
مسح خط األساس المؤسسي:
العمل يدا بيد مع المنظمة من أجل عالم أفضل

تعمل منظمة األغذية والزراعة على تعزيز حضورها في الميدان، وذلك من خالل العمل
بصورة وثيقة مع البلدان األعضاء مع التركيز الواضح على النتائج.

لمساعدتنا على  رصد هذه النتائج فإن المنظمة ستجري مسح خط األساس بين أواخر
فبراير/شباط  وأوائل مارس/ آذار 2014. وسوف يلي ذلك مسحان متعمقان في نهاية كل
من عام 2015 وعام 2017. وبناء على ذلك ستقيس البيانات المتمخضة عن هذا المسح

التغيرات في النتائج على المستوى القطري حيث يتوقع أن يكون للمنظمة تأثير، وستستعمل
أيضا لتقييم مساهمة المنظمة في تلك التغييرات.



لقد أسفرت عملية التفكير اإلستراتيجي التي أجرتها المنظمة مؤخرا، والتي انطوت على حوارات
مكثفة مع البلدان األعضاء ومشاورات قطرية وإقليمية وخبراء خارجيين، عن تحديد خمسة أهداف

 استراتيجية جديدة واتخاذ االجراءات الالزمة للتصدي للتحديات الزراعية والغذائية التي تواجهها
 البلدان األعضاء.

ومن شأن إطار النتائج الجديد أن يتيح لنا رسم خرائط لنتائج وآثار ما نضعه من خطط وأنشطة
وبرامج سعيا لتحقيق هذه األهداف اإلستراتيجية.

ويشكل مسح خط األساس المؤسسي عنصرا حاسما من إطار النتائج المذكور ألنه سيساعد في
قياس تغيرات النتائج على الصعيد القطري، أي تحسين البيئة والقدرات التي من شأنها التمكين

على الصعيد القطري من تحقيق األهداف اإلستراتيجية.

الغرض من مسح خط األساس المؤسسي



األهداف اإلستراتيجية الخمسة:

زيادة قدرة سبل المعيشة على الصمود في وجه الكوارث

التمكين من وجود نظم للزراعة واألغذية أكثر شموال وكفاءة

         الحد من الفقر في الريف

        جعل الزراعة والحراجة ومصايد األسماك أكثر  إنتاجية واستدامة

اإلسهام في استئصال الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
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عينة البلدان



من أجل تحقيق أفضل استفادة للوقت والموارد المتاحة ، سيتم جمع البيانات لعينة من
البلدان حيث توفر منظمة األغذية والزراعة فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لدعم تحقيق األهداف االستراتيجية.

وسيتم تنفيذ المسح في كل واحدة من بلدان العينة األربعين من خالل عملية محددة "لجمع
البيانات". وهنا سيقوم ميسر مستقل بالتعريف على المسح وتوضيح الغرض منه، وتقديم

االستبيان، والطلب من كل مستجيب القيام بتعبئة المعلومات الالزمة في كل قسم منه
أثناء العملية.

وتضم قائمة المشاركين خبراء يعملون في البلدان ويمثلون:

· الحكومة (مثل وزارة الزراعة والصحة والتجارة والغابات، الخ). 
· مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية (مثل برنامج األغذية العالمي، برنامج األمم المتحدة   

  اإلنمائي، واليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها).
· الجهات المانحة الدولية / المؤسسات المالية الدولية

· المؤسسات البحثية / األكاديمية
· المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني)

· القطاع الخاص

إن الهدف من ذلك هو تحسين جمع البيانات بجميع جوانبها وتشجيع التواصل بين الجهات
الفاعلة المعنية.

لمزيد من المعلومات حول المسح يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .

قياس النتائج وتقوية الشبكات في بلدك
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