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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

 موظفينبالتتع ق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااال  فنيةأساااااا  ة لديهم قد تكون الذين  التنفيذي تدعو األمانة أعضااااااااس المج  

 المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداس دورة المج   بفترة كافية.

 H. Wedgwoodالسيدة 

 مكتب التقييم مديرة

 -2030066513رقم الهاتف: 

  M. Sende ةالسيد

 موظفة التقييم

 2539-066513رقم الهاتف: 

 

 موجز تنفيذي 

 2014و 2011في جمهوريااة تنزانيااا المتحاادة فيمااا بين عااامي   البرنااام يغطي تقييم الحااافظااة القطريااة هااذا جمي  عم يااا  

وتموضااااعس االسااااتراتيجيم والعوامل الدام ة في عم ية ات اذه  لبرنام . وهو يقيِّم مواسمة ا2016-2011واالسااااتراتيجية القطرية 

نا  المواضااايعية الرئيساااية ل القرار ونوعيتهام وأداس الحافظة ونتائج ين افظة في المسااااعدة الغذائية المقدمة ل ج حها. وتتمثل المكو 

لدعم صحة األمها  واألطفال وتغذيتهم.  والموجهةألصول والتغذية المدرسية والتغذية التكمي ية العامة مقابل اوالمساعدة الغذائية 

 في مبادرة توحيد األداس في األمم المتحدة. وكانت جمهورية تنزانيا المتحدة أيضاً ب داً رائداً 

ن األمن الغذائي، وإن المشمولة بفترة الوم ل  ستراتيجيا  حققت اال قدالمكاسب النمو  االقتصادي الوطني. ولم تساير التقييم، تحسَّ

محدوداً. وفي الوقت نفساااااس، نجاحاً  –ومسااااااهما  المجتم  الدولي فيها  –التي انتُهجت م ل العقود ال مساااااة الماضاااااية  اإلنمائية

م وأشاامل إلى حد  بعيد، كما شااهد  نظم شاابكا  األمان تطوراً سااريعاً. صااار  سااياسااا  الحكومة ونظمها وقدراتها ومواردها أساا   

 إال فيما يتع ق بال ج ين.   البرنام ونتيجة لذلك، ق  َّت الحاجة إلى مساعدة غذائية مباشرة من 

الذي يشااااامل صاااااحة  –الغذائية ل ج ين جيدة التمويل بدرجة معقولة، عانى البرنامج القطري  البرنام وفي حين كانت مسااااااعدة 

درجة ب التمويل من عجز التمويل، حيث تجاوز –ألصول ا مقابل األمها  واألطفال وتغذيتهم والتغذية المدرسية والمساعدة الغذائية

افر التمويل الكافي لمشاااارور تجريبي في إطار نهج الشااااراس من أجل التقد  في المائة. وتو 40طفيفة المتوسااااب ل برنامج ككل وهو 

 وذلك من م ل صااندوا اساات ماني. ونتيجة لقيود التمويل كانت نتائج الحافظة وأعداد المسااتفيدين أقل بكثير 2009اسااتُهل في عا  

 المتومى.  من

الرؤية  ضااو بعد  وأيضاااً  س اتساامولكن –يد موظفين متفانين  فقد اضااطُ   بعمل قوي ع ى –واتصااف أداس الحافظة بالكفاسة التقنية 

الة سمة بالكفاسة االستراتيجية. وبوجس عا ، كانت المساعدة الغذائية المقدمة ل ج ين فع  طار ، كما حقق المشرور التجريبي في إومت

المتمثل في  2016-2011يجية القطرية نهج الشاااراس من أجل التقد  نجاحاً في سااابيل إحراز نتائج مساااتدامة. بيد أن هد  االساااترات

 جور" لم يتحقق، وكذلك الحال بالنساااااابة ل هد  النهائي وهو "تساااااا يم المساااااا ولية ل حكومة ل"برامج وح ول مرك زة ومتكام ة 

ز  من  البرنام والشركاس". ورغم مشاركة  أو  م االبرن فعاليةالقوية، ال توجد سوى شواهد ق ي ة ع ى أن مبادرة توحيد األداس عزَّ

 أو تآزره م  شركاس األمم المتحدة. كفاستس
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بشكل كاٍ  في التطورا  التي شهدتها سياسا  الحماية االجتماعية الوطنية ولم يستغل بالكامل إمكاناتس بشأن  البرنام ولم يشارك 

ص ة رغم االلتزاما  التي تنطوي ع يها االستراتيجية القطرية. وقد حكومة فيما تناقص التفاعل م  ال توفير المساعدة التقنية ذا  ال

ع ى ما يبدو ألن الحكومة لم تُبد اهتماماً بنهوج وذلك ، 2015يتع ق بسااياسااا  التغذية المدرسااية ثم توقف تماماً في حزيران يونيو 

 .  البرنام 

بالنظر إلى  الب د، ال سااايما المقارنة ودوره المساااتقب ي في البرنام وقد أوصاااى التقييم باجراس إعادة تقدير وتبرير أسااااسااايين لميزة 

ال  الُممكنة في نهج البرمجة العا  في  ع ى اساااااات دا  المساااااااعدة الغذائية بمزيد من المرونة وع ى التقييم . وحث  البرنام التحو 

ا  إلى ياسااتبعاد تساا يم األغذية مباشاارة في المسااتقبل، إال في حاال  الطوارة القصاايرة األمدم وينبغي ل برنامج أن يتحول من العم 

تقديم المشورة بشأن المساعدة الغذائية. وأوصى التقييم أيضاً بوض  المساعدة الغذائية غير الطارئة ضمن إطار الحماية االجتماعية 

شااأن ب البرنام الوطنيةم وإيجاد طرا جديدة لتحسااين مبادرة توحيد األداس ع ى النحو األمثل، بدعم من اسااتعراس م سااسااي ل برة 

الية من م ل ال دما  االسااااتشااااارية ال اصااااة  البرنام يذ التزاما  المبادرةم وتنف بشااااأن المساااااواة بين الجنسااااين بمزيد من الفع 

 بالمساعدة الغذائية.

 مشروع القـرار

" (2014-2011تقرير موجز عن تقييم الحاااافظاااة القطرياااة لجمهورياااة تنزانياااا المتحااادة )يحيب المج   ع ماااا باااالوثيقاااة "

WFP/EB.2/2015/6-D)،)  ورد اإلدارة ع يس(WFP/EB.2/2015/6-D/Add.1) ،  ويحث ع ى ات اذ مزيد من اإلجراسا

 بشأن التوصيا  م  مراعاة االعتبارا  التي أثارها المج   أثناس مناقشتس.

 

 

                                                      
  الرجور إلى وثيقة القرارا  والتوصيا  الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشرور قرار، ول ط ر ع ى القرار النهائي المعتمد من المج  ، يرجى 
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 مقدمة 

 سمات التقييم

 2014إلى عا   2011في جمهورية تنزانيا المتحدة من عا   البرنام يغطي تقييم الحافظة القطرية هذا جمي  عم يا    -1

وتموضااااااعااس  لبرنااام . وهو يقيِّم مواسمااة ا2016التي جرى تماادياادهااا إلى عااا   2015-2011واالسااااااتراتيجيااة القطريااة 

ظة القطرية افتقييم الحب قا االسااااتراتيجيم والعوامل الدام ة في عم ية ات اذه القرار ونوعيتهام وأداس الحافظة ونتائجها. وقد 

. واساااتكمل الفريق تح يل البيانا  واساااتعراس الوثائق 2015فريق تقييم مساااتقل اضاااط   بأعمال ميدانية في نيساااان أبريل 

 2015يوليو وُعقد  ح قة عمل قطرية في تموز  صاااااحب مصاااا حة من مجموعا  متنوعة. 300بمقاب   شاااا صااااية م  

 من أصحاب المص حة.  50لعرس نتائج التقييم ع ى 

 السياق 

في حين أن جمهورية تنزانيا المتحدة من الب دان المن فضاااة الدمل، فان اقتصاااادها ينمو بسااارعة، حيث ب م معد ل نمو   -2

ق وم  ذلك، ما زال الفقر وانعدا  األمن فيما يتع  (1).2012و 2004في المائة فيما بين عامي  6.9 اإلجماليالناتج المح ي 

في المائة تقريباً من سااكان الريف  33وتعيي نساابة قدرها  (2)بساابل العيي يمث ن مشااك تين مطيرتين ل عديد من التنزانيين.

  (3)في المائة من األسر التي تترأسها امرأة. 24.5تحت مب الفقر، وهذا هو أيضاً حال 

ساير المشمولة بفترة الوم ل   -3 سب فيما يتع ق باألمن الغذائي لم ت ن وض  األمن الغذائي، وإن كانت المكا التقييم، تحسَّ

، كانت البرنام الصااادر عن  2012النمو  االقتصااادي ل ب د. وطبقاً ل تح يل الشااامل لامن الغذائي وهشاااشااة األوضااار لعا  

. 2011و 2010ن الغذائي أو معرضااااااة لس في عامي  تعاني من انعدا  األم –في المائة  8.3أي  –أساااااارة  730 000هناك 

احاً حققت نج –ومسااااهما  المجتم  الدولي فيها  –فاالساااتراتيجيا  اإلنمائية التي انتُهجت م ل العقود ال مساااة الماضاااية 

 محدوداً.

وأشااامل إلى حد  بعيد. ومن م ل صاااندوا وم  ذلك، صاااار  ساااياساااا  الحكومة ونظمها وقدراتها ومواردها أسااا م   -4

من شبكا  األمان في إطار استراتيجية أوس  ل حماية االجتماعية  اً تنزانيا ل عمل االجتماعي، استحدثت الحكومة بسرعة نظم

ل من األشااغال العامة  جة إلى ت الحاالتحوي   المالية المحددة األهدا . ونتيجة لهذا، ق  َّ إلى لعمالة ا الكثيفةتُرك ز ع ى التحو 

في جمي  ساااياقا  وم ل الفترة المشااامولة باالساااتعراس، اساااتطاعت الحكومة البرنام . المسااااعدة الغذائية المباشااارة من 

 توفير كل المساعدة المباشرة ال زمة بشكل مستقل.الطوارة التي لم تتضمن الج ين، 

جاورة إلى تدفقا  دورية من ال ج ين من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأد  النزاعا  في الب دان الم  -5

وهو  –الجئ، غالبيتهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية  60 000، كان ما زال يتبقى 2014ورواندا. وبح ول نهاية عا  

 .  2011في عا   100 000ما يمثل ان فاضاً في عددهم الذي كان يب م 

                                                      
 مhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2012/afr/eng/sreo1012.pdf العنوان التالي:. متا  في   “”IMF Regional Economic Outlook.2004صندوا النقد الدولي.   (1)

 .http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS. قاعدة بيانا  البنك الدولي. 2014البنك الدولي. 
 . 2012م يون نسمة في عا   45طبقاً إلحصاس الحكومة ل سكان والمساكن، ب م عدد سكان الب د   (2)
 . دار الس  . 22"، الصفحة 2012. "تنزانيا باألرقا  2013حصاسا . الوطني لإلمكتب ال  (3)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2012/afr/eng/sreo1012.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2012/afr/eng/؛
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2012/afr/eng/؛
http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS
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وجمهورية تنزانيا المتحدة هي إحدى الب دان الرائدة في مبادرة توحيد األداس في األمم المتحدة. وتنفَّذ فيها مطة وحيدة   -6

، جنباً إلى جنب م  وثيقة مشتركة بشأن البرنامج 2016إلى عا   2011من مطب األمم المتحدة ل مساعدة اإلنمائية من عا  

 .البرنام عمل  القطري تشمل

 استراتيجية البرنام  وحافظته

: األعمال اإلنساااانية الطارئةم ودعم األمن ، وهيث ث أولويا  2015-2011 للبرنام حدَّد  االساااتراتيجية القطرية   -7

جية القطرية أهمية ضااااامنية بالنسااااابة الغذائي والتغذيةم واالساااااتثمارا  المجتمعية في دعم األمن الغذائي. وكان ل ساااااتراتي

سانية واإلنمائية، بيد أنها لم تطر  نظرية صريحة ل تغيير تشر  االفتراضا  المت ذة في مرح ة الت طيب  ل حتياجا  اإلن

أهدافس االسااتراتيجية و البرنام فيما يتع ق بالمدم   واألنشااطة التي ت دي إلى النتائج المرجوة. وكانت إشاااراتها إلى مطة 

االساتراتيجية مقتضابة. وشام ت افتراضاا  تصاميم االساتراتيجية تكامل البرامج عبر األنشاطة ومجاال  التركيز الجغرافي 

هو تحقيق تغيير واضااف في  البرنام من أجل تحقيق برامج مركزة ومتكام ة وإيجاد ح ول ل جور. وكان الهد  من أنشااطة 

 فتراس اخآمر هو تس يم المس ولية ل حكومة والشركاس، كما هو مبي ن في اإلطار االستراتيجي. مقاطعا  م تارة. وكان اال

باالسااتراتيجية القطرية، ث ث عم يا  ممتدة لإلغاثة واإلنعاو وبرنامجاً قطرياً. وفي  وتضاامنت الحافظة، مسااترشاادةً   -8

ل دعم المقد  ل ج ين من العم يا  الممتدة لإلغاثة واإلنعاو، عانى البرنامج القطري  حين جرى ت قي معظم التمويل ال ز 

وتضااامنت الحافظة أيضااااً  (4)في المائة م مراً. 40الذي ب م  للبرنام بق يل المتوساااب  سمن العجز، حيث تجاوز معد ل تموي 

ل من م ل صاااندوا اسااات ماني. وكان  2009اً في إطار نهج الشاااراس من أجل التقد  اساااتُهل في عا  تجريبيمشاااروعاً  ويموَّ

 إلى 2013في عااا  موظفاااً  150من  البرنااام عجز التموياال ساااااابباااً رئيسااااااياااً إلغ ا مكاااتااب فرعيااة وتق يص موظفي 

 .  2014في عا  موظف  100

 حسب فئة البرنام  2014-2011الحافظة القطرية تمويل : 1الجدول 

)دوالر  المتطلبات عدد العمليات نوع العملية

 أمريكي(

 النسبة المئوية

من المتطلبات 

حسب نوع 

 المشروع

المبلغ المتلقى 

 بالفعل

 )دوالر أمريكي(

 النسبة المئوية

المتلقاة من 

 المتطلبات

عم يا  ممتدة 

 لإلغاثة واإلنعاو

3 130 504 969 44.50 99 918 997 76.56 

 41.57 392 676 67 55.50 267 794 162 1 برامج قطرية 

 57.14 389 595 167 100 236 299 293 4 المجموع 

 )بالدوالرا  األمريكية(  شراس من أجل التقد ل أموال من مارج الميزانية

 المجموع 2014 2013 2012 2011 

 1 227 328 552 531 845 140 950 523 3 575 522 

 .البرنامج القطريةبيانا  مكاتب و للبرنام التابعة  ”The Factory“ منصة المصادر:

                                                      
   :Operation Evaluation. Orientation Guide for Evaluation Companies"انظر وثيقة مكتب التقييم   (4)

Key facts about WFP and its operations :المتاحة ع ى العنوان التالي " http//docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp262593.pdf.  

file:///C:/Users/hq.dpu/Downloads/http/docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp262593.pdf


6 WFP/EB.2/2015/6-D 

 

عم يا  ممتدة متتالية لإلغاثة واإلنعاو م ل الفترة المشاااااامولة بالتقييم، ولكن م  تق يص نطاقها عقب إغ ا  ونُفِّذ   -9

. ووفر  هذه العم يا  الممتدة مساااعدة غذائية ل ج ين في إطار نظا  دعم يشاامل 2012م ي م ل ج ين البورونديين في عا  

ة وكاال  تابعة لامم المتحدة ومنظما  غير ح في المائة من جهود  80و 60كومية دولية. وقد ُكرساات نساابة تتراو  بين عد 

دان أمرى، في ب  البرنام موظفي المكتب القطري بشأن ال وجستيا  من أجل ت قي شحنا  األغذية وإرسالها لفائدة عم يا  

 مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان وزامبيا. 

ة بي يا والتي تعاني من 1وركز البرنامج القطري ع ى ما ي ي:   -10 ( دعم األمن الغذائي والتغذية لفائدة سكان المناطق الهش 

أصحاب الحيازا  الصغيرة ( وربب المزارعين 2انعدا  األمن الغذائي بصورة مزمنة، بتدم   تشمل مقاطعا  بأسرهام 

 س من أجل التقد ، وتعزيز نظم مع وما  األمن الغذائي والتغذية. باألسواا من م ل نهج الشرا

 *، حسب العملية، األرقام المقررة والفعليةوكمياتها: مستفيدو الحافظة 1الشكل 

 

 .2014-2011المصدر: التقارير الموحدة عن المشروعا  

 .2014-2011المستفيدين لسنة من العم ية ع ى مدى الفترة المشمولة بالتقييم  * عدد المستفيدين حسب العم ية يساوي متوسب عدد

وتمث ت مكونا  الحافظة الرئيسااية في المساااعدة الغذائية مقابل األصااول والتغذية المدرسااية والتغذية التكمي ية العامة   -11

ية  واإلغاثة الطارئة )بالتوزي  العا  لاغذية( ودعم  األ  والطفلوتغذية من أجل دعم صااااااحة  الموجهةوالتغذية التكمي 

في منطقة متوارا  2012تجريبي لعا  است د  مشرور  واإليدز. وإضافة إلى ذلك، ةالبشري ةالمناع نقصالمصابين بفيروس 

(5)األ  والطفل.وتغذية التحوي   المستندة إلى النقود من أجل تعزيز صحة 
والمستفيدين المقررين  الكميا  1ويبي ن الشكل  

( أن المساااتفيدين 1المساااتفيدين المقررين والفع يين حساااب النشااااط. وتبي ن هذه البيانا  ما ي ي:  2والفع يينم ويبي ن الشاااكل 

ن2كانوا أقل بكثير مما كان مقرراًم  والكميا   ين. ( وأن المساعدة الغذائية مقابل األصول والتغذية المدرسية كانا أكبر مكو 

  

                                                      
ral District of Child Health and Nutrition in Mtwara Ru-and-“Cash Transfer Pilot Project Safety Net to Promote Motherبرنامج األغذية العالمي.   (5)

Tanzania”. 
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 2014-2011: إجمالي المستفيدين المقررين والفعليين حسب النشاط، 2الشكل 

 
 .2014-2011: التقارير الموحدة عن المشروعا  المصدر

 النتائ  التي خلص إليها التقييم

 االستراتيجي التموضعالموقف و

الغذائية ل ج ين باألهمية من الناحية التشغي ية، حيث تصد  مباشرة النعدا  األمن الغذائي.  البرنام اتسمت مساعدة   -12

ة أيضاااااً من الزاوية التشااااغي ية، حيث  وكانت التغذية المدرسااااية والمساااااعدة الغذائية مقابل األصااااول وأنشااااطة التغذية مهم 

ان نشاااااط نهج الشااااراس من أجل التقد  ع ى درجة أقل من اسااااتهدفت مناطق الب د األشااااد معاناة من انعدا  األمن الغذائي. وك

أشااد الناس فقراً في المجتم  كما أن النشاااط لم يقتصاار  –طبقاً لما كان مقرراً  –األهمية المباشاارة، حيث لم يكن المشاااركون 

 ع ى أشد المناطق معاناة من انعدا  األمن الغذائي. 

ة سااااااتكمل األوت    -13 في حافظة البرنامج النهوج الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية االجتماعية  اسااااااتراتيجياً نشااااااطة المهم 

ال سااايما من أجل القضااااس ع ى الجور وانعدا  األمن الغذائي. وكانت اإلنجازا  التي تحققت في  –واالقتصاااادية المساااتدامة 

سياسا  واالستراتيجيا  الوطنية، هذا المجال متواضعة: فقد جر  مواسمة االستراتيجية الق طرية والبرنامج القطري م  ال

بيد أن الحافظة لم تحقق التكامل ال ز  ل ستفادة الكام ة من االستراتيجية. ونتيجة لذلك، افتقر  الحافظة إلى طريق واضف 

س يم المس ولية  نحو سم من نظرية التغيير الضمنية في االستر –االستدامة أو ت  هجناتيجية القطرية. وقد مثل وهما جزس حا

الشااراس من أجل التقد  اسااتثناًس، رغم أنس كان من العسااير اسااتبانة إسااهامس المباشاار في تعزيز األمن الغذائي. وكانت أنشااطة 

 تح يل هشاشة األوضار ورسم مرائطها استثناًس آمر، حيث أد  إلى تنمية كبيرة لقدرا  الوكاال  الحكومية المشاركة.
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ل نحو نموذج مح ي   -14 ورغم الجهود التي ُبذلت في مرح ة ساااااااابقة م  وزارة التع يم والتدريب المهني من أجل التحو 

س من التركيز ع ى الغذاس ال ارجي المصدر. بيد أنس تعي ن تق يص هذا النهج  البرنام المجتم  ل تغذية المدرسية، واصل  موجَّ

الة لتس يم المس ولية. وبح ول الفترة المشمولة باالستعراس، كان ثم إنهاؤه تماما م   نفاد التمويل دون وجود استراتيجية فع 

وإن  ،كفي مجال الساياساا  بعد ذل البرنام وقد تناقص تأثير  ،والحكومة م ت فين بشاأن ساياساة التغذية المدرساية البرنام 

ال شوبس جوانب ضعف، وت تلوزارة التع يم والتدريب المهني كان م البرناكانت أسباب ذلك غير واضحة. ويبدو أن إشراك 

 . 2014سيما في عا  

وبدعم قوي من المانحين، أحرز  جمهورية تنزانيا المتحدة تقدماً فيما يتع ق باسااااااتراتيجية وإطار متكام ين ل حماية   -15

شم ها االستعراس. وكان  شارك م  صندوا تنزانيا ل عمل  البرنام االجتماعية م ل الفترة التي  مدركاً لهذه التطورا  وت

ووضاااا  معايير  2012عا  لال اص بالتحوي   النقدية في منطقة متوارا  تجريبيوال ساااايما في المشاااارور ال –االجتماعي 

سياسا  أو يست د  إمكاناتس فيم البرنام العمل. بيد أن المقاب   الش صية والوثائق تشير إلى أن  ا لم ين رط في تطوير ال

 د بدعم بالنظر إلى التزا  اسااتراتيجية البيتع ق بتقديم المساااعدة التقنية في هذا المجال بالقدر الذي كان يُمكن توق عس، ماصااة 

من  ا المقاطعجة وتركيز البرنامج القطري ع ى ات بار نهج متكامل في المساااعدة الغذائية ع ى مسااتوى شاابكا  األمان الُمنت  

 أجل شبكا  األمان. 

في برنامج التغذية. وقد أثبتت تجربة نهج الشااااااراس من أجل  شااااااارك بطريقة بن اسة البرنام وأفاد ُمعظم المب غين بأن   -16

أن يشااااارك ع ى نحو اسااااتباقي وإيجابي في البرنامج الوطني.  –رهناً بتوافر الموارد الكافية  –يسااااتطي   البرنام التقد  أن 

 وتموضااااااعهالمواسمة حافظة البرنامج  -وإن انطو  أيضااااااااً ع ى تحٍد  –وأتاحت مبادرة توحيد األداس فرصاااااااة كبيرة 

االسااتراتيجي. وع ى الرغم من أن أصااحاب المصاا حة أكدوا مشاااركة البرنامج البناسة في هذه العم ية، فقد أب غوا أيضاااً عن 

ظهور "اإلجهاد الناجم عن توحيد األداس" بعد أن م ص المكتب القطري إلى أن تكاليف العم ية تتجاوز فوائدها. وال توجد 

اسمة التي تحققت من م ل مبادرة توحيد األداس أد  إلى المزيد من التآزر التشااااغي ي بين سااااوى شااااواهد ق ي ة ع ى أن المو

نت  سهاما  األمم  التموض البرنامج وسائر وكاال  األمم المتحدة، أو حس  االستراتيجي فيما يتع ق بالبرامج الحكومية أو با

  (6)المتحدة ككل.

 عوامل وجودة عملية اتخاذ القرار االستراتيجي

إلى تح يل سااااا يم، بيد أن التح يل القطاعي م ل  2016-2011اساااااتند  الحافظة الواردة في االساااااتراتيجية القطرية   -17

ي ية ل عتبارا  التموي ية والتشغي ية األولوية ع ى المدم   التح   مرح تي التصميم والتنفيذ كان متفاو  الجودة. وقد أُسند

جراس تح يل جوهري لقضايا المساواة بين الجنسين في االستراتيجية إصميم العم يا  واألنشطة. وال توجد شواهد ع ى لدى ت

 وال ع ى وجود استراتيجية شام ة بشأن المساواة بين الجنسين في الحافظة.  –أو تصميم العم يا   2016-2011القطرية 

اليتها. تجريبيال البرنام شاااااارور وأثبت رصاااااااد م  -18 ووجد  (7)ال اص بالتحوي   النقدية جدوى هذه التحوي   وفع 

مساعدة ال ج ين. وتوحي الشواهد الدولية أيضاً بأن التحوي   النقدية أشد  عندالمقي مون أن ثمة تأييداً قوياً الست دا  النقود 

الية من حيث التك فة من التحوي   العينية. بيد أن المكتب القطري لم يجر تح ي ً كافياً ل توصل إلى نتيجة ، ي هذا الصددف فع 

ل مباشر  ة إلى التحوي   النقدية. وافترس بدالً من ذلك أن القسائم م ئمة بدرجة أكبر من التحو 

                                                      
 .(2012)األمم المتحدة،  "تتفق هذه النتيجة م  "التقييم المستقل لتوحيد األداس  (6)
 .2013و 2012 التقارير الموحدة عن المشروعا   (7)
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وقد اسااااتُرشااااد في تنفيذ الحافظة باألولويا  التشااااغي ية، وكانت هناك شااااواهد ق ي ة ع ى إجراس تعدي   اسااااتراتيجية.   -19

دعم  ة في سااابيلوكانت االساااتراتيجية التشاااغي ية سااا يمة عموماً، وأد  القرارا  ال اصاااة بال وجساااتيا  واألعمال اإلنسااااني

الة. ولكن عم ية ات اذ القرارا  االسااااااتراتيجية كانت أقل وضااااااوحاً فيما يتع ق بغرس  ال ج ين إلى توفير مسااااااااعدة فع 

االستراتيجية القطرية األوس  المتمثل في ات بار نهج متكامل ومحدَّد التركيز يدعم الحكومة في القضاس ع ى الجور في الب د. 

، اسااااترشااااد العديد من القرارا  المت ذة من عا  إلى عا  باعتبارا  البرنام التي تعاني منها موارد وبساااابب القيود الدائمة 

 التمويل.

شكل عا  م ل الفترة المشمولة باالستعراس، رغم بعض جوانب الضعف،  البرنام وكان رصد   -20 سباً ب شطة منا لان

عة والتكيف تبعاً  بما في ذلك التب يم عن عم س بشأن تح يل هشاشة األوضار ورسم مرائطها. بيد أن التع  م من البيانا  المجمَّ

لها كانا أقل اتساقاً. وأدى الرصد في م يم ال ج ين في نياروغوسو إلى بعض التغييرا  في االستراتيجية وأس وب العمل، 

ن التغذية في الحافظة أيضاً من مشاركة حصص لمت قيا  المثل ما تقرر من تسجيل النساس باعتبارهن   الغذائية. واستفاد مكو 

في أنشاااطة الرصاااد وتع  مس منها. ولكن هناك قدراً أقل من الشاااواهد ع ى أن التغذية المدرساااية وأنشاااطة المسااااعدة  البرنام 

 الغذائية مقابل األصول استفاد  من تح يل بيانا  الرصد. 

 أداء الحافظة ونتائجها

 النوات 

بال ج ين بدرجة كبيرة نتيجة لقيود التمويل، ولو أن العجز في المساااااتفيدين  ال اصاااااةتأثر  النواتج في الحافظة غير   -21

المسااااعدة الغذائية. وتراجعت النسااابة الم وية لاطفال المزم   الذي شاااهدتسالمت قين ل مسااااعدة كان نسااابياً أقل من الت فيض 

، كما تراجعت نساااابة أيا  2014في المائة في عا   65إلى  2011في المائة في عا   96با  غذائية مدرسااااية من ت قيهم وج

. وكان عدد أيا  2013في المائة في عا   82إلى  2011في المائة من الرقم المزم  في عا   100التغذية المدرسااااااية من 

 االن فاس.   هذا مدى تذكرولكن التقارير ال  ،2014المزم  في عا   عنأيضاً  من فضاً التغذية المدرسية 

نواتج جوهرية ذا  معايير تقنية ُمرضية فيما يتع ق بالمساعدة الغذائية مقابل األصول، وهي  البرنام وم  ذلك، حقق   -22

س الذين يعانون من انعدا  األمن الغذائي في المائة من النا 27نواتج وضااااعت المجتمعا  المح ية في ب رة االهتما  وأفاد  

ة عوامل أد  إلى مفض كبير في  (8)ع ى نحو مزمن في ثماني مناطق. وبالنسبة ألنشطة التغذية، كان التمويل واحداً من عد 

لقبول اعدد المساااتفيدين من التغذية التكمي ية إلى ما دون الهد . وشااام ت العوامل األمرى التأمر في التعميم وتغيير معايير 

، حقق نهج الشاراس من أجل اتسامت بالببسوان فاس عدد الحوامل والمرضاعا  ال ئي يعانين من ساوس التغذية. وبعد بداية 

التقد  نواتج مثيرة لإلعجاب. وكانت النواتج المتع قة بدعم ال ج ين قريبة من الهد  بوجس عا  وذا  نوعية تقنية ُمرضاااية. 

 مشرور اسفير استوفيت في م يم ال ج ين في نياروغوسو.لمعايير اإلنسانية الوأظهر  تقارير الرصد أن 

 الفّعالية

الية التشغي ية وال وجستية، وت ف البرنام حقق   -23 في مطوط  إلى حد  بعيد حاال  االنقطار ىتقدماً جيداً بشأن تحسين الفع 

نسبة ضت تكاليف الدعم المباشرة بُمفِّ قد مراعاة الدقة وتعزيز استراتيجيتس ال وجستيةم وض التكاليف من م ل اإلمداد ومفَّ 

                                                      
 .البرنام في  التقارير الموحدة عن المشروعا   (8)
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تكاليف بشأن سفر الموظفين ال. واستمر المكتب القطري في تكبد 2014في المائة في عا   21و 2013في المائة في عا   18

سيتكب بقدر وهانسبرغوما يتصل بذلك من تكاليف بسبب ارتباطس بالمكتب اإلق يمي البعيد في ج ده لو أنس كان أع ى مما كان 

 مرتبطاً بالمكتب اإلق يمي في نيروبي. 

الية   -24 الية كانت أقل وضااااااوحاً فيما يتع ق بتصااااااميم الحافظة. فالفعالية المكانية التركيز الجغرافي، والفع  بيد أن الفع 

القصور. وكانت هناك شواهد ق ي ة ع ى  التي شابهاجوانب ال ا منم يم ال ج ين، كانت الم سسية التعاون م  الشركاس مارج

أن  ىما يدل ع  تقييم الحافظة القطرية لي  في في ت ك الحالةاالضااااط ر بأنشااااطة توحيد األداس مارج دار الساااا  ، وحتى 

الية   يُعزى إلى توحيد األداس.  البرنام تعزيز فع 

الية تكاليف جمي  أنشااااااطتس. وم  ذلك، فان تك فة وحدة التغذية المدرسااااااية ل طفل الواحد في هذه  البرنام ل ولم يح ِّ   -25 فع 

سم بميزة تنافسية مقارنة بتك فة الطفل في ب دان أمرى من فضة الدمل والتي تتراو   (9)دوالراً أمريكياً  23الحافظة وهي  تت

الية التكاليف أقل وضوحاً  (10)دوالراً أمريكياً. 117و 20بين  د أن التدم   التغذوية، بيفيما يتع ق بوكانت الشواهد ع ى فع 

الة وإدارة الم زون جيدة.  ترتيبا  نقل الس   الغذائية كانت فع 

 أوجه التآزر ومضاعفة اآلثار

متكام ة يرتبب بعضها ببعض وبالمدم   التكمي ية ل وكاال  الشريكة. وكان باقي شم ت أنشطة دعم ال ج ين برامج   -26

الحافظة مصاامماً كمجموعة متكام ة من األنشااطة التي تُرك ز ع ى مقاطعا  م تارة تعاني من انعدا  األمن الغذائي من أجل 

مويل تواه األمثل. وبسااابب العجز في التع ى الف ا  الضاااعيفة إلى مسااا البرنام تحقيق التآزر بين األنشاااطة والوصاااول بأثر 

ووجهة نظر المكتب القطري التي م داها أن من شااااأن التغطية األوساااا  في عدد أقل من المقاطعا  أن تُق ِّص من صااااورة 

بي ن التقارير الموحدة عن المشروعا  أن هذا النهج المتكامل الشامل ل قطاعا  لم يكن فعاالً وتُق ل من مصداقيتس، تُ  البرنام 

س الزمم االساااااتراتيجي الرئيساااااي ل ساااااتراتيجية القطرية  – . وكان التكامل م  شاااااركاس من مارج 2016-2011مما يقو 

  ما كان تصميمها قد استهد  أص ً ت فيس.بتنفيذ األنشطة بمعزل بعضها عن بعض، وهو الحكومة محدوداً، وانتهى األمر 

والتزا  كبار موظفي المكتب القطري القوي بتوحيد األداس  2016-2011ورغم مطة األمم المتحدة ل مساعدة اإلنمائية   -27

 ى وشركائس سوى عن شواهد ق ي ة ع البرنام في دار الس  ، لم يُسفر استعراس الوثائق والمقاب   الش صية م  موظفي 

 وجود أوجس تآزر أو مضاعفة لآلثارم وما زال التقوق  الم سسي سائداً. 

 القضايا الجنسانية

في تق يص الثغرا  بين الجنسااين وتعزيز الوعي بحقوا النساااس وقدراتهن اإلدارية ع ى المسااتوى  أسااهم تنفيذ الحافظة  -28

م وشاااركاؤه في م ي البرنام . فع ى سااابيل المثال، أصااادر ، دون أن ي ثر كثيراً ع ى مساااتوى الساااياساااا  الوطنيةيدانيالم

ال ج ين في نياروغوساااو بطاقا  الحصاااص الغذائية باسااام النسااااس، كما تولت امرأة رئاساااة لجنة القيادة في الم يم. بيد أن 

مزيد من ب القضااااايا الجنسااااانيةتفتقر إلى الموارد الكافية لتنفيذ سااااياسااااة  البرنام المقاب   الشاااا صااااية أظهر  أن حافظة 

 الجدوى، ع ى نحو يتواس  م  األولويا  الوطنية، بما في ذلك ع ى مستويي المجتم  المح ي والمستفيدين. 

                                                      
 .2013، آذار  مارس للبرنام بيانا  المكتب القطري   (9)
 .2013، العالمفي حالة التغذية المدرسية برنامج األغذية العالمي.   (10)
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 الكفاءة واالستدامة

عم بالكفاسة إلى حد  كبير. فقد بي ن استقصاس التغذية في م يم نياروغوسو اتسمت المساعدة الغذائية وما يتصل بها من د  -29

، في 2014في المائة في عا   1.4إلى  2010في المائة في عا   2.6أن سااااااوس التغذية الحاد العا  ان فض من  2014عا  

ماال  دعم تحو   40.7إلى  48حين ان فضااااااات معدال  التقز  من  ئة. ولكن م  زيادة احت ما ل ال ج ين في األج ين في ال

ج ين ومفوضية األمم المتحدة لش ون ال  البرنام ع ى النحو الذي استكشفس  –المتوسب والبعيد إلى است دا  القسائم والنقود 

المراحل  احتياجاتهم في باسااتثناسلجمي  احتياجا  ال ج ين  البرنام تكتنف الشااكوك الميزة المقارنة لدعم  – 2014في عا  

 المبكرة من حاال  الطوارة.

وفي أماكن أمرى، أظهر  مناقشا  أفرقة التركيز م  المدرسين واخآباس وغيرهم من أصحاب المص حة المح يين أن   -30

رة في  للبرنام نواتج التغذية المدرسية  ن االلتحاا والحضور والتركيز واألداس. بيد أُمرضية، بما في ذلك الزيادا  المتصوَّ

د هذه البيان البرنام أظهر  تراج  حضور الفتيا  والفتيان المدارس التي يدعمها  البرنام بيانا   ا  والتحاقهم بها. وتُجسِّ

اية الفترة . وبح ول نه2013اتجاها  وطنية يفاقمها تراج  عدد أيا  التغذية وإلغاس وجبة منتصاااااف الصااااابا  في أوائل عا  

المشااامولة باالساااتعراس، كان احتمال تحقيق نتائج مساااتدامة من العمل ال اص بالتغذية المدرساااية في الحافظة قد تضااااسل 

 بالنظر إلى أن الحوار بشأن السياسا  م  الحكومة كان قد توقف تقريباً. 

ن تنمية القدرا  وذلك أساااساااً ع ى المسااتويين التقني والتشااغي ي. وفي حين بتحقيق إنجازا  كبيرة بشااأ البرنام وأفاد   -31

رك ز  عم يا  الحافظة عادة ع ى التدريب ع ى المهارا  التقنية واإلدارية، كانت النواتج متفاوتة. وقد أفاد من ت قوا تدريباً 

ة غير مسااتدامة، مثل التغذية المدرسااية، ع ى االضااط ر بأنشااطة م قتة، مثل المساااعدة الغذائية مقابل األصااول، أو أنشااط

بأنهم غير متأكدين من كيفية المحافظة ع ى مهاراتهم الجديدة وتطبيقها. وفي الحاال  التي اساااتمر  فيها األنشاااطة المعنية، 

 كانت نتائج تنمية القدرا  إيجابية بدرجة أكبر.

ذائية مقابل األصاااول في الحافظة بكفاسة جزئية: فع ى الرغم من أن التقييم الميداني وقد اتسااامت أنشاااطة المسااااعدة الغ  -32

والمقاب   الشاا صااية بي نت أنها كانت كافية من الناحية التقنية ومفيدة في التصاادي النعدا  األمن الغذائي، لم يكن لها سااوى 

لتي تتعرس لها ساابل العيي. وظ ت مسااتويا  أثر محدود ع ى قدرة المسااتفيدين ع ى الصاامود أما  الصاادما  والضااغوط ا

اإلنتاج والدمل متدنية وسبل العيي البدي ة واستراتيجيا  التكي ف محدودة ونظم الدعم المجتمعي ضعيفة. وحال االفتقار إلى 

  بس طُ ، والذي اضوتغذية األ  والطفلبيانا  ل ب األساس دون التوصل إلى نتائج قطعية بشأن كفاسة العمل ال اص بصحة 

في نهاية المطا  ع ى نطاا ضااايق. وأظهر  المقاب   الشااا صاااية واساااتعراس ساااج   المرافق الصاااحية أن النواتج 

 .البرنام التغذوية كانت ُمرضية بشكل عا ، م  زيادة التماس األمها  وصغار األطفال ل  دما  الصحية في منطقة عمل 

  الشاا صااية والسااج   التشااغي ية أن الشااراس من أجل التقد  اتساام بالكفاسة فيما يتع ق بتعزيز مشاااركة وتُبي ن المقاب   -33

في األسواا الزراعية الوطنية. وبُذلت جهود من أجل  –شد فقراً األ واوإن لم يكن –المزارعين أصحاب الحيازا  الصغيرة 

، عم ت مبادرة الشراس من أجل التقد  م  2014بناس إطار م سسي مستدا  لتعزيز مشاركة منظما  المزارعين. وفي عا  

ل مزاررم بيد أن ثُ ثهم فقب كان يقو  بالبي  من م  18 000 من منظما  المزارعين في عشاااااار مقاطعا ، بما يمثل 28

قنوا  الشاااراس من أجل التقد . وفي حين كان التقد  المحرز جديراً بالتنويس، فمن الساااابق ألوانس االحتفال بانجازا  الشاااراس 

 المباشرة.   البرنام من أجل التقد ، وينبغي االنتظار بض  سنوا  بعد توقف مشاركة 
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 العام التقديرو االستنتاجات

 –بالكفاسة التقنية  2014و 2011جمهورية تنزانيا المتحدة فيما بين عامي  القطرية ل حافظةالاتصاااف أداس بشاااكل عا ،   -34

ناك أوجس وكانت ه الرؤية االسااتراتيجية. بعد  وضااو أيضاااً  س اتساامولكن –فقد اضااطُ   بعمل قوي ع ى يد موظفين متفانين 

ع ى الرغم من أن تصااااميمها كان متوائماً ع ى نحو جيد م  أطر قصااااور واضااااحة في التموضاااا  االسااااتراتيجي ل حافظة 

الت طيب الوطنية وت ك الصااااااادرة عن األمم المتحدة. وأكد  االسااااااتراتيجية القطرية ع ى التكامل البرنامجي في مجاال  

بدعم  ما يتع ق  يد أن ذلك لم يتحقق إال في ال ل ج ين. وكان أسااااااااس الحافظة ال البرنام م تارة، ب ع  د في تح ي ي المحدَّ الف

االسااتراتيجية القطرية ساا يماً، بيد أن التح يل القطاعي م ل مرح تي  التصااميم والتنفيذ كان متفاوتاً. وفي كثير من األحيان، 

 كان لقيود التمويل ول عتبارا  التشغي ية األسبقية ع ى الُمدم   التح ي ية لدى تصميم العم يا  واألنشطة. 

وقد حققت الحافظة درجة ما من الكفاسة التشااااااغي ية. ووفر العمل المنجز من م ل العم يا  الممتدة لإلغاثة واإلنعاو   -35

ساااابل العيي خآال  من ال ج ين. واتساااام العمل التغذوي بالكفاسة فيما يتع ق بفرادى المسااااتفيدين، بيد أنس لم يكن كذلك ع ى 

ز  من الصااااعيد األوساااا . ويبدو  أن التغذية المدرسااااية كانت متساااامة بالكفاسة فيما يتع ق بالت ميذ المت قين ل دعم، حيث عزَّ

الحضااور ومففت من العبس التغذوي الواق  ع ى عاتق األساار الفقيرة. واتساامت أنشااطة المساااعدة الغذائية مقابل األصااول 

المناسب في وض  النهوج الوطنية ل تصدي النعدا  األمن  لم يشارك ع ى النحو البرنام بكفاسة جزئية. ولكن بالنظر إلى أن 

 الغذائي والمعيشي، كانت استدامة نتائج الحافظة محدودة. 

وكان من الممكن اساات دا  عجز التمويل الذي شااكل الساابب الرئيسااي لهذا القصااور في حفز التفكير بطريقة جديدة في   -36

وتق يص تواجده. وأكد  االسااتراتيجية  البرنام وجس. ولكنس بدالً من ذلك، أد ى ببساااطة إلى تناقص نواتج ونه البرنام دور 

 ، في بعض الظرو البرنام القطرية أيضاااً ع ى تساا يم المساا ولية، وضاامنياً ع ى ال روج. وفي حين فُرس ال روج ع ى 

ر التجريبي ل شااااراس من أجل التقد  الذي أظهر  المقاب   ال هم إال في المشاااارو –فان تساااا يم المساااا ولية لم يتحقق بكفاسة 

 .البرنام الش صية فيس أن من الممكن ل هياكل والنظم الجديدة أن تواصل التطور دون مزيد من المشاركة من جانب 

تعي ن التالية في جمهورية تنزانيا المتحدة. وي البرنام وال ينبغي اعتبار أي شيس قضيةً مس ماً بها فيما يتع ق ب طوا    -37

 اإلجابة عن أس  ة أساسية لدى تحديد كيفية المضي قدماً. وتشمل هذه األس  ة األساسية ما ي ي:

ل ينبغي ه المتحدة؟ ودوره المسااااااتقب ي فيما يتع ق بدعم ال ج ين في جمهورية تنزانيا للبرنام ما هي الميزة المقارنة   -38

د وترتيبا  السااوا الداعمة ة قبل إقامة نظم القسااائم أو النقأن يقتصاار هذا الدور ع ى معونة ال ب األول في حاال  الطوار

 لها؟

عاللبرنام  ما هي الميزة المقارنة   -39 ية التي ت ية التنزان كان مائي ل ف ا  الساااااا لدعم اإلن عدا  األمن في مجال ا ني من ان

إذا اساااااتمر البرنامج في زيادة تركيزه ع ى المشاااااورة التقنية وما يرتبب بها من تنمية ل قدرا ، هل يمكنس أن يتقد   الغذائي؟

 بم ه   قوية ومقنعة في المجاال  التقنية ذا  الص ة الجتذاب التمويل ال ز  لمواص ة تواجده في الب د؟

سيتعين ع ى التموض  االستراتيجي   -40 شواهد المستمدة من تقييم الحافظة القطرية هذا أنس  ستدل من ال واألهم من ذلك، يُ

في جمهورية تنزانيا المتحدة باسااتثناس االسااتجابة ل طوارة وما يرتبب  البرنام أن يتكيف تبعاً إلمكانية انتهاس دور  للبرنام 

 ، في الجولة المقب ة ل ت طيب وتعب ة الموارد من أجل الب د، أن ينظرللبرنام د وجيرانس. وينبغي بذلك من قدرة لوجسااتية ل ب 

 في إمكانية مروجس وتقديم تبرير شامل الستمرار تواجده.
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 التوصيات 

في المقر الرئيسااي، ينبغي ل مكتب مان ووحدة الحماية االجتماعية وشاابكا  األ: بدعم من المكتب اإلق يمي 1التوصااية   -41

باسااااتثناس المساااااعدة الغذائية اإلنسااااانية ومبادرة  –القطري أن يعيد تعريف ويعيد هيك ة أي مساااااعدة غذائية في المسااااتقبل 

 وذلك ضمن اإلطار الوطني ل حماية االجتماعية في جمهورية تنزانيا المتحدة. –التسويق الزراعي ل شراس من أجل التقد  

وينبغي صاااياغة مفهو  المسااااعدة الغذائية وهيك تها وتصاااميمها وتسااا يمها من م ل اإلطار والنظا  الوطنيين ل حماية   -42

م ل الفترة المشمولة باالستعراس، حققت الحكومة وشركاؤها تقدماً  البرنام االجتماعية. وحتى بمشاركة غير كافية من 

 حماية االجتماعية يزداد شاااااموالً تحت رعاية صاااااندوا تنزانيا ل عمل االجتماعي. ويُمكن ألنوار المسااااااعدة بفضااااال نظا  ل

 أن تتواس  م  هذا النظا .  البرنام الغذائية وما يتصل بها من طرائق النقل التي يوفرها 

ن في المقر الرئيساااي، أ شاااعبة الساااياساااا  والبرامجتب اإلق يمي وينبغي ل مكتب القطري، بدعم من المك :2التوصاااية   -43

يطبق أكبر قدر ممكن من المرونة لدى تصميم أي برنامج آمر ل مساعدة الغذائية وتزويده بالموارد وإدارتس لكي يُصبف أداة 

زا  اسااااااتراتيجي لمي دعم مبتكرة واسااااااتباقية ل حكومة. وينبغي أن تسااااااتند أي برامج أمرى ل مساااااااعدة الغذائية إلى تح يل

 المقارنة وأدواره المناسبة في الب د. ولتحقيق ذلك: البرنام 

  أن يسااااتكشااااف كيفية الوصااااول بتفويض الساااا طا  إلى مسااااتواه األمثل فيما يتع ق بتعدي   الميزانية  للبرنام ينبغي

 واست دا  أموال البرامجم

   ج تبع 2016ينبغي أن يكون عا اً لذلك، ع ى ساابيل المثال بتمديد البرنامج القطري رهناً بوضاا  عاماً انتقالياً وأن يُب رم 

 استراتيجية قطرية جديدة.

أن يتحول من العم يا  إلى توفير المشااااااورة في عم س  للبرنام في جمهورية تنزانيا المتحدة، ينبغي  :3التوصااااااية   -44

 في المقر الرئيسااااي، ينبغي ل مكتب شااااعبة السااااياسااااا  والبرامجال اص بالمساااااعدة الغذائية. وبدعم من المكتب اإلق يمي و

 القطري أن يُرك ز ع ى ما ي ي:

 ل اإلنسانية في الب د والمنطقةمال دما  التشغي ية، بما في ذلك الشراس وال وجستيا  من أجل دعم عم يا  التحوي 

 المساعدة التقنيةم وماصة بشأن تحوي   النقود والقسائم، والحماية االجتماعيةم 

  نقل الغذاس فقب في حاال  الطوارة المنطوية ع ى الج ين وغير ذلك من األزما  التي ال تستطي  الحكومة التصدي

 لها وحدها.

ل وحاال  االنتقا األزما  اإلنساانيةينبغي ل مكتب القطري أن يضامن، بدعم من المكتب اإلق يمي ووحدة  :4صاية التو  -45

في المقر الرئيسي، أن أي دعم يقدَّ  في المستقبل ل ج ين في جمهورية تنزانيا المتحدة يستند إلى إعادة تقدير لدور البرنامج 

 بتقديم المساعدة الغذائية في األج ين المتوسب والبعيد.  وميزتس المقارنة وتبرير لهما فيما يتع ق

عن تقديم المسااااااعدة الغذائية  البرنام وينبغي ألي اقترا  جديد بدعم ال ج ين أن يتصااااادى صاااااراحةً إلمكانية توقف   -46

دام ية، ية تُس َّم فيها المس ولية إلى وزارة الش ون الل ج ي األج ين المتوسب والبعيد. وينبغي ل  طب أن تتضمن فترة انتقال

وربما أيضاااااً منظما  دولية أمرى، وتوق ف جمي  أشااااكال المساااااعدة باسااااتثناس المساااااعدة الطارئة ع ى ال طوط األمامية 

ت  فيها مل ج ين والتغذية التكمي ية ل ف ا  الضااااعيفة مثل الحوامل والمرضااااعا  وصااااغار األطفال، وهي المجاال  التي يت

 بميزة نسبية. البرنام 
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يسي، أن في المقر الرئ شعبة السياسا  والبرامجينبغي ل مكتب القطري، بالتشاور م  المكتب اإلق يمي و :5التوصية   -47

 يعمل ع ى االرتقاس بقيمة مبادرة توحيد األداس إلى الحد  األمثل في جمهورية تنزانيا المتحدة:

  أن يجري اساااااتعراضااااااً م ساااااساااااياً ل برتس فيما يتع ق بمبادرة توحيد األداس من أجل توضااااايف موقفس  للبرنام ينبغي

 الم سسي ومس ولياتس ع ى م ت ف المستويا .

 األمم المتحدة ل مساااااااعدة عمل   األمم المتحدة باإلعداد ل مرح ة الثانية من توحيد األداس ول طة ثانية من مطب م  قيا

، ينبغي ل مكتب القطري أن يعمل م  الوكاال  الشااااااريكة ع ى إيجاد طرا جديدة لتحقيق توصاااااايا  التقييم اإلنمائية

مقد  من منظومة األمم المتحدة إلى ب دان البرنامج وتبسااااايب العالمي لتوحيد األداس، م  التركيز ع ى تحساااااين الدعم ال

  (11)ممارسا  تصريف األعمال ومواسمتها.

في المقر  مكتب الشااااا ون الجنساااااانيةينبغي ل مكتب القطري أن يضااااامن، بدعم من المكتب اإلق يمي و: 6التوصاااااية   -48

د كيف سااتنفَّذ سااياسااة البرنامج ل مساااواة بين  الرئيسااي، أن مدماتس االسااتشااارية بشااأن المساااعدة الغذائية في المسااتقبل تحدِّ

( في كل نشاط. وينبغي ل مكتب القطري أيضاً أن يُسند األولوية لتوفير الموارد من أجل تنفيذ سياسة 2020-2015الجنسين )

 .القضايا الجنسانية

 

                                                      
 ."تقييم مستقل ل دروس المستفادة من توحيد األداس".2012األمم المتحدة.   (11)
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