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تقر ر موجز عن تقييم استراتيجية شؤون ال املين ف البرنامج ()2017-2014
موجز تنفي ي
كرف كمب يلمقسس بيتريء تقي يلمقسس ال مريتسجست شؤوة يلعا رسن في برنا ج يألغق ت يلعالحي البرنامج) لرفمرة )2017-2014ى و أتي
يلمقسس في يلوقت يلح ا ب ،نظري ألة يال مريتسجست في تا ها يلسادس ن يلم فسقى
وكانت يأل ئرت يلرئسسست يلثةثت لرمقسس تي:
ا دى تودة يال مريتسجست؟
ا تي نمائج يال مريتسجست؟
لحاذي حققت يال مريتسجست يل مائج يلمي لوحظت؟
وقد تكست ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن يلمفكسر يلحعاصر بشأة إديرة يلحويرد يلبشر ت وقت إتديدتاى غسر منها ال تعكس يلمحوريي
يألخسرة ،بحا في ذلك يتمحاد خحت يلم حست يلحسمدي ت لعام  2030ويلخحت يال مريتسجست للبرنامج  ،)2021-2017مو يل مائج يألخسرة
يلحمعرقت بثقافت كاة يلعحل ورضا يلحوظفسنى
و شسر يلمقسس إل يإلنجازيي و جاالي يلمذسسن فسحا معرا بكل تا ل ن يلعوي ل يأل ا ست يألربعت لة مريتسجست:
س ت ،بحا في ذلك ن متل عالجت ضعف يألديءى غسر مة غالبست
تعز ز تقرست يألديء :تمضحن نقاط يلقوة مدويي وتوتسهاي ذ ّ
وظفي البرنامج ويصروة ت اوت سألت إديرة يألديء كعحرست

و ت "لحلء يل حاذج" ،وت اك حاتت إل

عالجت ضعف يألديء

بشكل مكثر يتساقا.
وفقا لسييسا ييت يلمقسس  ،) WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1 )2016-2021وتوخسا الحمريم يية ت وي ييمقةت ي ييم ماتاي يلمقسس  ،فية تحرست تذر ر تقي يلمقر ر
كانت ذدودة وبالمالي فية بعض يلعباريي يلويردة فسه قد ال تمسييا يتسيياقا تا ا ع ا عمحده البرنامج ن صييحرذاي قسا ييست مو حار يياي تذر ر تى و رت
توتسه م ت ي مفساريي بهقي يلشأة إل د رة يلمقسس في البرنامجى
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
يلسسدة A. Cook
د رة يلمقسس
تاتف066513-2030 :

يلسسدة D. McWhinney
كبسرة وظفي يلمقسس
تاتف066513-3968 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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تكو ن يلحويتب في البرنامج :وضع البرنامج مدويي ومطر وتوتسهاي لرحوظفسن ن متل تحورت يلوظسفي ،وحسّن تحرست
ترقست يلحوظفسن يلف سسن يلدولسسن ،وو ّع فرص يلمعر ى وفي حسن مة غالبست يلحوظفسن فخوروة بالعحل في البرنامج ،فينه
شعروة م ضا في كثسر ن يألحساة منه لسسوي "يلعوي ل يلديفعت" لمحورت يلوظسفي ،يلقي عمحد بشكل كبسر تر " ن تعرفه"؛
تذو ل وتهت يلمركسز :زيد البرنامج ن يلمركسز تر رفاه يلحوظفسن ويال مثحار فسهى وكاة مقل نجاحا في تذقسا يلموقعاي يلمي
مثارتها يال مريتسجست فسحا معرا بيبريم "تقود ةئحت لرغرض" لجحسع يلحوظفسن يلحعس سن ذرساى وت اك شعور قوي بعدم يلحساوية
ن تانب وظفي البرنامج يلق ن ؤدوة وظائف حاثرت بحوتب منويع خمرفت ن يلعقود ،كحا مة ي مخديم البرنامج يلحكثف
لرعقود يلقصسرة يألتل لغالبست قوته يلعا رت ذماج إل ت ا ت تاترتى
تجهسز يلقادة ذوي يلمأثسر يلرفسع :زيد البرنامج ن تدد ونحاق بري ج يلمدر ب لرقادة يل اشئسن وكبار يلقادةى غسر منه فمقر إل
يلذويفز يلمي تجعل يلعا رسن في يلح اصب يإلشريفست حبقوة هاريي يإلديرة يلجسدة لرعا رسنى
وقد مُحرز تقدم فسحا معرا بجحسع يلعوي ل يأل ا ست يألربعت لة مريتسجستى و ع ذلك ،مترب يلحوظفوة يلق ن ت يلمشاور عه تر تحسع
يلحسمو اي تن رمي فاده مة ت اك ت اصر هحت ن إديرة يلحويرد يلبشر ت في البرنامج ل تصل بعد إل يلحسموى يلقي بغي مة تكوة
ترسهى وكحا ت يلمأكسد ترسه في تقر ر تام  2019تن ثقافت كاة يلعحل ويلح اخ يألخةقي في البرنامج ،تر يلقادة مة كونوي نحاذج
لرسروك يألخةقي ،ومة ذا بوي يلحوظفسن تر

وء يلسروك ومة ركزوي تر يألديء وكسفست تذقسقهى

)1

و وصي يلمقسس بأة ضع البرنامج سا ت تد دة تركز تر يلعا رسن تذدد رؤ مه لقوته يلعا رت في يلحسمقبل ويلقس يأل ا ست يلمي بغي
مة تشكل ثقافت كاة يلعحلى و بغي مة قح البرنامج ي مريتسجسمه يلوظسفست بشأة يلحويرد يلبشر ت لحويصرت إضفاء يلحابع يلحه ي تر
وظسفت يلحويرد يلبشر ت؛ ومة ضع إطاري لرحساءلت لكي ذقا يلحشرفوة يلمحسز في إديرة شؤوة يلعا رسن؛ ومة جري ي معريضا شا ة
لحريئا يلعقود يلذالست؛ ومة ويصل تعز ز نهجه لمبادت يلحعرو اي ذيي يلصرت بشكل ي مباقي ع وظفي البرنامجى

مشروع القرار*
ذسط يلحجرس ترحا بالمقر ر يلحوتز تن تقسس ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن في البرنامج )WFP/EB.1/2020/5-B )2017-2014
ورد يإلديرة ترسه  ،)WFP/EB.1/2020/5-B/Add.1و ذث تر

يتخاذ ز د ن يإلتريءيي بشأة يلموصساي ،ع ريتاة

يالتمباريي يلمي مثارتا يلحجرس مث اء اقشمهى

)1

البرنامجى  2019ى يال معريض يلخارتي لثقافت

كاة يلعحل ويلح اخ يألخةقي في برنا ج يألغق ت يلعالحيى

ماح تر

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108824/download/ى
*

تقي شروع قرير ،ولةطةع تر يلقرير يل هائي يلحعمحد ن يلحجرس ،رت يلرتوع إل وثسقت يلقريريي ويلموصساي يلصادرة في نها ت يلدورةى

يلحوقع يلمالي:
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مقدمة وس ات التقييم
مصبذت ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن في البرنامج  ،)2017-2014يلمي تحت يلحويفقت ترسها في تام  ،2014يآلة في تا ها
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يلسادس ن يلم فسق ،وبالمالي أتي إدريتها في خحت تحل كمب يلمقسس  )2021-2019في يلوقت يلح ا بى
وكانت م ئرت يلمقسس يلرئسسست يلثةثت لهقي يلمقسس تي:

-2



ا دى تودة يال مريتسجست؟



ا تي نمائج يال مريتسجست؟
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لحاذي حققت يال مريتسجست يل مائج يلحرذوظت؟

و غحي يلمقسس يلفمرة 2019-2014ى وبسن مبر ل/نسساة و ونسو/وحز رية  ،2019ت تحع بساناي يلمقسس تر يلحسمو اي يلعالحست
ويإلقرسحست ويلقحر ت ن خةت خحوط يال مفسار يلمالست:


ب اء بأثر رتعي ل ظر ت يلمغسسر يلمي تقوم ترسها ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن في البرنامج؛



ي معريض لروثائا ويلدري اي؛



ي معريض جحوتاي يلبساناي ذيي يلصرت ،بحا في ذلك نمائج يال مقصاء يلعالحي آلريء يلحوظفسن؛



قابةي تحاتست ع مكثر ن  580وظفا متر ت حسب نوع يلعقد خةت يلبعثاي يلحسدينست في يلحكاتب يلقحر ت للبرنامج
في مفغانسماة ويلجزيئر وبوروندي وتشاد وتحهور ت يلكونغو يلد حقريطست ويله د ونسكاريغوي ويلس غات ويلسودية
وتحهور ت ت زينسا يلحمذدة وإل يلحكمبسن يإلقرسحسسن في توتانسبرغ وب حا؛




)2

قابةي ع برغسن رئسسسسن ن يلحوظفسن يلذالسسن في قر البرنامج ويلحوظفسن يلسابقسن في رو ا؛
ي معريض لرح ظحاي يلحقارنت – ظحت يأل

يلحمذدة لرحفولت يلسونسسف) ،و فوضست يأل

يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن

وشركت يلقحاع يلخاص ) – Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMGبا مخديم ي معريض لروثائا
ويلحقابةيى
ويلحسمخد وة يلرئسسسوة يلحسمهدفوة لرمقسس ت شعبت يلحويرد يلبشر ت ،ويلحد روة يإلقرسحسوة ،ويلحد روة يلقحر وة و وظفو
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يلحويرد يلبشر ت يلمابعوة له  ،وفر ا يلقسادة ،و كمب يلشؤوة يلقانونست ،ويلحد روة في يلحقر ،و سقو يلموظسف ،و كمب
يألخةقساي ،و كمب م سن يلحظال وخد اي يلو اطت ،و كمب يلحفمش يلعام وخد اي يلرقابتى
وقد صودفت بعض يلقسود ،بحا في ذلك تدم وتود ظحت ريبعت قابرت لرحقارنت؛ وتدم تويفر متضاء يلحجرس يلم فسقي لرحقابةي؛
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وتدم يلقدرة تر تص سف بساناي يلحقابةي حسب يلج س بسبب ت ظس قابةي تحاتست حسب نوع يلعقدى ول تؤثر تقه يلقسود
تر تودة تحرست تحع يلبسانايى

السياق
-6

تحت يلحويفقت تر ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن في البرنامج في نوفحبر/تشر ن يلثاني 2014ى وفي حسن مة ت وينها "ي مريتسجست"،
فقد ويفا ترسها يلحجرس يلم فسقي وم ُدرتت في جحوتت سا اي البرنامجى وتي ب ست حوت مربع توي ل م ا ست و 11بادرة
ذيي صرت و وضح مة تدف وظسفت يلحويرد يلبشر ت في البرنامج محثل في مة تصبح مقل ي م ادي إل "يلحعا ةي" ومكثر "توتها
ي مريتسجسا"ى

 )2ت يخمسار ويقع يلبعثاي يلحسدينست ب اء تر عا سر يلمويزة يلجغريفي وتويزة خمرف محجام يلحكاتب ويتجاتاي يلموظسف ،ومنويع خمرفت ن يألنشحت يلبري جست
وتساكل يلحويرد يلبشر ت ،وتج ب يلمديخل ع يلبعثاي يلحسدينست ذيي يلصرت بالمقسسحاي يألخرى ويلحريتعاي وتحرست إتادة يلحويء ت يلم ظسحستى

4
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و سمخدم يلمقسس

صحرح " وظفو البرنامج" لإلشارة إل يلحوظفسن يلف سسن يلدولسسن ويلحوظفسن يلف سسن يلحبمدئسن ويلحوظفسن

يلف سسن يلوط سسن و وظفي يلخد ت يلعا ت ،بس حا شسر صحرح "يلحوظفوة يآلخروة" إل يلخبريء يال مشار سن و محوتي يأل
يلحمذدة وحائزي يلز االي ويلحمدربسن ومصذاب تقود يلخد ت ويتفاقاي يلخد ت يلخاصت و محوتي البرنامجى
-8

و ق تام  ،2014يشمحرت يلمغسسريي ذيي يلصرت في يلسساقاي يلخارتست للبرنامج تر يتمحاد خحت يلم حست يلحسمدي ت لعام
2030؛ وز ادة حاالي طويرئ يأل ن يلغقيئي يلحعقدة ويلححمدة في تحسع منذاء يلعال ؛ وتحور يلموقعاي بشأة يلمعاوة بسن
يلوكاالي ،تر يل ذو يلحبسن في إطار يلعحل بشأة يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت في ظل يألز اي يلححمدة لعام  2015يلصادر تن لج ت
يأل ن يلغقيئي يلعالحي؛ وتحور توقعاي د ري و وظفي يأل

يلحمذدة فسحا معرا بح ع و كافذت يلمذرش ويالنمهاك يلج سسسن

يلقي رتكبه يلعا روة في يأل يلحمذدة؛ وتجد د يلمزي اي ظو ت يأل يلحمذدة بمذقسا يلمكافؤ بسن يلج سسنى
-9

وقد ظرت يلبذوث ويلخحاباي يلعالحست بشأة سائل إديرة يلحويرد يلبشر ت ثابمت نسبسا ق تام 2014ى وتشحل يلحويضسع يلرئسسست
إديرة يألديء ،بحا في ذلك كسفست عالجت ضعف يألديء؛ ورفاه يلحوظفسن كعا ل ؤثر تر يألديء؛ وي مقديم يلحويتب وتخحسط
يلقوة يلعا رت؛ ويلم وع في كاة يلعحل؛ ويلقسادة يلفعالت لرذفاظ تر يلقدرة يلم افسست لرح ظحاي وربذسمهاى

-10

ويشمحرت يلمذوالي في يلسساق يلديخري للبرنامج خةت فمرة يلمقسس  ،يبمديء ن تام  ،2014تر تغسسريي في وظائف يلحد ر
يلم فسقي للبرنامج في تا ي  2012و )2017و د ر شعبت يلحويرد يلبشر ت في يألتويم  2013و 2017و ،)2019حا مدى
إل تغسسريي في مولو اي البرنامج ومولو اي يلحويرد يلبشر تى
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وتوضح نظر ت يلمغسسر يلمي وضعها فر ا يلمقسس بالمشاور ع شعبت يلحويرد يلبشر ت يلشكل  )1كسف كاة ن يلحموقع مة تسه
ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن في تذقسا يألتديف يلم ظسحست للبرنامج تن طر ا يلمأثسر بشكل باشر تر يلمغسسريي في قدريي
و روك يلحوظفسنى وي م دي نظر ت يلمغسسر إل نحوذج ل ظر ت يلمغسسر با

 )3 ،COM-Bيلقي فمرض مة تغسسر روك يلفرد

ذدث نمسجت لمفاتل ثةثت ت اصر :يلقدريي – قدرة يلفرد يل فسست ويلجسد ت تر يالنخريط في مي نشاط ،بحا في ذلك ي مةك
يلحعرفت ويلحهاريي يلححروبت؛ ويلفرص – يلعوي ل يلمي تقع خارج سحرة يلفرد ويلمي تجعل روكا ا حك ا مو تذفزه؛ ويلذافز
– يلعحرساي يلعقرست يلمي ت شط وتوته يلسروك ،بحا في ذلك يلعحرساي يلحعمادة ويال مجاباي يلعاطفستى
الشكل  :1ل حة عامة عن نظر ة التغيير الستراتيجية شؤون ال املين ف البرنامج
تحسين الرفا سمجسب البرنامج بسرتت لذاالي يلحويرئ ،و مس بالكفاءة في توفسر مقص فائدة بأقل
يلمكالسف وبالفعالست في تذقسا يألتديف يلحو رت يألتل لمذدي يأل سن يلعام بشأة يلقضاء تر يلجوع

تشمحل يفمريضاي يلرفاه تر إ كانست
حصوت يلحسمفسد ن يلحسمهدفسن تر يلدت
يلقي قد ه البرنامج

الفوا د ال باشر ذقا البرنامج نويتجه يلم ظسحست نمسجت نشر تا رسن ذوي قدرة في يألدوير يلصذسذت
وفي يلوقت يلح ا ب و ؤدوة تحره بفعالست

تشمحل يفمريضاي يلفويئد يلحباشرة تر
يلمغسسريي في يلقدريي ذيي يلصرت
بال ويتج يلم ظسحست للبرنامج

تغيير السلو
• قر يلحد روة با محرير بأصذاب يألديء يلعالي و كافئونه بفرص ه ست؛
• قوم يلحوظفوة بمذد ث عارفه و هاريته لمربست يالحمساتاي يلحمحورة للبرنامج

تشمحل يفمريضاي تغسسر يلسروك تر
رور وقت كاف حم صبح تغسسر
يلسروك رذوظا

تغيير القدرات
• يلقدريي ،ثة ،كمسب يلحوظفوة ويلحد روة عرفت و مو هاريي تد دة؛
• يلمذفسز ،ثة حويفز ويضذت ل ديء يلعالي؛
• يلفرص ،ثة ،إتاحت وقت لرحوظفسن لةنخريط في يلمعر يلحه ي
ا
•
•
•

تشمحل يفمريضاي دى يلوصوت
وتغسسر يلقدريي تر ال د ت يلكافست
يلحات ويلحوظفوة ويلوقت لضحاة
يلوصوت إل كمرت حرتت ن
يلحوظفسن؛ وبري ج تعر ذيي صرت
بالفجويي يلرئسسست

نش ة النواتج
إطةق نظام تد د إلديرة يلمعر ؛
إطةق إطار بشأة ضعف يألديء؛
رفع سموى نظام تذسسن يألديء ويلكفاءة

)3
Mayne.
2016.
The
COM-B
Theory
of
Change
Model
https://www.academia.edu/29391991/The_COM-B_Theory_of_Change_Modelى

Johnى

ماح

تر

يلحوقع

يلمالي:

5
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وفي وقت يلحويفقت تر ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن ،كانت يلمكالسف يلمقد ر ت لم فسقتا تقدر ب ذو 3ى 17رسوة دوالر م ر كي
لرفمرة حم تام 2017ى وتحشسا ع يلمقد ر يألصري ،ت تخصسص 5ى 21رسوة دوالر م ر كي لم فسق يال مريتسجست ،تذت إشريف
شعبت يلحويرد يلبشر ت ،لرفمرة 2018-2013ى

النتا ج الر يسية
جود االستراتيجية
-13

تذدد ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن في البرنامج  )2017-2014رؤ ت شا رت ولك ها ال توضح كثسري ا يلقي سمحربه ت فسقتا ن
تانب مصذاب يلحصرذت يلديخرسسن ويلخارتسسن ويلحسؤولساي ذيي يلصرتى وكحا لوحظ في يلحريتعت يلديخرست لوظسفت يلحويرد
يلبشر ت في تام  ،2016فية يلع اصر يلرئسسست لة مريتسجست ،ثل يإلطار يلوظسفي وإنشاء قدريي يلمخحسط يلشا ل لرقوة يلعا رت،
ل ت عكس بانمظام في بُعد "يلعا رسن" لخحط يألديء يلس و ت لرحكاتب يلقحر ت ،حا ز د خاطر تدم يال مفادة ن ساتحاي
يلحكاتب يلقحر ت في يال مريتسجستى

-14

وتكست يال مريتسجست حار اي تالحست خمرفت تسدة فسحا معرا بيديرة يلحويرد يلبشر ت وقت وضعها ،ويلمي ال تزيت صالذت
حم يلسومى غسر منها ال تريتي إل حد كبسر يلح ظور يلج ساني وال تم اوت سائل يلم وع ويلشحوتى

-15

ويلحويضسع يلرئسسست يلمي تغحسها ي مريتسجساي فوضست يأل

يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن ويلسونسسف وشركت  KPMGيلذالست

بشأة إديرة يلحويرد يلبشر ت تي إل حد كبسر نفس يلحويضسع يلمي م ت اولها في إطار يلعوي ل يأل ا ست يألربع ال مريتسجست
شؤوة يلعا رسن في البرنامجى وتكحن يالخمةفاي في جات ت فسق يال مريتسجستى
-16

وكانت ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن مكسفت ع ساق يلفمرة 2017-2014ى وتر يلرغ

ن مة يلحسائل يأل ا ست يلمي تم اولها

في يال مريتسجست ال تزيت ذيي صرت ،فية خفَت بر قها ع رور يلوقت ومصبذت قد حت في ضوء يلمحوريي يألخسرة يلمي حدثت
في البرنامج ويأل يلحمذدة ،بحا في ذلك يتمحاد خحت تام  ،2030ووضع خحت ي مريتسجست تد دة للبرنامج لرفمرة 2021-2017
وز ادة يلمركسز تر ثقافت كاة يلعحل ورضا يلحوظفسنى

نتا ج االستراتيجية
-17

خرص يلمقسس إل مة ت فسق ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن ق تام  2014ت اوت تحسع يلعوي ل يأل ا ست لة مريتسجست ويلحبادريي
ذيي يلصرتى غسر مة يال مريتسجست ل تمضحن إطاري قائحا بقيته لر مائج ،ولكن ت رصدتا بدال ن ذلك ن خةت مربعت ن
ؤشريي يألديء يلرئسسست وتدة ؤشريي فرتست تغحي توينب خمارة ن يال مريتسجستى

-18

وبعد يلحويفقت تر ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن ،يتخقي وظسفت يلحويرد يلبشر ت في البرنامج دوري مكثر ي مريتسجستى وكاة إنشاء
وظسفت وظف موت لرحويرد يلبشر ت ن يلرتبت ف 5-في تحسع يلحكاتب يإلقرسحست إ جابسا ولك ه ت اقض ع يلرتب ومنويع يلعقود
يلحخمرفت لحوظفي يلحويرد يلبشر ت في يلحكاتب يلقحر ت للبرنامجى

ال امل ا ساس  :1ت ز ز عقلية ا داء
-19

مدي يلمغسسريي يلمي مُدخرت تر يألدويي ويلعحرساي ذيي يلصرت إل تذسسن يال مثات لحمحرباي يإلبةغ تن يألديء – ن
 81في يلحائت في تام  2012إل  97في يلحائت في تام  ،2017وتي ويحدة ن متر

عدالي يإلنجاز في ظو ت يأل يلحمذدة

– وتعز ز شفافست تص سفاي يلمقسس ى غسر مة ثقافت إديرة يألديء يلكري في البرنامج بدمي تمغسر في يلفمرة يألخسرة فقط ،و ا زيت
يلعد د ن يلحوظفسن ظروة إل إديرة يألديء تر منها تحرست "لحلء يل حاذج" ال بوصفها تزءي ن تحرست يلمحو ر يلحه ي
يلحسمحرى وال تم كافأة يلحشرفسن تر يلمركسز تر يلمحو ر يلحه ي وإديرة شؤوة يلعا رسنى
-20

و ق تام  ،2014تزز البرنامج إطاره ومدويته لرمعا ل ع ضعف يألديء تن طر ا توفسر جحوتاي مدويي لرحشرفسن
ويلحوظفسن و ن خةت إدخات "تذقا تزئسا" كفئت تص سف ريبعت ل ديء في نظام قساس يألديء تبر يإلنمرنت ،يلحعروف با
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نظام تذسسن يألديء ويلكفاءة )PACEى و ن يلحذمحل مة كوة ذلك قد ات في ز ادة نسبت يلحوظفسن يلق ن حصروي تر
تص سفاي ربست – غسر رض مو تذقا تزئسا – ن 4ى 0في يلحائت في تام  2012إل

1ى 2في يلحائت في تام 2017

و7ى 1في يلحائت في تام 2018ى
-21

وفي يلوقت نفسه ،تشسر يلحعرو اي يلمي ت تحعها خةت يلز اريي يلحسدينست إل مة يلعد د ن يلحشرفسن ا زيلوي ذاولوة تج ب
إتحاء تص سفاي ربست في نظام تذسسن يألديء ويلكفاءة ربست نمسجت جحوتت ن يلعوي ل ،بحا في ذلك يلجهد يإلديري يلححروب
ويلخوف ن يالنمقامى وقد مدى ذلك إل وتود مفرقت تعحل ع وظفسن ن مصذاب يألديء يلضعسف – وتو تذد تويتهه وكاالي
يأل يلحمذدة يألخرىى

-22

وفي ولسو/تحوز  ،2019مطرا د ر كمب يألخةقساي في البرنامج ي معريضا سمقة لثقافت كاة يلعحل في البرنامج ،مشار
إل مة إديرة يألديء "و سرت جري ن خةلها يلعد د ن يلحضا قاي" ،لكل ن يلحوظفسن ،يلق ن شعروة مة حساته يلحه ست "في
م دي قادة محمعوة بسرحت يتخاذ قريريي غسر وضوتست"،

)4

ويلحد ر ن يلق ن " خش بعضه تقد تص سف غسر رض

[لحوظف ا] خوفا ن يإلبةغ تن روك سيء كشكل ن مشكات يالنمقام ن تانب يلحوظفى

)5

ال امل ا ساس  :2تكو ن ال واهب ف البرنامج
-23

قام البرنامج ق تام  2014بمذسسن تحرساي يلمحور يلوظسفي وتعرها مكثر شفافست و ن يلسهل يلوصوت إلسهاى وشحرت يلمديبسر
ذيي يلصرت إنشاء مطر ه ست قائحت تر يلقدريي لحخمرف يلحساريي يلوظسفست وت قسح تحرست يلمرقست لرحوظفسن يلف سسن يلدولسسن
وبرنا ج يلحوظفسن يلف سسن يلحبمدئسنى

-24

و ع ذلك ،ال زيت يلمحور يلوظسفي صدري رئسسسا لإلحباط بسن وظفي البرنامجى وتشسر نمائج يال مقصاء يلعالحي آلريء
يلحوظفسن لعام  2018وبساناي قابةي يلمقسس إل مة غالبست وظفي البرنامج ال عمبروة منه مذكحوة في تحورت يلوظسفيى
و ن يلحذمحل مة ت شأ بعض حاالي يإلحباط ذيي يلصرت تن تصور مة يلمحور يلوظسفي ساوي يلمرقستى وال تم اوت ي مريتسجست
شؤوة يلعا رسن سألت ا إذي كاة حكن مو بغي ترقست كل وظف ،ويلذاتت إل يالتمريف بالحوظفسن يلق ن برغوي يلحسموى
يألتر يلحبسعي لمحورت يلوظسفي وتقد رت ودتحه ى

-25

وحسّن البرنامج بشكل كبسر فرص يلمعر لرحوظفسن ن خةت صمه تر يإلنمرنت نذن نمعر )WeLearnى وقد زيد تدد
يألنويع يلحخمرفت ن دوريي نذن نمعر يلمي مُكحرت ن  165في تام  2014إل  1 922في تام 2018؛ وزيد تدد يألفريد
سمخد ي صت نذن نمعر ن  3 936في تام  2014إل  11 173في تام  ،2017وكاة نذو ثرثي يلحسمخد سن ن يلحوظفسن
يلحعس سن ذرسا يلشكل )2ى

 )4البرنامجى  2019ى يال معريض يلخارتي لثقافت كاة يلعحل ويلح اخ يألخةقي في برنا ج يألغق ت يلعالحيى يلصفذت [ 30في يل سخت يإلنكرسز ت]ى و ماح تر يلحوقع
يلماليhttps://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108824/download/ :ى
 )5يلحرتع نفسهى
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الشكل  :2نسبة إك ال الدورات حسب فئات ال ستخدمين للفتر  2018-2014مجت ة

يلحصدر :بساناي تن إكحات دوريي صت نذن نمعر  )2018-2014يلحقد ت ن شعبت يلحويرد يلبشر تى

-26

و ق تام  ،2014محرز البرنامج بعض يلمقدم في تعز ز ت وع قوته يلعا رت ،وإة كاة ذلك بدرتاي مفاوتت حسب سموى
يألقد ستى ففي تام  ،2018شكرت يل ساء  35في يلحائت ن إتحالي يلقوة يلعا رت في البرنامج – وتي ز ادة صغسرة ن
 32في يلحائت في تام 2014ى وبالحقارنت ،شكرت يل ساء  47في يلحائت ن يلقوة يلعا رت يلعالحست لرسونسسف في تام ،2017
و 39في يلحائت ن وظفي فوضست يأل

يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن و 55في يلحائت ن وظفي يلهسئاي يلمابعت لرحفوضستى

و خمرف يلمكافؤ بسن يلج سسن في البرنامج حسب يلحوقع يلجغريفي – تادة ا تكوة نسب يلحوظفاي مقل في حاالي يلحويرئ –
وحسب فئت يلحوظفسن ورتبه ى وفي يلحسمو اي يلعرسا ف 3-و ا فوق) ل صل البرنامج حم يآلة إل

سموى يلمكافؤ بسن

يلج سسنى
-27

و ق تام  ،2014حسّن البرنامج ت اصر تخحسحه يال مريتسجي لرقوة يلعا رت ،ولك ه ل بدم إال ؤخري في وضع نهج محا ك
لرمذد اي ذيي يلصرتى و بدو مة سا ت يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت قد متحت تدوت يألتحات تقي "دفعت" كبسرة ،وال سحا ن
خةت ي معريضاي يلحويء ت يلم ظسحست يلح مظحت يلح فقة في ساق ت فسق يلخحط يال مريتسجست يلقحر تى ورمي يلحكاتب يلقحر ت
يلمي تحت ز ارتها إلتريء تقي يلمقسس ويلمي خضعت ال معريضاي ت ظسحست ،بحا في ذلك ترك يلخاصت ببوروندي وتشاد
ونسكاريغوي ويلس غات ويلسودية ،مة يال معريضاي تعد ن يلحذركاي يلرئسسست لرمغسسر يإل جابي في تخحسط يلقوة يلعا رت ل شر
يلخحط يال مريتسجست يلقحر تى

-28

ومتد البرنامج مدويي تد دة وويتدة ال مقديم يلحويتب بفعالست وكفاءة ،وال سحا جحوتت يلحويتب يلدولست يلحسمقبرستى ول بسن
البرنامج بوضوح كسف عمزم تعز ز يلمحور يلحه ي لرحوظفسن يلذالسسن قابل يتمقيب ويتب خارتست تد دةى
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ال امل ا ساس  :3تحو ل وجهة التركيز
-29

سمفسد مصذاب تقود يلخد ت يلحعس وة ذرسا ن يلحويرد يلحقد ت تر

صت نذن نمعر  ،وكانت نسبت  79في يلحائت حن مكحروي

يلدورة يلمدر بست ن بس ه ى وتةوة تر ذلك ،فية جحوتت يلحويتب يلدولست يلحسمقبرست يلجد دة لد ها يلقدرة تر تسسسر ينمقات
يلحوظفسن يلوط سسن إل يلوظائف يلدولست ،تر يلرغ ن منه ثبت مة محرباي إتقاة يلرغت يإلنكرسز ت تشكل تائقا م ام بعضه ى
-30

غسر مة البرنامج حقا نجاحا ذدودي فقط بحوتب تقي يلعا ل يأل ا ي ن حسث إبريم "تقود ةئحت لرغرض" لرحوظفسن
يلوط سسن ،وتر نحاق مو ع ،لجحسع يلحوظفسن يلحعس سن ذرساى و عد ي مخديم البرنامج تر نحاق وي ع لرعقود يلقصسرة يألتل
لحعظ قوته يلعا رت – وتر

دى فمريي ز ست طو رت – سألت تمحرب يتمحا ا سمدي ا بسرتتى وفي حسن ويته البرنامج

تذد اي في إ كانست يلم بؤ بمحو ره ،فقد مثبمت ظحاي إنسانست مخرى حولت طوتسا ،ثل فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن،
منه ن يلححكن إلغاء تقود يلخد ت تحا ا ،وبالمالي تقد ترتسباي تعاقد ت مكثر تدال لرحوظفسنى وخرص تقر ر ثقافت كاة يلعحل
لعام  2019إل مة  40في يلحائت ن يلحجسبسن ذكروي مة يلز ةء في البرنامج " ن يلحذمحل مو ن يلحذمحل إل حد ا" مة
عا روي يآلخر ن بحر قت غسر تادلت تر م اس نوع تقودت ى

)6

الشكل  :3القو ال املة ف البرنامج حسب نوع ال قود ف الفتر 2018-2014

يلحصدر :جحوتت بساناي يلحوظفسن  )2018-2014قد ت ن يلحويرد يلبشر تى

-31

وت اك مدلت قو ت تر مة البرنامج ركز مكثر تر رفاه يلحوظفسن و سمثحر فسه مكثر ،و معرا ذلك بحكوة "إ جاد كاة تحل
ديت وصذي" ن يلعا ل يأل ا ي 3ى وفي حسن ال تزيت ت اك جاالي لرمذسسن ،فية يلرفاه تو يلحوضوع يلوحسد يلقي مترب
بشأنه مصذاب يلحصرذت يلق ن ت يلمشاور عه تن آريء إ جابستى وتشحل يأل ثرت يإل جابست تسسسر يلوصوت إل يلصاالي يلر اضست
ويألنشحت يلبدنست يألخرى؛ وتذسسن م اكن إقا ت يلحوظفسن ويلب ست يلمذمست لرحكاتب؛ وت ظس ححةي يلمحعس ويلفذوص يلحبست
يألخرى في يلحكمب؛ وإتاحت إ كانست يلذصوت تر يلحشورة؛ وت ظس خمرف يألنشحت يالتمحاتست ومنشحت ب اء يألفرقتى

-32

وتر يلرغ ن ترك يلجهود ،ال تزيت ت اك تهد ديي سمحرة تويته تذقسا رفاه يلحوظفسن ،وال سحا لرحوظفسن يلوط سسنى و شحل
ذلك تدم إ كانست حصوت يلعد د ن يلحوظفسن في يلحكاتب يلفرتست يل ائست تر يلخد اي يلحبست تر يلرغ ن تحمعه بمغحست

 )6يلحرتع نفسهى يلصفذت [ 18في يل سخت يإلنكرسز ت]ى
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طبست؛ ومنه في حسن منه ذا لرحوظفسن يلدولسسن يلق ن عحروة في ويقع تمس بالحشقت يلذصوت بشكل مظ تر قسط ن
يلريحت ووقت لة مجحام بأتر ،فية تقي ال حبا تر يلحوظفسن يلوط سسن ،تر يلرغ ن مة يلعد د ه ال أتوة ن يلح اطا
يلمي عحروة فسها؛ وفي بعض يلبردية ،ال ذا ألصذاب يتفاقاي يلخد ت يلخاصت وتقود يلخد ت يلق ن تقل دة تقودت تن تام
يلذصوت تر قروض صرفست ،بحا في ذلك يلقروض يلعقار ت ،حم لو كانت لد ه تقود ممالست لس ويي دة كل ها تام
ويحدى
-33

ومشسر إل

ز د ن يلمذد اي يلمي تويته إ جاد كاة تحل ديت وصذي في نمائج يال مقصاء يلعالحي آلريء يلحوظفسن لعام

 ،2018ويلمي مظهري مة  40في يلحائت فقط ن يإلناث و 53في يلحائت ن يلقكور ن يلحجسبسن رموي مة البرنامج سذحسه إذي
تذدثوي تن خالفاي تعرضوي لها مو الحظوتا ،ومة  53في يلحائت فقط ن يل ساء و 68في يلحائت ن يلرتات عمقدوة مة وظفي
البرنامج تر تحسع يلحسمو اي خضعوة لرحساءلت تن يلسروك غسر يألخةقي و وء يلسروكى وتشسر نمائج ي مقصاء ثقافت م اكن
يلعحل في البرنامج لعام 2019

)7

إل مة البرنامج ل محكن حم يآلة ن ع حاالي إ اءة ي معحات يلسرحت ،وغسرتا ن

مشكات يإل اءيي ويلحضا قاي ،بحا في ذلك يلمذرش يلج سيى
ال امل ا ساس  :4تجهيز القاد ذوي التأثير الرفيع
-34

في إطار بادرة "حشد كبار يلقادة" ،تهدف ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن إل تعز ز يلمزيم قادة البرنامج بموتسه يلمغسسر تن طر ا
إ جاد فه شمرك لة مريتسجست وتذد د مدوير يلقادة في توصسل وت فسق يلبري ج في إطار يال مريتسجست ،ضحن م ور مخرىى وقد
تذقا ذلك بدرتاي مفاوتت ،وإل حد كبسر حسب يلمزيم فريدى يلقادة بيديرة شؤوة يلعا رسنى

-35

و ق تام  ،2014ي مثحر البرنامج في قدريي يلقسادة ويإلديرة لدى يألفريد ن خةت بري ج تدر ب خصصتى غسر منه ن
يلصعب تذد د ا إذي كانت قد اتحت في يلمغسسريي في حار اي يلقسادة ويإلديرة في البرنامجى

-36

و ن متل ت اوت سألت تخحسط يلمعاقب بشكل مكثر هجست وشفافست ،وضع البرنامج ساري قساد ا لحوظفي يلفئمسن ف 4-وف5-
لمذد د يلعا رسن يلق ن لد ه يلقدرة تر يالنمقات إل وظائف ن يلفئمسن ف 5-و د1-ى وتمضحن تحرست يال معريض يلديخرست
يلحسمحرة لحدة تا سن ثةث ريحل ويلمدر ب في ركز لرمحور يلوظسفي تذت إديرة خارتستى و ن يلسابا ألوينه عرفت كسف
مؤثر تقه يلعحرست تر مديء قادة البرنامج يلحسمقبرسسنى

-37

وال شسر نحوذج يلقدريي يلم ظسحست يأل ا ست " ،"4Psيلقي ذدد توقعاي قادة البرنامج بشأة "يلغرض ،ويلعا رسن ،ويلشريكت،
ويألديء" و شكل م اس بري ج يلمدر ب يلذالست ،إشارة صر ذت إل يلحساوية بسن يلج سسن ،تر يلرغ

ن منه قكر ب اء ثقافت

شا رت لرجحسع باتمبارتا ن يلقدريي يلحرغوبت يلحمعرقت بالعا رسنى و ن غسر يلويضح إل مي دى جري ي مكشاف يلحساوية
بسن يلج سسن في بري ج يلمدر ب يلحخمرفت يلحماحت حالسا في البرنامج ،بخةف يلجهود يلحبقولت لضحاة يلحشاركت يلحمساو ت
لرحوظفسن ويلحوظفاي مو في حالت "برنا ج ت حست يلقدريي يلقساد ت ويلحساريي يلحه ست لرحرمة"  )8 )INSPIREال مهديف يل ساء
فقطى
-38

وتشحل يلفجويي يألخرى يلحمعرقت "بمجهسز يلقادة ذوي يلمأثسر يلرفسع" تدم وتود إطار شا ل لحساءلت يلحشرفسن تر مديئه فسحا
معرا بيديرة شؤوة يلعا رسن؛ وتدم وتود تعقسباي " ن م فل إل متر " لرحشرفسن ن خةت يال معريضاي يلح مظحت يلجزئست
مو يلشا رت؛ ومة نحوذج يلقدريي  4Psغسر عروف مو سمخدم تر نحاق وي عى

ال وامل ال فسر للنتا ج ال حققة
-39

ت ُشكل يالتجاتاي يلعالحست وتهاي يل ظر بشأة ا تُحثل إديرة تمس بالفعالست ويلكفاءة و ا بت مخةقسا لرعا رسن ديخل يأل يلحمذدة
ويلح ظحاي يلكبسرة يألخرىى ومثري يلسساقاي يلعالحست ويإلقرسحست ويلقحر ت يلحمحورة

 )7يلحرتع نفسهى يلصفذت [ 14في يل سخت يإلنكرسز ت]ى
)8

)INSPIRE – a Women’s Leadership and Career Development Programmeى

ثل ي مذديث خحت تام  2030وإطار
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يلعحل بشأة يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت في ظل يألز اي يلححمدة) ،تأثسري إ جابسا و ربسا تر يلمقدم يلحذرز نذو تذقسا يل مائج
يلحموخاة لة مريتسجست ،بحا في ذلك تن طر ا يلمسبب في يرتفاتاي وينخفاضاي فاتئت في محرباي يلقوة يلعا رت في البرنامج
وتن طر ا يلمأثسر تر قدرة يلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب يلقحر ت تر

لء يلشويغر يلذالست بحوظفسن إقرسحسسن مو وط سسن

ؤترسنى
-40

وفي بعض يلبردية ،حكن لرذويتز يالتمحاتست مو يلثقافست يلحمعرقت بالحساوية بسن يلج سسن مة تجعل ن يلصعب تر يل ساء ،وال
سحا يلحوظفاي يلوط ساي ،يلعحل في ريكز يلعحل يلبعسدةى ولمخفسف ترك يلمذد اي ،يشمحرت ي مريتسجساي البرنامج ال مقديم
يلحويتب تر تصحس بري ج تدر ب ديخري ت ا ب يل ساءى

-41

وتر يلرغ ن يلمزيم بعض كبار يلقادة بمعز ز حار اي إديرة شؤوة يلعا رسن في البرنامج ،ويلحويرد يلحخصصت لرقسام بقلك،
فقد مدى تدم تذد د مدوير و سؤولساي وخحط تحل ويضذت لوحديي البرنامج بخةف شعبت يلحويرد يلبشر ت ،وتدم وتود خحت
ت فسق فصرت وإطار ل مائج يال مريتسجست وإطار يلحساءلت لرحشرفسن ،إل إتاقت تفعسرها بشكل كا لى

-42

ومشسر إل نحوذج يلمحو ل يلحوتي للبرنامج وتدم يلقدرة تر يلم بؤ تر يألتل يلحو ل بالحويرد كأ باب تفسر ي محرير يتمحاد
البرنامج تر طريئا يلعقود يلقصسرة يألتلى غسر مة يلح ظحاي يلححاثرت نجذت في تقسسد يال مخديم يلحو ل يألتل التفاقاي
يلخد ت يلخاصتى و ن يلحموقع مة تمسح سزينساي يلذويفظ يلقحر ت ز ادة يلوضوح يلحالي وإ كانست يلم بؤ ويلحرونت ،حا حهد
يلحر ا لمعز ز تخحسط يلقوة يلعا رت وتقرسل يالتمحاد تر يلعقود يلقصسرة يألتلى

-43

وقد دتحت يلثقافت يلم ظسحست يلحمحورة للبرنامج ت فسق يال مريتسجست وفرضت تذد اي م ضاى فه اك تة اي تفسد بز ادة يلوتي
ويلقبوت بأتحست رفاه يلحوظفسن ل ديء يلم ظسحيى وفي يلوقت نفسه ،كانت يلثقافت يلديخرست للبرنامج تعحي قسحت متر ل ديء يلحمعرا
بالبري ج "نذن نذقا نمائج") قارنت بالشويغل يلحمعرقت بالحوظفسنى و شسر تقر ر ثقافت كاة يلعحل في البرنامج لعام 2019
عرض وظفي البرنامج لرحخاطرى
إل مة إتحاء قسحت ل ديء وتدم دري ت كسفست تذقسا يل مائج ز د ن يحمحات وء يلسروك و ُ ّ
سن في تدم يلحساوية بسن يلحوظفسن يلحذرسسن ويلدولسسنى
و خرص يلمقر ر كقلك إل مة يلحوظفسن رغبوة في رؤ ت تذ ّ

االستنتاجات
-44

كانت ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن في البرنامج  )2017-2014ذيي نوتست تسدة وقت إتديدتا ،حسث إنها حددي رؤ ت ويضذت
كانت ذيي صرت بأولو اي يلخحت يال مريتسجست للبرنامج يلسار ت في ذلك يلوقت ،وكانت تحرعست وتمسا ع سا اي البرنامج
يألخرى ويلححار اي يلجسدة في جات إديرة شؤوة يلعا رسنى وتحثرت نقاط ضعف يال مريتسجست في تدم وتود توقعاي شا رت
وويضذت بشأة ا سكوة ترسه شكل "يل جاح" ونوع ن تدم يلحريتاة لرح ظور يلج ساني ويلم وعى

-45

وكاة ت فسق ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن دفوتا إل حد كبسر بشعبت يلحويرد يلبشر ت ،و ق تام  ،2015بشعبت رفاه يلحوظفسن
يلح شأة حد ثاى ومُحرز تقدم فسحا معرا بالعوي ل يأل ا ست يألربعت لة مريتسجستى و ع ذلك ،مترب يلحوظفوة يلق ن ت يلمشاور
عه تر تحسع يلحسمو اي تن رمي فاده مة ت اك ت اصر هحت ن إديرة يلحويرد يلبشر ت في البرنامج ل تصل حم يآلة
إل يلحسموى يلجسد يلقي بغي مة تكوة ترسه ،وال سحا فسحا معرا بشفافست تحرساي يلمعسسن ويلمرقست وموته تدم يلحساوية يلفعرست
ويلحرذوظت ن تانب وظفي البرنامج يلقي ؤدوة وظائف حاثرت ولكن بحوتب منويع تقود خمرفت بشروط و زي ا خمرفتى

-46

ومظهر ر

خريئط يإلنجازيي يلمي تذققت ق تام  2014قابل نظر ت يلمغسسر مكبر دلسل تر يلمقدم فسحا معرا بمعز ز يلقدريي

ولكن بدرتت مقل فسحا معرا بمعز ز يلذويفز ويلفرصى ول كن ت اك وى تدد قرسل ن يأل ثرت يلح عزلت تر يلمغسسر في يلسروك
يلحذمحل مة كوة كبسريى وال عمبر ذلك ؤشري تر ضعف مديء يال مريتسجست ،نظري ألة تغسسر يلسروك حسل إل يلمحور ببطءى
و ع ذلك ،لفمت تحرست ر

يلخريئط يالنمباه إل متحست ت اوت إصةح يلحويرد يلبشر ت كعحرست لمغسسر يلثقافت تذماج إل يإلديرة

بقوةى
-47

وتدت يلثقافت يلم ظسحست يلحمحورة للبرنامج ت فسق يال مريتسجست وتفرض تذد اي م ا هى و رفت تقر ر ثقافت م اكن يلعحل في
البرنامج لعام  2019يالنمباه إل يلقادة يلق ن فشروي في مة كونوي نحاذج لرسروك يألخةقي و ساءلت يلحوظفسن تر

وء يلسروك
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ويلمركسز تر يألديء ع تدم يالتمحام بشكل كبسر تر كسفست تذقسقه ،وتي ن يلخصائص يلمي ت ُعرض يلح ظحاي لحخاطر وء
يلسروك ويلمي ُ ظر إلسها تر منها "تزء ن يلثقافت في البرنامج"ى
-48

)9

وتر يل ذو يلحقكور في تقر ر شبكت تقسس مديء يلح ظحاي يلحمعددة يألطريف  )MOPANتن البرنامج لرفمرة ،2018-2017
فية مديء البرنامج تسدى غسر منه إذي مريد البرنامج مة ويكب يإلصةح يلجاري في يأل

يلحمذدة ،ترسه تبد د يلشويغل يلحمعرقت

بالسروك يلحسيء وتدم يلحساوية بسن خمرف جحوتاي وظفي البرنامج ويلمي مثسري في يال مقصاء يلعالحي آلريء يلحوظفسن
وتقر ر ثقافت كاة يلعحل ؤخري؛ وتعز ز يلحساءلت تن يإلديرة يلجسدة لرعا رسن بخةف شعبت يلحويرد يلبشر ت؛ وت اوت يلحويضسع
يلمي ل م ت اولها مو يلمي ت ت اولها بشكل تا شي فقط في ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن ،ثل يلحساوية بسن يلج سسن ،وت وع يلقوة
يلعا رت ،ويلمذد اي يلحسمحرة لقدرة البرنامج يالحمساطست؛ وضحاة مة تربي مولو اي إديرة شؤوة يلعا رسن يلحرب تر يلحهاريي
ويلكفاءيي يلحم وتتى
-49

وال توفر ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن ،بصسغمها يلذالست ،توتسها كافسا لمحكسن البرنامج ن يلمصدي لجحسع تذد اي إديرة يلحويرد
يلبشر ت يلمي ويتههاى وت اك حاتت رذت إل مة جمقب البرنامج هاريي مفضل قوة تا رت حك ت و سمفسد ها بفعالست و حورتا
با محرير ومة قوم بقلك بحرق تعكس يلمزيم ظو ت يأل

يلحمذدة بذقوق يإلنساة ويلحساوية بسن يلج سسن ويلم وع ويلشحوت

وتمبع نحوذتهاى

الدروس
-50

حدد يلمقسس تددي ن يلدروس ،بحا في ذلك يلذاتت إل دفع يلمغسسر يلم ظسحي بمقد ر كا ل لوتهاي نظر وتجارب تحسع وظفي
البرنامج؛ ومتحست تعز ز يلمويصل ويلشفافست فسحا معرا بعحرساي يلمعسسن ويلمرقست؛ ومتحست يالتمريف بأة تحسع يلحوظفسن
سمذقوة يلرضا ويلمحور يلحه سسن ،بغض يل ظر تحا إذي كانت مم ترقسمه مم الى

التوصيات
-51

يلموصساي يلست يلمالست سمحدة ن نمائج وي م ماتاي يلمقسس ى وتي تهدف إل يلب اء تر يلمغسسريي يإل جابست يلمي حدثت في
إطار ي مريتسجست شؤوة يلعا رسن وتو سعها وتعحسقها ،و بغي وضعها في يالتمبار ت د ت فسق يإلتريءيي ذيي يألولو ت يلمي
حددتا يلفر ا يلعا ل يلحشمرك بسن يلحجرس يلم فسقي وإديرة يلبرنا ج يلحع ي بالحضا قاي ،ويلمذرش يلج سي ،وإ اءة ي معحات
يلسرحت ،ويلمحسسزى

)9

)10

يال معريض يلخارتي لثقافت كاة يلعحل ويلح اخ يألخةقي في برنا ج يألغق ت يلعالحيى يلصفذت [ 14في يل سخت يإلنكرسز ت]ى ماح تر :

 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108824/download/.ى
 )10ينظر تقر ر يلفر ا يلعا ل يلويرد في يلوثسقت WFP/EB.2/2019/9-Aى
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ا ولو ة/ال سؤولية/ال وعد النها

التوصية
التوصية  :1نبغ أن ضع البرنامج سياسة جد د  ،تركز على "ال املين" ،وتحدد رؤ ته
بشأن قوته ال املة ف ال ستقبل والقيم ا ساسية الت نبغ أن تشكل ثقافة مكان ال ل
فيه.

م)

بغي مة تسم د يلسسا ت إل يلمغسسريي يإل جابست يلقائحت بالفعل ،ولكن ع يال مفاضت
بشأة يلحويضسع يلمي ل م ت اولها بشكل كاف في يال مريتسجست يلذالست ،بحا في ذلك
تر بسل يلحثات ال يلذصر:
•

ثقافت كاة يلعحل ،وال سحا فسحا خص يلحضا قاي ويلمذرش يلج سي وإ اءة
ي معحات يلسرحت؛

•

يلحساوية بسن يلج سسن ،ويلم وع ،ويلشحوت؛

•

تخحسط يلقوة يلعا رت ،بحا في ذلك فسحا معرا بمذقسا يلمويزة بسن يلذاتت إل قوة
تا رت ر عت يلمصرف و رنت ع يحمريم يلغرض ن منويع يلعقود يلحخمرفت
ينظر م ضا يلموصست )5؛

•

إديرة يألديءى

ب)

ا ولو ة :تالست
ال سؤولية:
ساتد يلحد ر يلم فسقي إلديرة تسسسر يلحويرد،
بالمعاوة ع د ر شعبت يلحويرد يلبشر ت ،بمأ سد
ن فر ا يلقسادة وبالمشاور ع يلوحديي يلوظسفست
في يلحقر ويلحكاتب يإلقرسحست و جحوتت حثرت ن
يلحكاتب يلقحر تى
ال وعد النها  :فبري ر/شباط 2021

بغي مة تمضحن يلسسا ت نظر ت تغسسر وخحت يلم فسق بمكالسفها وخحت يل شرى

ج) بغي مة تذدد يلسسا ت بوضوح موته يلحساءلت لحخمرف يلوحديي ويلشُعب ويلحكاتب
يإلقرسحست ويلحكاتب يلقحر تى

د)

بغي إنشاء تسكل حوكحت ويضح لإلشريف تر

رحرت يلمحو رى

التوصية  :2نبغ أن نف البرنامج سياسة جد د بشأن ال املين من
التغيير التنظي .

م)

ل ع لية إدار

بغي مة تعقد شعبت يلحويرد يلبشر ت ويلحكاتب يلوظسفست ويلحكاتب يإلقرسحست ،ب اء
تر شاوريي ع يلحكاتب يلقحر ت ،دوريي تحل و ت شمركت لمقسس يلمقدم
يلحذرز في يلم فسق ويلمذد اي يلمي تويتهه ،تر م اس جحوتت ويضذت ن
يلحؤشرييى

ب) بغي مة توفر شعبت يلحويرد يلبشر ت ويلحكاتب يلوظسفست ويإلقرسحست تذد ثاي و ت
تن يلمقدم تر سموى البرنامج ككل لفر ا قسادته و وظفسه تر تحسع يلحسمو ايى

ا ولو ة :تالست
ال سؤولية:
ساتد يلحد ر يلم فسقي إلديرة تسسسر يلحويرد،
بالمعاوة ع شعبت يلحويرد يلبشر ت ويلوحديي
يلوظسفست في يلحقر ويلحكاتب يإلقرسحستى
ال وعد النها  :فبري ر/شباط 2023

بغي مة تُدرج تحسع يلحكاتب يلوظسفست يألنشحت ويألتديف ويلحريحل يلرئسسست في
ج)
ي مريتسجساي كل هاى
التوصية  :3نبغ أن ست رض البرنامج استراتيجيته الوظيفية بشأن ال وارد البشر ة
ل واصلة إضفاء ال ابع ال هن على وظيفة ال وارد البشر ة على ج يع ال ستو ات وج يع
ل فيها.
ال واقع الت

م)

بغي مة توضح ي مريتسجست قذت لرحويرد يلبشر ت كسف مدت شعبت يلحويرد
يلبشر ت ت فسق سا ت يلعا رسن يلجد دة في يلحقر وتر يلحسمو سن يإلقرسحي ويلقحريى

ب) بغي مة تمضحن يال مريتسجست خحت بمكالسفها لمعز ز قدريي يلحويرد يلبشر ت
يلحسدينست للبرنامج تدر جسا بهدف ضحاة إ كانست حصوت كل كمب قحري بسهولت
تر وظف ع ي بالحويرد يلبشر ت خةت هرت قصسرة:
• بغي مة ويصل شركاء يألتحات يإلقرسحسوة في جات يلحويرد يلبشر ت تذحل
يلحسؤولست تن ضحاة توفر خد اي يلحويرد يلبشر ت يلمي حكن يال مفادة
ها؛
• كجزء ن تحرست إتديد يال مريتسجست ،بغي مة تجري شعبت يلحويرد يلبشر ت
ي معريضا لمدفا يلعحل ن متل تبسسط تحرساي يلحويرد يلبشر ت ذيي
يألولو تى
ج) بغي مة توضح يال مريتسجست كسف مويصل وظسفت يلحويرد يلبشر ت تعز ز قدريي
يلحوظفسن يلحع سسن بالحويرد يلبشر ت في يلحسدية فسحا معرا بحا ري:
•

يلقدريي يلحعرفت ويلحهاريي)؛

•

يلذويفز وطرق يلمفكسر وص ع يلقرير ،تر بسل يلحثات فسحا معرا
بمعز ز يلفه لدى وظفي شعبت يلحويرد يلبشر ت وغسرت ن يلحوظفسن
يلحع سسن بالحويرد يلبشر ت كشر ك في يألتحات؛

ا ولو ة :مو حت
ال سؤولية :د ر شعبت يلحويرد يلبشر ت،
بالمشاور ع يلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب يلقحر ت
ويلوحديي يلوظسفست وفر ا يلقسادةى
ال وعد النها  :فبري ر/شباط 2021
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ا ولو ة/ال سؤولية/ال وعد النها

التوصية
•

بسل يلحثات فسحا معرا بضحاة إتريء تذد ثاي
يلفرص ،تر
لرمك ولوتساي ووتود نظ ومدويي ؤتحت لمخفسف متباء يلعحل يلحمعرقت
بحهام يلحعا ةي ثل إدخاالي كشوف يلحرتباي ،وبالمالي تذر ر
وظفي يلحويرد يلبشر ت لرمركسز تر يلحسائل يألكثر ي مريتسجستى

التوصية  :4نبغ أن تضع ش بة ال وارد البشر ة إطار مساءلة لل د ر ن لتحقيق الت يز
ف إدار شؤون ال املين وتقد ه إلى فر ق القياد لل صادقة عليه.
بغي تر يإلطار مة:

م)

• جري تذد ثا لرموقعاي و ذدد يلححار اي يلجسدة في جات إديرة شؤوة
يلعا رسن ،وكسف عبروة تن منفسه في خمرف يلحسمو اي يلوظسفست وكسف
رتبحوة بحفهوم يلقسادة؛

ا ولو ة :تالست
ال سؤولية :د ر شعبت يلحويرد يلبشر ت،
بالمشاور ع فر ا يلقسادة ويلحكاتب يإلقرسحست
ويلحكاتب يلقحر تى
ال وعد النها  :مغسحس/آب 2021

• شحل ت اصر ت ظسحست تمعرا بيديرة يألديء لضحاة منها تذحي بشكل كاف حقوق
يلحشرفسن ويلمابعسن ،وال سحا فسحا معرا بضعف يألديء؛
• ضحن مة ت عكس سؤولساي إديرة شؤوة يلعا رسن في توصسفاي يلوظائف
و ؤشريي يألديء يلرئسسست وتقسسحاي يألديء لجحسع يلحشرفسن؛
• سمذدث آلست لمو سع يلمعقسباي يلحمعرقت باألديء ،ثل يال معريضاي يلشا رت
يلح مظحت ،لجحسع يلحشرفسن ن متل يلحساتحت في ثقافت ت ظسحست ت حوي تر
تقد وترقي تعقسباي ب اءةى
ب) بغي دت يلحشرفسن في تهودت يلري ست إل تذسسن هاريته في جات إديرة شؤوة
يلعا رسن با محرير ن خةت تديبسر مكا رت ،بحا في ذلك:
•

نشر بري ج يإلديرة يلذالست ويلحقررة ومنشحت يلحمابعت ذيي يلصرت؛

•

ي مكشاف ا إذي كاة حكن إقا ت صرت بسن يلحد ر ن يلقحر سن ونويب يلحد ر ن
يلقحر سن ويلحد ر ن يإلقرسحسسن ونويب يلحد ر ن يإلقرسحسسن يلحعس سن حد ثا وبسن
يألفريد يلحمقاتد ن حد ثا يلق ن شغروي نفس اصبه في يلحاضي ومظهروي ديئحا
هاريي حمازة في إديرة شؤوة يلعا رسن لرعحل كحوتهسن له ؛

•

تكرسف يلحكاتب يإلقرسحست با مكشاف مفضل يلسبل لمسسسر إ كانست يلذصوت تر
يلمدر ب ويألنويع يألخرى ن خد اي يلدت يلحه ي لرحوظفسن يآلخر ن يلق ن
شغروة اصب إشريفست في اطقه  ،وتبادت يألفكار ذيي يلصرت ع بعضه
يلبعض وضحاة يلحمابعت؛

•

تكرسف شعبت يلحويرد يلبشر ت بينشاء كمب ساتدة لرحشرف في يلحقر كوة
ماحا لجحسع يلحوظفسن ذوي يلحسؤولساي يإلشريفست مو سؤولساي تن إديرة
شؤوة يلعا رسن؛

•

تكرسف شعبت يلحويرد يلبشر ت ،بحدخةي ن يلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب
يلقحر ت ،بمجحسع وتذد ث جحوتت مدويي ن يلمديبسر يلبسسحت ويلفعالت ن
حسث يلمكالسف لةتمريف باألديء يلجسد ل فريد ويألفرقت و كافأته ترسه؛

•

إتاحت يلوقت يلةزم إلديرة شؤوة يلعا رسن ت د تذد د متباء تحل يلحشرفسنى

التوصية  :5نبغ أن جري البرنامج است راضا شام ل را ق ال قود الحالية واستخدامها.
م)

ب)

بغي تر شعبت يلحويرد يلبشر ت ،بدت ن فر ا يلقسادة وبالمعاوة ع يلحكاتب
يإلقرسحست ويلحكاتب يلقحر ت ويلوحديي يلوظسفست بالحقر ،مة تضفي يلحابع يلحؤ سي
تر تحرست دتحها يلحقر لمخحسط يلقوة يلعا رت بشكل مظ تر تحسع سمو اي
البرنامج بحا مجاوز يلحدة يلحقررة حالسا في شروع يلحويء ت يلم ظسحست:
•

بغي مة تشمحل يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت تر تذرسةي وخحط إلزي ست
لرقوة يلعا رت ،وال سحا بشأة يلموز ع يلحقمرح لرعقود يلقصسرة يألتل ويلحذددة
يلحدة؛

•

بغي مة تشارك شعبت يلحويرد يلبشر ت ب شاط في تحرست ي معريض يلبري ج،
ومة تسمعرض تحسع شروتاي يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت ن ظور
يلحويرد يلبشر ت ،بحا في ذلك تر يلحسموى يإلقرسحيى

بغي مة ويصل البرنامج يلمشاور بانمظام ع يلح ظحاي يألخرى ،بحا في ذلك
بسل يلحثات ال يلذصر وكاالي يأل يلحمذدة يألخرى وشركاي يلقحاع
تر
يلخاص ،ومة مبادت يلححار اي يلجسدة بشأة يلذد ن ي مخديم يلعقود يلقصسرة

ا ولو ة :تالست
ال سؤولية :ساتد يلحد ر يلم فسقي إلديرة تسسسر
يلحويرد ،بدت ن شعبت يلحويرد يلبشر ت
وبالمعاوة ع يلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب
يلقحر ت ويلوحديي يلوظسفست في يلحقر.
ال وعد النها  :فبري ر/شباط 2021
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ا ولو ة/ال سؤولية/ال وعد النها

التوصية
يألتل ع ضحاة يلحرونت يلم ظسحست؛
بغي مة شر فر ا يلقسادة توقعاي ويضذت حوت يلمخفسض يلمدر جي في ي مخديم
ج)
يلعقود يلقصسرة يألتل تر يلحدى يلحو لى
التوصية  :6نبغ أن تواصل ش بة ال وارد البشر ة ت ز ز نهجها بشأن تبادل ال لومات
ذات الصلة مع موظف البرنامج بشكل استباق .
م)

بغي مة مويصل وظفو يلحويرد يلبشر ت في يلحقر وفي يلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب
يلقحر ت بشكل مظ ومة قد وي دوريي إتة ست مظحت تن طريئا يلعقود ويلحزي ا
لحخمرف جحوتاي يلحوظفسنى

ب) بغي مة تسمعرض شعبت يلحويرد يلبشر ت ،بالمعاوة ع يلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب
يلقحر ت ،يلعحرساي يلذالست لمبادت يلحعرو اي يلحمعرقت بفرص ت حست يلقدريي يلذالست مو
يلقاد ت وتعز زتا حسب يالقمضاء ويلحمعرقت بالحعا سر يلحسمخد ت لمذد د يلعا رسن
يلحدتو ن لذضور منويع خمرفت ن يلدوريي وبري ج يلمدر بى

ا ولو ة :مو حت
ال سؤولية د ر شعبت يلحويرد يلبشر ت،
بالمشاور ع يلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب يلقحر ت
ويلوحديي يلوظسفستى
ال وعد النها  :تار ت ،و معسن إدريج
يإلتريءيي يلحمخقة في يلمذد ثاي يلس و ت يلحقد ت
إل يلحجرس يلم فسقي
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