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تقارير التقييم
للنظر

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

تقر ر موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطر ة ل وزامبيق ()2021-2017
موجز تنفي ي
أُجري تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق في الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون األول  .2021وهو يهدف إلى
تقييم الوضع االستراتيجي للبرنامج ،ومساهمته في تحقيق الحصائل ،وكفاءته في التنفيذ ،والعوامل التي توضح األداء .وقد اتبع التقييم
نهجا مختلطا يستند إلى نظرية مصمما لخدمة الغرض المزدوج المتمثل في المساءلة والتعلم وبهدف إرشاد إعداد خطة استراتيجية قطرية
جديدة.
وتعتبر موزامبيق بلدا منخفض الدخل لديه عجز غذائي ويعاني بشدة من انعدام األمن الغذائي ويتأثر بقوة بتغير المناخ .وتحتل موزامبيق
المرتبة األخيرة تقريبا في مؤشر التنمية البشرية ،مع معامل جيني يبلغ  ،0.54فهي واحدة من أفقر البلدان وأكثرها انعداما للمساواة في
العالم .ويؤثر الفقر على النساء أكثر من الرجال ،وهناك عالقة مباشرة بين اإلعاقة والفقر .وقد أدت جائحة مرض فيروس كورونا
( 2019كوفيد )19-إلى تفاقم التحديات التي تواجه البالد وألقت عبئا إضافيا على كاهل النساء والبنات ،متسببة في ضغوط اقتصادية
وفقدان لسبل العيش وصعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية واالجتماعية وخدمات الحماية.
وقد ركزت الخطة االستراتيجية القطرية للفترة من عام  2017إلى عام  2021على تعزيز القدرة الوطنية على االستعداد للكوارث
واالستجابة لها وسعت إلى معالجة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،مع الحفاظ في الوقت نفسه على الدور الريادي
للبرنامج في المساعدة اإلنسانية المباشرة .ونُفذت الخطة خالل فترة عصيبة شهدت كوارث طبيعية وعنفا متجددا ومتصاعدا من جانب
جماعات مسلحة غير حكومية ،باإلضافة إلى الجائحة.
وعموما ،اتسمت استجابة البرنامج لحاالت الطوارئ بالفعالية والكفاءة ،وأكدت ما لديه من ميزة نسبية وموقع استراتيجي كجهة فاعلة
رئيسية وموثوقة في العمل اإلنساني .وبالنظر إلى قيود التمويل وتعقد الحالة التي واجهها في موزامبيق ،فقد قدم أيضا مساهمات مهمة
في بناء القدرة على الصمود ،وبقدر محدود ،في تعزيز المؤسسات الوطنية والمحلية .على أن النهج االنعزالي في التنفيذ حال دون
استخدام تدخالت على قدر أكبر من التكامل الذي كان يمكن أن يعزز التماسك والكفاءة والفعالية عبر الترابط الثالثي.

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 .ويُرجى توجيه أية
استفسارات بهذا الشأن إلى مديرة التقييم في البرنامج.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة A. Cook
مديرة التقييم
هاتف066513-2030 :

السيد S. Lenci
كبير موظفي التقييم
هاتف066513-4357 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وفي حين أن نية التحول من التسليم إلى التمكين في موزامبيق كانت هامة ومتوافقة مع األولويات الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام
 ،2030طغت األزمات اإلنسانية إلى حد ما على تركيز الخطة االستراتيجية القطرية على تعزيز قدرات البلد وتطلبت إعادة ترتيب
أولويات األنشطة.
وفيما يتعلق باألولويات الشاملة ،حظيت المساواة بين الجنسين باهتمام كبير في التنفيذ ،وكذلك إدارة العالقات مع المستفيدين .غير أن
هناك مجاال للتحسين في مجاالت مثل الحماية واإلعاقة .ولم يبرز تغير المناخ في تصميم الخطة ولكنه عولج جيدا أثناء التنفيذ.
وكانت االستجابات المشتركة إلعصارى إيداي وكينيث ولجائحة فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-ناجحة للغاية .على أن هناك حاجة
إلى مزيد من االتساق والتآزر مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،وال سيما في مجالي التكيف مع تغير المناخ وتوفير
الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
وقد تأثر أداء البرنامج بعدة عوامل .ولم يكن التمويل ،بما في ذلك التمويل الذي يمكن التنبؤ به والمرن ،كافيا؛ ولم تكن مهارات موظفي
المكتب القطري مالئمة لألدوار التي كان البرنامج يعتزم أداءها؛ وكانت نُظم الرصد واإلبالغ غير كافية؛ وكانت هناك حاجة إلى
شراكات أقوى داخل منظومة األمم المتحدة وكذلك مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني .كما أثر تبدّل الموظفين الحكوميين على
فعالية مبادرات تعزيز القدرات واستدامتها.
وقدم التقييم خمس توصيات .وتتعلق التوصيتان األولى والثانية بالتركيز االستراتيجي لعمل البرنامج في موزامبيق .وتتعلق التوصية
الثالثة بالشراكات وتتعلق التوصية الرابعة بمختلف أبعاد جاهزية المنظمة (قدرات الموارد البشرية ،وآليات اإلدارة والتنسيق ،وإطار
الرصد ،ونظم البيانات ،والتقييم) ،وأما التوصية الخامسة فتتعلق بجمع األموال.

مشروع القرار



يحيط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ()WFP/EB.A/2022/7-B( )2021-2017
ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2022/7-B/Add.1ويشجع على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير،
مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.



هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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ال قدمة
س ات التقييم
-1

تشكل تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية األداة األساسية للمساءلة والتعلم وفقا لتوقعات المجلس التنفيذي للبرنامج وإدارة
البرنامج .وهي توفر أدلة على الوضع االستراتيجي للبرنامج وما يحققه من نتائج لتوجيه تصميم الجيل القادم من الخطط
االستراتيجية القطرية ،وربما للمساهمة في تصميم أطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

-2

وقد أُجري تقييم الخطة االستراتيجية القطرية في موزامبيق للفترة  2021-2017بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون األول
 .2021وهو يغطى أنشطة البرنامج بين عام  2016وأغسطس/آب  ،2021ويقيم جودة عملية التصميم والتقدم المحرز نحو
التغييرات االستراتيجية ال ُمدخلة في الخطة .والمستخدمون الرئيسيون للتقييم هم المكتب القطري للبرنامج وأصحاب المصلحة
الداخليون والخارجيون ،بما في ذلك المستفيدون.
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واعتمد التقييم نهجا مختلطا قائما على النظرية ،يعتمد على بيانات الرصد واستعراض الكتابات ذات الصلة ،وإجراء مقابالت
شبه منظمة ،وتنظيم مجموعات تركيز مع المستفيدين ،وإجراء استقصاء عبر اإلنترنت .وروعيت االعتبارات الجنسانية طوال
العملية .وبسبب جائحة مرض فيروس كورونا  ( 2019كوفيد ،)19-أجري تقييم مختلط .وهكذا ،أجريت مرحلة البداية عن بُعد
بشكل كامل ،في حين أن جمع البيانات كان مزيجا من مقابالت عن بعد وبعثة ميدانية إلى داخل البلد .ونوقشت النتائج
واالستنتاجات والتوصيات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين خالل حلقتي عمل عبر اإلنترنت في سبتمبر/أيلول
وأكتوبر/تشرين األول .2021

السياق
-4

تغطي موزامبيق مساحة  800 000كيلومتر مربع تقريبا ،وهي موطن لما يقدر بنحو  33.2مليون شخص .ويبلغ معدل نموها
()1

السكاني السنوي  2.9في المائة ،وغالبية سكانها من الشباب ،ويشكل األطفال دون سن  14عاما  43.8في المائة.
-5

وموزامبيق بلد منخفض الدخل يعاني من العجز غذائي )2(،وهو يتأثر بشدة بتغير المناخ )3(.وتحتل موزامبيق المرتبة  181من
()4

أصل  189دولة في مؤشر التنمية البشرية

( )5

ويبلغ معامل جيني الخاص بها ،0.54

وهي واحدة من أفقر البلدان وأكثرها
()6

انعداما للمساواة في العالم .ويؤثر الفقر على النساء أكثر من تأثيره على الرجال ،وهناك عالقة مباشرة بين اإلعاقة والفقر.
-6

وقد ظل سوء التغذية المزمن لدى األطفال دون تغير نسبيا على مدار الخمسة عشر عاما الماضية وال يزال يمثل تحديا أساسيا،
()7

فهو يؤثر على  43في المائة من األطفال دون سن الخامسة.
-7

()8

وتشكل الزراعة  24.9في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ويعمل فيها  74.6في المائة من سكان البالد؛ ويمثل المزارعون
()10

أصحاب الحيازات الصغيرة  95في المائة من اإلنتاج الزراعي في البالد )9(،مع أن إنتاجيتهم منخفضة للغاية.

( )1صندوق األمم المتحدة للسكان .لوحة المعلومات السكانية في العالم :موزامبيق.

( )2منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2021 .بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (الصفحة الشبكية).
(Eckstein, D., Künzel, V. and Schäfer, L. 2021. Global Climate Risk Index 2021 )3

( )4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير التنمية البشرية  -موزامبيق.
( )5المرجع نفسه.
(Stiftelsen for industriell og teknisk forskning. 2009. Living Conditions among People with Disabilities in Mozambique: A )6
National Representative Study

( )7صندوق األمم المتحدة للطفولة .الصفحة القطرية :موزامبيق.
(Instituto Nacional de Estatística. 2015. Inquérito ao Orçamento Familiar (IOF) 2014/15 )8
( )9منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة .منظمة األغذية والزراعة في موزامبيق (الصفحة الشبكية).
( )10مجموعة بنك التنمية األفريقي .2020 .آفاق االقتصاد األفريقي .2020
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وقد أدت جائحة كوفيد 19-إلى مفاقمة التحديات التي تواجه البلد ،مما تسبب في ضغوط اقتصادية وفقدان سبل العيش وصعوبات
( )11

في الوصول إلى الخدمات الصحية واالجتماعية وخدمات الحماية ،وألقى عبئا إضافيا على عاتق النساء والبنات.
الجدول  :1مؤشرات موزامبيق االجت اعية واالقتصاد ة
ال ؤشر

القي ة

السنة

 181( 0.456من أصل )189

2020

)العمر المتوقع عند الوالدة( سنوات )(1

61.0

2020

معامل جيني )نسبة مئوية( )(1

54.0

2020

السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد )نسبة مئوية( )(1

72.5

2020

السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني )نسبة مئوية( )(1

46.1

2020

معدل معرفة القراءة والكتابة )في المائة  15 سنة( )(1

61.0

2020

سوء التغذية المزمن لدى األطفال دون سن الخامسة )نسبة مئوية( )(2

43

2017

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل ) )1 000مولود حي)(1

73.0

2020

معدل الوفيات النفاسية (لكل  )100 000مولود حي )(1

289

2020

السكان الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة )نسبة مئوية( )(2

16

2017

السكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي غير المحسنة )نسبة مئوية(

38

2017

مؤشر التنمية البشرية (الدرجة والرتبة) ()1

المصادر ): (1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ..تقرير التنمية البشرية؛ ) (2قاعدة بيانات منظمة األمم المتحدة للطفولة.

الخطة االستراتيجية القطر ة للبرنامج
-9

منذ عام  ،1977يعمل البرنامج في موزامبيق على تعزيز قدرة الحكومة وتوفير الغذاء والتغذية وتقديم المساعدة لسبل العيش
ألكثر المجتمعات المحلية ضعفا .وقد ركزت الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2021-2017بشكل خاص على مساهمة
البرنامج في تعزيز القدرات الوطنية والمحلية مع استمرار الدور الريادي للبرنامج في االستجابة اإلنسانية.

-10

وتتمحور الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2021-2017حول سبع حصائل إستراتيجية و 22ناتجا و 12نشاطا تتناول جميعا
مجاالت التركيز في البرنامج ،وهي بناء وتحويالت القدرة على الصمود واالستجابة لألزمات واألسباب الجذرية .وتشمل
طرائق التدخل التحويالت القائمة على النقد؛ األغذية؛ وتعزيز القدرات؛ وتقديم الخدمات .ومن بين أولوياتها الشاملة المساءلة
أمام السكان المتضررين ،والمساواة بين الجنسين ،والحماية ،والبيئة.

-11

ونُفّذت الخطة االستراتيجية القطرية خالل فترة صعبة اتسمت بالكوارث الطبيعية ،وبتجدد العنف وتصاعده من قبل جماعات
مسلحة غير حكومية غير محددة الهوية ،وجائحة كوفيد( 19-الشكل .)1

( )11منظمة األمم المتحدة للطفولة .2020 .موزامبيق ترد على العنف الجنساني في سياق جائحة كوفيد.19-
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الشكل  :1السياق القطري ف موزامبيق ول حة عامة عن الخطة االستراتيجية القطر ة

السياق القطري ف موزامبيق ول حة عامة عن الخطة االستراتيجية القطر ة
ج ات مج وعات مسلحة ير تاب ة للدولة ف
ر من
ال شرد ن دا ليا

من

من
ال شرد ن دا ليا

من ال شرد ن
دا ليا

من ال شرد ن دا ليا

ا عصار د زموند

ا عصار د نيو
الجفا

ا عصار داي
ا عصار يني

جا حة وفيد

الناش عن ا ر
النينيو

الكوار الطبي ية
والكوار الت من ن
ا دا القطر ة
ا نسان

ابو

الخطة االستراتيجية لقطاع الصحة
الخطة الر يسية للحد من مخا ر الكوار

السياسات الو نية

الخطة الو نية لتقو ة ا

ة

استراتيجية ال ساوا بين الجنسين و طة ال ل للقطاع الزراع

برنامج Sustenta

مست ر من عا

الخطة الو نية ل ست ار الزراع
الخطة االستراتيجية لتن ية قطاع الزراعة

استراتيجية ال ساوا بين الجنسين ف قطاع الت ليم والتن ية البشر ة
البرنامج الحكوم الخ س

البرنامج الحكوم الخ س

2020

2021

2018

2019

2017

2016

الو ن

الخطة االستراتيجية القطر ة

مددت ت

الوثا ق ال تصلة
با مم ال تحد

ار ا مم ال تحد لل ساعد ا ن ا ية

ار ا مم ال تحد لل ساعد ا ن ا ية
االست را
التطوع

2015

البرنامج القطري

ونيو ز ران

ع لية الطوار
ار ونيو ز ران
مار
المساعدة الغذائية
للسكان المتضررين من
الفيضانات في منطقتي إنهمباني
وغازة في موزامبيق

ال لية الخا ة
عمليات طوارئ في
مناطق الفيضانات

مستفيد ف

ع ليات البرنامج

ال لية ال تد ل اثة وا ن ا
المساعدة الغذائية للسكان الذين يعانون من الصدمات الموسمية المتكررة؛ أنشطة
الطوارئ واإلنتعا المبكر – ُمددت حتى عام

و التد ل

المصدر :من إعداد مكتب التقييم بناء على التقرير الكامل لتقييم الخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق للفترة 2021-2017

-12

وانطالقا من خطة أصلية قائمة على االحتياجات بقيمة  167.7مليون دوالر أمريكي ،كان الهدف من الخطة االستراتيجية
القطرية في البداية يتمثل في الوصول إلى  932 000مستفيد .ومنذ عام  ،2017نقحت الخطة ثماني مرات الستهداف 6.4
ماليين شخص محتاج )12(.ووصلت ميزانية الحافظة القطرية إلى  1.1مليار دوالر أمريكي .وفي ديسمبر/كانون األول ،2021
بلغت النسبة الممولة من الخطة االستراتيجية القطرية  54في المائة ،وكانت الحصيلة االستراتيجية ( 2االستجابة للطوارئ)
تمثل  73.5في المائة من الموارد المعتمدة (الشكل  .)2وبشكل عام ،تم إنفاق  85في المائة من الموارد المعتمدة بحلول
ديسمبر/كانون األول .2021

( )12صدرت الموافقة على التنقيح الثامن للميزانية في نوفمبر/تشرين الثاني .2021
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الشكل  -2الحصا ل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة ل وزامبيق ( )2022-2017وميزانيتها وت و لها ونفقاتها

ميزانية الحصا ل االستراتيجية نسبة
م و ة من الخطة القا ة عل اال تياجات ف
تنقي ال يزانية ا ير

الحصيلة االستراتيجية
ت كين ا سر ف ال نا ق الت ت ان من ان دا ا من ال ا ف موزامبي ق من
الحفا عل فر الحصول عل ال ا الكاف وال ي وال ال ا ب ا ف
ل ف وقات الصدمات

في المائة من الميزانية األصلية

من المخطط أن تمثل

الحصيلة االستراتيجية

%4.5

صول الحكومة والشر ا ف ال جال ا نسان ف موزامبيق عل
وموثوقة ف وقات ا زمات

%2.4

دمات ف الة

لم يُخطط لها في الميزانية األصلية

الحصيلة االستراتيجية
الحصيلة االستراتيجية
ت كين ا شخا

%72.4

%1.4

ال تأثر ن بالصدمات ف موزامبيق من تلبية ا تياجاتهم ال ا ية والت و ة
ا ساسية ثنا ا زمة وب د ا مباشر

من المخطط أن تمثل

صول الشر ا ا نسانيين وا ن ا يين ف موزامبيق عل الدعم ال وثوق من سلسلة مداد فو
دمات و برات تكنولوجيا ال لومات واالتصاالت

في المائة من الميزانية األصلية

من المخطط أن تمثل

في المائة من الميزانية األصلية.

وف الة ومن

الحصيلة االستراتيجية

%0.9

صول ال زارعين ال ستهدفين حا الحيازات الص ير ف ال نا ق الش الية
والوسط من موزامبيق عل سبل محسنة لكس ال ي بحلول عا

%0.9

في المائة من الميزانية األصلية.

من المخطط أن تمثل

الحصيلة االستراتيجية

%7.6

ت ت السكان ال ستهدفين ف ال نا ق ات ا ولو ة من موزامبيق بو
ت شيا م ا دا الو نية بحلول عا

ت وي ف ل

في المائة من الميزانية األصلية

من المخطط أن تمثل

الحصيلة االستراتيجية
صول ا

فال ف ال نا ق الت ت ان من ان دا ا من ال ا
مزمنة عل ا

ة ال

بصور

ة وال ال ا

في المائة من الميزانية
من المخطط أن تمثل
األصلية.

النفقات س الحصيلة االستراتيجية ف مقابل
مج وع النفقات
مليون دوالر أمريكي

ماليين دوالر أمريكي

مج وع النفقات
مليون دوالر أمريكي

في المائة

في المائة

مليون دوالر أمريكي
مليون دوالر أمريكي

في المائة
في المائة

مليون دوالر أمريكي

في المائة

مليون دوالر أمريكي

في المائة

مليون دوالر أمريكي

في المائة

في المائة
نسبة النفقات في مقابل
الموارد المخصصة

مليون دوالر أمريكي

الحصيلة
االستراتيجية

مليون دوالر أمريكي
مليون دوالر أمريكي

ف ال ا ة

تكاليف الدعم المباشرة

مليون دوالر مر ك

7
ف ال ا ة

تكاليف الدعم غير المباشرة

التنقيح األخير للخطة القائمة على
االحتياجات

في المائة
نسبة الموارد المخصصة في مقابل احتياجات التنقيح األخير
لميزانية الخطة القائمة على االحتياجات

5
مليون دوالر مر ك

ال وارد ال خصصة
مليون دوالر أمريكي

الخطة القا ة عل اال تياجات

مليون دوالر أمريكي
مليون دوالر أمريكي

في المائة

في المائة
في المائة

في المائة
في المائة

مليون دوالر أمريكي

في المائة

مليون دوالر أمريكي

في المائة

الحصيلة االستراتيجية
الحصيلة االستراتيجية
الحصيلة االستراتيجية
الحصيلة االستراتيجية
الحصيلة االستراتيجية
الحصيلة االستراتيجية
الحصيلة االستراتيجية

مليون دوالر مر ك
الخطة ا

لية القا ة عل اال تياجات
مليون دوالر أمريكي

$

مجموع الموارد المخصصة حسب الحصيلة االستراتيجية
* حُ سبت النسب المئوية لميزانية الخطة القائمة حسب الحصيلة االستراتيجية على مستوى تكاليف النقل والتنفيذ  ،باستثناء تكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرة.
.
إلى ديسمبر كانون األول
** أرقام الموارد والنفقات المخصصة تراكمية ،وهي تغطي الفترة من عام
مليون دوالر أمريكي نظرا ألن الموارد ُخصصت أيضا ألغراض الحصائل غير االستراتيجية ،وكذلك لتكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرة.
*** ال يصل مجموع الموارد المخصصة حسب الحصيلة االستراتيجية إلى

المصادر :التقرير السنوي األول عن تحليالت خارطة الطريق المتكاملة والنظام المعزز للموافقة على البرامج (. )SPA Plus

-13

وتعبر بيانات المستفيدين عن التغييرات الكبيرة في حجم الخطة االستراتيجية القطرية ونطاقها خالل فترة التنفيذ .وقد وصل
البرنامج إلى  81.5في المائة من المستفيدين المخطط لهم في عام  ،2017و 51.1في المائة في عام  ،2018و 69.4في المائة
في عام  ،2019و 56.1في المائة في عام  .2020كما وصل حتى  31يوليو /تموز  2021إلى  71.2في المائة من المستفيدين
المخطط لهم للسنة.
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الشكل  :3ال دد الف ل مقابل ال دد ال قرر لل ستفيد ن ()2021-2017
1,444,588
1,518,958
1,673,438

940 272
1,029,194
944,564

1,812,891
1,568,074
1,726,200

2021

2020

1,012,890

1,289,248

2019

1,402,653

211,447 464,039

229,068 473,186

2018

213,285
318,660

2017

309,340
231,058
المصادر :التقارير القطرية السنوية للفترة  2020-2017واألرقام المستمدة من المكتب القطري في موزامبيق لعام .2021

نتا ج التقييم
ل

ي مدى ستند ال وقف االستراتيج للبرنامج ودوره ومسا ته ال حدد ل ا ولو ات القطر ة وا تياجات السكان و قوقهم

ونقا قو البرنامج؟

ال
-14

مة وال وا مة
تتواءم الخطة االستراتيجية القطرية بشكل جيد مع أطر السياسات الوطنية الشاملة واألولويات القطاعية للحكومة فيما يتعلق
بالتغذية والحماية االجتماعية والحد من مخاطر الكوارث .كما أنها تتماشى مع األولويات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية
المستدامة ،وال سيما الهدف ( 2القضاء على الجوع) .على أنه كان من الممكن أن تؤدي زيادة االتساق مع الهدف ( 17الشراكات)
إلى زيادة مالءمة الخطة االستراتيجية القطرية على الصعيد العملي .وكان يمكن بالمثل تعزيز مالءمة التصميم األصلي للخطة
من خالل زيادة التركيز على تغير المناخ.

تلبية ا تياجات الف ات ا
-15

ر

فا

است ُرشد في تصميم الخطة االستراتيجية القطرية بشكل جيد بتقييمات الهشاشة بما في ذلك االستعراض االستراتيجي التشاركي
()13

ألنشطة القضاء على الجوع.

وقد تناولت الخطة احتياجات الفئات األكثر ضعفا من خالل التركيز على المناطق التي تعاني

من أعلى مستويات انعدام األمن الغذائي والمناطق األكثر عرضة للكوارث الطبيعية .على أن حجم تدخالت البرنامج صغير
مقارنة باالحتياجات.

(.Carrillho, J., and others. 2016. Food Security and Nutrition Challenges in Mozambique, Observatório do Meio Rural )13

8

-16

WFP/EB.A/2022/7-B

واسترشدت الخطة أيضا بتحليل للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي كانت نتائجه مفيدة في تعميم المساواة والتمكين في
جميع مراحل البرمجة والتنفيذ ،مما أتاح للبرنامج التعرف على هذه المسائل ومواصلة التركيز عليها.

الو

االستراتيج والتجاو م السياق الد نام

-17

وضعت استجابة البرنامج لألزمات ،بما في ذلك دوره في االستجابة لجائحة كوفيد ،19-المنظمة في موضع الالعب الرئيسي
في االستجابة اإلنسانية .وبالمثل ،يُعتبر البرنامج شريكا مهما في بناء القدرة على الصمود .ومع أن تغير المناخ لم يكن بارزا
في تصميم الخطة االستراتيجية القطرية ،فإن جهود البرنامج لدخول هذا المجال أثناء التنفيذ يمكن اعتبارها ناجحة.

-18

ومن ناحية أخرى ،كان من الممكن لتغييرات اإلطار الوطني لسياسة واستراتيجية األمن الغذائي والتغذوي أن تكون مدروسة
بشكل أفضل أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،وال سيما فيما يتعلق َنهج المساعدة التقنية وتعزيز القدرات.

االتساق م
-19

ار ا مم ال تحد للت اون

يشارك المكتب القطري في مختلف األفرقة العاملة التقنية ومنتديات أصحاب المصلحة المتعددين ،وقد تمكن أثناء تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية من إقامة شراكات قوية مع كيانات األمم المتحدة األخرى لالستجابة لحاالت الطوارئ والمساعدة اإلنسانية.
ومع ذلك ،لم يدخل إال في عدد قليل من الشراكات االستراتيجية لمعالجة األسباب الجذرية  ،مما يترك مجاال لتحسين االتساق
داخل منظومة األمم المتحدة األوسع.

ما و مدى وجود مسا ة البرنامج ف
-20

صا ل الخطة االستراتيجية القطر ة ف موزامبيق؟

يقدم الجدول  2لمحة عامة تراكمية عن معدالت اإلنجاز ألهداف مؤشرات الحصائل خالل دورة الخطة االستراتيجية القطرية،
ويلي ذلك تحليل نوعي لمساهمات البرنامج في كل حصيلة استراتيجية.
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الجدول  :2م دل ا نجاز ال ستهد
الحصيلة االستراتيجية

*2017

ل ؤشرات الحصا ل بحس الحصيلة االستراتيجية والسنة ()2021-2017

*2018

2020

2021

2019

 8مؤشرات

 6مؤشرات

 5مؤشرات

 7مؤشرات

 9مؤشرات

مؤشر واحد

مؤشر واحد

 17مؤشرا

 12مؤشرا

 10مؤشرات

 6مؤشرات

 9مؤشرات

 11مؤشرا

مؤشر واحد

مؤشران

 3مؤشرات

 4مؤشرات
1

2

 3مؤشرات
3

مؤشر واحد

مؤشر واحد

مؤشر واحد

 4مؤشرات
مؤشر واحد

مؤشران

مؤشر واحد

4
مؤشران
 6مؤشرات
5

مؤشر واحد

مؤشر واحد
 7مؤشرات

 9مؤشرات

 3مؤشرات

 6مؤشرات

مؤشر واحد

مؤشران

6

مؤشر واحد

مؤشر واحد

مؤشر واحد

7

مؤشر واحد

غير منطبق

غير منطبق

مفتاح رموز الجدول
= معدل اإلنجاز بين  50و  89بالمائة

= معدل اإلنجاز  90بالمائة أو أعلى

= معدل اإلنجاز أقل من  50بالمائة

* لم يحدد المكتب القطري أي أهداف لعام  2017أو  .2018وبالتالي ال يمكن حساب معدل اإلنجاز.

الحصيييييلية االسييييتراتيجيية  :1ت كين ا سيييير ف ال نيا ق الت ت يان من ان يدا ا من ال ي ا
الحصول عل ال ا الكاف وال
-21

ي وال ال ا ب ا ف

ل ف

ف موزامبيق من الحفيا عل فر

وقات الصدمات

ساهمت أنشطة البرنامج في مجالي تعزيز القدرات والمساعدة التقنية في تحسين قدرة الحكومة على رصد انعدام األمن الغذائي،
وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ ،واالستجابة للصدمات .وتشمل األمثلة الملموسة إنشاء أول نظام إنذار مبكر بالجفاف في البالد؛
واعتماد ابتكارات تكنولوجية لرسم خرائط الطوارئ والمحاكاة والبحث واإلنقاذ على األرض؛ وإدخال التحويالت النقدية غير
المشروطة في البرنامج الحكومي للدعم االجتماعي المباشر بما في ذلك دعم األسر الضعيفة المتضررة من التداعيات االقتصادية
لجائحة كوفيد .19-ومع ذلك ،لم يُستفد تماما من القدرات الفردية والمؤسسية وما تم بناؤه من قدرات ،مما جعل االستدامة
معرضة للخطر ،وال تزال هناك تحديات في توحيد ما أنشىء من قدرات وتحقيق استمرارية العمليات.

الحصييلة االسيتراتيجية  :2ت كين ا شيخا

ال تأثر ن بالصيدمات ف موزامبيق من تلبية ا تياجاتهم ال ا ية والت و ة ا سياسيية

ثنا ا زمة وب د ا مباشر
-22

من خالل المساعدة الغذائية من أجل إنشاء األصول ،والتوزيع العام لألغذية ،والتحويالت النقدية ،والتغذية المدرسية في حاالت
الطوارئ ،وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل ،استجاب البرنامج بفعالية لحاالت الطوارئ الناتجة عن إعصاري إيداي وكينيث،
ولنزوح ما يقرب من  670 000شخص من كابو ديلغادو بسبب الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة غير حكومية ،والنعدام
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األمن الغذائي الناجم عن ثالث سنوات متعاقبة من الجفاف .وفي الحالة األخيرة ،ساهم البرنامج في إنشاء نظام إنذار مبكر
لل جفاف مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمعهد الوطني لألرصاد الجوية .كما كشف التقييم عن نتائج إيجابية في تعزيز
دور المرأة القيادي في لجان إدارة األغذية واتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام التحويالت.
-23

وفي حين أن التحويالت النقدية أثبتت فعاليتها وأن البرنامج تمكن من تقديم تحويالت نقدية غير مشروطة لألسر الضعيفة
المتضررة من جائحة كوفيد ،19-ال تزال هناك تحديات في االستهداف والرصد والتكيف مع األوضاع السريعة التطور ،بما في
ذلك في مناطق النزاع .وبالمثل ،كانت تغطية التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ محدودة ،ألن المؤسسات الوطنية لم تأذن
بتقديم حصص غذائية منزلية أثناء فترات إغالق المدارس بسبب كوفيد.19-

الحصييييلة االسيييتراتيجية  :3صيييول ا

فال ف ال نا ق الت ت ان من ان دا ا من ال ا

بصيييور مزمنة عل ا

ة ال

ة

وال ال ا
-24

ركزت الخطة االستراتيجية القطرية على تعزيز القدرات الوطنية والمحلية من أجل نقل المسؤولية تدريجيا عن البرنامج الوطني
للتغذية المدرسية وتوسيع نطاقه ،بتمويل من خالل آلية مبادلة الديون بأموال يديرها البرنامج .وتم الوصول إلى ما يقرب من
 60في المائة من المستفيدين المخطط لهم ،لكن العديد من أنشطة تعزيز القدرات على المستوى المركزي ومبادرات دعم البنية
التحتية إما لم تبدأ أو لم تكتمل بعد ،حيث تفاقمت التأخيرات بسبب جائحة كوفيد.19-

-25

وقد شهدت الشراكة بين البرنامج والحكومة في هذا البرنامج تحديات بسبب تباين ترتيبات اإلدارة ،مما كان لها تأثير على
التنسيق التشغيلي.

-26

وبالمثل ،كان التقدم محدودا في تعميم عنصر برنامج التغذية المدرسية الخاص باألغذية المنتجة محليا .وتشير الدالئل إلى أن
الشراكات المتصورة بين المزارعين المحليين ومنظمات المزارعين والمدارس لم تتحقق إال جزئيا ،وذُكر أن اللوائح المتعلقة
بالمشتريات على مستوى المناطق كانت عائقا أمام الشراء المحلي.

-27

وحتى اليوم ،ال يزال البرنامج الوطني للتغذية المدرسية صغير الحجم مقارنة باالحتياجات ،ولم يتم حتى اآلن تأمين التمويل
الحكومي المتوخى في الخطة االستراتيجية القطرية ،وهو أمر ضروري لنقل المسؤولية والتوسيع الفعال.

الحصيلة االستراتيجية  :4ت ت السكان ال ستهدفين ف ال نا ق ات ا ولو ة من موزامبيق بو

ت وي ف ل ت شيا م ا دا

الو نية بحلول عا 2022
-28

ركزت الخطة االستراتيجية القطرية على تعزيز القدرات والمساعدة التقنية للكيانات الحكومية التي تنفذ االستراتيجية الوطنية
لمكافحة التقزم ونقص المغذيات الدقيقة.

-29

وشملت مساهمات البرنامج التنفيذ الناجح للتدريب المراعي للتغذية ولحمالت االتصال بشأن التغيير االجتماعي والسلوكي ،إلى
جانب توليد أدلة للدعوة واتخاذ قرارات مستنيرة .وعالوة على ذلك ،عممت التغذية في جميع حصائل الخطة ،ويبدو أن النهج
المبتكر الذي يراعي التغذية واالعتبارات الجنسانية في الوقاية من التقزم الذي أدخله البرنامج يبشر بالخير .كما قدم البرنامج
مساعدات غذائية للمرضى في مراكز عالج كوفيد.19-

-30

وعلى الرغم من هذه اإلنجازات ،ال تزال بعض الفجوات في التمويل وفي القدرات الداخلية تحدّ من مساهمات البرنامج في
تحسين التغذية .والواقع أنه في حين أن البيانات المتاحة تُظهر تقدما في تحقيق الحد األدنى من التنوع الغذائي للنساء ،فإن التقدم
متواضع في نسبة األطفال الذين يتلقون النمط الغذائي األدنى المقبول.
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الحصيلة االستراتيجية  : 5صول ال زارعين ال ستهدفين
عل سبل محسنة لكس ال ي
-31

حا الحيازات الص ير ف ال نا ق الش الية والوسط من موزامبيق

بحلول عا 2022

تهدف الخطة االستراتيجية القطرية إلى توفير دعم لسلسلة القيمة من شأنه تحسين الوصول إلى األسواق المجزية وزيادة دخل
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،فضال عن تحسين المعرفة وممارسات الرعاية والنظم الغذائية الصحية لدى الفئات
السكانية الضعيفة.

-32

وتُظهر البيانات المتاحة بعض التقدم في استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
ومبيعاتهم ،ولكن ال تزال هناك تحديات مهمة فيما يتعلق باستهالك األغذية .وتفسر محدودية الفعالية في هذا المجال بالتشتت
الجغرافي للمشروعات ،إلى جانب تنوع النُهج واألبعاد المختلفة للمشكلة التي تعالجها المبادرات المختلفة.

-33

وقد أثرت التأخيرات على توفير المدخالت أحيانا على جودة التدخالت .وعالوة على ذلك ،فإن التعاون المتوخى مع منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والهادف إلى تعظيم دعم األسواق الزراعية لصالح أصحاب
الحيازات الصغيرة لم يتحقق بالكامل .وتشير الدالئل إلى أن أيا من الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها لم تتابع هذا
التعاون بنشاط.

الحصيلة االستراتيجية  :6صول الشر ا ا نسانيين وا ن ا يين ف موزامبيق عل الدعم ال وثوق من سلسلة مداد فو

وف الة

ومن دمات و برات تكنولوجيا ال لومات واالتصاالت
-34

تحظى خدمات سلسلة اإلمداد في البرنامج بتقدير الشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين ،ويُعترف بها كميزة نسبية تتمتع بها المنظمة.
على أنه تبين أن االتصال بين موظفي سلسلة اإلمداد والبرامج في المكتب القطري كان أقل من المستوى األمثل ،وواجه بعض
الشركاء تحديات في استخدام خدمات البرنامج .وتشمل المجاالت المثيرة للقلق تأخير التسليم والصعوبات المتعلقة بخدمات
الشراء وإدارة المستودعات وتلف السلع أو فقدها.

-35

وإذا كانت األسواق تعمل بشكل جيد في جميع أنحاء البالد ،فإن دور سلسلة اإلمداد في البرنامج قد ال يكون بالغ األهمية كما هو
تقر بكفاءة القطاع الخاص
الحال في البلدان التي ال يعمل فيها القطاع الخاص .على أنه في حين أن كثيرا من الجهات الفاعلة ّ
خالل األوقات العادية ،فإنها تدرك أن هناك حاجة إلى أن يواصل البرنامج لعب دور رئيسي في حاالت الطوارئ.

الحصيييلة االسييتراتيجية  :7صييول الحكومة والشيير ا ف ال جال ا نسييان ف موزامبيق عل

دمات ف الة وموثوقة ف

وقات

ا زمات
-36

كان هناك تقدير كبير للدعم المقدم في أطار االستجابة إلعصارى إيداي وكينيث من خالل إدارة البرنامج لمجموعة اللوجستيات
وتوفير خدمات االتصاالت .ويحتل البرنامج مكانة كشريك رئيسي في االستجابة لحاالت الطوارئ في نظر الحكومة والشركاء
من األمم المتحدة.

-37

كما أدى الدعم الذي قدمه البرنامج إلى تعزيز القدرات على األرض ،وال سيما قدرات المعهد الوطني للحد من مخاطر الكوارث
وإدارتها .غير أن األدلة المتاحة تشير أيضا إلى وجود بعض التحديات في مواءمة الن ُهج المختلفة لمقر البرنامج والمكتب
القطري للتعامل مع الحكومة ،ال سيما فيما يتعلق بالمقايضات المحتملة بين الملكية الوطنية وتعزيز القدرات من جهة ،والسرعة
من االستجابة من جهة أخرى .كما حددت الحواجز اللغوية بين موظفي األمم المتحدة الدوليين والمنظمات المحلية غير الحكومية
باعتبارها أحد التحديات ،ال سيما في االستجابة لألعاصير.

ا دا الشيياملة :مباد ال ل ا نسييان

والح ا ة وا عاقة وال سييا لة ما السييكان ال ت ييرر ن واالعتبارات ال سيياوا بين

الجنسين وا نصا
-38

التزم البرنامج بمبادئ العمل اإلنساني واتخذ موقفا محايدا غير متحيز في االستجابة لمختلف حاالت الطوارئ .وقد ظهرت
بعض التحديات في مجال الحماية خالل النصف األول من فترة تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،لكن البرنامج تمكن من
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معالجة شواغل الحماية ،بما في ذلك تلك المتعلقة بمواقع التوزيع وتوقيته .كما أعطى البرنامج األولوية بشكل فعال لضوابط
منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين وعززها وحدد إجراءات معيارية محددة لضمان سالمة المستفيدين وكرامتهم ونزاهتهم ،بما
في ذلك إنشاء خط ساخن مخصص للشكاوى والتعقيبات .وأدى نجاح هذا الخط الساخن خالل االستجابة إلعصاري إيداي
وكينيث إلى اعتماده لدى فريق األمم المتحدة القطري كآلية مركزية لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين .وعلى الرغم
من هذه اإلنجازات ،وجد التقييم أنه ال يزال هناك مجال لتحسين قدرات البرنامج التقنية الداخلية في مجال الحماية.
-39

وأدرجت اإلعاقة كمعيار للضعف لتحديد واختيار المستفيدين من التحويالت النقدية أو الغذائية ،غير أن االهتمام باحتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة لم يعمم بعد .ويلتزم المكتب القُطري بتعميم مراعاة اإلعاقة عبر حافظته ،ولكن هناك بعض الفجوات
الداخلية في القدرات التي يمكن أن تجعل هذا األمر صعبا.

-40

وقد راعت الخطة االستراتيجية القطرية مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل تدخالت تتكفل بتواجد المستفيدين
من النساء والرجال على قدم المساواة (الشكل  )3وساعدت على زيادة عدد القرارات المتخذة من جانب النساء بشأن استخدام
المساعدة التي يقدمها البرنامج.

-41

وعالوة على ذلك ،وكما لوحظ بالفعل في هذا التقرير ،كان البرنامج مستجيبا وفعاال في مجال تغير المناخ والتكيف معه ،على
الرغم من أن هذه المسائل لم تُدرج رسميا كمجاالت شاملة في تصميم الخطة االستراتيجية القطرية.

االستدامة
-42

بالنظر إلى أن الموارد المحلية محدودة للغاية ،فإن المؤسسات الوطنية ال تزال تعتمد على الدعم المالي من البرنامج .وعالوة
على ذلك ،فقد ثبت أن تبدّل الموظفين يشكل تحديا أمام تعزيز القدرات الموجودة التي تتطلب معالجتها أطرا استراتيجية شاملة
واتفاقات برامجية عريضة بين البرنامج والحكومة .على أن هذه األطر واالتفاقات لم تكن متوفرة خالل الفترة المال َحظة ،عندما
كان المكتب القطري يركز على تنفيذ أنشطة محددة دون استراتيجية واضحة ورؤية طويلة األجل لتعزيز القدرات.

-43

وفي هذا السياق ،من غير المرجح أن يكون نقل مسؤولية التغذية المدرسية إلى الحكومة ممكنا في المستقبل القريب .وبالمثل،
وعلى الرغم من قدرات الحكومة على إجراء تقييمات لألمن الغذائي والتغذوي ومساهمات البرنامج في القدرات الميدانية
لالستعداد واالستجابة للطوارئ ،فإن الدعم المقدم من البرنامج ومنظمات األمم المتحدة األخرى يبقى ضروريا في هذه المجاالت.

الترابط بين ال ل ا نسان والتن ية والس
-44

في إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،تبين أن أهم المساهمات المتعلقة ببناء القدرة على الصمود كانت في منطقتي غازة وتيتي
األشد عرضة للكوارث الطبيعية حيث است ُكملت االستراتيجيات المتسقة لمساعدة الفئات السكانية الضعيفة (مثل المواسم العجاف
أو أزمات الجفاف) بإجراءات موجهة نحو التنمية تهدف إلى زيادة القدرة على الصمود .ومن األمثلة األخرى منطقة سوفاال
التي نفذ فيها البرنامج و منظمة األمم المتحدة للطفولة بنجاح منحة نقدية لألسر الضعيفة (برنامج للقسائم) الستكمال المساعدة
العينية اإلنسانية في أعقاب اإلعصارين.

-45

على أن نهج الترابط الثالثي لم يُعرض بشكل كامل في استراتيجية شاملة ولم يكتسب صبغة مؤسسية في منظومة األمم المتحدة
األوسع نطاقا خالل الفترة المشمولة بالتقرير .والواقع أن إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لم يعترف بأهمية الترابط
ولم يحدد حصائل جماعية على هذا المنوال.
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ي مدى استخد البرنامج موارده بكفا

ف ال سا ة ف نواتج الخطة االستراتيجية القطر ة و صا لها االستراتيجية؟

سن التوقيت
-46

تمكن البرنامج من االستجابة في الوقت المناسب للعديد من حاالت الطوارئ خالل فترة الخطة االستراتيجية القطرية وتمكن من
صرف جميع األموال قبل الموعد النهائي للصرف .ومع ذلك ،فقد تعرض تنفيذ بعض األنشطة ،وال سيما تلك التي ال تتعلق
باالستجابة للطوارئ ،لبعض التأخير .وفي معظم الحاالت ،كانت التأخيرات تعكس الحاجة المستمرة إلى التكيف مع الظروف
الخارجية ،بما في ذلك جائحة كوفيد ،19-أو كانت ترتبط بأسباب أخرى خارجة عن سيطرة البرنامج ،بما في ذلك التأخير في
التمويل من الجهات المانحة والحكومة.

-47

وفي حالة التغذية المدرسية ،كان القصد من مبادلة الديون مع حكومة االتحاد الروسي توفير تمويل ثابت للبرنامج الوطني ،لكن
تحويل األموال من البرنامج إلى الحكومة لم يكن ثابتا كما كان ينبغي .ويرجع ذلك إلى التحديات التي واجهها تقديم وزارة التعليم
والتنمية البشرية التقارير المالية إلى البرنامج ،وهو أمر إلزامي لإلفراج عن المدفوعات .وتشير دالئل متفرقة مستقاة من
الزيارات الميدانية إلى أن الصرف المتقطع لألموال أدى أحيانا إلى نفاد المخزون في المدارس .ومن ناحية أخرى ،كان إلغالق
المدارس أثناء الجائحة وحقيقة أن الحكومة لم تأذن بتوزيع الحصص الغذائية المنزلية أثر كبير على استمرارية تقديم التغذية
المدرسية.

-48

وأخيرا ،لم تعمل سلسلة اإلمداد دائما بسالسة بسبب التحديات التي واجهها البرنامج في تقديم الخدمات اللوجستية ،بما في ذلك
التأخير في تسليم المخزونات أو تجهيزها .وكثيرا ما تُعزى التأخيرات التي تنشأ في البرنامج إلى عدم كفاية األداء في وظيفة
سلسلة اإلمداد ويبدو أن المكتب القطري يكافح من أجل اجتذاب القدرات التقنية في هذا المجال وتدريبها واالحتفاظ بها.

م مة الت طية واالستهدا
-49

تمكن البرنامج من الوصول بمساعدته اإلنسانية إلى السكان األشد ضعفا؛ ومع ذلك ،كانت هناك بعض التحديات في اختيار
وتسجيل المستفيدين .على سبيل المثال ،تبين أن تغطية االستجابة إلعصار إيداي كانت كافية عموما ،ولكن كان من الممكن أن
تراعي بشكل أفضل خصوصيات الفرد واألسرة.

-50

وفي التدخالت األكثر توجها نحو التنمية ،هناك تباين جغرافي ومواضيعي واضح ،ترتبت عليه نتائج سلبية من حيث وفورات
الحجم واالستغالل األمثل للموارد المحدودة.

-51

وبالمثل ،فإن استهداف المدارس ألغراض البرنامج الوطني للتغذية المدرسية استند إلى التغطية الكاملة منذ البداية وليس إلى
النهج المتفق عليه في األصل للتدرج في التوسع .وقد أدى ذلك إلى مقايضات سلبية بين اتساع نطاق التغطية وفعاليتها واستدامتها.

فا
-52

التكاليف
أدى االنتقال من التحويالت الغذائية إلى التحويالت النقدية إلى انخفاض كبير في تكاليف التحويل ،مع أن هناك تباين في ذلك
عبر المناطق .كما ُوجد أن كفاءة سلسلة اإلمداد قد تعززت من خالل االستخدام المتكرر للمرفق العالمي إلدارة السلع .وعالوة
على ذلك ،أدى إدخال طريقة جديدة لتقدير تكاليف النقل إلى الممر الشمالي والتفاوض بشأنها ،على أساس معدل الكيلومتر ،إلى
()14

تحقيق وفورات تتراوح بين  25و 60في المائة.
-53

وقد شهد كل من عام  2018وعام  2020خسائر كبيرة بعد التسليم ،لكن األدلة تشير إلى أنه تم اتخاذ تدابير لمعالجة أسباب ذلك.
وشملت هذه التدابير االستعاضة عن دقيق الذرة باألرز حيثما أمكن ذلك ،ألن لألرز مدة صالحية أطول؛ والحفاظ على وجود

) (14البرنامج .2021 .خطة األداء السنوية للمكتب القطري للبرنامج في موزامبيق لعام  . 2020استعراض في نهاية العام (غير متوافر على اإلنترنت).
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الموظفين بصورة منتظمة في مستودعات األطراف الثالثة لضمان اتباع معايير اإلدارة السليمة وإجراءاتها؛ والتعاقد مع شركة
تبخير لتقليل الفاقد بسبب اآلفات والتلف؛ ورصد الحركة والتخزين وأفضل مواعيد الصالحية على أساس أسبوعي.
-54

ويشتري المكتب القطري معظم أغذيته من مصادر وطنية .ومع أن هذه األغذية قد تكون في بعض األحيان أكثر تكلفة من
األغذية المستوردة (على سبيل المثال ،يمكن أن تكلف الزيوت النباتية المحلية أكثر من ضعف السعر االستيرادي المعادل)،
يبدو أن هذا الخيار مبرر بسبب المهل الزمنية الطويلة وحاالت نقاط اإلمداد التي يمكن أن تطرأ في سياق المشتريات الدولية.

التدابير البد لة ال ت لقة بف الية التكلفة
-55

نُظر في تحليل فعالية التكلفة وفي التدابير البديلة في بعض المجاالت ،ولكن ليس بشكل متسق .وبدأ في عام  2021تحليل للفعالية
من حيث التكلفة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل ولكنه لم يكن قد انتهى بحلول نهاية العام .كما خطط المكتب القطري إلجراء
دراسة تتناول فعالية التكلفة وجدوى استخدام التكنولوجيا المتنقلة لتوفير معلومات السوق للمزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة ،على أنه لم يُعثر على ما يد ّل على االنتهاء من إجراء تلك الدراسة.
ال وامل الت تفسر دا البرنامج و ل

ما

ي مدى قق التحول االستراتيج ال توق ف

ار الخطة االستراتيجية القطر ة؟

البرمجة القا ة عل ا دلة
-56

أُجري استعراض استراتيجي ألنشطة القضاء على الجوع تحضيرا لتصميم الخطة االستراتيجية القطرية .على أن هذا
االستعراض كان موجها نحو الزراعة واألمن الغذائي ولم يتضمن االعتبارات الجنسانية واعتبارات تغير المناخ إال بصورة
هامشية .ومع أن التوصيات المختلفة المنبثة عن التقييمات السابقة روعيت في تصميم الخطة ،فقد أُسقط العديد من التوصيات
الهامة ،مثل اعتماد نهج إقليمي متكامل من أجل تعزيز التآزر الداخلي؛ والحاجة إلى تعزيز عملية التخطيط المتكامل لألمن
الغذائي والتغذوي على مستوى المقاطعات؛ وإلى تعميم تغير المناخ في الحافظة كلها .وأدت هذه اإلسقاطات إلى فجوات في
تصميم الخطة االستراتيجية القطرية.

موارد افية و كن التنبؤ بها ومرنة
-57

كان هناك نقص كبير في التمويل :في ديسمبر/كانون األول  ،2021لم يكن البرنامج قد أ ّمن سوى  54في المائة من األموال
المطلوبة في الخطة القائمة على االحتياجات .وكانت األنشطة المتعلقة باالستجابة للطوارئ ممولة بنسبة  72.4في المائة ،ولكن
التمويل لمجاالت الحصائل األخرى لم يتجاوز  7.6في المائة .عالوة على ذلك ،انخفضت إمكانية التنبؤ ومرونة التمويل خالل
فترة الخطة االستراتيجية القطرية .وفي الواقع ،كان  10في المائة فقط من التمويل مرنا ،مما يشكل انخفاضا كبيرا مقارنة
بالدورة البرامجية السابقة عندما كان  53في المائة من التمويل مرنا .ووفقا ألحدث البيانات (15)،كان أكثر من  70في المائة من
المساهمات الموجهة المتعددة األطراف مخصصا على مستوى النشاط .وعالوة على ذلك ،بقي معظم التمويل قصير األجل ،مما
يؤثر على التخطيط والتوظيف.

-58

ومن ناحية أخرى ،تزايد تنوع مصادر التمويل خالل فترة الخطة االستراتيجية القطرية وضمت هذه المصادر  33جهة مانحة،
مع أن أربعة مصادر) (16كانت تمثل ما يقرب من  60في المائة من إجمالي التمويل .وتشير الدالئل إلى أن جهود المكتب القطري
لجمع األموال وتنفيذه الناجح ساعدا في الحفاظ على اهتمام الجهات المانحة على الرغم من صعوبة أوضاع التمويل في العالم.
ومع ذلك ،هناك مخاطر ترتبط باالعتماد الكبير على كبار المانحين.

) (15من يناير/كانون الثاني 2022
)(16

الواليات المتحدة األمريكية ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وألمانيا ،وموزامبيق من خالل مقايضة الديون االتحاد الروسي.
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الشرا ات
-59

تمكن البرنامج من خالل الخطة االستراتيجية القطرية من إقامة شراكات مع مجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية في مجاالت
الزراعة والتعليم والحماية االجتماعية واالستعداد للكوارث والصحة .على أن هذه الشراكات كانت في معظم الحاالت مصممة
ألنشطة محددة ،وافتقرت إلى رؤية استراتيجية طويلة األجل أو إتفاق برامجي واسع مع الحكومة.

-60

وكان العمل مع منظمات المجتمع المدني هامشيا ،وكانت تلك المنظمات في معظمها بمثابة جهات تقديم خدمات محلية .ويمكن
استكشاف الشراكات مع المنظمات غير الحكومية بهدف زيادة أهمية وفعالية التدخالت الميدانية.

-61

وتعد الشراكات التي أقيمت بين البرنامج وكيانات األمم المتحدة األخرى من أجل االستجابة إلعصاري إيداي وكينيث ولجائحة
كوفيد 19-أمثلة جيدة على التعاون الفعال داخل منظومة األمم المتحدة .غير أن الشراكات من أجل التدخالت اإلنمائية المتوسطة
والطويلة األجل كانت أقل بروزا ولم تسخر اإلمكانات الكاملة لبناء التآزر على أساس المزايا النسبية لكل منظمة.

-62

وفي حين أن التقييم وجد مثاال جيدا للشراكة مع جامعة ريدينغ في نظام اإلنذار المبكر بالجفاف ،فإن الشراكة مع األوساط
األكاديمية ال تزال عموما غير مكتملة .وهذا يحدّ من قدرة البرنامج على توليد المعرفة واالستفادة من نتائجه.

نظم البرنامج
-63

ال تزال نظم الرصد واإلبالغ في البرنامج غير قادرة بعد على استخالص وإثبات مساهماته في تعزيز القدرات الوطنية.
والمعلومات المتولدة ليست مفيدة ألغراض اتخاذ القرارات االستراتيجية أثناء التنفيذ ألن التركيز ينصب على القياس الكمي
بدون تحليل نوعي منهجي لكيفية توافق أنشطة البرنامج مع السياق الذي تنفذ فيه.

-64

كما أن نظم الموارد البشرية ونُهجها ال تفضي إلى اجتذاب واستبقاء الموظفين من ذوي المهارات الذين يحتاج إليهم البرنامج
لألداء الفعال في جميع المجاالت ،ال سيما عندما يتعلق األمر بالعمل مع الحكومة في الدعوة للسياسات وتعزيز القدرات.

السياق القطري
-65

لجغرافية موزامبيق أثر كبير على التكاليف التشغيلية للبرنامج .وعالوة على ذلك ،فإن الحاجة إلى االستجابة ألزمات مختلفة،
بعضها متكرر مثل الكوارث المرتبطة بالمناخ ،تخلق خطر انتشار العمليات بقدرات ضئيلة للغاية عند التصدي لالحتياجات
الطارئة واإلنمائية .كما أنها تعيق تطوير وتنفيذ نهج إقليمي طويل األجل يمكن أن يعزز التماسك الداخلي والخارجي ،وفي نهاية
المطاف ،الفعالية واالستدامة.

-66

كما يمكن لتبدل المسؤولين الحكوميين والموظفين التقنيين في المراكز الصحية أن يؤثر على استمرارية أنشطة تعزيز القدرات
وأن يقلل من فعاليتها .وعلى نفس المنوال ،فإن التوافر المحدود للموارد المحلية ال يفضي إلى نقل مسؤولية البرامج بصورة
مستدامة إلى المؤسسات الوطنية.

االستنتاجات
-67

كانت الخطة االستراتيجية القطرية ذات صلة باألولويات القطرية واحتياجات السكان وقدمت إطارا للبرامج يتسم بالمرونة نسبيا
ويستجيب من خالله البرنامج بسرعة وفعالية لألزمات المختلفة التي أثرت على موزامبيق خالل دورة البرنامج ،بما في ذلك
األعاصير والصدمات األخرى المتصلة بالمناخ ،وجائحة كوفيد ،19-والنزوح الداخلي الناجم عن تمرد جماعات مسلحة غير
حكومية في شمال البالد .وفي سياق ذلك ،أكد البرنامج ميزته النسبية في تدخالت إنقاذ األرواح أثناء حاالت الطوارئ ،ومن
الواضح أنه يحتل مكانة فاعلة رائدة في العمل اإلنساني في موزامبيق.
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وفي إطار استجابة لألزمات اتسمت عموما بالكفاءة والفعالية ،هناك عدد قليل من الشواغل التي تستحق االهتمام من جانب
المكتب القطري ،وال سيما فيما يتعلق بالتأخير في التسليم ،والحاجة إلى تعزيز االتصال بين موظفي سلسلة اإلمداد والبرمجة،
والصعوبات المتعلقة بخدمات الشراء ،وإدارة المستودعات ،وتلف السلع أو فقدانها.

-69

وبالنظر إلى قيود التمويل وتعقد بيئة العمل ،قدم البرنامج مساهمات مهمة لبناء القدرة على الصمود على المستوى المحلي .على
أن النهج المنعزل للتنفيذ لم يسمح بمزيد من التدخالت اإلقليمية المتكاملة التي من شأنها أن تعزز التماسك الداخلي والكفاءة
والفعالية عبر الرابطة الثالثية .ويلزم أيضا تعزيز االتساق الخارجي ،ال سيما مع منظمات األمم المتحدة األخرى ،لتحسين الربط
بين التدخالت اإلنسانية واإلنمائية.

-70

كما أن المساهمات في النظم الوطنية لالستعداد للكوارث جديرة بالمالحظة ،مع أن التقدم المحرز ال يزال متواضعا فيما يتعلق
بتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .واتسمت باألهمية النية المعقودة على
التحول من التنفيذ إلى التمكين في موزامبيق وكانت ومتماشية بشكل جيد مع األولويات الوطنية الشاملة .غير أن األزمات
اإلنسانية التي تطلبت إعادة ترتيب أولويات األنشطة طغت ،إلى حد ما ،على التركيز على ما توخته الخطة االستراتيجية القطرية
من تعزيز لقدرات البلد.

-71

ومما عرقل التقدم في تعزيز القدرات التمويل غير الكافي والعالي التخصيص والقصير األجل ،وعدم وجود إطار برامجي
واضح موضوع بشكل مشترك بين البرنامج والحكومة .ولم تكن مجموعة المهارات لدى موظفي المكتب القطري مالئم تماما
لمجموعة المجاالت المواضيعية واألدوار المختلفة التي تغطيها الخطة .وإلى جانب تبدّل الموظفين ،أدت هذه العوامل إلى تقليل
الفعالية واالستدامة.

-72

وحظيت المسائل الجنسانية باهتمام كبير في التنفيذ ،شأنها في ذلك شأن إدارة العالقات مع المستفيدين .ولم تكن اعتبارات تغير
المناخ بارزة في التصميم ولكنها عولجت بشكل جيد في سياق التنفيذ .وأخيرا ،ومع االعتراف بما تحقق من تقدم هام في تطوير
اآلليات التي تضمن المساءلة أمام السكان المتضررين وحمايتهم وإضفاء صبغة مؤسسية عليها ،يخلص التقييم إلى أن قدرات
المكتب القطري ال تزال في حاجة إلى تحسين في هذه المجاالت.

التو يات
-73

قدم التقييم خمس توصيات .وتتعلق األولى والثانية بالتركيز االستراتيجي لعمل البرنامج في موزامبيق ،وتتعلق التوصيات
الثالث األخرى بالمسائل التشغيلية.
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التوصية

مستوى/طبيعة التوصية

1

الحفاظ على التوجه االستراتيجي في الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة في مجال المساعدة اإلنسانية
إلى جانب تدخالت إنمائية لديها رؤية طويلة األجل ،والتركيز على المجاالت التي يمكن أن يتخذ فيها
البرنامج مكانة أفضل.

الجهة المسؤولة

الكيانات المساهِمة
األخرى

األولوية:
عالية/متوسطة

موعد
اإلنجاز

استراتيجية

المكتب القطري

المكتب اإلقليمي للجنوب
األفريقي

عالية

المكتب/الكيان
الرئيسي
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طرح البرنامج باعتباره قادرا على دفع التقدم نحو الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم في
موزامبيق.
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المكتب القطري

المكتب اإلقليمي للجنوب
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مستوى/طبيعة التوصية

3

االستمرار في تعزيز وتنويع الشراكات االستراتيجية مع مجموعة من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية
لتعزيز كفاءة وفعالية الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة.

الجهة المسؤولة

الكيانات المساهِمة
األخرى

األولوية:
عالية/متوسطة

موعد
اإلنجاز

تشغيلية

المكتب القطري

الوزارات المعنية
وحكومات األقاليم
وكيانات األمم المتحدة
واألوساط األكاديمية
والمجتمع المدني

عالية

المكتب/الكيان
الرئيسي
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تعزيز استعداد المنظمة ألداء دور تحفيزي أكبر في تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية
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المكتب القطري

المكتب اإلقليمي للجنوب
األفريقي ،وشعبة الموارد
البشرية ووحدة تعزيز
القدرات القطرية
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التوصية

ن أل ل

 /ز ن2023

تشغيلية

المكتب القطري

المكتب اإلقليمي للجنوب
األفريقي والمقر

عالية

يونيو/حزيران2022

د دة ،ظ م م ئد م د ة
ق
ت به م ن إى
 5-1د د
قد م ئج ق ئم ع ى ألد ف أش ل ب ( ب ت ،م ش ت) ظه
ت مش
م قش أل
قد ت البرنامج بش ل أفضل.

 /ز ن2022

ش ع عى
ت

 /ز ن2022

م
ف
 5-2ز ز ق ة
عقد م ع ت ثالث ب ن ب ك د
من
م ض

عى م
ى ب ن البرنامج ب ك د
م م ز مب ق البرنامج د د
د دة.
ق

ى ق
صف

ي
م

ER-EBA2022-20117A

