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المسواعدة الاذائيوة الوذي دعو   إلو ذذا الت ييم االستراتيج  ذو أحد أربعة ت ييما  استراتيجية تتعلق بالتحو  مون المعونوة الاذائيوة 

(. ويتناو  ذذا الت ييم قدرة المكاتب ال طرية وقابليتها للتكيف مع التايير فو  يول 8002-8002) للبرنامجإليه الخطة االستراتيجية 

فو  تلبيوة احتياتوا  مكافحوة الجوو .  البرناامجة االسوتراتيجية مون تاييور ذائول لتعميوم موءموة وفعاليوة مسواذمة ما ت تضويه الخطو

حيوم "ويستطلع الت ييم أيضاً العوامل الت  تيسر ذذا ال درة واإلمكانيا  أو تحد منها، باستخدام إطار م اذيم  معترف به مون أتول 

 ."التايير

موون أاووحا   051مووع  نمطيووةفوو  تمووع البيانووا  ذوو  اسووتعراو الوقووائق وإتووراء م ووابو   ووبه  واألسوواليب الرئيسووية المسووتخدمة

المانحووة، ووكوواال  األمووم المتحوودة األدوور ،  الجهووا  وكوواال ، والشووركاء الحكوميووون، والبرنااامجالمصوولحة، بموون فوويهم موي ووو 

كووان وفوو  م وورا الرئيسوو . و للبرنااامجوالمنظمووا  غيوور الحكوميووة، والشووركاء ا دوورون فوو  دمسووة بلوودان وفوو  المكاتووب اإلقليميووة 

سوتراتيجية البورامج منوذ المواف وة علو  الخطوة اال المود  المبلوع عون الواوو  إليوه فو  موائموةالمعيار الرئيس  الدتيار البلدان ذو 

. وكان  البلدان ف  مراحل متباينة ف  انت الها مون حالوة موا بعود الطووار  إلو  سوياقا  التنميوة. واسوت بعد  8002-8002 للبرنامج

المكاتب ال طرية التو  ا وترك  فو  عمليوا  طووار  كبيورة، ولوذلك ال يتنواو  الت يويم التحوو  مون المعونوة الاذائيوة إلو  المسواعدة 

 يا  الطوار .الاذائية ف  عمل

ودلص الت ييم إل  أن كل المكاتب ال طرية الت  تر  استعراضها ح    تاييرا  ملموسة ف  ن هج برامجها. وتعبِّر ذذا التاييرا  

وال ت تصر عل  مجرد اعتماد أدوا  تديدة أو إددا  تعديو  إضافية عل  البورامج. وبوالرغم  البرنامجعن تحو  استراتيج  ف  

كبير ف  السياقا  ال طرية ف د كان  المسائل التنظيمية النا وئة مشوتركة. وكانو  التاييورا  فو  ن هوج البورامج مدفوعوة من التباين ال

بدور مشارك وتمكينو .  8002-8002 للبرنامجأساساً بتحوال  متعددة األبعاد ف  السياق ال طري. وساذم  الخطة االستراتيجية 

فو  قيوادا  المكاتوب ال طريوة ون وص التمويول الوذي واول إلو   البرناامجبعو  مون دادول وتمثل  ال و  المحركوة الرئيسوية التو  ن

مستويا   ديدة ف  كثير من األحيان، والتمام الموي ين بالموءمة وال عالية. وأد  فصل أنشطة البرامج عن المعونوة الاذائيوة إلو  

تحديود  ستراتيجية، وإن يلو  ذنواك حاتوة إلو  الوضوو  فو توسيع وتعميق ديارا  البرامج بما يت ق مع المباد  العامة للخطة اال

لميوادة موءمتوه وفعاليتوه، فهوو  البرناامج. وبينموا يعومه ذوذا الطيوف األوسوع فور  ال ااولة بينهوا الحدودتعيين التركيم و مجاال 

 واعوبة دعمها.  البرامجيحمل ف  طياته أيضاً دطر تشت  

ييوور عمومواً عوون نوومو  المكاتوب ال طريووة إلو  م اومووة التاييوور الوذي يتجوواوه تحسووين توأقلم المكاتووب ال طريووة موع التاموود  ويكشوف 

المعووامو ، مووا لووم تكوون مضووطرة إلوو  التاييوورر وتمثوول التاييوورا  عموموواً مجوورد ردود أفعووا  أكثوور منهووا اسووتباقاً ل حوودا ر وكانوو  

جواها  الكثيورة التو  تح  و  حتو  ا ن، إلو  أن قرارا  التايير ف  مجملهوا عمليوة ون عيوة. ودلوص الت يويم، دون انت وا  مون اإلن

 نجا  تهود المكاتب ال طرية غير متكد بسبب ضعف الدعم من المنظمة الكبر ، ال سيما المكاتب اإلقليمية والم ر الرئيس .

. وسووف ل ذوذا الونهجضو اء الطوابع المتسسو  علو  الونهج البرنوامج  الجديود وت عيوإلهال  عملية التايير ف  مراحلها األول  ما و

يتطلب االنت ا  الكامل الكثير من العمل المتضوافر، وهيوادة اسوت رار تمويول البورامج، وتكوريس اسوتراتيجية تنظيميوة بمنظوور بعيود 

 المد .

 ملخـص



4 WFP/EB.1/2012/6-B 

 

 إل  اعتماد ق افوة ذا  ب عود دينوام  أكبور فو  حول مشواكل التاييور التنظيمو  مون البرنامجالت ييم دمس توايا  تتناو  حاتة  وي دم

 أتل تيسير التالب عل  ما يواتهه من تحديا .

 

مشروع القـرار


 
 

 

 "موع عمليوة التاييور للبرناامجت رير موتم عن الت ييم االستراتيج  لكي ية تكيُّف المكاتب ال طرية "يحيط المجلس علماً بالوقي ة 

(WFP/EB.1/2012/6-B( ورد اإلدارة عليوه )WFP/EB.1/2012/6-B/Add.1  ويشووجع علوو  اتخواذ مميوود موون اإلتووراءا ،)

 بشأن التوايا ، مع مراعاة االعتبارا  الت  أقارذا المجلس أقناء مناقشته. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ورة.ذذا مشرو  قرار، ولإلطو  عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرت  الرتو  إل  وقي ة ال رارا  والتوايا  الصادرة ف  نهاية الد 
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 مقدمة

دو  فترة السنتين الحاليوة فيموا يتعلوق  البرنامجذذا الت ييم ذو أحد أربعة ت ييما  استراتيجية يجريها مكتب الت ييم ف    -0

مون المعونوة الاذائيوة إلو  المسواعدة الاذائيوة. ويركوم ذوذا الت يويم علو  تنواو  قودرة المكاتوب  للبرناامجبالتحو  االستراتيج  

لدادليوة علو  ال طرية وقابليتها للتاييور اسوتناداً إلو  الكي يوة التو  اسوتجاب  بهوا للتاييورا  التو   وهدتها البيئوا  الخارتيوة وا

إلو  بوالتاييرا  السوليمة فو  الوقو  السوليم المكاتوب ال طريوة أدوذ يوتدي . ومون المتوقوع أن الماضويةامتداد السنوا  الخمس 

ي ض  إل  بذ  المميد من الجهود ال عالة لتلبية احتياتوا  مكافحوة الجوو . ويرمو  ذوذا أن ، والبرنامج سهامإموءمة م تعمي

 الت ييم إل  تح يق قوقة أذداف:

   تحديد كي ية تأقلم المكاتب ال طرية مع االحتياتا  المتايرة ف  البيئا  الخارتية والدادلية عل  امتداد السنوا

 رالماضيةالخمس 

   ت ييم العمليا  الت  استخدمتها المكاتب ال طرية لتح يق التاييرا  المرتوة وتحديد العوامل الت  تساذم فيما يبدو ف

 تيسير أو عرقلة التن يذر

 حديد العوامل الدادلية والخارتية األوسع الت  يسَّر  أو أعاق  قدرة المكاتب ال طرية عل  التايير، بما ف  ذلك ت

 عناار عملية التايير التنظيم  المرتبطة بإددا  أولويا  وأدوا  تنظيمية تديدة.

( التاييور مهموا 8مع الواقع المتايِّور ويي وة ضورورية وسوليمة للمنظموا ر ( التأقلم 0بدأ ذذا العمل من قوقة منطل ا :   -8

( إدارة عمليوة التاييور ذو  العامول 2كان  رعياً يطر  تحديا  تنظيمية عند تايير أذداف العمل أو استراتيجيته أو أسواليبهر 

حسوينه، واسوتمرار موءمتوه ألاوحا  علو  تح يوق التاييورا  المرتووة والح واي علو  األداء أو ت البرنامجالذي يحدد قدرة 

 المصلحة. واعترافاً باستمرارية عملية التايير، يهدف الت ييم ف  الم ام األو  إل  دعم التعلم والتكيُّف التنظيم .

اورا  وم ابو  موع  مل  أو  دطوا  الت ييم وضع منهجية للت ييم واياغة ت رير استهول ، وإتراء مش المنهجية.  -2

ف  روما، وتعديل االدتصااا  مراعاة لتلك المشاورا ، وإتراء استعراو موسَّع لما ك توب مون وقوائق  البرنامجموي   

 دادلية ودارتية.

مون  051ا مجموعوه . وأتريو  م وابو  موع مونمطيوةوتمثَّل األسلو  الرئيس  لجمع البيانا  ف  إتراء م ابو   به   -4

أاحا  المصلحة ف  روما وف  مكتبوين إقليميوين فو  كامبواال وبوانكوك، وفو  دمسوة بلودان تور  هيارتهوا، ذو  بورونودي 

وكمبوديا وإندونيسيا وأوغندا وتمهورية تنمانيا المتحدة. وأتري  م ابلة أيضاً موع أحود المووي ين مون المكتوب ال طوري فو  

بعثوا  ، والشوركاء الحكووميين، والبرناامجن أ تري  م ابو  معهم ممثلين عن مووي   قيرغيمستان. و مل األ خا  الذي

المانحووة، ووكوواال  األمووم المتحوودة األدوور ، والمنظمووا  غيوور الحكوميووة، والشووركاء ا دوورين. وأتريوو  الجهووا  وكوواال  و

 . 8000يونيو/حميران  2مايو/أيار حت   8هيارا  قطرية ف  ال ترة من 

البورامج منوذ المواف وة  المود  المبلوع عون الواوو  إليوه فو  مواءموةوالمعيار الرئيس  ف  ادتيار المكاتب ال طرية ذو   -5

ر و مل الت ييم المكاتب الت   رع  ف  إتراء تاييرا  واسعة والمكاتوب 8002-8002 للبرنامجعل  الخطة االستراتيجية 

ف  الحسبان اعتبارا  تنو  حجم البرامج والتمثيول اإلقليمو  إلو  تانوب اسوتعداد المكاتوب الت  تجري تاييرا  أقل. وأ دذ  

 ال طرية للمشاركة ف  الت ييم.
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. وبينموا يلو  بورامج علو  السوواء والتمامه بمعالجة الجو  حاال  الطوار  وغيور الطووار  البرنامجوتاط  والية   -1

ودل  دوو  الع وود الماضوية بموا يت وق موع الظوروف المحليوة السوائدة فو   البرنامج ال طرية تركم عل  المعونة الاذائية ف د ع 

حاال  الطوار  واالنت ا  واإلنعاش وما بعد الطوار . واقتصر ذذا الت ييم عل  ادتيار المكاتب ال طرية غير المشتركة ف  

لت يوويم ال تاطوو  االنت ووا  موون المعونووة الاذائيووة إلوو  المسوواعدة الاذائيووة فوو  عمليووا  طوووار  كبيوورة، ولووذلك فووإن اسووتنتاتا  ا

 عمليا  الطوار .

دد محور التركيم الموضوع  للت ييم عن طريق دعوة األ خا  الذين أ تري  م ابو  معهم ف  البلدان المشمولة   -7 وح 

  نهوج التحوو  االسوتراتيج  فو ومثولم تاييور علو  مود  السونوا  الخموس الماضوية. بدراسا  الحالة لتحديد ما يرون أنه أذ

 ، ولذلك ف د با  يشكل محور تركيم الت ييم.السائدة اإلتابةالبرامج والعمليا  ذو 

معوو  معلومووا  عوون سووياق التاييوور وطبيعتووه ومووداا والعواموول الدادليووة والخا  -2 رتيووة المووتقرة حتوو  يمكوون فهمهووا وت 

للو  كي يوة اسوتجابة  للتاييور مون حيوال قوقوة  البرناامجواالست ادة منها باو  النظور عون نجوا  أو إد واق تهوود التاييور. وح 

 عوامل رئيسية، ذ  ال بو  وال درة والسلطة، بما يتما   مع النموذج الم اذيم  للت ييم. 

. ي صد بالتايير التنظيم  ف  ذذا الت ييم العمليا  الت  يستخدمها األفراد والتو  تتبعهوا الهياكول م التايير التنظيم م اذي  -9

 ف  تكييف المعرفة والسلوك استجابة للتحوال  ف  البيئا  الدادلية والخارتية.

الت  تتناو  التايير التنظيم  أن نجا  التاييور يتوقوف علو  قوو  مجموعوا  ويوح  اتسا  توافق ا راء ف  الكتابا    -00

: من العوامل، ذ 
(1)

، أي قبو  الحاتوة إلو  التاييور، واإليموان بنوو  محودد مون التاييور الم تور  وااللتومام بوالتاييرر ال بو  

ة إلو  التاييور وتجريوب أفكوار التاييور واألطر التمكينية الرسمية وغير الرسمية التو  تسومل للعنااور ال اعلوة بتحديود الحاتو

، بما ف  ذلك األفكار والمعلوما  واألمووا  ووتوود األ وخا  الوذين لوديهم رغبوة ال درا واتخاذ وتن يذ التدابير الوهمةر و

موعوا  دينامية تشومل كول مجأنه عل  التايير اادقة ف  العمل بما يتجاوه ادتصاااتهم اليومية والوق  المتا  لهم. وي  هم 

تتدي دورا مهموا وتضوطلع بهوا مجموعوا  مون وقيادة الذي تهيئه تلك العوامل،  "حيم التايير"العوامل الثو  المت اعلة ف  

األ خا  وال يمسك بممامها مجرد أفراد. وتتكد أيضاً استنتاتا  الت يويم مجودداً أذميوة وضوو  الاورو نظوراً لموا لوه مون 

 الة بالموءمة.

 السياق

تطلب تكوين اورة عن الديناميا  الت  قد توتقر علو  التاييور علو  المسوتو  ال طوري إتوراء استعراضوين للخل يوا    -00

( الوقووائق الدادليووة التوو  8ر للبرنااامج( االتجاذووا  العالميووة التوو  يمكوون أن توتقر علوو  المكاتووب ال طريووة 0المتعل وة بمووا يلوو : 

 .البرنامجب ة إلدارة التايير ف  ن شر  عن الجهود السا

دد  ستة اتجاذا  عالمية واسعة باعتبارذا اتجاذوا  يمكون أن توتقر علو  التاييور فو  المكاتوب االتجاذا  العالمية  -08 . ح 

 ال طرية:

 الجو  وسوء التاذية مت شيان عل  نطاق واسع وقد يمداد انتشارذما. (0

                                                      
(1)Andrews, M. 2004. Authority, acceptance, ability and performance-based budgeting reforms. Intl. Jour. Of Pub. Sector Man., 17(4): 332–

344; Andrews, M. 2008. The Good Governance Agenda: Beyond Indicators without Theory. Oxford Dev. Studies, 36(4): 379–407; Andrews, 

M., McConnell, J. and Wescott, A. 2010. Development as Leadership-Led Change: Harvard Kennedy School Working paper 10-009. Boston, 

Harvard University Kennedy School of Government. 
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جو  وسوء التاذية قد يتطلب تاييراً، ال سويما فو  ضووء التايُّورا  الديموغرافيوة وتايُّور المنواا واألهموا ، تايُّر أنماط ال (8

 بما ف  ذلك الصعوبا  االقتصادية.

تايُّر أنماط التمويل والموارد يشمل ذبوطاً مستمراً ف  مستويا  المعونة الاذائية العالمية، وت لص دعم اسوتخدام المعونوة  (2

 األنشطة اإلنمائية، وتناقص تمويل التنمية، وت ادم ذيكل المعونة الاذائية العالمية. الاذائية ف 

 إعطاء أولوية عليا لتحسين اإلنتاج المراع  وتحو  االذتمام ف  التاذية من سوء التاذية الحاد نحو سوء التاذية المممن. (4

استحدا  ن ظم  بكا  األمان الوطنية، واستخدام األمووا  األهمة المالية ف  الكثير من البلدان ح َّم  التايير، بما ف  ذلك  (5

 الن دية كبديل عن المعونة الاذائية، وهيادة االذتمام بالجو  ف  المناطق الحضرية.

اهدياد ال درا  الوطنية ف  الكثير من البلدان  وأنها فو  ذلوك  وأن الملكيوة الوطنيوة إلدارة المسواعدة اإلنسوانية واإلنمائيوة  (1

 ا و رعيتها من إعون باريس.مكتسبةً هدمه

باعتبارذموا  البرناامج. ينظر الموي ون إل  التايير والتوأقلم فو  0998منذ عام  البرنامجمبادرا  التايير الرئيسية ف    -02

التاييور التو  أتريو  فو  ، ذو  عمليوة البرناامجعملية متواالة. وقد أتري استعراو لثو  مبادرا  رئيسوية للتاييور فو  

. 8002-8002ر والخطوة االسوتراتيجية الحاليوة لل تورة 8007-8005ر ومبادرة إدارة التايير ف  ال ترة 8008-0998ال ترة 

وبشكل عام فإن المبادرة األول  تشكل ف  األساس تاييراً ذيكلياً مرتبطاً بالومركميوة، وتركوم المبوادرة الثانيوة علو  تحسوين 

 األديرة فتعبِّر عن التحو  ف  استراتيجيا  وأدوا  البرامج. وأدير  كل مبادرة بطري ة مختل ة عن األدر . الن ظم، وأما

 استنتاجات التقييم

 التغيير على مستوى المكاتب القطرية

ة فو  ن هوج برامجهوا. وبوالرغم مون أكد الت ييم أن كل المكاتب ال طريوة التو  تور  استعراضوها تح وق تاييورا  ملموسو  -04

من ذلك مثوً أن سوياقا  إندونيسويا وبورونودي أو تمهوريوة تنمانيوا المتحودة وكمبوديوا  -التباين الكبير ف  السياقا  ال طرية 

فووإن كوول البلوودان تواتووه ن ووس المسووائل المتعل ووة بتاييوور البوورامج ون ووس ا قووار  -تختلووف بعضووها عوون بعوو  ادتوفوواً كبيووراً 

يمية. وتنبع التاييرا  الت  أ تري  ف  كل المكاتب ال طرية الت  تر  استعراضها أساساً من تحوو  متعودد األبعواد فو  التنظ

السياق ال طري. وبالرغم من أن الت ييم قد توال إل  أن التاييرا  ف  ن هج البورامج لوم تكون مدفوعوة بالخطوة االسوتراتيجية 

 نحو المساعدة الاذائية ف د كان لهذا العوامل أقر تمكين  ودور مساذم.والتحو  عن المعونة الاذائية  للبرنامج

ودلص الت ييم إل  أن التايير عل  مستو  المكاتب ال طرية تح ق ف  كثير من األحيان ف  يل يروف ال تختلف عن   -05

علو  نحوو ردور. وبودأ التاييور فو  العوادة بوقو  محودود  يروف األهما ، وتاء مدفوعاً بت لص التمويل أو كوان اضوطرارياً 

 لونت ا  وال ليل من التخطيط أو الدعم للعملية.

( ينباو  أن تتصود  األنشوطة لمسوائل الجوو  بطري وة 0: ويدرك الموي ون ف  تصوراتهم الت  تشكل اتجاا التايير أن  -01

( ينباو  أن ي ووم الونهج علو  4( الملكيوة الحكوميوة محوريوة فو  أذميتهوار 2هج ال ودرا  الوطنيوةر ( ينبا  أن يعمه الن8مار 

( ينبا  مواءمة األنشطة مع األولويوا  الحكوميوة وأولويوا  األموم المتحودة وتهوود التنسويق، والخطوة 5المشاركة الح ي يةر 

باتو  تن وذ بطورق  منذ أمد بعيد ولكن المووي ين يشويرون إلو  أنتلك المباد  العامة  البرنامج. ويتكد للبرنامجاالستراتيجية 

 تديدة.
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وتشمل العملية النمطية للتايير ف  المكاتب ال طرية استعراو األنشطة الت  ي عت د أنها غيور مسوتدامة، وتركيوم تهوود   -07

ل ائمة الت  تل   دعماً قوياً، وتحديد الثاورا  وال ور  الجديودةر ولوم البرامج، واالست ادة من المكونا  المحددة ف  البرامج ا

ت رو قيود كبيرة عل  الموضو  أو الميدان ما دام األمر يتعلق بمعالجة الجو . وتشير الت وارير إلو  أن المعوايير الرئيسوية 

عم المحتمل من المانحين. ومن  أن المستخدمة ف  إقرار أنشطة البرامج الجديدة ذ  الحاتة الواضحة أو سد الثارا ، والد

 .البرنامجاستناد التوييف والبرامج إل  تلك المعايير وحدذا أن يطر  تحديا  أمام 

استجابة للتايير ف  السياق، وفصل أنشطة البرامج عن المعونوة الاذائيوة وإتاحوة أدوا   .العملالتاييرا  ف  قطاعا    -02

وعمليا  تديدة، أدذ  ديارا  البرمجة تتسع لتشمل مجموعة واسوعة مون الميوادين وال طاعوا ، وإن كوان قموة افت وار إلو  

ذمة فو  للمسوا البرناامج. وبينموا يعومه ذلوك فور  ةتعيوين حودودذا بصوورة واضوحوالتركيوم االسوتراتيج  تجديد مجواال  

الجهود الوطنية الرامية إل  مكافحة الجو  وتلبية احتياتا  األمن الاذائ ، فإنه يحمل فو  طياتوه أيضواً دطور تشوت  بورامج 

 واعوبة دعمها. البرنامج

لووة نحووو االنخووراط فوو  . تتخطوو  المكاتووب ال طريووة المشووروعا  الت ليديووة المرتبطووة بالمعونووة الاذائيووة متحوالمراعووة  -09

وبل كسوب العويك، والمشواركة بودور  مجموعة أوسع من ال ضايا المهموة المتصولة بالاوذاء، مثول الواوو  إلو  األسوواق، وس 

 أوسع ف  اإلنتاج المراع  والتسويق، بما ف  ذلك من دو  برنامج الشراء من أتل الت دم، ووضع السياسا  الوطنية.

ف  كل بلد مون البلودان التو  تور  هيارتهوا. وتتايور  البرنامج. سوء التاذية المممن ذو المبرر الرئيس  لتددل التاذية  -80

ونة، والوقايوة مون سووء  البرنامجن هج التاذية ف  برامج  لك  تشمل عل  سبيل المثا  استحدا  منتجوا  غذائيوة تديودة ومحسَّ

 تاذية. التاذية، وفتل قنوا  تديدة لبرامج ال

. تعد  المكاتب ال طرية مددوتها الاذائيوة المتصولة ببورامج الصوحة بوسوائل تشومل األدوذ بأنشوطة تركوم أكثور الصحة  -80

 عل  التاذية وتربط مثوً مكونا  الدعم الاذائ  األسري بالرعاية المنملية ورليا  الرعاية االتتماعية.

واسووتراتيجيته  البرنااامج. يووتقر االنخووراط المتمايوود فوو  بوورامج  ووبكا  األمووان الوطنيووة علوو  بوورامج  ووبكا  األمووان  -88

موون دولهووا ت ووديم المسوواعدة، موون قبيوول  للبرنااامج( بوورامج  ووبكا  األمووان تشووكل رليووة وطنيووة يمكوون 0بطوري تين علوو  األقوول: 

موون دووو  ن ظووم  ووبكا  األمووان  البرنااامج( موون المتوقووع بشووكل متمايوود تن يوذ مبووادرا  8مر األغذيوة أو األموووا  الن دية/ال سووائ

 الوطنية أو باالتساق معها.

. تتجووه المكاتووب ال طريووة بشووكل متمايوود نحووو اسووتطو  أو اسووتخدام األموووا  الن دية/ال سووائم كبووديل عوون الن وود وال سووائم  -82

مكتبواً قطريواً يسوتخدم ذوذا األدوا ر وتتوقوع دطوة  29، كوان ذنواك 8000ذائية أو لتكميلهوا. وفو  أوادور عوام التحويو  الا

 ف  المائة من كل البرامج. 7أن تشكل التحويو  الن دية  8000اإلدارة لعام 

تعميم قدرا  الحكوما  عل  تحسين األمن الاذائ  وتمكينها من  للبرنامج. تعن  تنمية ال درا  بالنسبة تنمية ال درا   -84

تنميوة ال ودرا  باسوتراتيجية  8002-8002تن يذ استراتيجيا  المساعدة الاذائية الوطنية. وتربط أيضواً الخطوة االسوتراتيجية 

 .  للبرنامجاريحة 

ألدر ، استحدا  أدوا  ودعم تهود البرامج ف  مجموعة من الميادين ا . تعكف المكاتب ال طرية عل عوامل أدر   -85

 ، وأنشطة االنت ا ، والتكيُّف مع تايُّر المناا، والراد، واالستعداد للطوار .الجنسان  بما فيها الحماية، والعنف

الونهج ال طوري الجديود فو  تخطويط البورامج تحووالً ملحويواً تبعواً لكي يوة يمثول  التاييرا  ف  عمليا  تخطويط البورامج.  -81

واالحتياتوا  وال ور  الوطنيوة،  البرناامجتن يذا، وينطوي عل  إمكانا  كبيورة لميوادة الصولة بوين األنشوطة المدعوموة مون 
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وتهووودا ضوومن إطووار  البرنااامجوفعاليتووه. ويوومداد االعتووراف بووأن وضووع اسووتراتيجية  البرنااامجوبالتووال  هيووادة موءمووة 

اعتمود   8000االحتياتا  ال طرية واالسوتراتيجيا  الوطنيوة منطل واً ضورورياً لتخطويط البورامج. وبحلوو  يونيوو/حميران 

 مكتباً قطرياً وال تما  ذناك قو  وقائق ف  انتظار المواف ة عليها. 80دادلياً وقائق التخطيط الم دمة من 

المساعدة الاذائية إل  تحوو  ح ي و   إل ي ض  التحو  من المعونة الاذائية  التاييرا  ف  الشراكا  وتحديد المواقف.  -87

لت ديم الخودما   - المنظما  غير الحكومية - عدد أقل من الشركاء التشايليين للبرنامجوالشراكا  والمواقف التنظيمية.  ف 

 ووراكا  تديودة لوودعم  إقاموةمون ترتيبووا  الشوراكة مووع السولطا  الوطنيووة. ويجوري أيضوواً  وعودد أكبووروار ر المتصولة بووالط

 البرامج الجديدة.

مع عدد متمايد ومجموعة أوسع من النظوراء الحكووميين، مون قبيول وهارا   للبرنامجوتعمل المكاتب ال طرية التابعة   -82

فو  يول اهديواد مسوتولية  البرناامجالمراعة والشتون االتتماعية. وتتايَّر طبيعية الشوراكا  الوطنيوة موع التعليم والصحة و

 .البرامج وتاطية تكالي هاالحكومة عن تن يذ 

فو  البنيوان اإلنموائ  علو  المسوتو  الووطن  وكوذلك إلو  حود موا  البرنامجويعيد موي و المكاتب ال طرية تحديد وضع   -89

، بما ف  ذلك أداء أدوار داعمة تديدة ف  السياسوا  علو  المسوتويا  العليوا فو  الون ظم الوطنيوة فو  ةاإلقليمي يا عل  المستو

المتحوودة ويتسووع فوو  عمليووا  التخطوويط والتنسوويق بووين وكوواال  األمووم  البرنااامجمجموعوة موون الميووادين. ويوومداد دور موووي   

 دورذم ال يادي ف  الجهود المشتركة بين الوكاال .

ف  يل اهدياد البرمجة ال ائموة علو  المعونوة غيور الاذائيوة، انت لو  المكاتوب ال طريوة مون بيئوة  التاييرا  ف  التمويل.  -20

العمليوا   تمديود فتورا ة وأقول أمنواً. وسواذم اإللاواء غيور المبورر لخيوار حالوة أكثور تنافسوي إلو  نسبياً تمويلية يمكن التنبت بها 

الممتدة لإلغاقة واإلنعاش ف  تايير البرمجة، ولكنه أد  أيضا إل  هيادة حدة الصوعوبا  الماليوة فو  المكاتوب. واتخوذ  كول 

رنوامج قووي للتحوو  وإن كوان المكاتب دطوا  قابتة نحو تعبئة األموا  محلياً. واستطا  بعضها توفير تمويل تكميل  لدعم ب

عامة. وواته  بع  المكاتب قيوداً مالية  ديدة دفعتها إل  التخل  فجأة عن التماماتهوا تجواا الحكوموة ال اعدة الذلك ال يمثل 

والشركاء ف  المنظما  غير الحكومية والمجتمعا  المحليوة، وت لوص حجوم المكاتوب ودسور  كووادر قيِّموة مون المووي ين. 

من المكاتب إل  أنه يشوعر باالطمئنوان مون دعوم التمويول فو  المسوت بل موا لوم تطورأ تعوديو  علو  ترتيبوا  وأ ار عدد قليل 

 التمويل.

أتري  ف  كول المكاتوب التو  تور  . ل المكاتبتشكيإعادة و "إل  الحجم المناسب الواو التاييرا  ف  التوييف: "  -20

لتعديل حجمها إل  المستو  المناسب وإعادة تشكيلها، و وهد العديود منهوا تخ يضوا  كبيورة فو  عودد  هيارتها عمليا  حديثة

الموي ين. ونبع  عموماً عملية إعادة التشكيل من الن ص الحاد ف  التمويل أكثر من كونها تومءاً مون عمليوة تاييور منظموة. 

ف  أوغندا مون إتوراء تاييور كبيور فو  البورامج دون دسوائر ال مثا  ذلك أن الدعم الم دم من المانحين مكَّن المكتب ال طري 

مبرر لها ف  الموي ين ف  البداية، ولكن استمرار ن ص التمويل دفع المكتب بعد ذلك إل  ت لويص عودد المووي ين. وقبو  أن 

 من ت ليص عدد الموي ين. أكثر  حناً للهممبناء ك اءا  وقدرا  تديدة للموي ين ف  كل المكاتب 

 التغيير دوافع

أن التاييور قود فورو  للبرناامجيوح  استعراو العوامل الخارتية والدادلية المحركوة للتاييور فو  المكاتوب ال طريوة   -28

لعوامول عليها وأن الخيار أمامها قد انعدم أو كاد. وتَبيّن أن ال و  المحركة الخارتية المحلية كان  دافعواً أقوو  للتاييور مون ا

 . وتعكس ذذا العوامل الخارتية ف  تانب كبير منها اتجاذا  عالمية:البرنامجالدادلية ف  
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 .تايير  وحتِّممستويا  المست يدين من حسم حاال  الطوار  الواسعة النطاق قلص كثيراً  التاييرا  ف  السياق

 البرامج.

 ( الملكية”اهدياد التوتيه من الحكوما  الوطنية)“ .يساذم بدور متمايد ف  تشكيل البرامج وطرائق التن يذ 

 البرنامجل ضايا التنمية يايِّر نو  المساعدة المطلوبة من  اهدياد الموارد المالية الوطنية والدعم. 

 طر السياسا  الوطنية ال وية سيعمل ف   البرنامجتحدد الن ظم وتوتها  البرامج. مثا  ذلك أن التوقعا  تشير إل  أن  أ 

 األ طر الوطنية للحد من ال  ر ووف اً للسياسا  المراعية وأ طر التاذية ون ظم  بكا  األمان.

  أولوية أكبر للمشروعا  الت  تدعم االستدامة، وذلك مثوً عن  وحدد تايَّر ،  ن هج معالجة قضايا الاذاء والجو

ياً تحتل مكانة أعل  ف  األولويا  الوطنية. وال طريق هيادة اإلنتاج المراع  بدالً من اإلغاقة، وبات  التاذية تدريج

ه  انت ادا  دااة الستخدام واردا  الحبو   يوتد دعم قوي الستخدام المعونة الاذائية ف  األنشطة اإلنمائيةر ووتِّ

 ف  الوق  الذي تتوفر فيه األغذية المحلية و/أو ف  الوق  الذي تصدِّر فيه السلطا  الوطنية الحبو .

 يعترف كبار المانحين بأن الجها  ال اعلة الدولية لها دور، ولكنها تركم لتن يذ الوطن . ا او  دعميل ل التمويتحو

أكبر الجها  المانحة، إل  الحصو  عل  ِمنل تتيدذا ف  ذلك عل  البرامج المن ذة وطنياً. وتسع  الحكوما ، 

 بدالً من تمويل المشروعا . برنامجية

 . هج التنسيق بين الوكاال  التأقلم واالستجابة من عدة نوا  ولكنها ت يِّدذما من نوا  تعمه ن   التنسيق بين الوكاال

 أدر . 

وتشوومل المحركووا  الدادليووة الرئيسووية للتاييوور قيووادة المكاتووب وتخ ووي  التمويوول والتهديوود بت لوويص البوورامج أو إق الهووا،   -22

( لم تكن دافعاً للتايير، ولكنها تدعم 8002-8002والعمل ال عا . وتبيَّن أن الخطة االستراتيجية ) بالجوذروالتمام الموي ين 

 بطري ة بناًء التاييرا  الت  تح  ها المكاتب ال طرية، وذلك أساساً من دو  التأييد المتسس .

 العوامل الميسِّرة أو المقيِّدة للتغير

ناو  الت ييم بالتحليل قو  مجموعا  مون العوامول، ذو  ال بوو  والتمكوين وال ودرا ، لت يويم العوامول التو  يسَّور  أو ت  -24

 قيَّد  التاييرا  المن ذة ف  المكاتب ال طرية. وتبيَّن وتود العديد من ال يود أمام عملية التايير.

 القبول 

وعودم إمكانيوة توفو  ذلوك، ولكون ردود  للبرناامجيعترف أاحا  المصلحة بالحاتة إل  التايير ف  المكاتب ال طرية   -25

ضعيف بشكل عوام سوواًء دادليواً أو دارتيواً. وتباينو  بشوكل واضول مسوتويا   البرنامجاألفعا  توح  بأن قبو  التايير ف  

موون عوون مواف تووه ال اطعووة، بينمووا كشووف الكثيوورون عوون عوودم تي وونهم أو اإليمووان بووالتايير وااللتوومام بووه، حيووال أعوور  الووبع  

 .تح ظهم الشديد عليهاو عناار التايير

وعل  المستو  الدادل ، أعر  الموي ون عن رراء متباينة بشوأن ن هوج البورامج الجديودة، وعودم تي ونهم مون االسوتدامة   -21

األتل األطو . ويسود تصور بأن الم ر الرئيس  يدافع عن التايير ولكنه ي ت ر إل  المتابعة وقل هم من ا قار التنظيمية عل  

 الت  تعبِّر عن التمام ح ي   بدعم ذلك التايير.

استحسواناً ولكون الشوركاء لوم يكشو وا عون قبوو   هاتيسوتراتيجوا البرناامج ف  بورامج تاييرا الف د الق   ،وأما دارتياً   -27

، واالفت وار إلو  الوضوو  قدرتوه، والشكوك بشأن الثارا  ف  وواليته البرنامجدور قوي لتلك التاييرا  ف  تساؤالتهم عن 

 ا  عملية.ف  الهدف من التايير. وكان ال بو  أقو  ف  الحاال  الت  تسن  فيها إقبا  النتائج بإنجاه
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 السلطة 

 مل  إتراءا  المكاتب ال طرية لتعميم سلطة التايير مواءموة توداو  أعموا  البورامج موع االسوتراتيجيا  الحكوميوة   -22

ودمووج التاييوورا  الم ترحووة فوو  اسووتراتيجيا  اإلاوووحا  ال طاعيووة الحكوميووة، ووضووع مووذكرا  ت وواذم لتوضوويل الطوورق 

، وتكوين  راكا  استراتيجية مع الوكاال  اإلنمائية األدور ، وإبورام ات اقوا  مشوتركة بوين البرنامجدة الت  يعمل بها الجدي

 ومستولياته. البرنامجالوكاال  لتوضيل أدوار 

 لتضار  المحتمل ف  األدوار:وترتبط العوامل الم يَّدة أل طر السلطة باموو األذداف والحاتة إل  معالجة ا  -29

  اإلطار الم اذيم  للطري ة الت  تعالج بها الن هج واالستراتيجيا  الجديدة االتجاذا  الطويلة األتل واألسبا  الكامنة

 وراء الجو  وانعدام األمن الاذائ  تبدو أضعف وأقل تطوراً من فهم االحتياتا  ال صيرة األتل. 

 ف  السياقا  الت  ال تنطوي عل  حاال   البرنامجتصور واضل لدور  ال يوتد لد  بع  أاحا  المصلحة

ويساورذم قلق إهاء التدادل المحتمل مع المنظما   البرنامجطوار ر والكثيرون منهم لديهم  كوك بشأن والية 

 األدر .

   ي ض  بأاحا  المصلحة إل  التشكك ف  ارتباط محاور التركيم ف   البرنامجاالفت ار إل  الوضو  بشأن التماما

، أو الجو ، أو الحد من ال  ر، أو التاذية، أو  بكا  األسري األمن الاذائ ، أو األمن الاذائ ب البرنامجبرامج 

 األمان، أو سد أي قارا  قائمة.

 رامج يعت د بأنه يمكن أن ي ض  إل  برامج  ديدة التنو  غيا  األذداف التنظيمية األساسية الت  توته ديارا  الب

 وضعي ة التركيم، ويتقر ذلك عل  تنمية الك اءا  التنظيمية المتخصصة.

  بين الوكاال ، ال سيما ف  الحاال  الت  تتدادل فيها الويائف،  البرنامجالتوترا  ف  الدور والتنسيق الذي ي وم به

 داف.يمكن أن يهدد األداء وتح يق األذ

 القدرات 

 تعتبورالجديدة  يةامجنتاييرا  البرالعل  تح يق مكاتب ال طرية للال درا  الحالية  ذناك ات اق واسع ف  الرأي عل  أن  -40

. وذناك اعتراف بالحاتة إل  معالجة توانب الضعف، ولكن تطوير الن ظم ال يواكب التاييرا  السريعة بص ة عامة ضعي ة

 نا ئ عن مسائل منهجية. لذلك رمجة. والكثير من العوامل الم يِّدة ف  الب

وذناك اعتراف عل  نطاق واسع بالحاتة إل  إعوادة تشوكيل المهوارا  وتعميمذوا فو  كول قطاعوا  األعموا  الجديودةر   -40

وير نظوام المووارد البشورية. تطوعلو  و البرناامج الت  يتخوذذاستراتيجية اال رارا  الويتوقف الحل ف  تانب كبير منه عل  

ومكاتبووه ال طريووة بموووي ين  البرنااامجمثووا  ذلووك أنووه ال يوتوود حتوو  ا ن تصووور واضوول للميووادين الت نيووة التوو  سوويحت   فيهووا 

 متخصصين أو عدد ذتالء الموي ين أو مستو  دبرتهم.

نو  والسياسو  الم ودم مون الم ور والمكاتوب اإلقليميوة لجهوود التاييور فو  وي شار باستمرار إلو  أن الودعم التنظيمو  والت   -48

وه  فو  تانوب كبيور  غيور مونظمالمكاتب ال طرية ضعيف وال يسير بوتيرة واحدة، ويواف نهج إدارة التاييور بأنوه غيور موتَّ

توول األ قصوويرةوأذوودافها  تتوقووف علوو  الظووروفمنووه. ويوحوو  أن إدارة التاييوور علوو  مسووتو  المكاتووب ال طريووة فوو  أغلبهووا 

 ودعمها محدود.
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جهوود التاييورر وال توتود حتو  ل الكابحوةومن المعترف به عل  نطاق واسع أن الع با  المالية تشكل أحود أكثور ال يوود   -42

ة إل  تعديل ن ظوم ا ن رلية تمويليه لضمان توفير دعم قاب  للبرمجة غير الاذائية. وعل  الرغم من االعتراف الواسع بالحات

 اإلبوغ المال ، وبخااة من دو  اإلبوغ عن الكميا ، فإن ذلك لم يت رر رسمياً حت  ا ن.

 االستنتاجات والتقييم العام

 االستنتاجات

 البرناامجتعبِّر تاييرا  البرامج ف  المكاتب ال طرية الت  تر  استعراضها ف  ذذا الت ييم عن تحو  اسوتراتيج  فو    -44

وتتجوواوه مجوورد األدووذ بووأدوا  تديوودة أو إتووراء تعووديو  إضووافية علوو  البوورامج. وتووتقر ذووذا التاييوورا  علوو  كوول توانووب 

ركيووم، والخوودما ، واألسووس التوو  ت وووم عليهووا مشوواركة التمجوواال  وقوود تتطلووب تعووديوً لهووا موون حيووال  البرنااامجعمليووا  

الحكوما ، والشراكا  مع وكاال  األمم المتحدة والوكاال  األدر ، والتوييف، وطرائق العمل، والتمويل. ويشكل الونهج 

تاييورا  ، وذو نهج ينضوي تح   وعار التحوو  مون المعونوة الاذائيوة إلو  المسواعدة الاذائيوة، أحود أذوم الالجديدالبرنامج  

. وترتبط ذذا األذميوة بالبيئوة المتايورة التو  يحود  فيهوا الجوو  والسوياق المتايور الوذي يجوب أن البرنامجالدادلية منذ إنشاء 

 إتراؤذا.  البرنامجوالتاييرا  المطلو  من  البرنامجيعمل فيه 

الجديوودة فو  سوياقا  الطوووار  فوإن ذووذا الت يويم يركووم علو  تاييوورا   وبوالرغم مون تطبيووق الكثيور موون األدوا  والون هج  -45

 البرامج ف  حاال  ما بعد الطوار  أو السياقا  اإلنمائية.

ويعموول الموي ووون المتمرسووون والمت ووانون فوو  كوول المكاتووب ال طريووة التوو   ووملها الت يوويم بنشوواط إلنجووا  التاييوورا .   -41

قود حود منهوا من الظروف الحالية الت  يعتبر فيها التايير ضرورياً أكثر منوه ادتياريواً، لوم يوحو  أن تهوود التاييور  وبالرغم

 منهم. الكثير هار عنعبِّ تعن  الموي ين بالرغم من الشكوك والريبة الت  

ككوول  البرنااامجلتوو  تسووتجيب بهووا المكاتووب ال طريووة وأن اسووتعراو تجربووة التاييوور تثيوور تسوواؤال  حووو  الكي يووة ا إال  -47

بالطري ة الت  تتوأقلم بهوا كول وحودة وكي يوة توعلف العمول فو  النظوام ككول. ويورتبط توأقلم  البرنامجللتايير. ويتحدد التايير ف  

يوور موون اإلنجوواها  المكاتووب ال طريووة مووع التاييوور ارتباطوواً وقي وواً بعوقووا  التووعهر دادوول النظووام األكبوور. ودونمووا انت ووا  للكث

يعنو  “ حيوم التاييور”المتح  ة حت  ا ن، دلص الت ييم إل  أن العناار األساسية لهوذا التاييور ضوعي ة، وذوذا الضوعف فو  

 ضعف ال بو  والسلطة وال درا .

وتشمل التساؤال  الت  قد تثار ما يل : موا ذوو الودافع وراء إتوراء تاييورا  اسوتراتيجية علو  المسوتو  ال طوري ا ن   -42

بينما يل ذذا الواقع ف  توانب كثيرة منه قائماً منوذ أمود بعيودل ولمواذا لوم يبودأ ذوذا التحوو  إالّ فو  يوروف  وبيهة باألهموا  

اتبل ولماذا انطلق التايير من عوامل دارتية ولويس مون عوامول دادليوةل ولمواذا تح  تهديد الت ليص الجذري أو إق ا  المك

يتصور الكثيرون أن دعم ذذا التايير األساس  ضعيفل وترتبط المسائل الكامنوة وراء تلوك التسواؤال  بكي يوة إدارة التاييور 

 .البرنامجف  

أ سووس وأذووداف التاييوور واالت وواق عليهووا باعتبارذووا مسووألة تنظيميووة حاسوومة. وموون  وبووره  فوو  الت يوويم أذميووة توضوويل  -49

، البرناامجتوضيل االذتماما  الرئيسية المتعل ة بالجو /األمن الاذائ  التو  يلتومم بهوا  ،لتعميم مشروعية التايير ،األساس 

 ا  البرامج.ال سيما ف  غير حاال  الطوار ، والاايا  التنظيمية ذا  الصلة، وأذداف وأولوي
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ف  غير حاال  الطوار . وتشمل بلوورة تلوك الرؤيوة النظور فو   البرنامجوي تض  التايير بلورة رؤية مشتركة لمهمة   -50

أن  الخيارا  وال ضايا واالحتياتا ، وفهم ما ذو متوقع وما ذو تائمر وتحديد األدلة الت  تتيد الحاتوة إلو  التاييور. ويجوب

 تشمل تلك العملية المشتركة المكاتب ال طرية والمكاتب اإلقليمية والم ر.

 فووو  دعوووم بلوووورة رؤيوووة مشوووتركة عمليوووا  وأسووواليب ضوووعي ة. وتتيووود الخطوووة االسوووتراتيجية  ،البرناااامجويسوووتخدم   -50

ال ليول مون التوتيوه اإلضواف ر وتعوان  المكاتوب ضوع اً  ( استخدام أدوا  تشايلية تديدة، ولكنها ال ت دِّم سو 8002-8002)

ف  تحليل أسبا  الجو  والجهود اإلاووحية المحتملوة، وال تتجواوه قودراتها المعلوموا  المسوتمدة مون نظوام تحليول ذشا وة 

 األوضا  ورسم درائطهار وتبيَّن ضعف الممارسا  ف  النهج الجديد المستخدم ف  تخطيط البرامج مع الحكوما .

وبره  إدارة عمليا  التاييور علو  المسوتو  ال طوري وعلو  مسوتو  الون ظم باعتبارذوا عواموً مهمواً فو  نجوا  تهوود   -58

 التايير. وتعبِّر تعلي ا  أاحا  المصلحة عن  عورذم بضعف اإلدارة ف  الم ر والمكاتب اإلقليمية.

وور للتاييوور. وتوودعم اسووتنتاتا  الت يوويم الم هوووم المسووتجد الووذي يوور  أنووه موون   -52 وبووره  ال يووادة أيضوواً كعاموول رئيسوو  ميسِّ

األفضل فهم ال يادة باعتبارذا تهداً تماعياً وليس فردياً، ويتطلب ذلوك دراسوة  واملة مون أتول تعميوم ديناميوا  التاييور فو  

 .البرنامج

وتوح  الجهود الضعي ة وال ائمة عل  رد ال عل ف  تخطيط التايير بالحاتة إل  استراتيجية تنظيمية متخصصوة لودعم   -54

التاييرا  الحالية. وت ع بين التايير غير المخطط والتايير الصارم منط ة وسوط  توتوه فيهوا عمليوا  التاييور نحوو التمكوين 

 والراد والتوتيه وحل المشاكل والدعم.

ومما يوضل أذمية معالجة قضايا السلطة تضوار  األدوار النا وئ عون عودم ك ايوة ات اقوا  التعواون موع منظموة األموم   -55

ف سوالمتحدة للط ولة )اليونيسيف( ومنظمة األغذية والمراعة ل مم المتحودة فو  تهوود التاييور الراذنوة. وت ور منظموة اليوني

تتكون لود  مووي   منظموة األغذيوة والمراعوة تصوورا  معاديوة للتاييورا  بالحاتة إل  توف  التضار  ف  األدوار بينما 

لدعم أنشطة المراعة واألمن الاذائ ، وذو ما الحظه أاحا  المصلحة عل  نطاق واسع. ومن  أن  البرنامجالت  يجريها 

 اإلد اق ف  حسم ذذا المسألة أن يوذن تهود التايير.

ف  مكافحة الجو  ومعالجوة قضوايا األمون الاوذائ  فو  حواال   البرنامجاالفت ار إل  أساس تمويل  قاب  لجهود  ويمثل  -51

غير الطوار  قارة عل  تانب كبير من األذمية ف  تهود التايير. ومن الواضل أن قمة حاتة إل  مساٍ  غير عادية التخاذ 

 ترتيبا  تمويلية تديدة.

 اتتياهذواوعند ترسيخ وتن يذ النهج الجديد للبرامج يتبيَّن أن عملية التاييور ال توما  فو  طوور التكووين األو . ويتطلوب   -57

الكامل تهوداً ذائلة ومميوداً مون التطووير وعمووً متضوافراً مون دوو  منظوور طويول األتول. ويبودو أن الكثيور مون الجهوود ب

 قصيرة األتل. الحالية يستند إل  رفاق تخطيطية 

وفو  يول االعتوراف بوتوود موا ي ور  مون مليوار نسومة مون األ وخا  الجووع ، يبودو أن قموة مبوررا  تسووغ تمامواً   -52

استكشواف كي يوة تحسوين مسوواذمته فو  حول ذوذا المشووكلة. ومون  وأن تحسوين قوودرة المكاتوب ال طريوة علو  إتووراء  للبرناامج

اسووبة فوو  الوقوو  المناسووب بوودعم كاموول وبمشوواركة كاملووة موون المنظمووة الكبوور ، أن يعوومه موءمووة مسوواذمة التاييوورا  المن

 وي ض  إل  هيادة فعالية تهودا ف  تلبية احتياتا  مكافحة الجو . البرنامج
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 التقييم العام

طرية مع التايير بأنه يكشف عن توته عام لم اوموة التكيُّوف بناًء عل  ذذا االستعراو، يمكن واف تأقلم المكاتب ال   -59

بموا يتجواوه تحسوين المعوامو ، موا لوم تكون مضوطرة للتاييورر وتواء  التاييورا  فو  مجملهوا كورد فعول أكثور منهوا اسوتباقاً 

 ل حدا ر واتسم  قرارا  التأقلم ف  العادة بأنها عملية ون عية. 

نهوج المسواعدة الاذائيوة مجموعوة واسوعة مون رفواق التاييور. وي يِّود ضوعف ق افوة  إلو وفتل التحو  من المعونة الاذائيوة   -10

 عملية التايير الدينام ، وإن كان من الممكن تصحيل ذلك.  البرنامجون ظم إدارة التايير ف  

توب ال طريوة إلو  إددالهوا علو  نهوج البورامج تحووالً أساسوياً فو  المنظموة. علو  أن وتشكل التاييرا  الت  تسوع  المكا  -10

بالمواف وة والسولطة  فيموا يتعلوق "حيوم التاييور"نجا  ذذا المبادرة غير متكد بسبب ضعف الدعم وعدم ك اية تهوود معالجوة 

 التنظيم . وال درا . ومما سييسر حسم تلك التحديا  األدذ بث افة دينامية ف  حل مشاكل التايير

 التوصيات

: توضيح األساس الذي تنطلق منه جهود التغيير في البرنامج ويستند إليه تنفيذها، بما فاي للات توضايح 3التوصية   -18

 بوالياة البرناامج االلتزامات األساسية وأولويات البرامج وأُطر السلطة، وتفسير كيفية ارتباط األنشطة في البيئة الجديدة 

لتاييوور حاسووم لضوومان دعووم التاييوورا  ل ذووداف التنظيميووة وتعميووم المشووروعية والمواف ووة والسوولطة اأسوواس  وضووو إن 

، واألذداف الملحة الت  ترم  تهودا إل  البرنامجوال درا . وينبا  توضيل االحتياتا  وال ضايا األساسية الت  يلتمم بها 

ر الك واءا  مون أتلهوا. وينباو  معالجوة  البرناامجة تح ي ها. وينباو  توضويل أنشوط األساسوية التو  سويلتمم بهوا والتو  سويطوِّ

 البرناامجف  البيئة الجديدةر وقد تكون واليوة  البرنامجتوانب الاموو الت  قد يواتهها أاحا  المصلحة ف  ت سير والية 

 ف  الميدان.واضحة بالنسبة للشركاء  ليس واضحة عل  المستو  المركمي ولكنها 

ينباو  توضويل الونهج المتسسو  إلدارة التاييور. وينباو  أن يشومل . : تعزيز عمليات إدارة التغيير الداخلياة2التوصية   -12

ذلووك إتووراءا  لتحسووين ال وودرة علوو  بلووورة الوورؤ ر وتوضوويل األذووداف وااللتمامووا  التنظيميووةر وموااوولة تطوووير التحليوول 

ينام  ل ضووايا الجووو  باعتبارذووا دلوويوً علوو  الحاتووة إلوو  التاييوورر وتعميووم رليووا  قويووة لحوول المشوواكلر وتحسووين عوقووا  الوود

التضافر بين المكاتوب ال طريوة والمكاتوب اإلقليميوة والم ور دعمواً إلدارة التاييور. وينباو  توتيوه اذتموام دوا  لتعميوم ن هوج 

 تح يق األذداف ال ائمة عل  النتائج. ال يادة والتاييرا  الهيكلية الت  ستعمه 

وبل تعميوم  : تعزيز جهود تعبئة الدعم وبناء توافاق عاام فاي اءراء مال أجال التغييار 1التوصية   -14 ينباو  اسوتعراو س 

م االت واق موع كول أاوحا  ذياكل وويائف الجهود التنظيمية الشاملة لدعم التايير. وينبا  أن تسع  ذوذا الجهوود إلو  تعميو

المصلحة وضمان وضع أ طر كافية للسلطة، ومضافرة االذتمام بمعالجة الحاتوة إلو  قودرا  تديودة. وسووف يكوون االت واق 

 عل  التايير فعاالً عل  األرتل عندما يصاحبه دعم تنظيم  قوي. 

ينبا  تعبئة تهوود اسوتثنائية موع المجلوس والموانحين  المالية لألنشطة غير الطارئة : معالجة ثغرة القاعدة 4التوصية   -15

علو  التصودي بشوكل  البرناامجوالحكوما  األدر  لوضوع رليوا  مون أتول هيوادة اسوت رار التمويول الووهم لتعميوم قودرا  

 دا  لل ضايا المتصلة بالجو  ف  فترا  االنت ا  وف  غير حاال  الطوار .
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 تعميم الجهود الحالية لمعالجة ال يود الت  تحد من قدرة الموي ين. (0

ينطبووق ذلووك علوو  ويووائف الم وور اسووتعراو وتعميووم ذياكوول ون ظووم توتيووه ودعووم تهووود التاييوور فوو  المكاتووب ال طريووةر و (8

 والمكاتب اإلقليمية الت  تعان  ن ص الموارد.

إطوق عملية محددة همنياً لوضع ترتيبا  تديدة لعوقوا  الشوراكة موع الشوركاء الرئيسويين بموا يت وق موع سوياق الحواال   (2

ع منظموة اليونيسويف غير الطارئة. وينباو  أن تسوع  ذوذا الجهوود بشوكل دوا  إلو  وضوع ترتيبوا  إيجابيوة للشوراكة مو

وتوفو   ومنظمة األغذية والمراعة، وذما  ريكان من األمم المتحدة يرتل أن يسواذم التعواون معهموا فو  تعميوم ال عاليوة

 التضار  ف  األدوار.
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