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زيادة قدرة  - 5اهلدف االسرتاتيجي حتقيق يف  )املنظمة(منظمة األغذية والزراعة ترّحب اإلدارة بتقييم مسامهة  -1
على الصمود أمام التهديدات واألزمات. ويوفّر هذا التقييم حتليالً شامالً للطريقة اليت جنحت من خالهلا خطة  املعيشةسبل 

ستجابة إليها. زمات وااليف االستعداد لأل املنظمةعمل املنظمة لزيادة القدرة على الصمود يف تعزيز املوقع اإلمنائي لعمل 
وتوّسع خطة العمل هذه نطاق اخلدمات اليت تقّدمها املنظمة، حيث أهنا تتّجه على حنو متزايد إىل أن تشمل برامج القدرة 
على الصمود، وسّد الفجوة بني االستجابة الطارئة يف األجل القصري واحلّد من املخاطر وإدارهتا يف األجل األطول. وكما 

التقييم، فإن منظمة األغذية والزراعة هي منظمة تدعم بشكل أساسي التنمية الزراعية يف األجل الطويل، إمنا يشري إليه 
تبقى حاضرًة يف أوقات الكوارث واألزمات لتوفري املساعدة الطارئة ضمن منظور تعزيز القدرة على الصمود. ويتناول التقرير 

ي يشمل العمل اإلمنائي، مبا يستوجبه من سياسات ودعم لتنمية ، الذ5ماهية اهلدف االسرتاتيجي  على أكمل وجه
القدرات )مثاًل، من أجل وضع نظم اإلنذار املبكر أو احلّد من خماطر الكوارث والتأهب هلا(، ومن مكّون استجابة يف إطار 

 منظور التنمية يف األجل الطويل، وضمن هذا املنظور.
 
وتقّدر اإلدارة االستنتاجات اليت خلص إليها التقرير من حيث التمركز االسرتاتيجي للمنظمة. وتلقي الضوء بشكل  -2

جيد على املوقع املثايل الذي حتتّله املنظمة للمسامهة يف خطة عمل تعزيز القدرة على الصمود، والعمل بوصفها قائداً للرأي 
دث على الصعيد القطري فرقًا من خالل ضمان قيام تدخالت  5اتيجي بالفعل، إن اهلدف االسرت و يف هذا اجملال.  ُيح

متعددة االختصاصات وأكثر اتساقًا لبناء القدرة على الصمود. وقد متكّن الدعم املكّيف للربامج إضافًة إىل الرتويج 
 فاصيل املشروع.نطاقاً بت السرتاتيجيات القدرة على الصمود على الصعيد القطري، من ربط إطار الربامج القطرية األوسع

 
 وحتيط اإلدارة علمًا بإقرار التقييم بالنهج املرن والديناميكي والداعم الذي قام الفريق املعين بالربنامج  -3

بوضعه وتنفيذه على املستويات كافًة، وخباصة العمل مع املكاتب القطرية لتحقيق النتائج. وتالحظ أيضاً  5االسرتاتيجي 
لرئيسي، واملكاتب أهنا تعزز إىل حّد بعيد احلوار بني املقر اتتمّيز باليت كان الفريق رائداً يف إطالقها، ّن عملية دعم البلدان أ

 اإلقليمية، واإلقليمية الفرعية والقطرية بطريقة متكاملة ومشولية يوجهها الطلب. ويف الواقع، كان ذلك غاية يف األمهية 
 طرية.رتكة بني الربامج االسرتاتيجية على نطاق املنظمة، واليت وحضعت لدعم عملية حتقيق النتائج القيف تعزيز الن حهحج املش

 
وينعكس التقّدم احملرز على صعيد الركائز املختلفة بصورة جيدة، وتتفق اإلدارة مع اإلجراءات الرئيسية املوصى  -4

ارث(، تحبذل اجلهود أصاًل لوضع خطة عمل اسرتاتيجية لصحة هبا. ويف إطار الركيزة األوىل )حوكمة األزمات وخماطر الكو 
واحدة. وأّما ضمن الركيزة الثانية )رصد األزمات وخماطر الكوارث مع اإلنذارات املبكرة(، فيتّم إضفاء صبغة مؤسساتية أكرب 

إطار الركيزة الثالثة  بالعمل يفعلى نظم اإلنذار املبكر واملعلومات لتعزيز عملية اختاذ القرارات، يف حني أنه متت املباشرة 
)احلّد من ضعف اجملتمعات احمللية أمام األزمات وخماطر الكوارث( من أجل حتديد املمارسات اجليدة، واعتمادها ونشرها 
سعيًا لتيسري استفادة املكاتب القطرية حبيث تضع برامج أكثر تنوعًا لتعزيز القدرة على الصمود. كذلك، يتّم تعزيز آليات 

ري قدرات إضافية ضمن الركيزة الرابعة )االستعداد للكوارث واألزمات واالستجابة هلا(، ال سيما من خالل وضع إجراءات توف
 .2و 1من املستويني  الطوارئموّحدة حلاالت  يةتشغيل

 
عية ر ويف ما يلي شرح ملالحظات اإلدارة واإلجراءات املخطط هلا بالنسبة إىل التوصيات اخلمس والتوصيات الف -5

 توصية فرعية. 31البالغ عددها 
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 وعلى جمموعة من مثاين توصيات فرعية مجيعها. وصية األولىتالمّتت املوافقة على  -6
 

  احلوار جاٍر لتكييف وحتديث تعريف القدرة على الصمود يف املنظمة، حبيث يشمل أبعادًا أخرى ذات الصلة 
يف االعتبار التطورات الرئيسية األخرية )مثاًل، نواتج قمة املؤمتر العاملي للعمل اإلنساين، وإطار سنداي  مع األخذ

 (.وما إىل ذلكللحّد من خماطر الكوارث، 
 ( من خالل 2-3 املخرجسوف يتعّزز العمل املتصل بتحسني وصول اجملموعات األكثر ضعفًا إىل اخلدمات )

احلماية االجتماعية وأدوات نقل املخاطر، إضافةً إىل زيادة احلصول على األراضي واملوارد الرتكيز بشكل أكرب على 
 الطبيعية كوسيلة للحّد من مواطن الضعف لدى اجملتمعات احمللية.

  والفرق املعنية بالربامج االسرتاتيجية األخرى. كما  5سيتّم توطيد التعاون بني الفريق املعين بالربنامج االسرتاتيجي
على مستوى السياسات، مبا يوفّر الدعم للبلدان لوضع وتنفيذ نظم  1يجري العمل ضمن اهلدف االسرتاتيجي س

قانونية، وسياساتية ومؤسسية مالئمة، إضافًة إىل أطر تنظيمية )مبا يف ذلك إدارة األزمات يف السلسلة الغذائية، 
زمات إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األواحلّد من خماطر الكوارث وإدارهتا يف القطاعات الزراعية، و 

ل على التكامل بني القدرة على الصمود وتغري     ، سوف يتواصل العم2املمتدة(. ويف إطار الربنامج االسرتاتيجي 
اص املعين باحلماية االجتماعية واهلجرة، مع إيالء اهتمام خ 3املناخ/التكّيف معه، ومع الربنامج االسرتاتيجي 

، 4للتنسيق، والرؤية املشرتكة والدعم الفين املشرتك على الصعيد القطري. وأّما التعاون مع الربنامج االسرتاتيجي 
فسوف يشمل جماالٍت مثل آثار األزمات يف السالسل الغذائية على سلسلة القيمة والدعم القطري يف وضع 

 بعد احلصاد. اسرتاتيجيات بشأن القدرة على الصمود يف نظم األغذية ما 
  ويف ما يتعّلق باملبادرات اإلقليمية، سوف تحعاد صياغة مفاهيمها وغاياهتا باالستناد إىل املداوالت يف املؤمترات

 اإلقليمية من أجل ترسيخها كربامج رئيسية يساندها التزام سياسي متني على املستوى اإلقليمي.
 

 التابعة هلا. والتوصيات الفرعية الثالث التوصية الثانيةجزئياً على  املوافقةمّتت  -7
 

  توقّع، واحلاجة إىل إمكانية 5تتصل هذه التوصية بقضايا مثل غياب املوارد القابلة للتنبؤ يف الربنامج االسرتاتيجي 
ن تنفيذها على حدة ضمن العاملني فيه، واليت ال ميك الفنيني والتشغيلينيأكرب يف الرتتيبات التعاقدية للموظفني 

رنامج العمل بإضافًة إىل األولويات األخرى يف املنظمة يف إطار إعداد  النظر فيها. وسيتّم 5ربنامج االسرتاتيجي ال
 .2019-2018وامليزانية للفرتة 

 
 والتوصيات الفرعية الثمان كلها. التوصية الثالثة علىمّتت املوافقة  -8
 

  مبا يلي: 5وفقاً للتوصية، سوف يقوم الربنامج االسرتاتيجي 
 

الية لتعبئة د على الصعيدين العاملي والقطري، وتعزيز آلياته احلزيادة مشاركته االسرتاتيجية مع الشركاء يف املوار  -
 ئوار الط حلاالتومن خالل تعزيز الصندوق اخلاص  احلّد من خماطر الكوارث برنامجاملوارد )مثاًل، من خالل 

 إعادة التأهيل(.أنشطة و 
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االضطالع بدور قيادي أكرب يف البلدان املتأثرة بأزمات حادة، يف حني ينبغي أن تكون برامج اسرتاتيجية  -
أخرى أكثر بروزاً يف سياقات مستقرة من الناحية املؤسسية حيث ميكن التحّكم مبستويات األخطار واملخاطر. 

ري التنفيذ املتعلقة بقدرة الصمود يف النظم بقيادة تداب 5ويف هكذا سياقات، سوف يقوم الربنامج االسرتاتيجي 
اإليكولوجية، ولدى األشخاص واجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك الوقاية وتعزيز القدرات، بالتعاون مع برامج 

 اسرتاتيجية أخرى.
 متابعة العمل الذي سبق أن أحطلق يف إطار اإلنذار املبكر الختاذ إجراءات مبكرة، والذي أثبت أنه حمفز -

 .يف االستجابة إىل ظاهرة النينيو، وفقاً للتوصية املتصلة بوضع اسرتاتيجية شاملة لإلنذار املبكر
 

  لقد أححيط علماً بالتوصية املتصلة بوضع اسرتاتيجيات قطرية للقدرة على الصمود كوسيلة الكتساب معارف كثرية
العيش، ومواطن القوة والضعف، ونقاط الدخول الرباجمية، كما أهنا تتماشى مع االسرتاتيجيات  كسب  بشأن سبل

 .وبياوكينيا، وجنوب السودان وإثي القطرية للقدرة على الصمود اليت سبق أن وحضعت يف الصومال، وأوغندا،
 جية، ورة منهكذلك، إن التوصية بوضع قائمة شبه مواصفات "خلدمات رئيسية" ينبغي مناصرهتا بص 

. وجيري توثيق ونشر التجارب واملمارسات امليدانية 5تتماشى مع العمل الذي اخنرط فيه الربنامج االسرتاتيجي 
 من أجل رفع مستوى تبادل املعارف ودعم املكاتب القطرية يف جمال االرتقاء هبا وتوسيع نطاقها.

  عمله على النوع االجتماعي يف جمال القدرة على  5ووفقًا لتقدير التقييم، سوف يواصل الربنامج االسرتاتيجي
الصمود، واحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، واملساءلة إزاء السكان املتضررين، ونتيجة ذلك، 

 سوف يوفّر مشورةً  5أوىل تصميم الربنامج تدرجيياً اهتماماً أكرب هلذه األبعاد اهلامة. كما أن الربنامج االسرتاتيجي 
 إضافية، ويعّزز القدرات لدمج املساواة بني اجلنسني يف عمليات تقييم احلاجات ومجع البيانات.

 
وصية سبع توصيات فرعية، مّتت املوافقة على ستة منها فيما مّتت املوافقة جزئيًا على ت الرابعة التوصيةتتضمن  -9

 فرعية واحدة.
 

  وأكدته استنتاجات التقييم، سوف يعمل الربنامج 2015/2016وفقاً لتقييم مزيج املهارات الذي أحجري يف الفرتة ،
خماطر الكوارث  فرة لديه يف جماالت مثل احلّد من/إدارةااالسرتاتيجي اخلامس على تعزيز جمموعة اخلربات الفنية املتو 

 عدات النقدية. وسوف يؤخذ هذا األمر بعني االعتبار يف إعداداملسا إىلاملستندة  للطوارئوتدخالت االستجابة 
 .2019-2018برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

  ألمم اكما مّتت التوصية به، سوف تعزز الفاو على حنو أكرب تعاوهنا يف جمال القدرة على الصمود مع وكاالت
، مبا يف ذلك توفري الدعم الفين املتني والعمل على تقييم األمن الغذائي و/أو مسامهات برامج املتحدة األخرى

كسب العيش الزراعية يف مبادرات ووكاالت خمتلفة مثل مبادرة تعزيز قدرات احلّد من املخاطر، واملبادرة سبل  
عابه وإعادة تغري املناخ، واستباقه واستيالصادرة عن األمني العام لألمم املتحدة بشأن القدرة على الصمود يف وجه 

صياغته، ومكتب األمم املتحدة للحّد من خماطر الكوارث. إضافًة إىل ذلك، سوف تضطلع الفاو بدور رائد يف 
 تنفيذ إطار الوكالة املتخذة من روما مقراً هلا.
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وسوف يتّم تعزيز تبادل املعارف بني املكاتب القطرية على حنو أكرب من خالل وضع آلية مؤسسية. كما جيري  -10
استكشاف التحالفات مع املنظمات غري احلكومية وغريهم من الشركاء كمصدر للخربة والقدرات، من خالل اتفاقات 

جنة أقامتها الفاو مع برامج إقليمية حكومية دولية مثل الل شراكة احتياطية مع منظمات جديدة. وأّما الشراكات املثمرة اليت
، اف وحتقيق التنميةملكافحة اجلفالدائمة املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، واهليئة احلكومية الدولية 

 فيتم توسيع نطاقها حبيث تشمل جمموعات إقليمية أخرى يف مناطق أخرى.
 
 مّتت املوافقة عليها مجيعاً. ةمخس توصيات فرعي الخامسة التوصية وتتضمن -11
 

  على حتديد، وتوثيق ونشر املمارسات  2015منذ عام  5يف جمال إدارة املعارف، عمل الربنامج االسرتاتيجي
اجليدة/الواعدة يف جمال القدرة على الصمود من خالل استخدام املنهجيات القائمة. وسوف يتواصل هذا العمل 

 ترية نشر واعتماد املمارسات اجليدة.لتسريع و 
  إضافًة إىل ذلك، سوف يستمر التدريب حول القدرة على الصمود، ووضع برامج تعزيز القدرة على الصمود

 عارفلتبادل امل برنامجوقياسها، من خالل تنظيم دورات عرب االنرتنت وأنشطة لتقاسم املعارف يف إطار 
 قوم بالرتويج للتعليم والتبادل يف جمال برامج يعن القدرة على الصمود بتمويل من االحتاد األورويب  

 القدرة على الصمود.
 أهنا تتماشى بشكل  إىل توصيات عديدة نظراً وتحشجَّع هامة لإلدارة.  أداةً  هوتلتزم اإلدارة باستخدام التقييم بوصف

مؤمتر القمة العاملي  اللتزامات الفاو يف االسرتاتيجي اخلامس االخنراط فيها، وفقاً تام مع املبادرات اليت بدأ الربنامج 
بذل كل اجلهود املمكنة لتعزيز . وسوف تح 2021-2018للعمل اإلنساين وتوجهات اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

من البلدان األعضاء  الواردةاالسرتاتيجي اخلامس على حنو أكرب، وتلبية الطلبات املتزايدة حتقيق والية الربنامج 
 للحصول على الدعم يف تعزيز قدرة سبل العيش الزراعية على الصمود أمام الصدمات واألزمات.
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 زيادة قدرة سبل المعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات - 5في الهدف االستراتيجي  المنظمةرّد اإلدارة على تقييم مساهمة 
 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  

 ، قُبلت جزئيا  قُبلت
 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

، وتوضيح 5برنامج االستراتيجي الفي حين ليس هناك ما يستدعي تغييرات رئيسية في اإلطار االستراتيجي، ينبغي على المنظمة إجراء بعض التعديالت الطفيفة على إطار نتائج : 1التوصية 
 .5نامج االستراتيجي مفهوم المبادرات اإلقليمية، وتعزيز تحقيق تكامل أكبر للمنتجات والخدمات عبر وحدات المنظمة المعنية بالبر 

ي  ن  ب  غ  ي ت  ن  ق  ي    ت  ع  ري  ف امل  ن  ظ م       ة  أ -1
اإلش    ارة  (1)للقدرة على الص    مود ليش    مل: 

ية واجملتمعات احمللية إىل " األس               ر املعيش               
قدرة  (2)واألمم" إليضاح قدرة صمود َمن؛ 

ة أو نتيج  ة لك  ارث   "التحول"اجملتمع  ات على 
مبدأ أن القدرة على الص  مود تبدأ  (3)أزمة؛ 

م     ن م     واط     ن ق     وة ال     ن        ا  وم     وج     وداهت     م 
 واسرتاتيجياهتم.

س               وف يض               من الربن    امج  قحبلت
 أن يتطور 5االس               رتاتيجي 

تعريف القدرة على الص           مود 
نظرًا للتطورات األخرية مث      ل 
مبادرة القدرة على الص        مود، 
وقم     ة املؤمتر الع     املي للعم     ل 
اإلنس             اين، وإطار س             نداي 
للح     ّد من خم     اطر الكوارث، 
إخل. وسوف ينعكس ذلك يف 
املطبوع     ة اجل     دي     دة للربن     امج 

 .5االسرتاتيجي 

 كال 2017منتصف عام  5الربنامج االسرتاتيجي 

ميكن تبس               يط هيك   ل خمرج   ات  ب -1
عن طريق  5ونواتج اهل   دف االس               رتاتيجي 

، ذل  ك أهنم  ا 1-4والن  اتج  1-1مجع الن  اتج 
يب   دوان مرتبط   ان ارتب   اط   ًا وثيق   ًا ولكن يحنظر 

 . نظر خمتلفتنيهلما من وجهيت

يتّم تبس               يط هيك        ل  قحبلت س               
املخرجات يف س               ياق اخلطة 
املتوس               ط        ة األج        ل للفرتة 

، م        ن خ        الل 2018-2021
، 511إع   ادة مزج املخرج   ات 

ح   ول خم   رج   ني  542و 512و
ال    ذي  511مراجعني: املخرج 

اخلط  ة املتوس               ط  ة األج  ل  5الربنامج االسرتاتيجي 
 2021-2018للفرتة 

 كال
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

يرّكز على الص               ياغة واملخرج 
 الذي يرّكز على التنسيق. 512

، هن   اك إمك   اني   ة لزي   ادة ب   اإلمج   ال ج -1
املتعلق   ة ب   الق   درة ظم   ة تك   ام   ل خ   دم   ات املن

، بتعزيز قدر أكرب من التعاون على الص      مود
واالتس                  اق بني وح    دات املنظم    ة املعني    ة 
املنخرطة يف تقدمي املش            ورة الس            ياس            اتية 

 .(2الناتج )واإلنذار املبكر  (1لناتجا)

س               وف يواص                 ل الربن   امج  قحبلت
ت  ك  ث  ي  ف  5االس                رتات  ي  ج  ي 

جهوده )املدعومة أيض             اً من 
 FIRST برامج رئيس               ية مثل

and INFORMED ) ل        زي        ادة
تأثري الس      ياس      ات على قدرته 
على الصمود وحتليالت األمن 
الغذائي. وس  وف يوىل اهتمام 
خ  اص للتع  اون مع املنظم  ات 
اإلقليمي  ة مث  ل اللجن  ة ال  دائم ة 
املش               رتك  ة بني ال  دول املعني  ة 
مبك   افح   ة اجلف   اف يف منطق   ة 
الس                 اح   ل واهليئ   ة احلكومي  ة 

توفري ل ال  دولي  ة املعني  ة ب  التنمي  ة
الدعم للبلدان األعض               اء يف 
تنفي   ذ مب   ادرات تعزيز الق   درة 
على الص           مود مثل التحالف 
ة العاملي للمبادرة املتعلقة بزياد

درة ومب    االق    درة على التع    ايف 
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

 اهليئة احلكومية الدولية املعنية
ب        التنمي        ة ملواجه        ة كوارث 
 اجلفاف وحتقيق االستدامة.

من املزي  د  2-3يس               تحق الن  اتج  د -1
، 5االهتمام من فريق الربنامج االس      رتاتيجي 

حي   ث يوفر مس                  ارات لبن   اء الق   درة على 
الص    مود من خالل اخلدمات األس    اس    ية يف 

 (اخل   دم   ات اإلرش                 ادي   ة والبيطري  ة)الزراع   ة 
 ومشاريع التأمني الزراعي .

س                   وف ي    ع    ّزز ال    ربن        ام    ج  قحبلت
 2-3الناتج  5االس               رتاتيجي 

من خالل أولويتني رئيس   يتني: 
ال      رتك      ي      ز ع      ل      ى احل      م        اي       ة 
االجتم       اعي       ة وأدوات نق       ل 
املخاطر، ودعم احلصول على 
األراض    ي وحيازهتا، واحلص    ول 
على املوارد الطبيعية للحّد من 
ض  عف اجملتمعات احمللية. كما 
أن نش               ر املعرف   ة من خالل 
مدار  املزارعني احلقلية ودعم 
اخلدمات البيطرية س  وف يوىل 

يف إطار اخلطة  اً خاص اً اهتمام
املتوس               ط        ة األج        ل للفرتة 

2018-2021. 

 كال 2017-2021 

هن  اك إمك  اني  ة لتعزيز التع  اون بني  هـ -1
وإيض           اح الواجهات  الربامج االس           رتاتيجية
. يتش                     اطر الربن       امج املش               رتك       ة بينه       ا

س                   وف ي    ع    ّزز ال    ربن        ام    ج  قحبلت
تع   اون   ه مع  5االس               رتاتيجي 

   



PC 120/4 Supp.1 9 

 

 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

اهتمامات كبرية مع الربنامج  5االس  رتاتيجي 
بش              أن التكيف مع تغري  2االس              رتاتيجي 

بش        أن  3املناخ ومع الربنامج االس        رتاتيجي 
احلماية االجتماعية واهلجرة. وهناك أيض               ا 
إمك      اني      ة ملزي      د من العم      ل مع الربن      امج 

بش        أن س        الس        ل القيمة،  4االس        رتاتيجي 
بالنظر إىل أن أزمات الس  لس  لة الغذائية تؤثر 
بقدر كبري على س الس ل القيمة. وال يش ّكل 

خدم نه يستالضرورة مشكلة طاملا أالتداخل ب
 .لتحفيز التعاون الفعال

برامج اس               رتاتيجي       ة أخرى، 
 وخباصة بشان:

التك  ام  ل بني الق  درة على   -
الص              مود يف وجه تغرّي املناخ 

ال  ربن        ام  ج )وال  ت  ك  ي  ّف م  ع        ه 
 .(2االسرتاتيجي 

العم       ل املش               رتك على   -
احلم  اي  ة االجتم  اعي  ة واهلجرة، 
وخباص      ة من حيث التنس      يق، 
والرؤية املش      رتكة والدعم الفين 
املش  رتك على الص  عيد القطري 

 .(3الربنامج االسرتاتيجي )
آثار أزمة السلسلة الغذائية   -

على س   لس   لة القيمة، مبا يعّزز 
األط ر ال ت ن ظ ي م ي        ة وق        درات 
 التنظيم ل     دى القط     اع الع     ام

م البل    دان يف ص               ي    اغ   ة ودع
أن سياسات بشاسرتاتيجيات/

ق    درة نظم األغ    ذي    ة م    ا بع   د 
احلص                      اد على الص               مود 

 .(4الربنامج االسرتاتيجي )
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

ينبغي إيض                اح مفهوم املب  ادرات  و -1
 5اإلقليمية يف إطار اهلدف االس               رتاتيجي 

ض              ها كربامج إقليمية وإعادة ص              ياغة أغرا
ّول بص            ورة مش            رتكة من موارد  رئيس            ية متح
خارجية و تحنّفذ بالتعاون مع ش  ركاء إقليميني 

كم        ا ميكن أيض                      ًا أن تكون   ووطنيني.
املب  ادرات اإلقليمي  ة مبث  اب  ة وس                ائ  ل مفي  دة 

داخل )قاس      م املعرفة ورفع مس      توى الوعي لت
 .(املنظمة وخارجها

  قحبلت
 

مس         توحى من مثل مس         تمد 
من املكتب اإلقليمي ألمريكا 
الالتيني        ة والبحر الك        اري ، 
وب    االس               تن    اد إىل م    داوالت 
املؤمترات اإلقليمي   ة، س               وف 
ة يتّم تعديل املبادرات اإلقليمي
ا يف املكت   ب اإلقليمي ألفريقي   
واملكت    ب اإلقليمي للش               رق 
األدىن يف س               ي       اق اخلط       ة 
املتوس               ط        ة األج        ل للفرتة 

2018-2021. 

، 5الربنامج االس          رتاتيجي 
 املكاتب اإلقليمية

اخلط  ة املتوس               ط  ة األج  ل 
 2021-2018للفرتة 

 كال

تتطلب صياغة املبادرات اإلقليمية   ز -1
كربامج إقليمية رئيس         ية التزاماً  س         ياس         ياً  

 ومن ه   ذا قوي   ا ً على املس               توى اإلقليمي.
املنطلق، ينبغي أن تحض         ّمن املبادرة اإلقليمية 

ياً  يف 3  بش  أن األراض  ي اجلافة يف أفريقيا ًر
إعالن ماالبو. وينبغي دعم إنش     اء مبادرات 
إقليمية موس           عة بش           أن الص           حة الواحدة 
والقدرة على الص    مود يف وجه تغري املناخ يف 

 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ .

إن مب     ادرة املكت     ب اإلقليمي  قحبلت
ألفريقيا مرتبطة أص     الً بإعالن 
م  االبو كق  اع  دة لتعزيز الق  درة 
على الص           مود يف أفريقيا، مبا 
يف ذل  ك اجمل  االت اخل  اص                ة 
املتص               ل     ة بقض                   اي     ا دعم 
الس               ياس               ات والض               مان 

 االجتماعي.
ويدعم الربنامج االس       رتاتيجي 

ب  الك  ام  ل املكت  ب اإلقليمي  5

، 5الربنامج االس          رتاتيجي 
 املكاتب اإلقليمية

اخلط  ة املتوس               ط  ة األج  ل 
 2021-2018للفرتة 

 كال
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

وضع  يف اهلادئآلسيا واحمليط 
 قليميتني.اإلولويتني األ

ينبغي على املنظم   ة عن   د إدخ   ال  ح -1
نظم ج  دي  دة للتخطيط وإع  داد التق  ارير أن 
حتاول إ بقاء تكاليف املعامالت ذات الصلة 
عن      د أدىن ح      د ثكن، إذ أن مث      ل ه      ذه 
التك   اليف ختفد ق   درة املنظم   ة على حتقيق 

ذا وينطبق ه .األعض    اء فيهاأهداف البلدان 
لى عبار على دورة املش           اريع اجلديدة و االعت

ر القن        اتني االثنتني املتميزتني لرفع التق       اري
القطري  ة )التق  ارير الس               نوي  ة ملمثلي املنظم  ة 
وال ت ق        ارير ع ن ن وات ج وخم رج        ات اإلط        ار 
االس               رتاتيجي يف قواعد بيانات املنظمة (، 

يتعني  اليت ينبغي دجمهما يف قناة واحدة فال
 على املكاتب القطرية رفع تقارير مرتني.

هذه إحدى النقاط الرئيس          ية  قحبلت
اليت من املتوقع أن تربز من 
االس               رتاتيجي     ة الرقمي     ة اليت 

 جيري وضعها حالياً.
س        وف يتّم تنس        يق عمليات 

 رفع التقارير القطرية.
وس   تحبذل مجيع اجلهود املمكنة 
إلبق  اء تك  اليف العملي  ة عن  د 

األدىن ويف الوق  ت ذات  ه، احل  ّد 
تلبي      ة املتطلب      ات االئتم      اني     ة 

 لدى الشركاء يف املوارد.
 

 شعبة تكنولوجيا املعلومات
 
 
 
 
 

مكت      ب دعم الالمركزي     ة، 
مكت       ب االس               رتاتيجي       ة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

 شعبة تعبئة املوارد

2017 
 
 
 
 
 

2017 
 

2017-2021 

  كال
 
 
 
 
 

  كال
 
 

 كال

لدان األعضاء. ي ومالي من البتتيح القدرة على الصمود فرصة كبيرة للمنظمة إلعادة تصميم برامجها في مجال رصد األزمات واالستجابة لها والوقاية منها بدعم قوي سياس : 2التوصية 
ية ســأن تروّج بشــكل أكبر لنموذج مالي متكامل يجمب بين المســاهمات المقررة والطوعية، وأن تســتثمر في موارد قابلة للتنبؤ في بضــب مجاالت أســا للمنظمةوالنتهاز هذه الفرصــة، ينبغي 

 كبيرة .في مجال القدرة على الصمود، بما في ذلك موظفيها. ومن المرجح أن تكون العوائد على االستثمار في مجال العمل هذا   المنظمةلتعزيز حضور 
إن غي    اب موارد ق    ابل    ة للتنبؤ يف  أ -2

يؤثر على ق   درة  5الربن   امج االس               رتاتيجي 
املنظمة على اختاذ مركز اس     رتاتيجي يف جمال 

ينبغي النظر فيها إض            افًة إىل  قحبلت جزئياً 
مجيع األولوي      ات األخرى يف 
املنظم   ة ل   دى إع   داد برن   امج 

مكت       ب االس               رتاتيجي       ة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

 نعم 2017
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

القدرة على الص             مود. فقد التزمت املنظمة 
س              ياس              ياً يف جمال العمل هذا من خالل 

بوص    فه أحد  5اعتماد اهلدف االس    رتاتيجي 
أهدافها االس              رتاتيجية، ومن خالل الدعوة 
يف منت   دي   ات ع   املي   ة، وإقليمي   ة ووطني   ة إىل 
التنمية القادرة على الص              مود. وهي حباجة 
اآلن إىل اس               تثم  ار مزي  د من املوارد الق  ابل ة 
ل ل ت ن ب ؤ يف ب ع د اجمل        االت م ن ال ربن        امج 

واليت تكون أس     اس     ية لتعزيز  5االس     رتاتيجي 
ال القدرة على الص  مود: حض  ور الفاو يف جم

الق     درة على وض               ع الربامج، "اخل     دم     ات 
الرئيس  ية" الرفيعة اجلودة، نظم املعرفة، حش  د 

يش               ري و املوارد، والفرق اإلقليمي  ة والوطني  ة. 
 الجتاهات التمويل احلالية واملس    تقبليةمس      

يف جمال القدرة على الص            مود إىل أن الفاو 
تس               تثمر يف متوي ل الق درة على الص               مود 

إضافة إىل مسار متويل العمل اإلنساين ومبا )
يتجاوزه(، ومن املرّج  أن يوّلد ذلك عوائد  
كبرية س               وف تتي  للمنظم  ة تعزيز عمله  ا 

 على حنو أكرب.

 ال   ع   م        ل وامل   ي   زان   ي        ة ل   ل   ف   رتة
 2018-2019.  
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

بص    ورة خاص    ة، جيب أن جيد كّل  ب -2
س           بالً  5من الفاو والربنامج االس           رتاتيجي 

لتوفري إقرار أفض                 ل وق   ابلي   ة توّقع أكرب يف 
الرتتيب        ات التع        اق        دي        ة للموظفني الفنيني 
والتش               غيليني العاملني يف جمال القدرة على 
الص  مود، من أجل ض  مان اس  تدامة حض  ور 
الف   او وق   دراهت   ا يف ه   ذا اجمل   ال. وق   د يكون 
املوظفون يف األج    ل القص               ري من    اس               بني 

، إمنا القصرييف األجل  الطوارئالستجابات 
ليس لبناء القدرة على الص               مود يف األجل 

 الطويل.

 س  يتّم النظر على حنو أكرب يف قحبلت جزئياً 
ه ذه املس                أل ة إض                اف ًة إىل 
األولوي    ات األخرى يف جم    ال 

 املوارد البشرية.

ف       ري       ق إدارة ال       ربن        ام       ج 
، مكتب 5االس              رتاتيجي 
 املوارد البشرية

 كال 2017

يب      دو من غري املرج  إنش                    اء  ج-2
وظ  ائف ج  دي  دة م  درج  ة يف امليزاني  ة يف ظ  ّل 
القيود اإلمج   الي   ة على املوارد. إمن   ا ب   إمك   ان 
الفاو أن توس     ع نطاق اس     تخدام ص     ناديقها 
االئتم     اني     ة للتحّوط جزئي     ًا يف وج     ه ع     دم 

  تمويل املش               روع، وأن تتيبتنبؤ الإمكانية 
إبرام عقود طويل        ة األج        ل مع املوظفني 

ئيس               يني ل     ديه     ا يف جم     ال الق     درة على الر 
الص    مود، وأن تس    تثمر يف أدوات وعمليات 
اسرتاتيجية. ومن خالل احلفاظ على سياسة 

ينبغي النظر يف هذه املس            ألة  قحبلت جزئياً 
إىل ج    ان    ب مجيع األولوي    ات 
األخ رى يف امل ن ظ م        ة ل        دى 
إع  داد برن  امج العم  ل وامليزاني  ة 

 .2019-2018للفرتة 

مكت       ب االس               رتاتيجي       ة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

 كال 2017
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

"امليزانية املتكاملة" للمنظمة، متثل الس    ياس    ة 
اجلديدة الس    رتجاع التكاليف فرص    ًة للرتويج 
لنظام مايل متكامل جيمع بني املس               امهات 

 ق. املقررة والطوعية ضمن كّل مّتس
وحشد الموارد، ينبغي للفاو أن توطد وتنوّع الخدمات الرفيعة الجودة التي تقدمها لتعزيز القدرة على الصمود، وأن بهدف تعزيز عملية وضب برامج معنية بالقدرة على الصمود  : 3التوصية 

 تكّيف برامجها لنوع ومدة األزمات التي تحاول االستجابة إليها.
يبدو من الض          روري إعادة ترتيب  أ -3

األدوات املتاحة لوض               ع برامج القدرة على 
الص      مود وقدرات حش      د املوارد يف املنظمة. 
وينبغي للف  او أن حت  ّدد اس               رتاتيجي  ة عملي ة 
ملقاربة "اجلهات املاحنة يف جمال القدرة على 
الص   مود". ومن ش   أن هذه االس   رتاتيجية أن 

 الطوارئتش      مل الص      ندوق اخلاص حلاالت 
وأنش         طة إعادة التأهيل، الذي اس         تخدمته 
املنظمة على حنو اسرتاتيجي لتعزيز حضورها 

 وتقييم احلاجات يف بداية االستجابة. 

 قحبلت
 
 

رغم أن اجلهات املاحنة زادت 
األموال املخص             ص             ة لتعزيز 
القدرة على الص   مود ال توجد 
بع   د "جه   ات م   احن   ة للق   درة 
على الص               مود" حب   ّد ذاهت   ا. 

ل   ربن        ام   ج وس                  وف ي   ع   ّزز ا
حواره مع  5االس               رتاتيجي 

اجله  ات امل  احن  ة ب  اس               تخ  دام 
أدوات مث   ل احل   ّد من خم   اطر 
ال ك وارث، وم رف ق احل        ّد من 

الص          ندوق خماطر الكوارث، و 
 ال    ط    وارئاخل        اص حل        االت 

وأنش               ط     ة إع     ادة الت     أهي     ل 
االت املؤس           س           ية لتعبئة واجمل

 املوارد.

، 5الربنامج االس          رتاتيجي 
 شعبة تعبئة املوارد

 كال 2017-2021
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

توّفر "اس            رتاتيجيات القدرة على  ب -3
الص      مود" طريقًة بس      يطة وجمرّبة الكتس      اب 
جمموعة من املعارف بش        أن س        بل كس        ب 
العيش، ومواطن القوة والض               عف، ونق   اط 
الدخول الرباجمية للقدرة على الص               مود يف 
البالد. وق    د تنظر املك    ات    ب اإلقليمي    ة اليت 
ز تتوفر هلا فرص كبرية يف وض           ع برامج لتعزي

على الص               مود يف إمكانية وض               ع  القدرة
اس               رتاتيجية لتعزيز القدرة على الص               مود 
ض               من إط  ار براجمه  ا القطري  ة أو بص               ورة 
منفص     لة، لالس     رتش     اد هبا يف مش     اركتها يف 

 هذا اجملال.

 مّتت املوافقة عليها. باالس   تناد قحبلت
 إىل اس  رتاتيجيات تعزيز القدرة
على الص  مود اليت وحض  عت يف 

كينيا، الص               ومال، وأوغندا، و 
وجنوب الس               ودان وإثيوبي      ا 
)جيري وضعها حالياً(، سوف 
يوىل اهتم  ام خ  اص لألزم  ات 

 املمتدة ومناطق النزاع.

 
ي فريق الربنامج االس رتاتيج

يف امل   ق   ر ال   رئ   يس                 ي،  5
امل    ك        ات        ب اإلق    ل    ي    م    ي       ة 
 واإلقليمية الفرعية، واحملاور

على الص               مود  للق        درة
 واملكاتب امليدانية.

 
2017-2021 
 
 
 

 
 كال
 
 

ال جي   ب أن يتّم ترتي   ب أولوي   ات  ج-3
األه    داف االس               رتاتيجي    ة للف    او يف البالد 
باالس              تناد إىل االهتمام اخلاص )أو غيابه( 
للمدراء األفراد، إمنا بناًء على مالءمة برامج 
الق   درة على الص               مود للس               ي   اق القطري 
وأولوي    ات احلكوم    ة. وينبغي أن يض               طلع 

 ب  دور قي  ادي يف 5الربن  امج االس               رتاتيجي 
البلدان املتأثرة بأزمات حادة، يف حني جيب 
أن تكون برامج اسرتاتيجية أخرى أكثر بروزاً 

يف ال     ب     ل        دان ال     يت ت     واج       ه  قحبلت
هتديدات وأزمات مس              تمرة، 
ه ال  ربن        ام  ج  جي        ب أن ي  وج        ّ

 تدابري التنفيذ 5االس      رتاتيجي 
اخلاص       ة بالنظم اإليكولوجية، 
والس             كان واجملتمعات احمللية 

القدرة على الصمود،  يف جمال
مب     ا يف ذل     ك الوق     اي     ة وتعزيز 

رؤس                           اء ال             ربام             ج 
 االسرتاتيجية

 كال 2017-2021
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

يف س    ياقات مس    تقرة من الناحية املؤس    س    ية 
حيث ميكن التحكم مبس               تويات األخطار 
واملخاطر. وبالطبع، ما زال بإمكان الربنامج 

أن يوّفر مدخالت قّيمة يف  5االس         رتاتيجي 
النوع األخري من البلدان، مثل س          ياس          ات 

  إدارة/احلّد من خماطر الكوارث.

الق  درات، ب  التع  اون مع برامج 
 اسرتاتيجية أخرى.

جيب أن يتم تص      ميم  وتنفيذ أي  د -3
تدخل للفاو بس           بب وجود أزمة وميتد على 
أكثر من س  نتني، مع إيالء االعتبار الواجب 
إىل اس      تدامة النتائج احملّققة. ويف األس      ا ، 

ت      دخ      ل يف األج      ل الطوي      ل الحني يكون 
ض               روري        اً، تكون النحهج الق        ائم        ة على 
اجملتمعات احمللية واملوّجهة إىل الس         وق أكثر 

 ءمة من املعونات اجملانية.مال

وفقاً للتوص          ية أعاله بش          أن  قحبلت
االس    رتاتيجيات والس    ياس    ات 
املعنية بالقدرة على الص      مود، 
س               وف يواص                 ل الربن   امج 

العمل لضمان  5االسرتاتيجي 
التدخالت املس             تدامة واألثر 

 يف األجل الطويل.

رؤس                           اء ال             ربام             ج 
 االسرتاتيجية

 كال 2017-2021

من أجل توس        يع نطاق التجارب  هـ -3
احمللي     ة اجلي     دة، جي     ب أن ترّكز الف     او على 
بعد املم ارس                ات اجلي دة، وأن تواص                ل 
حتس          ينها وتعزيزها، و"مناص          رهتا" بش          كل 

ن      اء لب متين      ةمنهجي وأن ترفقه      ا بعملي      ة 
القدرات يف البالد. وقد يّتخذ ذلك ش         كل 
 -قائمة شبه معيارية من "اخلدمات الرئيسية"

س               وف تق   دم الف   او املعرف   ة  قحبلت
العملي       ة والنظري       ة للبل       دان، 
ب      االس               تن      اد إىل التج      ارب 
واملم      ارس                    ات اجلي      دة من 
س   ياقات خمتلفة على الص   عيد 
 امليداين، ويف تنفيذ السياسات
العامة على املس       توى الوطين. 

جي الربنامج االس رتاتيفريق 
يف امل   ق   ر ال   رئ   يس                 ي،  5

امل    ك        ات        ب اإلق    ل    ي    م    ي       ة 
 واإلقليمية الفرعية، واحملاور
للق        درة على الص               مود 

 واملكاتب امليدانية. 
 

 كال نعم 2017-2021
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

احلّد من خماطر الكوارث/إدارة  مثل سياسات
احل   ّد من الكوارث/التكيف مع تغري املن   اخ؛ 
اإلنذار املبكر والتص               نيف املتكامل ملراحل 
األمن الغ  ذائي، وبرامج املراقب  ة واحلم  اي  ة من 
نوع نظ       ام الوق       اي       ة من طوارئ اآلف       ات 
واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود، 

 ، ومدار واملختص               ني بالص               حة البيطرية
ا يف ش              كاهلا املختلفة، مبأاملزارعني احلقلية و 

، ص               ن   اديق الق   درة على الص               مودذل   ك 
وأش               ك      ال خمتلف      ة من دعم امل      دخالت 
)توزيعات املدخالت إمنا أيض               اً أس               واق 
امل        دخ        الت، وم        ت        اج        ر امل        دخ        الت، 
والض  مانات(، واملال مقابل األص  ول، والرّي 
على نط  اق ص               غري، إخل. وتش               م  ل ه  ذه 

اً راس         خة يف جتربة الفاو ودورها القائمة هنج
الب  ارز، أثبت  ت آث  اره  ا، ومتكيف  ة مع التنمي  ة 
والق   درة على الص               مود مع   اً، األمر ال   ذي 
يعطي األولوية للقدرات احمللية، واالس       تدامة 
االقتص                 ادي   ة وروابط الس               وق، ويتطل   ب 
اس       تثماراً يف األجل الطويل ميكن يف الوقت 

 ذاته زيادته أو إنقاصه بصورة مؤقتة.

وس         وف يبقى تبادل املعارف 
أولوية رئيس               ية لتعزيز القدرة 

 على الصمود.
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

وإن وض        ع مثل هذه القائمة من "اخلدمات 
الرئيس      ية يف جمال القدرة على الص      مود" قد 
يس      اعد الفاو يف وض      ع برنامج أقوى وأكثر 
تنّوع  اً يف جم  ال الق  درة على الص               مود، من 
خالل توحيد النحهج والتخفيف من تص       ميم 
الربامج ونش       رها، مع االس       تمرار يف تكييف 
اخل  دم  ات مع الس               ي  اق احمللي  حس                ب 

 لضرورة.ا
جي        ب أن يواص                      ل الربن        امج  و -3

دمج النوع االجتماعي يف  5االس              رتاتيجي 
ة حتليالت السياق ورصد تنفيذ الربامج املراعي

للنوع االجتماعي مبا يض      من أن تؤدي هذه 
 الربامج إىل منافع فعلية.

سوف يتم إجناز مواد توجيهية  قحبلت
للح       د من خم       اطر الكوارث 

للنوع االجتم       اعي،  ةاملراعي       
والعنف الق        ائم على النوع 

، متدةاالجتماعي واألزمات امل
ونش           رها على نطاق واس           ع 
واس               تخ  دامه  ا يف أنش               ط ة 

مَّز املش       اريع و املش       روع.  س       رتح
لقياس         ات جنس         انية،  وفقاً 

وختض   ع لرص   د وثيق لالطالع 
على اآلث  ار املتص               ل  ة ب  النوع 

 االجتماعي.
 

شعبة احلماية االجتماعية، 
 الطوارئش               عبة عمليات 
 وإعادة التأهيل

س               تكون املواد التوجيهية 
ج        اه  زة وم  وّزع        ة حب  ل  ول 

 .2017منتصف عام 
 

س        تجري عمليات فخص 
عشوائي يف منتصف السنة 
وهنايتها على القياس               ات 

 اجلنسانية.
 

 2017حبلول هناية عام 
 
 
 

 كال نعم
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

وس        وف تحدمج املس        اواة بني 
اجلنس               ني يف عمليات تقييم 
احل   اج   ات وأدوات الرص                 د 
م     ة  جلمع البي     ان     ات املقس               ّ

اجلنس واإلبالغ عن  حس        ب
 على النوع االجتماعي. األثار

 
وسوف تستمر االستفادة من 
املمارس               ات اجليدة يف جمال 

 التعّلم والتطوير.

 2017حبلول هناية عام 
 
 
 
 
 
 

 2017حبلول هناية عام 
 
 

تقدم الفاو خدمات لتعزيز القدرة  ز -3
على الص               مود إىل اجملتمع     ات احمللي     ة من 
خالل عدد من الش     راكات على مس     تويات 
خمتلف    ة، مثاًل مع حكوم    ات وطني    ة وحملي    ة 
و/أو مع منظم   ات غري حكومي   ة. وهب   دف 

ع ، ينبغي للفاو أن تواص   ل وض   اآلثارتعظيم 
الربامج مع جمموعة واس               عة من الش               ركاء 

لية م، مبا يف ذلك السلطات احملوتعزيز قدراهت
والوطني  ة واإلقليمي  ة، ووك  االت أخرى لألمم 
املتح      دة مث      ل برن      امج األغ      ذي      ة الع      املي 

س       يف، واملؤس       س       ات املالية الدولية، يواليون

باالس   تناد إىل الش   راكات اليت  قحبلت
أحنش               ئ    ت مؤخرًا مع أطراف 
فاعلة خمتلفة، س     وف يس     تمر 
إيالء اهتم       ام خ       اص لتعزيز 
الش              راكات على املس              توى 
اإلق  ل  ي  م  ي/احمل  ل  ي م  ن خ  الل 
مب     ادرات إقليمي     ة متص               ل     ة 

 .5بالربنامج االسرتاتيجي 
 
 

مكتب الشراكات والدعوة 
 وتنمية القدرات

 نعم 2016-2019



20  PC 120/4 Supp.1 

 

 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

واملنظم  ات غري احلكومي  ة الوطني  ة وال  دولي  ة، 
وم  ن  ظ  م        ات امل  زارع  ني، وال  ق  ط        اع اخل        اص 
)م   زّودي ال   ت        أم   ني م   ث   اًل(، واألوس                      اط 

  ادميية.األك
جي      ب أن تب      دأ الف      او بوض               ع  ح -3

اس             رتاتيجية ش             املة لإلنذار املبكر، األمر 
الذي يستدعي أن تتالقى نظم خمتلفة ضمن 
إطار أكثر جتانس      اً واس      رتاتيجيًة مع احلفاظ 
يف الوق    ت ذات    ه على املواص               ف    ات الفني    ة 
واملؤس      س      ية جملال عملها. وينبغي أن تتطرق 

وأن  عد الش      راكة،االس      رتاتيجية أيض      اً إىل بح 
هنج    ًا على نط    اق املنظم    ة ل    دعم  تنش                

البلدان األعضاء يف اجملاالت ذات الصلة يف 
 اسرتاتيجية اإلنذار املبكر. 

 
 
 

ت امل ب        اش                رة ب وض               ع  قحبلت مت        ّ
اس           رتاتيجية ش           املة لإلنذار 
املبكر مع الرتكيز على ربط 
نظم اإلنذار املبكر القائمة يف 

 الفاو باإلجراءات املبكرة.
 

ش     عبة اقتص     اديات التنمية 
الزراعية )مع ش  عبة التجارة 
واألس                  واق، وم    ك    ت       ب 

ة شعبمساعد املدير العام و 
وإع   ادة  الطوارئعملي   ات 
 التأهيل(

ديس               مرب/ك       انون األول 
2017 

 نعم

صــيفات الوظائف واحتياجات المكاتب اإلقليمية، بحيث تتطور تدريجيا  تو ، وقدرتها على الصــمود على نحو أكبر باالســتناد إلى طلبات ز قدرات الفاو الفنية والتشــغيليةتعزي  أ -4التوصــية 
 في الوحدات الفنية واإلدارية للفاو وتقدم خدمات أفضل للبرامج االستراتيجية.

كم    ا يبّين    ه تقييم مزج امله    ارات،  أ -4
ويف س               ي  اق مع  دالت مرتفع  ة يف الوظ  ائف 

يعزز الربن  امج االس               رتاتيجي   قحبلت جزئياً 
رة جمموعة اخلربات الفنية املتواف

مكت       ب االس               رتاتيجي       ة 
 والتخطيط وإدارة املوارد

 كال 2017
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

الش                   اغرة، جي     ب أن ُيص                   ل الربن     امج 
على مزي    د من الق    درات  5االس               رتاتيجي 

الفني        ة يف جم        ال إدارة/احل        ّد من خم        اطر 
الكوارث، والت   أمين   ات والنحهج الق   ائم   ة على 
املس               اعدات النقدية، كما ويف جمال حتليل 
النزاعات والس               ياس               ات من أجل معاجلة 
الطل ب احل ايل على برامج تعزيز الق درة على 
الص    مود. وتبدو قدرات إض    افية ض    رورية يف 

امج تعزيز القدرة على الص مود جمال وض ع بر 
حبّد ذاهتا وحش     د املوارد. وهذا يعين ض     رورة 
أن تس               تمر الف    او يف زمخه    ا احل    ايل مل    لء 
الوظائف الش       اغرة وإنش       اء وظائف جديدة 
يف الوحدات الفنية الرئيسية، وسّد الفجوات 
يف الق     درات اليت ّي حت     دي     ده     ا من خالل 
 ثتقييم مزيج املهارات وعمليات ثاثلة، حبي

تتطور ت    درجيي    ًا توص               يف    ات الوظ    ائف يف 
الوح      دات الفني      ة واإلداري      ة للف      او وتق     ّدم 

 خدمات أفضل للربامج االسرتاتيجية.

ل   دي   ه يف جم   االت مث   ل احل   ّد 
م   ن/إدارة خم        اط   ر ال   ك   وارث 
وال     ن     ه     ج املس                   ت     ن        دة إىل 

 قدية.مساعدات ن
 

ويف م  ا ّّص إنش                اء وم  لء 
الش  واغر يف الوظائف اجلديدة 
ي املتصلة بالربنامج االسرتاتيج

، ي  ن  ب  غ  ي ال  ن  ظ  ر يف ه        ذه 5
 يف أخرىاملس  ألة مع أولويات 

املنظم   ة ل   دى إع   داد برن   امج 
 ال   ع   م        ل وامل   ي   زان   ي        ة ل   ل   ف   رتة 

2018-2019. 
 

من الض           روري إجراء حتس           ينات  ب -4
مس     تمرة على القدرات التش     غيلية. وبص     ورة 
خاص               ة، جيب أن تض               ع الفاو إجراءات 

تتّم أص              الً ص              ياغة إعالن  قحبلت
 من املستويني الطوارئحاالت 

وبروتوكوالت االستجابة  2و 1

 الطوارئش               عبة عمليات 
 وإعادة التأهيل

 كال 2017
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

دة حل      االت  من  الطوارئتش               غي      ل موح      ّ
ط دورة املش     روع 2و 1املس     تويني  ، وأن تبس     ّ

 للتخفيف من اخلطوات الزائدة عن احلاجة.

يف املنظم      ة، إض                    اف      ًة إىل 
خ         ط         وط ت         وج         ي         ه         ي         ة 
تش            غيلية/إجراءات تش            غيل 

 موّحدة.
ينبغي توحي       د عملي       ة توس               يم  ج-4

املشاريع بأهداف اسرتاتيجية حمددة وضمان 
جودهتا، نظراً إىل أنه ال ميكن االعتماد على 
البيانات حالياً. وتّتس      م هذه املس      ألة بأمهية 
 5خاص   ة بالنس   بة إىل الربنامج االس   رتاتيجي 
اً ومنوذج متويله الذي يس  تند بش  كل تام تقريب

 ىل املسامهات الطوعية.إ

إن مواءمة املشاريع مع اإلطار  بلتقح 
االس   رتاتيجي مض   مونة اجلودة 
يف إط         ار إق         رار امل         ذك         رة 
املفاهيمية، وملش             اريع التنمية 
خالل تقييمه     ا من ج     ان     ب 
جل  ن        ة اس                 ت  ع  راض ال  ربام  ج 

. س          وف تحنّفذ واملش          روعات
هذه التوصية ضمن التحسني 
اإلمج        ايل ل   ع   م   ل   ي        ة إع        داد 

 املشاريع.

مكت       ب االس               رتاتيجي       ة 
ط وإدارة املوارد، والتخطي

 شعبة تعبئة املوارد

 كال 2017-2021

ميكن االس               تفادة على حنو أكرب  د -4
ر من تبادل املعرفة بني املكاتب القطرية. تتوفّ 

يف املكاتب القطرية للفاو جمموعة ثابتة من 
املوظفني الفنيني الوطنيني ال        ذين ميكنهم 
االض           طالع بالعمل الفين وتقدمي املش           ورة 
الس             ياس             اتية أيض             اً يف جمايل التنس             يق 
والس           ياس           ات وميكن أن يوّفروا مس           اعدة 

وض         ع آلية مؤس         س         ية/جمال  قحبلت
مجاعة ثارس             ات/  إلكرتوين/

جمموع  ة نق  اح للحف  اظ على 
ق     ائم     ة حم     ّدث     ة من املوظفني 
ذوي اخل      ربة يف امل      ك        ات        ب 

ح       ث القطري        ة )ميكن أن تب

 الطوارئش               عبة عمليات 
وإع  ادة الت  أهي  ل، الربن  امج 

 5االسرتاتيجي 

ك   ال ن   ع   م. م   وارد امل   وظ   ف   ني  2017-2021
ض           رورية لتنس           يق/إدارة جمال 
العم      ل يف املنظم      ة ومج      اع      ة 
املمارس               ات املعنية بالربنامج 

 .5االسرتاتيجي 
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

مفي     دة للمك     ات     ب القطري     ة غري املك     ات     ب 
 التابعة هلا.

 فيها املكاتب القطرية ملطابقة
 حاجاهتا(.

ة دي  ق  د توس               ع الف  او بطريق  ة جم   هـ -4
نطاق حتالفاهتا مع املنظمات غري احلكومية 
وش         ركاء آخرين بوص         فهم مص         دراً للخربة 
والقدرات: فاتفاقات الش               راكة الدائمة مع 
 منظمات مثل اجمللس النروجيي لالجئني، و

RedR-ئني كي لالجر أس        رتاليا واجمللس الدامن
توّفر القدرات يف جماالت عمل حس    اس    ة ال 

ك        افي       ة يوج        د فيه        ا موظفون ب        أع        داد  
ن يف القدرة على الص  مود، النوع و )مس  تش  ار 

االجتماعي أو تنس      يق اجملموعة(، وجيب أن 
 تستمر هذه االتفاقات.

أص               بحت مذكرة تفاهم مع  قحبلت
منظمة ش               ريكة جديدة هي 
الوك  ال  ة الس               وي  دي  ة حل  االت 

امل     دني     ة يف املراح     ل  الطوارئ
األخرية من النق        اح. ينبغي 
البحث عن ش      ركاء إض      افيني 
وتعزيز الش        راكات احلالية، مبا 
 يف ذلك مع القطاع اخلاص.

مكتب الشراكات والدعوة 
، ش               عبة وتنمية القدرات

وإع   ادة  الطوارئعملي   ات 
 التأهيل

 كال فرتة السنتني التالية

تتوفر لدى منظومة األمم املتحدة  و -4
أيض                اً ق  درات كبرية يف جم  االت ينبغي أن 

خرى، أتعّزز فيها الفاو قوهتا. ومن بني أمور 
تقوم الفاو أص              الً بتوفري رافعة للوجس              تية 
برنامج األغذية العاملي، وتتعاون مع مكتب 
األمم املتحدة لتنس   يق الش   ؤون اإلنس   انية يف 
إجراء تقييم      ات مش               رتك      ة للح      اج      ات، 

 حدة للحدّ وتتواص               ل مع مكتب األمم املت

توّفر الف    او دعم    ًا فني    ًا متين    اً  قحبلت
وتعم     ل على املم     ارس                   ات 
اجلي        دة يف عملي        ات تقييم 
األمن الغذائي، ووض      ع برامج  
كس                 ب العيش الزراعي   ة يف 
مب      ادرات ووك      االت متنوع      ة 

مبادرة تعزيز قدرات احلّد مثل 
الق   درة  ، ومب   ادرةمن املخ   اطر

 5الربنامج االس               رتاتيجي 
 ومكاتب االتصال

 كال 2017-2021
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

من خماطر الكوارث بشأن احلّد من املخاطر. 
وميكنها أيض         اً أن تتوّجه إىل إدارة الش         ؤون 

 لألمم املتحدة اليت تقّدم حتليالً  الس         ياس         ية
ثتازاً للس               ياس               ات والنزاعات يف البلدان 
ح  ي        ث ت  ق  وم األم  م امل  ت  ح        دة ب  ت  يس                ري 
االنتخ        اب        ات أو غريه        ا من العملي       ات 

ة املتحدة للطفولالس  ياس  ية، وص  ندوق األمم 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن التقييم 
النوعي للق   درة على الص               مود. وينبغي أن 
يقوم ك   ل من الف   او، والص               ن   دوق ال   دويل 
للتنمي    ة الزراعي    ة وبرن    امج األغ    ذي    ة الع    املي 
بالعمل باإلطار املفاهيمي املش          رتك للتعاون 
والش       راكة حول تعزيز القدرة على الص       مود 

األمن الغ ذائي والتغ ذي ة، من خالل لتحقيق 
 اكثر تواتراً يف امليدان باالس               تناد إىل تعاون

مش                 ارك   ة مكّمل   ة قوي   ة والبن   اء على املزاي   ا 
 النسبية لبعضهم البعد.

على الص               مود يف وج  ه تغري 
املناخ، واس           تباقه واس           تيعابه 

ة ص               ي  اغت  ه، ومكت  ب وإع  اد
األم  م امل  ت  ح        دة ل  ل  ح        ّد م ن 
خم      اطر الكوارث، واجملموع      ة 
العاملية لألمن الغذائي. إضافًة 
إىل ذل     ك، ف     إن الف     او تلتزم 
وتش               ارك بالكامل يف تنفيذ 
إطار الوكالة املتخذة من روما 

 مقراً هلا.

يف أفريقيا، أقامت الفاو حتالفات  ز -4
مثمرة مع برامج إقليمية حكومية دولية مثل 

للجنة الدائمة املش               رتكة بني الدول املعنية ا
مبك  افح  ة اجلف  اف يف منطق  ة الس                اح  ل ، 

ه   ذا األمر ه   ام لتمركز الف   او  قحبلت
يف خطة القدرة على الص   مود 

اإلق ل ي م ي  ع ل ى املس                ت وي ني
 الفرعي و/أو اإلقليمي.

الفريق الرئيس              ي للربنامج 
 .5االسرتاتيجي 

 كال 2017-2021
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

واهليئ    ة احلكومي    ة ال    دولي    ة املعني    ة ب    التنمي    ة 
التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، 

لفاو قادرة على األمر الذي يش               ري إىل أن ا
إجراء مق   ارب   ة مثمرة مع جمموع   ات إقليمي   ة 

 ثاثلة يف أقاليم أخرى.
 ، يجب أن توّلد الفاو بيئة تعّلمية قوية وأن تعّجل في وضب األدوات والقنوات إلدارة المعرفة.االبتكارمن أجل تسريب وتيرة  : 5التوصية 

يف أي عملية إصالح كاليت جتريها  أ -5
. ةتّتسم إدارة املعرفة بأمهية حاًاآلن الفاو، 

ب االنتق    ال إىل برامج "الق    درة على  ويتطل    ّ
ىل الذهنية. ومثة حاجة إ الص         مود" تغيرياً يف

تس               ريع وترية االبتك   ار، ونش               ر واعتم   اد 
املمارس           ات اجليدة. كما أن حتس           ني إدارة 
املعرف   ة ف   د يس                 اع   د أيض                 ًا يف جم   االت 
االتص االت، والدعوة ووض ع االس رتاتيجيات 

 وحشد األموال.

ب    دأ العم    ل لتح    دي    د وتوثيق  قحبلت
ونش                      ر امل        م        ارس                      ات 
اجليدة/الواعدة يف جمال القدرة 

 2015على الص               مود ع      ام 
باس          تخدام منهجيات أثبتت 
جدواها. س وف تتواص ل هذه 
اجل ه ود وي تس                ع ن ط        اق ه        ا 
ب        ال   ت   ع        اون م   ع امل   ك        ات       ب 

 اإلقليمية والقطرية.

ش     عبة اقتص     اديات التنمية 
ال         زراع         ي         ة/ال         ربن         ام         ج 

 5االسرتاتيجي 
مكتب الشراكات والدعوة 

 وتنمية القدرات
 شعبة تكنولوجيا املعلومات

االتص                 االت يف مكت   ب 
 املنظمة

 مكتب املوارد البشرية

2016-2021 
 
 
 
 
 
 

كال نعم. من الض      روري توفري 
مزيد من املوارد/الوقت لتوحيد 

 هذا العمل.
 
 
 
 

يبية تدر  مناذججيب أن تضع الفاو  ب -5
حول القدرة على الص               مود، وبرامج لتعزيز 
القدرة على الص     مود وقياس     ها، ونش     رها يف  
ك  ل املنظم  ة، والتعجي  ل ب  إق  ام  ة ش               بك  ات 
لتب    ادل املعرف    ة، وإنش                   اء جم    االت إلدارة 
 املعارف يف املبادرات اإلقليمية، اليت تضطلع

س     وف تتواص     ل الدورات عرب  قحبلت
وأنش               ط     ة تب     ادل  اإلنرتن     ت
برن        امج يف إط        ار املع        ارف 

عن الق     درة  لتب     ادل املع     ارف
م على الص  مود بالرتويج للتعلي

والتبادل يف جمال برامج القدرة 

ش     عبة اقتص     اديات التنمية 
 الزراعية

 
مكتب الشراكات والدعوة 

 وتنمية القدرات
 البشريةمكتب املوارد 

حبلول ديس               مرب/ك      انون 
 2016األول 

 
 
 
 

 كال
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 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

 ب  دور ه  ام يف إدارة املعرف  ة ينبغي تعزيزه على
 حنو أكرب.

على الصمود. من املقّرر أيضاً 
إنشاء جمموعة من املمارسات 
مع ش       ركاء خارجيني يف جمال 
القدرة على الص     مود، ض     من 

  ا الربنامج.هذ
 

وس      وف يس      تمر توفري الدعم 
للمبادرات اإلقليمية من أجل 
تنفي     ذ خطط االتص                   االت 
اإلق  ل  ي  م  ي        ة ل  ل  ح  وار امل  ت  ع       دد 
أص               حاب الش               أن وتبادل 

ف يف أفريقي   ا وآس               ي   ا ر املع   ا
 وأمريكا الالتينية.

 5االسرتاتيجي ج إدارة الربنام
تنفيذ املبادرة ديرو م

 اإلقليمّية

2016-2019 
 
 

2016-2019 

 نعم 

مثة حاجة إىل االس    تمرار يف تعزيز  ج-5
نظم الرص    د، وإجراء مس    وحات بعد التوزيع 
وعمليات تقييم نوعي وكمي لآلثار، والتعّلم 

أن  وينبغي من املعلوم      ات اليت ّي مجعه      ا.
تتعّلم الفاو كيف ترّوج للقدرة على الص  مود 
يف وج     ه الته     دي     دات واألزم     ات، وللقي     ام 

 ، جيب أن ختترب النتائج وترصدها.بذلك

س                   وف ي     وف     ر ال     ربن        ام    ج  قحبلت
الدعم لتعزيز  5االس        رتاتيجي 

ن  ظ  م ال  رص                      د م  ن خ  الل 
اخلدمات االستشارية وأنشطة 
بن       اء الق       درات مع مكت       ب 
التقييم واملك     ات     ب اإلقليمي     ة 

 والقطرية. 

ج                                                          رؤس    اء الربام
االس               رتاتيجي     ة، املمثلون 
اإلق   ل   ي   م   ي   ون، ث   ث   ل   ي        ات 

 الفاو، ومكتب التقييم

 كال نعم 2017-2021



PC 120/4 Supp.1 27 

 

 رّد اإلدارة )ب( )أ(توصية التقييم  
 ، قُبلت جزئيا  قُبلت

 رُفضتأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها و/أو التعليقات 
أو  الجزئيعلى القبول 
 (ـج)الرفض

 احل  اج  ة إىل املزي  د من التموي  ل  اإلطار الزمني )هـ( الوحدة المسؤولة )د(
 ( )و(كال)نعم أو  

تتوفر على مجيع مس       تويات الفاو  د -5
احتي    اط    ات من املواه    ب الفني    ة اليت تحطّبق 
حالياً على مهام أخرى، مثل التخطيط ورفع 
ّدد مواقعها بصورة  التقارير، واليت ميكن أن حتح
أكثر منهجي  ة وأن يتم االس               تع  ان  ة هب  ا من 
 خالل شبكات افرتاضية لتبادل املعارف.

إنش       اء جمال مؤس       س       ي على  قحبلت
/ش               بك     ة مع     ارف اإلنرتن     ت

ل       ت       ح        دي        د اخل       ربات م       ع 
احل    اج    ات، والرتويج للتب    ادل 

 على الشبكة.

، 5اهلدف االس              رتاتيجي 
ش     عبة اقتص     اديات التنمية 

 الزراعية

كال نعم. ينبغي أن ّص           ص  2017-2021
وق        ت من أوق        ات املوظفني 
إلنشاء، وإدارة، وتيسري وتعزيز 

  شبكة تبادل املعرفة.

غالباً ما تحس        تخدم املنظمات غري  هـ -5
احلكومية بوص     فها جمّرد "ش     ركاء يف التنفيذ" 
ة إمنا األفض    ل من بينها يوّلد بيئة غنية باملعرف

ميكن أن تتفاعل معها الفاو على حنو أكرب. 
وإض        افًة إىل املنظمات غري احلكومية، جيب 
أن تقيم الف   او مزي   دًا من الش               راك   ات مع 

كاء ي مبثابة ش               ر منظمات املنتجني، اليت ه
ص                   احلني يف جم    ال املع    ارف )والتنفي    ذ(، 
يتمتعون بق     درات تكم     ل ق     درات الف     او، 
وخباص          ة من حيث التواص          ل والقدرة على 
تعبئ      ة اجملتمع      ات احمللي      ة، ويهتمون ج      داً 
 باإلرشاد والدعوة والقدرة على الصمود. 

ل        دى اخن       راط ال       ف        او م       ع  قحبلت
منظم   ات غري حكومي   ة و/أو 

س               توى جمموع        ات على امل
احمللي خالل تنفيذ املش         روع، 
جي        ب أن ت  رد يف ال  ت  ق        اري  ر 
الس                ردي        ة ع  ن املش                روع 
املم  ارس                ات الواع  دة/اجلي  دة 
بش             كل منهجي. وس             وف 
ي  ت  ط  ل        ب ه        ذا األم  ر إج  راء 
عملية تش      اورية مع املنظمات 
غ  ري احل  ك  وم  ي        ة/امل  ن  ظ  م       ات 
الق      ائم      ة على اجملتمع احمللي 

 إلبراز هذه املعلومات.

، 5 الربنامج االس          رتاتيجي
مكتب الشراكات والدعوة 

 وتنمية القدرات
 
 

س               عياً لتنفيذ هذا األمر على  2017-2021
حنو أكثر منهجي ة، س               تكون 
املوارد ض        رورية على مس        توى 
امل  ك        ات        ب ال  ق  ط  ري        ة وع  ل  ى 
مس               توى حم   اور الق   درة على 
الص               مود ل   دعم مث   ل عملي  ة 

 التوثيق هذه.

 


