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دراك المتأخر الخاص بـ2020:  اإلإ
نسانية  الدروس واإلأفكار الرئيسية من استجابة مكتب المساعدات اإلإ

)BHA( للسنة المالية 2020 لمواجهة كوفيد-19
تقييم موجز خاص بكوفيد-19 – سبتم�ب 2022

خلفية التقييم
كلفت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األنسانية )BHA( بتقييم هذا األداء لغرض ال�ك� عىل 

النتائج والنجاحات الرئيسية والتعلم من استجابة مكتب المساعدات األنسانية )BHA( و�كائه المنفذين )IPs( لجائحة 

COVID-19 � السياقات األنسانية. تحديدا، راعى هذا التقييم جهود األستجابة المدعومة بتقديم تمويل إضا� تصل 

.)FY 2020( وقد تم توزيعه � السنة المالية COVID-19 قيمته إىل 558 مليون دوألر مخصص لجائحة

تم توزيع هذه األموال األضافية من خالل منح 178 جائزة عىل 62 �يكا منفذا، ع�40 دولة، وجزر المحيط 

الهادئ، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتضمنت جوائز عالمية وكب�ة )متعددة البلدان(. وقد قام المكتب 

العريق للمساعدة الخارجية األمريكية � حاألت الكوارث )OFDA-L( والمكتب العريق لمنظمة الغذاء من أجل 

السالم )L-FFP(، والذي انتقل إىل مكتب المساعدات األنسانية )BHA( خالل هذه الف�ة، بتوزيع هذه األموال 

بداية من مارس ح� أغسطس 2020.

يتضمن هذا التقييم تحليال محددا لقطاعات مكتب المساعدات األنسانية )BHA( التالية، المدرجة هنا بالنسبة 

المئوية من إجماىل التمويل: التغذية والمساعدات الغذائية )NFA ، 33٪، معظمها من خالل المكتب العريق 

لمنظمة الغذاء من أجل السالم L-FFP ل�نامج األغذية العالمي WFP(؛ الصحة )25٪(؛ المياه والرصف 

الصحي والنظافة )WASH، 21٪(؛ الحماية )4٪(؛ المساعدات النقدية متعددة األغراضMPCA( ، 3٪(؛ 

التنسيق األنسا� وإدارة المعلومات )HCIM، 2٪(؛ األنتعاش األقتصادي وأنظمة السوق )ERMS( والزراعة 

واألمن الغذا� )AgFS ، 1٪ لكليهما(.
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المكتب الرئييسي لنتائج المساعدات 
نسانية للعام المايلي 2020 اإلإ

تم الوصول إىل أك�ش من 137 مليون مشارك من خالل 	 

رسائل تتعلق بالصحة والنظافة

تلقى أك�ش من 2.5 مليون مشارك مساعدات غذائية من 	 

نامج األأغذية العالمي1   خالل 29 برنامجاً قطرياً تابع ل�ب

ي معرفة 	 
ي المتوسط( �ز

حدثت زيادة بنسبة 20٪ نقطة )�ز

ز من إجراءات الحماية من  ز بأك�ش من إجرائ�ي المشارك�ي

COVID-19 جائحة

تم فحص ما يقرب من 6.8 مليون مشارك بحثاً عن 	 

COVID-19 إصابتهم بجائحة

حصل 80401 مشاركاً عىل خدمات منع العنف القائم عىل 	 

)GBV( النوع األجتماعي

هذا تقدير يحسبه التقييم باستخدام النسبة التكميلية لمكتب  1 
المساعدات األنسانية BHA(( الممثلة ألجماىل م�انية 2020 لكل 

 ،WFP برنامج قطري تابع ل�نامج األغذية العالمي لالمم المتحدة
وقد تم تطبيق هذه النسبة عىل إجماىل المشارك� � ال�نامج 
الذين تم الوصول إليهم � 2020، ثم قمنا بتجميع البلدان 

التسعة وع�ون. هذا العدد األجماىل أل يشمل المنح العالمية أو 
.WFP اللوجستية الخاصة ب�نامج األغذية العالمي لالمم المتحدة
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نتائج التقييم العام

ي تدعم الفعالية؟
ما هي العوامل ال�ت

ز والعالقات المحلية. وقد أدى ذلك إىل تسهيل استهداف  كاء المنفذون )IPs( بالفعل عىل البنية التحتية والموظف�ي ي حافظ فيها ال�ش
ي المجاألت ال�ت

أثبتت جهود األستجابة أنها أك�ش فعالية �ز

ي تنفيذها 
ي كث�ي من الحاألت، َشكل أمراً حاسماً بالنسبة ألأهمية المساعدة وُحسن توقيتها ونجاحها. مثلت بعض األأنشطة القطاعية بشكل خاص صعوبة �ز

األأنشطة بشكل أك�ش مالءمة، و�ز

ي مناطق جغرافية جديدة أو مع مجموعات سكانية جديدة، بسبب القدرات المطلوبة أو الثقة المحلية الالزمة لتوف�ي تدخالت عالية الجودة واألستدامة - مثل الحماية والمياه 
ب�عة �ز

 .)RCCE( بالنسبة ألأنشطة التواصل عند المخاطر والمشاركة المجتمعية COVID-19 صابة بجائحة كوفيد ز من األإ ي معالجة حاألت عدم اليق�ي
والرصف الصحي والنظافة الصحية، و�ز

كاء المنفذين )IPs( أن أك�ب األحتياجات المتعلقة بالجائحة كانت مرتبطة  وع وال�ش ي الم�ش
نسانية، أبلغ المشاركون �ز ي معظم البيئات األإ

غالق �ز نظراً لالآثار األقتصادية الشديدة لعمليات األإ

ي سياقات متعددة عىل أنها كانت أك�ث أشكال المساعدة ذات الصلة واإلأك�ث كفاءة/وذات 
. تم اعتبار المساعدات النقدية والقسائم المالية )CVA( �ف ي

بدخل األأ�ة واألأمن الغذا�أ

التوقيت اإلأمثل والفعال ألستجابة السنة المالية 2020. شكلت برامج المساعدات النقدية والقسائم المالية فائدة خاصة للوصول إىل الفئات شديدة األحتياج حديثاً.

استفاد تصنيف األأنشطة بقطاعات متعددة من أشكال الفوائد التكميلية. تشمل األأمثلة عىل: 

دعم المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية للمرافق الصحية.	 

ز المساعدات النقدية والقسائم المالية 	  المساعدات النقدية والقسائم المالية مع مجموعات النظافة الخاصة بالمياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية غ�ي الغذائية، أو الجمع ب�ي

مع توف�ي خدمات الحماية.

ي أنشطة صنع األأقنعة المحلية 	 
اك النساء �ز ز الحماية والتغذية والمساعدة الغذائية/ُسبل العيش، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية/تعزيز النظافة. كمثال، إ�ش الجمع ب�ي

أو أنشطة صنع الصابون.

ممارسات واعدة لدى اعتماد تقنيات البيانات والمراقبة عن بعد

 استلزمت القيود الوبائية التحول إىل التنفيذ عن بعد، مثل أنشطة الحماية والصحة، فضالً عن أنشطة المراقبة والتقييم من خالل اعتماد تقنيات

ي 
، والمثال األآخر متاح �ز ز نت. أحد األأمثلة عىل المراقبة عن بعد هو استخدام رموز األستجابة ال�يعة ألستطالع رضا المشارك�ي ن�ت وأدوات مختلفة ع�ب األإ

األقتباس باألأسفل:

“أدت هذه المنحة إىل رقمنة عملياتنا الخاصة بالرصد والتقييم)M&E(  من خالل تنفيذ استخدام برامج )KOBO( أللتقاط المعلومات داخل األأجهزة 

 Power BI تم اعتماد األبتكارات األأخرى، مثل استخدام برامج مايكروسوفت .PHCs(( ي تم توزيعها عىل جميع مراكز الرعاية الصحية األأولية
اللوحية ال�ت

ن فرق إدارة األأزمات  لتحليل البيانات وأدوات التتبع الرقمي، عىل نطاق واسع بواسطة جميع الفرق. كانت البيانات الصحية المتاحة بسهولة أساسية لتمك�ي

IP e-survey يك المنفذ ي لل�ش
و�ن لك�ت من اتخاذ القرار السليم...”  — األستطالع األإ

ز المقدمة إىل نظام رصد مكتب المساعدة  ي المؤ�ش وبيانات المشارك�ي
 يش�ي التقييم إىل أن العرض الكامل ألأداء التمويل محدود بفجوات �ز

ات المحدودة عىل مستوى النتائج لمعظم القطاعات. كاء المنفذين )IPs(، والمؤ�ش نسانية عن طريق ال�ش األإ
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Apsatou Bagay/Save the Children :الصورة بعدسة

اته؟ صابة بجائحة COVID-19 وتأث�ي ك�ث عرضة لإلإ مجة مناسبة ألأولئك األأ هل كانت تلك ال�ب

 ، ز كاء المنفذين )IPs(سياقاً عاماً أو تقييمات �يعة لالحتياجات لتحديد أك�ش األحتياجات السابقة للسكان المستهدف�ي أجرى معظم ال�ش

ز والمجتمعات المحلية كانت أمراً بالغ األأهمية عند التصميم. حدت قيود الوقت والقيود  ز المحلي�ي إأل أن المشاركة مع الموظف�ي

ي اإلستطالع 
ف �ف المفروضة عىل الحركة من إمكانية استشارة المجتمع حول تصميم المنح األأصلية: أشار 36٪ فقط من المشارك�ي

كاء المنفذين   ي مرحلة التصميم. ومع ذلك، أثناء التنفيذ، تمكن ال�ش
يك المنفذ )IP( إيل وجوب التشاور المكثف �ف ي لل�ث

و�ف لك�ت اإلإ

)IPs(من جمع تعليقات المجتمع من خالل آليات مختلفة، بعضها عن بُعد، وإجراء تعديالت حيثما أمكن: أفادت 44 

كاء المنفذين )IPs( جمعوا التعليقات،  يا أن ال�ش وع من نيج�ي ي الم�ش
ز �ز ز من أصل 45 مع مشارك�ي مجموعة ترك�ي

مجة بناًء عىل  كاء المنفذين )IPs(يعملون وفًقا لها. تتضمن األأمثلة الرئيسية لتكييف ال�ب وشعر نصفهم أن ال�ش

ي 
األحتياجات المطلوبة: دمج عدوى كوفيد COVID-19 والوقاية والسيطرة )IPC( عليها/بروتوكوألت النظافة �ز

مجة، باألإضافة إىل التواصل بشأن المخاطر المصممة للمجتمع والمشاركة المجتمعية. ال�ب

يك المنفذ )IP e-survey(. فيما يتعلق بمعالجة األحتياجات  ي لل�ش
و�ز لك�ت ز لنطاق المنحة الخاص بهم )64 من إجماىلي 74 استجابة باألستطالع األإ كاء أنهم استهدفوا األأشخاص المناسب�ي شعر معظم ال�ش

ها أضيق )كمثال، الصحة والمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية WASH فقط( أغفلت األحتياجات األأخرى  ز ي كان ترك�ي
كاء المنفذين )IPs( إىل أن المنح ال�ت ، أشار ال�ش ز الوبائية المتطورة للمشارك�ي

ز األآخرين أو العمل  كاء المنفذين  )IPs(معالجة ذلك من خالل تمويل المانح�ي ي ذلك األآثار الثانوية الشديدة. حاول بعض ال�ش
ي كانت واضحة بحلول منتصف عام 2020، بما �ز

ي لم تتم تلبيتها وال�ت
ال�ت

ي زيادة مرونة قطاعات وأنشطة المنح، واألستفادة بشكل أفضل من برامج 
كاء المنفذين )IPs( �ز احات الرئيسية لل�ش ي المنطقة )انظر أيًضا: بند التنسيق(. يتمثل أحد األق�ت

مع الجهات الفاعلة األأخرى �ز

كاء المنظمات غ�ي  نسانية BHA )أي المساعدات النقدية متعددة األأغراض MPCA( كما هو مذكور أعاله، وأل سيما ل�ش المساعدات النقدية والقسائم المالية )CVA( المدعومة من مكتب المساعدات األإ

.NGO الحكومية

ي الوقت المناسب؟
هل كانت استجابة السنة المالية 2020 فعالة و�ف

كاء المنفذين )IPs(بشكل عام ب�عة لتقديم المساعدة. سمح  نسانية BHA وال�ش ة لبيئة تشغيل الوباء، ترصف مكتب المساعدات األإ ي بدء التعاقد والتحديات الكب�ي
ات �ز عىل الرغم من بعض التأخ�ي

نامج عند الحاجة، وضمن هذا األتصال المبا�ش موائمة المنح مع سياسات وتوجيهات مكتب  نسانية BHA بإجراء تعديالت أ�ع عىل ال�ب الحفاظ عىل اتصال قوي مع جهات تنسيق مكتب المساعدات األإ

غالق الوطنية أو القيود األأخرى، وقضايا سلسلة التوريد العالمية. ي أعاقت تقديم المساعدة بكفاءة عمليات األإ
نسانية BHA. وشملت العوامل الخارجية الرئيسية ال�ت المساعدات األإ

كاء المنفذين   ي األأك�ش واقعية من شأنه أن يساعد ال�ش
ز األعتبار أن 80٪ من جميع المنح تتطلب تمديداً بدون تكلفة، و30٪ تتطلب تمديداً لمدة ستة أشهر عىل األأقل، فإن الجدول الزم�ز إذا أخذنا بع�ي

كاء المنفذين )IPs( باختيار أنشطة  ي سياق جائحة طويلة األأمد إىل قيام بعض ال�ش
ي مضغوط �ز

ي إطار جدول زم�ز
)IPs( عىل التخطيط بشكل مالئم وتحقيق أهدافها وأهدافهم التمويلية. أدى العمل �ز

وع.  ي بعض الحاألت، تسليم محدود لالأنشطة أو استدامة نتائج الم�ش
ي حالة منحهم مزيداً من الوقت من البداية، و�ز

مختلفة عما كانت ستتاح لهم �ز

نسانية؟  كاء والجهات الفاعلة األإ ف ال�ث ما مدى التنسيق الجيد ب�ي

كاء  ز واسع النطاق وتمت إدارته بشكل أسايسي من خالل آليات المجموعات ومجموعات العمل الفنية، مما سمح لل�ش كان التنسيق داخل قطاع مع�ي

ز القطاعات أقل منهجية وانتظاًما، عىل الرغم من ظهور بعض  المنفذين )IPs( بتجنب ازدواجية األأنشطة ذات الصلة. ومع ذلك، فقد كان التنسيق ب�ي

ز عىل منح من  ز الحاصل�ي ي المعسكرات الرسمية والبلديات، ومن خالل فرق عمل كوفيد COVID-19. كان هناك تنسيق محدود تحديداً ب�ي
يجابية �ز األأمثلة األإ

ي نفس السياق.
نسانية BHA خاصة بهذا التمويل �ز مكتب المساعدات األإ

ي شملت الحكومات 
ي عملوا معها. وال�ت

كاء المنفذون باستمرار التنفيذ الناجح لمنحهم إىل مجموعات المجتمع القائمة والمنظمات المحلية ال�ت نسب ال�ش

اكات الرسمية مع المنظمات  المحلية، والجماعات والمنظمات المجتمعية، وقادة المجتمع والمؤثرين، والقادة والجماعات الدينية. ومع ذلك، فإن تلك ال�ش

ين أو من خالل المنح الفرعية كانت محدودة. ز مبا�ش المحلية أو الوطنية كمستلم�ي

ز التنسيق ع�ب القطاعات ودعمت مشاركة الجهات  ي تحس�ي
نسانية وإدارة المعلومات )HCIM( �ز ي تركز عىل التنسيق الشؤون األإ

ساهمت المنح ال�ت

ز )IPs(، وغالباً ما كانت تفتقر إىل التوجيه  كاء المنفذين الممول�ي الفاعلة المحلية والوطنية ع�ب آليات التنسيق، برغم من تنوع هذه األأنشطة ع�ب ال�ش

ات موجهة نحو النتائج. شد بمؤ�ش اتيجي الذي يس�ت األس�ت

يحتاج مكتب المساعدات 
األنسانية BHA إىل تحس� 

بعض أنظمته وعملياته 
التنظيمية للسماح عمليا بما 

نعرف أنه يحقق النجاح، وهو 
إزالة الحواجز أمام التوط�.  

IP INTERVIEW مقابلة ال�يك المنفذ —

ن ي إ

ً

ن ي
ش
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مقاربات المنح الخاصة بكل قطاع

الصحة

ي تحقيق األأهداف الخاصة بمنحة الصحة؛ التنسيق مع األأنظمة والعيادات الصحية المحلية والوطنية )الحكومية 
ي تساهم �ز

تضمنت العوامل الحاسمة ال�ت

.)CHWs( ز بمجال الصحة المجتمعية والخاصة/غ�ي الهادفة للربح(، والمشاركة الواسعة مع أفراد المجتمع، ودعم العامل�ي

سة:  
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مقاربات ناجحة

ي مجال الوقاية من 	 
ي الخطوط األأمامية؛ أي �ز

ز بمجال الصحة المجتمعية )CHWs( والقوى العاملة بالمجال الصحي �ز 	تعزيز قدرات العامل�ي

العدوى ومكافحتها )IPC( وممارسات الفرز.

وتوكوألت الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها )IPC(، والمعلومات 	  	دعم مراكز الصحة األأولية )PHCs( من خالل توف�ي التدريبات وال�ب

ي البحث عن الخدمات.
دد �ز الخاصة بغسل اليدين، وفحص كوفيد COVID-19، ون�ش المعلومات لمساعدة المجتمعات التغلب عىل ال�ت

ل.	  ز ، أو صحة المجتمع المتنقلة، أو فرق األستجابة ال�يعة لدعم إدارة الحاألت الخفيفة من الم�ز ي
و�ز لك�ت 	حشد فرق الطب األإ

اكة مع وزارة الصحة ممكنة، دعم المستشفيات لمنع انهيار النظام الصحي، من خالل توف�ي المعدات 	  ي كانت ال�ش
ي السياقات ال�ت

	�ز

واألأدوية وأنظمة الفحص أو العزل.

ي لالأ�ة.	 
ي تعزز تغذية األأطفال والتنوع الغذا�أ

امج ال�ت ز المساعدات النقدية والقسائم المالية )CVA( بال�ب 	ضم�ي

كان تدريب العامل� بالمجال 
الصحي أحد أك� األنشطة 

نجاحا، وما زلنا نرى تأث�ه ح� 
اليوم ]� ن� التطعيم[.

IP INTERVIEW مقابلة ال�يك المنفذ — 
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)RCCE( المقاربات الناجحة � التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

كانت حمالت التواصل بشأن المخاطر المحتملة والمشاركة المجتمعية )RCCE( مع وجود مشاركة مجتمعية قوية ورسائل مخصصة فعالة � تشجيع الوقاية من 

كوفيد COVID-19 من خالل ارتداء األقنعة وغسل اليدين، وتقليل المعلومات المضللة والخوف. كان هذا أمرا بالغ األهمية، بالنظر إىل عدم اليق� المحيط بهذا 

المرض الجديد.

أدى تنسيق التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية )RCCE( والمراقبة وتتبع األتصال وأنظمة األحالة مع وزارات الصحة وآليات المجموعات والجهات الفاعلة 

الصحية األخرى إىل منع ازدواج الجهود والسماح بالتكامل مع أنظمة المراقبة المستمرة األخرى - مثل المالريا.

 ، )PHCs( مراكز الصحة األولية � )IPC( جنبا إىل جنب مع دعم العدوى والوقاية والمكافحة ، )RCCE( كان التواصل بشأن المخاطر المجتمعية والمشاركة المجتمعية

وإدارة الحاألت ال� يقودها العاملون � مجال الصحة المجتمعية )CHW( هو المفتاح لمكافحة الشائعات ووصمة العار والخوف من طلب الرعاية.

ال�كاء المنفذون )IPs( المتخصصون � تتبع انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة؛ ساعدوا � تصميم الرسائل ع� منصات وسائط مختلفة، مثل معالجة مخاوف 

المجتمع من خالل المؤثرين المحلي� عىل وسائل التواصل األجتماعي.
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الدروس المستفادة

ي الالزم لتقديم خدمات صحية فعالة. ولهذا السبب، كان التنسيق مع الجهات 	  مدادات وتسليمها وتوظيف الطاقم الط�ب ي الحصول عىل األإ
ة �ز كاء المنفذون تحديات كب�ي واجه ال�ش

ز بالمجال الصحي المجتمعي والنظم الصحية المحلية أمًرا هاًما بصورة خاصة. مدادات وتعزيز قدرات العامل�ي ز األإ ي يمكنها تأم�ي
الفاعلة ال�ت

 	.)BHA( نسانية ز معدات الحماية الشخصية )PPE( أمراً بالغ األأهمية أيضاً مع وجود القيود األأولية لمكتب المساعدات األإ كان العمل مًعا لتأم�ي

ي 	 
ي العديد من السياقات ألأسباب مختلفة؛ لذلك، ينبغي مراجعة مدى مالءمة هذه الحقائق بعمق أك�ب لالستجابات المستقبلية عند تف�ش

ي �ز
لم تكن وحدات العزل ُمستغلَّة بالقدر الكا�ز

األأمراض الجديدة.

ي التعامل مع التوتر الشديد والخوف أثناء المرحلة األأوىل من الوباء. عند التنفيذ، جاء الدعم متأخراً، ألأنه 	 
ي الخطوط األأمامية أمراً هاماً للمساعدة �ز

ز �ز كان دعم الصحة العقلية للعامل�ي

نت. ن�ت غالباً ما كان يتطلب تطوير برامج جديدة أو مناهج ع�ب األإ
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)WASH( المياه والرصف الصحي والنظافة

ي تهدف إىل دعم المرافق الصحية عىل قدرة المجتمع وتم تعديل برامج 
ركزت برامج المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية الفعالة وذات الصلة ال�ت

 )CVA( لتتمايسش مع مالحظات المجتمع أو توجيهاته، و/أو المساعدات النقدية والقسائم المالية )WASH( المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

.)WASH NFI( المرتبطة بأدوات النظافة الصحية غ�ي الغذائية
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المقاربات الناجحة

ي مرافق الصحة والتغذية من أجل 	 
توف�ي دعم المياه والرصف الصحي والنظافة )WASH( مثل محطات غسل اليدين وإمدادات المياه �ز

.COVID-19 ي الوقت نفسه المناطق المعرضة لخطر أعىل من التعرض لكوفيد
ي تستهدف �ز

ترتيب فعال للقطاعات ال�ت

كات 	  ز للتغلب عىل عمليات إغالق الحدود ودعم ال�ش اء أدوات النظافة الصحية غ�ي الغذائية )WASH NFI( من الموردين المحلي�ي �ش

ز مواد النظافة الخاصة بالدورة  المحلية. تعديل برامج المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية لتالئم مالحظات المجتمع مثل تضم�ي

لية وتعديل محطات غسل اليدين وفقاً للتفضيالت الثقافية. ز الشهرية ضمن مجموعات األأدوات الم�ز

ز التحويالت النقدية وأدوات النظافة الصحية غ�ي الغذائية )WASH NFI( لتقليل بيع المواد غ�ي الغذائية لتغطية احتياجات 	  الجمع ب�ي

.COVID-19 ي تقليل مخاطر كوفيد
األأ�ة األأخرى، وبالتاىلي ضمان أن توافر المواد غ�ي الغذائية من شأنه أن يساعد �ز

تم ربط أدوات النظافة الصحية 
 )WASH NFI( غ�ي الغذائية
بتوف�ي المساعدات النقدية 

متعددة األأغراض لمنعهم من 
بيع تلك األأدوات.  

ي
و�ز لك�ت يك المنفذ ضمن األستطالع األإ — تعليق ال�ش

الدروس المستفادة

	 تتطلب استثمارات البنية التحتية للمياه والرصف الصحي والنظافة العامة )WASH( � المجتمع خططا لالستدامة وأنشطة لتنمية القدرات، وال� كان من الصعب تحقيقها � المنح 

األصلية ال� مدتها ستة أشهر. � بعض الحاألت، كان من الممكن إنشاء بنية تحتية أك� ديمومة للمياه والرصف الصحي والنظافة العامة)WASH(  لدعم النتائج المستدامة )كمثال: 

توف� خزانات لغسل األيدي مصنوعة من الس�اميك بدأل من الخزانات البالستيكية � مراكز الرعاية الصحية األولية(.

	 حافظت أنشطة القطاع عىل ال�ك� عىل غسل اليدين والنظافة السطحية كإجراء وقا� رئي�، برغم من صدور التوجيهات الخاصة بكوفيد  COVID-19من مراكز مكافحة األمراض 

والوقاية منها)CDC(  � مايو 2020 وال� تش� إىل انخفاض مخاطر انتقال العدوى السطحية.
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الحماية

ي تم ترتيبها ضمن قطاعات أخرى، وتعزيز القدرات المحلية لالستجابة للطلبات 
ي تضم الخدمات عن بعد، وال�ت

تم التحقق من أن أنشطة الحماية ال�ت

ايدة بسبب  ز ز حديثاً مثل النساء واألأطفال الذين يواجهون مخاطر األحتياج إىل الحماية الم�ت ايدة ستكون ذات فعالية وأك�ش صلة بالسكان المستضعف�ي ز الم�ت

غالق. عمليات األإ

Delfhin M
ugo/Save the Children :صورة بعدسة

ال

المقاربات الناجحة

ي بعض الحاألت، 	 
اضية ألأنشطة الدعم النف�ي واألجتماعي)PSS(  واألإحاألت )مثل الخطوط الساخنة( وأنشطة التوعية المجتمعية. �ز دمج الخدمات المتوفرة عن بُعد أو المناهج األف�ت

نت فرصة للوصول إىل جمهور أوسع. ن�ت أتاح استخدام المنصات الرقمية مثل الواتساب وخدمات “الروبوت” ع�ب األإ

تكامل أنشطة الحماية مع األتصاألت المتعلقة بالصحة/المخاطر والمشاركة المجتمعية، من خالل تقديم التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية ورسائل العنف القائم عىل 	 

ز مع فرق الصحة المجتمعية المتنقلة. ز األجتماعي�ي ز األأخصائي�ي النوع األجتماعي )GBV( معاً، أو من خالل تضم�ي

نمائية المجتمعية )CVA( أو دعم إدرار الدخل للنساء الناجيات من العنف القائم عىل النوع 	  دمج أنشطة الحماية مع أنشطة المساعدة الغذائية، كمثال من خالل توف�ي المساعدات األإ

غالق. لية أثناء عمليات األإ ز األجتماعي )GBV(، أو دعم األأ� المعرضة للخطر كوسيلة لتخفيف التوترات الم�ز

ي المجتمع.	 
سعافات األأولية النفسية )PFA( عندما ترتفع مستوى الخسارة �ز ز إىل األإ ك�ي زيادة عدد جلسات الدعم النف�ي واألجتماعي )PSS( أو عن طريق تحويل ال�ت

ز لدعم العيادات المتنقلة، أو عن طريق إنشاء مكتب مساعدات للمتابعة بعد 	  تعزيز قدرات المؤسسات المدنية عىل تقديم الخدمات، من خالل تدريب المستشارين غ�ي المتخصص�ي

الحصول عىل المنح.

الدروس المستفادة

ي أنشطة توعية المجتمع.	 
اً للقطاع، مما استلزم تحوألت �ز ايدة ومتطلبات الخدمة األأخرى تمثل تحدياً كب�ي ز ز لتلبية إدارة الحاألت الم�ت ز المدرب�ي كانت المستويات المناسبة من المهني�ي

ي مناطق جديدة أو مع مجموعات سكانية جديدة تحديات، حيث تتطلب هذه األأنشطة وقتاً لبناء الثقة وتطوير العالقات المجتمعية لتصبح فعالة.	 
واجهت أنشطة الحماية �ز
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  )MPCA( والمساعدات النقدية متعددة اإلأغراض )NFA برمجة الغذاء والنقد )التغذية والمساعدات الغذائية

ي ذلك النقد والقسائم 
بشكل عام، كانت الحاجة إىل المساعدات الغذائية أك�ب بكث�ي مما يمكن أن تقدمه تلك المنح. ساعدت المساعدات الغذائية، بما �ز

غالق. ي الناجم عن عمليات األإ
ز الظروف المعيشية ومواجهة األآثار السلبية ألنعدام األأمن الغذا�أ ز باألأعىل، بشكل عام عىل تحس�ي المالية عىل النحو المب�ي
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المناهج الناجحة والتعلم األأسايسي

كانت القدرة عىل زيادة أو إضافة توزيعات إىل برامج المساعدات النقدية متعددة األأغراض )MPCA( أمراً بالغ األأهمية لتلبية احتياجات 	 

ي مكافحة التضخم.
ي بعض السياقات ساعدت �ز

ز بشكل فعال، و�ز المشارك�ي

ز كفاءة التوزيعات والقدرة عىل الوصول إىل أولئك الذين 	  أدى التحول إىل المساعدات النقدية والقسائم المالية )CVA( إىل تحس�ي

يعانون من الضعف األقتصادي من األآثار الثانوية للوباء.

ساعد تقديم المساعدات الغذائية مع خدمات إدارة الحاألت الصحية، كمثال، توف�ي سالل غذائية لمر�ز  كوفيد COVID-19 عىل 	 

تعزيز العزلة وتقليل انتقال العدوى.

ز تنظيم بروتوكوألت التسليم لجعل التوزيعات أك�ش أماناً، مثل:	  عندما أل تكون الطرق بعيدة، يتع�ي

زيادة عدد نقاط التوزيع بشكل مذهل. 	

ي األأماكن العامة. 	
ضمان غسل اليدين وتغطية الوجه لمن يتجمعون �ز

فرض التباعد األجتماعي.  	

نحن ممتنون للمساعدة ال� 
تلقيناها عند الحاجة. أنكم 

تهتمون بأمرنا. 

WFP مشارك من كولومبيا � برنامج األغذية العالمي —

ي
ت

أ
ي
ز
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)ERMS / AgFS( ي
ي اإلقتصادي وأنظمة السوق والزراعة واإلأمن الغذا�أ

التعا�ف

ي األقتصادي وأنظمة السوق )ERMS( األأك�ش صلة التدريب عىل إنتاج أدوات النظافة الصحية غ�ي الغذائية )WASH NFI( ومعدات الحماية 
تضمنت أنشطة التعا�ز

ي دعمت بشكل مبا�ش مقدمي الخدمات الزراعية 
ي )AgFS( ال�ت

. عالجت أنشطة الزراعة واألأمن الغذا�أ ز عىل المستوى المحىلي الشخصية )PPE( مع المشارك�ي

ي 
ي تتطلب أطراً زمنية أطول تحديات �ز

ي األقتصادي وأنظمة السوق )ERMS( ال�ت
ي أحدثها الوباء بشكل فعال. واجهت أنشطة التعا�ز

األأساسية األآثار الثانوية ال�ت

ي الوقت المحدد.
استدامة نتائجها أو لم تكتمل �ز
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ز 	  ي األقتصادي وأنظمة السوق )ERMS(، تدريب عىل معقم اليدين، أو الكمامة، أو صنع الصابون مع النساء أو الخياط�ي
بالنسبة التعا�ز

ز لدعم احتياجات النظافة/الصحة والمعيشة الفورية، وغالباً ما تتضمن أنشطة الحماية أيضاً. المحلي�ي

ي ذلك التنسيق من خالل 	 
ي مشاركة المجتمع لزيادة الصلة وتقليل مخاطر الحماية )المذكورة أدناه(، بما �ز

جهود محلية للغاية متجذرة �ز

األأحياء أو قادة المجتمع.

ي ذلك رسائل 	 
ي )AgFS(، دمج الوعي بكوفيد COVID-19 و/أو دعم معدات الوقاية الشخصية )بما �ز

بالنسبة للزراعة واألأمن الغذا�أ

ي التدريب الزراعي أو سالسل القيمة أو أنشطة السوق.
النظافة( �ز

الدعم المبا�ش لسالسل القيمة الزراعية األأساسية ومقدمي الخدمات المتأثرين بالوباء.	 

ي سالسل القيمة الغذائية.	 
تنفيذ تداب�ي للحد من انتقال وباء كوفيد-19 وتعزيز األأداء األآمن لالأسواق ومراكز التوزيع والنقاط الرئيسية �ز

وس كورونا وح�ت األآن  منذ ف�ي
، توقف  ي بشكل كب�ي

ونحن نعا�ن
العمل، والموارد المادية قليلة 
جًدا أو غ�ي موجودة ... لقد 

 تحدانا اقتصاديًا أك�ش من
المرض نفسه. 

ز العرقية ك�ي ي مجموعة نقاشات ال�ت
— مشارك �ز

	 ينبغي التأكيد عىل أهمية منظور المرونة - ح� � األستجابة لحاألت الطوارئ للجائحة - حيث إنها تعالج األثار الثانوية � الوقت نفسه بينما تعمل كأساس لجهود التنمية المستقبلية.

	 الجهود الواسعة ال� تتجاوز التدريب عىل صنع الكمامة/صنع الصابون، مثل تشكيل مجموعات تعاونية رسمية، كان ينظر إليها عىل أنها ليست مجدية � استجابة قص�ة المدى.

	 كان ألنشطة التعا� األقتصادي وأنظمة السوق تأث�اتها المتنوعة عىل التماسك األ�ي. � بعض األ�، أدى الدخل الم�ايد إىل انخفاض � التوترات األ�ية، أو العنف، أو آليات 

المواجهة الجنسية، � ح� عا� البعض األخر من التوترات األ�ية فيما يتعلق بالتحكم � األموال. وقد وردت تقارير عن توترات مجتمعية بسبب العدد المحدود من المشارك�.

	 كانت أنشطة تعزيز السوق أقل نجاحا أو لم يتم إكمالها � الوقت المحدد، حيث تتطلب عموما عملية تطوير طويلة. ومن األمثلة هنا توسيع األعمال التجارية أو تكوين روابط ب� 

األنشطة المدرة للدخل وبرامج األستثمار األجتماعي الحكومي.

الدروس المستفادة
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اإلستنتاجات والتوصيات
توضح األدلة كال من التحديات وإمكانية مكتب المساعدات األنسانية )BHA( و�كائه عىل األستجابة ال�يعة لحالة الطوارئ العالمية والمرض الجديد. استفاد ال�كاء المنفذون )IPs( من المنح التكميلية 

بمساعدة المانح� األخرين لتلبية احتياجات المشارك� وسد الثغرات خالل السنة األوىل الديناميكية والصعبة للوباء العالمي. قام ال�كاء المنفذون )IPs( ب�مجة األموال قص�ة األجل بكفاءة ومناهج مالئمة 

حيثما أمكن لمعالجة مالحظات المجتمع. كان تحول تمويل مكتب المساعدات األنسانية  )BHA(  � منتصف عام 2020 لدعم المساعدات الغذائية أمرا بالغ األهمية. أظهرت نتائج هذا التقييم أن المنح كانت 

فعالة � بناء الوعي للوقاية من كوفيد COVID-19 ودعم النظم الصحية المحلية � السياقات األنسانية، مع إ�اك المجتمع وال�اكات المحلية � تحقيق النجاح.

كجزء من وظيفة التقييم للمساءلة والتعلم، من األمور الهامة ل�كاء مكتب المساعدة األنسانية أن يكونوا عىل دراية تامة بمجاإلت التوصيات التالية لمكتب المساعدات اإلنسانية )BHA( مع مراعاة 

اعتبارات ال�مجة ال�يكة المصاحبة.

التوصية 1: التماسك النقدي

	 لمكتب المساعدات األنسانية )BHA(: ضع توجيهات نقدية ع� القطاعات )المساعدة النقدية متعددة األغراض MPCA والمساعدات النقدية والقسائم المالية CVA( ومؤ�ات النتائج ذات الصلة 

.NGO لتعزيز وتوسيع هذا النشاط عىل نطاق واسع كأداة حاسمة � األستجابة لحاألت الطوارئ، وأل سيما لمنح �كاء المنظمات غ� الحكومية )BHA(داخل مكتب المساعدات األنسانية

	 اعتبارات برمجة ال�كاء: يمكن لل�كاء دعم األتساق النقدي من خالل تضم� المساعدات النقدية متعددة األغراض/المساعدات النقدية والقسائم المالية ))MPCA/CVA � تصميمات الم�وعات 

متعددة القطاعات، وتحس� قياس األمن الغذا� والنتائج الوسيطة المتعلقة باألنشطة النقدية.

التوصية 2: زخم التوط�

	 لمكتب المساعدات األنسانية )BHA(: استثمر � المنظمات المحلية ال� تستجيب للصدمات المستمرة، لتضمينها ك�كاء رسمي� � األوبئة المستقبلية. تتمثل إحدى الخطوات � هذا األتجاه � 

تقديم المزيد من المنح الفرعية للمنظمات المحلية.

	 اعتبارات برمجة ال�كاء: يمكن لل�كاء دعم التوط� من خالل تطوير قدرات المؤسسات المحلية قبل حاألت الطوارئ وإدراجها � �اكات الجوائز الفرعية للطوارئ المستقبلية.

التوصية 3: األستثمارات األس�اتيجية � قطاع التنسيق

	 لمكتب المساعدات األنسانية )BHA(: ضع اس�اتيجية تنسيق إس�اتيجية لمواجهة األوبئة وحاألت الطوارئ العالمية، بوجه خاص، لتوف� الوضوح لالستثمارات � قطاع تنسيق الشؤون األنسانية 

وإدارة المعلومات وتعزيز التنسيق )HCIM( ع� القطاعات.

	 اعتبارات برمجة ال�كاء: يمكن لل�كاء دعم التنسيق األس�اتيجي من خالل تحس� آليات التنسيق ع� القطاعات، وال� تشمل التخطيط للتأهب لمواجهة الجائحة مع الحكومات والجهات  

الفاعلة األخرى. 

التوصية 4: األرشادات القيمة من خإلل مكتب المساعدات األنسانية - تنفيذ العإلقات مع ال�كاء

	 بالنسبة لمكتب المساعدات األنسانية )BHA(: استمر � دعم األتصاألت المبا�ة لمكتب المساعدات األنسانية )BHA( مع ال�كاء المنفذين من خالل مديري المنح/جهات األتصال الميدانية، وتعزيز 

توافق المنح مع أولويات مكتب المساعدات األنسانية )BHA( دون إصدار إرشادات فنية مطولة باألضافة إىل ال�كاء المنفذين )IPs( األك� استخداما )من الحكومات أو المجموعات(.

	 اعتبارات برمجة ال�كاء: يمكن لل�كاء دعم مكتب المساعدات األنسانية - عالقات ال�كاء المنفذين )BHA-IP(  من خالل استمرار قنوات األتصال المنتظمة والمبا�ة، ومن خالل ال�وع � مناقشة 

نتائج الم�وع الجارية مع مديري المنح/جهات األتصال الميدانية لدعم األدارة المرنة.

M&E التوصية 5: عمليات رصد وتقييم عند اتخاذ القرارات األنسانية

	 لمكتب المساعدات األنسانية )BHA(: عزز جودة بيانات المنح ونظام الرصد لتحس� استخدامها � اتخاذ القرار داخل مكتب المساعدات األنسانية )BHA( والتعلم لل�كاء.

	 اعتبارات برمجة ال�كاء: يمكن لل�كاء دعم عمليات رصد وتقييم مكتب المساعدات األنسانية )BHA M&E( من خالل ضمان التقديم الصحيح للتقارير النهائية وقيم المؤ�ات، ومن خالل مناقشة 

نتائج الم�وع مع جهات األتصال الميدانية لمكتب المساعدات األنسانية )BHA( من أجل األدارة المرنة. 

التوصية 6: تنطوي األوبئة الجديدة دائما عىل قدر كب� من عدم اليق� – وبناء عىل ذلك، فإن منح التصميم

	 بالنسبة إىل مكتب المساعدات األنسانية: )BHA( اق�ح تقديم توجيها من شأنه أن يسمح بمنح أطر زمنية أطول ومرونة أك� للتمويل المستقبىل من هذا النوع.

	 اعتبارات برمجة ال�كاء: يمكن لل�كاء دعم األستجابات الجديدة للوباء من خالل ضمان األستعداد للتحول ع� القطاعات والحفاظ عىل النتائج كإدراك/أو موجات لتقدم المرض. 
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طرق التقييم 
ركز تقييم األأداء عىل الطرق المختلطة وجمع البيانات متعددة المستويات. وقد استمد هذا النهج بيانات من مصادر متعددة - أولية وثانوية وكمية ونوعية - لتقدير أسئلة التقييم. تم بعد ذلك تحليل 

النتائج من الطرق المختلفة، إما من خالل األتفاق أو عدم وجود اتفاق/نتائج مختلطة، حيث يتم دعم النتائج الرئيسية المدرجة إىل حد كب�ي من قبل ثالثة مصادر بيانات عىل األأقل والملخصة باألأسفل.

مجة العامة والقطاعية.. 1 يك المنفذ: البيانات النوعية والكمية لكل من ال�ب ي لل�ش
و�ز لك�ت األستطالع األإ

2 . BHA نسانية ي تمثل كل منطقة من مكاتب المساعدات األإ
يا والعراق وكولومبيا، وال�ت ي نيج�ي

ي �ز
ات عىل المستوى الميدا�ز دراسات للحالة الميدانية: دراسة متعمقة لجميع المنح والخ�ب

3 ..BHA نسانية كاء المنفذين ومديري/ممثىلي أنشطة مكتب المساعدات األإ التحليل العميق: مراجعة جميع الوثائق الخاصة بـ 30 منحة تم أخذ عينات منها عن قصد، متبوعة بمقابالت مع مجموعة ال�ش

ات المفقودة.. 4 التحليل السطحي: مراجعة 81 تقريًرا نهائًيا للمنح المتبقية تخص الموضوعات بمستوى النتائج وقيم المؤ�ش

اً لالأولوية تم تجميعها من بيانات مراقبة المنح.. 5 تحليل بيانات المنح: بيانات لـ 45 مؤ�ش

جمع البيانات وفقا للمنهج

لك�و� ع ا ستط  ا
)أرقام المنح(

التحليل العميق
)أرقام المستندات(

التحليل العميق
ت مع  )عدد المقاب

المخ�ين الرئيسي�(
التحليل السطحي

تحليل المؤ�
)أرقام القيمة(

 دراسات الحالة
ت مع  )عدد المقاب

المخ�ين الرئيسي�(

 دراسات الحالة
 )أرقام المشاركون � مجموعات

النقاش المركزة(

74 535 26 81 933 178 724 أن�/ 564 ذكر
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شكر وتقدير
هذا الموجز مستمد من تقرير التقييم النها� الذي صاغه فريق تانجو الدوىل: ماريادا فاليت )قائد الفريق(، تيم فرانكن�غر ونان� موك )كبار المستشارين(، تيم فرانكن�غر، وبي� هورجوس ودارين هيدىل 

)مستشارو تانجو)؛ دعم العديد من األستشاري� األخرين و�كاء البحث داخل الدولة عملية جمع البيانات الشاملة وتحليلها. نود أن نعرب عن تقديرنا لمنظمة Save the Children IDEAL ألدارة الم�وعات والخ�ة 

الفنية وال�اكة، وأل سيما كاثرين بونس )مستشار المعرفة والتعلم واألتصاألت( لدعمها � هذا الموجز وأنشطة الن� األخرى. يرجع نجاح الدراسة وتوقيتها إىل التعاون الوثيق مع مكتب المساعدات األنسانية

BHA /الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةUSAID  وال�امهما بهذه الفرصة التعليمية. شكر خاص ألدارة تقييم مكتب المساعدة األنسانية: لينورا زينة، ويونيس وافومبا، وأليسون سيم�ىل، وأليسون وايت عىل دعمهم 

وتوجيههم. كما نعرب عن امتناننا للعديد من موظفي مكتب المساعدات األنسانية وال�كاء المنفذين األخرين الذين قدموا مدخالت وشاركوا � التقييم بعدة طرق مختلفة. كما نتوجه بخالص األمتنان إىل األ� 

والمجتمعات ال� رحبت بفرق دراسة الحالة. � خضم الجائحة المستمرة وحاألت الطوارئ األخرى، قدم كل هؤألء من أصحاب المصلحة معلومات أل تقدر بثمن، وقد تأثر فريق التقييم بشدة بجهودكم وتفك�كم. 
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Sonali Chakm
a/Save the Children  :صورة بعدسة

ال أصبح هذا الملخص ممكناً بفضل الدعم السخي للشعب األأمرييكي من خالل الوكالة األأمريكية للتنمية الدولية )USAID(. المحتويات هي مسؤولية منظمة التصميم واألأدلة والتحليل والتعلم 
ورة وجهات نظر الوكالة األأمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الوأليات المتحدة. ي يقودها المنفذ وأل تعكس بالرصز

)IDEAL( ال�ت

COVID19evaluation@savechildren.org :اتصل بنا        www.fsnnetwork.org/covid-19-evaluation : يتعلم أك�ث
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