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 القضاء" :املستدامة التنمية أهداف من 2 اهلدفيف حتقيق منظمة األغذية والزراعة  مسامهةبتقييم اإلدارة ترّحب  -1
 املنظمة مشيييييييييياركة أمهيةمدى  التقييم ويؤكد. املسييييييييييتدامة الزراعة وتعزيز التغذية وحتسيييييييييين الغذائي األمن وحتقيق اجلوع على

  اإلدارةوتعرب . تحقيقهل التقدمعجلة  دفعالرامية إىل  التدابريصييييييييييييييميم ت يفاملقدمة  ابملسييييييييييييييامهات ويقرّ  ،ةكاملمشيييييييييييييياركة  

 مشوالً، أك ر وحتليل تحقيقاالضيييييي الع ب دون حال سييييييت نائياعلى حنو  صييييييعبظّل وضييييييع  يف لتقييمعن تقديرها إلجراء ا
 املفيدة االقرتاحات من جمموعةمن أجل إاتحة  عمله تعديلب الفريققيام شيييييييد بوت ابمليدان،ذات الصييييييلة  لقضييييييااخاصيييييية ل
ا إجيايب التقييمألن تعرب عن تقديرها  ذلك،وابإلضييييييافة إىل . للتحسيييييين  أك ر دعموفري لت اجلارية اجلهود وصييييييف يف أيضييييييً

 حتقيق يفمتاًما  للمسيييييييييييييامهة حتداتما تواجهه من و  وإمكاانت نسييييييييييييي ية ميزةبه املنظمة من متع عرض ما تتيو  ،كليةو  مشواًل 
 .2030 لعام التنمية وخ ة املستدامة التنمية أهداف من 2 اهلدف

  من أهداف التنمية املسييييييييييييييتدامة 2 اهلدف مكوانتإدراج اهلادفة إىل لعملية احلالية ل مفيًدا حتليالً  التقييميقدم و  -2

 القائم أصيييييييياًل  التعميمط الضييييييييوء على ويسييييييييلّ  والق رية، واإلقليمية العاملية املسييييييييتوات على عملما تقوم به املنظمة من  يف
ا اإلدارة تقرّ و . ملنظمةالذي تضيييييي لع به ا والتحليلي الفين العمل يف املسييييييتدامة التنمية ألهداف ذات الصييييييلة  ابلنتائج أيضييييييً

أكرب  اهتمام وتكريس التغذية على الرتكيز لزادةخاصييية  ،خمتلف املقاصيييد عربإاتحته و  متوازن دعم ت ويرضيييرورة مواصيييلة ب
  املنظمة عمل عرب أفضييييييل تعميمإضييييييافة إىل  ص،خمصييييييّ  تركيزحمور  مع اإليكولوجية والنظم ال يولوجي التنوع إدراج لضييييييمان

 .املستواتكل   على
 تعزيز خالل من التغيري قيييادةألخييذ بزمييام عن تقييديرهييا لرقرار تييا تتمتع بييه من إمكيياانت ل كمييا تعرب املنظميية -3

ويف املتناول لتمكن  وشييييياملة متنوعة وحتليالت ومعلومات ب ياانت املصيييييلحة وأصيييييحاب األعضييييياء وتزويد التحليلية قدرهتا
الكفيلة بتحديد  التدابري وت  يقعملية ال احللول وحتديد االحتياجاتعلى  ةوسيييييييريع ةبصيييييييورة صيييييييحيحالوقوف من  ال لدان
 تقسييييم خالل من التدخالت أثر ن اق لتوسييييع ال لدان دعمضيييرورة  التقييمربز يو . تهاومعاجل احملتملةقايضيييات وامل املخاطر
 الشيييراكات وبناء اجلهود تنسييييقيسيييما هلا ب م ايل وضيييع يف املنظمة أن ويؤكد ومتكاملة، عملية حلول إىل املعقدة املشييياكل

 .والفنية التحليلية خربهتا من واالستفادة

 ومسيييامهتها املنظمة لعملية املقرتحة لالرتقاء تكانةل الرئيسيييي احملرك ابعت اره" أحد إمهال عدم" م دأ التقييم حيددو  -4
 ما غالً ا اليت الفاعلة واجلهات ضيييييعفةسيييييتامل الفئات متكنكفالة ل مفيدة وتوصييييييات نتائج مع املسيييييتدامة، التنمية حتقيق يف

 عدم" م دأ مهيةعن تقديرها أل اإلدارةويف الوقت الذي تعرب فيه . األصييلية والشييعوب الشيي اب سيييما وال ،تتعرض لرمهال
 والفرصدوافع لمجايل اإل التحليل، من زيدإجراء امل مع ،ومسييييييييي ق متسييييييييياو   اهتمام إيالء ين غي ،"أحد أي أو بلد أي إمهال
  ال موحييية 2030 عيييام خ ييية لتحقيق عاًل فىن عنيييه غال  أمر وهيييذا. مسييييييييييييييتيييدامييية وزراعيييية غيييذائيييية نظم حنو لالتحوّ  لتعزيز

 والفقر اجلوع على للقضاءالت فيها حتوّ إحداث  وإمنا أيًضا إىل ،فحسب زراعيةالو  غذائيةال نظمال حتسن إىل هتدف ال اليت
 .املستدامة التنمية وحتقيق

ا اإلدارة ودوت -5  عدد يف التوصيييات قرتحهت الذي االجتاه يفملحوظ  تقدمفعل إحراز ابلشييري إىل أنه جيري ت أن أيضييً
 القدراتشد حل مرونة أك ر وطرائق منوذجية إدارة مع للمنظمةالرئيسي  للمقر املعتمد اجلديد يكلاهل: هافي تا اجملاالت، من

 اجلزرية الدول ومكتب املسيييييييييتدامة، التنمية أهداف مكتبخاصييييييييية  جديدة، وحدات إنشييييييييياءو  لمنظمة؛ل والتحليلية الفنية
 ال الثة؛ واملراكز األغذية، وسيييييالمة يةائالغذ نظمال وشيييييع ة السييييياحلية، غري النامية وال لدان منواً  ال لدان وأقل النامية الصيييييغرية

 .بيد ايدً العمل  م ادرة م ل األساسية، والربامج امل ادراتوضع وكذلك  العلماء؛رئيس و  االقتصادينورئيس اخلرباء 
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  الق رية املكاتب قدرات تعزيزالكفلية ب سيييييييييييي لدراسيييييييييييية ال واصييييييييييييلةقاضييييييييييييي تال القرتاحاب اعلمً  اإلدارةخذ أتكما  -6

ا على  مع املناسييب، الوقت ويف الفعال الدعمعلى توفري    املعياري لعملاب االهتمام تعزيز ضييمانالعمل يف الوقت ذاته أيضييً

 .التوصيات من عددعل من الصعب ت  يق جتاإلكراهات املتعلقة ابمليزانية  أناإلشارة إىل  معولكن  السياسات،يف جمال و 
 أخرى عملياتتعاجلان من ق ل  6و 4 التوصيتن أناإلشارة إىل جتدر  ،ابلق ول التوصيات مجيعحتظى يف حن و  -7

لة بشيييأن  تعليقاتالطالع على لو السيييابق.  انشيييئة عن املرحلة األوىل للتقييم جارية يرجى الرجوع  ،احملددة التوصيييياتمفصيييّ
 .املصفوفةإىل 
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 املصفوفة - الثانية املرحلة -( املستدامة التنمية أهداف من 2 اهلدف) اجلوع على التام للقضاء والزراعة األغذية منظمة دعم تقييمرّد اإلدارة على 

 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 يف التشقققييلية القدرة يشقققّ ل ضقققع  -1التوصقققية 
 اسققققققةاتي ية، مسققققققؤولية للمنظمة القطرية امل اتا
. الطويققققل املققققد  على منه ي تعزيز إىل وحيتققققا 
 من أكرب قققدر ا املتحققدة األمم إصققققققققققق   ويتطلققا
 للم اتا املايل واالسققتق ل القرارات اذاو سققلطة
ا للمنظمقققة، القطريقققة ا وكقققذلقققا دعمققق   ك ري ا  حتليليققق 
 املتحدة األمم وكاالت مع ةاملشققققققققارك على لقدرهتا
 يف اجملال التحليلي من املسقققاواة قدم على األخر 
  القطري. املستو  على

ر يسّ ي الذي ،مؤخرًا املعتمد ملنظمةا هيكل يهدف مق ولة
 توجيه إىل الفنية،ملسارات ا بنيف ما  األفقي التنسيق
 تعزيزيشمل  تا تكاماًل، أك رشكل ب املنظمة دعم

 .للمنظمة امليدانية للمكاتب والرباجمية التشغيلية القدرات
 حنو خاص على بيد ايدً العمل  م ادرةوتستجيب 

 نظمةامل أو متكامل "واحدة منظمة" جحتياجات هنال
يف و  افنيً  اودعمً  وحتليالت، بياانت وفريوهو هنج برمتها، 
 من لشراكاتابأكرب يستعن بصورة و  ،السياساتجمال 
كل ذلك  ط  تعلى أن ير  ،للمواءمة هنجاعتماد  خالل
 لتحسنتابعة م ولوحات شامل اتاست مار  مجبربان

 عمليةودعم  لتنسيق أدواتوكذلك  ،واملساءلة الشفافية
  .معقدةتنمية 

 املنظمة مشاركة تعزيزالستمرار يف اب أيًضا نظمةامل تلتزمو 
ا ت ،اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعادة عملية يف

 املناسب الوقت ويف االسرتاتيجية املشاركةيكفل 

 امليييديرين  يييارك
إطيييييييييييييييييار  يف

 املسييييييييييييييؤولييييات
 لييقييييييياة عييلييىامليي

 عييييييييياتيييييييييقيييييييييهيييييييييم
 ومييييييييييكييييييييييتييييييييييب
 االسيييييييييييرتاتيجية
 والييييتييييخيييي يييييييييط

 املوارد وإدارة

 هناية
 عام

2021 

 ال



5  PC 129/3 Sup.1 

 

 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 ة الق رية املنشّ  الربجمة يف لمنظمةل الق رية للمكاتب

 يف فعالةمسامهة  املسامهة خالل من املتحدة، لألمم
 املتحدة األمم أطر ويف املشرتكة الق رية التحليالت
 الربجمة أطرابتت  اليتاملستدامة  التنمية جمال يف للتعاون
 .اآلنمتاًما  منها ستمدوت  تسند إليها  لمنظمةل الق رية
يدانية امل ملكاتبا تزويد يفملحوظ  تقدمأحرز  كما
 إنشاء خالل من ذلك يف تا والتحليالت، ل ياانتاب

 وخمترب بيد ايدً العمل  مل ادرةاتبعة  مكانيةة جغرافي منصة
 .اجلديد ال ياانت

اليت تعتمدها  اإلئراءات تنقيح جيا -2التوصققية 
 يف هبا اخلاصقققققققققققة املركزية اإلدارة وعمليات املنظمة
ذ أن أرادت حققال  تققدعم، أن أو حىت بن ققا ، تنفققّ
 بطريقة واسققققققع نطاق على ال رب  اإلمنائية الربامج
ا املنظمة وجيا على. ال لفة حيث من فعالة  أيضققق 
 وطرق الرباجمية وأدواهتا التشقققققققققققييلية مهاراهتا تعزيز
 من املزيد حشقققققققد من لتتم ن هبا اخلاصقققققققة التنفيذ

يّسر ي الذي ،مؤخرًا املعتمد ملنظمةا هيكل يهدف ق ولةم
حتسن  إىل الفنية،ملسارات ا بنيف ما  األفقي التنسيق
 تا تكامالً، أك رشكل ب املنظمة دعم وتوجيه تنسيق

 للمكاتب والرباجمية التشغيلية القدرات تعزيزيشمل 
 .للمنظمة امليدانية
 السييييييييياسييييييييات ت سيييييييييط أمهيةمدى  ناقشييييييييةري مجت كما

 أك ر متكينية يئةتهيئة بل التشييييييييييغيلية وال رق واإلجراءات

 املييييييدير انئييييييب
 الييييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييييام

Bechdol/ 
رئيييييييس اخليييرباء 
 االقتصيييييييادين/

 املييييييدير انئييييييب
 الييييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييييام

Thomas / 

ايييييييييية هنييييييييي
عييييييييييييييييييييييام 

2021 

 ال
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 ومن والرباجمية، االسقققةاتي ية الطوعية املسقققا ات

 التنمية حتقيق هدف لدعم ئّيد بشققققققققققق ل إنفاقها
تسقققققققليل بعض الضقققققققوء على  ومن ،2 املسقققققققتدامة

 هنج اعتماد يشقققققمل أن جيا وهذا. احملققة النتائج
 مشققققققققققققاريع إعادة جتميع على الققدرة أي) للربامج
 املققاليققة النظم يف واحققد متسقققققققققققق برانمج يف خمتلفققة
 ت ققققالي  لتقليققققل( اإلب غ املؤسقققققققققققسقققققققققققيققققة ونظم

 اجلهود. استمرارية وحتسني املعام ت

هذا و . نفيذ بسييرعة أكربوالت ابالسييتجابة والسييماح مرونة
اليت سيييييييييييي ق  اإلجراءات امل ال، سيييييييييييي يل على ،يشييييييييييييمل

 التعاون برانمجت سييييييييي ها لغرض املوافقة على مشيييييييياريع 
 يف التحفيزية لألموال سييييييييريع توافرسييييييييما بت اليتو  تقينال

اثر آل والعاملية واإلقليمية الق رية االسييييييييييييييتجابة سييييييييييييييياق
. ةيييييوالزراع يييييةائالغييييذ نظمال على 19-جييييائحيييية كوفيييييد
 جدوىبشييييييأن  تقييم إجراء توقعي ذلك،وابإلضييييييافة إىل 

واميييه ق منوذج إىل عير ااملشييييييييييييييييواميييه ق منوذج من االنتقيييال
بصورة أكرب  جميابر  هنج إىل االنتقال ننظرًا إىل أ الربامج
إىل و  املعامالت تكاليف من ؤدي إىل التقليلي أن ميكن
 .تدخالتما نقوم به من  أثرزادة 

 أولواتإحدى  اإلدارية العمليات ت سيييييييييييييطويشييييييييييييّكل 
 الالمركزيييةت  يق  زادة خالل من ذلييك يف تييا املنظميية،

ا ذليييييككيييييان   مييييياكلّ   اتالقرار عمليييييية ا ييييياذ  يف  ،ممكنيييييً
 لتنفيذ ادعمً يدانية امل املكاتب أعمال منوذجاسييييييتعراض و 

 .امليداينالصعيد  على وكفاءة فعالية أك ر

 مييييييييييييكييييييييييييتييييييييييييب
 التنمية أهداف
 املستدامة
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 اللتزامييات العملييية، هييذهخضييييييييييييييم  يف ،االهتمييام ويوىل
 القواعد توجبمن االلتزامات  وغريها االئتمانية املنظمة
 .األعضاء يعتمدها اليت

 منظمييةلل اجلييديييد االسييييييييييييييرتاتيجي اإلطييارخييذ إعييداد أيو
 .ورد أعاله بعن االعت ار ما اأيضً  2031-2022للفرتة 

 القطاع مع أوثق يتعني إقامة روابل -3التوصققققققققققية 
 ومعاهد واملسققققققققتهل ني املنت ني ومنظمات اخلاص
 على للعمقققل اخلرييقققة واملنظمقققات وال حقققث التعليم
 مع احملددة االسةاتي ية تتطلا وقد. واسع نطاق
ا اخلققاص القطققاع  الرفيعققة الققدبلومققاسقققققققققققيققة من مزجيقق 

املسققققتقلة  واملشققققاركة املنظمة نطاق على املسققققتو 
 .املصقققلحة أصقققحا  املتعددة املنصقققات خ ل من

 مسقققققققتو  مع الوائ ة العناية عملية ت يي  ومي ن
 أي املعين، اخلقققاص ال يقققان ح م وابلتقققايل اخلطر
 مع أبسققققل ابلنسقققق ة إىل الشققققراكات عملية اعتماد

 املصلحة أصحاب مع التعاونأواصر وطيد ت طرق ناقشت مق ولة
 اخلاص والق اع املدين اجملتمع همفي تا احلكومين، غري

 اسرتاتيجياتيف إطار  ،غريهاو  األكادميية واألوساط
 .لشراكاتاخلاصة اب املنظمة

اخلاصة  اجلديدةنظمة امل اسرتاتيجية تشري أن املتوقع منو 
 منهجية مشاركةحنو  لحتوّ  إىل اخلاص الق اع شاركةت
ال غىن عنها  حتولية تغيريات إلحداثأكرب درجة ب

 من 2030 عام حبلول املستدامة التنمية أهداف لتحقيق
وجيري حالًيا . تنسيًقا أك ر مجاعية إجراءاتا اذ  خالل

نافع وامل املخاطر وتقييم الواج ة العناية استعراض عمليات

 املييييييدير انئييييييب
 -الييييييييييييييييييعييييييييييييييييييام

Bechdol 

 ال 2021
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
هو عليه  ممّا احل م الصقققققققققيرية اخلاصقققققققققة ال ياانت

 .اجلنسيات املتعددة احلال ابلنس ة إىل الشركات
 للغرض مالءمة أك ر لتكون املخاطرمن حدة  تخفيفالو 

 .املتوخى منها

 ذصققققققققي  إىل الدعوة إىل إضققققققققافة   -4التوصققققققققية 
 اليققققذائي واألمن للزراعققققة أكرب بشققققققققققق ققققل املوارد

 ال يئات حتسققققني إىل أيضققققا   حائة هناك والتيذوي،
 تصقققققق ح حبيث والتعليمية، والقانونية السققققققياسققققققاتية

 يف اخلاصقققققققة ل سقققققققتثمارات مؤااتةو  ااتسقققققققاق   أكثر
 املوارد وكفاءة املؤسسية القدرات ولتعزيز الزراعة،
 أكثر جلعلها املختصققققة الوزارات يف منتظم بشقققق ل
 حشقققققققدأو /واحلالية  مواردها اسقققققققتخدام يف فعالية
 .ئديدة موارد

 يفذي تقدمه املنظمة ال دعمة التدرجييانتقل بصورة  لقد مق ولة
 ألمما كياانتغريها من   مع شراكةيف  األحيان أغلب
 جميةاوبر ية مشول جهن   حنو املصلحة وأصحاب املتحدة

من  متّكن بل فحسب، لزراعةتشمل ا البدرجة أكرب، 
 واسعة جمموعة حتديد إىلؤدي ت اليت املؤسسية ل يئةهتيئة ا
 االست مارات وتشجيع العيش س لدعم ل التدابري من

 االهتمام جتددوإن . شاملن اقتصادي ومنو تنميةحتقيًقا ل
 االهتمام وزادة االجتماعية ابحلمايةيف ما يتعلق  والدعم

 تست مر اليت اجملاالت بن من ةالتغذييف جمال  ابلت قيف
 زيتركيزداد  كما.  طاقاهتابشكل متزايد  املنظمة فيها

 املصلحة أصحابعزيز قدرات تاملقدمة على  املساعدة
من أجل  االسرتاتيجي،   ي هم ودعم املؤسسين

 عرب والتنسيق ومتكاملة شاملة سياسات بوضع لسماحا
 .الق اعات

 ئيييييييس اخليييرباء ر 
 االقتصييييييييييييادين

 مركز من بدعم
 /االسييييييييييييييت مييييار

 تع ئيية شييييييييييييييع يية
 املييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوارد
 والشييييييييييييييراكيييات

 اليييقيييي ييييييياع ميييع
 اخلاص

 ال جار  
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 ال ياانت تنسيق لتحسنسندة امل األولوية تساهمكما 

عزيز ت يف بيد ايدً العمل  وم ادرة توالتحليال واملعلومات
توفري عن طريق  الوطنين املصلحة أصحابقدرات 
 املعارف ت ادل وتيسري ألولواتل همحتديد ودعم األدلة

 بلدان بن التعاون خالل من ذلك يف تا ،واخلربات
 .ال الثي والتعاون اجلنوب
 والنهجالرئيسي  مقرلل اجلديد املعتمد يكلاهل وسيؤدي
 القدرة توسيع زادة إىل املواردشد حل اسرتاتيجية األك ر
 وتوسيع األدلة ىلتستند إ شاملة تدخالتإجراء  على
  .اليت يتم حشدها والعامة اخلاصة املواردجمموعة  ن اق

 ئهودها تعّزز أن املنظمة على يتعني -5التوصقققققية 
 براجمهقققققا، يف" أحقققققد إ قققققال عقققققدم" م قققققدأ لتعميم
 نقاطو  به، القيام مي نها ما ولتحديد ،شقققققققاريعهاوم

 جمموعققة ل ققل اسقققققققققققتخققدامهققا جيققا اليت الققدخول
 ةالقطري اتالتقييمومي ن توسقققققيع نطاق . ضقققققعيفة

 الفاعلة اجلهات دعم بضمانالتزاًما كاماًل  اإلدارة تلتزم مق ولة
 يف والرجال، النساء والش اب، الك ار ضعفة،ستامل

الكاملة  إمكاانهتم لتحقيق واحلضرية الريفية املناطق
 عدم"كما أن .  األمهية حامسة تغيري عواملابعت ارهم 

ن املواضيع م املساواة عدم أوجه من واحلد" أحد إمهال
-2022 للفرتة اجلديد االسرتاتيجي لرطارة ساسياأل

2031. 

 التحول ع ةشيييييي
 الشييامل الريفي

 بن واملسييييييييياواة
 /اجليييييينسييييييييييييييييييين

 اقتصيييياد شييييع ة

2021-
2022 

 ال
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 يشقققققققققمل حبيث اجلنسقققققققققني بني ابملسقققققققققاواةاملتعلقة 
 . أخر  ضعيفة جمموعات

 ،املدين اجملتمع مع لشراكةاخلاصة اب السرتاتيجيةل ميكنو 
على جلنة الربانمج يف دورهتا  تقييمهاعرض سي اليت

 نظر وجهاتقدم ت أن التاسعة والعشرين بعد املائة،
 اعمً دبشأنه تيجيات اووضع اسرت  العملتنقيا  لتحسن

 .الفاعلة اجلهات تلكل
 نظمةامل مسامهة سياق يف ،اإلشارة إىل أنه املهم منلكن و 

 ميكن املستدامة، التنمية أهداف من 2 اهلدفيف حتقيق 
 خالل من ابلكامل" أحد إمهال عدم" م دأ قيحتق

عن طريق  مستدامة، غذائية نظم حنو يلحتوّ  تغيريإحداث 
أببعادها  االستدامة لتحقيقالئمة امل التدابري ا اذ ضمان

 املنظمة إصالحكما أن .  ال يئيةو  واالجتماعية االقتصادية
 أخرى أساسية خ وةيشكِّل  عملها وطرق هليكلها
 .النهج هذا لتحقيق

 الزراعيييييية النظم
 والغذائية

 اسقققةاتي يات املنظمة ت لور أن جيا -6التوصقققية 
 للشققق ا  العمل فرص توفري يف للمسقققاعدة متنوعة
 رغ ة على ابل ناء اليذائية، النظم يف اجلنسققققققققني من

 مناقشة ،الش اب شؤون جلنة إنشاء مع املنظمة، بدأت ق ولةم
 الش اب احتياجات استهداف حتسن دفهب داخلية

 .املنظمة عمل يف

 التحول شييييييع ة
 الشييامل الريفي

 بن واملسييييييييياواة
 /اجليييييينسييييييييييييييييييين

 ال جار  



11  PC 129/3 Sup.1 

 

 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 وإقامة ال يئية، االسقققققققققققتدامة حتقيق يفالشققققققققققق ا  

 والتييري احلداثة وإرساء عدال ، أكثر وجتارة أسواق
 اإلنتا ، من ئديدة أمناط السققققققت شققققققاف اجلذري
 وإمداد اإلرشقققاد،) األغذية ملنت ي الدعم وتوسقققيع

.( إخل ال يطريققة، واخلققدمققات وامل ننققة، املققدخ ت
 يف اليققققذائيققققة املنت ققققات وجتققققارة جتميع وحتسقققققققققققني
 وخطل املزارعني منظمقققققات) النهقققققائيقققققة املراحقققققل
 ابلت زئة، وال يع والتحّول الشقققققققققققهادات إصقققققققققققدار

 .(إخل

ن اق  توسيعإىل  األولويةأسندت  جمية،االرب  الناحية منو 
 يف الش اب بدورذات الصلة  الفنيةة واملساعد الربامج
 شع ة مسؤولية حتت ،هبااالرتقاء إىل و  الريفي التحول
 ماك  .اجلنسن بن واملساواة الشامل الريفي التحول
 خالل من الش اب دور على املتزايد الرتكيز سيتعزز
حالًيا  جيريو  الذي أنشئ مؤخرًا. االبتكار مكتب
 اإلرشادية اخلدمات يف الش اب مشاركة تعزيزمواصلة 

 واألعمال اجلارية املشاريع خالل من واالستشارية
 الرقمنة على هاز يتركينصب  اليت تلكها في تا ،املعيارية

 اتيةسياسوجزات مإعداد  يتم كما.  اإلرشادجمال  يف
 مراعية واالستشارية يةاإلرشاداخلدمات عل وعملية جل
 .للش اب

 النظم شييييييييييييييع ية
 الييييييييغييييييييذائييييييييييييييييية
 وسييييييييييييييييييييييالمييييييييية
 /األغيييييييييييييذيييييييييييييية
 مييييييييييييكييييييييييييتييييييييييييب

 االبتكار

 جمال يف أقو  مشقققاركة إىل حائة مثة -7التوصقققية 
 من والزراعة األغذية منظمة لتتم ن السقققققياسقققققات

 املسقققققتدامة، التنمية أهداف حق ة حتدايت موائهة
 االقتصادي النمو بني املقايضات معاجلة سيما وال

على املنظمة  وجيا. ال يئية واالستدامة واإلنصاف

براجمي ومتكامل  سياسايت هنجاعتماد تشجيع  جيري مق ولة
 نظمةامل يكلهب هري سييتم ت ،برمتها املنظمة يفبدرجة أكرب 

 للق اعات وشامل أفقي فين عاونوخي تت مع ل،املعدّ 
 .يداينملصعيد اوال الرئيسي ملقرعلى مستوى ا

 رئيس اخلرباء
 االقتصادين

 

2021-
2022 

 ال
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 األدوات أكرب بشققققققققق ل تسقققققققققتخدم أنأن حتاول و 
 والدمج اإلنصقققققققققققاف جمال يف احلالية واألصقققققققققققول
 اخلطوط جمموعققققققة ولققققققا يف مبققققققا االئتمققققققاعي،

 الرائسقققققققققية، أئهزهتا من املن ثقة الطوعية التوئيهية
 ال ك زء  القطري املسققققتو  على تعزيزها جيا اليت
 .اإلضافية وقيمتها املنظمة قيم من يت زأ

 ادً العمل ي م ادرة م لجامعة، و  شاملة برامجوضع  إنو 
جنع، أ متكاملة يةسياسات جهن  ابلفعل اعتماد  يعزز ،بيد

 على ال لدان ملساعدةدامغة  أدلةو  حتليالتتقوم على 
 التمكينية، ال يئات وحتسن ،العملية اخليارات حتديد

 خمتلف عرب -احملتملةواملقايضات  ملخاطرحتديد او 
 .االستدامة وأبعاد الق اعات

 من لةاملموّ  الشاملة لربامجتدعم ا ،من نفس املن لقو 
 املرنة اآللية برامج م ل ال وعية، املسامهات خالل
 والتغذوي الغذائي األمن أتثري وبرانمج الشركاء املتعددة
 األورويب لالحتاد التابعوالتحول  واالستدامة واملرونة

 مشوالً  أك ر يةسياسات هنجات اع  يف ال لدان ،نظمةاملو 
 .ةاتيالسياس دواتالصكوك واأل استخدام وتعزز

 للفرتةإعداده يتم  الذي اجلديد االسرتاتيجي اإلطارربز يو 
من  لتقليلل األدوات أمهيةمدى  أيًضا 2022-2031

 .املقايضات
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
نا   املنظمة حتقق أن جيا -8 التوصقققققققية  جلهة حتسقققققققّ
. احملليققة السقققققققققققيققاقققات مع العققامليققة هن هققا ت يي 
 نقققاط حتققّدد أن عليهققا يتعني هبققذا، القيققام وهبققدف
 ولا يتم أن األفضل ومن ومركزة، واضحة دخول
 والسياسات واحمللية، الوطنية األولوايت خ ل من

 اإلقليمية النهج يشقققققققققققمل وهذا. القائمة والربامج
 ،"الط يعيققققة املنققققا ر إلدارة احليققققاي النهج" مث   )

 اليت( العققامليققة األ يققة وات الزراعي الةاث ونظم
 املزيج وسيتوق . حمددة ئيرافية منطقة على ترّكز

 واألوضقققققققققققاع الظروف على التدخ ت من األمثل
 فهم ت وين أ ية على الضققققققققوء يسققققققققّلل ما احمللية
 هقققذ  تنفيقققذ حيقق ل ي احمللي للسقققققققققققيقققاق كقققامقققل

 .كلفة  أبقل املرئوة النائحة النتي ة التدخ ت

 حتلييييييل على قيييييدرهتيييييا حتسيييييييييييييين على نظميييييةكف املتع ق ولةم
 املصييييييييييييممة التدخالت وحتديد امللموسيييييييييييية االحتياجات
ا   املسييييييييتدامة والتنمية التحويل التغيري لتحقيقخصيييييييييصييييييييً
 تعزيز خالل من بيييذليييك تقوم وهي. ال الثييية أببعييييادهيييا
 إاتحييييييةعن طريق و  األدليييييية على ةالقييييييائميييييي تالتحليال
 التخصييصييات، تعددةامل واملسيياعدة والتحليالت ال ياانت

 الفاعلة اجلهات بنيف ما  التعاون زادة يشييييييمل عرب تا
 .الوطنين املصلحة وأصحاباإلمنائية 

رئيس اخلرباء 
 االقتصادين
انئب املدير 

 - العام
Semedo 

 املييييييييييكيييييييييياتييييييييييب
 اإلقيييييليييييييييييمييييييييييييية

 والق رية

هنيييييييييايييييييييية 
عييييييييييييييييييييييام 

2021 

 ال

 ال يولوئي التنوع محققايققة تتسقققققققققققم -9 التوصقققققققققققيققة
 انتشار دون للحؤول أساسية أب ية عليه واحملافظة

 على ك ري  بشقققققق ل تؤثر أن مي ن اليت املمرضققققققات

 يةعلمأسس و  األدلة على القائم السياسات حتليل طيسلّ  مق ولة
 التنوعصالح واست محاية أمهيةالضوء على مدى 

 الغذائي األمن لضمانيكولوجية اإل والنظم ال يولوجي
 العمل يشملكما .  ككل  املستدامة والزراعة والتغذية

انئب املدير 
 -العام

Semedo 

 ال جار  
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 املنظمة توّسع أن وجيا والتيذوي، اليذائي األمن
 .اجملال هذا يف اآلن حىت احملدود عملها

 إىل دفااهلاملض لع به مؤخرًا و  ايتوالسياس التحليلي
تكريس  19-ائحة كوفيدجل مواجهتها يف ال لدان دعم

. اإليكولوجية والنظم ال يولوجي لتنوعلخاص  اهتمام
 خ وة املعتمدة ال يولوجي التنوع تعميم سرتاتيجيةوتعترب ا
 املنظمة، عمليف  ال يولوجي التنوع تعميمكفالة ل أساسية
اليت تقدمها إىل  املساعدة يف شامل بشكل وإدراجه
 .أعضائها

 

 إىل االنتقال وترية تسققققققققريع هبدف -10 التوصققققققققية
 أكرب ئهود بققذل مي ن مسقققققققققققتققدامققة، غققذائيققة نظم

 الزراعية ممارسقققققققاهتا تثمني يف األسقققققققواق ملسقققققققاعدة
 خطل خ ل من ال يولوئي، والتنوع املسقققققققققققتدامة

 التواصقققققل وسقققققائل ومح ت الشقققققهادات، إصقققققدار
 والطهققاة التلفزيونيققة، الربامج حىت أو االئتمققاعي،
 .إخل الطعام، فنون ومجعيات

 إىل األغذية وسالمة الغذائية النظم شع ة إنشاء يهدف مق ولة
لنهوض ل واملساعدة املعرفةنقل لركز ت املنظمة تزويد
 واملسامهة مستدامة غذائية نظمل احتقيقً  التحويل لتغيرياب

 على 2030 عام خ ة حتقيق يف ةاملمسامهة ك
 من املتزايد العاملي االلتزام سيتعززو . كافةً   املستوات

 الغذائية النظم بشأن املتحدة األمم قمة مؤمتر خالل
 نظمةامل فيه ستساهم يذالو  2021 عام يف عقده املزمع
 توحتليال أدلة توفري عن طريق ذلك يف تا ك ري،  بشكل

 ا اذ على والشركاء األعضاء وتشجيع جيدة، وممارسات
 كافة.  املستوات على اإلجراءات

 النظم ع ةش
 الغذائية
 وسالمة
األغذية 

 تعاونابل
 مع وثيقال

 األسواق شع ة
 والتجارة

2021-
2022 

 ال
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 والواضققققققققح املت امل للنهج مي ن -11 التوصققققققققية
 بني الف وات سققد على يسققاعد أن املعارف إلدارة

عا،  املقر يف املو فني بني التفاع ت وتعزيز الشقققققق 
 اإلقليميققة ودون اإلقليميقققة وامل قققاتقققا الرئيسقققققققققققي
 أسققاسققي عنصققر ويقضققي. التعّلم وتيسققري والقطرية،

 بش ن املعرفة وبناء واألقاليم، ال لدان بني الربل يف
 صريح هنج   اعتماد فإن. امليدان يف أص    حيصل ما

 املعرفة، اكتسقققققققققققا  كيفية  لتنظيم موّحدة وأدوات
 املنظمقة يف جمموعات ضقققققققققققمن وجتميعهقا وحتويلهقا

ع ا، حسقققققا)  أن مي ن( وغريها واملواضقققققيع الشققققق 
 سققققياسققققاتية توصققققيات إىل املعرفة حتويل فعالية يزيد

 سقققققققققققياق يف األ ية حاسقققققققققققم وهذا. مرّكزة وبرامج
 .ك ري  قلق كمصدر  ال لفة فعالية تربز حيث

عامل  للمعرفة الفعالة اإلدارة أن على اإلدارة توافق مق ولة
من  املنظمة يف املصلحة أصحاب مجيعتمكن لأساسي 
 اجلوع من خال   عامل رؤية حتقيق يفكما ين غي   املسامهة
 والدروس األدلة وحتليل جبمع والسماح التغذية، وسوء
 يفاستخدامها نشرها و و  اخلربات وت ادل خلصةاملست
 اجلهات جانب من واسع ن اق علىو  املناسب الوقت
اليت  الفنية اخلربة بنشر للسماح وكذلك املعنية، الفاعلة

 .ملنظمةتتمتع هبا ا
 وامل ادرات، الربامجوضع و  املعتمد اجلديد اهليكلزّود سيو 

 مجعهبدف  امل ذولة واجلهود م ادرة العمل يًدا بيد م ل
 الالزمة ابألدوات املنظمة ،توالتحليال واألدلة املعلومات

 .لتحدياهذا رفع ل

انئب املدير 
العام 

Bechdol / 
انئب املدير 

العام 
Semedo / 

انئب املدير 
العام 

Thomas 
 مع ابلتعاون
 املكاتب
 اإلقليمية

  

 وسقققققققققائل تط يقات تلقى أن جيا -12 التوصقققققققققية
 ونظم الرقمية واالبت ارات االئتماعي، التواصقققققققل

 الرقمنة ذلك يف تا لالبتكار،قصوى  أولوية اإلدارةسند ت مق ولة
 أشكال منك ري لل أيًضا ولكن -املعلومات وتكنولوجيا
نفاذ وال اجلديدة، ملمارساتن ق يل ام األخرى االبتكار

 عناصرابعت ارها  – األعمال ومناذج جديدة، أسواق إىل

انئب املدير 
العام 

Thomas/ 
 خدمات شع ة

2021-
2022 

 ال
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 بطريقة املؤسققققسققققية اخلدمات من الدعم املعلومات

 .اخلدمات إىل توئها   أكثر
 الغذائية النظم يف يلالتحو  التغيريعجلة  لدفع ال غىن عنها

ومنصب  االبتكار مكتب إنشاء يهدفو . الريفية والتنمية
 اخلرباء رئيس مع الوثيق ابلتنسيق ،العلماء رئيس

 مجع من نظمةامل متكن إىل الفنية، والشعباالقتصادين 
جعل و  وخربات، ومعارف معلومات ما هو متاح من

متناول يف  والعلومكنولوجيات الت وأحدث االبتكار
 على الفنية واملساعدة ثو ال حعن طريق إاتحة  ل لدانا

 .كافةً   املستوات

 تكنولوجيا
 املعلومات
بدعم من 
 مكتب
 /االبتكار
 مكتب
 االتصال

 يف املعلومات نظم ت وّئه أن جيا -13 التوصقققققققققققية
 للمنظمققققة التحليليققققة القققققاعققققدة دعم إىل املنظمققققة

 حيصققققققل حيث القطري، الصققققققعيد على وشققققققركائها
 عن عوضقققا   أثرا ، ويةك وت ادهلا املعارف توليد فع   
 املقر يف املعلومقققققات مجيع وحتليقققققل تركيز يتم أن

 .الرئيسي

 قاعدهتاباالرتقاء بسرعة  على فعاًل  إلدارةكف اتع مق ولة
 جديدة منصات نشاءعن طريق إ التحليليةوقدراهتا 

 املنظمة بياانت أصول إىل الوصولإمكاينة  سنّ حت
 املكانية اجلغرافية املنصة خالل من ذلك يف تا هتا،وحتليال
 ال ياانت مت لو  .ا مل ادرة العمل يًدا بيددعمً مؤخرًا  املنشأة

 واملكاتب الرئيسي املقر يفإعدادها مت  اليت والتحليالت
 قدرة زادة على واًل أ م االً خالل تفشي اجلائحة  امليدانية
 لصانعي الالزمة واملعلومات األدلة توفري على املنظمة
عرتض س يل ت اليت التحدات فهممن أجل  اتالقرار 

رئيس اخلرباء 
 االقتصادين

 

2021-
2022 

 ال
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 الذي الدعم سيكونو . ومعاجلتها املستدامة تنميةال

االستمرار و  العمل هذا ملواصلة ضروراً  األعضاء يقدمه
 .يداينامل والصعيد الرئيسي املقر مستوى علىيف بلورته 

 االسققققققةاتي ي اإلطار مرائعة يلزم -14 التوصققققققية
 بنيققة اعتمققاد أئققل من والزراعققة األغققذيققة ملنظمققة
 يف م اشققققققققققرة ذوض ومهارة بسققققققققققاطة وأكثر أخ 
 حتّدد أن شققققققق هنا ومن. املسقققققققتدامة التنمية أهداف
 ودور ،2030 عمل خطة يف األسققققققققاسققققققققية امل ادئ
 االسقققققققققةاتي ي اإلطار أن كما.  تنفيذها يف املنظمة
 مسققققققاءلة آلية لتحديد فرصققققققة أيضققققققا   يوّفر اجلديد
 ومدراء العليا، اإلدارة مسققققققققاءلة أئل من شققققققققاملة

ع ا  املتوّخى، التييري لتنفيذ املنظمة وممثلي الشققققققققققق 
 االسقققققتخدام وسقققققهل متناغم، رصقققققد نظام ووضقققققع
 .وميداين

 للمنظمة االسرتاتيجي لرطار اجلاري االستعراضإن  مق ولة
 األساسي تركيزهينصب و  ،التوصية هذه مع متاًما متوائم
 وحتديد 2030 عام خ ة عالتام م ؤمالتوا ضمان على
 األولوات، وحيدوت ملنظمةاليت تتمتع هبا ا النس ية املزاا

 مسامهة ألفضل والتشغيلية الفعالة ال رقوكذلك 
 ،األعضاءاط وحي. املستدامة التنميةحتقيق  يف للمنظمة
 دورة يف املنظمة إدارةإىل  اتتوجيه يقدمون الذين
 تا حيرز من تقدم.علًما بشكل دوري ، ةمستمر 

 علىقة احملقّ  النتائج االسرتاتيجي اإلطارشمل سيو 
 أطر سياق يف حمددما هو  حنو على الق ريالصعيد 

 ةاملستدام التنمية جمال يف للتعاون املتحدة األمم عمل
 التنمية أهداف ومؤشرات مقاصد بتحقيق رت طا هو موم

من  املنظمة مكاتب مجيعمكِّن سيوهذا . املستدامة
 املنظمة تدخالت قياسيسري وت مشرتكة، لغة استخدام

 مكتب
 االسرتاتيجية
 والتخ يط

 املوارد  وإدارة

2021-
2022 

 ال
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 توصية التقييم

رّد اإلدارة 
، مققققققققققققق ققققققولققققققة
ا  مق ولققة ئزئيقق 

 مرفوضةأو 

 التاريخ خطة اإلدارة

اإلئراءات الوائققا اذققاوهققا و/أو التعليقققات بشققققققققققققق ن 
 الق ول اجلزئي أو الرفض

 القققققققققققققققوحقققققققققققققققدة
 املسؤولة

اإلطقققققققققار 
 الزمين

احلائة إىل مزيد 
 من التمويل

 أو ال( )نعم
 من لنتائجا جتميععن طريق  ،كافةً   املستوات على

 .وتوليفها والعاملية واإلقليمية الق رية املستوات

 نطققاق على التحّرك يتطلققا قققد -15 التوصقققققققققققيققة
 أحد إ ال وعدم الشققققققاملة النق ه ج وتعزيز واسققققققع،
 ال ققافيققة غري والو يفيققة الفنيققة القققدرات من املزيققد

ليققققققا    وحمّللي احملققققققامني، مثققققققل املنظمققققققة، يف حققققققا
 العمليات ومدراء االئتماع، وعلماء السقققياسقققات،

 .ك رية  ميدانية خربة ويو واخلرباء

 اجلديدة العمل وطرق املعتمد اجلديد اهليكل يهدف ق ولةم
 إىل رائدة، وم ادرات برامجوضع  ذلك يف تا املعتمدة،
وتعزيز  لعملها،يات اسرتاتيج وضع من املنظمة متكن
 جذبن اق  وتوسيع وتوفري الدعم، التدخل على قدرهتا
 هلذا األساسية املكوانت ويكمن أحد. والتعاون الشركاء
كِّن مت اليت التحليلية القدرة وزادة األدلة تنسيق يف العمل
 حملتملةقايضالت اامل معاجلةوكذلك  الفرص حتديدمن 

 .املشاريعو  والربامج السياساتات مستو  على للتدخالت
 املهارات ملزيج تقييماتب دوري بشكل اإلدارةض لع ستو 

 وظيفة وستعزز احملتملةفنية ال الفجوات حتديدهبدف 
 قدراتيف جمال ال خمصص دعم على للحصول شراكاهتا

 .اخلاص والق اع األكادميية األوساط من

 مكتب
 االسرتاتيجية
 والتخ يط

 /املوارد وإدارة
 املوارد شع ة
 ال شرية

 نعم جار  

 

 


