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 مقدمة

 

والزراعـة والتنميـة    وياألمـن الذـذائي والتذـذ    لتحقيـق ُأعد هذا التقرير كمتابعة لتقييم دور املنظمة يف االسـتثمار   -1 

 . ، الذي مت استعراضه يف الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج2، ورّد اإلدارة املرافق له1الريفية

 

ورحبت إدارة املنظمة بنتائج التقييم وقبلت التوصيات اخلمس واإلجراءات السـتة عشـر الداعمـة هلـا. وقـدرت       -2 

األمن الذذائي والتذذوي والزراعة والتنمية تحقيق لاإلدارة االعرتاف بدور املنظمة احلاسم يف توفري خدمات دعم االستثمار 

 .الريفية لبلدانها األعضاء

 
ة آخر املعلومات عن حالة تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف رد اإلدارة، مبا يف ذلك مصـفوفة  تقدم هذه الوثيق -3 

 .سجل إجراءات اإلدارة لتقديم حملة عن التقدم احملرز وفقا لتقييم إدارة املنظمة درجات

 
ة منهـا علـى أنهـا    قامت املنظمة بتقييم ذاتي لإلجراءات الستة عشر املنصوص عليه يف رد اإلدارة، وقيمت عشر -4 

. وبالنسبة لإلجراءين األخريين، ينبذي احلصول علـى مـدخالت مـن    3"كافية" وأربعة "جيدة" واثنتان فقط "غري كافية"

اإلجراءات األربعة عشر األخرى. ويدل ذلك على أن املنظمـة تسـري علـى القريـق الصـحيح مـن حيـم التقـدم احملـرز          

بعض األدلة األولية علـى تثثريهـا. ومـن املتوقـع أن يكـون هنـاك املزيـد مـن          بالنسبة لتنفيذ معظم اإلجراءات وأن هناك

  . 2015النتائج واآلثار امللموسة يف عام 

 

 اإلجنازات

 

مواءمة عمـل   تضمن اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة. ولذلك، مت 2013بدأ تنفيذ توصيات التقييم يف عام  -5 

 .االستثمار يف املنظمة مع األهداف االسرتاتيجية اخلمسة وتعزير الشراكات القائمة

 

لدراسة اإلجـراءات السـتة عشـر الـ  مت      2014أطلق مركز االستثمار عملية تشاورية على نقاق املنظمة يف عام  -6

ووحدات أخرى يف املنظمـة مسـلولة عـن االسـرتاتيجية      االتفاق عليها يف رّد اإلدارة. ومت إشراك األقسام الفنية يف العملية

والتخقيط والتمويل واملوارد البشرية والشـراكات، وكـذلك أعضـاء مـن فـرق األهـداف االسـرتاتيجية مـن خـالل  ـس           

جمموعات عمل، تذقي كل واحدة منها توصية حمددة. وسيتم إشراك املكاتـ  الالمركزيـة يف هـذه العمليـة، وال سـيما      

 .2015بتقوير االسرتاتيجية بشثن دعم االستثمار بدءا من مارس/آذار  فيما يتعلق

 

 وقد مت إحراز تقدم جيد بالفعل فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات، وعلى وجه اخلصوص: -7

 . 

                                                      
PC 113/2  

1. 

PC 113/2 Sup.1  
2. 

 .13 سجل إجراءات اإلدارة، صفحة درجاتراجع   3 
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: مت إدماج دعم االستثمار بالكامـل داخـل   مة عمل املنظمة يف جمال دعم االستثمار مع اإلطار االسرتاتيجيءموا  أ()

، ما أدى إىل ملشرات نتـائج  2015-2014لفرتة لاألهداف االسرتاتيجية اخلمسة يف أطر النتائج وخقط العمل 

 .حمددة

 

استفاد مركز االستثمار من التقييم لزيـادة التعـاون    :نهج استباقي أكثر للتعاون عرب الُشع  على دعم االستثمار ب()

 4مع الُشع  الفنية واملكات  الالمركزية، ولتشجيع اإلقبال على معرفة املنظمة.

 
قامت املنظمة، منذ التقيـيم، بتعزيـز شـراكاتها التقليديـة مـع ملسسـات        :توسيع وتعزيز الشراكات اخلارجية ج()

إلعادة اإلعمار والتنمية من خـالل جلـ  دعـم إضـايف      التمويل الدولية. ومت تكثيف التعاون مع البنك األوروبي

زيـادة  لالستثمار يف الققاع اخلاص يف املنققة اجلنوبية والشرقية مـن البحـر األبـيض املتوسـط. وأدى ذلـك إىل      

األموال املخصصة من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من أجل التعاون املشـرتك. وللـت الشـراكة قويـة     

مع البنك الدولي على الرغم من عملية اإلصالح الكربى يف البنك على مـدى العـاما املاضـيا. وباالسـتناد إىل     

تلقـت منظمـة األغذيـة والزراعـة مـلخرا مليـوني دوالر        تعاونها القويل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة، 

أمريكي لتحسا قدرة الدول اهلشة على تنفيذ االستثمارات الزراعية. وأخريًا تعاونت املنظمة مع البنك الدولي 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وملمتر األمم املتحدة املعين بالتجارة والتنمية لتشجيع االسـتثمار املسـلول يف  

والزراعة والتنمية الريفية. كما تعمل املنظمـة   وياألمن الذذائي والتذذ لتحقيقاالستثمار البلدان النامية لتحسا 

 .مع البنك األفريقي للتنمية والبنك اآلسيوي للتنمية إلحياء التعاون معهما

 

اتفاقـا مدتـه  ـس سـنوات      2013إضافة إىل تعزيز العمل مع الشركاء التقليديا، عقد مركز االستثمار يف عام  -8 

مع امللسسة املالية الدولية التابعة جملموعة البنك الدولي لدعم اسـتثمارات الققـاع اخلـاص. وقـد عـززت املنظمـة أيضـًا        

تعاونها مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتقوير إرشادات عملية للمستثمرين بشثن السلوك التجاري املسـلول علـى   

 مداد الزراعية.طول سالسل اإل

 
، 5ومنذ أن مت إجراء التقييم، حققت املنظمة تقدمًا يف إضفاء القابع الرمسي علـى عالقتهـا مـع الققـاع اخلـاص      -9 

ولـدعم هـذا النـوع مـن      خلاص. اسرتاتيجية املنظمة للشراكات مع الققاع امتاشيًا مع التوجيهات املقدمة من األعضاء يف 

تقديم املشورة الفنية خللق بيئة مواتية أكثر الستثمارات الققـاع اخلـاص علـى املسـتوى     الشراكات، عزز مركز االستثمار 

 .الققري

 

                                                      
4
، أنتجت الشعبة عددا من أفالم الفيديو تسلط الضوء على التعاون البارز 2014احتفاال بالذكرى اخلمسا ملركز االستثمار يف ديسمرب/كانون األول     

  /http://www.fao.org/investment/newsandmeetings/news-clips/enمع الُشع  األخرى. وميكن مشاهدة هذه األفالم على العنوان التالي: 

5
التنمية واجملتمع  والزراعة والتنمية الريفية با احلكومات والشركاء يف وي: تسهيل الشراكات من أجل األمن الذذائي والتذذ6الوليفة األساسية    

  والققاع اخلاص من جهة أخرى. ،املدني من جهة

http://www.fao.org/investment/newsandmeetings/news-clips/en/
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 التحديات والقريق إىل األمام

 
ال يزال توافر املوارد يشكل حتديا لتوسيع نقاق تقديم دعم االستثمار على النحو املوصى به من قبل التقييم. وال  -10 

موارد من خارج امليزانية، علـى سـبيل املثـال مـن خـالل إنشـاء "برنـامج        توفري ميكن حتقيق هذا التوسيع إال من خالل 

وير طرائق لزيادة املوارد البشرية ووضع مثل هذا الربنامج ضـمن  شامل" يتضمن حساب أمانة متعدد املاحنا. وجيري تق

 إحدى جمموعات العمل.

 
. ومن املتوقع أن يـتم تقـوير اسـرتاتيجية لـدعم     2015وستواصل املنظمة معاجلة التوصيات اخلمسة خالل عام  -11 

 .2015االستثمار بالكامل حبلول نهاية عام 

 

 التوجيهات امللتمسة

 
جلنة الربنامج يف أن تثخذ علمًا بالتقدم احملرز يف تنفيـذ توصـيات التقيـيم، وتقـديم وجهـات نظرهـا       قد ترغ   -12  

 بشثن تقرير املتابعة.
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 والتنمية الريفية والتذذوياألمن الذذائي  لتحقيقمتابعة لتقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار 
  
 إجراءات اإلدارة مصفوفة سجل

تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

سجل  درجات

إجراءات 

6اإلدارة
 

 التوصية الصادرة عن التقييم اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف اإلجراءات 

مت حتديد املنتديات العاملية  1-1-1

واإلقليمية لالخنراط يف حوار السياسات 

 والتذذويوالدعوة بشثن األمن الذذائي 

والزراعة والتنمية الريفية. وهناك حتليل 

جار الستهداف، بشكل خاص، 

املنتديات ال  تعد بثكرب فائدة لدعم 

األمن  لتحقيقالستثمار يف ااملنظمة 

والزراعة والتنمية  ويالذذائي والتذذ

 الريفية. 

قامت جمموعة العمل األوىل، املكلفة بوضع اسرتاتيجية   1-1-1 4

ثمار، برسم خريقة للعمليات واملنتديات للمنظمة لدعم االست

والزراعة والتنمية  والتذذوياإلقليمية والعاملية املعنية باألمن الذذائي 

 الريفية والتحقق من صلتها باالستثمار.

وتشارك املنظمة يف قيادة العديد من العمليات واملنتديات ال  تلثر 

لزراعة والتنمية وا وياألمن الذذائي والتذذ لتحقيقعلى االستثمارات 

الريفية، مثال امللمتر الدولي الثاني املعين بالتذذية؛ واخلقوط 

التوجيهية القوعية بشثن احلوكمة املسلولة حليازة األراضي ومصايد 

األمساك والذابات؛ ومبادرة النمو األزرق؛ ومبادئ االستثمار 

ئي الزراعي املسلول؛ وأيضًا من خالل مشاركتها يف جلنة األمن الذذا

 االستثمارات الزراعية املسلولة. -العاملي

وعالوة على ذلك، تشارك املنظمة يف عمليات ومنتديات أخرى ذات 

على  ءاصلة باألمن الذذائي والتذذية والزراعة والتنمية الريفية، سو

الصعيد العاملي أو اإلقليمي، مثل املنتدى االقتصادي العاملي "رؤية 

األعمال العاملي حول األمن جديدة للزراعة" و"جملس جدول 

؛ والربنامج 2015الذذائي والتذذية"؛ و جدول األعمال ملا بعد عام 

 الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا؛ ومنتدى األعمال الزراعية.

 للعمليات خريقة رسم 1-1

 ذات واملنتديات االسرتاتيجية

 األمن لتحقيق باالستثمارات الصلة

 والتنمية والزراعة والتذذوي الذذائي

 اإلقليمي املستويا على الريفية

 والعاملي. 

 سرتاتيجية لدعم االستثمار اوضع  األوىل: التوصية

ينبذي أن تتوىل املنظمة قيادة اجملتمع الدولي يف دمج 

األهداف اإلمنائية لألمن الذذائي والتذذوي والزراعة 

األهداف والتنمية الريفية يف االستثمار للمساعدة يف حتقيق 

الققرية واستعادة دورها يف قيادة النظام الزراعي العاملي. 

سرتاتيجية مصفوفات ترتبط بثهداف وينبذي أن تتضمن اال

اإلطار االسرتاتيجي اجلديد لتحريك التوصية واستثارة 

سرتاتيجية االاملستثمرين للمساعدة يف حتقيق األهداف 

اسات يف للمنظمة وربقها بصورة وثيقة بثنشقة دعم السي

املنظمة على املستويا الققري والعاملي لضمان استمرار 

املشورة والدعم من السياسات من خالل االستثمار يف 

التنفيذ. وينبذي أن تلتزم املنظمة بربط اإلجراءات على 

املستوى العاملي واإلقليمي والققري لتحقيق االستثمار العام 

اتيجيات واخلاص األكرب واألفضل املتوافق مع االسرت

املتعددة الققاعات الققرية )مبا يف ذلك من خالل دعم 

عملية إطار الربجمة الققرية يف البلدان( وتنمية القدرات 

الققرية للتوافق املعتمد على القرائن جلميع االستثمارات 

الزراعية )العامة واخلاصة(. ولتحقيق ذلك يتعا على 

سرتاتيجية ا املنظمة أن حتدد القدرات الداخلية وأن تضع
اسرتاتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا باإلطار 

 االسرتاتيجي اجلديد.

تقوم جمموعة العمل األوىل بوضع اسرتاتيجية بشثن دعم   1-2-1 4

االستثمار من خالل نهج قائم على اخلقوات. وكما أوصت جلنة 

 اسرتاتيجية وضع خقة  1-2

 ترتبط االستثمار دعم بشثن

                                                      
6
فيذ التوصية تقدمًا؛ ما من براها بعد تن عرف :كاٍف – 4 وجزئي؛ متفاوت التوصية تنفيذ: كاٍف غري - 3 أولية؛ جد مرحلة يف زالت ما التوصية تنفيذ إىل الرامية واإلجراءات اخلقط: سيئ  - 2 التوصية؛ لتنفيذ إجراءات تتخذ مل: يوجد ال - 1    

  ستهدفة.: مّثة براها مثبتة على أن تنفيذ التوصية أّدى إىل إحراز أثر إجيابي على الذاية املممتاز - 6: ُنّفذت التوصية بشكل كامل ومّثة براها أولية على أثرها يف ما خيّص الذاية املستهدفة؛ جيد - 5عن النتائج اخلاصة بالذاية املستهدفة؛ 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

سجل  درجات

إجراءات 

6اإلدارة
 

 التوصية الصادرة عن التقييم اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف اإلجراءات 

ستقدم املرحلة الثانية من أطر   1-2-2

 50الربجمة الققرية، املتوقعة حلوالي 

عميم تصة كبرية ل، فر2015يف عام  بلدًا

عمل االستثمار والسياسات يف 

االسرتاتيجيات الوطنية. وجيري حاليا 

اختيار جمموعة من البلدان ذات 

 األولوية. 

تقوم املنظمة باستكشاف   1-2-3

الفرص املتاحة لتقديم املشورة بشثن 

السياسات يف سياق برامج االستثمار يف 

 بلدان خمتارة )مثل تنزانيا وفيت نام(. 

الربنامج يف دورتها ال  عقدت يف مارس/آذار، جيري النظر بعناية 

للتثكد من أن اسرتاتيجية دعم االستثمار "تندرج ضمن اإلطار 

 االسرتاتيجي".

املنظمة للتثثري على جدول أعمال االستثمار على تعمل   1-2-2

املستوى الققري. غري أنه مل يتم دمج دعم التخقيط لالستثمار 

والربجمة له على املستوى الققري إدماجا تاما يف أطر الربجمة 

اعة باملكات  الالمركزية الققرية. وستتصل منظمة األغذية والزر

 بشثن دعم االستثمار. يف عملية تقوير االسرتاتيجية  إلشراكها

يقوم مركز االستثمار وفريق دعم السياسات واحلوكمة   1-2-3

)الذي تستضيفه إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية( بتقاسم 

التكاليف ملنص  مسلول كبري للرتكيز بشكل خاص على الروابط 

با االستثمار والسياسات. وعلى وجه اخلصوص، يتواصل التعاون 

لضمان املزيد من التماسك بشثن العالقة با السياسات   الُشععرب 

واالستثمار وأن السياسات ختلق بيئة مواتية لالستثمارات العامة 

واخلاصة الفعالة. وتلخذ الروابط با االستثمار والسياسات يف 

 االعتبار يف عملية وضع االسرتاتيجية. 

 يف املنظمة مساعدات سرتاتيجيةبا

ط البدء نقا وحتدد السياسات جمال

من لدعم االستثمار )مبا يف ذلك 

 ة الققرية(. خالل أطر الربجم

لسد الثذرات من خالل التعيا أو الشراكات لتنفيذ 

 سياسات االستثمار الفعالة والرتويج والتيسري.

دارت مناقشات خالل دورة   1-3-1

من "أيام االستثمار" بشثن  2014عام 

التوجهات املستقبلية وآفاق دعم 

االستثمار من قبل املنظمة. ومن املتوقع 

أن يكون هناك تثثري أكرب يف الربع 

 . 2015الثاني من عام 

 الذين شاركوا يف الدورة األخرية من اإن الشركاء الرئيسي  1-3-1 3

"أيام االستثمار" )البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 

والتنمية، وبنك التنمية األفريقي،  اإلعماروالبنك األوروبي إلعادة 

واملعهد الدولي للبحوث الذذائية( هم على علم بعملية تقوير 

ور مع الوكاالت ال  توجد االسرتاتيجية. وتعتزم املنظمة التشا

، خالل 2015مقارها يف روما وامللسسات املالية الدولية يف عام 

 مراحل صياغة االسرتاتيجية. 

التشاور الوثيق مع الوكاالت   1-3

ال  تتخذ من روما مقرا هلا 

والشركاء من امللسسات املالية 

الدولية فضال عن أصحاب املصلحة 

 الرئيسيا يف االستثمار )مثل

منظمات املنتجا والققاع اخلاص 

وملسسات البحوث واألكادمييات 

 واجملتمع املدني(.
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 التوصية الصادرة عن التقييم اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف اإلجراءات 

أدى تقييم الفرص واحلوار   2-1-1

املنتظم مع الشركاء اخلارجيا إىل تنويع 

وتوسيع شراكات املنظمة لتذقي جماالت 

عمل ومناطق جذرافية جديدة. وتلدي 

هذه الشراكات إىل التوسع يف العمل مع 

اجلهات الفاعلة يف الققاع اخلاص. 

وباملثل، ساهم مركز االستثمار بشكل 

سرتاتيجي كبري يف تقوير اإلطار اال

املراجع لضمان أن االستثمار هو يف قل  

 سلسلة النتائج لكل هدف اسرتاتيجي. 

 

ومن األمثلة على فرص الشراكات ال  

مت ترمجتها إىل تعاون ملموس، 

"KazAgro Marketing وهي شركة ،"

شبه حكومية يف كازاخستان، توفر 

التواصل الفعال مع املستثمرين من الققاع 

اخلاص يف ققاعي الزراعة والصناعات 

 الزراعية يف البلد. 

 

اخلاصة -وأدى تنظيم املنتديات العامة

على املستويا الققري واإلقليمي إىل 

نتائج جيدة أيضًا.  على سبيل املثال، 

أصحاب املصلحة يف أدت مشاورات 

أوكرانيا، إىل إزالة حصص التصدير. 

ويقدر أن ذلك قد ولد مليار دوالر 

لالستثمار يف ققاع احلبوب. كما أدت 

مت إبرام شراكات جديدة، سواء مع الشركاء التقليديا أو   2-1-1 4

اجلدد من امللسسات املالية الدولية، الذين يعملون مباشرة مع 

اجلهات الفاعلة يف الققاع اخلاص )على سبيل املثال، البنك 

ر والتنمية وامللسسة املالية الدولية(، وبآليات األوروبي إلعادة اإلعما

متويل جديدة )على سبيل املثال، الققاع اخلاص للربنامج العاملي 

للزراعة واألمن الذذائي(. كما أنشثت املنظمة اتفاقيات تعاونية 

 جديدة مع ملسسات التمويل الققرية واإلقليمية يف آسيا الوسقى. 

 

وُأنشئت منتديات استباقية للسياسات العامة واخلاصة بالتعاون مع 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يف بلدان خمتارة )مصر، 

وصربيا، وأوكرانيا( لتحسا مناخ االستثمار بالنسبة للققاع 

اخلاص. وُنظمت أيضا منتديات إقليمية بشثن األمن الذذائي 

( حبضور ممثلا رفيعي املستوى 2014؛ مصر، 2012)اسقنبول، 

من الققاع اخلاص من خمتلف أحناء اإلقليم وناقشوا فيها مواضيع 

 االستثمار ذات األولوية. 

 

وعالوة على ذلك، أنشث مركز االستثمار جمموعة داخلية معنية 

بالققاع اخلاص، لزيادة دعم الشع  لالستثمار يف الققاع اخلاص. 

يادة املستوى احلالي للمشاركة مع ومت حتديد الفرص األولية لز

الققاع اخلاص. وجتري مناقشة مقرتحات هذه اجملموعة يف 

 جمموعة العمل الثانية. 

 الشراكات إقامة فرص تقييم  2-1

 ذلك يف مبا اخلاص الققاع مع

 املالئمة واللجان املنتديات يف النظر

 .والتعاون للحوار

 لدعم اخلارجية الشراكات تعزيز :الثانيةالتوصية 

 الغذائي األمن ألغراض أفضل بصورة االستثمار

 خالل من سيما ال، الريفية والتنمية والزراعة والتغذوي

 لتحقيق الدولية املالية وامللسسات اخلاص الققاع شراكات

والتنمية الريفية  لزراعةذائي والتذذوي واالذ األمن أهداف

من خالل االستفادة من التزامات الققاع اخلاص 

باالشرتاك بفعالية أكرب مع الققاع اخلاص )مبا يف ذلك 

)امللسسات اخلاصة( من خالل االخنراط بشكل أكثر 

فعالية مع الشراكات اإلمنائية العاملية اجلديدة للققاعا 

ذائي العام واخلاص املعنية باالستثمار يف األمن الذ

والتذذوي والزراعة والتنمية الريفية مما يسهم يف معارف 

املنظمة ويدعم املنتديات اإلقليمية للحوار بشثن قضايا 

استثمار الققاع اخلاص ومساعدة حكومات البلدان يف 

حتسا البيئة املمكنة لالستثمار اخلاص مبا يتسق مع 

يفية. أهداف األمن الذذائي والتذذوي والزراعة والتنمية الر

وينبذي للمنظمة أن تواصل إقامة عالقات أقوى وأكثر 

سرتاتيجية مع امللسسات املالية الدولية لدعم أهداف ا

املنظمة العاملية واسرتاتيجيات البلدان املتعددة الققاعات 

من خالل استعراض كل عالقة با املنظمة وامللسسات 

عقد املالية الدولية لالتفاق على التعاون يف املستقبل و

مناقشات على مستوى القمة مع رؤساء امللسسات املالية 

الدولية لالتفاق على التعاون لتحقيق األهداف املشرتكة 

لألمن الذذائي والتذذوي والزراعة والتنمية الريفية خالل 

  فرتة عشر سنوات.
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 التوصية الصادرة عن التقييم اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف اإلجراءات 

املنتديات اإلقليمية ال  عقدت يف 

اسقنبول والقاهرة إىل أنشقة جديدة على 

املستوى الققري بالتعاون مع شركات 

األعمال الزراعية احمللية )على سبيل 

ثال ققاع احلبوب يف مصر، وققاع امل

  اللحوم واأللبان يف صربيا(.

العمليات يف ال تزال املشاركة   2-2-1

الدولية خمصصة وليست منهجية حتى 

 اآلن. 

 

يظل الدعم للربنامج الشامل لدعم التنمية 

الزراعية يف أفريقيا ذا قيمة عالية، على 

سبيل املثال، من خالل تنمية القدرات 

للتخقيط االستثماري وتنفيذ صياغة 

 اخلقط االستثمارية الزراعية الوطنية. 

بدأت املشاركة يف املنتديات واملنابر اإلقليمية للحوار حول  2-2-1 4

الققاع اخلاص. وجيري التعاون مع املنتدى االقتصادي  استثمارات

العاملي والشراكة اجلديدة للتنمية يف أفريقيا فيما يتعلق مببادرة 

حتقيق النمو يف أفريقيا؛ ومع اجمللس العاملي لألغذية واألمن 

الذذائي التابع للمنتدى االقتصادي العاملي؛ والربنامج العاملي 

لريفية؛ ومع خمتلف التحالفات للماحنا من أجل التنمية ا

اإلقليمية للقدرة على الصمود )على سبيل املثال مبادرة التحالف 

العاملي لزيادة القدرة على الصمود؛ والتحالف العاملي للعمل ملقاومة 

اجلفاف وللنمو(. وبالعمل بشكل وثيق مع الشركاء، شارك مركز 

املنظمة املتجدد يف  االستثمار يف قيادة مجاعات العمل املعنية بالتزام

حيم دعمت تقوير مبادرة اهليئة احلكومية  –القرن األفريقي 

الدولية املعنية بالتنمية ملواجهة كوارث اجلفاف وحتقيق االستدامة 

ويف الساحل )التحالف العاملي لزيادة القدرة على الصمود(.  –

وعالوة على ذلك، تواصل املنظمة دعم الربامج اإلقليمية مثل 

 امج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا. الربن

 يف املنظمة مشاركة تعزيز 2-2

 الرئيسية الدولية الشراكات عمليات

جلديدة والناشئة )اإلقليمية ا

 ملية(. والعا
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حّسنت املنظمة عملية التخقيط  2-3-1

اخلاصة بها مع الشركاء من امللسسات 

املالية الدولية، وال سيما البنك الدولي. 

وخالل فرتة الربجمة األخرية مع البنك 

(، 2014الدولي )الربع األخري من عام 

حددت املنظمة باالشرتاك مع البنك 

الدولي املهام الكبرية ال  تتمتع فيها 

ة نسبية، وحيم ميكنها أن املنظمة مبيز

 تساعد الدول األعضاء بشكل أفضل. 

 

مت حتديد فرص جديدة مع  2-3-3

امللسسة املالية الدولية والبنك األوروبي 

إلعادة اإلعمار والتنمية لدعم استثمارات 

الققاع اخلاص يف الدول األعضاء. ويف 

حالة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

شرتك للجهات والتنمية، أدى الدعم امل

الفاعلة يف الققاع اخلاص إىل منو جديد 

وتذقية جذرافية أكرب. وأدى ذلك إىل 

زيادة كبرية يف قيمة العقود وأسابيع عمل 

 املولفا. 

حبوار مع البنك الدولي  2014-2013بدأت املنظمة يف  2-3-1 5

وبنك التنمية األفريقي وبنك التنمية اآلسيوي ملراجعة االتفاقات 

القائمة والتفكري يف أولويات واسرتاتيجيات توجه )إعادة توجه( 

جديدة. وبسب  اإلصالحات اجلارية يف هذه املنظمات، وخاصة 

 ومن املتوقع أن تستثنف املناقشات يف ،البنك الدولي، توقف الدعم

. وبالنسبة لبنك التنمية األفريقي، مت تثجيل املناقشات 2015عام 

أساسًا بسب  نقل مقّره الرئيسي من تونس إىل أبيدجان )كوت 

خالل الزيارة  2015ديفوار(. وستستثنف املناقشات يف مقلع عام 

ال  سيقوم بها نائ  رئيس البنك األفريقي للتنمية إىل منظمة 

 األغذية والزراعة. 

 

ومت تعزيز وتوسيع الشراكات مع امللسسات املالية الدولية  2-3-3

ال  لديها تركيز قوي على الققاع اخلاص، بشكل كبري يف العاما 

املاضيا. ويف حالة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، عرف 

ال  شهدت منوا كبريا  2014-2013التعاون تقورا إجيابيا يف فرتة 

(. 2012 مت التعهد بها )أي ما يقارب ضعف عام يف األموال ال 

كما شهد العمل املشرتك توسعا جذرافيا أدى إىل تذقية أكرب ملنققة 

املتوسط. وفيما يتعلق بامللسسات املالية البحر األبيض جنوب وشرق 

بتوقيع اتفاقية تعاون مدتها  2013الدولية، بدأ التعاون يف عام 

  س سنوات. 

 القائمة االتفاقات استعراض 2-3

 الدولية املالية امللسسات مع

 للرتكيز الفرص وحتديد

 وتوسيع وتعزيز االسرتاتيجي

 املالية امللسسات مع الشراكات

 تركيز حمور لديها ال  الدولية

 اخلاص.  للققاع قوي

 

مت بناء شراكات جديدة يف  2-4-1

بلدان خمتارة لدعم التعلم ولتعزيز 

الروابط با األوساط األكادميية وصناع 

القرار يف جمال االستثمار. وتتوفر املواد 

التعليمية االستثمارية ذات األولوية يف 

ل مركز االستثمار شراكات مع اجلامعات يف العديد من شّك 2-4-1 4

البلدان لتكييف املواد التعليمية املتعلقة باالستثمار وزيادة التدري  

التوصية نظر أيضا اذات الصلة على املستويا الوطين والعاملي )

الرابعة( يف سياق عدة مشاريع حساب أمانة. وتشمل األمثلة 

شراكات بشثن إدماج اعتبارات تذري املناخ يف التخقيط االستثماري 

 للشراكات الفرص استكشاف 2-4

ات وملسسات اجلامع مع وإقامتها

البحوث والتدري  لتعزيز األعمال 

 ويف جمال السياساتالتمهيدية 

 قدرات. وأعمال تنمية ال
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شكل مكّيف لسياقات وطنية حمددة. 

وميكن لعدد متزايد من صناع القرار يف 

تناد إىل إرشادات هذه البلدان االس

املمارسات الدولية اجليدة يف اختاذهم 

 للقرارات االستثمارية. 

مع جامعة الزراعة الصينية؛ وبشثن خقط االستثمار مع العديد من 

اجلامعات يف مجهورية الكونذو الدميقراطية، وبشثن إدارة دورة 

تدري  اإلدارة العامة الرئيسي يف بنذالديش. ويتم املشروع مع معهد 

حاليا بناء شراكات إضافية مع شركاء تنمية القدرات يف ليسوتو 

 ومنذوليا.

 

ستقوم املنظمة بتحديد الفرص واألولويات لبناء شراكات  2-4-2

مع  –وللحفال عليها واالرتقاء بها مع مرور الوقت  –جديدة 

 جامعات خمتارة ومراكز للتعليم وملسسات التدري . 

يتم تضما االستثمار وحتقيقه  3-1-1

بشكل رئيسي من خالل أربع من أصل 

 الولائف األساسية السبع. 

 

 

 

 

 

يتم النظر يف الروابط بعمل  3-1-2

املنظمة للمساعدة يف جمال السياسات 

 نظر اإلجراءالتفاصيل ملزيد من ا)

1-2-3) 

يتم تضما االستثمار يف سبع من الولائف األساسية لإلطار  3-1-1 5

( حوار السياسات )الوليفة األساسية 1االسرتاتيجي، وخاصة: )

(؛ 4( تنمية القدرات ودعم االستثمار )الوليفة األساسية 2(؛ )3

( اإلقبال على املعرفة والتكنولوجيا واملمارسات اجليدة )الوليفة 3)

كات با احلكومات وشركاء التنمية، ( الشرا4(؛ )5األساسية 

 (. 6ومنظمات اجملتمع املدني والققاع اخلاص )الوليفة األساسية 

 

 

للروابط باسرتاتيجية املساعدة يف جمال  3-2-1أنظر  3-1-2

  السياسات.

 الولائف لورةتوضيح وب 3-1

 لدعم الصلة ذات للمنظمة األساسية

 يف وتقبيقها والسياسات االستثمار

 املراجع االسرتاتيجي اإلطار

 اجلديدة األجل املتوسقة واخلقة

 ملساعدات باسرتاتيجية وربقها

ياسات ال  تضقلع بها املنظمة الس

 لتنمية. يف إطار ا

 بني املشرتكة اإلجراءات تعزيز :الثالثة التوصية

 لدعم" املنظمة أداء توحيد" أساس على والعمل الُشعب

 والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي األمن يف االستثمار

 .الريفية

ينبذي أن تلتزم املنظمة بدعم االستثمارات باعتبارها 

أولوية تنظيمية وضمان عملها كمنظمة واحدة. وينبذي 

إدراج دعم االستثمار بصورة أكثر وضوحا يف الولائف 

األساسية وربقها بوضوح بدعم السياسات. وينبذي 

العمل الداخلي  للمنظمة أن حتسن من آليات ختقيط

وإزالة احلوافز السلبية املالية وغريها ال  تعوق العمل 

 .الُشع  املشرتك با

ينفذ مركز االستثمار تدرجييا  3-2-1

عددا من األنشقة احملددة مت حتديدها 

 يف خقط العمل. 

ة مع خمرجات ونتائج الُشعبمواءمة عمل االستثمار يف  تمت 3-2-1 5

املنتجات واخلدمات املتعلقة  تجموأداالسرتاتيجي. اهلدف 

الربنامج العادي أو موارد حساب األمانة موارد باالستثمار من أجل 

 األساسية الولائف جتسيد 3-2

 خقط يف والسياسات لالستثمار

 باهلدف اخلاصة العمل
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يسمح نظام الرصد املستند إىل  3-2-2

النتائج والتابع ملركز االستثمار برسم 

ع املدعومة من ـهام املشاريمل اخلرائط

املركز لألهداف االسرتاتيجية اخلمسة. 

وبالتالي، يسمح النظام بتتبع مساهمات 

املركز بشكل منتظم بالنسبة لألهداف 

االسرتاتيجية اخلمسة، وبتعق  التعاون 

 .الُشع املشرتك با 

 يف اجملاالت ذات األولوية. 

 

، مت حتديم نظام الرصد املستند إىل النتائج 2014يف عام  3-2-2

والتابع ملركز االستثمار ملتابعة عمل املركز وإجنازاته. ويتتبع النظام 

 بعثة ميدانية ومهام مكتبية يف السنة. 1 000ما يصل جمموعه إىل 

 

 االسرتاتيجي. 

يتم ضمان التماسك وتدفق  3-3-1

املعلومات وملكية العمل والقرارات 

 املتخذة يف كل جمموعة عمل. 

 

وباإلضافة إىل التعاون الفين  3-3-2

األخرى يف املنظمة،  الُشع القائم مع 

يتعاون مركز االستثمار من خالل تنفيذ 

 اإلطار االسرتاتيجي.

 

 

 

 

 

 
 

4 
 

لتسهيل التبادالت مع أعضاء جمموعات العمل يف مجيع  3-3-1

مراحل عملية التنفيذ، مت إنشاء "مساحة عمل" على الشبكة 

 الداخلية للمنظمة. 

 

تقوم جمموعة العمل الثالثة مبراجعة اجلوان  التقنية  3-3-2

واآلثار املرتتبة على امليزانية ال  من شثنها تعزيز العمل املشرتك 

. وتشمل االقرتاحات األولية لضمان ختصيص وقت الُشع با 

املولفا التقنيا لدعم االستثمار: )أ( ضمان املوارد من خارج 

 الُشع ربات يف مركز االستثمار ويف امليزانية لزيادة القدرات واخل

الفنية؛ )ب( احلفال على احلوار مع منسقي األهداف االسرتاتيجية 

لتحديد األنشقة التعاونية؛ )ج( تثما تثييد اإلدارة للشع  الفنية 

للسماح بإعارة املولفا ملهام مركز االستثمار. ويف هذه األثناء، 

يف املنظمة ويف بعض  األخرى الُشع واصل املركز التعاون مع 

 احلاالت كثفت العالقات القائمة. 

 
 

 العملية احلوافز وتقبيق تقييم 3-3

 الُشع  با املشرتك العمل لتعزيز

 االستثمار.  دعم يف
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لقد كان التعاون مع املكات   3-3-3

الالمركزية جزءا من طريقة عمل مركز 

االستثمار. وقد حسن انتداب مولفي 

مركز االستثمار إىل األقاليم من احلوار، 

مما أدى إىل تقاسم أكثر اسرتاتيجية 

للمعلومات، وال سيما يف إعداد البعثات 

 ال  يقودها مركز االستثمار. 

 

من املبكر تقييم أي تثثري لعمل  3-3-4

 الشبكات الفنية.

مولف لدعم  12، مت إبقال مركزية ولائف 2013يف عام  3-3-3

االستثمار تابع ملركز االستثمار، على املستويات اإلقليمية واإلقليمية 

وليفة لدعم االستثمار(.  21الفرعية والققرية )ما جمموعه 

ئة من وقتها لدعم عمل ا امليف 20وختصص شروط هذه الولائف 

 املكات  الالمركزية. 

 

 

شجعت إدارة مركز االستثمار مولفيها على املشاركة يف  3-3-4

دارات على طول اإل قبل من وضعها مت ال الفنية  بكاتالش

من مركز  امولف 22التخصصات الرئيسية. وحتى تارخيه، يشارك 

 شبكة تقنية يف املنظمة، وفقا خلرباتهم الفنية.  14االستثمار يف 

 الُشع هناك فهم مشرتك عرب  4-1-1

لألعمال السابقة والدروس املستفادة. 

وهناك إمجاع ناشئ بشثن نقاق تنمية 

القدرات لعمل االستثمار يف اإلطار 

االسرتاتيجي احلالي وبشثن التحديات 

املرتبقة بتنفيذها يف خمتلف السياقات 

املوضوعية واإلقليمية. وسيص  ذلك يف 

 مذكرة االسرتاتيجية. 

ستكون مذكرة االسرتاتيجية بشثن تنمية القدرات لالستثمار  4-1-1 4

اخلاصة باملنظمة، جزءا ال يتجزأ من االسرتاتيجية لدعم االستثمار 

تم مواءمة نقاق تنمية ت(. وهلذا الذرض، س1)أنظر التوصية 

 القدرات للعمل االستثماري مع عمل دعم االستثمار العام يف املنظمة. 

عمل الرابعة نقاق تنمية القدرات وقد استعرضت جمموعة ال

يف إطار اخلقة املتوسقة األجل املاضية،  لالستثمار وناقشته

والدروس املستفادة من التنفيذ لتنمية القدرات املستقبلية 

السرتاتيجية االستثمار. وقد بدأ رسم اخلرائط للعمل على تنمية 

ل يشم والقدرات لالستثمار الذي مت إجنازه ملخرا واجلاري، وه

األهداف االسرتاتيجية اخلمسة. ولدعم تقوير طرائق املمارسة 

اجليدة للتنفيذ، قامت جمموعة العمل الرابعة بتحليل الشراكات من 

أجل تنمية القدرات، وبتحديد املزايا والقيود، واستعراض ومناقشة 

جمموعة من القضايا امللموسة من الشراكات القائمة حالية وال  

، مع الشركاء يف األوساط األكادميية، والققاع تقودها شع  خمتلفة

 اسرتاتيجية مذكرة إعداد 4-1

 االستثمار لدعم القدرات تنمية بشثن

 بالتوصية ترتبط) األعضاء للبلدان

 (.األوىل

تدعيم العمل يف زيادة قدرات البلدان  التوصية الرابعة:

يف مجيع جوانب دورة االستثمار يف األمن الغذائي 

 والتغذوي والزراعة والتنمية الريفية. 

ة للربجم اخلمسة املبادئ من مبدأ القدرات تنمية متثل

الققرية املشرتكة وتعترب وليفة أساسية من ولائف 

هدفها اخلاص املنظمة. غري أن املنظمة مل تنف بالكامل 

وكان التمويل من الربنامج  ،بتنمية القدرات على االستثمار

كما أن قاعدة املهارات الداخلية غري  ،العادي غري كاف

كافية. ومثة اتفاق واسع النقاق على ضرورة أن توسع 

املنظمة عملها يف هذا اجملال وترتقي به وأن تعاجل أيضا 

والتخقيط األعمال التمهيدية بشثن حوار السياسات 

االسرتاتيجي لالستثمار وتعزيز القدرات امللسسية والتقنية 

لدعم مجيع مراحل دورة االستثمار. وينبذي أن يكون 
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ختصيص املوارد متوافقا مع األهمية املسندة لتنمية  اخلاص، واملنظمات اإلقليمية والدولية.

القدرات لدعم االستثمار. وينبذي لشعبة مركز االستثمار 

صل تعزيز تعاونها الداخلي مع مكت  تبادل اأن تو

املعرفة. وينبذي أن حتسن املنظمة من املهارات ذات 

الصلة يف شعبة مركز االستثمار ووحدات املنظمة األخرى 

مع عمل شعبة مركز االستثمار كمصدر رئيسي لدعم تنمية 

القدرات الداخلية. وينبذي أن تعمل شعبة مركز االستثمار 

مع املمثلا الققريا على وجه اخلصوص فضال عن 

ات  امليدانية اآلخرين )أي مولفو مركز مولفي املك

االستثمار املنتدبا( لتهيئة الفهم والقدرة لديهم على 

 ستثمار.تنمية القدرات يف جمال اال

 

 

 

 

 

 

تقرتح املنظمة إنشاء "برنامج  4-2-1

مظلة" لتلبية احتياجاتها لتعبئة املوارد 

ذات الصلة بدعم االستثمار. وسيكون 

موضوع تنمية القدرات لالستثمار موضوعا 

 بارزا سيتم ربط "برنامج املظلة" به. 

4 
 

 –جيري تناول هذا اإلجراء كجزء من التوصية اخلامسة  4-2-1

اإلجراء الثاني: "تعبئة وختصيص املوارد الالزمة لدعم توسع مركز 

 االستثمار، وال سيما من خالل حساب أمانة متعدد املصادر". 

 لتنمية موارد ختصيص 4-2

نقاق  ضمن لالستثمار القدرات

زمين كاف لتنمية القدرات 

امللسسية يف خقط العمل اخلاصة 

 يجي. باهلدف االسرتات

لقد عزز هذا النشاط التعاون مع  4-3-1

األخرى بشكل كبري، وخاصة  الُشع 

مع املوارد البشرية. وهناك مواد قائمة 

على دراسة حالة لتعزيز كفاءات 

ومهارات قادة املكات  الالمركزية، 

متاحة اآلن من خالل "برنامج ومجاعة 

 ممثلية املنظمة". 

مت حتقيق تقدم كبري حنو تقوير وتنفيذ برنامج تدري   4-3-1 5

داخلي بشثن تنمية القدرات لدعم االستثمار. وتقوم املنظمة بتقوير 

مواد قائمة على دراسة حالة لتعزيز كفاءات ومهارات قادة املكات  

الالمركزية لتعزيز مساهمة املنظمة يف حوار السياسات الققرية 

جمال الزراعة )وقد مت إنتاج أربع  لالستثمار العام واخلاص يف

ألحداث التدري  املباشر أو عرب اإلنرتنت(. وقد مت  حالةدراسات 

 املنظمةإعداد مشروع مفهوم إلجراء تقييم الحتياجات التعلم ملولفي 

 االستثمار مكت  يوفر ذلك، إىل وباإلضافة. االستثمار بدعم املرتبقا

لتعزيز قدراتها على تنفيذ أطر الربجمة  خمتارة ققرية ملكات  الدعم

الققرية بقريقة أكثر فعالية يف إطار الربنامج العادي )على سبيل 

 (. 2014النكا يف عام  املثال الدعم لسري

 للتدري  برنامج وتنفيذ وضع 4-3

 تلبية حنو يوجه) الداخلي

 الُشع  يف النوعية االحتياجات

التقنية واملكات  الالمركزية( 

 وأدوات توجيه تكميلية. 

ستعتمد خقط التوليف ال  تعكس مزيج املهارات املقلوبة  1-1-5 3 ال يوجد تثثري لإلبالغ عنه بعد. 5-1-1

على اجتاه االسرتاتيجية اجلديدة لدعم االستثمار. وبالتالي لن يتم 

 .  2015استكمال متقلبات التوليف قبل نهاية عام 

 مبزيج للتوليف خقة وضع 5-1

 للتوسع املقلوبة املهارات من

 اخلقة تنفيذ خبقة ترتبط)

سرتاتيجية املقرتحة )التوصية الا

 األوىل(.

 مركز شعبة دور وتدعيم توسيع :اخلامسة التوصية

 الغذائي األمن لتحقيق االستثمار دعم يف االستثمار

 .الريفية والتنمية والزراعة والتغذوي

وبذية ضمان أن تظل شعبة مركز االستثمار مركزا عامليا 

األمن  لتحقيقللخربات الرفيعة يف جمال دعم االستثمار 

الذذائي والتذذوي والزراعة والتنمية الريفية بقدرات 

، يتعا واملشاريعسرتاتيجية والسياسات جماالت عمل اال

على املنظمة أن تعزز وتوسع من قدرات مركز االستثمار 

دعوة داخلية تتمحور حول  5-2-1

ضرورة تعبئة املوارد من أجل خدمات 

تشمل اخليارات املستكشفة إنشاء "برنامج مظلة" حلشد  5-2-1 4

التربعات. وسيضم هذا الربنامج حساب أمانة متعدد املاحنا 

باإلضافة إىل غريها من حسابات األمانة الثنائية. ومن املرجح أن 

 لدعم املوارد وختصيص تعبئة 5-2

 االستثمار مركز شعبة توسيع عملية

 األمانة حسابات خالل من وخاصة
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 دعم االستثمار واألساس املنققي وراءها.

 

 

تكون تلك األموال مرتبقة بثنشقة استثمارية حمددة لدعم 

 مار. اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة لدعم االستث

بية القل  املتزايد بسرعة على خدمات دعم االستثمار. لتل املصادر.  املتعددة

وينبذي ملركز االستثمار أن يوسع من أنشقته األساسية 

ذات الصلة بتصميم املشروعات ودعم تنفيذها وتنويع 

خدمات الدعم ال  يقدمها لتنمية القدرات على املستوى 

الققري لألمن الذذائي والتذذوي والزراعة والتنمية الريفية 

عم ختقيط األعمال التمهيدية وعمل السياسات. وينبذي ود

توسيع نقاق الدعم الذي تقدمه املنظمة لالستثمار من 

التقنية وزيادة التعاون  الُشع خالل تنمية القدرات يف 

على مجيع املستويات واملواقع يف املنظمة. وينبذي توفري 

املوارد املقلوبة من خالل إنشاء حساب أمانة متعدد 

مليون دوالر أمريكي على  75إىل  50املصادر يف حدود 

 سنوات.  10امتداد 

وينبذي أن يعتمد تقبيق الالمركزية يف شعبة مركز 

تعيينات ميدانية خمتارة وتستند إىل  االستثمار على أساس

 لكفاءة.ا

تتناول جمموعة العمل األوىل هذا اإلجراء وهي مسلولة عن  1-3-5 4 3-2-1راجع  5-3-1

تقوير اسرتاتيجية املنظمة لدعم االستثمار. ومن املقرر أن يكون 

العمل يف جمال السياسات جزءا ال يتجزأ من االسرتاتيجية )للمزيد 

 نظر اإلجراءات املتخذة يف إطار التوصية األوىل(امن التفاصيل 

 

 

 التمهيدية لاألعما يف التوسع 5-3

 تشاور يف لالستثمار والسياساتية

 السياسات فريق مع وثيقا وتعاون

ذات  الُشع  من وغريه املنظمة يف

  صلة.ال

 

 


