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 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 

 مكتب التقييم
 

 http://www.fao.org/evaluationهذا التقرير متاح بالشكل اإللكرتوين على العنوان:
 

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بالوضع القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف 

إىل شركات حمددة أو منتجات بعض  ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها. وال تعرب اإلشارة
املصنعني، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو 

متثل وجهات النظر الواردة يف هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية تفضيلها على مثيالهتا مما مل يرد ذكره. 
 كس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساهتا.للمؤلف )املؤلفني(، وال تع

 
© FAO 2017 

 
تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها. وما مل 

ف يذكر خالف ذلك، ميكن نسخ هذه املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات اخلاصة واألحباث واألهدا
التعليمية، أو االستخدام يف منتجات أو خدمات غري جتارية، على أن يشار إىل أن املنظمة هي املصدر، 
واحرتام حقوق النشر، وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي 

 .شكل من األشكال
 

والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق  ينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة
  االستخدامات التجارية األخرى إىل أحد العنوانني التاليني:

www.fao.org/contact-us/licence-request 
 copyright@fao.org أو 
 
 ملزيد من املعلومات عن هذا التقرير، يرجى االتصال على العنوان التايل: 
 

 Director, OED 

Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 
Rome, Italy 

  evaluation@fao.orgالربيد اإللكرتوين:
  

  

mailto:evaluation@fao.org
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 شكر وتقدير
 

مجيع الذين سامهوا يف هذا العمل. وقد تشّكل فريق التقييم الذي ترأسه  إىليوّد مكتب التقييم أن يتقّدم بالشكر 
Carlos Tarazona كبري موظفي التقييم، من ،SV Divvaakar اهلند(، و(Julia Compton  ،)اململكة املتحدة(

 Asyl Undeland)الربازيل(، و Fabio Veras)بريو(، و Norma Correa)أوروغواي(، و Alvaro Ramosو
 James Gasan)مصر(، ود حميي الدين حمم)هولندا(، و Jacques de Graaf )قرغيزستان/الواليات املتحدة األمريكية(، و

 Ahmedou Ould Abdallahi)نيجرييا(. وحظي الفريق بدعم مقتدر من موظفي التقييم  Bola Akanji )رواندا(، و
. كذلك، وفّرت جلنة من اخلرباء مشورة وتوجيهات Nadine Monnichon، واملساعدة اإلدارية Veridiana Mansourو

ريقيا )املمثلة اإلقليمية ألف Leila Pakkalaضّمت هذه اللجنة يقات مفيدة على هذا التقرير. مستقلة للتقييم، وأبدت تعل
 Bradford)باحثة مزاملة، معهد دراسات التنمية(، وRachel Sabates-Wheeler (، واليونيسيفالشرقية واجلنوبية، 

Barham ماديسون( و -)أستاذ، قسم علم االقتصاد التطبيقي والزراعي يف جامعة وسكونسونGustavo Gordillo de 

Anda .)إستشاري مستقل، املكسيك( 
 

قائد فريق ، Benjamin Davis هفي ن، مب3ُاجري هذا التقييم بدعم قّيم من الفريق األساسي للربنامج االسرتاتيجي 
كبري املستشارين ، David Conteو ؛3قائد فريق الربنامج االسرتاتيجي  نائب، Maya Takagiو؛ 3الربنامج االسرتاتيجي 

والتمكني(؛  وارد)احلصول على امل 1كبري املستشارين يف الربنامج واملسؤول عن الناتج ، Philippe Ankerواالسرتاتيجيني؛ 
-Natalia Winder )العمل الالئق يف الريف(؛ و 2كبري املستشارين يف الربنامج واملسؤول عن الناتج ، Peter Wobst و

Rossi ، احلماية االجتماعية(؛ و 3كبري املستشارين يف الربنامج واملسؤول عن الناتج( Daniela Kalikoski ، مستشارة
السابق للربنامج الفريق قائد ، Rob Vos لربنامج. نعرب عن امتناننا أيضًا لكّل منمستشارة ا، Ana de la O لربنامج؛ وا

،  3السابق للناتج  الفريق قائد ، Vito Cistulli و ؛1السابق للناتج الفريق قائد ، Salomon Salcedo ، و3االسرتاتيجي 
وزمالئهم. فقد وفّروا الدعم هلذا التقييم بكل صرب وبصورة  3قادة فرق التنفيذ ضمن الربنامج االسرتاتيجي كما ولكّل من 

 مستمرة، وكّرسوا له قدراً كبرياً من وقتهم ومعارفهم عن التقييم.
 

التنفيذ وجهات االتصال ممّن سامهوا يف هذا التقييم:  يومدير  يةني اإلقليميني للربامج االسرتاتيجاملنسق نشكر أيضاً 
Beth Crawford، وTacko Ndiaye، وMohamed AgBendech، وCisse Al Hassan و )أفريقيا(؛Xiangjun Yao  

 )أوروبا وآسيا الوسطى(؛ Katalin Ludvigو ،Morten Hartvigsenو ،Raimund Jehleو )آسيا(؛ Clara Parkو
 يكا الالتينية والبحر الكارييب(؛ر أم) Katalina Moyanoو ،Luiz Carlos Beduschiو ،Adoniram Sanches Peraciو
ضافًة إىل موظفني من )الشرق األدىن ومشال أفريقيا(؛ إ Malika Martiniو ،Alfredo Impigliaو ،Pasquale Stedutoو

آلسيا،  ألفريقيا، واملكتب اإلقليمي مكتبًا ميدانيًا للمنظمة اتصل هبم أعضاء الفريق، مثل املكتب اإلقليمي 30أكثر من 
واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، واملكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا، واملكتب اإلقليمي 

وروبا وآسيا الوسطى، واملكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى، واملكتب ، واملكتب اإلقليمي ألئآلسيا واحمليط اهلاد
اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا واملكاتب القطرية يف املكسيك، والسلفادور، وكولومبيا، وباراغواي، وألبانيا، وأرمينيا، 
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دونيسيا، والصني، ولبنان، وتونس، ، واهلند، وإنوفييت نامكمبوديا، و وجورجيا، وطاجيكستان، وقريغيزستان، وميامنار، 
 سنغال، ونيجرييا، وزامبيا، وكينيا، ومالوي وليسوتو. الوالسودان، وغانا، و 

 
نوّد أن نعرب عن امتناننا الصادق ملمثلي احلكومة، واألوساط األكادميية، والشركاء يف املوارد، ووكاالت أخرياً، 

أجابوا على االستبيانات اليت أجريناها خالل هذا في املنظمة الذين التنمية، ومنظمات املزارعني، والقطاع اخلاص وموظ
 التقييم.
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 مقدمة -أوالا 
 
احلّد يشري التقرير إىل النتائج واالستنتاجات الرئيسية اليت خلص إليه تقييم ملسامهة منظمة األغذية والزراعة يف  -1

أحد  3. وميثل اهلدف االسرتاتيجي 3( من خالل الربنامج االسرتاتيجي 3الفقر يف الريف )اهلدف االسرتاتيجي من 
 زء(، كج2013ظمة يف دورته الثامنة والثالثني )يونيو/حزيران اليت صادق عليها مؤمتر املن اخلمسة األهداف االسرتاتيجية

 . 2019-2010للفرتة  اإلطار االسرتاتيجي املنّقح من
 

 الغرض والنطاق 1-أوالا 
 

الفقر يف الريف  احلّد منالرئيسي من هذا التقييم هو النظر يف التقدم احملرز على صعيد تنفيذ برنامج  الغرضإن  -2
 ، وخباصة من أجل:3الذي يتناوله اهلدف االسرتاتيجي 

 
  وآليات التنفيذ؛ 3تقييم سالمة وفعالية منطق تدخل الربنامج االسرتاتيجي 

  ؛3النظر يف القيمة املضافة لنهج الربنامج االسرتاتيجي 

  3حتديد الثغرات، والتحديات والفرص املتاحة لتنفيذ الربنامج االسرتاتيجي و. 
 

للمنظمة، الذي ُوضع لتوجيه عملية  3الربنامج االسرتاتيجي يشمل التقييم العمل اجلاري يف إطار النطاق:  -3
ثالثة مسارات عمل رئيسية   3. ويتبع الربنامج االسرتاتيجي 2016-2014خالل الفرتة  3تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي 

 تنظيمية رئيسية: ة نواتجترمي إىل حتقيق  ثالث
 
 لى املوارد واخلدمات؛ني فقراء الريف من خالل حتسني احلصول ع: متك1-3 الناتج التنظيمي 
 حتسني فرص الوصول إىل العمالة الالئقة الزراعية وغري الزراعية؛ 2-3 اتج التنظيميالن : 
  تعزيز نظم احلماية االجتماعية للحد من الفقر يف الريف3-3 اتج التنظيميالنو :. 

 
التقييم على البحث يف التقدم احملرز على  يرّكز(، 1التقييم )امللحق  قابليةوباالستناد إىل استنتاجات تقدير  -4

الصعيد القطري. وبذلك، سعى التقييم إىل حتليل املالءمة االسرتاتيجية، وتصميم الربامج، واالتصاالت، والشراكات، 
  املساواة بني اجلنسني عند أُعيد النظر يف مسألة. وضمن هذا اإلطار، 3فعالية واستدامة توقعات الربنامج االسرتاتيجي و 

إدراج أسئلة فرعية خمصصة هلذا املوضوع يف مصفوفة التقييم ويف قائمة التحقق اخلاصة باملقابالت.  وصواًل إىلكل خطوة 
كذلك، يهتم التقييم   يف املساواة بني اجلنسني. 3إدراج ذلك يف حتليل منفصل ملسامهات الربنامج االسرتاتيجي ومّت 

 1ر الربامج القطرية( اليت أُنشئت لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي.بآليات التنفيذ )املبادرات اإلقليمية، أط

 
 

                                                           
 أو، bb021e.pdf-http://www.fao.org/3/a (2014-2015) :اخلطوووووووووط التوجيهيووووووووة لتنفيووووووووذ اإلطووووووووار االسوووووووورتاتيجي اجلديوووووووود. متاحووووووووة علووووووووى املوقووووووووع 1

http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/OSP/GuideImplementSF.pdf (2017-2016  )املشروع. 

http://www.fao.org/3/a-bb021e.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/OSP/GuideImplementSF.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/OSP/GuideImplementSF.pdf
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ضعت منذ فرتة قصرية، مل يهدف التقييم إىل أن الربامج االسرتاتيجية وُ  . ونظراً 1 اإلطاريف  أسئ ة التقييمترد  -5
 التقييم.( املزيد من التفاصيل بشأن هنج 2إىل النظر يف آثارها. وتوفر اختصاصات التقييم )امللحق 

 
 التقييم سئ ةأ  -1 اإلطار

 
 : هل أن هنج املنظمة مالئم؟المالءمة االستراتيجية (1)
 : هل أن تدخالت املنظمة وآليات التنفيذ اليت تضعها مالئمة؟تصميم البرامج (2)
، ولدى النظراء القطريني والشركاء امليدانيةومكاتبها  زام به يف املقر الرئيسي للمنظمةلتإل: هل من فهم مشرتك ملنطق تدخل املنظمة وااالتصاال  (3)

 يف التنمية؟
 : هل أن املنظمة ختتار وتعزز الشراكات اليت من شأهنا حتقيق النتائج املتوخاة؟الشراكا  (4)
ز تعبئة أطر السياسات وتعزّ ن ايت، وحتسّ إشارات عن نتائج تتخذ شكل تغيري مؤسس 3: هل حيمل الربنامج االسرتاتيجي الفعالية واالستدامة (5)

 املوارد؟
 
أجرى التقييم تقديرات منفصلة للدعم الذي توفره املنظمة للحصول على املوارد والتمكني، والعمل الالئق يف  -6

 3يز للعمل املواضيعي يف الربنامج االسرتاتيجي حتديد بشكل أفضل الدور املتمالريف واحلماية االجتماعية من أجل 
 4)احلصول على املوارد والتمكني(، و 3دلة لتقرير التقييم وهي متاحة يف املالحق وتوفّر عمليات التقييم هذه األاقه. ونط

مسامهات لتحليل  6ّصص امللحق وبناًء على طلب جلنة الربنامج، خُ )احلماية االجتماعية(.  5)العمل الالئق يف الريف( و
  2ضمن إطار سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني. ني اجلنسنيملساواة بيف مسألة ا 3الربنامج االسرتاتيجي 

 
 المنهجية 2-أوالا 

 

. خربة جغرافية ومواضيعية ذويمستشارين خارجيني  من بدعممكتب التقييم يف املنظمة، و  بقيادة التقييم ُأجري -7
واستفاد التقييم أيضًا من املشورة اليت قّدمتها جلنة خارجية من اخلرباء، كما ومن أفكار وتعليقات أبداها الفريق األساسي 

 املزيد من املعلومات عن عملية التقييم.  1طوال عملية التقييم. ويتضمن املرفق 
 
ذات الصلة شملت مصادر البيانات وثائق فواستخدم التقييم جمموعة من الطرق واألدوات جلمع املعلومات.  -8
ع وآداب صادرة عن الفاو ومنظمات شريكة، إخل. كذلك، مت مج 3الربامج واملشاريع، وأدلّة من تقييمات سابقة/جارية،ب

ت ُأجريت مع موظفي املنظمة وأصحاب الشأن املشاركني يف عمل املنظمة الرامي إىل البيانات األولية من خالل مقابال
 4من وطأة الفقر يف الريف يف جمموعة خمتارة من البلدان.التخفيف 

 
استعرض على التوايل. فقد  3و 2يف املرفقني  جرى االتصال هبم نيذترد قائمة املراجع املستخدمة واألشخاص ال -9

ن من و يف الربامج، مبا يف ذلك موظف شأنصاحب  500وثيقة، وأجرى مقابالت مع أكثر من  200الفريق أكثر من 

                                                           
 .http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني. متاحة على املوقعسة ياس  2 
 وميامنار، والنيجر وتنزانيا.تضّمنت عمليات تقييم للربامج القطرية يف بنغالديش، ومصر، وقريغيزستان،   3 
واليت قدمت تقارير بشأهنا يف فرتة السنتني  3لدراسة باالستناد إىل عدد تدخالهتا ذات الصلة بالربنامج االسرتاتيجي امّت اختيار البلدان للمشاركة يف  4 

 ، وإىل مشاركتها يف املبادرات اإلقليمية.2016وعام  2014-2015

http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf
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بعض الشركاء  كان من بنيكذلك،    5منها. 16م الفريق بزيارة قا بلداً  25ة وشركاء يف التنمية يف املنظمة، واحلكوم
ة من روما مقرًا هلا )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ذن يف وكاالت مّتخجريت مقابالت معهم موظفو أالذين  الرئيسيني

، وهيئة األمم املتحدة للمرأة اليونيسيفة )منظمة العمل الدولية، و لألمم املتحدوبرنامج األغذية العاملي(، ووكاالت شقيقة 
املنظمات الدويل(، إضافًة إىل جمموعة من ممثلي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي(، ومؤسسات التمويل الدولية )البنك 

 املنتجني واجلهات املاحنة.اإلقليمية، واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، ومنظمات 
 

الرئيسية احملّددة لتقييم التقّدم احملرز ويف كل من البلدان الستة عشر اليت مّتت زيارهتا، استعرض الفريق املؤشرات  -10
. وتعكس املعايري املختارة املراحل الرئيسية يف تنفيذ الربنامج، وال سيما: 3على صعيد مواضيع الربنامج االسرتاتيجي 

يف الربامج القطرية؛  3أولويات الربنامج االسرتاتيجي  ( حتديد2)؛ 3االلتزام الوطين مبواضيع الربنامج االسرتاتيجي  (1)
( قدرات املكتب القطري يف مواضيع الربنامج 4؛ )3األساس التحليلي لتدخالت الربنامج االسرتاتيجي  (3)

 4يرد يف املرفق و ( األدلة على املسامهات. 7عزيز الشراكة؛ و)( ت6( مستوى وعي احلكومة والشركاء؛ )5؛ )3 االسرتاتيجي
 وصف كامل للعناوين املستخدمة.

 
 منذاليت مّتت املوافقة عليها  3كذلك، استعرض الفريق وثائق من عّينة عشوائية من مشاريع اهلدف االسرتاتيجي  -11

( استهداف 2( حتليل الفقر؛ )1املتصلة مبا يلي: )( لتقييم مسائل التصميم يف اجملموع وثيقة 61) 20156يونيو/حزيران 
( النوع االجتماعي. وقام أيضاً بتحليل البيانات املتأتية عن املسامهات القطرية يف نتائج 4( تعزيز الشراكات؛ و)3الفقر؛ )

يف الفرتة  7اجلنسني لك البيانات عن املساواة بنيذصاًل، مبا يف أ، واليت كانت املنظمة قد مجعتها 3الربنامج االسرتاتيجي 
2014-2016. 

 
 الحدود و مان الجودة 3-أوالا 

 

، إمنا مل يتمكن من النظر بالعمق يف 3بذل هذا التقييم جهداً ليشمل التدخالت الرئيسية للربنامج االسرتاتيجي  -12
حتليل ، مل يكن باإلمكان ما زال يف مراحله األوىل تنفيذ تدخالت عديدةأن ة. ونظراً إىل املشاريع املسامِه و  األنشطة مجيع

. وعوضاً عن ذلك، رّكز التقييم على األدلة املنبثقة عن نتائج مرحلية اختذت شكل تغيريات مؤسسية تأثري هذه التدخالت
رًا إىل أنه نظ 3للربنامج االسرتاتيجي  كامل النطاق  وسياسية على الصعيد القطري. كما تعّذر تقييم األثر اجلماعي لنهج

 . 3جياد برامج ضّمت مجيع عناصر الربنامج االسرتاتيجي بلية التقييم، مل يكن من املمكن إيف مرحلة قياس قا
 

                                                           

ا، ــا، كينيـــك، زامبيـا، المكسيـان، تونس، السودان، الس فادور، باراغواي، كولومبيـا، قيرغيزستان، طاجيكستان، لبنـجورجيا، وووو، أرمينيألبانيا  5 
أعضاء ت نام، نيبال. البلدان الوارد امسها باخلط العريض تلّقت زيارة ي، ميامنار، كمبوديا، إندونيسيا، الصني، اهلند، فيسنغال، غاناال، ليسوتو، مالوي
 الفريق.

 i4413e.pdf-http://www.fao.org/3/a (. متاحة على2015سياسات احلماية البيئية واالجتماعية للمنظمة )يونيو/حزيران   6 

 للمساواة بني اجلنسني يف جمال الزراعة والتنمية الريفية". متاح على املوقعحتقيق أهدافنا: برنامج املنظمة ورد بعض هذه البيانات يف املطبوعة بعنوان "  7 

i6618e.pdf-ttp://www.fao.org/3/ah. 

http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6618e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6618e.pdf
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وموظفي منظمة  3الربنامج االسرتاتيجي وقد استفاد تقرير التقييم )النهائي( من اقرتاحات وتعليقات مدراء  -13
وخضع أيضًا لرقابة داخلية على اجلودة للتأكد من استجابته للقواعد واملعايري ، وجلنة خرباء خارجية. األغذية والزراعة

 . منظمة األغذية والزراعةاملعتمدة من قبل فريق التقييم يف األمم املتحدة/
 

 3وصف البرنامج االستراتيجي   -ثانياا 
 

"، ومن خالل األغذية والزراعةمنظمة تشكل مكافحة الفقر يف الريف والالمساواة أحد "أكرب التحديات أمام  -14
وترمي اخلطة املتوسطة األجل اليت أطلقها املدير العام للفرتة  8العامل بأسره. التزام اختذه إهنا أيضاً أهداف التنمية املستدامة، 

إىل "مكافحة الفقر يف الريف من خالل تعزيز هنج متكامل للتنمية الريفية، يسعى إىل حتسني سبل  2014-20179
 املعيشة الريفية من خالل تدخالت هتدف إىل تنشيط وتنويع االقتصاد الريفي بشكل عام". 

 
وترقى هذه املشاركة  لطاملا شاركت املنظمة يف التنمية الريفية من خالل عدسة احلصول على املوارد والتمكني. -15

حني دعت منظمة األغذية والزراعة إىل عقد اجتماع خاص بشأن املشاكل الغذائية الطارئة أعّد  1946إىل بداية عام 
ر، واليت ليست وليدة اليوم. كما ية والفقذجمموعة من املقرتحات ملعاجلة القضايا املتصلة بانعدام األمن الغذائي، وسوء التغ

إمنا استتبعته أيضاً زيادة إمجالية يف االستثمارات  ؛اجلوع يف العامل مل يستوجب توفري األغذية للسكان فحسبن احلّد من أ
يف الزراعة ويف دراية املزارعني وحصوهلم على التكنولوجيا. وقد احتاج املزارعون يف مجيع أحناء العامل إىل املساعدة الفنية، 

تمثل أحد التطورات األهم اليت حصلت يف عمل يأيضًا  وهلذا السببويل. والدعم واملشورة لتحسني إنتاجهم احملص
وشّكل االحتفال بالسنة  .10املنظمة يف زيادة التشديد على مساعدة املزارعني من خالل توفري املساعدة والدعم هلم

 معلماً بارزاً يف هذه العملية. 11 2014الدولية للزراعة األسرية عام 
 

حتّققت عدة جناحات يف التطرق إىل الفقر وال سيما يف آسيا وأمريكا الالتينية. غري أن  ويف العقد املاضي، -16
بني  - ، ما زالت الالمساواة قائمة. وحىت يف البلدان اليت شهدت اخنفاضًا للفقرلعديد من البلدان النامية ما زال متأخراً ا

وتعيق هذه الالمساواة إحراز التقدم يف  ، وبني الرجال والنساء.املناطق الريفية واحلضرية، وبني األقاليم، واجملموعات اإلثنية
، نّقحت املنظمة اإلطار االسرتاتيجي القرتاح هنج جديد من 2013ويف عام  12احلّد من الفقر وحتسني األمن الغذائي.

د يشكل آلية أجل معاجلة الفقر يف الريف. وهي تعرتف بأن "مساعدة صغار املزارعني على حتسني إنتاجية مزارعهم ق
هامة، إمنا يف معظم السياقات، هذا ال يكفي إلخراج مجيع الفقراء الريفيني من الفقر". ويف إطار هذه الرؤية اجلديدة، 

لتنفيذ هنج متعدد القطاعات للحّد من الفقر يف الريف، وهو  (3تيجي ا)الربنامج االسرت  وضعت املنظمة برناجماً اسرتاتيجياً 
ايل من هنج يعري اهتمامًا بالغًا لعالقته بقضايا هامة مثل التغذية وتغري املناخ. وهذا توّجه جديد تسلكه املنظمة، وبالت

  األخرى.  هاعملاملبكر مقارنته مبجاالت 

                                                           
 i5142e.pdf-http://www.fao.org/3/a أكرب حتديات الفاو". متاح على. "(2015-1945) سنة على إنشاء منظمة األغذية والزراعة 70  8 
 املوقوووع . متاحوووة علوووى2017-2016)منّقحوووة(، وبرنوووامج العموول وامليزانيوووة للفووورتة  2017-2014اخلطووة املتوسوووطة األجووول الووويت أطلقهوووا املوودير العوووام للفووورتة   9 

mm710e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

 : . متاح على1955-1945العقد األول  -"األحداث الرئيسية (.2015-1945)سنة على إنشاء منظمة األغذية والزراعة  70  10 
 i5142e.pdf-o.org/3/ahttp://www.fa 
 11  /2014/en-farming-http://www.fao.org/family 

 .i3872e.pdf-http://www.fao.org/3/a للمنظمة: احلّد من الفقر يف الريف. متاح على املوقع 3اهلدف االسرتاتيجي   12 

http://www.fao.org/3/a-i5142e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm710e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm710e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5142e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3872e.pdf
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 المجاال  الموا يعية والموارد  1-ثانياا 
 

 -التنظيمية"( ثالثة جماالت مواضيعية )"النواتج حول 3، مّت تنظيم الربنامج االسرتاتيجي 2017-2014يف الفرتة  -17
 اتج( واحلماية االجتماعية )الن2-3 اتج(، والعمل الالئق يف الريف )الن1-3 اتجمبادرة احلصول على املوارد والتمكني )الن

إلجنازات )"املخرجات"( تقع على املنظمة مسؤولية حتققيها. وُيسند إىل كّل ا " جمموعة منواتج(. ولكّل من هذه "الن3-3
من هذه "املخرجات" عدد حمّدد مسبقُا من البلدان املستهدفة ومؤشر عملية لرصد التقدم احملرز على صعيد تنفيذها. 

. ويف ما يلي قائمة 2017-2014جمموعة كاملة من النواتج، واملخرجات واملؤشرات والغايات للفرتة  5ويتضمن املرفق 
. كما يرد وصف كامل يف عمليات التقييم 3املتصلة بالربنامج االسرتاتيجي  واألدوات قيد التنفيذ غري تفصيلية للمبادرات

 املواضيعية.
 

 العمل مجال حسب 3 االستراتيجي البرنامج في المختارة األدوا  -1 الجدول
 

 مختارة أدوا مبادرا  و  مجال العمل
 ودمييرتا، إخل.دعم منظمات املنتجني واجملموعات الضعيفة من خالل مرفق الغابات واملزارع،    املؤسسات الريفية تعزيز

 .إقامة شراكات اسرتاتيجية مع منظمات اجملتمع املدين، ومنظمات املنتجني والتعاونيات 
  اعتمووووواد منهجيوووووات لتعزيوووووز املشووووواركة الفعالوووووة والشووووواملة ملنظموووووات اجملتموووووع املووووودين ومنظموووووات املنتجوووووني

 والتعاونيات يف  املساحات املخصصة للحوار السياسايت والتنفيذ ودعم التعزيز املؤسسي.
 إنشاء آليات لتعزيز التعاون والتبادالت بني منظمات املزارعني 
 دعم السكان القبليني واألصليني. 

احلصووووووووووووول علووووووووووووى اخلوووووووووووودمات )التمويوووووووووووول 
 واإلرشاد(

 للتنمية الريفيةمويل توفري التمويل الش 
  تقدمي خدمات إرشادية ريفية، مبا يف ذلك املدارس احلقلية للمزارعني وخدمات الصحة احليوانية القائمة

 اجملتمعات احمللية على
اجليوودة يف حيووازة األراضووي باالسووتناد إىل اخلطوووط التوجيهيووة الطوعيووة بشووأن احلوكمووة املسووؤولة  احلوكمووة  احلصول على املوارد الطبيعية

 حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
 الرتويج للغابات القائمة على اجملتمع احمللي 

 تاحلصووووووول علوووووووى املعرفوووووووة، والتكنولوجيوووووووا
 والوصول إىل األسواق

  تووووفري التكنولوجيووووات املالئموووة إلنتوووواج البووووذور، والوووري وإدارة امليوووواه، واحلفووووا  علوووى األغذيووووة، والغابووووات
 الصغرية النطاق، ومصايد األمساك ومؤسسات إنتاج األلبان.

 يكولوجيةالزراعة اإل 
 نظم االبتكار الزراعي 

 ة للرجوووال والنسووواء ومشوليوووةسياسوووات عادلووو
 لتحقيق التنمية الريفية

 االقتصادي للمرأة يف الريف التمكني 
 املساواة بني الرجال والنساء يف تقييم السياسات الزراعية وتعميم اخلطوط التوجيهية 

دعوووووووم السياسوووووووات القائموووووووة علوووووووى األدلوووووووة 
وتنمية القودرات يف جموال العمول الالئوق يف 

 الريف

 دعم السياسات وتنمية القدرات لوضع سياسة للعمل الالئق يف الريف 
 اب الريففرص عمل لشب 

يف املنووووواطق تنفيوووووذ معوووووايري العمووووول الدوليوووووة 
 الريفية

 املناطق الريفية ومعايري العمل الدولية 
  عمل األطفال يف الزراعةمنع 
  اخلطووط التوجيهيوة الطوعيووة لضومان اسوتدامة مصووايد األمسواك الصوغرية احلجووم يف سوياق األمون الغووذائي

 والقضاء على الفقر
الالئوووق يف بيانوووات ومعوووارف بشوووأن العمووول 

 الريف
 شبكة املعلومات عن العمل يف الريف 
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 مختارة أدوا مبادرا  و  مجال العمل
توسوويع نطوواق احلمايووة االجتماعيووة لتشوومل 

 الفقراء يف الريف
 تعزيز احلجة االقتصادية لتوفري احلماية االجتماعية والدعوة إىل توسيع نطاق الربنامج 
  رمسيةتوفري املعرفة بشأن حلول ابتكارية لتوسيع نطاق التغطية حبيث تشمل قطاعات غري 
  غري الرمسينياالجتماعي والتأمني لتشمل العمال الزراعيني  من توسيع قاعدة الضمانتقييم اجلدوى 

 التدخالت الزراعية عرب النظم الغذائيةتفعيل الروابط بني احلماية االجتماعية، والتغذية، و   احلماية االجتماعية املراعية للتغذية
  علوى احلمايوة  األثوارتعزيز أدوات الرصد، مبا يف ذلك املؤشرات املتصلة بالتغذيوة واملراعيوة للتغذيوة لتقيويم

 االجتماعية، والتدخالت املتعددة القطاعات
 ائي والتغذيووة تقيوويم األثوور، وتوليوود املعووارف ونشوورها بشووأن توودخالت خمتلطووة ترّكووز علووى آثووار األموون الغووذ

 والتنمية الريفية
 التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والشراكة مع جهات فاعلة اسرتاتيجية 

احلمايوووووووووة االجتماعيوووووووووة والزراعوووووووووة واملووووووووووارد 
 الطبيعية

  قيووواس األثووور الكموووي والنووووعي لتقيووويم آثوووار بووورامج احلمايوووة االجتماعيوووة )أو موووزيج مووون التووودخالت( علوووى
 القدرة على الصمود

  القدرة على الصمود وحتليل الضعفقياس 
  دعوووم البلووودان يف تفعيووول الوووروابط واالتسووواق بوووني بووورامج احلمايوووة االجتماعيوووة، والتنميوووة الريفيوووة والوووربامج

الزراعيووووة )السياسووووات والعموووول علووووى وضووووع الووووربامج واألدلّووووة(، ومووووا يرافقهووووا موووون ختصيصووووات يف امليزانيووووة 
 الوطنية.

علوووووى احلمايوووووة االجتماعيوووووة وبنووووواء القووووودرة 
 الصمود

  ،وضووووع توجيهووووات عامليووووة بشووووأن دور احلمايووووة االجتماعيووووة يف تعزيووووز سووووبل العوووويش يف السووووياقات اهلشووووة
 .والسياقات اليت تستوجب مساعدات إنسانية وتعاين أزمات ممتدة

  النقدتصميم برامج دعم احلكومات الوطنية يف CASH+  لتسريع النتائج يف جمال احلّد من الفقر وتعزيز
 ى الصمودالقدرة عل

  دعم عملية تنمية القدرات لتصميم برامج احلماية االجتماعية املستجيبة للصودمات وتنفيوذها ورصودها
 وتقييمها بشكل صارم.

 
 3 املصدر: من إعداد فريق التقييم، باالستناد إىل بيانات وفّرها الربنامج االسرتاتيجي

 
مليون دوالر أمريكي  160هو الربنامج األصغر حجمًا يف املنظمة. وتبلغ ميزانيته حوايل  3الربنامج االسرتاتيجي  -18

ي الفرتة ووي(. وفووووار دوالر أمريكووووملي 2.5ة )ووة املنظمووة من إمجايل ميزانيوويف املائ 6.4ة ووادل نسبووووولكل فرتة سنتني، ما يع
يف املائة(، تبعها العمل الالئق يف  80والتمكني باحلصة األكرب )، حظيت مبادرة احلصول على املوارد 2016-2017

 3لقي عمل الربنامج االسرتاتيجي . ومن حيث املوارد البشرية، 13يف املائة( 8يف املائة( واحلماية االجتماعية ) 12الريف )
ة السياسات االجتماعية يف جمايل العمل الالئق يف الريف واحلماية االجتماعية دعمًا كبريًا من املوظفني يف شعب

عب فنية أخرى ويف املكاتب امليدانية. وتتوزع القوة العاملة يف واملؤسسات الريفية، واستفاد من مسامهات املوظفني يف شُ 
وباستثناء وظيفيتني يف املكاتب اإلقليمية )إحدامها يف آسيا  14مبادرة احلصول على املوارد والتمكني على نطاق املنظمة.

، ال يتوفر لدى املنظمة 3واألخرى يف أفريقيا(، واملوظفني العاملني يف املبادرات اإلقليمية املتصلة بالربنامج االسرتاتيجي 
، ن يف املواضيع اجلديدة. بالتايلألجل يف املكاتب امليدانية ممّولون من الربنامج العادي، ومتخصصو موظفون بعقود طويلة ا

سعت املنظمة إىل سّد هذه الفجوة بإرسال موظفني فنيني بعقود قصرية األجل إىل املكاتب امليدانية )أرسلت مثالً 

                                                           
 .mm710a.pdf-http://www.fao.org/3/a (. متاحة على املوقع1)امللحق  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة   13 
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، أو إستشاريني يف جمال العمل الالئق يف إستشاريني يف جمال احلماية االجتماعية إىل زامبيا، وقريغيزستان، ومايل وليسوتو
 ساس كل حالة على حدة.وأوغندا( على أ السنغالغواتيماال، و إىل الريف 

 
 آليا  التنفيذ 2-ثانياا 

 
 ،، تألّفت من برامج قطرية15أنشأ اإلطار االسرتاتيجي املنّقح" آليات عمل متعددة التخصصات لتعزيز اإلجناز" -19

 شّكلومبادرات إقليمية ومنتجات معرفية عاملية، وقد ُوضعت هذه األخرية يف إطار األنشطة الفنية املؤسسية. كذلك، 
فيذ هذه، بتوجيه شراف على تنفيذ املخرجات والنواتج من خالل آليات التنة الربامج االسرتاتيجية مهمتها اإلفرقًا إلدار 

 نسقنياملراء تنفيذ املبادرات اإلقليمية وجهات االتصال، وبالتنسيق بني االسرتاتيجي، ومد الربنامجفريق من قائد 
 االسرتاتيجية، لضمان فعالية التنفيذ املشرتك يف السياق املناسب على املستوى اإلقليمي.لربامج اإلقليميني ل

 
ويف إطار الرتتيبات اجلديدة، أصبحت أطر الربامج القطرية "نقطة بداية لتحديد أولوية املساعدة الفنية يف البالد"  -20

وأولوية إقليمية رئيسية متصلة به". رئيسيًا يف اهلدف االسرتاتيجي الرئيس يف حني أن املبادرات اإلقليمية "تتناول موضوعًا 
العاملية فهي "وثائق معلومات، وخطوط توجيهية، وأدوات منهجية، ومطبوعات وأّما املنتجات واخلدمات املعرفية 

 16ومنتجات معرفية أخرى، من املتوقع أن تؤدي يف النهاية إىل أثر على املستوى القطري".
 

 البرامج القطرية  1-2-ثانياا 
 

منظمة ) 2015-2014بلدًا يف الفرتة  60يف  3أجرت املنظمة العمل امليداين املتصل بالربنامج االسرتاتيجي  -21
"بلدًا موضع الرتكيز" مّت حتديدها لتلقي الدعم املستهدف. وحبلول  45أ( مبا يف ذلك أنشطة يف 2016، األغذية والزراعة

يف جمال احلصول على  3عمل متصل بالربنامج االسرتاتيجي  عدد البلدان اليت رفعت تقارير عن ، بلغ2016هناية عام 
 بلداً على التوايل. 35و 44، و57املوارد والتمكني، والعمل الالئق يف الريف وأنشطة متصلة باحلماية االجتماعية 

 
، سامهت املنظمة يف تعزيز منظمات املنتجني ومشاركتها يف احلوار السياسايت، 2015-2014ويف فرتة السنتني  -22

على اخلدمات واملدخالت والتكنولوجيات. وقد وفّرت املنظمة الدعم من خالل دعم ويف ضمان حصول األسر الفقرية 
السياسات، وصياغة وتنفيذ مناذج لعمل الشباب ومشاركة الشباب يف الزراعة، كما ويف توسيع نطاق تطبيق معايري العمل 

عّززت املنظمة الشراكات مع االجتماعية،  يف جمال احلمايةالدولية إىل املناطق الريفية، وخباصة الوقاية من عمل األطفال. و 
على املستويني الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك من خالل تقدمي  يف اجملال السياسايتجهات فاعلة رئيسية، ووفّرت املشورة 

بني احلماية االجتماعية والزراعة. كذلك، شكل  األدلّة على اآلثار املنتجة للحماية االجتماعية، وتعزيز الروابط السياساتية
، مع وجود جمموعة واسعة 2015-2014تعميم دور املساواة بني اجلنسني للحد من الفقر حمور تركيز أساسي خالل الفرتة 

عة، من األنشطة اليت تتناول احلواجز القائمة على أساس النوع االجتماعي بغية اخلروج من دوامة الفقر الريفي يف الزرا

                                                           
 .2017-2016)مراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل اليت أطلقها املدير العام للفرتة   15 
 .(2016)مايو/أيار  2017-2016(؛ املنتجات واخلدمات الرئيسية للفرتة 2014اخلطوط التوجيهية لتنفيذ املبادرات اإلقليمية )يوليو/متوز   16 
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وعن طريق توفري فرص العمل واحلماية االجتماعية. كذلك، ازدادت أمهية العمل على رصد سبل العيش الريفية املتعددة 
 17األبعاد من خالل إحصاءات أفضل.

 
 المبادرا  اإلق يمية   2-2-ثانياا 

 
. وقد جرى تنفيذها يف 3، ارتبطت ثالث مبادرات إقليمية بالربنامج االسرتاتيجي 2016-2014يف الفرتة  -23
مل ، ومشال أفريقيا والشرق األدىن. إمنا بلدًا موضع تركيز يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وأوروبا وآسيا الوسطى 29

. ويرد أدناه وصف للمبادرات اهلادئيف أفريقيا وآسيا احمليط  3تقم أي مبادرات إقليمية مرتبطة بالربنامج االسرتاتيجي 
 .3ة املرتبطة بالربنامج االسرتاتيجي اإلقليمي

 
ترّكز هذه املبادرة اإلقليمية على الزراعة األسرية ونظم األغذية الشاملة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي:  -24

 تسهيل اإلدارةيف  ( القدرات الضعيفة لدى الوكاالت احلكومية1للتنمية الريفية، وقد سعت إىل معاجلة املشاكل التالية: )
تأخذ يف االعتبار أيضًا التنوّع الثقايف وحقوق اإلنسان؛ زة على األشخاص واملستدامة للموارد الطبيعية الشمولية واملركّ 

 ( ضعف حصول املزارعني األسريني على موارد3لى اخلدمات الريفية )العامة(؛ )ضعف حصول املزارعني األسريني ع (2)
( مستويات منخفضة من اإلنتاج واإلنتاجية وغياب التنافس بني 4ملكننة، إخل.(؛ )إنتاجية )املياه، واألراضي، والبذور، وا

( ضعف 6( مستوى التعّرض املرتفع للمخاطر املناخية والتهديدات البيئية بني املزارعني األسريني؛ )5املزارعني األسريني؛ )
( املستوى املرتفع من البطالة يف 7واإلقليمية؛ )سواق احمللية م وصول املزارعني األسريني إىل األمنظمات املنتجني وعد

( الروابط 8املناطق الريفية وغياب فرص كسب الدخل، وخباصة يف صفوف الشباب، والنساء والسكان األصليني؛ و)
 الضعيفة بني خطط احلماية االجتماعية والزراعة وبرامج التنمية الريفية. وتساهم هذه املبادرة اإلقليمية يف الربناجمني

كفاءة(. وترّكز على البلدان التالية: بوليفيا، وكولومبيا، ال)سالسل القيمة الشاملة ونظم األغذية ذات  4و 3االسرتاتيجيني 
، وجامايكا، وسورينام، غياناوالسلفادور، وغواتيماال، وهاييت، وهندوراس، ونيكاراغوا، وباراغواي، وبليز، وغرينادا، و 

 وسانت فنسنت وغرينادين.
 

 ترمي املبادرة اإلقليمية إىل متكني صغار املزارعني واملزارعني األسريني يف اجملاالت التالية: وروبا وآسيا الوسطى:أ -25
 
 اعتماد تكنولوجيات وممارسات ابتكارية لإلنتاج املستدام؛ 

  ،تغري املناخ ّيف مع والتكحتديد، وتقييم ونشر نُوُهج متكاملة ومتعددة القطاعات إلدارة النظام اإليكولوجي
 ثاره؛والتخفيف من آ

 تعزيز أطر احلوكمة الوطنية اليت تعّزز اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد البشرية؛ 

 تعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية، وتسهيل متكني الفقراء الريفيني؛ 

 توطيد العمليات اليت تتناول القضايا املتصلة حبيازة األراضي وجتزئتها؛ 

 البتكارات يف توفري اخلدمات الريفية وتنمية البنية األساسية املتاحة للفقراء يف الريف؛ دعم ا 
  

                                                           

 .(2016)أغسطس/آب  2021-2018للفرتة  3خطة العمل الرفيعة املستوى يف الربنامج االسرتاتيجي   17 
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  إسداء املشورة السياساتية وتنمية القدرات لتحديد اسرتاتيجيات ترمي إىل حتقيق التنمية الريفية املستدامة والعادلة و
 وإىل احلّد من الفقر. ،للرجال والنساء

 
 طبَّق)اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية(. وهي ت 2و 3تساهم هذه املبادرة اإلقليمية يف الربناجمني االسرتاتيجيني  -26

 18ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وطاجيكستان.يف ألبانيا، وأرمينيا، وجورجيا، وقريغيزستان، ومولدوفا، 
 

: ترمي املبادرة اإلقليمية بشأن الزراعة األسرية على نطاق صغري إىل احلّد من الشرق األدنى وشمال أفريقيا -27
من خالل تشجيع ودعم التنمية الزراعية الشاملة على نطاق صغري، مع إيالء اهتمام خاص للحوكمة الفقر يف الريف 

ات الريفية ونفاذهم إىل واملؤسسات، مبا يف ذلك حصول أصحاب احليازات الصغرية على احلماية االجتماعية، واخلدم
وتعاجل املبادرة  19األسواق، وتعزيز قدرات منظمات املنتجني والرتويج لعمالة الشباب والتنمية املستدامة لسلسلة القيمة.

( حتسني الفهم لألنواع املختلفة من 1بعاد: )طاق الصغري باستخدام هنج ثالثي األاإلقليمية التحديات يف الزراعة على الن
دعم السياسات واالسرتاتيجيات القائمة  بعاد العمل لديهم، والروابط مع األسواق واحلواجز من أجلاملزارعني، وأصغار 

( حتسني اإلنتاجية، 2على األدلّة، وترتيب أولويات التدخالت واستهداف االستثمارات العامة واخلاصة على حنو أفضل؛ )
( متكني صغار املزارعني الذين 3تمرارية القطاع على حنو أفضل؛ و)سوا واجلودة، وإضافة القيمة، واالستدامة االجتماعية

يشاركون يف الزراعة، واحلراجة ومصايد األمساك، مبا يف ذلك تعزيز املنظمات املهنية ودعم فرص العمل الالئق يف الريف 
كّونات الثالثة يف الربنامج االسرتاتيجي. وبالتايل، إهنا املبادرة اإلقليمية الوحيدة اليت تسعى إىل معاجلة امل لشباب والنساء.ل

وهي ترّكز على البلدان واألقاليم التالية: مصر، ولبنان، واملغرب، والسودان، وتونس، واألردن، وموريتانيا، والضفة الغربية 
 غزة.قطاع و 
 

 المنتجا  والخدما  المعرفية العالمية   3-2-ثانياا 
 

واسعة من املنتجات املعرفية  ، جمموعةً 3، يف إطار جماالت العمل املتصلة بالربنامج االسرتاتيجي املنظمةوضعت  -28
وتركيز التقييم على النتائج على املستوى القطري،  حديثة العهد هذه املنتجات أنخالل الفرتة قيد االستعراض. ونظراً إىل 

استخدامها أو تطبيقها. ولذا، اقتصر التقييم على تقدير ملالءمتها ومسامهتها  يكن من املمكن مجع أدلّة شاملة علىمل 
ضمن جماهلا املواضيعي. وترد أدناه قائمة إيضاحية باملنتجات واخلدمات اليت  3احملتملة يف عمل الربنامج االسرتاتيجي 

 جرى استعراضها:
 
  الرئيسية للمنظمة، على احلماية االجتماعية  ، وهي إحدى املطبوعات2015رّكزت حالة األغذية والزراعة لعام

 .20(2015)منظمة األغذية والزراعة، 
  قاعدة املعلومات بشأن التنمية الريفية. يرمي هذا املنتج العاملي إىل حتسني توفر املعلومات التحليلية بشأن الدخل

 21.وسبل العيش ذات الصلة يف املناطق الريفية
  

                                                           
 18  i5669e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

 19  agriculture/ar/-http://www.fao.org/neareast/perspectives/sustainable. 

 20  i4910a.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

 21  at887e.pdf-http://www.fao.org/3/a  

http://www.fao.org/3/a-i5669e.pdf
http://www.fao.org/neareast/perspectives/sustainable-agriculture/ar/
http://www.fao.org/3/a-i4910a.pdf
http://www.fao.org/3/a-at887e.pdf
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 مبا يف 23وجمموعات األدوات بشأن العمل الالئق يف الريف 22بالوسائل اإللكرتونية مواد توجيهية، ودورات تدريبية ،
على : إهنا خالصة من املواد ملساعدة املمارسني 25وجمموعة أدوات 24ذلك قاعدة بيانات إلكرتونية حول السياسات

األطفال يف الزراعة  تطبيق العمل الالئق يف الريف يف تصميم الربامج ورصدها، مبا يف ذلك الكتّيبات عن عمل
 .26وتقدمي املشورة للوقاية من عمل األطفال يف مصايد األمساك والزراعة

  إهنا دعوة الريفمبادرة عاملية بشأن احلماية االجتماعية الشاملة وتوسيع نطاق احلماية االجتماعية لتشمل فقراء :
وجملس التعاون بني الوكاالت يف جمال  ،دوليةالبنك الدويل/منظمة العمل ال مثل مشرتكة مع شركاء اسرتاتيجيني

 .27احلماية االجتماعية لدعم توسيع نطاق تغطية احلماية االجتماعية حبيث تشمل الفقراء الريفيني
  ،28واألدوات املنهجية لدعم العمل يف جمال احلماية االجتماعية. والدراساتاملواد التوجيهية 
 
 التوجها  المستقب ية  3-ياا ثان
 

، عرضت املنظمة اخلطوط العريضة إلطارها االسرتاتيجي املنقح وخطتها 2016يف ديسمرب/كانون األول  -29
ًا للربنامج سردًا جديدب(. وهي تتضمن 2016)منظمة األغذية والزراعة،  2021-2018املتوسطة األجل للفرتة 

 الثالثة احلالية(.يتألف من أربعة نواتج تنظيمية )عوضاً عن النواتج الذي  3االسرتاتيجي 
 
  (؛1-3ومنظمات الفقراء يف الريف من الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات واألسواق ) ينيفقراء الريفالمتكني 
  (؛2-3السيما يف صفوف الشباب والنساء ) إىل فرص العمالة املنتجة والعمل الالئق، ينيالريف فقراءالحتسني وصول 
  (؛ و3-3إىل نظم احلماية االجتماعية ) ينيفقراء الريفالتعزيز وصول 
 القدرات على تصميم السياسات واالسرتاتيجيات والربامج املنصفة املتعددة القطاعات اخلاصة باملساواة بني  تعزيز

 (.4-3من أهداف التنمية املستدامة ) 1دف اجلنسني، وعلى تنفيذها وتقييمها لإلسهام يف حتقيق اهل
 

يف جمال احلّد من الفقر يف الريف على دعم  نظمةاألجل، "سوف تركز مسامهة امل وفقًا للخطة املتوسطة -30
واليت  ،واإلقليميالسياسات واالسرتاتيجيات املناصرة للفقراء الواسعة النطاق واملتعددة القطاعات على املستويني القطري 

تستهدف جمموعة متنوعة من سبل كسب العيش. وهذا يتطلب توسيع مشاركة املنظمة لتتخطى الشركاء التقليديني يف 
احلّد من الفقر  الرامية إىل سياساتال عملياتوزارات الزراعة، فضاًل عن بذل اجلهود لرتسيخ العمل الفين للمنظمة ضمن 

( يدعم اعتماد هنج متعدد القطاعات 4-3احلاجة إىل وضع ناتج جديد ) يف الريف على املستوى القطري". لذا، برزت

                                                           
 املناطق الريفية.مّت تنظيم الدورات التدريبية بالوسائل اإللكرتونية حول القضاء على عمل األطفال يف الزراعة، وتعزيز العمل املنتج والعمل الالئق يف   22 
 23  employment/resources/publications/en/-http://www.fao.org/rural. 

 24  n/employment/policies/e-http://www.fao.org/rural. 
 25  employment/toolbox/en/-http://www.fao.org/rural. 
 26  /employment/resources/publications/en-http://www.fao.org/rural. 

 :جلس التعاون بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعيةمطبوعة ذات الصلة صادرة عن املنظمة على املوقع اخلاص مب 50تتوفر أكثر من   27 

board-cooperation-agency-inter-protection-protection/social-work/social-at-http://www.oit.org/newyork/issues. 

الربنامج مثاًل: ورقة موقف عن احلماية االجتماعية يف سياقات األزمات اإلنسانية، والسياقات اهلشة واألزمات املمتدة مع معهد دراسات التنمية و   28 
احلماية االجتماعية  إطار عمل: تعزيز االتساق بني احلماية االجتماعية والزراعة وأداة التشخيص؛ مذكرة توجيهية بشأن :؛ املواد التوجيهية5االسرتاتيجي 

أدوات  يف األزمات املمتدة؛ احلماية االجتماعية والقدرة على الصمود يف الساحل؛ هنج املنظمة؛ تشخيص حصول الصيادين على احلماية االجتماعية؛
 منهجية للتحّول من احلماية إىل اإلنتاج، إخل.

http://www.fao.org/rural-employment/resources/publications/en/
http://www.fao.org/rural-employment/policies/en/
http://www.fao.org/rural-employment/toolbox/en/
http://www.fao.org/rural-employment/resources/publications/en/
http://www.oit.org/newyork/issues-at-work/social-protection/social-protection-inter-agency-cooperation-board
http://www.oit.org/newyork/issues-at-work/social-protection/social-protection-inter-agency-cooperation-board
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ييدًا للفقراء يرمي إىل التطرق إىل الفقر، نظرًا إىل أن الفقر متعدد األبعاد. كذلك، تشري اخلطة املتوسطة أويكون أكثر ت
ق أهداف التنمية املستدامة، وهي إىل أن املنظمة حتتل موقعًا جيداً لدعم البلدان يف حتقي 29األجل ووثائق مؤسسية أخرى

ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة. وإضافًة إىل  مقاصديف طور اعتماد نظام رصد منقح يتضمن جمموعة خمتارة من 
باالستناد إىل حتّول إعادة هيكلة إطار النتائج، تقرتح املنظمة نظرية تغيري جديدة للتوصل إىل احلّد من الفقر يف الريف 

 (. 2 اإلطارني مشوليني )ومنو هيكلي
 

 (2021-2018) الريف في الفقر من الحدّ  إلى  توصلل 3 االستراتيجي البرنامج في التغيير نظرية :2 اإلطار
 

نظرًا إىل تعدد مسارات اخلروج من الفقر والعوامل املؤثرة عليه، يّتسم النهج الواسع النطاق واملتعدد القطاعات إزاء الفقر املرفق  
 ت هذاالسياساباسرتاتيجيات متباينة، باألمهية من أجل النجاح يف احلد من الفقر يف الريف، ومعاجلة األسباب الرئيسية للهجرة. وجيب أن تعزز جمموعة 

لحو . وقد ينطوي التحّول اهليكلي الشامل والنمو، ما من شأنه متكني الفقراء من املشاركة بنشاط يف األنشطة االقتصادية واالستفادة منها بشكل م
 هنج واسع النطاق على األبعاد الرئيسية التالية:

 
  والقطري واإلقليمي هبدف احلد من ليتنفيذ جمموعة شاملة من السياسات واالسرتاتيجيات للحد من الفقر يف الريف على املستوى احملاعتماد و ،

 الفرص. وتكافؤالفقر 
  املعيشية الزراعية الريفية الفقرية من حيث زيادة قدرهتا على احلصول على املوارد الطبيعية وغريها من التصدي للقيود اهليكلية اليت تواجهها األسر

وربط األسر األصول، والتحكم هبا مع مّر الوقت؛ والقدرة على إدارة املخاطر؛ وزيادة اإلنتاجية، والرحبية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛ 
 .األسواق ونظم األغذيةالزراعية على نطاق صغري ب

 وير استحداث فرص عمل خارج املزرعة للفقراء يف الزراعة و/أو االقتصاد الريفي خارج املزرعة، مبا يف ذلك تعزيز ريادة األعمال الريفية وتط
 املهارات الوظيفية الضرورية.

 .بناء وتوسيع نطاق نظم احلماية االجتماعية 
  الطاقة، والنقل، واملياه والصرف الصحي.بناء البنية التحتية الريفية، وخباصة 
 ة.بناء رأس املال البشري، وخباصة احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية مثل الصحة والتعليم، واملهارات الوظيفية والقدرات التنظيمي 
  سسات واملنظمات يف التخطيط للسياسات اإلمنائية تعزيز املؤسسات الريفية واحلوار للحّد من الفقر يف الريف: تعزيز قدرات احلكومة احمللية، واملؤ

 عملية اختاذ القرارات السياسية.وتنفيذها واملشاركة يف 
  االرتقاء مبشاركتهم السياسية، ومعارفهم ومحاية حقوقهم حبيث يستفيدون من عملية  من أجلمن الضروري وضع آليات لضمان متكني الفقراء

 التنمية.
 
  32ب(، ص. 2016والزراعة، املصدر: )منظمة األغذية   
 

وإطار الرصد املستند على  2021-2018للفرتة  3صيغة الربنامج االسرتاتيجي يف  نظر التقييم يف حتليالته -31
 أهداف التنمية املستدامة.

 

 3تقييم البرنامج االستراتيجي  -ثالثاا 
 

 ترد أدناه النتائج الرئيسية للتقييم، جممعة حسب سؤال التقييم. -32
  

                                                           
 .i4997a.pdf-http://www.fao.org/3/a. متاح على املوقع 17منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة الو  29 

http://www.fao.org/3/a-i4997a.pdf
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هل أن هنج املنظمة إزاء احلّد من الفقر مبوجب اهلندسة املنقحة لإلطار االسرتاتيجي المالءمة االستراتيجية:  1-ثالثاا 
 مالئم؟

 
شكل عام. لقد جرى تطوير  وتنقيح مالئم ويقوم على منطق تدخل سليم ب 3إن هنج الربنامج االسرتاتيجي  -1النتيجة

هذا النهج على حنو تدرجيي، باالستناد إىل مفهوم "التحوّل الريفي الشمويل". ويعكس هذا التطور العناية الواجبة اليت 
أوليت للتحديات الرئيسية ولظهور مواضيع جديدة ذات الصلة باحلّد من الفقر يف الريف. وكان من شأن هذه 

ال احلّد من الفقر يف الريف، وأتاحت توفري دعم أكثر تركيزاً للبلدان التنافسية للمنظمة يف جم زاياالتنقيحات أن عزّزت امل
 األعضاء يف جماالت غري تقليدية بالنسبة إىل املنظمة مثل احلماية االجتماعية والعمل الالئق يف الريف. 

 
 التبرير المنطقي ل نهج المختار إزاء الحّد من الفقر في الريف  1-1-ثالثاا 

 
يف التحليل املتعدد القطاعات وتصميم السياسات، وخباصة يف  3بإمكان مسامهات الربنامج االسرتاتيجي  -33

يف  منظمةلل النسبية زاياز املجماالت احلصول على املوارد والتمكني، والعمل الالئق يف الريف واحلماية االجتماعية، أن تعزّ 
( إىل الرتويج لنهج متعدد القطاعات، مرفق باسرتاتيجيات 2 اإلطارري )جمال احلّد من الفقر يف الريف. وترمي نظرية التغي

ن الفقر نظراً تستند إىل مفهوم "التحول الريفي". وتتمثل الفكرة الرئيسية يف أنه توجد مسارات متعددة للخروج م متباينة
قطاعات أخرى. يف الزراعة و سر الريفية من حيث طاقتها وإمكانياهتا اإلنتاجية لالستثمار يف إىل تنوّع مالمح األ

وباالستناد إىل هذه املالمح، قد تتعّدد مسارات اخلروج من الفقر، مبا يف ذلك مثاًل من خالل تكثيف أو تنويع الزراعة؛ 
أخرى من كسب األجر أو العمالة الذاتية، وإقامة  أشكالهلا؛ أو التوّجه إىل  آخر مكّمل راتبل دخواجلمع بني الزراعة و 

وقد حققت  31 30وينبثق هذا النهج من العديد من الدراسات الرمسية عن التحّول الريفي.يف الوقت ذاته.  شبكات أمان
 (.3 اإلطاربعض البلدان خفضاً ملحوظاً للفقر خالل حتليل وتطبيق مسارات متعددة )أُنظر 

 
 الريف في الفقر من الحد في إ افي راتب من المتأتي الدخل أهمية  -3 اإلطار

 

دي برتاجع يف ، توصلت بنغالديش إىل خفض ملحو  للفقر، وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وترافق النمو االقتصا1990منذ عام  
 50إىل حوايل  1992يف املائة عام  72من  تدوالر أمريكي يف اليوم الواحد تراجع 1.25شخاص الذين يعيشون بأقل من الفقر واجلوع. كما أن نسبة األ

. وكانت هذه التخفيضات ممكنة بفعل الزيادات الكبرية يف األجور احلقيقية للعاملني الزراعيني 2010يف املائة عام  43، مّث إىل 2005املائة عام يف 
منشآت الصرف والتحويالت، وحتّسن إمكانية الوصول إىل نساء( من جانب صناعة املنسوجات، على العمالة )وخباصة عمالة الباليومية، ومنو الطلب 

شد الصحي، وتراجع مستوى األمية يف صفوف النساء وحتسني حصوهلن على األصول. ساهم العامالن األّوالن يف زيادة دخل األسر ومسحا لألسر األ
ض بالتايل سوء التغذية وخفّ  فقراً بزيادة استهالكها لألغذية؛ وأّما العامل الثالث، باإلضافة إىل العوامل األخرى، فقد أّدى إىل استخدام أفضل لألغذية،

يع لدى األطفال والبالغني على السواء. لكن رغم هذه اإلجنازات، ما زالت حتديات ضخمة قائمة. وتقضي املهمة بتوطيد النجاحات احملققة وتوس
 نطاقها حبيث تتمكن بنغالديش من النجاح يف القضاء على اجلوع يف األجل املتوسط.

 
 32 2018-2014ية يف بنغالديش للفرتة املصدر: أطر الربجمة القطر 

 

                                                           
 30  ADB Eco Series Paper 363‘Does Agriculture Matter?.  2016عن التنمية الريفية لعام  الزراعيةتقرير الصندوق الدويل للتنمية. 
 .bp128e.pdf-http://www.fao.org/3/a (. متاح على املوقع2016ورقة عمل منظمة األغذية والزراعة عن التحّول الريفي )سبتمرب/أيلول   31 
 .i4236e.pdf-http://www.fao.org/3/a(. متاح على املوقع 2018-2014إطار الربجمة القطرية يف بنغالديش )  32 

http://www.fao.org/3/a-bp128e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4236e.pdf
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صول على أشار فريق التقييم إىل أنه توجد يف البلدان اليت مّتت زيارهتا سياسات عامة ملعاجلة القضايا املتصلة باحل -34
الريفيني، واحلماية االجتماعية وتوفري فرص العمل. غري أن املنظمة ونظراءها التقليديني من القطاع  املوارد ومتكني الفقراء

الريفي والزراعي مل يشاركوا دائمًا يف تنفيذها. ويف بعض البلدان، كانت السياسات قائمة إمنا مل تكن مكيفة مبا فيه 
لتزام وطين قوي بتنفيذها. وبالتايل، يُعترب تركيز الربنامج الكفاية للظروف الزراعية والريفية، أو كانت تفتقر إىل ا

على هذه املواضيع مناسبًا جداً لتعزيز مستوى الوعي إزاء أمهية هذه املواضيع، وللمسامهة يف هناية املطاف  3االسرتاتيجي 
 استجابة متعددة القطاعات للحد من الفقر يف الريف. وضع يف
 

 تدخالت املنظمة وآليات التنفيذ اليت تعتمدها مناسبة؟ هل أنتصميم البرامج:  2-ثالثاا 
 

 منطق التدخل   1-2-ثالثاا 
 

، فإن عمله الرامي إىل تعزيز وضمان 3ستناد إىل مواطن القوة اليت لطاملا متتع هبا الربنامج االسرتاتيجي باال -2النتيجة 
بت مالءمته يف العديد من ثواحلماية االجتماعية قد أاحلصول العادل على املوارد، وتوفري العمل الالئق يف الريف 

 السياقات. إمنا مل تستطع التدخالت أن تستند دوماً على هنج متعدد القطاعات.
 

من البناء على مواطن القوة التقليدية  3ووجد التقييم عدة أمثلة عن حاالت متّكن فيها الربنامج االسرتاتيجي  -35
قوية يف اجملال، والعالقات املؤسسية والشبكات امليدانية يف القطاع الزراعي، واستخدمها لتعزيز  معرفة -لدى املنظمة

)أُنظر العمل يف الريف و/أو احلماية االجتماعية. وقد جرى تصميم )إعادة تصميم( بعض الصكوك واملبادرات 
الذي يسعى إىل إجراء تغيريات مستدامة  3ي ( للرتويج "جلدول األعمال التحويل" اخلاص بالربنامج االسرتاتيج1 اجلدول

الوطنية، بالشراكة يف أغلب األحيان مع جهات فاعلة أخرى يف التنمية. وتشمل هذه  اتعلى مستويات السياس
التغيريات مثاًل العمل على توفري فرص عمل للشباب يف الريف، وتقدمي األدلّة على احلماية االجتماعية )من خالل 

بناء املؤسسات لتمكني اجملموعات الضعيفة )من خالل مرفق الغابات واملزارع، احلماية إىل اإلنتاج(، و  تحّول منمشروع ال
من بني مرافق أخرى( إضافًة إىل العديد من املبادرات املشرتكة بني القطاعات يف جماالت مثل الزراعة واحلماية 

 ، إخل.(34عيش، واحلماية االجتماعية، وعمل األطفال ودعم سبل ال33االجتماعية
 

على املوارد والتمكني، وفرص العمل الالئق يف الريف رغم أن العناصر اليت تشكل منطق التدخل )مثل احلصول  -36
حمدودة لتنفيذ هنج  قامة الروابط والتآزرات يف مرحلة وضع الربامج، توفّرت فرص  هبدف إ واحلماية االجتماعية( ُصّممت

 برامج املنظمة بشأن احلّد من الفقر يف الريف أنمتعدد القطاعات للحّد من الفقر على املستوى القطري. ونظرًا إىل 
تنمية قاعدة املعارف هذه، وعرض املواضيع اجلديدة والرتويج هلا.  على، بُذلت جهود كبرية زالت يف مراحلها األوىل ما

( ناجتًا رابعًا يشّدد على حنو أكرب على تعزيز القدرات 2016ج اجلديد )ديسمرب/كانون األول وقد تضّمن إطار النتائ

                                                           
http://www.fao.org/3/a-مثاًل: برنامج التحويالت النقدية االجتماعية وبرنامج إعانة مستلزمات املزارع يف مالوي. متاح على املوقع   33 

i6810e.pdf. 
 سنغال. المثالً يف لبنان و   34 

http://www.fao.org/3/a-i6810e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6810e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6810e.pdf
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لتصميم سياسات متعددة القطاعات وعادلة للنساء والرجال. ويعترب التقييم أن هذا الرتكيز يشكل عنصرًا هامًا يف تعزيز 
 طري.عملية تصميم الربامج املتعددة القطاعات وخباصة على املستوى الق

 
 المبادرا  اإلق يمية   2-2-ثالثاا 

 

كان أداء املبادرات اإلقليمية خمتلطاً يف ترمجة منطق تدخل اإلطار االسرتاتيجي إىل مبادرات ملموسة متصلة :  3النتيجة 
 3شراك شركاء إقليميني وجتربة مفاهيم الربنامج االسرتاتيجي . وقد وفّرت دعماً مرناً وابتكارياً إل3بالربنامج االسرتاتيجي 

بالسياق. عض احلدود من حيث توفري دعم متعدد القطاعات وخاصّ يضاً بأإمنا أبدت  ،يف امليدان
 

يف  الالمساواة: 3بعض التحديات املشرتكة ذات الصلة بالربنامج االسرتاتيجي لقد واجهت األقاليم رغم تنّوعها  -37
من الفقر يف الريف، إخل. وتواجه بعض  العايلالثروة، والطبقة والنوع االجتماعي؛ احلصول على األراضي؛ املستوى 

أيضًا مشاكل خاصة يف جمال البطالة، والنزاع واهلجرة تؤثر على التنمية الريفية. ونتيجًة لذلك، تنطوي املبادرات  األقاليم
دعم واستكمال العمل على املستوى القطري. وُصّممت املبادرات ، يف تنفيذ تكميلية بوصفها آلية قدرة،الاإلقليمية على 

صحاب احليازات أوحتديات  احتياجاتالشرق األدىن حول اإلقليمية الثالث يف أمريكا الالتينية، وأوروبا وآسيا الوسطى و 
بلداً. ومّتت صياغتها  29مشولية، وانتشرت يف تطبيق هُنج وهم يشكلون األطراف الرئيسية يف يني، سر الصغرية واملزارعني األ

بتوائم وثيق مع األولويات الناشئة من املؤمترات اإلقليمية للمنظمة، ومن جماالت الرتكيز الرئيسية يف اإلطار االسرتاتيجي 
 املنّقح.

 
عديدة تقّدر عالياً املبادرات اإلقليمية. وكان هذا التقدير أعلى يف األقاليم حيث دعمت  اً ووجد التقييم أن بلدان -38

املبادرات اإلقليمية البلدان يف ترمجة فكر "اهلدف االسرتاتيجي" إىل مبادرات سياساتية ملموسة إقليمية ووطنية، وأفضت 
لالتينية والبحر الكارييب اخلاصة باألمن الغذائي يف أمريكا الالتينية مثاًل إىل وضع خطة عمل جمموعة دول أمريكا ا

، وتوفري الدعم لوضع 36، وإنشاء اجلبهة الربملانية ضد اجلوع35أدناه( 5 اإلطار)أُنظر  2025والتغذية واستئصال اجلوع 
رتك كذلك، اعُتربت منصات هامة لتيسري تبادل أفضل املمارسات، وبناء فهم مش 37السياسات العامة واإلطار القانوين.

بشأن أدوات ومفاهيم هامة للمنظمة مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن حيازة األراضي )وخباصة يف أوروبا وآسيا 
 الوسطى إمنا أيضاً يف أفريقيا وأمريكا الالتينية( وأمناط املزارعني على نطاق صغري يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا. 

  

                                                           

 35   
 36  ttp://parlamentarioscontraelhambre.orgh. 
خطوة عمول جمموعوة دول أمريكوا الالتينيوة والبحور الكوارييب اخلاصوة بواألمن الغوذائي والتغذيوة )مبوا يف ذلوك التعواون يف موا أّدى دعم املنظمة ملبوادرات   37 

 بلداً.  33بني بلدان اجلنوب واجلبهة الربملانية( إىل وضع خطط عمل بشأن الزراعة األسرية والتنمية الريفية يف 

http://parlamentarioscontraelhambre.org/
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لتغذية واستئصال  خطة -5 اإلطار ينية والبحر الكاريبي الخاصة باألمن الغذائي وا عمل مجموعة دول أمريكا الالت
 2025الجوع لعام 

 

، واستخدمتها 2025وّفرت املنظمة الدعم لوضع خطة عمل جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية لعام  
ذات الصلة. وتتضمن اخلطة ثالثة خطوط عمل متصلة  3آلية ميكن أن تعّزز من خالهلا حتقيق نواتج اهلدف االسرتاتيجي بنجاح بوصفها مظلة و 

هبدف توفري التغطية الشاملة للفقراء، واألشد فقرًا والسكان األكثر  . يركز اخلط األّول على برامج التحويالت النقدية املشروطة3باهلدف االسرتاتيجي 
الشأن أن  ضعفاً، وتشجيع التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، وتعزيز تبادل اخلربات يف جمال التحويالت النقدية املشروطة. واعترب العديد من أصحاب

، من خالل مزيج من تنمية القدرات، والتوعية، 3-3يه بشكل أفضل يف حتقيق الناتج دعم هذه الروابط يشكل اجملال الذي ميكن أن تساهم املنظمة ف
حلكومات بصورة عامة واملشورة السياساتية والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب. وعلى املستوى الوطين، كانت االستفادة من هذا العمل متبايناً إمنا اعتربته ا

االنتقال من الفقر. وأّما خط العمل الثاين فيتناول سوق العمل. وهذا يتضمن تعزيز فرص العمل إنشاء برامج إجيابياً، وال سيما تلك اليت تسعى إىل 
على. وقد متحور تركيز املنظمة يف هذين اخلطني حول وضع منتجات عليم الزراعي على مستويات تعليم أللشباب يف املناطق الريفية وتعزيز التدريب والت

 ة بشأن فرص عمل الشباب يف الريف واهلجرة.معرفية ومشاريع إقليمي
 

في، ، والتأمني، واإلرشاد الريزراعة األسرية مبا يف ذلك التمويلأخرياً، يشمل خط العمل الثالث مجيع السياسات والربامج اليت ترمي إىل دعم ال 
مسدة، إخل.(، واالبتكار التكنولوجي. ويلقي )بذور جيدة، وأمدخالت اسرتاتيجية سواق، واحلصول على ومنظمات الرتويج )التعاونيات(، والنفاذ إىل األ

كان األسهل يف ، و 1-3يني. ويرتبط خط العمل هذا ارتباطًا واضحًا بالناتج سر الضوء أيضًا على التدريب واخلدمات اإلرشادية املستمرة للمزارعني األ
. كما أن معظم له ج الذي مّت حتديد املنظمة بشكل واضح على أهنا الوكالة الرائدةاعتماده داخليًا على الصعيدين اإلقليمي والوطين نظرًا إىل أنه النات
 تندرج ضمن هذه الفئة. ،3واملتصلة اتصاالً مباشراً باهلدف االسرتاتيجي  ،املشاريع اإلقليمية والوطنية يف أمريكا الالتينية اليت استعرضها الفريق

 
 امليداين والتحقيق 3الربنامج االسرتاتيجي  بياناتاملصدر: فريق التقييم، باالستناد إىل 

 
منخفضة لتجربة أدوات بشأن  حظت مقابالت عديدة أن املبادرات اإلقليمية أعطت أولويةً الومن جهة أخرى،  -39

واختبار  بشأهنامواضيع جديدة )العمل الالئق واحلماية االجتماعية( ميكن القول أهنا بّينت احلاجة األكرب للتوعية 
مفاهيمها يف امليدان. كذلك، كان للمبادرات اإلقليمية برامج "إقليمية" مل تتصادف دائمًا مع طلبات البالد، ما جعلها 

يف هذا اخلصوص، ورغم التربير املنطقي لوجود مبادرات إقليمية يف آسيا جدوى يف دعم الربامج "الوطنية". بالتايل أقل 
يات الفقر يف الريف أو االلتزامات اإلقليمية(، فإن غياب مبادرات إقليمية متصلة بالربنامج وأفريقيا )باالستناد إىل مستو 

ما أثّر عليه االهتمام مبواضيع الربنامج يف هذه األقاليم مل يؤثر على األرجح على تنفيذ الربامج بقدر  3االسرتاتيجي 
أن املبادرات اإلقليمية بّينت فوائد ملموسة وكانت  والطلب عليها على املستوى القطري. لذا، ويف حني 3االسرتاتيجي 

مالئمة بصورة خاصة للعمل على الصعيد اإلقليمي، فإن منفعتها حيال جمموعات غري مرتابطة من املشاريع املتعددة 
ية البلدان اليت تستهدف قضايا حمددة السياق يف مواضيع ختضع لطلب كبري )مثل عمل الشباب يف أفريقيا، وبرامج احلما

 تكن دوماً بديهية. وعات السكان األصليني، إخل.( مل االجتماعية الشمولية جملم
 

 أطر البرمجة القطرية   3-2-ثالثاا 
 

، األمر الذي ينعكس يف تزايد عدد الربامج 3ضم عناصر الربنامج االسرتاتيجي : بدأت املكاتب القطرية ب4تيجة الن
كان أحياناً غري   بشأهنا . غري أن فهم مفاهيم هذا الربنامج ورفع التقارير3القطرية اليت تساهم يف الربنامج االسرتاتيجي 

 مالئم.
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لة باحلماية ارتفاع كبري يف األنشطة على املستوى القطري يف إطار املواضيع اجلديدة املتص 2014حصل منذ عام  -40
بارتفاع مطّرد يف  ذلكبلداً. وترافق  30االجتماعية والعمل الالئق يف الريف، وامتدت هذه األنشطة اآلن إىل أكثر من 

وحده، مّت اعتماد احلماية  2016عام يف . و 3أطر الربجمة القطرية للمواضيع اجلديدة يف الربنامج االسرتاتيجي تغطية 
ع السريع يف جماالت العمل عالمة جناح، إمنا يف بعض سبلداً. وشكل التوّ  11االجتماعية كمجال تركيز أو خمرج يف 

سئلة بشأن ترتيب األولويات وجودة تصميم الربامج واملشاريع. ويف زيارهتا أثار هذا التوسع أيضًا أالبلدان اليت جرت 
زيارهتا، كان ملعظم أطر الربامج القطرية اتصااًل مباشرًا بالنواتج واملخرجات ذات الصلة يف الربنامج البلدان اليت جرت 

، وهو جمال عمل املنظمة التقليدي 1. وبالطبع، اجتهت التغطية إىل أن تتمحور بصورة خاصة حول الناتج 3االسرتاتيجي 
مة )وزارة الزراعة(. كما لوحظ أن عملية توسيم غري صحيحة مبوازاة أولويات مباشرة أيضًا لدى النظري األساسي للمنظ

، سيما أن مشاريع عديدة مّت ومسها بأهداف اسرتاتيجية 3غ مناسب عن نتائج الربنامج االسرتاتيجييأّدت إىل عدم تبل
فقط عن رغم أن مشروعًا واحدًا و أخرى كانت قد سامهت بشكل مفيد يف احلّد من الفقر يف الريف. يف كينيا مثالً، 

ش تعاجل مسألة سبل العي 38فإن مشاريع عديدة، 3عمل الشباب كان مرتبطًا على حنو مباشر بالربنامج االسرتاتيجي 
 فيد عن حاالت مماثلة يف مجيع البلدان تقريباً اليت زارها الفريق.وتعزيز دخل الشباب والنساء. وأُ 

 
 3تصميم برامج ومشاريع البرنامج االستراتيجي    4-2-ثالثاا 

 

: عزّزت املنظمة توجيهاهتا يف جمال تصميم الربامج واملشاريع من خالل ضّم عناصر ذات الصلة بالربنامج 5النتيجة 
مثل املساواة بني اجلنسني، والعمل الالئق بوصفها أبعاداً هامة ينبغي أخذها بعني االعتبار. غري أن حتليل  3االسرتاتيجي 

ئم يف تصميم الربامج واملشاريع، األمر الذي يُعزى يف جزء منه إىل غياب اخلطوط األساسية الالفقر ما زال غري م
 .املصنفةوالبيانات 

 
إطارها االسرتاتيجي، بتعزيز عملية صياغة وفحص الربامج واملشاريع. وقد مشل قامت املنظمة، يف طور تنفيذ  -41

(، 2015)مارس/آذار 39ذلك، من بني نشاطات أخرى، إطالق اخلطوط التوجيهية لإلدارة البيئية واالجتماعية يف املنظمة
املشاريع من جانب فريق (، واالستعراض املنهجي القرتاحات 2015وحتديث دليل دورة مشاريع املنظمة )أغسطس/آب 

( معايري EES8( واملساواة بني اجلنسني )EES7إدارة الربنامج االسرتاتيجي ذات الصلة. ويشكل كّل من العمل الالئق )
 اجتماعية تنعكس يف اخلطوط التوجيهية للمنظمة، اليت تتناوهلا دورة املشروع. 

 
خاصة على اجملموعات املستبعدة واملهّمشة، وعلى مسارات يشّدد بصورة  3ونظرًا إىل أن الربنامج االسرتاتيجي  -42

متعددة للخروج من الفقر، فإن حتلياًل قويًا للفقر يف الريف يشكل شرطًا أساسيًا لتصميم فعال للربامج واملشاريع. ويف 
ا كان ذلك التحليل غري اليت استعرضها الفريق، غالبًا م 3أطر الربجمة القطرية واملشاريع املوسومة بالربنامج االسرتاتيجي 

ري دائمًا حتليالت خاصة بالفقر مالئم و/أو مستنداً على معلومات حمدودة. بالفعل، فإن املكاتب القطرية للمنظمة ال جتُ 
                                                           

مليون دوالر أمريكي، والذي توّفر له املنظمة املساعدة الفنية من خوالل  50"مشروع تعزيز احلبوب يف كينيا" للصندوق الدويل للتنمية الزراعية بقيمة   38 
عود موسوووماً بالربنووامج وأعبوواء العمول والرواتووب، وعمول األطفووال، إخل. إمنووا مل ي ؛مشوروع بقيمووة مليووين دوالر أمريكووي، يعوواجل مسوألة احلصووول علوى التمويوول

 .3االسرتاتيجي 
 39  i4413e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
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وأظهر  40املعلومات لتدخالت املشاريع، رغم أن بعض الوثائق متّيز بني التدخالت اليت تستهدف "الضعفاء".لتوفري 
وديسمرب/كانون األول  2015اليت مّتت املصادقة عليها بني مايو/أيار  3استعراض لعّينة من مشاريع الربنامج االسرتاتيجي 

 يف املائة منها كان يستند على شكل من أشكال حتليل الفقر.  58أن  2016
 

 3تدخالت الربنامج االسرتاتيجي وبفعل التحليالت احملدودة اليت ُأجريت، من الصعب معرفة ما إذا كانت  -43
تستهدف بصورة فعالة األشد فقراً. كذلك، فإن غياب اخلطوط األساسية يعيق الرصد الفعال للنتائج من حيث توسيع 

أنه من . غري 3فرص احلصول على املوارد، والتغطية وسبل العيش، وهو اهلدف الرئيسي للربنامج االسرتاتيجي نطاق 
إىل أن هذا التحدي ال يؤثر فقط على املنظمة إمنا أيضًا على عدة شركاء رئيسيني مبا يف ذلك  شارةاألمهية مبكان اإل

نتائج وتأثري عمليات الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  بشأنالصندوق الدويل للتنمية الزراعية. والحظ التقرير السنوي 
أن حتليالت الفقر اليت ُأجريت يف مرحلة التصميم مل  ت"وجد 2015أن عمليات التقييم اليت ُأجريت عام  2016لعام 

تشر بشكل كاٍف إىل االختالفات بني جمموعات السكان الريفيني الفقراء. ونتيجًة لذلك، غالبًا ما ال تصل أنشطة 
شة املشروع إىل مجيع املستفيدين املستهدفني، وخباصة األشد فقرًا من السكان الفقراء وغريهم من اجملموعات املهمّ 

 41األخرى اليت من األصعب الوصول إليها."
 

البيانات املوّزعة حسب العمر  للمناطق الريفية يتمثل حتدٍّ كبري أمام إجراء حتليل الفقر يف أنه غالبًا ما ال تتوفر -44
، تشاركت 3 والنوع االجتماعي بشأن العمل، واحلماية االجتماعية، وقضايا احليازة، إخل. ويف إطار الربنامج االسرتاتيجي

علومات عن سبل العيش يف املاملنظمة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل يف مبادرات هامة لوضع نظام 
على حنو أكثر فعالية الفقراء الريفيني الريف للمساعدة يف وضع سياسات قائمة على األدلّة، وبرامج تستهدف 

غرية ووازات الصووواب احليووووصحأن دخل أوووة بشووووووداف التنمية املستدامإىل رصد مؤشرات أهًة وووة، إضافوووووواجملموعات املهّمش
بلدًا يف الوقت احلايل،  40إىل  30(. ويوفر نظام املعلومات عن سبل العيش يف الريف بيانات عن 2-3-2و 2-3-1)

مل بأنه حاملا يتم توسيع نطاق هذا النظام )هناية بلد يف السنوات الثالثة املقبلة. ويؤ  100وينوي مجع هذه البيانات عن 
لتحسني التحليل املتعدد ملنظمة وشركاء آخرين، دى (، ميكن أن ُيستخَدم، مبوازاة أدوات وصكوك أخرى ل2017عام 

 القطاعات، وتصميم الربامج ورصد النتائج.
 

 دمج قضية الحّد من الفقر في الريف   5-2-ثالثاا 
 

على نطاق املنظمة. إمنا تبقى فجوات  3دمج مواضيع خمتارة من الربنامج االسرتاتيجي ل: بُذلت جهود متسقة 6النتيجة 
تطبيق هذه املواضيع. وتوفّر أهداف التنمية املستدامة فرصًة لتعزيز عملية وضع الربامج املتصلة بالفقر يف على صعيد 

 الريف يف املنظمة.
 

                                                           
مبوا يتويح انتقوال املسوتفيدين مون األكثور ضوعفاً )املسوتهدفني مون  2015-2013جورى تصوميم النوواتج األربعوة يف إطوار الربجموة القطريوة يف زامبيوا للفورتة   40 

 (.2( والقدرات الزراعية إىل إشراك القطاع التجاري )يف الناتج 3( من خالل حتسني إدارة املوارد )الناتج 4خالل الناتج 
 41  b3bb98e0e489-867f-4d38-a84a-https://www.ifad.org/documents/10180/569bcea7. 

https://www.ifad.org/documents/10180/569bcea7-a84a-4d38-867f-89b3bb98e0e4
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يف عمل املنظمة. وحّقق هذا الدمج التقّدم  3برزت أمثلة جيدة عن دمج بعض عناصر الربنامج االسرتاتيجي  -45
األكرب على صعيد العمل الالئق يف الريف، األمر الذي أفضى إىل اإلقرار بأن املنظمة هي وكالة األمم املتحدة، غري 

وقضايا املساواة  42،والعمل الالئق مسألة فرص العمل املنتج  يف دمج ت التقدم األكربق، اليت حق  دوليةمنظمة العمل ال
بني اجلنسني. وقد مّت العمل على موضوعي فرص العمل الالئق واحلماية االجتماعية يف جماالت فنية مثل مصايد 

ومع برامج اسرتاتيجية أخرى،  3،45وبدأ أيضًا العمل املشرتك ضمن الربنامج االسرتاتيجي  44النباتات. ووقاية 43األمساك
)بشأن احلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات، وتغري املناخ، واهلجرة والقدرة على  5مبا يف ذلك الربنامج االسرتاتيجي 

)بشأن احلماية االجتماعية املراعية للتغذية والروابط بني احلماية االجتماعية، واألمن  1(، والربنامج االسرتاتيجي 46الصمود
لدعم برامج )بشأن سالسل القيمة الشمولية(. كذلك، ُوضعت أدوات حمددة  4الغذائي والتغذية( والربنامج االسرتاتيجي 

عالوًة على  47لعمل الالئق يف الريف.عمل األطفال وجوانب أخرى من فرص اب ذات الصلة شواغلالاملنظمة يف دمج 
يف املنظمة ومؤسسات التمويل  مركز االستثماربني تعزيز العالقات املؤسسية لاملستمرة اليت تُبذل هود اجل فإنذلك، 

يف برامج ومشاريع االستثمار الوطنية، والعمل  3وفّر الفرص إلدراج أولويات الربنامج االسرتاتيجي تالدولية واحلكومات، 
 .هبا
 

ونظرًا إىل الرتابط القوي أصاًل بني اإلطار االسرتاتيجي وأهداف التنمية املستدامة، فإن االعتماد املقرر إلطار  -46
رصد جديد قائم على مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة يشكل فرصًة لدمج عناصر الفقر على حنو أكرب يف 

وبرامج اسرتاتيجية أخرى، وفق خطوط  3ج االسرتاتيجي عمل املنظمة، من خالل وضع سلسلة نتائج مثاًل للربنام
 ل أدناه(.اأهداف التنمية املستدامة املختارة )أُنظر املث

  

                                                           
 (. متاح على املوقع 2015تقييم دمج فرص العمل الكاملة واملنتجة والعمل الالئق من جانب منظمات األمم املتحدة )  42 
fnotes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_1_English.pd-https://www.unjiu.org/en/reports. 

إندونيسيا؛ واحلماية االجتماعية  -العمل الالئق يف جلنة مصايد األمساك، وحقوق اإلنسان يف مصايد األمساك مبادئتشمل األمثلة: التوعية وإقرار   43 
؛ وإدراج عمل األطفال وشواغل أوسع نطاقًا بشأن العمل الالئق يف اخلطوط التوجيهية وتايلندوكمبوديا  ،توسطيف مصايد األمساك يف البحر األبيض امل

 i4356a.pdf-http://www.fao.org/3/a. متاح على املوقع: النطاقالطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية 
لوك تشمل األمثلة محاية األطفال من مبيدات احلشرات يف مالوي، والنيجر، وموايل وكمبوديوا ودموج الشوواغل املتصولة بعمول األطفوال يف مدونوة السو  44 

 الدولية بشأن إدارة مبيدات احلشرات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

املعنية باحلماية االجتماعية وفرص العمل الالئق يف جمال عمل األطفال واحلماية االجتماعية يف لبنان، بدعم  3عملت فرق الربنامج االسرتاتيجي   45 
احة لتوسيع نطاق من املبادرة اإلقليمية يف إقليم الشرق األدىن. ووضعت وثيقة عن حصول املزارعني الريفيني على احلماية االجتماعية، وعن اخليارات املت

 اعية مبا يف ذلك العمل الالئق يف زامبيا ومايل. احلماية االجتم
، )i5656e.pdf-http://www.fao.org/3/a(مثاًل، ُقّدمت ورقة موقف عن الربنامج االسرتاتيجي إىل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين   46 

 املمتدة يف إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي االسرتاتيجي يف األزماتوالتوجيهات بشأن الربنامج 

)detail/en/c/461427/-http://www.fao.org/resilience/resources/resources(. 

في  ، من أجل دعم قياس آثار الربامج الزراعية وبرامج األمن الغذائي على عمل األطفالوتقييم عمل األطفال يف الزراعةالكتيّب لرصد مثاًل،    47 

لعمل الالئق يف الريف يف التخطيط إضافًة إىل مواد توجيهية عن دمج فرص ا ،i4630e.pdf-http://www.fao.org/3/a :الزراعة. متاح على املوقع
 .i5471e.pdf-http://www.fao.org/3/a االسرتاتيجي للتنمية الزراعية، متاح على املوقع

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_1_English.pdf
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_1_English.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5656e.pdf
http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/461427/
http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5471e.pdf
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 المستدامة التنمية وأهداف 3 االستراتيجي البرنامج  -6 اإلطار
 

رقعًة ولغة موّحدتني جلميع وكاالت التنمية من أجل توجيه مسامهاهتا مبا يتماشى مع توفر أهداف التنمية املستدامة واملؤشرات املتصلة هبا  
كي للشخص يدوالر أمر  1.90املتعلق باستئصال الفقر عند مستوى  1فإن غاية هدف التنمية املستدامة على سبيل املثال، والياهتا واختصاصاهتا. 

كما أن مضاعفة إنتاجية ودخل ، يف القضاء على الفقر املدقع يف املناطق الريفية.  3ج االسرتاتيجي الواحد يف اليوم الواحد قد ينعكس، من منظور الربنام
من أهداف التنمية املستدامة، على التوايل.  2و 1أصحاب احليازات الصغرية واملنتجني ووضع حدود دنيا للحماية االجتماعية مها أصاًل مقصدا اهلدفني 

حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النساء والرجال، مبن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة،  " 5-8كذلك، إن املقصد 
" حيّدد مقصداً فرعياً لتوفري "معدالت البطالة يف الريف حسب العمر، واجلنس واألشخاص 2030وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، حبلول عام 

 1-ب8قة"، ويوّفر قاعدًة للوصول العادل إىل املوارد، ومتكني النساء ومبادرات توفري فرص العمل للشباب. كذلك، ميكن تكييف املقصد ذوي اإلعا
د برامج من اعتما "إمجايل اإلنفاق احلكومي على برامج احلماية االجتماعية والعمالة كنسبة مئوية من امليزانيات الوطنية وإمجايل الناتج احمللي" للتحقق

تشكل تنمية الشباب قضية مشرتكة متفق عليها يف خطة متصلة باحلماية االجتماعية والعمالة حبيث تستفيد منها املناطق الريفية. عالوًة على ذلك، 
لقضاء على عمل بشأن ا 7-8من أهداف التنمية املستدامة(. وميكن أيضًا ترمجة املقصد  5إىل جانب املساواة بني الرجال والنساء )اهلدف  2030

 األطفال والسخرة يف الزراعة.
 

 .3 املصدر: فريق التقييم، باالستناد إىل بيانات عن أهداف التنمية املستدامة والربنامج االسرتاتيجي
 

 القدرا  في المكاتب الميدانية   6-2-ثالثاا 

: وضعت املنظمة العديد من املنتجات والربامج التعليمية لرفع مستوى الوعي ودعم تنفيذ الربامج. غري أن 7النتيجة 
على الصعيد الداخلي ومتابعتها  3مهارات وقدرات املكاتب امليدانية يف جمال اعتماد مواضيع الربنامج االسرتاتيجي 

 وحتسينها. 3امج حول تدخالت الربنامج االسرتاتيجي عزيزها حبيث تشارك بفعالية يف وضع الرب ، وينبغي تحمدودة  

 
باحلاجة إىل بناء قدرات املوظفني على املستويات امليدانية. وقد جرى تطوير العديد  3أقّر الربنامج االسرتاتيجي  -47

وغريها، لتعزيز دعم تنفيذ الربنامج  اليونيسيفمع منظمة العمل الدولية، و بالشراكة  ،من الدورات التدريبية واملنتجات
. وكشف التقييم عن درجات خمتلفة من الفهم واملهارات على املستوى القطري للعمل على مواضيع 3االسرتاتيجي 

. وبصورة عامة، ُوجد املزيد من القدرات يف مواضيع متصلة بقضايا احلصول على املوارد 3الربنامج االسرتاتيجي 
كان يُعزى هذا األمر إىل وجود موظفي املشاريع إىل جانب خرباء فنيني طويلي الباع يف املقر   مكني. وغالبًا ماتوال

الرئيسي، وعلى الصعيد اإلقليمي واإلقليمي الفرعي. كما أن املكاتب القطرية غالبًا ما كانت تفتقر إىل اخلربة يف جمال 
هور حتديات من حيث مشاركة املوظفني القطريني مع احلماية االجتماعية والعمل الالئق يف الريف. وأفضى ذلك إىل ظ

 نظراء هلم يف هذه اجملاالت.
 

، والصياغة والتنفيذ والتأخري يف الوقت بينها، مثة حاجة إىل استخدام مزيج املشاريع قيد الدراسةونظرًا إىل  -48
جمموعة املوارد الفنية املتاحة )مبا يف ذلك خرباء ميدانيون بعقود قصرية األجل( لدعم عملية صياغة األنشطة يف بعض 

ان اليت يكون فيها العمل البلدان، وتنفيذها يف بلدان أخرى. وتتوفر الفرص لتشكيل فرق مواضيعية، ُتستمد من البلد
مشاريع وجهود صياغة أخرى. ومن املرجح أن يكون هذا النهج الطريقة األكثر جدوًى يف  جارياً، من أجل مساندة

دعم/بناء القدرات يف البلدان الرئيسية وخباصة بالنسبة إىل املواضيع اجلديدة، وأن يوّلد جمموعات من اخلربات حول هذه 
حلاجة، يف األجل املتوسط، إىل وضع اسرتاتيجية أوسع نطاقًا لتنمية القدرات حول الربامج املواضيع. إمنا تربز ا
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االسرتاتيجية للجهات الفاعلة الرئيسية على الصعيد القطري من أجل إقامة مستويات مالئمة من الكفاءات لتصميم 
 .3الربامج وربطها مبواضيع الربنامج االسرتاتيجي 

 
 من فهم مشرتك ملنطق التدخل؟: هل االتصاال  3-ثالثاا 

ايز أكرب . إمنا مثة حاجة إىل مت3سرتاتيجي حّددت املنظمة ميزة تنافسية وأدوات للرتويج لنهج الربنامج اال: 8النتيجة 
 ونقل أكثر فعالية للمزايا التنافسية للمنظمة إىل أصحاب شأن داخليني وخارجيني.

 
، حّددت املنظمة جماالت واضحة للعمل واملسامهات اليت ميكنها القيام هبا للحّد 1كما ُيشار إليه يف اجلدول  -49

ت . وعلى الصعيد القطري، كشف التقييم عن درجا3من الفقر يف الريف من خالل تطبيق هنج الربنامج االسرتاتيجي 
املواضيع اجلديدة املتصلة  ، مبا يف ذلك3صحاب الشأن لنهج الربنامج االسرتاتيجي خمتلفة من الفهم والتقدير بني أ

بالعمل الالئق واحلماية االجتماعية. ويف صفوف موظفي املنظمة والنظراء احلكوميني، توفّر مستوى عاٍل من الوعي إزاء 
على املوارد والتمكني. ومل تكن هي دائمًا احلال بالنسبة إىل سياق فرص  صولاقرتاحات املنظمة القدمية العهد بشأن احل

ق يف الريف أو احلماية االجتماعية، حيث كان بعض أصحاب الشأن )وخباصة النظراء الوطنيني واجلهات العمل الالئ
 وأدواته.  3املاحنة على املستويات امليدانية( غري مطلعني بصورة عامة على جماالت عمل الربنامج االسرتاتيجي 

 
ماية االجتماعية جماالت من الفقر يف الريف واحل ويف بعض البلدان، مل يَر شركاء احلكومة التقليديون يف احلدّ  -50

للمنظمة مل تُفهم بشكل كاٍف، وخباصة يف جمايل العمل الالئق يف  النسبيةملنظمة. كما أن املزايا رئيسية بالنسبة إىل ا
نذ زمن والتمييز بني مسامهات املنظمة ومسامهات وكاالت أخرى تعمل يف هذه اجملاالت مالريف واحلماية االجتماعية، 

واليت هي أحدث عهدًا نسبياً،  اتجمال السياسيف  غالبيتهاأطول. ونظرًا إىل طبيعة تدخالت املنظمة، اليت ترتكز يف 
يصبح االنتقال أكثر صعوبة. كما أن التحديات اليت تواجهها املكاتب القطرية من حيث التواصل واالخنراط على حنو 

 فعال يف هذه املواضيع سامهت يف هذه الفجوة.
 

باحلّد من الفقر يف الريف، اعترب  يف ما يتعلق 3وأّما بالنسبة إىل التربير املنطقي ملواضيع الربنامج االسرتاتيجي  -51
بعض األشخاص الذين أجريت مقابالت معهم يف البلدان أن احلّد من الفقر هو/ وجيب أن يكون هدف مجيع الربامج 

على أنه جمموع وجوهر  3. وفّسر آخرون الربنامج االسرتاتيجي 3االسرتاتيجية، وليس فقط الربنامج االسرتاتيجي 
خاصة أولوية إيالء تيجي إزاء احلّد من الفقر يف الريف، ما حيّرر الربامج االسرتاتيجية األخرى من تدخالت اإلطار االسرتا

إعطاء تعكس التحديات على صعيد  غري أهنا"للحد من الفقر" يف تدخالهتا. ورغم أن هذه االنطباعات غري منتشرة، 
 ومضمون براجمه، وارتباطه بالربامج االسرتاتيجية.  3عن منطق الربنامج االسرتاتيجي  املعلومات
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 هل أن المنظمة تعزز الشراكا  ع ى نحو مالئم؟  الشراكا :   4-ثالثاا 
 

. وميكن أن تتعمق بعض 3قامت املنظمة سلسلة من الشراكات اجملدية حول مواضيع الربنامج االسرتاتيجي أ: 9النتيجة 
التدابري ذات  أهداف التنمية املستدامة متّ حتديدها لتتّخذ املتنامية للقضايا والتحديات اليتهذه الشراكات يف ظل األمهية 

 األولوية بشأهنا.
 

. ويشمل 3تعمل املنظمة مع جمموعة واسعة من الشركاء يف تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع الربنامج االسرتاتيجي  -52
هؤالء الشركاء نظراء يف احلكومة، واجملتمع املدين )مبا يف ذلك منظمات وتعاونيات أصحاب احليازات الصغرية ومنتجي 
األغذية على نطاق صغري(، والقطاع اخلاص، واجلهات املاحنة، واألوساط األكادميية والوكاالت التابعة لألمم املتحدة. وقد 

أن مجيع التدخالت تقريبًا بدأت يف العام املاضي، وجرى  3مة بالربنامج االسرتاتيجي أظهر استعراض املشاريع املوسو 
 تصميم نصفها بالتعاون مع الشركاء املذكورين أعاله )وخباصة النظراء احلكوميني، واجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة(. 

 
املنظمة يف جمايل احلماية االجتماعية والعمل الالئق يف والحظ التقييم تقديراً متزايداً للدور الذي ميكن أن تؤديه  -53

. ويف بعض البلدان، فإن جهود التمكنيالريف، وإقراراً بدورها املستمر يف تيسري حصول اجملموعات الضعيفة على املوارد و 
االجتماعية واملالية،  املنظمة يف توسيع احلوار مع جمموعة من الشركاء غري التقليديني، مبا يف ذلك وزارات العمل والشؤون

. وينعكس هذا األمر يف إشراك 3ساعدهتا يف أن تشّكل جهة فاعلة ذات الصلة يف مجيع مواضيع الربنامج االسرتاتيجي 
مجاعة دول أمريكا الالتينية والبحر  على مستوىاملنظمة يف نقاشات حول السياسات على الصعيدين اإلقليمي )مثاًل 

ادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي( والوطين، وجمموعات العمل املواضيعية املشرتكة بني الكارييب، واجلماعة االقتص
ة الوكاالت على الصعيد الوطين واملشاركة يف برامج مع وكاالت أخرى لألمم املتحدة، وخباصة منظمة العمل الدولية، وهيئ

غذية العاملي ويف جمموعة من األنشطة تالزراعية وبرنامج ال ، والصندوق الدويل للتنميةاليونيسيفة، و أاألمم املتحدة للمر 
كما أن املنظمة زادت جهودها يف السنوات األخرية للعمل بصورة اسرتاتيجية مع منظمات اجملتمع املدين اليت املشرتكة.  

 متثل املزارعني وجمموعات ضعيفة أخرى. وترد أدناه بعض األمثلة عن هذا التعاون:
 
  منذ زمن بعيد مع األمم املتحدة وشركاء التنمية اآلخرين. املنظمة  تعاونعلى املوارد والتمكني: تمبادرة احلصول

وتشارك بصورة خاصة يف برنامج مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية 
ديدة ينفذها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ، وتدعم مشاريع ع48العاملي للتمكني االقتصادي للمرأة يف الريف

ووكاالت أخرى لألمم املتحدة. كذلك، أقامت املنظمة مؤخرًا شراكة عاملية مع البنك الدويل والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية لردم اهلّوة الكبرية يف البيانات واإلحصاءات عن سبل العيش يف الريف )مثل نظام املعلومات بشأن 

 لعيش يف الريف(.سبل ا

  العمل الالئق يف الريف: منظمة األغذية والزراعة عضو يف العديد من املبادرات العاملية )مثل اجملموعة العاملية املعنية
باهلجرة، واملبادرة العاملية بشأن فرص العمل الالئقة للشباب، وشبكة وكاالت األمم املتحدة املعنية بتنمية الشباب(، 

                                                           
التقدم باجتاه التمكني االقتصادي للمرأة يف الريف"، تعاون بني املنظمة وهيئة األمم املتحدة للمرأة من خالل برنامج مشرتك بشأن "تسريع اليقوم   48 

 لنيجر ورواندا.الذي جيري تنفيذه مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف إثيوبيا، وغواتيماال، وقريغيزستان، وليبرييا، وا
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ة ومتينة مع جهات فاعلة رئيسية، وال سيما منظمة العمل الدولية، والصندوق الدويل للتنمية هاموأطلقت شراكات 
الزراعية، ومؤسسات إقليمية مثل الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا ومصرف التنمية األفريقي يف إقليم 

 ، إمنا قد متتد إىل أقاليم أخرى أيضاً.أفريقيا. لقد اقتصرت هذه الشراكات على إقليمي أفريقيا والبحر الكارييب

 ف استندت إىل حّد بعيد على مبادرة التحّول من يسيمت املنظمة شراكة قوية مع اليونقااحلماية االجتماعية: أ
احلماية إىل اإلنتاج، كما أهنا تتعاون منذ زمن بعيد مع برنامج األغذية العاملي من خالل برنامج الشراء من األفريقيني 

مع شركاء مثل البنك الدويل، ومنظمة العمل  كذلك، تقيم املنظمة تعاوناً  49درات أخرى.األفريقيني ومبا من أجل
 واملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية. الدولية

  ،العمل مع منظمات اجملتمع املدين ومنظمات املنتجني: اخنرطت املنظمة يف العمل بشكل استباقي مع اجملتمع املدين
نيات ومنظمات املنتجني، لدعم املنتجني الزراعيني على نطاق صغري واجملموعات املهّمشة مثل و لك التعامبا يف ذ

 50الشباب والنساء. كما أضفت املنظمة طابعًا رمسيًا على تعاوهنا مع رابطة النساء اللوايت يعملن حلساهبن يف اهلند
الفقر يف الريف من خالل مبادرات حملية ترّكز على متكني املرأة لتعزيز التنمية الريفية واحلّد من  51We Effectومبادرة 

 يف الريف والشباب.
 

وعلى املستوى اإلقليمي، وبفضل املبادرات اإلقليمية والربامج املشرتكة بني البلدان املرتبطة بالربنامج االسرتاتيجي  -54
بني العمليات واجلهات الفاعلة اإلقليمية مثل ، هناك املزيد من الوعي والتقدير لعمل املنظمة والقيمة املضافة اليت يوفّرها 3

مجاعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ واالحتاد األفريقي والشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا؛ واحتاد املغرب 
ة، ومنظمة قيا. ومن بني كل هذه الشراكات، فإن تلك القائمة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعيالعريب يف مشال أفري

 (.7 اإلطار)أُنظر  3هي شراكات رئيسية بالنسبة إىل الربنامج االسرتاتيجي  اليونيسيفالعمل الدولية و 
  

                                                           
ية العاملي حول برنامج الوجبات املدرسية مبنتجات حملية وحول احلماية يقوم تعاون وثيق أيضًا بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذ  49 

 االجتماعية املراعية للتغذية يف زامبيا والعمل على احلماية االجتماعية يف ليسوتو.
 50  33019/icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/4. 
 51  article/en/c/327687/-http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/news/news. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/433019/icode/
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 اليونيسيفو  الزراعية ل تنمية الدولي والصندوق الدولية، العمل منظمة مع االستراتيجية الشراكا   -7 اإلطار
 

الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال العمل الالئق يف الريف. فقد قامت شراكة كبرية  تشكل منظمة العمل الدولية الشريك املواضيعي 
ت عدة برامج مشرتكة، خباصة يف ذبينهما وتلقي التقييم انطباعات إجيابية من الطرفني حيال الشراكة يف املقر الرئيسي ويف امليدان على السواء. وقد نُوفّ 

نيا ونيجرييا، من بني بلدان أخرى. وعلى املستوى اإلقليمي، فإن الشراكة بني برنامج الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف زامبيا، ومالوي، وتنزا -أفريقيا
ى بإطار الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا تشكل مثاًل عن التعاون القائم علومنظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة املرتبطة ا يأفريق

ذكرة التفاهم جمموعة من اخلربات املواضيعية. وظهر اجتاه مستمر يف إقامة شراكات/املسامهة يف منتجات املعرفة، ومواد توجيهية ومطبوعات تستند إىل م
وال سيما خطة كذلك، إن منظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة عضوان يف شبكات وبرامج عاملية هامة،   52املوقعة من جانب الوكالتني.

بني  العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشباب، واملبادرة العاملية لفرص العمل الالئق للشباب، والشبكة للنهوض بالشباب املشرتكة
زراعة شريك قوي تتمتع الوكاالت، من بني غريها. ويعترب موظفو منظمة العمل الدولية الذين أجرى فريق التقييم مقابلة معهم أن منظمة األغذية وال

 منظمات املزارعني/الشباب، والتعاونيات، إخل. -بنقاط الدخول الصحيحة للوصول إىل جمموعات جديدة
 

على املوارد ل ان الصندوق الدويل للتنمية الزراعية شريكًا ثابتًا ومزودًا للموارد لربامج منظمة األغذية والزراعة، وال سيما يف جمايل احلصو وقد ك 
، إىل االعرتاف املتزامن 2011الصندوق بشأن "االستثمار يف املستقبل"، اليت مّتت صياغتها عام  اتوالتمكني وفرص العمل الالئق. وتُعزى سياس

دعم تدخالت احلكومة حبيث يفية. وبناًء عليه، بدأ الصندوق ب"بشيخوخة الزراعة" واملستويات املقلقة يف الوقت ذاته لبطالة الشباب يف املناطق الر 
املنظمة، تعطي أولوية خاصة ملشاركة الشباب يف الزراعة، هبدف "توفري األغذية للمستقبل"، ووضع منتجات عاملية جديدة تدعم هذه املشاركة. وأجرت 

مع  واأنشأ كماج للشباب يف املناطق الريفية.  بالشراكة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية، دراسة لتعزيز العمل الالئق واملنت
يف أمريكا  Procasur و Youth Caribeف، وبدأت تتعاون يف مشاريع ميدانية جديدة مثل الري البنك الدويل، نظام املعلومات عن سبل العيش يف

 يئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي. الالتينية، والربنامج املشرتك لألمم املتحدة بشأن التمكني االقتصادي للمرأة يف الريف مع ه
 

شريكًا مواضيعيًا رئيسيًا يف جمال احلماية االجتماعية. وهذه الشراكة، خباصة من خالل التنفيذ املشرتك لتقييم أثر  اليونيسيفكذلك، تشكل  
كات ى الصعيد القطري، واملشاركة يف شبات علساملشرتك على السيا، والعمل الكربى الربامج الوطنية للتحويالت النقدية يف أفريقيا جنوب الصحراء

على مواضيعية عاملية، ساعدت يف تعزيز دور منظمة األغذية والزراعة على الصعيدين العاملي والقطري، ومعاجلة بعض التحديات من حيث القدرات 
 ى القطري.على املستو  اليونيسيفالعمل بالشراكة مع مكاتب  املستوى القطري، عن طريق

 
تقديرًا واسع النطاق من جانب النظراء  عامة لى الصعيد القطري، يلقى عمل منظمة األغذية والزراعةع -55

صبحت أكثر توجهًا إىل ، لوحظ أن وكاالت األمم املتحدة أاحلكوميني. وعقب التخفيض التدرجيي للمساعدة الدولية
جريت مقابالت معهم على احلاجة إىل توفري من مؤسسات عديدة أُ  املنافسة. ويف هذا الصدد، شّدد بعض األشخاص

ية، وتعزيز بشكل خاص يف جمال احلماية االجتماع ،معلومات أكثر عن دور املنظمة املتمايز مع برنامج األغذية العاملي
بذل مزيد من اجلهود التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف الوقت ذاته. ويف حني جيب أن يُ عملية تبادل املعارف و 

استباقية ريطة على املستويات كافة لضمان تعزيز أكرب للعمل، سيكون من املفيد جدًا أن تضع املكاتب امليدانية خ
للطلبات الواردة من الوزارات )غري وزارة الزراعة( واملتصلة باحلّد من الفقر، وأن حتّدد شركاء حمتملني )مبا يف ذلك 

 وجهات ماحنة غري تقليدية من القطاع اخلاص( ميكن استهدافهم لرفع مستوى الوعي. مؤسسات التمويل الدولية
  

                                                           
 52  jur/documents/genericdocument/wcms_434511.pdf---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_434511.pdf
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 تعبئة الموارد   1-4-ثالثاا 
 

، تواجه املنظمة حتديات مؤسسية على صعيد تعبئة املوارد املضافة ملنظمة األغذية والزراعة : رغم حتديد القيمة10النتيجة 
 والعمل الالئق يف الريف.وخباصة بالنسبة إىل احلماية االجتماعية 

 
 وفّرت هذه اجلهاتنسبيًا يف جماالت العمل القائمة منذ زمن بعيد،  منتظراً يف حني كان دعم اجلهات املاحنة  -56

للمواضيع اجلديدة. فقد حظي موضوع العمل الالئق يف الريف بدعم جيد نوعاً ما، ال سيما من الدعم  اً مستوى منخفض
اجملال. وتشمل  بعمالة الشباب وإحلاح هذا اجملال. إمنا كان من الصعب حىت تعبئة املوارد يف هذابفضل موجة االهتمام 

عدم قدرة املنظمة على حشد املوارد للمواضيع اجلديدة االستهداف غري الصحيح لنقاط الدخول بعض األسباب ل
 وينبغ ذلك من. 3الربنامج االسرتاتيجي املؤسسية لدى اجلهات املاحنة، وغياب اسرتاتيجية تواصل متسقة حول مواضيع 

 أن منظمة األغذية والزراعة ليست جهة فاعلة رئيسية يف برنامج احلّد من الفقر يف الريف.بتصور بعض اجلهات املاحنة 
 

سيا ى للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، وخباصة يف إقليم آبإمكان املنظمة أن تستكشف أيضًا فرصًا أخر  -57
. وتتمتع املنظمة باخلربة يف وضع مثل هذه الربامج يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب دعمًا للربنامج ادئاهلواحمليط 

، مثل الربامج املنّفذة من خالل مبادرة القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية املمّولة من الربازيل، ومبادرة 3االسرتاتيجي 
ترّوج للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب مبا يف ذلك  ااملمّولة من املكسيك. كما أهن"أمريكا الوسطى خالية من اجلوع" 

كذلك، اتسع نطاق هذه الربامج فوصلت إىل أقاليم اجملتمع املدين، والتعاونيات وجهات فاعلة أخرى غري حكومية.  
ريقيني"، والذي يستند على التجربة أخرى مثاًل من خالل املشروع املتعدد البلدان "الشراء من األفريقيني من أجل األف

 يف أفريقيا.  3الربازيلية بشأن الوجبات املدرسية املنتجة حملياً وعلى دعم العمل املوسوم بالربنامج االسرتاتيجي 
 

 وهل النتائج النتائج احملققة؟ إشارات على 3الربنامج االسرتاتيجي هل حتمل اسرتاتيجية الفعالية واالستدامة:   5-ثالثاا 
 ؟مستدامة

 

يف إبراز صورة ومسامهات منظمة األغذية والزراعة يف جماالت ذات الصلة  3: ساعد الربنامج االسرتاتيجي 11النتيجة 
باحلّد من الفقر يف الريف، وبدأ يساهم يف تغيريات سياساتية رئيسية. غري أن حمدودية تطبيق نظرية الربنامج االسرتاتيجي 

 يف تدخالت حمددة السياق يف الربجمة القطرية تعيق عملية إحراز تقدم مستدام.  3
 

يرتقي بصورة منظمة األغذية والزراعة يف جماالت  3يف خالل فرتة زمنية قصرية نسبياً، بدأ الربنامج االسرتاتيجي  -58
إىل قضايا الفقر،  على حنو أكرب الختصاصاتمتعددة اخارج جماالهتا التقليدية. ومثة أدلّة على النجاح يف تقدمي استجابة 

املسامهة يف  على)وزارة العمل، والتنمية االجتماعية، إخل.(، وإظهار قدرة املنظمة  وبدء العمل مع نظراء حكوميني جدد
يف غواتيماال،  3احلّد من الفقر يف الريف من خالل املشاركة يف هذه اجملاالت. وتربز تدخالت الربنامج االسرتاتيجي 

 (.2، وزامبيا وليسوتو كأمثلة رائدة يف هذا اخلصوص )اُنظر اجلدول السنغالومالوي، ونيجرييا، و 
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 مختارة موا يع في 3 االستراتيجي البرنامج مساهما  -2 الجدول
 

 والتحقق امليداين. 3الربنامج االسرتاتيجي املصدر: فريق التقييم، باالستناد إىل بيانات 
 

أكثر فعالية، جيب أن يقّدم  3أشار موظفو املنظمة، وخباصة ممثلوها، إىل أنه كي يكون الربنامج االسرتاتيجي  -59
طروحات ملموسة، متجذرة يف األدلّة املستمدة من املشاريع والبحوث، وهو أمر سوف يساعد يف التصدي لتحديات 
حمددة على الصعيد القطري، وجيّنب استخدام مشاريع جتريبية صغرية النطاق. والحظ فريق التقييم أن بعض مبادرات 

دمت مشاريع جتريبية ودراسات بوصفها نقاط دخول يف مواضيع مثل معايري العمل الدولية، استخ 3الربنامج االسرتاتيجي 
كذلك، ُصّمَمت بعض املشاريع، مثل وعمل األطفال، والتمكني االقتصادي للمرأة يف الريف، واحلماية االجتماعية، إخل.  

م مجيع املشاريع لتحقيق احلّد األقصى من التعّلم التحّول من احلماية إىل اإلنتاج، بنظرية تغيري واضحة. إمنا مل جير تصمي
 قدراهتا. ضاؤلوالتطوير، وعانت بالتايل من غياب املتابعة هلا ومن ت

 
ًا أكثر تركيزاً، وخباصة يف جمال احلماية هنجقد اعتمد أصاًل  3نامج االسرتاتيجي رب ويشري فريق التقييم إىل أن ال -60

العمل يف البلدان حيث تبدو اجلهود واعدة من  3االجتماعية. ويف هذا اخلصوص، ميكن أن يعّزز الربنامج االسرتاتيجي 
ات أجل توطيد النتائج احملققة. وقد يستند اعتماد جهود مرّكزة يف عدد حمدود من البلدان إلظهار فعالية النهج إىل مستوي
؛ 3من الالمساواة؛ وانتشار الفقر املدقع؛ وااللتزام الوطين بالسياسات والربامج املتصلة بقضايا الربنامج االسرتاتيجي 

وتدريب ، 3يف أطر الربجمة القطرية؛ ووجود تدخالت متصلة بالربنامج االسرتاتيجي  3الربنامج االسرتاتيجي  إدراجو 
 هلم يف صياغة وتنفيذ السياسات واملشاريع. ةة وتقدمي املساعدموظفي املكاتب القطري

  

 الوصف  بعض األمث ة المو وع
احلصول على املوارد 

 والتمكني
 بناء املؤسسات يف الريف

 )غواتيماال(
 

احلوكمة اجليدة حليازة 
 األراضي
 )مالوي(

 

 قانون صياغة  يف غواتيماال، دعم مرفق الغابات واملزارعProbosque  الذي يفرض، يف فرتة
 يف املائة من إيرادات امليزانية الوطنية على املنتجني احلرجيني.  1الثالثني عامًا املقبلة، توزيع 

مليون أسرة،  1.5مليون نسمة يؤلفون  7.5ومن املقدر أن يستفيد من هذا القانون 
 يف املائة منهم. 30وتشكل النساء 

  املبادئويف مالوي، كانت املنظمة ناشطة يف الدعوة واحلوار حول السياسات باستخدام 
وقد أّدى ذلك إىل قانون  حلوكمة احليازة بوصفها نقطة دخول. التوجيهية للخطوط الطوعية

 اليني من السكان املقيمني يف الريف لدى تنفيذه.جديد لألراضي قد يعّزز قدرات امل
 

تدعم املنظمة صياغة وتنفيذ الربامج الوطنية لعمالة الشباب يف الزراعة اليت من شأهنا أن   السنغالنيجرييا،  بابمالة الشع
 .السنغاليف  100 000وفرصة عمل يف نيجرييا  750 000تستحدث أكثر من 

خالل املسامهات اليت قامت هبا لتحسني عملية تصميم  يتّم اإلقرار بدور املنظمة من  ليسوتو، مالويزامبيا،  احلماية االجتماعية
الربامج، والسياسات، وخطط االستثمار يف جمال احلماية االجتماعية، وختصيصات الربامج 

 وامليزانية لضمان مزيد من االتساق والتآزر بني الزراعة واحلماية االجتماعية.



PC 121/5 32 

 المساواة بين الرجال والنساء  6-ثالثاا 
 

بعناية يف املساواة بني الرجال والنساء يف أطر نتائجه وخطط عمله، وقدم  3: حبث الربنامج االسرتاتيجي 12النتيجة 
ما يتصل بتعزيز الفرص املتكافئة للحصول جمموعة واسعة من املسامهات على الصعيدين العاملي والقطري، وخباصة يف 

تحسني فهم آثار التدخالت املتصلة بالربنامج نتجة. وميكن بذل مزيد من اجلهود   لعلى عمل الئق، والدخل واملوارد امل
 يف جمال املساواة بني الرجال والنساء. 3االسرتاتيجي 

 
املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني، يُطلب إىل مجيع الربامج االسرتاتيجية  اتوفقًا لوالية املعايري الدنيا يف سياس -61

إدراج حتليل املساواة بني اجلنسني يف أطر نتائجها، وخطط عملها وتدخالهتا لضمان أن تساهم يف األهداف اخلمسة 
ملشاركة كصانعي قرارات يف حيظى مجيع النساء والرجال بفرص متكافئة يف ا :للمنظمة املتصلة باملساواة بني اجلنسني

 احلصول على قدم مساواة على فرص العمل(، 1املؤسسات الريفية ويف وضع القوانني، والسياسات والربامج )اهلدف 
(، والفرص املتكافئة يف احلصول على السلع واخلدمات للتنمية 2والتحكم هبا )اهلدف ، والدخل واملوارد اإلنتاجية الالئقة

يف املائة من خالل حتسني التكنولوجيات  20ملرأة بنسبة (، وتقليص عبء عمل ا3األسواق )اهلدف الزراعية والنفاذ إىل 
املساواة وببالنساء،  الزراعية املخصصة ملشاريع متصلة املساعداتحصة إمجايل رفع ( و 4واخلدمات والبنية التحتية )اهلدف 

وخطط عمله تتواءم بشدة  3(. كما أن إطار نتائج الربنامج االسرتاتيجي 5يف املائة )اهلدف  30بني الرجال والنساء إىل 
)احلصول على قدم  2بشأن املساواة بني الرجال والنساء، وخباصة مع اهلدف  اتمع األهداف األربعة األوىل من السياس

نتاجية(، واليت من شأن سبعة خمرجات )من أصل عشرة خمرجات( أن املوارد اإلل، والدخل و مساواة على فرص العم
 تساهم فيها.
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 والنساء الرجال بين المساواة بشأن والزراعة األغذية منظمة سياسة أهداف في تساهم التي 3 االستراتيجي البرنامج مخرجا  -3 الجدول
 
 الهدف مقابل مخرج البرنامج االستراتيجي  

3 3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5 3-2-1 3-2-2 3-2-3 3-3-1 3-3-2 
 (1) اختاذ القرارات

 
      

 
        

   (2) فرص العمل، والدخل واملوارد اإلنتاجية
 

            
     (3) السلع، واخلدمات واألسواق

 
  

 
        

 حتسني التكنولوجيات، واخلدمات والبنية 
                 (4) التحتية

 .3 املصدر: فريق التقييم، باالستناد إىل وثائق الربنامج االسرتاتيجي
 

، عدة قواعد بيانات، وخطوط توجيهية ومنتجات تعليم، 3وضعت املنظمة، يف إطار الربنامج االسرتاتيجي  -62
وهي تشكل قاعدًة لدعم السياسات وتقدمي املشورة الفنية على الصعيد القطري، ودمج املساواة بني الرجال والنساء يف 

 بالربنامج املتصلةويدعم هذا العمل تنفيذ العديد من املعايري الدنيا  3.53التدخالت املوسومة بالربنامج االسرتاتيجي 
 )املعيار املنظمة بيانات قواعد يف اجلنس حسب موّزعة بيانات تتطلب اليت الدنيا املعايري تشمل وهي .3 االسرتاتيجي

 الربامج يف االجتماعي النوع حتليل ودمج (2 األدىن )املعيار الصلة ذات القدرات ببناء اخلاصة الربامج سري وكيفية (،1 األدىن
 الربنامج مسامهات تبنّي  اليت املعرفة منتجات عن األمثلة بعض أدناه اجلدول ويوفّر (.3 األدىن املعيار) االسرتاتيجية
 .3 االسرتاتيجي

 
 والنساء الرجال بين المساواة في ومساهمتها العالمية المنتجا  عن أمث ة -4 الجدول

 
 ل عن التطبيقامث الوصف نوع المنتج

قواعد البيانات وتوليد بيانات 
  موّزعة حسب اجلنس

ضعت قاعدة بيانات )قاعدة البيانات بشأن حقوق وُ 
( وجمموعة أدوات 54النوع االجتماعي واألراضي

)جمموعة األدوات اخلاصة باإلحصاءات اجلنسانية 
بيانات موّزعة ( لتيسري احلصول على 55والزراعية

 حسب اجلنس ووضعها لتصميم السياسات/الربامج.

  إن قاعدة البيانات اخلاصة حبقوق الرجال والنساء وحبقوق األراضي
تتيح بيانات موّزعة حسب اجلنس عن حيازة األراضي يف أكثر من 

 (.2016بلداً ) 80
  جمموعة األدوات اخلاصة باإلحصاءات اجلنسانية والزراعية مّت اعتماد

من جانب مكاتب وطنية لإلحصاءات يف قريغيزستان وطاجيكستان، 
ن بني مكاتب أخرى، لوضع إحصاءات جنسانية يف الزراعة م
(2016.) 

 اخلطوط التوجيهية الفنية
 

ُوضعت خطوط توجيهية مثل أداة حتليل البعد اجلنساين 
لدعم النظر على حنو مالئم  56يف السياسات الزراعية

 يف املساواة بني الرجال والنساء يف السياسات والربامج.

  أداة حتليل البعد اجلنساين يف السياسات الزراعية يف غانا اسُتخدمت
 .(2015) لتحليل السياسات القطرية للتنمية الوطنية

 .والتحقيق امليداين 3املصدر: فريق التقييم، باالستناد إىل بيانات الربنامج االسرتاتيجي 
 

( وتطبيقها يف الربامج 5اجلنساين )املعيار األدىن عد استعرض التقييم أيضًا حالة عمليات التقييم القطرية للبُ  -63
صاًل تقييم قطري للبعد اجلنساين، ن اليت جرت زيارهتا واليت لديها أ. ويف البلدا3القطرية املرتبطة بالربنامج االسرتاتيجي 

                                                           
 .toolkits/ar-resources/gender-home/gender-ao.org/gender/genderhttp://www.f ميكن مراجعة القائمة الكاملة للموارد على املوقع  53 

 54  database/ar/-landrights-http://www.fao.org/gender. 
 55  i5769e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

 56  i6274e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-resources/gender-toolkits/ar
http://www.fao.org/gender-landrights-database/ar/
http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6274e.pdf
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بل إجراء هذه التقييمات، مل ع قملس التقييم تقديراً عاماً لعمليات التقييم هذه، إمنا نظراً إىل أنه مّتت صياغة معظم املشاري
)املعيار  3مكن من تقدير استخدامها الفعلي. وبالنسبة إىل دمج حتليل البعد اجلنساين يف مشاريع الربنامج االسرتاتيجي يت

، وجد التقييم مستويات منخفضة من حتليل البعد اجلنساين يف عّينة عشوائية للمشاريع املتصلة بالربنامج (7األدىن 
يف املائة(. ويعكس هذا األمر االستنتاجات اليت خلصت إليها البعثات امليدانية، وقد تعكس مرحلة  33) 3ي االسرتاتيج

 انتقالية يف تطبيق توجيهات جديدة وآليات مؤسسية.
 

اليت تتضمن تدخالت مستهدفة  3أخرياً، استعرض التقييم حصة املشاريع املوسومة بالربنامج االسرتاتيجي  -64
ملسألة املساواة بني الرجال والنساء  تصّدى يف املائة( 47(، ووجد أن حوايل نصفها )14خاصة بالنساء )املعيار األدىن 

(، بلغت النسبة املئوية للمشاريع املوسومة 15امج التعاون الفين )املعيار األدىن نويف حالة بر  57بطريقة منهجية أو خمصصة.
، الحظ الفريق أن حتديد املؤشر اجلنساين حتّسن مع ريطةيف املائة. ومن خالل وضع هذه اخل G2b 45أو  G2aضمن فئة 

 اً معيار  2016اليت مّتت املصادقة عليها عام و  3املتصلة بالربنامج االسرتاتيجي تقريبًا مجيع املشاريع  تضّمنتمرور الزمن )
(، ويشجع املنظمة على مواصلة جهودها على صعيد ضمان اجلودة للتأكد من أن املؤشرات املسندة والتدخالت اً جنساني

 ة وذات تأثري قوي. يقاملدرجة دق
 

للمسامهات على  ريطةوضع فريق التقييم خ. المساهما  ع ى الصعيد القطري حسب الوظيفة الرئيسية -65
-2015يف فرتة السنتني  3الصعيد القطري يف مسألة املساواة بني اجلنسني من التدخالت املوسومة بالربنامج االسرتاتيجي 

أن املنظمة، من  ريطةظهر هذه اخلوفقاً للوظائف الرئيسية الواردة يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني. وتُ  2016
، دعمت عملية تعزيز املساواة بني اجلنسني على مستوى اجملتمع احمللي 3رتبطة بالربنامج االسرتاتيجي خالل التدخالت امل

مجع وحتليل بيانات دعمت عملية بلداً، و  42عد اجلنساين يف مشولية للبُ  اتبلداً، ووفرت املشورة بشأن سياس 72يف 
بلداً. ومن بني األنشطة اليت أُلقي الضوء عليها على مستوى اجملتمع احمللي، يظهر العمل  27موّزعة حسب اجلنس يف 

كان أحد وغانا. ويف جماالت الدعم السياسايت،   السنغالخباصة يف النيجر، و ، Dimitraالذي جرى من خالل نوادي 
فريق التقييم عمل وزارة املرأة وأمانة رئاسة اجلمهورية لشؤون املرأة يف باراغواي، األمر الذي  عليها صادقاألمثلة اليت 

( الذي مّتت املصادقة عليه يف 5446القانون رقم سياسات العامة للنساء يف الريف" )أفضى إىل وضع "القانون الوطين لل
 .2015يوليو/متوز 

 
يُظهر التحليل حسب . المساواة بين الرجال والنساء المساهما  ع ى الصعيد القطري حسب هدف -66

على  املتكافئ)احلصول  2دعم اهلدف قد  3يف املائة من التدخالت املتصلة بالربنامج االسرتاتيجي  49األهداف أن 
ملرأة من خالل حتسني )احلّد من عبء عمل ا 4 اهلدف حصد، يف حني لالئق والدخل واملوارد اإلنتاجية(العمل ا

وشّكل بذلك اهلدف الذي حظي بأقل مستوى من الدعم.  يف املائة 15نسبة  التكنولوجيات، واخلدمات والبنية التحتية(
واليت  3ويتصادف هذا اهلدف مع االستنتاجات اليت خلص إليها حتليل املشاريع اجلارية ضمن الربنامج االسرتاتيجي 

                                                           
املساواة بني " على G2bسألة املساواة بني الرجال والنساء بطريقة منهجية؛ وتركز املشاريع املصّنفة  "متعاجل " G2aيُعترب أن املشاريع املصّنفة"  57 

ت إىل مؤشر فقد الرجال والنساء أو متكني املرأة. ويُفرتض أن يكون هلذا النوع من املشاريع تدخالت مستهدفة خاصة بالنساء. وأّما املشاريع اليت افتقر 
 مّت ضمها إمنا مل تصنَّف.
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. 2يف املائة من املشاريع اليت سامهت يف اهلدف  38، يتبعها 3دف يف املائة من املشاريع دعمت اهل 43أظهرت أن حوايل 
 . 4يف املائة فقط من املشاريع للمسامهة يف اهلدف  3وقد ُصّمم 

 
يف املشاريع املوسومة بالربنامج  4أسباب عدة تفّسر املستوى املنخفض نسبيًا من التقارير املقدمة عن اهلدف  -67

شكل موضوع تقارير ُقدمت يف إطار برنامج اسرتاتيجي آخر على ، علمًا أن هذا العمل قد يكون 3االسرتاتيجي 
مثاًل يُعىن بإدارة املياه والري وباملمارسات الزراعية عامًة اليت تسعى إىل زيادة كفاءة النظام  2)الربنامج االسرتاتيجي 

مسامهة أنه يتطلب إجراء بعض التحليالت بشأن  إىل أو قد يكون من الصعب تقدمي التقارير بشأنه نظراً  ،الزراعي(
يشمل عدة جماالت عمل ميكن أن تؤثر على  3النشاط يف ختفيف عبء عمل املرأة. ونظرًا إىل أن الربنامج االسرتاتيجي 

إجراء حتليل أكثر تفصيالً إمكانية املنظمة يف  بحث، قد ت(4ختفيف عبء عمل املرأة يف القطاع الزراعي )اهلدف 
عد اجلنساين يف الربامج واملشاريع لألسباب الكامنة خلف حمدودية رفع التقارير. واألهم، بناًء على اجلهود لتعزيز دمج البُ 

 ميكن أن تفضي إىل مكاسب أكرب من حيث املساواة من أجل توفري حلاجة إىل حتليل نوع التدخالت اليتالقطرية، تربز ا
 ج واملشاريع القطرية. توجيهات أكثر تأثرياً ملصّممي الربام

 

 االستنتاجا  والتوصيا  -رابعاا 
 

التابع للمنظمة. وباالستناد إىل  3نظر التحليل يف األقسام السابقة يف اجلوانب العديدة للربنامج االسرتاتيجي  -68
 نتائج التقييم، يعرض هذا الفصل االستنتاجات والتوصيات الرئيسية. 

 

ذلك االخنراط يف مواضيع صياغة نُوُهج متعددة القطاعات، مبا يف جديرة بالتقدير يف  بصورةاملنظمة  باشرت -1النتيجة 
وقد ساعد املنظمة يف إجياد فسحة لنفسها يف جماالت  لريف. كما أن منطق الربنامج سليمللحّد من الفقر يف ا جديدة،

م احملرز إلظهار كفاءة هنج وّطد التقد. وينبغي للمنظمة أن تجديدة مثل العمل الالئق يف الريف واحلماية االجتماعية
 بشكل كامل يف احلد من الفقر يف الريف. 3الربنامج االسرتاتيجي 

 

لتحقيق نتائج هامة من  متوفرةلبلدان اليت تكون فيها الظروف ًا حمدودًا من اينبغي للمنظمة أن حتّدد عدد -1التوصية 
 ثبات فعالية النهج.الريف من أجل إت إزاء احلّد من الفقر يف خالل هنج متعدد القطاعا

 
يُنّفذ منذ ثالث سنوات وحسب، كانت بداية املنظمة جديرة بالثناء يف نظرًا إىل أن اإلطار االسرتاتيجي املنقح  -69

وهامة جدًا للحّد من الفقر يف  - مثل العمل الالئق يف الريف والتنمية االجتماعية - قطاعات جديدة نسبيًا للمنظمة
الريفية  بيئاتاملبكر الذي حتقق يف هذه املواضيع من تكييفها مع سياق الزراعة وال حى حنو فعال. وقد نتج النجا الريف عل

قائمة يف صفوف أصحاب الشأن على صعيد فهم  . ورغم الفجوات اليت ما زالتللمنظمة عاقل التقليديةاملاليت تشكل 
الوكاالت الرائدة لألمم املتحدة  بعض من بناء مصداقيتها مع األوساط الدولية والوطنية ومع املنظمة ، متكنتدور املنظمة

: احلصول على املوارد والتمكني )الصندوق الدويل للتنمية 3اليت تعمل يف مجيع اجملاالت الرئيسية للربنامج االسرتاتيجي 
 (. فساليونية العمل الدولية( واحلماية االجتماعية )الزراعية، وهيئة األمم املتحدة للمرأة(، والعمل الالئق )منظم
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وضمن مالمح املوارد املتوفرة والقيود اليت تواجهها املنظمة، تربز احلاجة إىل إحقاق توازن بني ضرورة التصدي  -70
دعم الواعدة سوف ي عّينة من البلدان ضرورة إظهار نتائج ملموسة. كما أن سجل النتائج يفملتنامي من الطلبات و للعدد ا

عزز موقع املنظمة لالنتقال إىل التحّول الريفي، وي وحالة املسارات املتنوعة 3نظرية التغيري يف الربنامج االسرتاتيجي 
املساعدة الفنية املقّدمة إىل بلدان  غّض النظر عناالسرتاتيجي على الساحة الدولية. وهذا ال يعين بالضرورة أنه جيب 

دانية يف جمموعة املوارد املتاحة يف البلدان اليت تنّفذ مشاريع ملساندة املكاتب املي يف أن ُتستخدم نية. بل مثة إمكاأخرى
  املناطق اجملاورة مثاًل على حنو أفضل.

 
تتوفر فرص عديدة لرتويج االستجابات املتعددة القطاعات لفئات حمددة من الفقراء الريفيني؛ فإن استحداث و  -71

شرق األدىن يشكالن مثالً الريف والتصّدي لألسباب الرئيسية للهجرة هروبًا من احملنة يف أفريقيا والفرص عمل لشباب 
الريفي واملبادرة الفردية.   حلواًل يف املزرعة وخارجها، والتمويل طرحاعتماد هنج شامل ي أمور أخرىتطّلبان من بني جمالني ي
ستوجب ريكا الالتينية ميثل جمااًل آخر يموعات السكان األصليني يف أمن التنمية االجتماعية الشمولية جملن ضماكما أ

تعزيز اخلربة )والدروس املستمدة( يف جمموعة واسعة من اجملاالت، مبا يف ذلك احلصول على املعارف  والتكنولوجيات 
)للتنمية الريفية(، وإصالح يشكل التنفيذ الفعال املالئمة، واحلماية االجتماعية وفرص العمل خارج املزرعة. وأخرياً، 

ة األراضي يف تشريعات املتعلقة باألراضي وحياز السياسات يف البلدان اليت انضمت إىل االحتاد األورويب أو إصالح ال
أخرى على ذلك. وسوف حتتاج املنظمة إىل مشاركة كاملة من جانب مكاتبها  )ويف أي إقليم آخر تقريباً( أمثلةأفريقيا 

 بناء قدراهتا للرتويج الفعال لنهج متعدد القطاعات على الصعيد القطري. اإلقليمية، وإىل 
 
 

 3تلتزم املنظمة بتعزيز مسامهاهتا يف احلّد من الفقر يف الريف، وهي تنبثق من مسامهات الربنامج االسرتاتيجي  -2النتيجة 
مقاصد ومؤشرات  وتعتزم املنظمة إدراج. 3سرتاتيجي غاية اهلدف اال حتقيق ومسامهات مجيع الربامج االسرتاتيجية يف

املواءمة والرصد. كذلك، من شأن إيالء اهتمام أكرب  أهداف التنمية املستدامة يف مجيع الربامج االسرتاتيجية لتحسني
عتماد هُنج مراعية للفقراء يف نظرية التغيري وخطط العمل اخلاصة بالربامج االسرتاتيجية، وأطر الربجمة لتحليل الفقر وا

 حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة. يسّهللقطرية واملشاريع أن ا
 

الربنامج، وباالستناد إىل نتائج التحليل، نفذ ء حتليل للفقر يف البلدان اليت تجيب أن تضمن املنظمة إجرا -2التوصية 
 القطرية.تُدرج هُنج مراعية للفقراء إىل جانب نظريات التغيري يف تصميم الربامج واملشاريع 

 
مبا يف ذلك من خالل مسامهاهتا يف املقاصد  ،أقّرت املنظمة بضرورة تعزيز تركيز األهداف االسرتاتيجية والنواتج -72

واملؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة. كما أن تعزيز مواءمة مجيع الربامج االسرتاتيجية حول مقاصد حمددة 
سوف يساعد املنظمة يف صياغة أطر الربجمة القطرية على حنو ملموس لدعم البلدان يف  التنمية املستدامة بأهدافمتصلة 

تحليالت الفقر وحتديد الواجبة لمهية كذلك، فإن إيالء األوضع وحتقيق غاياهتا الوطنية املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة.  
سوف ميّهد الطريق أمام استجابة أكثر استهدافاً. لقطرية صميم الربامج واملشاريع االُنهج املراعية للفقراء بشكل واضح يف ت

وهذا ال يعين إجراء حتليالت للفقر لكل برنامج أو مشروع قطري، إمنا يعين احلرص على أن يقوم مدراء الربامج واملشاريع 
  بإدراج هُنج مراعية للفقراء تستند إىل نظرية تغيري متينة.
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كذلك، ويف إطار هذه العملية، بإمكان املنظمة أن تضع مسارات تأثري صرحية وحمطات إجناز )ينبغي حتقيقها  -73
( ملسامهات الربنامج االسرتاتيجي يف أهداف التنمية املستدامة. ولدى وضع مسارات 2021أو عام  2019مثاًل عام 

الربامج االسرتاتيجية يف األهداف االسرتاتيجية، وبعدها يف عرب التأثري هذه، ينبغي للمنظمة أن تشري إىل مسامهات حمددة 
ة على النتائج وتعبئة املوارد، أمام برامج يف األجل الطويل قائم أهداف التنمية املستدامة. وسوف ميهد هذا األمر الطريق

يساعد أيضاً  على الصعيد القطري. وسوف لعمل مستقبالً تصبح نقاط دخول لوكاالت ذات الصلة، فالوالشراكات مع 
 يف الربط بصورة واضحة بني احلّد الزمين لإلطار االسرتاتيجي وأهداف التنمية املستدامة.

 

املنظمة يف بناء قدرات فنية قوية وتطوير منتجات وبرامج تعّلم مكّيفة للمكاتب امليدانية والنظراء  استثمرت -3النتيجة 
. وعلى الصعيد القطري، تكون القدرات أحيانًا غري مالئمة 3الوطنيني يف كل موضوع من مواضيع الربنامج االسرتاتيجي 

إىل حّد كبري  3يعتمد األثر املستدام للربنامج االسرتاتيجي وإلدارهتا. وسوف  3للرتويج لتدخالت الربنامج االسرتاتيجي 
 على بناء هذه القدرات.

على  3حول مواضيع الربنامج االسرتاتيجي  القطريةملكاتب لمنظمة أن تضع برناجمًا لتنمية قدرات اينبغي ل -3التوصية 
رصد كيفية من حيث املهارات، وأن حيّدد سباًل واضحة وي حتياجاتف لالإىل حتليل مستهد هذا الربنامج أن يستند

 ممثلي املنظمة ومدراء الربامج، هلذه القدرات يف تصميم الربامج وتعبئة املوارد.املستهدفني، كتطبيق املوظفني 

 
يف املقر الرئيسي، باالستناد إىل حتليل  استثمرت املنظمة يف بناء قدرات فنية قوية يف الفرق املواضيعيةلقد  -74

مكّيفة للمكاتب امليدانية والنظراء الوطنيني يف كل منتجات وبرامج تعّلمية الفجوات من حيث املهارات، ويف تطوير 
ونشره على نطاق  3ول أعمال الربنامج االسرتاتيجي د. إمنا يتطلب توحيد ج3موضوع من مواضيع الربنامج االسرتاتيجي 

حتلياًل أكثر منهجية  3ري الربنامج االسرتاتيجي قاعدة املهارات وخباصة يف املكاتب امليدانية. وميكن أن جيُ  توسيعَ أوسع 
يف وضع برنامج لبناء القدرات يف األجل الطويل. وبإمكان  حبيث يُبىن عليهمن حيث املهارات  حتياجاتواستهدافًا لال

 شكل جيد، وأن يتمحور حول أطر الكفاءة املالئمة لتيسري تطبيقها ورصدها.هذا الربنامج أن يستخدم املوارد املتاحة ب
 

جيب أن يتوفر مثاًل لدى املمثلني القطريني للمنظمة واملوظفني املنخرطني يف حوار حول السياسات مستوى و  -75
ون إىل تطوير مهين أكثر الفني، يف حني قد حيتاج املوظفون 3أساسي من الفهم للمفاهيم الرئيسية للربنامج االسرتاتيجي 

م. وال ميكن تعيني موظفني متخصصني يف كل بلد، إمنا توجد بعض األمثلة اجليدة عن موظفني من احتياجاهتتكييفًا مع 
اء الوطنيني بلدان جماورة يساندون بعضهم البعض. كذلك، يضطلع ممثلو املنظمة بدور هام يف بناء/تعزيز التقدير بني النظر 

. ولكي 3الربنامج االسرتاتيجي  نغمسون ويشاركون استباقيًا يف مواضيعلجهات املاحنة حبيث يمليدانية التابعة لواملكاتب ا
 .هلم التوجيه املالئم توفري يتحقق هذا األمر، جيب تطوير فهمهم اخلاص وقدراهتم من خالل
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حتقق املنظمة جناحاً كبرياً يف تعبئة موارد من خارج ، مل 3رغم إثبات أمهية ومالءمة هنج الربنامج االسرتاتيجي  -4النتيجة 
 امليزانية للمواضيع املتصلة هبذا الربنامج.

 
ينبغي للمنظمة أن تضع اسرتاتيجية مكيفة لتعبئة املوارد تشمل األبعاد على املستوى العاملي واإلقليمي  -4التوصية 

 .3صلة بالربنامج االسرتاتيجي والقطري وتبحث يف سبل متويل جديدة داخل مؤسسات ماحنة أكثر 
 

ساسيني وكيانات إقليمية، ما زال عليها ردم  اآلن من كسب قبول شركاء فنيني أيف حني متكنت املنظمة حىت -76
لإلقرار على حنو مالئم بقدرهتا املسافات مع جهات ماحنة، وعدد من النظراء احلكوميني الوطنيني ومؤسسات متويل دولية 

التوصل إىل آثار من حيث احلّد من الفقر يف الزراعة والبيئات الريفية. ويُعزى هذا األمر إىل حّد كبري إىل حتديات يف  على
ويف إظهار النتائج األّولية املشجعة يف البلدان اليت بدأت العمل مع  ،توفري املعلومات عن املقرتحات احملددة للمنظمة

 يف صفوف شركاء املوارد احملتملني. 3اتيجي املنظمة على مواضيع الربنامج االسرت 
 

وجيب أن متّيز االسرتاتيجية بني نقاط الدخول املختلفة والواقع القائم على املستوى العاملي واإلقليمي والقطري.  -77
بالفعل، تربز احلاجة على الصعيد العاملي إىل حتديد سبل متويل جديدة داخل مؤسسات ماحنة أكثر صلة بالربنامج 

، وإعداد طرق اتصال فعالة تشارك فيها فرق الربنامج االسرتاتيجي على حنو وثيق. وميكن االستناد بذلك 3السرتاتيجي ا
إىل النجاح أو الرتكيز احلايل على جماالت ميكن أن تشهد حتواًل من خالل اعتماد هنج متعدد القطاعات. ومن اهلام أيضاً 

لالخنراط يف هيكليات اجلهات املاحنة اليت ة املوارد على الصعيدين اإلقليمي والقطري تطوير اخلطط امليدانية املواضيعية لتعبئ
. 3طر الربجمة القطرية اليت حتدد أولويات مواضيع الربنامج االسرتاتيجي كثر فأكثر، وخباصة يف ما يتعلق بأتصبح ميدانية أ

، واهلجرة، وإصالح سياسات االحتاد األورويب، ويف هذا الصدد، فإن عدد الطلبات املماثلة يف جماالت عمالة الشباب
وحصول السكان األصليني على احليازة يولّد فرصًا آلليات الدعم املتعددة البلدان عوضًا عن توفري الدعم احلصري على 

من الصعيد القطري. وتتسىّن أيضًا فرص للمنظمة للعمل مع اجلهات املاحنة واملؤسسات املالية على تطوير أنواع حمددة 
التسهيالت للقروض، واستكشاف أكرب للشراكات االسرتاتيجية وترتيبات التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب دعماً 

 النهج. هلذا
 

املنظمة تعاونًا اسرتاتيجيًا مع عدة شركاء رئيسيني يف التنمية على املستوى العاملي واإلقليمي والقطري  أقامت -5 النتيجة
ضرورة . إمنا تربز 3باالستناد إىل إثبات القيمة املضافة اليت تأيت هبا املنظمة يف اجملاالت ذات الصلة بالربنامج االسرتاتيجي 

ميزة يف احلّد من الفقر يف قطري، وتعزيز التواصل بشأن مسامهات املنظمة املتإقامة تعاون أوسع نطاقًا على الصعيد ال
 ويف أهداف التنمية املستدامة. الريف

 
ينبغي للمنظمة أن تعّزز تعاوهنا مع الشركاء االسرتاتيجيني لتحقيق نتائج واسعة النطاق وملموسة على  -5التوصية 

 مستوى أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
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تتمتع املنظمة بسّجل حافل من التعاون على مستويات خمتلفة يف جمال احلّد من الفقر يف الريف. فقد كان  -78
امج العمل االستباقي مع شركاء عامليني وإقليميني ومع منظمات اجملتمع املدين أساسيًا لنجاح عدة مبادرات متصلة بالربن

، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج اليونيسيفن التعاون مع . كما أ3االسرتاتيجي 
األغذية العاملي، وهيئة األمم املتحدة للمرأة من خالل سلسلة من املبادرات املشرتكة، والربامج واملشاريع اتسم بأمهية 

نية والبحر الكارييب والشراكة إن العمل مع شركاء إقليميني مثل مجاعة دول أمريكا الالتيفخاصة. وعالوًة على ذلك، 
اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا التابعة لالحتاد األفريقي منح املنظمة موقعًا جيداً. وقد متحورت معظم هذه الشراكات 
حول مواضيع حمّددة. ومثة فرص لتوطيد هذه العالقات من أجل توسيع نطاقها، وخباصة من خالل تعزيز القدرة على 

 د لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.مضافرة اجلهو 
 

وعلى الصعيد القطري، ينبغي للمكاتب امليدانية أن تبحث يف إمكانية وضع خريطة للطلبات الواردة من  -79
الوزارات )غري وزارة الزراعة( واملتصلة باحلّد من الفقر، وأن حتّدد شركاء حمتملني ملعاجلة هذه الطلبات )مبا يف ذلك 

 الدولية واجلهات املاحنة غري التقليدية(. مؤسسات التمويل
 

نساء يف الربنامج جيد التصميم وهيكلية للتصدي ملسألة املساواة بني الرجال وال يتوفر لدى املنظمة برنامج   -6النتيجة 
وتقدمي ضافة إىل قاعدة واسعة من املعارف، ما مسح هلا االستجابة إىل املعايري الدنيا ذات الصلة إ ،3االسرتاتيجي 

مسامهات كبرية يف مسألة املساواة بني الرجال والنساء، وخباصة يف جمال الفرص املتكافئة للرجال والنساء يف احلصول على 
الدخل، والعمل واملوارد اإلنتاجية. كما أن إجراء مزيد من التحليالت للتدخالت التحولية وحتديدها قد يساعد يف زيادة 

 هذه املسامهات.
 

واألكثر قدرة على التأثري على املساواة  3جيب أن حتّدد املنظمة الُنهج ذات الصلة بالربنامج االسرتاتيجي  -6التوصية 
بني الرجال والنساء، وأن حترص على أن تؤخذ هذه النهج بعني االعتبار خالل تصميم وتنفيذ التدخالت ذات الصلة 

 .3بالربنامج االسرتاتيجي 
 

اختذت املنظمة يف السنوات األخرية خطوات لتعزيز دمج البعد اجلنساين يف مجيع الربامج االسرتاتيجية وآلية  -80
بصورة خاصة  3التنفيذ ذات الصلة )املبادرات اإلقليمية، وأطر الربجمة القطرية واملشاريع(. وقد حّدد الربنامج االسرتاتيجي 

أكرب بني الرجال والنساء، يف حني أن الفريق املعين باملساواة بني اجلنسني عدة جماالت عمل قد تساهم يف حتقيق مساواة 
ع جمموعة واسعة من املنتجات والتوجيهات لدعم عملية دمج البعد اجلنساين على نطاق يف شعبة احلماية االجتماعية وض
 3ات الصلة بالربنامج االسرتاتيجي من املسامهات اليت قّدمتها التدخالت ذ ةواسع موعةاملنظمة. ووضع التقييم خريطًة جمل

الفرص املتكافئة للرجال والنساء يف احلصول على الدخل، والعمل على املستوى املؤسسي واحمللي، وخباصة يف جمال 
األدىن  واملوارد اإلنتاجية. كما حّدد بعض الفجوات يف حتليل املساواة بني اجلنسني على مستوى تصميم املشروع  )املعيار

انتقالية يف تطبيق التوجيهات اجلديدة، إضافًة إىل مسامهات حمدودة نسبيًا يف جمال  األمر الذي يعكس مرحلةً (، 7
التكنولوجيات املالئمة لتخفيف عبء عمل املرأة يف الزراعة رغم وجود توجيهات يف هذا اخلصوص. وباالستناد إىل 

أن حتّدد الُنهج املختارة اليت ستتمكن من توليد األثر األكرب  قاعدة املعارف وحتديد املسامهات املتاحة، ينبغي للمنظمة
 على املستوى السياسايت، أو املؤسسي أو احمللي يف جمال املساواة بني الرجال والنساء. 
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 ميكن االطالع على التقرير الكامل للتقييم ومجيع املالحق املتصلة به على املوقع اإللكرتوين ملكتب التقييم:
http://www.fao.org/evaluation 

 

 قائمة بالمرفقا 
 

 عملية التقييم – 1املرفق 

 قائمة باملراجع املستخدمة  – 2املرفق 

 قائمة باألشخاص الذين مّت االتصال هبم  – 3املرفق 

 منهجية التقييم  – 4املرفق 

  3إطار النتائج اخلاص بالربنامج االسرتاتيجي  – 5املرفق 

 

 قائمة بالمالحق 
 

 تقييم القابلية للتقييم  – 1امللحق 

 االختصاصات  – 2امللحق 

 استعراض التقدم احملرز يف جمايل النفاذ والتمكني  – 3امللحق 

 استعراض التقدم احملرز يف جمال العمل الالئق يف الريف  – 4امللحق 

 استعراض التقدم يف جمال احلماية االجتماعية  – 5امللحق 

 يف حتقيق املساواة بني اجلنسني 3رسم خرائط مسامهات الربنامج االسرتاتيجي  – 6امللحق 

http://www.fao.org/evaluation
http://www.fao.org/evaluation

