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   ب                          ب  احلّدب من الفقر   الري.. وهو يوّبر    -                       ملنظمّة األغّذيّة والزراعّة   3   ب                               ترحّب  اددارة بتقيي  ادّدا االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجي   - 1
ٍ                ٍط للمضّّّّي قدما               إلّّّّاّة إىل                                                                           تشّّّّخيصّّّّا  مفيدا  للولّّّّع احلان لله امى وتنفيذه على الصّّّّعيدين ادقليمي والق ري  

                 دارة بشّّّكل تام مع         وتتفق اد             عمل املنظمة.       بر امى            ودجمها         ب          مسّّّألة احلدب من الفقر      على                    ركيز املنظمة وتدخالهتا      حتسّّّ  ت
عها ّريق التقيي . وتعته اددارة أن أهداا التنمية املسّّّّّتدامة  و الّّّّّة اددا 6              س من ألّّّّّل سّّّّّ  ) مخ    1                                                                                ( تولّّّّّيات ّر

         ب                                                  ب                                               منها  توّبر املنصّّّّة املثالية لتعزيز وترسّّّّين عمل املنظمة   جمان احلدب من الفقر على املسّّّّتوى العاملي  وادقليمي والق ري. 
   1     اددا                        ال ويى ألوجه التكامل ب  ب                                 مة هي   املوقع األّضّّّّّل الذي يسّّّّّم  دا                                   وعالوة  على ذلك  ترى اددارة أن املنظ

                             اللذين ي اب ان   جوهرمها.                         من أهداا التنمية املستدامة                  )القضاء على اجلوع(    2                      )استئصان الفقر( واددا 
 
              هناك هامش   قر           استئصان الف                  ب                                                    كما أشار إليه املقيبمون    ح  يتمثل أحد األهداا العاملية الثالثة للمنظمة     - 2

                 ب                   سّّّّّّّّّّّيما أ ه ل املا ركبز على األمن ال ذائي                                                         ب         واسّّّّّّّّّّّع لةقرار بصّّّّّّّّّّّراحة أكه بظمكا ات بر امى عمل املنظمة لل دب من الفقر
          كن اعتبار                                        بظدارة املوارد ال بيعية. و  هذا اخلصّّّّّّّو   مي                             نية املتصّّّّّّّلة باد تاا املسّّّّّّّتدام و                            واجلوع  وعلى اجلوا   األكثر تق

                                                ب                                  جمان عمل "جديد"  وعا  ما بالنسّّّّّّبة إىل املنظمة  مع كلب الت ديات والفر  اله ي رحها   ا      3        اتيجي         اددا االسّّّّّّ
                                                   ب                                  بناء والقدرات وكسّّّّ  التأييد داخل املنظمة وخارجها. ويتبسّّّّ  هذا األمر بأمهية خالّّّّة من حي  حشّّّّد   و              ذلك التوعية  

                                     ب             سياق حي  يكون الشركاء   املوارد أقل اطبالعا  على دور          3                                            املسامهات ال وعية لت قيق غايات اددا االس اتيجي 
                   ب                                      . و  هّّذا الصّّّّّّّّّّّّّّّدد  يقرب التقرير بّّاحلّّاجّّة إىل ولّّّّّّّّّّّّّّع  ى واسّّّّّّّّّّّّّّع الن ّّاق                                املنظمّّة ومسّّّّّّّّّّّّّّّامهّّاهتّّا   جمّّان العمّّل هّّذا

      للف ة                                 كما ترد   اخل ة املتوسّّّّّّّ ة األجل  3           ب                                           الق اعات يتبسّّّّّّّق مع  ظرية الت ية املنق ة   اددا االسّّّّّّّ اتيجي        ومتعدد
2112    - 2121    

ع البلدان   اق براجمها ومشّّّّاريعها ري  تسّّّّتهدا لّّّّراحة  الفقراء وتكون لصّّّّاحله  1                ب                                                                         ولّّّّرورة أن توسّّّّب
                               لت قيق أهداا التنمية املستدامة.   "         التقليدية "                          تقتصر على جماالت عمل املنظمة    وال
 
         لوالّّّّّّّّّّ  أن                         مليدا ية على السّّّّّّّّّّواء  من ا                                                      طابع القدرات الفنية للمنظمة   املقر الرئيسّّّّّّّّّّي و  املكات  ا          ظرا  إىل   - 3

                                                     تعاجل قضايا احلصون على املوارد والتكنولوجيات والنفاذ إىل    3                                                   احلاّظة احلالية لعمل املنظمة   إطار اله امى االس اتيجي 
    اتى                                                     الّّّيل  والثروة احليوا ية  ومصّّّايد األلاك وال ابات( )"الن                            ق اد تاا الزراعي املسّّّتدام )اح                     األسّّّواق  والتمك    سّّّيا

                 ب                                        ب                                           "(. إمنا هذا ال يقلبل من أمهية اعتماد  ى أوسّّّع   اقا  إ اء احلدب من الفقر ومسّّّامهات املنظمة األسّّّاسّّّية   جمان ّر   1
    ى      ّظن                 املسّّّّّّّتمرة. بالفعل      ية     الريف                  "(   سّّّّّّّياق الت والت  3                              "( واحلماية االجتماعية )"الناتى  2                       العمل   الري. )"الناتى 

    ب                              يتميبز بضّّّّروة ربط بر امى عمل املنظمة      3                            الذي يتجسّّّّد   اددا االسّّّّ اتيجي   و                    ب                 املنظمة إ اء احلدب من الفقر   الري.
                                                                                                     جمان الزراعة املسّّّّتدامة وسّّّّالسّّّّل القيمة الشّّّّمولية بالعمل الالئق   الري. واحلماية االجتماعية لّّّّمن اسّّّّ اتيجيات 

   من    1         قيق اددا             ة املنظمة   حت                                لتنمية الريفية من أجل تعظي  مسّّّّّّامه               ب                     اق ترمي إىل احلدب من الفقر   الري. وا         واسّّّّّّعة الن
     قضّّّي ي                                                        تعي املنظمة متاما  أن السّّّّبيل الوحيد لت قيق أثر مسّّّّتدام  3 و   2       الناجت               وبالنسّّّّبة إىل                         أهداا التنمية املسّّّّتدامة.

        مسّّّّّّّّّّّّّّامهة             التنمية لل     جمان                                  ن كثي. مع جهات ّاعلة أخرى تعمل                                          تعزيز القيمة املضّّّّّّّّّّّّّّاّة للمنظمة من خالن تعاو  ب
                                              ب                                                       عمليات وبرامى سّّّّّّياسّّّّّّاتية توجهها البلدان. وكما شّّّّّّدبد عليه تقرير التقيي  عن حق     أن تتخ ى املنظمة   عملها 

                 ب                      ري  تتمكن من احلدب من الفقر بصورة ّعالة.                                               على الصعيد الق ري جدون أعمادا للتنمية الزراعية 
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                           ب                                                         ب           وتعته اددارة أن التقيي  يوّبر األدلّّة والتهيرات للمنظمّّة لضّّّّّّّّّّّّّّمّّان تركيز أقوى على خ تهّّا لل ّّدب من الفقر    - 4
 ب             كبل وسّّيلة قوية  شّّ    قد ت           خ تها هذه                                                   بر امى عمل املنظمة. و  هذا الصّّدد  تعي املنظمة أن    ا    ودجمه   ا                 والتأكد من تعزيزه

يع املسّّتوى م      نب ي                                     لتوطيد وتوسّّيع الشّّراكات االسّّ اتيجية. وي ع ااراطها املسّّتمر والّر         ع وكاالت               ب      ب                                 للمنظمة أن تعمبق وتوسّّب
                                                                                                            األم  املت دة مثل اليو سّّّّّ.  ومنظمة العمل الدولية  والصّّّّّندوق الدون للتنمية الزراعية واملنظمة الدولية للهجرة   جمان 

         سّّّّّّّّّّّّّّيع   اق   و  ت           وأن توالّّّّّّّّّّّّّّل        ادمنائي       ب                                                                احلدب من الفقر   الري. ليشّّّّّّّّّّّّّّمل بر امى األغذية العاملي وبر امى األم  املت دة
        لب ثية.  وا                                                             مع اجملتمع املدين ومنظمات املنتج   والق اع اخلا  واملؤسسات األكادميية                      الشراكات االس اتيجية

 
                                                                                                   وسعيا  لت قيق  تائى هامة على الصعيد الق ري  سيكون من الضروري الدّع باجتاه تعميق وتعزيز تعاون املنظمة   - 5

               سّّّتفادة من اخلهة   اال   ق                                                                       والصّّّندوق الدون للتنمية الزراعية وغةها من املؤسّّّسّّّات املالية الدولية  عن طري                 مع البنك الدون 
رة   مركز االسّّّّتثمار التابع للمنظمة والبناء عليها  ودمى هذا املركز على كو أكه   عمل اله امى االسّّّّ اتيجي    3                                                                                                        املتّو

    قر                                                       ب       ّر  هامة لت سّّّ  ادقرار بالروابط األسّّّاسّّّية القائمة ب  احلدب من الف                                      ب والهامى االسّّّ اتيجية األخرى. كذلك  تتوّبر
ق البيئة العاملي ٍ                        واملوارد ال بيعية وت ةب املناخ من خالن االسّّّّتفادة من تلياٍت مثل مّر                  ر للمناخ. إلّّّّاّة               والصّّّّندوق األخضّّّّ   ة                     ب                              

     ب موحبد         د إىل سّّّّرد                             د على املسّّّّتويات كاّة  باالسّّّّتنا                                    أكثر تكيفا  واسّّّّتهداّا  لتعبئة املوار      جهود     بذن            ب          إىل ذلك  تروبا املنظمة ل
                             بشأن أهداا التنمية املستدامة.

 
                               بأمهية خالّّّّّّّة  كما أن الفريق املع     4                                                        ب           و ظرا  إىل القيود على املوارد   ميزا ية اله امى العادي  تتبسّّّّّّّ  التولّّّّّّّية   - 6

       . وهذا  3                         وتوسّّّي  لله امى االسّّّ اتيجي                                              بدأ العمل بشّّّكل وثيق على ولّّّع اسّّّ اتيجية تسّّّويق   3                   باله امى االسّّّ اتيجي 
ع مسّّّّتوى الوعي لدى الشّّّّركاء   املوارد وعلى   اق املنظمة ردب ذاهتا بشّّّّأن الدور احلاسّّّّ                                                                              ب                       سّّّّوا يسّّّّاعد الفريق   ّر

         ب   رسّّّّّّّّائل موحبدة      ولّّّّّّّّع                                                  حتقيق أهداا املنظمة. وتشّّّّّّّّمل اخل وات اجلارية حاليا     3                             الذي يؤديه اله امى االسّّّّّّّّ اتيجي 
ة أدوات الدعوة حل  تد       ووحدات                                                                       شّّّّّّّّّّّّّّد املوارد للجهات الفاعلة امليدا ية  و يادة قدرات الفريق على دع  عملية                           ريبية لتّو

                          شّّّّّّّعبة التعاون   ما ب                               خصّّّّّّّال   احلمالت التسّّّّّّّويقية  موجود  مت     مدير         يقدمها                         حشّّّّّّّد املوارد من خالن خدمات
  . 3                  لله امى االس اتيجي         الكامل       الدع    ة    وتّو                           بلدان اجلنوب وحشد املوارد

 
                                                                   ب                     ومن أجل حتسّّّّّّّّّ  ال كيز على كو ّعان و يادة حج  وأثر عمل املنظمة   جمان احلدب من الفقر على الصّّّّّّّّّعيد   - 7

                                                                                                ب   الق ري  سيكون من الضروري أن تبذن املنظمة جهودا  متسقة. وسوا  مع هذا النهى ب  ال كيز االس اتيجي احسبن  
                                                                                املوارد على املسّّّّّّّّتوى الوط  وادقليمي والعاملي  على أن ي اّق باالتصّّّّّّّّاالت وتنمية القدرات.                         وإقامة الشّّّّّّّّراكات وتعبئة

                                                                                                              و ظرا  إىل ال ابع الالمركزي لعملية اختاذ القرارات املتصّّّّّّلة بتعبئة املوارد بالنسّّّّّّبة إىل معظ  الشّّّّّّركاء  من األمهية  كان أن 
            تفاعله     3              ب                               يسّّّّّّّية مهيئ  وحلفبزين حلمل راية اله امى االسّّّّّّّ اتيجي                                             يكون ممثلو املنظمة وغةه  من اجلهات الفاعلة الرئ

               بتوجيه من  ائ                    هذه اجلهود ادمجالية        قيادة        مسؤولية    3                                                       مع اجلهات املاكة. وسوا يتوىل ّريق إدارة اله امى االس اتيجي 
رق اله         تصّّّّّّّّّّّاالت                           امى االسّّّّّّّّّّّ اتيجية األخرى  واال                                                                         املدير العام للهامى  وبدع  من اددارة ادقليمية وادقليمية الفرعية  ّو

                                               ب                                                         واملوارد البشّّّّّّّرية  ومكت  دع  الالمركزية. وسّّّّّّّوا يت لب  ذلك أيضّّّّّّّا  دع   ائ  املدير العام للموارد ال بيعية من أجل 
ى مكيفة لل دب من الفقر من خالن جمموعة واسّّّّّّّّّّّعة من  ةة  ولّّّّّّّّّّّمان أن تولّّّّّّّّّّّع  و                                                 و            ب                                االسّّّّّّّّّّّتفادة من اخلهات الفنية الّو

               لفنية للمنظمة.         الشبكات ا
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                                                          اسّّّّّّتهداا وتركيز عملها   جمان احلد من الفقر  وطرخ التدخالت على                                  أخةا   تت لع إدارة املنظمة إىل حتسّّّّّّ    - 2
                                                                                                  مسّّّّّّّّّّّّّّتوى أكثر اسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجية    البالد  مع تعزيز ادقرار بالدور احفز ادام الذي ميكن أن تؤديه املنظمة   مسّّّّّّّّّّّّّّاعدة 

    اله      امة                                                   ب                    حتقيق التزاماهتا املتصّّّّّّّّّّّلة بأهداا التنمية املسّّّّّّّّّّّتدامة    للب ّه  كامل للروابط اد                        احلكومات على العمل باجتاه 
ة                                           تقوم ب  أهداا التنمية املسّّّّّّتدامة  والضّّّّّّرورة امل     بيل                                                  للتفاعل ب   تل. الو ارات   احلكومة   ا   ذلك على سّّّّّّ    ب اسّّّّّّب

                                 املثان ولي س احلصر و ارات الزراعة.
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                                        للمنظمة: مصفوفة الحد  من الفقر في الريف   3                                      رد  اإلدارة على تقييم الهدف االستراتيجي 
               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

   :  1        التوصية 
                     ينب ي للمنظمّة أن تشّّّّّّّّّّّّّة 
                       إىل عدد حلدود من البلدان 

                 تكون ّيهّّّّّّّا الظروا     اله 
                        مالئمة لت قيق  تائى هامة 
                 مّّن خّّالن اعّّتّّمّّّّّّّاد  ّّى 
                       ب متعدد الق اعات إ اء احلدب 
                      من الفقر دثبّّّّّات ّعّّّّّاليّّّّّة 

           هذا النهى.

  و           قوبل  جزئيا  
                        خالن السّّّّّّّّّّّّّنة املالّّّّّّّّّّّّّية  أطلق  
                          ب   الهامى االسّّّّ اتيجية اخلمسّّّّة كلبها 
ّّّّّات  ّّّّّ  أولوي ّّّّّة مكثفّّّّّة ل تي                           عملي
                          بر ّّّامى العمّّّل من جهّّّة   عّّّدد 

                   البلّّّّّّّدان لل كيز على          حلّّّّّّّدود من
                          حتقيق  تّّّّّّّائى مل ولّّّّّّّة  وتعميق 
                        مّّّّبّّّّّّّادرات الّّّّه ّّّّّّّامّّّّى املّّّّتّّّّعّّّّّّّددة 
                            الق اعات واالسّّّّّ اتيجية من جهة 
                            أخرى. غة أن املنظمّّّة تتفق على 
                          لّّّّّّّّّّّّّّّرورة تّّركّّيّّز الّّنّّهّّى املّّتّّعّّّّّّّددة 
                 ب            الق ّّاعّّات إ اء احلّّدب من الفقر   
                          عّّّّدد حلّّّّدود من البلّّّّدان  وهّّّّذه 
                                العملية جارية حاليا . ويشّّّّّّمل هذا 

  ا                          كيز البلّّّّّّّدان اله تتوّر ّيهّّّّّّّ    ال  

                                  ادشّّّارة إىل عدد حلدود من البلدان اله   ( 1 - 1 )
                                         تكون ّيهّّا الظروا مالئمّّة لت قيق  تّّائى هّّامّّة 

ة                                           من خالن اعتمّّاد  ى متعّّدد الق ّّاعّّات  وتّو
ّّّّّّّدع                                       ّرق الهامى االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجيّّّّّّّة املختلفّّّّّّّة ال

   كز                     لوية للبلدان اله ت                       املسّّّّّّّّّّتهدا  مع إيالء األو 
                                            ّيهّّا املبّّادرة ادقليميّّة وبلّّدان أخرى أجرت ّيهّّا 

                             املنظمة قدرا  كبةا  من العمل.
 
                             اسّّّّّّّّتكشّّّّّّّّاا مبادرات جديدة متعددة   ( 2 - 1 )

                                   الق اعات ومشّّّّّّّّّّّّ كة ب  االسّّّّّّّّّّّّ اتيجيات على 
                                            الصّّّّّّّعيد الق ري  وتعميق املبادرات القائمة  مثل 
                                             احلماية االجتماعية املراعية للت ذية والقضّّّّّّاء على 

        اله ّّّّّّّامى    - 1                        اجلوع )اله ّّّّّّّامى االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجي 
                              (  واحلماية االجتماعية املسّّّّتجيبة  3          االسّّّّ اتيجي 
        اله امى    - 3                  اله امى االسّّّّّّّّ اتيجي          للصّّّّّّّّدمات )

                   ّّّّّريّّّّق إدارة الّّّّه ّّّّّّّامّّّى 
       مع ّرق    3          االسّّ اتيجي 

                      إدارة برامى اسّّّّّّّ اتيجية 
            قّّّّّّّادة الّّّهامّّّى        أخّّّرى و 

                    االس اتيجية ادقليمية
 
 
 
 

                   ّّّّّريّّّّق إدارة الّّّّه ّّّّّّّامّّّى 
       مع ّرق    3          االسّّ اتيجي 

                      إدارة برامى اسّّّّّّّ اتيجية 
            قّّّّّّّادة الّّّهامّّّى        أخّّّرى و 

                    االس اتيجية ادقليمية
 
 

     2117      اية 
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

                              الظروا املؤاتيّّّّّّّة لت قيق النتّّّّّّّائى 
                           على   اق واسّّّّّع  إمنا ال    أن 
                             حيون هّّذا دون االهتمّّام بّّالبلّّدان 

   ي                                 اله تعاين ا تشارا  كبةا  للفقر ح
د  ّرقّّّّّّا                   و         ميكن للمنظمّّّّّّة أن حتّّّّّّو
                           شّّّّّّّّّرر االسّّّّّّّّّتثمار على ّ ة  منية 
                            أطون. وسوا تستند املنظمة على 

                ة املتّّاحّّة   ّّا               الفر  الرئيسّّّّّّّّّّّّّّيّّ
                                  ذلك الفر  اله ألقى ّريق التقيي

             الضوء عليها.

                             (  وادجرة )اله امى االسّّّّّ اتيجي  5          االسّّّّّ اتيجي 
                 (  وسّّّّّّلسّّّّّّلة القيمة  5                  اله امى االسّّّّّّ اتيجي    - 3

                                         الشّّّّّّمولية ا  ظ  األغذية )اله امى االسّّّّّّ اتيجي 
                (  والعمّّّل الالئق  4                  اله ّّّامى االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجي    - 3

                                    وسّّّّّّّّّّّّّّبّّّل العيش احسّّّّّّّّّّّّّّنّّّة   الزراعّّّة )اله ّّّامى 
   (. 2                  اله امى االس اتيجي    - 3    يجي       االس ات

 

 

  : 2        التوصية 
                      ينب ي للمنظمة أن تضّّّّّّّّمن 
                   إجّّّراء حتّّّلّّّيّّّّّّّل لّّّلّّّفّّّقّّّر   
               و  ب         البلدان حي  تونفبذ الهامى 

                 وبّّّّّّّاالسّّّّّّّّّّّّّّتنّّّّّّّاد إىل هّّّّّّّذا 

  و   قوبل 

ر إدراا أهّّّّّّّداا الّّّّتّّّّنّّّّمّّّّيّّّّّّّة  ّّّّب    ب                      يّّّّّو
تدامة   اخل ة املتوسّّّّّّّّّّّّّّ ة                          املسّّّّّّّّّّّّّّ
                         األجّّّل للمنظمّّّة ّرلّّّّّّّّّّّّّّّّة  لتّّّأطة 
                       ومواءمّّّّّة مسّّّّّّّّّّّّّّّّّّامهّّّّّات اله ّّّّّامى 
                  االسّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اتّّّّّيّّّّّجّّّّّي مّّّّّع اخلّّّّّ ّّّّّط 

                                 سّّّّّّّّّّوا تقوم إدارة التنمية االقتصّّّّّّّّّّادية   ( 1 - 2 )
                                            واالجتمّّّّاعيّّّّة  بّّّّالتعّّّّاون مع إدارة املنّّّّاخ والتنوع 
ّّّّّّامى  ريق إدارة اله  ّّّّّّاه ّو                                            البيولوجي واألرض واملي

رق إدارة الهامى االسّّّّّ اتيجية  3          االسّّّّّ اتيجي                                   ّو
                                   قّّادة الهامى االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجيّّة ادقليميّّة        األخرى و 

                                         بتكيي. منهجية حتليلية مالئمة لت ديد األسباب 

                   املّّدير العّّام املسّّّّّّّّّّّّّّّاعّّد 
ّّّّّّّّّة  ّّّّّّّّّمّّّّّّّّّي ّّّّّّّّّن ّّّّّّّّّت               ددارة ال
ّّّّّّّّّّّّّّّتصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاديّّّّّّّّّّّّّّّة            االق
                  واالجتمّّّّّّاعيّّّّّّة  املّّّّّّدير 
                   العّام املسّّّّّّّّّّّّّّاعّد ددارة 

  ي                    اخ والتنوع البيولوج   املنّّ

  ال     2112          منتص. عام
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

ى مراعيّّة            و     و         الت ليّّل  تّّودرا  و
                  لّّّّلّّّّفّّّّقّّّّراء تّّّّنّّّّ ّّّّوي عّّّّلّّّّى 
                     ظريات ت ية   تصّّّّّّّّّّّّّمي  

                         الهامى واملشاريع الق رية.

                            واالسّّّّّّّّّ اتيجيات الق رية على كو 
                             أول  وأكه. ويشكل أيضا  وسيلة 
ّّّّّّهامّّّّّّى                         هّّّّّّّامّّّّّّّة دبّّّّّّرا  تّّّّّّّأثّّّّّّة ال
ّّّّّامى  ّّّّّة األخرى وبر                           االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجي

            ألوسّّّّّّّّّّّّّّع   ّّّّّّاقّّّّّّا   ا       التق       العمّّّّّّل 
               ب           للمنظمّّّّّّّة على احلّّّّّّّدب من الفقر. 

                        شّّّّّّّّّّّّّّار إليه التقرير عن حق   أ     وكما 
                           يت لّ  هّذا األمر حتليال  لّّّّّّّّّّّّّّرحيا  
                        للفقر   لّّّّّّّّّّّّّّيّّّّّاغّّّّّة أطر الهجمّّّّّة 
                          الّّقّّ ّّريّّّّّّّة  والّّهامّّى واملشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاريّّع 
                                  ب الق رية  و ظرية ت ية والّّّ ة تب ب 

                            كي. سيؤدي بر امى عمل املنظمة 
      ب                      إىل احلّّّدب من الفقر   الري.   ّّّا 

                  ذلّّّّّّّك   جمّّّّّّّاالت احلمّّّّّّّايّّّّّّّة     
                             االجتماعية  واحلصّّّّّون على املوارد 

   2 و   1                                        الرئيسّّّّّّّية للفقر والعوائق أمام حتقيق اددّ  
                               ب        من أهداا التنمية املسّّّّّّّّّّّّّّتدامة  وتركبز بصّّّّّّّّّّّّّّورة 
                                        خالّّّّّّّّة على حتديد الروابط ب  اجلوع  والفقر   
                                             الري.  واسّّّّّّّّّتدامة األغذية والزراعة  والقدرة على 

           ت  وادجرة                             الصّّّّّّّّّّّّّمود   وجه التهديدات واأل ما
                    ب                   وت ة املناخ. وسّّّّّّوا يت ب ال كيز بصّّّّّّورة خالّّّّّّة 
                                        على الصّّّّّّّّّّّّّّلة ب  ت ة املناخ والفقر   ا   ذلك 
                                             العنالر املتصلة بالوقاية  والتكي. والتخفي. من 
                                     اآلثار. وقد يشّّّّّّّّّّّّّمل ذلك الروابط اخلالّّّّّّّّّّّّّة ب  
                                            احلماية االجتماعية  وادجرة والقدرة على الصمود 

                   لة الشّّّّّّّباب. ومن شّّّّّّّأن          ب             وجه ت ةب املناخ وعما
                                           منهجية التنمية أن تؤدي إىل ولع أدوات لت ليل 
                                       السّّّّّّياسّّّّّّات والدع  ملسّّّّّّاعدة البلدان   معاجلة 
                                          األسباب الرئيسية للفقر   الري. واجلوع وحتس 

            استهداّها. 
 

                   واألرض وامليّّّّّّّاه وّريق 
ّّّّّّّّّّّّّامّّّّّّّّّّّّّى  ّّّّّّّّّّّّّه                إدارة ال

       مع ّرق    3          االسّّ اتيجي 
             إدارة الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّى 
                 االسّّّّّّّّّّّّّ اتيجية األخرى 

       الّّّّّّّّّّّّّهامّّّّّّّّّّّّّى       وقّّّّّّّّّّّّّادة 
                    االس اتيجية ادقليمية
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

                           وعمالة الشّّّّباب ومقالّّّّد أهداا 
                            التنمية املسّّّّّّّّّّّّّّتدامة املتصّّّّّّّّّّّّّّلة  ا. 
                     وسّّّّّّّّّّّّّّوا تعمّّّّّّّل املنظمّّّّّّّة على 
                              الصعيدين ادقليمي والق ري لدع  
                             البلدان األعضاء   حتديد وتولي  

              من حيّّّّ  الّّّّدع              االحتيّّّّاجّّّّات
ّّّّّالهامى  ّّّّّة ب                            والروابط ذات الصّّّّّّّّّّّّّّل

                       اتيجية للمنظمة    سّّّّّّياق      االسّّّّّّ  
                        الّّعّّمّّّّّّّل عّّلّّى أهّّّّّّّداا الّّتّّنّّمّّيّّّّّّّة 
                      ب         املستدامة. وهذا سوا يوّبر املنصة  
ّّّّّدان  ّّّّّة   البل ّّّّّاء الوعي وامللكي                               لبن
                                 واألقالي  والهامى االسّّّ اتيجية إ اء 
            ب                الروابط بّّّّّّاحلّّّّّّدب من الفقر وأمهيّّّّّّة 
                             إجراء حتليل للفقر   لّّّّّّّّياغة أطر 
                               الهجمة الق رية واملشّّّّّّّّّّّّاريع والهامى 

  .       الوطنية

  ر                                    تقدمي املشّورة للبلدان لتدرا حتليل الفق  ( 2 - 2 )
                                     عمليّّّات ولّّّّّّّّّّّّّّع إطّّّار الهجمّّّة الق ري  و  
                                        لّّّّّّّّياغة الهامى واملشّّّّّّّّاريع باالسّّّّّّّّتناد إىل النهى 
                                            الت ليلي ددارة التنمية االقتصّّّّّّّّّّّّادية واالجتماعية 

                                             وإدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألرض واملياه.

                   ّّّّّريّّّّق إدارة الّّّّه ّّّّّّّامّّّى 
         شّّّّعبة  3          االسّّّّ اتيجي 

                       التعاون   ما ب  بلدان
                   اجلنوب وحشّّّّّّد املوارد  
                    وشّّّّعبة مركز االسّّّّتثمار 

  ة      اتيجي           ومكت  االسّّّّّّّّّّّّ  
                       والتخ يط وإدارة املوارد 
                 مّّّّّع إدارة الّّّّّتّّّّّنّّّّّمّّّّّيّّّّّّّة 
                     االقتصادية واالجتماعية 

ّّّّّ  املّّّّّدير العّّّّّام   و                   مكت
           دارة املناخ         املسّّّّّّّّّّّّّّاعد د

                  والّّّّتّّّّنّّّّوع الّّّّبّّّّيّّّّولّّّّوجّّّّي 
             واألرض واملياه

 

  ال     2112          منتص. عام

                       مجيع الهامى االسّّّّّ اتيجية          سّّّّّوا تنظر  ( 3 - 2 )
                                         بصّّّّّّّّّورة منهجية   أبعاد الفقر  والالمسّّّّّّّّّاواة   

       الّّّّّّّّّّّّّّّهامّّّّّّّّّّّّّّّى       قّّّّّّّّّّّّّّّادة
      قّّّادة              االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجيّّّة  و 

  ال     2112 -    2112
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

                                            الدخل  والتمك   واملساواة ب  الرجان والنساء  
                                         والعمل الالئق  واحلماية االجتماعية واسّّّّّّّّّتهداا 
                                         الفقر   أطر الهجمّّة الق ريّّة  ولّّّّّّّّّّّّّّيّّاغّّة الهامى 

                       واملشاريع ح  ين بق ذلك.

                  الهامى االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجيّّّة 
  ر           ّّائّّ  املّّدي  و           ادقليميّّة

                     العّّّّّّّام )املنّّّّّّّاخ واملوارد 
        بّّّّّّّدع  من           ال بيعيّّّّّّّة( 

                        إدارة التنمية االقتصّّادية 
     مكتّّّّ    و            واالجتمّّّّاعيّّّّة 

                   املّّدير العّّام املسّّّّّّّّّّّّّّّاعّّد 
                   دارة املّّنّّّّّّّاخ والّّتّّنّّوع  د

                الّّّّّبّّّّّيّّّّّولّّّّّوجّّّّّي واألرض 
ّّّّّّريّّّّّّق إدارة         واملّّّّّّيّّّّّّّاه             ّو

        الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّى 
  . 3          االس اتيجي

 

                           سّّّّوا تسّّّّتعرض املنظمة جدوى طل    ( 4 - 2 )
                                          تقييمّّات للفقر كجزء من اخل ور التوجيهيّّة اله 

                  ّّّّّّّائّّّّّّّ  املّّّّّّّدير العّّّّّّّام 
               مع ّريق إدارة   (     لهامى  )ا

   3                  اله امى االسّّ اتيجي 

  ال     2117          اية عام
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

                                         ولّّّّّّّّّّّّّّعتهّّّا املنظمّّّة لةدارة البيئيّّّة واالجتمّّّاعيّّّة  
                 للهامى واملشاريع.

ّّّّّّّّرامّّّّّّّّى  ّّّّّّّّرق إدارة ب                  ّو
               اس اتيجية أخرى

              ينب ي للمنظمة    : 3        التوصية 
                      أن تضّّّّّّّّّّّّّّع بر ّّّاجمّّّا  لتنميّّّة 
                     قّّّّدرات املكّّّّاتّّّّ  الق ريّّّّة 
                   حون املوالّّّّّّّّّّّّّيع املتصّّّّّّّّّّّّّلة 

   3                   باله امى االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجي 
               يسّّّّّّّّّّّّّّّّتّّّنّّّّّّّد عّّّلّّّى حتّّّلّّّيّّّّّّّل 

           لالحتياجات       مسّّّّّّّّّّّّّّتهدا 
                      من حي  املهارات  وحتديد 
                       السبل بولوخ ورلد كيفية 
             تّّّّّّّّ ّّّّّّّّبّّّّّّّّيّّّّّّّّق املّّّّّّّّولّّّّّّّّفّّّّّّّّ  
                   املسّّّّّّّّّّّّّّتهّّّدّ   مثّّّل ممثلي 
                      املنظمّّّّّّّة ومّّّّّّّدراء الهامى  
                    دذه القدرات   تصّّّّّّّّّّّّمي  

                    الهامى وحشد املوارد.

  و   قوبل 

                              سّّوا تعز  املنظمة شّّبكاهتا الفنية 
                            وبر ّّامى ممثلي املنظمّّة والشّّّّّّّّّّّّّّبكّّة 
                           احليّّة واآلليّّات ذات الصّّّّّّّّّّّّّّلّّة  ّّا 

ّّنّّّّّّّا ّّب ّّثّّ ّّرات     ل ّّقّّّّّّّدرات حّّون ال                       ء ال
                    املعارا واملهارات          األسّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّية

                       امليّّّدا يّّّة بشّّّّّّّّّّّّّّّّأن جمّّّاالت عمّّّل 
       . وسّّّّّّوا  3                  اله امى االسّّّّّّ اتيجي 

   ب                        تقوبي املنظمّّّّّّة بر ّّّّّّاجمهّّّّّّا لتنميّّّّّّة 
                             القّّّدرات من أجّّّل تعزيز املهّّّارات 
                     ب الفنيّّّّّة  و ّّّّّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّة   مّّّّّا  الب 
                          اسّّّّّّّّّّّّّتهداا الفقر واملسّّّّّّّّّّّّّاواة ب  

                         والصّّّّّّّلة ب  ت ة املناخ     اجلنسّّّّّّّ 
                   فّّّّقّّّّر  وجمّّّّّّّاالت أخّّّّرى مّّّّن    والّّّّ

           املولف  من          الحتيّّّّاجّّّّات            إجراء تقيي    ( 1 - 3 )
                                    حيّّّ  املهّّّارات )  املقر الرئيسّّّّّّّّّّّّّّي واملكّّّاتّّّ  
                                 ب           امليدا ية( حون القضّّّّّايا املتصّّّّّلة باحلدب من الفقر  
             ب                             ا   ذلك املكوب ات الرئيسّّّّّّّّّّّّّّية    ظرية الت ية 
                                         للمنظمة )احلصّّّّّّّّّّّّّّون على املوارداالعمالةااحلماية 
                                     االجتمّّاعيّّةااسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجيّّات متعّّددة الق ّّاعّّات 

     ب           لل دب من الفقر(.
 
 
  ن  م           االحتياجات                  باالسّّّّّّّّّّّّّّتناد إىل تقيي    ( 2 - 3 )

                                          حيّّّ  املهّّّارات والبنّّّاء على املبّّّادرات القّّّائمّّّة  
                                            ب وولع بر امى لبناء القدرات  وتعزيز إىل أبعد حدب 
                                     ممكن منصّّّّّّّات تبادن املعلومات مثل الشّّّّّّّبكات 
                                             الفنية للمنظمة  وبر امى ممثلية املنظمة والشّّّّّّّّّّّّبكة 

                   ّّّّّريّّّّق إدارة الّّّّه ّّّّّّّامّّّى 
   مّع    3          االسّّّّّّّّّّّّّّّ اتّيّجّي 

                    مكت  املوارد البشّّّّّّّّّّّّرية 
          الالمركزية          ومكت  دع  

 
 
 
 
 
 

ّّّّه ّّّّّّّامّّّّى  ّّّّق إدارة ال                    ّّّّّري
      ومكت     3          االسّّّ اتيجي 

                  املّّوارد الّّبشّّّّّّّّّّّّّّّريّّّّّّّة مّّع 
             الالمركزيّّة         مكتّّ  دع  

ّّّّّّّّّرق إدارة بّّّّّّّّّرامّّّّّّّّّى                   ّو

     2117          اية عام
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

     2112          منتص. عام
 
 
 
 
 

  ال
 
 
 
 
 
 
 
  

 

     ع 
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

                          الث رات املع ا  ّّّّا   املكّّّّاتّّّّ  
                           امليّّّّّدا يّّّّّة مثّّّّّل العمّّّّّل الالئق   
                         الري. واحلمّّّّّّّايّّّّّّّة االجتمّّّّّّّاعيّّّّّّّة. 
                          وسّّّّّّّوا ي اّق ذلك ثهود مكثفة 
                         على لّّّّّّّّّعيد االتصّّّّّّّّّاالت للتوعية 
                                     إ اء الرسائل الرئيسية وبناء االلتزام.

 

                                           احلية  لضّّّمان  شّّّر أوسّّّع وإلهار الروابط وبناء 
                                   امللكية   مجيع اجملاالت الفنية للمنظمة.

 
 
 
 
                               ولع وتنفيذ خ ة اتصاالت بشأن دور   ( 3 - 3 )

                ب                         املنظمة   جمان احلدب من الفقر   الري. واجلوع  
                                          مع ال كيز بصورة خالة على العمل على الصعيد 
                ب                          الق رياأمثلة تب ب حاالت  اج ة واستخدام تلية 

       سّّّّّتدامة  مل                                    التنسّّّّّيق العاملية بشّّّّّأن أهداا التنمية ا
                                    لنشّّّّّّّّّّّّّّر املعلومّّات إىل جّّا ّّ  البوابّّة اخلّّالّّّّّّّّّّّّّّّة 
                                       بالسّّّّّّّّياسّّّّّّّّة  وقنوات االتصّّّّّّّّان الداخلي وتليات 
ّّّّّّات املنظمّّّّّّة  ّّّّّّاسّّّّّّّّّّّّّّتهّّّّّّداا ممثلي                                التوالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل ب

          امليدا ية.        واملكات 

                اسّّّّّّّّّّّّّّ اتّيّجّيّّّّّّّة أخّرى  
                  ّّّّّّائّّّّّّ  املّّّّّّدير العّّّّّّام   و 

                         )املناخ واملوارد ال بيعية(

                         وإدارة التنمية االقتصادية 
           واالجتماعية

 
                   ّّّّّريّّّّق إدارة الّّّّه ّّّّّّّامّّّى 

      ومكت     3          االس اتيجي 
                 االتصّّّّاالت مع مكت 

      و ّّّائّّّ             الالمركزيّّّة    دع  
       )املنّّّّّّّاخ             املّّّّّّّدير العّّّّّّّام 

      إدارة   و   (               ملوارد ال بيعيّّة  وا
ّّّّة االقتصّّّّّّّّّّّّّّّّّاديّّّّة                    التنمي

           واالجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 

  7   211    عام       اية
 

 
 
 
 
 
 
  ال
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

  : 4        التوصية 
                     ينب ي للمنظمّة أن تضّّّّّّّّّّّّّّع 

  ة              ب        اسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجية مكيبفة لتعبئ
                         املوارد تشمل أبعاد املستوى 
                         العاملي  وادقليمي والق ري 
                     وتب ّ    إمكّا يّة حتّديّد 
                 مسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّارات التمويّّّّّّّل   
                   املؤسّّّّّّّّّسّّّّّّّّّات املاكة تكون 
                  أكثر لّّّّّّّّّّّّّّلّّّّّّة بّّّّّّاله ّّّّّّامى 

  . 3          االس اتيجي 

  و   قوبل 

                           تعمّّل املنظمّّة حّّاليّّا  على ولّّّّّّّّّّّّّّع 
       ىل حتديد  إ                        خ ة لتعبئة املوارد تستند 

   "(  .      التولي                    أول  الق اخ القيمة )"
                           ب اله تأيت  ا املنظمة ملسّّّّّّّّّّّّّّألة احلدب 
                        من الفقر؛ وهذا سّّّّّّّّّّّوا يشّّّّّّّّّّّمل 
ّّّّّّدابة على املسّّّّّّّّّّّّّّتوى العّّّّّّاملي                            ت
                         وادقّّلّّيّّمّّي والّّقّّ ّّري. و  هّّّّّّّذا 
                          الصّّّّّّّدد  سّّّّّّّتضّّّّّّّع املنظمة خري ة  
                              للشّّّّّّّّّّّّّّركاء   املوارد   إطار تنفيذ 
              ب           جّّّّّدون أعمّّّّّان احلّّّّّدب من الفقر  

              م ابقات حلتملة            ولّّّّّّّّّّّّّّمان حتديد 
                       قّّّّّدر ادمكّّّّّان   ّّّّّا   ذلّّّّّك   
                          مسّّّّّّّّّّّّّّارات التمويل اجلديدة لدى 
                            املؤسّّسّّات املاكة  واالسّّتفادة من 

ق البيئّّّّة العّّّّامليّّّّ    ة                            تليّّّّات مثّّّّل مّر

      امى                               ولّّّّّّّع خ ة عمل لتعبئة املوارد لله   ( 1 - 4 )
                             مع ال كيز بصّّّّّورة خالّّّّّة على  3          االسّّّّّ اتيجي 

ٍ       جماالت اله امى غة املموبلة على كو كاٍا  مثل                      ب            
                                          عمالة الشّّّّّّّّّّباب واحلماية االجتماعية. وينب ي أن 
                                        تنظر اخل ّّّة   إمكّّّا يّّّة دع  املكّّّاتّّّ  امليّّّدا يّّّة 
ه إىل جهّّات مّّاكّّة حلتملّّة   إطّّار           ب                            لّّدى التوجّّب

               عتبّّّّّار الواجّّّّّ                             اجلهود لتعبئّّّّّة املوارد  وإيالء اال
                                        ملسارات التمويل اجلديدة لدى اجلهات املاكة. 

 
 
ة التوجيهات   لّّّّّّّّّّياغة مشّّّّّّّّّّاريع   ( 2 - 4 )                               تّو

ق البيئة                                          متصّّّّّّلة بالصّّّّّّندوق األخضّّّّّّر للمناخامّر
                          ب          للنظر لّّّّّّّّّّّّراحة    إمكا ية احلدب من الفقر    ة      العاملي

                                        الري.   ا   ذلك االسّّتهداا  والسّّياسّّات 
          الق اعات.                        واأل ش ة  والنهى املتعددة 

 

                      شعبة التعاون   ما ب 
                 بلدان اجلنوب وحشّّّّّّّّّّد 
ّّّّّّّّريّّّّّّّّق إدارة                     املّّّّّّّّوارد ّو

   3                  اله امى االسّّ اتيجي 
            قّّّّّّّّادة الّّّّّّّّهامّّّّّّّّى    مّّّّّّّّع 

                    االس اتيجية ادقليمية
 
 
 
 
 

                 مكتّّّّّّّ  املّّّّّّّدير العّّّّّّّام 
           دارة املناخ         املسّّّّّّّّّّّّّّاعد د

                  والّّّّتّّّّنّّّّوع الّّّّبّّّّيّّّّولّّّّوجّّّّي 
  ة     وشّّّّّّّّّّعب              واألرض واملياه

                 مركز االسّّّّّّّّّّّّّّتثمّّّّّار مع 
                   ّّّّّريّّّّق إدارة الّّّّه ّّّّّّّامّّّى 

     2117          منتص. عام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2117          اية عام

  ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ال
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

                          والصّّّّّّّّندوق األخضّّّّّّّّر للمناخ اله 
                          ميكنها أن تدمى على كو أّضّّّّّّّّّّّل 

     اخ.    املن                    الصلة ب  الفقر وت ة
 

رق  3          االسّّّّّّّّّ اتيجي           ّو
                      إدارة برامى اسّّّّّّّ اتيجية 

            قّّّّّّّادة الّّّهامّّّى        أخّّّرى و 
                    االس اتيجية ادقليمية

 

  : 5        التوصية 
                    ب  ينب ي للمنظمّّّّّّّة أن تعمبق 
                تّّّعّّّّّّّاو ّّّّّّّا مّّّع شّّّّّّّّّّّّّّّّركّّّّّّّاء 

  ى                      اسّّّّّّ اتيجي  لت قيق  تائ
                    ملموسّّّّّّّّّّّة هامة   أهداا 

ّّّمّّّيّّّّّّّة  ّّّن ّّّت          املسّّّّّّّّّّّّّّّّتّّّّّّّدامّّّّّّّة         ال
       الصلة.    ذات

 
 
 
 

  و   قوبل 

                          تنخرر املنظمة   شّّّّّّّّّّّراكات عدة 
                         مع وكّّّّّاالت األم  املت ّّّّّدة على 
                               الصّّّعيد العاملي وادقليمي والق ري 
                               إطار اجملاالت املتصّّّّلة باله امى 

             . وسّّّّّوا توالّّّّّل  3          االسّّّّّ اتيجي 
يعة ا     توى   ملسّّّّّ                         املنظمة مشّّّّّاركتها الّر

                            مع وكاالت األم  املت دة وشّّّّّركاء 
                          و   اسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجي  تخرين لتعزيز النوهى 
    ب          ب              املكمبلّّة خل ّّة احلّّدب من الفقر على 
                          أّضّّّل كو  و الّّّة على الصّّّعيد 

                                     تعزيز اجلهود القائمة لصياغة أطر الهجمة   ( 1 - 5 )
                                        الق ريّّة وتعبئّّة املوارد ذات الصّّّّّّّّّّّّّّلّّة  وتوسّّّّّّّّّّّّّّيع 
                                        املشّّّّاركة االسّّّّ اتيجية لتشّّّّمل و ارات أخرى غة 
                                              و ارات الزراعّّة )مثّّل و ارات التنميّّة االجتمّّاعيّّة  

      لرجان    ا                                     والتنمية الريفية  والعمل  واملسّّّّّّّّّّّّّّاواة ب 
                                       والنسّّّّّّّّّّّّّّاء والتخ يط(  والشّّّّّّّّّّّّّّركاء )مثل منظمة 
                                           العمل الدولية  واليو سّّّّّّّّّّّ.  وهيئة األم  املت دة 
                                             للمرأة  وو ارة التنميّّّّّة الّّّّّدوليّّّّّة  وبر ّّّّّامى األم  
                                      املت ّّّدة ادمنّّّائي  والصّّّّّّّّّّّّّّنّّّدوق الّّّدون للتنميّّّة 
                                            ب الزراعيّّة  وبر ّّامى األغّّذيّّة العّّاملي( املعني  بّّاحلّّدب 

                  من الفقر   الري.؛

                  املكّّّّّاتّّّّّ  الق ريّّّّّة مع 
            قّّّّّّّّّّّّّّّادة الّّّّّّّّّّّّّّّهامّّّّّّّّّّّّّّّى 

                       االسّّّّّ اتيجية ادقليمية
    كات             وشّّّّّّّّّّّّّّعبة الشّّّّّّّّّّّّّّرا 

ّّّّّّّدعّّّّّّّوة وتّّّّّّّنّّّّّّّمّّّّّّّيّّّّّّّة                 وال
ريق إدارة                       القّّّّّّّدرات  ّو

   3                  اله امى االسّّ اتيجي 
ّّّّّّّّرامّّّّّّّّى  ّّّّّّّّرق إدارة ب                  ّو

               اس اتيجية أخرى

 
 

2112    - 2112     
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ب         الق ري. وسّّّّّّّّّّّّّّوا تعزب  املنظمّّّّّة 
                            أيضّّّّا  عملها مع مؤسّّّّسّّّّات مالية 
                              دوليّّة بّّالتعّّاون الوثيق مع شّّّّّّّّّّّّّّعبّّة 
                           مركز االسّّّّّّّّّّّّّّتثمّّّار من أجّّّل تعزيز 

   1               مة   حتقيق اددا           مسامهة املنظ
                               من أهداا التنمية املسّّّّّتدامة  زيد 
                            من الفعّّّاليّّّة  ومع جهّّّات ّّّّاعلّّّة 
                         غة حكوميّّّة  ّّّا   ذلّّّك اجملتمع 
                    املّّّّّّّدين ومّّّّنّّّّظّّّّمّّّّّّّات املّّّّنّّّّتّّّّجّّّّ  

      اخلا .        والق اع
 
 
 
 
 
 

 
يع املستوى   ( 2 - 5 )                                     املشاركة باستمرار   حوار ّر

                                        مع ّريق عمّل منظومّة األم  املت ّدة املع    ة 
                     لت قيق أهّّّّداا التنميّّّّة       2115               التنميّّّّة ملّّّّا بعّّّّد 

                                           املسّّّّّّّّّّّّّّتدامة  ومع الوكاالت املتخذة روما مقرا  دا 
                                       لبنّّّّاء التّّّّخ رات   خ ّّّّة التنميّّّّة  والب ّّّّ    
                        ب                  القيمة املضّّّّّّّاّة اله قد توّبرها كل منظمة لولّّّّّّّع 
                                        برامىامشّّّّّاريع مشّّّّّ كة من أجل دع  البلدان   

                             حتقيق أهداا التنمية املستدامة.
 
            ة مع مصّّّّارا                    العمل بصّّّّورة اسّّّّ اتيجي  ( 3 - 5 )

                                          التنمية   ولّّع اسّّ اتيجيات اسّّتثمار ذات تأثة 
           ب                           أكه على احلدب من الفقر  مع النظر   حصّّّّّّّّّّّون 
                                         األشّّّّّّّّّّّّّّد ّقرا  على املوارد ال بيعية  واألسّّّّّّّّّّّّّّواق  
ّّر  الّّعّّمّّّّّّّل واحلّّمّّّّّّّايّّّّّّّة                                    والّّتّّكّّنّّولّّوجّّيّّّّّّّات  ّو

                               االجتماعية والسياسات الق اعية. 

 
                 مكتّّّّّّّ  املّّّّّّّدير العّّّّّّّام 
ّّريّّق إدارة الّّه ّّّّّّّامّّى                      ّو

   مّع    3          االسّّّّّّّّّّّّّّّ اتّيّجّي 
                  ّّّّّّّائّّّّّّّ  املّّّّّّّدير العّّّّّّّام 

  (   ية            ملوارد ال بيع         )املناخ وا
ّّّّّّّّّة  ّّّّّّّّّمّّّّّّّّّي ّّّّّّّّّن ّّّّّّّّّت                وإدارة ال
                     االقتصادية واالجتماعية

 
 

                   شّّّّّّعبة مركز االسّّّّّّتثمار 
                   وشّّّّّّّّّّّّّّعبة التعاون   ما 
               بّّّّ  بّّّّلّّّّّّّدان اجلّّّّنّّّّوب 
                    وحشّّّّّّّد املوارد مع ّريق 
ّّّّّّّّّّّّّامّّّّّّّّّّّّّى  ّّّّّّّّّّّّّه                إدارة ال

  . 3          االس اتيجي 
 

 
2112    - 2112     
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

 
   :  6        التوصية 

             ب  للمنظمّّّّّة أن حتّّّّّدبد        ينب ي
                   ذات الصّّّّلة باله امى    ا ج و  و 

        قد يكون    3          االسّّّّّّّّّّّّ اتيجي 
                 دّّّّّّّا األثّّّّّر األكّّّّّه عّّّّّلّّّّّى 
                  املسّّّّّّّّّّّّّاواة ب  اجلنسّّّّّّّّّّّّّ   
                  واحلّّر  عّّلّّى أن تّّؤخّّّّّّّذ 

                 هى باالعتبار خالن       و هذه النو 
                     تصّّّّّّّمي  وتنفيذ التدخالت 
                املّّّّتصّّّّّّّّّّّّّّّّّلّّّّّّّة بّّّّّّّالّّّّه ّّّّّّّامّّّّى 

  . 3          االس اتيجي 
 

 
  و   قوبل 

                             سّّّوا تعز  املنظمة عملها لل ويى 
                             للمساواة ب  اجلنس  ومتك  املرأة 

      ية إىل      الرام                    الري.   التدخالت 
   ب                       احلّّّدب من الفقر  بّّّاالسّّّّّّّّّّّّّّتنّّّاد إىل 
                            العمّّّّّل على مجيع  واتى اله ّّّّّامى 

              وإىل النهى اله    3          االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجي
                           ثبت  جدواها من حي  إمكا ات  أ

     ب                        الت وبن لتضّّّّّّّّّّّّّّييق الفجوة ادمنّّائيّة 
                               ب  الرجان والنسّّّّّّّّّاء  وب  الفتيان 
                         والفتيّّات. وهّّذا سّّّّّّّّّّّّّّوا يت لّّ  
                           الّّتّّّّّّّأيّّيّّّّّّّد والّّتّّعّّّّّّّاون بّّ  الّّهامّّى 

  ة                        تيجية وعلى املستويات كاّ     االس ا
            املنظمة.

  

 
                                  تعزيز القّّّّّدرة الت ليليّّّّّة على كو أكه   ( 1 - 6 )

                                 املسّّّّّّّّّّّّّّاواة ب  الرجان والنسّّّّّّّّّّّّّّاء   حتليل       لدمى
                              ب          الفقر  و  تقيي  أثر برامى احلدب من الفقر.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 مكتّّّّّّّ  املّّّّّّّدير العّّّّّّّام 

                  إدارة الزراعة       املسّّّّّّّّّّاعد
               ومحّّّّّّايّّّّّّة املسّّّّّّّّّّّّّّتهلّّّّّّك

ّّّّّ  املّّّّّدير العّّّّّام   و                   مكت
           دارة املناخ         املسّّّّّّّّّّّّّّاعد د

                  والّّّّتّّّّنّّّّوع الّّّّبّّّّيّّّّولّّّّوجّّّّي 
        مع ّرق              واألرض وامليّّاه

             إدارة الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّى 
                 االسّّّّّّّّّّّّّ اتيجية األخرى 
             وقّّّّّّّّّّّّّادة الّّّّّّّّّّّّّهامّّّّّّّّّّّّّى 

                    االس اتيجية ادقليمية
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               رد  اإلدارة )ب(                  توصية التقييم )أ(

 ُ    رُفضت  ُ         ً   قُبلت جزئياً أو   ُ    قُبلت،
           خطة اإلدارة

                                       اإلجراءات الواجببب اتذبباذهببا و/أو التعليقببات 
                                بشأن القبول الجزئي أو الرفض )ج(

       األمبببببببببببببببببببببببببببببوال                   اإلطار الزمني )هب(                   لوحدة المسؤولة )د( ا
         اإلضببببببببببببببببافببببيببببببة

        )نعم أو         الالزمة
       ال( )و(

                                 حتديد النهى الناج ة   جمان املسّّّّّّّاواة   ( 2 - 6 )
                                       ب  الرجّّان والنسّّّّّّّّّّّّّّّاء ومتك  املرأة   الري.   
                                           بر امى عمل املنظمة  وال ويى دا على الصّّعيدين 

    ذلك        ا                                 ادقليمي والق ري لتوسّّّّّّّّّّّّّّيع   اقها  
  .                                    لمن سياق التعاون   ما ب  بلدان اجلنوب

 
         ب                   إدراا مكوبن   التّّّدخالت املتصّّّّّّّّّّّّّّلّّّة   ( 3 - 6 )

                                        باملسّّّّّّّّّّّّاواة ب  الرجان والنسّّّّّّّّّّّّاء ومتك  املرأة   
                             الّّّّّّّريّّّّّّّ.   بّّّّّّّر ّّّّّّّامّّّّّّّى تّّّّّّّنّّّّّّّمّّّّّّّيّّّّّّّة الّّّّّّّقّّّّّّّدرات

   (. 2 - 3  و           )أو ظر ادجراء 
 

              شّّّّّّّّّّّعبة السّّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّّات 
                   االجتماعية واملؤسسات 

             مع ّرق إدارة          الريفيّّّّّّّة
                  الهامى االسّّّّّّّّّّّّّّ اتيجيّّّة 

            قّّّّّّّّّّّّّادة الّّّّّّّّّّّّّهامّّّّّّّّّّّّّى   و 
                    االس اتيجية ادقليمية

 
              شّّّّّّّّّّّعبة السّّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّّات 
                   االجتماعية واملؤسسات 

               مع ّريق إدارة         الريفيّّّّّّّة
   3                  اله امى االسّّ اتيجي 
                     ومكت  املوارد البشرية
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