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 وجزملا
( اليت نظمددةمنظمددة اذيدد يددة عاللألاعددة لدم  املر دد    امليف مكرددا الرييي  تيريرًا توليفيددًل لعمليددلي تييي  هدد ا الريرير يعدد  

مسلمهة املنظمة عرض أفريييل. عهو يإقلي  بشأن عمل املنظمة يف  2021ع 2019 املمر   بني علميالفرت  جريت خالل أ
مواضدددديع اج رل  عيرم وأل حول . خلصددددة، عحي   الثغراي عاليضددددلن النل ددددرة، عال ألع  املسددددراملنشددددو   النرلئجحتييق يف 

سددددلسددددلة الييمة، عاذمن الغ ائي عالرغ ية، عتغو املنلد عاملواأل  الوايعية، عالي أل  على الصددددمو  يف عج   نميةاملسددددر ا  عت
اجمللالي الرباجمية ذاي ه ا الريرير الروليفي اسددددددرخ   ق  عمتكني املرأ . ع  الره ي اي عاذزملي، عاملسددددددلعا  بني ا نسددددددني

 .املنشو   لر ليل مسلمهة املنظمة يف حتييق النرلئج 2031-2022جطلأل االسرتاتيجي للفرت  يف ااذعلوية 
أفريييل. إقلي  ق النرلئج يف لع ي  من اذمثلة اججيلبية على مسلمهة املنظمة يف حتييق  خلص الريرير الروليفي إىل عجو  اع 
الييو  املفرعضددددة على ق ألاي ع  ، منهل عوامل فعل ، بابلنسدددداة إىل اجقلي  حت نً ورح النرلئج تمراألية اسددددرلكن مسددددألة ع 

تصلمي  مشلأليع املنظمة. عتشمل الثغراي عاليضلن النل رة احللجة عمليلي الشركلء احلكوميني، عالييو  املفرعضة على 
ج ج ي   للشراكلي الشالب كأعلوية ألئيسية، عاتالع نُ مسألة لنرلئج، عمعل ة ل ة"عسر  العوامل املبشأن " ليإىل توجيه

ي ا ية أمهية الرصمي  ا ي  للمشلأليع، عاملكلتا املخلصة ال ألع  املسررضمن تبينمل مع اجملرمع امل ين عاليولع اخللص. 
 معرفة، عالشراكلي االسرتاتيجية عالشلملة لر ييق النرلئج.لي ألاي املنلساة، عاج األ  الفعللة للامللع    اب

                                                           
 أبكملددد  على الرابل الردددل  الريرير ميكن االطالع على . (2021-2020الفرت   روليفي عن عمليدددلي الرييي  اليت أجريدددت يف إقلي  أفريييدددل الريرير ال  1
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمي

 ق  يريا املؤمتر اجقليمي يف الييل  مبل يلي 
 

 ؛ضمون ه ا الريريرمبأخ  العل   (1 
معل ة الييو  عالثغراي احمل    إىل ل فة اجقليمي ذفريييل على مرلبعة اججراءاي اهلاملنظمة عتشدددددددددددجيع مكرا  (2 

 يف الريرير.
 
 

 :مضمون ه ه الوثيية إىل بشأنميكن توجي  أي اسرفسلألاي 
 أمل ة املؤمتر اجقليمي ذفريييل

 Secretariat@fao.org-ARC الربي  اجلكرتعين 
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 مقدمة
اليت  هلعبراجماملنظمة عن عمليلي تييي  مشددددددددلأليع  لتوليفيً  اتيريرً  املنظمة( منظمة اذي ية عاللألاعة يف مكرا الرييي   أع  -1

حت ي  يف ع  ؛  املنظمة عحتسددينهلاملسددلمهة يف تعل  يرير الروليفي يف الغرض من ه ا الريكمن ع  .يف إقلي  أفريييل اضددولع  ل
نظمة عمسلمهرهل يف ملترمرع ب  ا ال يملوقع االسرتاتيجي بشأن اال ألع  اليت ميكن أن تسه  يف إجراء منلقشة مسرنو  

 اجقليمي.سروى رخويل العمل يف املسريال على املتوجيهلي لعتي مي  ؛أفريييلإقلي  يف املنشو   حتييق النرلئج 
هددد ا عيرندددلعل . 2020-2019 الفرت  يفعددد  قددد  أُ اذعل  يالروليف للريريرفددد ي.توليفالريرير اثين تيرير  ا عيعررب هددد -2

الرييي  عمليلي إضددددددددددددددلفة إىل  2021ع 2020بني علمي اليت أجريت خالل الفرت  املمر   الرييي  يرير عمليلي الر
ر  إىل اليرير اجقليمي اذعل. عيه ف ه ا الر يالروليفالريرير يف ت أل  اليت مل ع  2019عل  اليت اضددددددددددددددولع  ل من 
اليضددلن عالثغراي النل ددرة اليت ترولا ع املنظمة؛ املي   من  ع  البفضددل  رلئج ل حتيق من على اذسددرلة املرعلية مب

 .املسرياليف الربجمة عملية جثراء عل ة  ل سرالاليت ميكن ااملسرخلصة ؛ عال ألع  هلل االهرمل إيالء 
تييي  عمليلي الرييي  املواضدددددددددددددديعي، ع عمليلي املشددددددددددددددلأليع، ع  تييي عمليلي ل  ا تيييميً تيريرً  42مت حتليل عينة من ع  -3

 :إطلأل املواضيع الرلليةحتت الربامج اليورية( 
 ؛سلسلة الييمةنمية اج رل  املسر ا  عت 
  ؛ذمن الغ ائي عالرغ يةاع 
  ؛تغو املنلد عاملواأل  الوايعيةع 
  الي أل  على الصمو  يف عج  الره ي اي عاذزملي؛ ع 
 سلعا  بني ا نسني عمتكني املرأ عامل. 

اجمية لمجلالي الرب عفًيل ل رلئج الر ليالي  حت ي مت . ع Nvivoربانمج ب يالروليفالريرير علن اسددددر ،لر ليل الريلأليرع  -4
 .2031–2022 للفرت  ذاي اذعلوية يف اجطلأل االسرتاتيجي

 املسامهة يف النتائج
 ع  الال ان   اإلنتاج املستتتتتتتتتدا ضددددددددددملن ع   أمثلة على مسددددددددددلمهة املنظمة يف عجو  يرير الروليفي إىل الر خلص -5

عإ األ  املواأل   السددددرخ ا  املسددددر ا على اعتعليل الي ألاي الوطنية  االبركلأل عالركنولوجيلعن طريق لر سددددني اج رل  
املنظمة يف تعليل ق ألاي صدددددددددددغلأل املنرجني عك لو ق ألاي احلكوملي على ال ي ق مر   ع  الالوايعية. عسدددددددددددله  

يهل ِر فع   أمثلة مل جيعلكن مثة ىل اذ لة. إ ابالسدددرنل  السدددرثملألاياب املرعليةإصدددالح السددديلسدددلي عارلذ اليراألاي 
  يص املواأل  املللية.عوامل، منهل على سايل ال كر ال احلصر،  بساااحملي ية توسيع  ولق النرلئج اججيلبية 

. اجقلي ل ان خمرلف بالوعي ابحلق يف الغ اء يف برفع مسددددددددروى نظمة قلمت امل، األمن الغذائي والتغذيةعيف جملل  -6
لرغ ية، ت مج اابللألاعة عاذي ية ذاي صلة املنظمة يف عضع عتنفي  سيلسلي عبرامج حر  ال ي أات ع  العسله  

يرير الروليفي الرخلص ع  ة اخللصة  ل.رغ ياسرتاتيجيلي الل لر سني ضعفً    لال ان اذلال ع  املال ر إضلفة إىل 
 .اذي يةالفلق  عامله أل من من الريليل مسلمهة املنظمة يف شمل ي ف سا تييي  عاح إىل عجو  
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نظمددة قدد ألاي الوزاألاي عمنظمددلي اجملرمع املدد ين عالرعددل  اللألاعيني يف جمددلل الركيف مع تغو املنددلد. كمددل املعلزي ع  -7
لنظ  اجيكولوجية. مبل يف ذلو اعلى حتسددني معلألف احلكوملي عاجملرمعلي احمللية بشددأن الرنوع الايولوجي  يسددلع 

مثلة على مسددددددلمهة املنظمة يف حتسددددددني إ األ  امللواثي العضددددددوية الثلبرة عماي اي ا فلي أإىل يرير الروليفي الرخلص ع 
إ األ  الايرة مي ان روسددديع  ولق  رلئج عمل املنظمة يف يف مل يرعلق بكل ت هنلك قيو  لكن  ص منهل. ع عالرخل   الي مية

ل أمل  توسددددددددددددديع  ولق النرلئج علئيً  دددددددددددددك لت الرمويل قلة أن اليت أجريت  لرييي عمليلي األأي عاملواأل  الوايعية. ع 
 .مراأليرهلعاسر

أفريييل. إقلي  يف بناء القدرة على الصتتتتتتتمو  يف وجي التوديدات واأل مات يف على حنو كاو املنظمة سدددددددددلمهت ع  -8
السددددددددال  عمنع  شددددددددوب إحالل ، عأسددددددددهمت يف هلل عاالسددددددددرجلبةحللالي الوواألئ عسددددددددلع ي على تعليل الرأها 

خملطر الصددددددددددد ة يف املسدددددددددددريال عألفعت مواجهة ، ععلزي الي أل  على الصدددددددددددمو . كمل  عت املنظمة إىل نلاعليال
كاو يف جملل السددديلسدددلي   ع تي مي   الي ألاي الوطنية ع نيسدددحت عمت املنظمة ع   ا اخلصدددوص.مسدددروى الوعي  

إ مل  بنلء مل خيص اذمراض احليوا ية املنشدددددددددأ عميلعمة مضدددددددددل اي امليكرعابي. عال تلال هنلك ثغراي يف شدددددددددأن ب
. ة اخللصدددددددددة  لربجمعملية اليف لنلاعلي امراعل  الي أل  على الصدددددددددمو  يف اسدددددددددرجلبة املنظمة حللالي الوواألئ عيف 

مكلف ة خملطر الصددد ة يف ل فة إىل ال ألاي اهلاملتعليل ن املنظمة بع  من عاح  ، مل ترمك  صددد ة ابلنسددداة إىل نج ع 
 .ت خاليمل تضولع ب  من مراألية اسركفللة أع  عاٍف  الال ان املوبوء  على حنو

مثة يف تصدددمي  املشدددلأليع عالربامج. ع  تعميم املستتاواة با اسنستتاحول ع   أمثلة إىل يرير الروليفي الر خلصكمل  -9
معل ة احلواجل يشددددددددددمل ، مبل اجقلي املسددددددددددلعا  بني ا نسددددددددددني عمتكني املرأ  يف  مي انجملل لرعليل عمل املنظمة يف 

 حتييق املسلعا  بني ا نسني عاجبالغ عن النرلئج.يف حجر عثر  أمل  اهليكلية عالثيلفية اليت ت
 العوامل التمكينية والقيو 

ملنظمة مع احلكوملي؛ عقيل هتل عخربهتل يف لي اليت تييمهل اشراك وعية التشمل العوامل الرمكينية الرئيسية للنرلئج  -10
تنسددددددددديق أصددددددددد لب املصدددددددددل ة املرع  ين عرب احل ع  الوطنية؛ عتعلعن املنظمة مع كيلاني اذم  املر    اذخرى؛ 

تلو اليت مت حت ي هل يف ع الييو  الرئيسية بني تشلب  أعج  مثة تنمية الي ألاي. ع جملل املنظمة يف ال ي تراع  نهج الع 
احلكومددلي، عأعجدد  اليصددددددددددددددوأل لدد ى املواأل  املددلليددة  حمدد ع يددة، عهي 2020-2019للفرت  اجقليمي  يالروليفالريرير 

 ي ألاي املواأل  الاشرية.املرعلية بعالييو   تصمي  املشلأليععمليلي  يف
 الثغرات والقضااي الناشئة

 نل رة.اليضلن الغراي ع ا من الث ً ع يرير الروليفي ح   الرلي   -11
، أي االبركلأل 2031-2022للمنظمة للفرت  إلطلأل االسدددددددددددددرتاتيجي ل "ةعسدددددددددددددر  العوامل امل"ن إىل أجت أل اج دددددددددددددلأل  ع  -12

علكن . بينهل فيمل يف برامج املنظمة ب ألجلي مرفلعتة عهي مرتابوةتوج  ، املكم لةالعنلصدددددددددر عالركنولوجيل عالايلاني ع 
ل كاو يف النظ  اللألاعية حتو  إح اث ن أجل ًعل للمسددددددددددريال متول  ل ع ه ه الربامج أن تكون أكثر عضددددددددددوحً على يرعني 

العوامل كيفية عمل ه ه "خبصدددددددوص   أكثر تفصدددددددياًل  ليتوجيهإسددددددد اء حلجة إىل كمل مثة أفريييل.  إقلي  عالغ ائية يف 
 " يف اململألسة العملية.ةعسر  امل
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لجطلأل االسدددددددرتاتيجي ف املنظمة. لاليت تنف ه ربامجالشدددددددلأليع ع املاهرمل  يف ل يلل  من الشدددددددالب مب مسدددددددألةعال حتظى  -13
يف السددديلق اذفرييي، جيا معل ة ع  لع   قولعلي. الشدددالب كموضدددوع  دددلملمسدددألة حي    2031-2022للفرت  

 .ألئيسيةقولع الشالب كأعلوية 
ب اًل من عالقة مبثلبة عالقة مانية على الصفيلي  كوانيإىل أن عإقلمة الشراكلي مع  امل ين رمع إ راك اجململل ع  -14

حتويل يرعني تيييمهل. ع جرى يف معظ  املشددددددددلأليع عالربامج اليت  كشددددددددريو  عمل يظهر اليولع اخللص اسددددددددرتاتيجية.
إقلمة  راكلي كمل يرعني .  ي ب ألجة أكرباسرتاتيجطلبع طايعة  راكلي املنظمة مع منظملي اجملرمع امل ين إىل 

اخللصدددددددة ا ة عاللألاعة املعرم   مؤخرً اسدددددددرتاتيجية منظمة اذي ياذخ  بعني االعرالأل متلًمل ، مع صمع اليولع اخلل
 لشراكلي مع اليولع اخللص.اب

مل يكفي من ذلو، ال يوىل إضددددددددددلفة إىل . ع اجقليمياليوري ع  ينالرصدددددددددد  عالرييي  على الصددددددددددعي ترخل ل ثغر  مثة ع  -15
  األ  املعلألف.جهرمل  اال

مل  يف ظل  . ع يالروليفاليت اسددرعرضددت يف الريرير ملشددلأليع عالربامج   من االنرلئج ابهلشددل ددة يف ع مراألية عترسدد  اسددر -16
كفللة ب يلة لسدددددددددددددال املنظمة إجيل  يرعني على يف معظ  الال ان اذفرييية، سدددددددددددددمن قيو  الرمويل العل  على يفرض 

 .هل على السواءعتوسيع  ولقاملال ألاي مراألية سرا
 االستنتاجات

 الألز  يفلا (14 اذألبعة عشددددددر ذاي اذعلوية الرباجمية اجمللالي يف حتييق  رلئج يف نظمة سددددددلمهت امل .1االستتتتتتنتاج  -17
على  هل الواسددعنولقباملنظمة حتيييهل  لنرلئج اليت سددلمهت يفترسدد  ا. ع ةاجقليمي ةالروليفييلألير املواضدديع الشددلملة للر

 لياحلكومأصدددددددددددددد لب املصددددددددددددددل ة يف ابلفلئ   على ق  عل ي املسددددددددددددددروني اجقليمية عالوطنية ع عن الوطنية. ع 
ملنظمة يف ق ألهتل على ق مرهل اأه  مسددددددلمهة ترمثل عاجملرمعلي احمللية عصددددددغلأل املنرجني عمنظملي اجملرمع امل ين. ع 

 ،املنظمة يف ه ا الشأن، زع  يع عضع السيلسلي عإصالح السيلسلي، عالرخويل.  يتعليل احلكوملي يف جملال
تاددل ل معددلألف عكدد لددو اذ لددة عأ عاي الر ليددل عالرخويل إ رددل  مبددل ميك نهددل من احلكومددلي  ،الا وثمن خالل 

 .من عالية املنظمة  ضأل ن ليولعلي اليت ت ّت  ايف فنية املنظمة عخرباهتل ال
حول م ى هشددل ددة موضددوع مركرأل مثة ، كثو  ق  حتييت   رلئج إجيلبيةعجو  أن إىل  يفرولياليرير الرلرن خلص ع  -18

يعلى ذلو، حسددددامل املشددددرعع عالرمويل. ع  ا رهلءمبجر  يف الغللا ذ شددددوة توقف ا ظرًا إىل لر خالي اسددددرمراألية ا
لوريية  لل ا عكلسدددددً يضدددددً تعررب أمراألية مسدددددألة االسدددددريو أن  .الرمويليف إىل  يص  ،كثو من اذحيلنإلي  يف  أ دددددو 
تعكس هشددددل ددددة كمل .  ب ألجة أكرب  من اعرمل  نج براجميلرنفي  من خالل املشددددلأليع ب اًل يف ا نموذجيةالاملنظمة 
ملسريال املشرعع منلسا ل بشكل تصمي  املشلأليع اليت مل رو ِ اليت تشوب عمليلي الضعف مواطن مراألية االسر
 النرلئج اججيلبية توسدددددددددددددديع  ولقاحللالي يف كثو من   ال ير  يف أ  أح  الييو  اذخرىكمن يع نظمة". امل"بع  
كيفية توسدددددددددددددديع لهرمل  مل يكفي من االلع   إيالء عذلو  ،عالركنولوجيلالنلجح لالبركلأل عيج مثل الرت  ،احمليية

خلصة يف حللة مشكلة نولق الروسيع منلساة لاسرتاتيجيلي ميثل االفريلأل إىل  ولق الر خالي عن  تصميمهل. ع 
اليت اذخرى ر خالي الا على أثر خورً  نشدددددكالي ملاذمراض احليوا ية املنشدددددأ عميلعمة مضدددددل اي امليكرعابي ذن

 .املنظمةتيو   ل 
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موقعهل االسدددددددرتاتيجي كشدددددددريو اجقلي  بفضدددددددل يف حتييق النرلئج يف من املسدددددددلمهة املنظمة  تنمتك   .2االستتتتتتنتاج  -19
ليت ت ع  الوزاألاي النظو . عق  اسددرفل ي من موقعهل بوصددفهل املنظمة فنية اعخربهتل الاجقلي  موثوق ب  حلكوملي 

حواألاي بشددددددددددأن ع أصدددددددددد لب املصددددددددددل ة   رع  لبر ميف جملل اذي ية عاللألاعة لعي  منالرائ   لدم  املر    فنية ال
لي  من ت لنذ ةمهم ةامل متكينيو املنظمة يف تنمية الي ألاي ع لتاعره ايتال ةهج الرشددددلألكينُ لل اشددددك  تالسدددديلسددددلي. ع 

ابلسددددددديلق صدددددددلة عثيية الضدددددددمن أن تكون الر خالي ت. كمل ميللي  اذموأل احلكوملي عأصددددددد لب املصدددددددل ةتو  
 النرلئجحتييق على مسددددددلمهة املنظمة يف ية سددددددلابصددددددوأل  تؤثر ع   قيو  لكن توج  عاالحريلجلي اليورية عاحمللية. ع 

يف اليلأل ، ع ي   حكوملي عرتض سددايل . عإضددلفة إىل الييو  املفرعضددة على املواأل  املللية عالاشددرية اليت تاملنشددو  
فنيني خرباء  على الدد عا  يمينهددل من قاددلاخلرب  الفنيددة اليت ال ميكن إىل لمنظمددة ليف املكددلتددا اليوريددة لجددة مثددة حدد

 اليت أجريت. الرييي عمليلي يف أح  الييو  ابعرالأله لرأخو اج األي   ا  ِ حُ كمل .  مضغوطني ابلعملإقليميني 
حتسددني أ اء املنظمة مراعلهتل ل ى اجقليمي الثغراي عاليضددلن النل ددرة اليت ميكن يرير الروليفي ح   الر .3االستتتنتاج  -20

لفه   2031-2022للمنظمة للفرت  لإلطلأل االسددددددددرتاتيجي  "ةعسددددددددر  العوامل امل"رخ ا  يرير اسددددددددعحلعل الر اجقلي .يف 
العوامل "كيفية عمل ه ه صددددوص  خب ليوجيهوفو تحلجة إىل تهنلك . ع املنشددددو   كيفية مسددددلمهرهل يف حتييق النرلئج

أصددد لب صدددفره  اذعلوية ملسدددألة الشدددالب، عيناغي معلملة الشدددالب بسدددنل  إرعني . عيةعملياليف اململألسدددة  "ةعسدددر  امل
إضدددلفة إىل الشدددراكلي مع ا هلي الفلعلة من يو ال عل. جملل ثغراي يف كمل مثة يرمرعون بنفوذ.  مصدددل ة مرميلين 

 .  الرنظيميمن الرعل      مل حياليوري، سروى لرص  عالرييي  عإ األ  املعلألف على املجملالي اثغراي مسر كمة يف 
 الدروس املستفا ة

وكذلك مرارية واضتتتل على االستتتتبعتتتكل رتكيز المن الضتتترورن أن يكون هناص تصتتتميم جيد للمعتتترو  م   -21
بربامج متوستتتتطة إي ةويلة أن تستتتترتشتتتتد لمعتتتتاري  نبغي ل. ويالنطاق  يمنظمة للخروج وتوستتتتللاستتتترتاتي ية 
يرير الرييي  املسددددددددددددددرعرضددددددددددددددة يف الرعمليلي عح  ي  حتقيق أثر أكرب.فيوا من أجل كون مدرجة األجل وأن ت

تشمل ع السلبق.  يليفيرير الرو برزي ه ه املسألة يف الرق  تصمي  املشلأليع، ع اليت ترخل ل مواطن الضعف  يوليفالر
 صددددلةعم ى  (2 الشددددركلء يف عملية الرصددددمي ؛  إ ددددراك (1   املسددددلئل الرلليةخصددددلئص الرصددددمي  ا ي  للمشددددرعع 

لرغيو مع افرتاضدددلي عخملطر عاضددد ة؛ ل ظرية ع  (3 ؛ يلجلي املسدددرفي ينلسددديلق اليوري أع احمللي عاحرابالرصدددمي  
أه اف ع  (6  لرراع الري   احملرز؛مالئمة مؤ ددددراي عآليلي ع  (5 آليلي الرنسدددديق احمل    يف مرحلة الرصددددمي ؛ ع  (4 

يناغي أن يكون للمشددددددددلأليع اسددددددددرتاتيجية كمل .  يرأل اذ شددددددددوة املعميلا ية كلفية لرنفي  مجيع  (7 ؛ عاقعية عأطر زمنية
عضع خوة بشأن كيفية توسيع  ولق  ، عن  االقرضلء،النرلئج. عيناغي مراأليةاسرخرع  عاض ة عإ لأل  إىل كيفية 

ال ترتال  ،قلئمة ب اهتل عجي   الرصدددددمي حلفظة مشدددددلأليع ييل احرملل ا وواء ذلو. ع ا هة اليت سدددددرروىل الر خل ع 
 ل.ل سليمً   تصميمً صمِ  ا من برانمج مُ ل جلءً شلأليع اليت تشك  املقيلًسل إىل مراألية أثر عاسرعلى  ،بوضوح بربانمج مل

ذا الضتتتتتتتتطال  هزة لوجيب أن تكون جمو  الصتتتتتتتتفوة األمامية لمنظمة يف لاملكاتب القطرية  توجد. 2الدرس  -22
للمنظمة عقيل هتل على الصددددددعي  فنية أمهية اخلرب  الم ى الرييي  املسددددددرعرضددددددة عمليلي أبرزي  لي  الدور احلاستتتتتم.

ل على جدد عل أعمددلل ا إجيددلبيددً لكي تؤثر املنظمددة يثوً إن هدد ين اذمرين ضددددددددددددددرعألنن اليوري يف حتييق النرددلئج. ع 
لن للغلية رعقيل هتل مهم للمنظمةفنية ال عو  بشأن اليضلن املعيلألية. كمل أن اخلرب  الاملنلصر  ع  شوة أالسيلسلي ع 

إطلأل اذم  املر    للرعلعن  عاللألاعة يف ابذي يةذاي الصلة  لي لينيف الكي تسله  ملنظمة لابلنساة إىل ا لأيضً 
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مكل ية الوصول بسهولة إىل اخلرب  إباملكلتا اليورية  تلعي  نييرعقيل هتل. ع تروىل زمل  ع  ،من أجل الرنمية املسر امة
رعني على للرصدددددد  عالرييي . عي مرينة، عأن تكون ل يهل املهلألاي الالزمة لرصددددددمي  عتنفي   ظ  اقرضددددددلئهلعن  فنية ال
 للفرت  للمنظمددةاال ريددلل إىل اجطددلأل االسددددددددددددددرتاتيجي إن ة يف إ األ  املعددلألف. ع يددفعددللابل الر ليل ملكددلتددا أيضدددددددددددددددً ا

 ،ا عألمبل أكثر تعيي ً تكلماًل شدددددددددددددلأليع عبرامج أكثر ملعضدددددددددددددع تصدددددددددددددوأل إىل املكلتا اليورية  فع ق  ي 2022-2031
 املخلطر احملرملة.مراعل  تصمي  املشلأليع رعني على عمليلي ، ي19-. عابلنظر إىل جتربة جلئ ة كوفي هلعتنفي 

املناصتترة  تأنعتتطة املنظمة يف جماالابلنستتبة إي أمهية معتتاري  املنظمة عن ناجتة املعرفة التكتستتي . 3 الدرس -23
منفعتتة عتتامتتة ينبغي تنظيموتتا وجعلوتتا متتتا تتة على نطتتاق كمتتا تعتتد م التتداخلي.  والتعل  التتدعوة وتعبئتتة املوار  و 

مع أصدددددددد لب ال هلل  األ  املعلألف عتجعنصددددددددر على املشددددددددلأليع اليت أظهري  رلئج إجيلبية ي  ا ددددددددرملت ل واستتتتتتت .
إ األ  املعرفة إذا مل ير   ا مل تر نل ألً فا ال يرجلأ من الع ي  من املشددلأليع. جلءً  تكنمل أن إ األ  املعلألف إال  املصددل ة. 

روثيق املعلألف عال ألع  باملنظمة ع ي   لكي تيو  أسالب عجيهة مثة ع ميلا ية املشرعع.  الرخويل هلل عإ ألاجهل يف
ميكن كمل مبل يف ذلو اسدددرخ امهل يف ال عو  إىل تعمي  الر خالي عالنهج.   هل،عتنظيم من املشدددلأليعخلصدددة املسدددر

عتريح اتحة الرمويل العل  هل ا الغرض. جلل كوملي لروسدديع  ولق املال ألاي عاالبركلأل ع اسددرخ امهل ك ليل مينع 
ل أاج األ  ا ي   للمعلألف أ   وعية نيلمواأل . عميكن لإل األ  الفعللة للمعلألف حتسددددددددددددداملنظمة ل لة ل ع  تعارة يضدددددددددددددً

الرنظيمي ذ   يسددددددددددددده  يف تعليل   من الرعل  ال يىن عن  لء ي جحلفظة املنظمة يف اجقلي . عإضدددددددددددددلفة إىل ذلو، فه
 .امللاألعنيفرا ى ع  ؛الرعل مجعيلي ع منظملي امللاألعني عاملنرجني؛ ع ق ألاي منظملي اجملرمع امل ين؛ 

ح  ي لي   ا يف تصتتتتميم املعتتتترو  وذا صتتتتلة ابلستتتتياق.يكون مدجمً  ينما  . يكون التنستتتتيق فعااًل 4الدرس  -24
مت حت ي  آليلي ع ل يف جنلح الر خالي.  حلسً علماًل عرالأله الرنسددددددددددددديق اب يوليفيرير الرالرييي  الواأل   يف الرعمليلي 

أن ه ه ا ليلي ه ا عذاك فكر  الحية. عاذه  من ذلو كن يمل ع الرنسدددددددديق يف مرحلة تصددددددددمي  مجيع املشددددددددلأليع؛ 
يق الرنسددجملل اسددرخ مت املشددلأليع اليت جرى تيييمهل على أنل فعللة يف ق  كل ت ذاي صددلة بسدديلق املشددرعع. ع 

 ةتا اجقليميلاملكع  ،لمنظمةلبني املير الرئيسددددددي يف مل الرنسدددددديق عميكن حتسددددددني املواأل  املخصددددددصددددددة هل ا الغرض. 
 .اليوريةع  الفرعية جقليميةاع 

الرييي  عمليلي أعل ي  .املنعتتتو ة لتحقيق النتائجأستتتاستتتية العتتتراكات االستتترتاتي ية والعتتتاملة  .5لدرس ا -25
 اأمرً ذلو لرن كلن مع الوزاألاي النظو . ع رينة  ددراكة املنظمة امليرير الروليفي الرأكي  على املسددرعرضددة يف ه ا الر

الوزاألاي خلصدددة  ذصددد لب املصدددل ة ا خرين، ع أكثر مشواًل تكون أن  دددراكلي املنظمة على جيا فإ   ، لإجيلبيً 
 بلصددة؛ أ شددوة خمصدد  تنفي  الل من خ يل ال تالشددراكلي الشددلملة عإن اذخرى عاجملرمع امل ين عاليولع اخللص. 

فه  عميق للشركلء احملرملني يف احلكومة عاليولع اخللص عاجملرمع امل ين سرن  إىل اتيجية تيرضي ابذحرى اسرت ت
نظمة إىل املأن يكون هنلك تعاو عاضددددح عن املنلفع املرال لة للشددددراكة ابلنسدددداة رعني . عيا خرين ع ددددركلء الرنمية

ال من ع عليهل ليسددددل من اذ شددددوة اجضددددلفية  ددددراكلي اسددددرتاتيجية ع ددددلملة عاحلفل  عإقلمة عالشددددركلء احملرملني. 
ا ال يرجلأ من مهل  موظفي جلءً الشدددددددراكلي ه ه  اعرالأليناغي  بلالشدددددددراكلي عح ه، يف مسدددددددؤعلية أخصدددددددلئي 

 .كلفةً   املنظمة


