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 موجز تنفيذي

 

لتقييم االسرتاتيجي لوضع الربامج ل ديرهاتقعن ، 0212عام املعقودة أعربت اللجنة يف دورتها الرابعة بعد املائة - 1

توصةية مةن التوصةيات     ةقبةو  اإلدارة الكامةل أو ائائةي لسةبع ع ةر     لو ،(املنظمةة )ملنظمةة اغذذيةة والاراعةة    القطرية 

 .ح للربجمة القطريةمن أجل طرح نهج منّق عمل اإلدارةالع رين، فضال عن خطة 

 

، يقةدم هةذا التقريةر معلومةات مسةتكملة عةن حالةة تن يةذ         اتقييمة الت على صةعيد مع سياسة املنظمة  متاشيًا و- 0

 :ا يلي على وج  اصخصوصيقوم مبوهو . اإلجراءات املنصوص عليها يف رد اإلدارة

أيضةا    يصف التقدم امُلحرز على مدى العامني املاضيني يف وضع نهج اسرتاتيجي للربجمة القطرية، مع اعرتافة  (أ)

 ؛وبوجوب بذ  املايد من الوقت وائهد لور متاما بعدمل تتببأن ال وائد املتوقعة 

ذريهةا مةن املبةادرات اإلصةالحية  ات     بةني  التآزرات اليت جيري إن اؤها بني الربجمة القطريةة و ب حيط علماُي (ب)

 برنامج التعاون ال ين والةتريريات التحويليةة   والمركاية وأدائها، مثل استعراض هيكل شبكة املكاتب امليدانية ،الصلة

 اليت هلا تأثري مباشر على قدرة املكاتب امليدانية وإدارة عمليات الربجمة القطرية؛

برامج متكاملة ومتناسقة وشاملة على املستوى القطةري تتماشةى مةع أولويةات      وضعيعرض اإلجراءات املتخذة ل (ج)

علةى الليةات القائمةة     اءاتاإلجةر تؤكةد هةذه   و .التنمية الوطنية ومع اغهداف االسرتاتيجية للمنظمة على حد سةواء 

ويصةف  . واسةرتاتيجيات تعبئةة املةوارد وامل ةاريع وخطةط العمةل القطريةة        طريةلضمان االتساق بني ُأطر الربجمة الق

 ؛مع إطار عمل اغمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية حتقيق التناذمواإلبالغ و للرصدالتقرير أيضا النهج املبّسط 

( مرت ةع، مهةم، متوسةط، ال يةذكر    )باستخدام نظام للتقةدير  ( 1املرفق )اد التوصيات ويعرض تقديرا ملعد  اعتم (د)

 0212التقدم امُلحرز بنةاء علةى خةط اغسةاو املوضةوا يف عةام       ( اغو ): استنادا إىل النتيجة اإلمجالية لثالثة معايري

 .النتائج املتوقعة( الثالث)معد  تن يذ اإلجراءات؛ و( الثاني)و؛ (سنة التقييم)

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربنامج

  قد ترذب ئنة الربنامج يف اإلحاطة علما بالتقدم امُلحرز على صعيد تن يذ توصيات التقييم وبعرض آرائها يف تقرير

 .املتابعة

 

 مقدمة

 

رتاتيجي لتقيةيم االسة  ل عةن تقةديرها   ،0212 عةام يف دورتها الرابعة بعد املائة املعقةودة   ،ئنة الربنامج أعربت- 3

توصية من التوصيات الع رين، فضال عن  ةلسبع ع ر 1قبو  اإلدارة الكلي أو ائائيول ،لوضع الربامج القطرية للمنظمة

 .ح للربجمة القطريةخطة اإلدارة للعمل من أجل طرح نهج منّق

                                                 
 CL140/8مةةةةةن الوثيقةةةةةة   11و 11ال قرتةةةةةان ، http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc218e.pdf ؛PC 108/2الوثيقةةةةةة  1

http://www.fao.org/docrep/meeting/020/k9398e.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc218e.pdf؛
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc218e.pdf؛
http://www.fao.org/docrep/meeting/020/k9398e.pdf
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 ُأطةر خةال  إعةداد    مةن "يف دورت  الرابعة واغربعني بعد املائةة أنة     2، اعترب اجمللس0210حايران /يوني يف و- 4

علةى   الوطنيةاملساعدة اليت تقدمها وميكن أن تسهم يف تعايا القدرات  فعاليةُتحسن الربجمة القطرية، ميكن للمنظمة أن 

اغولوية جملاالت التعاون بني  أن متنحالربجمة القطرية  طروقد وافق اجمللس على أن  ينبريي ُغ ."حنو أكثر اسرتاتيجية

ؤشرات وأهةداف خطةط   املوأن تتماشى  ،ساواغ هيللمنظمة  االسرتاتيجيةعلى أن تكون اغهداف  ،احلكومات واملنظمة

وقةد  . املعياري مع اغولويات احملةددة يف إطةار الربجمةة القطريةة     هاعملمتاشي وضع املعايري و يفالعمل مع عمل املنظمة 

الربجمة القطرية وتضمينها فيهةا، مبةا يف  لة      طرُأالطوارئ والتنمية يف  يف حاالت ن طةاغشدد أيضا على أهمية إدماج 

الربجمة القطرية سةوف تسةتكمل إىل أقصةى حةد  كةن       ُأطرأن إىل اجمللس  أشاروقد . عمل املنظمة يف جما  السياسات

  هبةت و، 0211-0214باعتبارها إسهامات يف برنامج العمةل واملياانيةة لل ةرتة     0210عام  اغو كانون /ديسمربحبلو  

أن تعةد، قبةل   اللحظةة  مجيع البلدان اليت مل ت ارك يف صياذة إطار الربجمة القطرية حتى  على بأن إىل التحديدرة اإلدا

 .، خمططا أوليا واحدا على اغقل للربجمة القطرية0210نهاية عام 

 

جةراءات الةيت     مع سياسة املنظمة يف جما  التقييمات، يقّدم هذا التقرير آخر املعلومات عن تن يذ اإل متاشيًا - 1

وهةو يقةدم تقةديرا ملعةد  اعتمةاد      . حتديدها يف رد اإلدارة من حيث اإلجنازات والتحديات وال ةرص والطريةق إىل اغمةام   

بنةاء علةى النتيجةة اإلمجاليةة لثالثةة       3(مرت ع، مهم، متوسةط، ال يةذكر  )باستخدام نظام للتقدير ( 1املرفق )التوصيات 

معةد   ( ثانيةا )و ؛(سةنة التقيةيم  ) 0212بناء على خط اغساو الةذي   حتديةده سةنة     حرزامُلالتقدم ( أوال): معايري هي

 . النتائج املتوقعة( ثالثا)و ؛تن يذ اإلجراءات

 

 اإلجنازات  - أوال

 

على اجملاالت اليت ميكن أن تضيف قيمة أعلى إىل معظةم   العمل القطري للمنظمةتقوم الربجمة القطرية برتكيا  -1

عمةل ذريهةا مةن وكةاالت اغمةم املتحةدة       وعمةل املنظمةة    حتقيق التكامل بنيائية للحكومة، وتساعد على اغهداف اإلمن

عكس الرتكيةا واالهتمةام   الربجمةة القطريةة فةت    ُأطةر أمةا صةياذة   . تعبئةة املةوارد  ل امُلح اتؤدي دور هي و ،وشركاء التنمية

لةى املسةتوى القطةري واإلدمةاج الكامةل هلةذه العمليةات يف        وحتديد اغولويات ع ال عا إىل التخطيط  املتاايدين املمنوحني

 قامةة ويعترب إطار الربجمة القطريةة عنصةرا حا ةا يف إ   . هانتائج ُأطرو هاوهيكل براجم هااملنظمة ووضع مياانياتختطيط 

واإلقليميةة  اغولويةات القطريةة    إدراجللمنظمة، وكذل   االسرتاتيجيةبني عمل املكاتب القطرية واغهداف " صلة واضحة"

 .يف تصميم الربامج العاملية للمنظمة

 

                                                 
  CL 144/REP  http://www.fao.org/docrep/meeting/025/me323e.pdfالوثيقة  2
  اعتمادهةةا بنسةةبة كةةبرية ولكنهةةا مل تةةدمج بال ةةكل الكامةةل حتةةى الن يف السياسةةات أو     –مهةةم ( ب)  اعتمادهةةا بالكامةةل؛  –مرت ةةع ( أ) 3

سةات ولكةن لةيس بنسةبة مهمةة يف اجملةاالت         اعتمادها يف بعض اغعمةا  التن يذيةة واصخاصةة بالسيا    –متوسط ( ج)االسرتاتيجيات أو العمليات؛ 

 .يف مرحلة بدائية للريايةال دليل أو خطة لالعتماد، أو أن اصخطة واإلجراءات  ،ال تذكر( د)الرئيسية؛ 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/me323e.pdf
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 .معظةم اإلجةراءات أو هةي علةى وشة  االكتمةا        كملتكما اسةتُ  التوصيات املقبولة للتقييم مجيع وقد   تناو  -7

وقد اسةت ادت هةذه العمليةة مةن     ، املايد من الدعم صخطة العمل قديموباإلضافة إىل  ل ، جيري وضع مبادرات جديدة لت

ال بكات الداخلية ومنتديات  التصا ، مثللوسائل  دةمن ع ةاملدعومن الوثيق بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية التعاو

 .، وشبكات دعم اغقرانالتعّلم النقاش، والن رات اإلخبارية، ومبادرات 

 

اصخطوط التوجيهيةة  "بدعم  4(0211ت رين اغو  /يف أكتوبر)وقامت ئنة الربنامج يف دورتها الثامنة بعد املائة   -8

 ثةاني ت رين ال/نوفمرب)يف الدورة الثالثة واغربعني بعد املائة للمجلس  قّرتُأاليت " السياسات واملبادئ -للربجمة القطرية 

مةع سياسةة الالمركايةة الةيت      متاشةيًا  ،   استعراض اغدوار واملسؤوليات املؤسسية 0210و 0211 ييف عامو. 5(0211

املكاتب القطرية الن مسةؤولة عةن الربجمةة     ونتيجة لذل ، أصبحت .ة الرابعة واغربعون بعد املائة للمجلسأقرتها الدور

املقةر بضةمان االتسةاق بةني عمليةات الربجمةة القطريةة        يف القطرية، يف حني كّل ةت وحةدات إقليميةة فرعيةة وإقليميةة و     

ومن املتوقع تدعيم القدرة على تقةديم   .ال ين وضمان ائودة وتل  اصخاصة باملنظمة، مع توفري الدعم (ال رعية) واإلقليمية

ملكاتب اأصبح دعم لعدد املوظ ني يف املكاتب امليدانية، يف حني  ةدقيقال املراجعة الدعم للمكاتب القطرية بدرجة أكرب بعد

 . لكافة املوظ ني ال نيني امليدانيني ةالوظي ي املواص اتمن  جاًءا قطرية النال

 

، أتاح م روا جترييب لتخطيط العمل يف املكاتب امليدانية اختبار آلية إلدمةاج  0211-0212متداد ال رتة على ا- 9

مخسة أقةاليم   ضمنذ امل روا التجرييب يف ستة بلدان ّ وقد ُن .عمل املكاتب القطرية يف إطار الربجمة على مستوى املنظمة

 ذرياغن طة ائي، واالعتماد املتباد  بني أن طة امل اريع ووجنمت عن  دروو حو  تكامل حاالت الطوارئ والعمل اإلمن

امل اريع، والليات احملتملة لتعايا التعةاون علةى نطةاق املنظمةة، واملسةتوى املناسةب مةن الت اصةيل لتخطةيط          ب املتعلقة

 .العمليات

 

مةن قبةل مجيةع     حاليةا  وهو يستخدم 6صياذة إطار الربجمة القطريةل، صدر دليل 0210 كانون الثاني/يف يناير  -12

الربجمةة   ُأطةر  تظهةر يف  ، ونتيجةة لةذل ، بةدأت   0210طار الربجمة القطريةة يف عةام   إلعملية ري فيها جتالبلدان اليت 

الدليل عبارة عن وثيقةة حيةة وسةيتم حتديثة  علةى أسةاو اصخةربة والةدروو         هذا و. أفضل ومواءمةأعلى  جودةالقطرية 

آليةة لضةمان ائةودة     ن ئتُأ كماعداد مذكرات إرشادية ملعائة قضايا فنية حمددة، وباإلضافة إىل  ل ،   إ. املست ادة

 .الربجمة القطرية ُأطرختص 

 

مةن أجةل زيةادة وعةي املةوظ ني       ال عالةة  للربجمة القطريةة  م، يتم استخدام برنامج التعّل0210آ ار /مارومنذ - 11

التوجيهات واغدوات الةيت مةن شةأنها     تطوير ،   احلرص علىوهلذه الرياية. بالنهج املتكامل واملوحد للربجمة القطرية

ئميةع عمليةات الربجمةة الةيت جتةري يف الةبالد، مبةا يف  لة  املكونةات           ال عةا  املكاتب القطرية من التنسةيق   متكني

                                                 
 CL 143/7 http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc358e.pdfمن الوثيقة  7و 1ال قرتان  4
 CL 143/REP http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc783e.pdfمن الوثيقة  03ال قرة  5
6 TC/CPF/Guidelines/CPFGuidelines.pdfftp://ftp.fao.org/ 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc358e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc783e.pdf
ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Guidelines/CPFGuidelines.pdf
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العمةل  أي حتديةد أولويةات التنميةة الوطنيةة، وإطةار الربجمةة القطريةة، وخطةط         )التقيةيم   عّينهااغساسية الثالثة اليت 

وتستند عملية الربجمة علةى مبةادئ اإلدارة القائمةة علةى النتةائج، وقةد        .، وتعبئة املوارد وإدارة دورة امل اريع(القطرية

اغمةم املتحةدة للمسةاعدة اإلمنائيةة وتطةوير       ُأطرب املتعلقة مع االحتياجات تهابذلت جهود كبرية لتبسيط املكونات ومواءم

 حاليةا  حلقات عمل تدريبية يف ثالثة أقاليم، وجيري سبعوقد أجريت . ارث وإدارتهاالقدرات واصخ ض من خماطر الكو

 .ت كيل شبكة لدعم اغقران

 

 وهي تعاز 7، وافق اجمللس على اسرتاتيجية تعبئة املوارد وإدارتها على مستوى املنظمة0210نيسان /يف أبريل  -10

الربجمةة القطريةة واإلطةار االسةرتاتيجي      ُأطةر غولويةات احملةددة يف   تعبئة املوارد استنادا إىل ا بالنسبة إىلنهج الربجمة 

وقد متت إعادة تصميم العمليات التجارية لتمكني املكاتةب امليدانيةة مةن وضةع اسةرتاتيجيات إضةافية لتعبئةة         .للمنظمة

ب الن وضةع  ومةن املطلةو   ،لتعبئةة املةوارد   فرعيةة  وقةد وضةعت اسةرتاتيجيات إقليميةة وإقليميةة      .املوارد وخطط العمةل 

ومةن املتوقةع أن ي ةجع  لة      . ال يتجاأ من إطار الربجمة القطرية جاًءابص تهما اسرتاتيجية لتعبئة املوارد وخطة عمل 

، و ل  قبةل  تهاوإدار القدرة على تعبئة املوارد املطلوبة أن يتناولوا بطريقة واقعيةاملكاتب القطرية والنظراء الوطنيني على 

 .طار الربجمة القطريةحتديد االلتاامات يف إ

 

تنةاو  مراحةل   يالةذي   اريع،   إطالق ائاء اغو  من دليل املنظمة ائديد إىل دورة امل ة 0210متوز /يولي يف - 13

التوج  االسرتاتيجي للم اريع وجودتها ومساءلتها ويضةمن   من حيّسن هذا الدليلو. التحديد والصياذة والتقييم واإلطالق

يتماشةى  أن اإلمنائيةة الوطنيةة و   طةر ، إىل نتائج تدعم اغهةداف واغُ للتحديد اغوىل املراحلمن  ًءابدأن يؤدي كل اقرتاح، 

وقةد   تعمةيم   . الربجمة القطريةة، واإلطةار االسةرتاتيجي للمنظمةة     ُأطراغمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، و ُأطرمتاما مع 

ها من العوامل احملددة لالسةتدامة إىل جانةب تبسةيط اإلجةراءات     املبادئ اصخمسة للربجمة القطرية لألمم املتحدة باعتبار

 . ب كل أفضل وتوحيد اغشكا  إلرشاد املسؤولني عن صياذة امل اريع

 

 التحديات والفرص الرئيسية-  ثانيا

 

 إن إطالق دليل إطار الربجمة القطرية وبدء تن يذ .الربجمة القطرية ومواءمتها وتوحيدها ُأطرحتسني نوعية - 14

الربجمةة القطريةة    ُأطةر اغساو املطلوب والقدرة على حتسني جودة وثائق  انيوفر ال عالةللربجمة القطرية  التعّلم برنامج 

الرتكيةا  ) الربجمةة القطريةة   ُأطةر  الءمةة موقةد   وضةع آليةة لضةمان ائةودة جيةري طرحهةا حاليةا لضةمان          . وتناسقها

وهناك حاجة أيضا إىل بذ  املايد من ائهود لتحسني . تهاواستدام( ل نيةوا يةاملال) اها، وجدو(االسرتاتيجي واغولويات

وتعايا القدرة على ضمان االمتثا  للحد اغدنى من معايري  كلها، على نطاق املنظمة تنسيق عمليات إطار الربجمة القطرية

 .ائودة

 

                                                 
 JM 2011.2/4 http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc062e.pdfالوثيقة  7

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc062e.pdf
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الرتحيب يف معظم البلدان، علةى الةرذم   لقي نهج الربجمة القطرية  .الربجمة القطرية طرأُل ملكية البلدضمان   -11

الربجمة  ُأطرمن أن  يف عدد حمدود من احلاالت، ال تاا  بعض احلكومات الوطنية تبدو مرتددة إزاء امل اركة يف صياذة 

عملية إطةار الربجمةة   ب املتعلقةالظروف السياسية، وارت اا تكاليف املعامالت  أّوهلاوينبع  ل  من عدة عوامل، . القطرية

 مصةممة  جهةود متاايةدة لتطةوير اسةرتاتيجيات     يةتم بةذ   و. أهداف هذه العملية ومااياهةا  عناملعلومات  قلةلقطرية، أو ا

 .تخطي تل  امل اكل من خال  الرتكيا على الدعوة والتوعيةل خاصةمن أجل وضع اسرتاتيجيات  لكل بلدخصيصا 

 

يساعد كّل من تعايا الالمركايةة والتخطةيط    .ها عنهؤوليتملكية املكاتب القطرية لتخطيط املنظمة ومس تعزيز- 11

اغولويةات والنتةائج الةيت   حتديةدها      حيث تقّدماملنظمة من أس ل إىل أعلى،  ختطيطمساهمة  تقويةاالسرتاتيجي على 

أن تكةون  ن  ل  أيضا املكاتب القطريةة مةن   وسيمّك. يات اإلقليميةواملواد اغساسية لألول ة،الربجمة القطري ُأطرمن خال  

دعةم  متابعةة  علةى   اتأمةا تاايةد الطلبة    .تن يذ التاامات املنظمة ورصدها واإلبالغ عنها على املستوى القطري مسؤولة عن

 .هج جديدة للربجمة القطريةالربجمة القطرية فدليل على التاام املكاتب القطرية باعتماد ُن ُأطرصياذة 

 

تتماشةى الربجمةة القطريةة للمنظمةة      .ارية مع السياق املتطورتكييف نهج الربجمة القطرية والعمليات التج- 17

تعتمةد ائمعيةة العامةة لألمةم املتحةدة       سوف ،0210يف عام و. غمم املتحدةاصخاصة باب كل وثيق مع عمليات الربجمة 

ف ميهةد  سةو و.سنوات أربعكل  االستعراض الذي تنجاهالتن يذية من أجل التنمية يف سياق  تهاجا جديدة ب أن أن طُهُن

 ل  الطريق لعمل منظومة اغمم املتحدة على املستوى القطري، مبا يف  لة  توحيةد اغداء، ونظةام املنسةق املقةيم وعمليةة       

عملية الربجمة القطرية للمنظمة فستحتاج لأما التداعيات النامجة عن  ل  بالنسبة . إطار اغمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

 منظومةة ائدو  الامين لربجمة املنظمة مع دورة الربجمة لةدى  وتماشي يب إيالء اهتمام خاص وجي. قّيمرصد وُتأن ُتإىل 

وباإلضافة إىل  ل ، ميكةن ملبةادرات التريةيري التحةولي للمنظمةة أن تسةاعد علةى حتسةني تن يةذ الةربامج            .اغمم املتحدة

 أدائهةا  قويةة منو ج العمل ائديد للمنظمةة ولت إدراج الربجمة القطرية يف  تعايا رصة لالوستتيح تل  التحديات . القطرية

 . ها وتأثريها على املستويات اإلقليمية واإلقليمية ال رعية والقطريةجونتائ

 

الربجمةة القطريةة عبةارة     تعتةرب  .لعمليات الربجمة القطرية املؤسسي مواصلة تطوير القدرة على تقديم الدعم- 18

 ُأطةر تةرتأو املكاتةب القطريةة عمليةة صةياذة      و. بةدأ الواليةة االحتياطيةة   عن جهد ي مل املنظمة كلها و ل  بناء على م

ويدعمها يف هذه العمليةات  . الربجمة القطرية واسرتاتيجيات تعبئة املوارد، ووثائق امل اريع الوطنية وخطط العمل القطرية

تكةون املكاتةب اإلقليميةة    و. يف ذيابة ، املكتةب اإلقليمةي  و الصةلة     ،أو ،ال ريق اإلقليمةي ال رعةي متعةدد التخصصةات    

تخطيط وتنسيق الدعم واملساهمات ال نية املطلوبة من الوحدات  ات الصلة يف مجيع الال رعية هي املسؤولة عن واإلقليمية 

يف هذا السةياق، سةوف   و .معايري ائودةمن لحد اغدنى لربنامج المجيع مكونات  استي اء تضمنأحناء املنظمة، وبالتالي 

واملكاتةب ال نيةة أمةرا أساسةيا لضةمان وحةدة        االسةرتاتيجية واصل املعريف وآليات التنسيق وإشةراك فةرق   يكون تعايا الت

 .دعما لألولويات القطرية ،من املعرفة العاملية للمنظمة ومن منتجاتها وخدماتها فعا اغهداف ولالست ادة ب كل 
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الربجمة القطرية بتعايا قدرة املنظمة علةى تعبئةة   ستقوم  .على املستوى القطري االستفادة من املوارد اإلضافية- 19

السةتقطاب  ولكن هناك ثالثة شروط أساسية ضرورية . املوارد على املستوى القطري وح د الدعم ال ين يف الوقت املناسب

تاام بتن يةذ  االل( ثانيا)وحتقيق النتائج؛ و ،وضوح اجملاالت  ات اغولوية املتعلقة مبساعدة املنظمة( أوال): شركاء املوارد

نوعية احلةوار بةني املنظمةة والنظةراء الةوطنيني وال ةركاء علةى املسةتوى القطةري ب ةأن           ( ثالثا)و الربجمة القطرية؛ ُأطر

 .اجملاالت املواضيعية اغساسية للمنظمة
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 الطريق إىل األمام-  ثالثا

 

 .دمًاضي ُقملسائل التالية للُمن النظر يف اثريت أعاله، يتعّيُأعلما بالتحديات وال رص اليت  غخذمع ا- 02

 

ات معظم ائهود حتى الن على صياذة الربامج رّك .إىل تنفيذها الفعالةاالنتقال من صياغة الربامج القطرية - 01

صى ب  التقييم، فإن صةياذة  ووحبسب ما أ. القطرية، أي إعداد وثائق إطار الربجمة القطرية واسرتاتيجيات تعبئة املوارد

مد نهج التآزر مع ذريه من العمليات التجارية املنظمةة، مثةل تعبئةة املةوارد     فقد اعُت .رية ليست عمال معاوالالربامج القط

تركيا االهتمام على هذه العمليات اليت متثل مراحةل التن يةذ    سيتّم 0214-0210وعلى امتداد ال رتة . وعمليات امل روا

إلطةار الربجمةة   نة حتديةد تةأثري الوثةائق احملّسة     مةن حيةث   ا حا وف يكون  ل والرصد واإلبالغ للربجمة القطرية وس

 .الربامج القطرية للمنظمة فعاليةالقطرية يف 

 

عهةدة  إىل  الربجمة القطرية وظائفنقل جمموعة متاايدة من  نظرا إىل .مسؤوليات الربجمة القطريةالمركزية   -00

املبادئ امل رتكة، ووضع مبادئ توجيهيةة وأدوات، وضةمان    اغقاليم، سريّكا دور وحدات املقر يف املقام اغو  على صقل

والتواصةل  مةن خةال  امل ةاورات     امؤسسةي  امة تعّل اغمةر سةيتطلب  و .املنظمة ومعايريها وإجراءاتهةا  االمتثا  العام لسياسة

ف تةدعو  وسةو  .يالدعم لتن يذ هذه املبةادئ واصخطةوط التوجيهيةة ب ةكل تةدرجي      وسوف تقّدم املكاتب اإلقليمية. املستمر

للعمةل   يةدعو إىل منةو ج جديةد    وهذا .امليدانيةالقدرات واملعرفة املؤسسية ما بني املقر واملكاتب  موازنةاحلاجة إىل إعادة 

 :يقوم مبا يلي

 ريأثتة  سةعيا إىل  ارسةة   دور  ثلي املنظمة وقدراتهم والدعم املتاح هلم يف قيادة عملية الربجمةة القطريةة   تعايا 

 ؛وأداء أفضل

 تقديم الدعم ال ين والت رييلي للربجمة القطرية؛على من القدرة املعازة للمكاتب اإلقليمية   ادةاالست 

 حتديةد اإلطةار العةاملي للربجمةة القطريةة واسةتحداث أدوات الةدعم        علةى  وحدات املقةر الرئيسةي    ةقدر تعايا

 و ؛العاملية، ورصد تن يذ إدارة الترييري

 لألمم املتحدة والةيت وافقةت عليهةا جمموعةة اغمةم        رتكةات الربجمة املمع  ارس التكّيفاستباقيا و املساهمة

 .املتحدة اإلمنائية

 

حبسةب مةا    .اإلدماج التدرجيي لربنامج التعاون الفين وشواغل تنمية القدرات يف عملية الربجمةة القطريةة  - 03

الةربامج   ُأطةر دعم ب ةكل أفضةل إعةداد    أوصى ب  التقييم، ميكن للموافقات والستخدام موارد برنامج التعاون ال ةين أن تة  

لكي ينظر فيها اجمللةس  دمت فقد ُقلتعايا العام لربنامج التعاون ال ين امقرتحات  أما .القطرية واغولويات النامجة عنها

 .CL 145/8يف الوثيقة 
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امال، يتوجةب  بريية طرح هذا النهج ال مولي للربجمة القطرية كة  .تطوير أدوات تكنولوجيا املعلومات الداعمة -04

بعةض  و. ط عمليات الصياذة املتعلقة بالربنامج القطري وتن يةذها ورصةدها واإلبةالغ عنهةا    تطوير أداة مؤسسية تدعم وتبّس

عناصر هذا النظام موجودة، وهي تسةهل إدارة امل ةاريع واملكاتةب القطريةة، والعمةل يف البلةدان الةيت تةديرها املكاتةب          

قطري فهي قيد التطةوير  لأما أنظمة إعداد ورصد إطار الربجمة القطرية وبرنامج العمل ا. قراإلقليمية واإلقليمية ال رعية وامل

عن الربامج القطرية، وتبسةط عمليةات    نظرة عامة وفرمن شأنها أن تف ،وسيتم إدراجها ب كل وثيق ضمن اغنظمة القائمة

 .كامال متاشيًا  ويات املت ق عليهامجيع اغعما  يف البلد مع اغول متاشيالرصد، وتدعم املوظ ني يف ضمان 

 

 التوجي  املطلوب من ئنة الربنامج

 

 .يف تن يذ التوصيات وتقديم آرائها ب أن تقرير املتابعة امُلحرز التقدمب أن تأخذ علماقد ترذب ئنة الربنامج يف - 01
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 إجنازات تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالربجمة القطرية: 0املرفق 

 

 تقرير املتابعة

 (عنوان التقييم)لرد اإلدارة على 
 التاريخ

مقياس 

معدل 

 االعتماد

 اإلجراء املتفق عليه توصية التقييم

 

فيها األسباب  املتخذة مباالتعليقات على اإلجراءات 

 اليت تربر عدم اختاذ اإلجراءات املعّينة

النامجة عن ( التغيريات)التأثريات 

اإلجراءات املتخذة جلهة الربامج 

 أو التدابري/ياسات وأو الس/و

، مرتفع

 ، مهم

 ،متوسط 

 ال يذكر

من املناسب عقب حتديد املكونات الرئيسةية   :0التوصية 

الثالثةةةة إلعةةةداد الةةةربامج القطريةةةة وتعريةةةف طبيعتهةةةا  

وحمتواها، النظر يف توحيد اسم كل مكون وخاصة يف حالة 

، حيث "إطار اغولويات القطرية املتوسطة اغجل"املصطلح 

وافق عام يف الراء على أن هذا االسم صعب النطق، يسود ت

ويقرتح فريةق التقيةيم اغ ةاء    . وذري جذاب بدرجة كبرية

 :التالية

 إعداد الربامج القطرية لوصف العملية بأسرها؛- 1

اغولويات القطرية لتحديد  القضايا واجملةاالت الةيت   - 0

 حددتها احلكومة بأنها أولوياتها الرئيسية؛

إطةةار " حمةةلليحةةل  القطريةةة داد الةةربامجإطةةار إعةة- 3

 ؛"اغولويات القطرية  املتوسطة اغجل

خطة عمل قطرية لوصف خطةة العمةل ملةدة العةامني     - 4

 (.دون ترييري يف هذه احلالة)

 إعداد مسرد ملصطلحات نيتضم  1-1

يف اصخطوط التوجيهية  القطرية الربامج

 املؤسسية للربجمة القطرية

طلحات املقرتحةة وهةي قيةد      اعتماد جمموعةة املصة  

االسةةةتعما  يف الربجمةةةة القطريةةةة وهةةةي تةةةربز يف    

السياسات واملبادئ اصخاصةة بالربجمةة القطريةة الةيت     

، 0211ت رين الثاني /أقرتها ئنة الربنامج يف نوفمرب

ويف دليل إطار الربجمة القطرية الذي أقرتة  اإلدارة يف  

 تعّلم الة وكةذل  يف برنةامج   ، 0210كانون الثاني /يناير

 . ال عالةاصخاص بالربجمة القطرية 

الربجمةة القطريةة    ُأطرتعكس مجيع 

الةةةيت تصةةةاغ حاليةةةا السياسةةةات   

واملبادئ والعمليات اليت أوصى بهةا  

 التقييم

 مرت ع
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 تقرير املتابعة

 (عنوان التقييم)لرد اإلدارة على 
 التاريخ

مقياس 

معدل 

 االعتماد

 اإلجراء املتفق عليه توصية التقييم

 

فيها األسباب  املتخذة مباالتعليقات على اإلجراءات 

 اليت تربر عدم اختاذ اإلجراءات املعّينة

النامجة عن ( التغيريات)التأثريات 

اإلجراءات املتخذة جلهة الربامج 

 أو التدابري/ياسات وأو الس/و

، مرتفع

 ، مهم

 ،متوسط 

 ال يذكر

ينبريي تنظةيم العمةل املكثةف احلةالي الةذي      : 2التوصية 

تقوم بتن يذه وحةدات من صةلة لتحديةد خطةوط توجيهيةة      

 أن ةطة إعةداد الةربامج   لف مكونةات  جديدة ت ري إىل خمت

، لضمان أن تكون النتيجة هي وثيقة واحدة ب ةأن  القطرية

وينبريةي أن تتضةمن   ". خطوط توجيهية للربجمة القطريةة "

( أ: )واضةحة ب ةأن   إعداد الربامج القطريةة بيانةات  وثيقة 

بوصة ها عمليةة    إعةداد الةربامج القطريةة   تعريف وتصنيف 

النظام املؤسسي للتخطةيط  مؤسسية مدجمة بصورة كاملة يف 

حتديةد مكونةةات إعةةداد  ( ب)وإعةداد الةةربامج واملسةةاءلة،  

وضع اغولويات الوطنية، وإطار اغولويات )الربامج الثالث 

مةةع  ,(القطريةةة املتوسةةطة اغجةةل وخطةةة العمةةل القطريةةة 

حتديد طبيعة وحمتوى كل مكون والعمليةات الةيت ينبريةي    

قةات امل ةرتكة   حتديةد العال ( ج)أن توضع على أساسةها و 

 .اليت ينبريي أن تقوم بينها

إعةةداد وتطبيةةق اصخطةةوط التوجيهيةةة     0-1

املؤسسية إلعداد الربامج القطرية، مبا يف  ل  

السياسةةات واملبةةادئ الةةيت تضةةمن الصةةالت   

 .الرباجمية بني املكونات الثالثة

تن يةةذ جتربةةة ختطةةيط عمةةل املكاتةةب   0-0

اشةئة  القطرية وإعداد اصخطةوط التوجيهيةة الن  

كجةاء  ( من خطةة العمةل ال وريةة    3امل روا )

مةةن اصخطةةوط التوجيهيةةة إلعةةداد الةةربامج     

 القطرية

 

إعةةةةداد خطةةةةوط توجيهيةةةةة إلطةةةةار   0-3

إطةةار / اغولويةةات القطريةةة املتوسةةطة اغجةةل 

إعةةداد الةةربامج القطريةةة ائديةةد كجةةاء مةةن  

 .اصخطوط التوجيهية إلعداد الربامج القطرية

 

ملساهمة املنظمةة   وضع خطوط توجيهية  0-4

يف وضةةةع اغولويةةةات القطريةةةة كجةةةاء مةةةن  

  إعداد اصخطوط التوجيهية للربجمةة القطريةة     0-1

السياسةات واملبةةادئ وكةذل  دليةةل إطةار الربجمةةة     –

أمةةا اصخطةةوط التوجيهيةةة لتخطةةيط العمةةل  . القطريةةة

توقةع أن تكتمةل يف   قيد اإلعةداد ومةن امل  هي القطري ف

 . 0210نهاية عام 

 

وجيري وضع نظام مبّسةط للربجمةة والرصةد واإلبةالغ     

. من أجل تسهيل توضيح الصالت الرباجمية واملساءلة

وسيتضمن النظةام معلومةات عةن العمةل الةذي ن ذتة        

وحدات املنظمة كلها وسيتيح إنتاج تقارير قائمة علةى  

امية، وسةوف  اغدلة بوترية سنوية وملنتصف املدة وخت

يدرج يف التقةارير املؤسسةية مثةل اسةتعراض منتصةف      

 املدة وتقرير تن يذ الربنامج 

 

  جتريب ختطيط العمةل يف املكاتةب القطريةة      0-0

يف ستة بلدان من اغقاليم اصخمسة كلةها و لة  خةال     

 . 0211-0212ال رتة 

ختضع اصخطوط اإلرشادية للمكونات 

ال رديةةةةة للربجمةةةةة القطريةةةةة إىل  

االختبةةةار حاليةةةا ويةةةتم تنقيحهةةةا  

 .بالتعاون مع بعضها البعض

 

بةةدأ  ثلةةو املنظمةةة يتبعةةون ب ةةكل  

الدليل ائديد إلطار الربجمة  متاايد

القطرية وين ذون السياسات واملبادئ 

املتعلقة بالربجمةة القطريةة وبالتةالي    

يعتمةةدون نهجةةا اوليةةا للربجمةةة   

 . القطرية

 

وقد أدرجت الةدروو املسةت ادة مةن    

امل ةةروا التجةةرييب لتخطةةيط العمةةل 

يف املكاتةةةب القطريةةةة يف اصخطةةةوط  

 التوجيهية لتخطيط العمل املؤسسةي 

ويف دليل إطةار   0213-0210لل رتة 

 مرت ع
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استكمل الدليل ائديد إلطار الربجمةة القطريةة    3-0 .اصخطوط التوجيهية إلعداد الربامج القطرية

 . 0210كانون الثاني /ون ر يف يناير

 

يصف دليل إطار الربجمة القطرية دور املنظمةة    0-4

 .يف حتديد اغولويات على الصعيد الوطين

الربجمةةةةةةة القطريةةةةةةة ويف اغدوار 

واملسةةةةؤوليات املنقحةةةةة للربجمةةةةة 

وهي أيضةا ت ةكل امل تةاح    . القطرية

إىل صةةةياذة اصخطةةةوط التوجيهيةةةة  

 .  لتخطيط العمل القطري

نظرا للوضع احلالي من حيث قدرات املنظمة : 3التوصية 

شة،، ينبريةي أن تتضةمن    والسياق الداخلي واصخةارجي النا 

القطريةة  إلعداد الةربامج  املسودة اغوىل للخطوط التوجيهية 

أن تكون بسيطة فيمةا يتعلةق   ( أ: )اغوصاف الثالثة التالية

أن تتيح ( ب)بالطلبات النوعية من املعلومات والت اصيل؛ 

املرونة يف االسةتجابة للقةدرات املتةوافرة وخاصةة الظةروف      

أن ت ةجع اغفكةار   ( ج)طين؛ والسائدة علةى املسةتوى الةو   

وميكن التخطةيط لنسةخة جديةدة مةن     . ائديدة واالختبار

اصخطوط التوجيهية بعد فرتة مثةل ثةالث سةنوات بعةد أن     

قةد ن ةذ    إعةداد الةربامج  يكون النظام املؤسسةي للتخطةيط و  

إعةداد  بصورة كاملة، واكتساب بعض اصخةربات يف جمةا    

 .الربامج القطرية

 اصخطوط التوجيهية ستبني التوصية يف  3-1

 املؤسسية إلعداد الربامج القطرية

تعد املرونةة والرتكيةا االسةرتاتيجي مةن بةني املبةادئ       

ويقةوم  . الثمانية الةيت   حتديةدها للربجمةة القطريةة    

إطةةار الربجمةةة القطريةةة وبرنةةامج العمةةل القطةةري      

واصخطوط التوجيهية لدورة امل روا بوضع شروط احلةد  

" وثةائق حيةة  "تعتةرب مبثابةة    اغدنى للجةودة ولكنهةا  

ميكةةن أن تةةنقح وحةةني تةةدعو احلاجةةة، أن تعكةةس   

 . معها تكّيفالسياقات املتريرية وت

إن البلدان اليت بدأت بصياذة إطةار  

 0210الربجمةةة القطريةةة يف سةةةنة   

واليت خضعت إىل تدريبات الربجمة 

تتبع ب ةكل متاايةد    ال عالةالقطرية 

اصخطةةوط التوجيهيةةة لكةةي تسةةتويف  

 تكّيةف احلد اغدنى يف حني تشروط 

مبرونةةة مةةع السةةياق احملةةدد للبلةةد 

 .  املعّين

 مهم
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بريية توفري القةوة الالزمةة للمكتةب اإلقليمةي     : 4التوصية 

 إعداد الةربامج واملكاتب القطرية املختل ة على تنظيم عملية 

وحتةى   االسةرتاتيجية مةن    بةدًءا الكاملة واالضطالا بهةا   

 املوافقةة علةى اصخطةوط    خطة العمةل يف كةل بلةد، يةتعني    

القطريةةة املعرفةةة يف التوصةةية إلعةةداد الةةربامج التوجيهيةةة 

واملصادقة عليهةا مةن جانةب ائهةاز الرئاسةي املعةين يف       

املنظمة الذي هو على اغرجح ئنة الربنامج أو اجمللةس،  

وعالوة على  لة ، ينبريةي لةردارة أن تضةع آليةة إلبةالغ       

عين عنةدما ينتهةي العمةل    مجيع املوظ ني واملمثل الدائم امل

. مةةن أعمةةا  إطةةار اغولويةةات القطريةةة املتوسةةطة اغجةةل  

وينبريي إتاحة هذا اإلطار للموظ ني علةى شةبكة اإلنرتنةت    

 .الداخلية للمنظمة

إعداد وثيقة عةن املبةادئ العامةة الةيت       4-1

تنظم إعداد الربامج القطرية للنظر من جانةب  

 ةرين  ت/ ئنة الربنامج يف دورتهةا يف أكتةوبر  

 .0211اغو  

 

إدراج آليةةة لضةةمان اسةةتنارة مةةوظ ي      4-0

املنظمةةة واملمةةثلني الةةدائمني بالصةةورة املالئمةةة 

عنةةد االنتهةةاء مةةن وضةةع اغولويةةات القطريةةة 

إعةةةداد الةةةربامج إطةةةار / املتوسةةةطة اغجةةةل

يف املكةون اصخةاص بةاصخطوط     القطرية، و ل 

القطريةة  إلعداد الةربامج  التوجيهية املؤسسية 

ع إلطةةار اغولويةةات القطريةةة املتوسةةطة  التةةاب

 .إطار اغولويات القطرية/ اغجل

 

ضمان توافر الوثائق  ات الصلة يف نظام   4-3

 .معلومات إدارة الربامج امليدانية

نظةةرت ئنةةة الربنةةامج يف وثيقةةة عةةن املبةةادئ   4-1

العامة والسياسات من أجل الربجمة القطرية ووافقةت  

 .عليها

 

تيجية إعالميةة ترمةي إىل إحاطةة    وضعت اسرتا  4-0

موظ ي املنظمة مجيعا، مبا ي مل املمةثلني الةدائمني،   

 .الربجمة القطرية ُأطرحبالة تن يذ 

 

أمةةا ربةةط اغن ةةطة املخطةةط هلةةا بالربنةةامج القطةةري   

واحلصو  على تصريح من  ثليةات املنظمةة فسةيكون    

 . شرطا إلااميا قبل البدء بالتن يذ

ن اغن ةطة  لدى التخطيط غي نوا م

يف بلد مةا، سةيكون موظ ةو املنظمةة     

مجيعا على بّينة من أولويات تعةاون  

املنظمةةة وسةةيحددون كي يةةة مالءمةةة 

 مساهمتهم

 مهم
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القطريةة  إلعةداد الةربامج   بريية إتاحة ال رصة : 5التوصية 

علةى النحةو املتةوخي يف عمةل املنظمةة       ب عاليةلكي تصب 

جهةاة الرئاسةية   املؤسسي لوضع اغولويات، يتعني على اغ

للمنظمةةة أن تقةةوم باالشةةرتاك مةةع اإلدارة بتحليةةل الةةدورة 

الامنية للمؤمترات اإلقليمية لتحديد مةا إ ا كةان التوقيةت    

احلالي هو اغنسب لكةي تسةتخدم القةرارات الةيت تتخةذ      

( والذي يتضةمن ال ةواذل الوطنيةة   )على املستوى اإلقليمي 

 .العامليكمدخالت يف عملية صنع القرار يف املؤمتر 

 ُأرجئت

 

عقدت املؤمترات اإلقليمية كلها يف  0210سنة يف 

اغشهر الستة اغوىل من السنوات اليت ال يعقد فيها 

وحبسب ما ي ري إلي  رد اإلدارة، ال . املؤمتر العام

ميكن النظر يف الترييريات اإلضافية إال بعد تقييم 

 .حوكمة املنظمة الذي تلحظ  خطة العمل ال ورية

لتوقيت للمةؤمترات اإلقليميةة    ح ا

كافةةة بةةأداء أدوارهةةا االست ةةارية    

 . بالنسبة إىل اجمللس واملؤمتر

 مهم

ينبريي أن تستمر املنظمةة يف بةذ  كةل جهةد     : 6التوصية 

 كةةن لالنةةدماج بصةةورة كاملةةة يف عمليةةة إعةةداد الةةربامج  

ويتعني، لكةي حتقةق عمليةة إطةار     . القطرية لألمم املتحدة

ة  املتوسةطة اغجةل م ةاركتها وتأثريهةا     اغولويات القطرية 

، أن تبدأ قبل بداية عمل إطار عمةل اغمةم املتحةدة    ال عا 

للمساعدة اإلمنائية  لتكون وسيلة لتاويد  ثليةات املنظمةة   

بالعناصةةر التقنيةةة املتعلقةةة بالقضةةايا الاراعيةةة وجمةةاالت   

بيان هذه التوصية يف اصخطوط   1-1

 .القطرية املؤسسيةإلعداد الربامج التوجيهية 

 

إعداد مذكرة توجي  ب أن إدراج اغمن   1-0

إلطار عمل  توجيهيةلاالريذائي يف اصخطوط 

اغمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف تعاون 

وثيق مع برنامج اغذذية العاملي والصندوق 

تعترب مواءمة عملية إطار الربجمة القطريةة مةع     1-1

إطةةار عمةةل اغمةةم املتحةةدة للمسةةاعدة اإلمنائيةةة  مةةن  

ويةرد وصةف   . املبادئ الثمانية إلطار الربجمة القطريةة 

 .التكامل بني العمليتني يف دليل إطار الربجمة القطرية

 

لريةةذائي ا صةيريت مةةذكرة توجيةة   حةو  اغمةةن    1-0

والتريذوي بقيادة املنظمة وبالتعاون مةع منظمةة العمةل    

وقد أقرتهةا جمموعةة   . الدولية وبرنامج اغذذية العاملي

إن متاسةة  وتكامةةل أولويةةات   1-1

إطار الربجمة القطرية ونتائجة  مةع   

أولويةةات إطةةار عمةةل اغمةةم املتحةةدة 

للمساعدة اإلمنائية مضةمون بانتظةام   

 .يف اغطر ائديدة للربجمة القطرية

 

مةةةذكرة التوجيهةةةات متاحةةةة  1-0

 متوسط
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 .الدولي للتنمية الاراعية .اغولوية اليت قد توضع على جدو  املناق ات

 

ضمان توافر الليات واملوارد الالزمة   1-3

لتمكني املكاتب القطرية للمنظمة من العمل 

التوافق مع ( 1: )يف ن س الوقت على

( 0)اغولويات وعمليات التخطيط القطرية؛ 

( 3)اإلدراج مع عملية التخطيط املؤسسي؛ 

اإلدراج مع عملية إعداد الربامج القطرية 

اج مع حتديات اإلدر( 4)لألمم املتحدة؛ 

 .إدارة املخاطر

 . 0211ت رين اغو  /اغمم املتحدة اإلمنائية يف أكتوبر

 

تؤيد مذكرات التوجي  تبسيط املبادئ امل ةرتكة    1-3

قةدم  لألمم املتحدة اصخاصة بالربجمة والعمل جار على 

وسةةاق لتبسةةيط ال ةةواذل املتعلقةةة بةةإدارة خمةةاطر      

 . الكوارث

 

أما أدوات تكنولوجيةا املعلومةات الةيت تةدعم صةياذة      

ورصد ُأطر الربجمةة القطريةة وبةرامج العمةل القطةري      

وقد أعدت مذكرات التوجية   . فهي حاليا قيد التطوير

لدعم تبسيط مبادئ الربجمة العادية لألمةم املتحةدة يف   

جمةة القطريةة وتلة  الةيت تتعلةق حتديةدا       عمليةة الرب 

 ائنسةانية بإدراج شةواذل تطةوير القةدرات والقضةايا     

والعمالةةة الري يةةة والعمةةل الالئةةق واغمةةن الريةةذائي     

وهنةةاك . والتريةةذوي يف عمليةةات الربجمةةة القطريةةة   

مذكرات أخرى حةو  تبسةيط إدارة خمةاطر الكةوارث     

وم ةةاركة اجملتمةةع املةةدني يف عمليةةة إطةةار الربجمةةة  

كعنصر من دليل املراجةع الربجميةة   

يةةة جملموعةةة اغمةةم املتحةةدة لرمنائ

وجمموعةةةةة أدوات ال ةةةةاو إلطةةةةار  

 .الربجمة القطرية

 

  تعايا التكامل بني عمليات  1-3

املنظمة وعمليات اغمم املتحدة علةى  

 . مستوى الربجمة القطرية

 

ستتيح أدوات تكنولوجيا املعلومةات  

الربط بةني كةل اغعمةا  املنجةاة يف     

البلةةةد وبةةةني اغولويةةةات الوطنيةةةة  

واغهداف النابعة من عمليات اغمةم  

املتحدة للربجمة واغهداف املؤسسية 

من شأن  لة   . ضمن برنامج اولي

أن يبّسط مسار اإلبالغ عرب تبسيطها 

وحتويلها إىل عمليةة واحةدة ت ةتمل    
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، مرتفع

 ، مهم

 ،متوسط 

 ال يذكر

علةةى التخطةةيط والتن يةةذ والرصةةد     . القطرية قيد اإلعداد حاليا

 . واإلبالغ

من شأن مذكرات التوجية  أن تعةاز   

طريةة  جودة وثائق أطةر الربجمةة الق  

 . وعملية الصياذة

نظةةرا غن املكةةون اصخةةاص بإعةةداد الةةربامج  : 7التوصةةية 

القطرية يف إطار اغولويات القطرية املتوسطة اغجةل حيقةق   

العديد من اغذراض الرئيسية للمنظمة اليت تتجةاوز جمةرد   

العمل على املسةتوى القطةري، يوصةي فريةق التقيةيم بةأن       

اتهةا املسةتقلة اصخاصةة بإعةداد     حتافظ املنظمة وتعاز إجراء

الةةربامج القطريةةة مةةع إبقائهةةا متوافقةةة ومسةةتجيبة لتطةةور 

 .عمليات إعداد الربامج القطرية يف اغمم املتحدة

بيان هذه التوصية يف اصخطوط   7-1

 .التوجيهية إلعداد الربامج القطرية

الربجمةة   ُأطةر هناك التاام مؤسسةي متجةدد بصةياذة    

املتكامةةل كةةأداة لتحسةةني  القطريةةة ونهةةج الربجمةةة  

 .وفعاليتهامساعدة املنظمة من حيث تركياها 

الربجمةةة القطريةةة الةةيت  ُأطةةرت ةةري 

صةةيريت حةةديثا إىل أن ائهةةود قةةد 

. زادت مبةةا يعكةةس هةةذه التوقعةةات

ولكن قةد ي ضةي االسةتعراض الةذي     

 أربةع تقوم ب  ائمعيةة العامةة كةل    

سةةنوات إىل اعتمةةاد نهةةج جديةةدة    

ة على املسةتوى  لعمليات اغمم املتحد

القطري، وسيتوجب تقييم تداعيات 

 لةة  علةةى عمليةةة الربجمةةة لةةدى   

 . املنظمة

 مهم

ال  ينبريةي للمنظمةة، يف تلة  احلةاالت الةيت      :8التوصية 

إعةداد  يكون فيها لدى بلةد مةا نظةام للتخطةيط الةوظي ي و     

وضع خطوط توجيهية ملساهمة املنظمةة    8-1

يف وضع اغولويات القطرية كجاء من اصخطوط 

تربز التوصية يف كةل مةن اصخطةوط التوجيهيةة       8-1

السياسات واملبةادئ ودليةل إطةار     –لقطرية للربجمة ا

منةةةذ ن ةةةر اصخطةةةوط التوجيهيةةةة  

ائديةةدة، قةةّدمت املنظمةةة، أو هةةي 

 مرت ع
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اإلجراءات املتخذة جلهة الربامج 
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، مرتفع

 ، مهم

 ،متوسط 

 ال يذكر

، أن تعةةرض بصةةورة اسةةتباقية تقةةديم املسةةاعدات الةةربامج

وطةين لألولويةات اإلمنائيةة يف     التقنية الالزمة لوضع إطةار 

ومةةا يتصةةل بةة  مةةن جمةةاالت يف حةةدود  . قطةةاا الاراعةةة

 .اختصاصات املنظمة

إطةةار الربجمةةة "الربجمةةة القطريةةة يف القسةةم املعنةةون  .القطريةإلعداد الربامج التوجيهية 

 ." القطرية والربجمة القطرية

ت كر يف تقديم، الدعم إىل عدة بلدان 

مةةن أجةةل حتديةةد أولويةةات القطةةاا 

ياذة الوطين عةرب املسةاعدة علةى صة    

اسرتاتيجيات القطاا الوطين وخطةط  

 ُأطةةروقةةد متةةت صةةياذة . االسةةتثمار

الربجمة القطرية أو سةتتم صةياذتها   

 .الحقا يف تل  البلدان

ينبريةةي أن تتوافةةق مجيةع م ةةاريع وأن ةةطة  : 9التوصةية  

املساعدات التقنية القطرية املتضمنة يف خطة العمل القطرية 

اختيارهةةا يف إطةةار   مةةع جمةةاالت اغولويةةة الةةيت جةةرى  

ذةري أنة  ميكةن أن    . اغولويات القطريةة املتوسةطة اغجةل   

الستيعاب اغن طة الةيت  " نافذة"تتضمن خطة العمل أيضا 

اغولويةةةات الناشةةةئة يف  ( أ: )تسةةةتويف املعةةةايري التاليةةةة 

اجملاالت اليت يكون فيهةا للمنظمةة دور إرشةادي قةوي؛     

ؤسسةية  اغن طة الةيت تسةهم يف حتقيةق منتجةات م    ( ب)

مثةةةل )مةةةن اصخطةةةة املتوسةةةطة اغجةةةل   جةةةاًءات ةةةكل 

اغن ةةطة الةةيت تهةةدف إىل تن يةةذ    ( ج)؛ و(اإلحصةةاءات

مثةةل رصةةد املعاهةةدات   )اختصاصةةات املنظمةةة العامليةةة   

بيةةان العالقةةة الرباجميةةة بةةني إطةةار      9-1

اغولويةةات القطريةةة املتوسةةطة اغجةةل وإطةةار  

القطرية وخطة العمةل القطريةة    ربامجإعداد ال

إلعةةةداد الةةةربامج  يف اصخطةةةوط التوجيهيةةةة  

 .القطرية

تةةربز يف اصخطةةوط التوجيهيةةة للربجمةةة القطريةةة، ويف 

دليةةل إطةةار الربجمةةة القطريةةة واصخطةةوط التوجيهيةةة  

. لتخطيط العمل القطري اليت هي قيةد التطةوير حاليةا   

ربجمةة  يعترب إطار الربجمةة القطريةة نقطةة البدايةة لل    

نةوا  /على املستوى القطري فهو حيدد النتائج والةنهج 

التدخالت اليت تلتام بها املنظمة يف البلد املعّين دعمةا  

 . لتحقيق أهداف القطاا الوطين

 

من خال  إطار الربجمة القطرية وأدوات الدعم صخطةط  

العمل القطرية، سيتمكن  ثلو املنظمة من أن يراجعوا 

، وب ضةةل 0211و 0214يف ال ةةرتة 

جةودة وبدايةة دورة   أدوات الدعم املو

الربجمة ائديدة حيث سةتقوم كةل   

مكاتةةةب املنظمةةةة يف كةةةل املواقةةةع  

بةةالتخطيط املتةةاامن، سةةوف تةةتمكن 

املكاتةةةب القطريةةةة مةةةن أن تنسةةةق 

. كل اغعما  املنجاة يف البلد ب عالية

وسوف تتمكن مةن ضةمان مالءمتهةا    

لألولويةةةةات الوطنيةةةةة واغهةةةةداف 

املؤسسةةية بريةةض النظةةر عةةن مصةةدر 

وعن موقع الوحدة املسةؤولة   التمويل

 متوسط
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 اإلجراء املتفق عليه توصية التقييم
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اإلجراءات املتخذة جلهة الربامج 
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 ، مهم

 ،متوسط 

 ال يذكر

وينبريي مناق ة مجيةع اغن ةطة املدرجةة يف    (. واالت اقيات

خطة العمل القطرية، مبا يف  ل  تل  املستمدة مةن نتةائج   

القطةةري واملكتةب اإلقليمةي أو املكتةةب    الوحةدة يف املكتةب  

اإلقليمي ال رعي واملقر الرئيسي فضال عن تلة  املدرجةة يف   

مةةع  ثةةل املنظمةةة القطةةري وموافقتةة  وأن يةةتم  " النافةةذة"

  .التن يذ حتت مسؤوليت  التنسيقية

ة املخطةط هلةا لبلةدانهم مةن     ويوافقوا على كل اغن ط

أجل اعتمادها، على أسةاو أولويةات التعةاون املت ةق     

عليها مع احلكومة يف إطار الربجمة القطرية، وفرصةة  

معائة القضايا العاملية أو الناشةئة اإلضةافية الةيت مل    

 "(.  النافذة)"تكن مرتقبة يف بداية اغمر 

وسوف تتمكن املنظمةة  . عن اغن طة

مةةن  ارسةةة واليتهةةا العامليةةة علةةى 

املسةةتوى القطةةري مةةع التنةةاذم مةةع  

اغولويةةات الوطنيةةة، حبسةةب مةةا    

 . يوصي ب  التقييم

ينبريي ت جيع املمثل القطري للمنظمة علةى  : 01التوصية 

كةون موظ ةا   أن يطلب أعلى مستوى  كةن يف احلكومةة لي  

نظةةريا للتوقيةةع علةةى إطةةار اغولويةةات القطريةةة املتوسةةطة  

اغجل، وإن كان ينبريي منح  أكرب قدر  كن مةن املرونةة   

ويةرى  . يف حتقيق االختيار النهائي بالت اور مع احلكومةة 

فريةةق التقيةةيم ضةةرورة حتليةةل هةةذا الوضةةع يف كةةل حالةةة  

يت وينبريةي يف مجيةع اغحةوا  إدراج الةوزارات الة     . معينة

تتعلةةق اختصاصةةاتها مبجةةاالت عمةةل املنظمةةة يف عمليةةة   

وينبريي حتديد هذا ائانةب املعةني مةن العمليةة     . الت اور

إلعةةداد بوضةةوح يف القسةةم اصخةةاص بةةاصخطوط التوجيهيةةة  

القطريةةة يف إطةةار اغولويةةات القطريةةة املتوسةةطة   الةةربامج 

بيةةان هةةذه التوصةةية يف مكةةون إطةةار    12-1

إطةةار / يةةة املتوسةةطة اغجةةلاغولويةةات القطر

القطرية يف اصخطوط التوجيهيةة   الربامج إعداد

 .القطريةإلعداد الربامج 

تةةربز هةةذه التوصةةية يف دليةةل إطةةار الربجمةةة   12-1

املصةةادقة علةةى إطةةار الربجمةةة القطريةةة    )"القطريةةة 

بناء على التدابري املؤسسية املت ق عليها مع (. "وإقراره

ى اإلقرار الر ةي ميكةن أن   احلكومة، فإن املوافقة عل

تبةاد   "تتم إما مةن خةال  التوقيةع وإمةا مةن خةال        

 . بني احلكومة و ثل املنظمة" للرسائل

هناك املايد من اغدلة علةى حصةو    

عمليةةة ت ةةاورية واسةةعة مةةع كةةل    

 .الوزارات النظرية املعنية

 

البلةةدان عةةادًة إقةةرار إطةةار   ت ضةةل 

  .ر يًا مع التوقيع الربجمة القطرية

 مرت ع
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 .اغجل

 

ينبريي أن تدرج يف إطار اغولويةات القطريةة   : 00التوصية 

املتوسةةطة اغجةةل النتةةائج املتوقعةةة بةةأكرب قةةدر  كةةن مةةن 

وينبريةةي أن ال تتضةةمن املخرجةةات بةةل وصةةف . الت اصةةيل

مقنع لرسرتاتيجية اليت سوف تستخدمها املنظمةة لتن يةذ   

وات الرئيسةية  تعاونها مع مراعاة الوظائف اغساسةية واغد 

احملددة يف اصخطة املتوسطة اغجل لكل نتيجة تنظيمية ي 

 .املنظمة

 

بيةةةان هةةةذه التوصةةةية يف التجةةةارب   11-1

اصخاصة خبطة العمةل القطريةة ومكةون إطةار     

إطةةار إعةةداد الةةربامج   / اغولويةةات القطريةةة 

إلعداد الربامج القطرية يف اصخطوط التوجيهية 

 القطرية 

 

لقطريةة كةأداة اسةرتاتيجية تركةا     صّمم إطار الربجمة ا

علةةى اغولويةةات والنتةةائج إىل جانةةب وصةةف نةةوا     

التةةدخالت الةةيت تنةةوي املنظمةةة اختا هةةا مةةن أجةةل  

أما خطة العمل القطريةة مةن جهةة أخةرى     . حتقيقها

فتم تعري هةا علةى أنهةا أداة تن يذيةة متمحةورة علةى       

 .حتديد املخرجات واغن طة كل سنتني

 

ت اصةةيل النتةةائج فةةيعكس  أمةةا املسةةتوى اغنسةةب مةةن

التوافق احلاصل بةني احلكومةة وفريةق اغمةم املتحةدة      

يتةةيح إطةةار  . القطةةري وال ةةركاء الخةةرين واملنظمةةة  

 .  الربجمة القطرية حتويل النواتج إىل خمرجات

جيري املايةد مةن العمةل مةن أجةل      

ضةةةمان بلةةةورة متناسةةةقة للصةةةالت 

القائمة بني إطةار الربجمةة القطريةة    

 . مل القطريةوبني خطة الع

 مرت ع

ينبريي أن يتضمن إطةار اغولويةات القطريةة     : 02التوصية 

املتوسةةطة اغجةةل، يف املسةةتقبل، أرقامةةا إشةةارية ب ةةأن    

االحتياجةةات مةةن املةةوارد لتحقيةةق النتةةائج املتوقعةةة، وأن 

يتضمن التاامات حمةددة يف املياانيةة الةيت تكةون املنظمةة      

تتةةيح إدراج تقةةديرات لالحتياجةةات    10-1

إطةار  /إطةار اغولويةات القطريةة   من املةوارد يف  

إعداد الربامج القطريةة واصخطةوط التوجيهيةة    

 . ات الصلة

لتعبري عن االحتياجات من املوارد يف إطار   ا  10-1

الربجمة القطرية فقط مةن حيةث االحتياجةات املاليةة     

 وليس من حيث االلتاام

 

منةةذ تقةةديم الةةدليل ائديةةد إلطةةار  

الربجمة القطرية، تقوم كةل البلةدان   

تقةةدير الضةةالعة يف صةةياذت  بتقةةديم 

للمةوارد اإلمجاليةة املطلوبةة وللثريةرة     

 مرت ع
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ن أجةةل وضةةع والبلةةد املضةةيف علةةى اسةةتعداد لرصةةدها مةة

اغن طة يف جماالت معينة من جماالت اغولويةة للسةنتني   

ذةةري أنةة  نظةةرا لضةةعف القةةدرات املتةةوافرة يف  . التةةاليتني

املنظمةةة يف هةةذا الوقةةت، يوصةةي بةةالتخلي عةةن هةةذه       

االحتياجةةات يف دورة إعةةداد الةةربامج اغوىل إلدراج خطةةط  

باسةتثناء عةدد صةريري مةن     ( 0213-0210)العمل القطرية 

. واالختبةار  التعّلم ت التجريبية اليت ستعد غذراض احلاال

وينبريي اختا  القرار النهائي ب أن احملتوى امل صل إلطةار  

اغولويات القطريةة املتوسةطة اغجةل بعةد مراعةاة النتةائج       

 .والدروو املست ادة من دراسات احلالة التجريبية هذه

مةن خطةة العمةل ال وريةة      4امل روا   10-0

املعين بتعبئة املوارد ملواصةلة معائةة مسةألة    

املوارد القابلة للربجمة واليت ميكن التنبؤ بهةا  

 وذري املخصصة للمنظمة على املستوى القطري 

ي ري اإلرشةاد املتعلةق بتعبئةة املةوارد حتديةدا إىل أن      

االحتياجات احملددة يف إطار الربجمة القطرية جيةب  

أن تكةةون متناذمةةة مةةع القةةدرة علةةى تعبئةةة اغمةةوا   

وجيب أن تتضمن تقديرا للموارد املتاحة من . اوإدارته

خال  امل اريع ائارية، فضال عةن اهتمةام ائهةات    

املاحنة بالبلد ومستوى املوارد اليت تقةدمها املنظمةة يف   

 .البلد خال  ال رتة اغخرية

 . على مستوى تعبئة املوارد

 

ينبريي إجراء استعراض مؤسسي م رتك مع  :03التوصية 

شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل وشعبة دعةم إعةداد   

والتخطةةيط  االسةةرتاتيجيةومكتةةب / السياسةةات والةةربامج

ظم إدراج أن ةطة  وإدارة املوارد ب ةأن السياسةات الةيت تةن    

اغولويات القطرية املتوسطة اغجل وخطةة   ُأطرالطوارئ يف 

العمةةةل القطريةةةة، ومل يلمةةةس فريةةةق التقيةةةيم أي مةةةربر 

من صةل غداء  إعداد برامج لالحت اظ، كقاعدة عامة، بنظام 

وينبريةةي أن حيةةدد  . ن ةةس العمليةةة لعمليةةات الطةةوارئ   

سيجري استعراض مؤسسةي م ةرتك     13-1

بتنسةةيق مةةن  ال ريةةق االسةةرتاتيجي للهةةدف  

 1-12الوظي ي 

ضةةمان حتديةةد نتةةائج الوحةةدة علةةى    13-0

املسةةتوى القطةةري اسةةتنادا إىل االسةةتعراض    

 .املؤسسي

هةةةذا املبةةةدأ يف اصخطةةةوط التوجيهيةةةة  يةةةربز  13-1

السياسةات واملبةادئ، ويف دليةل     -للربجمة القطريةة  

والعمل جار على تطوير آليةات  . إطار الربجمة القطرية

من أجل إدراج اغن طة اصخاصة حباالت الطةوارئ يف  

 .خطة العمل القطرية

 

باإلضافة إىل  ل ، تطبق القواعد واإلجراءات ائديدة 

الربجمة القطرية بصةورة   ُأطرتتناو  

متاايةةدة قضةةايا احلةةد مةةن خمةةاطر  

الكةةوارث وإدارتهةةا، إمةةا كمجةةا     

من صةةل  ي أولويةةة أو ضةةمن كةةل   

 ات واغولويةةةةة  ات اجملةةةةاالت 

وبالتةالي فقةد توّقةف إعةداد     . الصلة

خطةةط العمةةل املتعلقةةة باحلةةد مةةن   

 مهم
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ىل االستعراض امل ةرتك أيضةا مةا إ ا كانةت اةة حاجةة إ      

حتديةةد معةةايري وظةةروف خاصةةة ميكةةن يف إطارهةةا وضةةع  

وينبريي للمنظمة أن تستخدم هذا االستعراض . االستثناءات

املؤسسةةي امل ةةرتك يف حتليةةل العالقةةة وبلةةورة التخطةةيط   

واغن طة يف حاالت الطوارئ مع نظام اإلدارة القائمة علةى  

النتائج وخاصةة ب ةأن الكي يةة الةيت حتةدد بهةا أن ةطة        

سةةةاهماتها يف نتةةةائج الوحةةةدة علةةةى مجيةةةع الطةةةوارئ م

 .املستويات وعلى اغخص يف حالة نتائج الوحدة القطرية

ع علةى أن ةطة حةاالت الطةوارئ، مةع      لدورة امل ةاري 

وبالتالي، ختضع امل ةاريع كلةها   . بعض االستثناءات

إىل ن ةةس معةةايري ائةةودة مبةةا فيهةةا معةةايري الربجمةةة 

القطرية لألمم املتحدة واالتساق االسرتاتيجي مع إطةار  

 . الربجمة القطرية واغولويات املؤسسية

 

ة ومع حتقيق المركاية شعبة عمليات الطةوارئ وإعةاد  

التأهيل، يتم تكييةف اهليكةل التنظيمةي ليةدعم تلة       

 . الترييريات

 

وجيةةري إعةةداد مةةذكرة توجيةة  حةةو  إدراج الربجمةةة 

االنتقالية يف إطار الربجمةة القطريةة وستصةبح جةاهاة     

 . 0210يف نهاية 

 

لةةدى طةةرح خطةةط العمةةل القطريةةة، سةةوف     13-0

 . تتضمن املخرجات التنظيمية املتعلقة بها

 . خماطر الكوارث وإدارتها
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اغولويات  ُأطرداد ينبريي أن تتوافق دورة إع :04التوصية 

القطريةةة املتوسةةطة اغجةةل مةةع دورة التخطةةيط يف البلةةد    

املضيف ومن ثم أيضا مةع دورة إطةار عمةل اغمةم املتحةدة      

وينبريةي إخضةاا الوثيقةة السةتعراض     . للمساعدة اإلمنائية 

وعنةدما حتةدث   . منتصف املدة وتعديلها إ ا اقتضى اغمةر 

إلطار االسرتاتيجي ترييريات كبرية يف السياق الدولي أو يف ا

الوطنيةة،   االسرتاتيجيةللمنظمة أو السياسات والتوجهات 

ينبريةةي أيضةةا النظةةر يف إجةةراء اسةةتعراض مرحلةةي إلطةةار  

 .اغولويات القطرية

بيةةةان هةةةذه التوصةةةية يف اصخطةةةوط    14-1

/ التوجيهية ائديدة إلطار اغولويات القطرية

إطار إعداد الربامج القطرية كجاء من اصخطوط 

 .القطريةإلعداد الربامج وجيهية الت

تبةةةّين  هةةةذه التوصةةةية كةةةّل مةةةن اصخطةةةوط   14-1

السياسةات واملبةادئ،    –التوجيهية للربجمة القطرية 

 .ودليل إطار الربجمة القطرية

تتسةةةةق دورات الربجمةةةةة إلطةةةةار  

الربجمةةةةة القطريةةةةة مةةةةع دورات  

التخطيط الوطنيةة مبةا فيهةا عمليةة     

 اإلعداد اصخاصةة بإطةار عمةل اغمةم    

املتحةةدة للمسةةاعدة اإلمنائيةةة حيثمةةا 

 . جيري تن يذها

 مرت ع

مبةا يف  )ينبريي أن تتحمل املكاتب اإلقليمية  :05التوصية 

املسةؤولية الرئيسةية عةن    (  ل  مكاتبها اإلقليميةة ال رعيةة  

تنظيم عمليات الدعم والرصد وضةمان ائةودة فيمةا يتعلةق     

ؤولية عةن  وي مل  ل  املس. بأن طة إعداد الربامج القطرية

اغولويات القطرية املتوسطة اغجةل   ُأطرضمان أن تستكمل 

يف الوقةةت احملةةدد وفقةةا للةةدورة املت ةةق عليهةةا ومراعةةاة    

وينبريةةي للمنظمةةة أن تسةةند هةةذه   . اإلجةةراءات املعتمةةدة 

املسةةؤوليات ر يةةا للمكاتةةب اإلقليميةةة وضةةمان أن تك ةةي 

إعةادة تصةةميم عمليةات أعمةةا  إعةةداد    11-1

 الربامج القطرية

 

إدراج مقرتحات املياانية  ات الصةلة    11-0

-0210يف برنةةامج العمةةل واملياانيةةة لل ةةرتة  

0213. 

اإلقليمية واإلقليميةة ال رعيةة   أعطيت املكاتب   11-1

دورا رئيسةةيا يف تنسةةيق ودعةةم عمليةةات صةةياذة إطةةار 

الربجمةةةة القطريةةةة ودورة امل ةةةاريع وخطةةةة العمةةةل 

 . القطرية، وضمان جودتها

 

أعيد ختصيص مبلة    0213-0210يف ال رتة   11-0

مليةةون دوالر أمريكةةي إىل املكاتةةب امليدانيةةة،    12.4

ا يف دعم عمةل املنظمةة   وأحد اغسباب هو زيادة مهامه

قادت املكاتةب اإلقليميةة واإلقليميةة    

 ُأطةر ال رعية عمليةة تنسةيق صةياذة    

الربجمةةةةة القطريةةةةة يف أقاليمهةةةةا  

وأقاليمها ال رعية وقد قةدمت الةدعم   

 . ال ين إىل املكاتب القطرية

 

وقد زادت املكاتب اإلقليمية قدراتها 

ى التخطةةيط والرصةةد واإلشةةراف علةة

 مهم
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الب ةرية  مياانية املكتب اإلقليمي الت رييلية ومالمح املةوارد  

االضطالا بصورة ( أو ملكاتب  اإلقليمية ال رعية)مبا يتيح ل  

 .كافية بهذه املسؤوليات ائديدة

 

وقةد أن ةئت وظةائف هامةة يف     . على املستوى القطري

املكاتةةب القطريةةة مةةن أجةةل دعةةم عمليةةات الربجمةةة  

 . القطرية

باإلضافة إىل  ل ، فقد   سحب الوظةائف ال نيةة يف   

 ثليةةات املنظمةةة بالتةةدريج وإعادتهةةا إىل املكاتةةب     

ا اإلقليمية واإلقليميةة ال رعيةة مةن أجةل زيةادة تعاية      

 . قدراتها

 

ويف النهاية، أن ئت جهات االتصةا  اصخاصةة بإطةار    

الربجمة القطرية واإلدارة القائمة على النتةائج بصةورة   

إقلةةيم فرعةةي وهةةي تةةؤدي دورا /ر يةةة يف كةةل إقلةةيم

 . حا ا يف دعم عمليات الربجمة القطرية

 

وسوف ي ّكل االستعراض ائةاري هليكةل التوظيةف    

ل  أساسا لتربير توزيع مةوارد  يف املكاتب اإلقليمية كذ

 .املياانية على اغن طة  ات اغولوية

وميكنها أن تكثف دعمها التن يةذي  

 . للمكاتب القطرية

 

وسةةةةةيكون لعمليةةةةةة التخطةةةةةيط  

ائارية حاليا تأثريهةا   االسرتاتيجية

على كي ية ختصيص املوارد لةربامج  

ومن املتوقع أن تةؤدي زيةادة   . العمل

املرونةةةةةة واالسةةةةةتخدام اغكثةةةةةر  

ب اسرتاتيجية للموارد إىل دعم املكات

القطريةةة غن ةةطة الربجمةةة القطريةةة 

 . واإلقليمية

 مهمتعةةازت قةةدرة املكاتةةب اإلقليميةةة    باإلضةةافة إىل املةةوارد امل ةةار إليهةةا أعةةاله، يف ال ةةرتة  املياانيةةةة يف برنةةةامج  إدراج  مقةةةرتح  1-11ينبريي للمنظمة أن ختصص، مبلريا مقطوعةا   :06التوصية 
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لكل مكتب إقليمي من الربنامج العادي يسةتخدم  املكتةب   

يف متويةةةل تكةةةاليف عمليةةةات إعةةةداد الةةةربامج القطريةةةة 

 .واإلقليمية اليت ستن ذ خال  دورة املياانية

صيص فرتة ال يستهان بها مةن    خت. 0213-0210 .0213-0210العمل واملياانية لل رتة 

وقةةت املةةوظ ني ومبلريةةا مقةةدرا مبليةةون دوالر أمريكةةي  

 وال من خطة العمل ال ورية، من أجل دعةم وضةمان   

الربجمةة القطريةة،    ُأطةر صةياذة   جودة وتعايةا قةدرة  

ووضع اسرتاتيجيات لتعبئةة املةوارد، وإدارة امل ةاريع    

وسةةةوف ختضةةةع  . وإعةةةداد خطةةةة عمةةةل قطريةةةة  

االحتياجات من املوارد إىل مايد من التقدير يف أعقاب 

االسةةتعراض الةةدقيق هليكةةل املناصةةب الوظي يةةة يف    

 . املكاتب امليدانية

قليمية ال رعية على دعم أن ةطة  واإل

الربجمةةة القطريةةة ب ضةةل مبةةادرات 

املتعلقةةة بالربجمةةة القطريةةة  الةةتعّلم 

 . ، ونقل املواردال عالة

ينبريةةي للمنظمةةة أن ختصةةص أمةةواال مةةن  : 07التوصةةية 

مياانية برناجمهةا العةادي لألن ةطة امليدانيةة، للمكاتةب      

قتضةةى إطةةار اإلقليميةةة لةةدعم جمةةاالت العمةةل املختةةارة مب

وال يبدو يف . اغولويات القطرية املتوسطة اغجل يف كل بلد

املؤسسةية، أن  إلعداد الربامج هذا السياق املؤسسي ائديد 

هناك ضرورة لنظةام القواعةد النوعيةة املسةتخدم يف برنةامج      

وبدال من  ل ، ينبريةي الن إدارة اغمةوا    . التعاون التقين

أمةوا  أخةةرى متاحةة مةةن    املتاحةة يف هةذا  الربنةةامج وأي  

الربنامج العادي لألن طة على املسةتوى القطةري مبقتضةى    

 فضتُر

 

سيتم تقديم مقرتحات بإجراء حتسني عام لربنامج 

التعاون ال ين مبا يتماشى مع عملية الت كري 

القطرية، لكي ينظر فيها الربجمة  ُأطراالسرتاتيجي و

اجمللس يف دورت  املقبلة من خال  ئنيت الربنامج 

 . واملالية

 

وسوف يتضمن ختطيط العمل القطري صخطة العمل 

القطرية كل امل اريع املن ذة يف البلد املعّين، مبا يف 

 ال يذكر 



25 PC 112/5 

 تقرير املتابعة

 (عنوان التقييم)لرد اإلدارة على 
 التاريخ

مقياس 

معدل 

 االعتماد

 اإلجراء املتفق عليه توصية التقييم

 

فيها األسباب  املتخذة مباالتعليقات على اإلجراءات 

 اليت تربر عدم اختاذ اإلجراءات املعّينة

النامجة عن ( التغيريات)التأثريات 

اإلجراءات املتخذة جلهة الربامج 

 أو التدابري/ياسات وأو الس/و

، مرتفع

 ، مهم

 ،متوسط 

 ال يذكر

القواعةةد واإلجةةراءات املن ةةأة يف نظةةام إعةةداد الةةربامج      

وقةةد أصةةبحت أمةةوا  برنةةامج التعةةاون الةةتقين . املؤسسةةية

كةانون  / بال عل حتت مسؤولية املكاتب اإلقليمية منذ يناير

لر ةةي علةةى وسةةيجري إضةة اء الطةةابع ا . 0212الثةةاني 

ختصيص هةذه املةوارد علةى املسةتوى القطةري مةن خةال         

وينبريةي أن تطلةةب أمانةةة املنظمةةة  . خطةط العمةةل القطريةةة 

 .احلل املناسب من أجهاتها الرئاسية

وبالتالي .  ل  من خال  صندوق برنامج التعاون ال ين

يا كيف تساهم سوف تبّين خطة العمل القطرية ر 

موارد برنامج التعاون ال ين املخصصة للبلد يف معائة 

اغولويات الوطنية اليت وافقت عليها املنظمة 

 . واحلكومة من خال  إطار الربجمة القطرية

ينبريي أن ال تتأثر العملية اليت توضع علةى  : 08التوصية 

ورة اغولويةات القطريةة املتوسةطة اغجةل بصة      ُأطرأساسها 

م رطة بال واذل واغولويات احملتملة للجهات املاحنةة يف  

فاهلدف الرئيسي مةن إعةداد الةربامج    . كل بلد من البلدان

القطرية هةو إجةراء حةوار  كةي مةع السةلطات احلكوميةة        

واالشرتاك معهةا يف االختيةار مةن بةني جمةاالت اغولويةة       

احلكومية تل   اليت ميكةن أن تسةهم فيهةا املنظمةة علةى      

مةن  ( ضمن إطارها االسرتاتيجي اصخةاص بهةا  )ل وج  أفض

خةةال  أن ةةطة عاليةةة املسةةتوى للمسةةاعدة التقنيةةة وتنميةةة 

 .القدرات

بلورة هذا امل هوم يف مكونات إعداد   18-1

الربامج القطرية وخطة العمل القطرية يف 

القطرية إلعداد الربامج اصخطوط التوجيهية 

ئة املؤسسية لتعب االسرتاتيجيةفضال عن 

 .املوارد

أقر اجمللةس اسةرتاتيجية تعبئةة املةوارد وإداراتهةا يف      

أما املبةادئ الةواردة فيهةا فت ةري      0211نيسان /أبريل

 . إىل هذه النقطة

 

كمةةا يقةةدم دليةةل إطةةار الربجمةةة القطريةةة العناصةةر    

الرئيسية لعملية حتديد اغولويات م ددا علةى أهميةة   

واليةةة  تقيةةيم امليةةاات النسةةبية للمنظمةةة علةةى أسةةاو

 . املنظمة وموقعها وقدرتها على التصرف

 

وي ةدد م ةروا اصخطةةوط التوجيهيةة لتخطةيط العمةةل     

يتم حتديد اغولويات علةى املسةتوى   

القطةةري ب ةةكل متاايةةد مةةن خةةال  

احلةةةوار مةةةع ال ةةةركاء الةةةوطنيني  

الرئيسيني وشةركاء التنميةة وشةركاء    

 . املوارد

 

بريةةض النظةةر عةةن إتاحةةة التمويةةل، 

اغهةداف  العمل الةذي ال يسةاهم يف   

املت ق عليهةا، لةن حيظةى باملوافقةة     

 .علي  لتعذر إدراج  يف خطة العمل

 متوسط
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 (عنوان التقييم)لرد اإلدارة على 
 التاريخ

مقياس 

معدل 

 االعتماد

 اإلجراء املتفق عليه توصية التقييم

 

فيها األسباب  املتخذة مباالتعليقات على اإلجراءات 

 اليت تربر عدم اختاذ اإلجراءات املعّينة

النامجة عن ( التغيريات)التأثريات 

اإلجراءات املتخذة جلهة الربامج 

 أو التدابري/ياسات وأو الس/و

، مرتفع

 ، مهم

 ،متوسط 

 ال يذكر

 

 

القطري على أن يقوم إطار الربجمةة القطريةة وبرنةامج    

العمل واملياانية بتحديد االلتاامات اليت تعتةرب نقطةة   

وت ةةري اصخطةةوط  . االنطةةالق إلعةةداد خطةةة العمةةل   

يضةةا إىل وجةةوب التوجيهيةةة صخطةةة العمةةل القطريةةة أ

تضةةمني اغن ةةطة  ات مصةةدر التمويةةل اغكيةةد دون   

 . سواها يف خطة العمل

ينبريةي للمنظمةة أن ت ةوض السةلطة وتةوفر      : 09التوصية 

املوارد الالزمة للمكاتب اإلقليميةة لكةي تةتمكن مةن وضةع      

. إسةةرتاتيجية جريئةةة لتعبئةةة املةةوارد لألن ةةطة اإلقليميةةة 

ضةوء امل ةاكل امل ةرتكة    وينبريي حتديةد هةذه اغن ةطة يف    

اغكثر صلة باغوضاا مع بعةد إقليمةي حتةدد بةدورها مةن      

خال  اغولويةات واملوضةوعات الرئيسةية الةيت تن ةأ عةن       

 .أن طة إعداد الربامج القطرية يف بلدان اإلقليم

بيان هذه التوصية لدى وضع الصيرية   19-1

النهائية لرسرتاتيجية املؤسسية لتعبئة املوارد 

 (.من خطة العمل ال ورية 4 امل روا)

 

إعادة تصةميم عمليةات اغعمةا   ات      19-0

 .الصلة بتعبئة املوارد

 

إدراج مقرتحات املياانية  ات الصةلة    19-3

-0210يف برنةةامج العمةةل واملياانيةةة لل ةةرتة  

0213. 

أقةةر اجمللةةس اسةةرتاتيجية تعبئةةة املةةةوارد       19-1

هةذه  وهةي ت ةري إىل    0211نيسان /وإدارتها يف أبريل

 . النقطة

 

طرحت اسرتاتيجيات إضةافية لتعبئةة املةوارد      19-0

 . وخطط عمل على املستوى اإلقليمي واإلقليمي ال رعي

 

-0210يف برنةةامج العمةةل واملياانيةةة لل ةةرتة    19-3

  ختصةةيص مةةوارد خطةةة العمةةل ال وريةةة      0213

خصيصا لدعم تطوير اسرتاتيجيات تعبئة املوارد علةى  

باإلضةةافة إىل . ي واإلقليمةي ال رعةي  املسةتويني اإلقليمة  

حتةةى الن ميلةة  كةةل مةةن املمثليةةة  

اإلقليمية غفريقيا واملكتةب اإلقليمةي   

ال رعةةةي ل ةةةرق أفريقيةةةا واملكتةةةب 

اإلقليمةةي ال رعةةي لريةةرب أفريقيةةا    

ال رعةي غفريقيةةا  واملكتةب اإلقليمةةي  

الوسةةطى واملكتةةب اإلقليمةةي لل ةةرق 

اغدنةةى واملكتةةب اإلقليمةةي غوروبةةا  

واملمثليةةة اإلقليميةةة لسةةيا واحملةةيط 

اهلةةادي واملكتةةب اإلقليمةةي ال رعةةي 

ئةةار احملةةيط اهلةةادئ م ةةاريع    

اسةةةرتاتيجيات ومةةةن املتوقةةةع أن   

اغقةةةاليم /تسةةةتكمل بقيةةةة اغقةةةاليم

 مهم
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 ، مهم
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 ال يذكر

 ل ، تةؤمن إعةادة ختصةيص املةدخرات إىل املكاتةب      

 . امليدانية قدرة أكرب على أداء هذا الدور

اية ال رعية اسرتاتيجياتها حبلو  نه

علةةى سةةبيل املثةةا ،  . 0210سةةنة 

يقوم املكتب اإلقليمي ال رعي ل ةرق  

أفريقيةا بإعةداد خطةةة عمةل لتعبئةةة    

املةةوارد تتعلةةق بإسةةرتاتيجية القةةرن  

 الريراروعلى , اغفريقي لتعبئة املوارد

ن سةة ، شةةارك املكتةةب اإلقليمةةي    

ال رعةةي لريةةرب أفريقيةةا يف صةةياذة   

خطة عمل لتعبئة املةوارد مةن أجةل    

 . ساحل اغفريقيأزمة ال

ينبريةةي للمنظمةةة أن تضةةع إسةةرتاتيجية    : 21التوصةةية 

مؤسسةةية شةةاملة لتعبئةةة املةةوارد، علةةى أن تةةدرج فيهةةا    

املبادرات اإلقليمية والعاملية اليت تن ةأ عةن عمليةة إعةداد     

وعالوة على  ل ، ينبريةي إلدارة املنظمةة   . الربامج القطرية

ا  وأن تعاز قةدرة  أن ترشد وتبسط املسؤوليات يف هذا اجمل

الوحدات املعنية يف املقةر الرئيسةي، علةى حتديةد وتن يةذ      

وينبريةةةي أن يتمثةةةل االجتةةةاه . املؤسسةةةية االسةةةرتاتيجية

يف احلصةةو  علةةى اغمةةوا   االسةةرتاتيجيةالرئيسةةي هلةةذه 

بيةةان التوصةةية يف الصةةيرية النهائيةةة    02-1

لرسةةةرتاتيجية املؤسسةةةية لتعبئةةةة املةةةوارد   

 (.من خطة العمل ال ورية 4امل روا )

تةةرّوج اسةةرتاتيجية تعبئةةة املةةوارد وإدارتهةةا لةةنهج     

وسوف تقوم احلملة اإلعالمية . برناجمي لتعبئة املوارد

وعمليةةة  IMPACTللمنظمةةة الةةيت تعةةرف باسةةم    

السرتاتيجي حب ا العمةل بهةذا االجتةاه مةع     الت كري ا

إعةةةادة تركيةةةا أهةةةداف املنظمةةةة علةةةى اغهةةةداف    

 .اصخمس االسرتاتيجية

مةثال  )متت تعبئةة املةوارد اجملمعةة    

وسةوف  ( دعما لرحصةاءات العامليةة  

يرتجةةم العمةةل املعيةةاري للمنظمةةة    

 . ويطلق على املستوى القطري

 

 االسةرتاتيجية وسوف تتيح اغهداف 

ًة ئةةذب املايةةد مةةن  اصخمسةةة آليةة 

 متوسط
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العمل املعياري الذي تقوده "لتن يذ الربامج اليت تركا على 

ب لألولويةات  أي العمةل املعيةاري الةذي يسةتجي    " البلدان

ويكتسةي  لة  أهميةة    . الناشئة عن إعداد الربامج القطريةة 

خاصة فيما يتعلق بائهود  الةيت بةذلتها املنظمةة مةؤخرا     

للحصو  على مساهمات طوعية حرة كمصدر للتمويل الذي 

قد يايد نتيجة للترييريات يف املناخ الدولي للمعونةة ووضةع   

 .ظمةنظام أقوي للتخطيط وإعداد الربامج يف املن

 . التمويالت اجملمعة

   اعتمادها بالكامل –مرت ع (   أ)

   اعتمادها بنسبة كبرية ولكنها مل تدمج بال كل الكامل حتى الن يف السياسات أو االسرتاتيجيات أو العمليات –مهم (  ب)

 ياسات ولكن ليس بنسبة مرت عة يف اجملاالت الرئيسية  اعتمادها يف بعض اغعما  التن يذية واصخاصة بالس –متوسط    (ج)

 . ال دليل أو خطة لالعتماد، أو ال تاا  اصخطة واإلجراءات يف مراحلها البدائية –ال تذكر    (د)


