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 التنفيذيمذكرة للمجلس 

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

 موظفينبالتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااا   أساااااايلة فنيةلديهم قد تكون الذين التنفيذي تدعو األمانة أعضااااااااس المجلس 

 المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداس دورة المجلس بفترة كافية.

  H. Wedgwood ةالسيد

  ةمدير

 مكتب التقييم

 2030-066513رقم الهاتف: 

  E. Benoit ةالسيد

 كبيرة موظفي التقييم

 -3802066513رقم الهاتف: 

 

 موجز تنفيذي 

. وقد تطلبت هذه العمليات إجماالً 2015-2014خال  الفترة  جرت للبرنامجتقييما لعمليات  16يتضمن هذا التقرير تجميعا لنتائج 

 .مليون مستفيد ونُفِّذت في سياقات قطرية بالغة التنّوع 26مليار دوالر أمريكي واستهدفت أكثر من  2.8 ما يزيد عن

مسااااعدة غذائية مناسااابة بماااكل عاد للمساااتفيدين، وإن يكن  البرنامجوال يُمكن التنبؤ بها، وفّرت عمليات  متقلبةوفي ظل ظروف 

ليل المناساااب، ولكن كان هناق نقي في التفاصااايل أحياناً. وان فضااات بصاااورة محدودة فيما يتعلق ببعأل األنماااطة. واُبِّق التح

 .الفّعالية من جراس صعوبة ميدان العمليات، كما أن التصاميم لم تكن مراعية للفوارق بين الجنسين بالقدر الكافي

المسااتفيدين  أساااساااً إلى النواتجوقد جرت غالبية التقييمات في منتصااف مّدة العمليات، مما أثر على بيانات النتائج المتاحة. وتمااير 

الذين جرى الوصاااااو  إليهم والتحويالت التي أنجزت مقارنة بال طة. وكان إنجاي عمليات التوييع العاد والتغذية المدرساااااية جيداً 

مقابل  ةمقارنة بأهداف التغطية؛ وكان المساااااار إيجابياً في مجا  التغذية، ولكن األداس كان أياااااعف فيما يتعلق بالمسااااااعدة الغذائي

 .على مستفيديه أغذية تقل عّما كان معتزماً  البرنامجاألصو . وفي العمليات التي جرى تقييمها، وّيع 

، مع مسااااهمات مهّمة بماااأن 4و 3في إاار الهدفين االساااتراتيجيين  بالحصاااائلوفي هذه العمليات، حدث معظم التقدد فيما يتعلق 

لثاني. ل بالنسبة، رغم أن األداس كان ممجعاً 2و 1عمليات الهدفين االستراتيجيين إصالحات السياسات. وقد استهدف عدد أقل من ال

وكانت النتائج الجنساااانية متفاوتة وأُبلن عن أغلبها في صاااورة كّمية. وكانت االساااتدامة محدودة، باساااتثناس ما يتعلق منها بتحساااين 

 .السياسات

تجاويت الطموحات وبات والنزاعات الساااااياساااااية، والتمويل المحدود. وقد تأثر األداس نتيجة للتحديات ال ارجية، مثل االياااااطرا

من الموارد البماارية؛ وظلت االتصاااالت الداخلية، إلى جانب بعأل عيوب التصااميم، ممااوبة بالضااعف.  البرنامجالتمااغيلية قدرة 

 .على تحقيق النتائجمع المركاس، استناداً إلى خبرته التقنية والتحليلية،  البرنامجوفي المقابل، ساعدت مصداقية 

نمن  البرنامجواستناداً إلى شواهد مستمدة من التقييمات الستة عمر، يبدو أن إعادة توجيه  ير إليه ، حسبما أشدور المنفِّذ إلى الممكِّ

سااريعاً في مجا  السااياسااات، حي  يؤدي دور جهة  البرنامج، تكتسااب يخماً. وقد تحرق 2017-2014في ال طة االسااتراتيجية 

المعلومااات وتعزيز الفوائااد وتباااد  المعااارف واالختبااار التجريبي لالبتكااارات من أجاال دعم  وتوفيروويااااااع النماااذ   الجمع

 .استراتيجيات المساعدة الغذائية المملوكة وانياً 
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التقنية والبماااااارية ال تناظر على الدواد المهارات والنهو  البرنامج بيد أن هذه التغييرات ال تحدث دون "آالد متزايدة". فطاقات 

الجديدة الاليمة. وقد قوض اتجاه ثقافي نحو "االنفراد بالعمل" المااراكات أحيانا؛ وافتقرت العمليات إلى التماسااك الداخلي. وعانى 

دة إلى المماااااروعات من الفساااااحة حي  قيدت االلتزامات قصااااايرة الجل والموارد المساااااتنمن التمويل المحدود والمجزأ  البرنامج

 الاليمة للمناورة ومن نطاق اعتماد االستراتيجيات متوسطة األجل.

يتقدد بااراد، وإن يكن على نحو غير مؤكد أحياناً، على مسااااااار متصاااااال من  البرنامجوعموماً، توحي نتائج هذه التقييمات بأن 

نحو الوفاس بالغرض  ال طىوهو يواصااااال  البرنامجإلى دعم  التغييرات. وتهدف الدروس المعروياااااة في هذا التقرير التجميعي

 .منه

 مشروع القـرار

مع مراعاااة  (*WFP/EB.2/2015/6-E)" 2015-2014تقرير تجميعي عن تقييمااات العمليااات  يحيط المجلس علماااً بوثيقااة "

 االعتبارات التي أثارها المجلس أثناس مناقمته.

 

  

                                                      
  القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.هذا ممروع قرار، ولالاالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة 
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 مقدمة

ات في إثارة للتحدي الساااياقاتفي القضااااس على الجوع العالمي. وتُنفّذ عملياته في بعأل من أشاااد  البرنامجتتمثل مهّمة   -1

 .العالم. وهي تواجه تحديات جديدة، منها النزاعات المتزايدة واأليمات اإلنسانية الممتدة والمزيد من عدد القدرة على التنبؤ

 2014خال  عاامّي  جرت البرناامجمن عملياات  16ويحلال هاذا التقرير التجميعي الساااااانوي الثااني نتاائج تقييماات   -2

. ويهدف التقرير، من خال  تسااليط الضااوس على األداس والدروس المسااتفادة، إلى دعم المساااسلة واإلسااهاد في التعلّم 2015و

 .على تحقيق أهدافه وواليته لصالح المستفيدين الذين ي دمهم البرنامجومساعدة 

 تقييمات العمليات

المتجدد  البرنامج. وهي تهدف إلى دعم تأكيد 2013اسااااتُهلت ساااالساااالة تقييم العمليات من جانب مكتب التقييم في عاد   -3

 .ير مالسمة العمليات ونتائجها، والعوامل التي تفسر هذه النتائجعلى المواهد والمساسلة فيما يتعلق بالنتائج، وتقد

بداللة عدد  2014و 2013لعامّي  البرنامجتغطية ساااااالساااااالة تقييم العمليات المتعلقة ببرنامج عمل  1ويبيّن المااااااكل   -4

 .العمليات

 2014و 2013بحسب األقاليم،  : التغطية التراكمية لتقييمات عمليات البرنامج،1الشكل 

 

 

 

تغطية سالسل تقييمات العمليات 

حسب األقاليم، بداللة عدد العمليات 

 (2014و 2013)لعامي 

عمليات البرنامج حسب األقاليم بداللة  

 عدد العمليات 

 (2014و 2013)برنامج عمل 

 

مليار دوالر أمريكي واستهدفت أكثر من  2.8 ما يزيد عنوقد تطلبت العمليات الست عمرة التي جرى تقييمها إجماالً   -5

، وواجهت أوياااااعاً انهارت متقلبة. ونُفِّذت في سااااياقات متنوعة وأحياناً 2015إلى عاد  2012مليون مسااااتفيد من عاد  26

 (؛مويامبيقس وابيساااااااو ومالي؛ وكوارث ابيعية  هايتي وهندور-كما في غينيا –على نزاعات وانطوت فيها الحكومات 

 . انظر أيضاً الملحق( 1. وهي ُمدرجة في الجدو  مويامبيقو مالويوعدد استقرار االقتصاد الكلي كما في غانا و

  

15%

19%

26%

14%

16%

10% 18%

14%

21%

25%

11%

11%

 

لمكاتب اإلقليميةا  
 بانكوك

 بنما
 القاهرة
 دكار
 جوهانسبرغ

 نيروبي
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 جرى تقييمها: العمليات التي 1الجدول 

 مالويلقطري البرنامج ال رمينياأل نمائياإلممروع ال

 ماليلطوارئ العملية  بنغالديشلقطري البرنامج ال

 مويامبيقلقطري البرنامج ال كوادورلإلممتدة لإلغاثة واإلنعاش العملية ال

 باكستانلممتدة لإلغاثة واإلنعاش العملية ال غانا   لقطري البرنامج ال

 لصوما لممتدة لإلغاثة واإلنعاش العملية ال بيساو-غينيالممتدة لإلغاثة واإلنعاش العملية ال

 تونسل نمائياإلممروع ال هايتيل نمائياإلممروع ال

 زامبيالقطري البرنامج ال هندوراسلقطري البرنامج ال
العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لجمهورية إيران 

 اإلسالمية
 لإلغاثة واإلنعاش لزمبابويالعملية الممتدة 

 

 المنهجية

سااات داد ا بما في ذلكابق هذا التقرير األسااااليب المعيارية ال اصاااة بال الصاااات التجميعية العابرة للحدود الوانية،   -6

 1قياس من مل تبعاً  وموثوقيتها صّحتهامن حي   المواهد وُرتِّبتواست الص البيانات على نحو منظم.  متناسقإاار تحليلي 

مكتب التقييم  وقاد .2عن  درجتهاتقل  ال المواهد التيمع اقتصار التحليل على   الدرجة العالية( 4 إلى الدرجة المن فضة( 

 .بالتحقق من صحة النتائج

نة له ووجود بعأل الثغرات في المااواهد. وشااملت أجه القصااور التي شااابت هذا التقرير اعتماده على الدراساا  -7 ات المكوِّ

دة عن المماااريع أساااساااً، وجرى تثليثها مع تقارير  وُجمعت بيانات النتائج، التي أُبلن عنها بطرق متغيرة، من التقارير الموحَّ

د نتائج هذه ةالتقييم. وبالنساابة للتقييمات العماارة التي جرت في منتصااف الفترة، لم تتوافر سااوى بيانات نتائج محدود . وتجسااِّ

 .امجللبرنال الصة التجميعية العمليات الست عمرة التي جرى تقييمها، وال يُّدعى أنها تمثل الحافظة العالمية الكاملة 

 النتائج

 تصاميم العمليات

لى ، وعفيروس نقي المناعة البمرية/اإليديعملية، بما في ذلك األنمطة المعنية ب 11أكدت التصاميم على التغذية في   -8

عملية. وابقت ثماني عمليات التوييع العاد، واسااااتهدفت في المقاد األو  الالجيين أو االسااااتجابة  15التغذية المدرسااااية في 

عملية اسااااتهدفت الحّد من م اار الكوارث. وخطط  12لحاالت الطوارئ. واُبقت المساااااعدة الغذائية مقابل األصااااو  في 

 .األنمطة واألساليب المطبّقة الملحقث عمرة عملية ألنمطة تنمية القدرات. ويبيّن ثال

 وجرت صياغة التصاميم على النحو التالي:  -9

 1سبع من العمليات الثماني التي جرت في بلدان متسمة بضعف مؤشرات االقتصاد الكلي والتنمية البمرية كانت 

 ّونات، بما في ذلك عمليات التوييع العاد في حاالت الطوارئ/الالجيين.متعددة المك

                                                      
 1 Human Development Index 2014 ationsNnited World Bank income status 2014; U. 
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  نات، متعددة المكوّ  بلدان المريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخلكانت أربع من العمليات ال مس التي جرت في

دت العمليات األربع كلها إعادة التوجيه االستراتيجي  حويالت حي  جمعت بين الت، للبرنامجباستثناس أرمينيا. وجسَّ

 .الموّجهة في جيوب النعداد األمن الغذائي ودور تمكيني في تنمية السياسات والقدرات

  اسااااااتهدفت العمليات الثالث التي جرت في بلدان متساااااامة بارتفاع الدخل أو ارتفاع التنمية البماااااارية مجموعات

 .ات الوانية بمأن التغذية المدرسية في تونسالالجيين في إكوادور وجمهورية إيران اإلسالمية، وتنمية القدر

 التغطية والنطاق  

كانت العمليات الست عمرة اموحة غالباً من حي  التغطية والنطاق. وسعت العمليات إلى تحقيق تغطية كاملة أو شبه   -10

كاملة عندما كانت الفية المسااااتهدفة الرئيسااااية هي الالجيين أو الممااااردين داخلياً. وفي البلدان التي كان انعداد األمن الغذائي 

وس التغذية سااااثالثة أرباع احتياجات البلد فيما يتعلق ب البرنامجى نحو مناظر: فقد وفّر شااااائعاً فيها، كانت العمليات كبيرة عل

 .مليون ش ي في باكستان 174ووّيع الملح المعالج باليود على  مالويفي  الحاد العاد

 صرامة التصميم 

، ابقت العمليات الساااااات 2014 العمليات لعادي عن تقييمات تجميعالتقرير على نحو مماثل للنتائج المسااااااتمدة من ال  -11

شامالً،  جالبرنامأو على األقل أفضل المتاح. وكان بعأل التحليالت التي أجراها  –عمرة في تصميمها أساساً تحليليا شامالً 

-كما في باكسااتان والصااوما ، في حين كان بعضااها ادخر تقديرات سااريعة جرت في ظل ظروف األيمات، كما في غينيا

ممت ساات عمليات في إاار االسااتراتيجيات القطرية، بيد أن االسااتراتيجيات دعمت تصااميم العمليات في مالي  بيساااو. وصااُ

 .فقط مويامبيقو

وكانت جوانب الضاااعف متعلقة بالتحليل المتساااع النطاق والساااطحي، مع عدد التركيز بقدر كافت على فيات مساااتهدفة   -12

ييمات، ، بما في ذلك من التقةوحدها التحليل الجنساني لدعم التصميم. واُبِّقت الدروس المستفاد مالويمعيّنة. واَبَّقت عملية 

 .ات تطبيقاً جيداً، في حين وجدت ثالثة أخرى تطبيقاً محدوداً بمكل جزئي فقط: فقد وجدت ثالثة تقييم

 المالسمة لالحتياجات 

، حي  تتسااااام األهداف العامة للعمليات السااااات 2014تُماثل النتائج المتعلقة بالمالسمة نتائج ال الصاااااة التجميعية لعاد   -13

عملية، حي  كانت تصاااااميم األنمااااطة  11المسااااتفيدين. بيد أنه ُوجدت قيود محدَّدة في عماااارة كلها بأنها مالئمة الحتياجات 

يااعيفة في أربع حاالت؛ وكان ثمة فماال في التصاادي لالحتياجات المحددة للفيات السااكانية المسااتهدفة، كما في الت فيف من 

جيه من أجل التصادي لالحتياجات بالماكل التقزد، في ثالث حاالت؛ وأُوصاي بمزيد من الوياوح بماأن النوايا أو إعادة التو

 .الكافي

مناساابة غالباً وقت التصااميم، وإن كانت االحتياجات قد تطورت أثناس التنفيذ  انظر  االسااتهداف الجغرافيوكانت نوايا   -14

توجيهية/بروتوكوالت وانية بمااأن  القساام ال اص بالعوامل(. وشااملت القيود يااعف االسااتهداف داخل المقااعات؛ ومبادئ

 .التغذية والتعليم تُ ل بالمالسمة؛ وتفضيل المانحين تمويل منااق جغرافية أو مجموعات سكانية محدَّدة

أخرى، . وفي أربع عمليات 2عملية 15، أو كادت أن تكون، مناساااااابة تماماً في عمليتين من ارائق التحويالتكانت   -15

وإن كانت التقييمات قد أوصاات باعادة النظر فيها.  –أي الغذاس أو القسااائم  –على ارائق التحويالت المألوفة  البرنامج ىأبق

                                                      
 لم تممل عملية تونس تحويالت إلى المستفيدين. 2 
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سبة للتحويالت النقدية في  ن فاض ويمبابوي، مما أّدى إلى ا مويامبيقولم تؤخذ تقلبات األسعار الموسمية في الحسبان بالن

 والصوما . مويامبيق. وحددت خيارات المانحين ارائق التحويالت في قيم التحويالت للمستفيدين

 االستراتيجي والتموضع االتساق

مع أار وأهداف الساااااياساااااات  االتسااااااق، ساااااعت جميع العمليات تقريباً إلى الصاااااعبةحتى في ظل ظروف التماااااغيل   -16

الوانية/القطاعية. واساتهدفت ثماني عمليات المسااعدة على تنفيذ برامج التغذية المدرساية أو الصاحة أو الحماية االجتماعية 

 .الحكومية

ة يه في ال طة االسااتراتيجيعبر العمليات، ولكنه واصاال مساااره الممااار إل للبرنامجوتفاوت التمويااع االسااتراتيجي   -17

، من التنفيذ إلى التمكين. وفي البلدان التسااااااعة التي ساااااامحت فيها الهياكل التمااااااغيلية، وجدت التقييمات أن 2014-2017

دخل مجا  السياسات، حي  سعى إلى القياد بدور المريك االستراتيجي في استجابات متوائمة بمأن األمن الغذائي  البرنامج

على ممااركته رغم مغادرة جهات فاعلة  البرنامجظل  –بيسااو ومالي -كما في غينيا –ل ظروف األيمات والتغذية. وفي ظ

 .دولية أخرى لمسرح العمليات، حي  عمل من خال  هياكل ال مركزية ومنظمات غير حكومية

  المزمعةالمراكات 

وجدت غالبية التقييمات نوايا قوية للماااراكة عندما تُتاح الفرص. وتمثلت نتيجة إيجابية في أن العمليات السااات عمااارة   -18

ممت بمااراكة مع عملية ، وأنها كلها، باسااتثناس اإلنمائيةكلها كانت متسااقة مع أار عمل األمم المتحدة للمساااعدة  أرمينيا، صااُ

يد أن النوايا الحسااااانة لم تُترجم دائماً إلى واقع عملي  انظر القسااااام ال اص بالنتائج الحكومات و/أو وكاالت األمم المتحدة. ب

 .أدناه(

 النتائج

 

ن توافر بيانات النتائج منذ ال الصااااة التجميعية لعاد   -19 . وحظيت نظم الرصااااد بالثناس في ساااابعة من تقارير 2014تحسااااّ

ُكمف  –بما في ذلك الرصد/التحليل المحدود وسوس نوعية البيانات والنظم الموايية  –التقييم، بيد أن جوانب يعف نظمية 

 2015مااااااأنها بعأل التصااااااويبات. واسااااااتبانت ال الصااااااة التجميعية لعاد النقاب عنها في ثمانية تقارير، وإن كان يجري ب

أيضاااً بحالة عماارة تقييمات عند منتصااف  الحصااائلوتأثرت نتائج  3.الحصااائلتحديات، وال ساايما فيما يتعلق بنوعية بيانات 

 .المدة، حي  لم تتوافر النتائج النهائية

 النواتج 

، عندما استبانت جميع التقييمات قيوداً ناجمة 2014ونوعيتها منذ ال الصة التجميعية لعاد  النواتجر بيانات تحّسن تواف  -20

األرقاد المطلقة والنساااب الميوية للمساااتفيدين الذين جرى الوصاااو  إليهم مقارنة  2عن ياااعف نظم الرصاااد. ويبيّن الماااكل 

. ولم تتلق 2014و 2013ساااعدة الغذائية مقابل األصااو  خال  عامّي بأهداف عمليات التوييع العاد والتغذية المدرسااية والم

 . بعأل العمليات التمويل الاليد لتنفيذ أنمطتها المزمعة

                                                      
دو غير تب شملت جوانب الضعف أرقاد خط أساس ال تتسق مع األهداف؛ وتناقضات داخلية في البيانات؛ وبيانات ناقصة؛ وأرقاماً مثيرة لمكوق؛ وأهدافاً  3 

 واقعية أو غير مستندة إلى سبب منطقي.
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 2014و 2013المستفيدون، بحسب مجاالت األنشطة، : 2الشكل 

 التوييع العاد 

باسااات داد أسااااليب متنوعة. وكانت عمليات التوييع العاد  2014و 2013 لتوييع العاد في عاميّ لنفَّذت ثماني عمليات   -21

أسااالوباً رئيساااياً في إكوادور وجمهورية إيران اإلساااالمية ومالي والصاااوما  ويمبابوي، كما اُبقت بماااأن فيات محدَّدة من 

وية تان. وكانت النسااب الميوباكساا مويامبيقالالجيين أو الممااردين داخلياً جنباً إلى جنب مع أساااليب أخرى في بنغالديش و

نبؤ بها أعداداً يمكن الت بالمقارنة مع غيرها، ،لألعداد الفعلية مقارنة باألعداد المستهدفة عالية نسبياً. وشهدت بعأل العمليات

في إكوادور وجمهورية إيران اإلساااالمية؛ بينما شاااهدت عمليات أخرى قدراً أكبر من التغيّرات، وخاصاااة  مثل ما هو األمر

 .ألوياع المتقلبة، كما في مالي والصوما في ا

 التغذية المدرسية 

وصاالت التغذية المدرسااية إلى عدد من المسااتفيدين يزيد بدرجة افيفة عّما وصاالت إليه عمليات التوييع العاد. وجرت   -22

د اإلنجايات العالية نساااااابيا مقارنة عمليات التغذية المدرسااااااية الرئيسااااااية في بنغالديش وهايتي ومالوي ويامب يا. وتجسااااااِّ

الراسااف في هذا المجا . وفي كثير من األحيان، دعمت  البرنامجبالمسااتفيدين المسااتهدفين مسااتويات تمويل ترجع إلى سااجل 

وتونس. وكانت مسااااااتويات التغطية عالية،  مويامبيقالعمليات برامج التغذية المدرسااااااية الحكومية، كما في أرمينيا وغانا و

 .أكثر من نصف وجبات المدارس في هايتي البرنامجحي  وفّر 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

GD Beneficiaries as % of target (No of ops 8)

School Feeding Beneficiaries as % of target (No of ops 15)

Nutrition Beneficiaries as % of target (No of ops 10)

FFA Beneficiaries as % of target (No of ops 12)

 جمالي الم ت يدين ال ين جر  الو ول  لي    ن ب  م وي  من العدد الم ت د 

2014

2013

 عملي  12 من الم اعد  ال  ا ي  مقابل األ ول  ن ب  م وي  من العدد الم ت د   الم ت د ون

الم ت يدون ال ين جر  الو ول  لي  
 708.451 :2014

479.397:2013

 عمليات 8 العا   ن ب  م وي  من العدد الم ت د   الم ت يدون من عمليات التو ي 
الم ت يدون ال ين جر  الو ول  لي  

2014 :4.492.687
2013 :4.004.238

 عملي  15 من الت  ي  المدر ي   ن ب  م وي  من العدد الم ت د   الم ت يدون
الم ت يدون ال ين جر  الو ول  لي   

4.455.973 :2014
4.469.526 :2013

 عمليات 10 من الت  ي   ن ب  م وي  من العدد الم ت د   الم ت يدون
الم ت يدون ال ين جر  الو ول  لي  

 :070 322 2 2014
3.012.870 :2013

%
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 التغذية 

 2013في المائة في عاد  79نفَّذت عمااار عمليات تدخالت تغذوية. وارتفعت تغطية المساااتفيدين مقارنة باألهداف من   -23

. وكان األداس ثابتاً نساااااابياً عبر 2012في المائة فقط في عاد  47، علماً بأن النساااااابة كانت 2014د في المائة في عا 87إلى 

 .البرنامجالعمليات، وهو ما يجسد ربما الت طيط بمزيد من الواقعية و/أو ييادة ثقة المانحين في قدرات 

  المساعدة الغذائية مقابل األصو 

لمسااعدة الغذائية مقابل األصاو  إلى عدد من المساتفيدين يقل عّما وصالت إليه التدخالت األخرى في أي من وصالت ا  -24

عة بالتساوي، بيد أن خطط   الطموحة بمأن المساعدة الغذائية البرنامجالعمليات الست عمرة. وكانت أعداد المستفيدين مويَّ

في المائة فقط من التغطية مقارنة بالهدف في  58زت نسااابة قدرها مقابل األصاااو  تجاويت القدرة على التساااليم، حي  أُنج

 .. وقد عانت األهداف المتزايدة في مالوي والصوما  ويامبيا ويمبابوي من القيود بسبب عجز التمويل2014عاد 

 حجم األغذية 

وحدها تجاويت هدفها،  هندوراسفي المائة من التوييعات المزمعة. بيد أن عملية  67عموماً، أُنجزت نساااااابة قدرها   -25

في حين وجدت ثمانية تقييمات أن النسااب الميوية للمسااتفيدين المسااتهدفين الذين جرى الوصااو  إليهم تتجاوي كمية األغذية 

لمساااااتفيديه أقل مما كان مزمعاً  البرنامج، قدَّد 2014صاااااة التجميعية لعاد التي جرى توييعها. وبالتالي، فكما ورد في ال ال

من األغذية. وكانت األسااااااباب الرئيسااااااية هي حاالت انقطاع خطوا اإلمداد أو عجز التمويل، وإن كانت عوامل أخرى قد 

 .بيساو وهايتي ومالي-ساهمت في ذلك، مثل اإليرابات وإغالق المدارس في غينيا

  الغذائيةمالسمة الحصي 

. ففي بنغالديش وإكوادور 2014أثارت مالسمة الحصااي الغذائية تحديات أقل مما تضاامنته ال الصااة التجميعية لعاد   -26

وهندوراس كانت الحصي الغذائية مناسبة ورفيعة النوعية وحظيت بقبو  جيد. وفي غانا وهايتي، كانت الحصي الغذائية 

ليط الذرة خلم يحظ ور على قبولها من المسااااااتفيدين في هايتي. ن الزاوية الثقافية، بيد أن القلق بمااااااأن نوعيتها أثَّ مناساااااابة م

بقبو  جيد في باكستان والصوما ، وشملت آثار ذلك ارتفاع معّد  التسرب في باكستان وإاالة مدد البقاس  والصويا المقوى

 .الستيفاس معايير التسريح في الصوما 

  القائمة على النقدالتحويالت 

رف إجماالً  4في ثماني عمليات. القائمة على النقداُبِّقت التحويالت   -27 -2013مليون دوالر أمريكي في الفترة  48وصاااااُ

للعمليات الساااات عماااارة مجتمعة. بيد أن هذا الرقم  البرنامجفي المائة من أهداف  35وهو ما يقل بقدر افيف عن  – 2014

في المائة فقط في الصااااااوما . وحظيت  22في المائة من الهدف في إكوادور و 100-90يحجب تفاوتات كبيرة تتراوح بين 

 أساليب النقود والقسائم بقبو  جيد عموماً، حي  إنها تتيح للمستفيدين المرونة في المراس.  

 الحصائل

أمراً البيانات  جودة، وإن ظلت 2014متاحة بمزيد من اليساااااار عّما كان عليه الحا  في عاد  الحصااااااائلكانت بيانات   -28

وتعلَّق قصااور اإلنجاي مقارنة باألهداف أساااساااً بحالة التقييم في منتصااف الفترة. بيد أن خمسااة تقييمات اسااتبانت  3.صااعباً 

                                                      
 كانت مزمعة أيضاً لكنها لم تطبق في مالوي ويامبيا. 4 
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نهوجاً مجّزأة، ونماذ  فردية بدالً من النماذ  الموّجهة نحو النظم، والتباساااااااً بين  –بتنمية القدرات  نهوجاً معيبة فيما يتعلق

 .و/أو الفمل في الوفاس بالتزامات ُعقدت في مرحلة التصميم –تنمية القدرات وتعزيز القدرات 

جرى تقييمها ونواياها األصلية في مرحلة التصميم، بناس على مؤشرات  بين إنجايات العمليات التي 3ويقارن المكل   -29

 2017.5-2014الواردة في إاار النتائج االستراتيجية  الحصائل

 الحصائل: 3الشكل 

رغم قِلّة عدد المسااااااتفيدين من المساااااااعدة  3،6وتحققت النتائج اإليجابية بأكبر تواتر في إاار الهدف االسااااااتراتيجي   -30

هذا التناقأل الظاهري ما يلي:  ويعكس(. بالنواتجالغذائية مقابل األصاااو  الذين جرى الوصاااو  إليهم  انظر القسااام ال اص 

( وتأكيده المتزايد على الحّد من م اار الكوارث في البلدان الضاااعيفة. وشاااهد 2 7؛للبرنامج( آليات التساااجيل المؤساااساااية 1

 .التركيز على التغذية المدرسية في هذه المجموعة من العمليات يعكسأيضاً نتائج إيجابية، مما  4لهدف االستراتيجي ا

يبدو  2، وإن كان األداس في إاار الهدف االساااتراتيجي 2و 1واساااتهدف عدد أقل من العمليات الهدفين االساااتراتيجيين   -31

 تأثرت اإلنجايات أيضاً بتفاوت األعداد الكبير في السياقات التمغيلية المتقلبة، كما في مالي والصوما .ممجعاً. وقد 

ننفِّذ إلى المُ دور المُ من  البرنامج، ساااهم تحّو  4وعلى وجه ال صااوص في إاار الهدف االسااتراتيجي   -32 في تحقيق  مكِّ

 (.2توى السياسات  الجدو  إنجايات كبيرة على مس

  

                                                      
 المؤشرات المتغيرة في إاار النتائج االستراتيجية وويع منتصف المدة لعمر عمليات جرى تقييمها.  بسبب 2014استُ دمت بيانات عاد  5 

 سبل إنماس اريق عن والتغذية الغذائي األمن استعادة أو دعم -2؛ الطوارئ حاالت في العيش كسب سبل وحماية األرواح إنقاذ -1 ة:االستراتيجي األهداف 6 

 من والبلدان المحلية والمجتمعات السكان وتمكين الم اار من الحد -3؛ الطوارئ حاالت أعقاب وفي الهمة البييات في خاصة بنائها، إعادة أو العيش كسب

 .األجيا  عبر الجوع حلقة وكسر التغذية نقي من الحد -4؛ والتغذوية الغذائية احتياجاتهم تلبية

ق قياس الحصائل يطببالنسبة لإلبالغ عن النواتج، يُقاس أداس المساعدة الغذائية مقابل األصو  بداللة عدد المستفيدين والتحويالت مقارنة بال طة، في حين  7 

 خطة محّدثة، استناداً إلى التمويل الفعلي واألهداف خال  السنة.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1.1: Stabilized or reduced undernutrition

1.2: Stabilized or improved food consumption

1.3: Access to basic services

1.4: National institutions prepared for emergencies

2.1: Adequate food consumption

2.2: Access to assets and services

2.3: Stabilized or reduced undernutrition

2.4: Capacity developed to address national needs

3.1: Access to livelihood assets/resilience

3.2: Marketing opportunities for producers

3.3: Risk reduction capacity strengthened

4.1: Reduced undernutrition

4.2: Access to education

4.3: Ownership and capacity strengthened

Target exceeded Target approached or reached Target not yet reached Decline since baseline Weak/not reported

    ال مليا 

 ر  ت او  ال    لو    ر  ا  ترا  من ال     ولم ي ر  لو  ال    حتى ا نترا   منذ    ا سا ي ر ا     لم   ي 

ا تقرار  و ان  ا  معد ت نق  الت  ي   1-1

ا تقرار  و ت  ن معدل ا ت    األ  ي   1-2

ال  ول عل  ال دمات األ ا ي   1-3

ا تعداد الم   ات الو ني  لل وار   1-4

ا ت      ا ي  ا   2-1

الو ول  ل  األ ول وال دمات  2-2

ا تقرار  و ان  ا  نق  الت  ي   2-3

تنمي  القدر  عل  تلبي  ا  تياجات الو ني   2-4

القدر  عل  ال مود الو ول  ل  األ ول المعي ي   3-1

 ر  الت وي  للمنتجين  3-2

تع ي  القدر  عل  ال د من الم ا ر  3-3

ان  ا  نق  الت  ي   4-1

ال  ول عل  التعلي   4-2

تع ي  المل ي  والقدرات  4-3
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 : اإلنجازات على مستوى السياسات2الجدول 

امبيق ومالوي وموي بنغالديش وغانا -تحسااين السااياسااات وأدوات المساااسلة فيما يتعلق بالتغذية المدرسااية  التعليم

 وتونس ويامبيا

  بنغالديش ومويامبيق ويامبيا - البرنامجبروتوكوالت وانية/أساليب تنفيذ قائمة على إرشادات  الحماية االجتماعية

ومالوي  غانا -تحساااااين نوعية/أهمية أدوات الساااااياساااااات التغذوية من أجل مواسمتها مع المعايير الدولية  التغذية

 ويامبيا

الحااادن مخ مراااا ر 

 الكوارث

ق مالوي ومويامبي -ويااااااع/تحسااااااين أدوات الت طيط واإلدارة الوانية من أجل إدارة م اار الكوارث 

 وباكستان ويامبيا

، وإن كانت 2014أقل إثارة لالنمغا  مما كان في ال الصة التجميعية لعاد  الحصائلعلى مستوى 8 وقصور اإلبالغ  -33

(. وسااوف تتحساان المؤشاارات المتعلّقة بتنمية القدرات بمااكل خاص نتيجة 3البيانات ما يالت تثير االنمااغا   الجدو   جودة

 لتوافر المزيد من البيانات القوية.

 

 غير المبلغ عنها الحصائلنتائج : 3الجدول 

 تحسين القدرة الوانية على الحّد من م اار الكوارث وإدارتها   3الهدف االستراتيجي 

 تحسين القدرة الوانية والبنية التحتية فيما يتعلق باألمن الغذائي ورصد التغذية  4الهدف االستراتيجي 

  تعزيز قدرة النظم والقدرات الحكومية بمأن التغذية المدرسية 

، حي  كمااااافت التقييمات النقاب عن مسااااااهمات مهّمة في األهداف 9بعأل النتائج غير ممثلة بماااااكل كافت وما يالت   -34

 .(4 الجدو   البرنامجلم تسجلها نظم اإلبالغ في  "تحدي القضاس على الجوع"اإلنمائية لأللفية و

  

                                                      
 تقييمات ولكنها ال ترد في اإلبالغ المؤسسي.يمير قصور اإلبالغ إلى النتائج التي تُسفر عنها ال 8 

 .البرنامجيمير التمثيل غير الكافي إلى النتائج التي تُسفر عنها التقييمات ولكنها ال ترد في نظم اإلبالغ المؤسسي في  9 
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ل نتائج الحصائل: عيننة مخ 4الجدول   التي لم تُسجَّ

القضااااااااس على لأللفية:  1الهدف اإلنمائي 

 الفقر المدقع والجوع

الحصو  على  :تحدي القضاس على الجوع

 الغذاس الكافي بنسبة مائة في المائة

ييادة إنتاجية  :تحدي القضاااااس على الجوع

 ودخل صغار المالق بنسبة مائة في المائة

 والصوما  مويامبيقإكوادور و –تعزيز النماا االقتصادي 

 يامبيا مويامبيقغانا  –المزارعين في األسواق المحلية  ييادة اإلنتا  الزراعي/ مماركة

 باكستان ويمبابوي –ييادة فرص توليد الدخل/تنويع سبل كسب العيش 

لأللفيااة: تحقيق تعميم  2الهاادف اإلنمااائي 

 التعليم االبتدائي

 يامبيا مويامبيقمالوي  – التغيب من المدارس/ييادة المواظبة على الدراسة فيها خفأل

 مالوي وأرمينيا  –إصالح المدارس المحلية 

لأللفيااة: تقلياال وفيااات  4الهاادف اإلنمااائي 

 األافا 

 هندوراس ومالي –تحسين البنية التحتية للنظم الصحية ونطاق عملها 

ومالي  هندوراسغانا و –ييادة الوصاااو  إلى ال دمات الصاااحية وقدرتها على االساااتيعاب 

 وباكستان والصوما 

 مويامبيقإكوادور وغانا وهايتي و –لكميات كبيرة من السلع المحلية  البرنامجشراس  غير ذلك

 وباكستان والصوما  هندوراس –ييادة القدرة على الصمود من خال  تدابير حماية المناخ 

 النتائج الجنسانية 

لأللفية(، وإن يكن بتحليل متفاوت العمق. ويبيّن  5الجنس  الهدف اإلنمائي  نوع تضمَّن جميع التقييمات إشارة ما إلى  -35

.2017-2014اإلنجايات مقارنة بالمؤشرات الجنسانية المستهدفة في إاار النتائج االستراتيجية  4المكل 
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 : النتائج الجنسانية4الشكل 

سبة المواقع القيادية   -36 التي تمغلها نساس مستفيدات أعلى مستوى إنجاي مقارنة باألهداف، في حين كانت نسبة وحققت ن

 النساس المتدربات على أساليب التوييع هي األدنى.

 

 : التعلنم الجنساني1اإل ار 

لجنساني، ا من بين العمليات اإلحدى عمرة التي أبلغت عن جوانب جنسانية، قُدِّر أن أربع منها تتسم بتصاميم مراعية للمنظور

سانية معتزمة وايحة، بما في ذلك النتائج النوعية؛ وتتواسد  سليمة؛ وتتضمن نتائج جن سانية  ستند األنمطة فيها إلى نتائج جن وت

في  الكمي للنسااااس اإلدما مع الساااياساااات والغايات الجنساااانية الوانية. وأما العمليات السااابع المتبقية فقد رّكزت أسااااسااااً على 

 األنمطة.

سانية  13وفي مرحلة التنفيذ، ب الف التصنيف الكمي، التمس  شواهد على بذ  جهود أكثر تنظيماً للتصدي للحواجز الجن تقييماً 

في  وييادة االعتماد على الذات هندوراسخال  التنفيذ. واساااااتبانت ساااااتة تقييمات مكاساااااب إيجابية، مثل بناس قدرات القيادة في 

 ات اذ القرارات األسرية في بنغالديش.دور النساس في  وتعزيزالصوما  

رت المواغل الجنسانية أساساً باعتبارها تمثيل النساس والرجا  بنس  50ة ببيد أن سبعة تقييمات كمفت جوانب قصور، حي  فُسِّ

اس دتقييمات الطبيعة المحدودة لمؤشااارات األ ةفي األنماااطة، وأن قياس التقدد يجري بمنهج كّمي َمحأل. وأظهرت أربع 50إلى 

ل على نحو كافت األبعاد االستراتيجية أو النوعية للبرمجة المراعية للمنظور الجنساني. للبرنامجالمؤسسي   ، والتي ال تُسجِّ

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Proportion of households where women and men together make
decisions over the use of cash, vouchers or food

Proportion of women beneficiaries in leadership positions of
project management committees

Proportion of women project management committee members
trained in modalities for food, cash or voucher distributions

Not reported

Not achieved

Achieved

Exceeded

ل  يجر ا ب  
ل  ينج  ال د 

 نج  ال د 
جر  تجاو  

ال د 

    ال مليا 

الر ال والنسا  م ا القرارا     ن  نس   ا سر الت  يت ذ  ي ا

است  ام النقو   و القسا م  و ال ذا 

نس      ا  ل ان إ ار  الم اري  من النسا  المت ر ا   لى  سالي  

تو ي  ال ذا   و النقو   و القسا م

 نس   النسا  المستفي ا  ال    ي  لن موا    يا ي     ل ان إ ار 

الم اري 
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 التكّيف حسب السياق 

واجهت العمليات الساات عماارة ظروفاً تمااغيلية متنوعة، بما في ذلك النزاعات المتفاقمة والصاادمات المفاجية وحاالت   -37

 –الساااريع: ففي بلدين يواجهان انهيار الدولة  البرنامجالطوارئ الممتدة. وعلَّقت عمااارة تقييمات بماااكل إيجابي على تكيّف 

ة من قدراته من أجل التصدي لحاالت اوارئ كبرى. وسمحت عملية ممتدة بسرع البرنامجرفع  –بيساو ومالي -وهما غينيا

 .مرنة لإلغاثة واإلنعاش في الصوما  باستجابة دينامية لويع ال يُمكن التنبؤ به بمأن انعداد األمن الغذائي

التقييم أن المانحين يحجمون بمااااااكل متزايد عن  ومع ذلك، فما يا  عدد المرونة موجوداً. ففي ييمبابوي، حي  وجد  -38

بطيياً في تغيير تمويعه االستراتيجي. وفي جمهورية إيران اإلسالمية، لم يمارق  البرنامجتمويل المساعدة الغذائية، كان 

 .في الحوار األوسع بمأن قدرة الالجيين على الصمود البرنامج

 المراكات 

كانت المراكات في التنفيذ قوية بمكل عاد. وفي إكوادور، كانت "روح المراكة" عامل نجاح أساسياً. ومع ذلك، فكما   -39

دته ال الصاااااااة التجميعية لعاد  ، لم تُنتهز بعأل الفرص ولم تُسااااااتوف بعأل الوعود المقطوعة خال  مرحلة 2014جساااااااَّ

 حي  عملت البرامج فيرغم وجود فرص لعقد الماااراكات، " ملاالنفراد بالعالتصاااميم. ففي أرمينيا وهايتي، سااااد سااالوق "

 .شبه معز  بعضها عن بعأل

، وجدت التقييمات عموماً شاااراكات قوية مع الحكومات الوانية أو للبرنامجوتماشاااياً مع إعادة التوجيه االساااتراتيجي   -40

 .التي اعتُمدت التمكينيةاألدوار  2السلطات المحلية. ويرد في اإلاار 

 

 البرنامج التمكينية أدوار :2اإل ار 

  بنغالديش وإكوادور وغانا وهندوراس  -من أجل الحوار المتعدد القطاعات بمااااااأن األمن الغذائي والتغذية جهة جمع

 .وباكستان وتونس ويامبيا

  وباكستان ويامبيابنغالديش وهندوراس ومويامبيق  -لنهو  قابلة للتكرار  جهة ويع نماذ. 

 بنغالديش  –المهارات وال برة والموارد من أجل وياااع اساااتجابات رفيعة النوعية في مجا  الساااياساااات  جهة تعزيز

 ويامبيا.

 عن البيانات المفصاااااالة والحالية ال اصااااااة باألمن الغذائي والتغذية، وذلك عندما تتوافر بيانات  جهة توفير المعلومات

 .بنغالديش وغانا ومالوي وباكستان والصوما  ويامبيا - أخرى قليلة في بعأل األحيان

  ديش بنغال –التي تتيح الوصااااااو  إلى ال برة الدولية والممااااااورة المتقدمة تقنياً وأحدث البحوث جهة تباد  المعارف

 وغانا وتونس.  

  بنغالديش وإكوادور ومالوي ومويامبيق وباكستان ويامبيا -جهة اختبار االبتكارات. 

بيد أن سااتة تقييمات وجدت أيضاااً افترايااات مفراة في التفان  بمااأن القدرات التقنية والمالية للمااركاس، وفي بعأل   -41

نامج خلف بر البرنامجاألحيان للمساااتفيدين، مما أّدى إلى برمجة بالغة الطموح. وأدى هذا إلى تقييد الفّعالية عندما اصاااطف 

 .عى إلى تسليم المسؤولية إلى الحكومة الوانية ألغراض االستدامةواني ما أو س
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في سبع عمليات، وشملت جوانب القصور سوس التواصل في  يعيفةمع شركائه المتعاونين  البرنامجوكانت عالقات   -42

خمس عمليات ويااااعف المساااااسلة في عمليتين وقدراً محدوداً من ت طيط اإلجراسات الممااااتركة/تقاساااام الم اار في ثالث 

 .وأدت إلى فقدان األغذية في حالة واحدة البرنامجعمليات. وقد ألقت جوانب القصور هذه بظاللها على مصداقية 

وعانت أربع عمليات من سااوس االتصااا  بالمسااتفيدين والمساااسلة إياسهم. وشااملت ادثار انقطاعات فجائية في عمليات   -43

التوييع مما عرض رفاه الفيات الساااااكانية الضاااااعيفة لل طر في يمبابوي؛ وقلة قبو  التغييرات في الحصاااااي الغذائية في 

 .مويامبيقية؛ وعدد قدرة المستفيدين على االستعالد عن تأخر المدفوعات في جمهورية إيران اإلسالم

 االتساق الداخلي 

، ظل االتساق الداخلي للعمليات مثيراً للمماكل. ففي ست من العمليات االثنتي 2014كما في ال الصة التجميعية لعاد   -44

عماارة المتعددة المكّونات، كانت تصاااميم المكّونات وأهدافها ونتائجها المتوخاة معزولة بعضااها عن بعأل. وفي غانا، كان 

ي ال اصة به. وفي بعأل األحيان، تطلب المانحون تنفيذ أنمطة محدَّدة في إاار لكل نماا أهدافه ومعايير استهدافه الجغراف

 .مويامبيقصناديق استيمانية، كما في 

 الفّعالية 

ما يا  يعاني من تحديات تعترض الفّعالية التمغيلية في ظل ظروف عسيرة.  البرنامجأن  2015وجدت تقييمات عاد   -45

عمليات باكسااااااتان وتونس هي وحدها التي اعتُبرت فّعالة إلى حّد كبير من حي  حساااااان توقيتها وتكاليفها. وواجهت  وكانت

جميع العمليات األخرى حاالت تأخير و/أو انقطاع في خطوا اإلمداد تُعزى إلى نقي التمويل في ساااااات حاالت. وكما في 

 عدد الفّعالية على المسااتفيدين، بما في ذلك الفماال في التواجد في، ساالطت التقييمات الضااوس على ادثار الساالبية ل2014عاد 

في غانا ومالوي وييادة يمن تعافي األافا  الذين يعانون من سوس التغذية في الصوما ، وكذلك الم اار  الموسم األعجف

 .البرنامجالتي تتعرض لها سمعة 

 االستدامة 

يات  -46 ها مع برامج الحكومة  اعتُبرت عمل بب مواسمت لك بساااااا حّد كبير، وذ مة إلى  تدا ها مساااااا بنغالديش وتونس وحد

والتحسااااااينات التي ارأت على القدرات. وكانت العمليات المتبقية إما غير مسااااااتدامة أو ذات إمكانية محدودة لالسااااااتدامة. 

 وديمومةعملية  خمس عمااارةا في وشاااملت أساااباب ذلك ياااعف أار الساااياساااات/القدرات الوانية الاليمة لدعم مواصااالته

محدودة للتحساااينات على مساااتوى المجتمع المحلي في سااات عمليات وعدد وجود اساااتراتيجيات واياااحة أو منفَّذة في ثالث 

عمليات. وعبر العمليات، كانت العناصر التي يُحتمل استدامتها تتعلق باإلصالحات في مجا  السياسات وتحسين القدرات، 

 سري قد تكون عابرة.مع اعتبار أن المكاسب في مجا  األمن الغذائي األ

 العوامل

، تمثلت القيود الرئيسية التي عانت منها الفّعالية في السمات 2014. كما في ال الصة التجميعية لعاد العوامل ال ارجية  -47

األمن/عدد االساااتقرار . وشاااهدت سااابع عمليات على األقل انعداد والعسااايرالمتقلب  البرنامجمسااارح عمليات المتأصااالة في 

السااياسااي بدرجة كبيرة، مما فرض قيوداً على الوصااو  إلى الفيات السااكانية الضااعيفة والتمااارق مع المؤسااسااات الوانية. 

( 46 انظر الفقرة  القدرات الوانية المحدودة وقّوياااات تقلبات االقتصاااااد الكلي األداس في غانا ومالوي ويمبابوي. وأثرت

 .على نحو شامل في األداس
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في المائة في يمبابوي وما يقرب من  38وكان التمويل المن فأل قيداً إيااافياً، حي  تراوحت مسااتويات التمويل بين   -48

في المائة في العمليات الممولة من مانح واحد كما في أرمينيا وتونس. وفي حاالت عجز التمويل، كانت األنمااطة التي  100

اار الكوارث والتغذية والمسااااااعدة الغذائية مقابل األصاااااو ؛ وقد أّدى يجري تقليصاااااها في أغلب الحاالت هي الحّد من م 

 .تحّو  تمس إليه الحاجة نحو القدرة على الصمود في الصوما  تقييدتقليي هذا النماا األخير إلى 

ر األجل أو غير المرن أو بالتمويل القصاااااايومن األمور التي اتساااااامت بأهمية حاساااااامة أن الصااااااعوبات المرتبطة   -49

دة ي ف البرنامجقّويااات الفّعالية في تساااع عمليات، بما في ذلك عن اريق الحّد من تأثير  المجزأ/الم صاااي لممااااريع محدَّ

المحافل الوانية. وعلى العكس من ذلك، سمح است داد المنح غير الموّجهة في غانا بالمرونة والت طيط االستمرافي. وأدت 

نفسه بمأن البلدان المتوسطة الدخل، والتي تقضي بأن تُسهم الحكومات في تكاليف تمغيلية معيّنة، إلى تقييد  البرنامجأنظمة 

 .األداس في عمليتين

لدى شركائه من الجهات الحكومية في نجاح تسع  البرنامج. على الجانب اإليجابي، أسهمت مصداقية العوامل الداخلية  -50

دوراً تمكينياً بدرجة أكبر، كما في تونس. وقد نجمت هذه المصااداقية في جزس منها  البرنامجعمليات، وخاصااة عندما اعتمد 

دة مثل يالتقنية والتحليلية، كما في تحديد الحالة التغذوية في بنغالديش، ولكن أيضاااااااً في مجاالت جد البرنامجعن قدرات 

 .يامبياإدارة م اار الكوارث، كما في 

المحدودة قيّدت األداس بدرجة كبيرة في تسااااع عمليات. وقد تأثرت بذلك نظم الرصااااد بمااااكل  الموارد البمااااريةبيد أن   -51

بها من  لتمااااغيلية الواسااااعة وما يرتبطا البرنامجخاص، حي  لم تكن القدرات البماااارية المتاحة كافية لتلبية متطلبات تغطية 

عم الدرصاااااد للعمليات. وقد تأثرت بذلك المكاتب القطرية الصاااااغيرة على وجه ال صاااااوص. وعلى الجانب اإليجابي، كان 

 .من المكاتب اإلقليمية عامل نجاح في خمس عمليات التقني القوي

. وقد أُثيرت في عماااااارة تقييمات الحاجة إلى إعادة النظر في التغطية 2015عاد وظل االسااااااتهداف يمثل تحدياً في   -52

الجغرافية المزمعة في يااااوس االحتياجات المتغيرة. وفي حين جرى اختيار المسااااتفيدين بمااااكل جيد في خمس حاالت، كان 

  الت. وتممل ادثار أخطاس اإلدراأو لدى شركائه المتعاونين في تسع حا البرنامجتطبيق المعايير أو الوعي بها محدوداً في 

 .واالستبعاد

الضعيفة، األداس في ست عمليات. وأدت جوانب القصور  نظريات التغييروقَيّدت عيوب التصميم الداخلي، بما في ذلك   -53

، إلى تقويأل الفّعالية في خمس حاالت، 2014في االتصااااالت الداخلية، التي أُبلن عنها أيضااااً في ال الصاااة التجميعية لعاد 

 إلىفي ظل ات اذ القرارات على نحو مفرا في المركزية و/أو تدفق المعلومات بمااااااكل يااااااعيف من المكاتب المركزية 

 .المكاتب الميدانية

 االستنتاجات

كانت في أغلبها  البرنامجتبيّن الماااواهد المساااتمدة من هذه العمليات السااات عمااارة أن المسااااعدة الغذائية المقدمة من   -54

ظروف منطوية على  مجتمعات محلية ومساااتفيدين في ظل هذه المسااااعدة مصاااممة على نحو مالئم لالحتياجات. وقد دعمت

التحديات التي يثيرها الفقر والجوع، سااواًس في بلد يمااهد أيمة أو في جيب للفقر في سااياق سااريع النمّو. بيد أن التصاااميم لم 

تكن مراعية للمنظور الجنسااااااااني بالقدر الكافي؛ وفي عّدة حاالت، تطلب االسااااااتهداف إعادة النظر من أجل التصااااااادي 

 .أن الفّعالية، في ظل الظروف المنطوية على تحديات، كانت محدودةلالحتياجات المتغيرة؛ كما 
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نة توافر بيانات   -55 ي نظم الرصااد المحسااّ . وتقلل من قصااور اإلبالغ النواتجويبدو أن قاعدة المااواهد تزداد قوة، حي  تعزِّ

على المسااااتوى الميداني وقصااااور  البرنامجتواجه التحديات، وخاصااااة بداللة نوعية إنجايات  الحصااااائلوما يالت بيانات 

راته إلى دور تمكيني، تبدو تغيي البرنامجتمثيلها. وتكتنف المااااكوق اسااااتدامة تحويالت المساااااعدة الغذائية، ولكن مع تحّو  

 على مستوى السياسات على نحو متزايد وكأنها "ُويعت لتبقى".

ه يست دد مرونته التمغيلية جيداً ويستغل قدرات البرنامجومن المواهد المستمدة من هذه التقييمات الستة عمر، يبدو أن   -56

التقنية حيثما أمكن ويكيّف التدخالت بساارعة مع تغيّر الظروف. وقد جرى عموماً تكييف النماذ  التمااغيلية سااواًس اسااتجابة 

ع المانحين في ساااياقات الدخل المتوساااط أو في حاالت االساااتجابة للطوارئ عندما تنماااب األيمات. وقد ظل إلعادة تمويااا

وهو موقف يزيد  –أيضاااً على مماااركته في ظروف األيمات عندما غادرت جهات فاعلة أخرى مساارح العمليات  البرنامج

 .كثيراً من مصداقيته عندما تعود الظروف إلى ابيعتها

نمن  للبرنامجومع تطّور الساااااياقات القطرية، يبدو أن إعادة التوجيه االساااااتراتيجي   -57 لى ، عدور المنفِّذ إلى دور الممكِّ

د في ال طة االستراتيجية  بسرعة في  البرنامج، يكتسب يخماً. وحيثما تسمح الظروف، يتحرق 2017-2014النحو الُمجسَّ

مجا  الساااياساااات، حي  يوفّر مماااورة رفيعة النوعية ومتقدمة تقنياً بماااأن األمن الغذائي والتغذية. وفي العديد من المواقع، 

المعلومات وتباد  المعارف واالختبار  وتوفيرجمع وويااااااع النماذ  وتعزيز الفوائد للجهة ك -يؤدي اعتماده ألدوار جديدة 

 جعله شريكاً رئيسياً للحكومات الوانية. إلى – التجريبي لالبتكارات

بيد أن هذه التغييرات ال تحدث دون "آالد متزايدة". فالمهارات والنهو  الاليمة إلعادة التمويااااع االسااااتراتيجي هذا   -58

المألوف هو االسااااتجابة في حاالت . وهي متطلبات مثيرة للتحدي بالنساااابة لمنظمة مجا  عملها البرنامججديدة نساااابياً على 

ال  –مثلما بمأن الرصد المؤسسي  –الطوارئ. ويتبين من المواهد المستمدة من هذه التقييمات الستة عمر أن النوايا الحسنة 

 –يناظرها دائماً قدرات تقنية أو بماارية كافية؛ وأن األسااس المنطقية للبرامج تفتقر أحياناً إلى الصاارامة؛ وأن االفترايااات 

تقر نهو  تويع بصورة تقريبية. وتف –سواًس أكانت بمأن قدرة المركاس على تنفيذ األنمطة أو قدرة المستفيدين على قبولها 

 .تنمية القدرات إلى نهج استراتيجي كامل

". ويكون ذلك أشااااد ويااااوحاً في ظل لعملاالنفراد باووجدت التقييمات أيضاااااً أن اتجاهاً ثقافياً ما يا  موجوداً نحو "  -59

ة. وبالمثل، ال تُنفَّذ العمليات دائماً باعتبارها لواثقإلى أساااااااليب العمل المألوفة وا البرنامجالظروف العساااااايرة، حي  يرجع 

 أبعاداً تآيرية الستجابة شاملة بمأن األمن الغذائي، وإنما في الغالب كأنمطة منفصلة معزو  بعضها عن بعأل.

على المساااهمات الطوعية، وجد نفسااه خايااعاً ألفضااليات المانحين في هذه العمليات الساات  البرنامجوبساابب اعتماد   -60

عمرة. وأدى ت صيي األموا  وااللتزامات القصيرة األجل والمساهمات المجزأة إلى تقييد مجا  مناورته وتقليي نطاق 

 .وقد جرت إعادة التوجيه على المستوى القطري رغم تدفقات الموارد، ال بسببها استراتيجياته المستقبلية.

يتقدد بااراد، وإن يكن على نحو غير مؤكد أحياناً، على مساااااااار  البرنامجوعموماً، توحي نتائج هذه التقييمات بأن   -61

على المساااتوى القطري جارية، ولكنها ليسااات بال صاااعوبات، كما أن . وإعادة التوجيه االساااتراتيجي متصااال من التغييرات

 أساليب العمل، مثل الرصد، تتطور. وفي حين ما يالت هناق تحديات، تؤتي اإلصالحات المؤسسية تدريجياً ثمارها.

 الدروس

 . وهي تممل ما يلي:2014عمر هذه إلى دروس عاد تستند الدروس الرئيسية المستمدة من مجموعة التقييمات الستة   -62
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ن تحوالً في النموذ  التمااااااغيلي إذا كان . يقتضااااااي االنتقا  من دور المنفذ إلى دور الممكِّ إيالس األولوية للمااااااراكات  -63

ماااكيل يد االقتصاااادات الساااريعة النمّو فيها تأن يحقق بالكامل إمكاناته االساااتراتيجية كماااريك. ففي البلدان التي تع للبرنامج

إلى التركيز بدرجة أقل على التساااليم وبدرجة أكبر على الماااراكات. وتبيّن العمليات  البرنامجسااامات األمن الغذائي، يحتا  

والتعلّم  رالتي جرى تقييمها هنا اسااتعداداً متزايداً لالن راا في الت طيط الممااترق وتحقيق النتائج الممااتركة وتقاساام الم اا

الجماعي من حاالت النجاح والفمال. بيد أن ذلك ليس صاحيحاً على وجه العمود، وفي حين أن عقلية "االنفراد بالعمل" التي 

على سااااابيل المثا ، في شاااااجاعته والتزامه بالبقاس عندما يغادر  –جيداً  البرنامجكانت ساااااائدة في الماياااااي يُمكن أن ت دد 

 .أن تقوض االتساق المتسم بأهمية أساسية بالنسبة لمالسمة األنمطة وصالحيتها في المستقبل فانها يُمكن أيضاً  –ادخرون 

، يحتا  األمر إلى نموذ  منقح 2014. كما أثير أيضاااً في ال الصااة التجميعية لعاد ويااع تنمية القدرات في الصاادارة  -64

لتنمية القدرات. وينبغي للنهو ، التي تُرّكز بدرجة أقل على األفراد وبدرجة أكبر على التغيير النظمي، أن تكون جماعية 

-2014وانية. وتوفّر ال طة االساااتراتيجية متوائمة مع االحتياجات ال ةاساااتراتيجيوأن تسااات دد تحليالت مماااتركة ونماذ  

 .المنفذ إلى ذلك، بيد أنه يتعيّن المتابعة بالت طيط والتنفيذ على المستوى القطري 2017

كون الت طيط والتصاااااميم. ويتعيّن أن ت نحو. يقتضاااااي الدور التمكيني نهجاً أكثر تعقيداً تحساااااين الت طيط والتصاااااميم  -65

ا في ذلك بم –الطموحات مساااتندة إلى الصااارامة والكفاسة التقنية والموارد الكافية وتنمية القدرات. وتحتا  ساااالسااال النتائج 

إلى اسااتقراس مفصاال، ال ساايما في السااياقات المتقلبة. وينبغي أن  –االفترايااات والم اار، مثل قدرة المااركاس على التنفيذ 

 .لة، بما في ذلك بمأن استراتيجيات تسليم المسؤوليةتكون األار الزمنية واقعية ال متفائ

انتباهاً متواصااالً. وفي حين تمااهد  البرنامج. تتطلب قاعدة شااواهد تأكيد قاعدة المااواهد ونقلها من أجل ات اذ القرارات  -66

ارد البمرية أو المالية المتاحة دائماً إلى مستوى اموح تمثل تحدياً. وال ترقى المو الحصائلتحسناً، ما يالت  النواتجبيانات 

. وينبغي أن يكون هناق تواين بين الصااااارامة والجدوى، على سااااابيل المثا ، عن اريق البرنامجنظم الرصاااااد الحالية في 

 .االتفاق على مستويات تغطية مناسبة للتمثيل و/أو تطبيق تقنيات مستندة إلى التكنولوجيا لجمع البيانات

. رغم بعأل النتائج اإليجابية، ما يالت االعتبارات الجنساااانية في االعتبارات الجنساااانية تمااامل أكثر من مجرد أرقاد  -67

هذه العمليات تُرّكز أساااساااً على "تضاامين النساااس". بيد أن ذلك بعيد بعأل الماايس عن التحّو  المؤسااسااي المطلوب، وأكثر 

الرنية التحويلية لألهداف اإلنمائية المسااتدامة. ويتعيّن للتصاااميم أن تتجاوي المؤشاارات المؤسااسااية المحدودة  بعداً حتى من

وأن تتصااااادى للحواجز الهيكلية حساااااب االقتضااااااس، وأن تعتمد نهجاً كمياً بدرجة أقل واساااااتراتيجياً بدرجة أكبر فيما يتعلق 

 .بالمساواة بين الجنسين

، ما يالت االتصاااالت عموماً يااعيفة. وربما ينبغي إلقاس 2014. كما بيّنت ال الصااة التجميعية لعاد االتصاااالت مهّمة  -68

؛ فتقاليد "االنفراد بالعمل" ال تريااااف بسااااهولة للمماااااركة الوثيقة والمتصاااالة. ومع ذلك للبرنامجاللود على الجذور الثقافية 

المقدمة هنا بايالس األهمية للحوار والتماااور بمااأن القرارات وتبرير ال يارات. وعالوة على يُنصااح بقوة بناًس على المااواهد 

لة خارجياً في عالم تنافسي  .ذلك، يتسم تقديم المواهد وإحراي نتائج وايحة للعيان بأهمية حاسمة بالنسبة لوكالة مموَّ

ساامة . في عالم متقلب، تتضااح األهمية الحاؤ به تتساامان بأهمية حاساامة بالنساابة للمسااتقبلمرونة التمويل وإمكانية التنب  -69

، النابعة من جذوره الراساااااا ة في مجا  االسااااااتجابة للبرنامجللتمويل األكثر مرونة وقابلية للتنبؤ. والمرونة التمااااااغيلية 

ر في برامج تتلقى  البرنامجللطوارئ، هي ميزته المقارنة الرئيساااااية. وعندما يتقيد  بأفضاااااليات المانحين المحددة أو يُحصاااااَ

تمويال مجّزأً, فانه ال يسااتطيع تعبية االسااتجابات المرنة التي تبدو وكأنها جوانب قوته الدفينة وال يسااتطيع االسااتجابة إلعادة 

 .اليود ة التي تحدثالتوجيه االستراتيجي وويع ال طط المتوسطة األجل التي تقتضيها التحوالت الجغرافية والسياسي
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ي من أجل دعم األشااااد   -70 ويدعو مبدأ العالمية، المكرس في األهداف اإلنمائية المسااااتدامة، إلى روح من التضااااامن المعزَّ

د استثمارات تُ ، وهو تحو  قطع ادن شوااً كبيراً، ندور المنفذ إلى دور الممكِّ من  البرنامجفقراً ويعفاً. ويتطلب تحو   جسِّ

أسااااساااية لبناس  –التي ينبغي أن تكون مصاااحوبة دائماً بماااواهد صاااارمة عن النتائج  –هذه الروح. ويبدو أن هذه االلتزامات 

تحدي القضاس على مناسب تماماً للغرض منه من أجل خدمة جدو  األعما  العالمي الجديد والمساعدة على مواجهة  برنامج
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 : سمات العمليات الست عشرة التي جرى تقييمهاالملحق

 األساليب األنشطة العملية

القيم  ) م يين  الم   .الر م الف   ال ل 
 ال و را 
 ا مريكي (

 مليا   المستفي ون المست   ون الممول  %
 التو ي  ال ام

المح    
 ال   

الت ذي   1الت ذي 
 الم رسي 

المسا    
ال ذا ي  
مقا ل 
 2 ا صول

تنمي  
 الق را 

ال را  من   ل 
 التق م

النقو   ا  ذي 
 والقسا م

المسا    
 التقني 

          300 68 91.1 20.1 2010–2016 200128  نما يبرنامج   رمينيا

    +      315 305 4 48.0 369.9 2012–2016 200243 برنامج ق ري بن  ديش

ممتد    عملي   وادور
 لإل اث  وا نعاش

200275 2014–2011 16.5 67.7 160 365          

   +     *  740 960 70.0 56.3 2012–2016 200247 برنامج ق ري  انا

ممتد    عملي بي او- ينيا
 لإل اث  وا نعاش

200526 2015–2013 16.7 89.4 157 000  *        

     000 685 71.3 70.5 2012–2014 200150 برنامج  نما ي هايتي

   *  +     905 910 92.0 29.1 2012–2016 200240 برنامج ق ري هندوراس

جم وري   يران 
 ا   مي 

ممتد    عملي
 لإل اث  وا نعاش

200310 2015–2013 7 55.5 30 200          

 *  +       674 058 2 51.1 113.9 2012–2016 200287 برنامج ق ري م وي

ممتد    عملي مالي
 لإل اث  وا نعاش

200525 2014–2013 351.3 50.5 1 304 000          

  *  +      300 264 1 41.1 104 2012–2015 200286 برنامج ق ري مو امبي 

ممتد    عملي با  تان
 لإل اث  وا نعاش

200250 2015–2013 564 67.3 8 346 676    +      

ممتد    عملي ال ومال
 لإل اث  وا نعاش

200443 2015–2013 866.4 40.0 2 632 500  *        

          1003 100.0 1.5 2012–2015 200493 برنامج  نما ي تونس

     *  000 150 1 59.2 43.5 2011–2015 200157 برنامج ق ري  امبيا

ممتد    عملي  مبابوي
 لإل اث  وا نعاش

200453 2015–2012 246.5 38.0 2 409 000  * +    

1512 133 14 10 12 11 8       الم موع
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