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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 مديرة مكتب الت ييم:  H. Wedgwood السيدة 2030-066513رقم الهاتف: 

 كبيرة موي   الت ييم، مكتب الت ييم:  Jamie Wattsالسيدة  -9132066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  الموتتمرا ،وحودة دودما  ل يناإلداري ينالمساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعما  المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  توفرتتعلق ب
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وتتعلق بالتحو  من  9233-9232واحدا من أربعة ت ييما  استراتيجية أُجري  ف  فترة السنتين  البرنامجيعد ذذا الت ييم لشراكا  

. ف ود حلول الت يويم كيوف تتوأقر للبرناامج 9231 -9222المعونة الغذائية إل  المساعدة الغذائية وف ا لموا تللبتوا الةلوة االسوتراتيجية 

ن التحو  عملية مستمرة وأن الت ييم أُجر  ف  ألودورا دادل ذذا الشراكا  بهذا التحو  االستراتيج . وإدراكا  البرنامجشراكا  

 منتصف دورة التةليط االستراتيج ، فإن الت ييم كان يهدف إل  دعم التعلم التنظيم .

القة مكاتب قلرية وقالقوة مكاتوب إقليميوة  وقد أجر  الت ييم فريق مست ل من دمسة أعضاء. وتضمن  طرق الت ييم: زيارا  إل  ق

وكبوار  البرناامجالةارجيين وأصحاب المصلحة  ومسحا لموديري  البرنامجواستعراضا  مكتبية للعمل ف  بلدين  ومسحا لشركاء 

 الموي ين ال نيين  ووضع أسس مرجعية مع معايير للممارسة الجيدة  واستعراض الوقي ة.

ون طوع  مستمر ل ترة من الزمن يت اسم فيا كل طرف المنافع والتكواليف والمةواطر لتح يوق أذوداف وقد ُعّرف  الشراكة بأنها تعا

محوووددة. وتوووم بحوووو قالقوووة أنوووواش مووون الشوووراكا : شوووراكا  التن يوووذ  وشوووراكا  بنووواء المعرفوووة ن ل المهوووارا   وشوووراكا  وضوووع 

 للوارئ والتصدي لها.ل عدادواالستاألطر السياسا . وقد ركز الت ييم عل  مجالين: التغذية والصحة  

ووجد الت ييم أن آقوار التحوو  مون المعونوة الغذائيوة إلو  المسواعدة الغذائيوة ليسو  م هوموة بشوكل موحود فيموا بوين مووي   وشوركاء 

وتلبوق المصوللحا  علو  مجموعوة متنوعوة مون  البرناامج،. وليس ذناك أيضا تعريف م بو  بشكل موحود للشوراكة فو  البرنامج

ذناك فهم محدود لما تعنيا الشراكة ال عالة، ومبادئ الشراكة الجيدة، وكي ية رصد فعالية الشراكا . وكان  االتصواال  العالقا . و

 بشأن ذذا ال ضايا متكافئة.

بشكل عام عل  أنا شريك قيّم وجدير باالحترام. وأفاد معظم الشركاء بأن  البرنامجوعل  الرغم من ذلك، وجد الت ييم أنا يُنظر إل  

العمول فو  شوراكة،  البرناامجيعد تجربة ايجابية تتدي إل  تأقير متزايد عل  المسوت يدين. وي ودر معظوم مووي    البرنامجالعمل مع 

 ويعزز قدرتا عل  ددمة مست يديا. البرنامج،ويرون أنا يسهم ف  فعالية 

واالفت وار إلوو  ال ودرة يووتقران علو  مصووداقية ومسووتولياتا،  البرناامجوفو  مجوا  التغذيووة، فوإن االفت ووار إلو  الوضوووا بشوأن أدوار 

، ونظوم تةلويط العمول ا ، ولكون المووارد المحودودة لتنميوة ال ودرالبرناامجكشريك. وتعد الحكوما  الوطنية أذوم شوركاء  البرنامج

كة بلري وة علو  المشوار البرناامجتتقر عل  قودرة  وغير ذلك من العواملالت  تعد قصيرة األجل للغاية وتعتمد عل  المشروعا ، 

 تزيد من تول  الحكوما  لزمام المستولية.

لودعم مسوتو م معوزز مون الشوراكة. فهنواك اسوت مارا   بالبرنامجولم يتم حت  اآلن تلويع نظم التةليط والرصد واإلبالغ الةاصة 

عل  الشراكة، سيلزم ال يام بعمل ف  طائ وة مون المجواال   البرنامج. ولبناء قدرة والتعاونقليلة ف  تدريب الموي ين عل  الشراكة 

باإلضافة إل  التدريب، م ول توجيوا المووي ين، وحووافز اإلدارة، وال يوادة. وعوالوة علو  ذلوك، لوم يوتم حتو  اآلن تحوديو ك يور مون 

 مع الشركاء الرئيسيين لتعكس االتجاا االستراتيج  الحال . للبرنامجاالت اقا  اإلطارية 

 ملخـص
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ريق الت ييم سبع توصيا  عن كي ية جعل الشراكا  أك ور فعاليوة، وذو  تتعلوق بموا يلو : وضوع اسوتراتيجية للشوراكة بالنسوبة وقدم ف

 للبرنااامجمووع الشووركاء واالت اقووا  التوو  توونظم ذووذا العالقووا   والوونظم الدادليووة  للبرنااامج  وتحديوود الموقووع االسووتراتيج  للبرنااامج

 وقدرتا.

 

مشروع القـرار

 

 

 

مون المعونوة الغذائيوة إلو  المسواعدة الغذائيوة: العمول للتحو  عن الت ييم االستراتيج   موجزت رير يحيط المجلس علماً بالوقي ة "

ويحووو علوو  اتةوواذ مزيوود موون ( WFP/EB.1/2012/6-A/Add.1( ورد اإلدارة عليووا )WFP/EB.1/2012/6-A" )فوو  شووراكة

 را  الت  أقارذا المجلس أقناء مناقشتا.اإلجراءا  بشأن التوصيا ، مع مراعاة االعتبا

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ورة.ذذا مشروش قرار، ولإلطالش عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج  الرجوش إل  وقي ة ال رارا  والتوصيا  الصادرة ف  نهاية الد 
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 مقدمة

 مالمح التقييم 

واحوودا موون أربعووة ت ييمووا  اسووتراتيجية أجراذووا مكتووب الت يوويم التووابع  البرنااامجيعوود ذووذا الت يوويم االسووتراتيج  لشووراكا    -3

وتتعلق بالتحو  من المعونة الغذائية إل  المساعدة الغذائية وف وا لموا تتللبوا الةلوة  9233-9232ف  فترة السنتين  للبرنامج

وأدوارا فو  ذوذا الشوراكا  بهوذا  البرناامج. وتناو  ذوذا الت يويم كيوف تتوأقر شوراكا  للبرنامج 9231 -9222االستراتيجية 

 والتصدي لها. االستعاد لللوارئين: التغذية والصحة  والتحو  االستراتيج . ويركز الت ييم عل  مجال

. 9233 تشورين ال وان نوفمبر حتو  أيوار  وأجر  الت ييم فريق ت ييم مست ل مون دمسوة أعضواء دوال  ال تورة مون موايو  -9

 ية. التنوش الويي   والجغراف  للزيارا  ال لرية والدراسا  المكتب 3ويبين الجدو  

 : التنوع الجغرافي والوظيفي لجمع البيانات3الجدول 

 الفئة الفرعية الفئة

 ذايت  الزيارا  ال لرية

 كينيا

  جمهورية الو الديم راطية الشعبية

 كولومبيا الدراسا  المكتبية ال لرية

 النيجر

 آسيا )بانكوك( الزيارا  اإلقليمية

 أفري يا الشرقية والوسل  )نيروب (

 الالتينية ومنل ة البحر الكاريب  )مدينة بنما(أمريكا 

 الشرق األوسط، وشما  أفري يا، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسل  )ال اذرة( الدراسا  المكتبية اإلقليمية

 غرب أفري يا )داكار(

 الجنوب األفري   )جوذانسبرغ(

الشووركاء فوو  األمووم المتحوودة، والمنظمووا  العالميووة غيوور الحكوميووة، وحكومووا   الدراسا  المكتبية للشركاء الرئيسيين

TNTوجها  مانحة مةتارة، وشركة 
 (1)

 ، وشركة فودافون

 البرنامجموي و  الدراسا  المكتبية الشاملة

 بينها:، من كميةوالمناقشا  الجماعية بأدوا   الكي يةواستكمل  الل اءا    -1

  من الشركاء الةارجيين وأصحاب المصلحة  022مسح شمل 

  وكبار الموي ين ال نيين  البرنامجمن مديري  322ومسح شمل 

   ات اقا، ومذكرا  ت اذم، ووقائق مماقلة  22وسجل الت اقا  الشراكة، طُبق عل 

  عل  المستو  ال لري.وقائمة مرجعية للشراكا  الجيدة استةدم  ف  الل اءا  مع منظما  غير حكومية 

                                                      
 (1) TNT .ذ  شركة داصة للبريد والتسليم السريع 
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فو  المائوة بالنسوبة للمسوح الودادل . وكالذموا تجواوز  13ف  المائة بالنسبة للمسح الةارج  و 01وكان معد  التجاوب   -0

 ف  المائة لعمليا  المسح العشوائية. 12وذو ف  ذذا ال لاش المستو  المعمو  با 

 السياق

تعد الشراكة عنصرا أساسيا للمساعدة اإلنسانية واإلنمائية الدولية ال عالة، وذ  موضوش متكورر فو  البورامج العالميوة   -5

، ومتتمر ال مة العالم  لألغذيوة 9222م ل األذداف اإلنمائية لألل ية، ومتتمر قمة مجموعة البلدان ال مانية ف  الكويال عام 

 .بشأن األمن الغذائ 

ويوجا االذتمام اآلن لجعل الشراكا  أك ر فعالية. ف ود وضوع  بعول المنظموا  مبوادئ لتسترشود بهوا فو  ممارسواتها   -6

المسواواة،  كوال مون الت  اعتمدذا المنهاج اإلنسوان  العوالم  المشاركية الةاصة بالشراكة. وعل  سبيل الم ا ، تشمل المبادئ

، والنهج الموجا نحو النتائج، والمستولية، والتكامل. ويتسم التوافق فو  اآلراء الناشوح حوو  دصوائش الشوراكا  والش افية

 ال عالة بما يل :

   الت اعل اللوع  والتعاون 

  وتكامل المصالح واألذداف 

  المالية أو البشرية أو كليهما  –والمساذمة المشتركة بالموارد 

  والمةاطر والمنافع المشتركة 

 .والمساءلة المتبادلة 

وألغراض ذذا الت ييم، ُعّرف  الشراكة بأنها التعاون اللوع  المستمر ل ترة من الزمن يت اسوم فيوا كول طورف المنوافع   -7

مانحووة أو والجهووا  ال البرنااامجوالتكوواليف والمةوواطر لتح يووق ذوودف محوودد مشووترك. ولووم يتضوومن الت يوويم تلووك العالقووا  بووين 

منظمووا  ال لوواش الةوواا ذا  اللووابع المووال  فوو  الم ووام األو ، كمووا لووم يركووز علوو  الشووراكا  التعاقديووة أساسووا التوو  يتعاقوود 

 بموجبها مع منظمة ما لت ديم سلع أو ددما . البرنامج

 وُوضع تصنيف من قالث مستويا  الستةداما ف  الت ييم:   -2

 لت ديم ددما  للمست يدين مع النش عل  أن ي دم الشركاء منافع أو مهارا  تتجاوز التسليم التعاقدي  التنفيذ: شراكات

 للسلع أو الةدما .

 :داصة الحكوما ، والهيئا  اإلقليمية، والمنظما   –لتنمية قدرة األطراف ال ال ة  شراكات المعرفة/نقل المهارات

 معرفة.أو لتوسيع نلاق ال –الحكومية غير 

  ف  موقعا لك  يعمل ضمن نظام عالم ، أو إلذكاء الوع ، أو  البرنامجلوضع  :يةالسياساتوالشراكات اإلطارية

 للدعوة من أجل نُهج جديدة تستجيب ل ضايا ذا  اذتمام مشترك. 

 الشراكة في البرنامج

( بالعمل بصورة أك ر ترابلا مع مةتلف الجها  ال اعلة مون أجول 9231-9222) للبرنامجتلتزم الةلة االستراتيجية   -2

  والمسوواذمة فوو  األذووداف الشوواملة لألمووم المتحوودة واألذووداف اإلنمائيووة لألل يووة  واسووتكما  ال وودرا  البرنااامجتح يووق أذووداف 

 . المستوليةالحكومية  ودعم تسليم 
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وف  م ودمتها تلوك التو  ت ودم إحود  الةودما  م ول  –بين المنظما  غير الحكومية كشركاء متعاونين  امجالبرنوي رق   -32

الةاصوة مون أجول تح يوق أذوداف  ك التو  تسواذم بمواردذواوذ  تل –تكميليين شركاء كو –توزيع األغذية، نظير رسم معين 

، وليسو  ذنواك سياسوة حاكموة البرناامجريك" فو  مشتركة. ولكن ليس ذنواك تعريوف مت وق عليوا لكلموة "الشوراكة" أو "الشو

للشراكة، موع أن بعول السياسوا  علو  المسوتو  ال لواع  تتنواو  الشوراكة. وتشومل األم لوة إطوار شوراكة المنظموا  غيور 

 9220(، وسياسوة عوام 9222بشأن تنميوة ال ودرا  الوطنيوة )اسوتكمل  فو  عوام  9220، وسياسة عام 9223الحكومية عام 

المتصولة بهوا بشوأن الشوراكة موع ال لواش الةواا  9222عوام واستراتيجية لشركاء الجدد ف  ال لاش الةاا، بشأن إشراك ا

 جمع األموا .و

التو  نُ وذ  فو  شوراكة موع منظموا   البرناامجفو  المائوة مون جميوع مشوروعا   52يشمل أك ر من التغذية والصحة.   -33

وذوو أكبور نصويب بالنسوبة ألي قلواش. وفو  عوام  –ما  دولية أدر  أنشلة داصة بالتغذيوة والصوحة األمم المتحدة أو منظ

 63بلودا، كوان  73مشوروعا فو   302ف  شراكة مع منظمة األمم المتحدة للل ولوة )اليونيسويف( فو   البرنامج، ددل 9222

عن شراكا  موع منظموا  غيور حكوميوة بوين  ف  المائة منها يتعلق بالصحة والتغذية. ومن مجموش المشروعا  الت  أفاد 

ف  المائة منها ألنشلة تتعلق بالتغذية. ويجري إقامة عودد مون  63مشروعا، كان  923والبالغ عددذا  9222و 9225عام  

الشراكا  الجديدة والمبتكرة ف  مجا  التغذيوة والصوحة، بموا فو  ذلوك "إطوار تحسوين مسوتو  التغذيوة"، وشوراكة "ريوت " 

 الجوش بين األط ا . لل ضاء عل 

 االسوتعدادموع طائ وة مون الشوركاء لتنميوة قودرا  الحكوموا  علو   البرناامجيعمول والتصدي لهاا.  اد للطوارئداالستع  -39

المنظموة  البرناامجللكوارث والتصدي لها، وتلبية االحتياجا  اللارئة من أجل اسوتكما  قودرا  الحكوموا  الةاصوة. ويعود 

مع منظمة األغذية والزراعة أيضا ف   البرنامجالرائدة ف  مجموعة االتصاال  واللوجستيا  الةاصة باللوارئ. ويشترك 

 بلدا.  35، والت  تعمل بال عل ف  9232قيادة المجموعة العالمية لألمن الغذائ ، الت  أنشئ  ف  عام 

 نتائج التقييم

 أربع أسئلة رئيسية داصة بالت ييم: ريتناو  ذذا الت ري  -31

 ؟البرنامجما ذ  آقار التحو  من المعونة الغذائية إل  المساعدة الغذائية عل  شراكا   (3

 ؟ البرنامجما مد  فعالية وك اءة شراكا   (9

بموا فو  ذلوك الجهوا  المانحوة، وبيئوة السياسوا ،  – للبرناامجكيف توتقر العوامول الةاصوة بالبيئوة التشوغيلية الةارجيوة  (1

 ف  قدرتا عل  تلوير ورعاية شراكا  فعالة؟ –واألوضاش االجتماعية والسياسية واالقتصادية وال  افية للبلد 

علو   البرناامجفو  قودرة  –المووي ين قودرة لونظم، وال  افوة، وبموا فو  ذلوك العمليوا ، وا – الدادليوةكيف تتقر العوامل  (0

 تلوير ورعاية شراكا  فعالة؟

وقد أصوبح واضوحا أنوا باإلضوافة إلو  ذوذا األسوئلة األربوع، كانو  ذنواك عودة قضوايا حاكموة أقور  فو  اللري وة التو    -30

 عولج  بها أسئلة الت ييم من جانب أصحاب المصلحة الدادليين والةارجيين.
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 النتائج الحاكمة 

 ر إلى الوضوح بشأن التحول من المعونة الغذائية إلى المساعدة الغذائية وبشأن الشراكةاالفتقا 

 وأن شوراكاتهم قود تلوور  اسوتجابة  –مع أن معظوم المجيبوين علو  االست صواء أبلغووا عون فهوم للتحوو  االسوتراتيج    -35

تباينا  واضحة وقدر كبيور مون عودم ال هوم. ووجود  الل واءا  التو  أجريو  إال أن التح ق األك ر ت صيال كشف عن  – لذلك

وشركائا عل  مةتلف المستويا  تباينا واسعا ف  فهم طبيعة التحو  من المعونة الغذائية إل  المساعدة  البرنامجمع موي   

رأ  آدورون أن "المسواعدة ، 9222الغذائية. فبينما وصو ا الوبعل بأنوا إعوادة وصوف للعمول الوذي يجوري بال عول قبول عوام 

الغذائية" ترتبط ارتباطا وقي ا بإعالن  باريس وأكرا. ولم يتمكن ك يرون من تحديد آقار معينة للتحو  عل  العمليا  بةالف 

 التحو  إل  برامج ال سائم أو التحويال  الن دية.

أيضا ادتالفا  ف  الرأي بشأن ما ينلوي عليا التحو ، عل  الرغم من أن معظمهم أفاد  البرنامجوكان  لد  شركاء   -36

بووأنهم "ي همونووا". وفوو  حووين أن ك يوورا موون المنظمووا  غيوور الحكوميووة علوو  المسووتو  ال لووري وأصووحاب المصوولحة موون 

قوود غيوور طبيعووة برامجووا  رنااامجالبالحكومووا  لووم ي هموووا مووا تعنيووا المسوواعدة الغذائيووة بصووورة كاملووة، إال أنهووم الحظوووا أن 

 البرنامجواللري ة الت  عمل بها. وأبلغ أصحاب المصلحة الحكوميون ف  كينيا عن استةدام نموذج قالق  لصنع ال رار مع 

والمنظما  غيور الحكوميوة، وأدرك ذوذا النمووذج بشوكل أقوو  عنصوري المسواءلة والمسوتولية الوطنيوة. وأعورب أصوحاب 

داصة الشركاء ف  األمم المتحدة علو  المسوتويين اإلقليمو  والعوالم ، عون قل هوم بشوأن االفت وار المصلحة ف  المتسسا ، و

 البرناامجبوأن األدوار والمسوتوليا  بوين  البرناامجفو  المائوة مون المجيبوين علو  است صواء  29إل  فهم التحو . وبينما أفاد 

ط بأنهووا كانوو  واضووحة علوو  المسووتويين الوودول  فوو  المائووة ف وو 62وشووركائا كانوو  واضووحة علوو  المسووتو  الوووطن ، أفوواد 

 واإلقليم . 

والشركاء فيموا يتعلوق بالشوراكة. وكوان يُنظور إلو  أي  البرنامجوكان ذناك أيضا افت ار إل  ال هم الواضح بين موي     -37

ذنواك أيضوا  قوع األمور علو  أنوا شوراكة. وكوانوا شكل من أشكا  العالقة التعاونية عل  أي مستو  جغرافو  أو ويي و  فو 

وافق علو  مبوادئ الشوراكة الجيودة  البرنامجما تعنيا الشراكة ال عالة. فمع أن بشأن  البرنامجراء دادل ادتالف واسع ف  اآل

مبوادئ، إال توعية مشوشة بشأنها، وبينما أيدوا ذوذا ال  للمنهاج اإلنسان  العالم ، كان  لد  الموي ين عل  المستو  الميدان

أنهم لم ي هموا بشكل واضح ما تعنيا بالنسبة لعملهم. وكان قليلون عل  معرفة بمبادئ الممارسة الجيدة أو طورق ت يويم موا إذا 

كان  شراكة ما تعد فعالة. وقد أد  نواح  الغموض ذذا إل  عدم ي ين بشأن اللري ة الت  يمكن أن تتقر بها الشوراكا  فو  

لم يصنف الشراكا  بشكل رسم  وماذا تعنيا الشراكة الجيدة، فوإن مظواذر الغمووض  البرنامجألن  . ونظراالبرنامجتحو  

 تنشأ فيما يتعلق بمد  فعالية ذذا العالقا  ف  تح يق الهدف من ت ديم المساعدة الغذائية، وذو ذدف غامل بن س ال در.

 االتصاالت غير المتكافئة 

وذموووا حجووورا األسوووا  فووو  دلتوووا  –بشوووأن الشوووراكا  والمسووواعدة الغذائيوووة  البرناااامجالم يّموووون أن اتصووواال  وجووود   -32

لم تكن متكافئة ف  أفضل األحوا . فعل  المستو  ال لري، لم يكن أصحاب المصلحة من المنظما   –االستراتيجية الحالية 

، فيما عدا أنا كوان يُللوب للبرنامجغير الحكومية عل  علم بشكل عام بالتحو  االستراتيج  أو بمد  أذمية الشراكة بالنسبة 

علو  جميوع المسوتويا ، بمون فويهم كبوار الموديرين فو   مجالبرنااإليهم عمل أشياء بصورة مةتل ة. ونظرا ألن لود  مووي   

الم ر الرئيسو ، آراء مةتل وة عون طبيعوة المسواعدة الغذائيوة والشوراكة، فوإن ذوذا يتكود االفت وار إلو  فهوم موضووع  أو إلو  

 بشأن ذذين العنصرين األساسيين للةلة االستراتيجية. البرنامجتعريف واضح ت دما قيادة 
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 سيةموجز النتائج الرئي

 كشريك قّيم وجدير باالحترام البرنامج 

التوال  كيوف ي ودر  9 الجودو شريكا قيما وجديرا باالحترام طب وا لبيانوا  المسوح والم وابال . ويوضوح  البرنامجيعتبر   -32

عاليوة جودا بالنسوبة  للبرناامجبوين بمبادئ الشراكة. وكان  درجوة ت ودير المجي البرنامجأصحاب المصلحة الةارجيون التزام 

فكان  أقل فيما يتعلوق بدرجوة  للبرنامجمستوليتا. أما درجة ت دير غالبية المجيبين تحملا للنهجا الموجا نحو النتائج ودرجة 

 الش افية. ومع أن األشةاا الذين أجري  معهم م ابال  قلما أشاروا بشكل محودد إلو  مبوادئ الشوراكة، إال أنهوم أفوادوا بوأن

، داصة عل  المستو  الميدان ، جديرون بال  ة، ومن تحون ويتصو ون بالنزاذوة، وذو  قويم أساسوية تتعلوق البرنامجموي   

 بالشراكة ال عالة.

 : تقدير أصحاب المصلحة الخارجيين: التزام البرنامج بمبادئ الشراكة2الجدول 

 المجموع ال يعلم أبدا أحيانا بصورة متكرر دائما 

 113 10 (9%)  8 (7%) 41 (36%)  37 (33%)  17 (15%) المساواة

 113 8 (7%)  9 (8%)  47 (42%)  33 (29%)   16 (14%) الش افية

 113 9 (8%)  1 (1%)  30 (27%)  49 (43%)  24 (21%)  النهج الموجا نحو النتائج

 113 9 (8%)  1 (1%)  36 (32%)  47(42%)  20 (18%)  المستولية

 112 14 (12%)  4 (4%)  42 (38%)  37 (33%)  15 (13%)   التكامل

علوو  أسووا  قائمووة مرجعيووة  البرنااامجمنظمووة غيوور حكوميووة قلريووة ت ووديراتها ألداء  62كيووف وضووع   3يبووين الشووكل   -92

ايجابيووة موون جانووب معظووم المجيبووين.  البرنااامجوبالنسووبة لمعظووم المتشوورا ، كانوو  درجووة ت وودير  ."لصووحة الشووراكة الجيوودة"

وضووا ن وواط  وك الوة  واالتصوا  بشوكل م تووا  فو  حينواوكانو  المجواال  األعلو  ت وديرا: احتورام اآلدورين  واالسوتجابة 

نوة، والوفواء بااللتزاموا  بدور نشط ف  االجتماعا . أمام المجاال  الضوعي ة نسوبيا فتشومل المرو وال ياماالتصا  الرئيسية  

 .ف  حينا

ر فوو  بااللتزامووا  تتعلووق بحوواال  التووأد وأفوواد  الم ووابال  مووع المنظمووا  غيوور الحكوميووة بووأن الشووواغل بشووأن الوفوواء  -93

  السداد، واألذم من ذلك، بحاال  التأدر ف  تسليم األغذية وحاال  توقف اإلمداد. 
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 للشراكة الجيدة: تقدير القائمة المرجعية الصحية 3الشكل 

 

 خاصة في مجال التغذيةاتالقدر أوجه القصورفي ، 

 اد لللووارئداالسوتعلم تالحظ عند  وذ  جوانببالتغذية  بعدد من جوانب الضعف المتصلة البرنامجأداء شراكة  اتسم  -99

( االفت ووار إلوو  الةبوورة الت نيووة التوو  توودعم المشوواركة فوو  ذووذا 3و التصوودي لهووا. وكووان موون بووين نووواح  الضووعف الرئيسووية: )

والمشواركة بصوورة فعالوة موع المنظموا  غيور الحكوميوة  البرناامج( ون ش كبار الموي ين ال نيين لل يوام بعمول 9البرامج  )

مون المعونوة الغذائيوة  اتحولو ية عندالتغذميدان ف   للبرنامج( وعدم وضوا األذداف االستراتيجية 1وغيرذا  )والحكوما  

 إل  المساعدة الغذائية.

بوين المووي ين وضومان تسواق اال المحافظوة علو ولغر  ال  ة وبناء قاعدة معرفة طويلة األجل، يحتواج الشوركاء إلو    -91

الوذين يعملوون موع وزارة الصوحة بوأن التة ويل المتوقوع فو  التوزام  البرناامجومهاراتهم. ف   ذايت ، أفاد موي وو  حرفيتهم

إل  النصف عل  األقل ف  المست بل ال ريب، مموا يعووق إعوادة  البرنامجالمشروش بالنسبة للتغذية من شأنا أن ية ل فريق 

، للبرناامجدرة دادلية تتعلق بالتغذية. وكان العديد مون مووي   التغذيوة التوابعين بناء جهود الوزارة، وداصة جهودذا لبناء ق

شوهد  بعول المناصوب تغييورا  سوريعة بينموا كوان يتعوين علو  مووي ين آدورين وبمن فيهم منس و التغذية، يعملون بع ود: 

بالتغذيوة بمووي ين أقول دبورة وأقول إنهاء عملهم بسبب الشروط التعاقدية. وفو  حواال  أدور ، توم شوغل المناصوب الةاصوة 

 تأذيال.

المتبوع فو  تحديا  تتعلق باستمرار الموارد المالية الالزمة للتغذية فو  ضووء نمووذج التمويول  البرنامجوواجا موي و   -90

لعالية والوزن المنة ل كان  تسوتن ذ ، نظرا ألن منتجا  التغذية ذا  ال يمة االسلع ناوزأعل  أسا   والذي ي وم البرنامج

لتنميوة ال ودرة واألنشولة المتعل وة بوذلك. ولوم  وتحد من حجم األموا  الت  يمكن تةصيصها عل  أسوا  ت وديريالميزانيا ، 

سوتوفر المووارد الالزموة لضومان اسوتمرار  ال ائم عل  الووزننموذج التكن لد  المجيبين ال  ة ف  أن التغييرا  المتوقعة ف  

 .للبرنامجشلة التغذية التابعة أن

 

 

 ف  المائة
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وأعرب جميع أصحاب المصلحة التابعين لألمم المتحودة ت ريبوا علو  المسوتويين اإلقليمو  والعوالم  عون عودم وضووا   -95

موا  غيور ف  مجا  التغذية. وعل  المستو  ال لري، كان  لود  أصوحاب المصولحة مون المنظ البرنامجأدوار ومستوليا  

"بزيوادة الحكومية ووكاال  أدر  تابعة لألمم المتحدة شواغل مماقلة بشأن عدم الوضوا فيما يتعلق بالتغذية، موع ملالبوا  

حاليا سياسة جديودة للتغذيوة يمكون أن توضوح ذوذا  البرنامجمن أجل توفير ذذا الوضوا. ويضع المةولة لسللة" امستويا  

 المسألة.

 امنافع الشراكة وتكاليفه 

وعمليا  شركائا. وكما يتضح من الشكل  البرنامجيُنظر إل  العمل ف  شراكة عل  أنا م يد ويزيد من فعالية عمليا    -96

بوأن المنووافع أكبوور مون التكوواليف فوو  جميووع المجواال  فيمووا عوودا تكواليف اإلدارة، وذووو مووا يعنوو  أن  البرنااامج، أفواد موي ووو 1

تكاليف اإلدارة تزداد مع الشراكة. ولوحظ  تأقيرا  ايجابيوة قويوة علو  المسوت يدين، والمووارد الماليوة، والتكامول، وأنشولة 

 الرئيسية.  البرنامج

 : أصحاب المصلحة الداخليونهامنافع: تكاليف الشراكة مقابل 2الشكل 

 
 

مماقلوة آلراء تعود تكواليف الشوراكة وفوائودذا  بشوأنآراء أصحاب المصلحة الةوارجيين  فإن، 0وكما يتضح من الشكل   -97

، مووع ت وودير األقوور علوو  المسووت يدين، والموووارد الماليووة، والتكاموول بأنووا أك وور إيجابيووة. وكانوو  درجووة ت وودير البرنااامجموووي   

 تكاليف اإلدارة أيضا سلبية بدرجة أكبر من جانب أصحاب المصلحة الةارجيين.
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 : أصحاب المصلحة الخارجيونمنافعها: تكاليف الشراكة مقابل 1الشكل 

 
 

عمليوة معلوموا  لتحسوين ال الن واذ إلو  مزيود مونوأفاد  الم ابال  وعمليا  المسح بأن ال يم المضافة للشراكة تشومل:   -92

التأقير عل  المست يدين  ووفورا  زيادة لمبادرا  الجماعية أو المنس ة بشكل أفضل وا اتةاذ ال رار  وأوجا التآزر وفرا

ألوضاش المحلية. وتشمل العوامل السلبية المتعل ة بالشراكة: الوقو  الوالزم إلدارة لالحساسية زيادة التكل ة  ون ل المعرفة  و

الشراكة  وتأقير الشةصيا  عل  فعالية الشراكة  واالفت ار إل  المعلوما  بشأن لوجستيا  األنشلة المشتركة  والعمليوا  

 .باصدار التراديش وتأدية المدفوعا البيروقراطية المتعل ة 

 ستثمارات في تنمية القدراتجة إلى االحا 

بالودور  للبرناامجعل  المستو  ال لوري، وتعتورف الةلوة االسوتراتيجية  البرنامجتعد الحكوما  الوطنية أذم شركاء   -92

ا  قودرا  عل  اسوتكم البرنامجالمحوري للحكوما  ف  تلبية احتياجا  الجوع  من سكانها. وذناك شراكا  أدر  تساعد 

 الحكومة ودعم تسليم المستولية باعتبارا الهدف الرئيس .

علو  االسوتجابة  البرنامج، ولكن قدرة ا ووجد الم يّمون عدة أم لة طلب  فيها الحكوما  مزيدا من الدعم لتنمية ال در  -12

اد داالسووتعبالنسووبة للتغذيووة و ويلووة األجوول لتنميووة ال وودرا مسوواعدة طكانوو  محوودودة. ف وو  ذووايت ، طلبوو  الحكومووة الوطنيووة 

، بمووا فوو  ذلووك عمليووا  االنتووداب واإلشووراف. وفوو  كينيووا، أفوواد موي ووو الوووزارة فوو  مجوواال  التغذيووة والصووحة لللوووارئ

بأن الودعم اإلضواف  ضوروري علو  المود  اللويول.  وجها  أدر  البرنامجبحاجتهم إل  أن يعترف  اد لللوارئداالستعو

وعل  العكس من ذلك، تعترف مبادرة "ريت " )شراكة ال ضاء عل  الجوش بين األط ا ( ومبوادرة تحسوين مسوتو  التغذيوة 

 بالحاجة إل  استمرار االلتزام من جاب الشركاء ف  األمم المتحدة والشركاء الحكوميين.

ف  عرقلة وضوع نهوج طويول األجول. وعلو  سوبيل الم وا ، كانو  أطوو   البرنامجويتسبب قصر مدة دورة مشروعا    -13

مدة للمشروعا  ف  كينيا قالث سنوا . والنهج ال ائم عل  المشروش ال يمكون تلويعوا بصوورة جيودة ليوتالءم موع العمول موع 
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ذ  جهوووودا لوضوووع بووورامج واسوووتراتيجيا  قلريوووة، إال أن سووويب البرناااامجالحكوموووا  فووو  اسوووتراتيجية مشوووتركة. وموووع أن 

 والحكوما  كان  غائبة ف  البلدان الت  شملها االستعراض.  البرنامجاالستراتيجيا  المشتركة الت  طورذا 

فو  المائوة فو   99، ارت ع  نسبة برامج األمم المتحدة المشتركة من 9222عام ل للبرنامجوطب ا لت رير األداء السنوي   -19

. وعل  الرغم من الجهوود التعاونيوة م ول نهوج المجموعوا  وإطوار عمول األموم 9222ف  المائة ف  عام  16إل   9227عام 

شراكة االسوتراتيجية موع الشوركاء فو  تجاا ال البرنامجوجود قغرة ف  نهج تتكد ذذا النتيجة فإن المتحدة للمساعدة اإلنمائية، 

 األمم المتحدة، وذو ما يمكن أن يتقر ف  قدرتا عل  االستجابة لالحتياجا  الوطنية وبناء ال درة.

 عوادة موع وزارا  البرناامجمع الحكوموا  يمكون أن توتقر علو  شوراكتا. ف ود تعامول  البرنامجكما أن طري ة مشاركة   -11

وموي وا بأن ن اط وصوولهم األوليوة إلو  الووزارا   البرنامجتن يذية وليس مع وزارا  للتةليط أو المالية. وقد أفاد مديرو 

تتم ل ف  موي ين عل  مستو  أدن  مون صوانع  ال ورار الرئيسويين، مموا يوتدي إلو  نُهوج موجهوة نحوو التسوليم وت ت ور إلو  

 اإلحسا  العام باالستمرارية.

 وليات غير واضحة في مجال التغذيةأدوار ومسؤ 

بمووا فوو  ذلووك  -أبوورز  بيانووا  الل وواءا  والمعلومووا  التوو  تووم الحصووو  عليهووا أقنوواء اجتماعووا  ُع وود  مووع مجموعووا   -10

ف  مجا  التغذية. ف د ردد  البرنامجوجود غموض بشأن أدوار ومستوليا   -االجتماش الذي قدم الت رير المتق  لهذا الت ييم 

ذووذا الشووواغل جميووع أصووحاب المصوولحة فوو  األمووم المتحوودة ت ريبووا علوو  المسووتويين اإلقليموو  والعووالم . ولووم تكوون مظوواذر 

موع شوريك واحود علو  األقول فو  منظوموة األموم المتحودة. ف ود حودد أصوحاب  البرناامجعالقوة  م صوورة علو الغموض ذذا 

موع منظموة األغذيوة والزراعوة، ومنظموة الصوحة العالميوة، وصوندوق األموم  البرنامج المصلحة مظاذر الغموض ف  عالقة

 المتحدة للسكان، وعل  األدش مع منظمة األمم المتحدة للل ولة )اليونيسيف(.

ظوة إلو  اسوتةدام أوصواف بأنوا ي يور الح يوتراوح  اآلراء بشأن درجة ذذا الغموض فيما يتعلوق بالتغذيوة مون وصو ا   -15

واليونيسويف فو   البرناامج". وعل  الرغم من مذكرة الت واذم المتجوددة بوين للوالية واسع النلاقتجاوزا " أك ر حدة باعتبارا

فوو  التغذيووة يشوووبا الغموووض، كمووا اعتوورف بووذلك مووتتمر التغذيووة العووالم  التووابع  البرنااامج، ال يووزا  دور 9233أوائوول عووام 

 . 9233 حزيران يونيوف   للبرنامج

 التحديات الداخلية للشراكة 

ليسو  كافيوة لودعم الشوراكا ،  للبرنامجأفاد معظم الموي ين الذين أجابوا عل  المسح بأن ذناك عدة نظم دادلية تابعة   -16

الموووي ين أن نظووم تةلوويط ورصوود  فوو  المائووة ف ووط موون 62بمووا فوو  ذلووك الوونظم الماليووة، ونظووم اإلبووالغ، والسياسووا . ووجوود 

 كافم لدعم الشراكة.  البرنامجف  المائة أن توجيا  50تدعم الشراكة، ووجد  البرنامجمشروعا  

وقد بُذل  محاوال  بمرور الوق  وبالموارد المتاحة للحصوو  علو  بيانوا  ماليوة وبيانوا  نوعيوة عون النتوائج الماليوة   -17

ال تستليع تتبع التكاليف والمنافع ف  كل األوقوا ، مموا ي لول  بالبرنامجونتائج الشراكة. ولكن نظم اإلدارة والتنظيم الةاصة 

 اتا وإدارتها بصورة أفضل.عل  التعلم من شراك البرنامجمن قدرة 

وأصوحاب المصولحة الةوارجيين وجهوا  نظور مةتل وة بشوأن مالءموة  البرناامج، توجد لد  3وكما يتضح من الجدو    -12

 أعلو  مون نسوبة أصوحاب المصولحة بوأن الشوراكا  ال تُرصود بصوورة مالئموة.بنسبة  البرنامج ونظم الرصد: ف د أفاد موي 
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وأصحاب المصلحة الةارجيين ات  وا عل  أنا يجري تشوجيع المعرفوة والوتعلم فو  إطوار شوراكا   البرنامجغير أن كال من 

 .البرنامج

 : مالءمة الرصد والتعليم1الجدول 

 عدد المجيبين وافق بشدةموافق/م مختلفبشدة/ مختلف 

 البرنامج خارجي البرنامج خارجي البرنامج خارجي المؤشر

 50 104 18 (36%)  62 (59%)  32 (64%) 42 (40%)  البرنامجداء الشراكا  مع الرصد الكاف  أل

ت اسم المعرفة ب عالية وتشجيع التعلم ف  

 البرنامجالشراكا  مع 

 (%28) 31  (%20) 10  (%72) 81  (%80) 40 112 50 

لت ييم مد  تعبيرذا عن الممارسة الجيودة وبالتوال  احتموا  تشوجيعها للشوراكة ال عالوة.  البرنامجوتم استعراض ات اقا    -12

ن واط م بووال. وُوجود أن عوددا قلويال ف وط مون ذوذا االت اقوا  كوان ضومن فئوة  2فو  المائوة أو  22واعتُبر أي ت دير أعلو  مون 

 ن اط(.  7المتشرا  الت  تل   أعل  الت ديرا  )أك ر من  4الم بو . ويبين الجدو  

 أعلى التقديرات حصلت على: اتفاقات البرنامج: المؤشرات التي 4الجدول 

 اتمتوسط التقدير سجل المؤشرات

 9.6 تحديد المم لين الوضع

 8.7 لمغادرة فراد  الشركاء أو انضمامهمقواعد 

 7.9 آلية المظالم لحل الةالفا 

 7.6 ترتيبا  التمويل

 7.5 الحاليينالتصا  بالشركاء اإجراءا  

 7.4 وصف المنظما  الشريكة

ن اط أو أقل(. وكان الرصد والت ييم يم الن غالبا  0الدرجا  ) أدن تلك المتشرا  الت  حصل  عل   5ويبين الجدو    -02

ن لوووة ضوووعف فووو  االت اقوووا  التووو  دضوووع  لالسوووتعراض، كموووا كوووان الحوووا  بالنسوووبة ل واعووود الملكيوووة ال كريوووة والسووورية، 

 واستراتيجيا  الةروج بالنسبة للشراكة.

 التقديرات أدنى: اتفاقات البرنامج: المؤشرات التي حصلت على 1الجدول 

 متوسط التقديرات سجل المؤشرات

 3.9 قواعد الملكية ال كرية والسرية

 3.6 التجارية )داصة أدر ( العالما قواعد 

 3.4 أجهزة قيا  للرصد قيا  األداء

 2.6 إجراءا  المراجعة الصحية  االستعراض

 1.5 استراتيجية الةروج )االستمرار( بالنسبة للشراكة

مووع ال لواش الةواا علوو  ت ودير موورضم. وذنواك بعول الت سوويرا  لوذلك. فالتكوواليف  البرناامجوحصول معظوم ات اقووا    -03

واألدلار الكامنة الت  يت اسمها كال اللرفان ف  ذوذا االت اقوا  تتللوب درجوة مون الدقوة قود ال تكوون ضورورية فو  الوقوائق 

   والت  تحدد العالقا  بين وكالتين تابعتين لألمم المتحدة.الم اذيماألك ر اتساما باللابع 

ولوذلك  للبرناامج، ذناك ك ير من ات اقا  األموم المتحودة تسوبق الةلوة االسوتراتيجية الحاليوة 6وكما يتضح من الجدو    -09

  فإنها تسبق التحو  االستراتيج  نحو المساعدة الغذائية.
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 : سجل اتفاقات الشراكة مع الشركاء الرئيسيين في األمم المتحدة حسب التاريخ والنسبة المئوية6الجدول 

 بالنسبة المئويةالدرجة  تاريخ االتفاق نوع االتفاق وكالة األمم المتحدة

 42 1999 مذكرة ت اذم منظمة األغذية والزراعة

 39 2001 درآ ات اق منظمة الصحة العالمية

 75 2007 مذكرة ت اذم المتحدة اإلنمائ  برنامج األمم

 61 2007 ات اق آدر منظمة األغذية والزراعة

 61 2007 ات اق آدر منظمة الصحة العالمية

 68 2010 ات اق آدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 67 2010 مذكرة ت اذم صندوق األمم المتحدة للسكان

 59 2011 مذكرة ت اذم اليونيسيف

 75 2011 مذكرة ت اذم م وضية شتون الالجئين 

 67 2011 مذكرة ت اذم برنامج األمم المتحدة للبيئة

ست مارا  ف  التدريب أو زيادة قلة االوعالوة عل  ذلك، يعد الوع  منة ضا فيما يتعلق بممارسة الشراكة الجيدة، مع   -01

فو  المائوة مون المووي ين بوأن االسوت مارا  فو  تودريب المووي ين لتشوجيع المزيود مون الونهج  72الوع . ف ود أفواد أك ور مون 

 التعاونية كان  غير كافية.

 االستنتاجات والتوصيات

 التقييم العام

إيجابيا، مموا  البرنامجشريك قيّم وجدير باالحترام. ويعتبر العمل مع  البرنامجير  جميع أصحاب المصلحة ت ريبا أن   -00

فو  بعول  البرناامجيتدي إل  تأقير متزايد عل  المست يدين. وف  حين أقار أصحاب المصلحة بعول الشوواغل بشوأن قودرة 

نوت ش بدرجوة كبيورة مون وبعل االفت ار إل  الوضوا فيموا يتعلوق بت ويضوا المتلوور، إال أن ذوذا السولبيا  لوم ت ،المجاال 

 كشريك. للبرنامجت ييمهم االيجاب  العام 

أيضا قيمة العمل فو  شوراكة، داصوة موا يووفرا مون زيوادة فورا الوصوو  إلو  المسوت يدين.  البرنامجويدرك موي و   -05

 .البرنامجويعتبر العمل ف  تعاون مع آدرين م يدا ويزيد من فعالية 

وتنلوي نواح  الغموض واالتصاال  غير المتكافئة والمتعل ة بلبيعة المساعدة الغذائية والشوراكة علو  آقوار بالنسوبة   -06

للشراكة ال عالة. ف   أي شراكة عملية، يحتاج كل من اللرفين إل  ت اسم أذداف مشتركة. غير أنا إذا لم يكن ذناك وضووا 

ريكين أو كليهما بشأن األذداف الرئيسية، فإن ذذا يمكن أن يتقر ف  قدرتهما عل  الت اوض إلقامة شراكا  من لد  أحد الش

 أجل تعظيم المزايا النسبية والمحافظة عل  ال  ة. 

را  موع تةصويش مووارد إضوافية، ف  تعزيز جهوودا لتنميوة ال ود البرنامجويتم ل أحد التحديا  الرئيسية الت  تواجا   -07

"، ولكن من أجل "البناء معا". وذذا يتللب نهجوا طويول األجول واسوت مارا ، لويس ف وط فو  المستوليةليس من أجل "تسليم 

تكوون ذنواك اسوتجابة منسو ة. للحكوما ، ولكن مع شركاء آدرين ف  التنمية لضمان أن  البرنامجالدعم المباشر الذي ي دما 

 للتةليط ال ائم عل  المشروعا  ال صيرة األجل. البرنامجر أمام تح يق ذذا األذداف يتم ل ف  نظام عائق كبيوذناك 
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 لوود  البرنااامج)كمووا لوووحظ فوو  مجووا  التغذيووة(، علوو  ت ووويل مصووداقية  وتعموول نووواح  ال صووور فوو  الدرايووة الت نيووة  -02

الشركاء، فن ش الموي ين المدربين جيدا وكبوار المووي ين يجعول العمول موع الشوركاء أك ور صوعوبة ويعووق إقاموة عالقوا  

 طويلة األجل.

لاللتوزام بوالموارد الالزموة لتعزيوز  البرناامجعلو  مود  اسوتعداد فيوا ودرجوة ق وة شوركائا  البرنامجوتتوقف مصداقية   -02

 را المتنام  ف  مجال  الصحة والتغذية. دو

 التوصيات

: ينبغي للبرنامج تمكين مجلاس اإلدارة التنفيذياة المساؤول أماام المادير التنفياذي مان وااع اساتراتيجية 3لتوصية ا  -52

تعوالج ال ضوايا التو  أُقيور  أقنواء الت يويم،  ينبغ  لهوذا االسوتراتيجية أن شاملة للشراكة، بما في ذلك استراتيجية لالتصاالت.

 بما ف  ذلك:

  للبرنامجتعريف الشراكة ومبادئ الشراكة بالنسبة  

  من جهة أدر  الشراكةمن جهة وإل  المساعدة الغذائية  للبرنامجالتحو  االستراتيج  بين عالقة الوتوضيح  

    ومعالجة االتصاال  الدادلية والةارجية بشأن الشراكا 

 .وتناو  اإلجراءا  الةاصة بالعمل ف  شراكة والحوافز لدعم نُهج جديدة 

: ينبغي للبرنامج بحث توفير موارد إااافية لتعزياز قدرتاي فاي مجاالي التغذياة والصاحة، وبنااء مهاارات 2التوصية   -53

توعياة المباشارة للشاركاء الخاارجيين مان أجال إشاراكهم الشراكة، بما فاي ذلاك: التادريب المتزاياد لجمياع الماوظفين  وال

حااوافز محااددة للمااديرين ل اامان قيااامهم باادور قيااادي فااي تعزيااز تااوفير بصااورة أف اال فااي تحديااد مااا تمةلااي الشااراكة  و

 أوجا قصوورتةصيش موارد جديدة أو إعادة توجيا الموارد ال ائمة لمعالجة  للبرنامجينبغ   استراتيجية الشراكة الجديدة.

الشراكة، يلزم اتةاذ إجراءا  ف  طائ ة واسعة من المجواال ، بموا فو  ا  ف  ميدان  درالالتغذية. ولبناء  ال درا  ف  مجا 

 .البرنامجذلك التوجيا، وال يادة التنظيمية، واإلدارة الشاملة للتغيير دادل 

ناقشااات مااع الشااركاء ماان األماام المتحاادة، وخاصااة منظمااة األ ذيااة : ينبغااي للبرنااامج الاادخول فااي م1التوصااية   -59

والزراعة، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية لتوايح األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بتحول البرنامج إلاى نماوذ  

إعوداد ات واق بووين  مجللبرنااينبغو   المسااعدة الغذائياة، خاصاة بالنسابة لا دوار والمساؤوليات المتبادلاة المتعلقاة بالتغذياة.

وكوواال  األمووم المتحوودة يوضووح األدوار والمسووتوليا ، ويتضوومن آليووة لالسووتعراض والتحووديو تمكنووا موون أن يتلووور مووع 

 الظروف المتغيرة.

: ينبغي للبرنامج تعاديل اتفاقاتاي اإلطارياة العالمياة واإلقليمياة احساب االقت ااءم ماع المنظماات األخار  4التوصية   -51

ينبغوو  تحووديو ات اقووا  التابعااة ل ماام المتحاادة لتعباار عاان األوااااع الجدياادة، وتت اامن جوانااب اتفاقااات الشااراكة الجياادة. 

المسواعدة اإلنمائيوة  إلو لك  تعكس اتجاذاتوا االسوتراتيجية الحاليوة، واالتجاذوا  الجديودة لشوركائا، وآقوار التحوو   البرنامج

 عل  مد  الع د الماض  وعناصر الشراكة الجيدة. 

ساتو  المياداني وبياان التوقعاات : ينبغي للبرنامج بحث واع آلية الساتكمال االتفاقاات النمطياة علاى الم1التوصية   -50

وضوع  للبرناامجينبغو   الشاراكة الجيادة. بالعمل المتبادل بممارساتالمتبادلة بين البرنامج والشركاء المحليين فيما يتعلق 
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تتيح لا ذو وشركاؤا من المنظما  غير الحكومية المواف ة عل  كي ية تلبيق مبوادئ  يالستةدامها عل  المستو  ال لر ةآلي

 والمنظما  غير الحكومية. للبرنامجكة الجيدة ف  الممارسة العملية بين المكاتب ال لرية التابعة الشرا

: ينبغي للبرنامج بحث تعديل نظمي الخاصة بتخطيط المشاروعات واإلباالل لتت امن إشاارات محاددة إلاى 6التوصية   -55

الشراكة، وتعزيز النهج الطويل األجل الالزم الستمرار الشراكات والمساهمة في تنمياة الشراكة الجيدة والنتائج المتعلقة ب

تعزيز رصد وت ييم الشراكا  والنتائج المتعل ة بالشوراكا . ومون المهوم االعتوراف ينبغ  تعديل النماذج ال ائمة بغية  القدرة.

لو  اتبواش السولوك الموصو  بوا والتغييورا  الةاصوة بأن المتشرا  المتعل ة بالشراكة الجيدة ضورورية لتشوجيع الموديرين ع

بحوو تعوديل التةلويط ال لوري  للبرناامجبالعملية. ونظرا لل يود المتعل ة بنموذج التةلويط ال وائم علو  المشوروعا ، ينبغو  

تراتيج . لالعتراف باالستمرارية الضرورية لتشجيع الشراكا  الجيدة وتنمية ال درة المستدامة، وذما أساسيان للتحو  االس

وينبغوو  اسووتةدام سلسوولة موون التجووارب الرائوودة مووع أنووواش مةتل ووة موون المشووروعا  أو البلوودان الدتبووار وتحسووين المتشوورا  

 .للبرنامجالةاصة برصد وت ييم الشراكا  ف  نظم التةليط واإلبالغ التابعة 

: ينبغااي للبرنااامج توساايع نظااام تقياايم الشااراكة القطريااة القااائم علااى مباادأ المساااءلة المتبادلااة، وإااافاء 7التوصااية   -56

تلووير أداة ت يويم تمكون الشوركاء  للبرناامجينبغو  الطابع الرسمي عليي  وهناك مةال يمكن االعتماد عليي موجود في كينيا. 

الشراكة. وذوذا قود يتوراوا موا بوين مسواذما  الشوراكة فو  التن يوذ،   مجا  قوتهم وضع هم فمن إجراء ت ييم متباد  لنواح  

 ، والش افية، والجوانب األدر  إلدارة الشراكة وفعاليتها.وحسن توقيتها االتصاال  جودةو
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