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. بتقييم اسرترترترترتاتيمية منظمة األ ذية والةراعة للشرترترترتراكات مع منظمات اينتمع املدين جاالسرترترترترتاتيمية ترّحب اإلدارة  -1
ا شرترترتامال  لتوجيه عم  اخلصرترترتويس يسرترترتّر اإلدارة أن ترل أن التقييم قد أّكد ارترترتالحية االسرترترترتاتيمية بوارترترتف ا إطار  وعلى وجه  

مرتا من  الةراع سمنظمرتة األ رتذيرتة والةراعرتة جاملنظمرتة  مع اينتمع املرتدين ت اينرتاالت الواسرترترترترترترترترترترترترترتعرتة لطمن ال رتذائ  وتنميرتة الق رتاع 
الشرترترترترتراكات املبنية على ال لب اسرترترترترتتناد ا إىل املسرترترترترتاواة والنقة واإلدما  واملنفعة شرترترترترتأسه تيسرترترترترتيف التعاون ت ااش القيم املشرترترترترترتكة و 

النتائج اليت خلص إلي ا التقييم واليت تفيد أبّن تنفيذ االسرترترترترترترترترتاتيمية قد سرترترترترترترترتاهم على  و كبيف ت مع اإلدارة تفق تو املتبادلة. 
س واملشرتاورات وعم  املنظمة على مجيع املسرتتوتت  ياسرتاتمشرتاركة منظمات اينتمع املدين ت املناقشرتات العاملية املتعلقة سلسرت 

اإلقليمية والوطنيةس واآلليات املتعددة أارترترترتحاص املصرترترترتلحةس وأبسه ا توجيه الشرترترترتراكات على املسرترترترتتول الالمركةي اسرترترترتتناد ا إىل 
 أولوتت األعضاء. 

ور م املسرترترترترترترترتاةات اهلامة ت تنفيذ الربامج امليداسية اليت وجدها التقييمس تواةق اإلدارة على النتيمة اليت خل ص إلي ا  -2
ةضال  عن استدامة النتائج احملققة. املستول الالمركةي  القدرة على تكرار الشراكات على    ينب   زتدةالتقييم واليت تفيد أبسّه  

دارة على أةية تعةية إدما  أسشرترترت ة إقامة الشرترترتراكات ررترترتمن أطر الرباة الق رية وخ   العم  على ذلكس تواةق اإل  عالوة  و 
 املتحدة األمم عم أطر  خالش من املتحدة األمم أسرترترترترترترترةسرترترترترترترتائر   مع  به القيامالزم  ال التكميل  العم وكذلك   سذات الصرترترترترترترتلة

 .املستدامة التنمية ااش ت للتعاون
فين الذي تضرترترترترترترترت لع به ال العم  تبشرترترترترترترترتك  أكنر استظام ا  املدين اينتمع منظمات  مشرترترترترترترترتاركة  ةيةكما يتم اإلقرار أب -3
 لممتمعل منظمات مع بدرجة أكرب ا ابر  هنج  إىل املشرترترترترترترتاريع على القائمة/   املخصرترترترترترترتصرترترترترترترتة  املشرترترترترترترتاركة  من الستقاشس نظمةسامل

 .الفين عملنا ت مشوال   أكنرعلى  و  تشارك املدين
وترّحب اإلدارة سلنتيمة اليت تفيد أبن تنفيذ االسرترتاتيمية قد أّدل إىل تنمية القدرات بشرتك  ملحويف ت ارتفو   -4

تشرترتّك س سالقرتان مع   وه منظمات اينتمع املدين. ويشرترتّك  ذلك منفعة  اسرترترتاتيمية طويلة األج  ملنظمات اينتمع املدينس 
ارات ت ااش السرترترتياسرترترتاتس مسرترترتاةة  كبيفة  ت خ ة التنمية املسرترترتتدامةس ال سرترترتيما املسرترترتاةة ت  كمل املشرترترتاركة الفاعلة ت ا و 

 .عدم إةاش أحداملبدأ األساس  املتمّن  ت 
التقييم الذي شرترترترترترترتارك ةيه لع هبا إلجراء اررترترترترترترت   الواسرترترترترترترتعة الن ا  اليت   يةعملية التشرترترترترترترتاور لوت عرص اإلدارة عن تقديرها ل -5

اينتمع املدينس هبد  إبداء وج ات سظرهم وتوارترترترترترتيا مس لا يشرترترترترترتم  من خالش املديرون واملوظفون والشرترترترترترتركاء من منظمات 
لة   أدتإجراء مقابالت مع املكاتب اإلقليمية ومكاتب ق رية خمتارة   املسرترترترتتول من إىل ستائج ملموسرترترترتة توةّر معلومات مفصرترترترتّ

 الق ري.
يةس ال سرترترترتيما النتائج اليت ا ا صرترترترتوش مناةع تنفيذ االسرترترترترتاتيمو أجرل التقييم حتليال  لتكاليف/وكاست اإلدارة توّد ل -6

بشرترترترترترترترترتأن املوارد  ا صرترترترترترترترترتوش على املعلومات  تودّ  اإلدارة  كاستذلكس  علي ا سلنسرترترترترترترترترتبة إىل كمية املوارد املتاحة. وسإلررترترترترترترترترتاةة إىل 
 آخرموظف بنصرترترترترتف دوام و    4- ج من الفئةموظف  اإلررترترترترتاةية الالزمة لتنفيذ التوارترترترترتياتس لا أسه ال ميكن للفريق القائم ج

 إىل س اق ا وطبيعت ا. اتم سظر اتنفيذها بشك     1- ج من الفئة
ا وكاست اإلدارة توّد  -7 لو ّا حتلي  العم  األسرترترترترتاسرترترترترت  الذي تضرترترترترت لع به املنظمة مع منظمات اينتمع املدين ت أيضرترترترترت 

 الق اعات ذات الصلة. ذلك منحاالت ال وارئ وال است و يف 
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سرترتتنفذ اإلدارة هذه  و التفاارترتي  املتعلقة ط   التنفيذ ت املصرترتفوةة أد ه.   س وتردمقبولة  التوارترتيات األربع كاةة  إنّ و  -8
جلديدة للشرترترترتراكات انظمة املالتوارترترترتيات إىل جاسب العم  املقب  بشرترترترتأن منظمات اينتمع املدين لا يتماشرترترترتى مع اسرترترترترتاتيمية 

 على س ا  منظومة األمم املتحدة. سلشراكاتق امل ام املعين يتيح ا ةر ياليت س واالستفادة من الفري الق اع اخلايمع 
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 الشراكات مع منظمات اجملتمع املدينصفوفة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة مبرّد اإلدارة على تقييم 

 توصية التقييم 

رّد اإلدارة 
، مققققققققققق قققققولققققققة 

مق ولة جزئًيا 
 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشققققققققق ن الق و  
 اجلزئي أو الرفض

 الققققققققو ققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد  
 من التمويل 

 أو ال(   )نعم 
ين غي لالسقققققققققرتاتيجية أن تظل مبثابة   -1التوصقققققققققية  

منظمققة األغققذيققة والزراعققة مع اجملتمع  الخنراطإطققار 
املدين يف اجملاالت الواسقققققققققققعقة لومن الغقذائي وتنميقة 

رًة التعاونالقطاع الزراعي،  القيم القائم على  ميسقققققققققّ
املشقققققققققققرتكقة والشقققققققققققراكقات امل نيّقة على الطلقب على 

 املت ادلة. فعواملنا والشموليةاملساواة والثقة أساس 

سرترترترترترترتو  تنّفذ هذه التوارترترترترترترتية وسرترترترترترترتتكون شرترترترترترترتعبة الشرترترترترترترتراكات  مق ولة
املكرترترتاترترترتب  والتعرترترتاون مع األمم املتحرترترتدة والشرترترترترترترترترترترترترترتعرترترتب الفنيرترترتة/ 

 عن ذلك. بصورة مشرتكة الق رية مسؤولة

شرترترترترترترترترترترترترترترترترترتعرترترترتبرترترترترترترتة 
الشرترترترترتراكات 
والرترترترتترترترترتعرترترترترترترتاون 
مرترترترتع األمرترترترتم 
املرترترترترترتترترترترترترتحرترترترترترترتدة 
والشرترترترترترترترترترترترتعب 
الرترترترترتفرترترترترترتنرترترترترترتيرترترترترترترتة/ 
املكرترترترترترترتاترترترترترترترتب 

 الق رية

 

 ال

من جمققاالت العمققل الفنيققة، ين غي  جمققا  يف كققل (1)
لشققققققع ة الشققققققراكات توجيي الشققققققعب الفنية يف 
املنظمقة إلجراء لليقل للفرو واملنقافع املت قادلقة 

منظمققات   إدراجاحملتملققة الق  ققد تنشقققققققققققق  عن 
اجملتمع املدين يف مسارات عملها الرئيسية، مع 

تع ئة الرتكيز على الشقققققققراكات الق من  ققققققق  ا 
عارف واملوارد واألصققو  امل جمموعة مناسقق ة من

 لققتقققاقققققققيقققي األهققققققداف الققتقققنقققظقققيقققمقققيققققققة وخققطققققققة  
 .2030عام 

سرتتتواارت  شرتعبة الشرتراكات والتعاون مع األمم املتحدة   1ج
مع الشرترترترترترترترتعب الفنية من أج  وررترترترترترترترتع خري ة ملنظمات 
اينتمع املدين ذات اخلربات والتمارص ذات الصرترترترترترترترترترترتلةس 
وةقرترترترتا لطولوتت الرباايرترترترتة هلرترترترتذه الشرترترترترترترترترترترترترترتعرترترترتبس هبرترترترتد  

د من الفري للشرترترترترترترتراكات على  و اسرترترترترترترتتكشرترترترترترترتا  املةي
 مشرتك.

  1ج
 متواا 
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 توصية التقييم 

رّد اإلدارة 
، مققققققققققق قققققولققققققة 

مق ولة جزئًيا 
 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشققققققققق ن الق و  
 اجلزئي أو الرفض

 الققققققققو ققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد  
 من التمويل 

 أو ال(   )نعم 
ين غي لكقققل بلقققد من ال لقققدان املشقققققققققققمولقققة يف  (2)

الربامج، أن يقوم برسقققققققققققم خريطققققة للجهققققات 
الفاعلة غري احلكومية ذات الصققققلة، وأن  ر  

مع هقققققذا اجلهقققققات  االخنراط جملقققققاالت للياًل 
امل يّن على الطلقب  االخنراطوكيفيقة مسقققققققققققا قة 

أهققداف إطققار التعققاون اجلققديققد  معهققا يف لقيي
لومم املتاققققدة وأطر الربجمققققة القطريققققة. وعلى 
الناو املنصققوو عليي يف االسققرتاتيجية، ين غي 
لشقققع ة الشقققراكات أن تعزه جهودها ملسقققاعدة 
املكققاتققب امليققدانيققة يف إجراء عمليققات رسقققققققققققم 

 اخلرائط هذا.

 سسرترترترتتقوم شرترترترتعبة الشرترترترتراكات والتعاون مع األمم املتحدة  2ج
بتحرترترترتديرترترترتد البلرترترترتدان  سسلتعرترترترتاون مع املكرترترترتاترترترترتب اإلقليميرترترترتة

التمريبية لبلورة مسرترتاةة برااية ملنظمات اينتمع املدين 
ت أطر الربارتة الق ريرتة. وسلترتاسس سرترترترترترترترترترترترترترتيمري وررترترترترترترترترترترترترترتع 
من مية لرسرترترترترترترترترترترتم خرائ  مسرترترترترترترترترترترتاةات منظمات اينتمع 
املدين ت أهدا  التنمية املستدامةس وتعديل ا وحتويل ا 

لدعم املكاتب الق رية ت وررترترترترترتع   إىل خ وط توجي ية
خرائ  ا اخلاارترترترترترترتة لسرترترترترترترتاةات منظمات اينتمع املدين 

 ت أطر الرباة الق رية وأهدا  التنمية املستدامة.

  2ج
هنرترترترترترترترترترتايرترترترترترترترترترتة 
عرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتام 

2021 

 ين غي،  2020يف سقققققققققيا  خطة عام   -2التوصقققققققققية  
اخنراطها  نطا  أن تنظر يف إمكانية توسققيع للمنظمة

الفعالة بني أصقققاا   ةالشقققراكيف  ققق كات واليات  
ات الشققققققراكة ياملصققققققلاة املتعددين مبا يتجاوه اتفا 

 الثنائية.

 مق ولة

   

هنرترترترترترترترترترتايرترترترترترترترترترتة 
عرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتام 

2021 

 ال
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 توصية التقييم 

رّد اإلدارة 
، مققققققققققق قققققولققققققة 

مق ولة جزئًيا 
 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشققققققققق ن الق و  
 اجلزئي أو الرفض

 الققققققققو ققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد  
 من التمويل 

 أو ال(   )نعم 
ين غي للمنظمقة أن تسقققققققققققتجيقب على  و أكرب  (1)

لفرو الشقراكة املتنامية، ال سقيما عندما يتعلي 
وتشققجيع إنشققاء  2030األمر بتنفيذ خطة عام 

م ادرات متعددة أصقاا  املصقلاة فدف إىل 
إ ققققققراع اجملتمع املدين وسققققققائر اجلهات الفاعلة 

الة لتاقيي أهداف التنمية بصقققققورة  قققققاملة وفعّ 
  املستدامة.

سرترترترترتتقوم شرترترترترتعبة الشرترترترترتراكات والتعاون مع األمم املتحدة   1ج
مسرترتاعدة املسرترتارات دعم مشرترتاركة املنظمةس لا يشرترتم  ب

  و أكنرعلى الفنية لتشرترترترترترترترترترك منظمات اينتمع املدين 
ا ت السرترترترترترترترترترترترترترتتفرترترترترتادة من الرترترترترتدرو  وا أعمرترترترترتاهلرترترترترتاس استظرترترترترتامرترترترترت 

 يتعلق ما تس ال سرتيما  املاررت جتارص  املسرتتخلصرتة من  
 وتعةية السرترترترترترتياسرترترترترترتات  حوار لتعةية اسرترترترترترتتخدام ا بكيفية
عمليرترترترترترتة ا رترترترترترتاذ  ارترترترترترترترترترترترترترتنع لرترترترترترتدعم النظر وج رترترترترترتات تنوع

 تنفيذ ت ةعاش  بشرترترترترترترترترترترتك  املسرترترترترترترترترترترتاةةمن مث و  سالقرارات
 .املستدامة التنمية أهدا 
عرتب الفنيرتة حترتديرتد وينب   ل شرترترترترترترترترترترترترترتراكرتة ت مكون اللشرترترترترترترترترترترترترترت 

 القيام ت  س وتعةية االلتةام واملسرتاءلةاخ   ا وأسشرت ت 
 .بذلك

   ال 1ج
 

ين غي للمكققاتققب القطريققة التققابعققة للمنظمققة أن  (2)
ا ألوجقي التكقامقل والتقعهر مع عمقل   جتر  تقييمقً
سقققققائر اجلهات الفاعلة يف جما  التنمية ضقققققمن 

عمققل  يف إطققارجمققاالت العمققل ذات األولويققة 
 

سرترترترترتتقوم شرترترترترتعبة الشرترترترترتراكات والتعاون مع األمم املتحدة   2ج
 شرترترترترترترترترترترتراكاتإقامة   على الق رية املكاتب قدرات بتعةية
 شرترترترترترترترترتراكت ا إبواسرترترترترترترترترتتدام  املصرترترترترترترترترتلحة  أارترترترترترترترترتحاص متعددة

 الةراعية اجلمعياتج الشرترترترترترترتريكة املدين اينتمع منظمات
 شرترترترترترترترترتركاء  شرترترترترترترترترتاركةسشرترترترترترترترترت ة لبصرترترترترترترترترتورة  لن وض ل    يفهاو 

 ال  2ج
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 توصية التقييم 

رّد اإلدارة 
، مققققققققققق قققققولققققققة 

مق ولة جزئًيا 
 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشققققققققق ن الق و  
 اجلزئي أو الرفض

 الققققققققو ققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد  
 من التمويل 

 أو ال(   )نعم 
األمقم املقتقاققققققدة لقلقتقعققققققاون يف جمققققققا  القتقنقمقيققققققة 

اسقققققتناًدا إىل املزاس النسققققق ية الق و املسقققققتدامة.  
تتمتع هبقا املنظمقة،  قد ختتقار املكقاتقب القطريقة 
أن تقود أو أن تشقققققققققققارع يف إ قامقة  قققققققققققراكقات 

منظمقات  املصقققققققققققلاقة معمتعقددة أصقققققققققققاقا  
اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتادة وسققققققققائر 

جما  التنمية ضقمن جماالت اجلهات الفاعلة يف 
العمققققل ذات األولويققققة يف إطققققار عمققققل األمم 

  املتادة للتعاون يف جما  التنمية املستدامة.

إطرترتار عمرترت  األمم املتحرترتدة للتعرترتاون  عمليرترتة ت املنظمرترتة
 مع التعرتاون ذلرتك ت لرتا ست ارتاش التنميرتة املسرترترترترترترترترترترترترترتترتدامرتة

 مع وكرتاالت األمم املتحرتدة اليت توجرتد مقرتارهرتا ت رومرتا
  املرترتدين اينتمع منظمرترتات مشرترترترترترترترترترترترترترترتاركرترتة أجرترت  من و يفهرترتا
 لطمم الوطين التخ ي   ت والةراعرترترتة سأل رترترتذيرترترتة املعنيرترترتة
 .املتحدة

ين غي للمنظمة أن تقوم ابسقققققققتعرا   -3التوصقققققققية  
ترتي قققات إ قققامقققة  لتاقققديقققدسقققققققققققي ووضقققققققققققع  ج متّ 

صقققكوكها  ومراجعةالشقققراكات، وت سقققيط عمليافا، 
 أنّ للتق كقد من للتعقاون مع منظمقات اجملتمع املقدين 

 ونطا ي. االخنراطمع مستوى تتناسب الضماانت 

 مق ولة
   

 ال
 

الفرو  اغتناميف هذا الصققققدد، لكن للمنظمة  (1)
املتقققا قققة لالبتكقققار واالسقققققققققققتنقققاد إىل أفضقققققققققققققل 

تعم  شرترترترترترترترترتعبة الشرترترترترترترترترتراكات والتعاون مع األمم املتحدة   1ج 
على تقييم خمتلف البواست القرترترتائمرترترتة على مسرترترترترترترترترترترترترترتتول 

  شرترترترترترتعبة 1ج
الشرترترترترتراكات 

 ال  1ج 
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 توصية التقييم 

رّد اإلدارة 
، مققققققققققق قققققولققققققة 

مق ولة جزئًيا 
 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشققققققققق ن الق و  
 اجلزئي أو الرفض

 الققققققققو ققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد  
 من التمويل 

 أو ال(   )نعم 
املمقققارسققققققققققققققات والنمقققاذج الققققائمقققة الق لكن 

، من أجل إنشقاء االسقرت قاد هبا وتوسقيع نطا ها
لكن  قققققققققققاملقة متكقاملقة وا قدة إلكرتونيقة بوابقة 

 من خالهلا التفاعل مع الشركاء )احملتملني(.

املتحدة وسرترترترترترترترترترترترتتبحف ت اخليار األةضرترترترترترترترترترترترت  لتلبية  األمم
احتياجات املنظمة. وتبحف شعبة الشراكات والتعاون 
مع األمم املتحرترترتدة ومكترترترتب حرترترتاالت ال وارئ والقرترترتدرة  
على الصرترترترترترتمود ت إمكاسية االسضرترترترترترتمام إىل بوابة شرترترترترترتركاء  

   erportal.orgwww.unpartnج األمرترترتم املرترترتترترترتحرترترترترترترتدة 
. املركة الدوس للحسرترترترترترترترترتاص اآلساليت أسشرترترترترترترترترتأها ويديرها 

ملنظمات اينتمع املدين للعم    ةمنصرترترترترترترترترترترتة إلكرتوسي  ووه
مرتع وكرترترترترترترتاالت األمرتم املرتترتحرترترترترترترتدة حرتوش ةرتري إقرترترترترترترتامرترترترترترترتة 
الشرترترترترترترترترترترترترترتراكرترترترترترترتات وتعةية التعرترترترترترترتاون بمل األمم املتحرترترترترترترتدة 

وه  ترتدعم عمليرتة اختيرتار الشرترترترترترترترترترترترترترتراكرتات   والشرترترترترترترترترترترترترترتركرتاء.
وتبسرترتّ  عمليات األمم املتحدة إلقامة الشرترتراكات مع 

 منظمات اينتمع املدين. 
راكات والتعاون مع وسإلررترتاةة إىل ذلكس سرترتتوثّق شرترتعبة الشرترت 

األمم املتحدة أةضرت  املمارسرتات واالبتكارات لدل الشرتركاء 
املعرترتار  ت  تبرترتادشمن بمل منظمرترتات اينتمع املرترتدين هبرترتد  
 ما بمل الوحدات الفنية واملكاتب امليداسية.

والرترترترتترترترترتعرترترترترترترتاون 
مرترترترتع األمرترترترتم 

 املتحدة
 

http://www.unpartnerportal.org/
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 توصية التقييم 

رّد اإلدارة 
، مققققققققققق قققققولققققققة 

مق ولة جزئًيا 
 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشققققققققق ن الق و  
 اجلزئي أو الرفض

 الققققققققو ققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد  
 من التمويل 

 أو ال(   )نعم 
 الق مت إنشقققققققققا هاالعناية الواج ة  لو دةين غي   (2)

ا، أن تكون منظّ  مقققة وجمّهزة على الناو  قققديثقققً
على ة احملتملقق  اتاملالئم من أجققل إدارة الطل قق 

وممارسقة دورها ككرب  در ممكن من  لشقراكاتا
  املوضوعية والفعالية.

 املشرتاريعشرتعبة دعم   سق  وحدة العناية الواجبة إىلوا   2ج
اليت ا تشرترترترترترترتكيل ا حدين ا تفادت  ألي تضرترترترترترترتارص  تم  
ت املصرترترترترترترترترترترترتاا جمراجعة إدارة الشرترترترترترترترترترترترتراكات مع اجل ات 

س 2019الفرترترترترترترتاعلرترترترترترترتة من  يف الرترترترترترترتدوشس مرترترترترترترتار / آذار 
AUD0319.    وت هذا اهليك  اجلديدس سرترترترترتتسرترترترترتتفيد

موظف من جاسب  الوحدة من اإلشرا  والتوجيه من 
. وتترتألف الوحرتدة 1-من الفئرتة مرتد ومرتدير 5-الفئرتة  
ا  وآخر من الفئرتة  3-من موظف من الفئرتة  أيضرترترترترترترترترترترترترترترت 

 من  يف املوظفمل.ظفمل ومو  2- 

  شرترترترترترتعبة 2ج
دعرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتم 

 املشاريع
 

 

   ال2ج
 

لكن للمنظمة أن تسقققققققتكشققققققق  الظروف الق  (3)
عترب مبوج هققققا اللجوء إىل خطققققاابت االتفققققا  ي  

واسققققققققتردام إطار املسققققققققاءلة خلطاابت االتفا  
ا  لتاقيي أهقققداف املنظمقققة دون و قققدا كقققافيقققً

احلاجة إىل ترتي ات إضقققققافية أو  تلفة خاصقققققة 
ابلشققققققققققراكات، مثل تليف الواردة يف أسققققققققققلو  

 .التنفيذ بواسطة الشركاء يف العمليات

 

سرترترتت حّدد شرترترتعبة الشرترترتراكات والتعاون مع األمم املتحدة   3ج
اموعة من الشراكات القائمة اليت تستخدم خ است 

لتحرتدتت تسرترترترترترترترترترترترترترتلي  الضرترترترترترترترترترترترترترتوء على ااالتفرتا س هبرتد  
الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتيرتة اليت ت رح رتا طريقرتة خ رتاست االتفرتا  من 

  املعلوماتهذه   الشرترترترترترترترترتعبة سرترترترترترترترترتتنظمو   .منظور الشرترترترترترترترترتراكة
 إىل  حاجة  هناك  كاست  إذا  ما وسرترترترترترترترترتتحّدد ل اتحلّ سرترترترترترترترترت و 

 ررترترترترترترترترترتما توجود    كفالةل جديدة أدوات أو تعديالت
 .مستول ك  مشاركة وس اق ا مع تتناسب

شرترترترترترتعبة    3ج
الشرترترترترتراكات 
والرترترترتترترترترتعرترترترترترترتاون 
مرترترترتع األمرترترترتم 

    املتحدة

 ال  3ج
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 توصية التقييم 

رّد اإلدارة 
، مققققققققققق قققققولققققققة 

مق ولة جزئًيا 
 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشققققققققق ن الق و  
 اجلزئي أو الرفض

 الققققققققو ققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد  
 من التمويل 

 أو ال(   )نعم 
 أداة  تليسرترترترترترت خ است االتفا     أن إىل نظمةامل  وتشرترترترترترتيف

ت أ لب األحيان  تنيف  مشرترترترترترترترترتتت أداةوإمنا    شرترترترترترترترتراكةس
عتاد اعتمادها امل األدوات اسرترترترترترترترترترترترترترتتخدام  ت ارترترترترترترترترترترترترترتعوست

 .اتالشراكإقامة  أل راض
 

ن تقييمها   -4التوصققققققققققية   ين غي للمنظمة أن لسققققققققققّ
، وأن وأتثريهاوالسقققققققابقة لقيمة الشقققققققراكات اجلارية  

تسقققققققققققتفيققد من أفضققققققققققققل املمققارسققققققققققققات والققدروس 
إعداد توجيهات   الق مت لديدها هبدف املسترلصة

تعاون وم ادرات الشقققققراكة ال حمّدثة للشقققققروع يف  ج
القققة، وإجراء أ  لقققديثقققات ضقققققققققققروريقققة لتنفيقققذ  الفعقققّ

 االسرتاتيجية.

 س تواا  شعبة AUD0319عمال  بتواية تقرير املراجعة ج مق ولة
الشرترترترترترترترترتراكات والتعاون مع األمم املتحدة ج ودها الرامية إىل 

 ش لتأثيف الشرترترترترتراكاتاةعّ وإجراء تقييم  س رارترترترترتد ا للتعةية سظام
 ومناةع ا والتحدتت.

أما ت ما يتعلق بقاعدة بيا ت الشرترترترترترترترترترترترترتراكاتس ةسرترترترترترترترترترترترترتتعم  و 
شرترترترترترترترترتعبة الشرترترترترترترترترتراكات والتعاون مع األمم املتحدة على إبرازها 

مديري الوحدات الفنية بشرترترترترترتك  أكرب والتوعية ت ارترترترترترتفو  
واالطالع علي اس وا اجة إىل   لي اإ الوارترترترترترترتوشبشرترترترترترترتأن كيفية 

 توةيف التحدينات ت الوقت املناسب.
وسرترتيمري تعةية العملية السرترتنوية لرارترتد الشرترتراكات سعتبارها 

ج رترتات نفرترتذ الشرترترترترترترترترترترترترترتراكرتات. وسرترترترترترترترترترترترترترتتهرتذه أداة لقيرترتا  ةعرترتاليرترتة 
االتصرترترترترترترترتاش املسرترترترترترترترتؤولة عن الرارترترترترترترترتد إجراءات ررترترترترترترترتمان اجلودة  

شرترترترترترترترترترترترترترترترترترتعرترترترتبرترترترترترترتة 
الشرترترترترتراكات 
والرترترترتترترترترتعرترترترترترترتاون 
مرترترترتع األمرترترترتم 

 املتحدة

هنرترترترترترترترترترتايرترترترترترترترترترتة 
عرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتام 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 سعم  1ج

عمقاًل ابلرتتيق ققققققات املققرت ققققققة أصقققققققققققاًل لتقنقفيققققققذ  (1)
االسقققققققققققرتاتيجيقة، ين غي لشقققققققققققع قة الشقققققققققققراكات 
والتعققققاون مع األمم املتاققققدة، تعزيز نظققققامهققققا 
لرصقققققققد الشقققققققراكات على  و ك ري، وضقققققققمان  
لقديقق  قاعقدة بيقاانت الشقققققققققققراكقات يف الو ق  
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 توصية التقييم 

رّد اإلدارة 
، مققققققققققق قققققولققققققة 

مق ولة جزئًيا 
 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشققققققققق ن الق و  
 اجلزئي أو الرفض

 الققققققققو ققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد  
 من التمويل 

 أو ال(   )نعم 
أدوات لقيققاس فعققاليققة  ووضقققققققققققعاملنققاسققققققققققققب، 

 الشراكات.
واملتابعة لضرترترترترتمان إلاز الدراسرترترترترتة االسرترترترترتتقصرترترترترتائية بشرترترترترتك  اتم 

. ت الوقرترترتت املنرترترتاسرترترترترترترترترترترترترترترترترتب  ومجع البيرترترتا ت عن التقرترترتدم احملرز
وسرترترترترترترترترترترترترترتترتدر  هرتذه املعلومرتات املنبنقرتة عن هرتذه اإلجراءات ت 
التقرتارير الرتدوريرتة املقرتدمرتة إىل االجتمرتاع املشرترترترترترترترترترترترترترترتك بمل جلنيت 

 رير.اقالرب مج واملالية ت املنظمة وسائر آليات رةع الت
وعالوة  على ذلكس ستستفيد شعبة الشراكات والتعاون مع 
األمم املتحدة من الدرو  املسرترتتخلصرترتة وأةضرترت  املمارسرترتات 
اليت ميكن اسرترترترترترترترترترترترترترتتخرترتدام رترتا إلعرترتداد مواد توجي يرترتة ومنتمرترتات 

 معرةية للتعاون الفّعاش.

 
 
 
 
 
 
 سعم  1ج

لشققع ة ين غي   ،تعزيز نظام الرصققدابإلضققافة إىل   (2)
تقييم الشققققققققققراكات والتعاون مع األمم املتادة  

ومنققافعهققا والتاققدست الق  الشقققققققققققراكققات أتثري
تواجههقا ألغرا  املسققققققققققققاءلقة والتعّلم. وين غي 
إدراج املعلومقققات املن ثققققة عن هقققذا التقييم يف 

عرفيققة، وكققذلققيف يف املنتجققات املتوجيققي و المواد 
يف إىل جلنقة الربانمج و  املققدمقةالقدوريقة التققارير 

سقققققققققققائر اليقات رفع التققارير، مثقل تقرير تنفيقذ 
الربامج، واسقتعراضقات منتصق  املدة، وتقارير 

 ".الت ثريات -"املوارد، الشراكات 
 
 


