
October 2016 PC 120/4 
 

 

 ؛باستخدام رمز االستجابة السريعة ميكن االطالع على هذه الوثيقة
 لبيئة.لللتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 البرنامج لجنة

 بعد المائة العشرونالدورة 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  11-7روما، 

زيادة قدرة سبل  - 5الهدف االستراتيجي  تحقيق تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في
 التهديدات واألزماتالمعيشة على الصمود أمام 

 موجز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل
 

 Masahiro Igarashiالسيد 
 مدير مكتب التقييم

 3903-065705 39+: الهاتف

  



2 PC 120/4 

 

 1موجز -أوالا 

 
  قدرة سبل زيادة -5 السرتاتيجياهلدف ااملستخلصة من تقييم  الرئيسيةهذا التقرير النتائج واالستنتاجات وجز ي -1

 الدورةا هتعتمداليت ااألهداف االسبببببرتاتيجية ا مسبببببة ، وهو أحد واألزمات على الصبببببمود أمام التتديدات كسبببببي العي 
راجع. كجزء من اإلطار االسرتاتيجي  2013حزيران يونيو/يف  )املنظمة( تؤرمر منظمة األغذية والزراعةمل والثالثونالثامنة 

ُ
 امل

 
لتحقيق نتائج  أربع سبببنوات ومواردمدته توفر إطار نتائج  ربامج اسبببرتاتيجيةبسبببتكملأل األهداف االسبببرتاتيجية اُ و  -2

مدهتا  وامليزانية رامج عملبو  ،2017-2014 للفرتةاملتوسببببطة األجل يف ا طة كل هدف من األهداف االسببببرتاتيجية مقابل  
نواتج  ةأربع حول"( 5"الربنامج االسبببرتاتيجي يسبببمى أيضبببا  ) 5اهلدف االسبببرتاتيجي  ويتمحورنظمة. املمتؤرمر يقرها ن اسبببنت

 نامجالرب "و" االسبببببببرتاتيجي اهلدف"يسبببببببتخدم املصبببببببطلحان و . "هيوغوإطار عمل "عناصبببببببر  تسبببببببتند إىلوتسبببببببعة  رجات 
 بشكل متبادل تقريبا. التقرير، هذا االسرتاتيجي" يف

 
 هي: 5النواتج األربعة للربنامج االسرتاتيجي و  -3
 

املخاطر  فضومتؤسبببببببسبببببببية وأطر تنظيمية   يةقانونية وسبببببببياسببببببباتنظم  باعتماد وتطبيقالبلدان واألقاليم  تقوم 1-5 الناتج
  وإدارة األزمات

 
 لناشئةاواملعروفة و ملواجتة املخاطر احملتملة  ا  مبكر  ا  نذار إو  ةقاليم معلومات منتظماألبلدان و توفر ال 2-5 الناتج

 
 حمللياجملتمع اعلى مستوى و املعيشية األسرة  ىعلى مستو  تعر ض هلاالاملخاطر و ض البلدان ختف   3-5الناتج 

 
 اهلفعالة استجابات للتصدي هلا وتعد  الكوارث واألزمات أثرة باملتاألقاليم البلدان و  تتتيأ 4-5الناتج 

 
 ،تشببببببرين الثاي 2014 تشببببببرين الثاي/نوفمربيف بعد املائة  ةالسببببببادسببببببة عشببببببر  يف دورهتا ،الربنامج صببببببادقأل  نةو  -4

يف كل دورة جيري أن اقرتحأل  حيث 2017-2015 للفرتة اجميوالرب لتقييم االسرتاتيجي ل املبدئية خطة العمل املتجددةعلى 
م األهداف االسببببببببببببببرتاتيجية للمنظمة. وهذا هو أول تقييواحد يتعلق بتقييم مواضببببببببببببببيعي تقدمي  من دورات  نة الربنامج

 .أجري سرتاتيجيا

 
 :ةز التقييم على أربعة أسئلة تقييم شاملرك  و  -5
 

بالنسبببببببببة أمهيتتا و ، 5يف إطار اهلدف االسببببببببرتاتيجي نظمة امل: وضببببببببوج اسببببببببرتاتيجية املفاهيم والتخطيطقوة إطار  -1
 أن تكون فعالة.احتمال حتياجات البلدان ودرجة ال

 اإلطار االسرتاتيجي؟هل املنظمة قادرة على إحراز إجنازات مقابل : القدرة على ترمجة اإلطار إىل عمل -2

                                        
حتقيق وفورات يف التكاليف طرائق ( بشأن CL 145/6 )ب( من الوثيقة24رماشيا  مع توصيات الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )الفقرة   1

أن نظمة يف حن املشامل مرتجم إىل لغات على شكل موجز  PC 120/8 تقارير التقييم، تُعرض الوثيقة املعلومات الواردة يف صول على مع ضمان احل
 .اليت أعُّد  هبا األصليةباللغة بالتقييم  املوقع اإللكرتوي للمنظمة ا اصعلى متاج بكامله قرير التقييم ت
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راجعان باالسببببرتاتيجي واهلدفاإلطار هل أسببببفر : التقدم احملرز -3
ُ
مثل حتسببببن ن منتائج وسببببيطة"، عن "الفعل ان امل

 وإدارة أفضل للمعرفة؟تقدمه املنظمة  اتساقا   دعم أكثرالربجمة و 
ي العاملوميزهتا النسبببببية على املسببببتوى نظمة رموضببببع امل 5 االسببببرتاتيجي هل عزز اهلدف: سببببرتاتيجيلتموضببببع االا -4

 التنمية؟ وخطةطوارئ الموجودة عند نقطة التقاطع بن خطة بوصفتا 

 
راجع  االسببرتاتيجيلإلطار التقييم املبادئ األسبباسببية ال يسببتعرض و  -6

ُ
، باملنظمةه ا اصببة اتأو توجيت هوال تصببميمامل

هبا  جرىية اليت كيفالبشببببببأن راجعة  تعليقاتيوفر . غري أنه 5تقع خارج نطاق اهلدف االسببببببرتاتيجي هذه القضببببببايا إذ أن 
، بغية تقدمي اليت رمخضببببببببأل عن ذل  نتائجال ةهيوما 5تطبيق التوجيتات ا اصببببببببة باملنظمة ضببببببببمن اهلدف االسببببببببرتاتيجي 

 للمستقبل. توصيات 

 
موظفي مع الت مقابإجراء األدلة من تقييمات سببابقة؛ وليف تيانات حتليل البيانات اإلدارية؛ الب مشلأل مصببادرو  -7
مخس دراسبببببببببات حالة قطرية  تارة ؛ هلم على الصبببببببببمود ومسبببببببببوج يف أعمال يف جمال القدرةئتا املنخرطن نظمة وشبببببببببركاامل

 5تيجي لبلدان املتعلقة باهلدف االسببببببببرتاات هذه الى اسببببببببتعراض حافظبناء ع (كمبوديا ولبنان ومايلو  )أوغندا وباكسببببببببتان
دراسبببببات احلالة القطرية أثناء إجرائه فريق التقييم وزار . 5ربنامج االسبببببرتاتيجي الفريق األسببببباسبببببي للمن الراجعة  والتعليقات

 لقدرةملعنية بااالفرعية ة اإلقليميوكذل  فرق العمل  وأفريقيا املكاتي اإلقليمية للشببببببببببببرق األوسببببببببببببط و سببببببببببببيا واحمليط اهلادئ
ا الالتينية ومنطقة مريكأل الفرعي اإلقليميو املكتبن اإلقليمي أجريأل مقابالت مع وقد يف نريويب وداكار. على الصبببببببببببببمود 
 لمحيط اهلادئل رعيالف اإلقليمي املكتيو  الوسببببببببببببطى وروبا  سببببببببببببياأل الفرعية اإلقليميةو  اإلقليميةملكاتي واالبحر الكارييب 
 العاملن يف جمال القدرةنظمة وأصببببببببببببببحاب املصببببببببببببببلحة ا خرين املشببببببببببببببركاء كما أجريأل مقابالت مع .  عن طريق اهلاتف

 .ارهتارمأل زيمن الوزارات ذات الصلة يف البلدان اليت ء نظراالو وكذل  مع ا تات املاحنة الرئيسية  على الصمود

 
طاقه الفين ونهذا النظام اتسبببببباع ن وذل  أل، الوقاية من الطوارئ يف املنظمةنظام جيري بشببببببكل منفصببببببل تقييم و  -8

هذا النظام سيستفيد تقييم  فإن   ،وعالوة على ذل . 5يقعان خارج نطاق قدرة التقييم احلايل للتدف االسرتاتيجي  الواسع
صبببببببحة لمثل منظمة الصبببببببحة العاملية واملنظمة العاملية كورمبا التعاون مع عدد من الشبببببببركاء   إجراء مزيد من املشببببببباوراتمن 

 طلي عملية  تلفة.على هذا فإنه يتالنباتات، و  لوقايةاحليوان واالتفاقية الدولية 

 

 النتائج -ألف

 
يم األربعة. تشك ل ردودا  على أسئلة التقيجمموعة من النتائج  التقرير من الرئيسي ا زء القسم منهذا يستخلص  -9
 .الالحقةاألقسام يف ترد الستنتاجات والتوصيات اليت اأساس هذه النتائج تشكل و 

 
 إطار املفاهيم والتخطيطقوة 

 
ية مشبببببببببببببددا  على أمه ،الناسقوة مناحي يبدأ من هو زمة. و القدرة على الصبببببببببببببمود إىل عا  يكابد أمفتوم يتوجه  -10

قوة صبدر مهلذا املفتوم االشبتمالية وقد تشبك ل السبمة أعراضبتا. وليس جمرد  ،ا ذرية للكوارث واألزمات معا ة األسبباب
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 ند التطبيقع" فيصبببببببببب  مفتوما  عسبببببببببري املأخذ يصبببببببببعي حتويله حيوي كل شبببببببببيء"خطر أن  :رمثل خطرا  أيضبببببببببا  تالكنله، 
 إىل عمليات حمددة.

 
أمر  رية األجلالستجابة لألزمات القصا فتو يشري إىل أن. براجمية نتائج القدرة على الصمودمفتوم ترتتي على و  -11
، حيث تدةمميف سياق أزمة خرى األتلو قصرية األجل سنة حاالت الطوارئ تكرار تدخالت  ناسياملغري من ، لكن مفيد
قدرة ليت قد تقوض ا توزيع املدخالت اجملانيةمن مالءمة اجملتمع احمللي واملوجتة حنو السوق أكثر القائمة على تج النُ تكون 

 املعنية على الصمود. اجملتمعات الريفية

 
ن معلى توفري سبببببببببببلسبببببببببببلة م ملسببببببببببباعدهتن وغري احلكومين خالل مقدمي ا دمات احلكومينظمة من املتعمل و  -12

 ود.الصم على املتضررة بالكوارث واألزماتاملعيشية  جملتمعات احمللية واألسرقدرة اتعزز  قد ا دمات اليت

 
 حتسببببببببببببن) 1-1الناتج بن  حمتمال   هناك تداخال  غري أن وكاملة. ة منطقي 5االسببببببببببببرتاتيجي ربنامج لاتغيري نظرية و  -13

حتسببن ) 1-4هلا( والناتج  والرتويج ،األزمات وإدارة املخاطر من للحد   وخطط واسببرتاتيجيات سببياسببات لصببياغة القدرات
د يكون ق نذيل، ال(تقليص  ثار األزماتللطوارئ االت اقدرات السبببببببلطات الوطنية وأصبببببببحاب املصبببببببلحة على التأهي حل

 .ا مع بينتما مفيدا

 
كاتي إىل املالرئيسبببببببببببببي املنظمة بأكملتا، من املقر  هتنفيذمدى اإلطار االسبببببببببببببرتاتيجي احلايل و يشبببببببببببببمل نطاق و  -14

فيذ اإلطار االسرتاتيجي يف تنغري أن التقدم الذي أحرزته املكاتي القطرية . ا  ومشرتك ا  إطار نتائج واضح اوفر هليامليدانية، و 
راجع ال

ُ
 .القطريستوى إلطار االسرتاتيجي على املطرٍج متفاوت لإىل ما يشري للغاية، متباينا زال ي امل

 
 عملإىل طار اإل القدرة على ترمجة

 
املوارد يف ركاء شببببببببببيقوم ال، غري كافٍ   اطر الكوارث وإدارهتاخفض ويل يف حن جرت العادة تارخييا  أن يكون رم -15

  .حمددة طويلة األجلل رموي ليات القدرة على الصمود عرب برامج وعلى حنو متزايد بتمويل 

 
وينبغي على املنظمة  .الصببمودجمال القدرة على  يفاخنراطتا االسببرتاتيجي بتعميق عتا موقتعزيز نظمة تسببتطيع املو  -16
رأال  االت كثرية يف ح اليتيف حاالت الطوارئ ا خذة يف التناقص و األزمات إىل سبببببببببببببتجابة االحافظة عملتا على  تقصبببببببببببببُ

 اإلنسانية.  للمساعداتقصري األجل غري مناسي رمويل  على املمتدة(مثال  يف حاالت األزمات ) تعتمد

 
مرن وداعم و  ينبباميوخببارجتببا على أنببه دنظمببة املعلى نطبباق واسببببببببببببببع يف  5 ربنببامج االسببببببببببببببرتاتيجيفريق ال ميُقي  و  -17

 املداوالت األسببببببببببببوعية عن بعدخالل ، خاصبببببببببببة من بفعالية "كسبببببببببببر ظاهرة التقوقع"أيضبببببببببببا كما أنه للمكاتي القطرية.  
 5اتيجي سبببببببببببرت الربنامج االاملوقف الداعم جعل هذا هذه العمليات و . وقد جعلأل ا اصبببببببببببة به القطريدعم العملية عرب و 

 .القطريحضورا  وبروزا  على املستوى  أحد أكثر الربامج االسرتاتيجية

 
هناك إمكانية ملزيد من التعاون بن الربامج االسرتاتيجية ، 5سرتاتيجي الربنامج االضمن مع أن التقوقع قد ُكسر و  -18

احلماية على  3سببرتاتيجي ومع الربنامج االتغري املناخ، على  2سببرتاتيجي الربنامج االز التعاون مع رك  وقد . الرئيسببي يف املقر
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 ا  نتعاو  بعض املبادرات اإلقليمية تدول  كما على سبببببببالمة السبببببببلسبببببببلة الغذائية.   4االسبببببببرتاتيجي مع الربنامج و  ،االجتماعية
أطر الربجمة ضبببببمن  تتكامل يف التحام تامالربامج االسبببببرتاتيجية فإن القطري، سبببببتوى على املأما بن الربامج االسبببببرتاتيجية. 

 . القطرية

 
أن تتوفر  تملحياملكاتي اإلقليمية يف حتديد وتنفيذ املبادرات اإلقليمية، تا سببببببتخدماليت تتج بن جمموعة النُ من و  -19

ملبادرة ذ وصببببببببببببببفأل اإلنتج الذي اتبعه املكتي اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، النجاج ل فرص أفضببببببببببببببل
 لو  رمُ و لوعي املعرفة ورفع مسبببببتوى اقاسبببببم لتوتشبببببك ل وسبببببائل برامج رائدة طموحة هلذه املنطقة بأهنا تتشبببببكل من اإلقليمية 

 مع شركاء إقليمين ووطنين. نفذ بالتعاونتمن موارد خارجية و 

 
ق من الربامج نسببب  الدعم التقين املكبرية من حيث منافع   "قنسببب  املدعم الو النشبببطة مراقبة لل" ا اضبببعةالبلدان جتين و  -20

 بلبدانكبافبة اللثي  ثبل ثرم" الرتكيز بلبدان، رمببا ألن "ذو قيمبة أقبل "الرتكيز حىت ا ن، نظبام "بلبدانو . مجيعبا االسببببببببببببببرتاتيجيبة
  .نظمةاملبرامج اليت تغطيتا 

 
أسببببلوب التنفيذ بواسببببطة ة جديدة كمثل "كا شببببر " كما يشببببكل إدخال أدوات 3"املسببببتوى بروتوكوالت تشببببكل و  -21

بشببببكل  أصبببببحأل تلقى اهتماما  جديا  وتعاجاليت طال أمدها شببببغيلية أن الصببببعوبات التإشببببارة إىل  "الشببببركاء يف العمليات
 متزايد.

 
تل  رم ،جماالت رئيسببببببببببببببية للربجمة على القدرة على الصببببببببببببببمودت التقنية اليت ينظر إليتا على أهنا بن اجملاالمن و  -22
ملياه، وإىل حد ما إدارة او  مكافحة ا رادو الثروة احليوانية واملدارس امليدانية للمزارعن جماالت صحة نظمة قدرات قوية يف امل
يف جمال التأمن و  هتا، اطر الكوارث وإدار جمال خفض يف غري أن قدراهتا تبدو أضببببببببببعف التكيف مع تغري املناخ. جمال يف 
التحليل نزاعات و لاقدرات يف جمال حتليل  ية، وليسببببببببببببببأل لديتا على اإلطالق تقريبا  نقددفوعات العلى امل ةالنتج القائمو 

 .السياسي

 
 التقدم احملرز

 
 مهبناء القدرة على الصببببببببببببببمود ما تقديف سببببببببببببببياسببببببببببببببات املنخرطة  املختلفة الوحدات التقنيةحىت ا ن   تعرض  -23
بشكل مشابه، للقيام بذل . و  5 لربنامج االسرتاتيجيا حيزاليت يوفرها  فرصةالمسامهة مجاعية، رغم على أنه خدمات من 

 .الطوارئ من لوقايةا لنظامأخذ باالعتبار الركائز الثالث ت للصحة واحدة اسرتاتيجية عمل خطةفتقر إىل تنظمة ال تزال امل

 
 لغذائيا األمن ملراحل املتكامل التصنيفمثل  ، مننظم اإلنذار املبكر واملعلومات مأسسةيف  2سامهأل النتيجة و  -24
التطوير احملمود لنظام "اإلنذار املبكر/العمل املبكر" الذي يدمج ، ومن خالل وحتليله الصببببببببمود على القدرة متؤشببببببببر قياسو 
ات من خالل تببببادل جمموعببب اتالتببب زر تعزيز هنببباك إمكبببانيبببة لتعميق التكبببامبببل و و . املنظمبببة املختلفبببةبيبببانبببات من أنظمبببة ال

خدمات توفري و لواج احلاسببببببببببببببوبية كاألالبيانات  التشببببببببببببببارك يف أدوات جتميع و  ،كامل نظم املعلومات ا غرافيةتو  ،البيانات
 البيانات باألقمار االصطناعية.
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 مع احمللياجملتهتبببا القبببائمبببة على  ببباطر الكوارث وإدار  املتعلقبببة  فضنظمبببة ملأعمبببال اجمموعبببة كبرية من هنببباك و  -25
املشببباريع ل  تاسبببتعراض التقييمات املاضبببية إىل أن ويشبببري من خالل العديد من املشببباريع التجريبية الصبببغرية. واليت نُبف ذت 

أمثلة ري أن هناك غاسبببببببببات الوطنية. لتأثري على السبببببببببييف كثري من األحيان يف ارغم جودهتا، تفشبببببببببل  ،التجريبية الصبببببببببغرية
 .ا  كون مفيديأن هتا شامل وحيتمل  اطر الكوارث وإدار جمال خفض يف على دعم سياسايت من املنظمة مشجعة 

 
يل من خالل تطبيق إجراءات التشبببببببببغ ،التدخل السبببببببببريععلى قدرات و ليات حتسبببببببببينات كبرية املنظمة أدخلأل و  -26

  ا.دجفع الة و  منسقة جيدا  دعم اليت تدعم سلسلة  "3املستوى "من املوحدة 

 
درة قبناء برنامج على نظمة املسبببباعد يأن يف جمال القدرة على الصببببمود"  مميزةخدمات "إعداد قائمة من شببببأن و  -27

 تنفيذ،حتا للالربامج وطر تج وتقليل وقأل تصبببببببميم توحيد النُ وذل  ب، على نطاق واسبببببببعصبببببببمود أقوى وأكثر تنوعا  على ال
 يلزم. تكييف ا دمات للخصوصيات احمللية كما  الوقأل نفسه ويف

 
ن اتسببببببباق الو  -28 لوطنية لتعاون مع احلكومات اكما أصبببببببب  املنظمة  الذي تقدمه ا دعمفيما يتعلق بالعمليات، حتسببببببب 

املتعلقة بتصبببميم تؤشبببرات ملإزاء اتقدم بطيء غري أن هناك تقارير تشبببري إىل ؛ مجيعتا يف املشببباريعاملتبعة واحمللية ا ن القاعدة 
 ربامج وإدارة املعرفة.ال

 
 التموضع االسرتاتيجي

 
ا ارجية  املزاياويعود ذل  إىل ، القدرة على الصببببببمود جدول أعمالمثايل للمسببببببامهة يف تبدو املنظمة يف وضببببببع  -29

خربة ؛ سببببببببببببببانيةاإلن-اإلمنائيةجوة لفل الراهنتقييم الإعادة ؛ القدرة على الصببببببببببببببمود: تزايد احلاجة إىل دعم التالية والداخلية
برنامج اتسبببباق ؛ و والتخفيف من  ثارها اطر الكوارث  واحلد مناإلنذار املبكر ويف  العي يف دعم سبببببل املنظمة الواسببببعة 

  .نظمةاملمع والية قدرة على الصمود الاملتصل ب عملال

 
حيز القدرة حمسببببوسببببا يف "حضببببورها نظمة جعل امل ما زال يتعن علىرغم املزايا النسبببببية الكبرية املذكورة أعاله، و  -30

ية احتياجات نظم جديدة لتلب إقامةواالفتقار إىل املرونة والسببببرعة يف منذ أمد لصببببمود"، بسبببببي الضببببعف التشببببغيلي على ا
 جديدة.

 
 على شببكل املشببروعق وثائ ياتسببتو الربجمة القطرية مب إطار ميكن أن تربطنظمة إىل أداة برناجمية وسببيطة تفتقر املو  -31

 صبببببببا  عدد وقد. متعددة ر التمويل املرن من مصبببببببادريسببببببب  ع عدة مشببببببباريع وتُ م  جغرافية أو قطاعية جتُ برامج مواضبببببببيعية أو 
 كوسيلة لسد هذه الثغرة.  صمودقدرة على الاسرتاتيجيات  املكاتي القطريةمن 

 
عأل املنظمةالقطرياملسببببببببببتوى فعلى العاملي واإلقليمي. سببببببببببتوين الشببببببببببراكات على امللقد ُعززت و  -32  اتعاوهن ، وسبببببببببب 

 األحيان من كثري  يف نظمةوتضببببببببطلع امل مع وزارات البيئةمثال ، نظرياهتا احلكومية التقليدية، من غري مع الوزارات واإلدارات 
 بدور تنسيقي يف جماالت خربهتا.
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د كبري العاملي ويف عدى سببببببببتو برامج ومبادرات مشببببببببرتكة مع منظمات األمم املتحدة األخرى على امللقد ُوق عأل و  -33
 ا اص عنصبببببببرالفة املختلوكاالت فكثريا  ما ينف ذ كل من ال. شبببببببائعمن البلدان، لكن التعاون الفعلي يف امليدان ما زال غري 

 بشكل منفصل. ةشرتكاملع ير اشيف امل به

 
ن، وذل  ملحو رأي يف جمال لقائد لعلى القيام بدور نظمة املقدرة و  -34  القدرة على الصبببببببببببببمود  خذة يف التحسببببببببببببب 

 ى الصبببببببببعيد الوطين،عليف جمال القدرة على الصبببببببببمود. أما  إقليميةاملناطق اليت حتظى مببادرات العاملي ويف سبببببببببتوى على امل
موعة جم الفرادى وعلىنظمة املمثلي الصببفات الشببخصببية ملعلى  تعتمد 5سببرتاتيجي الربنامج االدرجة املشبباركة يف فال تزال 
 .تهأولويات حكوملسياق البلد املعين و  5االسرتاتيجي أكثر مما على أمهية الربنامج  موتفضيالهتاليت ميتلكوهنا املتارات 

 
 االنتتاكو  جمال القدرة على الصبببمود وكذل  احلماية من االسبببتغاللبإدماج املنظور ا نسببباي يف  ملتزمةنظمة املو  -35

ى تصبببميم بشبببأن تل  املسبببائل، وأعط وجيتاتجرى إصبببدار وتعميم توقد  .السبببكان املتضبببررينجتاه املسببباءلة ا نسبببين وب
 السكان املتضررين.جتاه لمساءلة ولاملنظور ا نساي تعميم االعتبار لامج نالرب 

 

 االستنتاجات -باء

 
اا جيدعاا تحتل موق حيثلمنظمة، لرصممممة تاري ية بالقدرة على الصمممممود فاالهتمام يمثل تجدد  -1النتيجة  -36

 نظمةن على المال يزال يتعيّ مع ذلك، و . القدرة على الصممممممممممودبرنامج العمل ال اص بفي يمّكنها من المسممممممممماهمة 
 .القطريتوى مسعلى الوخصوصاا " حيز القدرة على الصمودفي "أن تجعل حضورها محسوساا ومعترفاا به بالكامل 

 
واليتتا  ضببمن جماالتعلى الصببمود  برنامج العمل ا اص بالقدرةيف ة ميكنتا من املسببامهنظمة يف وضببع جيد امل )أ(

لدعم ن البلدان األعضببببببببببببباء ماملتنامي تلبية الطلي الطبيعية لالزراعي والتنمية الريفية وإدارة املوارد املتعلقة باإلنتاج 
اإلنسبببانية -لفجوة اإلمنائيةالراهنة لتقييم الإعادة وتناسبببي لصبببدمات واألزمات. يف مواجتة االزراعية عي  ال سببببل
سببببببببل  لدعمحاالت الطوارئ التنمية وسبببببببياق سبببببببياق يف كل من  األجلالطويلة  اوالية املنظمة ومشببببببباركتت رماما  

ة  ببباطر إدار يف  نظم اإلنبببذار املبكر واملعلومبببات، و وعلى وجبببه التحبببديبببد، خربات املنظمبببة يفالزراعيبببة. العي  
لوطنية مع السببببببببببلطات ا األجلالطويلة عالقاهتا العابرة للحدود، و يوانية واألمراض احل، مكافحة ا رادو الكوارث، 
 نوارد الرئيسببببيامليف الدعم املقدم من الشببببركاء تزايد السببببتفادة من ميكنتا من ايد موقع جيف تضببببعتا  ،واإلقليمية

 جمال القدرة على الصمود.يف 
سياسات تطوير الفنظمة. املمباشرة ضمن والية كلتا تقع  األربعة، كما صيغأل، واجته ون 5الربنامج االسرتاتيجي  )ب(

تعامل مع التأهي يت تال 4النتيجة وقد صيغأل . بارزةمجيعتا متام إمنائية الكوارث  اطر خفض واإلنذار املبكر و 
 عصببببببببببببار هايان وغريهااالسببببببببببببتجابة إل. كما أثبتأل داعمة للسببببببببببببلطات الوطنيةعلى أهنا واالسببببببببببببتجابة لألزمات 

لألزمات ة يف االسبببببتجاب ملنظمةات اعملييف حاالت الطوارئ، أمهية وفعالية  املشببببباهبة الناجحةمن االسبببببتجابات 
 اهباحبباثببا  إيبب ،التببدخالت اإلمنببائيببةقببدرة على الصببببببببببببببمود مفتوم الكببذلبب  يتحببدى .  الطوارئ حبباالت يف املفبباجئببة

تمعات واجمل صببببببببببببببمودالعي  القادرة على الوسبببببببببببببببل  واإلنعاشاملخاطر وتعزيز التأهي خفض تدابري على إدماج 
 ،الصمود قدرة علىللالعابرة للمجاالت نمو. وهذا يتوافق مع الطبيعة الشاملة اليف الوقأل نفسه توليد و ة السلمي  

 .ن الربامج االسرتاتيجيةأكرب ب ا  تعاوناليت تستدعي مجيع العمليات اإلمنائية، و  نظريا  أن تنطبق علىاليت ينبغي 
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غتنام ااملنظمة أن جتعل حضببورها حمسببوسببا  بالكامل يف "حيز القدرة على الصببمود". ويتطلي ن على ما زال يتع )ج(
إىل جاني  ،ةاستمرار وتعزيز القدرات التشغيلية والتقنياليت يتيحتا االهتمام الراهن بالقدرة على الصمود  الفرصة

 زيادة االستثمار يف برجمة القدرة على الصمود.
 اك حاجةغري أن هن. بذل  التقنية ذات الصبببببببببببببلةات حتليل سببببببببببببببل العي  والقدر يف ة ميزة نسببببببببببببببيلدى املنظمة  )د(

 ظمة قدرات قويةنورمتل  املللطلي املتزايد من البلدان األعضببببببببببببباء.  ييسبببببببببببببتجكي تع قدرهتا التقنية  يتوسبببببببببببببإىل 
جمال د ما يف وإىل ح إدارة املياه،و  مكافحة ا رادو الثروة احليوانية واملدارس امليدانية للمزارعن جماالت صببببببببحة يف 

جماالت يف  قل قوةأولكن بناء  على املعلومات الواردة من املكاتي القطرية، تبدو قدراهتا التكيف مع تغري املناخ. 
 لببديتببا وليسبببببببببببببببأل النقببديببة، املببدفوعببات على القببائمببة والنتج التببأمن جمببال ويف، هتببا بباطر الكوارث وإدار خفض 
لشبببببغل الوظائف  ا  تود حاليا بذل تُ و . السبببببياسبببببي والتحليل النزاعات حتليل جمال يف قدرات تقريبا   اإلطالق على

 هبببدو أنببويقببد ال يكون كببافيببا .  ذلبب الرئيسببببببببببببببيببة، لكن تقنيببة الشببببببببببببببباغرة وتوظيف موظفن جببدد يف الوحببدات ال
 نظمة.امل يف تعبئة املوارديف قدرات و القدرة على الصمود  ةمن االستثمار يف برجم املزيدمن الضروري 

 تعبئة املوارد.لامال  مقيدا ، مبا يف ذل  عالتشبببببببببغيلية ات القدر السبببببببببابقة، تظل  التقييمات من عدد يف أشبببببببببري كما ()هب
نع القرار العديد من عمليات صال يزال يف حن و  .واالنتظامليس مبا يكفي من السرعة لكن و  ،احلالوقد حتس ن 

 أسبببببلوب" كمثل  جديدة، شبببببراكة أدوات وكذل  إدخال" 3 املسبببببتوى" فإن بروتوكوالتوأطول مما ينبغي،  ا  مركزي
 أصبببببحأل مدهاأ طال اليت التشببببغيلية الصببببعوبات أن إىل تشببببكل إشببببارة ،"العمليات يف الشببببركاء بواسببببطة التنفيذ
  .متزايد بشكل وتعاج جديا   اهتماما   تلقى

 نظمببة يف هببذا اجملببال انبثقمسبببببببببببببببامهببات طوعيببة، وذلبب  ألن اخنرا  املمن  غببالبببا 5اهلببدف االسببببببببببببببرتاتيجي ل و  ميُ  )و(
رد الطوارئ وإعادة التأهيل باسبببببببتخدام قنوات مواة مر السبببببببنن لتوسبببببببيع حافظاليت أتيحأل هلا على فرصبببببببة من ال

و  تسبببتثمر . ائياإلمنتمويل مما يف حالة ال نسببببيا  املسببباعدات اإلنسبببانية، اليت ميكن احلصبببول عليتا بسبببتولة أكرب 
 ما حد   التمويل إىلمن نموذج الهذا واسببببببببببببتمر يف هذا اجملال. الرئيسببببببببببببية العادية  اهمواردالكثري من  ا  بدأاملنظمة 

 سبببببببتفد من موارد الربنامج العادي  يالربنامج االسبببببببرتاتيجي من حيث أن ، كذل   5االسبببببببرتاتيجي  مع الربنامج
يف اإلطار  انحموضبب اكما مه،  5اهلدف االسببرتاتيجي تنفيذ رؤية وفلسببفة فإن   ،نتيجة لذلو حمدود. إال بشببكل 

ملنظمة عليه ا ال رمل  حيث القصببببببببري األجليعتمد إىل حد كبري على التمويل ا ارجي  للمنظمة، االسببببببببرتاتيجي
 سيطرة تذكر. 

على املدى  املنظمة من القدرة على االسببتثمار 5الربنامج االسببرتاتيجي ميكن التنبتؤ هبا يف حيرم االفتقار إىل موارد  )ز(
 العاملنفمعظم  تا أنفسببببببببببببببتم.موظفيقدرة على الصببببببببببببببمود ومن االسببببببببببببببتثمار يف للواعدة الطويل يف خدمات 

 .رية للغايةصببببتعاقد قفرتات ل اريةعقود اسببببتشببببمبوجي يوظفون  (نلدولين واالوطني) 5الربنامج االسببببرتاتيجي يف 
لحق الضرر مبتانة يهبم، و واالحتفا  هتم ال لزوم هلا، ويتؤثر على معنويات املوظفن وكفاءة إداريذل  أعباء  ويول د
 .للقدرة على الصمودنظمة املدعم 

 انية،استئميف صناديق وافقأل على ذل  بتجميع املوارد من جتات ماحنة  ،5الربنامج االسرتاتيجي استطاع فريق  )ج(
 التنبتؤ عدم إمكانيةوقع من جزئيا   التخفيفالتأهيل"،  إعادة وأنشبببببببطة الطوارئ حلاالت ا اص "الصبببببببندوقمثل 

األمم املتحدة  وكاالتوقد اسبببببتحدثأل رئيسبببببية.  ملشببببباريع واالسبببببتثمار يف قدرات اسبببببرتاتيجية وعملياتابتمويل 
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 ملا رمولهرية لتوفري القدرة على التنبتؤ واالسببببتمراشبببباهبة  ليات مالية ماملسببببامهات الطوعية تعتمد على اليت األخرى 
 . وشراكات وموظفنة أنشطمن  ماحنة جتات

مبداد إبنباء خط املفيبد من املمكن و  همنظمبة األغبذيبة والزراعبة، أنبمن بينتبا العبديبد من الوكباالت، وجبد املثبل، بب ) (
يف اجملال نفستم أالشركاء احمللين تالية تُنف ذ مع مزيج من مشاريع قصرية األجل متموجه حنو التنمية يتشكل من 

حتقيق أهداف طويلة السبببببببعي إىل ، أدت احلاجة إىل 5سبببببببرتاتيجي الربنامج االيف و . ذاهتا أو املنطقة ا غرافيةذاته 
قدرة يجيات اسبببببببرتات" بصبببببببياغةنظمة املبعض املكاتي القطرية يف إىل قيام األجل من خالل رمويل قصبببببببري األجل 

م الناج ( لتوثيق الربنامجالشببببباملةربامج الأو اسبببببتخدام أشبببببكال أخرى من الوثائق الربناجمية )مثل  "الصبببببمودعلى 
أطر ربط املشبباريع و يرمسي  ينظمة إىل مسببتوى براجموتفتقر املعدة مشبباريع ومناقشببته مع الشببركاء. عن ا مع بن 
 .صمودقدرة على اللل قطريةاللجوء إىل اسرتاتيجيات ومن هنا ، الربجمة القطرية

 زال التعببببباون الرباجمي مع وكببببباالت األمم املتحبببببدة األخرى واملنظمببببباتالي، نببببباثرةعلى الرغم من مببببببادرات مت )ي(
شببببببببببببأن بالعالقة مع برنامج األغذية العاملي بتعاون جيد وتتميز مع احلكومات.  عليه مما أضببببببببببببعفغري احلكومية 

 لكن التعاون يف امليدان حمدود. ،األمن الغذائيجمموعة 
 
التي جرت مراجعتها باتجاه برمجة للقدرة على الصممممود أ ثر حافظة ال: هناك تطور تدريجي في 2النتيجة  -37

 بعيداا  إلقليمية،االمؤسممسممات ومع  البرامجالمشمممولة ببلدان المع حكومات  بتوثيق التعاون والتنسمميقتقترن  أصممالة،
 غير المستدامة والمفككة.عن التدخالت 

 
جابة لألزمات متفاوت يف االسبببببببتتتبع سبببببببجل مة أن لدى املنظاسبببببببتعراض تقارير التقييم السبببببببابقة واألخرية يربز  )أ(

 5تنظر املنظمة وهي حمقة بذل  إىل الربنامج االسببببببببببببببرتاتيجي بطريقة موجتة حنو التنمية. ويف هذا السببببببببببببببياق، 
 .لألزمات يف التأهي واالستجابةنظمة امللتعزيز التوجه اإلمنائي لعمل على أنه حماولة 

 جالربنام ينبغي علىنسببببيا:  بسبببيطبالنسببببة لربامج اسبببرتاتيجية أخرى  5أمهية الربنامج االسبببرتاتيجي  نطاق حتديد )ب(
االسرتاتيجية  الربامجينبغي أن تكون املتأثرة بأزمات حادة، بينما يأخذ زمام املبادرة يف البلدان أن  5االسرتاتيجي 

 ا.ميكن التحكم فيت و اطرأخطار سبببببببببتويات تتسبببببببببم مبكثر بروزا يف سبببببببببياقات متؤسبببببببببسبببببببببية مسبببببببببتقرة أاألخرى 
يما فمثال  )مة يف النوع األخري من البلدان مدخالت قي  أيضبببببا  وفر قد ي 5 يسبببببرتاتيجالربنامج االمن الواضببببب  أن و 

  .(وختفيفتا الكوارثيتعلق بسياسات احلد من 

املعىن برجمة القدرة على الصببببمود ب نطاق صببببلةلطوارئ مقابل االسببببتجابة حلاالت اصببببلة ينبغي أن يسببببتند نطاق  )ج(
نتن ميتد على مدى أكثر من سببببببتدخل موجه حنو أزمة أي فإىل مدة األزمة املعنية واالسببببببتجابة املطلوبة. الدقيق 

 ألمببداطويببل يكون تببدخببل إيالء االعتبببار السببببببببببببببتببدامببة النتببائج احملققببة. عنببدمببا ينبغي أن ُيصببببببببببببببمم ويُنفببذ مع 
توزيع ارنة بمقأكثر مناسبببببببببببببببة تكون  اجملتمع احمللي واملوجتة حنو السببببببببببببببوقعلى  فإن الُنتج القائمة هو املطلوب،

 .املدخالت اجملانية

فربجمة القدرة  .الصببببببببمود أكثر أصببببببببالة على للقدرة برجمةحنو اليت جرت مراجعتتا افظة احلهناك تطور تدرجيي يف  )د(
تطلي وت؛ ناسقوة النقا  دءا  من سببببببتجيي لألزمات بتحسببببببي التعريف الوارد يف هذا التقرير، على الصببببببمود، 
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ألخذ باحلسبان افتم جيد لسبل عي  الناس، مع التوصل إىل ، وخاصة مجيعا أبعادهبإجراء حتليل متن للسياق 
؛ ملختلفةا االقتصببادية والفئات العمرية-االجتماعيةالفئات لرجال والنسبباء من بااالحتياجات واألولويات ا اصببة 

 ا  االهتمام بتنمية القدرات واالسببببببببببببببتدامة، وتعاونتسببببببببببببببتدعي طويل؛ و التوسببببببببببببببط أو على املدى امل قدم دعما  تو 
 ا خرين.  مع احلكومات والشركاء

 الربامجملشبببببببببببمولة با بلدانالكومات حمع أوثق تنسبببببببببببيق وتعاون باجتاه حتقيق التطور اتضببببببببببب  افظة، احلحتليل  يف )هب(
 ا  تقنية ودعم سبببببببياسببببببباتية ومشبببببببورة الصبببببببمود أعماال  القدرة على املتؤسبببببببسبببببببات اإلقليمية. وتشبببببببتمل حافظة ومع 

سببتوى اإلقليمي على امليت نفذت ال األعمال املمتازةبعض وهناك مما يف املاضببي، أكثر لقدرات ل السببتثمار وبناء  ل
 فافا  مبكافحة املعنية ولالد بن املشببببرتكة الدائمة واللجنة ،هليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةايف أفريقيا مع 

ألوسبببببببط يف  سبببببببيا والشبببببببرق ااملسبببببببتوى الوطين ، وعلى اإلفريقي للجنوب السببببببباحل، وا ماعة اإلمنائية منطقة يف
 .والوقاية منتا مراضاإلإنفلونزا الطيور الشديدة  ملكافحة

 كبريا  قدمات أحرزت وقد رماما   راسببببببببببببببخة املنظمة يف واملعلومات املبكر اإلنذار لنظم الرئيسببببببببببببببية الفردية املكونات )و(
اء الطابع املتؤسسي إضف حنو التقدم من كبري  قدر كما أحرز.  القطري املستوى على ويف اعتمادها نتائج يف حتقيق

 اإلنذار "نظام 5 ياالسببرتاتيج الربنامج طو ر وقد. و سببيا أفريقيا يف الغذائي األمن ملراحل املتكامل التصببنيف على
 .للمخاطرشاملة  حتليالت يقدم وبدأ املتوفرة التنبتؤ معلومات لتوحيد املبكر" العمل/ املبكر

 ممتازا   اسبببببتخداما   اسبببببتخدمأل اليت االجتماعي، للنوع املراعية االسبببببتجابة وهنج التشببببباركية النتج يتطلي تعزيز قد )ز(
 التقدم ىلإ افتقار إىل املاضبببببببببية التقييمات توليف أظتر إذ مزيدا  من الدعم، ،انهاي عصبببببببببارإل االسبببببببببتجابة أثناء
 .استعرضأل اليت التقييمات معظم يف
ألنشبببببببببببببطة  عبئة مواردت يف التقييم هلذا امليداي العمل من كجزء  زيارهتا رمأل اليت القطرية املكاتي بعض ألجنح )ج(

 بدال   مةبالتعاون مع احلكو  خصيصا   ومصمم السياق حمدد تعاون قيام طريق عن الصمود على موجتة حنو القدرة
 .منعزل بشكل بذل  القيام من

 الصببببببببببببببمود، لىع القدرة جمال يف متن تقنيا   برناجمي العناء يف تطوير عرض كابدت املنظمة  أخرى، حاالت يف ) (
 يكون  قدويف حن. تراكمي تقدم  فاق دون قصببببببببببرية زمنية فرتات مدى على ال تزال تنفذ اسببببببببببتجابة مبشبببببببببباريع

 كما  ،ارباسبببببببتمر  ينفذ أنه إشبببببببكايل عندما ثبأل ولكن فجأة، لكوارث حتدث واحدة مرة لالسبببببببتجابة كافيا    ذل 
 .املمتدة األزمات يف أحيانا  كثرية احلال هو

 
 سممممر ةاهرة   على وسمممماعد وداعمة مرنةو  دينامية قيادة 5 االسممممتراتيجي البرنامج فريق وّفر لقد -3 النتيجة -38

 مشممممممابهة ل أعمالتفصممممممي أو تنسمممممميق أو لدمج  بيرة  فرص هناك تزال ال ولكن. بالثقة جديرة مفيدة بطريقة التقوقع
 . 5 االستراتيجي البرنامج إطار في الم تلفة المنظمة وحدات تنفذها

 
 الربنامج لفريق ابيةاإلجي وكذل  ينو ه الشبببركاء وأصبببحاب املصبببلحة املتعددين ا ارجين، باملسبببامهة املنظمة يُنو ه يف )أ(

 امجأطلق الربنبب واليت التقرير، وصببببببببببببببفتببا هببذا اليت ا ببديببدة العمببل وطرق ويُعزى إىل األدوات. 5 االسببببببببببببببرتاتيجي
 الفضل ى،أخر  اسرتاتيجية برامج لتشمل الحقا   ووسعأل القطري، الدعم عملية مثل منتا، بعضا   5 االسرتاتيجي
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تقوية  ويف الطلي حنو رببقدر أك موجتا   ليصبببب  حوارا   القطرية واملكاتي الرئيسبببي املقر بن طبيعة احلوار تغيري يف
 .الصمود على بالقدرة املعنية املنظمة يف التقنية الوحدات الشامل بن النظامي الرابط

  تتي خصبببببوصبببببية وتل  التأهيل، وإعادة الطوارئ عمليات شبببببعبة مدير أيضبببببا هو 5 االسبببببرتاتيجي الربنامج قائد )ب(
 . القطري وللدعم 5 االسرتاتيجي الربنامج تنفيذ لدعم كبرية  ومالية بشرية موارد تعبئة له
 إطار يف ةاملختلف املنظمة وحدات تقوم هبا مشبببببباهبةأعمال  تنسببببببيق أو لدمج كبرية  فرص هناك تزال ال ذل ، مع )ج(

 بطريقة مودالصببب على بالقدرة تتعلق سبببياسبببات ينخر  يف التقنية الوحدات من فالعديد. 5 االسبببرتاتيجي الربنامج
 للمعلومبباتو  املبكر لإلنببذار والزراعببة األغببذيببة منظمببة وضببببببببببببببعتتببا اليت املختلفببة والنظم األدوات تزال وال. مبعثرة
 تزال ال ابه،مشبببببببببببببب وبشببببببببببببببكل. بينتا فيما والت زر التكامل من الكثري متناثرة دون بطريقة تدار الغذائي األمن عن

 من الوقاية لنظام الثالث الركائز باالعتبار تأخذ شاملة للصحة" واحدة اسرتاتيجية عمل "خطة إىل تفتقر املنظمة
 .الطوارئ

 2 السببببرتاتيجيا الربنامج مع التعاون ازداد وقد. االسببببرتاتيجية الربامج بن التعاون من ملزيد إمكانات أيضببببا هناك )د(
 الربنامج ومع االجتماعية، احلماية بشبببببببأن 3 االسبببببببرتاتيجي الربنامج ومع النينو(، ظاهرة املناخ )مثال   تغري بشبببببببأن

 ،اتيجيةاسبببرت  برامج عدة تشبببمل قضبببايا اإلقليمية املبادرات بعض عاجتو  األغذية. سبببالمة بشبببأن 4 االسبببرتاتيجي
 ا  اهتماماتمع مُجعأل حيث القطري، املسبببببببببببتوى على يصببببببببببب   بقدر أكرب فيما بينتا، بل إن ذل  تعاونا   ما ول د
 شاملة عمل االتجم لتغطية جمال هناك كان  حيثما القطرية الربجمة طرأ ضمنيف التحام تام  االسرتاتيجية الربامج

 .  يكم ل بعضتا بعضا عابرة للقطاعات أو
 
ويقوم . ميةاإلقلي المبادرات لقد اتبعت المكاتب اإلقليمية مجموعة متنوعة من الُنهج لتنفيذ: 4 النتيجة -39
 لبرمجيا تفصممممممممممميل العر  على إذ يسممممممممممماعد حقيقية، بتلبية حاجة القطري المسمممممممممممتوى على القطرية البرمجة إطار

  .ومتسقة موجزة بطريقة المنظمةالذي تقدمه 
 

راجع اإلطار وتنفيذ لتحديد الُنتج من جمموعة اسببببتخدمأل لقد )أ(
ُ
 وميكن. قليمياإل املسببببتوى على االسببببرتاتيجي امل

طريقببة ب قليميببةاإل املبببادرة مفتوم نفببذ قببد الكببارييب البحر ومنطقببة الالتينيببة ألمريكببا اإلقليمي املكتببي إن القول
 خارجية موارد نم ممولة الوعي، مسبببببتوى ورفع املعرفة لتقاسبببببم ووسبببببائل كبرية  رائدة رئيسبببببية كربامج:  واِعدة للغاية

 رئيسبببية برامج كلشببب على اإلقليمية للمبادرات وضبببع أطر ويتطلي. ووطنين إقليمين شبببركاء مع بالتعاون نفذوتُ 
 واحمليط  سيا مياإلقلي املكتي ويف. اإلقليمي املستوى على قوي سياسي بالتزام مدعومة تكون أن إقليمية رائدة

 لتصببب  تنقيحتا احالي وجيري قةضببي   تقنية مسببائل حول البداية يف اإلقليمية لمبادراتجرى حتديد أطر ل اهلادئ،
 البحر منطقةو  الالتينية ألمريكا اإلقليمي الذي اعتمده املكتي للنموذج مشببببببببببببباهبة إقليمية رائدة رئيسبببببببببببببية برامج

 املنظمة موارد من ليميةاإلق املبادرات رمو ل األدىن ومشال أفريقيا، واملكتي اإلقليمي للشببببببببببرق أفريقيا ويف. الكارييب
 .القطري املستوى على حافزة مبادرات لتمويل وتستخدم ما نوعا   ولذا فإهنا صغرية فقط،

 رنا  م دعما   اإلقليمية كاتيامل يف الصببببببببببببببمود على بالقدرة املعنية العمل وفرق 5 االسببببببببببببببرتاتيجي الربنامج فريق وف ر )ب(
 نظام" ويقدم". التأهيل إعادة وأنشبببببببطة الطوارئ حلاالت ا اص الصبببببببندوق" مع القطرية، مبا يف ذل  للمكاتي

 عقولم بشببببببببببببببكببل ومتسببببببببببببببقببا   متزايببدا   دعمببا   املعنيببة البلببدان من القليببل العببدد إىل" األوثق دعمالببو  بلببدان املراقبببة
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يعود ذلبب  فببائببدة، و  أقببلأنببه " الرتكيز بلببدان" نظببامأثبببأل  ،ا ن وحىت. الرئيسببببببببببببببي واملقر اإلقليميببة املكبباتببي من
 . الرتكيز بلدان منكبري   إىل اختيار عددبالدرجة األوىل 

 املتفق العمل جماالتإيضببباج  على سببباعدت فقد. القطري املسبببتوى على حقيقية حاجة القطرية الربجمة تليب أطر )ج(
 املسبب  ويف. ملمكنةا التعاون جماالت وحتديد املاحنن وجذب انتباه واملنظمة، احلكومات بصببورة متبادلة بن عليتا
. املنظمبة فبائبدة من بن ا ليبات اليت تعتمبدهبا األكثر ا ليبة القطريبة الربجمبة اعترب إطبار للموظفن، أجري البذي
 .املفر  تعقيده سلبيا  بسبي ا ديد املشروع دورة تقييم كان  املقابل، ويف

 
 تطورالبدأ فقد  ة تماماا على المنظمة.جديدبرمجة القدرة على الصممممممممممممود مسممممممممممم لة  ليسمممممممممممت :5النتيجة  -40

وقد جرى،  .5قبل الهدف االسمممتراتيجي التنمية  نحوموجهة بصمممورة لها  سمممتجابةوالت ّهب وااللألزمات قبة ار منحو 
حديد عدد من "خدمات القدرة على الصممممممممود المميزة" الراسممممممم ة في تجربة المنظمة على مدى عقد من الزمن، ت
 والتي باإلمكان االرتقاء بها. 

 
لة . فقد بدأ التطور حنو مراقبة لألزمات واستجابة هلا طوينظمةاملجديدة على القدرة على الصمود ليسأل برامج  )أ(

، يف إطار اهلدف 5اهلدف االسببببببرتاتيجي قبل  ،2لنتيجة االذي سببببببلطأل الضببببببوء عليه  ،التنمية حنواألمد موجتة 
وكانأل القدرة على الصبببببببببببببمود تتعلق دائما  يف بعض احلاالت.  أبكروقأل  وحىت يف 2السبببببببببببببابق 1االسبببببببببببببرتاتيجي

ار املبكر اإلنذو  اطر الكوارث وإدارهتا احلد من بأيضببببببا  ولكن –باالسببببببتجابات ا يدة حلاالت الطوارئ الزراعية
 .دامةوالتنمية املست

 ،جرى حتديد عدد من املمارسببات ا يدة يف املنظمة اليت تتوفر إمكانية االرتقاء هبا يف برجمة القدرة على الصببمود )ب(
 اطر ض وخف العي سببببببببببببببل القائمة على املعلومات نظم اإلنذار املبكر و و  نظام الوقاية من الطوارئ مبا يف ذل 

 حة احليوانيةالعاملن يف جمال الصببببببببببببببو  القائمة كلتا على اجملتمع احمللي التكيف مع تغري املناخهتا و الكوارث وإدار 
 خالتاملبببدشبببببببببببببببكبببات متببباجر و  املبببدخالتومعبببارض جتبببارة  املبببدارس امليبببدانيبببة للمزارعنو  يف اجملتمعبببات احملليبببة

مية التن فة لكل منكي  جتربة املنظمة، وهي م هام من قسميف راسخة ه ا دمات والنتج وهذ. وغريها والضمانات
 هبا ميكن بسببببببببببببببتولة االرتقاءاسببببببببببببببتثمارا  على املدى الطويل، يف حن مجيعتا تطلي تالصببببببببببببببمود و القدرة على و 

 .قتا  أو إنقاصتا متؤ 

رة على الصبببببببمود تا يف القدلرباجمبوسبببببببع املنظمة أن تقوم بتعزيز بعض هذه ا دمات و"تروجيتا" على أهنا منوذج  )ج(
لعديد وة لتقم املنظمة بالرتويج بقحىت ا ن،   و . القدرة على الصببمود" جمال خدمات مميزة يفك"بالتعامل معتا 

يببدانيببة أو حىت املببدارس امل يف اجملتمعببات احملليببةمثببل العبباملن يف جمببال الصببببببببببببببحببة احليوانيببة  ،من هببذه ا ببدمببات
منذ  طرادإبة م، الذي روجأل له املنظالغذائي األمن ملراحل املتكامل لتصبببببببببنيفل ويبن املثال املعاكس .للمزارعن
 ا ي دة ليةالنتوض  رباهتا احملنظمة بإمكان املأن جرت مأسببببببسببببببته يف عدد متزايد من البلدان واألقاليم، نشببببببأته و 

 ا ا يدة وقامأل بب "االنتصار" هلا بشكل منتجي.حتسن وتعزيز ممارساهتإذا ما واظبأل على 

 

                                        
اهلدف كان ) : زيادة القدرة على التأهي ملواجتة التتديدات وحاالت الطوارئ الغذائية والزراعية والتصدي هلا على حنو فعال1اهلدف االسرتاتيجي   2

 (5لتدف االسرتاتيجي السابق ل
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به قوم تي ذإصممممممممممال  من النو  الإجراء يحتاج و . يا اف  اا اهتمام حتى اآلن ةإدارة المعرفلم تنل : 6النتيجة  -41
باألخص  ذلك أمر هامو  .بهذا الصدد قويةبنية تحتية وإلى  تقاسم المعارف مجال قوي فيجهد إلى بذل منظمة ال

 . إلى القدرة على الصمود تحول برنامجيالذي يحيط تماماا ب، 5لهدف االستراتيجي بالنسبة إلى ا
 

لوظيفية اهلياكل اهداف و األنظمة جمموعة من التغيريات يف املبه الذي تقوم إصببببببببببببببالج من النوع إجراء يتطلي  )أ(
ا  رمببامبا  ديببدجبب قيمببة ، ونظبباما  جببديببد ا  مفبباهيميبب ا  إطببار و عقليببة، اليف  تغيريا  كببذلبب  و  ،التمويببل وتببدفقبباتواإلجراءات 

حييط رماما   الذي 5 يسببببرتاتيجيصبببب  ذل   اصببببة على اهلدف االجديدة. و  طرق عملتتمثل مجيعتا يف ، تقريبا
لتحول، فة قوي سيساعد هذا اتقاسم للمعر جتد وال ش  يف أن بذل . الصمود على إىل القدرة برناجمي بتحولٍ 
وظفن ممنتظم لل ا ن تببدريببيهببذا التحول قببد يتعثر دون مثببل هببذا ا تببد. مع ذلبب ، ليس هنبباك حىت  بببل إن

 عرفة.شبكات تقاسم للم لتطويرمر على بذل جتود متواضعة ويقتصر األ، على برجمة القدرة على الصمود

 
 التوصيات -جيم

 
ي على المنظمة ، ينبغاإلطار االستراتيجية في رئيسيفي حين ليس هناك ما يستدعي تغييرات : 1التوصية  -42

وتوضمممممممميا مفهوم المبادرات اإلقليمية، ، 5البرنامج االسممممممممتراتيجي على إطار نتائج الطفيفة إجراء بعض التعديالت 
 .5بالبرنامج االستراتيجي منظمة المعنية التكامل أ بر للمنتجات وال دمات عبر وحدات تحقيق وتعزيز 

 
املعيشببببية واجملتمعات احمللية  األسببببر"شببببارة إىل اإل( 1) :املنظمة للقدرة على الصببببمود ليشببببملتعريف ينبغي تنقي   )أ(

 ( مبدأ3)؛ وةأو أزمارثة نتيجة لك التحولعلى  اتتمعاجمل( قدرة 2)و ود َمن؛" إليضبببببببببببببباج قدرة صببببببببببببببماألممو 
 موجوداهتم واسرتاتيجياهتم.و  قوة الناسمواطن القدرة على الصمود تبدأ من أن 

 القدرات حتسبببببببببببن) 1-1 الناتج عن طريق مجع 5 رجات ونواتج اهلدف االسبببببببببببرتاتيجي ميكن تبسبببببببببببيط هيكل  )ب(
حتسببن ) 1-4هلا( والناتج  والرتويج األزمات وإدارة املخاطر من للحد   وخطط واسببرتاتيجيات سببياسببات لصببياغة

يبدوان  ذل  أهنما، (تقليص  ثار األزماتلقدرات السببلطات الوطنية وأصببحاب املصببلحة على التأهي للطوارئ 
 .تننظر  تلف من وجتيتمرتبطان ارتباطا  وثيقا  ولكن يُنظر هلما 

 كربأ بتعزيز قببدر، املتعلقببة بببالقببدرة على الصببببببببببببببمودنظمببة املخببدمببات  تكببامببل، هنبباك إمكببانيببة لزيببادة ببباإلمجببال (ج)
( واإلنذار 1تج االن) يةلسبببببببياسببببببباتاملنخرطة يف تقدمي املشبببببببورة انظمة املعنية املوحدات  بن واالتسببببببباقمن التعاون 

 .(2الناتج املبكر )

على ا دمات اليت حتد من أثر الكوارث  األكثر ضعفا  سن إمكانية حصول اجملموعات )حت 2-3يستحق الناتج  ب(د)
لبناء القدرة على الصببمود مسببارات يوفر  حيث، 5االسببرتاتيجي  املزيد من االهتمام من فريق الربنامج( واألزمات
  .من الزراعيالتأ مشاريعالزراعة )ا دمات اإلرشادية والبيطرية( و ا دمات األساسية يف من خالل 

للربنامج االسبببرتاتيجي ف. املشبببرتكة بينتا الواجتاتإيضببباج و  ةسبببرتاتيجياالربامج اللتعزيز التعاون بن إمكانية هناك  (هب)
 التكيف مع تغري املناخ ومع الربنامج االسببرتاتيجيبشببأن  2 االسببرتاتيجي كبرية مع الربنامجمشببرتكة  اهتمامات  5
بشبببببأن  4 واهلجرة. وهناك أيضبببببا إمكانية ملزيد من العمل مع الربنامج االسبببببرتاتيجياحلماية االجتماعية بشبببببأن  3
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 يشببببببك ل والعلى سببببببالسببببببل القيمة.  بقدر كبريأن أزمات السببببببلسببببببلة الغذائية تتؤثر القيمة، بالنظر إىل سببببببالسببببببل 
 .التعاون الفعال لتحفيزستخدم يالتداخل بالضرورة مشكلة طاملا أنه 

إقليمية كربامج   تاضبباغر إعادة صببياغة أو  5يف إطار اهلدف االسببرتاتيجي بادرات اإلقليمية مفتوم املينبغي إيضبباج  (و)
 ما ميكن أيضببببببا  كذ بالتعاون مع شببببببركاء إقليمين ووطنين.  نف  تُ من موارد خارجية و  بصببببببورة مشببببببرتكة رُمو ل رئيسببببببية

  .(تاوخارج نظمةملاداخل )الوعي  مستوىرفع املعرفة و قاسم مفيدة لتوسائل املبادرات اإلقليمية مبثابة أن تكون 

 ملسببببببتوى اإلقليمي.على ا قويا   سببببببياسببببببيا   التزاما   رائدة رئيسببببببيةإقليمية كربامج بادرات اإلقليمية  تتطلي صببببببياغة امل (ز)
و. إعالن ماالبيف  األراضبببي ا افة يف أفريقيا رمسيا  بشبببأن  3اإلقليمية  املنطلق، ينبغي أن ُتضبببم ن املبادرةومن هذا 
 ري املناختغ يف وجهالصبببببمود والقدرة على الواحدة صبببببحة الشبببببأن موسبببببعة ب دعم إنشببببباء مبادرات إقليميةوينبغي 

 .يف املكتي اإلقليمي  سيا واحمليط اهلادئ

 تبقبباء تكبباليف املعببامالإعببداد التقببارير أن حتبباول إنظمببة عنببد إدخببال نظم جببديببدة للتخطيط و ينبغي على امل (ج)
 حتقيق أهداف الدولعلى نظمة املختفض قدرة إذ أن مثل هذه التكاليف عند أدىن حد ممكن،  الصببببببببببببببلةذات 

تن لرفع التقارير ميز ن املتتثنعلى القناتن االو  دورة املشبببببببباريع ا ديدةعلى . وينطبق هذا االعتبار فيتا األعضبببببببباء
 قواعد بيانات ي يفاإلطار االسبببببببببببببرتاتيجوالتقارير عن نواتج و رجات نظمة امل يمثلالسبببببببببببببنوية ملتقارير ال) القطرية
 . رفع تقارير مرتناملكاتي القطرية قناة واحدة فال يتعن على ا يف م(، اليت ينبغي دجمتاملنظمة

 
صممممممد ر  مجال إلعادة تصممممممميم برامجها فيللمنظمة   بيرةفرصممممممة  تتيا القدرة على الصمممممممود : 2التوصممممممية  -43

ة، غتنام هذه الفرصممممموال .ومالي من البلدان األعضممممماءسمممممياسمممممي قوي منها بدعم والوقاية واالسمممممتجابة لها األزمات 
، وعيةطال المسمممممماهماتالمقررة و المسمممممماهمات مواصمممممملة تعزيز نموذج مالي متكامل يجمع بين إلى منظمة التحتاج 

منظمة التي تلعب دوراا رئيسياا في تثبيت حضور المن المجاالت محدود واستثمار موارد يمكن التنبؤ بها في عدد 
جال االسمممتثمار في م ومن المحتمل أن يكون العائد على، بما في ذلك الموةفين. درة على الصممممودمجال القفي 

  بيرا.   هذاالعمل 
 

على التموضببع االسببرتاتيجي نظمة املعلى قدرة  5الربنامج االسببرتاتيجي موارد ميكن التنبتؤ هبا يف يتؤثر االفتقار إىل  )أ(
  5رتاتيجي ها اهلدف االسباعتماد جمال العمل هذا يف املنظمة سياسيا  التزمأل وقد الصمود. يف جمال القدرة على 

. رة على الصببببببببببمودلتطوير القدالعاملية واإلقليمية والوطنية وبالدعوة يف احملافل هدافتا االسببببببببببرتاتيجية من أ واحدك
االت الربنببامج جمبباسببببببببببببببتثمببار موارد أكثر قببابليببة للتنبتؤ يف عببدد قليببل من ، وعلى املنظمببة للوفبباء هبببذه االلتزامببات

 :جمبببال القبببدرة على الصببببببببببببببمودنظمبببة يف حضببببببببببببببور امل تثبيبببأل يف رئيسببببببببببببببيبببا   دورا   تلعبببي اليت 5االسببببببببببببببرتاتيجي 
إقليميببة فرق ( 5و) ،( تعبئببة املوارد4) معرفببة،نظم ( 3) ا ودة،( خببدمببات مميزة رفيعببة 2) ،ربجمببةال( قببدرات 1)

ه إذا اسبببتثمرت  أنإىليف جمال القدرة على الصبببمود احلالية واملسبببتقبلية تفحص لوجتات التمويل  ويشبببريووطنية. 
، حيتمل مويل(ومبا يتخطى هذا الت )باإلضافة إىل رمويل املساعدة اإلنسانيةرمويل القدرة على الصمود نظمة يف امل

 عملتا. تدعيماملنظمة من مواصلة ا  من شأنه أن ميك ن كبري هذا االستثمار عائدا   أن يولد 

يقن أفضببببل و  تقديرإجياد سبببببل لتقدمي  5سببببرتاتيجي اال لربنامجعلى او  نبغي على املنظمةيعلى وجه ا صببببوص،  )ب(
تثبيأل حضور ، بغية صمودقدرة على ال جمال الن يفوالتشغيلين ا التقنيمموظفيتمع يف الرتتيبات التعاقدية أكرب 
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االت الطوارئ حيف لالسببببببتجابة  ن كافنو ن املتؤقتو املوظفوقد يكون هذا اجملال.  يفمنظمة دائم وقدرات دائمة لل
 .طويلة األجلعلى الصمود قصرية األجل، ولكن ليس لبناء قدرة ال

غري أن وارد. املفروضببببببة على املالعامة القيود ظل يف  امليزانيةوظائف جديدة يف يبدو من غري احملتمل اسببببببتحداث  )ج(
تمويل بتؤ عدم إمكانية التنبمن  ئيا  جز للتخفيف لصبببببببناديق االسبببببببتئمانية ل تااسبببببببتخدام توسبببببببع بوسبببببببع املنظمة أن

 األدوات الصمود، واالستثمار يفاألساسين يف جمال القدرة على  عقود طويلة األجل ملوظفيتاوإتاحة املشاريع، 
داد التكاليف ثل سبببياسبببة اسبببرت رممتكاملة،  ميزانيةيف وضبببع شبببيا مع سبببياسبببة املنظمة ااالسبببرتاتيجية. ورم والعمليات

 ضبببببببببمنة الطوعي املسبببببببببامهاتملقررة و املسبببببببببامهات اة تعزيز منوذج مايل متكامل جيمع بن ا ديدة فرصبببببببببة ملواصبببببببببل
  3.كل  متكامل

 
تعزيز وتنويع  ةالمنظم على ينبغي، له تعبئة المواردبرنامج القدرة على الصمود و  تطوير لتدعيم: 3التوصية  -44

 ألزماتانو  ومدة حسب تكييف برامجها تحسين و في مجال القدرة على الصمود الجودة ل دمات رفيعة  هاعرض
  التي تحاول االستجابة لها.

 
 ينبغيو وتعبئة املوارد. القدرة على الصببببببببببببببمود برجمة قدرات املنظمة يف جمال  تنظيمإعادة يبدو من الضببببببببببببببروري  )أ(

يتعن . و موداملتتمة يف جمال القدرة على الصبببب ا تات املاحنةإىل  توجهلل عمليةنظمة أن حتدد اسببببرتاتيجية على امل
مته اسبببببببتخدي ذ، الالتأهيل إعادة وأنشبببببببطة الطوارئ حلاالت ا اص الصبببببببندوقأن تتضبببببببمن هذه االسبببببببرتاتيجية 

 ات.ستجاباالوتقييم االحتياجات يف بداية لتثبيأل حضورها  بصورة اسرتاتيجيةاملنظمة 

من املعارف  جمموعة كتسابال ريقة بسيطة وجمربة ملستوى الوطين طعلى ا الصمودالقدرة على توفر اسرتاتيجيات  )ب(
وبوسبببع . صبببمود يف البالدقدرة على الرباجمية للالدخول الحول سببببل العي  ونقا  القوة ونقا  الضبببعف ونقا  

 قدرةيجية لليف وضببببببببببببع اسببببببببببببرتات أن تنظرصببببببببببببمود القدرة على الاملكاتي القطرية اليت لديتا فرص كبرية يف برجمة 
 .ذا اجملاليف هاخنراطتا  بانفصال عنتا، لتوجيهأو ا اصة هبا كجزء من أطر الربجمة القطرية   ،صمودالعلى 

 بذل ، األفراد ريناملدياهتمام على منظمة يف البلد للسببببببببببببببرتاتيجية االهداف ات األأولويأال يتوقف حتديد ينبغي  )ج(
لربنامج اوينبغي أن يلعي احلكومة. لويات على الصببببببببببمود بسببببببببببياق البلد وبأو  القدرة برجمة صببببببببببلةمدى بل على 

 دورا  أبرز الربامج االسببببببرتاتيجية األخرىبينما تلعي دورا  قياديا يف البلدان املتأثرة بأزمات حادة،  5االسببببببرتاتيجي 
. التحكم هبا حد  ميكن معهفيتا عند  خطار واملخاطراألمسبببتويات اليت تكون سبببتقرة املتؤسبببسبببية املسبببياقات اليف 

يف هذا النوع األخري  مةدخالت قي  يبقى مصبببببدرا  مل ميكن أن 5سبببببرتاتيجي اال أن الربنامج مع ذل  الواضببببب ومن 
  .(الكوارثسياسات خفض  اطر مثال  يف ) من البلدان

الالزمة بارات عتمع إيالء االميتد أكثر من سبببببببنتن  ،أزمةللمنظمة موجه حنو  ذ أي تدخلنف  يم و صبببببببم  يُ ينبغي أن  )د(
اجملتمع  تكون النتج القائمة علىطويل األجل،  تدخال  وعموما ، عندما يكون املطلوب . احملققة النتائج الستدامة

 املدخالت اجملانية. بتوزيع مقارنةاحمللي واملوجتة حنو السوق مناسبة أكثر 

                                        
  .التكاليف السرتداد والزراعة األغذية منظمة سياسة تنفيذ عن تقرير : 6/161FCالوثيقة  ؛السرتداد التكاليفسياسة املنظمة :  10/157FC الوثيقة  3
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 يظأن تواو أن تركز على عدد قليل من املمارسبببببببببببات ا يدة، لالرتقاء باملمارسبببببببببببات ا يدة، ينبغي على املنظمة  )هب(
قد يكون و  .املعين لدللقدرات يف الب متنهنا ببناء ها، وأن "تنتصببببر" هلا بشببببكل منتجي وتقر وتعزيز  تاحتسببببينعلى 

إدارهتا؛  اطر الكوارث و خفض مثل  –" مميزةخدمات موحدة تتشببببببببببكل من "قائمة شبببببببببببه  ذل  على شببببببببببكل
، وبرامج ذائياملتكامل ملراحل األمن الغ والتصبببببنيفاإلنذار املبكر و ؛ وختفيفه تغري املناخع وسبببببياسبببببات التكي ف م

امليدانية  واملدارس، العاملن يف جمال الصببببببببببببببحة احليوانية برامجو من الطوارئ،  ووقاية من نوع نظام الوقاية مراقبة
م املدخالت وأشكال  تلفة من دع ،لصمودذل  صناديق تعزيز القدرة على اوأنواعتا املختلفة مبا يف  للمزارعن
 والنقد مقابل األصبببببببببببببول،(، والضبببببببببببببمانات ومتاجر املدخالت،، جتارية للمدخالت معارضو دخالت، )توزيع امل

ثبأل وقد  ،بروزهااملنظمة ويف  جتربة من هام قسببببم يفراسببببخة  ا  جهذه القائمة هنُ شببببمل وت .مشبببباريع ري صببببغريةو 
حمللية االقدرة على الصببببببمود. وعالوة على ذل ، ترك ز هذه الُنتج على القدرات كل من التنمية و وُكي فأل ل، فعلتا

 ع مصبببببببافتارفيف حن ميكن ق، وتتطلي اسبببببببتثمارا  على املدى الطويل اسبببببببو واالسبببببببتدامة االقتصبببببببادية وروابط األ
 ىمميزة يف جمال القدرة عل"خدمات هذه القائمة املشبببببك لة من وضبببببع ومن شبببببأن . وإنقاصبببببتا حسبببببي االقتضببببباء

 ع،واسبببببببببب نطاق على تنوعا   وأكثر أقوى الصببببببببببمود على قدرة برنامج على تطويرنظمة املسبببببببببباعد ي" أن الصببببببببببمود
 ا ببدمببات ييفتك نفسبببببببببببببببه الوقببأل ويف للتنفيببذ، وطرحتببا الربامج تصببببببببببببببميم وقببأل وتقليببل الُنتج بتوحيببد وذلبب 

 .يلزم كما  احمللية للسياقات
ج املراعية ورصبببد تنفيذ الربام اتلسبببياقل تهاملنظور ا نسببباي يف حتليالعلى إدماج  5االسبببرتاتيجي الربنامج  يواظي )و(

 .منافع حقيقيةمج إىل اهذه الرب رتجم مثل تبغية ضمان أن  االجتماعينوع لل

 اتعدد من الشبببببراكات على مسبببببتويعرب  الصبببببمود على للقدرة تعزيز خدماتلمجتمعات احمللية تقدم املنظمة ل )ز(
لى املنظمببة علتعظيم أثرهببا، ينبغي و . غري احلكوميببة احلكومببات الوطنيببة واحملليببة و/أو املنظمببات، مثال  مع  تلفببة

ية ، مبا يف ذل  السبببببببببببلطات احمللية والوطنمنتمموعة واسبببببببببببعة جموتعزيز قدرات  احلفا  على الربجمة مع الشبببببببببببركاء
لدولية، واملتؤسببببببسببببببات املالية ا ،يسببببببيفربنامج األغذية العاملي واليونكوكاالت األمم املتحدة األخرى  و  ،واإلقليمية

( شببببببببببببببركببات التببأمنمثال، منظمببات املزارعن، والقطبباع ا بباص )، و الوطنيببة والببدوليببةواملنظمببات غري احلكوميببة 
 .واألوسا  األكادميية

نظمة ل  تقارب األذتطلي وي، شاملة واملعلوماتبكر املنذار اسرتاتيجية لنظم اإلتطوير على املنظمة املبادرة إىل  )ج(
 االت عملجملصببببببوصببببببيات التقنية واملتؤسببببببسببببببية ا مع احلفا  على  ،أكثر جتانسببببببا  اسببببببرتاتيجي ختلفة يف إطار امل

كيفية كل لعلى مسببببتوى املنظمة كد هنج يعد الشببببراكة وحتداالسببببرتاتيجية أيضببببا معا ة بُ وينبغي على . كل منتا
 واملعلومات ذات الصلة.بكر املنذار نظم اإلتقدمي الدعم للبلدان األعضاء يف جماالت 

 
سمممما  الصمممممود على أ القدرة على في مجالوالتشممممغيلية و قدرات المنظمة التقنية تعزيز زيادة : 4لتوصممممية ا -45

 وحممدات التقنيممة واإلداريممةالفي وذلممك  ي تتطور خصمممممممممممممائص الوةممائف المكمماتممب القطريممة، واحتيمماجممات طلممب 
 االستراتيجية.  لبرامجباتجاه تقديم خدمة أفضل لمنظمة تدريجيا الفي 

 
 5نامج االسرتاتيجي الرب حيتاج ، ويف سياق يتسم مبعدالت شواغر مرتفعة، تقييم مزيج املتارات هو مبن  يفكما  )أ(

 ةنتج القائمال اطر الكوارث وإدارهتا والتأمينات و جماالت خفض تقنية إضببببببببببافية يف ات قدر إىل احلصببببببببببول على 
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 القدرة امجبغية تلبية الطلي على بر  ،والتحليل السببببببببببببببياسببببببببببببببيحتليل النزاعات يف كما ،  يةالنقداملدفوعات على 
 د.ويف تعبئة املوار القدرة على الصببببببببببببمود  ضببببببببببببروري أيضببببببببببببا  يف برجمةزيد من القدرات أن امل. كما على الصببببببببببببمود

يدة جدائف واسببببتحداث وظلء الوظائف الشبببباغرة ملأن تواصببببل التتا احلالية على املنظمة وهذا يعين أنه ينبغي 
من خالل و  من خالل تقييم مزيج املتاراتاليت حددت يف القدرات ثغرات اللسد الرئيسية، تقنية يف الوحدات ال

تدرجييا   املنظمة يف واإلدارية التقنية الوحدات يف الوظائف وذل  كي جيري تطوير خصببببائص، املشبببباهبةعمليات ال
 االسرتاتيجية. خدمة أفضل للربامج لتقدمي

ضع إجراءات تشغيل و على املنظمة على وجه ا صوص، ينبغي و . التشغيلية ضروريةللقدرة  ةاملستمر  التحسينات )ب(
 .عن احلاجة زائدةالطوات ا ، وتبسيط دورة املشاريع لتقليل 2و 1حلاالت الطوارئ من املستوين موحدة 

 ودة،ومضببببببمون ا ا  موحدأهداف اسببببببرتاتيجية حمددة حبيث تصببببببن ف ضببببببمن املشبببببباريع توسببببببيم كون يأن نبغي ي )ج(
 5اتيجي السببببببببرت ا لربنامجل بالنسبببببببببة أمهية خاصببببببببةذات هذه املسببببببببألة و حاليا.  الركون إىل البياناتال ميكن إذ أنه 

 . على املسامهات الطوعية كليا  تقريبا    يمنوذجه التمويلالذي يعتمد 

 مبالكمزود منظمة للالقطرية كاتي املض بعالقطرية. فاملكاتي ما بن املعرفة ميكن االسببببببببببببببتفادة أكثر من تبادل  )د(
ية مشببببورة سببببياسبببباتقدمي يف تين واملسببببامهة تقالقيام بالعمل ال تمملوظفن التقنين الوطنين الذين ميكنمن امسببببتقر 

 .تل  اليت يعملون فيتامكاتي قطرية غري إىل املساعدة  تم تقدميميكنو 

در للخربة والشببببببببركاء ا خرين كمصبببببببب غري احلكومية احلالية مع املنظمات اع حتالفاهتتوسبببببببب  أن  نظمةينبغي على امل )ه(
أسببببرتاليا،  RedRمنظمة و  ،جئنال  ل لس النروجيياجملمع منظمات مثل االحتياطية اتفاقات الشببببراكة ف. والقدرات
 نيمسببببببببببببببتشببببببببببببببار )تعاي من نقص يف املوظفن حرجة جماالت عمل قدرات يف توفر  ،جئنلال   يالدامناركواجمللس 

 غي أن تستمر( وينبالتنسيق القطاعي جمال خرباء يف أوشتؤون جنسانية  يأو منسق الصمودعلى  القدرة جمال يف
 .هذه الشراكات

 أخرى، أمور نب ومن. االت حتتاج املنظمة أن تتحسن فيتايف جم قدرات كبريةمنظومة األمم املتحدة أيضا تقد م  )و(
 املتحدة المما مكتيتعاون مع تبرنامج األغذية العاملي، و جسببببببببببببببتيات تقوم املنظمة بالفعل باالسببببببببببببببتفادة من لو 

ق التقييمات املشبببببببببرتكة لالحتياجات، وتيف  اإلنسبببببببببانية الشبببببببببتؤون لتنسبببببببببيق  للحد   حدةاملت األمم مكتيمع نسببببببببب 
ليال  سبببياسبببيا  حتقدم السبببياسبببية، اليت ت إدارة األمم املتحدة للشبببتؤونوميكنتا أيضبببا  التوجه إىل . الكوارث اطر  من

السببياسببية،  فيتا األمم املتحدة االنتخابات أو غريها من العملياتتي سببر يف البلدان اليت ممتازين  اتللنزاع وحتليال  
للقدرة  لنوعياالتقييم بشبببببأن األمم املتحدة اإلمنائي  ( وبرنامج)اليونيسبببببيف صبببببندوق األمم املتحدة للطفولةإىل و 

 طارفعيل اإلتالصبببببببببببببندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي و مة نظوينبغي على املالصبببببببببببببمود. على 
ذل  عرب ذية، و ألمن الغذائي والتغالصبببببمود لتحقيق ا على قدرةالتعزيز يف شبببببرتك للتعاون والشبببببراكة امل املفاهيمي

 كل منتا.ة لايا النسبياملز على والبناء قوية التكميلية الشاركة امليدان على أساس امليف  تعاون أكثر تواترا  

 املشببببببببببببببرتكبة لبدائمبةا اللجنبةمثبل  ،مع املنبابر اإلقليميبة احلكوميبة البدوليبةجنحبأل املنظمبة يف التحبالف يف أفريقيبا،  )و(
اعبة اإلمنبائية ببالتنميبة وا مب املعنيبة البدوليبة احلكوميبة واهليئبة السبببببببببببببباحبل، منطقبة يف ا فباف ملكبافحبة البدول بن

 . مناطق أخرىيفمشاهبة إقليمية من املفيد أن تتوجه املنظمة إىل جمموعات  هإىل أن للجنوب اإلفريقي، ما يشري
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تطوير أدوات ع تسمممممريبيئة تعليمية قوية و إنشممممماء منظمة ينبغي على التسمممممريع وتيرة االبتكار، ل: 5التوصمممممية  -46
 وقنوات إلدارة المعرفة. 

 
رجمة القدرة باالنتقال إىل ويتطلي . األمهية حاسببببببببم أمر املعرفة إصببببببببالج كذاك الذي جتريه املنظمة ا ن، إدارةيف  )أ(

 كماات ا يدة.  املمارسبببب دونشببببر واعتماوترية االبتكار تسببببريع عقلية. وهناك حاجة إىل اليف  تغيريا  على الصببببمود 
 .ومجع األموال اتاالسرتاتيجيوضع االتصال والدعوة و أيضا  يف سيساعد أن حتسن إدارة املعرفة 

 ونشببببببر، اسببببببتاوقي ة هذه القدرةبرجم وعلىالقدرة على الصببببببمود  علىنظمة تطوير وحدات تدريي غي على املينب )ب(
ضببببببباءات إلدارة فوإنشببببببباء  ةتطوير شببببببببكات تبادل املعرفتسبببببببريع يف مجيع أحناء املنظمة، و وحدات التدريي هذه 

 .ا أكثرهينبغي تطوير اليت عرفة املإدارة لعي دورا  مفيدا  يف املعرفة يف املبادرات اإلقليمية، اليت ت

، ةكمي  الو  ةوعي  نالألثر امرحلة ما بعد التوزيع وتقييمات مسبببببوج نظم الرصبببببد و قوية تضبببببرورة لالسبببببتمرار يف هناك  )ج(
 لصببببببببببببببموداحول كيفيببببة تعزيز القببببدرة على املزيببببد  وينبغي أن تتعلم املنظمببببة .معجتُ من املعلومببببات اليت تعلم وال
 النتائج.ترصد و بذل  ينبغي عليتا أن جترب لقيام لألزمات، و مواجتة التتديدات وايف 

 خرى،متبببام أعلى حببباليبببا ُتطبق اليت التقنيبببة واهبببي من امل ذخراملسببببببببببببببتويبببات، كبببافبببة نظمبببة، على  امليف هنببباك  )د(
 افرتاضببببية إنشبببباء شبببببكات ربع بشببببكل منتجي أكثراالسببببتفادة منتا ميكن اليت وإعداد التقارير، و  مثل التخطيط
 .لتبادل املعرفة

بينتا  فضبببببببلاملنظمات األذين، لكن غري احلكومية كمجرد شبببببببركاء منف   املنظماتيف كثري من األحيان ب سبببببببتعانيُ  )ه(
احلكومية، ينبغي  ريغ وباإلضببافة إىل املنظماتأكثر. معتا  تتفاعل أن لمنظمةلبيئات غنية باملعرفة ميكن تشببكل 

 ونتمتعينفيذ، تالاملعرفة و شبببببركاء فع الون يف تم ف، "منظمات املنتجنن "على املنظمة إقامة شبببببراكات مع املزيد م
تتمون بالغ مو ، للقدراتوالتعبئة اجملتمعية رشبببببببببببببباد وخاصببببببببببببببة فيما يتعلق باإل ،ملنظمةقدرات الة لبقدرات مكم  

 .باإلرشاد والدعوة االهتمام

 
 


