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هراط تلةج س ي ةا باليقرهر تلةو ز يط تةيعرتض تلجظرتء لوظافا تليقاا( في بر اةغ تة اها تلعالةي )WFP/EB.A/2021/7-D
ورد تإلدترة ي اه  ،)WFP/EB.A/2021/7-D/Add.1وهرث ي ى تتخاذ ةزهد ةط تإل رتءتل بشأم تليوصاال تلوتردة في تليقرهر،
ة ةرتياة تالييبارتل تليي ثار ا تلةج س ثجاء ةجاقشيه



ات ةشروع قرتر ،ولمطمع ي ى تلقرتر تلجهائي تلةعيةد ةط تلةج س ،هر ى تلر وع إلى وثاقا تلقرترتل وتليوصاال تلاادرة في هاها تلدورة.

وفقا لسيااةيا تليقاا(  ،)WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1 )2021-2016وتوخاا الحيرتم ةيمةا وتةييقما تةييجيا ال تليقاا( ،فعم ية اا تررهر ات تليقرهر تا
ةردودة وباليالي فعم بعض تلعبارتل تلوتردة فاه قد ال تيسييا تتسيياقا تاةا ة ةا هعيةدن بر اةغ تة اها تلعالةي ةط ةاييق رال قااةيياا و ةةارةييال تررهرها
وهر ى تو اه ها تةيفسارتل بهات تلشأم إلى ةدهرة تليقاا(
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
تلسادة A. Cook

تلسادة A-C. Luzot

ةدهرة ةكيب تليقاا(

ائبا ةدهرة ةكيب تليقاا(

اتف066513-2030 :

اتف066513-2509 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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س ات است اض النظ اء
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ُ ري ات تالةيعرتض لوظافا تليقاا( في بر اةغ تة اها تلعالةي الب ا ) وفقا إلطار فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا(
بشأم تةيعرتضال تلجظرتء تلةهجاا لوظافا تليقاا( في ةجظةال تةة( تلةيردة ولججا تلةسايدة تإل ةائاا تليابعا لةجظةا تليعاوم
وتليجةاا في تلةادتم تالقياادي و ات تالةيعرتض و تلثالث تلاي هيجاوا وظافا تليقاا( في الب ا

وت( إ رتؤن بجاء ي ى ط ب

الب ا
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وتلغرض ةط ات تالةيعرتض و تجوهر ية اا تعزهز وظافا تليقاا( في الب ا

ليسيقا تلةسا ةا بةزهد ةط تلفعالاا في صج

تلقرتر تليجظاةي في الب ا  ،وفعالاا تلبرتةغ ،وتليع ( وتلةساءلا يط تلجيائغ وهسيجد اكل تالخيااصال وتةةئ ا تليو اهاا
لمةيعرتض إلى إطار فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا( بهدف "توفار تقدهر ةسيقل وةهجي لوظافا تليقاا( في الب ا

ةط

حاث ةدى تقباا الب ا لقوتيد وةعاهار فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا("  )1وهُرتز تليقاا( ي ى تةيقما وظافا تليقاا( في
الب ا وةادتقايها وفائدتها؛ وي ى ةدى فعالاا تةيخدتم وةيابعا تليقااةال تليي ُ ره ي ى قاق الب ا ليعزهز تلةساءلا
وتليع ( وتليرساط
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وهغقي تالةيعرتض تلةكو اط تلةرتزي وتلمةرتزي لوظافا تليقاا( في الب ا  ،وهقا( تلدور وتلةوق تالةيرتتاجي ل ةوترد
تلةالاا وتلبشرها ،وتخقاط تليقاا( ،وتةيخدتم تليقاا( ،وآلاال ضةام تلجودة وهرتز ي ى تلفيرة تليي تغقاها ةااةا تليقاا( تلرالاا
تليي تغقي تلفيرة  ،2020-2016وهسيفاد ةط يائغ تليقااةال تلسابقا تليي تام آخر ا تليقاا( تلاي
تلةجظةال تلةيعددة تةطرتف وهغقي تلفيرة ةط  2017إلى 2018
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رته شبكا تقاا( دتء

)2

وتشكل فرها تةيعرتض تلجظرتء في ةارس/آذتر  ،2020وت( تةيعرتض تخيااصاته وصدرل تلةوتفقا ي اها في ةاهو /هار،
وت( هضا تعااط خبار تةيشاري خار ي وفي إطار تليرضار الةيعرتض تلجظرتء ،صدر ةكيب تليقاا( تقرهرت شاةم يط تليقاا(
تلاتتي ي ى ةاس تلقوتيد وتلةعاهار تلةعةوا بها في فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا( وهرى فرها تالةيعرتض م تليقاا(
تلاتتي لةكيب تليقاا( هجسد بوضوح شدهد وبقرهقا بجاءة تلةةارةا تليي هجيهجها الب ا

في تليقاا( ،وهؤهد ةا صدرن ةط حكام

و رى تلخبار تالةيشاري تقااةا ولاا شاةم تةيجادت إلى تليقاا( تلاتتي وتلةقابمل وتالةيعرتض تلةسيفاض لةا صدر ةط تيابال
تةولي ،يقد فرها تالةيعرتض بعد ذلك ت يةايال يط بُعد
حوا تلةوضوع وت قمقا ةط تلةمحظال تليي وردل في تليقاا( ّ
في تلفيرة ةط  12إلى  26تيوبر/تشرهط تةوا  2020وباإلضافا إلى ةكيب تليقاا( ،تليقى تلفرها بةجةويا وتةعا ةط صراب
تلةا را ،بةا هشةل تإلدترة تلع اا في إدترتل الب ا

و ُ
شعبه وةكاتبه تإلق اةاا ،و يضاء تلةج س تليجفااي ،وتلةدهرهط

تلققرهاط ،و يضاء وحدتل تليقاا( تإلق اةاا وهعرض ات تليقرهر ةا ت( تلخروج به ةط دلا وتر امل ةط ان تلةاادر وبالجظر
إلى قاود تلسفر تلةرتبقا بجائرا توفاد ،19-ره ية اا تليقاا( برةيها يط بُعد وتول وحدتل تليقاا( تإلق اةاا تليابعا للب ا
قاادة تةيعرتضال ةجياف تلةدة الةيرتتاجاال تليقاا( تإلق اةاا في فس وق إ رتء تةيعرتض تلجظرتء
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وتألف فرها تةيعرتض تلجظرتء ةط ةيا يضاء:


 ،Marco Segoneرئاس تةيعرتض تلجظرتء وةدهر ةكيب تليقاا( في صجدوق تةة( تلةيردة ل سكام؛



 ،Sven Hartenائبا ةدهر تلةعهد تةلةا ي ل يقاا( تليقوهري؛



 ،Maurya West Meiersتبارة ةوظفي تليقاا( في تلفرها تالةيشاري تلةعجي باةةالاب تلياب لفرها تليقاا( تلةسيقل
في تلبجك تلدولي؛



 ،David Rider Smithتبار ةجسقي تليقاا( ،دتئرة تليقاا( في ةفوضاا تةة( تلةيردة لشؤوم تلم ئاط؛



 ،Silvia Salinas Mulderرئاسا تلةجظةا تلدولاا ل يعاوم في ةجاا تليقاا(؛



 ،Anu Saxénةدهرة وحدة تليقاا( تليقوهري في وزترة تلشؤوم تلخار اا في فج جدت؛

 )1فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا(  2016قوتيد وةعاهار تليقاا( )2016
 )2شبكا تقاا( دتء تلةجظةال تلةيعددة تةطرتف  2019تقااةال شبكا تقاا( دتء تلةجظةال تلةيعددة تةطرتف ل فيرة  :2018-2017بر اةغ تة اها تلعالةي
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وتولى  Daniel Arghirosدور تةيشاري تليقاا( تةوا ل ججا
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وهود تلفرها م هيو ه بالشكر إلى ةدهرة ةكيب تليقاا( و ائبيها وةوظفي ةكيب تليقاا( لياسار ( تالةيعرتض ةط خما هغ
تعاو ي قوي وتام تليجظا( تلاي

رتن ةكيب تليقاا( لمةيعرتض ةثالاا وهود تلفرها م هشكر هضا ةا تةشخاص تلاهط

تردث ةعه( ،ي ى ةسا ةاته( تلةجفيرا وتلارهرا

وظيفة التقييم ف الب ا
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تُردِّّد ةااةا تليقاا( ل فيرة  )3 2021-2016رؤها وظافا تليقاا( وتو هها تالةيرتتاجي و ةوذج ية ها وت ُ زم تلسااةا الب ا
بةا ه ي:
)1

تلرفاظ ي ى تلجودة تلعالاا لوظافا تليقاا( تلةرتزي وتةخا في تلوق

فسه بجهغ تدرهجي في تقوهر وظافا الةرتزها

خما فيرة ان تلسااةا ،ة قاام ةكيب تليقاا( بوض إطار قوتيد تليقاا( وةعاهارن ،وتلةساءالل ،وتليغقاا؛
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)2

تعزهز تلقدرة ي ى تلوفاء بةيق بال صراب تلةا را بشأم تلةساءلا ي ى قاق الب ا ؛

)3

تعزهز ثقافا تليع ( في الب ا  ،إلى ا ب ثقافا تليع ( تلخاصا بشرتائه ،وتاسار تتخاذ قرترتل ةسيجدة إلى تةدلا

وتُردِّّد ةااةا تليقاا( في ظرها تليغاار رؤها وتضرا ل سااةا وتلغرض ةجها ت ظر تلة را) وهيةثَّل رضها في ضةام دةغ
يائغ تليقاا( "باةيةرتر وباورة شاة ا في ةااةال الب ا

)4

وتةيرتتاجااته وبرتةجه" وتض تةيرتتاجاا تليقاا( خقا تجفاا

ةرح اا ةاروبا بةجةويا شاة ا ةط تلةؤشرتل وهو د هضا لدى تل ةكيب ةط تلةكاتب تإلق اةاا تلسيا تةيرتتاجاا تقاا(
ّ
تلةجظ( الةيرتتاجاا تليقاا( تلةؤةساا ولكط بةا هيوتفا ة تلظروف تإلق اةاا
إق اةاا تعكس تلجهغ
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وتباَّط ةط تقارهر تليقاا( تلسجوها تلةييالاا م الب ا

هُرقا دتف تليقاا( تليي هضعها لجفسه وزتد يدد تليقااةال تلةرتزها

وتلمةرتزها ،ةةا حقا تليغقاا تليي تيق بها قوتيد تليغقاا تلرالاا وةط ذلك ي ى ةبال تلةثاا ه ت( تقاا(  16ةط صل
 26ةااةا ةط ةااةال الب ا  ،وهةضي ةكيب تليقاا( في تلةسار تلس ا( ليعةا( تقااةال تلخقط تالةيرتتاجاا تلققرها ويموة
ي ى ذلك،

رل سبا  40في تلةائا ةط تلةكاتب تلققرها تقااةا الةرتزها وتحدت ي ى تةقل في دورة تليخقاط تلرالاا وفقا

لقايدة تليغقاا تلرالاا تلةعةوا بها في الب ا

وترقا هضا تقدم في ودة تليقاا( ،إذ تشف تليقااةال تلمحقا تلةسيق ا ل جودة

يط ترساجال ةقردة
-10

وةجا تييةاد تلسااةا ،تزدتدل تلةوترد تلةالاا تلةياحا لوظافا تليقاا( بةقدتر ثمثا ضعاف تقرهبا وفي يام  ،2020ب غ ةجةوع
ت ك تلةوترد  26 02ة اوم دوالر ةرهكي ،ي  0 31في تلةائا ةط إهرتدتل ةسا ةال الب ا

وزتد الب ا

هضا ةط يدد

ةوظفي تليقاا( تلفجااط في ةكيب تليقاا( وفي تلةكاتب تإلق اةاا ،ليةكاجه ةط تلوفاء ببر اةغ ية ه بالةسيوى تلةق وب

لخص التقييم قار ة ب ا ي است اض النظ اء
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خ ص تلفرها في تقااةه الةيقملاا وظافا تليقاا( في الب ا
تليقاا( في الب ا

وةادتقايها وفائدتها إلى ها إهجاباا بدر ا تبارة وتعةل وظافا

وفقا لقوتيد فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا( وةعاهارن وتليقااةال تلةرتزها وتلمةرتزها ةفادة ل يع (

وتلةساءلا ،وتسا ( وظافا تليقاا( بدور ةيزتهد تة ةاا في تةكاط الب ا

ةط م هكوم ةجظةا قائةا ي ى تليع ( وهؤهد تلفرها

تةاةا ةا خ ص إلاه تليقاا( تلاي رته شبكا تقاا( دتء تلةجظةال تلةيعددة تةطرتف وذ ب فاه إلى م "وظافا تليقاا( تلةؤةساا
تلةسيق ا وتالةيرتتاجاا تُشرف بشكل تبار ي ى إ ياج تقااةال ةرتزها والةرتزها يالاا تلجودة وتقارهر تجةاعاا يط تلجيائغ
هُسيعام بها في ية اال تليخقاط"

 )3ةااةا تليقاا( )WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1 )2021-2016
 )4الب ا

 2016تةيرتتاجاا تليقاا( تلةؤةساا )20121-2016
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وهرى تلفرها م ةا
الب ا

وت ب اكل تليقاا( في الب ا

وتضرا تةاةا و م اكل تليساار تلاي هُشكل إطار وظافا تليقاا( في

فعاا و شئ ا ب تبار ةط ذلك تلهاكل تاةيجابا ةباشرة الةيعرتض تلجظرتء لعام 2014

)5

وخ ص تلفرها إلى م

تلقوتيد وتلةعاهار تليي وضعها فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا( تشكل زءت ال هيجز ةط وظافا تليقاا( في الب ا

وتدخل

في ةا تلجُظ( تليي وضع لدي( تليقااةال تلةرتزها وتلمةرتزها وت( تردهثها تي تُعبِّّر يط تليغاارتل تةخارة وهريرم
تلةوظفوم في الب ا وتلةج س تليجفااي ي ى حد ةوتء تقااةال ةكيب تليقاا( وةجيجاته تةخرى وتجاط بةكيب تليقاا( والها
قوها بشأم تليقاا( وتاف ةااةا تليقاا( بوضوح اكل تليساار وآلاال تلةوتفقا وتلةيابعا وهشةل ذلك ةا ةعاهار فرها تةة(
تلة يردة تلةعجي باليقاا( وتالك تلةةارةال تةخرى تلةوصى بها ةط وحدة تليفياش تلةشيرتا في ةجظوةا تةة( تلةيردة وهيةي
ةكيب تليقاا( بهوها ةؤةساا قوها وترظى باالحيرتم ويةل تلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا( ،بيك اف ةط ةااةا تليقاا( تلرالاا،
اارت فعاال لوظافا تليقاا( وتُقدِّّر تإلدترة تلع اا فاةا هبدو دور تليقاا( وةا هضافه ةط قاةا؛ و جاك دلا تثب

م وظافا تليقاا(

ترظى بةسيوهال تبارة ةط تلدي( دتخل الب ا
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ويدَّا ةكيب تليقاا( ثجاء تلفيرة تلةشةولا باالةيعرتض وظافا تليقاا( لةوتءةيها ة تةولوهال تلةيقورة وتليغاارتل تليجظاةاا
ي ى تلعةل ي ى تلةسيوى

في الب ا لضةام م تكوم وظافا تليقاا( ذتل ص ا وترقا قاةا ةضافا وفي ضوء ترتاز الب ا
تلققري ،رصد ةكيب تليقاا( ةجا يام  2016تةيثةارتل ةكثَّفا في إ شاء ظام ل دي( هُسايد تلةكاتب تلققرها ي ى إدترة تليقااةال
تلمةرتزها وفقا لةعاهار فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا(
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وت( إحرتز تقدم حقاقي رو ب ورة تلرؤها تلةباجا في ةااةا تليقاا( تلرالاا ةيةث ا في " رس تليفكار تليقااةي وتلس وك تليقااةي
وتلجُظ( تليقااةاا في ثقافا تلةساءلا وتليع ( في الب ا
حيى تآلم بسبب حج( الب ا

بر وا يام  "2021ولكط لاس ةسيغربا م ان تلثقافا ل( تيرةخ تةاةا

و قاقه تليشغا ي وهُقدِّّم ات تليقرهر تقيرتحال وتوصاال تهدف إلى ةسايدة الب ا

يى

ترقاا ان تلرؤها
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وهرى تلفرها م وظافا تليقاا( تلةرتزي في الب ا

ةكية ا تلجضغ وةسيجدة إلى ُةس قوها وحقا تليقاا( تلمةرتزي تقدةا

تبارت ةجا يام  2016و حدث إ شاء وحدتل تليقاا( تإلق اةاا في ياةي  2017و 2018لدي( تلةكاتب تإلق اةاا وتلةكاتب تلققرها
فرقا تبارت وباجةا تتيةل ُضغ ظام تليقاا( تلةرتزي ،ل( هكيةل بعد ضغ ظام تليقاا( تلمةرتزي تلقائ( ي ى تلق ب ،و ات و
ةا ةايعاَّط ي ى الب ا
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ترتاز ةعظ( ت يةاةه ي اه

وهُمحظ تلفرها م جاك هضا تقدهرت وتةعا في الب ا
ثر ةكيب تليقاا( ي ى الب ا

ولدى صراب تلةا را ل قرهقا تليي يززل بها ةدهرة تليقاا( وفرهقها

وترظى ةهجاا ةكيب تليقاا( بيقدهر تبار وةط تلوتضح هضا م ةكيب تليقاا( هُسا ( ي ى

تلةسيوى تلدولي بدور شط في فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا( وفي ةجيدهال تليقاا( تلةيخااا تلرئاساا تةخرى ،ةةا هُسايد
ي ى تليأثار في ةجية تليقاا( تلدولي ةط خما رؤها الب ا

وخبرته

االستقالل
-17

تيةي وظافا تليقاا( تلةرتزي في الب ا

بقدر تبار ةط تالةيقما ي ى تلر ( ةط ها ةكيب دتخل الب ا

وتيولى ةدهرة

تليقاا( تخقاط تليقااةال وإدترتها وتجفاا ا دوم تلرا ا إلى ةوتفقا ةط إدترة الب ا  ،ولكط باليشاور ةعها حسب تالقيضاء
وتفي وظافا تليقاا( يةوةا بقوتيد تليقاا( وةعاهارن تليي وضعها فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا( وتيةاَّز بدر ا تبارة ةط
تالةيقما تليجظاةي و ان تلسةا لاس

دهدة ي ى وظافا تليقاا( وذترل وحدة تليفياش تلةشيرتا في تقااةها لوظائف تليقاا(

في ةجظوةا تةة( تلةيردة في يام  2014م الب ا

و وتحد ةط تلةجظةياط تلوحادتاط تل ياط لدههةا " تثر تلجُظ( شةوال

لةعالجا ةا ةعاهار تالةيقما تلخةسا"
-18

وتكفل تلشروط تلوتردة في ةااةا تليقاا( وةاثاق تليقاا( در ا يالاا بةا فاه تلكفاها ةط تالةيقما في تعااط ةدهر تليقاا( وفي
حاط م تلةدهر تليجفااي و تلاي هع ِّاّط ةدهر تليقاا( ،هجب ي ى تلةدهر تليجفااي م هعرض تخياارن تلجهائي ي ى تلةج س تليجفااي

 )5تقرهر ةو ز يط تةيعرتض تلجظرتء لوظافا تليقاا( في بر اةغ تة اها تلعالةي )WFP/EB.A/2014/7-D
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في تةيكشاف إةكا اا زهادة تعزهز

ل ةوتفقا ي اه ،و و ترتاب هكفل تلقدر تلكافي ةط تالةيقما وة ذلك ،قد هر ب الب ا

ذلك تالةيقما ةط خما قاام تلةج س تليجفااي ةباشرة بعدترة ية اا تخياار وتعااط ةدهر تليقاا(
-19

وتةوا وظافا تليقاا( تلةرتزي ةط ةوترد ةجفا ا ةسيقرة
وتيةي وظافا تليقاا( هضا بدر ا تبارة ةط تالةيقما تلةالي
َّ
وةسيدتةا بدر ا تبارة ،وهياح ذلك لةكيب تليقاا( تةوهل تليغقاا تليقااةاا تليي تقيضاها ةااةا تليقاا( وهعيةد تلةج س ي ى
ةازت اا خقا تلعةل تلسجوها لةكيب تليقاا( تجزء ةط خقا الب ا

لإلدترة وهرى تلفرها م تلةسيوى تلةسيهدف تلاي هعيةدن

تلةج س تليجفااي وتلةيةثل في تخااص  0 8في تلةائا ةط إهرتدتل ةسا ةال الب ا

ل يقاا( قد ةايد ي ى ضةام تالةيقما

تلةالي لهان تلوظافا
ال صداقية
-20

وض ةكيب تليقاا( ُظةا قوها لضةام ةمةا تليقااةال تلةرتزها وتليقااةال تلمةرتزها وةوثوقايها و ات و ةوطط تلقوة
تلرقاقاا وهسيخدم تلةكيب هضا باةيةرتر ةجةويا ةط تلضوتبط تلةاةةا بعجاها وتليي هُعزز تل ةجها تآلخر ،وهسيفاد ةط
ةشارتا صراب تلةا را لدي( ةادتقاا تليقااةال وهرى تلفرها م ان تلجوت ب قوها

-21

وتسيعاط وظافا تليقاا( بعرشادتل بشأم ةخي ف وتع تليقااةال تلةرتزها تليي تُجرهها وبشأم تليقااةال تلمةرتزها وهيألف
ظام ضةام ودة تليقاا( ةط ظام شاةل لضةام ودة تليقاا( تلةرتزي و ظام شاةل ةةاثل لضةام ودة تليقاا( تلمةرتزي،
وةجةويا ةط تلةاترتل تليقجاا تليي تُقبَّا ي ى ةا تليقااةال وتشةل ان تلعجاصر ةعاهار فرها تةة( تلةيردة تلةعجي باليقاا(

-22

وهيةي ةكيب تليقاا( بدر ا تبارة ةط تلجزت ا تلةهجاا و جاك هضا قدر تبار ةط تلةهجاا في تليقاا( ي ى ةسيوى تلةكاتب
تإلق اةاا وهعةل ةكيب تليقاا( ووحدتل تليقاا( في تلةكاتب تإلق اةاا وفقا لةعاهار ةهجاا وتقجاا قوها تهدف إلى دي( تلرااد وتلرؤى
تلةيوتز ا

-23

وهسيثةر ةكيب تليقاا( باورة ادة في تليقوهر تلةهجي لةوظفاه وهسعى إلى تلير ي بقدر تبر ةط تالةيرتتاجاا في تخقاقه
ليجةاا قدرتل تليقاا( ي ى قاق الب ا

ةط خما تةيرتتاجايه تةخارة ليجةاا قدرتل تليقاا(

في تليقاا( باط ةوظفي ةكيب تليقاا( بسبب ةااةا تلةوترد تلبشرها في الب ا

)6

وهيفاول ةسيوى تلكفاءة تليقجاا

وتكاُّف ةكيب تليقاا( ةعها وت ُ زم ةااةا تليقاا(

تلرالاا ةكيب تليقاا( "بةوتص ا تعااط خ اط ةط تلةوظفاط ةؤلفاط باليساوي" ةط خاائاي تليقاا( تلخار ااط وةوظفي الب ا
تلرالااط ةط ذوي تلكفاءة تلةق وبا ل يقاا( ،تلةعاَّجاط وفقا لسااةا إيادة تليك اف في الب ا
تطو وظيفة التقييم الال كزي
-24

ةط ( تليغاارتل تالةيرتتاجاا تليي دخ يها ةااةا تليقاا( تلرالاا ةجا آخر تةيعرتض ل جظرتء إ شاء وظافا تقاا( الةرتزي قائ(
ي ى تلق ب وحدد ةكيب تليقاا( تةيرتتاجاا وظافا تليقاا( تلمةرتزي ودور ا باورة وتضرا ،وقام هضا ،باليعاوم ة تلفرها
تليو اهي لوظافا تليقاا( باييةاد ا ،ثجاء فيرة ةااةا تليقاا( تلرالاا وبعدخاا ةوظفي تقاا( إق اةااط وإ شاء وحدتل تقاا( إق اةاا،
وض الب ا

-25

ظاةا إق اةاا هدي( قدرتل تليقاا( تلمةرتزي في تلةكاتب تلققرها

وهةثل دي( ةكيب تليقاا( لوظافا تليقاا( تلمةرتزي حد ةجاالل تلقوة و شأ تلةكيب ةجةويا شاة ا ةط تآللاال لدي( تلةكاتب
تلققرها وةسايدة وحدتل تليقاا( تإلق اةاا ي ى دتء دوتر ا وهرى تلفرها م ان تلعجاصر ةجيةعا تُشكل ظاةا قوها إلى حد
بعاد وهةكط م تكوم ةثاال ترياي به تلوتاالل تةخرى تلساياا إلى بجاء وظائف تقاا( الةرتزي و شار ةدهرو تلةكاتب تلققرها
تلاهط ُ ره ةقابمل ةعه( في ةااق تةيعرتض تلجظرتء إلى تقدهر ( تلكبار ل يو اه و ُظ( ضةام تلجودة وتلدي( تلةقدَّم ةط
وحدتل تليقاا( تإلق اةاا وي ى تلر ( ةط يدم إ شاء ان تلوحدتل إالّ ةجا ثمث ةجوتل فقد حقق زخةا حقاقاا في ةا تةقالا(
وةط تلضرورة تلريةاا م ترياج وحدتل تليقاا( تإلق اةاا إلى ةدة زةجاا طوا ل يأتد ةط م ةا تلةكاتب تلققرها تيةي بالكفاءة
في تخقاط تليقااةال وإ رتئها

 )6الب ا

 2020تةيرتتاجاا تجةاا قدرتل تليقاا( في الب ا

)2024-2020

6

-26

WFP/EB.A/2021/7-D

وي ى تلر ( ةط تليفاول في ةدى تفاها تلةوترد تلةالاا وتلبشرها تلمزةا ل يقااةال تلمةرتزها ي ى تلةسيوى تلققري ،تتخا
الب ا  ،ةط خما إ شاء صجدوق تحيااطي ةو ه ل يقااةال ،خقوتل تفا ا بأال هيسبب قص تليةوهل في إهقاف تلةكاتب
تلققرها يط إ رتء تليقااةال تلمةرتزها وتةا ةارد في تلفقرة  ،34ه زم إ رتء ةزهد ةط تالةيثةار ليعزهز ظام تليقاا(
تلمةرتزي

الفائدة – القي ة ال ضافة لوظيفة التقييم
-27

تضاف وظافا تليقاا( في الب ا

قاةا وتضرا ةط حاث تلةسايدة ي ى ترساط دتء الب ا

وتليثب ةجها ،وتالك ةط حاث تلةساءلا وللب ا

ةط خما تولاد ةةارةال فضل

ةجل حافل في ةجاا إ رتء تليقااةال تلةرتزها تليي تيس( بقدر تبار ةط

تة ةاا وتضاف قاةا إلى تليع ( ولالك فعم ةدى إضفاء صبغا ةؤةساا ي ى تليقاا( آخا في تالزدهاد
-28

وهيج ى تليفكار تليقااةي في قوى صورن دتخل تلةقر؛ و ي ضعف ي ى تلةسيوى تلمةرتزي ،ولكجها ت ق ق ةط خط ةاس
د ى ،وتةضي في تالتجان تلاراح والحظ تلفرها ةسيوى تليأهاد تلقوي ةط ياجا صغارة ةط تلةكاتب تلققرها تليي

ره

ةقابمل ةعها ،ولكط سبا تبارة ةط تلةوظفاط وتلةكاتب تلققرها ترى م تليقاا( ية اا باروقرتطاا ولالك هرى تلفرها م ثةا
ةجاال ةام ةكيب تليقاا( ووحدتل تليقاا( تإلق اةاا لزهادة تعزهز فائدة تليقاا( وهيع ا تثار ةط تع اقال تلفرها بهات تلجا ب
-29

وحدث تروا في تاورتل وظافا تليقاا( دتخل الب ا  ،ةةا دى إلى زهادة تقدهر تلدور تلاي هسا ( به تليقاا( في تليع ( وهةثل
ذلك تقورت إهجاباا ل غاها وة ذلك ،الحظ تلفرها و ود تتجان ةؤةسي رو تليعاةل ة تليقاا( تأدتة ل ةساءلا في تلةقام تةوا
وةعاا إلى ةوتز ا ات تالتجان تلةؤةسي ،هرى تلفرها م الب ا

في حا ا إلى ضةام إيقاء ةزهد ةط تلقاةا ل يع ( ةط تليقاا(

وهجبغي م تكوم ت ك تلرةالا صادرة يط تلةج س تليجفااي وتإلدترة تلع اا وتالك ةكيب تليقاا(
-30

وهرى تلفرها م بوة ةكيب تليقاا( تعزهز تةيجابا وظافا تليقاا( يط طرها شر ةجةويا وة ةط وتع تليقاا( وةجهجااته
وهُة ِّث ّل إقدتم ةكيب تليقاا( ي ى تجرهب هغ دهد تثر تةيرتتاجاا في تقااةال تةثر خقوة ةهةا في ات تالتجان ولكط ال هزتا
جاك ةيس لةزهد ةط تالبيكار – بةا في ذلك تجرهب تليقااةال تليقوهرها و تليكوهجاا  )7وتةية تلفرها إلى ط ب ديا إلى تقده(
دلا في تلوق تلرقاقي ليجوهر تلبرتةغ ذتل تلدورتل تلقاارة – ةثل تليدخمل تإل سا اا ،وإهجاد ح قال تعقابال آ اا وتفاي اا
تزود تإلدترة بسريا بأدلا تليقاا( تلجاشئا

-31

وهديو تلفرها ةكيب تليقاا( ووحدتل تليقاا( تإلق اةاا إلى تلجظر فاةا إذت تام هةكط تعزهز تلقاةا يط طرها تلسعي إلى تلةسا ةا
با يظام تبر في تليوصل إلى دلا تقااةاا ةو َّها رو صا عي تلقرتر في تلراالل تليي تشيد فاها تلرا ا إلى ت ك تةدلا ،وهةكط
باليالي م هكوم لها ي ى تةر ح تبر تةثر وهرقا ةكيب تليقاا( ووحدتل تليقاا( تإلق اةاا ذلك بالفعل بعدة طرق – ورويا
تحياا ال تليع ( يجد وض قوتيد تليغقاا ،ولكط تلفرها هرى م تةخا بجهغ تثر ت يظاةا هةكط م هؤتي ثةارن وهةكط م هُعزز
ذلك بةرور تلوق قاةا تليع ( ةط تليقاا( وهُشج ي ى زهادة تليع ( ةط تلدروس تلةسيفادة في الب ا

ي ى قاق وة وهعجي

ذلك ية اا حضور ةوظفي ةكيب تليقاا( وةوظفي تليقاا( تإلق اةااط بافا ةرتقب ودوم تلةشارتا في ي قرترتل و في حدتث
تتخاذ تلقرترتل تلرئاساا ،وتقده( دلا ةو َّها في تلوق

تلرقاقي ،وتلرفاظ في تلوق

فسه ي ى تالةيقما وةج حدوث ي

تضارب حقاقي و ةياور في تلةاالح
-32

وتشوب ظام إدترة تلةعرفا في الب ا

وت ب ضعف ،ول( تُغرس حيى تآلم ثقافا قائةا ي ى تةيخدتم دلا تليقاا( في تليخقاط

وتلبرةجا وهؤدي يدم و ود ظام قوي وفعاا إلدترة تلةعرفا إلى ةج تةيخدتم يائغ تليقاا( بقرهقا ةجيظةا وتضقر ةكيب
تليقاا( إلى تلعةل ة وحدتل تلسااةال وتلبرتةغ ليردهد تالحياا ال تلةعرفاا وتلةسا ةا في تلةعرفا تليقااةاا وبدوم ُظ( فعالا
ي ى قاق الب ا  ،ةارياج ةكيب تليقاا( فسه إلى تةيردتث هغ ةجيظ( إلدترة تلةعارف تليي تيوصل إلاها تليقااةال
-33

و جاك ةقالبال ةط خارج ةكيب تليقاا( ليرساط تليوتصل ،وهعكف ةكيب تليقاا( ي ى وض تةيرتتاجاا دهدة لمتااا وإدترة
تلةعرفا تسايد ي ى ت باا ان تلرا ا وهؤهد تلفرها ان تلجهود وهُشج ي ى تةخا بأحدث تلةجهجاال في وظافا تليقاا( وهرى

 )7تليقاا( تليكوهجي و تليقاا( تلاي هجظر في قضاها تلياةا( وتلةمءةا دوم تلجظر في ةا ترقا بالفعل ةط يائغ و ةا تليقاا( تليقوهري فسةيه تلةةازة ي ةسا ةيه
في شيء هجري تقوهرن
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تلفرها هضا م ةكيب تليقاا( هةكط م هُسا ( بدور تبر في تليع ( بةا هيجاوز قاق الب ا

يط طرها تعزهز إةكا اا وصوا

صراب تلةا را إلى دلا تليقاا(
ت ز ز وظيفة التقييم ال تكا لة
-34

تيشكل وظافا تليقاا( في الب ا

ةط تليقااةال تلةرتزها وتلمةرتزها وتُردِّّد تلجُظ( وتإل رتءتل تليي وضعها ةكيب تليقاا(

فس تليوقعال وتلةعاهار لك يا تلوظافياط

ار ه بالجظر إلى م قدرتل إدترة تليقاا( في تلةكاتب تلققرها قل ةةا في ةكيب

تليقاا( ،هرى فرها تليقاا( م جاك حا ا إلى زهادة تالةيثةار في قدرتل تليقاا( في تلةكاتب تلققرها وذلك بافا خاصا ل يق ال
إلى د ى حد ةط إةكا اا حدوث تخيمفال وياا
-35

وهديو تلفرها الب ا

هضا إلى زهادة تال يةام تلارهح باحياا ال تليع ( في ية اا تخقاط تليقاا( وباليعاوم ة تلفرها

تليو اهي لوظافا تليقاا( وتلةج س تليجفااي ،هةكط م هسعى ةكيب تليقاا( إلى توق تحياا ال تليع ( في تلةسيقبل وتليأتد ةط م
تغقايه تلةقررة ةيفي بهان تالحياا ال وهةكط لةكيب تليقاا( وض خقا ل يع ( تليقااةي وتةيخدتةها في تجوهر خقط تليقاا(
باإلضافا إلى ةعالجا رتض تلةساءلا
-36

وهةكط م هفضي ات تلجهغ بالب ا

إلى تةيعرتض قوتيد تليغقاا تلرالاا تلةيع قا بيقااةال تلخقط تالةيرتتاجاا تلققرها

وهُدرك تلفرها م تلةكاتب تلققرها تدخل ضةط تلةسيخدةاط تلرئاسااط لهان تليقااةال تليي تسايد ي ى تع ( تافاا ترساط تةثر
وي ى تلر ( ةط قاةيها تلةرية ا ل ةكاتب تلققرها فعم فائدة تليغقاا تلشاة ا ل خقط تالةيرتتاجاا تلققرها هةكط م تكوم قل
كرر ي ى
ةط تلةيوق لسبباط تلسبب تةوا و م تلكثار ةط تقااةال تلخقط تالةيرتتاجاا تلققرها تليي هزهد يدد ا ي ى  80ةي ُ ِّ ّ
تةر ح يائغ وتوصاال ةةاث ا بشأم تلقضاها تلةشيرتا وثا اا ،بارف تلجظر يط تلةكاتب تلققرها فسها ،جاك قدرة تةياعاباا
ةردودة ي ى تليع ( ةط ات تلعدد تلكبار ةط تليقااةال ،ةوتء دتخل تإلدترة و تلةج س تليجفااي ولالك هةكط للب ا

تلجظر في

تةخا بجهغ تفاض ي في تقااةال تلخقط تالةيرتتاجاا ،ي تلةضي قدةا في تقااةها في تلب دتم تلةهةا تةيرتتاجاا ة إ رتء
ية اال خفافا و تلةشارتا في تقااةال ةشيرتا و ي ى قاق تلةجظوةا في ب دتم خرى وهدرك تلفرها م تالليزتم باليغقاا
تليقااةاا تلكاة ا ل( هبد ةوى ةؤخرت و م إ رتء تغاار يا ل لط هكوم ةفادت ولالك هةكط للب ا

ةوتص ا تليغقاا تلكاة ا في

"تلجال تةوا" ةط تلخقط تالةيرتتاجاا تلققرها ث( تلجظر بعد ذلك في ةا تعود به ت ك تليغقاا ةط فائدة ي ى خقط "تلجال
تلثا ي"
-37

وهرى تلفرها هضا م جاك ةجاا لةراولا زهادة تلةسا ةال تالةيرتتاجاا تليي تقدةها تليقااةال تلمةرتزها في تليع ( وهةكط
تشجا تلةكاتب تلققرها ي ى تخياار تلةوتضا تليي تُسا ( بدور فضل في ت باا تحياا ال تليع ( تالةيرتتاجاا في الب ا
حالةا تُردَّد ت ك تالحياا ال ي ى تلجرو تلةباط في تلفقرة تلسابقا) وتُرتز حالاا ةعظ( تليقااةال تلمةرتزها ي ى بضعا ةوتضا
و برتةغ وهةكط لةكيب تليقاا( تشجا تلةكاتب تلققرها وتلةكاتب تإلق اةاا بروتفز ،ةثل زهادة تلدي( ل وحدتل تليي تخيار تقاا(
ةوتضا ةرددة وهةكط هضا لةكيب تليقاا( ووحدتل تليقاا( تإلق اةاا تشجا تلةكاتب تإلق اةاا ي ى ط ب إ رتء تقااةال
الةرتزها ةيعددة تلب دتم في تلةوتضا ذتل تةولوها

التوصيات ال نبثقة عن است اض النظ اء
-38

تُرتز تلفقرتل تليالاا ي ى تلجيائغ تةخرى تليي توصل إلاها تلفرها وةا طرحه ةط توصاال ذتل ص ا وتلهدف ةط ذلك و
تعزهز تةيقما وظافا تليقاا( وةادتقايها وفائدتها وهوصي تلفرها بيردهث ةااةا تليقاا( تي تشةل تليغاارتل في تلبائا تلخار اا
وتلدتخ اا ،وةرتياة تليوصاال تلشاة ا تلس تلوتردة د ان وتلجقاط تليي تيق ب تتخاذ إ رتءتل بشأم تل ةجها وبعض ان تلجقاط
ةردَّد سباا ةط حاث تليدتبار تليي هوصى بها تلفرها؛ وبعضها يام في صاا يه ،تارتا تةةر للب ا
ةبل تلةضي قدةا وهُردِّّد تلجص تلوترد باط قوةاط في هاها تل ققا تاام الب ا
بشأم فضل ُ
تلةيع قا بي ك تلجققا

ل يفكار وتتخاذ تلقرتر

تلاي هجبغي ي اه تإل رتءتل
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االستقالل
-39

حفاظا ي ى تةيقما ةجاب ةدهر تليقاا( في تلةسيقبل ،ةط تلةه( م هوتفا تلةج س تليجفااي ي ى ةا تلشروط تليي تدي( ات
تالةيقما وتلةج س تليجفااي و تلاي هوتفا ي ى ةااةا تليقاا( ،ولالك هجبغي تردهد ان تلشروط في وثاقا تلسااةا فسها ي ى
يكس ةاثاق تليقاا( و تةيرتتاجاا تليقاا( وهجبغي م تشةل شروطا بشأم فال ةدهر تليقاا( ةط تلعةل

التوصية  :1لدي( تةيقما وظافا تليقاا( ،هوصي تلفرها بأم تردَّد صرتحا ةا تلشروط تلةيع قا باةيقملها في ةااةا تليقاا( تلةقب ا
وتليي هجبغي م:
)

تجص صرتحا ي ى م ةدهر تليقاا( ةسؤوا ةام تلةج س تليجفااي يط تلةسائل تلوظافاا و ةام تلةدهر تليجفااي يط
تلةسائل تإلدترها؛ ةكيب تليقاا()

ب)
-40

تشةل إ رتءتل بشأم فال ةدهر تليقاا( ةط تلعةل تقيضي تليشاور ة تلةج س تليجفااي؛ ةكيب تليقاا()

وةاجري تعزهز تةيقما وظافا تليقاا( وةادتقايها في تلةسيقبل ةط خما ثمثا إ رتءتل ةرتبقا باليةوهل وهةكط تلةسا ةا
في تةيقما وظافا تليقاا( يط طرها تضةاط تلسااةا تلرالاا سبا ةئوها ةسيهدفا ةط إهرتدتل ةسا ةال الب ا

الةيثةار ا

في تليقاا( ولرةاها تالةيقما تلةالي ل وظافا في تلةسيقبل ،هجبغي تةخا بهان تلةةارةا في ةااةا تليقاا( تلةقب ا وهجبغي تردهد
ات تلرق( تلةسيهدف ي ى ةاس توقعال تليكالاف لوظافا تقاا( تاة ا ةيكاة ا وإهرتدتل الب ا

ةط تلةسا ةال لضةام تجاةبها

ة حج( ةوترد الب ا
-41

وتةوا ةجةويا ةط تةدوتل وتع ةخي فا ةط تليقاا( وفي حاا تةيةرتر ان تليعقادتل و تةيدتد ا ،ةيزدتد صعوبا إدترة
ّ ِّ
وهةكط للب ا تلجظر في تةيعرتض تليةوهل تلةخاص ل يقاا( وتلسعي إلى تجساقه وثب
تةوهل وظافا تليقاا( في الب ا
م تلاجدوق تالحيااطي ل يقااةال دتة ةفادة وإذت ل( تُابح ان تةدتة زتئدة يط تلرا ا بعد تةخا بجهغ دهد ةوحَّد في تليةوهل،
هجبغي تةدهد تلاجدوق تالحيااطي ل يقااةال ،بل وربةا توةاعه ليعزهز قدرة تلةكاتب تلققرها تةصغر ي ى ط ب إ رتء تليقااةال
وإدترتها

التوصية  :2ديةا الةيقما وظافا تليقاا( وةادتقايها ،هوصي تلفرها بةا ه ي:
)

م تردِّّد ةااةا تليقاا( تلةقب ا ةرة خرى سبا ةسيهدفا ةط إهرتدتل ةسا ةال الب ا

تخاص ل يقاا( ،وهجبغي م

هسيجد حسابها إلى آخر ةا تيوصل إلاه تلير امل تلةالاا تليي تأخا في تالييبار تك فا وظافا تليقاا( تلكاة ا ،بةا هشةل
وظافا تليقاا( تلمةرتزي تلةعززة؛ ةكيب تليقاا( ،وتلةج س تليجفااي )
ب)

م هسيعرض الب ا  ،بغرض تلةوتءةا ،ةخي ف دوتل تليةوهل تلةسيخدةا لدي( ةخي ف وتع تليقااةال تليي تشكل
وظافا تليقاا( ةكيب تليقاا( ،وتلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا( ،و ُ
شعبا تليخقاط وتةدتء تلةؤةسااط)

ج)

م هجظر الب ا  ،في حاا يدم وض ترتابال تةوه اا بده ا تليوصاا  2ب) ،في توةا  ،وربةا تعدهل ،تلاجدوق
تالحيااطي ل يقااةال تي هية َّكط ةط زهادة ةرو ا تلدي( تلةقدَّم إلى صغر تلةكاتب تلققرها ،وربةا دي( تليقااةال
تلمةرتزها تليي تُجرهها تلةكاتب تإلق اةاا؛ ةكيب تليقاا( ،وتلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا()

ال صداقية
-42

وض ةكيب تليقاا( ةبادئ قوها وإرشادتل وةةارةال لدي( ةادتقاا تليقااةال تلةرتزها وتلمةرتزها ي ى حد ةوتء

ار م

تلفرها هود م هقرح توصاا ةرددة بشأم تلةوترد تلبشرها بهدف تليأتد ةط م ةكيب تليقاا( هةكجه تعااط ةوظفاط هيةيعوم
بالخبرة تليقجاا تلةق وبا إلدترة وظافا تليقاا( بقرهقا فعالا في تلةسيقبل وهرى تلفرها م تليوظاف في ةكيب تليقاا( هجبغي م
هسيرشد بالةهارتل تلةق وبا ولاس بالر با في تليعااط ةط ةجةويا ةرددة ةط تلةرشراط ةثل ةوظفي الب ا

تلرالااط)

9
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وهجيةي حوتلي  90في تلةائا ةط تلةوظفاط تلةعاَّجاط في ةجاصب دتخل ةكيب تليقاا( في تلةقر إلى ب دتم تلشةاا؛ وهجقبا ذلك
هضا ي ى رؤةاء وحدتل تليقاا( تإلق اةاا وهوصي تلفرها بأم هسعى ةكيب تليقاا( إلى ترساط تجوع تلةوظفاط في وظائف
تليقاا( ي ى قاق الب ا

التوصية  :3حرصا ي ى م هكوم لدى وظافا تليقاا( ةوظفاط هيةيعوم بالةهارتل تلفجاا وتليجوع ،هوصي تلفرها بةا ه ي:
)

م هُقر الب ا

بأم تليقاا( ةهارة ةيخااا شأ ه في ذلك شأم تلةرت عا ،وهُعفي ةكيب تليقاا( ةط ةااةا الب ا

تليي تقضي باإليمم يط ةا تلوظائف دتخ اا وال؛ وهياح ذلك لةكيب تليقاا( م هع ط يط تلوظائف دتخ اا وخار اا
في آم وتحد ،وتتخاذ قرترتل تليعااط بجاء ي ى تلةهارة وتلكفاءة فقط؛ ةكيب تليقاا( ،وتلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا(،
و ُ
شعبا تلةوترد تلبشرها)
ب)

م هوتصل الب ا

تةيكشاف وض إطار ةعيرف به رةةاا ل ةهجااط تلةخيااط باليقاا( هياح لةوظفي تليقاا( ةسارت

وظافاا ةيعدد تلقبقال – تبعا لرج( تإلطار – وهياح له( تليجاوب باط تلةجاصب وتلةوتق ؛ ةكيب تليقاا( ،وتلفرها
تليو اهي لوظافا تليقاا( ،و ُ
شعبا تلةوترد تلبشرها)
ج)

م هُعزز ةكيب تليقاا( تليجوع تلجغرتفي وتلثقافي ل ةوظفاط في ةكيب تليقاا( ووحدتل تليقاا( تإلق اةاا وتلرفاظ في تلوق
فسه ي ى ةعاهار تالليراق تلةهجاا؛ ةكيب تليقاا()

الفائدة – ت ز ز إضافة القي ة
-44

ي ى تلر ( ةط رؤها دةغ تليفكار تليقااةي وتلس وك تليقااةي وتلجُظ( تليقااةاا في الب ا
فسوف هظل ذلك طةوحا وتقعاا
 83ةوقعا) ،ةارياج الب ا

بأةرن لط تيرقا بر وا يام 2021

ار ه بالجظر إلى حج( تردهال ترقاا ذلك هعةل لدى الب ا

رو  18 000ةوظف في

إلى تليرتاز بقوة ي ى قاادة تليغاار و ةا ةائر توصاال تلفرها فييع ا بزهادة إضافا تلقاةا

وباليالي تلفائدة تليي ترققها وظافا تليقاا( في الب ا
التوصية  :4هوصي تلفرها بأم هيخا الب ا

وةكيب تليقاا( خقوتل رو تعزهز تلةسا ةا تليي هقدةها تليقاا( في تليع ( تليجظاةي

باإلضافا إلى تلةساءلا وهوصي تلفرها بةا ه ي:
)

م هوفر تلةج س تليجفااي حوتفز تشج تإلدترة تلع اا في الب ا
و م تيولى تإلدترة تلع اا في الب ا

ي ى دةغ دروس تليقاا( في تلةةارةال تلةيبعا لدهه؛

تلدف بيقباا ات تلجهغ فسه ي ى ةا تلةسيوهال وصوال تلقايدة ةكيب تليقاا(،

وتلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا( ،ولجام تليقاا( تإلق اةاا ،وتلةج س تليجفااي)
ب)

ُجرب ةكيب تليقاا( ةخي ف ُهغ تليقاا( وةجهجااته و م هعرض قائةا ةوةَّعا بأدوتل تليقاا( ،بةا هشةل تليقاا( تليكوهجي
م ه ِّ ّ
وتليقوهري وةزهدت ةط تلير امل تليجةاعاا وتلدرتةال تلةوتضاعاا تلةيعددة تلب دتم؛ ةكيب تليقاا( ،ووحدتل تليقاا(
تإلق اةاا)

ج)

م هُعزز ةكيب تليقاا( قاةيه تلةضافا يط طرها تليوصل با يظام إلى دلا ةو َّها إلى صا عي تلقرتر تلةسيهدفاط التخاذ
قرترتل ةسيهدفا؛ وةارقا ذلك تبر قدر ةط تلفعالاا يجدةا هُشارك ةوظفو تليقاا( في ية اال تاةا( تلبرتةغ وصاا ا
تلسااةال ،ة تلرفاظ ي ى تةيقملايه( ،باإلضافا إلى تجظا( ت يةايال قائةا باتتها ليبادا تةدلا؛ ةكيب تليقاا(،
وتلةكاتب تإلق اةاا ،ووحدتل تليقاا( تإلق اةاا)

د)

م هُعزز ةكيب تليقاا( ةةارةال إدترة تلةعرفا وتالتااالل و م هقوم بةا ه ي:
)1

تإلةساك بزةام تلة كاا وتولي تلةسؤولاا يط إدترة تلةعرفا تلةرتبقا بةجيجاته لراط وض ُظ( ةؤةساا إلدترة
تلةعرفا ،ووض تةيرتتاجاا وإ رتءتل لضةام تاسار تالطمع ي ى تلةعارف تليقااةاا وتبادلها بشكل تةيباقي
ي ى قاق الب ا ؛ ةكيب تليقاا()
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)2

وض تلااغا تلجهائاا لةشروع تةيرتتاجاا تالتااالل وإدترة تلةعرفا ةط

ل ضةام تردهد هغ هفضي إلى

تروا حقاقي في تالتااالل تلدتخ اا ،وتردهد تلقرهقا تليي ةاةسك بها ةكيب تليقاا( با يظام بزةام إدترة
تلةعرفا تلةرتبقا بةجيجال تليقاا(؛ ةكيب تليقاا()
)3

ةبل تاسار تةيخدتم دلا تليقاا( بقرق تسا ( في تليع ( بةا هيجاوز قاق الب ا ؛ ةكيب تليقاا()
تةيقمع ُ

)4

تلعةل ة إدترة وض تلبرتةغ وتلسااةال ليعةا( تليع ( ةط تليقااةال؛ ةكيب تليقاا( ،وإدترة وض تلبرتةغ
وتلسااةال)

)5

تلجظر في ط ب إ رتء تقاا( إلدترة تلةعرفا في الب ا ؛ ةكيب تليقاا()

التوصية  :5هوصي تلفرها بأم هجري الب ا

تغاارتل تسايد ي ى تعزهز ودة تليقااةال تلمةرتزها وفائدتها ،وتلةسا ةا في وظافا

تقاا( ةيكاة ا قوها وهوصي تلفرها تردهدت بةا ه ي:
)

م هجظر ةكيب تليقاا( ،ة تلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا( وتلةج س تليجفااي ،في وض خقا ل يع ( ةط تليقاا(
وتةيخدتةها ليجوهر خقط تليقاا( ،باإلضافا إلى ت باا تحياا ال تلةساءلا وهةكط دةغ خقط تليع ( ان في تةيرتتاجاا
تليقاا( تلةقب ا في الب ا ؛ ةكيب تليقاا( ،وتلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا( ،وتلةج س تليجفااي)

ب)

م هجظر الب ا

في تةخا بجهغ تفاض ي بدال ةط تتباع هغ شاةل في تقاا( تلخقط تالةيرتتاجاا تلققرها وهةكط

لةكيب تليقاا( م هيخا قرترن بشأم إ رتء تةيعرتض ل قاةا تالةيرتتاجاا ل يغقاا تلكاة ا بةجرد تال يهاء ةط تقااةال
تلجال تةوا ةط تلخقط تالةيرتتاجاا تلققرها ،ي ى م هي( تليشاور ة تلةدهرهط تلققرهاط؛ ةكيب تليقاا( ،وتلفرها
تليو اهي لوظافا تليقاا( ،وتلةج س تليجفااي)
ج)

م تش َّج تلةكاتب تلققرها وتلةكاتب تإلق اةاا و م هياح لها "حاز" هةكجها ةط ترتاز تليقااةال تلمةرتزها ي ى تلقضاها
تلةهةا تةيرتتاجاا للب ا  ،حسبةا و ةردَّد في خقا تليع ( تلةرية ا؛ ةكيب تليقاا( ،وتلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا(،
ولجام تليقاا( تإلق اةاا) ،وةايق ب ذلك هضا ةشارتا ةكيب تليقاا( و ُ
شعبا تلشرتتال ة تلققاع تلعام وتدبار تلةوترد
في تلعةل ة تلةا راط بهدف تجساا ةيق بال تليقاا( وتق ال يدد تليقااةال تليي تيجاوا فس تلةوضوع ،وباليالي إيقاء
تلةكاتب تلققرها "حازت" الخياار ةوتضا خرى ل يقاا(

د)

م هزهد الب ا

وةكيب تليقاا( تةيثةارتتهةا في تعزهز ةادتقاا تليقااةال تلمةرتزها وفائدتها براث تضاف قاةا إلى

تليقااةال تلةرتزها وةةارةال تليقاا( تلةيقورة ي ى تلةسيوى تلققري ،وهةكط ،ترقاقا لهان تلغاها ،م هجظر ةكيب
تليقاا( والب ا
)1

في تآلتي:

ةوتص ا تعزهز قدرتل تلةكاتب تإلق اةاا حيى تيةكط وحدتل تليقاا( تإلق اةاا ةط زهادة تكثاف ديةها ل ةكاتب
تلققرها؛ ةكيب تليقاا( ،وتلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا()

)2

ضةام تزوهد تلةكاتب تلققرها تلاغارة دت بالقدرة ي ى إدترة تليقااةال ةط خما توفار تليةوهل لةوظفي
تلرصد وتليقاا( ،ربةا ةط ةازت اا دي( تلبرتةغ وتإلدترة في الب ا ؛ تلفرها تليو اهي لوظافا تليقاا(،
وتلةكاتب تإلق اةاا)

)3

ديوة تلةكاتب تلققرها تلاغارة إلى تجةا تلةوترد تلمزةا ليعااط خبرتء ةيخاااط في تليقاا( ةط ب دتم
ةيعددة؛ لجام تليقاا( تإلق اةاا)

)4

تشجا تبادا تلدي( باط تلجظرتء يط طرها تاسار دور تلةكاتب تلققرها تليي تيةي بخبرة قوها في تليقاا( لدي(
تلةكاتب تليي ال تيةي بجفس تلةسيوى ةط تلخبرة ،بوةائل تشةل تلةسايدة تليقجاا يط بُعد وبالرضور تلشخاي؛
وحدتل تليقاا( تإلق اةاا)
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هيةي ةكيب تليقاا( بسجل حافل قوي في ةعالجيه ل ةساوتة باط تلججساط في تليقااةال تلةرتزها ،ار م ان تلخبرة ةيفاوتا
بدر ا تبارة وهةكط تعزهز ا في تليقااةال تلمةرتزها وهرياج ةكيب تليقاا( إلى تردهد ةا هعجاه دةغ ةجظور حقوق تإل سام في
تلةةارةا تلعة اا ،وهيعاط هضا تعةا( ةجظور تإلياقا وقضاها تإلدةاج بةا هعكس تلةعاهار تلجدهدة لألة( تلةيردة وفرها تةة(
تلةيردة تلةعجي باليقاا(

-46

وهرى تلفرها م تلرج( تلجسبي لوظافا تليقاا( في الب ا

وةمتها تلوظافي في ظام تةة( تلةيردة ل يقاا( هةجرها تلةسؤولاا

يط دتء دور رتئد في صاا ا فضل تلةةارةال ل وتاالل وتلشرتاء تآلخرهط في تلةجاالل تلةرددة د ان
التوصية  :6في ضوء خبرة وظافا تليقاا( وةرتز ا في الب ا  ،هرى تلفرها م الب ا

هجبغي م هُسا ( ي ى و ه تلخاوص في

ةةارةا تليقاا( تإل سا ي ،و دتوا تةيةاا تلشاة ا ،وتليقاا( تلةشيرك ،وقدرتل تليقاا( تلوطجاا وةط تآلم فاايدت ،هجبغي لةكيب تليقاا(
ووحدتل تليقاا( تإلق اةاا ةا ه ي:
)

تلوقوف في صدترة ية اا تقوهر ُهغ تليقاا( و ةالابه وتبادلها ،وتلةشارتا في إدترة تليقااةال تلةشيرتا وتليقااةال
ي ى قاق تلةجظوةا ،وال ةاةا في تلسااقال تإل سا اا تلةعقدة؛ ةكيب تليقاا()

ب)

وض الب ا

في ةرتز تلقائد وتلةسا ( في إصمح تةة( تلةيردة ،وةبادرتل تليجساا ي ى تلةسيوى تلققري،

وتليقااةال تلةسيق ا ي ى قاق تلةجظوةا ،وتليقااةال تلةشيرتا؛ ةكيب تليقاا( ،ووحدتل تليقاا( تإلق اةاا ،وتلفرها
تليو اهي لوظافا تليقاا( ،وتلةدهروم تلققرهوم)
ج)

ةوتص ا تلسعي إلى تعةا( ةرتياة تلةساوتة باط تلججساط وحقوق تإل سام وتإلدةاج في تليقاا( – خقا تةة( تلةيردة
تلهادفا إلى "يدم ترك حد خ ف تلرتب" ظرت لةرورهيها في

دتف تليجةاا تلةسيدتةا؛ وحدتل تليقاا( تإلق اةاا،

وةكيب تليقاا()
د)

وض وتجفاا ةبادئ وتضرا ليجةاا قدرتل تليقاا( تلوطجاا؛ وحدتل تليقاا( تإلق اةاا ،وةكيب تليقاا()
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ال لحق
ظ ة التغيي الخاصة بسياسة التقييم ()2021-2016

ال ؤ ة
ُ ززه
إسهام الب ا ف القضاء على الجوع ال ال
التفكي التقيي والسلوك التقيي والنُظم التقيي ية الت
تشكل جزءا ال تجزأ ن ثقافته الخاصة بال ساءلة والت لم
الغ ض

د تائ التقييم باست ار وبصورة شا لة ف
سياسات الب ا واست اتيجياته وب ا جه

االفت اضات

ت و ل ستدام
و كن التنبؤ به

االفت اضات

طلب أصحاب ال صلحة
الخارجيين على التقيي ات

الحصائل

طلب داخل كافٍ على
التقيي ات

تواف ال وارد البش ة
ال اه ة

 -2تغطية الئ ة ن
التقيي ات ال كز ة
والال كز ة

االستخدام ا ثل للتقييم
تواف بيا ات رصد الجودة

 -3قدرات كافية إلدارة
التقييم على طاق
الب ا

لكية وقيادة ودعم على
ستوى الب ا

 -1تقيي ات كز ة
وال كز ة ستقلة وذات
صداقية و فيدة

 -4ش اكات تقييم شطة
ف الساحة الدولية

ال وا ل الداف ة للتغيي على ال ستو ين ال كزي والال كزي

ال شاركة الدولية
إدارة ال
الش اكات
تدبي ال وارد

التخطيط
فة

تن ية القدرات

تقييم الجودة

اإلطار ال ياري

التواصل

ض ان الجودة

اإلبالغ

قواعد التغطية
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