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إسناد وعرفان
تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) يف اليمن .ويود مكتب األوتشا يف اليمن أن يعرب عن
تقديره لمساهمات موظفيه الملتزمين يف مقرات العمل والميدان على إعداد هذه الوثيقة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
yemenhpf@un.org
تويترYHF_Yemen@ :

الغالف األمامي:

إحدى زيارات وحدة التمويل اإلنساين الميدانية لمراقبة مشروع األمن الغذايئ لمنظمة صناع النهضة يف لحج يف شهر أغسطس 2019م
ال تعني التسميات المستخدمة وال طريقة عرض المادة الواردة يف هذا المنشور اإلعراب عن أي رأي على اإلطالق من جانب األمانة العامة لألمم
المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها ،أو فيما يتعلق بتعيين تخومها أو حدودها.
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شهر أغسطس 2019م

خــال مراجعــة هــذا العــام ،ال تــزال اليمــن تشــهد أســوأ أزمــة إنســانية يف
العالــم جــراء الصراعــات واالنهيــار االقتصــادي وتوقــف المؤسســات
والخدمــات العامــة عــن العمــل باســتمرار .ويحتــاج  75يف المائــة مــن
مجمــوع عــدد الســكان ،أي  22.2مليــون شــخص ،إىل شــكل مــن أشــكال
المســاعدات اإلنســانية أو الحمايــة ،بمــا يف ذلــك  11.3مليــون شــخص يف
حاجــة ماســة – أي بز يــادة تفــوق المليــون شــخص ممــن هــم يف حاجــة
ماســة منــذ يونيــو 2017م .وتفاقمــت مخاطــر الحمايــة للمالييــن بشــكل
كبير جراء تصاعد الصراع منذ مارس 2015م.
ويعتبــر صنــدوق التمويــل االنســاين لليمــن أ كبــر صنــدوق ُقطــري مشــترك
يف العالــم .ويوفــر التمويــل بصــورة مباشــرة لشــركاء العمــل اإلنســاين
العامليــن يف اليمــن حتــى يتمكنــوا مــن تقديــم المســاعدات المنقــذة
لــأرواح بفعاليــة ويف الوقــت المناســب إىل أولئــك الذيــن هــم يف أشــد
الحاجــة إليهــا .وتمنــح مســاهمات المانحيــن غيــر المخصصــة والمخصصــة
للشــركاء المؤهليــن مــن خــال عمليــة شــاملة وشــفافة لدعــم األولويــات
المحــددة يف خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن .وســاهم  26مانــح بصــورة
ســخية يف عــام 2018م ليســجل رقمـا ً قياســيا ً مقــداره  208.7مليــون دوالر
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أمريكــي .ويف الفتــرة مــا بيــن ينايــر 2018م و يوليــو 2019م ،دعــم صنــدوق
التمويــل اإلنســاين لليمــن  187مشــروعا ً بلغــت قيمتــه  302مليــون دوالر
أمريكي.
ويقــدم تقر يــر المراقبــة نظــرة عامــة حــول المهــام وتحليــل المراقبــة التــي
يضطلــع بهــا صنــدوق التمو يــل اإلنســاين لليمــن للمشــاريع التــي تــم
مراقبتها منذ 2018م.

أساليب المراقبة الخاصة
بصندوق التمويل اإلنساني لليمن
الغرض واألهداف المحددة

تعتبــر عمليــة المراقبــة جــزءا ً أساســيا ً مــن إطــار المســاءلة الخــاص
بصنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن ،والغــرض الرئيســي منهــا هــو تقييــم
التقــدم المحــرز يف تحقيــق األهــداف المحــددة والتحقــق مــن دقــة النتائــج
التــي أبلــغ عنهــا شــركاء العمــل اإلنســاين .وتتوفــر يف أنشــطة المراقبــة
واإلبــاغ الخاصــة بصنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن األهــداف المحــددة
الرئيسية التالية:
•التحقــق مــن التقــدم المحــرز لشــريك العمــل اإلنســاين يف إنجــاز نواتــج
المشــروع وأنشــطته (وفق ـا ً لإلطــار المنطقــي وخطــة العمــل) ،وعمليــة
اســتهداف المســتفيدين ،واســتخدام المــوارد (حســب الميزانيــة)
وأنظمة المراقبة واإلبالغ الداخلية.
•التحقــق مــن المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة ،وتحديــد الفجــوات
واالتجاهــات يف العمليــات اإلنســانية ،والتفكيــر يف أفضــل الممارســات
والــدروس المســتفادة وذلــك عــن طر يــق اســتخدام النتائــج والتوصيــات
إلدارة النتائج ،وتخفيف المخاطر ،واإلعالم.
•تعز يــز الشــرا كة والتنســيق بيــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
وشــريك العمــل اإلنســاين؛ إشــراك المجتمعــات المتضــررة والتمــاس
الحصول على مالحظاتهم.

مراحل المراقبة الرئيسية
يتــم دمــج أنشــطة مراقبــة صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن يف جميــع
مراحل دورة التخطيط لبرامج الصندوق:
مرحلة تقييم القدرات

خــال مرحلــة تقييــم القــدرات ،يقــوم صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن
بإجــراء مراجعــة شــاملة لقــدرات المراقبــة والتقييم/اإلبــاغ الداخليــة
للمنظمــات المهتمــة وذلــك لضمــان بــأن شــركاء العمل اإلنســاين المؤهلين
فعال.
لديهم نظاما ً قائما ً للمراقبة والتقييم/اإلبالغ داخلي َ

المصدر :أوتشا/مراقبة وحدة التمويل اإلنساين لمشروع المجلس الدنماركي لالجئين يف عمران
يف  27يناير 2019م

مرحلة التنفيذ والتقارير

طــوال مرحلــة التنفيــذ ،يعمــل صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن علــى
إجراء التايل:
•مراجعــة تقار يــر التقــدم المحــرز وذلــك لتقييــم التقــدم يف عمليــة
التنفيــذ ،تحديــد أي مســائل معلقــة وتقديــم المالحظــات إىل شــريك
العمل اإلنساين والجهات المعنية األخرى؛
•تتــوىل أنشــطة المراقبــة الميدانيــة للتحقــق مــن دقــة اإلنجــازات المبلــغ
عنها ذاتيا ً من قبل شركاء العمل اإلنساين يف الميدان؛
•إجــراء دورات تدريبيــة بصــورة منتظمــة علــى المراقبــة ورفــع التقار يــر
لصنــدوق التمو يــل اإلنســاين يف لليمــن وذلــك لضمــان إســتيعاب شــركاء
العمل اإلنساين للمتطلبات.
مرحلة مراجعة حسابات المشروع

يتــم إبــراز النتائــج ذات الصلــة التــي لوحظــت أثنــاء المراقبــة إىل مدققــي
الحســابات للتأ كــد مــن أخــذ النتائــج التــي تمــت مالحظتهــا يف عيــن االعتبــار
أثناء عملية التدقيق.

مرحلة التخصيص

كجــزء مــن المراجعــة االســتراتيجية والفنيــة للمشــاريع المقترحــة ،يتأ كــد
صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن بــأن المقترحــات تلبــي الحــد األدىن
لمعاييــر المراقبــة والتقييــم عــن طر يــق التحقــق بــأن ترتيبــات المراقبــة
والتقييــم محــددة وخاصــة بالمشــروع ،شــاملة مراقبــة الشــركاء المنفذيــن
الفرعييــن حيــن يقتضــي األمــر ،ســيتم توضيحهــا يف الجــزء المتعلــق
بالمراقبــة للمقتــرح وأنــه تــم إدراج مــا يكفــي مــن المــوارد البشــرية والماليــة
يف الميزانية؛

أساليب المراقبة الميدانية الخاصة بصندوق
التمويل اإلنساين لليمن

يقــدم صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن الدعــم والتوجيــه الفنــي لشــركاء
العمــل اإلنســاين علــى عناصــر المراقبــة والتقييــم الرئيســية للمقتــرح خــال
مرحلــة إعــداد مقتــرح المشــروع ويف وقــت المراجعــة االســتراتيجية
والفنية.

الزيــارات الميدانيــة للمواقــع :يتــم تنفيذهــا بواســطة موظفــي مكتــب
تنســيق الشــؤون اإلنســانية بدعــم مــن المجموعــات القطاعيــة إىل جانــب
التعاقــد الخارجــي مــع اثنــان مــن مقدمــي الخدمــات مراقبــة الطــرف الثالــث.
وهــذا يشــمل االســتعراض المكتبــي لوثائــق المشــروع ،والمناقشــات مــع
شــريك العمــل اإلنســاين لعمليــة التحضيــر للز يــارة الميدانيــة ،والز يــارات

أنشــأ صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن ،وفق ـا ً ألســاليب العمليــات الخاصــة
بــه ،متطلبــات المراقبــة لــكل مشــروع تمــت الموافقــة عليــه ،ويحــدد االســلوب
المالئــم للمراقبــة الميدانيــة ،وأجــراء الز يــارات الميدانيــة .وال تــزال أســاليب
المراقبة الميدانية التالية قائمة منذ 2018م:
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لمواقــع التنفيــذ للمالحظــة وجمــع المعلومــات حــول التنفيــذ ،باالضافــة إىل
المناقشــات مع المســتفيدين والجهات المعنية األخرى لجمع المزيد من
المالحظات واآلراء .الهدف من الزيارات الميدانية للمواقع هو لتقييم:
•التقدم المحرز يف عملية التنفيذ مقابل خطة عمل المشروع وأهدافه؛
•أهمية ومالءمة أنشطة المشروع؛

تحديات المراقبة التي يواجهها صندوق التمويل
اإلنساين لليمن
واجهــت مهــام المراقبــة الخاصــة بصنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن
تحديــات إدرا يــة ،وتشــغيلية ،وفنيــة خــال الفتــرة المشــمولة يف التقر يــر.
وتشمل هذه التحديات التايل:

•االمتثال للمجموعة القطاعية وصندوق التمويل اإلنساين لليمن ومعايير
التنفيذ القائمة األخرى؛

•.التأخيــر يف عمليــة المشــتريات الخاصــة بالتعاقــد مــع مقدمــي خدمــة
المراقبة كطرف ثالث.

•رضا المستفيدين عن المساعدات التي حصلوا عليها؛

•التحديــات المتعلقــة بالحصــول علــى التصار يــح الالزمــة مــن الســلطات
المحليــة وذلــك إلجــراء الز يــارات الميدانيــة لــكل مــن موظفــي مكتــب
تنســيق الشــؤون اإلنســانية ومقدمــي خدمــة المراقبــة كطــرف ثالــث،
والتي تؤثر يف توقيت تنفيذ أنشطة المراقبة.

•تعميــم قضايــا النــوع االجتماعــي والحمايــة ،والمســاءلة إزاء الســكان
المتضررين؛
•تنفيــذ أســاليب المراقبــة والتقييم/اإلبــاغ التــي تــم تفصيلهــا مــن قبــل
شريك العمل اإلنساين يف المشروع المقترح؛
•التحديــات التــي تمــت مواجهتهــا أثنــاء تنفيــذ المشــروع وكيــف تمــت
معالجتها؛
يتــم اســتخدام النتائــج الــواردة مــن المراقبــة الميدانيــة يف تحديــد ثغرات تنفيذ
المشــروع ومشــاركة التوصيــات مــع شــريك العمــل اإلنســاين والجهــات
المعنيــة األخــرى مثــل المجموعــات القطاعيــة وذلــك التخــاذ اإلجــراءات،
باالضافــة إىل تقييــم اآلداء الكلــي لتنفيــذ المشــروع والــذي ينعكــس يف مؤشــر
آداء شــركاء العمــل اإلنســاين .باالضافــة إىل ذلــك ،ستشــكل النتائــج أحــد
مدخالت أنشطة مراجعة حسابات المشروع.
المراقبة عن بُعد بإجراء المكالمات الهاتفية

أضــاف صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن يف النصــف الثــاين مــن عــام 2018م
أســلوب مراقبــة إضــايف وأدرجتهــا كجــزء مــن خدمــات المراقبــة كطــرف ثالــث
ليتــم إجــراء تنفيذهــا مــن مرا كــز االتصــال الخاصــة بمقدمــي خدمــات المراقبــة
كطرف ثالث.
الغــرض الرئيســي مــن المراقبــة عــن بُعــد بإجــراء المكالمــات الهاتفيــة هــو
الوصــول إىل المز يــد مــن المســتفيدين ،شــاملة أولئــك الذيــن يقيمــون يف
مواقع نائية أو صعبة الوصول ،وجمع البيانات االحصائية المتعلقة بجوانب
التنفيــذ الرئيســية للمســاعدات المقدمــة مــن خــال التوزيعــات ،مثــال ذلــك
السالل الغذائية ،أو المواد غير الغذائية ،أو أطقم مواد النظافة ،أو مساعدات
القســائم/النقدية .يتم جمع البيانات من عينة تمثل المســتفيدين الذين تم
اختيارهــم بشــكل عشــوايئ مــن قوائــم التوز يــع عــن طر يــق إدارة اســتبيانات
الدراسات االستقصائية المنظمة من خالل المقابالت الهاتفية.
وتقــدم البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن المراقبــة عــن بُعــد بإجــراء المكالمــات
الهاتفيــة إيضاحــات مفيــدة مــن الممكــن أن تســاعد يف تقييــم الجوانــب
الرئيسية التالية للمساعدات القائمة على التوزيع:
•النســبة التقدير يــة للمســتفيدين الحاصليــن علــى المســاعدات وذلــك
لتقييم دقة تتبع التنفيذ واإلبالغ؛
•النســبة التقدير يــة للمســتفيدين الحاصليــن علــى الحزمــة المتكاملة من
المواد أو المبالغ النقدية /قسائم وفقا ً لمستحقاتهم؛
•مســتوى رضــا المســتفيدين عــن كميــة ونوعيــة المســاعدات التــي تــم
الحصول عليها ،باالضافة إىل عملية التوزيع؛
•النســبة التقدير يــة للمســتفيدين الذيــن ُطلــب منهــم دفــع رســوم (نقديــة
أو عينية) لكي يتم تسجيلهم أو يحصلوا على المساعدات.
باالضافــة إىل ذلــك ،يمكــن دمــج البيانــات مــن مســوحات المراقبــة عــن بُعــد
بإجــراء المكالمــات الهاتفيــة المتعــددة لتحليــل االتجاهــات ومقارنــة الوقــت
اإلضــايف لالســتجابة اإلنســانية ،يف جميــع المواقــع الجغرافيــة ،حســب نــوع
شريك العمل اإلنساين أو مستوى الخطر ،وما إىل ذلك.
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•االفتقــار إىل مشــاركة شــركاء العمــل اإلنســاين النشــطة أثنــاء عمليــة
المراقبــة بمــا يف ذلــك التأخيــر يف الــرد علــى طلبــات الوثائــق وتســهيل
المراقبة الميدانية.
•المشــاركة غيــر المنتظمــة مــن المجموعــات القطاعيــة يف دعــم الز يــارات
الميدانية.
•تدخل/تواجــد الســلطات المحليــة خــال ز يــارات المراقبــة والتــي تؤثــر
علــى المعلومات/المالحظــات التــي تــم جمعهــا مــن المســتفيدين فيمــا
يتعلق بالمساعدات المقدمة.
•الفجــوات يف وصــف نتائــج المراقبــة وصياغــة التوصيــات ذات الصلــة
من قبل مراقبي خدمة المراقبة كطرف ثالث.
•محدوديــة أعمــال المراقبــة لمشــاريع األمــم المتحــدة بســبب الســقف
المحــدد إلجــراء المراقبــة فقــط علــى مشــاريع األمــم المتحــدة التــي تز يــد
كلفتها عن  5ماليين دوالر.

خطوات نحو التقدم

صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن حالي ـا ً بصــدد إجــراء عمليــة مراجعــة
األســاليب المرجعيــة وأدوات المراقبــة وفق ـا ً للــدروس المســتفادة خــال
األشــهر ال ـ  18الماضيــة .ويعمــل الصنــدوق أيض ـا ً علــى وضــع التوجيهــات
إىل شــركات المراقبــة كطــرف ثالــث وذلــك لتــويل االهتمــام الــازم إىل هــذه
المالحظــات خــال زياراتهــا وتناقــش مــع شــركاء عمــل صنــدوق التمويــل
اإلنســاين لليمــن كيفيــة تحســين الخدمــات المقدمــة .ستســاعد نتائــج
المراقبــة وحــدة التمويــل اإلنســاين علــى تحســين تصميــم وتوجيــه التدر يــب
الذي تقدمه إىل شــركاء العمل اإلنســاين وســوف يتم اســتخدام النتائج يف
الربع األخير من 2019م لمناقشــتها مع منســقي المجموعات القطاعية.
مــع فكــرة إلشــرا كهم بشــكل أفضــل يف الرقابــة .وســوف يتــم اســتخدامها
أيضـا ً لتقديــم مالحظــات مفصلــة إىل شــركاء العمــل اإلنســاين خــال عمليــة
التخصيــص وإعــادة النظــر يف الح ـ ّد األدىن مــن ســقف التمويــل للمراقبــة
علــى مشــاريع األمــم المتحــدة .وأخيــراً ،مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
سيشــارك الســلطات يف اليمــن للتخفيــف مــن المعانــاة اإلنســانية عــن
طريق التدخالت يف العمليات اإلنسانية.
وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات ،زادت أنشــطة مراقبــة صنــدوق التمويــل
اإلنســاين لليمــن مــن حيــث الحجــم والنطــاق مــع مــرور الوقــت ،ولعبــت دورا ً
رئيســيا ً يف تحســين المســاءلة أمــام الســكان المتضرر يــن مــن خــال تحديــد
أوجه القصور يف تنفيذ المشروع والمتابعة لتقديم الحلول.

نظرة عامة حول نتائج المراقبة
لعام  2018م  2019 -م
المصدر :أوتشا/مراقبة

وحدة التمويل اإلنساين
لمشروع المجلس

الدنماركي لالجئين يف
عمران يف  27يناير
2019م

تغطية المراقبة بصورة عامة (حتى يوليو 2019م)
تــم إجــراء  )%94( 151ز يــارة مــن أصــل  161ز يــارة ميدانيــة تــم التخطيــط لهــا
خــال عــام 2018م وتــم تأجيــل  10ز يــارات ميدانيــة إىل عــام 2019م وذلــك
بســبب مواجهــة تحديــات عديــدة .باالضافــة إىل ذلــك ،تــم إجــراء خمــس ز يــارات
ميدانيــة كان مــن المخطــط اجراءهــا يف عــام 2017م ،ولكــن لــم تتــم إال يف عــام
2018م ،وبذلــك بلــغ مجمــوع عــدد ز يــارات المراقبــة التــي تــم اجراؤهــا يف
2018م إىل  156ز يــارة .تــم اجــراء  123ز يــارة ( )%79مــن أصــل  156ز يــارة
ميدانيــة مــن قبــل التعاقــد مــع مقدمــي خدمــات المراقبــة كطــرف ثالــث ،بينمــا
تــم إجــراء  33ز يــارة ( )%21مــن قبــل موظفــي مكتــب تنســيق الشــؤون
اإلنســانية .وعلى الرغم من مواجهة تحديات تشــغيلية ،وإدارية ،وبيروقراطية
مختلفة إال أن عدد زيارات المراقبة التي تم اجراؤها يف 2018م زادت بنسبة
 %85مقارنــة بعــام 2017م ،وارتفــع عــدد المشــاريع التــي تمــت مراقبتهــا
بنسبة ( %31انظر الشكل أدناه).
وحتــى يوليــو 2019م ،تــم إجــراء مــا مجموعــه  68ز يــارة ميدانيــة يف 2019م،
منهــا  32ز يــارة ( )%47تــم اجراؤهــا مــن قبــل موظفــي مكتــب تنســيق
الشــؤون اإلنســانية .وتــم إجــراء  36ز يــارة مراقبــة ( )%53مــن قبــل مقدمــي
خدمــة المراقبــة كطــرف ثالــث ،بينمــا تــم إجــراء  32ز يــارة ( )%47مــن قبــل
موظفــي مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية .وكان الســبب الرئيســي وراء
االرتفــاع النســبي يف عــدد الز يــارات الميدانيــة للمراقبــة مــن قبــل موظفــي
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية هــو التعاقــد الحديــث مــع مقــدم خدمــات
آخر للمراقبة كطرف ثالث ،والذي تطلب وقتا ً لكي يعمل بصورة كاملة.

تمت مراقبة ما مجموعه  45منظمة شريكة للعمل اإلنساين ( 27منظمة
غيــر حكوميــة محليــة ،و 16منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة ،وأحــد وكاالت األمــم
المتحــدة ،وأخــرى – جمعيــة الهــال األحمــر القطــري) يف عــام 2018م ،و39
شــريك عمل إنســاين ( 27منظمة غير حكومية محلية ،و 10منظمات غير
حكوميــة دوليــة ،وأحــد وكاالت األمــم المتحــدة ،وأخــرى – جمعيــة الهــال
األحمر القطري) حتى يوليو 2019م.
ومن بين  146مشروعا ً 1محددا ً تمت مراقبته بين 2018م ويوليو 2019م،
تم تنفيذ  %15من قبل شــركاء العمل اإلنســاين ذوي المخاطر المنخفضة،
و  %40مــن قبــل شــركاء العمــل اإلنســاين ذوي المخاطــر المتوســطة ،و
 %45من جانب شركاء العمل اإلنساين ذوي المخاطر العالية.
ظهــر مســتوى األداء بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة
بشــكل عــام ،ال ُي ِ
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة تباي ًنــا كبيـ ًرا وتقري ًبــا عــدد المــرات التــي
ظهــر فهيــا أداء ضعيــف وغيــر مبــرر يتســاوى لــكل منهمــا ( 16ز يــارة و 15
ز يــارة علــى التــوايل) .إال أنــه وفيمــا يتعلــق بــاألداء الجيــد ،يبــدو أن المنظمــات
غيــر الحكوميــة الوطنيــة تحقــق أدا ًء أفضــل مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة
الدوليــة ،حيــث أظهــر  65يف المائــة مــن إجمــايل مشــاريع المنظمــات غيــر
الحكوميــة الوطنيــة أدا ًء جيـدًا مقابــل  40يف المائــة لصالــح المنظمــات غيــر
الحكوميــة الدوليــة .قــد يكــون هــذا بســبب التأثيــر األقــل علــى الشــركاء يف
المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والناجــم عــن تأخيــر تنفيــذ المشــاريع
مقارنــة بالشــركاء الدولييــن .تشــمل األشــكال الموجــودة يف الرســم البيــاين
أدناه المشــاريع التي تمت مراقبتها أكثر من مرة مما ســيؤدي إىل تحســين
األداء تدريجيا ً مع اقتراب المشاريع من تحقيق مؤشراتها.

 1يمكن أن تتم الزيارة الميدانية لمواقع مختلفة ومن الممكن أن تتم مراقبة أحد المشاريع أكثر من مرة ،لذلك هنالك اختالف بين عدد الزيارات الميدانية وعدد المشاريع التي تمت مراقبتها
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استخدام نتائج المراقبة
تــم اســتخدام نتائــج المراقبــة لصياغــة التوصيــات التــي يقــوم عليهــا اتخــاذ
القرارات بشأن التنفيذ المستمر وبرامج االستجابة المستقبلية ،ونسبة أداء
التنفيــذ .باالضافــة إىل ذلــك ،يتــم توثيــق النتائــج يف نظــام إدارة المنــح حتــى يتــم
الوصــول إليهــا بســهولة وبانتظــام مــن قبــل موظفــي مكتــب تنســيق الشــؤون
اإلنسانية ومنسقي المجموعات القطاعية:
ملخــص التوصيات/نقــاط العمــل :بشــكل عــام ،وفقـا ً ل ـ  224ز يــارة مراقبــة
تغطــي  146مشــروعاً ،تمــت مشــاركة مــا مجموعــه  973توصيــة ونقــاط
عمل للمتابعة مع شركاء العمل اإلنساين ليتم أخذها بعين االعتبار.
ملخــص أداء التنفيــذ :تقــوم كل ز يــارة مراقبــة بتقييــم التقــدم المحــرز يف
التنفيــذ بشــكل عــام ومنــح تقديــرات تقييــم خاصــة بــاألداء .هنــاك خمــس
فئات لتقييم أداء التنفيذ:
•األداء المتميــز :يمنــح عندمــا تشــير نتائــج المراقبــة إىل أن تنفيــذ
المشــروع ونوعية االســتجابة تفوق التوقعات وهي يف مســار ســيتجاوز
أهداف المشروع.
•األداء جيــد :يمنــح عندمــا تشــير النتائــج إىل أن تنفيــذ المشــروع يتقــدم بشــكل
جيد بحسب خطة العمل وعلى المسار لتحقيق أهداف المشروع.
•األداء الضعيــف المبــرر لــه :يمنــح عندمــا تشــير النتائــج إىل أن عمليــة ســير
المشــروع أقــل ممــا هــو متوقــع بحســب خطــة العمــل ،ولكــن هنــاك مبــررات
وجيهة لضعف االنجاز.
•األداء الضعيــف غيــر المبــرر :يمنــح عندمــا تشــير النتائــج إىل أن عمليــة ســير
المشــروع أقــل ممــا هــو متوقــع بحســب خطــة العمــل ،وليــس لــدى الشــريك
المنفذ أي مبرر وجيه لضعف األداء.
•ال يوجد أداء :يمنح عندما ال يوجد أي تقدم ملموس يف التنفيذ.
يمثــل الشــكل أدنــاه ملخــص تقديــرات التقييــم الخاصــة بــآداء تنفيــذ
المشاريع منذ 2017م
عــاد ًة مــا يــؤدي تصنيــف عــدم األداء أو األداء الضعيــف غيــر المبــرر إىل
متابعــة ز يــارات المراقبــة ،ودعــوة المســتفيدين ،واالجتمــاع مــع الشــريك
لالتفــاق علــى إجــراءات المتابعــة .وســوف تســتخدم وحــدة التمويــل

اإلنســاين ً
أيضــا آليــات ضمــان أخــرى لتحديــد المشــكالت المحتملــة األكبــر
يف تنفيذ المشروع.

النتائج المشتركة بين المجموعات القطاعية
بصورة عامة ،تمثل  40يف المائة من المشاريع التي تمت مراقبتها يف الفترة
مــا بيــن 2018م ويوليــو 2019م مشــاريعا ً متعــددة القطاعــات .ومــن أصــل 92
مشــروع تمــت مراقبتــه يف 2018م ،لــدى  46مشــروعا ً ( )%50أنشــطة تتعلــق
بمجموعــة قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ،ولــدى  38مشــروعا ً
( )%41مكونــات خاصــة بمجموعــة قطــاع األمــن الغــذايئ والزراعــة ،ولــدى 37
مشــروعا ً ( )%40مكونــات خاصــة بالصحــة .يقــدم الرســم البيــاين أدنــاه ملخــص
لمكونات المجموعات القطاعية المندرجة يف المشاريع التي تمت مراقبتها.
يمثــل التــايل النتائــج المشــتركة بيــن المجموعــات القطاعيــة التــي تــم
تحديدها من خالل زيارات المراقبة الميدانية:
•العوائــق البيروقراطيــة مثــل حــاالت التأخيــر يف توقيــع االتفاقيــات الفرعيــة،
حــاالت التأخيــر يف منــح التأشــيرات/تراخيص العمــل للموظفيــن الدولييــن،
وحــاالت التأخيــر يف إصــدار تراخيــص الحركــة وجميــع ذلــك يؤثــر بشــكل كبيــر
علــى قــدرة شــريك العمــل اإلنســاين المنفــذ يف تقديــم المســاعدات يف
الوقت المناسب.
•عــدم التحكــم الكامــل يف معاييــر إختيــار المســتفيدين ،شــاملة عمليــة
تحديــد وتســجيل والتحقــق مــن المســتفيدين مــن قبــل شــريك العمــل
اإلنســاين المنفــذ (التدخــل مــن قبــل الجهــات األخــرى) والتــي تؤثر على من
يتلقون المساعدات.
•االفتقــار إىل آليــة خاصــة بتقديــم المالحظــات ورفــع الشــكاوى يف مواقــع
تنفيــذ مختلفــة أو عــدم معرفــة المســتفيدين بوجــود اآلليــات التــي وضعهــا
شــريك العمل اإلنســاين المنفذ ،أو افتقار شــريك العمل اإلنســاين المنفذ
إىل نظــام تتبــع مالئمــه لتوثيــق المالحظــات واالجــراءات التــي تــم اتخاذهــا
من قبل شريك العمل اإلنساين المنفذ.
•انخفــاض مســتوى وعــي المســتفيدين بالدعــم المتــاح بمــا يف ذلــك
المعلومــات حــول اســتحقاقات المشــروع بســبب التبــادل غيــر الــكايف
للمعلومات من جانب شريك العمل اإلنساين المنفذ.
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نتائج المراقبة بحسب المجموعات القطاعية

األمن الغذائي والزراعة
تــم إجــراء مــا مجموعــه  91ز يــارة ميدانيــة ( 65ز يــارة يف
2018م و 26ز يــارة يف 2019م) ل ـ  57مشــروع يشــمل
مكــون األمــن الغــذايئ والزراعــة .وشــملت األنشــطة
الرئيسية التي تمت مراقبتها التايل:

•لــم يتــم إجــراء مســوحات المراقبــة بعــد التوز يــع كمــا
هو مخطط له.
•التقييمــات غيــر كافيــة للســياق المحلــي مثــال ذلــك
عــدم توفــر المورديــن والــذي يؤثــر علــى بعــض
أنشــطة توز يــع القســائم الغذائيــة يف الوقــت
المناسب.

•توز يــع مدخــات ســبل العيــش مثــل المدخــات
الزراعية وأدوات صيد األسماك؛
•المســاعدات النقدية/العينيــة لألغذيــة الطارئــة أو
دعم سبل العيش؛

•اســتياء المســتفيدين مــن محتويــات الســلة
الغذائية الموحدة.

•عملية تســجيل واختيار والتحقق من المســتفيدين
باالضافــة إىل توثيــق الملفــات الشــخصية الخاصــة
بالمستفيدين.

•لــم يلبــي توز يــع المدخــات الزراعيــة لألســر
المســتهدفة المعاييــر المطلوبــة وذلــك بســبب
سوء عملية االستهداف.
•قلــة الز يــارات اإلشــرافية والمشــورة الفنيــة
للمستفيدين حول استخدام المدخالت.

ملخص النتائج الرئيســية المتصلة باألداء الضعيف
للتنفيذ

•انخفــاض مســتوى وعــي المســتفيدين حــول
أنشــطة المشــاريع بمــا يف معاييــر االختيــار
للتسجيل بسبب التبادل غير كايف للمعلومات.

• ُوجــد أن قوائــم المســتفيدين غيــر مكتملــة لغــرض
المراقبة والتحقق.
•عــدم وجــود آليــات تتبــع ومراقبــة وإبــاغ قويــة لــدى
بعــض شــركاء العمــل اإلنســاين المنفذيــن ممــا يؤثــر
على نوعية أنشطة التنفيذ واإلبالغ.

•يف حــاالت نــادرةُ ،وجــد أن المســتفيدين يف قوائــم
التوز يــع لــم يحصلــوا علــى المســاعدات أو اســتلموا
مبالغ/كميات أقل مما يستحقوا.
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المياه والصرف الصحي والنظافة
تــم إجــراء مــا مجموعــه  97ز يــارة ميدانيــة ( 80ز يــارة
يف 2018م و 17ز يــارة يف 2019م) لمراقبــة 57
مشــروع يشــمل مكــون الميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة .وشــملت األنشــطة الرئيســية التــي تمــت
مراقبتهــا التايل:

نوعيــة وســرعة تنفيــذ أنشــطة البنــاء والصيانــة.
وتأثــرت بعــض المشــاريع أيضـا ً بســبب االفتقــار إىل
المقاوليــن المحلييــن المختصيــن للقيــام بأنشــطة
البناء والصيانة.
•إنشــاء شــبكات إمــدادات ميــاه غاليــة جــدا ً ال يمكــن
تشــغيلها مــن خــال مســاهمات المجتمعــات
المحليــة بســبب عــدم وجــود دراســة جــدوى مالئمــة
مسبقاً.

•تأهيل وصيانة إمدادات المياه؛
•إنشاء ،وتأهيل ،وصيانة أنظمة الصرف الصحي؛
•تشغيل أنظمة إمدادات المياه؛

•نوعيــة ميــاه غيــر آمنة/رديئــة بســبب عــدم اإلشــراف
وكلــورة شــبكات إمــدادات الميــاه مــن قبــل الشــركاء
المنفذين.

•أنشــطة معالجــة الميــاه بالكلــور ومراقبــة نوعيــة
المياه؛
•توزيع أطقم مواد النظافة.

•االســتخدام غيــر الســليم لمرافــق الميــاه والصــرف
الصحي والنظافة بسبب شحة المياه.

ملخص النتائج الرئيســية المتصلة باألداء الضعيف
للتنفيذ
•تدخــل الســلطات المحليــة خــال التنفيــذ تســبب
بعرقلة التنفيذ يف الوقت المناسب.

•انعــدام مــواد البنــاء الخاصــة بالميــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة يف الســوق المحليــة والقيــود
المفروضــة علــى اســتيراد بعــض المــواد أثــر علــى

%50

ﻋﺎم 2018

%59

ﻋﺎم 2019

%35 %36
%13
اﻷداء ﺟﻴﺪ
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الصحة
تــم إجــراء مــا مجموعــه  75ز يــارة ميدانيــة ( 62ز يــارة يف
2018م و 13ز يــارة يف 2019م) ل ـ  45مشــروع يشــمل
مكــون الصحــة .وشــملت األنشــطة الرئيســية التــي
تمت مراقبتها التايل:

•التخز يــن غيــر اآلمــن لإلمــدادات الطبيــة مثــل تخز يــن
اللقاحــات يف ثالجــات ال تمتلــك منظــم لدرجــة
الحرارة.
•قلــة الز يــارات اإلشــرافية الخاصــة بالمراقبــة إىل
المرافــق الصحيــة المدعومــة مــن قبــل شــركاء
العمل اإلنساين المنفذين.

•الخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن قبــل المرافــق
الصحية المدعومة؛
•دعــم المرافــق الصحيــة المســتهدفة باالمــدادات
الطبية والمعدات؛

•شــكاوى مــن المســتفيدين حــول طلــب دفــع مبالــغ
مقابل خدمات محددة يف المرافق الصحية.

•دعــم المرافــق الصحيــة المســتهدفة عبــر تقديــم
الحوافز وغيرها من الدعم التشغيلي؛
ملخص النتائج الرئيســية المتصلة باألداء الضعيف
للتنفيذ

•التأخــر يف دفــع الحوافــز للعامليــن يف المجــال
الصحي وتسليم االمدادات والمعدات الطبية.
•التخلــص غيــر اآلمــن للنفايــات الطبيــة مثــل اإلبــر
المستخدمة واألدوات الحادة.

%76

%69

ﻋﺎم 2018

%19
اﻷداء ﺟﻴﺪ
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نتائج المراقبة بحسب المجموعات القطاعية

التغذية
تــم إجــراء مــا مجموعــه  44ز يــارة ميدانيــة ( 40ز يــارة يف
2018م و 4زيارات يف 2019م) لـ  24مشــروع يشــمل
مكــون التغذيــة .وشــملت األنشــطة الرئيســية التــي
تمت مراقبتها التايل:

ملخص النتائج الرئيســية المتصلة باألداء الضعيف
للتنفيذ

•فحــص النســاء الحوامــل والمرضعــات واألطفــال
دون ســن الخامســة عــن طر يــق اســتخدام محيــط
الــذراع األوســط العلــوي فقــط بــدال ً مــن القياســات
البشــرية الكاملــة بحســب االجــراءات المعيار يــة
الموحدة؛

•تقديــم خدمــات عــاج ســوء التغذية بواســطة المرافق
المستهدفة؛
•دعم المرافق المستهدفة بالمستلزمات والمعدات؛

•انعــدام الســجالت يف المرافــق الصحيــة التي تســمح
بتتبع حالة الرقود ،والعالج ،والتسريح؛

•تقديــم الحوافــز والدعــم التشــغيلي للمرافــق
المستهدفة.

•عــدم توفــر مســتلزمات العــاج الخــاص بســوء
التغذيــة الحــاد المتوســط مثــال ذلــك مز يــج الــذرة
وفول الصويا يف المرافق الصحية.

%100

ﻋﺎم 2019

ﻋﺎم 2018

%60
2%8
اﻷداء ﺟﻴﺪ
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نتائج المراقبة بحسب المجموعات القطاعية

اإليواء/المواد غير الغذائية
تــم إجــراء مــا مجموعــه  39ز يــارة ميدانيــة ( 28ز يــارة يف
2018م و 11زيارة يف 2019م) لـ  24مشروعا ً يشمل
األنشــطة اإليوائية/المواد غير الغذائية/إدارة وتنســيق
المخيمــات .وشــملت األنشــطة الرئيســية التــي تمــت
مراقبتها التايل:
•توزيع أطقم المواد غير الغذائية العينية؛

ملخص النتائج الرئيســية المتصلة باألداء الضعيف
للتنفيذ
•توز يــع أطقــم المــواد الشــتوية بعــد مــرور فصــل
الشتاء؛

•ال يحصــل المســتفيدين علــى جميــع محتويــات
أطقم المواد غير الغذائية.

•المســاعدات النقدية/القســائم للمــواد غيــر الغذائيــة
أو اإليوائية الطارئة؛
•مساعدات نقدية لمعونات االيجار؛
•إنشاء وصيانة المرا كز اإليوائية الطارئة.

ﻋﺎم 2018

%64

ﻋﺎم 2019

%45
%36
%25

اﻷداء ﺟﻴﺪ
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نتائج المراقبة بحسب المجموعات القطاعية

الحماية
تــم إجــراء مــا مجموعــه  33ز يــارة ميدانيــة ( 23ز يــارة يف
2018م و 10ز يــارات يف 2019م) ل ـ  24مشــروعا ً
يشــمل أنشــطة الحماية .وشــملت األنشــطة الرئيســية
التي تمت مراقبتها التايل:
•مرا كز الحماية المجتمعية؛
•المساعدات النقدية الخاصة بالحماية؛
•تقديم المساعدات القانونية.

%70

%20
اﻷداء ﺟﻴﺪ
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•قلــة وعــي المســتفيدين حــول خدمــات الحمايــة
المتوفــرة ،بمــن فيهــم بعــض أعضــاء شــبكة الحمايــة
المجتمعية؛

•االفتقــار إىل نظــام اإلحالــة يف المرا كــز المجتمعيــة،
وإنشــاء مرا كــز يف مناطــق ال تتوفــر فيهــا خدمــات
اإلحالــة بســبب ســوء تقييــم توافــر الخدمــات يف
مرحلة التخطيط.

•إتاحة خدمات اإلحالة وقدرتها الوظيفية؛

%70

ملخص النتائج الرئيســية المتصلة باألداء الضعيف
للتنفيذ

ﻋﺎم 2018

%26
%4
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نتائج المراقبة بحسب المجموعات القطاعية

التعليم
بــدأ صنــدوق التمويــل اإلنســاين لليمــن بأنشــطة
التعليــم يف 2018م ،حيــث تــم تمويــل أربعــة مشــاريع
بقيمــة  4.7مالييــن دوالر .و يســر صنــدوق التمويــل
اإلنســاين لليمــن مراقبــة ثالثــة مشــاريع منهــا عــن
طر يــق مقدمــي خدمــات المراقبــة كطــرف ثالــث يف
2019م .وتــم تمويــل  12مشــروعا ً خــاص بالتعليــم يف
2019م ،ولكــن لــم يتــم مراقبــة أ ي ـا ً منهــا يف النصــف
األول من السنة نتيجة تأجيل تاريخ البدء للمشاريع.
وشــملت األنشــطة الرئيســية التــي تمــت مراقبتهــا
التايل:
•عمليــات الشــراء ،والتخز يــن المســبق ،وتوفيــر
األدوات المدرســية باالضافــة إىل صيانــة وإصــاح
المقاعد المدرسية والمرافق األخرى؛
•إنشاء مساحات شبه دائمة للتعليم؛
• توفيرالمســتلزمات الترفيهيــة للمــدارس وتوز يــع
المستلزمات التعليمية للطالب؛
•تقديم الحوافز للمعلمين؛
•إنشــاء ،وتدر يــب ،وتفعيــل لجــان التعليم المجتمعية
وتدريب فريق عمل التعليم.

ملخص النتائج الرئيسية

ق ـدّرت المراقبــة أداء التنفيــذ بصــورة عامــة لــكل
المشــاريع الثالثــة “بــاألداء الجيــد” .ومــع ذلــك ،وكمــا هــو
الحــال بالنســبة لمشــاريع القطاعــات األخــرى ،أثــرت
العوائــق البيروقراطيــة مثــل المفاوضــات وتوقيــع
اإلتفاقيــات الفرعيــة مــع الســلطات المعنيــة علــى
تنفيــذ أنشــطة المشــاريع يف الوقــت المناســب .بينمــا
تــم تأخيــر تنفيــذ إثنــان مــن المشــاريع لمــدة شــهرين،
ومشــروع واحــد لمــدة أربعــة أشــهر ،ممــا يؤثــر علــى
المساعدات الضرورية خالل الفصل الدراسي.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،واجــه شــركاء العمــل اإلنســاين
عراقيــل إضافيــة مــن الســلطات المحليــة فيمــا يتعلــق
برفضهــا إلنشــاء خيــام كمســاحات مؤقتــة للتعليــم يف
المــدارس .ممــا دفــع شــركاء العمــل اإلنســاين إلنشــاء
مســاحات شــبه دائمــة للتعليــم باســتخدام حاويــات
بضائــع فارغــة .وأثــرت عمليــة إعــادة البرمجــة باإلضافــة
إىل الحصــول علــى المســتلزمات الضرور يــة وعمليــات
التشــييد علــى توفيــر المســاحات التعليميــة يف الوقــت
المناســب خــال الفصــل الدراســي .ويف بعــض ز يــارات
المراقبــة ،تمــت مالحظــة تواجــد عناصــر مســلحة يف
بعــض األحيــان داخــل المــدارس والتــي كان لهــا تأثيــرا ً
سلبيا ً واضحا ً على التعلم وسالمة األطفال.

تقرير المراقبة السنوي 2018-2019

15

المواقع اإللكترونية
unocha.org/yemen
unocha.org/yemen/about-yhf
gms.unocha.org
fts.unocha.org

منصات التواصل اإلجتماعي
@YHF_Yemen | @unocha
facebook.com/UNOCHA

صندوق التمويل
االنساني لليمن

