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تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

تقر ر موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطر ة لجهور ة الو الد قراطية الش بية ()2021-2017
موجز تنفي ي
أجري تقييم للخطةةة االسةةةةتراتيجيةةة القطريةةة لجمهوريةةة الو الةةديمقرافيةةة الشةةةةعبيةةة للفترة  2021-2017بين يوليو/تموز 2020
وأبريل/نيسةةان  2021وتناول اسةةتراتيجية برنامج األغذية العالمي (البرنامج) وتدخالته ونظمه بموجب الخطة .وحقق التقييم غرضةةا
مزدوجا تمثل في المسةةاةلة والتعلم وأرشةةد عملية إعداد خطة اسةةتراتيجية قطرية جديدة لجمهورية الو الديمقرافية الشةةعبية من خالل
نهج تشةاوري يركز على االسةتخدام  .وتناول التقييم التموضةع االسةتراتيجي للبرنامج ،وإسةهامه في الحصةائل ،والكفاةة التي تم بها تنفيذ
الخطة ،والعوامل المفسرة ألداة البرنامج.
وتعد جمهورية الو الديمقرافية الشةةعبية بلدا ا دخل متوسةة من الشةةريحة الدنيا مع وجود تفاوتات اقتصةةادية بين المنافق الجغرافية
والمجموعات العرقية ومسةةةتويات التعليم .ويعد انعدام األمن الغذائي ونقل التغذية مصةةةدرا للقلق .وقد وفنت الحكومة أهداف التنمية
المستدامة ودمجتها في إفار تخطيطها الوفني.
وتوضة الخطة اإلسةتراتيجية القطرية التحول من تقديم المسةاعدة الغذائية إلى االنخراف في السةياسةات وتكثيف تعزيز القدرات القطرية،
مع احتوائها على أربع حصةةةةائل اسةةةةتراتيجية تركز على أففال ا لمدارس في المنافق الريفية النائية ومسةةةةتويات التقزم والقدرة على
الصمود أمام الصدمات المناخية وتعزيز المؤسسات الوفنية والمحلية.

وفقا لسياسة التقييم ( ،)WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1( )2021-2016وتوخيا الحترام سالمة واستقالل استنتاجات التقييم ،فإن عملية تحرير هذا التقرير كانت
محدودة وبالتالي فإن بعض العبارات الواردة فيه قد ال تتسق اتساقا تاما مع ما يعتمده البرنامج من مصطلحات قياسية أو ممارسات تحريرية .ويرجى توجيه أية
استفسارات بهذا الشأن إلى مديرة التقييم.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة A.-C. Luzot
نائبة مديرة مكتب التقييم
هاتف066513-2509 :

السيدة M. Honjo
موظفة التقييم
هاتف066513-2234 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وبشةةكل عام ،ترتب ال خطة اإلسةةتراتيجية القطرية باألولويات الوفنية وااللتزامات الحكومية فيما يتعلق بهدف التنمية المسةةتدامة  2وقد
تم تكييفهةا بنجةاح لالسةةةةتجةابةة لحةاالت الطوار  ،بمةا في لةو جةائحةة فيروس كورونةا ( 2019كوفيةد .)19-ويعمةل البرناامج عبر منطقةة
جغرافية شةةاسةةعة على الرغم من أنه واجه تحديات في بلوغ بعض المجتمعات النائية وتحقيق توازن بين الوصةةول إلى المنافق النائية
وزيادة عدد المستفيدين المشمولين من خالل استهداف أولئو الذين كان الوصول إليهم أيسر نسبيا.
وسةةاهم البرنامج بشةةكل كبير في تحسةةين مشةةهد السةةياسةةات والميزانية للبرنامج الوفني للوجبات المدرسةةية ،على أن زيادة الملكية
والقدرات المجتمعية تتطلب متابعة مستمرة الستراتيجية تسليم المسؤولية كي تحقق النجاح الكامل.
وأثبتت األنشةةطة الفردية في مجاالت التغذية واإلنتاا الزراعي والقدرة على الصةةمود نجاحها .وكان من شةةأن اتبان نهج شةةامل لبناة
القدرة على الصةمود واسةتراتيجية شةاملة واضةحة المعالم لتعزيز القدرة المؤسةسةية في إفار جميع الحصةائل االسةتراتيجية أن يسةهل
إحراز قدر أكبر من التقدم.
ورغم تعبئة البرنامج لنسةةةةبة عالية من األموال المطلوبة في الخطة القائمة على االحتياجات ،يبقى اسةةةةتخدام األموال محدودا ،وهو ما
يرجع إلى التأخر في اسةةتالم المسةةاهمات والمخصةةصةةات .ومكنت الخطة االسةةتراتيجية القطرية من إقامة شةةراكات أقو مع حكومة
جمهورية الو الديمقرافية الشعبية على جميع المستويات.
وخلل التقييم إلى أن شةةةةركاة التنمية في البلد يقدرون البرنامج لجوانب قوته التقليدية وانتشةةةةاره الواسةةةةع .وفي الوقت اته ،يُشةةةةجع
البرنامج على إظهار قدرته بشةةكل أكبر لالنخراف مع الشةةركاة لتنفيذ أنشةةطة التنمية بفعالية .وكان من الممكن أن يسةةتفيد تنفيذ الخطة
بةاعتبةارهةا اسةةةةتراتيجيةة من إجراة تحليةل عميق للقةدرة الةداخليةة والخةارجيةة المتةاحةة لتنفيةذهةا ومن ثم التحول نحو مزيةد من االنخراف
االستراتيجي في البلد.
ويقدم التقييم خمس توصيات للمكتب القطري للبرنامج تشمل تعزيز استخدام األدلة بغرض دعم تحديد نطاق ومجال تركيز واقعيين
وتنفيذهما في إفار الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة؛ واالنخراف االستراتيجي مع الشركاة بهدف دمج الشراكات بشكل أكثر فعالية
في البرمجة؛ ووضع نهج المكتب القطري لتعزيز الصمود واالستعداد لحاالت الطوار واالستجابة لها وبناة كفاةات موظفي البرنامج
في مجال تعزيز القدرات القطرية؛ وتقوية نهج البرنامج في تسليم المسؤولية عن برنامج الوجبات المدرسية.

مشروع القرار

 على النحو الذي عُرض على هيئة المكتب وأقرته في اجتماعها في  19يوليو/تموز  ،2021عندما يُقدم تقييم لخطة استراتيجية قطرية وخطة استراتيجية قطرية
جديدة لبلد معين معا خالل دورة رسمية للمجلس ،سيقوم المجلس بالموافقة على قرار واحد يغطي كال البندين .وبالنسبة لهذا التقييم ،يرجى الرجون إلى القرار المتاح
في الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الو الديمقرافية الشعبية ( )2026-2022في الوثيقة .WFP/EB.2/2021/7-A/2/Rev.1
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مقدمة
س ات التقييم
-1

جر

تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقرافية الشعبية للفترة  2021-2017بين يوليو/تموز 2020

وأبريل/نيسان  .2021وجمع التقييم بين أهداف المساةلة والتعلم ،واختير توقيته إلرشاد تصميم الخطة االستراتيجية القطرية
المقبلة حيث نُفِّذ العمل الميداني في أكتوبر/تشرين األول  .2020والمستخدمون الرئيسيون لهذا التقييم هم المكتب القطري
للبرنامج والمكتب اإلقليمي آلسيا والمحي الهاد والوحدات التقنية في المقر وأصحاب المصلحة اآلخرين في البرنامج.
-2

ويشمل نطاق التقييم أنشطة البرنامج التي نُفذت بموجب الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2021-2017وتقييم التموضع
االستراتيجي للبرنامج ومد قيامه بالتحول المتوقع في إفار الخطة االستراتيجية القطرية؛ وفعاليته في اإلسهام في حصائل
الخطة؛ والكفاةة التي تم بها تنفيذ الخطة؛ والعوامل المفسرة ألداة البرنامج.
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و أجر فريق خارجي مستقل التقييم باستخدام فرائق مختلطة استنادا إلى بيانات الرصد ،واستعراض الوثائق والمقابالت شبه
المنظمة مع أكثر من  200من أصحاب المصلحة على المستويين الوفني والمحلي .وانتهى جمع البيانات في  30أكتوبر/تشرين
األول  .2020وحظيت المساةلة أمام السكان المتضررين واالعتبارات األخالقية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
باالهتمام .وقورنت المعلومات باستخدام مصادر مختلفة لضمان صحة النتائج.

-4

وتم التعويض جزئيا عن أثر القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفيد 19-من خالل اتبان نهج هجين لجمع البيانات.
فقد جمع جزة من الفريق البيانات شخصيا ،خاصة في الميدان ،بينما عمل الجزة اآلخر من الفريق عن بُعد .وأدت قلة توافر
بيانات الرصد إلى الحد من تقدير الحصائل وكفاةة التكلفة.

-5

وتم تنسيق عملية التقييم مع ثالثة تقييمات أخر لألمم المتحدة جرت في نفس الوقت لصال إفار شراكة األمم المتحدة وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان.

السياق
-6

جمهورية الو الديمقرافية الشعبية هي بلد غير ساحلي يعيش  67.1في المائة من سكانه في المنافق الريفية .وتندرا الو ضمن
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل مع اقتصاد متنام وفوارق اجتماعية واقتصادية متصاعدة بين المنافق الجغرافية
والمجموعات العرقية ومستويات التعليم .وتؤثر جائحة كوفيد19-على القطاعات االقتصادية الكثيفة العمالة.
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الجدول  :1ال ؤشرات االجت اعية واالقتصاد ة لج هور ة الو الد قراطية الش بية
السنة

ال ؤشر

2020

مجمون السكان

2018

متوس العمر المتوقع عند الوالدة

2018

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

2019/2018

القي ة
(أ)

تعداد الفقر الوفني

 7.2مليون
(ب)

 68سنة
(ب)

 2 460دوالرا

(ا)

 18.3في المائة

(ب)

2012

معامل جيني

2018

درجة مؤشر عدم المساواة بين الجنسين

2017

معدل انتشار التقزم بين األففال دون سن الخامسة

2017

معدالت انتشار الهزال في صفوف األففال دون سن الخامسة

2015

(أ)

36.4
(د)

0.604
(ه)

معدل اإللمام بالقراةة والكتابة لمن تتجاوز أعمارهم  15سنة

 33في المائة
(ه)

 9في المائة
 85في المائة

المصادر:
(أ) إعداد  Worldometerألحدث بيانات األمم المتحدة .متاح على الموقع.https://www.worldometers.info/world-population/ :
(ب) مؤشرات التنمية العالمية للبنو الدولي.
(ا)

مكتب إحصاة الو والبنو الدولي .2020 .مالم الفقر في جمهورية الو الديمقرافية الشعبية :تقرير عن الفقر يتعلق باستقصاة الدخل واإلنفاق واالستهالك
.2019-2018

(د) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2019 .تقرير التنمية البشرية لعام .2019
(ه) مكتب إحصاة الو .2018 .االستقصاة الثاني للمؤشرات االجتماعية في الو لعام  ،2017تقرير نتائج االستقصاة.
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صنفت نسبة  11في المائة من
و يعد األشخاص الذين يعيشون في المنافق النائية أكثر عرضة النعدام األمن الغذائي ،حيث ُ
األسر الريفية على أنها تعاني من انعدام "شديد" لألمن الغذائي مقارنة بنسبة  6في المائة من األسر الحضرية.

()1

انتشار نقل التغذية مرتفعا بشكل عام (انظر الجدول  )1ويختلف حسب الموقع الجغرافي والمجموعة العرقية.

وال يزال

()2

ويعتبر

األشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على الزراعة أو الموارد الطبيعية معرضين بشكل خاص لألخطار الطبيعية الناجمة عن
تغير المناخ.
-8

وبينما بلغ صافي االلتحاق بالتعليم االبتدائي  98.8في المائة عام  ،2016انخفض معدل البقاة في الصف الخامس ليستقر عند
 81.1في المائة عام .2017

()3

وتتنون األنماف الجنسانية بشكل كبير بين  49مجموعة عرقية ويقبع البلد باستمرار في مرتبة

متدنية في مؤشرات المساواة بين الجنسين.
-9

وتهدف خطة التنمية االجتماعية االقتصادية الوفنية الخمسية الثامنة للحكومة ( )4(،)2020-2016إلى تحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية وإدخال التصنيع والتحديث وتمهيد الطريق نحو الخروا من وضع البلدان األقل نموا بحلول عام  .2026وقد وفنت
الحكومة أهداف التنمية المستدامة ودمجتها في إفار تخطيطها الوفني.

-10

ويقدم إفار شراكة األمم المتحدة للفترة  2021-2017الخاص بالبلد دعما للحكومة من خالل العمل ضمن ثالث ركائز
مواضيعية :النمو الشامل ،وسبل العيش والقدرة على الصمود ،والتنمية البشرية والحوكمة.

(  )1مكتب إحصاة الو والبنو الدولي .2020 .مالم الفقر في جمهورية الو الديمقرافية الشعبية :تقرير عن الفقر يتعلق باستقصاة الدخل واإلنفاق واالستهالك -2018
.2019
(  )2مكتب إحصاة الو .2018 .االستقصاة الثاني للمؤشرات االجتماعية في الو لعام  ،2017تقرير نتائج االستقصاة.
(  )3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .أهداف التنمية المستدامة .جمهورية الو الديمقرافية الشعبية .الهدف  :4جودة التعليم.
(  )4متاح على.https://laopdr.un.org/sites/default/files/2019-08/2016_8th%20NSEDP_2016-2020_English.pdf :
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الخطة االستراتيجية القطر ة
-11

توض الخطة االستراتيجية القطرية التحول من تقديم المساعدة الغذائية إلى االنخراف في السياسات وتكثيف تعزيز قدرات البلد
من خالل عشرة أنشطة في إفار أربع حصائل استراتيجية (انظر الشكل )1
الشكل  :1خط الرؤ ة – الخطة االستراتيجية القطر ة لج هور ة الو الد قراطية الش بية ()2021-2017
الغا ة االستراتيجية للبرنامج 2
(هدف التن ية ال ستدامة )17

الغا ة االستراتيجية للبرنامج 1
(هدف التن ية ال ستدامة )2
النتائج االستراتيجية للبرنامج
 :1ت تع كل فرد بالقدرة على
الحصول على الغ اء.
( ا ة التن ية ال ستدامة )1-2

 :2أال ان أحد من سوء التغ ة
( ا ة التن ية ال ستدامة )2-2

 :4أن تكون النظم الغ ائية
مستدامة ( ا ة التن ية
ال ستدامة )4-2

 :5امتالك البلدان النامية لقدرات
م ززة على تحقيق أهداف التن ية
ال ستدامة ( ا ة التن ية
ال ستدامة )9-17

الحصائل االستراتيجية
 :1ت تع التالمي ف ال ناطق
الر فية النائية بقدرة مستدامة
على الحصول على الغ اء
بحلول عام .2021

 :2تلبية م دالت التقزم ف صفوف ا طفال دون سن
الثانية ف ال حافظات ذات ال ستو ات ال الية من سوء
التغ ة لألهداف الوطنية بحلول عام .2025

النشاط  :1توفير دعم
السياسات ،والمساعدة التقنية،
ونقل القدرات.

النشاط  :4توفير المساعدة
التقنية لحوار السياسات
المستند إلى األدلة.

النشاط  :5تحفيز
الحصول على األغذية
المغذية الخاصة المحلية
لألففال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر
و 23شهرا.

النشاط  :2تسريع تنفيذ خطة
العمل الحكومية المتعلقة
ببرنامج الوجبات المدرسية.

النشاط  :6وضع
استراتيجية تواصل لتغيير
السلوك االجتماعي وإقامة
مدارس تغذوية
للمزارعين.

 :3ت ز ز قدرة ا سر الض يفة
ف ال قاط ات الحساسة إزاء
ال ناخ على الص ود ف وجه
الصدمات واإلجهادات
ال وس ية والطو لة ا مد.

 :4تقو ة مؤسسات الحوك ة
الوطنية وال حلية لض ان تحسين
تقد م الخدمات ،وال سي ا ف
ال ناطق الت ص ب الوصول
إليها بحلول عام .2025

النشاط  :7بناة قدرة
المجتمعات المحلية على
الصمود عبر إنشاة األصول
اإلنتاجية وخلق فرص سبل
العيش المستدامة.

النشاط  :8االستثمار في قدرة
الحوكمة الوفنية من أجل األمن
الغذائي والتغذوي.

النشاط  :3دعم العملية الوفنية
لتسليم المسؤولية عن برنامج
الوجبات المدرسية إلى
المجتمعات المحلية والحكومة.

-12

النشاط  :9تمكين المجتمعات
المحلية من قيادة وامتالك حلول
األمن الغذائي والتغذية.

النشاط  :10تعزيز قدرة الحكومة
على مختلف األصعدة لالستعداد
للكوارث الطبيعية واالستجابة لها.

وبحلول سبتمبر/أيلول  ،2020كان البرنامج قد تمكن من تعبئة  90في المائة من التمويل الذي يحتاجه لتنفيذ الخطة االستراتيجية
القطرية –  88مليون دوالر أمريكي عقب تنقي رابع للميزانية – علما بأن نسبة  56في المائة من المجمون وردت من برنامج
ماكغفرن -دول الدولي لألغذية من أجل التعليم وتغذية األففال التابع للواليات المتحدة األمريكية.

استنتاجات التقييم
إلى أي مدى ستند الت وضع االستراتيج للبرنامج ودوره ومساه ته ال حددة إلى ا ولو ات القطر ة واحتياجات الناس فضال عن
نقاط قوة البرنامج؟

ا ه ية بالنسبة للسياسات ،والخطط ،واالستراتيجيات الوطنية
-13

ترتب الخطة االستراتيجية القطرية ،التي ُوضعت بالتشاور مع الحكومة ،عموما باألولويات الوفنية لجمهورية الو الديمقرافية
الشعبية من خالل المواةمة المناسبة مع السياسات واالستراتيجيات الوفنية الرئيسية مثل الخطة الخمسية الثامنة للتنمية
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االجتماعية واالقتصادية الوفنية ( ،)2020-2016والسياسة الوفنية لتشجيع الوجبات المدرسية ،واالستراتيجية الوفنية
للتغذية ،واالستراتيجية الوفنية للمساواة بين الجنسين .كما تتماشى الخطة االستراتيجية القطرية مع التزامات الحكومة بتحقيق
هدف التنمية المستدامة .2

تلبية احتياجات أكثر الناس وال جت ات ض فا
-14

استخدمت الخطة االستراتيجية القطرية مؤشرات الهشاشة المناسبة لتحديد أكثر الفئات ضعفا من أجل االستهداف في إفار كل
هدف استراتيجي .وبرهن البرنامج قدرة تغطيته الباهرة من خالل العمل في  22في المائة من مجمون القر في البلد على
امتداد  17من أصل  23مقافعة فقيرة تشكل أولوية للحكومة .ومع لو ،فإن غياب استراتيجية واضحة لتحديد األولويات
ومحدودية توافر البيانات المحدثة أثناة وضع الخطة االستراتيجية القطرية ربما أثر على قدرة البرنامج على الوصول دائما إلى
األشخاص األكثر ضعفا .كما واجه البرنامج تحديات في بلوغ بعض المجتمعات النائية وتحقيق توازن بين الوصول إلى المنافق
النائية وزيادة عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خالل استهداف أولئو الذين كان الوصول إليهم أيسر نسبيا.

التكيف
-15

نج البرنامج في تكييف تموضعه االستراتيجي لالستجابة لحاالت الطوار مثل الفيضانات التي حدثت في عامي 2018
و ،2019رغم أن االستجابة للطوار لم تكن من سمات التصميم األصلي للخطة االستراتيجية القطرية .وقدم العديد من النظراة
الوفنيين تعقيبات إيجابية على استجابات البرنامج للطوار  ،والتي تم االعتراف بها ،إلى جانب دعم االستعداد لحاالت الطوار
وتوزيع األغذية ،على أنها مزايا نسبية للبرنامج في البلد .كما أتاحت الخطة االستراتيجية القطرية للبرنامج أيضا االستجابة
بشكل مناسب لالحتياجات المتغيرة مثل الضغ المتزايد على األسر الضعيفة الناتج عن جائحة كوفيد .19-واستجاب البرنامج
من خالل تكييف عمله في مجال التغذية المدرسية في إفار النشاف  2والزراعة لدعم التغذية في إفار النشاف  6وزيادة عدد
المستفيدين من التحويالت القائمة على النقد في إفار النشاف .7

الشراكات
-16

توفر الخطة االستراتيجية القطرية نهجا موحدا ومتسقا من الناحية المفاهيمية لتحقيق القضاة على الجون عبر دعم شراكات
األمم المتحدة .وساهم التوافق القوي للخطة االستراتيجية القطرية مع األهداف العامة إلفار شراكة األمم المتحدة الخاص بالبلد
في عالقات العمل مع الوكاالت األخر التي تتخذ من روما مقرا لها وصندوق األمم المتحدة للسكان ،وأد إلى تحقيق التكامل
مع أنشطة منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بعض المحافظات .ولتعزيز االتساق بشكل أكبر ،انضم البرنامج وساعد
في إنشاة عدة أفرقة عاملة متعددة الشركاة.

ما هو مدى ونوعية مساه ات البرنامج ال حددة ف الحصائل االستراتيجية للخطط االستراتيجية القطر ة؟

تحقيق النواتج واإلسهام ف الحصائل
-17

يظهر التقييم العام لألداة عند التنفيذ (انظر الجدول  )2أن البرنامج قد أحرز تقدما وحقق نجاحا في تنفيذ برنامجه ،إال أن التنفيذ
الناج على مستو النواتج لم يقد دائما إلى تحقيق تقدم نحو الحصائل المتوقعة.
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(أ)

الجدول  :2ا داء ف تنفي النواتج وتحقيق الحصائل
الحصيلة االستراتيجية

التقدم نحو الحصيلة
االستراتيجية

التقدم نحو تنفي
النواتج

(ج)

(ب)

(نها ة عام )2019

()2019–2017

احت ال تحقيق حصيلة نها ة
الخطة االستراتيجية القطر ة
(د)
()2021

 1تمتع التالميذ في المنافق الريفية النائية بقدرة مسةةةةتدامة
على الحصول على الغذاة بحلول عام .2021

تقدم كبير

(ه)

تقدم كبير

سيقل إلى حد ما

 2تلبية معدالت التقزم في صةفوف األففال دون سةن الثانية
في المحةةافظةةات ات المسةةةةتويةةات العةةاليةةة من سةةةةوة
التغذية لألهداف الوفنية بحلول عام .2025

تقدم كبير

تقدم محدود

سيقل إلى حد ما

 3تعزيز قدرة األسر الضعيفة في المقافعات الحساسة إزاة
المنةاخ على الصةةةةمود في وجةه الصةةةةةدمةات واإلجهةادات
الموسمية والطويلة األمد.

تقدم كبير

تقدم محدود

سيقل إلى حد ما

 4تقوية مؤسةةةةسةةةةات الحوكمة الوفنية والمحلية لضةةةةمان
تحسةين تقديم الخدمات ،وال سةيما في المنافق التي يصةعب
الوصول إليها بحلول عام .2025

تقدم محدود جدا

تقدم محدود جدا

سيقل كثيرا نظرا لطبيعة االنخراف
(و)
والتقدم المحرز حتى اآلن

(أ) تُحدد مؤشرات النواتج في أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت) ويمكن تحميلها من هذه األداة من تقارير األساس والمتابعة المستهدفة والتي تم تحديدها
على أنها تقارير  .CM-R008وال تغطي النواتج المشار إليها في الجدول  2المستفيدين الذين تم الوصول إليهم والتحويالت الموزعة القائمة على النقد واألغذية
الموزعة التي كرت بشكل منفصل في تقارير التوزيع السنوية (الخطة االستراتيجية القطرية) .CM-R007
(ب) يعتمد تحليل مؤشرات النواتج على األنشطة المحددة المنفذة بدال من األنشطة المزمعة .وتستند مستويات التقدم المحرز إلى األداة مقارنة بأهداف نهاية العام للخطة
االستراتيجية القطرية :يشير مصطل "بعيد عن الهدف إلى حد ما" إلى اختالف أقل من  30في المائة بين الهدف والنتيجة الفعلية ويعني مصطل "بعيد عن الهدف
بشكل كبير" فرقا ال يقل عن  30في المائة.
(ا) تستمد بيانات األداة المتعلقة بالحصائل من بيانات رصد المكاتب القطرية في تقارير أداة كوميت لمؤشر الحصيلة ) (CM- R010bللسنوات  2017و2018
و.2019
(د) استنادا إلى مؤشرات التقدم التي توقع فريق التقييم التوصل إليها عوضا عن مؤشرات التغيير على مستو الحصيلة المستعملة في إفار رصد المكتب القطري.
(ه) استنادا إلى المؤشرات المتعلقة بالحصائل التعليمية التي تم رصدها من  2017إلى .2019
(و)

ال تعكس هذه النتيجة التقدم المحرز في أنشطة تعزيز القدرات في إفار الحصائل االستراتيجية األخر .

-18

وبموجب الحصيلة االستراتيجية  ،1نفذ البرنامج إلى حد كبير خططه السنوية .وتوجد أدلة مهمة على اآلثار اإليجابية للتغذية
المدرسية على مواظبة األففال في المدرسة ،وفي بعض الحاالت ،على قدرتهم على الدراسة .وانخفضت بين عامي 2017
و 2019معدالت االنقطان عن الدراسة في صفوف البنات بشكل أبطأ مقارنة مع معدالت االنقطان عن الدراسة في صفوف
األوالد ،وبحلول لعام  2019لم يتم بلوغ أهداف معدالت االنقطان عن الدراسة .وقد أظهرت المالحظات الميدانية أنه في حين
تمكنت بعض المدارس من ضمان توفير خمس وجبات في األسبون ،لم يتحقق هذا على المستو الشامل على النحو المنشود.

-19

وقدم البرنامج مساهمات كبيرة لتحسين مشهد السياسات والميزانية للبرنامج الوفني للوجبات المدرسية ،وهو ما يعكس التزام
الحكومة بالتغذية المدرسية .وينخرف البرنامج بشكل وثيق مع الحكومة لتعزيز األفر المؤسسية والقدرة على تسليم المسؤولية
عن البرنامج تدريجيا مع توفير أنشطة تعزيز القدرات والتنسيق للسلطات وآليات التنسيق واللجان على مستو

القر

والمقافعات والمحافظات.
-20

وأجر البرنامج ،في بداية تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،تقييما للقدرات المجتمعية لتقدير مد استعداد كل مجتمع مدرسي
لإلسهام في إدارة برنامج الوجبات المدرسية واستدامته وتحديد السبيل األمثل لتكييف الدعم .وكانت أنشطة التدريب لبناة
قدرات السلطات على مستو المجتمع والقر وآليات التنسيق واللجان تهدف لدعم برنامج الوجبات المدرسية إال أنه في بعض
الحاالت لم تكن كافية لبناة قدرات مستدامة.

-21

ويستند نمو ا تسليم المسؤولية إلى ملكية قوية لبرنامج الوجبات المدرسية على مستو المجتمع المحلي .وأظهرت الجهود
المبذولة لتعزيز الملكية المجتمعية نتائج مختلطة .وفي حين أبانت بعض المجتمعات بوضوح أن النمو ا ناج  ،واجه البعض
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اآلخر ارتفان معدل دوران الموظفين النظراة والمجتمعيين ومحدودية التمويل الحكومي وعدم تقديم الحوافز للسلطات على
مستو القرية .وقد شكلت هذه العوامل تحديات أمام جهود تعزيز القدرات وإدارة ورصد أنشطة ما بعد تسليم المسؤولية .كما
أنه لم يتم إعادة تقييم قدرات المجتمعات قبل تسليم المسؤولية مباشرة ،مما أسفر عن فهم محدود لمد استعدادها لتسلم المسؤولية.
وتؤدي التحديات التي تواجه عملية تسليم المسؤولية إلى تعريض الوصول المستدام لألففال في المنافق النائية إلى الغذاة
للخطر.
-22

وفي إفار الحصيلة االستراتيجية  ،2انخرف البرنامج مع الجهات الفاعلة الحكومية على عدة مستويات في أنشطة معالجة التقزم
في المحافظات التي ترتفع فيها مستويات سوة التغذية وفي األنشطة الفردية التي أسفرت عن نواتج إيجابية .وعلى الرغم من أن
شبكة أعمال تعزيز التغذية قد أُنشئت بنجاح في المراحل األولى من الخطة االستراتيجية القطرية ،إال أنها انخرفت في القليل
من األنشطة الالحقة .وحقق مشرون الزراعة من أجل التغذية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نتائج إيجابية على
المستو المجتمعي باإلضافة إلى وجود مؤشرات تبين أنه يسهم في معالجة سوة التغذية وانعدام األمن الغذائي.

-23

وأنشأ البرنامج عددا من المدارس التغذوية الناجحة للمزارعين مع مشاركة النساة فيها بنسبة عالية .ووصل البرنامج إلى
المجتمعات النائية عبر حمالت التوعية التغذوية وقدم أغذية مغذية متخصصة للحوامل والمرضعات من النساة والبنات ولألففال
دون سن الثانية .كما يساهم البرنامج في تطوير معايير تقوية األرز.

-24

وبينما أرست هذه األنشطة أسسا مهمة للعمل في المستقبل ،فإن النتائج الحالية ال تقدم صورة متسقة إلسهام البرنامج في الجهود
التي تقودها الحكومات لمعالجة سوة التغذية.

-25

وفي إفار الحصيلة االستراتيجية  ،3كانت هناك أنشطة أقل من المرجوة في السعي لتعزيز قدرة األسر الضعيفة في المقافعات
الحساسة إزاة المناخ على الصمود في وجه الصدمات واإلجهادات الموسمية والطويلة األمد .واستخدم البرنامج جزةا من تمويل
الحصيلة االستراتيجية  3لتقديم المساعدة في االستجابة الطارئة للفيضانات ،وكانت هناك أيضا أمثلة ناجحة ألنشطة المساعدة
الغذائية مقابل إنشاة األصول مثل خلق بنوك األرز ،التي لديها إمكانات جيدة لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

-26

وبدأ البرنامج ،بالشراكة مع الحكومة وبدعم من مجموعة اللوجستيات العالمية ،في تنفيذ مشرون االستعداد اللوجستي لدعم
عمليات االستعداد لحاالت الطوار الوفنية واالستجابة لها.

-27

وحددت الخطة االستراتيجية القطرية حصيلة استراتيجية  4فموحة تركز على تعزيز القدرات .ونج البرنامج في اقتناص
الفرص لتعزيز القدرات في مجاالت مثل االستعداد لحاالت الطوار  ،إال أن برمجة األنشطة بطرق كان يتوقع منها توجيه
وتسريع بناة القدرات بموجب الحصائل االستراتيجية األخر كانت محدودة .وأث ر غياب نهج شامل لتعزيز القدرة المؤسسية
على التقدم نحو تحقيق األهداف والحصائل االستراتيجية لخطة االستراتيجية القطرية.

ال ساواة بين الجنسين وا هداف الشاملة
-28

كان استهداف المستفيدين قائما بدرجة كبيرة على االحتياجات ومتسما بالتوازن بين الجنسين (انظر الجدول  .)3وقد بُذلت جهود
للوصول إلى مختلف الفئات العمرية والمجتمعات المتنوعة إثنيا إلدماا األشخاص وي اإلعاقة وتكييف التنفيذ للوصول بأمان
إلى المستفيدين .وأنشأ البرنامج آلية لتلقي تعقيبات المستفيدين في كل قرية من قر العمليات ،إال أن استخدام اآلليات تراجع
بشكل كبير بمرور الوقت.
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الجدول  : 3مج وع ال ستفيد ن ف إطار الخطة االستراتيجية القطر ة حسب نوع الجنس2019-2017 ،
السنة

2017

2019

2018

ا عداد ال قررة

ا عداد الف لية

ا عداد ال قررة

ا عداد الف لية

ا عداد ال قررة

ا عداد الف لية

النساة والبنات

102 771

287 414

120 788

330 472

114 895

118 925

الرجال واألوالد

96 229

223 998

120 838

339 857

115 630

118 841

ال ج وع

199 000

511 412

241 626

670 329

230 525

237 766

52

56

50

49

50

50

نسبة النساء والبنات من مج وع ال ستفيد ن

المصدر :تقارير البرنامج القطرية السنوية بشأن الخطة االستراتيجية القطرية للسنوات  2017و 2018و.2019

-29

وفي الوقت الذي شهد فيه تنفيذ خطة العمل الجنسانية التي ُوضعت لتوجيه تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية تبافؤا لفترة من
الزمن ،تم تعميم االعتبارات الجنسانية بشكل عام في تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،واتخذ البرنامج خطوات فعالة لتحسين
التكافؤ بين الجنسين تدريجيا في التوظيف.

-30

واتخذ البرنامج أيضا عدة تدابير للنظر في الشواغل البيئية ،من قبيل فحل المخافر البيئية إلنشاة األصول وخط تنمية القر
وتدريب الموظفين على الضمانات البيئية واالجتماعية.

االستدامة
-31

ساهم البرنامج في سبعة تشريعات ستدعم استدامة برنامج الوجبات المدرسية وأحرز تقدما جيدا في تسليم المسؤولية عن
البرنامج .ففي سنتي  2019و ،2020سُلمت  515مدرسة إلى الحكومة وكان من المقرر تسليم  924مدرسة في يونيو/حزيران
.2021

-32

()5

وتُعد الملكية المجتمعية عنصرا حيويا لتسليم المسؤولية على نحو مستدام .وإدراكا منه للتحديات المستمرة التي تواجه عملية
تسليم المسؤولية – مثل غياب الوضوح في العملية ،وقيود التمويل الحكومي ونقل القدرات على المستو المحلي – يقدم
البرنامج اآلن الدعم التقني بعد تسليم المسؤولية لبرامج التغذية المدرسية والمتابعة المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الملكية
المجتمعية عند الحاجة.

الروابط بين ال ل اإلنسان واإلن ائ
-33

تبين الخطة االستراتيجية القطرية بوضوح وجود صلة بين العمل اإلنساني واإلنمائي في إفار الحصيلة االستراتيجية  ،3إال أن
أوجه النقل والتأخيرات في التمويل أعاقت األنشطة الرابطة بين هذين العملين .ورغم أن غياب حصيلة ومجال تركيز مرتبطين
بالطوار في الخطة االستراتيجية القطرية قد حد من قدرة البرنامج على إنشاة رواب استراتيجية بين االستجابة لحاالت
الطوار والعمل اإلنمائي ،فإنه تمكن من تطوير بعض الرواب المبتكرة مثل حملة لتعزيز استخدام التحويالت القائمة على النقد
لدعم التنون الغذائي والتغذية.

إلى أي حد استخدم البرنامج موارده بكفاءة ف اإلسهام ف النواتج والحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة؟

توقيت التنفي والتغطية
-34

وجد التقييم أن تنفيذ األنشطة جاة عموما في الوقت المناسب وأن كفاةة تسليم األغذية قد تحسنت على مدار الخطة االستراتيجية
القطرية (انظر الشكل .)2

(  )5بما أن يونيو/حزيران  2021كان خارا الفترة التي تم تقييمها ،لم يتأكد فريق التقييم من مد اكتمال التسليم المزمع إلى  924مدرسة.
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الشكل  :2تسليم ا

ة لل دارس ف إطار أنشطة التغ ة ال درسية ،حسب الشهر (بالطن ال تري)

المصدر :المكتب القطري للبرنامج2020 ،

-35

وفي حين وصل البرنامج لحوالي  74في المائة من المدارس في المحافظات المستهدفة ،بقي مستو الهشاشة وبُعد مسافة
المدارس التي لم يتم الوصول إليها غير واضحين .وتم في إفار الحصيلتين االستراتيجيتين  2و 3استهداف األنشطة جغرافيا
بشكل مناسب وفقا لمكامن الضعف التي تهدف لمعالجتها.

كفاءة التكاليف وف اليتها
-36

لم تتوفر بيانات كافية إلجراة تحليل شامل لكفاةة تكاليف المساعدة التي قدمها البرنامج .ومع لو ،يشير تحليل البيانات المتوفرة
إلى أن كفاةة تكاليف األنشطة قد تحسنت على مدار الخطة االستراتيجية القطرية .فعلى سبيل المثال ،تراجعت كثيرا تكاليف
توزيع األغذية المدرسية بين عامي  2017و.2020

-37

وأجر البرنامج عدة تقييمات وأنشطة تهدف إلى إظهار وعيه بالحاجة إلى فعالية التكاليف في تصميم البرامج .وهذا يشمل
تحليل نسبة التكاليف إلى الفوائد لبرنامج الوجبات المدرسية وتنفيذ برنامج المشتريات الهادف لتحسين فعالية تكاليف المساعدة
الغذائية عبر المشتريات المحلية واإلقليمية .ومع لو لم يكن هناك أي وجود ألدلة واضحة تشير إلى أن هذا الوعي قد ترجم إلى
تحليل منهجي لبدائل أكثر كفاةة من ناحية التكاليف.

التوظيف
-38

في ضوة التحول من المساعدة الغذائية المباشرة إلى تعزيز القدرات الوفنية ،أجر البرنامج استعراضا للقوة العاملة توصل
إلى ضرورة إلغاة بعض الوظائف تدريجيا أو تغييرها .وفي الوقت نفسه ،كان هناك أيضا تحرك صوب تعيين موظفين وفنيين
في المكتب .وقد قاد هذا إلى تعزيز قدرات الموظفين الوفنيين ،في حين ظلت وظائف مثل أخصائيي التغذية أو الشؤون الجنسانية
شاغرة لبعض الوقت.
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ما ه ال وامل الت تفسر أداء البرنامج وإلى أي مدى استطاع البرنامج تحقيق التحول االستراتيج ال نتظر ب وجب الخطة
االستراتيجية القطر ة؟

استخدام ا دلة القائ ة
-39

استخدم البرنامج على نطاق واسع مجموعة متنوعة من التحليالت القائمة لوضع الخطة االستراتيجية القطرية معتمدا في الغالب
على اإلحصاةات الحكومية الرسمية وبيانات التعداد وتحليالت البنو الدولي واليونيسف بشأن الفقر والتغذية وعلى استعراض
استراتيجي لألمن الغذائي والتغذوي أُنجز بتكليف منه.

ت بئة ال وارد
-40

حشد البرنامج نسبة عالية جدا من األموال المطلوبة في الخطة القائمة على االحتياجات (انظر الشكل  .)3ومع لو ،يخفي حجم
الموارد المتاحة في نهاية كل عام نقل تمويل بعض األنشطة مثل تعزيز القدرات بموجب الحصيلتين االستراتيجيتين  2و4
والتأخيرات الطويلة في تلقي األموال .وباإلضافة إلى لو ،ورغم أن الكثير من التمويالت كانت متوقعة إال أنها لم تكن مرنة،
على اعتبار أن الموارد ،خاصة تمويل برنامج ماكغفرن-دول للتغذية المدرسية ،تنحو إلى أن تكون اعتمادات مالية متعددة
السنوات مخصصة لحصائل وأنشطة استراتيجية محددة .وعالوة على لو ،فقد كان مصدر جزة كبير من التمويل المستلم يأتي
من خالل استمرار تدفقات التمويل التي تم إنشاؤها قبل فترة الخطة االستراتيجية القطرية.

الشكل  :3الخطة القائ ة على االحتياجات وال وارد ال تاحة (مليون دوالر أمر ك )

المصادر :البرنامج  .لمحات عامة عن نتائج وموارد الخطة االستراتيجية القطرية للسنوات  2017و 2018و 2019و.2020
تتكون الموارد المتاحة من التخصيل السنوي للمساهمات باإلضافة إلى الرصيد غير المنفق للمساهمات المخصصة التي نُقلت من السنوات السابقة والدفعات
المقدمة والموارد األخر للسنة الحالية.

الشراكات
-41

أعاد تحول الخطة االستراتيجية القطرية نحو رفع المساعدة التقنية تعديل وضع شراكات البرنامج مع أصحاب المصلحة
الحكوميين ومكن من إقامة شراكات أقو على جميع المستويات .ويتض

لو بشكل خاص في األنشطة التي تضمنت وضع

التشريعات والسياسات الوفنية بشأن التغذية المدرسية أو التي تدعم استراتيجية تسليم المسؤولية.
-42

ولد البرنامج شراكات عمل مع وكاالت األمم المتحدة خاصة منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية .وكان النهج االستراتيجي الذي يتبعه البرنامج في الشراكات محدودا .فبعض شركاة التنمية ليسوا واثقين تماما من
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قدرة البرنامج الحالية على العمل بفعالية في البرمجة اإلنمائية .وفي حين واجه البرنامج بعض الصعوبات في إقامة شراكات
مع المنظمات غير الحكومية بسبب العمليات المطولة ومن بينها الترخيل اإلداري ،فإنه عقد شراكات قوية ومفيدة مع عدد
صغير من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

مرونة الخطة االستراتيجية القطر ة
-43

أد التحول نحو الخطة االستراتيجية القطرية إلى زيادة مرونة البرنامج وقدرته على العمل في جمهورية الو الديمقرافية
الشعبية .وتجلى لو بطرق مختلفة ،كاستجابة البرنامج مثال لحاالت الطوار الناجمة عن الفيضانات عبر توسيع نطاق األنشطة
بموجب الحصيلتين االستراتيجيتين  1و 3وتعديله لألنشطة بموجب الحصيلة االستراتيجية  1لمراعاة تأثير األحوال الجوية
المتقلبة .واستخدم البرنامج شراكاته الحالية ووجوده الميداني الكبير لتعزيز استجابته لجائحة كوفيد 19-وأظهر بعض القدرة
على التكيف في البرمجة الجارية لمراعاة القيود المتعلقة بكوفيد .19-وتظل إمكانات الخطة االستراتيجية القطرية على تسهيل
قدر أكبر من المرونة في تحديد معالم األنشطة وحجم الحصائل غير واضحة بالنظر إلى استمرار هيمنة الجهات المانحة على
تخصيل التمويل ألنشطة محددة.

االستنتاجات
-44

تتناسب الخطة االستراتيجية القطرية وحصائلها االستراتيجية عموما مع البيئة التشغيلية وتتماشى مع توجه حكومة جمهورية
صممت الخطة االستراتيجية القطرية
الو الديمقرافية الشعبية .ونظرا لكونها تمثل تحوال هاما ومناسبا في عمليات البرنامجُ ،
باعتبارها نهجا مالئما لدعم الحكومة في تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للبلد ،وهو ما كانت عليه بالفعل .وعزز التحول
باتجاه زيادة المساعدة التقنية الشراكات الحكومية وجعل البرنامج في وضع يسم له بمزيد من االنخراف في وضع التشريعات
والسياسات الوفنية االستراتيجية.

-45

ومكنت الخطة االستراتيجية القطرية للبرنامج من تكييف عملياته واالستجابة لطلبات الحكومة بشأن الحصول على الدعم في
االستجابة للفيضانات وجائحة كوفيد .19-وكان من شأن إدراا دعم االستجابة للطوار ضمن الخطة االستراتيجية القطرية
وميزانية الحافظة أن يسم للبرنامج برب عمله اإلنساني واإلنمائي على نحو أفضل.

-46

وكانت أهداف ونُهج ال خطة االستراتيجية القطرية متوائمة مع أهداف ونهج منظمات األمم المتحدة والجهات اإلنمائية الفاعلة
األخر في البلد .وبينما أسفرت السمات المشتركة والميزة النسبية للبرنامج عن إقامة بعض الشراكات ،فإنها لم تكن استراتيجية
بطبيعتها.

-47

ويحظى البرنامج بتقدير شركاة التنمية في البلد على قوته التقليدية وانتشاره الواسع .كما ينال المكتب القطري ،الذي يستفيد جيدا
من عالقاته المتينة مع الحكومة وخبرته في التخزين والدعم اللوجستي وتعزيز القدرات ات الصلة ،التقدير باعتباره شريكا
موثوقا به في المساعدة اإلنسانية .وفي الوقت نفسه ،يُشجع البرنامج على إظهار قدرته بشكل أكبر لالنخراف مع الشركاة في
أعمال التنمية الفعالة.

-48

وستكون المفاضلة المحتملة بين تركيز جهود البرنامج للوصول إلى أكثر الناس ضعفا في المنافق التي يصعب الوصول إليها
مقابل زيادة عدد المستفيدين إلى الحد األقصى موضوعا هاما للمناقشة أثناة وضع الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة.

-49

وأُحرز تقدم كبير في معالجة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي في صفوف أففال المدارس في المنافق النائية .وقد حسن
برنامج الوجبات المدرسية الذي نُفذ في جميع أنحاة البلد آفاق األمن الغذائي لعدد كبير من أففال المدارس في مرحلة ما قبل
الدراسة االبتدائية والمرحلة االبتدائية .وبينما يسر دعم البرنامج على مستو السياسات تحقيق درجة كبيرة من النجاح في تسليم
المسؤولية عن برنامج الوجبات المدرسية ،فإن البرنامج بحاجة إلى معالجة القيود التي تتحد استدامة لو البرنامج.
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وأ ُدخلت تحسينات على اإلنتاا الزراعي والتغذية األسرية وتم تنويعهما في المجتمعات المحلية التي تعاني مستويات عالية من
سوة التغذية عبر مشرون الزراعة من أجل التغذية .وأثبتت مدارس تغذية المزارعين أيضا أنها مسار ناج الكتساب المعارف
حول الزراعة والتغذية ،مع ظهور عالمات مبكرة لتحسين الحالة التغذوية لألففال دون سن الثانية .ويعد تعزيز إسهام البرنامج
في الجهود األوسع نطاقا بقيادة الحكومة من أجل معالجة نقل التغذية عبر العمل المؤسسي والمتعلق بالسياسات مهمة معقدة.
ويتطلب لو أن يوض البرنامج بشكل متسق المجاالت التي يحرز فيها تقدما ويمارس فيها نفو ه وأن يدعمها من خالل إقامة
شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة الدولية األخر .

-51

ولم يدرك البرنامج بعد النهج الشامل للصمود الالزم لنجاح الخطة االستراتيجية القطرية .وبالنظر لجائحة كوفيد 19-والتحديات
المرتبطة بالمناخ التي أعاقت نجاح بعض أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية ،فإن من المهم وجود نهج شامل لتعميم القدرة
على الصمود في مختلف الحصائل االستراتيجية.

-52

وكان تصميم الخطة االستراتيجية القطرية بإدراا حصيلة استراتيجية محددة لالنخراف في تعزيز مؤسسات الحوكمة الوفنية
والمحلية من أجل ضمان تحسين تقديم الخدمات ،وخاصة في المنافق التي يصعب الوصول إليها ،مناسبا رغم أن النتائج كانت
محدودة حتى اآلن .وبينما تعامل البرنامج مع تعزيز القدرات باعتبارها قضية شاملة ،كانت هناك حاجة إلى مزيد من التمحيل
حول الطريقة التي ستجعل المستويات الثالثة المترابطة لتعزيز القدرات القطرية – الوفنية والمجتمعية والقروية – تسهم في
تحسين تقديم الخدمات في المنافق التي يصعب الوصول إليها .وقد أدت القيود التي واجهت إفار الرصد في البرنامج إلى إعاقة
فهم الفعالية واالستدامة واالستهداف.

-53

و جر تعميم االعتبارات الجنسانية على نطاق واسع وإدراجها في تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية .ورغم تحديات التوظيف،
زاد البرنامج التكافؤ بين الجنسين ،ورفع عدد الموظفات ،وانخرف مع المجموعات الجنسانية المحدودة المتاحة محليا ،وأحرز
تقدما في تتبع الحصائل الجنسانية وحسن المساواة بين الجنسين في صنع القرار.

-54

وكانت الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقرافية الشعبية من الخط األولى التي وضعها البرنامج .وكان من
الممكن أن يستفيد تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية باعتبارها استراتيجية من إجراة تحليل عميق للقدرة الداخلية والخارجية
المتاحة لتنفيذها ومن ثم المشاركة في التحول نحو انخراف أكثر استراتيجية في البلد.

-55

وأد تخصيل المانحين الكبير للمساهمات إلى الحد من مرونة البرنامج في توزيع األموال بين الحصائل االستراتيجية للخطة
االستراتيجية القطرية .وبما أن إعداد الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة يأخذ في االعتبار التقدم المحرز ويعيد صياغة نهج
البرنامج ،فسيتعين على البرنامج وضع استراتيجية للتمويل وإلقامة شراكات جديدة تدعم تحديد معالم الخطة وتنفيذها بنحو
فعال.
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التوصيات
التوصيات

1

حتاج البرنامج إلى ت يق استخدامه لألدلة ال حدثة الت تدعم تحد د نطاق ومجال تركيز واق يين وتنفي ه ا ف إطار الخطة
االستراتيجية القطر ة للفترة .2025-2021
 1-1وضع نظرية تغيير توض وترسم مسارات واضحة بدةا باألنشطة ومرورا بالنواتج ووصوال إلى الحصائل الوسيطة
والحصائل االستراتيجية .وهذا يستلزم ما يلي:

نوع التوصية

استراتيجية

مكاتب وش ب
البرنامج ال سؤولة
المكتب القطري
بدعم من المكتب
اإلقليمي

 )1إعداد تحليل للوضع يوض العوامل التي تيسر أو تعيق تحقيق الحصائل االستراتيجية القائمة؛
 )2توخيا لوضوح تصميم الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة وضمان تعديل أنشطتها بشكل مناسب ،يتعين تحديث
المباد التوجيهية للبرنامج بشأن االستهداف ،وتوضي عملية تحديد األولوية للمؤشرات المستخدمة لتحديد
األشخاص األكثر ضعفا واالستفادة من نتائج المعلومات األولية والثانوية الحديثة؛
 )3وضع خطة إل عطاة األولوية للوصول إلى األشخاص األكثر ضعفا أو زيادة عدد المستفيدين الذين يتم الوصول
إليهم؛
 )4تحليل الفجوات التي تتخلل السياسات بغرض التعمق في فهم اآلليات التي تدعم أو تعرقل تمويل برنامج الوجبات
المدرسية والتمويل الذي تستطيع الحكومة توفيره للبرنامج؛
 )5تحليل القدرة المؤسسية للحكومة على المستويات الوفنية والمجتمعية والقروية إلدارة ورصد برنامج الوجبات
المدرسية بشكل مستقل؛
 )6تحديد أوجه التآزر الداخلية والخارجية بين برامج البرنامج وشركاة التنمية.
 2-1تصميم تدخالت مكيفة ودمجها الستهداف الفئات السكانية األكثر ضعفا ،بما في لو النساة والرجال والبنات واألوالد من
المجموعات العرقية واألشخاص الذين يعيشون في المنافق الريفية النائية.
 3-1أ ثناة تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة ،استعراض التوظيف بشكل دوري (عدد الموظفين ومهاراتهم) والتمويل
مقابل االحتياجات المحددة بموجب التوصية  1-1والتحديات التي تتكشف.
 4-1على المستو المؤسسي ،يتعين صقل إفار النتائج المؤسسية .وعلى المستو القطري يتعين تعزيز أفر الرصد والتقييم
المتعلقة بالخطة االستراتيجية القطرية من أجل وضع نظم تولد وتستخدم المعلومات واألدلة بما يتجاوز مستو النواتج ،ورصد
نتائج أنشطة تعزيز القدرات وتقديم بيانات مصنفة ،بما فيها حسب األصل العرقي.

 1-4شعبة التخطي
واألداة المؤسسيين

ا ولو ة

عالية

ال وعد
النهائ
لإلنجاز
2021
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التوصيات

2

االنخراط بشكل استراتيج مع الشركاء بهدف دمج الشراكات بشكل أفضل ف البرمجة وت ز ز ت بئة ال وارد.

نوع التوصية

استراتيجية

تشمل اإلجراةات الالزمة لتحقيق لو:
 1-2تحديد ورسم خرائ للشراكات القائمة والمحتملة ومواضعها فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية لمنظومة األمم المتحدة
اإلنمائية وحصائل البرنامج.

مكاتب وش ب
البرنامج ال سؤولة
المكتب القطري
بدعم من المكتب
اإلقليمي

ا ولو ة

عالية

ال وعد
النهائ
لإلنجاز
2022-2021

 2-2بذل جهود لتوسيع البرمجة المشتركة بشكل استراتيجي مع وكاالت األمم المتحدة األخر  ،خاصة منظمة األغذية
والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف.
 3-2تبسي عملية إقامة الشراكات و/أو و ضع اتفاقات فويلة األمد مع منظمات مختارة تسهل العمل االستراتيجي.
 4-2عقد اجتمان سنوي مع المنظمات غير الحكومية الدولية الشريكة والجمعيات غير الربحية بغرض تبادل المعلومات
والخبرات.
 5-2وضع اللمسات األخيرة على استراتيجية جمع األموال ،بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة ،مع التركيز
على اآلتي:
 )1تنويع مصادر التمويل؛
 )2مواصلة دعوة المانحين إلى تقديم تمويل مرن ومتعدد السنوات؛
 )3تعبئة الموارد لألنشطة التي تعاني من نقل الموارد في مجال تعزيز القدرة على الصمود وتقديم المساعدة التقنية
وتعزيز القدرات الوفنية.
3

وضع نهج لل كتب القطري ودمجه بغية ت ز ز القدرة على الص ود واالست داد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.

استراتيجية

 1-3دمج االستعداد لحاالت الطوار واالستجابة لها في الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة وإرساة الرواب بين العمل
اإلنساني واإلنمائي.

المكتب القطري
بدعم من المكتب
اإلقليمي

متوسطة

2021

 2-3االستناد إلى العالقات الجيدة مع الشركاة لدعم تعميم أنشطة تعزيز القدرة على الصمود من أجل اعتماد أنشطة منيعة إزاة
المناخ بموجب الحصيلتين االستراتيجيتين  1و.2
4

ت ز ز قدرة موظف البرنامج على تص يم أنشطة ت ز ز القدرات القطر ة وتنفي ها.
 1-4مواصلة رفع نسبة الموظفين الوفنيين في المكتب القطري عن فريق زيادة مؤقتة في االستعانة باالستشاريين لفترات
قصيرة ليعملوا بجانب الموظفين الوفنيين من أجل بناة القدرات الداخلية في المجال الرئيسي لتعزيز القدرات القطرية.

تشغيلية

 1-4و 2-4المكتب
القطري بدعم من
المكتب اإلقليمي
والمقر

متوسطة

2025-2021
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نوع التوصية

التوصيات

مكاتب وش ب
البرنامج ال سؤولة

ا ولو ة

ال وعد
النهائ
لإلنجاز

 2-4كعامل تغيير فيما يتعلق بنظم المؤسسات الحكومية ،مضاعفة الجهود لتعيين موظفين وي خبرة تقنية مختلطة ومهارات
مؤثرة في المجاالت ات األولوية المحددة من خالل تحليل الفجوات المشار إليها في التوصية  .3-1وعلى المستو
المؤسسي ،استعراض كفاةة أدوات البرنامج الحالية لتقييم الفجوات في القدرات .واستنادا إلى االستعراض ،صقل مجموعة
من األدوات لتقييم تعزيز القدرات القطرية.
 3-4على المستو المؤسسي ،إعداد برنامج لتنمية المهارات من أجل بناة قدرات موظفي المكاتب القطرية المشاركين في
أنشطة تعزيز القدرات.

5

إعادة تقييم وت ز ز نهج البرنامج لدعم استراتيجية الحكومة لتول ال سؤولية عن برنامج الوجبات ال درسية.
 1-5إجراة استقصاة متعمق لبرنامج الوجبات المدرسية في المدارس حيث تم بالفعل تسليم المسؤولية عن البرنامج إلى
الحكومة.
 2-5إجراة سلسلة ممنهجة ومهيكلة من حلقات العمل لتقاسم الدروس المستفادة مع الحكومة المركزية والسلطات المحلية بغية
تسهيل إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه إنجاح تسليم المسؤولية عن برنامج الوجبات المدرسية إلى الحكومة.
 3-5وضع خطة انتقالية فويلة األمد بالتعاون مع الحكومة تضمن استدامة برنامج الوجبات المدرسية .واعتمادا على إفار
تعزيز القدرات القطرية للبرنامج والعمل من خالل النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم ( ،)SABERعلى أن
تعالج الخطة بشكل منهجي الفجوات الموجودة في خمسة مسارات للسياسات:
−

مسار السياسات  -1إفار السياسات :بناة على تحليل السياسات للصحة المدرسية والتغذية الذي أجراه المكتب
القطري عام  ،2020يتعين دعم انخراف أصحاب المصلحة الوفنيين في وضع خطة عمل لتحسين إفار
السياسات المطلوبة الستدامة برنامج الوجبات المدرسية.

−

مسار السياسات  -2الميزانية والتمويل :إجراة تحليل لدعم الميزانية المطلوب الستدامة برنامج الوجبات
المدرسية بعد التسليم.

−

مسار السياسات  -3القدرة المؤسسية والتنسيق :استنادا إلى تقييم القدرات المؤسسية (التوصية  ،)1يتعين وضع
نهج لتعزيز القدرة المؤسسية على المستو المركزي وعلى مستو المدارس (بما في لو عن فريق إعداد
توجيهات وعمليات و موارد بشرية لالستمرار في دعم المدارس بعد تسليم المسؤولية عن البرنامج عند
الضرورة).

−

مسار السياسات  -4تنفيذ البرنامج (التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم) :لدعم تسليم المسؤولية على برنامج
الوجبات المدرسية على مستو المدرسة ،يتعين تصميم عملية لتسليم المسؤولية بنحو تدريجي تستخدم تصنيف

 3-4دائرة المساعدة
التقنية وتعزيز
القدرات القطرية
تشغيلية

المكتب القطري
بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر

عالية

2021
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نوع التوصية

التوصيات

مكاتب وش ب
البرنامج ال سؤولة

ا ولو ة

ال وعد
النهائ
لإلنجاز

المدارس باعتباره مؤشرا على استعدادها لتسلم المسؤولية وإقامة رواب بين أنشطة األمن الغذائي والتغذية
وأنشطة التخفيف من حدة الفقر بالنسبة للمجتمعات المحلية التي تفتقر إلى الموارد للمساهمة باألغذية في البرنامج
وإعداد توجيهات مهيكلة (وإضفاة الطابع المؤسسي عليها ضمن النظم واألفر الوفنية) بخصوص عملية تسليم
المسؤولية وإبالغ السلطات والمجتمعات المحلية بها في المراحل األولى من العملية.
−

مسار السياسات  -5دور أصحاب المصلحة غير الحكوميين (بما في لو المجتمعات المحلية) ومشاركتهم :إعداد
نهج لبناة القدرات المتعلقة بالملكية المجتمعية لبرنامج الوجبات المدرسية (وإضفاة الطابع المؤسسي عليه ضمن
النظم واألفر الوفنية).
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