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ترّحب اإلدارة بتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف املرحلة االنتقالية ذات الصلة باألزمات. فهو  - 1

يقّدم تقديرا معّمقا وحسن التوقيت لطبيعة دور املنظمة وفعاليته يف ضمان الروابط الفعالة ما بني األهداف القصرية األجل 

لطوارئ. ويشجع التقييم املسار الذي تنتهجه الفاو يف العمل االنتقالي الذي والطويلة األجل لدى االستجابة حلاالت ا

يندرج بشكل راسخ يف "برنامج تعزيز القدرة على الصمود" األوسع نطاقا، وهو يؤكد على األفضلية النسبية للفاو يف هذا 

 واسع.ف اعرتبااجملال اليت حتظى 

حتظيان بتقدير كبري. وقد متت استشارة جمموعة واسعة من كما أّن املنهجية والعملية اللتني تطبقهما  - 2

خمتلف أصحاب املصلحة، داخل املنظمة وخارجها من خالل شركاء رئيسيني وتقديرات على مستوى البلدان. وقد 

استخلصت أدلة أيضا من خالل ست زيارات ميدانية. ويتناول التقييم جمموعة واسعة من املبادرات ذات الصلة 

جلارية، مبا فيها مثال دور الفاو يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت )اللجنة الدائمة( وبرنامج والعمليات ا

، واشرتاك الفاو يف قيادة 3التحول، وبروتوكوالت الفاو لالستجابة يف حاالت الطوارئ الكربى "املؤسسية" من املستوى 

العاملي( واحملاور اإلقليمية الفرعية للصمود بوجه الكوارث يف اجملموعة العاملية لألمن الغذائي )مع برنامج األغذية 

أفريقيا، وأطر الربجمة القطرية، ومساءلة املنظمة من قبل السكان املتضررين، واملسائل املتعلقة بتعميم املساواة بني 

. ولتلك األسباب، تعترب اجلنسني يف العمل االنتقالي للفاو، وأخريا أنشطة الفاو املرتبطة بالشراكات يف تلك السياقات

 اإلدارة أن قيمة هذا التقييم تتعدى تركيزه احملدد على املرحلة االنتقالية. 

وقد نال مجيعها قبول اإلدارة املصحوب بتعليقات داعمة  ،ويقّدم التقرير ثالث توصيات رئيسية - 3

اتيجية املنبثقة عن التقييم يتناواها وبتوضحيات. وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن عدة من االقرتاحات والتوصيات االسرت

زيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام   - 5وال سيما ااهدف االسرتاتيجي حاليا اإلطار االسرتاتيجي للفاو، 

 ، الذي يرمي إىل زيادة قدرة سبل العيش على الصمود بوجه التهديدات واألزمات.التهديدات واألزمات

تحليل الوارد يف التقرير واستنتاجاته وتوصياته ستحّسن عمل الفاو يف جمال تعزيز القدرة وتعترب اإلدارة أن ال  - 0

زيد تأثري هذا العمل على حياة اجلياع واجملموعات السكانية يعلى الصمود، وال سيما على املستوى القطري، وس

رتتيبات الالزمة لضمان الدعم الفعال الضعيفة املتضررة من األزمات، وأخريا ستساعد املنظمة على إنشاء العمليات وال

 لعمل الفاو االنتقالي يف البلدان حول العامل. 

ويسّلط التقييم الضوء على ضرورة قيام الفاو بقياس عملها يف سياق األزمات واإلبالغ عنه، من حيث تأثريه  - 5

لية والنتائج.  وتتجسد إحدى على السكان املتضررين، بدال من جمرد اإلبالغ عن تنفيذ العمل والعمليات التشغي

اخلطوات امللموسة يف هذا االجتاه يف إطار النتائج اجلديد للفاو الذي يضم جمموعة من املؤشرات اجلديدة واألهداف 

اليت ترمي إىل قياس النتائج والتأثريات.  باإلضافة إىل ذلك، تؤدي الفاو دورا رئيسيا يف ابتكار وتطبيق األدوات والطرق 

ومن شأن التطبيق املنهجي لتلك رة على الصمود وحتليلها، كجزء من جهد مشرتك بني الوكاالت املتعددة.لقياس القد

األدوات على مستوى البلدان ومن قبل أصحاب املصلحة داخل البلد، أن يزيد املساءلة ويزيد الرتكيز وأهمية 

من التزام الفاو بربنامج التحول للجنة الدائمة،  االستثمارات املتصلة بالقدرة على الصمود.  باإلضافة إىل ذلك، وكجزء
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تعمل املنظمة حاليا على تعزيز مساءلتها إزاء السكان املتضررين يف حاالت الطوارئ، وذلك من خالل إعداد التوجيهات 

 املناسبة وبناء قدرات املوظفني بالنسبة إىل مساءلة املنظمة إزاء السكان املتضررين. 

ا إىل نهج أكثر مرونة إلطار الربجمة القطرية حبيث يشتمل على بعدي التنمية والقدرة على ويدعو التقييم أيض - 6

الصمود.  ويف حني تعرتف اإلدارة باحلاجة إىل بذل املزيد من اجلهد لتعزيز فائدة أطر الربجمة القطرية يف احلاالت 

جمة القطرية للحاالت االنتقالية خصيصا. وبدال االنتقالية النشطة، فهي مل تذهب إىل الدعوة إىل نوع حمدد من أطر الرب

من ذلك، تعمل الوحدات ذات الصلة حاليا يف مجيع أحناء املنظمة من أجل إدراج العناصر اليت تبين القدرة على 

 الصمود، يف اخلطوط التوجيهية احلالية إلطار الربجمة القطرية. 

ويقدم تقرير . 2411ألمن الغذائي رمسيا يف نهاية عام قامت اللجنة املشرتكة بتأسيس اجملموعة العاملية ل - 7

التقييم هذا، إىل جانب "التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي لتنسيق اجملموعة املعنية 

( اليت رفعت أيضا إىل اللجنة لكي تنظر فيها، أفكارا توضيحية وتوجيهات PC 116/8باألمن الغذائي" )الوثيقة 

لتعزيز أداء تنسيق اجملموعة.  وترحب اإلدارة بالتحليل والنتائج والتوصية الواردة يف تقرير التقييم هذا ويف تقرير 

الشأن اإلنساني، وهما وتقر بصلتهما األوسع وقيمتهما بالنسبة إىل كل اجملموعات املعنية ب PC 116/8الوثيقة 

 خيضعان إىل عملية متواصلة من املراجعة والتكييف والتحسني.  

ومع أّن التقييم ال ينعكس يف أي من التوصيات، إال أّنه يقدم عددا من املالحظات واالقرتاحات املفيدة لتعزيز  - 8

وكجزء من التزام اإلدارة األوسع بتعزيز عمل  طريقة الفاو يف معاجلتها للشؤون اجلنسانية يف سياقات املراحل االنتقالية.

الفاو يف هذا اجملال، تنشط املنظمة يف بناء القدرات من أجل إدراج االعتبارات اجلنسانية بصورة أكثر فعالية ضمن 

درات، التخطيط والربجمة والتنفيذ املتعلقة بالقدرة على الصمود، يف احلاالت االنتقالية. ومبوجب برنامج عاملي لبناء الق

سبق أن ُطبقت سلسلة من األنشطة التدريبية بشأن املساءلة إزاء السّكان املتضررين واملساواة بني اجلنسني ومشلت 

النيجر وتشاد وكينيا )للصومال( وإثيوبيا ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وجنوب السودان.  وسوف تتواصل هذه 

 اجلهود كما سيبنى عليها. 

ري هذا التقرير مرارا إىل األبعاد االجتماعية السياسية وتعقيدات العمل يف السياقات املتأثرة وأخريا، يش - 9

بالصراعات. ويف حني تعرتف املنظمة اعرتافا كامال بأهمية تلك األبعاد وصلتها وبضرورة مراعاتها، فهي تشدد على 

لي صون دورها كوسيط نزيه وكمقّدم متخصص األهمية األساسية حلفاظ املنظمة على موقف غري منحاز وحيادي وبالتا

 للخربة الفنية.  

 .املصفوفةويرد املزيد من املعلومات يف  - 14
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 )ب( رّد اإلدارة توصية التقييم )أ(

متت املوافقة عليها، متت املوافقة عليها 

 جزئيًا، أو رفضت 

 خطة اإلدارة

و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض  اإلجراءات الواجب اختاذها

 )ج(

الوحدة املسؤولة 

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل املزيد 

 من التمويل 

 )نعم أو ال( )و(

  0التوصية 

 االنتقال بالنسبة إىل من؟

     مّتت املوافقة عليها

رؤية املنظمة وغاياتها العاملية مواكبة بأ( )

وأهدافها االسرتاتيجية، ينبغي لعملها يف 

أن يركز بالدرجة األوىل املراحل االنتقالية 

على احتياجات الفقراء والذين يعانون 

  انعدام األمن الغذائي واملستضعفني.

أ( سوف تواصل الفاو تطبيق عملها يف املراحل االنتقالية من خالل 1) أ( مّتت املوافقة عليها1

برناجمها اخلاص بالصمود املتأصل يف خطة عمل ااهدف االسرتاتيجي 

.تقدم اخلربة الفنية املتعددة التخصصات يف جماالت الزراعة 5

والغابات ومصايد األمساك واألمن الغذائي والتغذية إىل البلدان األعضاء 

الستعداد واستجابة اإلغاثة حلاالت الطوارئ، واإلنذار على صعيد ا

املبكر والوقاية وختفيف األثر واالنتعاش والتنمية املراعية للمخاطر من 

أجل االستجابة بفعالية الحتياجات الفقراء والذين يعانون انعدام 

 األمن الغذائي واملستضعفني.  

الفريق املعين 

بااهدف 

 5االسرتاتيجي 

 ال 2410-2417

ب( هذا يعين أن الفاو جيب أن تقيس )

عملها يف سياق األزمات وأن تبلغ عنه من 

حيث تأثريه على أولئك السكان 

املتضررين، مبا يف ذلك حتليل املساواة بني 

ريها من أوجه عدم املساواة، اجلنسني وغ

التأثري األطول أجال على سبل  وباألخص

العيش والقدرة على الصمود. أما اإلبالغ عن 

 التنفيذ والعمليات التشغيلية والنتائج

ب( باالتساق مع إطارها اجلديد للنتائج يف خطة العمل املتوسطة 1) ب( مّتت املوافقة عليها1)

ستقوم الفاو بقياس عملها يف سياق  2417-2410األجل للفرتة 

األزمات واإلبالغ عنه من خالل رصد األداء. وسوف يقّيم ذلك مدى 

ت والشركاء يف التنمية وقدراتها حتّسن مستويات التزام احلكوما

لزراعة ابالنسبة إىل إدارة الكوارث وخماطر األزمات بالنسبة إىل 

والغابات ومصايد األمساك واألمن الغذائي والتغذية. يتم قياس التأثري 

مؤشرا لألداء )مستوى احلصيلة والنتائج(.  10من خالل ما جمموعه 

باإلضافة إىل ذلك، سوف تتابع املنظمة عملها اجلماعي بشأن قياس 

القدرة على الصمود، من أجل مساعدة أصحاب املصلحة على تصميم 

الفريق املعين 

بااهدف 

 5االسرتاتيجي 

 ال 2410-2417
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 )ب( رّد اإلدارة توصية التقييم )أ(

متت املوافقة عليها، متت املوافقة عليها 

 جزئيًا، أو رفضت 

 خطة اإلدارة

و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض  اإلجراءات الواجب اختاذها

 )ج(

الوحدة املسؤولة 

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل املزيد 

 من التمويل 

 )نعم أو ال( )و(

ال يكفي لوحده. من أجل القيام بذلك 

بفعالية، على الفاو القيام بتحليل متواصل 

للسياق أثناء عملها يف السياقات االنتقالية، 

ة من أجل التمكن من االستجابة مبرون

 للظروف السريعة التغّير. 

تأثري وتقييم  أفضل لبناء القدرة على الصمود، فضال عن رصد برامج

السياقي، وباعتباره مبادرة  . فيما يتعلق بالتحليلمتدخالت وتقييمهال

سابقة لعملية التخطيط االسرتاتيجي لالستجابة )عملية النداء املوّحد 

سابقا(، سوف تساهم الفاو بالتعاون مع شركائها يف األمم املتحدة 

بإعداد املوجز املتعلق باالحتياجات اإلنسانية. ويفصل هذا املوجز 

الل حتليل للبيانات الفهم املشرتك لتطور األزمة وتأثريها، من خ

املتعلقة باالحتياجات الراهنة ومبعارف اخلرباء. وبشكل أكثر 

حتديدا، يعرض البارامرتات األساسية لألزمات وحمركاتها، وحيدد 

مدى اتساعها )احملتاجني( واالحتياجات ذات األولوية، بناء على 

 عملية تشاورية.  

ج( باإلضافة إىل هذا التحليل السياسي، )

يتوجب على الفاو يف األزمات املعقدة ويف 

الدول ااهشة واألزمات املمتدة/سياقات ما 

بعد األزمة، أن متعن يف صياغة إطار 

الربجمة القطرية لكي يتضمن أحكاما حمددة 

لنهج مصمم خصيصا  وعالي املرونة للربجمة 

تلك. القطرية من أجل حاالت األزمات 

ينبغي لذلك النهج أن يشمل التنمية املناسبة 

وبرجمة القدرة على الصمود مبا يشمل 

. 5األركان األربعة للهدف االسرتاتيجي 

ج( سوف تضمن الفاو بأن تشمل أطر الربجمة القطرية عنصرا قويا 1) ج( مّتت املوافقة عليها1)

له يف أوقات األزمات.  ييتعلق ببناء القدرة على الصمود، ليتم تفع

لتنمية املناسبة وبرجمة القدرة على وعلى هذا العنصر أن يشمل ا

. وسوف 5الصمود مبا يشمل األركان األربعة للهدف االسرتاتيجي 

تضمن أطر الربجمة القطرية، يف أوقات األزمات، أن تصاغ تدخالت 

اإلغاثة حلاالت الطوارئ، مع الشركاء اآلخرين للمجموعة، مع روابط 

أطر الربجمة القطرية مناسبة برؤية أطول أجال للتطوير.  وسوف تبقى 

تلك أدوات صاحلة للربجمة وهي إىل جانب مذكرات مفهوم املشاريع 

املصاحبة اها ستكون أيضًا مبثابة أداة قوية لتعبئة املوارد طيلة الفرتة 

 املشمولة، مبا يف ذلك خالل أوقات الكثرية التأّزم. 

مكتب دعم 

الالمركزية/الفريق 

املعين بااهدف 

 5االسرتاتيجي 

 ال 2410-2417
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 )ب( رّد اإلدارة توصية التقييم )أ(

متت املوافقة عليها، متت املوافقة عليها 

 جزئيًا، أو رفضت 

 خطة اإلدارة

و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض  اإلجراءات الواجب اختاذها

 )ج(

الوحدة املسؤولة 

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل املزيد 

 من التمويل 

 )نعم أو ال( )و(

وجيب أن يلحظ تقديم تدخالت لإلغاثة يف 

حاالت الطوارئ حني تدعو احلاجة إليها، 

ولكن مع ربطها بدقة برؤية طويلة األجل 

القطرية تلك، للتنمية.  وعلى أطر الربجمة 

املصحوبة مبذكرات عن مفهوم املشاريع، أن 

 تكون أداة قوية لتعبئة املوارد. 

 

 من هذا املنظور، سوف تتخذ اإلجراءات التالية:

  2410بناء على اإلطار االسرتاتيجي املراجع وإطار نتائج الفاو للفرتة-

مع املؤشرات املؤسسية، سوف يتم حتديث توجيهات إطار  2417

الربجمة القطرية بشأن كيفية صياغة نواتج بناء القدرة على الصمود، 

وإقامة روابط أقوى وأوضح مع التخطيطات االسرتاتيجية لالستجابة 

 الراهنة على املستوى القطري.

  سوف يتم تنظيم دورات للتوعية وسيتم تصميم أنشطة لتنمية

قدرات/آليات دعم ذات صلة من أجل عملية صياغة/استعراض أطر ال

الربجمة القطرية يف البلدان اليت تعترب حمطا للرتكيز من أجل تضمني 

 نواتج بناء القدرة على الصمود. 

بشأن دور الفاو يف املراحل  4التوصية 

 االنتقالية: 

الفاو وكالة فنية ذات قدرة استثنائية على 

التدخل من خالل االستجابة املبكرة 

لألزمات، ما مينحها أفضلية نسبية مميزة 

معرتفا بها ومقدرة على نطاق واسع لدعمها 

 املراحل االنتقالية ذات الصلة باألزمات. 

     هامّتت املوافقة علي

 ال 2417-2410الفريق املعين أ( سيتم تناول جهود الدعوة املتعلقة باألفضلية النسبية للفاو يف 2) أ( مّتت املوافقة عليها2)أ( حتتاج الفاو إىل العمل بقوة على )
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 )ب( رّد اإلدارة توصية التقييم )أ(

متت املوافقة عليها، متت املوافقة عليها 

 جزئيًا، أو رفضت 

 خطة اإلدارة

و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض  اإلجراءات الواجب اختاذها

 )ج(

الوحدة املسؤولة 

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل املزيد 

 من التمويل 

 )نعم أو ال( )و(

استقطاب التأييد لالعرتاف بهذه األفضلية 

النسبية يف أوساط اجلهات املاحنة والشركاء 

والدول األعضاء وأيضا بصفتها أداة رئيسية 

حلض الشركاء يف املوارد على جتاوز الفصل 

 بني الشأن اإلنساني والشأن التنموي. 

صل الرسالة اليت مفادها وينبغي للفاو أن تو

أنه ألجل استجابة أكثر فعالية حلالة من 

الطوارئ، تدعو احلاجة إىل وكالة مثل 

الفاو، مؤسسة فنية قادرة بالكامل على 

العمل بفعالية يف جمال االستجابة للحاالت 

اإلنسانية ولكن مع مساهمات موجهة حنو 

وجيب  التنمية وبناء القدرة على الصمود.

بصورة ناشطة على املستوى  أن يتم ذلك

ويقّدم  العاملي كما على مستوى البلدان. 

برنامج بناء القدرة الصمود، حتت اهلدف 

، إطارا ممتازا لنشاط 5االسرتاتيجي 

 الدعوة ذلك. 

، من خالل خطة عمل باألزماتدعم املراحل االنتقالية ذات الصلة 

 ا. يرتبط منتج وخدمة حمددان ارتباطا مباشر5ااهدف االسرتاتيجي 

بالدعم اإلعالمي والدعوة لزيادة االلتزام بأنشطة احلد من الكوارث 

بناء القدرة على الصمود. أما حتليل ونشر املمارسات وإدارتها، و

الدولية  املنتدياتاجليدة للحد من الكوارث وإدارتها ومشاركة الفاو يف 

فسيلفت انتباه اجلهات املاحنة والشركاء والبلدان األعضاء إىل هذه 

 األفضلية النسبية.

بااهدف 

االسرتاتيجي 
5 

 ال 2416-2415الفريق املعين ب( ستعمل الفاو على الدعوة إىل إدراج أكرب للتفكري والتخطيط 2) ب( ينبغي للفاو أن تستفيد من دورها )
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 )ب( رّد اإلدارة توصية التقييم )أ(

متت املوافقة عليها، متت املوافقة عليها 

 جزئيًا، أو رفضت 

 خطة اإلدارة

و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض  اإلجراءات الواجب اختاذها

 )ج(

الوحدة املسؤولة 

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل املزيد 

 من التمويل 

 )نعم أو ال( )و(

كشريكة يف رئاسة اجملموعة العاملية لألمن 

الغذائي من أجل الدعوة إىل تكامل أكرب بني 

التفكري والتخطيط األطول أجال )املراحل 

االنتقالية وبناء الصمود( يف نظام 

اجملموعات على املستوى ما بني الوكاالت، 

 وكذلك يف هذه اجملموعة حتديدا. 

باإلضافة إىل  وعلى الصعيد الداخلي،

اإلدراج احلالي للعمل املتعلق بالطوارئ 

 وبالتنمية بصورة رمسية: 

 2-0األطول أجال يف عمل اجملموعة، من خالل تنفيذ النتيجة 

أجل االستعداد "تعزيز قدرات التنسيق من  5للهدف االسرتاتيجي 

واالستجابة بصورة أفضل لألزمات" بالتعاون الوثيق مع برنامج 

األغذية العاملي بصفته شريكا يف رئاسة اجملموعة العاملية لألمن 

الغذائي. إن دور اجملموعة العاملية لألمن الغذائي يف أعمال التحضري 

   .2416-2415مدرج ًأصال يف اخلطة االسرتاتيجية للمجموعة للفرتة 

بااهدف 

االسرتاتيجي 
5 

ج( ينبغي لإلدارة أن تقوم بتغيري يف )

الثقافة وأن تدعو إىل "العمل اجليد يف 

املراحل االنتقالية" وإدراجه يف خمتلف 

أحناء املنظمة وال سيما فيما يتعلق بـ" 

الربط بني اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية 

حيث حتدد سياسات التنمية باالجتاهني" 

يف البلدان أو املناطق اليت تعاني أزمات أو 

املعرضة ألزمات، من قبل األزمات 

والتخطيط لألزمات )وليست هذه هي 

ج( يشجع برنامج بناء القدرة على الصمود للمنظمة على استجابة 2) مّتت املوافقة عليهاج( 2

متكاملة قوامها إجراءات على املدى القريب والبعيد من أجل تعزيز 

 قدرة السكان املستضعفني على الصمود.  

 

وبشكل أخص، تقوم عملية الدعم القطرية ضمن ااهدف االسرتاتيجي 

ج اخلاصة بااهدف االسرتاتيجي نفيذ سلسلة النتائبدعم البلدان يف ت 5

وهذه العملية اليت يدعمها موظفون تقنيون رئيسيون متعددو . 5

االختصاصات، ستنهض مبؤشرات األداء اخلاصة بااهدف 

وستوسع نطاق العمل يف جمال بناء القدرة على  5االسرتاتيجي 

 الصمود.

الفريق املعين 

بااهدف 

االسرتاتيجي 

5  

 ال 2410-2417
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 )ب( رّد اإلدارة توصية التقييم )أ(

متت املوافقة عليها، متت املوافقة عليها 

 جزئيًا، أو رفضت 

 خطة اإلدارة

و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض  اإلجراءات الواجب اختاذها

 )ج(

الوحدة املسؤولة 

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل املزيد 

 من التمويل 

 )نعم أو ال( )و(

ذلك  رمياحلال مطلقا يف الوقت الراهن(. وي

بشكل خاص إىل احلصول على مشاركة 

ومساهمة مجيع الوحدات التنموية يف سياق 

رئ وعملها على استجابة الفاو للطوا

املراحل االنتقالية والقدرة على الصمود.  

وجيب أن جتد اإلدارة طريقة فعالة من 

حيث استخدام املوارد لتوسيع التأثري 

اإلجيابي لربوتوكول االستجابة من 

يف تعبئة موظفي التنمية من  3املستوى 

 أجل املشاركة يف أعمال أخرى للطوارئ

 (. 3)من غري املستوى 

 

     مّتت املوافقة عليها 3التوصية 

( لدى حتّول النماذج، ينبغي للعالقة 4)

بني األمن الغذائي والتغذية )مبا يف ذلك 

احليازة والعمالة والدخل( وبني الصراعات 

واإلدارة/احللول احملتملة للصراعات، أن 

تكون على رأس اهتمامات الفاو يف عملها 

أ( إن برنامج الفاو لبناء القدرة على الصمود يف إطار ااهدف 3) أ( مّتت املوافقة عليها3)

، مبين ومعتمد على خربة فنية متعددة التخصصات 5االسرتاتيجي 

اك وتربية األحياء تشمل احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمس

ومن  طبيعية مثل األراضي واملياه.املائية والغابات وغريها من املوارد ال

خالل عملها يف جمال القدرة على الصمود، ترمي الفاو إىل معاجلة 

األسباب اجلذرية ألوجه الضعف وحمركات املخاطر وكيف ألي 

الفريق املعين 

بااهدف 

االسرتاتيجي 
5 

أجل )موارد من خارج  2410-2417

 يزانية(امل
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 )ب( رّد اإلدارة توصية التقييم )أ(

متت املوافقة عليها، متت املوافقة عليها 

 جزئيًا، أو رفضت 

 خطة اإلدارة

و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض  اإلجراءات الواجب اختاذها

 )ج(

الوحدة املسؤولة 

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل املزيد 

 من التمويل 

 )نعم أو ال( )و(

لألزمات يف حاالت الصراع على االستجابة 

أو احتمال حدوث الصراعات، وجيب أن 

يبدأ تدخل الفاو بتحليل سياقي يتفحص 

تلك العالقة يف كل حالة من احلاالت.  

ينبغي تصميم التدخالت والدعم مع مراعاة 

التأثري اإلجيابي الذي قد يتأتى عنها على 

احلد من الصراعات، عن طريق خفض 

ولكي   قتصادي.اجلوع ودعم النشاط اال

جتيد الفاو ذلك، سوف حتتاج إىل توسيع 

 كفاءتها التحليلية. 

 تدخل أن يرتب تأثريا إجيابيا على احلد من الصراعات.  وترمي

)التنمية  5للهدف االسرتاتيجي  1األنشطة املنفذة حتت النتيجة 

)التخفيف من أوجه الضعف( والنتيجة  3املراعية للمخاطر( والنتيجة 

)اإلعداد الفعال واالستجابة( إىل التخفيف من مصادر الصراعات  0

وضعف السكان املتأثرين بها، وذلك من خالل تنويع سبل كسب 

ارد الطبيعية والوصول إليها وحيازتها، العيش واألراضي واملو

، تنال 5والتغذية.  وضمن عملية الدعم القطرية للهدف االسرتاتيجي 

البلدان الدعم يف قيامها بالتحليل السياقي للمخاطر، وحتسني تصميم 

التدخالت وفقا الحتياجات الناس  املعرضني للخطر/املتضررين 

القدرة على الصمود والفرق واألسباب اجلذرية للصراعات.  أما حماور 

متعددة التخصصات اليت تعمل بنشاط يف عملية الدعم القطرية، 

فسوف تؤدي دورا متزايد األهمية يف تقديم خربة فنية عالية اجلودة 

 ومتقدمة إىل البلدان، وبالتالي يتوجب تعزيزها.  

ب( جيب أن يتمحور هذا التحليل )

السياقي على حتليل موثوق لالقتصاد 

السياسي وحتليل املخاطر.  وهذا أمر 

أساسي يف أّي سياق أزمة. إن حيازة 

األراضي واملوارد الطبيعية األخرى عامل 

أساسي يف احتمال وقوع الصراعات.  وعلى 

ب( يتناول برنامج بناء القدرة على الصمود للفاو سبل املعيشة 3) ب( مّتت املوافقة عليها3)

القائمة على الزراعة واملوارد الطبيعية ألكثر البلدان واجملتمعات 

ذ يستخدم نهج سبل العيش القادرة على الصمود، يضع استضعافا.  وإ

الزراعة والوصول إىل املوارد الطبيعية وحيازتها يف صلب عمله، وهو 

ينهض بالتحليل السياقي أو مبالمح املخاطر القطرية، فريشد بالتالي 

على هذا جية املتصلة به.إطار الربجمة القطرية للفاو واالسرتاتي

ة عامة حصول حتسن تكراري وتدرجيي األساس، من املتوقع بصور

الفريق املعين 

بااهدف 

 5االسرتاتيجي 

 ال 2410-2417
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 )ب( رّد اإلدارة توصية التقييم )أ(

متت املوافقة عليها، متت املوافقة عليها 

 جزئيًا، أو رفضت 

 خطة اإلدارة

و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض  اإلجراءات الواجب اختاذها

 )ج(

الوحدة املسؤولة 

 )د(

اإلطار الزمين 

 (ـ)ه

احلاجة إىل املزيد 

 من التمويل 

 )نعم أو ال( )و(

هذا التحليل السياقي أن يكون متكامال 

السرتاتيجيات متاما مع صياغة ا

واالستهداف وتصميم التدخالت والتخطيط 

يف مرحلة والتنفيذ والرصد، لكل بيئة 

 . انتقالية

لالستهداف املتسق وصياغة التدخالت وتنفيذها ورصدها،  وال سيما 

 مبرحلة انتقالية.للبلدان اليت متّر 

ج( ينبغي أن يشرتك أكثر من طرف )

بتنفيذ هذا التحليل. وليست املنظمة يف 

كل املعلومات واملهارات  وضع يتيح هلا

املطلوبة للتحليل وسوف حتتاج إىل العمل 

 بشكل أوثق مع أصحاب املصلحة اآلخرين.

ج( يف إطار السعي اإلمجالي للفاو باجتاه إقامة شراكات 3) ج( مّتت املوافقة عليها3)

، تعترب الشراكات بعدا 5اسرتاتيجية، ويف سياق ااهدف االسرتاتيجي 

رئيسيا وشامال يف سلسلة النتائج. وسوف تتابع الفاو التعاون مع 

اخلرباء اخلارجيني والبناء على خربتهم. وتبذل جهود حاليا للبحث 

عن شراكات مع املؤسسات األكادميية والبحثية الرائدة، واملنظمات 

فضليات غري احلكومية ومنظومة األمم املتحدة من أجل مضاعفة األ

 النسبية للمنظمة يف التحليل السياقي والفين. 

الفريق املعين 

بااهدف 

 5االسرتاتيجي 

 ال 2410-2417

 


