
October 2018 PC 125/5 

 

 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة(؛ QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للبيئة.للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة 

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة: 
MX380/A 

A 

 

 البرنامج لجنة
 الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  16-12روما، 

زيادة قدرة سبل المعيشة  – 5تقرير تقييم مساهمة المنظمة في تحقيق الهدف االستراتيجي 
 على الصمود أمام التهديدات واألزمات

 (PC 120/4 Sup.1و PC 120/4نظر الوثيقتين ا)
 

 ب اتخاذها من جانب لجنة البرنامجاإلجراءات المطلو 
 

  اإلدارة.  قبلت هبابالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات اليت  يف أخذ العلمقد ترغب اللجنة 
 
 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: 

 Dan Gustafson  السيد

 لبرامج(انائب المدير العام )

 6320 065705 39+لهاتف: ا

 

  



PC 125/5 2 

 

 التقدم العام احملرز يف تنفيذ التوصيات املقبولة
 
تقييم مسامهة رّد اإلدارة على ترّحب اإلدارة بالفرصة املتاحة لعرض التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املتفق عليها يف  -1

ويوفّر  زيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات. – 5منظمة األغذية والزراعة يف اهلدف االسرتاتيجي 
ع  لاد امدمات اليت تقّدمها املنظمة  حي   التقييم حتليالً شاااااامالً ملة عمل املنظمة لزيادة القدرة على الصااااامود اليت توساااااّ
أهنا تتجه على حنو متزايد إىل أن تشااامل برامل القدرة على الصااامود  وساااّد الفجوة بة االساااتجابة اللارئة يف األجل القصااا  

اإل ساااااااااي واإلسائي والسااااااااالم. وسااااااااّلط الضااااااااو  على كي  أن املنظمة تتمتع  كا ة  العملبة  لرابطاواللويل  والعمل على 
مثالية  من خالل خربهتا وقدراهتا التقنية  للمسااااااااااااااامهة يف خلة العمل هذه والعمل  ثابة قائد للرأي يف هذا ا ال. وعلى 

تدخالت متعددة االختصاااااصااااات وأكثر ب قيامالضاااامان  رد من خاللاف 5االساااارتاتيجي الرب امل املسااااتوى القلري   د  
وتتمتع منظمة األغذية  .2017مليون دوالر أمريكي يف عام  590اتسااااقاً لبنا  القدرة على الصااامود  حي  قام بتعبئة حوا  

متسااقاً  جعلهوالزراعة  ضاامن منظومة األمم املتةدة   كا ة جيدة على وجه امصااوس لتسااخ  عملها اإل ساااي والتنموي  و 
على النةو  –السااااالم  –يف إطار خلة عمل القدرة على الصاااامود  وتساااااهم أيضاااااً يف العنصاااار الثال  من  الرابط الثالثي  

 .2030اإلطار املؤسسي لدعم السالم املستدام يف سياد خلة عام  يف طموحات املتضمن
 
 ويتضمن التقرير مخس توصيات رئيسية. -2
 
أن  توصيييييييتى األولىويف حة وجد التقييم أ ه ال يلزم إجرا  أي تغي  كب  يف اإلطار االسااااااارتاتيجي  فقد طلبت  -3

  وتوضاااااااااااااايا مفهوم املبادرات اإلقليمية  5التعديالت على إطار  تائل الرب امل االساااااااااااااارتاتيجي  إجرا  بعضبتقوم املنظمة 
 .5للمنتجات وامدمات عرب وحدات املنظمة اليت تشارك يف الرب امل االسرتاتيجي  إدماج أفضلوتعزيز 

 
ملراجعة التعري  املؤسااسااي للقدرة على الصاامود. و اشااياً مع  ل    قّيمة   وفّر التقييم اقرتاحاتوبصااورة خاصااة -4

) ا يف  ل  األفراد  لغذائية على الصمودالعناصر األساسية لقدرة سبل املعيشة والنظم ابعة االعتبار تأخذ إعادة التعري  
مسااااامهتها االساااارتاتيجية يف واألساااار وا تمعات واملدن واملؤسااااسااااات والبلدان والنظم اإليكولوجية الزراعية(  وتتماشااااى مع 

صااياغة توجيه مشاارتك بة الوكاالت على مسااتوى منظومة األمم املتةدة بشااأن القدرة على الصاامود  يتم اسااتكماله حتت 
 ة  ائب األمة العام لألمم املتةدة.قياد
 
  وس 5ويف ما يتعلق بإطار النتائل  و اشااياً مع التوصااية  س تبساايط هياكل ورجات و واتل اهلدف االساارتاتيجي  -5

-2018املنقةة وإصااااادارها يف املة املتوسااااالة األجل للفرتة  5التةقق من صاااااةة سااااالسااااالة  تائل الرب امل االسااااارتاتيجي 
 لى الصياغة واآلخر على التنسيق. ل  ورجة منقةة  يركز أحدمها ع    ا يف2021

 
اماصااة بالقدرة على  5سااياسااات التوعية وتأث  حتليالت الرب امل االساارتاتيجي تقدم كب  يف توساايع  لاد  ُأحرز -6

بالتوازي مع  (2018و 2017وصاااادرت  سااااختان من التقرير العاملي ملكافةة األزمات الغذائية ) الصاااامود واألمن الغذائي.
عملية تفعيل الشبكة العاملية ملكافةة األزمات الغذائية  وهي منصة متعددة أصةاب املصلةة هتدف إىل تنسيق التةليل 
القائم على األدلة واالسااااااااااتجابات القائمة على الرابط بة العمل اإل ساااااااااااي واإلسائي والسااااااااااالم يف البلدان اليت تعاي من 

دعم البلدان يف ما يتعلق بتةليل القدرة على الصاااااااااااااامود واألمن  5يواصاااااااااااااال الرب امل االساااااااااااااارتاتيجي أزمات غذائية. كما 
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اللجنة الدائمة املشرتكة بة الدول املعنية  كافةة اجلفاف الغذائي  وال سيما من خالل اهليئات واملنظمات اإلقليمية مثل 
ة. كما  شااااااااااارت منظمة األغذية والزراعة تقارير عاملية رائدة عن يف منلقة السااااااااااااحل واهليئة الكومية الدولية املعنية بالتنمي

وقد توساااااااااااع  لاد هذه اللبعة  .2018و 2016آثار الكوار  واألزمات على قلاعي األغذية والزراعة يف عامي  تقديرات
بات  اليت غالباً ما  ا يف  ل  مصايد األمساك والغاالثا ية ليشمل مجيع أ واع الصدمات ومجيع القلاعات الفرعية الزراعية  

يتم جتاهلها يف عملية تقييم احتياجات ما بعد الكوار . كما يقدم التقرير ألول مرة منهجية منظمة األغذية والزراعة اليت 
س تلويرها حديثاً لساب تأث ات الكوار  على القلاع  ويتم اعتمادها اآلن لرصد التقدم احملرز حنو حتقيق إطار سنداي 

 هدف التنمية املسااااااااااتدامة  لتنمية املسااااااااااتدامة )وخاصااااااااااة كمؤشاااااااااار ملقصااااااااااداف امقاصااااااااااد أهدر الكوار  و للةد من واط
العمل املبكر  -(. كما شاااااارعت منظمة األغذية والزراعة يف إعداد تقريرها العاملي الفصاااااالي بشااااااأن اإل ذار املبكر 1-5-2

متعدد أساس حتليل  تتم مراقبتها على اليتالبلدان و  لألمن الغذائي والزراعة. ويعرض التقرير البلدان املعرضة ملخاطر شديدة
العمل املبكر إىل -إىل جا ب التوصاااااااايات وخيارات االسااااااااتجابة. ويهدف  ظام اإل ذار املبكرمتعدد القلاعات و األخلار 

 ترمجة التوقعات واإل ذارات املبكرة إىل إجرا ات استباقية.
 
وجيري والربامل االسااارتاتيجية األخرى.  5كما كان هناك تقدم كب  يف توسااايع التعاون بة الرب امل االسااارتاتيجي  -7

يف العمل املتعلق بالسااياسااات على  1والرب امل االساارتاتيجي  5تلوير اإلمكا ات اهلائلة للتعاون بة الرب امل االساارتاتيجي 
سااااياسااااة الرب امل بشااااأن  ائية  من خالل الدعم التكميلي لتةليل فعالية مرفقالتغذية والنظم الغذ املسااااتوى القلري بشااااأن

تأث  األمن الغذائي والتغذوي واملرو ة واالسااااااااااااااتدامة والتةول  يف السااااااااااااااياقات املتأثرة بالصااااااااااااااراعات. ويتعاون الرب ا ان 
عن كثب بشااااأن التكي  مع تغ  املناحل والّد من واطر الكوار  من أجل التكي  مع تغ  املناحل   2و 5 ناالساااارتاتيجيا

وال سيما من خالل املسامهات يف عمليات ومبادرات السياسات العاملية مثل املنرب العاملي بشأن الّد من واطر الكوار   
تةدة  واملؤ ر الساااااااااانوي بشااااااااااأن تغ  املناحل التفاقية باريس مع واالساااااااااارتاتيجية الدولية للةّد من الكوار  التابعة لألمم امل

اتفاقية األمم املتةدة اإلطارية بشااااااااااااااأن تغ  املناحل وشااااااااااااااركا  متعددين آخرين  ومبادرة تعزيز القدرات للةد من واطر 
التشااااااااااااكيل(  ومبادرة الكوار   ومبادرة األمم املتةدة للقدرة على الصاااااااااااامود يف وجه تغ  املناحل )التوقع والتةّمل وإعادة 

 الشراكة العاملية لالستعداد.
 
مشاااااارتكة بشااااااأن الماية االجتماعية واهلجرة. ويعمل الفريقان  ارؤية وهنجً  3و 5 نالرب ا ان االساااااارتاتيجيابلور و  -8

االجتماعية لتلوير الماية املمتدة األزمات اهلشااااة وسااااياقات  اتسااااياقاليف معاً لتقدمي الدعم املشاااارتك للبلدان  وال ساااايما 
الواعية للمخاطر واملساااااتجيبة للصااااادمات  مع تعزيز الشاااااراكات مع بر امل األغذية العاملي والبن  الدو  واالحتاد األورو  
واليو يساااااااااا   وغ ها من اجلهات الفاعلة. كما يعمل فريقا الرب ا ة االساااااااااارتاتيجية أيضاااااااااااً على تفعيل مذكرة تفاهم س 

الاادوليااة للهجرة  تتناااول االعرامل مع املكاااتااب القلريااة للمنظمااة وحتااديااد  ةوالزراعااة واملنظماا توقيعهااا بة منظمااة األغااذيااة
  االت التعاون ودعم تلوير املقرتحات املشرتكة بة منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للهجرة.

 
الصااااااااامود بدعم التساااااااااويق من  ربط سا ج القدرة على   س4ومن خالل زيادة التعاون مع اهلدف االسااااااااارتاتيجي  -9

خالل الرتويل لنظم املعاجلة والتةول والتساااااااااويق على النلاد الصاااااااااغ   اا يضااااااااامن زيادة دخل ا تمعات. وقد س توجيه 
اجلهود حنو تكرار/تكيي  هاااذا النمو ج يف بلااادان أخرى  هبااادف معااااجلاااة كااال من املخااااطر املنااااخياااة الزراعياااة واألزماااات 

 االجتماعية واالقتصادية.
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لتعزيز هنل  الصاااااااااااةة الواحدة  كنهل  2و 4مع الرب ا ة االسااااااااااارتاتيجية  5كما عمل الرب امل االسااااااااااارتاتيجي  -10

متكامل متعدد التخصااااااصااااااات بشااااااأن التهديدات اليت تواجه الساااااالساااااالة الغذائية  هبدف حتقيق الفوائد يف الصااااااةة العامة 
 واألمن الغذائي والتغذوي والنظم اإليكولوجية املستدامة.

 
قام املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبةر الكارييب بإعداد مبادرة إقليمية جديدة بشااااأن و  -1وفقاً للتوصااااية  -11

القدرة على الصاامود تدمل بة الد من الكوار  والتكي  مع تغ  املناحل وإدارة املوارد اللبيعية دعماً جلماعة دول أمريكا 
. ويف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  يركز بر امل جديد للقدرة على الصمود على الالتينية ومنلقة البةر الكارييب

 ساااااااااااالمة هنل الصاااااااااااةة الواحدة لألمراض اليوا ية واآلفات النباتية  باإلضاااااااااااافة إىل تغ  املناحل والد من واطر الكوار  
تعلقة بالقدرة على الصاااااااااامود يف املكتب اإلقليمي . وقد س إعادة تصااااااااااميم املبادرات اإلقليمية املاألغذية وصااااااااااةة واحدة 

اإلمكان على أهنا برامل إقليمية رائدة لتعبئة املسااااااااااااااامهات  ربقد للشاااااااااااااارد األدىن وملال أفريقيا واملكتب اإلقليمي ألفريقيا
بادرة اإلقليمية املمن خالل تساهم منظمة األغذية والزراعة  اللوعية وتنفيذها بالتعاون مع الشركا  اإلقليمية والوطنية. و 

لبنا  القدرة على الصاااااااامود من أجل حتسااااااااة األمن الغذائي والتغذية للمكتب اإلقليمي للشاااااااارد األدىن وملال أفريقيا  يف 
الوار اإلقليمي بشااأن بنا  القدرة على الصاامود واألمن الغذائي والتغذية  من خالل قضااايا مواضاايعية  ددة مثل األمراض 

ود  واالسااااااتثمار الزراعي  وهنل الصااااااةة الواحدة. وس تعزيز أوجه التةزر يف املبادرة اإلقليمية للمكتب اليوا ية العابرة للةد
من اإلعالن  السااااادساإلقليمي ألفريقيا بشااااأن األراضااااي اجلافة وإعالن ماالبو لالحتاد األفريقي  وبالتةديد بشااااأن االلتزام 

بشااااااأن و ت صااااااياغة مبادرة إقليمية جديدة بنا  القدرة على الصاااااامود يف وجه املخاطر املرتبلة باملناحل واللقس.  من أجل
 لتكثي  املساااااااااتدام من خالل فعالية اساااااااااتخدام املواردا  يف منلقة املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسااااااااايا الوسااااااااالىتغ  املناحل 
معاً لزيادة قدرة  5و 2افة إىل  ل   يعمل الرب ا ان االساااااارتاتيجيان وباإلضاااااا. مع تغ  املناحل والتخفي  من آثارهوالتكي  

 على التكي  مع تغ  املناحل. صغار املزارعة
 

أن ترّوج بشااااااااااااااكل أكرب لنمو ج ما  متكامل جيمع بة من منظمة األغذية والزراعة  التوصيييييييييييية الثانية وتللب -12
قابلة للتنبؤ يف بضااااع  االت أساااااسااااية لتعزيز حضااااور املنظمة يف  ال املسااااامهات املقررة واللوعية  وأن تسااااتثمر يف موارد 

 .اموظفيه    ا يف  ل القدرة على الصمود
 

وحدد فريق اإلدارة االساااااارتاتيجية مسااااااارات العمل املواضاااااايعية اليت حتدد أولويات العمل املنفذة على املسااااااتويات  -13
العاملية واإلقليمية والقلرية. ويتيا هذا النهل التفاعل مع الكومات واهليئات اإلقليمية والشاااااركا  املالية  اا يعزز يف هناية 

 .5اً للرب امل االسرتاتيجي األمر إمكا ية التنبؤ باملوارد دعم
 

ويف ما يتعلق بالاجة إىل قدر أكرب من القدرة على التنبؤ يف الرتتيبات التعاقدية للموظفة التقنية والتنفيذية   -14
فإن االجتاه املتزايد يف اآلو ة األخ ة للتمويل املتعدد السااااانوات والذي ميكن التنبؤ به يدعم إ شاااااا  قدرات تقنية وتشاااااغيلية 

 اللويلة املدى.طبيعة التدخالت املنفذة سة ترتيبات العقود  ا يتماشى مع إضافية على املستوى القلري  مع حت

دام  وظيفتان منها ساااتوس اساااتةدا  ثال  وظائ  من الفئة الفنية ضااامن بر امل العمل وامليزا ية يف  ال األمن امل -15
 ال مع األمم املتةدة يف  يويورك.االتص يف إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املقر الرئيسي ووظيفة أخرى يف مكتب
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ية الثالثةوتللب  -16 من املنظمة أن توطد وتنوع امدمات الرفيعة اجلودة اليت تقدمها لتعزيز القدرة على  التوصييييييييييي
 الصمود  وأن تكّي  برا ها لنوع ومدة األزمات اليت تستجيب هلا.

 
توية العاملي والقلري لتعزيز مع الشااااااركا  يف املوارد على املسااااااوقد عززت املنظمة الوار االساااااارتاتيجي واملشاااااااركة  -17

هناك بالفعل اعرتاف أكرب من اجلهات بشااااكل متزايد والرامية إىل تعزيز القدرة على الصاااامود. و  ةبرا ها ومشاااااريعها املتنوع
ات واملتنوعة  وال سيما يف السنو  ةاملاحنة بأن أفضل طريقة لتةقيق القدرة على الصمود هي من خالل دعم الربامل املتعدد

والساااااالم من الناحية املثالية. وبناً  على  ل    -األزمات املعقدة اليت طال أمدها  والعمل على الرابط اإل سااااااي واإلسائي
 5برز البن  الدو  من خالل عمله بشأن اهلشاشة والنزاعات والعن   كثاي أكرب شري  يف املوارد للرب امل االسرتاتيجي 

وبناً  على اإلطار املفاهيمي املشاااااااااااارتك بة الوكاالت اليت  .2018اإلعداد لعام  طوروهناك موارد كث ة يف  .2017ام يف ع
لدعم قدرة الذين يعا ون تتخذ من روما مقراً هلا  والذي س تلويره لضاااااااامان التوافق بة النهل القائمة اماصااااااااة بالوكاالت 

دمت كندا التمويل لتنفيذ بر امل مبتكر مشااااااااارتك بة الوكاالت اليت تتخذ من من ا عدام األمن الغذائي على الصااااااااامود  ق
 روما مقراً هلا بشأن القدرة على الصمود يف مجهورية الكو غو الدميقراطية والنيجر والصومال.

 
ويف  فس الوقت  و اشااااياً مع التوصااااية  تواصاااال منظمة األغذية والزراعة دعم صااااياغة اساااارتاتيجيات القدرة على  -18

مجهورية أفريقيا الوساااالى وتشاااااد والنيجر و يج يا(  وهي وساااايلة رئيسااااية لتدعيم الصاااامود القلرية واإلقليمية الفرعية )مثل 
 والضع  و قامل الدخول الربا ية لبنا  القدرة على الصمود. موعة من املعارف حول سبل املعيشة ومواطن القوة 

 
ينبغي بذل املزيد من اجلهود لضمان تصميم وتنفيذ أي تدخل موجه حنو األزمات ميتد وكما يوصي التقرير حبق   -19

على مدى فرتة أطول مع األخذ بعة االعتبار اساااااااااتدامة النتائل احملققة. ومع وضاااااااااع هذا اهلدف بعة االعتبار  يتم دعم 
الحتياجات األمن الغذائي والتغذية يف تلوير خلط االساااتجابة اإل ساااا ية اماصاااة هبا  حبي  تساااتجيب املكاتب القلرية 

  مع تعزيز القدرات على التنويع  وإدارة املخاطر وجتميع األصاااااااااااول لتعزيز قدرهتا على الصااااااااااامود من خالل الماية الفورية
 cash plusاالجتماعية الواعية للمخاطر واملسااتجيبة للصاادمات  والنهل القائمة على السااود وا تمعات احمللية مثل برامل 

 مقابل العمل ومعارض جتارة املدخالت.نقد وال
 

إىل جهود تعميم املنظور اجلنسااااااااي  ا يف  ل  الدمل املنهجي للجنس يف  5وقد ساااااااعى الرب امل االسااااااارتاتيجي  -20
تقييم االحتياجات وحتليل السااااياقات. و ظراً لال تشااااار املتزايد للعن  القائم على  وع اجلنس  وال ساااايما يف سااااياد النزو  

ته يف قلاع األمن الغذائي امللول  س وضااااااااع إرشااااااااادات شاااااااااملة بشااااااااأن الماية من العن  القائم على  وع اجلنس ومعاجل
والزراعة  من أجل تعري  موظفي املنظمة وشركائها بشأن أمهية معاجلة العن  القائم على  وع اجلنس وكيفية القيام بذل . 

  بد اً بالصاومال و يج يا وبورو دي  ومن ربامل القلرية الرئيسايةإصادار التوجيهات من خالل الدورات التدريبية للوقد س 
الدورات التدريبية. كما س إعداد مواد توجيهية لدعم املوظفة والشااااركا  والنظرا  الكومية هذه القيام باملزيد من املخلط 

 بشأن كيفية تلبيق هنل يراعي املنظور اجلنساي يف التخليط للةد من واطر الكوار .

 
مم املتةدة واملنظمات غ  الكومية أقّر التقييم بأن الدور الاساااااااااااااام الذي تلعبه الشااااااااااااااراكات )مع وكاالت األ -21

على الصاااامود.  ( هو بعد رئيسااااي لربامل املنظمة اماصااااة بالقدرةوما إىل  ل والسااااللات احمللية ومنظمات ا تمع املدي  
الشاااراكات والتعاون كوسااايلة لتعظيم األثر والتغلية واالساااتدامة. ويعترب بنا  قدرات  5وبالفعل  عزز الرب امل االسااارتاتيجي 
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ا تمع املدي  منظمات الشاااااااااركا  احمللية من ا االت  ات األولوية. وقد س إبرام عدد من الشاااااااااراكات االسااااااااارتاتيجية مع
والقلاع اماس واألوسامل األكادميية ووكاالت األمم املتةدة من خالل مذكرات التفاهم. ومن حي  التعاون املشرتك بة 

هيمي للوكاالت اليت تتخذ من روما مقراً هلا بشااااأن القدرة على الصاااامود  س توقيع الوكاالت  والبنا  على زخم اإلطار املفا
مذكرة تفاهم مؤخراً بة منظمة األغذية والزراعة وبر امل األغذية العاملي والصااااااااااندود الدو  للتنمية الزراعية لتعزيز التعاون 

لتنمية الدعم الدول األعضاااااااااااا  يف تنفيذ خلة والتنسااااااااااايق والتةزر بة الوكاالت الثالثة  خاصاااااااااااة على املساااااااااااتوى القلري 
 مع الرتكيز بشكل خاس على القدرة على الصمود. 2030عام لاملستدامة 

 
وأوصااى التقييم بوضااع اساارتاتيجية شاااملة لنظام املعلومات واإل ذار املبكر  األمر الذي يسااتدعي أن تتالقى  ظم  -22

وقد  الفاظ يف الوقت  اته على املواصفات الفنية واملؤسسية  ال عملها.وتلفة ضمن إطار أكثر جتا ساً واسرتاتيجية مع 
األمن الغذائي والزراعة خلوة رئيسية يف هذا االجتاه. وكل العمل املبكر بشأن -كان إعداد تقرير منتظم عن اإل ذار املبكر

حدوثها وتأث ها احملتمل  و دد  املخاطر حبسااااااب احتمال العمل املبكر-فصاااااال  يصاااااان  تقرير املنظمة عن اإل ذار املبكر
أفضاااااااااااااال التدخالت. وهو ميثل ملخصاااااااااااااااً وحتلياًل لألولويات توفره  ظم املعلومات واإل ذار املبكر املشاااااااااااااارتكة بة املنظمة 

إدارة أزمات السااالسااالة إطار و  ؛والوكاالت األخرى   ا يف  ل : النظام العاملي للمعلومات واإل ذار املبكر لألغذية والزراعة
والنظام املتكامل لتصااااااااااني  مراحل  ظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية واليوا ية العابرة للةدود   –غذائية ال

 األمن الغذائي واإلطار املنسق.
 

الفنية والتشاااااغيلية  وقدرهتا على الصااااامود على حنو أكرب من املنظمة زيادة تعزيز قدراهتا  التوصييييية الرابعةوتللب  -23
باالسااااااااااااااتناد إىل طلبات واحتياجات املكاتب اإلقليمية  حبي  تتلور تدرجيياً توصاااااااااااااايفات الوظائ  يف الوحدات الفنية 

 .وتقدم خدمات أفضل للربامل االسرتاتيجية للمنظمةواإلدارية 
 

رات التقنيااة لاادعم حتلياال الصااااااااااااااراعااات وتصااااااااااااااميم الربامل املراعيااة ومن بة ا اااالت األخرى  جيري تعزيز القااد -24
وقد دعمت األ شاااااااااااااالة حن اآلن موظفي املنظمة يف العراد واألردن ولبنان وموريتا يا و يج يا واملكتب  للصااااااااااااااراعات.

ط هلا يف شاارد اإلقليمي للشاارد األدىن وملال أفريقيا والسااودان وسااوريا والضاافة الغربية وقلاع غزة  مع أ شاالة إضااافية ول
 أفريقيا ومياسار واليمن خالل األشهر املقبلة.

 
ولإلبالغ توفر صااااورة عامة  تشااااخيصاااايةمؤسااااسااااية أداة لتأهب لالسااااتجابة لاالت اللوارئ لاملنظمة وتعد خلة  -25

جيدة عن مواطن القوة والضااااااااااااااع  للتأهب يف مكتب ميداي ما  من أجل القدرة على التأهب لالسااااااااااااااتجابة لألزمات 
والكوار  يف املسااااتقبل. وبعد تنفيذ خلة التأهب لالسااااتجابة لاالت اللوارئ يف مجيع املكاتب اإلقليمية  أطلق الرب امل 

دورات التدريبية اماصااااااة بالتأهب واالسااااااتجابة لاالت اللوارئ لبنا  قدرات املوظفة يف ساااااالساااااالة من ال 5االساااااارتاتيجي 
واملكاتب اإلقليمية الرئيساااية  من أجل تلبيق األدوات يف املنظمة واملشااارتكة بة الوكاالت وتلبيق الوطنية املكاتب القلرية 

 .املعياريةإجرا ات التشغيل 
 

ضااااااااً يف توسااااااايع التةالفات الالية مع املنظمات غ  الكومية والشاااااااركا  اآلخرين وأخ اً  ُأحزر تقدم ملةوظ أي -26
الوكالة السويدية لاالت  مثل – احتياطية إضافيةشركا  اتفاقات مع  إبرامكمصدر لزيادة امربة الفنية والقدرات. ويتم 
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الساااااتة الالية قدرة عالية اجلودة حتياطية االشاااااركا  الاللوارئ املد ية ووزارة الزراعة األمريكية. وتوفر هذه الشاااااراكات مع 
 يف  االت العمل اليت تفتقر إىل املوظفة يف برامل القدرة على الصمود.

 
من املنظمة أن توّلد بيئة تعّلمية قوية وأن تعّجل يف وضاااااااع األدوات والقنوات  التوصييييييية الخامسييييييةوتللب  -27

 إلدارة املعرفة.
 

بر ة  القدرة على الصاااااامود  يتللب من بة أمور بشااااااكل كامل بأن التةول إىل  5ساااااارتاتيجي ويقّر الرب امل اال -28
وحتقيقاً هلذه الغاية  س إحراز تقدم ملةوظ يف توثيق  أخرى تساااااريع وت ة إدارة املعرفة واالبتكار و شااااار املمارساااااات اجليدة.

رف ودعم املكاتب القلرية يف االرتقا  والتوسااااااع. وتدعم و شاااااار التجارب واملمارسااااااات امليدا ية الناجةة لزيادة تبادل املعا
  اليت تقودها املنظمة  الرب ة اجليدة للقدرة على الصاااااااااااامود (KOREمنصااااااااااااة تبادل املعارف عن القدرة على الصاااااااااااامود )

وتبلغها  من خالل أ شالتها املتعلقة بتبادل املعرفة والدعم املنهجي للتعلم وتوثيق املمارساات اجليدة. وس توثيق العديد من 
الشركا ( باستخدام منهجية الرمسلة املمارسات اجليدة/الواعدة بالتعاون مع املكاتب اإلقليمية والقلرية/املكاتب اإلقليمية )و 

اجليدة س تنظيمها يف املكاتب القلرية ومللت فرد الرمسلة املتسااااااقة  وساااااابع حلقات عمل لتنمية القدرات و/أو اارسااااااات 
التعاون القلرية/اإلقليمية. وتتا  املمارسااات اجليدة اليت توفرها املنظمة يف  ال القدرة على الصاامود على موقعها الشاابكي 

ن القدرة على الصااااامود من الشاااااركا  على منصاااااة تبادل اس بالقدرة على الصااااامود  باإلضاااااافة املمارساااااات اجليدة بشاااااأام
(. وكجز  من منصااااااااة تبادل املعارف عن القدرة على الصاااااااامود  تقوم املنظمة KOREاملعارف عن القدرة على الصاااااااامود )

دوات داخلية وخارجية على اإل رت ت( لتبادل امربات حول بالتعاون مع الشااااااركا  بتنظيم أحدا  منتظمة لتبادل املعرفة ) 
املمارسااااات اجليدة للقدرة على التةمل مثل التدخالت القائمة على النقد  وصااااناديق القدرة على الصاااامود  وإدارة واطر 

رة على . وتلعب منصاااااااااااااة تبادل املعارف عن القد  ل إىلوما العمل املبكر  -اجلفاف  وحفظ الساااااااااااااالم  واإل ذار املبكر
الصاااامود دوراً رئيسااااياً يف حتفيز وتعبئة امربات حول ا االت املواضاااايعية الرئيسااااية متعددة القلاعات على طول الرابط بة 

 .واألقاليمالعمل اإل ساي واإلسائي والسالم  ودعم استيعاب املمارسات اجليدة عرب البلدان 
 

 االساااتبيا اتوباإلضاااافة إىل  ل   يشااا  التقييم إىل أن هناك حاجة إىل االساااتمرار يف تعزيز  ظم الرصاااد وإجرا   -29
ويف هذا الصاااااااااادد  س إ شااااااااااا   ظام  بعد التوزيع وعمليات تقييم  وعي وكمي لآلثار  والتعلم من املعلومات اليت س مجعها.

مور أخرى لتعزيز هذه الوظيفة الرئيسية  وتنظيم إدارة املعلومات وتدفقها  صغ  لبنا  القدرة على الرصد والتقييم  من بة أ
وتعزيز قدرات الرصد والتقييم وإدارة املعلومات  واجلمع بة الفرد املعنية بالرصد والتقييم وإدارة املعلومات من أجل حتسة 

 التعلم.
 

وأخ اً  يشاااااااااااااا  التقييم إىل احتياااطااات املنظمااة من املواهااب الفنيااة اليت ُتلبق حاااليااًا على مهااام أخرى  مثاال  -30
التخليط ورفع التقارير  وأوصاااى بأ ه ميكن حتديد مواقع املواهب بصاااورة أكثر منهجية وأن يتم االساااتعا ة هبا من خالل 

ل جيد من خالل إ شاااااااا  قائمة االساااااااتجابة يف حاالت شااااااابكات افرتاضاااااااية لتبادل املعارف. وقد س تناول  ل  بشاااااااك
بالوظائ  الرئيسااااااااااااية يف   لتعب  عن االهتمام الدعوات لاللوارئ على  لاد واسااااااااااااع يف املنظمة وإصاااااااااااادار العديد من 

 املكاتب اإلقليمية والقلرية.
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أعمال القدرة على نها من املساااااااااااااامهة يف جدول بشاااااااااااااكل عام  أن املنظمة يف وضاااااااااااااع مثا  ميكّ   ويؤكد التقييم -31
العمل اإل ساااي واإلسائي والسااالم؛ وخربة املنظمة والرابط بة  الصاامود   ظراً للةاجة املتزايدة لدعم القدرة على الصاامود؛

الواساااااعة يف دعم سااااابل املعيشاااااة  واإل ذار املبكر والد من واطر الكوار  والتخفي  من أثرها؛ وترابط خلة القدرة على 
منظمة األغذية والزراعة. وكا ت  موعة التوصاااااااايات اليت س تقدميها قّيمة للغاية من أجل إعادة حتديد الصاااااااامود مع والية 

من أجل االساااااااتمرار يف تنفيذ خلة القدرة على الصااااااامود بلريقة  5وحتساااااااة  االت رئيساااااااية من الرب امل االسااااااارتاتيجي 
 التخصصات ومستدامة. ةاسرتاتيجية ومتعدد
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 اإلجراءات المتفق عليها التقييم المقبولة )أ( توصيات
 في رّد اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات المتخذة فعاًل، أو 
 أسباب عدم اتخاذ اإلجراءات )ج(

 العالمة 
 في سجل
إجراءات 
اإلدارة 
 1)د(

تأثير اإلجراءات المتخذة، أو التغييرات 
 الناجمة عنها )هي(

 1 التوصية
 وتعزيز اإلقليمية، المبادرات مفهوم وتوضيح ،5 االستراتيجي البرنامج نتائج إطار على الطفيفة التعديالت بعض إجراء المنظمة على ينبغي االستراتيجي، اإلطار في رئيسية تغييرات يستدعي ما هناك ليس حين في

 .5 االستراتيجي بالبرنامج المعنية المنظمة وحدات عبر والخدمات للمنتجات أكبر تكامل تحقيق
ينبغي تنقيا تعري  املنظماااة للقااادرة على  أ-1

( اإلشارة إىل  األسر 1الصمود ليشمل: )
املعيشااااااااااااااايااااااة وا تمعااااااات احملليااااااة واألمم  

قدرة ( 2إليضااااااااااااااا  قدرة صاااااااااااااامود م ن؛ )
ا تمعااات على  التةول   تيجااة لكااارثااة 

مبااااااادأ أن القااااااادرة على و ( 3أو أزماااااااة؛ )
الصااااااااااااااامود تباااااادأ من مواطن قوة الناااااااس 

 وموجوداهتم واسرتاتيجياهتم.

 أن 5 االسااااااارتاتيجي الرب امل يضااااااامن ساااااااوف

  ظراً  الصااااااااااااااامود على القاااااااادرة تعري  يتلور

 على القاااااادرة مبااااااادرة مثاااااال األخ ة للتلورات

 اإل ساااي  للعمل العاملي املؤ ر وقمة الصاامود 

وما  الكوار   واطر من للةدّ  ساااانداي وإطار
 امللبوعة يف  ل  ينعكس وسااااااوف إىل  ل .

  .اجلديدة

س تنقيا تعري  املنظمة للقدرة على الصاااااااامود 
مع األخذ بعة االعتبار العناصاااااار األساااااااسااااااية 
لقدرة ساااااااااابل املعيشااااااااااة الزراعية والنظم الغذائية 

) ا يف  ل  األفراد واألسااااااااااااار على الصااااااااااااامود 
وا تمعات احمللية واملدن واملؤساااساااات والبلدان 
والنظم اإليكولوجيااة الزراعيااة(. وكااا اات عمليااة 
إعادة التعري  اسااااااااارتاتيجية يف صاااااااااياغة توجيه 
مشاااااااارتك بة الوكاالت على مسااااااااتوى منظومة 
األمم املتةدة بشاااااااااااأن القدرة على الصااااااااااامود  

غذية والزراعة ستضع صيغته النهائية منظمة األ
وشااااااااااااااركاااؤهااا بقيااادة  ااائااب األمة العااام لألمم 

 املتةدة.

توجيهااات بشاااااااااااااااااأن القاادرة على الصااااااااااااااامود س  4
إصاااادارها على مسااااتوى منظومة األمم املتةدة  
وتأخذ بعة االعتبار العناصااار األسااااساااية لقدرة 
سااااااااااااااابل املعيشاااااااااااااااة الزراعية والنظم الغذائية على 

 الصمود.

                                                      
حرز تقدم يف تنفيذ التوصااية؛ : أُ مالئمة -4 : تنفيذ التوصااية متفاوت وجزئي؛غير مالئمة –3: ال تزال املة واإلجرا ات لتنفيذ التوصااية يف مرحلة أولية للغاية؛ ضييعيفة -2 : مل يتخذ أي إجرا  لتنفيذ التوصااية؛معدومة -1 :العالمة يف سااجل إجرا ات اإلدارة  1

 ة املرجوة. : هناك دالئل دامغة على أّن التوصية أحرزت تأث ًا إجيابًيا بالنسبة إىل الغايممتازة -6: س تنفيذ التوصية بالكامل وهناك دالئل أولية على تأث ها على الغاية املرجوة؛ جيدة -5لكن ليس هناك ما يدّل على  تائجها بالنسبة إىل الغاية املرجوة؛ 
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 اإلجراءات المتفق عليها التقييم المقبولة )أ( توصيات
 في رّد اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات المتخذة فعاًل، أو 
 أسباب عدم اتخاذ اإلجراءات )ج(

 العالمة 
 في سجل
إجراءات 
اإلدارة 
 1)د(

تأثير اإلجراءات المتخذة، أو التغييرات 
 الناجمة عنها )هي(

 و واتل ورجاااات هيكااال تبسااااااااااااااايط ميكن ب-1

 مجع طريق عن 5 االساااااااااااااارتاتيجي اهلدف

 أهنماااااا  لااااا   1-4 والنااااااتل 1-1 النااااااتل

 يُنظر ولكن وثيقاً  ارتباطاً  ةمرتبل يبدوان

 .وتلفتة  ظر وجهيت من هلما

 سااااااااياد يف املخرجات هيكل تبساااااااايط ساااااااايتمّ 

  2021-2018 للفرتة األجل املتوسااااالة املة
 512و  511 املخرجات مزج إعادة خالل من

 511 املخرج :مراجعة ورجة حول 542و

 الذي 512 واملخرج الصاااااياغة على يرّكز الذي

 التنسيق. على يرّكز

س حتسة سلسلة  تائل الرب امل االسرتاتيجي 
وإصاادارها يف املة املتوساالة األجل للفرتة  5

ن ان منقةا   ا يف  ل  ورج2018-2021
)يركز أحاااادمهااااا على الصااااااااااااااايغااااة واآلخر على 

 التنسيق(. 
 

دعمااااااات عملياااااااة تبسااااااااااااااايط هيكااااااال الرب اااااااامل  5
عملية التخليط للعمل للفرتة  5االسااااااااااااارتاتيجي 

2018-2021. 

باااإلمجااال  هناااك إمكااا يااة لزيااادة تكاااماال  ج-1
خااادماااات املنظماااة املتعلقاااة باااالقااادرة على 
الصااااااااااااااامود  بتعزيز قادر أكرب من التعااون 

بة وحاادات املنظمااة املعنيااة واالتساااااااااااااااااد 
املنخرطة يف تقدمي املشااااااااورة السااااااااياساااااااااتية 

 (.2( واإل ذار املبكر )الناتل 1)الناتل

 5يواصااااااااااااال الرب امل االسااااااااااااارتاتيجي ساااااااااااااوف 
تكثي  جهوده )املاادعومااة أيضاااااااااااااااااً من برامل 

( FIRST and INFORMED رئيساااااااااااااااية مثل
لزيادة تأث  الساااااااااااااااياساااااااااااااااات على قدرته على 

من الغذائي. وساااااااااوف الصااااااااامود وحتليالت األ
خااااااس للتعااااااون مع املنظمااااات  وىل اهتماااااام  يُ 

اإلقليمياة مثال اللجناة الادائماة املشااااااااااااااارتكاة بة 
الاااادول املعنيااااة  كااااافةااااة اجلفاااااف يف منلقااااة 
السااااااااااااااااااحااال واهليئاااة الكومياااة الااادولياااة املعنياااة 
بااالتنميااة لتوف  الاادعم للبلاادان األعضااااااااااااااااا  يف 

ثل تنفيذ مبادرات تعزيز القدرة على الصمود م
التةال  العاملي للمبادرة املتعلقة بزيادة القدرة 

ومبااادرة اهليئااة الكوميااة الاادوليااة على التعااايف 

س إصاااادار طبعتة من التقرير العاملي ملكافةة 
( بدعم من 2018و 2017األزمات الغذائية )

كااافةااة األزمااات تفعياال الشااااااااااااااابكااة العااامليااة مل
الغذائية  وهي منصاااااااااااااااة متعددة أصاااااااااااااااةاب 
املصااااااااالةة هتدف إىل تنسااااااااايق التةليل القائم 
على األدلااة واالساااااااااااااااتجااابااات يف البلاادان اليت 
تعااااي من األزماااات الغاااذائياااة. وقاااد واصااااااااااااااااال 

تقدمي دعمه للبلدان  5الرب امل االساااااارتاتيجي 
من حي  القدرة على الصااااامود وحتليل األمن 

من خالل املنظمااااات الغااااذائي  ال سااااااااااااااايمااااا 
اإلقليمية وهيئاهتا الفنية املخصاااااااااااااصاااااااااااااة  ا يف 
 لااا  )وحااادة حتليااال القااادرة على الصااااااااااااااامود 
و موعااااة العماااال املعنيااااة باااااألمن الغااااذائي يف 
شااارد ووساااط أفريقيا والقرن األفريقي يف اهليئة 

ساايدعم بر امل الشااراكة للشاابكة العاملية ملكافةة  6
األزمااااات الغااااذائيااااة املمول من االحتاااااد األورو  
تلوير  موعة من األدلة والتعلم على املساااااااااااتوى 
العاملي بشاااااااأن أسامل فعالة للتدخالت على طول 
الرابط بة العمل اإل سااااااااااااي والتنمية والساااااااااااالم. 

للشااابكة دور أسااااساااي يف إجياد تنسااايق وسااايكون 
قوي مع اآلليات واملبادرات القائمة على املستوى 
العاملي لزيادة مستوى دعم السياسات واملشاركة  
وكذل  مع أصاااااااةاب املصااااااالةة على املساااااااتوى 

 الوطين لتعزيز االستجابات املنسقة.
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املعنية بالتنمية ملواجهة كوار  اجلفاف وحتقيق 
 االستدامة.

الكومياااة الااادولياااة املعنياااة باااالتنمياااة( واللجناااة 
افةة الدائمة املشااااااااااااااارتكة بة الدول املعنية  ك

 اجلفاف يف منلقة الساحل.

املزيد من االهتمام  2-3يسااااااااااتةق الناتل  د-1
  حي  5من فريق الرب امل االسااااارتاتيجي 

يوفر مساااااارات لبنا  القدرة على الصااااامود 
من خالل امدمات األسااااساااية يف الزراعة 
)امدمات اإلرشاااادية والبيلرية( ومشااااريع 

 التأمة الزراعي.

الناتل  5يعّزز الرب امل االسااااااااارتاتيجي ساااااااااوف 
رتكيز من خالل أولويتة رئيسااااااااااااااايتة: ال 3-2

على المااااااااياااااااة االجتمااااااااعياااااااة وأدوات  قااااااال 
املخااااطر  ودعم الصاااااااااااااااول على األراضااااااااااااااي 
وحيازهتا  والصول على املوارد اللبيعية للةّد 
من ضااااااااااع  ا تمعات احمللية. كما أن  شاااااااااار 
املعرفاااااة من خالل مااااادارس املزارعة القلياااااة 

وىل اهتماماً ودعم امدمات البيلرية سااااااااوف يُ 
املتوساااالة األجل للفرتة خاصاااااً يف إطار املة 

2018-2021. 

األولوية لتعزيز  5أعلى الرب امل االسااااااارتاتيجي 
 ظم المااااايااااة االجتماااااعيااااة الواعيااااة للمخاااااطر 
واملساااااااااتجيبة للصااااااااادمات يف املة املتوسااااااااالة 

  من خالل وضع 2021-2018األجل للفرتة 
هنل ورؤية مشااااااااااااارتكة حول الماية االجتماعية 

اقات اهلشاااااااااااااااة يف األزمات املمتدة ويف السااااااااااااااي
 واإل سا ية.

وقااااااااد أدى تااعاايااة كااباا  املااوظاافااة املااعااناايااة 
بااالمااايااة االجتماااعيااة/قااائااد الفريق يف فريقي 

إىل  5و 3اإلدارة للرب اااا ة االسااااااااااااااارتاتيجية 
 تعزيز التعاون والعمل املشرتك.

مساااااااااااامهاً  5وقد كان الرب امل االسااااااااااارتاتيجي 
رئيسااياً يف مذكرة اإلرشااادات بشااأن األراضااي 
والصاااااااااااااااراعات  اليت تسااااااااااااااالط الضاااااااااااااااو  على 
إمكااااااا ااااااات وكاااااااالت األمم املتةاااااادة لتعزيز 

  جتاااااااوز دعم املنظماااااة 2017يف هنااااااايااااااة عااااااام  4
لتةسااااااااااة القدرات والتداب  الوقائية والتخفيفية 

بلااادًا تاااداب   45هااادف فرتة السااااااااااااااانتة: وطبق 
اجتماعية واقتصاااااااااااااااادية تقلل من قابلية التعرض 
للخلر وتعزز من قااادرة ا تمعاااات احمللياااة على 

 مواجهة التهديدات واألزمات.
وقااد س دعم  شااااااااااااااار املعرفااة من خالل ماادارس 

رعة القلية وصاااندود القدرة على الصااامود املزا
يف بوركينااا فاااساااااااااااااااو وبورو اادي ومجهوريااة أفريقيااا 
الوسااااااااااااالى وما  ومالوي والنيجر وسااااااااااااا اليون 

 وتشاد وكمبوديا و يبال وباكستان.
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الوصول السلمي إىل األراضي واملوارد اللبيعية 
 من خالل تدخالهتا.

هناااك إمكااا يااة لتعزيز التعاااون بة الربامل  هي-1
االساارتاتيجية وإيضااا  الواجهات املشاارتكة 

 5بينها. يتشااااااااطر الرب امل االسااااااارتاتيجي 
اهتمامات كب ة مع الرب امل االسرتاتيجي 

بشاااااااااااااااااأن التكي  مع تغ  املنااااحل ومع  2
بشاااااااااأن الماية  3الرب امل االسااااااااارتاتيجي 

كا ية االجتماعية واهلجرة. وهناك أيضا إم
ملزيد من العمل مع الرب امل االساااارتاتيجي 

بشااااأن سااااالساااال القيمة  بالنظر إىل أن  4
أزمات السااااالسااااالة الغذائية تؤثر بقدر كب  
على سالسل القيمة. وال يشّكل التداخل 
بالضاااااااااارورة مشااااااااااكلة طاملا أ ه يسااااااااااتخدم 

 لتةفيز التعاون الفعال.

 مع تعاو ه 5 االسرتاتيجي الرب امل يعّززسوف 

 :وخباصة بشأن أخرى  اسرتاتيجية برامل
 وجه يف الصااااااامود على القدرة التكامل بة -

 الااارب ااااااااامااال) ماااعااااااااه والاااتاااكاااياااّ  املاااناااااااااحل تاااغاااّ  

 (.2االسرتاتيجي
العمل املشااااااااااااااارتك على الماية االجتماعية  -

واهلجرة  وخباصاااااة من حي  التنسااااايق  والرؤية 
املشااااارتكة والدعم الفين املشااااارتك على الصاااااعيد 

 (. 3)الرب امل االسرتاتيجيالقلري 
آثار أزمة السااااالسااااالة الغذائية على سااااالساااالة  -

القيماااااة   اااااا يعزز األطر التنظيمياااااة وقااااادرات 
ودعم البلاادان يف   التنظيم لاادى القلاااع العااام

صااااياغة اساااارتاتيجيات/سااااياسااااات بشااااأن قدرة 
 ظم األغذية ما بعد الصااااااااااد على الصااااااااامود 

 (.4)الرب امل االسرتاتيجي

جياااري الاااتاااخااالاااياااط لااالاااتاااعاااااااااون باااة اهلاااااااادفااة 
يف العماااااااال املتعلق  1و 5االسااااااااااااااارتاتيجية 

بالساااااااااااياساااااااااااات على املساااااااااااتوى القلري  مع 
توضااااااااااااااايا حول أ ظماااة التغاااذياااة والغاااذا  يف 

 السياقات املتأثرة بالصراعات.
وهناااك شاااااااااااااااراكااة قويااة ومتناااميااة بة اهلاادفة 

بشااااأن التكي  مع تغ   2و 5االساااارتاتيجية 
من أجاااال من واااااطر الكوار   املناااااحل والاااادّ 

ال  تغ  املناحل  لقدرة على الصااااااااااامود يف وجها
سااااااااااااااايمااااااااا من خالل عمليااااااااات ومبااااااااادرات 
السااااااياسااااااات العاملية مثل املنرب العاملي بشااااااأن 
الااّد من واااطر الكوار  مع االسااااااااااااااارتاتيجياة 
الدولية للةّد من الكوار   واملؤ ر الساااااااااانوي 

اقية بشااااااااااااأن تغ  املناحل التفاقية باريس مع اتف
األمم املتةاادة اإلطاااريااة بشاااااااااااااااااأن تغ  املناااحل 
وشاااااااااااااااركااااا  متعااااددين آخرين  ومبااااادرة تعزيز 
القاادرات للةااد من واااطر الكوار   ومبااادرة 
األمم املتةدة للقدرة على الصاااااااااااامود يف وجه 

شراكة منظمة األغذية والزراعة مع اتفاقية األمم  5
املتةدة اإلطارية بشاااأن تغ  املناحل واملشااااركة يف 

حدا  متعددة أصااااةاب املصاااالةة تنظيم أول أ
للقدرة على الصاااااامود يف وجه تغ  املناحل خالل 

ن امؤ ر األطراف الثاااالااا  والعشااااااااااااااارين. )اهلااادفااا
 (5و 2ن ااالسرتاتيجي

تنفيذ الشااااااااااااراكات واملبادرات العاملية الرئيسااااااااااااية 
بشااااااااااااااااأن الااّد من واااطر الكوار /القاادرة على 
الصااامود يف وجه تغ  املناحل   ا يف  ل  مبادرة 
األمم املتةدة للقدرة على الصمود يف وجه تغ  

ل وإعااااااااادة  -املااناااااااااحل ماابااااااااادرة الااتااوقااع والااتااةاامااااااااّ
ومبااادرة تعزيز القاادرات للةااد من  ؛التشاااااااااااااااكياال

واااااطر الكوار   ومبااااادرة الشاااااااااااااااراكااااة العااااامليااااة 
 (.5و 2ن ان االسرتاتيجيالالستعداد. )اهلدف

قيادة تلوير ملبوعات املنظمة بشاااااااأن الد من 
القدرة على الصااااااااااااااامود يف وجه /واطر الكوار 
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ل وإعااااااااادة  تاااغااا  املاااناااااااااحل )الاااتاااوقاااع والاااتاااةااامااااااااّ
التشاااااااااااااااكياااال(  ومبااااادرة الشاااااااااااااااراكااااة العااااامليااااة 

 لالستعداد.
رؤية  3و 5االساااااااااااارتاتيجيان  وقد طور اهلدفان

 وهنجاً مشرتكة بشأن الماية االجتماعية.
 5و 3كما أعلى الرب ا ان االسااااااااااااااارتاتيجيان 

األولوياااة للتنسااااااااااااااايق املشااااااااااااااارتك ولتلوير رؤياااة 
مشاااااااااارتكة حول العمل املعياري/العاملي املتعلق 
بااااااهلجرة. وعلى املساااااااااااااااتوى القلري  يعمااااال 

على تفعيل  5و 3الرب ا ان االسااااااااااااااارتاتيجيان 
عنصااااااااااااااار الرب اااااامل املياااااداي ملاااااذكرة التفااااااهم 
املشاارتكة بة منظمة األغذية والزراعة واملنظمة 

 الدولية للهجرة.
 4وقد ركز التعاون مع اهلدف االساااااااااااارتاتيجي 

على دعم التسويق من خالل الرتويل أل ظمة 
املعاجلة والتةويل والتسويق على  لاد ضيق  

ت. كما عمل اا يضاااااامن زيادة دخل ا تمعا
مع الرب ااااااااا ة  5الرب ااااااااامل االسااااااااااااااارتاتيجي 

على جااادول أعماااال  2و 4االسااااااااااااااارتاتيجية 

ن : )اهلاااااااادفااااااااا2018تااااااغاااااا  املااااااناااااااااحل يف عااااااااام 
 (5و 2ن ااالسرتاتيجي

الماية االجتماعية والقدرة  – شاار ورقة موق  
على الصااااااااااااااامود  باإلضاااااااااااااااافة إىل مواد توجيهية 

والعماال  (+cash)مشااااااااااااااارتكااة أخرى حول النقااد 
اجلاري بشاااااااأن الماية االجتماعية وتغ  املناحل. 

 (5و 3ن ااالسرتاتيجين ا)اهلدف
حتديد أولويات الدعم املشرتك للبلدان يف سياد 
الرابط بة العمل اإل ساااااااااي والتنمية والسااااااااالم  
وحتديداً يف ما يتعلق بالروابط بة الفقر والقدرة 
على الصااااااااااااااامود والاااادور الااااذي تلعبااااه الماااااياااة 

ان االجتمااااااعياااااة يف هاااااذا الصاااااااااااااااااااادد. )اهلااااادفااااا
 (5و 3ن االسرتاتيجيا

يف املنشااااااااااور الرئيسااااااااااي  حالة األغذية املسااااااااااامهة 
  باإلضااااااااااافة إىل تلوير إطار 2018والزراعة لعام 

عمل منظمة األغذية والزراعة للهجرة )املرتقبة(  
واملدخالت يف االتفاقة العاملية بشااااااااااااأن اهلجرة 

 (5و 3والالجئة. )اهلدفان االسرتاتيجيان 
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الصاااااااااااااااةااااة الواحاااادة كنهل متكاااااماااال متعاااادد 
 التخصصات لتهديدات السلسلة الغذائية.

ينبغي إيضااااااااااا  مفهوم املبادرات اإلقليمية  و-1
وإعادة  5يف إطار اهلدف االسااااااااااااارتاتيجي 

صاااااياغة أغراضاااااها كربامل إقليمية رئيساااااية 
ُ ّول بصااااااااورة مشاااااااارتكة من موارد خارجية 
ذ بااااالتعاااااون مع شاااااااااااااااركااااا  إقليمية  وتُنفااااّ
ووطنية. كمااااا ميكن أيضااااااااااااااااااًا أن تكون 
املبادرات اإلقليمية  ثابة وساااااااااااااااائل مفيدة 

م املعرفااة ورفع مساااااااااااااااتوى الوعي لتقاااسااااااااااااااا
 )داخل املنظمة وخارجها(.

لس مسااااااااااااااتماااد من املكتاااب مسااااااااااااااتوحى  من م ثااا 
اإلقليمي ألمريكاااااا الالتينياااااة والبةر الكاااااارييب  
وباالسااااااااااااااتناد إىل مداوالت املؤ رات اإلقليمية  
سااااااااااااااوف يتّم تعاااادياااال املبااااادرات اإلقليميااااة يف 
املكتااااب اإلقليمي ألفريقيااااا واملكتااااب اإلقليمي 
للشرد األدىن يف سياد املة املتوسلة األجل 

 .2021-2018للفرتة 

م املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبةر قا
الكارييب بإعداد مبادرة إقليمية جديدة بشاااااأن 
القااادرة على الصااااااااااااااامود تااادمل بة الاااد من 
الكوار  والتكي  مع تغ  املناااااااااحل وإدارة 
املوارد اللبيعيااااة دعمااااًا جلماااااعااااة دول أمريكااااا 

 لالتينية ومنلقة البةر الكارييب.ا
اإلقليميااة للمكتااب  وس تعاادياال ركااائز املبااادرة

اإلقليمي للشااااااااااااااارد األدىن لألمن الغااااااااذائي 
والتغذية لتتماشى مع  تائل ومؤشرات اهلدف 

  وس 2021-2018للفرتة  5 ياالسااااااااااااااارتاتيج
إبالغهاااا على مساااااااااااااااتوياااات وتلفاااة )املكتاااب 

 اإلقليمي للشرد األدىن وبلدان الرتكيز(.
وس تعاااديااال  لااااد و ااااالت الرتكيز الرب اااا ي 

ة للمبااااادرة اإلقليميااااة للمكتااااب يااااو  ات األول
اإلقليمي ألفريقيااا بشااااااااااااااااأن  بنااا  القاادرة على 
الصااااااااااااااامود يف األراضاااااااااااااااي اجلافة يف أفريقيا . 
و تيجة لذل   أصاااااااااااااابةت الشااااااااااااااراكة وإدارة 

بناا  على طلاب الرئاسااااااااااااااااة املؤقتاة جلمااعة دول  5
أمريكاااااا الالتينياااااة ومنلقاااااة البةر الكاااااارييب  س 
اجلمع بة قدرات وموارد الربامل االساااااااااارتاتيجية 

لصااااااااياغة االساااااااارتاتيجية اإلقليمية  5و 3و 2و 1
واألمن وار  يف قلاااع الزراعااة إلدارة واااطر الك

يف أمريكاااا الالتينياااة والبةر  تغاااذويلواالغاااذائي 
 الكارييب.

وأقّر املؤ ر اإلقليمي للشااااااااااااااارد األدىن يف دورتااه 
الرابعة والثالثة  ساااااااامهة املنظمة يف اإلقليم من 

لقااااااادرة على ل االسااااااااااااااارتاتيجيرب اااااااامل الخالل 
؛ مع مزياااااد من واملباااااادرة اإلقليمياااااة الصااااااااااااااامود

حتسة الشراكات التوصيات لزيادة التدخالت و 
 . الصمودلبنا  القدرة على 

وتتمااااشاااااااااااااااى  ااااالت الرتكيز الربا ياااة للمباااادرة 
اإلقليمياااااااة يف املكتاااااااب اإلقليمي ألفريقياااااااا مع 
الربامل القارية وأطر الساااااااااياساااااااااات القائمة  أي 

( تلوير سااااااااياسااااااااة واساااااااارتاتيجية للقدرة على 1)
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املعرفااااة من العناااااصااااااااااااااار الرئيسااااااااااااااايااااة للمبااااادرة 
 اإلقليمية.

ويف املكتب اإلقليمي آلسااااااااايا واحمليط اهلادئ  
على الصاااامود على يركز بر امل جديد للقدرة 

هنل الصاااااااااااااااةااااة الواحاااادة لألمراض واآلفااااات 
اليوا يااة والنباااتيااة بااإلضااااااااااااااااافاة إىل تغ  املناااحل 

 والد من واطر الكوار .
ويف إقليم املكتب اإلقليمي ألوروبا  س صياغة 
مباااادرة إقليمياااة جاااديااادة بشاااااااااااااااااأن تغ  املنااااحل 
 التكثي  املساااااااااااااااتاااااااادام من خالل كفااااااااا ة 

مع تغ  املناااااحل اساااااااااااااااتخاااادام املوارد والتكي  
 والتخفي  من آثاره .

( 3( وإدارة املعرفاااة  )2الصااااااااااااااامود وتنفياااذمهاااا )
( والمااااايااااة االجتماااااعيااااة من أجاااال 4والرعي  )

 القدرة على الصمود.
تضمن آليات الوكمة والتنسيق يف هنل الصةة 
الواحدة طريقة فعالة ومنساااااااقة ملعاجلة املشااااااااكل 

 املشرتكة.
  ركز املكتااااب اإلقليمي 2017-2016يف عااااام 

ألوروباااا من خالل املباااادرة اإلقليمياااة على الرابط 
خفي  من آثاره  بة التكي  مع تغ  املناحل والت

وإدارة واااااطر الكوار   واللاااااقااااة يف إطااااار هنل 
الزراعاة الاذكيااة مناااخياااً  والتصااااااااااااااادي للتةاادياات 
املتاااداخلاااة لألمن الغاااذائي  والتنمياااة وتغ  املنااااحل 

 بلريقة متكاملة.
تتللب صياغة املبادرات اإلقليمية كربامل  ز-1

إقليمية رئيسية التزاماً  سياسياً  قوياً  على 
املساااااااااااااااتوى اإلقليمي. ومن هاااذا املنللق  

 3ينبغي أن ُتضاااااااااااااااّمن املبااااادرة اإلقليميااااة 
بشاأن األراضاي اجلافة يف أفريقيا رمسياً  يف 
إعالن مااااااااالبو. وينبغي دعم إ شاااااااااااااااااااااا  

 مرتبلاااة ألفريقياااا اإلقليمي املكتااابإن مباااادرة 

 القدرة لتعزيز كقاعدة ماالبو بإعالن أصااااااااااااالً 

 ا االت  ل  يف  ا أفريقيا  يف الصااااامود على

 السااااااياسااااااات دعم بقضااااااايا املتصاااااالة اماصااااااة

االجتمااااااعي. ويااااادعم الرب اااااامل  والضاااااااااااااااماااااان
بااالكاااماال املكتااب اإلقليمي  5االسااااااااااااااارتاتيجي 

ماان أجاااااااال حتااقاايااق أكاارب قاااااااادر ماان الاارتكاايااز 
االساااااارتاتيجي والربا ي املتوافق مع التةديات 
واللموحااات القااااريااة كماااا هو متفق عليااه يف 

و لالحتاد األفريقي بشاااااااااااااااأن التزام إعالن ماالب
القااااادرة على الصااااااااااااااامود  س تنظيم اجتمااااااع 
تشااااااااااااااوري مع مفوضاااااااااااااية االحتاد األفريقي يف 

تااااادعم املباااااادرة اإلقليمياااااة يف املكتاااااب اإلقليمي  5
ألفريقيا مفوضااااااااااااااية االحتاد األفريقي يف الرصااااااااااااااد 
واإلبالغ عن املراجعااااااة اليت جتري كاااااال عااااااامة 

من إعالن  6بشاااااااااأن التقدم احملرز يف االلتزام رقم 
ماالبو )بنا  القدرة على الصاااااااااااااامود يف وجه تغ  
املناحل واملخاطر املرتبلة باللقس( وخاصاااة بشاااأن 
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الصااااااةة مبادرات إقليمية موسااااااعة بشااااااأن 
الواحدة والقدرة على الصااااااااااااااامود يف وجه 
تغ  املناااحل يف املكتااب اإلقليمي آلسااااااااااااااايااا 

 واحمليط اهلادئ.

آلساااااااااااااايا واحمليط اهلادئ يف وضااااااااااااااع األولويتة 
 اإلقليميتة.

. وس التأكيد على  االت 2017مارس/آ ار 
التعااااااون اليت س حتاااااديااااادهاااااا خالل اجتمااااااع 
التخليط املشااااااااااااااارتك بة منظمااااااة األغااااااذيااااااة 

 –والزراعااااااااة واملكتااااااااب اإلقليمي ألفريقياااااااا 
األفريقي الاااذي عقاااد يف  مفوضاااااااااااااااياااة االحتااااد

 .2018مايو/أيار 
وبدأ تشاااااااااااااااغيل املبادرات اإلقليمية يف املكتب 
اإلقليمي آلساااااااااايا واحمليط اهلادئ بشااااااااااأن هنل 

  2018الصاااااااةة الواحدة وتغ  املناحل يف عام 
 2016 تيجااااة للةوار املكث  خالل عااااامي 

  وإىل حاااااد كب  البناااااا  على عمااااال 2017و
بشااأن أزمة الساالساالة  5الرب امل االساارتاتيجي 

 الغذائية واملخاطر اللبيعية يف اإلقليم.

قياس القدرة على الصاااااااااااااامود مع مؤشاااااااااااااار قياس 
 الصمود.وحتليل القدرة على 

 5س اآلن دمل عماااال الرب ااااامل االساااااااااااااارتاتيجي 
بالكامل يف الرب امل اإلقليمي للمكتب اإلقليمي 

اهلادئ ضمن اإلطار األوسع لنهل  آلسيا واحمليط
 الصاااااااةة الواحدة   وبالتا  توسااااااايع النلاد من 
األمراض اليوا ية العابرة للةدود ليشااامل مقاومة 
مضاااااادات امليكروبات وزيادة الرتكيز على صاااااةة 

وتشاااااااااااجع املبادرة اإلقليمية اإل ساااااااااااان والتجارة. 
للمكتب اإلقليمي آلساااايا واحمليط اهلادئ بشااااأن 

على وضع إطار مشرتك للتكي  مع  تغ  املناحل
تغ  املناحل والد من واطر الكوار  يف اإلقليم  
وقد حظي املؤ ر الوزاري بشاااأن الد من واطر 
الكوار  يف قلاع الزراعة الذي عقد يف ها وي 

بقبول جياااد للغااااياااة عرب بلااادان  2018يف عاااام 
اإلقليم  وكان حدثاً رئيساااياً لزيادة الوعي بشاااأن 

القلاااع الزراعي يف مااا يتعلق بزيااادة احتياااجااات 
  الظواهر املتلرفة والتعرض لألخلار الوطنية.

ينبغي على املنظمااااااة عنااااااد إدخااااااال  ظم  ح-1
جاااااديااااادة للتخليط وإعاااااداد التقاااااارير أن 

هذه إحدى النقامل الرئيساااااااااااااية اليت من املتوقع 
أن تربز من االسااااااااااااااارتاتيجية الرقمية اليت جيري 

باإلضاااااااااااااااافة إىل الفوائد اليت ميكن الصااااااااااااااول 
عليهااا من النظااام املتكاااماال إلدارة املشاااااااااااااااااريع 

 س ختفيض كلفة املعامالت يف إعداد التقارير. 4
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حتااااااول إبقاااااا  تكاااااالي  املعاااااامالت  ات 
الصااااااااااااالة عند أدىن حد اكن  إ  أن مثل 
هذه التكالي  ختفض قدرة املنظمة على 

  أهداف البلدان األعضا  فيها.حتقيق 

وينلبق هذا االعتبار على دورة املشااااااااااريع 
اجلاادياادة وعلى القناااتة االثنتة املتميزتة 
لرفع التقااارير القلريااة )التقااارير السااااااااااااااانوياة 
ملاماثالاي املاناظامااااااااة والاتاقاااااااااريار عان  اواتل 
وورجات اإلطار االساااااااارتاتيجي يف قواعد 
 بيااا ااات املنظمااة(  اليت ينبغي د همااا يف

قنااااااة واحااااادة فال يتعة على املكااااااتاااااب 
 القلرية رفع تقارير مرتة.

. وساااااوف يتم تنسااااايق عمليات وضاااااعها حالياً 
رفع التقارير القلرية. وساااااااااااااااتبذل مجيع اجلهود 

ّد املمكنااااة إلبقااااا  تكااااالي  العمليااااة عنااااد الاااا
األدىن ويف الوقاااااات  اتااااااه  تلبيااااااة املتللبااااااات 

 االئتما ية لدى الشركا  يف املوارد.

والتةكم فيهااااااا الااااااذي يتم تلويره يف إطاااااار 
االسااارتاتيجية الرقمية ملنظمة األغذية والزراعة  

ةساااااااااااااااينااات باالفعاال أثناا  التس إدخاال بعض 
. ويتم اآلن 2017عااااام هنااااايااااة إعااااداد تقرير 

مؤشاارات  املكاتب القلرية مقابلتقرير حتميل 
النواتل املؤسااااااااااسااااااااااية ) ظام التخليط الربا ي 
وإعااداد تقااارير التنفيااذ ودعم التقييم( تلقااائياااً 

شبكة  يف التقرير السنوي ملمثل املنظمة ) ظام
 معلومات املكاتب القلرية(.

 2  التوصية
 ينبغي للمنظمة الفرصة، هذه والنتهاز. األعضاء البلدان من ومالي سياسي قوي بدعم منها والوقاية لها واالستجابة األزمات رصد مجال في برامجها تصميم إلعادة للمنظمة كبيرة فرصة الصمود على القدرة تتيح

 في بما الصييمود على القدرة مجال في المنظمة حضييور لتعزيز أسيياسييية مجاالت بضييع في للتنبؤ قابلة موارد في تسييتثمر وأن والطوعية، المقررة المسيياهمات بين يجمع متكامل مالي لنموذج أكبر بشييكل تروّج أن

 كبيرًة. هذا العمل مجال في االستثمار على العوائد تكون أن المرجح ومن. موظفيها ذلك

إن غيااااب موارد قاااابلاااة للتنبؤ يف الرب اااامل  أ-2
يؤثر على قدرة املنظمة  5االسااااااااااااااارتاتيجي 

على اختاااااا  مركز اسااااااااااااااارتاتيجي يف  اااااال 

النظر فيها إضااااااااااافًة إىل مجيع األولويات ينبغي 
األخرى يف املنظمة لدى إعداد بر امل العمل 

 .2019-2018وامليزا ية للفرتة 

أثناا  صااااااااااااااايااغاة بر اامل العمال وامليزا ياة للفرتة 
  حاااااااااااادد فااااااااااااريااااااااااااق اإلدارة 2018-2019

االسااااااااااارتاتيجية مساااااااااااارات العمل املواضااااااااااايعية 

مليون  590  س تعبئة ما يقارب 2017يف عام  5
 5دوالر أمريكي لدعم الرب امل االسااااااااااااااارتاتيجي 
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القدرة على الصمود. فقد التزمت املنظمة 
سااااااااياسااااااااياً يف  ال العمل هذا من خالل 

بوصااااااااافه  5اعتماد اهلدف االساااااااااارتاتيجي 
أحد أهدافها االسااااااااااارتاتيجية  ومن خالل 

 منتااااديااااات عااااامليااااة  وإقليميااااة الاااادعوة يف
ووطنية إىل التنمية القادرة على الصاااااامود. 
وهي حباجة اآلن إىل اسااااااااااااااتثمار مزيد من 
املوارد القابلة للتنبؤ يف بعض ا االت من 

واليت تكون  5الرب ااااااامل االسااااااااااااااارتاتيجي 
أسااااااساااااية لتعزيز حضاااااور املنظمة يف  ال 

 القدرة على الصمود: 
 اماااادمااااات القاااادرة على وضااااااااااااااع الربامل  

الرئيسية  الرفيعة اجلودة   ظم املعرفة  حشد 
املوارد  والفرد اإلقليمية والوطنية. ويشاااااااااااااا  
مساااا الجتاهات التمويل الالية واملساااتقبلية 
يف  ال القدرة على الصمود إىل أن املنظمة 
تسااااااااااااااتثمر يف  ويل القدرة على الصاااااااااااااامود 
)إضااااااافة إىل مسااااااار  ويل العمل اإل ساااااااي 

وزه(  ومن املرّجا أن يولاااّد  لااا  و اااا يتجاااا

الرئيساااااااااااااااية اليت تضاااااااااااااااع إطار حتديد أولويات  
العماااااال املنجز على املساااااااااااااااتويااااااات العااااااامليااااااة 
واإلقليميااااااااة والقلرياااااااة. ويتيا هااااااااذا النهل 
التفااااااعالت االسااااااااااااااارتاتيجياااااة مع الكومااااات 
واهليئات اإلقليمية والشاااااااركا  املالية  اا يعزز 

األمر إمكاااا ياااة التنبؤ بااااملوارد دعمااااً  يف هنااااياااة
 .5للرب امل االسرتاتيجي 

مليون دوالر أمريكي يف عاااااااام  460مقاااااااابااااااال 
2014 . 

حتديد ا االت الرئيساااااية للرب امل االسااااارتاتيجي 
لتعزيز وجود املنظمة يف العمل بشاااااااااأن القدرة  5

 على الصمود: 
 ظم معلومات املخاطر واألمن الغذائي  

  الااااااد من واااااااطر الكوار  والقاااااادرة على
 الصمود يف وجه تغ  املناحل

 أضرار وخسائر الكوار  واألزمات 

  الاااناااظااااااااام الاااعاااااااااملاااي ملاااعااالاااومااااااااات األماااراض
 اليوا ية/هنل الصةة الواحدة

  المااااااياااااة االجتمااااااعياااااة الواعياااااة للمخااااااطر
 واملستجيبة للصدمات 

 القدرة على الصمود الرعوية 

 الفاظ على السالم 
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عوائاااد كب ة سااااااااااااااوف تتيا للمنظماااة تعزيز 
 عملها على حنو أكرب.

بصاااااااااااااورة خاصاااااااااااااة  جيب أن جيد كّل من  ب-2
ساااااااابالً  5املنظمة والرب امل االساااااااارتاتيجي 

لتوف  إقرار أفضااااااااااااال وقابلية توّقع أكرب يف 
الرتتيباااااات التعااااااقااااادياااااة للموظفة الفنية 
والتشاااغيلية العاملة يف  ال القدرة على 
الصااااااااااامود  من أجل ضااااااااااامان اساااااااااااتدامة 
حضااااااااااااااور املنظمة وقدراهتا يف هذا ا ال. 
وقد يكون املوظفون يف األجل القصاااااااااااااا  

ل مناسااابة الساااتجابات اللوارئ يف األج
القصااااااااااااااا   إسااااا ليس لبنااااا  القاااادرة على 

 الصمود يف األجل اللويل.

 املساااااااااألة هذه يف أكرب حنو على سااااااااايتم النظر

 املوارد  ال يف األخرى األولويات إىل إضاااااااافةً 

 .البشرية

يااادعم االجتااااه األخ  لزياااادة التمويااال املتعااادد 
السااااااااااااااانوات والاذي ميكن التنبؤ باه  إ شااااااااااااااااا  

إضاااافية على املساااتوى قدرات تقنية وتشاااغيلية 
القلري  وحتساااااااااااااااة الرتتيبااات التعاااقااديااة اليت 
تتمااااااااشاااااااااااااااى مع اللبيعاااااااة اللويلاااااااة األجااااااال 

 للتدخالت املنفذة.

إ شاااااااااااااااااااا  العااااديااااد من القوائم للخربا  التقنية  4
وخربا  الرب ااة  كن من تعية مهااام أطول ماادة 
يف البلاادان اليت لااديهااا برامل واساااااااااااااااعااة النلاااد 

 للقدرة على الصمود.

يباااادو من غ  املرجا إ شااااااااااااااااااا  وظااااائ   ج-2
جاديادة مادرجاة يف امليزا ياة يف ظاّل القيود 
اإلمجالية على املوارد. إسا بإمكان املنظمة 
أن توسااااااااااع  لاد اسااااااااااتخدام صااااااااااناديقها 

جزئياااً يف وجاه عادم   للتةّومل االئتمااا يااة 
إمكا ية التنبؤ بتمويل املشاااااروع  وأن تتيا 
إبرام عقود طويلااااااة األجاااااال مع املوظفة 

ينبغي النظر يف هذه املسااااااااألة إىل جا ب مجيع 
األولويااااات األخرى يف املنظمااااة لاااادى إعااااداد 

 .2019-2018بر امل العمل وامليزا ية للفرتة 

نية أ شااائت ثال  وظائ  جديدة يف الفئة الف
 .املستداميف  ال السالم 

و ّكن سااااياسااااة اساااارتداد التكالي  يف املنظمة 
من اساتدامة وتعزيز فريق القدرة على الصامود 
على املساااااااااااااتوية اإلقليمي وشااااااااااااابه اإلقليمي  

على زياادة القادرات الربا ياة العاادياة اليت تعمال  4
 السالم املستدام.

 

قدرات فريق القدرة على الصمود على املستوية 
اإلقليمي وشااااااااااابه اإلقليمي  اساااااااااااتناداً إىل سو ج 

 متكامل.
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الرئيساااااااااااااااية لااديهااا يف  ااال القاادرة على 
الصاااااااااااااااامااود  وأن تسااااااااااااااااتااثااماار يف أدوات 
وعمليااااااااات اسااااااااااااااارتاتيجيااااااااة. ومن خالل 
الفاظ على سااااااياسااااااة  امليزا ية املتكاملة  
للمنظماااة   ثااال السااااااااااااااايااااساااااااااااااااااة اجلاااديااادة 

سااارتجاع التكالي  فرصاااًة للرتويل لنظام ال
ما  متكامل جيمع بة املسااامهات املقررة 

 واللوعية ضمن كّل مّتسق.

واجلمع بة املسااااااااااااااااامهة املقررة واملسااااااااااااااااامهات 
 اللوعية يف كيان متماس .

 3 التوصية

 ومدة لنوع برامجها تكّيف وأن الصيييييمود، على القدرة لتعزيز تقدمها التي الجودة الرفيعة الخدمات وتنوّع توطد أن للمنظمة ينبغي الموارد، وحشيييييد الصيييييمود على بالقدرة معنية برامج وضيييييع عملية تعزيز بهدف

 .إليها االستجابة تحاول التي األزمات

يبدو من الضاااروري إعادة ترتيب األدوات  أ-3
املتاحة لوضاااع برامل القدرة على الصااامود 
وقدرات حشاااد املوارد يف املنظمة. وينبغي 
للمنظماااة أن حتاااّدد اسااااااااااااااارتاتيجياااة عملياااة 

املاااحنااة يف  ااال القاادرة  ملقاااربااة  اجلهااات
على الصااااااااااااااامود . ومن شاااااااااااااااااااااأن هاااااااذه 
االسارتاتيجية أن تشامل الصاندود اماس 
لاالت اللوارئ وأ شاااااالة إعادة التأهيل  

 األماااوال رغااام أن اجلاااهااااااااات املاااااااااحنااااااااة زادت

 توجد ال الصمود على القدرة لتعزيز املخصصة

 حبدّ  "الصااامود على للقدرة ماحنة جهات" بعد

 5 االساااااارتاتيجي الرب امل يعّزز وسااااااوف.  اهتا

 أدوات باسااااااااااااتخدام املاحنة اجلهات مع حواره

 من الدّ  ومرفق الكوار   واطر من الدّ  مثل

 لاالت اماس الصااااااااندودو  الكوار   واطر

س تعزيز الوار والدعوة للرب امل االساااارتاتيجي 
مع اجلهااات املااحناة لتشاااااااااااااااجيع التاادخالت  5

  برز 2017على املااااادى اللويااااال. ويف عاااااام 
البناااااا  الاااااادو  من خالل عملااااااه يف  ااااااال 
 اهلشاشة والعن  يف النزاعات   باعتباره ثاي 

رد للرب امل االسااااارتاتيجي أكرب شاااااري  يف املوا
. وتدعم كندا تنفيذ بر امل مبتكر مشااااااااارتك 5

بة الوكااااالت اليت تتخاااذ من روماااا مقرا هلاااا  

هناااااك اعرتاف متزايااااد من املاااااحنة بااااأ ااااه ميكن  5
حتقيق بنا  القدرة على الصااااااااااامود على أفضااااااااااال 
وجه من خالل دعم برامل متعددة السااااااااااااااانوات 
ومتنوعة  ال سيما يف األزمات املعقدة اليت طال 

 –أمدها  والربط بة العامل اإل ساااااااي والتنمية 
 وبشكل مثا   العمل من أجل السالم.



21 PC 125/5 

 

 اإلجراءات المتفق عليها التقييم المقبولة )أ( توصيات
 في رّد اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات المتخذة فعاًل، أو 
 أسباب عدم اتخاذ اإلجراءات )ج(
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الااااذي اساااااااااااااااتخااااادمتاااااه املنظماااااة على حنو 
اسااااااااااااااارتاتيجي لتعزيز حضاااااااااااااااورهاااااا وتقييم 

 الاجات يف بداية االستجابة.

 وا االت التأهيل إعادة وأ شااااااااااااااالة اللوارئ

 .املوارد لتعبئة املؤسسية

بشاااااااااااااااأن القدرة على الصااااااااااااااامود  يف مجهورية 
 كو غو الدميقراطية والنيجر والصومال.

 

 اسارتاتيجيات القدرة على الصامود  توّفر  ب-3
طريقًة بساااااايلة و رّبة الكتساااااااب  موعة 
من املعارف بشااااأن ساااابل كسااااب العي   
ومواطن القوة والضااااااع   و قامل الدخول 
الربا ية للقدرة على الصاااااااااااامود يف البالد. 
وقد تنظر املكاتب اإلقليمية اليت تتوفر هلا 
فرس كب ة يف وضاااااااااع برامل لتعزيز القدرة 

لصمود يف إمكا ية وضع اسرتاتيجية على ا
لتعزيز القدرة على الصااااااامود ضااااااامن إطار 
برا هااا القلريااة أو بصاااااااااااااااورة منفصااااااااااااااالااة  
لالسااااااااااارتشااااااااااااد هبا يف مشااااااااااااركتها يف هذا 

 ا ال.

 اااااااات املوافقااااااااة عليهااااااااا. باااااااااالساااااااااااااااتناااااااااد إىل 
اسااااارتاتيجيات تعزيز القدرة على الصااااامود اليت 
ُوضاااااااااااااااعاات يف الصاااااااااااااااومااال  وأوغناادا  وكينيااا  

السااااااااااااودان  وإثيوبيا )جيري وضااااااااااااعها وجنوب 
وىل اهتمام خاس لألزمات حالياً(  ساااااااااااوف يُ 

 املمتدة ومناطق النزاع.

يف دعم  5اساااااااااااااااتمر الرب امل االسااااااااااااااارتاتيجي 
اساااااااااارتاتيجيات وبرامل القدرة على الصاااااااااامود 
على املسااااااااتوى القلري. ويتم  ل  إما كجز  
مان أطار الارب ااااااااة الاقالاريااااااااة لالاماناظامااااااااة  أو 

يما يف ساااااااااااااياد سااااااااااااا كعمليات منفصااااااااااااالة ال
 حاالت األزمات املمتدة.

س تلوير اسااارتاتيجيات للقدرة على الصااامود يف  6
مجهورية أفريقيا الوساااااااااااالى وإثيوبيا ومدغشااااااااااااقر 
والصاااااااااااااااوماااااااال وجنوب الساااااااااااااااودان وزمباااااااابوي 
وكولومبيااااا. وس تلوير اسااااااااااااااارتاتيجيااااات إقليمياااة 
فرعياة للمنظماة يف حوض حب ة تشاااااااااااااااااد وإقليم 

 جنوب أفريقيا. 

ال جيب أن يتّم ترتيب أولويات األهداف  ج-3
االسرتاتيجية للمنظمة يف البالد باالستناد 
إىل االهتمااام اماااس )أو غيااابااه( للماادرا  
األفراد  إساااااااا بنااااااااً  على مال ماااااااة برامل 
القدرة على الصاااااااااااامود للسااااااااااااياد القلري 

البلااااادان اليت تواجاااااه هتاااااديااااادات وأزماااااات يف 
مساتمرة  جيب أن يوّجه الرب امل االسارتاتيجي 

تداب  التنفيذ اماصاااااة بالنظم اإليكولوجية   5
والساااااااااااااااكان وا تمعات احمللية يف  ال القدرة 
على الصااااااااااااااامود   اااا يف  لااا  الوقااااياااة وتعزيز 

يعترب دعم الشاااااااااااااااركااااااااا  الكومية احمللية 
واإلقليمية يف تلوير اسااااااارتاتيجياهتم وبرا هم 

ناً القدرة على الصاااااااااامود عامالً اكّ اماصااااااااااة ب
لتةقيق التنمية املستدامة  وعنصراً أساسياً يف 
 اااتااااااااائااال حاااوكااامااااااااة املاااخاااااااااطااار يف الااارب اااااااامااال 

كجز  من عمليااااة التةااااال  العاااااملي للمبااااادرة  5
املتعلقة بزيادة القدرة على الصااااااااااااااامود يف منلقة 
الساااااااحل  ُوضااااااعت اساااااارتاتيجيات للقدرة على 

 الصمود يف السنغال وبوركينا فاسو. 
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وأولويات الكومة. وينبغي أن يضااااااااااااااللع 
بدور قيادي يف  5الرب امل االساااااااااارتاتيجي 

البلااادان املتاااأثرة باااأزماااات حاااادة  يف حة 
جيب أن تكون برامل اسااااااااااارتاتيجية أخرى 
أكثر بروزاً يف سياقات مستقرة من الناحية 
املؤساساية حي  ميكن التةكم  ساتويات 
األخلاااااار واملخااااااطر. وبااااااللبع  ماااااا زال 

أن يوفّر  5بإمكان الرب امل االساااااارتاتيجي 
ماااااااادخالت قّيمااااااااة يف النوع األخ  من 

ن  مثل سااااااااااياسااااااااااات إدارة/الّد من البلدا
 واطر الكوار .

ة القااادرات  باااالتعااااون مع برامل اسااااااااااااااارتاتيجيااا
 أخرى.

. وتدعم املنظمة مع الشاااااركا  5االسااااارتاتيجي 
حكومات أضااااااااااع  البلدان  وجتهزها  لتلور 
بلريقة شاااملة وتشاااركية برامل واساارتاتيجيات 

غااااذيااااة القاااادرة على الصااااااااااااااامود يف قلاااااع األ
 والزراعة. 

دعم مفوضااية االحتاد األفريقي يف عملية الرصااد 
واإلبالغ عن االساااااااااااااااتعراض الاااااذي جيري كااااال 

من  6عااامة حول التقاادم احملرز يف االلتزام رقم 
إعالن ماااالبو )بنااا  القاادرة على الصااااااااااااااامود يف 

 وجه املخاطر املرتبلة بتغ  املناحل واللقس(
املوافقة على أعلى مستوى سياسي لالسرتاتيجية 

ة إلدارة واااااااطر الكوار  يف قلاااااااعي اإلقليمياااااا
الزراعة واألمن الغذائي والتغذية يف مجاعة دول 

-2018أم كا الالتينية ومنلقة البةر الكارييب 
2030. 

جيب أن يتم تصااااااااااااااميم وتنفيذ أي تدخل  د-3
للمنظمااة بساااااااااااااابااب وجود أزمااة وميتااد على 
أكثر من سااااااااااااااانتة  مع إيال  االعتباااااااار 

احملّققة. ويف  الواجب إىل اسااااااااااتدامة النتائل
األسااااااااااااس  حة يكون التدخل يف األجل 
اللويل ضاااارورياً  تكون الُنهل القائمة على 
ا تمعات احمللية واملوّجهة إىل السود أكثر 

 مال مة من املعو ات ا ا ية.

للتوصااااااااية أعاله بشااااااااأن االساااااااارتاتيجيات وفقاً 
والسااااااااياسااااااااات املعنية بالقدرة على الصاااااااامود  

العمل  5االساارتاتيجي سااوف يواصاال الرب امل 
لضمان التدخالت املستدامة واألثر يف األجل 

 .اللويل

هتدف مجيع خلط االسااتجابة يف املنظمة إىل 
تلبياااة االحتيااااجاااات الفورياااة لإل تااااج الغاااذائي 
والتغذية  مع تعزيز القدرات لتنويع األصاااااااااااول 
وجتميعها من أجل تعزيز قدرهتا على الصااامود 

 إىل السود.من خالل األ شلة املوجهة 
 

وتشاااااااااااااجع منظمة األغذية والزراعة على اتباع 
هنل بر ة أكثر اسااااااااااااااتدامة مع اجلهات املاحنة 

والنقااد مقاااباال العماال  +cashمثاال هنل النقااد 

  كنت املنظمة من القيام  ا يلي: 5

  حاااااااااالت زيااااااااادة الااااااااتااااااااةزر بااااااااة باااااااار ااااااااة
اللوارئ/القاااااااادرة على الصااااااااااااااامود/الربامل 

 اماصة األخرى.

  ًزيادة احتمال أن يصااااابا اهلدف مساااااتداما
 مع ضمان سبل املعيشة.

 .حتسة األسواد احمللية 
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الذي يسااااتهدف املشاااااريع ا تمعية إلصااااال  
 البنية التةتية الزراعية.

على تفعياال  5ويعماال الرب ااامل االسااااااااااااااارتاتيجي 
اإلطار املؤسااااااااااسااااااااااي للمنظمة بشااااااااااأن السااااااااااالم 
املساااااااااااااااتااادام من خالل الشاااااااااااااااراكاااة مع منظماااة 

Interpeace لمسااااااااااامهة يف حتقيق سااااااااااالم دائم ل
 وتنمية أكثر دميومة وسو شامل

 يف املناطق اليت تعاي من الصراعات. 

من أجل توسااااااااااااااايع  لاد التجارب احمللية  هـ-3
اجليدة  جيب أن ترّكز املنظمة على بعض 
املمارسااااات اجليدة  وأن تواصاااال حتسااااينها 
وتعزيزها  و مناصاااااااارهتا  بشااااااااكل منهجي 
وأن ترفقها بعملية متينة لبنا  القدرات يف 
البالد. وقد يّتخذ  ل  شااكل قائمة شاابه 

مثل  -معيارية من  امدمات الرئيساااااااااااااااية 
ات الّد من واطر الكوار /إدارة سااااياساااا

الااااااااّد ماان الااكااوار /الااتااكااياا  مااع تااغاا  
املناحل؛ اإل ذار املبكر والتصاااني  املتكامل 
ملراحاااااال األمن الغااااااذائي  وبرامل املراقبااااااة 
والماية من  وع  ظام الوقاية من طوارئ 
اآلفات واألمراض اليوا ية والنباتية العابرة 

املعرفة العملية والنظرية  املنظمةتقدم ساااااااااااااااوف 
للبلدان  باالسااااتناد إىل التجارب واملمارسااااات 
اجليدة من ساااااااااااااااياقات وتلفة على الصاااااااااااااااعيد 
امليداي  ويف تنفيذ السااااااااااياسااااااااااات العامة على 
املسااتوى الوطين. وسااوف يبقى تبادل املعارف 

القدرة على أولوية رئيساااااااااااية لتعزيز بة البلدان 
 الصمود.

يرجى الرجوع إىل املدخالت املقدمة يف إطار 
أ أد ااااه اليت هي على  فس القااادر -5الفقرة 

 من الصلة بالنسبة هلذه التوصية.

يرجى الرجوع إىل املااادخالت املقااادماااة يف إطاااار  4
أ أد اه اليت هي على  فس القدر من -5الفقرة 

 الصلة بالنسبة هلذه التوصية.
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تأثير اإلجراءات المتخذة، أو التغييرات 
 الناجمة عنها )هي(

للةاااادود  والعاااااملة يف  ااااال صاااااااااااااااةااااة 
لاااياااوان  وماااااااادارس املااازارعاااة الاااقااالاااياااااااة ا

صاااااناديق وأشاااااكاهلا املختلفة   ا يف  ل  
وأشكال وتلفة من القدرة على الصمود  

دعم املدخالت )توزيعات املدخالت إسا 
أيضااااااااااااااااااًا أساااااااااااااااواد املاااادخالت  ومتاااااجر 

(  واملال مقابل والضاااااااااااما اتاملدخالت  
األصاااااااااااااااول  والرّي على  لاااد صاااااااااااااااغ   

ذه القائمة هنجاً إىل  ل . وتشاااامل ه وما
راساااااااااااااااخة يف جتربة املنظمة ودورها البارز  
أثبتاااااات آثااااااارهااااااا  ومتكيفااااااة مع التنميااااااة 
والقدرة على الصاااااااااااااامود معاً  األمر الذي 
ياااعااالاااي األولاااويااااااااة لااالاااقاااااااادرات احملااالاااياااااااة  
واالساااااتدامة االقتصاااااادية وروابط الساااااود  
ويتللب استثماراً يف األجل اللويل ميكن 

اصااااااه بصااااااورة يف الوقت  اته زيادته أو إ ق
 مؤقتة.

إن وضع مثل هذه القائمة من  امدمات 
الرئيسااااااااية يف  ال القدرة على الصاااااااامود  
قد يساااعد املنظمة يف وضااع بر امل أقوى 
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 أسباب عدم اتخاذ اإلجراءات )ج(

 العالمة 
 في سجل
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وأكااثاار تاانااّوعااااااااًا يف  ااااااااال الااقاااااااادرة عاالااى 
الصااااااااااااااامود  من خالل توحيااااااااد الُنهل 
والتخفي  من تصااااااميم الربامل و شاااااارها  
مع االسااااااااااااااتمرار يف تكيي  امدمات مع 

 ياد احمللي حسب الضرورة.الس

 5جيب أن يواصاااال الرب امل االساااارتاتيجي  و-3
دماال الاانااوع االجااتااماااااااااعااي يف حتاالاايااالت 
السياد ورصد تنفيذ الربامل املراعية للنوع 
االجتماااعي  ااا يضااااااااااااااامن أن تؤدي هااذه 

 الربامل إىل منافع فعلية.

يتم إجنااااز مواد توجيهياااة للةاااد من ساااااااااااااااوف 
وااااااطر الكوار  املراعياااااة للنوع االجتمااااااعي  

الاانااوع االجااتااماااااااااعااي  والااعااناا  الااقااااااااائاام عاالااى
واألزمات املمتدة  و شااااارها على  لاد واساااااع 
واساااااااتخدامها يف أ شااااااالة املشاااااااروع. وسااااااارُتم ز 

لقياسااااااات جنسااااااا ية  وختضااااااع  املشاااااااريع وفقاً 
لرصااااااااااااااد وثيق لالطالع على اآلثار املتصاااااااااااااالة 

 .بالنوع االجتماعي
وسااااااااااااوف ُتدمل املساااااااااااااواة بة اجلنسااااااااااااة يف 

جلمع  عمليات تقييم الاجات وأدوات الرصد
البيا ات املقّسمة حسب اجلنس واإلبالغ عن 

 .األثار على النوع االجتماعي
وسااااااوف تسااااااتمر االسااااااتفادة من املمارسااااااات 

 .اجليدة يف  ال التعّلم والتلوير

س وضاااااع توجيهات شااااااملة بشاااااأن الوقاية من 
العن  القائم على النوع االجتماعي ومعاجلته 

ي  يف قلااااااع األمن الغاااااذائي والزراعاااااة  لتعر 
موظفي املنظمة والشاااااااااركا   دى أمهية معاجلة 

القائم على النوع االجتماعي   مساااااااااااألة العن
وكيفية معاجلته. وقد س  شاااااااااار التوجيهات مع 

 دورات تدريبية للربامل القلرية الرئيسية.

كمااا س إعااداد مواد توجيهيااة لاادعم املوظفة 
والشااااااااااااركا  والنظرا  الكومية بشااااااااااااأن كيفية 

يساااااااااااااااتجيب للنوع االجتماعي يف تلبيق هنل 
 التخليط للةد من واطر الكوار .

وتعزز املنظمة اجلهود املبذولة لضااااااااااااااامان مجع 
وحتليل البيا ات املصاااااانفة حبسااااااب  وع اجلنس 
أثنا  تقييم االحتياجات لتةديد االحتياجات 

ُترتجم اجلهود املكثفة إلدماج النوع االجتماعي  4
من  يف حتليل القدرة على الصااااااااااااااامود ويف العمل

أجل الصااااااول على مزيد من البيا ات املصاااااانفة 
حسااااااااااااااااب  وع اجلنس إىل تعزيز الرب ااة املراعيااة 
للمنظور اجلنسااااااااااااااااي وتنفيذها  اا يؤدي بدوره 
إىل تناول االحتياجات املختلفة للرجال والنسا  
اليت تسااااااااااعى برامل واساااااااااارتاتيجيات املنظمة إىل 

 معاجلتها  بشكل أوثق.



PC 125/5 26 

 

 اإلجراءات المتفق عليها التقييم المقبولة )أ( توصيات
 في رّد اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات المتخذة فعاًل، أو 
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إجراءات 
اإلدارة 
 1)د(

تأثير اإلجراءات المتخذة، أو التغييرات 
 الناجمة عنها )هي(

واألولويات احملددة للنسااااااااااااااا  والرجال. وأُطلق 
لى تقييم للممارساااااااااااااااات اجليدة لبنا  القدرة ع

الصااااااااااااااامود من خالل معاجلة مساااااااااااااااألة عدم 
املساااواة بة اجلنسااة  وما أن يتم توثيق هذه 
املمارساااااااااات فإهنا ساااااااااتدعم تصاااااااااميم الربامل 
والتعلم عرب املكااااااااتاااااااب القلرياااااااة واإلقليميااااااة 

 الفرعية واإلقليمية.
خدمات لتعزيز القدرة على تقدم املنظمة  ز-3

الصااااااااامود إىل ا تمعات احمللية من خالل 
عدد من الشاااااااااااااااراكات على مساااااااااااااااتويات 
وتلفااة  مثاًل مع حكومااات وطنيااة و لياة 
و/أو مع منظمات غ  حكومية. وهبدف 
تعظيم اآلثار  ينبغي للمنظمة أن تواصااااال 
وضااااااااااااااع الربامل مع  موعة واسااااااااااااااعة من 

  لااا  الشاااااااااااااااركاااا  وتعزيز قااادراهتم   اااا يف
الساااااااااااااااللااات احملليااة والوطنيااة واإلقليميااة  
ووكااااااااالت أخرى لألمم املتةااااااادة مثااااااال 
بر اااامل األغاااذياااة العااااملي واليو يسااااااااااااااي   
واملؤساااااااااساااااااااات املالية الدولية  واملنظمات 
غ  الكومية الوطنية والدولية  ومنظمات 

ىل الشاااااراكات اليت أُ شااااائت مؤخراً باالساااااتناد إ
مع أطراف فاعلة وتلفة  سااوف يسااتمر إيال  
اهتمام خاس لتعزيز الشااراكات على املسااتوى 
اإلقليمي/احمللي من خالل مباااااادرات إقليميااااة 

 .5 متصلة بالرب امل االسرتاتيجي

س تلوير عااااادد من الشاااااااااااااااراكاااااات اجلاااااديااااادة 
لاع اماس واملسااااااااااااتمرة مع ا تمع املدي والق

واألوسامل األكادميية ووكاالت األمم املتةدة  
 .5اا يعزز تنفيذ والية الرب امل االسرتاتيجي 

أقيمت شااااراكات اساااارتاتيجية مع االحتاد الدو   5
جلمعياااااات الصااااااااااااااالياااااب األ ر واهلالل األ ر  

منظماااة الرؤيااة  – والمنظمييات غير الحكومييية
 الخييا القطيياع   واملااة الاادوليااة مع (العااامليااة

)من أجل امدمات اللوجسااااااتية/قدرة ساااااالساااااالة 
واألمم   واألوساط األكاديميةالتوريد واملعرفة( 

)الوكااااالت اليت تتخاااذ من روماااا مقراً  المتحييدة
ية األمم املتةدة  هلا  واليو يسااااااااااااااا   ومفوضااااااااااااااا

 لشؤون الالجئة  واملنظمة الدولية للهجرة(.
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املزارعة  والقلاع اماس )مزّودي التأمة 
 مثاًل(  واألوسامل األكادميية.

جيب أن تبدأ املنظمة بوضااااااع اساااااارتاتيجية  ح-3
شااااااااااااااااااااملااااة لإل ااااذار املبكر  األمر الااااذي 
يسااااااااتدعي أن تتالقى  ظم وتلفة ضاااااااامن 
إطار أكثر جتا ساً واسرتاتيجيةً مع الفاظ 
يف الوقاات  اتااه على املواصااااااااااااااافااات الفنياة 
ية  ال عملها. وينبغي أن  واملؤساااااااااااااااسااااااااااااااا
تتلرد االسااااااااااااااارتاتيجياااة أيضاااااااااااااااااًا إىل بُعاااد 
الشاااااااااااراكة  وأن تنشااااااااااا  هنجاً على  لاد 

بلااااادان األعضاااااااااااااااااااا  يف املنظماااااة لااااادعم ال
ا االت  ات الصااااااااااااااالة يف اسااااااااااااااارتاتيجية 

 اإل ذار املبكر.

املباشرة بوضع اسرتاتيجية شاملة لإل ذار ّ ت 
املبكر مع الرتكيز على ربط  ظم اإل ذار املبكر 

 .باإلجرا ات املبكرة املنظمةالقائمة يف 

العمل -يصااادر كل فصااال تقرير اإل ذار املبكر
من الغذائي والزراعة. املبكر للمنظمة بشأن األ

ويصان  هذا التقرير املخاطر حبساب احتمال 
حااااادوثهاااااا وأثرهاااااا احملتمااااال و ااااادد أفضااااااااااااااااااال 
التااااادخالت. وهو ميثااااال ملخصاااااااااااااااااااًا وأولوياااااة 
للتةليال الاذي توفره  ظم املعلوماات واإل اذار 
املبكر يف املنظمة واملشااااااااااااااارتكة بة الوكاالت. 
كما يقدم رابلاً منهجياً بة إجرا ات اإل ذار 

 بكر واإلجرا ات االستباقية.امل
وتقود املنظمة مع مكتب تنساااااااااايق الشااااااااااؤون 
اإل ساااااااااااااااا ية لألمم املتةدة عملية تصاااااااااااااااميم 
وإقرار أول إطار عمل مشاااارتك بة الوكاالت 

الااعااماااااااال املاابااكاار. و ااثاااااااال -لااإل ااااااااذار املاابااكاار
إجرا ات العماااااال املوحاااااادة املشااااااااااااااارتكااااااة بة 
الوكاااااااااالت للعماااااااال املبكر يف مااااااااا يتعلق 

ال ينيا إطاار تنسااااااااااااااايق مهم /باأحادا  النينيو
العمل -باإلضااااااااااااااافة إىل سو ج لإل ذار املبكر

تنسااااااااااااااايق  اجا لنظم اإل ذار املبكر يف املنظمة  6
 سخ من  8إل شا  منتل واحد متسق. س  شر 

 التقرير حن اآلن.
 العمل-التنفيذ الناجا ملشااااااااااااااااريع اإل ذار املبكر

املبكر اليت تعتماااااااد على  ظم املعرفاااااااة احمللياااااااة 
 واإلقليمية والعاملية.

شكلت الدراسات التجريبية اليت أجرهتا املنظمة 
العماال املبكر معلماااً -حول تااأث  اإل ااذار املبكر

هاماً يف  موعة األدلة بشاااااااااااااااأن فعالية التكلفة 
 للعمل املبكر.

 

اللجناااااااة  و  أقّر مااااااادير 2018يف ماااااااارس/آ ار 
إجرا ات العمل الدائمة املشاااااارتكة بة الوكاالت 

  ظاهرة إلنينيو للتذبذب اجلنو خاصة ب املوحدة
وجيري اآلن اعتمادها و شاااااااااااارها على الصااااااااااااعيد 

 املؤسسي يف مجعي أحنا  شبكة األمم املتةدة.
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املبكر املشااارتك بة القلاعات على املسااتوى 
 القلري.

 4التوصية 
 واإلدارية الفنية الوحدات في الوظائف توصييييييفات تدريجياً  تتطور بحيث اإلقليمية، المكاتب واحتياجات طلبات إلى باالسيييييتناد أكبر نحو على الصيييييمود على وقدرتها والتشيييييغيلية، الفنية المنظمة قدرات تعزيز

 االستراتيجية. للبرامج أفضل خدماتللمنظمة وتقدم 
كما يبّينه تقييم مزج املهارات  ويف سياد  أ-4

معدالت مرتفعة يف الوظائ  الشاااااااااااااااغرة  
 5جيب أن  صااااال الرب امل االسااااارتاتيجي 

على مزياااد من القااادرات الفنياااة يف  اااال 
إدارة/الااااااااّد مااااااان واااااااااطااااااار الاااااااكاااااااوار   
والااتااااااااأمااياانااااااااات والاانااُهاال الااقااااااااائاامااااااااة عاالااى 
املساااااعدات النقدية  كما ويف  ال حتليل 
النزاعات والسااااااااياسااااااااات من أجل معاجلة 
الللااااب الااااا  على برامل تعزيز القاااادرة 

إضاااااااااااااافية  على الصااااااااااااامود. وتبدو قدرات  
برامل تعزيز القدرة يف  ال وضااع  ضااروريةً 

حشد املوارد. يف على الصمود حبّد  اهتا و 
وهذا يعين ضاااااارورة أن تسااااااتمر املنظمة يف 
زمخهاااا الاااا  ملااال  الوظاااائ  الشااااااااااااااااااغرة 

يعزز الرب امل االسااااااااااااااارتاتيجي  موعة امربات 
الفنيااااة املتوافرة لااااديااااه يف  اااااالت مثاااال الااااّد 
من/إدارة واطر الكوار  والنهل املسااااتندة إىل 

 .مساعدات  قدية
ويف ماااا  ّإ إ شاااااااااااااااااا  ومااال  الشاااااااااااااااواغر يف 
الوظااااااائ  اجلاااااادياااااادة املتصااااااااااااااالااااااة بااااااالرب ااااااامل 

  ينبغي النظر يف هذه املسااااألة 5االساااارتاتيجي 
مع أولويااااات أخرى يف املنظمااااة لاااادى إعااااداد 

 .2019-2018 بر امل العمل وامليزا ية للفرتة

س إ شااااااا  قدرات تقنية إضااااااافية لدعم جدول 
األغذية  أعمال الساااااااااااااااالم املساااااااااااااااتدام ملنظمة
-2018والزراعاااااة )بر اااااامل العمااااال وامليزا ياااااة 

( والاااناااهااال الاااقااااااااائااامااااااااة عااالاااى الاااناااقاااااااد 2019
 )املسامهات اللوعية(. 

وسااااااتكون هناك حاجة إىل مزيد من القدرات 
يف  اااااااال إدارة/الاااااااّد من وااااااااطر الكوار  

 والتأمينات.

اسااااااااااتخدمت  تائل تقييم مزيل املهارات لسااااااااااد  4
 .5الرب امل االسرتاتيجيالثغرات األكثر أمهية يف 

وهناك حاجة لبذل املزيد من اجلهود يف  االت 
أخرى قليلة مثل التأمينات  والرعي  وإدارة/الّد 

 من واطر الكوار .
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وإ شااااااااااااااااا  وظااائ  جاادياادة يف الوحاادات 
الفنيااة الرئيسااااااااااااااايااة  وسااااااااااااااااّد الفجوات يف 
القدرات اليت ّس حتديدها من خالل تقييم 

لاااة  حبيااا  مزيل املهاااارات وعملياااات اااااث
تتلور تاادرجيياااً توصااااااااااااااايفااات الوظااائ  يف 
الوحدات الفنية واإلدارية للمنظمة وتقّدم 

 خدمات أفضل للربامل االسرتاتيجية.

من الضااااااروري إجرا  حتسااااااينات مسااااااتمرة  ب-4
على القدرات التشغيلية. وبصورة خاصة  
جيب أن تضااااااع املنظمة إجرا ات تشااااااغيل 

 1موّحدة لاالت اللوارئ من املسااااتوية 
ط دورة املشاااااروع للتخفي  2و   وأن تبساااااّ

 من املوات الزائدة عن الاجة.

أصااالً صااياغة إعالن حاالت اللوارئ من تتّم 
وبروتوكوالت االسااااااتجابة يف  2و 1املسااااااتوية 

املنظماااااااة  إضاااااااااااااااااااااافاااااااًة إىل خلومل توجيهياااااااة 
 .تشغيلية/إجرا ات تشغيل موّحدة

بشأن  2013/32إن مراجعة  شرة املدير العام 
  اليت 3بروتوكوالت اللوارئ من املساااااااااااااااتوى 

تساااااااااااعى أيضااااااااااااً إىل زيادة تعزيز اساااااااااااتجابات 
املنظماااة لااااالت اللوارئ من خالل إدخاااال 
بروتوكوالت اإلعالن واالستجابة من املستوى 

  مشاااااروطة بنتائل املناقشاااااات اجلارية للجنة 2
الدائمة املشاااااارتكة بة الوكاالت. وتدرس هذه 
املناااااقشاااااااااااااااااااات اال تقااااال من تاااادرج لاااااالت 

 لاااااا  على تغي ات اللوارئ. وقااااااد ينلوي 
 كب ة يف املسودة الالية.

أجرياات عمليااات املنظمااة للتخليط للتااأهااب 
لالساااااااااتجابة لاالت اللوارئ على املساااااااااتوى 
اإلقليمي ومساااااااااااااااتوى املكااااتاااب القلرياااة  من 

ت إ شااااااااااا  مساااااااااااحة وصااااااااااصااااااااااة للتأهب لاال 5
اللوارئ واالساااااااااااااااتجااااابااااة هلااااا يف دلياااال املنظمااااة 
)يتكون من إرشاااااااااااااااادات متاحة على اإل رت ت  
وإجرا ات التشاااااااااااااااغياال القياااسااااااااااااااايااة  وأفضاااااااااااااااال 
املمارسااااااااااااات  وسا ج عن االسااااااااااااتجابة لاالت 

 اللوارئ(.
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أجاااااال حتااااااديااااااد املتللبااااااات األكثر إلاااااااحاااااااً 
 والقدرات التشغيلية اليت ينبغي تعزيزها.

ينبغي توحيد عملية توسااااااااااااااايم املشااااااااااااااااريع  ج-4
بأهداف اسااااااااااااااارتاتيجية  ددة وضااااااااااااااامان 
جودهتاااا   ظراً إىل أ اااه ال ميكن االعتمااااد 
على البيا ات حالياً. وتّتسااام هذه املساااألة 
بااأمهيااة خاااصااااااااااااااااة بااالنسااااااااااااااابااة إىل الرب ااامل 

وسو ج  ويله الذي يستند  5االسرتاتيجي 
 بشكل تام تقريباً إىل املسامهات اللوعية.

موا مة املشااااااااريع مع اإلطار االسااااااارتاتيجي  إن
مضااااااااااااااامو اااااااة اجلودة يف إطاااااااار إقرار املاااااااذكرة 
املفاهيمية  وملشااااااااااااااااريع التنمية خالل تقييمها 
مااان جااااااااا ااااااااب جلااانااااااااة اساااااااااااااااااتاااعاااراض الااارباماال 
واملشروعات. سوف تُنّفذ هذه التوصية ضمن 

 .التةسة اإلمجا  لعملية إعداد املشاريع

شااااااااااااااااريع يتضااااااااااااااامن النظام املتكامل إلدارة امل
توسااااااااااااااايم    اجلااااااااري تلويره والتةكم فيهاااااااا

املشاريع )من خالل مصفوفة اإلطار املنلقي( 
باإلطار االساااارتاتيجي/األهداف االساااارتاتيجية 
)وأطااااااااار الااااااارب ااااااااة الاااااااقااااااالاااااااريااااااااة(  كااااااااأحاااااااد 
متللبات/وظائ  العمل املتوقع الذي سااااااااايتم 

 تلويره.

حتسااااااااااااة اتساااااااااااااد وموا مة املشاااااااااااااريع مع إطار  4
 النتائل.

ميكن االسااتفادة على حنو أكرب من تبادل  د-4
املعرفااااة بة املكاااااتااااب القلريااااة. تتوّفر يف 
املكاااتااب القلريااة للمنظمااة  موعااة ثااابتااة 
مان املاوظافاة الافاناياة الاوطاناياة الااااااااذين 
ميكنهم االضاااااااالالع بالعمل الفين وتقدمي 
املشورة السياساتية أيضاً يف  ا  التنسيق 

عدة والسااااااياسااااااات وميكن أن يوّفروا مسااااااا
مفيااادة للمكااااتاااب القلرياااة غ  املكااااتاااب 

 هلا. ةالتابع

 تمع آلية مؤساااااااساااااااية/ ال إلكرتوي/ وضاااااااع 
اارساااااات/  موعة  قاف للةفاظ على قائمة 
 اااّدثاااة من املوظفة  وي امربة يف املكااااتاااب 
القلرياااااة )ميكن أن تبةااااا  فيهاااااا املكااااااتاااااب 

 القلرية مللابقة حاجاهتا(.

ن القدرة على أُ شئت منصة تبادل املعارف ع
)العااااااماااااة/املفتوحاااااة( وس  KOREالصااااااااااااااامود 

الفاااظ عليهااا. ويتزايااد مساااااااااااااااتوى حضاااااااااااااااور 
أحاااااااداثهاااااااا لتباااااااادل املعرفاااااااة )النااااااادوات عرب 
اإل رت ت( بة الشاااااااركا ؛ كما دعمت منصاااااااة 

KORE  مؤخراً إ شااااا   تمع اارسااااات لعمل
 التةويل القائم على النقد.

 

6   ارتفع عاادد زائريKORE  يف  1257من(
)يف  7371( إىل 2017يااااااااولاااااااايااااااااو/ ااااااااوز 

(؛ وعاااادد الصااااااااااااااافةااااات 2018يوليو/ وز 
 19363إىل  3304املاااتصاااااااااااااااااافاااةااااااااة مااان 

 )للتواريخ  فسها(؛

  وارتفعت عضاااويةKORE  عضاااو  200من
 1622( إىل 2016)يناااااير/كااااا ون الثاااااي 

 .(2017)يوليو/ وز  اعضو 
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قد توساااااااااااااااع املنظمة بلريقة  دية  لاد  هـ-4
املنظمااااات غ  الكوميااااة حتااااالفاااااهتااااا مع 

وشاااركا  آخرين بوصااافهم مصااادراً للخربة 
والقدرات: فاتفاقات الشاااااااااااااااراكة الدائمة 
مع منظمااااااااات مثاااااااال ا لس النروجيي 

أسااااااااااااااارتاليااااااا وا لس -RedRلالجئة  و
لالجئة توّفر القااااادرات يف  يالاااااداساااااارك

 االت عمل حسااااااااااااساااااااااااة ال يوجد فيها 
موظفون بأعداد كافية )مساااااااتشاااااااارون يف 

رة على الصااااااامود  النوع االجتماعي القد
أو تنساااااايق ا موعة(  وجيب أن تسااااااتمر 

 هذه االتفاقات.

مذكرة تفاهم مع منظمة شاااااااااااريكة أصااااااااااابةت 
جديدة هي الوكالة السويدية لاالت اللوارئ 
املااد يااة يف املراحاال األخ ة من النقاااف. ينبغي 
البة  عن شاركا  إضاافية وتعزيز الشاراكات 

 .مع القلاع اماس الالية   ا يف  ل 

 اً رقم 2017وصاااااالت عمليات النشاااااار يف عام 
  أي ما 5840من حي  عدد األيام ) اً قياسااي

زيادة شاااااهراً من عمل شاااااخإ( ب 194يعادل 
. وقد 2016ئة مقار ة بعام ايف امل 60تقارب 

ملمةاً وتلفاً   12ضاااااااااااام امربا  املنتشاااااااااااارون 
خاصاااااة القدرة على الصااااامود/الد من واطر 

إدارة املعلومااات  واالتصاااااااااااااااااالت الكوار   و 
واألمن الغذائي. وتتواصااااااااااااال املناقشاااااااااااااات مع 
ا تمع األوساااااااااااااع للوكالة الساااااااااااااويدية لاالت 
اللوارئ املد ية بشااااأن حتديد املالما اجلديدة 

 الناشئة.

تساهم الوكالة السويدية لاالت اللوارئ املد ية  5
بشكل رئيسي  منظمة األغذية والزراعةيف والية 

من خالل الاااااااادعم االحتياااااااااطي يف حاااااااااالت 
اللوارئ. كما تدعم الوكالة السااااااااااويدية لاالت 
اللوارئ املد ية بشااااااااكل متزايد عمل املنظمة يف 
 ال بنا  القدرة على الصااامود والد من واطر 
الكوار   وعملها أيضااااااااااً يف األزمات اليت طال 

 أمدها. 

املتةدة أيضاااااااااً تتوفر لدى منظومة األمم  و-4
قاادرات كب ة يف  اااالت ينبغي أن تعّزز 
فيهااااااااا املنظمااااااااة قوهتااااااااا. فمن بة أمور 
أخرى  تقوم املنظمة أصااااااااااالً بتوف  رافعة 
للوجساااااااااااااااتيااااة بر ااااامل األغااااذيااااة العاااااملي  
وتتعاااااااااون مع مكتااااااااب األمم املتةاااااااادة 
لتنساااااااااايق الشااااااااااؤون اإل سااااااااااا ية يف إجرا  
تقييمات مشااااارتكة للةاجات  وتتواصااااال 

دعمااااًا فنيااااًا متينااااًا وتعماااال على  توّفر املنظمااااة
املمارساااااااااااااااات اجليدة يف عمليات تقييم األمن 

ووضااااع برامل كسااااب العي  الزراعية  الغذائي 
يف مبادرات ووكاالت متنوعة مثل مبادرة تعزيز 
قدرات الّد من املخاطر  ومبادرة القدرة على 
الصااااااااااااااامود يف وجاااه تغ  املنااااحل  واساااااااااااااااتبااااقاااه 
واساااااااااااتيعابه وإعادة صاااااااااااياغته  ومكتب األمم 
املتةدة للةّد من واطر الكوار   وا موعة 

تتشارك منظمة األغذية والزراعة مع الوكاالت 
اليت تتخذ من روما مقراً هلا يف العمل بشاااااااااأن 
القدرة على الصااااااااااااااامود وتعزيزه بنشاااااااااااااااامل من 

 خالل تعبئة املوارد للربامل املشرتكة. 
 

وكاجاز  مان عامالايااااااااة اإلصااااااااااااااااال  يف األمم 
دوراً  5املتةدة  يتخذ الرب امل االساااااااارتاتيجي 

يعمل الرب امل االسااااااااااارتاتيجي للمنظمة بشاااااااااااأن  5
( 5القدرة على الصااامود )الرب امل االسااارتاتيجي 

شااركا  مثل الصااندود الدو  ثيق مع على حنو و 
للتنميااااااة الزراعيااااااة وبر ااااااامل األغااااااذيااااااة العاااااااملي 
واليو يس  وغ هم  ويقود عملية وضع وحتديد 
قلاع األغذية والزراعة لدعم ودمل التدخالت 
القصاااا ة واملتوساااالة واللويلة األجل مع التأكيد 
على الرابط بة العمااااال اإل ساااااااااااااااااااااي والتنمياااااة 
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ب األمم املتةاااااادة للةااااااّد من مع مكتاااااا
واطر الكوار  بشأن الّد من املخاطر. 
وميكنها أيضاً أن تتوّجه إىل إدارة الشؤون 
السياسية لألمم املتةدة اليت تقّدم حتليالً 
اتازاً للساااااااياساااااااات والنزاعات يف البلدان 
حيااااااا  تقوم األمم املتةااااااادة بتيسااااااااااااااا  
اال تخااااااباااااات أو غ هاااااا من العملياااااات 

صااااااااااندود األمم املتةدة السااااااااااياسااااااااااية  و 
لللفولااة وبر ااامل األمم املتةاادة اإلسااائي 
بشااااااااااااااااااااااأن التقييم النوعي للقااااااادرة على 
الصمود. وينبغي أن يقوم كل من منظمة 
األغاااذياااة والزراعاااة والصااااااااااااااانااادود الااادو  
للتنمياة الزراعياة وبر اامل األغاذياة العااملي 
باااالعمااال بااااإلطاااار املفااااهيمي املشااااااااااااااارتك 

يز القااادرة للتعااااون والشاااااااااااااااراكاااة حول تعز 
على الصااااااااااااااامود لتةقيق األمن الغاااذائي 
والتغاااذياااة  من خالل تعااااون أكثر تواتراً 
يف امليدان باالساااتناد إىل مشااااركة مكّملة 
قوية والبنا  على املزايا النسااااابية لبعضااااهم 

 البعض.

إضااااااافًة إىل  ل   فإن العاملية لألمن الغذائي. 
تلتزم وتشاااااارك بالكامل يف تنفيذ إطار  املنظمة

 .الوكالة املتخذة من روما مقراً هلا

قيااادياااً يف املسااااااااااااااااامهااة يف العمليااة اجلاااريااة بة 
الوكاالت لتلوير توجيه على مسااتوى منظومة 
األمم املتةدة بشأن القدرة على الصمود اليت 
يقودهااا  ااائااب األمة العااام. كمااا أن منظمااة 

شااااااااارك يف اللجنة التوجيهية األغذية والزراعة ت
للريقااااة العماااال اجلاااادياااادة والرابط بة العماااال 

دها و اإل سااااااااااااااااي والتنمية والساااااااااااااااالم  اليت يق
وبر امل مكتب تنساااااااايق الشااااااااؤون اإل سااااااااا ية 

 األمم املتةدة اإلسائي.

سااابل املعيشاااة على الصااامود  والساااالم لبنا  قدرة
يف وجاااه املخااااطر املتعاااددة )اللبيعياااة واليت هي 

  من صنع اإل سان(.
وباختصار  ترتكز مجيع مسامهات املنظمة )يف 
طريقااااة العماااال اجلاااادياااادة  والرابط بة العماااال 
اإل سااااااي والتنمية والساااااالم  وتوجيهات األمم 
املتةدة اماصااااااااة بالقدرة على الصاااااااامود( على 

الواضاااااااا إلدارة املخاطر ملا جيب القيام تركيزها 
بااااه )بناااااً  على أولوياااااهتاااا األربع أو  تااااائجهاااا( 
وكيفياااة القياااام باااذلااا  من خالل أصاااااااااااااااةااااب 
املصااالةة املتعددين والشاااراكات اليت تساااتجيب 
لالحتياجات اللارئة  مع التصاااادي لألسااااباب 
اجلذرية لنقامل الضااااااااااااااع  بشااااااااااااااكل مسااااااااااااااتمر 

 ومتزامن.
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املنظمااااة حتااااالفااااات يف أفريقيااااا  أقاااااماااات  ز-4
مثمرة مع برامل إقليمياااة حكومياااة دوليااة 
مثل اللجنة الدائمة املشااااااااارتكة بة الدول 
املعنيااااااة  كااااااافةااااااة اجلفاااااااف يف منلقاااااة 
السااااحل  واهليئة الكومية الدولية املعنية 
باااااالتنمياااااة التاااااابعاااااة للجمااااااعاااااة اإلساااااائياااااة 
للجنوب األفريقي  األمر الذي يش  إىل 

إجرا  مقاااااارباااااة أن املنظماااااة قاااااادرة على 
مثمرة مع  موعااااات إقليميااااة ااااااثلااااة يف 

 أقاليم أخرى.

يف خلة القدرة  املنظمةاألمر هام لتمركز هذا 
على الصامود على املساتوية اإلقليمي الفرعي 

 .و/أو اإلقليمي

اشاااارتكت املنظمة مع رابلة أمم جنوب شااارد 
آسااايا يف دعم صاااياغة أطر ساااياساااات الماية 

 للصدمات.االجتماعية املستجيبة 
ودعمااات املنظماااة يف منلقاااة أمريكاااا الالتينيااة 
والبةر الكارييب صياغة االسرتاتيجية اإلقليمية 
إلدارة واااااااطر الكوار  يف قلاااااااعي الزراعاااااة 
واألمن الغاااذائي والتغاااذياااة يف منلقاااة مجااااعاااة 

-2018دول أمريكا الالتينية والبةر الكارييب 
2030. 

د آسااايا تعزيز التعاون بة رابلة أمم جنوب شااار  4
ومجااااعاااة دول أمريكاااا الالتينياااة والبةر الكاااارييب 

 بشأن القدرة على الصمود.

 5 التوصية
 المعرفة إلدارة والقنوات األدوات وضع في تعّجل وأن قوية تعلمية بيئة المنظمة توّلد أن يجب االبتكار، وتيرة تسريع أجل من

يف أي عملية إصاااااااااااال  كاليت جتريها اآلن  أ-5
املنظمة  تّتساام إدارة املعرفة بأمهية حامسة. 
ويتلّلب اال تقال إىل برامل  القدرة على 
الصاااااااااااااامود  تغي اً يف الذهنية. و ة حاجة 
إىل تساااريع وت ة االبتكار  و شااار واعتماد 
املمارساااااات اجليدة. كما أن حتساااااة إدارة 

العمل لتةديد وتوثيق و شاااااار املمارسااااااات بدأ 
اجليدة/الواعدة يف  ال القدرة على الصاااااااااامود 

بااااساااااااااااااااتخااادام منهجياااات أثبتااات  2015عاااام 
جدواها. ساااوف تتواصااال هذه اجلهود ويتساااع 
 لااااااقهاااااا باااااالتعااااااون مع املكااااااتاااااب اإلقليمياااااة 

 .والقلرية

اارساااااااااااااااة جيدة/واعدة  30س توثيق أكثر من 
بااااااااالااااتااااعاااااااااون مااااع املااااكاااااااااتااااااااب اإلقاااالااااياااامااااياااااااة 
والقلرية/اإلقليمية )والشاااااااااااااركا ( باساااااااااااااتخدام 

 منهجية الرمسلة املنسقة.
حلقااااات عماااال لتنميااااة القاااادرات  7س تنظيم 

و/أو املمارساااااااات جيدة يف املكاتب القلرية  

زاد عاادد طلبااات املكاااتااب القلريااة لاادعم توثيق  6
املمارساااااااااااااااات اجليدة و/أو تبادهلا عرب الندوات 

 على اإل رت ت.
يتم اساااااااااااااااتخدام املنهجية بشاااااااااااااااكل متزايد عرب 

 املنظمة.
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  االت د يسااااااااااااااااعد أيضااااااااااااااااً يفقاملعرفة 
االتصاااااااااااااااااااااااالت  والاااااااادعااااااااوة ووضااااااااااااااااااااااع 

 االسرتاتيجيات وحشد األموال.

مللاااات التعاااااون مع الفرد القلريااااة/اإلقليميااااة 
 املشاركة يف املبادرات اإلقليمية.

س تنظيم أحاادا  تبااادل معرفااة ) اادوات على 
اإل رت ااات داخلياااة وخاااارجياااة( لتباااادل امربات 

ى بشأن املمارسات اجليدة اماصة بالقدرة عل
 الصمود.

اساااااااااااااااتخاااادام هااااذه اللريقااااة باااادعم من منظمااااة 
 5األغااااذيااااة والزراعااااة/الرب ااااامل االسااااااااااااااارتاتيجي 

يئة الكومية الدولية والشركا  امارجية )مثل اهل
املعنياااة باااالتنمياااة/املباااادرة املعنياااة بااااالساااااااااااااااتاااداماااة 
والتةصاااااااااااااااة ضاااااااااااااااد كوار  اجلفاف( لتةديد 

 املمارسات اجليدة وتوثيقها و شرها.
جيب أن تضع املنظمة سا ج تدريبية حول  ب-5

القااااااادرة على الصااااااااااااااامود  وبرامل لتعزيز 
القدرة على الصمود وقياسها  و شرها يف 

والتعجيل بإقامة شااااااااااااابكات  كل املنظمة 
لتبااادل املعرفااة  وإ شااااااااااااااااا   اااالت إلدارة 
املعاااااااارف يف املباااااااادرات اإلقليمياااااااة  اليت 
تضااااااااااللع بدور هام يف إدارة املعرفة ينبغي 

 تعزيزه على حنو أكرب.

تتواصل الدورات عرب اإل رت ت وأ شلة سوف 
تبادل املعارف يف إطار بر امل لتبادل املعارف 

مود باااالرتويل للتعليم عن القااادرة على الصااااااااااااااا
والتبادل يف  ال برامل القدرة على الصااااامود. 
من املقّرر أيضااً إ شاا   موعة من املمارساات 
مع شاااااااااااااااركااا  خااارجية يف  ااال القاادرة على 

  .الصمود  ضمن هذا الرب امل
وساااااااااااااااوف يساااااااااااااااتمر توف  الاادعم للمبااادرات 
اإلقليمية من أجل تنفيذ خلط االتصاااااااااااااالت 

املتعدد أصاااااااااااااةاب الشاااااااااااااأن اإلقليمية للةوار 
وتبااادل املعااارف يف أفريقيااا وآسااااااااااااااايااا وأمريكااا 

 .الالتينية

منصة تبادل املعارف بشأن القدرة على  نظمت
تبادل املعارف ل اأحداثً   KOREالصااااااااااااااامود  

 :2016منذ أبريل/ يسان 
 اادوة على اإل رت اات خااارجيااة ومتعااددة  19 -

 اادوات على اإل رت اات داخليااة  10األطراف  
ليزيااة( ك)إقليمياااة( )باااللغتة الفر ساااااااااااااااياااة واإل 

مواضااااااااااااااايع: التةويالت النقادية   4بشااااااااااااااااأن 
  الرب ة املراعية للنزاعات  FAWRiskخريلة 

اساااااارتاتيجية القدرة على الصاااااامود يف مجهورية 
أفريقيا الوسااااالى  معرض للصاااااور الفوتوغرافية 

 لثالثة أحدا  متصلة بالسالم.

 

الندوات املشاركة امارجية يف ارتفع عدد  - 5-6
يف كااااال  115إىل  73على اإل رت ااااات من 

 دورة )باإل كليزية(

شاااااااااااااااريكاً )املتةدثون  18حوا   شاااااااااااااااارك -
املضااااااااااايفون( يف أحدا  تبادل /الضااااااااااايوف

 املعارف.

منصاااااااااااة تبادل املعارف وارتفعت عضاااااااااااوية  -
من   KORE  بشاااأن القدرة على الصااامود

( 2016عضااااااااااااااو )يناير/كا ون الثاي  200
 (2017عضو )يوليو/ وز  1622إىل 
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 ة حاجة إىل االساااااااااااااااتمرار يف تعزيز  ظم  ج-5
الرصااااااااااد  وإجرا  مسااااااااااوحات بعد التوزيع 
وعملياااااااات تقييم  وعي وكمي لآلثاااااااار  
والتعّلم من املعلوماااااااات اليت ّس مجعهاااااااا. 
وينبغي أن تتعّلم املنظمااااااااة كي  ترّوج 

ود يف وجه التهديدات للقدرة على الصاااااام
واألزمات  وللقيام بذل   جيب أن ختترب 

 النتائل وترصدها.

الدعم  5يوفر الرب امل االساااااااارتاتيجي سااااااااوف 
لتعزيز  ظم الرصاااااااااااااااااااد من خالل امااااادماااااات 
االسااتشااارية وأ شاالة بنا  القدرات مع مكتب 

 .التقييم واملكاتب اإلقليمية والقلرية

أجريت عملية تشااااااااااااور بشاااااااااااأن الالة الراهنة 
. 5للرصاااااد والتقييم يف الرب امل االسااااارتاتيجي 

وقد س إ شاااااااااا  فريق صاااااااااغ  للرصاااااااااد والتقييم 
لتعزيز هذه الوظيفة الرئيساااااااااااااااية  وتنظيم إدارة 
املعلومات وتدفقها  وتعزيز إمكا ات الرصاااااااااد 
والتقييم وقدرات إدارة املعلومات  واجلمع بة 

لة عن الرصاااااد والتقييم من أجل الفرد املساااااؤو 
 حتسة التعلم.

بعد عملية تشاااور مكث  مع املكاتب القلرية   4
س تلوير خلااااااة للرصااااااااااااااااااااد والتقييم للرب ااااااامل 

ليتم تنفيااااااذهااااااا خالل عااااااام  5االسااااااااااااااارتاتيجي 
2018 . 

تتوفر على مجيع مساااااااااااااااتويااااااات املنظمااااااة  د-5
احتياااطااات من املواهااب الفنيااة اليت ُتلّبق 

أخرى  مثااال التخليط حااااليااااً على مهاااام 
ّدد  ورفااع الااتااقااااااااارياار  والاايت ميااكاان أن حتااااااااُ
مواقعهااا بصاااااااااااااااورة أكثر منهجيااة وأن يتم 
االستعا ة هبا من خالل شبكات افرتاضية 

 لتبادل املعارف.

 ال مؤساااااساااااي على اإل رت ت/شااااابكة إ شاااااا  
معاااااارف لتةااااادياااااد امربات مع الااااااجاااااات  

 والرتويل للتبادل على الشبكة.

االستجابة يف حاالت اللوارئ ُوضعت قائمة 
ملنظماااااة األغاااااذياااااة والزراعاااااة وس إطالد عااااادة 

 دعوات للتعب  عن االهتمام.
 

أُطلقت مالما قائمة االساااااااااااااااتجابة يف حاالت  5
 اللوارئ وأيد املرشةون القائمة.

 

أ شاائت شاابكات لتبادل املعارف باشاارتاك مجيع 
املكاتب اإلقليمية والعديد من املكاتب القلرية 

  يقيايف أفر 

غالباً ما ُتستخدم املنظمات غ  الكومية  ه-5
بوصااااااااااااافها  ّرد  شاااااااااااااركا  يف التنفيذ  إسا 
األفضااااااااال من بينها يوّلد بيئة غنية باملعرفة 
ميكن أن تتفاااعاال معهااا املنظمااة على حنو 

مع منظمااااااااات غ   املنظمااااااااةاعرامل لاااااااادى 
ا تمع موعات على املستوى حكومية و/أو  

احمللي خالل تنفيذ املشاااااااااروع  جيب أن ترد يف 
التقارير السااااااااااردية عن املشااااااااااروع املمارسااااااااااات 

تعزز املنظماااااة  من خالل ا موعاااااة العاااااامليااااة 
لألمن الغذائي  التنساايق والتماساا  والتشاااور 
بة أصةاب املصلةة بشكل أفضل. وتقدم 
املكااااتاااب القلرياااة يف املنظماااة التااادرياااب على 

تعزيز التنساااااااااايق والتشاااااااااااور بة أصااااااااااةاب  - 5
 املصلةة داخل القلاع

قدرة الشاااااااااااااااركا  يف التنفيذ على  ت زيادة  -
تقاادمي اماادمااات املللوبااة وس تعزيز عمليااة 
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 اإلجراءات المتفق عليها التقييم المقبولة )أ( توصيات
 في رّد اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات المتخذة فعاًل، أو 
 أسباب عدم اتخاذ اإلجراءات )ج(

 العالمة 
 في سجل
إجراءات 
اإلدارة 
 1)د(

تأثير اإلجراءات المتخذة، أو التغييرات 
 الناجمة عنها )هي(

أكرب. وإضاااااااااااااااااااااافاااااااًة إىل املنظماااااااات غ  
الكومياااة  جياااب أن تقيم املنظماااة مزياااداً 

املنتجة  من الشاااااااااااااااراكاات مع منظماات 
اليت هي  ثابة شاااااااااركا  صاااااااااالة يف  ال 
املعااااااارف )والتنفيااااااذ(  يتمتعون بقاااااادرات 
تكمااال قااادرات املنظماااة  وخبااااصاااااااااااااااااة من 
حيااااا  التواصااااااااااااااااااال والقااااادرة على تعبئاااااة 
ا تمعات احمللية  ويهتمون جداً باإلرشاد 

 والدعوة والقدرة على الصمود.

الواعدة/اجليدة بشاااااااااااااااكل منهجي. وساااااااااااااااوف 
يتللب هذا األمر إجرا  عملية تشاااااااااااااااورية مع 
املنظمااااات غ  الكوميااااة/املنظمااااات القااااائماااة 

 على ا تمع احمللي إلبراز هذه املعلومات.

بنااااا  القاااادرات والتاااادريااااب التقين للمنظماااات 
غ  الكومية/الشااااااااااركا  يف التنفيذ  كعنصاااااااااار 

 ات اجليدة.أساسي لضمان تقدمي امدم
وتعزز املنظمااة التعاااون مع منظمااات املنتجة 
مثااال مجعياااات املزارعة حيثماااا أمكن  لااا . 
وتوفر املنظمااة التاادريااب الالزم وبنااا  القاادرات 
لضاااااااااااااااماان تنفياذ مراقباة جودة الباذور وتلبيق 

 املمارسات اجليدة.
 

التنسااااايق والتشااااااور بة الشاااااركا  يف التنفيذ 
 ومنظمة األغذية والزراعة.

 ااكااة ماانااظاامااااااااات املاانااتااجااة ماان خااالل  -
 التعاون النشط وبنا  القدرات.

 


