما يخص الخطوط التوجيهية الموحدة  للبرنامج  وأدوات 

 

ة           -4 رة أخصائيي التغذي  نظام مناسب     ضرورية لتصميم   قد تكون خب

ائج  يللرصد نت طة الت ةاألنش ى التغذي ز عل اح .  ترآ ي أن تت وينبغ

 )مثل الجداول( للشرآاء المنفذين أدوات القياس 

 المكتب القطري 

 خدمات التغذية

 

وخبيران يعمالن في لدى المقر الرئيسي للمكتب القطري حاليا خبير بشؤون التغذية 

وفي إطار العملية الممتدة الجديدة ، يقترح المكتب القطري االستعانة بمصادر . الميدان

وستدرج النتائج . خارجية في لمتابعة ورصد حصيلة أنشطة التغذية والرعاية الصحية

وإذا ما توفرت األموال . التغذوية األخرى ومؤشرات العملية في النظام الروتيني للرصد

الزمة لشراء أدوات القياس من الحكومة أو من الجهات المانحة فسيوزعها البرنامج على ال

. الشرآاء المنفذين آجزء من حزمة متكاملة مع أنشطة التدريب واألنشطة التكميلية األخرى

 

 .     ةسيدعم المقر الرئيسي المكتب القطري في رصد النتائج الغذائية عند الضرور

ان ال -5 ا آ عيفة  إذا م ات الض ة الجماع ر تغذي ر لعنص دف المباش ه

ب     ى المكت رى فعل حية األخ رامج الص ع الب الت م ين الص تحس

 . القطري أن يضع مؤشرات لقياس النتائج

 المكتب القطري 

ة دمات التغذي خ

 

 ةستسعى العملية الجديدة لقياس التدرج في البرامج الصحية للحكومة المخصص. الموافقة

 . عيفةلتغذية الجماعات الض
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 شتوصيات تقييم منتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعا: ملحق

 استجابة اإلدارة الجهة المنفذة التوصيات 

ة واإلنعاش مؤشرات   . -6 ة   ينبغي أن تضع العملية الممتدة لإلغاث  نوعي

ل العمل                    ة مقاب ة سبل المعيشة من خالل التغذي وقابلة للقياس لمعرف

دريب  ل الت ة مقاب ع   . والتغذي ة لتتب ة الفوري ائج المحتمل ين النت ن ب وم

 : النتائج

وين    ولتك كان  األص ين اإلس الل تحس ن خ ؛  م

ب    تعادة س ة    ل اس اريع الزراعي الل المش ن خ يش م ؛ الع

 و يق مشاريع المياه والصرف الصحي؛ تحسين الصحة عن طر 

رص    ق ف ارات   ¬خل وير المه الل تط ن خ ل م  العم

 

ري   ب القط المكت

ي   ب اإلقليم المكت

 

 

وسيستخرج المكتب القطري . ال تتضمن النتائج اآلنية المقترحة المؤشرات الموحدة

ا المعلومات من دراسات الحالة لقياس بعض النتائج المباشرة ذات الصلة للبرنامج لكولومبي

 . ببرنامجي الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب التي ما زالت بحاجة إلى تحديد

واستطاعت العملية الممتدة من خالل نظام الرصد متابعة األصول التي تكونت على النحو 

 ..لمشروعات في العملية الممتدةالذي الحظته التقارير الموحدة ل

وربما أمكن قياس . وال يبدو أن مؤشرات النتائج المقترحة لخلق فرص العمل ممكنة للقياس

قرص العمل المتاحة للمشارآين من خالل تنمية المهارات في إطار برنامج الغذاء مقابل 

 .  التدريب

ت النتائج وسوف  في وضع ورصد مؤشراألقطريه المكاتب اإلقليميسيدعم المكتب 

الشاملة مؤشرات ال على استخدام النتائج بشان القائمة على  مع خبير اإلدارةتتشاور

 . للبرنامج

ذين من تحمل مسؤولية              -7 ينبغي للمكتب القطري تمكين الشرآاء المنف

 .المتابعة الفعالة لقياس النتائج

 . شرآاء لدعم قياس النتائجيقترح المكتب القطري استهداف مجموعة مختارة من ال المكتب القطري

/ ينبغي للمكتب القطري مواصلة التفكير بشأن توزيع أنشطة اإلغاثة        -8

م   اإل ب المالئ رمجتهم حس ديل ب اش وتع ة   نع اء آلي نى إنش د يتس ، وق

ى االحتياجات         تلمراجعة المخصصا  تنادا إل  السنوية لكل عنصر اس

 . المتغيرة

 المكتب القطري

 

. بهيكل يستطيع تكييف أرقام التخطيط للطلب ولالحتياجات       يتمتع المكتب القطري    . لوحظت

دة  ة الممت نة من عمر العملي ة واإلنعاش خالل آل س ين أنشطة اإلغاث ا ب ع م اين التوزي يتب

ة   ( سنويا بحسب االحتياجات المتغيرة       40/60 : 2006 – 23/77 : 2005) بالنسب المئوي

– 2007 : 47/53 . 
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 شتوصيات تقييم منتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعا: ملحق

 استجابة اإلدارة الجهة المنفذة التوصيات 

و -9 ات المع ى المجموع ي أن تبق ام ينبغ ى رأس األرق ة عل زة النوعي

 :المستهدفة ذات األولوية بالنسبة للموارد التشغيلية

ى السكان الكو   رة إل وارد آبي ه م ومبيين من أصل ضرورة توجي ل

رهم        ،أفريقي واألصليين  ا وأآث ات احتياج ارهم من أشد  الفئ باعتب

 .تضررا بسبب أعمال العنف الجارية

ر المسجلين        ضرورة أن يستمر األشخاص الناز       حين داخليا من غي

ر ة للخط ة المعرض ات المحلي والمجتمع

ك  محاصرة(  ر ذل   في تلقي    )، متجاورة، مجتمعات في سالم وغي

 .أآبر دعم في ميزانية العملية الممتدة القادمة

 المكتب القطري

 

ت وارد      . لوحظ ه م ن توجي يتين م نتين والنصف الماض الل الس ري خ ب القط ن المكت تمك

دة إل  راوح ن  متزاي ي تت ة الت ات اإلثني ين   ى المجموع تفيدين ب ين المس بتها ب %. 20و% 8س

ى االحتياجات              ات حاجة، وتستجيب إل ر الفئ وستوجه موارد العملية الممتدة الجديدة إلى أآث

بالد          % 30ووفقا لبيانات الحكومة ينتمي     . المتنامية لهذه الفئات   ازحين داخل ال ع الن من جمي

ة  ول أفريقي ى أص ليينآولوم–إل كان األص ن الس ة وم . بي

 

ر المسجلين والمجتمعات                     ازحين غي ين الن تفيدين من ب آذلك زاد المكتب القطري عدد المس

وسيبقى . آشفه تقرير بعثة التقييم لتقديم دعم فتي  المعرضة للخطر، على النحو الذيالمحلية

تفيدة      دة الجد        هؤالء من بين المجموعات المس ة الممت ية من العملي دة نظرا للمستوى     الرئيس ي

 .  في أوساطهم وقلة حصولهم على منافع البرامج الحكوميةيالعالي النعدام األمن الغذائ

 

ي  -10 نح وينبغ امم اف اهتم مان آ ين  لض ذين تحس رآاء المنف  الش

دها            ي يعتم ايير االستهداف الت لمستويات إدراآهم وتفسيرهم لمع

 . عن طريق التدريبالمحققة والنتائج البرنامج 

 تب القطريالمك

 

ا  ة جزئي ت الموافق ي    . تم ذين ف رآاء المنف ع الش دريبات لجمي ا ت ري حالي ب القط دم المكت يق

ل خالل دورة المشروع                  ى األق دة عل رة واح ة لم دة الجاري امج    .  العملية الممت ويحتفظ البرن

 .  بمبالغ إضافية لضمان التدريب والمتابعة في العملية الممتدة الجديدة
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 شتوصيات تقييم منتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعا: ملحق

 استجابة اإلدارة الجهة المنفذة التوصيات 

اه نحو توصيل إمدادات األغذية إلى عدد أآبر    ينبغي تجنب االتج   -11

ة    ا آامل تفيدون حصص ى المس مانا ألن يتلق تفيدين ض ن المس . م

. 

 المكتب القطري

 

ى بالنظر  . تمت الموافقة جزئيا   وعي ل     إل ا       السياق الن ا   تشرد أسر   (لتشرد في آولومبي  بكامله

ل بشرية       الم    أخرى  أجزاء  في    بدال عن تشرد آت ا عدد   زاد  ،  ) من الع ا خالل     زحينالن داخلي

ك    بما حصص ال  تلقى المستفيدون آامل   ورغم. األخيرةالسنوات   يط القمح  في ذل وي  خل  المق

ه   ذي وفرت ة ال ا خفضت الحكوم د  مؤقت االت م ي بعض الح ديم  ف اعدات الغذاد تق ة المس ئي

مان ولض ك ا لحص م أولئ ذين ه ي ال ة ف د الحاج ا اش . إليه

ر  ري أق ب القط داد اإلالمكت افيةباألع ة  ض اعدات المنظم اللوالمس ن خ راءات م  اإلج

ألة           الداخلية ولكن    التشغيلية وفر حال لمس م ي وارد المخصصة      المساعدة   ذلك ل  نظرا ألن الم

 . لهذه العملية آانت دائما اقل من المبالغ المقررة

رية    -12 ص أس ديم حص ي تق ر ف ري أن ينظ ب القط ي للمكت ينبغ

ل     للحوامل والمرضعات واألطفال المعرضين للخطر     ا لتقلي  تجنب

 .  المنافع المتوقعة من التدخالت

 المكتب القطري 

 خدمات التغذية

ل               دة المتصاص عامل التقلي وتمت  . زادت الحصة الغذائية الفردية في العملية الممتدة الجدي

ك      ر ذل التوصية بتقديم السلع والمواد المعدنية الغنية بالفيتامينات لملء الثغرة في الحديد وغي

 .ين بحسن التقييمات الغذائيةت الدقيقة بين مجموعات المستفيدمن المغذيا

ا بوسعهما             -13 ينبغي للمكتب القطري والبرنامج على السواء بذل  م

ل     ل الكام ى التموي دة عل دة الجدي ة الممت لضمان حصول العملي

 .  2006بتجنب تكرار االنقطاع المماثل الذي حدث في 

ى عالقاته الممتازة مع المجتمع الدولي الذي دعم العملية سيحافظ المكتب القطري عل المكتب القطري

وسيسعى للحصول على مشورة المقر الرئيسي بشأن توسيع قاعدة الجهات . الممتدة

 . المانحة
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 شتوصيات تقييم منتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعا: ملحق

 استجابة اإلدارة الجهة المنفذة التوصيات 

وارد    -14 دريب    ينبغي تخصيص م ة لموظفي المكاتب      لت  في   القطري

ية،المواضيع  يلة الرئيس راء آوس اة إلث ة الحي ين الوظيفي  وتحس

 .ا لتعويض ارتفاع معدل دوران الموظفينربم، ولاألداء

 

 

 

 المكتب القطري 

 خدمات التغذية

 

 من برامج التدريب المحلية ظفون الميدانيون وموظفو البرنامجاستفاد المو. تمت الموافقة

قضايا الجنسين وتقييم مساعدات األمن الغذائي الطارئة (في اإلقليم وفي األحداث الدولية

التغذية التكميلية / رسم الخرائط وبرامج الغذاء من أجل التعليم وتحليل حاالت الهشاشة و

 الموحدة للمشروعات واإلدارة القائمة على النتائج والتغذية وشيكة رفيروس اإليدز والتقاري

وقد راعت التوصية ميزانية ). ةالمعلومات لدى البرنامج ونظام العولمة وخطط اإلدار

 .   عتمد على دعم الجهات المانحة وتوافر المواردالعملية الممتدة الجديدة لكن ذلك ي

تجابة        -15 نى االس ى يتس امج حت م البرن ي حج ادة ف ى بزي يوص

 وال ينبغي أن يترتب على ذلك أي زيادة. لالحتياجات الكبيرة

رامج   نعكس الب ي أن ي ا ينبغ غيلية آم اليف التش ي التك ية ف  رئيس

ن الب   ة وم ن الحكوم ة م ات المالي افية وااللتزام امجاإلض . رن

. 

 المكتب القطري 

 خدمات التغذية

 

وفي العملية الجديدة زاد الحجم . يتحدد حجم العملية بحسب تقييم االحتياجات وتكوين البعثة

وفقا لتقييم االحتياجات الذي أجرته البرنامج وتحددت التكاليف التشغيلية استنادا إلى تقوية 

 االستراتيجية الجديدة التي وضعت العملية قدرات المكتب القطري لالستجابة إلى التوجهات

الممتدة على مستوى عالي من المساءلة بشأن تدريج البرامج الحكومية وتدابير قياس 

 . النتائج

سيجري البحث عن المزيد من الدعم الحكومي ألنشطة الرصد والتقييم للسلع من غير 

  .األغذية المقدمة إلى النازحين داخليا
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 شتوصيات تقييم منتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعا: ملحق

 استجابة اإلدارة الجهة المنفذة التوصيات 

من الع  -16 ي أن تض ول دور     ينبغ دم حل دة ع دة الجدي ة الممت ملي

ازحين         البرنامج محل دور الحكومة من حيث المسؤولية عن الن

ة        . داخليا آما ينبغي أن يتم نقل المسؤولية إلى الحكومة في العملي

 . الجديدة

 المكتب القطري 

 خدمات التغذية

 

كومية ة تكمل األنشطة الحيدرك المكتب القطري تماما أن أنشطة العملية الممتد

 .وتشدد العملية الجديدة على أهمية أن تتولى الحكومة مسؤولية جميع  العناصر.األخرى

وتقضي االستراتيجية الرئيسية . وقد تضمنت العملية الممتدة الجديدة استراتيجية االنتقال

للبرنامج تسهيل االنتقال من خالل من تقديم خدمات اإلغاثة قصيرة المدى إلى خدمات 

ويستلزم هذا االنتقال .  حلول لمشكالت النازحين داخلياد المدى البعيد إليجااإلنعاش على

وفي .  والبرامج على المستويين الجزئي والكلي على التواليتتنفيذ أنشطة تتعلق بالسياسا

حالة تنفيذ ذلك علو نحو دقيق ومنسق وقيد الرصد تتوافر للعملية الممتدة إمكانية زيادة 

الحكومية وهو ما يسمح للبرنامج العمل مع الحكومة الخدمات مشرين داخليا بوعي ال

لضمان تقديم الخدمات إلى النازحين داخليا في البلديات والمقاطعات وعلى المستوى 

 .   القطري

 



 

 

 


