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تقاوير يلمقسس

*أ سد إصديوها أل ااب ف ست

للنظر

في  25أكموعر/تشرين يلثاني 2017
تماح وثائ يلمجلس يلم فسذي لى وقع البرنامج لى يإلنمرنت ).(http://executiveboard.wfp.org

تقرير تجميعي لتقييمات العمليات ()2017-2016
تحقيق األداء األمثل

موجز تنفيذي
يج ّمع هذي يلمقرير نمائج  15تقسسما ً لبملساي البرنامج أُتريت عسن مصيييييف ام  2016و مصيييييف ام  .2017وهو يلمقرير يلمجمسبي
يلريعع ويل هائي في ييلسييلت يلمقاوير ن تقسسماي يلبملساي .وقد تطلات يلبملساي إتماالً ا يعيد لى لساوي والو أ رياي وي ييمهدفت
ااشر أكثر ن  19لسوا سمفسد ونُفذي في ساقاي هشت وغسر سمقر .
ويخلص هذي يلمقرير يلمجمسبي يل هائي في يلسييييييلسييييييلت إلى حدوف تاسسر ه في يلمطوو يلم سمي للبرنامج ذ ام  .2014وقد أ ا
البرنامج صييييييساغت نموهج مله عالمحوت ن وو يلمو ّفِّر لألغذيت إلى وو يلو ييييييس لحلوت يلجوع ويلماذيت .و قب هذي يلمحوت ف ا
البرنامج أقدو عصفت ا ت لى تلاست يالحمساتاي يإلنسانست ويإلنمائست.
وتاسّن يأل لت يلم اثقت ن هذه يلمقسسماي يلخمست شر أا البرنامج يم ح يألولويت ل هج أكثر ي مهديفا ً للشريكاي .وقد شاوك البرنامج في
جاالي يلسييييييسا يييييياي لى سييييييموياي لسا و ييييييا د لى تحقس يل مائج عقسا يلالديا ن خةت تولسد يأل لت ونقل يلمباوف وتطاس
يالعمااويي .وتجاوزي يإل يو في عبا يلالديا جمو ت يأل ويي يلمقلسديت يلمي يمسحها البرنامج ،عاال م ا إلى
يل

وو قائ

لى توتسه

لمبعيع يلطاعع يال مريتسجي لجهو تلاست يالحمساتاي.

و ع هلك ،ياسّن هذي يلمقرير يلمجمسبي يل هائي في هذه يلسلسلت أا هذه يلماسسريي ال تعيت غسر شا لت .فل تُام يلفرص لمبعيع يلسسا اي
ويلقدويي ،وتمفاوي تهو يلمويء ت ع أطر يلحمايت يالتمما ست ويلقدو لى يلصييييمو  .وال يسييييمرشييييد ت فسذ يلاري ج ي ييييمرشييييا ي ً كافسا ً
عالاساناي ن يأل يء .وتولى

ايت حدو لمخطس يلمحوت عس ما تاقى عبا يلشريكاي مصلت عالمبا ةي.

* وفقاً لسييسا ييت يلمقسس  ،)WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1 )2021-2016وتوخساً الحمريم يية ت وي ييمقةت ي ييم ماتاي يلمقسس  ،ف ا عبا يلبااويي يلويو
في هذي يلمقرير قد ال ت دوج ضمن يلمصطلحاي يلجاوي ي مخدي ها في البرنامج ؛ ويرتى توتسه أيت ي مفساويي عهذي يلشأا إلى دير يلمقسس في البرنامج.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
يلسسد A. Cook
دير يلمقسس
هاتف066513-2030 :

يلسسد E. Benoit
كاسر وظفي يلمقسس
هاتف066513-3802 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ري اتها للم وو يلج سييياني ن يل احست يلبد يت .و لى يلرغ ن هلك ،ت ل يل ُهج تركع لى إ اج

وأظهري ملساي البرنامج زيا
يلمرأ وضا ً ن إحديف تاسسر يسمهدف يلمحوت ن يلم وو يلج ساني .وهذي أ ر يباوض يل ُهج يلمقد ست ويل شطـت يلمـمـاـبـت إليـجـا
حلوت للجوع ويلمةح ت في هذه يلمجمو ت ن يلمقسسماي.

وتاسّن يأل لت أيضييييييا ً تقسسد البرنامج عسيييييياب سيييييياهماته يلخاوتست .فقد رقلت حاالي يل قص في يلممويل قدوته لى يالعمااو وتبعيع
يلقدويي وضماا يلرويع عسن يلابدين يإلنساني ويإلنمائي .وضسَّ يلممويل يلمخصص ن جات يلمصرف وخصوصا ً في يلسساقاي
يلهشت وغسر يلمسمقر  .وحدّي يلمساهماي يلبس ست ن يلفبالست وأ اقت يلمويء ت ع يألفضلساي يلوط ست في عبا يألحساا.
و اسييت ييلسييلت تقسسماي يلبملساي يلمماو ييت يلمشيياسلست لى دا أوعع ي ويي .وياسّن هذي يلمقرير يلمجمسبي يل هائي أا يإلصييةحاي
يلم سمست يألخسر ح ّفعي يلقدو يلمق ست ويألصييييييوت ويل هج يلمبممد لى ووح يلماا و ويلمفاني في يلخد ت في البرنامج .و ع هلك،
يييسمطلب يلقضييياء لى يلجوع وتخفسف وطأ يلمخاطر يلقا ت إيةء ايت سيييممر لم فسذ تلك يلماسسريي .وإه يمضيييي يلمقرير قد ا ً ف نه
يبرض مت ووس تسا د لى تحقس أ يء البرنامج يأل ثل في يلمسمقال في ساق خريطت يلطري يلمماا لت.

مشروع القرار



يحس يلمجلس لما عالوثسقت "تقرير تجمسبي لمقسسماي يلبملساي  )WFP/EB.2/2017/6-B ")2017-2016ع ري ا يال مااويي
يلمي أثاوها يلمجلس أث اء اقشمه.

 هذي شروع قريو ،ولةطةع لى يلقريو يل هائي يلمبممد ن يلمجلس ،يرتى يلرتوع إلى وثسقت يلقريويي ويلموصساي يلصا و في نهايت يلدوو .
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مقدمة
-1

تد و خطت يلم مست يلمسمدي ت لبام  2030و اا و تحدي يلقضاء لى يلجوع إلى إو اء شريكت وحد ن أتل يلمصدي للجوع
ونقص يلماذيت .ويمطلب ضماا يألغذيت "يلاافست ويلمأ ونت ويلمسسوو يلمالفت ويلماذيت"  )1للجمسع يلبمل يلجما ي يلوي ع يل طاق.

-2

والبرنامج هو أكار

مت إنسانست في يلبال تاافح يلجوع لى يلمسموا يلبالمي .وتسمهدف ملساته يلفقريء يلمبانسن ن يلجوع

في ساقاي تمس عمبقسدها و ر ت تاسرها في يلاالب.
-3

ويحلل هذي يلمقرير يلمجمسبي نمائج  15تقسسما ً لبملساي البرنامج أُتريت عسن مصف ام  2016و مصف ام  .2017وهو
يلمقرير يلمجمسبي يلس وي يلريعع ويل هائي في هذه يلسلسلت .ويصف يلمقرير يأل يء ويسمخلص يلدووس لمسا د البرنامج لى
تلاست يحمساتاي يألشخاص يلمسمفسدين ن خد اته.

تقييمات العمليات
-4

ي مهل امب يلمقسس في البرنامج لسلت تقسسماي يلبملساي في ام  .2013وياسّن يلشال  1يلموزيع يإلقلسمي للبملساي يلخاضبت
للمقسس  )2016 -2013فسما يمصل عارنا ج مل البرنامج خةت يأل ويم هيتها ن حسث د يلبملساي.
الشكل  :1عمليات البرنامج وتقييمات العمليات ()2016 -2013

)

العمليات الخاضعة للتقييم في الفترة 2017-2016
-5

ي مهدفت يلبملساي يلخمس شر يلخاضبت للمقسس في يلفمر  2017-2016أكثر ن  19لسوا شخص عسن ا ي  2012و2018
وتطلات إتماالً ا يعيد لى لساوي والو أ رياي .ويصف يلجدوت  1يلخصائص يلرئسسست لهذه يلبملساي.

 )1تحويل الم ا :خطت يلم مست يلمسمدي ت لبام  2030يلوثسقت  ،)A/RES/70/1يلفقر .7
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الجدول  :1سياق العمليات
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أ) تاطي ملست يلطويوئ يإلقلسمست يلاا سروا وتشا ويل سجر .وت فَّذ ينطةقا ً ن يلمامب يإلقلسمي في يكاو.
ب) في ام  .2017لى يلموقع يإللامروني يلمالي.https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 -world-bank-country-and-lending-groups :
تـ) يلقائمت يلم سقت لألوضاع يلهشت يلصا و

ن يلا ك يلدولي في ام  2017يلس ت يلمالست .)2017

) سموا ا ٍت تديً أو ا ٍت أو مو
هـ)
تص سف شُبات إ يو يلمويو في البرنامج لبام .2016

للمبرض للمخاطر يلطاسبست ،يلمؤشر يلبالمي لقساس يلمخاطر  ،2016لى يلموقع يإللامروني يلمالي.http://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2016/08/WorldRiskReport2016.pdf :

√
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ونُفذي يلبملساي يلخمس شر في عسئاي هشت وغسر سمقر  .وتبرضت كل يلبملساي لمخاطر طاسبست وويتهت خمس ها
ينبديم يأل ن وشهدي ثةف ملساي أخرا هشاشت/يلمااس يلوضع يلسسا ي .وشملت ت ملساي يلسااا يلةتئسن أو يلمشر ين
يخلسا ً وي مهدفت يث ماا هؤالء يلسااا حصريً .ويارز يلشال  2ويقع يلبملساي.
الشكل  :2موقع العمليات الخاضعة للتقييم في الفترة 2017-2016

يلالديا يلمشمولت عمقسسماي يلبملساي

لسس في يلمسمساي يلمسمخد ت في هذه يلخريطت ،وال في طريقت رض ا تها ،ا يمضمن يلمباسر ن أي وأي كاا لارنا ج يألغذيت يلبالمي عشأا يلمركع يلقانوني
ألي علد أو إقلس أو دي ت أو طقت ،أو عشأا تبسسن تخو ها أو حدو ها.
صدو يلاساناي :فري يأل يلممحد يلبا ل يلمب ي عالمبلو اي يلجاريفست/البرنامج

يلمصدو :وحد يلد

-7

© عرنا ج يألغذيت يلبالمي 2017

يلجاريفي يلمااني يلماعبت لفرع يال مبدي للطويوئ في البرنامج

ويمان يالطةع لى تفاصسل تمبل عاألنشطت ويلطريئ يلمسمخد ت في يلملح  .و ن عسن يلبملساي يلخمس شر ه اك ا يلي:
 ثةف شر

ملست مبد يلب اصر ي ممدي لى نشاطسن لى يألقل ن أنشطت البرنامج يلمبساويت يألوعبت  )2و ملسماا
ن طري نشاط ويحد يلماذيت يلمدو ست في قسرغسع ماا ويلماذيت في ويزيل د)؛

فق قد ما يلمسا د يلمااشر

 ثةف شر ملست ت في إطاوها تصمس أنشطت يلماذيت وت فسذها وثماني ملساي يتصلت عالماذيت يلمدو ست وتسع ملساي
عما فسها يلبملساي يلثةف يلمركع

صممت أنشطت يلمسا د يلاذيئست
لى يلةتئسن) تبلقت عالموزيع يلبام لألغذيت .و ُ

قاعل إنشاء يألصوت/يلمسا د يلاذيئست قاعل يلمدويب في إطاو  12ملست غسر أنها نُفذي في إطاو  10ملساي فق ؛
 13 ملست ُخططت في إطاوها أنشطت تبعيع يلقدويي غسر أا هذه يألنشطت ل ت فَّذ في يلسو يا أو هايمي عساب يلقسو
يلمفروضت لى يلمويو ؛
 11 ملست ي مخد ت طريئ

خملطت يل قد/يلقسائ /يلطريئ يلبس ست) لى يلرغ ن دم ي مخديم يلمحويةي يل قديت لى

يل حو يلمقرو في قسرغسع ماا.

 )2يلموزيع يلبام لألغذيت ويلماذيت يلمدو ست ويلماذيت ويلمسا د يلاذيئست قاعل إنشاء يألصوت/يلمدويب.
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المنهجية
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ط ّا يلمقرير يلمجمسبي للفمر  2017-2016أ السب بساويت تشاه يأل السب يلساعقت ،عما في هلك ي مما إطاو تحلسلي م ا
وي مخةص يلاساناي عطريقت هجست .وقُسّمت يأل لت ن حسث صحمها و وثوقسمها تابا ً لمقساس ن  1وتت خفضت) إلى 4
وتت الست) ول تُدوج إال يأل لت يلمي ال تقل وتمها ن  .2وترا تثلسث يل مائج ع يلمقاوير يلموحَّد
يالقمضاء وتحق

-9

ن يلمشرو اي

د

امب يلمقسس في البرنامج ن صحمها.

وتشمل يلقسو ي مما يلمقرير لى وي اي اوناته .وقد ي مُخلصت عساناي يل مائج ن يلمقاوير يلموحَّد
ع يلمقسسماي .ون ري ً إلى وتو  13تقسسما ً مو يألتل ن أصل  15تقسسما ً ل تموفر عساناي يلحصائل يل هائست عال سات إلى كا ل
ن يلمشرو اي عمثلسثها

يلمجمو ت.

جودة التصميم
تحديد الوضع االستراتيجي

شراكة استراتيجية في التصميم
-10

تجسد يلبملساي ضمن هذه يلمجمو ت ي ممريو يلشريكت يلوثسقت ع يلجهاي يلفا لت يلوط ست في إطاو يلمصمس  .وقد أ ُ دي ثةف
شر

ملست عمشاوكت يلحاو اي أو عالمشاوو يلوثس

بها قاونت عست ملساي ن أصل  15ملست في يلفمر )2016-2015

عس ما يناثقت أوعع ملساي ن يلطلااي يلصريحت يلمي وتهمها يلحاو اي للحصوت لى خد اي البرنامج.
-11

التوجيه نحو األولويات الوطنيةُ :وتهت يلبملساي ضمن هذه يلمجمو ت توتسها ً وثسقا ً نحو

يألطر يلسسا ست يلوط ست لأل ن

يلاذيئي ويلماذيت:

 يتسمت تمسع يلمصا س عحسن ويء مها ع يألولوياي يلوط ست

لى أا البرنامج ل ي ل لى يطةع لى يلماسسريي

يال مريتسجست يلوط ست في نساات ما حد ن سموا يلوتاهت ع روو يلوقت)؛
ُ نفذي يألنشطت في إطاو شر ملساي ن خةت يلاري ج يلوط ست ،عما في هلك  6ملساي ن أصل  15ملست ينطوي
لى تدخةي يلماذيت ويلماذيت يلمدو ست في قسرغسع ماا؛
 ي مهدفت يلبملساي في كوعا ووويندي عصوو كلست تبعيع يلاري ج يلوط ست لأل ن يلاذيئي ويلماذيت؛
 ي مهدفت ثمانست تصا س

يألطر أو يألهديف للشاااي يلوط ست للحمايت يالتمما ست/يأل اا يالتمما ي

لى أا أوعبت

ها ضسّبت فرص يلمويء ت).

الدعم التمهيدي لحلول الجوع
-12

وثّقت هذه يلسلسلت تدويجسا ً ينمقات البرنامج ن ووه كجهت فا لت فذ إلى تهت فا لت م ِّّا ت لى يلمسموا يلقطري )3 .ويسم مج
يلمقرير يلمجمسبي للفمر  2017-2016أا يلمصا س تركع عصوو معييد
يألولويت لمبعيع يلسسا اي ويلقدويي لى اسل يلمثات ين ر يلجدوت .)2

 )3يلمقاوير يلمجمسبست ن تقسسماي يلبملساي للفمريي  2014-2013و 2015-2014و.2016-2015

لى يالنخريط يلممهسدي في يلشريكاي ن خةت ح
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الجدول  :2الدعم التمهيدي لحلول الجوع

تعزيز القدرات
ملست أنشطت لمبعيع يلقدويي ،عما في هلك ا يلي:

خططت ثةف شر

 في نساات ي مهدفت يلبملست

يلحاو ت فسما يمصل عرصد يأل ن يلاذيئي وعري ج يألشاات يلبا ت ويلماذيت يلمدو ست

وتقويت يألغذيت ويلمثقسف يلماذوي ولوتسمساي يلطويوئ/إ يو يألغذيت؛
 في ويزيل د ي مهدفت يلبملست تبعيع قدو وزيو يلصحت لى يلب ايت عب اصر يلماذيت في إطاو تهو يلمصدي
لفسروس يإليدز ويلسل لى يلصبسد يلوط ي.

وضع السياسات واالستراتيجيات
تبعيع يلسسا اي/يال مريتسجساي ،عما في هلك ا يلي:

شملت تسبت تصا س

 في تشا حسث ي معم البرنامج يلبمل ع يلحاو ت و فوضست يأل
لةتئسن ويلسااا يلمضسفسن لة مما

يلممحد لشؤوا يلةتئسن ن أتل تحديد عرنا ج

لى يلذيي؛

 في قسرغسع ماا حسث ي مهدف البرنامج إ ا تحديد يإلطاو يلمفاهسمي للحمايت يالتمما ست ع اج فاهس يلحصوت
لى يألغذيت ويال مقريو يلاذيئي ويلقدو
-13

و لى يلرغ

لى يلصمو .

ن هلك ،حد ي يلمقسسماي أوته يلقصوو يلمسممر في تصا س ت مست يلقدويي ،عما فسها دم توفر لمحت ا ت

تشخسصست شا لت ن يل

؛ و دم وتو ي مريتسجست أو خطت ت فسذ ويضحت؛ وقلت وتو أهديف أو غاياي أو نمائج رتو

ويضحت.
استخدام األدلة

تصاميم مسندة باألدلة متزايدة
-14

عدأ يال مثماو في تولسد يأل لت يحق يل مائج .وي م مج  13تقسسما ً ن عسن يلمقسسماي يلخمست شر أا قا د يأل لت لسمت عما فسه
يلمرتوين .وطاّقت ت ملساي يل مائج يلم اثقت ن يلمقسسماي ويال مبريضاي لموتسه
يلافايت إلثااي صحت نهج يلبملساي ونطاقها
َّ
يلمصمس  .وعال ر إلى قا د يأل لت يألكثر مانت فل يالغ ن يفمريضاي غسر جرعت إال في خمست تقسسماي قاونت عثمانست تقسسماي
في ام .2016

اإلطار  :1التصاميم المسندة باألدلة
 في سانماو ،ي م دي يلبملست إلى قا د
يلشريات يلممباونت ويلجهاي يلشريات في

مس ت ن يأل لت يلمسممد
و ت يأل يلممحد .

 في يلسو يا ،ي مرشد تصمس يلبملساي عاأل لت يلمسممد
ويلاساناي يلصا و
يلحاو ت.

ن يلمقديريي ويلمقسسماي يلمي يجريها البرنامج ويلجهاي

ن صا و تشمل تقسس يأل ن يلاذيئي ويلفحص يلماذوي يلجما ي

ن البرنامج ونمائج عبثاي يلمقسس يلمشمركت ويلمقسسماي يلس ويت للمحاصسل ويإل دي ي يلاذيئست يلمي تجريها
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تلبية االحتياجات

مستويات طموح مالئمة
-15

ن يوتفاع سموياي يلماطست يلمرتو

ا لهذه يلسلسلت أا عس ت سموا يلطموح يلمفرط لمصا س يلبملساي .و لى يلرغ
للسااا يلمسمضبفسن ،قدو  11تقسسما ً في هذه يلمجمو ت أا يل طاق يلمقمرح ةئ لملاست يالحمساتاي يإلنسانست يإلطاو .)2

اإلطار  :2التخطيط ألغراض التغطية
في ةوي ،ي م دي يلماطست يلجاريفست لب صر يإلغاثت في يلبملست إلى أ لت تمبمها وي مبرضمها تهاي شريات إنسانست وإنمائست عما
فسها البرنامج ار جمو ت يأل ن يلاذيئي.
-16

و ع هلك ،كاا ن يلضرووي ي مما تصا س أكثر ويقبست وتبعيع تحديد يألولوياي في يلاا سروا وهايمي ونساات .وفي دغشقر،
تجاوز د يألشخاص يلممضروين ن ينبديم يأل ن يلاذيئي يلشديد كل

ت د يلمسمفسدين يلمقروين إلى حد عبسد عساب تدهوو

يل روف في يلالد.

أنشطة أكثر صلة
-17

يةحظ هذي يلمقرير يلمجمسبي ي ممريو وتاهت أهديف يلبملساي ويلمحسس اي لى سموا يألنشطت .ويتصلت يلشويغل يلمحد
في خمست تقسسماي قاونت عثمانست تقسسماي في يلفمر  )2016-2015عما يلي:
 ل تُم ح يألولويت للماذيت في يلاا سروا و دغشقر وأنشطت يلوقايت عالقدو يلاافي؛
 شهدي أنشطت يلمسا د يلاذيئست قاعل إنشاء يألصوت/يلمدويب في تشا وهايمي و دغشقر ويلسو يا سوعا ً في يلمصمس .

استهداف جغرافي مالئم ولكن مع استمرار مواطن الضعف في إطار األنشطة
-18

ن ري ً إلى قا د يأل لت يألكثر مانت ين ر يلفقر  ،)14كاا يال مهديف يلجاريفي يلمقرو ةئما ً في تمسع يلبملساي عا مث اء
يلبملسمسن في هايمي و دغشقر .أ ا يال مهديف لى سموا يألنشطت فقد أعدا ويطن ضبف سممر إه ع ّس ت شر تقسسماي
أوته قصوو ،وخصوصا ً في إطاو يلماذيت ويلمسا د يلاذيئست قاعل إنشاء يألصوت/يلمدويب .ويتُّخذي تديعسر طموحت إل ا
يال مهديف ن أتل يلةتئسن ويلمشر ين يخلسا ً في إطاو ثةف ملساي.

-19

وعقي يخمساو البرنامج لطريئ يلمحويةي ا اا ً إلى حد كاسر غسر أا يلخساويي تقسّدي أحسانا ً عأفضلساي يلجهاي يلمانحت لى
غريو يلس ويي يلساعقت ين ر يلقس يلممبل عالشريكاي ن أتل تحقس يل مائج).

المنظور الجنساني

زيادة مراعاة المنظور الجنساني ولكن التركيز ينصب على "إدماج المرأة"
-20

ي م مجت يلمقاوير يلمجمسبست يلساعقت ي ممريو يلقسو في ري ا يلم وو يلج ساني في إطاو يلمصا س  .وتشهد هذه يلس ت تقد ا ً في
هذي يلصد إال أنه ن يلضرووي تاثسف يلجهو  .فقد أ جت اع ملساي يلمحلسل يلج ساني لموتسه يلمصمس غسر أا هذي يلمحلسل
كاا طحسا ً و/أو يفمقر إلى يلمبم في يلحويتع يلج سانست يلهسالست في عبا يألحساا .و ةو لى هلك ،قلما أتري يلمحلسل
يلج ساني أو ل يُجر لى يإلطةق في إطاو خمس ملساي.

-21

وتقرو في إطاو تسبت تصا س قاونت عثةثت تصا س في يلفمر  )2016-2015يلمطرق إلى يلقضايا يلج سانست في يلم فسذ .و لى
يلرغ ن هلك ،ت ل يل ُهج تركع لى "إ اج يلمرأ " وضا ً ن ت اوت يلشويغل يلج سانست يال مريتسجست ثل شاوكت يلمرأ
في ص ع يلقريويي وإ يو يلمويو ويضطة ها عأ ويو يلقسا .
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االتساق الخارجي والداخلي

استمرار ضعف االتساق الداخلي وتحسن ُنهج الشراكة
-22

يسممر في ساق يلمصمس ضبف يلمآزو يلديخلي يلذي ُحد في هذه يلسلسلت إه أ ُ وتت يلرويع عسن يألنشطت في ثةف ملساي
فق

ن يلبملساي يلممبد يلب اصر يلثةف شر يلمي خضبت للمقسس  .و ع هلك تحسن يالهممام يلمولى للشريكاي يلخاوتست إه

خططت  13ملست يألنشطت ضمن نُهج سقت ين ر يإلطاو .)3
اإلطار  :3التخطيط ألغراض التنسيق
صممت ملست يلطويوئ يإلقلسمست لم سج ع يلخط يال مريتسجست للحاو اي ويأل يلممحد يلخاصت عمويتهت يألز اي ويلخط

ُ
يإلقلسمست لة مجاعت لةتئسن.
 في وويندي ،بى البرنامج عشال شا ل إلى ضماا تاملت أهديفه وغاياته وأنشطمه يلمشاسلست لمدخةي يلجهاي يلفا لت يلمب ست
يألخرا في يلالد.
الشراكات من أجل تحقيق النتائج

العمل في ظل شراكة
-23

تمويصل يلشريكاي يلري خت ع يلحاو اي يلمضسفت يلمي ُحد ي في هذه يلسلسلت وتمس يلبةقاي "عاالنفماح وتقوم لى يلثقت"
وت فَّذ د أنشطت لى أ اس شمرك .وقد يز ي يلطلب لى خد اي البرنامج أيضا ً حسثما الح ت يلحاو اي يلمسع يل ساست كما
في حات سانماو ووويندي ثةً .و لى يلرغ ن هلكُ ،جل سل سممر إلى قد شريكاي خاصت عالمبا ةي في يلاا سروا
ويلسو يا عس ما تبرض يلم سس يلري خ للبملست في نساات للخطر عفبل ضبف يلمشاوكت يال مريتسجست.

-24

وح ست يلبةقاي ع وكاالي يأل يلممحد ويلجهاي يلشريات يلممباونت يلمي تمسعي عبدم يتساقها أو تبلقت عالمبا ةي في
يلساع عوصف إيجاعي أكار في يلفمر  2017-2016إه ي م مجت ابت تقسسماي أا ه اك ت سسقا ً وي خا ً ع وكاالي يأل يلممحد
د يل ُهج يال مريتسجست للشريكاي يلمباونست.

قاونت عثةثت تقسسماي في يلفمر  )2016-2015وأفا ي تسبت تقسسماي ععيا
وعرزي فرص ضائبت و ويطن ضبف في يلم سس غسر أنها كانت أقل د ي ً قاونت عالس ويي يلساعقت.
النتائج
-25

الح ت يلمقاوير يلمجمسبست يلساعقت في هذه يلسلسلت يلمحسس اي يلمدويجست في توفر يلاساناي ،وال سما لى سموا يل ويتج.
وتويصلت يلمحسس اي لى سموا يل

في يلفمر  2017-2016غسر أا يلثاريي في عساناي يلحصائل ويلشويغل يلممصلت

عالجو ويلموثوقست ظلت قائمت.
نظم الرصد

تحسينات متواصلة في نظم الرصد
-26

خلصت ثمانست تقسسماي إلى وتو تحسس اي في ن
وشملت يلمحسس اي ن

يلرصد ما يويصل ساو يلمقدم يلمةحظ في يلمقاوير يلمجمسبست يلساعقت.

ضماا تو يلاساناي ويلمؤشريي يلمري ست للسساق ويل ُهج يالعمااويت ثل ي مخديم يلو ائل يلمم قلت

لمحلسل هشاشت يألوضاع وو

خريئطها.
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اإلطار  :4نظم الرصد
في قسرغسع ماا ،نُفذي ملسماا عالمعي ن .وشملت يال مثماويي في ن
يلقدو

يلرصد ن ا ا ً لرصد حصائل يأل ن يلاذيئي عهدف قساس

لى يلصمو ع روو يلع ن في إطاو ملست شاااي يأل اا و دا تاسسف يلمؤشريي يلمؤ سست ع يلسساق في إطاو ملست

يلوتااي يلمدو ست.

استمرار مواطن الضعف في بيانات الحصائل
-27

لى يلرغ ن يلمحسس اي في ن يلرصد ي م مج  12تقسسما ً ي ممريو ويطن يلضبف في توفر عساناي يلحصائل وتو تها
و وثوقسمها ين ر يلجدوت  .)3وأثاوي ثمانست تقسسماي أيضا ً يلشويغل إزيء يلمؤشريي يلمؤ سست يلمحدو يلمي تحوت وا يلمالسغ
ن إنجازيي يلبملساي يلفبلست .وفي قسرغسع ماا لى اسل يلمثات ،حجات مطلااي يلمالسغ ن ؤشريي حصائل يلمثقسف
يلمساهماي في جاالي يلماذيت ويل افت ويإلصحاح ويلمشاوكت يلمجممبست ونمائج يلحمايت يالتمما ست وشاااي يأل اا يالتمما ي.
الجدول  :3قيود بيانات الحصائل

توفر البيانات
 يالفمقاو إلى عساناي أ ا ست أو دم وثوقست يلاساناي يأل ا ست


اع ملساي)

دم تمع يلاساناي ما يبعا في يلاالب إلى يلمويو يلمحدو في يلمااتب يلقطريت لم فسذ مطلااي البرنامج في جات يلرصد
عالاا ل تسع ملساي)

 يلمص سف يلمحدو ثةف ملساي)

الجودة والموثوقية
 فصل يلااياي ن يلاساناي يأل ا ست و/أو دم وتو أ اس طقي ويضح ثماني ملساي)
 تبمس أ س س اي غسر تمثسلست لى

اصر يلاري ج يألو ع نطاقا ً أو خملف يلفئاي يلساانست

ت ملساي)

 تمع عساناي مبلقت "عفمر ز ست بس ت" ما يحممل أا يبطي صوو غسر قسقت أو غسر تمثسلست أوعع ملساي)
 تحدياي يإل ا في وع يلماسسريي يلمةح ت عمدخةي البرنامج ثةف ملساي)

تغير تحليل البيانات واستخدامها
-28

أشا ي خمست تقسسماي عا مخديم البرنامج للاساناي ن أتل توتسه يلم فسذ غسر أا شر تقسسماي ي م مجت دم ي مخديم يلاساناي
عالقدو يلاافي عساب يلقسو يلمفروضت لى يلمويو في يلاالب أو يلمأخسر في توفسر يلاساناي أو ضبف تدف يلمبلو اي عسن
البرنامج ويلجهاي يلشريات.

بروز المواءمة مع النظم الوطنية
-29

يارز يتجاه ضمن هذه يلمجمو ت ويممثل في يلمويء ت يلفبلست أو يلمقرو ع ن

يلرصد يلوط ست كما في حات كوعا وقسرغسع ماا

ونساات و ويزيل د.
اإلطار  :5المواءمة مع نظم الرصد الوطنية
في نساات ،ترفع يلجهاي يلشريات يلممباونت ع البرنامج تقاويرها ن طري قا د عساناي إلامرونست وصولت ع
يإل يويت يلحاو ست .وتقوم وحد يلرصد في البرنامج عمحلسل يلاساناي وتثلسثها.

يلمبلو اي
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نتائج النواتج
-30

عال سات إلى يلمسمفسدين يلمسمهدفسن عصوو ااشر  ،ياسن يلشال  2يأل دي يلمطلقت ويل سات يلمئويت للمسمفسدين يلذين ت يلوصوت
إلسه قاونت عالمسموياي يلمسمهدفت في يلموزيع يلبام ويلماذيت يلمدو ست ويلماذيت ويلمسا د يلاذيئست قاعل إنشاء يألصوت/يلمدويب
في يلفمر  2016-2014يلفمر قسد يال مبريض) .وقد يخملفت أ دي يلمسمفسدين يخمةفا ً شديدي ً قاونت عالخط يلمحد في ثةف
شر ملست نمسجت لماسر تدفقاي يلةتئسن أو يلمشر ين يخلسا ً ويلطلااي يلحاو ست للمو ع ويلاويوف يلطاسبست ويلماسسريي في
يلممويل .وي مخدم البرنامج ي مخدي ا ً سمفسضا ً أ ي ت قسح يلمسعينست لمسسسر يلماسسريي يلةز ت.
الشكل  :3المستفيدون حسب النشاط في العمليات الخاضعة للتقييم

هف

يلمسمفسدوا يلذين ت يلوصوت إلسه :
265,329 :2014
975,829 :2015
431,043 :2016

 6ملساي)
 12ملست)
 3ملساي)
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إ ه %
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ته ف

ة ئ ة ن ع

يلمسمفسدوا يلذين ت يلوصوت إلسه :
97,197 :2014
1,077,481 :2015
1,079,849 :2016

 6ملساي)
 11ملست)
ملسماا)

تف ن ن
ألص ل /ت ب

يلمسمفسدوا يلذين ت يلوصوت إلسه :
261,965 :2014
5,918,316 :2015
2,495,345 :2016

تف ن ن ت ز ع ع م
ته ف

 4ملساي)
 8ملساي)
ملسماا)

تف ن ن تغذ ة

يلمسمفسدوا يلذين ت يلوصوت إلسه :
457,903 :2014
1,502,093 :2015
1,295,237 :2016

 4ملساي)
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ع غذ ئ ة ل إ ش ء
ته ف
ة ئ ة ن ع

10

ة
ته ف

ة ئ ة ن ع

ة ئ ة ن ع

0

2015

2014

وكانت يلمسموياي يلمسجلت في أنشطت يلماذيت يلمدو ست ويلموزيع يلبام يألقرب إلى علوغ يلمسموياي يلمسمهدفت نمسجت لعيا أ دي
يلمسمفسدين أ ا اً .ويتسمت يلمسا د يلاذيئست قاعل إنشاء يألصوت/يلمدويب عأ يء أفضل قاونت عالس ويي يلساعقت ما يمان عوه
إلى ينخفاض يلقسو يلممويلست عالمقاونت عما كاا لسه يلحات قاة .و ُجل أكار نقص في أنشطت يلماذيت ما يبعا أ ا ا ً إلى قسو
يلممويل أيضا ً لى يلرغ ن أا عبا يلبملساي لى غريو يلبملست في وويندي تجاوزي يلمسموياي يلمسمهدفت.

توفير أغذية أقل من الكمية المقررة
-32

كانت كمست يلسلع يلموز ت أقل ن يلامست يلمموقبت إه علات نسامها  65في يلمائت ن يلمجموع يلمرتقب خةت يلفمر يلمرتبست،
لى يل حو يلمالغ ه عا ممريو في هذه يلسلسلت .وشهدي كل يلبملساي يلخمس شر ينخفاضا ً في يلمد وفي تويتر يلحصص
وكمسمها و/أو بريتها يلحريويت.

تغير مالءمة السلع
-33

تماشسا ً ع يلس ويي يلساعقت أيضاً ،وأا يلمسمفسدوا في إطاو ت ملساي أا يلسلت يلاذيئست رضست ن حسث تو تها و حمويها.
و ع هلك ،ل تويءم لبت ويحد

لى يألقل ع يألهويق يال مهةكست يلمحلست في إطاو ت ملساي أخرا.
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خيارات مالئمة لطرائق التحويالت ولكنها مقيدة بالمساهمات
-34

طاقت  12ملست طريئ تحويةي ةئمت في يلم فسذ .وتويصل تو سع نطاق يل ُهج يلقائمت لى يل قد عصرف  76لسوا والو
أ رياي خةت يلفمر يلمرتبست ما يمثل  51في يلمائت ن سموا يلموزيع يلمقرو زيا ينطةقا ً ن  35في يلمائت في يلفمر
 2015-2014و ن  47في يلمائت في يلفمر  .)2016-2015وأشسد عال هج يلصاوم يلمبممد في البرنامج لمقدير دا ةء ت هذه
يلطريئ وتدويها في إطاو ثةثت تقسسما ي ،وهو ا يمطلب يلمثات ه ن طري

وي اي هجست .وخلصت مت تقسسماي إلى

يحممات وتو ظروف ويتست وتفضسل حلي لل قد إال أا البرنامج يقمصر لى يلطريئ يلبس ست عساب ساهماي يلجهاي يلمانحت.
-35

وكانت يآلثاو يلمحد في دي يآلثاو يلمي ا تحديدها في هذه يلسلسلت ،عما في هلك رونت أكار في يلقو يلشريئست وحفع
يالقمصا يلمحلي .و ُلطت يألضويء لى ضروو إتريء ي مبريض م

أل باو يألغذيت في ةوي و سانماو حسث كانت قس

يلمحويةي يل قديت أ نى ن تاالسف يلسلت يلاذيئست يلمقاعلت.
نتائج الحصائل
-36

كاا توقست يلمقسسماي لم مصف يلمد يب ي دم توفر عساناي يلحصائل يل هائست عال سات إلى  13ملست .وتبل هلك عالمحديد عحصائل
رتاطت عاال مبدي يلمؤ سي للطويوئ ،وفرص يلحصوت لى يلخد اي يأل ا ست ويألصوت ،ونقص يلماذيت ،وتبعيع يلقدويي.

-37

ويقاوا يلشال  4أ يء يلبملساي يلخمس شر يلخاضبت للمقسس ع يال مريف عسساقاتها يلمم و ت وفمريي يلمالسغ يلمخملفت
عاإلنجازيي يلمحققت قاعل يأل يء لى نطاق البرنامج لى يل حو يلمالغ ه في تقرير يأل يء يلس وي لبام  .2016و ُ
طاقت
يلم هجست هيتها يلمسمخد ت في تقرير يأل يء يلس وي.

)4

 )4ت طوي هذه يلم هجست لى ملست اونت ن أوعع خطويي وير وصفها لى يلموقع يإللامروني يلمالي:
.http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp291465.pdf
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الشكل  :4أداء الحصائل في العمليات الخمس عشرة مقارنة بتقرير األداء السنوي للبرنامج لعام 2016

يلبملساي يلمب ست ن خمس شر )

للمالسغ ن يلمقدم يلمحرز

يلبملساي يلمعو عاساناي كافست

تقسس يأل يء للمجمو ت

يلحصسلت  :1-1ي مقريو أو ينخفاض بدالي نقص يلماذيت

4

3

يلحصسلت  :2-1ي مقريو/تحسن ي مهةك يألغذيت

8

8

يلحصسلت  :3-1يلحصوت لى يلخد اي يأل ا ست/يألصوت يلمجممبست

1

1

يلحصسلت  :4-1ي مبدي يلمؤ ساي للطويوئ

3

0

أو ي مبا يأل ن يلاذيئي ويلماذيت وإنشاء ُال كسب يلبسش

يلهدف يال مريتسجي :2

أو إ ا ع ائها في يلاسئاي يلهشت وفي أ قاب حاالي يلطويوئ
5

4

يلحصسلت  :2-2يلحصوت لى يألصوت/يلخد اي يأل ا ست

4

2

يلحصسلت  :3-2ي مقريو أو ينخفاض نقص يلماذيت

2

1

0

0

يلحصسلت  :1-2تحقس

يلحصسلت  :4-2يلقدو

سموياي كافست لة مهةك يلاذيئي

لى تلاست يالحمساتاي يلوط ست للمالب لى ينبديم يأل ن يلاذيئي

يلهدف يال مريتسجي  :3يلحد ن يلمخاطر وتماسن يلسااا ويلمجممباي يلمحلست ويلالديا
ن تلاست يحمساتاته يلاذيئست ويلماذويت
يلحصسلت  :1-3تحسسن فرص يلحصوت لى يألصوت يلمبسشست

8

7

يلحصسلت  :2-3زيا فرص يلمسوي يلمماحت للم مجسن ويلمجاو

2

2

3

1

يلحصسلت  :3-3تبعيع يلقدو

لى يلحد ن يلمخاطر

يلهدف يال مريتسجي  :4يلحد ن نقص يلماذيت وكسر حلقت يلجوع ار يألتسات
يلحصسلت  :1-4ينخفاض بدالي نقص يلماذيت

7

7

يلحصسلت  :2-4زيا فرص يلحصوت لى يلمبلس

3

3

5

1

يلحصسلت  :3-4يلقدو

لى يلحد ن نقص يلماذيت/يلحصوت لى يلمبلس

حققت يلهدف أو في اسلها إلى تحقسقه
أ لت تثات إحريز عبا يلمقدم ولان وا تحقس يألهديف أو يلمضي عخطى عطسئت نحو تحقسقها
دم كفايت يلاساناي يلمماحت

يلس وي لبام )2016

يلهدف يال مريتسجي  :1إنقاه يألوويح وحمايت ُال كسب يلبسش في حاالي يلطويوئ

يأل يء يلمؤ سي تقرير يأل يء

الهدف االستراتيجي/الحصيلة

14

-38
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و اس يأل يء لى نطاق وي ع يإلنجازيي يلمحققت لى سموا البرنامج لى يل حو يلمالغ

ه في تقرير يأل يء يلس وي لبام

.2016
-39

و لى يلرغ ن ي ممريو قسو عساناي يلحصائل ن حسث توفرها وتو تها ين ر يلفقريي ن  26إلى  )29كاا يأل يء تسدي ً
قاونت عالااياي يلمحد في إطاو يلهدفسن يال مريتسجسسن  1و .2وتحققت يإلنجازيي في إطاو يلحصسلت  1-2ثةً عفضل تحسن
وتاي يلم وع يلاذيئي ويال مهةك يلاذيئي في يلبملساي يلمب ست .وظل يأل يء إيجاعساً ،وإا كاا ضمونا ً عدوتت أقل ،في إطاو
يلهدفسن يال مريتسجسسن  3و .4و

يأل يء يلمبعز في أنشطت يلمسا د يلاذيئست قاعل إنشاء يألصوت/يلمدويب تحقس يلماا ب

في إطاو يلحصسلت  1-3ين ر يلفقريي ن  30إلى  )35لى يلرغ ن أا يلمقسسماي أشاوي إلى ي ممريو يلشويغل عخصوص
يال مدي ت ين ر يلفقرتسن  55و .)56و اهمت بدالي يلبةج يل اتح لسوء يلماذيت يلحا يلمبمدت ويلمبدالي يلبالست لماطست
يلسااا يلمؤهلسن في يلمحسس اي في إطاو يلحصسلت  .1-4وأظهري يلحصسلت  2-4عيجا ً ن يل مائج يلممبلقت عااللمحاق عالمديوس
ويلمويظات لى يلدوي ت.
النتائج اإلضافية

المساهمات في تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة ومبادرة تحدي القضاء على الجوع
-40

يسبى البرنامج إلى يلمساهمت ااشر في تحقس يلهدف " 2يلقضاء لى يلجوع وتوفسر يأل ن يلاذيئي ويلماذيت يلمحّس ت وتبعيع
يلعوي ت يلمسمدي ت") ويلهدف " 17ت شس يلشريكت يلبالمست ن أتل تحقس يلم مست يلمسمدي ت") ن أهديف يلم مست يلمسمدي ت.
وتماشسا ً ع يلمقاوير يلمجمسبست يلساعقت في هذه يلسلسلت ،جلت يلمقسسماي يل مائج يلمساهِّمت في تحقس أهديف أخرا ن أهديف
يلم مست يلمسمدي ت وغسر يلمسجلت في أطر يل مائج يلمؤ سست في البرنامج ين ر يلجدوت .)4
الجدول  :4نتائج الحصائل اإلضافية

هدف يلم مست يلمسمدي ت  :1يلقضاء لى
يلفقر

 تبعيع يلقدو لى كسب ال يلبسش/زيا يلخساويي ،عما في هلك تو سع نطاق
يلم اط يلعوي ست كوعا وقسرغسع ماا و ةوي و سانماو ويلسو يا)

اا و تحدي يلقضاء لى يلجوع :زيا
إنماتست /خل أصحاب يلحسازيي
يلصاسر ع سات  100في يلمائت

 زيا /ت ويع يإلنماج يلعوي ي كوعا ويلسو يا)
 زيا /ت ويع يلدخل يأل ري و/أو تقلسص يلمديونست قسرغسع ماا و ةوي
ويلسو يا)
 تحسسن يلقدو لى يلصمو
وقسرغسع ماا و سانماو)

هدف يلم مست يلمسمدي ت  :3يلمم ّمع
عالصحت ويلرفاهست

ن خةت تديعسر يلحمايت يلاسئست/يلم اخست كوعا

 زيا يلماا ب يلصحست يلمساهِّمت في يلحد ن حاالي يلوفا يل اتمت ن يإليدز
ويلبدوا عفسرو ه ةوي)
 تبعيع يلسلوك يلصحي قسرغسع ماا)

هدف يلم مست يلمسمدي ت  :4يلمبلس يلجسد

 زيا يلمويظات لى يلدوي ت تساوتي و سانماو ونساات ويلسو يا)

نمائج أخرا

 زيا تما ك يل سسج يالتمما ي هايمي وقسرغسع ماا و سانماو)
 يلمبائت يالتمما ست هايمي وقسرغسع ماا)
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تحسين بيئات السياسات والمساءلة الوطنية
-41

تجسسدي ً لعيا

شاوكت البرنامج في شريكاي قطريت لى سموياي لسا ين ر يلفقريي ن  10إلى  ،)13اهمت ثماني ملساي

في تحسسن عسئاي يلسسا اي يلوط ست ين ر يلجدوت .)5
يلجدوت  :5تحسسن عسئاي يلسسا اي
الجدول  :5تحسين بيئات السياسات
المجال
يال مبدي للاويوف/يلحد ن
خاطرها
يلمبلس

النتيجة
وضع سا اي لة مبدي للطويوئ و ويتهمها دغشقر و سانماو

في وويندي،

ووويندي)

يلخطت يلطاوئت يلوط ست

إ دي أ ويي يلسسا اي ويلاري ج للماذيت يلمدو ست قسرغسع ماا

في قسرغسع ماا ،ا د البرنامج

و سانماو ووويندي)

البرنامج وضع

لى وضع إطاو و ع لسسا اي

تبمس يلماذيت يلمدو ست في يلاري ج يلوط ست للحمايت يالتمما ست
قسرغسع ماا)
يلماذيت

المثال

يلماذيت يلمدو ست يشمل أكثر ن
 20سا ت وي مريتسجست و ر و اً.

وضع سا اي و اا ئ توتسهست للماذيت قسرغسع ماا و دغشقر

في ويزيل د،

و سانماو ونساات ووويندي و ويزيل د)

يلسسا اي فسما يمبل عاإلطاو

تبمس شويغل يلماذيت في يلسسا اي ويألطر ويلمدخةي يإلنمائست يألو ع
نطاقا ً وويندي و ويزيل د)

البرنامج وضع

يلوط ي يلمو ع ويلممبد يلقطا اي
عشأا يإليدز ويلبدوا عفسرو ه
ويلخطت يال مريتسجست يلوط ست عشأا

إو اء/تبعيع يلشريكاي يلوط ست ن أتل يلماذيت سانماو ووويندي)

يلسل ويلخطت يال مريتسجست يلوط ست
لقطاع يلصحت.

تعزيز القدرات ولكن تضييع الفرص
-42

لى يلرغ ن ويطن ضبف يلمصمس

ُعزي يلقدويي ين ر يلجدوت  )6وإا ضُسبت أيضا ً عبا يلفرص .وشملت هذه يلفرص

يلضائبت يفمقاو يلبملست يلمممد لإلغاثت ويإلنباش إلى هدف ع اء يلقدويي ن أتل يلماذيت كجعء ن تصمسمها في تشا وتركسع
تبعيع يلشريكاي ويلقدويي لى وظائف ركعيت وضا ً ن يلمركسع لى وظائف ال ركعيت في ةوي.
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الجدول  :6تحسين القدرات
المجال

عدد البلدان

يال مبدي للطويوئ/إ يو

المثال
في سانماو ،ا د يلارنا ج لى إو اء تديعسر حاو ست سمدي ت

مت

لة مبدي للطويوئ و ويتهمها.

يلطويوئ
وصد يأل ن يلاذيئي وتحلسله

في هايميّ ،وب يلارنا ج يلجهاي يل سر في جات يلم هجساي

ابت

يلمماا لت لمص سف يلمريحل و ا د لى تهسئت ن

وقوي د عساناي

تسمهدف يلهشاشت.
يلماذيت

ثمانست

يلماذيت يلمدو ست

ثةثت

في يلاا سرواّ ،وب يلارنا ج وظفسن وط سسن وإقلسمسسن في جات
يل ُهج يلمق ست للماذيت.
يلارنا ج ملساي نهج  *SABERو ؤشر

في قسرغسع ماا،

يلقدو يلوط ست و عز قدويي يلم ماي غسر يلحاو ست يلوط ست في
جات يلماذيت يلمدو ست.
* نهج يلا ك يلدولي لمقسس ن

يلمبلس وقساس أ يئها ن أتل تحسسن نمائج يلمبلس .

تحسين نظم الحماية االجتماعية/شبكات األمان االجتماعي
لى يلرغ ن يلمفاوي في يلمويء ت ُحس ت أطر يلحمايت يالتمما ست وشاااي يأل اا يالتمما ي ين ر يلجدوت .)7

-43

الجدول  :7الحماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي
المجال

مجموع البلدان

وضع أطر سياسية للحمايت

شر

يالتمما ست وشاااي يأل اا

األمثلة
في تساوتي ،يضطلع البرنامج عدوو حا

في ت فسذ ي مريتسجست

يلحاو ت للحمايت يالتمما ست عصوو ااشر .

يالتمما ي وت فسذها
تعزيز القدرات ن أتل أطر

خمست

وط ست للحمايت يالتمما ست

في كوعاّ ،وب البرنامج يلجهاي يل سر في جات عري ج إ يو
خاطر يلاويوف ويلصحت ويلمبلس عهدف

ال ركعيت ت فسذ يلاري ج

يلوط ست للحمايت يالتمما ست.

تغير درجات تحقيق النتائج وضرورة زيادة وضوح األطر بشأن القدرة على الصمود

()5

-44

ي مخد ت  11ملست إطاوي ً ويضحا ً للقدو

لى يلصمو غسر أا ثةف ملساي الح ت يلفرص يلضائبت أو ضروو زيا

وضوح يلمبريف يال مريتسجي .وشملت يل مائج يلمحققت عدوتاي خملفت في ثماني ملساي تبعيع يلقدو
لى يلذيي لى يلمسموا يلمجممبي.

 )5يطا تباسر "يلقدو

لى يلصمو " لى يل حو يلمطا في يلبملساي.

لى يلصمو أو يال مما
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المنظور الجنساني والحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين

تحسن مراعاة المنظور الجنساني ولكن التركيز انصب على "إدماج المرأة"
-45

ت يإلعةغ أ ا ا ً ن يل مائج يلممصلت عالم وو يلج ساني قاونت عالمؤشريي يلمؤ سست حسث "وصلت" يلبملساي "إلى يل ساء"
غسر أنها أولت

ايت حدو لحاالي يخمةت يلقوا يلاا ت .و ا فمئت يلمقسسماي ت مقد يلقسو في ؤشريي يأل يء يلمؤ سي

للبرنامج .وتويصلت عبا يلماسسريي يلمحويلست يلماار يلمةح ت في يلمقرير يلمجمسبي للفمر  2016-2015وإا كانت حدو
وي ممري يلثاريي يلار جست ين ر يلجدوت .)8
الجدول  :8المنظور الجنساني
المكاسب التحويلية المبكرة
 تحسسن لطت يلمرأ

لى يإل يو يلاذيئست يأل ريت أو

الثغرات
 ي مااو يلمساوي عسن يلج سسن لى أنها يلمساوي عسن يلمرأ

قدوتها لى يلمشاوكت في ص ع يلقريويي تساوتي

ويلرتل ن حسث يلبضويت ولسس ن حسث يلمأثسر أو يلمممع

و ةوي و سانماو ويلسو يا)

عالسلطت أو يلحقوق ةوي)

 زيا تمثسل يلمرأ أو يلمباسر ن آويئها في

 تد س صالح يلذكوو وا قصد عبدم أخذ ةقاي يلقو عسن

يلمجممباي يلمحلست ويلمديوس ةوي و سانماو

يلج سسن في يلحسااا في يلمحا في يلا ى يلمحمست يإلنماتست أو

ونساات ويلسو يا)

يلمويو يلاا سروا)

 تخفسا أ ااء يلبمل وزيا يلدخل ن خةت يل فاه



إلى يأل ويق وويندي)

في إطاو أنشطت يلمسا د يلاذيئست قاعل إنشاء
يألصوت/يلمدويب نساات)

 تو سع نطاق يلحسع يالتمما ي أو فرص يلمويصل
يلسو يا)

دم يال مريف عأ ااء مل يلمرأ وأولوياتها أو دم ت اولها

 ي مما نهج لل ساء فق عدالً ن نهج ت ساني في و ائل تاسسر
يلسلوك يلماذوي يلاا سروا ونساات ووويندي)
 يال مريف غسر يلاافي عالحويتع يلج سانست في يلهساكل يلمحلست
و ملساي ص ع يلقريويي يلمطاقت في إطاو ت فسذ يلمشاويع
قسرغسع ماا ووويندي)

تحقيق غايات الحماية إلى حد كبير
-46

أفا ي شر تقسسماي عمبلو اي ن يلحمايت .وت تحقس غاياي يلحمايت أو تجاوزها في اع ملساي غسر أنه ل ياممل يلمصدي
لابا يلمسائل يلب ف يلج ساني في تساوتي ويلسو يا ويلموتريي عسن يلةتئسن ويلمجممباي يلمضسفت في يلسو يا) .ول توت
ايت كافست لشويغل يلحمايت في ملست يلطويوئ يإلقلسمست.

تباين األداء المتصل بالمساءلة أمام السكان المتضررين
-47

ن عسن  13تقسسما ً يفسد عالمبلو اي ن يلمساءلت أ ام يلسااا يلممضروين ه اك ابت تقسسماي أعلات ن تحقس يلااياي عحسن
إطةع يلمسمفسدين لى يال محقاقاي وإتريءيي يلشااوا يلقائمت .وخلصت مت تقسسماي إلى دم تحقس يلااياي و/أو دم وضع
آلساي لمقدي يلشااوا أو دم تطاسقها.
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18

اإلطار  :6المساءلة أمام السكان المتضررين
 في يلاا سروا ،أ ُ يري يلبةقاي ع يلمجممباي يلمحلست لى نحو يتس عمسموا ات ن يلشفافست وكثر يلمويصل
ما زي ن يلثقت.
 في سانماو ،كاا البرنامج في دي يلوكاالي يلقلسلت يلمي لديها ن ام و مي لمقدي يلشااوا يشمل تمسع يلمسمفسدين.
التوسط في الحلول
-48

تاشف يلمقسسماي في يلفمر  2017-2016ن تبعيع وو البرنامج عوصفه وسيط حلول  )6لأل ن يلاذيئي ويلماذوي ما يمجسد
في وؤيت أكار لى سموا يل

ي ممدتها إ يو عبا يلمااتب يلقطريت وتمجاوز نطاق وحد "يلبملست" يلمقلسديت .وي هر هذي
لى تولسد يأل لت/نقل يلمباوف؛ ويلقدو

يلدوو في ثةف قدويي وئسسست هي يلقدو

لى يالعمااو؛ ويلقدو

لى يلد و إلى قد

يالتمما اي.

توليد األدلة/نقل المعارف
-49

ياسن يلجدوت  9طرق ي مخديم البرنامج للقدو

لى تولسد يأل لت ونقل يلمباوف ن أتل يلمسا د

لى تحديد يلحلوت لأل ن

يلاذيئي ويلماذيت.
الجدول  :9توليد األدلة/نقل المعارف
توفير بيانات عالية الجودة بشأن األمن الغذائي والتغذية
يلالديا يلخمست شر كافت



في قسرغسع ماا ،أعرز إ دي البرنامج لألطلس يلوط ي لأل ن يلاذيئي توينب للفقر ويلحصوت
لى يألغذيت ل يسا يال مريف عها كبوي ل ساات النبديم يأل ن يلاذيئي.



في نساات ،أو ى يلارنا ج شريكاي ع يلحاو ت وتهاي فا لت أخرا إل دي قا د عساناي ن ام
وصد يأل ن يلاذيئي )Nepal Khadya Surakshya Anugaman Pranali NeKSAP
يلموصوفت لى أنها " فبت ا ت وئسسست" "وأفضل و سلت للحصوت لى يلمبلو اي ن وضع
يأل ن يلاذيئي في يلوقت يلحقسقي".

إتريء/يلمالسف ع تريء عحوف و وي اي تق ست
 8علديا



في كوعا،

يلارنا ج ي مقصاء وط سا ً لأل ر عخصوص يال مهةك يلاذيئي لم وير

تحسسن ي مهديف يلاري ج يلوط ست للحمايت يالتمما ست ووضبها.


في ويزيل د ،أتاح البرنامج وي اي تق ست ن يلماذيت وفسروس يإليدز ويلوقايت ن يلمقعم.

نقل يلمباوف
 8علديا



في نساات،

البرنامج شاوكت يلحاو ت في يلم مدا يلبالمي يلمب ي عماذيت يلطفل لمسسسر

تاا ت يألفااو وأفضل يلمماو اي عشأا يلماذيت يلمدو ست يلقائمت لى يل قد.


في وويندي،

يلارنا ج تاا ت يلمباوف ن أتل يلمباونساي يلعوي ست عهدف شاطر

يلخاريي ويلمماو اي يلجسد .

 )6ين ر يلمقرير يلمجمسبي ن تقسسماي يلبملساي للفمر .)WFP/EB.2/2015/6-E 2015-2014
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اختبار االبتكارات
-50

لطت ثمانست تقسسماي يألضويء لى ي مبدي البرنامج الخمااو يالعمااويي وقدوته لى يخمااوها وخصوصا ً ن خةت تطاس
يلما ولوتسا.

اإلطار  :7االبتكار
 في إطاو ملست يلطويوئ يإلقلسمست ،كاا يالعمااو يلمم قل لمحلسل هشاشت يألوضاع وو

خريئطها وي دي ً للاايت عوصفه

و سلت لمقسس يالتجاهاي يلمسجلت في يال مهةك يلاذيئي ما أ ا إلى ي معيم نشره في يلاا سروا وتشا .
 في قسرغسع ماا ووويندي ،أشا ي يلحاو ت ويلجهاي يلشريات يألخرا عدوو البرنامج في نمذتت يالعمااويي وال سما
ن خةت تجريب حلوت تا ولوتسا يلمبلو اي ويالتصاالي للحد ن خاطر يلاويوف.

القدرة على الحشد في إطار الشراكات
-51

حد ي مت تقسسماي ي مخديم البرنامج للقدو

لى يلحشد لمبائت يلجهاي يلفا لت حوت شالت شمركت وحثها لى يلاحث ن

يلحلوت لى أ اس تما ي يإلطاو :)8
اإلطار  :8القدرة على الحشد
 في يلاا سروا ،ح ست قدو يلمامب يلقطري لى يلحشد لمبائت يلد

يلسسا ي ويلمق ي و

يلممويل إليجا حلوت

لأل ن يلاذيئي ويلماذيت عاحمريم عالغ.
 في قسرغسع ماا ،أ ا ت سس البرنامج للوزيويي ويلمجممع يلمدني إلى مل تهاي فا لت مبد

با ً ن أتل تحقس

أهديف شمركت.

الخفة والكفاءة في الشراكات
-52

ظلت خفت البرنامج في عسئاي يلبمل يلممقلات تح ى عالث اء ،حسث وحات يلجهاي يلشريات عسر ت البرنامج و رونمه في يلماسف
في  11ملست .و ع هلك ،ي ممر ينبديم يلمرونت في نساات ويلسو يا إه يوتا في نساات عانبديم يلقدو

لى يلمجاوب ع يلماسسر

يلخاوتي ،وفي يلسو يا عمر خ قلست يإلغاثت قب قو ن عر جت يلطويوئ.
-53

و لى غريو يلس ويي يلساعقت ،تااي ت قت يلموقست ،ع تويصل تقدي يلمسا د يلاذيئست ويل قديت إلى يلمسمفسدين وا ينقطاع
مو ا ً في اع ملساي ما يباس ملساي لوتسمست فبالت ،عس ما ُجلت حاالي ينقطاع أو تأخسر في ثماني ملساي ين ر يلفقريي
ن  57إلى .)64

-54

وعُذلت يلجهو في إطاو ثماني ملساي لخفا يلماالسف وشملت إ ا يال مهديف لى أ اس بايسر يلهشاشت وتاسسر طريئ
يلمحويةي وخصوصا ً يالنمقات ن يلطريئ يلبس ست إلى يلطريئ يل قديت) أو أنويع يلسلع وتاسسر صا و يلمشمرياي وي مما
يلمساهماي يلمحلست في يلماذيت يلمدو ست ثةً).

التحول واالستدامة

استمرار الضعف في االستعداد للتحول وتحقيق االستدامة
-55

ُوضبت ونُفذي ي مريتسجساي للمحوت تشمل ي مريتسجساي يال مما لى يلذيي ن أتل يلمشر ين يخلسا ً ويلةتئسن في إطاو ت
قاونت عأوعع ملساي في يلفمر  .)2016-2015وكاا تخطس يلمحوت تعئسا ً في إطاو ثةف ملساي أخرا في
ملساي فق
حسن أا ت ملساي يفمقري إلى ي مريتسجساي ةئمت للمحوت.

20

-56
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وقدوي خمست تقسسماي أا يحممات تحقس يال مدي ت لى سموا يلبملساي كاسر .وأثاوي شر تقسسماي يلشويغل عشأا ي مدي ت
يألصوت يلم شأ ن طري يلمسا د يلاذيئست قاعل إنشاء يألصوت أل ااب تخرج ن سطر البرنامج أحساناً .وي م مجت مت
تقسسماي أخرا يحممات تحقس يال مدي ت إلى حد ا لى أا ه اك قسو ي ً خاوتست ال يسمهاا عها ين ر يلفقريي ن  57إلى .)64
وكاا تحقس يال مدي ت أ ري ً رتحا ً كثسري ً في يلبملساي يلممر خت في يلاري ج يلوط ست أو حسثما حققت أنشطت تبعيع يلقدويي
يل مائج.

اإلطار  :9التحول
 في قسرغسع ماا ،أ ا ت فسذ أنشطت يلقدو

لى يلصمو عالشريكت ع يلحاو ت إلى تحسسن يحممات تحقس يال مدي ت.

 في نساات ،نجح تسلس يلمسؤولست ن قا د عساناي ن ام وصد يأل ن يلاذيئي  NeKSAPإلى يلحاو ت وت يلحفاظ
لى هذه يلقا د للاساناي.

عوامل توضيحية
عوامل خارجية
-57

ويته يلم فسذ تحدياي طرحمها أز اي خاوتست ناشئت ن ساقاي مل هشت و مقلات لى يل حو يلموث طويت هذه يلسلسلت ن
يلمقسسماي .وتأثري تسع ملساي عالاويوف يلطاسبست عما فسها ظاهر يل س سو عس ما شهدي أوعع ملساي يل عيع ويلب ف وينبديم
يأل ن.

-58

وي مفا ي د
يل

-59

ملساي ن أطر يلسسا اي ويلاري ج يلوط ست يلمويتست وال سما في جات يلحمايت يالتمما ست .و

أو يلمسعينساي يلوط ست يلافاء ويلفبالست في عبا يلالديا كما

يلم فسذ ار

مهما ت سس يأل يلممحد يلري خ في علديا أخرا.

و مت يلقدويي يلوط ست يلممس ت تحقس يل مائج في ثةف ملساي عس ما ويتهت إحدا شر

ملست أخرا ثاريي في يلقدويي.

وشملت يلمحدياي د يلموظفسن غسر يلاافي في ويئر يلحاو ت أو شباها وينبديم يلموته يال مريتسجي ويلخار يلمق ست يلمحدو .
وويتهت خمس ملساي تحدياي في قدويي يلجهاي يلشريات يلممباونت ما زي يلحاتت إلى ي ممريو تبعيع يلقدويي.
-60

وقسد يلممويل يلم خفا يأل يء في  13ملست ُ ولت خمس ها ع سات تقل ن  50في يلمائت في مصف يلمد  .وشملت يآلثاو
تقلسص يألنشطت وينقطاع يإل دي يي وتضسس نطاق يلماطست يلجاريفست ويلساانست وخفا وتسر تقدي يلمسا د  .كما قُسدي يلفرص
لمجريب يالعمااويي ويخمااوها وت فسذ أنشطت تبعيع يلقدويي و ااشر يألنشطت يلمركع

-61

لى يلمحوت.

وتاروي صا فت صا ب سممر تمثلت في قصر أتل يلممويل أو تجعئمه أو ضبف ويء مه في  12ملست ن يلبملساي
يلمشمولت عهذي يلمقرير يلمجمسبي .وشملت يلمحدياي يلمساهماي يلمخصصت ويلقصسر يألتل وتأخر يإلفريج ن يأل ويت وع ء
توفسر يلمار اي يلبس ست ويوتفاع تاالسف يلمبا ةي .وطرحت يلمساهماي يلبس ست تحدياي حد في ت ملساي إه حدّي ن
يلافاء عما في هلك يلقدو لى يال مخديم يأل ثل لطريئ يلمحويةي وحالت أحسانا ً وا ي مجاعت البرنامج لألفضلساي يلحاو ست
أو يلساانست.

العوامل الداخلية
-62

شملت يلبوي ل يلديخلست يلدي مت يلمعييا يل ساست للبرنامج يلمحد في يلمقسسماي لى يل حو يلمالي:
 يلمصديقست يلمه ست لدا يلحاو ت وخصوصا ً فسما يمبل عالخار يلمق ست ويلقدويي يللوتسمست يلمالغ
ملساي)؛
 يال مبدي لةعمااو ويخمااو نُهج تديد يلمالغ

ه في ثماني ملساي)؛

ها في اع
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 يلخفت ويلقدو

لى يلماسف ويلقدو

لى يغم ام يلفرص يلمالغ ها في  11ملست وإا شملت هذه يلمجمو ت أيضا ً أ ثلت

لى يلماسف يلمحدو ع يل روف يلمماسر )؛
 حسن يلمويصل ع يلجهاي يلمانحت ويلحاو اي عد

يلشريكت عشال ويضح ن طري يالنفماح ويلشفافست يلمالغ

ه

في  11ملست).
-63

وإضافت إلى هلك ،ي مفا ي شر ملساي قاونت عست ملساي في يلفمر  )2016-2015ن

يلمااتب يإلقلسمست في جاالي

ثل تصمس يألنشطت ويال مااويي يلج سانست ويلرصد ويلمقسس وطريئ يلمحويةي.
-64

وشملت يلبوي ل يلديخلست يلمقسِّّد عبا يلبوي ل يلمي شهدتها يأل ويم يلساعقت ثل يلبسوب في يلمصمس في  9ملساي وضبف
يالهممام عالمآزو يلديخلي في  13ملست و ويطن يلضبف في يال مهديف في  6ملساي .و انت ثماني ملساي ن يلمويو
يلاشريت يلمحدو وشملت يآلثاو يل اتمت ن هلك تقلسص يلخار يلمق ست يلممصلت عالماذيت ويلحمايت ويال مااويي يلج سانست ويلقدو
لى يلصمو ويلحد ن يلقدو لى وصد يأل يء وخصوصا ً حسثما تشممت يلبملساي تاريفساً.

االستنتاجات
-65

يخلص هذي يلمقرير يلمجمسبي يلريعع ويل هائي ن تقسسماي يلبملساي إلى حدوف تاسسر ه في يلمطوو يلم سمي للبرنامج ذ ام
 .2014وقد أ ا البرنامج صساغت نموهج مله لمحسسن تلاست يالحمساتاي يإلنسانست ويإلنمائست إه أصاح ووه أقل كمو ّفِّر وأكثر
كو س لحلوت يلجوع ويلماذيت وأقل ي مما ي ً لى "يلبمل يلم فر " وأكثر تركسعي ً لى يلشريكاي.

-66

ويماسن ن يلمقسسماي يلمحللت في هذي يلمقرير أا قدويي البرنامج يلممخصصت وأصوله يلمق ست نُشري عصفت معييد لمحسسن تحقس
يل مائج عقسا يلالديا .وأصاح البرنامج يمممع عماانت يلشريك يلمفضل عال سات إلى د حاو اي ن طري يإل دي عاأل لت ونقل
يلمباوف ويخمااو يالعمااويي .ويشال البرنامج عصوو معييد اانت لى سموياي لسا عالمشاوكت في إصةحاي يلسسا اي
ويلقدويي لى يلصبسد يلوط ي وتطاس يلد و يلمس د عاأل لت إلى يلماسسر.

-67

وياسن هذي يلمقرير يلمجمسبي أا البرنامج يم ح يألولويت لموخي يال مجاعت يلمشمركت ن أتل تحقس أهديف يأل ن يلاذيئي ويلماذيت.
وقد ُلطت يألضويء طويت هذه يلسلست لى وتو البرنامج يلري خ ويلملمعم لى يلصبسد يلقطري و صديقسمه يلمه ست وتفانسه
في خد ت يلمحماتسن إلى تانب مله يلوثس

ع يلجهاي صاحات يلمصلحت يلوط ست .وفي يآلونت يألخسر  ،يادو أا ووح يلشريكت

يألو ع تمخلل البرنامج إه ياس قدوته لى يلحشد ويضطلع

د يالقمضاء عدوو قسا ي ي مريتسجي لد

تحقس يل مائج لى

أ اس تما ي.
-68

ويمان أا يمصف البرنامج "عروح يلماا و " عبد طرق عفضل قدوته لى يغم ام يلفرص وي مبدي ه الخمااو نُهج تديد وقدوته
لى يلمحمل يلمحفوفت عالمخاطر إال أا هذه يلبقلست ا زيلت غسر شا لت .فل تُام يلفرص لمبعيع يلسسا اي ويلقدويي عصوو
لى يلصمو  .وتحق

مسقت وتاقى عبا يلشريكاي مصلت عالمبا ةي .وتمفاوي يلمويء ت ع أطر يلحمايت يالتمما ست ويلقدو
يال مثماويي في تولسد يأل لت يل مائج غسر أا ت فسذ يلاري ج ال يسمرشد ي مرشا ي ً كافسا ً عالاساناي ن يأل يء .وتولى

ايت حدو

لمخطس يلمحوت.
-69

وتادي ملساي البرنامج زيا ري ا يلم وو يلج ساني إال أا يل ُهج ت ل تركع أ ا ا ً لى "إ اج يلمرأ " عدالً ن إحديف
تاسسر يسمهدف يلمحوت ن يلم وو يلج ساني .وهذي أ ر يباوض يل ُهج يألكثر تقد ا ً ونشاطا ً يلممابت إليجا حلوت للجوع ويلممجلست
في يلبملساي يلمقسَّمت ه ا.

-70

وياشف يلمقرير يلمجمسبي للفمر  2017-2016ن زيا يلقسو في "يلبملست" "ويل شاط" عوصفهما وحدتسن أ ا سمسن للمخطس .
وتبعيعي ً للطاعع يال مريتسجي لجهو تلاست يالحمساتاي ،تجاوزي يإل يو في البرنامج حدو هذه يلمفاهس يلمقلسديت في عبا يلالديا
عمو سع نطاق جمو ت يأل ويي يلمقلسديت يلمي يمسحها البرنامج ال مما

وو أو ع نطاقا ً قائ

لى توتسه يل

 .و ع هلك،
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ي ممدي تلك يل ُهج لى يلفرص وضا ً ن ي م ا ها إلى توتسه ؤ سي مس  .وأتاحت خريطت يلطري يلمماا لت في البرنامج
ذ ام  2016إطاوي ً أكثر هجست لموتسه يلماسسر في يلمسمقال.
-71

أخسري ً ولسس آخريً ،ياقى البرنامج قسدي ً حمى في حقات خطت ام  2030عساب ساهماته يلخاوتست .وقد حد يل قص في يلممويل
ن أغلاست يلبملساي يلمقسَّمت ه ا ،ال ن حسث قدوتها لى تلاست كا ل يالحمساتاي يلمقدو فحسب عل وكذلك ن زيويت نطاقها
يلممبل عاالعمااو وتبعيع يلقدويي وضماا يلرويع عسن يلابدين يإلنساني ويإلنمائي.

-72

وعالمحديد ،ي ل يلممويل يلمخصص يحد ن جات تصرف البرنامج وخصوصا ً في يلسساقاي يلهشت ويلممقلات حسث تامسي
يلمرونت أهمست عالات .وقد حدّي يلمساهماي يلبس ست ن يلفبالست وقسّدي يلمويء ت ع يألفضلساي يلوط ست في عبا يألحساا.

-73

و است لسلت تقسسماي يلبملساي يلمماو ت يلمشاسلست لى دا أوعع

ويي .وياسّن هذي يلمقرير يلمجمسبي يل هائي في يلسلسلت

أا البرنامج أقدو لى توفسر يلخد اي في يلمسمقال عصفت ا ت وأا يإلصةحاي يلم سمست يألخسر حفّعي يلقدو يلمق ست ويألصوت
ويل هج يلمبممد لى ووح يلماا و ويلمفاني في يلخد ت في البرنامج .إال أا يلقضاء لى يلجوع وتخفسف وطأ يلمخاطر في ال
يع ي تبقسدي ً أ ر ال يمطلب يلافاء ويلفبالست في يلبمل يإلنساني فحسب عل يقمضي أا يولي البرنامج ايت سممر لم فسذ هذه
يإلصةحاي .وتشمل يلمقو اي يأل ا ست قا د مس ت ن يأل لت وقدو وي خت لى يلماسف ويلمركسع لى يلحلوت ويلفط ت يلسسا ست
وووح يلشريكت .وتمجلى هذه يلصفاي عوضوح غسر أنها ال تطا تطاسقا ً م ما ً لى يلدويم في يلبملساي يلخاضبت للمقسس في هذه
يلسلسلت.
-74

وإه يمضي البرنامج قد ا ً ف ا خريطت يلطري يلمماا لت تمسح له فرصت أو خ لمسخسر قدويته في يلمسمقال .وهذي أ ر سسا د
يلم مت لى تحقس كا ل طاقاتها كجهت ساهمت وئسسست في تحقس خطت ام  2030و اا و تحدي يلقضاء لى يلجوع.

الدروس المستخلصة
-75

تهدف يلدووس يلرئسسست يلمفصلت أ ناه ويلمسمخلصت ن تقسسماي يلبملساي لى دا أوعع

ويي إلى

البرنامج إه يويصل

تحقس أ يئه يأل ثل في يلمسمقال.
-76

الدرس  :1من توفير األغذية إلى الحلول االستراتيجية .ال يمان للبرنامج يل جاح في يلمفاوض لى حلوت ي مريتسجست لأل ن
يلاذيئي ويلماذيت إال إهي يضطلع عدوو أكار لى سموياي لسا في يلشريكاي يلقطريت .وو ي ً لى يال مبريضاي يال مريتسجست
يلوط ست ،ي ااي للبرنامج أا يضمن تحديد نقاط خوت ويضحت ل شر أصوله وقدويته ويء أكانت في شال يلمشاوكت في يلسسا اي
أم يلد و أم قدو يلحشد أم يإل دي عاأل لت أم يالعمااو .وع يجاز ،أين وكسف يمان تحقس صفاي البرنامج يلممسمت عروح يلماا و
إلى أقصى حد ن أتل يلمساهمت في يلقضاء لى يلجوع لى أفضل وته؟ ن يلضرووي أا تقمرا هذه يلخساويي عالمالسغ
يلويضح ن تحوت وو البرنامج ن " سمجسب للطويوئ" إلى "شريك ي مريتسجي ن أتل إيجا حلوت للجوع" في إطاو
يلبملساي يلقطريت للمخطس يال مريتسجي.

-77

الدرس  :2اعتماد منظور قائم على توجيه النظم .ي ااي لخط البرنامج يال مريتسجست يلقطريت أا تد ج إ اتا ً تا ا ً يلمركسع لى
يل

عموتسه يلبمل يلمرتو إلى آلساي حلست تحد يألغذيت يلمأ ونت ويلمسسر ويلماذيت يلمي يمبسن توفسرها للسااا عهدف ويصلت

تبعيع يلماسسر يلمؤ سي وزيا يلعخ د يالقمضاء .وهذي أ ر يشمل يألطر يلوط ست للحمايت يالتمما ست ويلقدو
كو ائل سا ست حا مت لماسسر يلحسا ويسموتب شن حملت ؤ سست أكثر نشاطا ً وتوتسهاً.
-78

لى يلصمو

الدرس  :3تحديد المعالم الرئيسية للتحول .في ضوء يالحمساتاي يلمحد عا ممريو طويت هذه يلسلسلت وتجسسدي ً ألولوياي خطت
يلم مست يلمسمدي ت لبام  ،2030ال عد للبرنامج ن ويصلت يال مبدي للمحوت .وقد يسملعم هلك د

ويي في عبا يلمويقع في

حسن أا ويقع أخرا قد تقضي عالرتوع إلى ويتهت يلطويوئ .وي ااي أا تشمل يلمحضسريي للمحوت يلفجو يإلنسانست ويإلنمائست
وتفمرض ي مما وؤيت مسقت و مف لسها تما سا ً ال ت طل ن يلمويو إلى يل مائج يلمؤ سست فحسب عل وكذلك ن يل مائج إلى
نقطت يلخروج.
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الدرس  :4من إعداد البيانات إلى إدارة األداء .ا زيلت إ يو يأل يء يلديخلي في البرنامج يلمي أثسري في هذه يلسلسلت خةت
أوعع

ويي ممالست ل تحق كا ل طاقمها لى يلرغ

وتو يلمبلو اي وفائدتها ويلمويء ت ع يل

ن يال مثماو يلمؤ سي وي مما أ ويي تديد  .وت ل عساناي يلحصائل

يلوط ست تمثل تحدياي كاسر  .و ن يلضرووي إحديف تاسسر لى سموا يل

ويلثقافت لى يلسويء أي ن "إ دي يلاساناي" كاايت في حد هيتها إلى "إ يو يأل يء" كبمل ن أ مات يلم مت يأل ا ست

ما ً

لة مساز يلمشاسلي.
-80

الدرس  :5من إدماج المرأة إلى التحول الجنساني .كشفت يلمقسسماي طويت هذه يلسلسلت ن دم يتااع نُهج تقد ست كافست لمحقس
يلمساوي عسن يلج سسن .وي ااي للبرنامج أا يبد وي قل و ائل ؤ سست ويضحت فا ها أا يال مااويي يلج سانست تمخطى "إ اج
يلمرأ " وأا يلمساوي في يلبد وحدها ال تؤ ي إلى يلمساوي في يلحقوق وأا إحديف تاسسر يسمهدف يلمحوت يلج ساني ال يبمار
ماي المست
خساوي ً ن يلخساويي عل يمثل عاألحرا أولويت إنسانست وإنمائست حا مت .ويمان ي مخةص ووس كثسر ن
أخرا عشأا أفضل يلمماو اي لمحقس نمائج تسمهدف يلمحوت يلج ساني.

-81

الدرس  :6الدعوة إلى دعم تمكيني .يُبمرف عالمطوو يلم سمي للبرنامج عوضوح في إطاو شريكاته يلقطريت غسر أا ساهماته
يلخاوتست ا زيلت ال تمسح له يلمرونت يلةز ت إليجا يلحلوت للجوع يلمي تع ي تبقسدي ً و سري ً ويلمي عس ت يلمقسسماي أا البرنامج
هسأ تما ا ً إليجا ها عصفت ا ت.

-82

ويمبسن لى البرنامج لى يلمسموا يلمركعي ويإلقلسمي ويلقطري أا ياثف يلد و ن أتل ضماا يلد
ع يلمحوت يلمؤ سي فسه .وي ااي أال تركع تهو يلد و

يلمام للبملساي تمشسا ً

لى "يلمعيد" ن يلمساهماي يلمالست فحسب عل لى يلمساهماي يلمالست

"يألكثر تماس اً و رونت" في إطاو ياللمعي اي يلدولست يلريه ت عالممويل يإلنساني ويإلنمائي .وتامسي هذه يال مثماويي يلمي تد
يلخطت يلمشمركت ألهديف يلم مست يلمسمدي ت أهمست حا مت كي يحق البرنامج أ يءه يأل ثل في يلمسمقال وكا ل طاقمه كو س
ي مريتسجي لحلوت يلجوع.
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الملحق
السمات الرئيسية للعمليات الخاضعة للتقييم
العملية
البلد

الفئة

الرقم

المدة

األنشطة
القيمة (بماليين

النسبة

الدوالرات األمريكية)

المئوية

عدد المستفيدين
(ب)

المستهدف

التوزيع

التغذية

(ج)

العام

(أ)

التغذية

المساعدة الغذائية

المدرسية

مقابل إنشاء

الممولة
الكاميرون

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200552

2013–2016

28 333 919

37

143 173

√

√

تشاد

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200713

2015–2016

262 099 891

56

2 257 050

√

√

√

200703

2015–2018

17 532 831

76

896 500

جيبوتي

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200824

2015–2016

42 827 434

38.1

80 600

√

هايتي

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200618

2014–2017

118 561 950

50.1

2 030 000

√

قيرغيزستان

شروع إنمائي

200662

2014–2016

19 764 901

100.4

274 000

قيرغيزستان

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200176

2013–2017

15 869 932

78.5

114 000

مدغشقر

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200735

2015–2017

30 102 427

40.2

449 000

√

كوبا

√
√
√

√
√

)تـ(

√

√

√

مالوي

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200692

2014–2017

250 018 962

58.1

2 888 390

√

√

)تـ(

√

ميانمار

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200299

2013–2017

343 056 450

56.1

2 916 320

√

√

)تـ(

√

نيبال

عرنا ج قطري

200319

2013–2017

216 275 282

27

492 909

√

√

√

رواندا

عرنا ج قطري

200539

2013–2018

51 852 984

85

197 450

√

√

√

√
(أ)

على المستوى
اإلقليمي
(الكاميرون
وتشاد والنيجر)

ملست طويوئ

200777

2015–2016

196 580 200

50

668 574

√

√

√

√

السودان

ملست ممد لإلغاثت ويإلنباش

200808

2015–2017

732 711 363

70

6 107 200

√

√

√

√

سوازيلند

شروع إنمائي

200353

2012–2017

10 748 648

40.7

19 718 329

(أ)

√
9

13

√

)أ(

√

√

203 163

√

√

√

األعداد المقررة

والقسائم

√

√

2 336 337 174

تعزيز القدرات

الشراء المحلي

األغذية

النقد

األصول/التدريب
√

عرنا ج قطري

الطرائق

√
√

)أ(

8

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

)أ(

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

)أ(

√

√

(أ)

√

(أ)

√
12

√

√

13

)أ(

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
8

15

11

أ) تشسر إلى أنشطت قرو ولا ها غسر فذ أو نفذي عدوتت حدو تديً ن حسث أ دي يلمسمفسدين أو يلمد .
ب) يلبد يلمقرو للمسمفسدين طسلت فمر يلمشروع.
ج) تشسر إلى يألنشطت يلممصلت عمرض يإليدز وفسرو ه يلمي ترا تحلسلها/يلمالسغ

ها في ظل ع د يلماذيت.
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