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اللغة األصلية :اإلنكليزية

تقارير التقييم
للنظر

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
()2021 -2017

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة للصين

الخلفية
-1

تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للصين
(.)2021-2017

-2

وقد أُجري التقييم في الفترة بين أغسطس/آب  2020وديسمبر/كانون األول  ،2020وشمل استراتيجية مكتب الب ا

في

الصين وأنشطته ونظمه وشراكاته للفترة .2020-2017
-3

واتبع التقييم نهجا استشاريا يركز على االستخدام ،وحقق بذلك الغرض المزدوج المتمثل في المساءلة والتعلم ،ومن المتوقع
االسترشاد به في إعداد الخطة االستراتيجية القطرية القادمة للصين.

-4
-5

ويقدم التقييم توصيتين استراتيجيتين وتوصيتين تشغيليتين  .وتصف التوصيات الفرعية السبل التي يمكن بها تنفيذ كل توصية.
وتبين المصفوفة أدناه ما إذا كان الب ا

يوافق أو يوافق جزئيا أو ال يوافق على التوصيات والتوصيات الفرعية الواردة في

التقييم .كما تعرض اإلجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها ،وما يتصل بها من مسؤوليات ،باإلضافة إلى الجداول الزمنية
لتنفيذ التوصيات.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد S. Samkange

السيد S. Qu

مدير

المدير القطري

شعبة الشراكات االستراتيجية

بريد إلكترونيsixi.qu@wfp.org :

هاتف066513-2262 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

ا ولو ة :عالية

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة الشراكات االستراتيجية،
وشعبة الشراكات مع القطاع
العام وتدبير الموارد ،وشعبة
االتصاالت والدعوة والتسويق،
ومكتب الشؤون الجنسانية،
والمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط
الهادئ

ال وعد النهائ  :د س ب /كا ون ا ول 2026
 -1نبغ أن زز الب ا ا خ اطه االست اتيج ع حكو ة الصين
بشأن أولو ات الب ا والصين و جاالت خب ته كنقاط دخول
لت ظيم ا ث ال ال للش اكة بين الب ا والصين.

في الصين

 1-1ينبغي أن يواصل الب ا أنشطته المحلية في الصين ،مع
الحفاظ على االهتمام بالتغذية وتطوير سالسل القيمة المتعلقة بالتغذية،
وكذلك تعزيز التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث والقدرة
على الصمود( .ديسمبر/كانون األول )2021

مكتب الب ا

 2-1ينبغي أن يعزز الب ا قدرته على االنخراط بصورة أكمل
على المستوى االستراتيجي مع الصين كجهة مانحة ،وتشجيع حوار
السياسات العالمي وتغيير النظم في مجال األمن الغذائي من خالل
حلقة تعقيبات "من الممارسات إلى السياسات" .ولهذا الغرض ،ينبغي
أن يوسع الب ا اختصاصات كبار الموظفين في المقر وفي مكتب

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة الشراكات مع القطاع العام
وشعبة
الموارد،
وتدبير
الشراكات االستراتيجية)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

موافقة

موافقة

موافقة

 -1واصل الب ا توسيع برنامجه للتغذية
في مرحلة ما قبل المدرسة بهدف تقديم أمثلة
كافية للحكومة تغطي جميع المناطق
الجغرافية المطلوبة .وقد بدأ المشروع
الرابع لمرحلة ما قبل المدرسة في مقاطعة
سيتشوان.

مكتب الب ا

في الصين

أكتوبر/تشرين
األول 2021

 -2أطلق الب ا مشروعا في مقاطعة
جيلين يدعم سبل العيش لمزارعي الذرة
بتعزيز قدرتهم على الصمود من خالل
برامج التأمين والتمويل المبتكرة مع العمل
في الوقت نفسه على تحسين إنتاجيتهم
والترويج للممارسات الزراعية المستدامة
باتباع نهج شامل إلدارة المخاطر الزراعية.

مكتب الب ا

في الصين

أكتوبر/تشرين
األول 2021

 -3ستقوم شعبة الشراكات االستراتيجية
بتحديث اختصاصاتها بحيث تشمل
"انخراط كبار الموظفين مع شعبة
الشراكات مع القطاع العام وتدبير الموارد
لضمان اتساق المعايير والممارسات

الشراكات
شعبة
(شعبة
االستراتيجية
الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد)

ديسمبر/كانون
األول 2021
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التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

رد اإلدارة

الصين لتشمل بناء شراكة استراتيجية مع مؤشرات األداء المرتبطة
بها( .ديسمبر/كانون األول )2022

 3-1ينبغي أن يكثف الب ا جهوده إلبراز صورته في الصين ،وال
سيما من خالل تعزيز مجاالت خبرته "المتخصصة" في التغذية
والنظم الغذائية واالستعداد لحاالت الطوارئ اإلنسانية واالستجابة لها.
(ديسمبر/كانون األول )2026

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

والمواءمة بين إدارة الشراكات والدعوة
لسياسات الب ا بغية دفع عملية توفير
الموارد والشراكات حسب االقتضاء" .كما
ستعمل شعبة الشراكات االستراتيجية مع
مكتب الب ا في الصين على مواءمة
نهجها مع الخطة االستراتيجية الجديدة.

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق)

موافقة

 -4ستنسق شعبة الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد (باالشتراك مع شعبة
الشراكات االستراتيجية) مع مكتب
في الصين لتصميم الدعم
الب ا
االستراتيجي الذي يقدمه للمكاتب القطرية
األخرى.

شعبة الشراكات مع القطاع
العام وتدبير الموارد (شعبة
الشراكات االستراتيجية)

ديسمبر/كانون
األول 2021

 -5سينخرط الب ا مع وسائل اإلعالم
الرئيسية بهدف زيادة التوعية بعمله في
مجاالت االستجابة اإلنسانية للطوارئ،
والنظم الغذائية والتغذية ،باستخدام أمثلة من
العمليات العالمية في وسائل اإلعالم
الرئيسية ووسائل التواصل االجتماعي.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق)

ديسمبر/كانون
األول 2025

 -6سيواصل الب ا االستفادة من جميع
قنوات وسائل التواصل االجتماعي،
وال سيما منصات أشرطة الفيديو القصيرة
التي تعمل على توعية الجمهور بالجوع
الخفي ،ودعم وسائل اإلعالم واالتصاالت
والدعوة للسياسات بشأن خطة تحسين
التغذية في مرحلة ما قبل المدرسة وأنشطة

مكتب الب ا في الصين
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق)

ديسمبر/كانون
األول 2025
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التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

 4-1ينبغي أن يعزز الب ا االلتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في جميع الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطرية
من خالل موظفين متخصصين يتمتعون بالخبرة ذات الصلة.
(ديسمبر/كانون األول )2026

في الصين
مكتب الب ا
(مكتب الشؤون الجنسانية)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
لبرنامج التغذية التابع للب ا في الصين.
 -7في سياق قمة النظم الغذائية لعام ،2021
سيعزز الب ا رسائله من خالل الطرق
التالية:

مكتب الب ا في الصين
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق)

ديسمبر/كانون
األول 2021

 تعزيز سرديات الدعوة القائمة على األدلةبشأن العالقة المتبادلة بين قدرة النظم
الغذائية العالمية على الصمود وأسباب
انعدام األمن الغذائي مثل النزاعات وأزمة
المناخ واألوبئة واالنكماش االقتصادي؛
 دعم الدعوة على المستوى القطري منخالل زيادة الوعي وتشجيع حوار
السياسات حول دور النظم الغذائية في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
موافقة

 -8سيواصل مكتب الب ا في الصين
المتابعة مع المكاتب القطرية األخرى
لضمان أن تكون طلباتها للحصول على
التمويل من الصين شاملة للجنسين
ومتجاوبة.

مكتب الب ا في الصين
(مكتب الشؤون الجنسانية)

ديسمبر/كانون
األول 2025

 -9سيواصل منسق الشؤون الجنسانية في
مكتب الب ا في الصين المشاركة في
الفريق المواضيعي المعني بالمسائل
الجنسانية التابع لفريق األمم المتحدة
القطري ،بدعم وتوجيه من مكتب الشؤون
الجنسانية .وسيعطي مكتب الب ا في

مكتب الب ا في الصين
(مكتب الشؤون الجنسانية)

ديسمبر/كانون
األول 2025
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التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

ا ولو ة :عالية

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة الشراكات االستراتيجية،
شعبة الشراكات مع القطاع العام
شعبة
الموارد،
وتدبير
االتصاالت والدعوة والتسويق،
شعبة الشراكات مع القطاع
الخاص وجمع األموال منه،
المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط
الهادئ)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

الصين األولوية للخبرة الجنسانية أثناء
تعيين الموظفين من أجل تعزيز دمج
المساواة بين الجنسين في برامجه.
 -10تعزيز دمج المساواة بين الجنسين في
إجراءات تعزيز القدرات القطرية في إطار
الخطة االستراتيجية القطرية.

ال وعد النهائ  :د س ب /كا ون ا ول 2026
 -2نبغ أن واصل الب ا تحد د ط ق ف الة لل ل ع ج وعات
أصحاب ال صلحة الداخليين والخارجيين.

موافقة

مكتب الب ا في الصين
(مكتب الشؤون الجنسانية،
دائرة المساعدة التقنية
وتعزيز القدرات القطرية)

ديسمبر/كانون
األول 2025
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التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

 1-2ينبغي أن تيسر شعبة الشراكات االستراتيجية في الب ا
الوصول األفضل إلى القدرات التقنية من مجموعة واسعة من شعب
الب ا لموظفي المكاتب في الصين ،مع تحسين تواتر االتصاالت
وسهولتها ،سواء من أجل تصميم األنشطة في الخطة االستراتيجية
في الصين.
القطرية للصين وإتاحة الخبرة لشركاء الب ا
(ديسمبر/كانون األول )2026

شعبة الشراكات االستراتيجية

موافقة

 -1من أجل تعزيز مسودات الخطط
االستراتيجية القطرية ،ستتواصل شعبة
الشراكات االستراتيجية مع شعب المقر،
مستفيدة من المدخالت في المسودات األولى
للخطط االستراتيجية القطرية التي يتم تلقيها
في سياق عملية استعراض البرامج
االستراتيجية وتعديل تصميم أنشطة الخطط
االستراتيجية القطرية ون ُهج الشراكة.
وستواصل شعبة الشراكات االستراتيجية
االتصال بشعب المقر من أجل تسهيل الدعم
في الصين ،حسب
لشركاء الب ا
االقتضاء واللزوم.

شعبة
االستراتيجية

الشراكات

يونيو/حزيران
2022

 2-2ينبغي أن يجد مكتب الب ا في الصين سبال لتعزيز االتصال
لدعم الخطة االستراتيجية القطرية .وينبغي أن يحسن المكتب التبادل
الموجه للممارسات الجيدة وفهم عمليات الب ا العالمية مع نظرائه
في الصين ،وينبغي أن يطبق نُهج محدثة وأدوات ثنائية اللغة مع
مجموعات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
(ديسمبر/كانون األول )2021

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق)

موافقة

 -2سيواصل الب ا العمل مع شركائه
الصينيين لدعم أهدافه المتمثلة في إنقاذ
األرواح وتغيير الحياة ،من خالل التدليل
على كفاءة الب ا وفعاليته في االستجابة
لألزمات ،والتخفيف من حدة الفقر،
والحصول على الغذاء ،والنظم الغذائية
المستدامة ،بهدف زيادة الدعم لتنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق)

ديسمبر/كانون
األول 2021

 -3سيسلط الب ا الضوء على القصص
المقنِعة حول كيفية دعمه للحكومات في
تقديم الحلول التي تعزز النظم الغذائية
الوطنية من أجل مساعدة أولئك األكثر تخلفا
عن الركب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق)

ديسمبر/كانون
األول 2021
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التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

 3-2ينبغي أن يحتفظ الب ا بخارطة محدثة ألصحاب المصلحة
والصين .وبناء على
لجميع أصحاب المصلحة بين الب ا
استراتيجية البرنامج بشأن الشراكات مع القطاع الخاص وجمع
األموال منه للفترة  ،2025-2020ينبغي أن يعد الب ا خطة شراكة
قطرية ،تحدد ما إذا كان الشركاء شركاء استراتيجيين أو تقنيين أو
جهات مانحة ،مع االستراتيجيات ذات الصلة المتعلقة بإدارة أصحاب
المصلحة واالنخراط والتواصل معهم( .ديسمبر/كانون األول )2022

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة الشراكات االستراتيجية،
شعبة الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة الشراكات
مع القطاع الخاص وجمع
األموال منه)

رد اإلدارة

موافقة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

 -4سيعيد الب ا هيكلة أبرز إنجازاته
الشهرية ،والتي سيجري تقاسمها على نطاق
واسع مع الجماهير داخل البلد.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق)

ديسمبر/كانون
األول 2021

 -5يعكف الب ا على إعداد مسودة خطة
عمل الشراكات الخاصة بالصين ،والتي
ستناقَش وستُستكمل مع المقر .وستضمن
الخطة أيضا تحديث خارطة أصحاب
المصلحة ،وترجمة المزيد من الوثائق ،مما
يجعل الفرص أكثر وضوحا للمكاتب
القطرية والمقر.

مكتب الب ا في الصين
الشراكات
(شعبة
شعبة
االستراتيجية،
الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة
الشراكات مع القطاع
الخاص وجمع األموال
منه ،شعبة البرامج
اإلنسانية واإلنمائية)

يونيو/حزيران
2022

بانتظام باستعراض
 -6سيقوم الب ا
وتحديث خطة عمل الشراكات ،بما يضمن
االنخراط الفعال في الوقت المناسب مع
الشركاء المطلوبين.

مكتب الب ا في الصين
الشراكات
(شعبة
شعبة
االستراتيجية،
الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة
الشراكات مع القطاع
الخاص وجمع األموال
منه)

ديسمبر/كانون
األول 2022

نهجه إلدارة
 -7سيصمم الب ا
الشراكات على أساس خطة عمل الشراكة
ونوع الشريك.

مكتب الب ا في الصين
الشراكات
(شعبة
شعبة
االستراتيجية،
الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة
الشراكات مع القطاع

ديسمبر/كانون
األول 2022
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رد اإلدارة

التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

 4-2ينبغي أن يواصل الب ا تعاونه مع مركز الصين الدولي
للتبادالت االقتصادية والتقنية والوكالة الصينية للتعاون اإلنمائي
الدولي لتحديد العمليات المتوافقة التي يمكن التعجيل بها ومعالجة
االختناقات وتبادل المعلومات مع المكاتب القطرية الشريكة للب ا
بهدف تحسين جودة العروض( .ديسمبر/كانون األول )2021

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة الشراكات االستراتيجية،
شعبة الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة البرامج
اإلنسانية واإلنمائية)

موافقة

ا ولو ة :عالية

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة البحث والتقدير والرصد،
اإلنسانية
البرامج
شعبة
واإلنمائية ،شعبة االتصاالت
والدعوة والتسويق ،شعبة
التكنولوجيا)

موافقة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

الخاص وجمع األموال
منه)

ال وعد النهائ  :د س ب /كا ون ا ول 2026
 -3نبغ أن واصل الب ا ت ز ز ال ليات ف ب ا جه ال حل
و كز اال تياز الستخالص النتائ وتبادلها وإبال ها وت ز ز الت لم.

 -8سيواصل الب ا العمل بشكل وثيق مع
مركز الصين الدولي للتبادالت االقتصادية
والتقنية والوكالة الصينية للتعاون اإلنمائي
الدولي ،لالتفاق على عمليات متوافقة.
وسيعمل مكتب الب ا في الصين مع
المقر إلجراء استعراض استراتيجي
مؤسسي للتحديات المتعلقة بتوافق برمجة
مع متطلبات الوكالة
وميزنة الب ا
الصينية ومركز الصين الدولي.

مكتب الب ا في الصين
الشراكات
(شعبة
شعبة
االستراتيجية،
الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة
اإلنسانية
البرامج
واإلنمائية)

ديسمبر/كانون
األول 2021

 -9سيواصل الب ا العمل بشكل وثيق مع
المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية لضمان
أن تكون مقترحات التمويل عالية الجودة
ولتوسيع نطاق المشروعات القطرية
التجريبية في مجال التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي.

مكتب الب ا في الصين
الشراكات
(شعبة
شعبة
االستراتيجية،
الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة
اإلنسانية
البرامج
واإلنمائية)

ديسمبر/كانون
األول 2021
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رد اإلدارة

التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

 1-3ينبغي أن يعزز الب ا رصد وتقييم األنشطة المحلية وأنشطة
مراكز االمتياز لتعزيز االرتقاء بالخبرات وتبادلها على الصعيدين
الوطني والدولي( .ديسمبر/كانون األول )2026

في الصين
مكتب الب ا
(البحث والتقدير والرصد ،شعبة
البرامج اإلنسانية واإلنمائية)

موافقة

 2-3ينبغي أن تتوسع عملية المطابقة لمركز االمتياز التابع للب ا
في الصين من تقديم الحلول التي تعمل جيدا في الصين إلى تيسير
تبادل المعرفة ثنائي االتجاه بشأن الممارسات الجيدة ،مع نهج مرن
(عبر اإلنترنت ووجها لوجه) عبر مختلف مستويات القدرات
والمجاالت المواضيعية ،استجابة لطلب البلدان على االبتكارات
المناسبة والميسورة التكلفة( .ديسمبر/كانون األول )2026

في الصين
مكتب الب ا
اإلنسانية
البرامج
(شعبة
واإلنمائية)

موافقة

 3-3ينبغي أن ينظر الب ا في مواصلة تحسين منصة تبادل
المعارف التابعة لمركز االمتياز في الصين من أجل االستجابة لطلب
الجماهير وعكس نهج الب ا إلدارة المعرفة في التعاون فيما بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ثم ربط المنصة بمحركات البحث

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق ،شعبة التكنولوجيا،

موافقة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

 -1سيواصل الب ا إجراء تقييم سنوي
للتعاون بين بلدان الجنوب ،وسيقوم مكتب
الب ا في الصين بتعديل خطة العمل
السنوية بما يتماشى مع التوصيات التي
ستنتج عن ذلك التقييم .كما سيعزز رصد
وتقييم المشروعات الزراعية.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة البحث والتقدير
والرصد ،شعبة البرامج
اإلنسانية واإلنمائية)

ديسمبر/كانون
األول 2025

حلقة عمل للدعوة
 -2سينظم الب ا
للسياسات بهدف عرض النتائج والتوصيات
المستمدة من تقييم األثر لبرنامج التغذية في
مرحلة ما قبل المدرسة ،وللتشجيع على
االرتقاء بالخبرات وتقاسمها من خالل
مركز االمتياز.

مكتب الب ا

في الصين

ديسمبر/كانون
األول 2021

 -3سيواصل الب ا تنويع نُ ُهجه الخاصة
بالتنفيذ وتبادل المعارف فيما يتعلق ببناء
القدرات ،بما في ذلك من خالل البرامج عبر
اإلنترنت ،مثل التدريب والزيارات الميدانية
االفتراضية.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة البرامج اإلنسانية
واإلنمائية)

ديسمبر/كانون
األول 2022

 -4سيواصل الب ا تعزيز الوصول إلى
أدوات إدارة المعرفة من خالل تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك منصة
المعرفة.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة البرامج اإلنسانية
واإلنمائية)

ديسمبر/كانون
األول 2022

 -5سيعمل الب ا على تحسين الوصول
إلى منصة تبادل المعارف بربطها
بمحركات البحث الدولية على شبكة
اإلنترنت كجزء أساسي من شبكة منصة

مكتب الب ا في الصين
(شعبة البرامج اإلنسانية
واإلنمائية)

ديسمبر/كانون
األول 2025
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التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)
البرامج

الدولية على شبكة اإلنترنت لتحسين إمكانية الوصول إليها.
(ديسمبر/كانون األول )2026

شعبة
واإلنمائية)

ا ولو ة :عالية

اإلنسانية
البرامج
شعبة
واإلنمائية – وحدة التعاون فيما
بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي

رد اإلدارة

اإلنسانية

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

تبادل المعرفة العالمية للتعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي ،المشتركة بين
األمم المتحدة والب ا  .وسيواصل
الب ا عمل فرقة العمل العالمية التابعة
له والمعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي لضمان التآزر والتنسيق
مع منصات المعرفة العالمية للتعاون بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وغيرها من
منصات التعاون بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي التي يجري تطويرها في
الب ا .
هيكل المنصة من
 -6سيعزز الب ا
خالل إدراج النتائج واألمثلة المستقاة من
عمليات البرامج المحلية لتعزيز تبادل
المعرفة.

ال وعد النهائ  :د س ب /كا ون ا ول 2026
 -4نبغ أن ضع الب ا
الطو لة ا جل للب ا .

خطة واضحة لتأ ين ساه ات الصين

في الصين،
(مكتب الب ا
شعبة الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد)

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

موافقة

مكتب الب ا

في الصين

ديسمبر/كانون
األول 2025
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رد اإلدارة

التوصيات والتوصيات الف عية

الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

 1-4ينبغي أن ينخرط الب ا بكثافة أكبر مع الوكاالت األخرى التي
تتخذ من روما مقرا لها في نهج مشترك للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي فيما يتعلق بالصين ،من حيث نموذج التمويل وتبادل
النتائج( .ديسمبر/كانون األول )2026

اإلنسانية
البرامج
شعبة
واإلنمائية – وحدة التعاون فيما
بين بلدان الجنوب والتعاون
في
الثالثي (مكتب الب ا
الصين ،شعبة الشراكات مع
القطاع العام وتدبير الموارد،
شعبة الشراكات االستراتيجية)

موافقة

 2-4ينبغي أن ينظر الب ا في تعزيز برامج التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي واسعة النطاق المناسبة للتمويل من الصين
والتي تتماشى مع أولويات التعاون الدولي للصين .وينبغي استكشاف
اإلمكانات على المدى الطويل ألطر المنح أو النهج المتعددة األطراف.
(ديسمبر/كانون األول )2026

اإلنسانية
البرامج
شعبة
واإلنمائية – وحدة التعاون بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
في الصين،
(مكتب الب ا
شعبة الشراكات مع القطاع العام

موافقة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

 -1سيواصل الب ا  ،باالشتراك مع
الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا
لها ،تيسير أنشطة تبادل المعارف وإدارتها
على أساس تجربة الصين في أنشطة
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي ،استجابة للطلب القطري.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة البرامج اإلنسانية
شعبة
واإلنمائية،
الشراكات االستراتيجية)

ديسمبر/كانون
األول 2025

المساهمة في
 -2سيواصل الب ا
األنشطة المشتركة بين الوكاالت التي تتخذ
من روما مقرا لها على صعيد الدعوة
للسياسات ،وبناء القدرات ،وتبادل
المعارف ،والرصد والتقييم في مجال
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
واستكشاف فرص التمويل المشترك
ألنشطة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي في السياقات التشغيلية بما يتماشى
مع خارطة الطريق المشتركة المنقحة
المقبلة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا
لها ،في مجال التعاون بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي واستجابة للطلب القطري.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة البرامج اإلنسانية
شعبة
واإلنمائية،
الشراكات االستراتيجية)

ديسمبر/كانون
األول 2025

 -3سيواصل الب ا تحسين فعالية وكفاءة
تمويل وزارة الزراعة والشؤون الريفية
لعمل الب ا في مجال التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي من خالل
تخصيص التمويل للمشروعات التي
يحركها الطلب أو تلك التي تحظى باألولوية
في الخطط االستراتيجية القطرية ،بما في

مكتب الب ا في الصين
(شعبة البرامج اإلنسانية
شعبة
واإلنمائية،
الشراكات االستراتيجية،
شعبة الشراكات مع القطاع
العام وتدبير الموارد)

ديسمبر/كانون
األول 2025
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الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

رد اإلدارة

وتدبير الموارد ،شعبة الشراكات
االستراتيجية)

 3-4ينبغي أن ينظم الب ا اجتماعات المائدة المستديرة السنوية
الستعراضات البرامج مع كل وكالة حكومية رئيسية تركز على
االهتمامات المحددة للوكالة ونطاق عملها .وستكون اجتماعات الموائد
المستديرة عبارة عن اجتماعات مواضيعية من شأنها أن تركز بشكل
أكبر على الفرص والتحديات المواضيعية من المعتكفات السنوية
ألصحاب المصلحة المتعددين( .ديسمبر/كانون األول )2026

في الصين
مكتب الب ا
(شعبة الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد)

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

ذلك المبادرة الميدانية التجريبية العالمية
للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
التي يضطلع بها الب ا  .كما سيسعى
الب ا إلى تحسين نموذج اإلدارة وتعزيز
بناء قدرات فريق التعاون بين بلدان الجنوب
واالنخراط مع مجموعة واسعة من الشركاء
الوطنيين.

موافقة

 - 4سيعزز الب ا اإلطار البرامجي
للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
من أجل تعزيز الشراكات المحتملة الكبيرة
والطويلة األجل (بشأن الموارد والمعرفة
والسياسات والدعوة) مع الحكومة ،بما
وأولوياته
يتماشى مع سياسة الب ا
المؤسسية في مجال التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي ،باالعتماد على
مشروع اإلطار واجتماعات التنسيق
المنتظمة مع وزارة الزراعة والشؤون
الريفية والمتعلقة بالتعاون بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي.

مكتب الب ا في الصين
(شعبة البرامج اإلنسانية
شعبة
واإلنمائية،
الشراكات االستراتيجية،
شعبة الشراكات مع القطاع
العام وتدبير الموارد)

ديسمبر/كانون
األول 2025

تنظيم اجتماعات
 -5يواصل الب ا
االستعراض السنوية ،مع الوكالة الصينية
للتعاون اإلنمائي الدولي ومركز الصين
الدولي للتبادالت االقتصادية والتقنية
ووزارة الزراعة والشؤون الريفية.

مكتب الب ا

في الصين

ديسمبر/كانون
األول 2025

 -6بدعم من المقر ،عقد مكتب الب ا في
الصين ثالث حلقات عمل مواضيعية

مكتب الب ا
(شعبة

في الصين
الشراكات

ديسمبر/كانون
األول 2025
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الجهة ال سؤولة عن تنفي
التوصيات والتوصيات الف عية
( ع ال كاتب والش ب الداع ة
بين قوسين)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ال كتب ال سؤول عن
تنفي اإلج اءات
( ع ال كاتب والش ب
الداع ة بين قوسين)

وبرامجه
للتعريف بسياسات الب ا
وتمويله وإعداد ميزانيته وعملياته .وسينظم
المزيد من حلقات العمل عند
الب ا
الحاجة.

شعبة
االستراتيجية،
الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة
اإلنسانية
البرامج
واإلنمائية)

 -7إضافة لذلك ،سيواصل الب ا تنظيم
رحالت ميدانية وزيارات لمواقع
المشروعات موجهة للوكالة الصينية
للتعاون اإلنمائي الدولي ومركز الصين
الدولي للتبادالت االقتصادية والتقنية
ووزارة الزراعة والشؤون الريفية،
لمساعدتها على تحسين فهمها لعمليات
الب ا الميدانية.

مكتب الب ا في الصين
الشراكات
(شعبة
شعبة
االستراتيجية،
الشراكات مع القطاع العام
وتدبير الموارد ،شعبة
اإلنسانية
البرامج
واإلنمائية)

ال وعد النهائ
لتنفي اإلج اءات

ديسمبر/كانون
األول 2025
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