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 المقدمة -1

 الغرض من التقييم 1-1

اإلسووهام يف  – 1اهلوودف االسوورتاتيجي النتووائج الرئيسووية الووإ خلووت إليهووا تقيوويم و االسووتنتاجات يوووجز هووذا التقريوور  -1
للتقيووويم املتجوووددة يف تطبيوووق خطوووة العمووول اإلر وووادية  – وانعووودام األمووون الغوووذائي وسوووو  التغذيوووة استئصووواجل ا ووووع

 للجنة الربنامج.يف الدورة السادسة عشرة بعد املائة ت اعتمدالإ  2017-2015االسرتاتيجي والرباجمي للفرتة 

 نطاق واألهدافال 1-2

املسوووتويات العووواملي واإلقليموووي  علوووى 1اهلووودف االسووورتاتيجي يشووومل نطووواق التقيووويم جهوووود املنظموووة للمسوووا ة يف  -2
الفوورتة الووإ يغطيهووا و . مل تكوون أم 1فريووق الربنووامج االسوورتاتيجي مدعومووة موون كانووه هووذه ا هووود سوووا   والوووط ، 
يف الوربامج اات  أيًضوانُظور أي الفرتة منذ اعتماد اإلطار االسرتاتيجي ا ديد، ولكن  ،2017-2014التقييم هي 

توأث  األمون الغوذائي " برنوامج أيًضاواستعرض التقييم  2014.1لإ بدأت قبل عام ا 1باهلدف االسرتاتيجي الصلة 
قة مع تقييم بطريقة منس  م مشروع "أصوات ا ياع" الك، قي  عالوة على و  ".جلوالتغذوي واملرونة واالستدامة والتحو  

 منفصل.للمشروع تقييم تقرير ترد يف نتيجة هذا العمل لكن ، 1اهلدف االسرتاتيجي 

م التقيووويم التقووودم حنوووو حتقيوووق اهلووودف قوووي  و أكووودت أهوووداف التقيووويم علوووى املسوووا لة ةووواه أعضوووا  املنظموووة و وووركائها.  -3
بوالنظر إىل و  2املنظموة لتعزيوز األمون الغوذائي والتغوذوي.الوإ تبوذهلا لجهوود لوفحوت قيمتوه املضوافة  1االسورتاتيجي 

 3تقييم اآلثار.قوم بيأن لتقييم ليُقصد مل  للمنظمة،التاريخ القص  لألهداف االسرتاتيجية 

 :4رئيسيةمسائل ز التقييم على أربع رك   -4

حتياجوات البلودان ومال متوه ال 1االسورتاتيجي ملنظموة ابرنوامج : وضوو  إطار النتاائج وللياات اجنجاا  قوة (1)
 .االفع  احتماجل أن يكون ودرجة 

هود ا قيمة إىل  1اهلدف االسرتاتيجي كيف أضاف   :1تحقيق الهدف االستراتيجي  التقدم المحر  نحو (2)
 يف هذا الصدد؟ ا لي ةاملنظمة لتحسني األمن الغذائي والتغذوي وما هي النتائج الإ تبذهلا 

                                                           
ا ووع، والوربامج ا بهوة الربملانيوة ملكافحوة ، و املسؤولة حليازة األراضي ومصوايد األاوا اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة مثل احلق يف الغذا ، و   1

 .اخلاصة باألمن الغذائي الوطنية
زيووادة ضورورة علوى  ا، تأكيودً االغوذائي والتغذيووة" األكثور  ويوعً  "األمونمصوطل" مون  بوداًل األمون الغوذائي والتغوذوي" يف هوذا التقريوور يسوتخدم مصوطل" "  2

ة منشووورات املنظمووة باللغووتفضوول يف وثووائق املنظمووة باللغووة اإلجنليزيووة. و يسووتخدم املصووطلحان كال ووا و إدموواا التغذيووة يف سياسووات وبوورامج األموون الغووذائي. 
التوصول " CFS 2012/39/4الوثيقوة املسوألة، يرجوى الرجووع إىل ملراجعوة متعمقوة هلوذه  ".الغوذائي والتغوذوي والفرنسية استخدام مصطل" "األموناإلسبانية 

 .إىل اتفاق بشأن املصطلحات"
ولوودى إجوورا  . 2015/أيلوجل سووبتمربالربنووامج االسوورتاتيجي يف فوورق إدارة أنشووئه يف حووني  ،2014حيووز التنفيووذ يف عووام  1دخوول اهلوودف االسوورتاتيجي   3

 قد نُوف ذ مدة عامني فقط. والتحو جل""تأث  األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة  FIRSTبرنامج التقييم، كان 
 .للتقييم تقرير الكاملالالفرعية يف ته أسئلة التقييم وأسئل عنيرد مزيد من التفاصيل   4
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علوى هل ساعد التوجوه االسورتاتيجي ا ديود  :عدة لقطاعات شاملةالمواضيع الالتقدم المحر  في إطار  (3)
 ا نسني والتغذية؟قضايا ال سيما و  ،ات عدةعلقطا الشاملةالقضايا بالعالقة مع حتقيق نتائج 

هووول تعوووز ز وضوووع املنظموووة وميزفوووا النسوووبية وفعاليتهوووا يف إطوووار اهلووودف  والشااارا:ات:المكاناااة االساااتراتيجية  (4)
 ؟1الربنامج االسرتاتيجي و  1االسرتاتيجي 

 المنهجية 1-3

بووودعم مووون فريووق مؤلوووف مووون استشووواريني خوووارجيني اوي خوووربة جغرافيوووة يف املنظموووة أجوورى التقيووويم مكتوووم التقيووويم  -5
 .1الربنامج االسرتاتيجي من أفكار وتعليقات فريق طواجل عملية التقييم استفاد التقييم وقد ومواضيعية. 

حتليل و على مصادر متعددة وطرق خمتلطة: استعراض وثائق وحتليل بيانات إدارية؛ مجع البيانات يف اعتمد التقييم  -6
 وخت علوى املسوتويات  500ومقوابالت موع موا يقور  مون  ؛6مسو" واحودو ؛ 5لألدلة مون تقييموات سوابقة الحق

العوواملي واإلقليموووي والقطوووري. كمووا زار فريوووق التقيووويم املكاتووم اإلقليميوووة ألفريقيوووا، وآسوويا واحملووويط اهلووواد ، وأمريكوووا 
ووو-دون املكتوووم باإلضوووافة إىل  ،الالتينيوووة ومنطقوووة البحووور الكووواريي ز معظوووم اإلقليموووي ألمريكوووا الوسوووطى، حيووو  ترك 

 .1اهلدف االسرتاتيجي بقة املتعلالربامج 

على أساس فيها دراسة احلالة جرت البلدان الإ  تاخت  و . 7مثاين دراسات حالة قطريةأثنا  عملية التقييم أجريه  -7
 الستنتاجاتبتوليف العي نة كمل مجع البيانات يف البلدان . وقد استُ 1تها املتعلقة باهلدف االسرتاتيجي أ ية حافظ

تتعلوق باهلودف أعمواجل  أخورى، علوىالضوو ، مون بوني أموور  طسول  موا  أخورى،السابقة يف بلدان ومناطق  اتالتقييم
 يف أوروبا وآسيا الوسطى والشرق األوسط ومشاجل أفريقيا. 1االسرتاتيجي 

 محدداتلا 1-4

لنطواق التقيويم الواسوع، كوان مون  ايف صوميم واليوة املنظموة. ونظورً سونوات طويلوة ومنوذ القضوا  علوى ا ووع  ال يزاجل -8
املتعلقووة باهلوودف املوضوووعات عوون وفرة الوثووائق املتوواألدبيووات و فووة املسووتحيل علووى فريووق التقيوويم حتديوود واسووتيعا  كا

 ال يدعي التقييم أنه  امل يف وصفه للنتائج احملققة.ومن هنا، . احملددةطواجل فرتة التقييم  1االسرتاتيجي 

كووان باإلم، مل يكوون 2014بوودأت قبوول عووام  1األنشووطة املتعلقووة باهلوودف االسوورتاتيجي بووالنظر إىل أن العديوود موون  -9
 . 1إسناد اإلجنازات يف العمل السياسايت إىل اهلدف االسرتاتيجي  دائًما

. 1اهلدف االسرتاتيجي الإ تتجاوز و لألنشطة املتعلقة بالتغذية، أعمق تقييم اسرتاتيجية التغذية إلتاحة تقييم ُأج ل  -10
 .2018يف خريف عام  دورة  نة الربنامجإىل فع عنها تقرير وس  

                                                           
وجل  وورق تقييمووات الووربامج القطريووة يف بوونغالدين وبوركينووا فاسووو وكوووت ديفوووار ومصوور وغواتيموواال وهنوودوراس وكينيووا وق غيزسووتان وميا ووار والنيجوور ود  5

 وتقييم الربامج يف الضفة الغربية وغزة. وتنزانيا؛البحر الكاريي وبربادوس وباكستان 
 1بني ا نسني يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  مع بيانات عن عمل املنظمة بشأن املساواة   6
 مجهورية الدومينيكان ، السلفادور ، إثيوبيا ، موزمبيق ، نيباجل ، نيج يا. كمبوديا،  الربازيل،  7
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 للمنظمة 1وصف الهدف االستراتيجي  -2

 راجعاجطار االستراتيجي الم   2-1

ميكون حتقيقوه أن الوك لألمون الغوذائي، و  نظمة منذ أمد طويل بفكرة أن زيادة إنتاا األغذية  رط كاف  املالتزمه  -11
موا عودا  يفولكون . 1995يف الربنامج اخلوا  لألمون الغوذائي الوذي بودأ عوام ، مثاًل  تقنية،يف املقام األوجل بوسائل 
بيئوات السياسوة الوطنيوة والدوليوة توددات هاموة لالسوتثمار  أنبواطراد أصب" من الواضو"  ،القضايا واحللوجل التقنية
 واإلنتاجية يف الزراعة.

إعادة تفك  على  حًقاالتقلبات أسعار األغذية ا تداد وفرتة  2008-2007أثارت أزمة أسعار األغذية يف الفرتة  -12
يف األموون الغووذائي والتغووذوي صووعود املسووتوى العوواملي يف األموون الغووذائي والتغووذوي والزراعووة املسووتدامة، وأدت إىل 

يف دعوا املوؤ ر الودول الثواين املعو  بالتغذيوة الوذي عقود و جداوجل أعمواجل القوادة السياسويني يف العديود مون البلودان. 
إىل إجورا  تغيو  جوري  وحتوويلي لتحقيوق  2030وخطة التنمية املستدامة لعام  2014 /تشرين الثاينروما يف نوفمرب

 .والتكيف قادر على الصمودستدام و مدجل اع، عامل ا تماليةعامل أكثر 

، أطلق املدير العام للمنظمة مراجعة لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، 2012كانون الثاين /توليه منصبه يف يناير لدى -13
راجع للفرتة  ما

ُ
، الذي صوادق عليوه موؤ ر املنظموة يف يونيوو/حزيران 2019-2010أدى إىل اإلطار االسرتاتيجي امل

خواجل مون ا ووع  عوامل"لوو  ملنظموةارؤيوة ب اا لألهداف والغايات، بد ً هرميً  بىن اإلطار اُلمراجع تسلساًل قد . و 2013
، فقورًاوسو  التغذية، تسهم فيوه الزراعوة واألمون الغوذائي يف حتسوني مسوتويات معيشوة ا ميوع، السويما أ ود النواس 

طريقووة جديوودة للمنظمووة حيوودد اإلطووار االسوورتاتيجي و ". بطريقووة  حتقووق االسووتدامة االقتصووادية واالجتماعيووة والبيئيووة
فضول أاسوتجابة ضومان و املنظموة على أ ية زيادة الرتكيز والتعواون عورب الوحودات لتحقيوق أهوداف  مشد ًداللعمل، 

 الحتياجات البلدان.

لتحسني السياسة التمكينية والبيئية التنظيمية والرباجمية لألمن الغذائي والتغذوي، أي  1ر س اهلدف االسرتاتيجي كُ  -14
تصوميم وتنفيووذ السياسوات والقوووانني واللووائ" التنظيميووة والوربامج وخطووط االسوتثمار الووإ تسواهم يف حتسووني األموون 

الوإ تُنف وذ مبا ورة موع ااتمعوات أنشوطة وبورامج املنظموة  1اهلدف االسورتاتيجي ما يستث  من الغذائي والتغذوي، 
 تتحقق يف إطار أهداف اسرتاتيجية أخرى. أنا هلقصد احمللية ومنتجي األغذية، الإ يُ 

برامج ومووارد بقيوادة فورق الوربامج االسورتاتيجية املعنيوة لتحقيوق التنسويق والتعواون ه زت جُ ، 2015أيلوجل /يف سبتمرب -15
مكاتوم حصووجل وتيس   املنظمةطورفا الإ  آليات مجع البياناتالسياساتية و املشورة الربامج املختلفة و يف والرتكيز 

 من املقر الرئيسي واملكاتم اإلقليمية.تق  الدعم العلى القطرية ملنظمة ا
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 1برنامج الهدف االستراتيجي  2-2

 وفريقه 1برنامج اهلدف االسرتاتيجي   2-2-1

وهووي نووواتج، الجموواالت موون  اأربًعوو ليغطووي مصوومم "( 1 االسوورتاتيجي)"الربنووامج  1برنووامج اهلوودف االسوورتاتيجي  -16
( 3النووواتج األدلوووة )القائموووة علوووى  اتالقووورار واختووواا  (2النووواتج الشووواملة )واحلوكموووة  (1النووواتج السياسوووات )وضووع 

 (.4الناتج والتنفيذ )

يف اهلوودف اات العالقووة وضووع امليزانيووة وإعووداد التقووارير وآليووات التخطوويط و  1الربنووامج االسوورتاتيجي يسوواهم فريووق  -17
الوربامج املختلفوة واملشوورة السياسواتية وآليوات مجوع يف حتقيوق التنسويق والتعواون والرتكيوز مون خوالجل  1االسورتاتيجي 
ملنظمة القطرية على الدعم التق  من اوتيس  حصوجل مكاتم للغذا  واألمن الغذائي املنظمة طورفا البيانات الإ 

الربنامج االسرتاتيجي ليس إدارة الوحدات  فرقدور على أن  من املهم التأكيدو  قليمية.املقر الرئيسي واملكاتم اإل
اات عوون جووز  موون األنشووطة  سووؤوجل فقووطملووذلك  1ن فريووق الربنووامج االسوورتاتيجي أ، و تنفيووذ الووربامجأو األخوورى 
 .هذا التقريرها ستعرضالإ ياهلدف االسرتاتيجي الصلة ب

 وأطر الربجمة القطريةاملبادرات اإلقليمية  2-2-2

حتد ي القضا  على ا ووع : . هذه املبادرات هيثالثمناطق ثالث مبادرات إقليمية يف يف الصدارة هنا  ، حالًيا -18
وحتدي القضا  على ا وع  والقضا  على ا وع يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريي، ،2025 يف أفريقيا حبلوجل عام

ذ املنظموة مبوادرات إقليميوة موجهوة حنوو ا ووع يف منطقوة أوروبوا وآسويا ال تنف وحىت اآلن، و يف آسيا واحمليط اهلاد . 
تودودة دف االسورتاتيجي صلة باهلوالنشطة اات األالشرق األدىن ومشاجل أفريقيا، ويبدو أن منطقة الوسطى وال يف 

 8املناطق.يف تلك 

كل املمثلون اإلقليميون لوىل حدد ااموعة األوقد تركيز". تط على املستوى الوط ، مت حتديد جمموعة من "بلدان  -19
حاجوة وجوود جمموعة أخرى بناً  علوى االسرتاتيجي  فرق الربنامجواختارت . 2015 /حزيرانمبادرة إقليمية يف يونيو

فه عر  و  . املع ديف البلمتعلقة باهلدف االسرتاتيجي  كب ةمشاريع  وحافظة ة هذه احلاجة عا وإرادة سياسية مل موثقة
أاوا علوى تركيوز" توط علوى أاوا "بلودان  حوددفا أكثور مون مبوادرة إقليميوة واحودة للهودف االسورتاتيجيالبلدان الإ 

وتنسيق ورصود يس  برنامج اسرتاتيجي واحد لتصت لكل منها خُ دعم نشطني". و و ملراقبة  كثم  عن ختضع"بلدان 
 الدين والوس.غلبناملخصت ر" هو "امليس   1الربنامج االسرتاتيجي و الدعم للمبادرات اإلقليمية واملكاتم القطرية. 

عبارة عن اتفاق بني احلكومة ومنظمة  ووه القطرية،هي إطار الربجمة اإلجناز األساسية على املستوى القطري، قناة  -20
 أربع سنوات.و أنشطتها على مدى فرتة ترتاو  بني سنتني ترك ز املنظمة ينبغي أن  أينحيدد األغذية والزراعة 

                                                           
نظموة لدولوة امل ، مبا يف الك دعم1املنظمة على قضايا تتعلق باهلدف االسرتاتيجي هنا  بعض األمثلة املث ة لالهتمام يف الشرق األدىن حي  عمله   8

 الوجبوووات برنوووامجنظموووة يف ُعموووان موووع وزاريت الزراعووة والتعلووويم لتأسووويس عمووول مكتووم املوضوووع اسوورتاتيجية لتنويوووع األغذيوووة، و يف اإلمووارات العربيوووة املتحووودة 
تعموم اهلودف ميكون للمنظموة أن  وا مثواالن علوى أنوه ، و املرتفوعُعمان واإلمارات العربية املتحودة مون البلودان اات الودخل وتعترب . تلية مبنتجات املدرسية

وأوروبا وآسيا الوسطى هي املنطقة الإ لديها أدىن نسبة من البلدان الإ تبل غ عن أنشطة تتعلق باهلدف االسرتاتيجي السياقات. تلك يف  1االسرتاتيجي 
 (.FIRST برنامج)من خالجل  1ناحية الربنامج االسرتاتيجي حضور كب  من الذي له  املنطقةالبلد الوحيد يف هي قرغيزستان  ويبدو أن  1
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 اااالت املواضيعية واملوارد 2-2-3

إمجوال  يف املائوة مون 14يقودر بوو  موايشوكل إا من حي  احلجم املوال، الثال  هلدف هو ا 1اهلدف االسرتاتيجي  -21
يف إطار و تقييم. يغطيها الامليزانية املرتبطة باألهداف االسرتاتيجية خالجل الفرتة الإ املوارد من خارا امليزانية و  موارد

 2 جتايف املائوة( والنو 30) 3اتج النويوه لييف املائوة(؛  56) 1اتج معظم املوارد على الننفق أُ ، 1اهلدف االسرتاتيجي 
 294تقود ر بوو  1لربنوامج االسورتاتيجي لامليزانيوة املخصصوة كانوه ،  2017-2016لفرتة السنتني . و 9يف املائة( 14)

 مليون دوالر. 212مليون دوالر مع التزامات من موارد خارجة عن امليزانية تبلغ 

 2017-2016املنظمووة يف الفوورتة  مُ ووع  مووع خمتلووف  1الربنووامج االسوورتاتيجي بلغووه االتفاقووات الووإ وقعهووا فريووق  -22
مليون  18.7اإلقليمية دون يف حني بلغه قيمة االتفاقات مع املكاتم اإلقليمية و  دوالر،مليون  31.5مقداره  ما

مع  عبة التغذية والنظم  عاون عن كثمت 1الربنامج االسرتاتيجي خلطابات االتفاقات أن فريق  ويبني حتليلدوالر. 
 . ويفأخورى مُ وع  ، مون بوني و عبة اقتصاديات التنمية الزراعية، ومركوز االسوتثمار، و وعبة اإلحصوا اتالغذائية، 

أكورب نسوبة للعمول موع املكتوم اإلقليموي خصصوه يتعلق باالتفاقوات املوقعوة موع املكاتوم اإلقليميوة للمنظموة،  ما
مريكوا املكتوم اإلقليموي ألو  اهلواد املكتم اإلقليمي آلسيا واحملويط للعمل مع  ا تلك الإ ُخصصهتالهألفريقيا، 

 10الالتينية ومنطقة البحر الكاريي.

هلوووودف بنووووواتج ااووووه وُ مشووووروعا  352يف املنظمووووة أن هنووووا  الووووربامج امليدانيووووة  إدارةمعلومووووات يبووووني حتليوووول لنظووووام  -23
يسوواهم العديوود موون هووذه و مليووون دوالر.  773مبيزانيووة إمجاليووة قوودرها  2016-2014الفوورتة  خووالجل 1االسوورتاتيجي 

 1لهدف االسرتاتيجي ل ااملوازنة املخصصة حصرً من صة تقد ر احلو  واحد؛املشاريع يف أكثر من هدف اسرتاتيجي 
 مليون دوالر. 582 بو

 نفقأُ على املستوى اإلقليمي، و يف املائة(.  56)مج على املستوى القطري أكرب حصة من ميزانية الربنااريع ل املش ث   -24
باملائة(، بينما  18باملائة(، تليها آسيا وأمريكا الالتينية ) 34يف أفريقيا ) 1اهلدف االسرتاتيجي برنامج  أمواجلمعظم 

 املوارد.كافة باملائة من   26عاملية خمتلفة بو مشاريع استأثرت 

إا  ،لة من جهات ماحنة ثنائية )برامج التعواون بوني املنظموة واحلكوموة( هوي األكورب مون حيو  القيموةاملمو  اريع املش -25
( مشواريع حسوابات األمانوة األحاديوة) يوةلوة مون بلودان متلق  ممو  مشواريع تليهوا  امليزانيوة،يف املائة من إمجال  68تبلغ 
لوه يف أمريكوا الالتينيوة ومو   بلًدا 16ويف أفريقيا وستة بلدان يف آسيا بلدان  ةعه تسعوق  وقد يف املائة.  17بنسبة 

تتعلوق بسياسوات األمون الغوذائي والتغوذوي يف بإدارة مشاريع مبوجبها اتفاقات حسا  أمانة أحادي تقوم املنظمة 
 بلدان.تلك ال

  

                                                           
 .2017-2016 للفرتة وامليزانية العمل وبرنامج( 5 الويم ملحق) 2015-2014للفرتة  الربامج تنفيذ إىل تقرير استناًدا حسابات املؤلف  9

 إىل قاعدة بيانات املنظمة. استناًدا حسابات املؤلف  10
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 منصات ومنتجات وخدمات عاملية 2-2-4
  نة األمن الغذائي العاملي واخلطوط التوجيهية الطوعية

دعم عدد من املنابر واملبادرات العاملية اات الطبيعة املعيارية املتميزة، وال سيما  نة  1يشمل اهلدف االسرتاتيجي  -26
األموون الغووذائي العوواملي والوورتويج والتطبيووق علووى املسووتوى القطووري ملختلووف اخلطوووط التوجيهيووة الووإ اعتموودها جملووس 

، اخلطووط رد للحوق يف غوذا  كواف  املط و اإلعمواجلاخلطووط التوجيهيوة الطوعيوة مون أجول أو اللجنة، مثل: /املنظمة و
التوجيهيووة الطوعيووة بشووأن احلوكمووة املسووؤولة حليووازة األراضووي ومصووايد األاووا  والغابووات يف سووياق األموون الغووذائي 

واخلطوووط التوجيهيووة الطوعيووة لضوومان اسووتدامة ، ومبوواد  االسووتثمارات املسووؤولة يف الزراعووة ونظووم األغذيووة، الوووط 
 ة النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضا  على الفقر.صغ  المصايد األاا  

 أصوات ا ياع

علوى جهوود سوابقة يف الواليوات املتحوودة وبالبنوا   2013.11تشورين الثواين /يف نوفمربا يواع طلوق مشوروع أصووات أُ  -27
املعانوواة موون مقيوواس دعى "انعوودام األموون الغووذائي توواملعانوواة موون قيوواس عامليووة لر املشووروع أداة وأمريكووا الالتينيووة، طووو  
النواس أجوبوة  ودة انعودام األمون الغوذائي يعتمود علوى معانواة علوى  اقائًمو اقياًسور توف  وهي "، انعدام األمن الغذائي

املشوروع بطريقوة منسوقة موع تقيويم هوذا م قوي  وقود الغوذا  الكوايف. تتعلوق بإمكوان حصووهلم علوى أسوئلة على املبا رة 
 تقييم مشروع خمصت.تقرير  لهضع وُ لكن و ، 1اهلدف االسرتاتيجي 

 جلتأث  األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحو  

تعزيووز لوه االحتوواد األوروىل إىل الووذي ميو  جل توأث  األموون الغووذائي والتغوذوي واملرونووة واالسوتدامة والتحووو   برنووامجيهودف  -28
وجوود هيئووات ت مااات أولويووة وعنوودلألموون الغووذائي والتغووذوي والزراعووة املسووتدامة يف بلوودان خمتووارة التمكينيووة البيئووة 

على ، عادة بلدا 33اآلن يف حىت وا نعي  الذين مسؤول السياسات  بكة من  ربنامجال استأجروقد إقليمية مناسبة. 
 الزراعة. اتوزار يف يات ستو املأعلى 

                                                           
 اإلحصوووا ات  وووعبة وتنسوووقه غيوووتس، وميلينووودا بيووول ومؤسسوووة بلجيكوووا ومملكوووة المتحااادة المملكاااة مموووو جل مووون. /2013PGM/MUL: املشوووروع عنووووان  11
  .املنظمة يف



PC 124/3 10 

 االستنتاجاتتقييم مساهمة المنظمة: ملخص  -3

وميكن االطالع . 1اهلدف االسرتاتيجي تقييم مسا ة املنظمة يف ل هلا الإ توص   اتتاجاالستنهذا الفصل  يف ترد -29
 12يف التقرير الكامل والوثائق الداعمة له. استنتااالبيانات والتحليالت الإ تدعم كل على 

 اجنجا  قوة إطار النتائج ولليات  3-1

 مدى مال مة االسرتاتيجية ا ديدة الحتياجات البلدان 3-1-1

وأن حتسووني  تقوو ، حتوود  مووا هووو هووو أن ا وووع قضووية حوكمووة قوودر  1للهوودف االسوورتاتيجي األسوواس املنطقووي  :1االستنتاا 
ومحاية  وسياسات  كينية أفضل وبيئة مؤسسية للزراعة و اماًل  امنسقً  ااألمن الغذائي والتغذوي يتطلم جهدً 

 .ومالئمسليم هذا األساس املنطقي ملخاطر. وقد وجد أن على ا انكشافًاأكثر هم أكرب حلقوق من 

 صُم ما ديدة وإطار النتائج كما  لالسرتاتيجيةالقيمة املضافة  3-1-2

لتناوجل كربنامج لأقل قابلية و مبا هو كذلك هو  ،نظمةاملجز  ال يتجزأ من والية هو  1اهلدف االسرتاتيجي  :2االستنتاا 
يتمحور و ا د جيدً تد   1اهلدف االسرتاتيجي  الك،خرى. مع األسرتاتيجية االهداف األقائم بذاته مقارنة ب

حوجل حتسني تصميم وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والقووانني والوربامج وخطوط االسوتثمار الوإ فودف 
ويدفع املنظمة ات أ ية السياس علىاهلدف االسرتاتيجي هذا إىل حتسني األمن الغذائي والتغذوي. ويؤكد 

 .يف املاضيأكثر مما  ديد يف اإلطار اتربز التغذية   واغلذلك فإن حيزها الف  التقليدي. كختطي إىل 

 واملنتجات املعياريةمدى مال مة املعارف  3-1-3

الوذي  على املستوى العاملي  تعدد أصحا  املصلحةاملتنسيق الل  نة األمن الغذائي العاملي نوع منتدى  ث   :3االستنتاا 
علوى  ويوالتغوذئي ألمون الغوذااتنسيق لاألكثر ا تمالية لية على أاا اآل اهبسل م هي مو . 2ناتج س له الر  كُ 

 .لالصعيد الدو 

نظموووة املكموووا أن ،  "احلوووق يف الغوووذا "عووودد كبووو  مووون الووودوجل تعوووديالت دسوووتورية أو قانونيوووة حلمايوووة  اعتمووود :4االستنتاا 
لحوق يف الغوذا  أداة مهموة لالتوجيهية اخلطوط ال تزاجل و يف إطارها االسرتاتيجي ا ديد. هذا احلق  هضم ن

الربنوووامج ونفني يف فريوووق املوووغووو  مووون ا هلوووا املونفوووون املمولوووون مووون املشووواريع واملووووارد البشووورية يووورو   ومالئموووة
 على التوال.و عبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية االسرتاتيجي 

اخلطووووط التوجيهيوووة الطوعيوووة بشوووأن احلوكموووة املسوووؤولة حليوووازة تووووفر  األ يوووة، حاسووومموووا يتعلوووق مبوضووووع  يف :5االستنتاا 
للبلووووودان خيوووووارات وأفضووووول املمارسوووووات يف السياسوووووات والقووووووانني األراضوووووي ومصوووووايد األاوووووا  والغابوووووات 

                                                           
 طلوووم إىل مكتوووم التقيووويمالتقووودم بأو عنووود  )http://www.fao.org/evaluation (التقيووويم حووووجلتوووا  علوووى موقوووع املنظموووة علوووى  وووبكة اإلنرتنوووه م  12

 .يف املنظمة

http://www.fao.org/evaluation
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جمموعووة يف  ممكنًوواتطبيقهووا عوول  يكفووي مبووا  ةمرنوويف صوويغة واالسوورتاتيجيات واملمارسووات املتعلقووة باحليووازة 
 .مالئمةاملنتجات املعيارية األخرى أن  أيضًاتبني واسعة من البلدان. كما 

 يف تصميم الربامجالشاملة لقطاعات عدة  املواضيع 3-1-4

املع  فريق الصراحةً إىل املساواة بني ا نسني، عمل  1ي االسرتاتيجالربنامج  نتائجإطار ال يش  يف حني  :6االستنتاا 
على  1 االسرتاتيجيالربنامج مع فريق  عبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية يف  بقضايا ا نسني

 .1اهلدف االسرتاتيجي ضمن باملساواة بني ا نسني نقاط الدخوجل للعمل املتعلق لنهجي املتحديد ال

كوان و نظموة يف جمواجل التغذيوة. امللعمول ن اجديودتاسرتاتيجية ورؤية مدت واعتُ عززت املنظمة التزامها بالتغذية.  :7االستنتاا 
املووؤ ر الووودول الثوواين املعووو  بالتغذيووة الوووذي نظمتووه منظموووة األغذيووة والزراعوووة ومنظمووة الصوووحة العامليووة يف عوووام 

 (  اهدين هامني على هذا االلتزام املتجدد.2025-2016وإطالق عقد األمم املتحدة للتغذية ) 2014

 1الربنامج االسرتاتيجي فريق  3-2-1

بشوكل عوام. وكوان أحود متينوة يف املقور الشُوعم التقنيوة و  1فريق الربنامج االسرتاتيجي روابط بني تبني أن ال :8االستنتاا 
 لسياسات األمن الغذائي والتغذيةيف هذا الصدد تطوير سلسلة من املالحظات التوجيهية  امةاهلاإلجنازات 
مووع  اتصوواالت كافيووةتكوون هنووا   ، ملوباملقابوولوحوودة فنيووة.  12مووع  1 االسوورتاتيجي فريووق الربنووامجوضووعها 

ألمن الغذائي ايف جماجل  يةسياساتالأكرب يف املساعدة اتساق ورعاية املكاتم القطرية لتوف  قيادة مفاهيمية 
توأث  األمون ميودان يف  أوجلات باستثنا  البلدان الإ لديها مسؤوجل سياس املنظمة،والتغذوي يف مجيع أحنا  

 .جلالغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحو  

، موووا أدى إىل سووورعة دوران املوووونفني اريعمووون اإلعوووارات واملشووو 1الربنوووامج االسووورتاتيجي  معظوووم فريوووق ميوووو جل :9االستنتاا 
دون  1فريق الربنامج االسرتاتيجي ر  الزخم. كما تُ  فقدان األحيان،ويف بعض  األساسية، اترب اخلوفقدان 

علووى مسووتوى رفيووع املسووتوى  قائووديف البدايووة موون الفريووق ممووا حوورم  تشووكيله،قائوود فريووق ألكثوور موون عووام بعوود 
 .هذا الربنامج نهجل مؤيداملنظمة 

 اإلبالغاإلدارة و و ترتيبات التخطيط  3-2-2

الربنوامج أعود ت بوني الوإ هبوا بطوة املرت"اتفاقيات مسوتوى اخلدموة"  و" اإلدارة بأسلو  املصفوفة "يبدو أن  :10االستنتاا 
 د مسوتوىً تول وللوربامج االسورتاتيجية واملكاتم اإلقليمية لتخطيط الدعم الفو   التقنيةم االسرتاتيجي والُشع  

 من ا هد ال يتناسم مع الفائدة احملتملة.

 دعم السياسات يف املقر 3-2-3

سياسة األمون الغوذائي والتغوذوي يف املنظموة. وقود عمول يف جماجل عمل النواة  1الربنامج االسرتاتيجي  يعترب :11االستنتاا 
إلدارة احلوكمة التابعة مثل مركز االستثمار ووحدة  ،املنخرطة يف هذا اااجلمع وحدات املقر األخرى  جيًدا

 والربنووامج 3الربنووامج االسوورتاتيجي حودد جموواالت تعوواون تتملووة موع ، كمووا التنميوة االقتصووادية واالجتماعيووة
 .4 االسرتاتيجي
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 تأث  األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحو جل 3-2-4

مرفوووق وهوووو  -توووأث  األمووون الغوووذائي والتغوووذوي واملرونوووة واالسوووتدامة والتحووووجل برنوووامجفعاليوووة موووا يتعلوووق ب يف :12االستنتاا 
ويقووووووم  1االسووووورتاتيجي فريوووووق الربنوووووامج  لوووووه االحتووووواد األوروىل ويوووووديرهللمسووووواعدة يف جمووووواجل السياسوووووات ميو  

 هوووذا املرفوووق طوووو رموووا  كثووو ًا  -خمتوووارة إقليميوووةبلووودان اات أولويوووة ومنظموووات ل سياسووواتمسوووؤول خصووويت بت
 .على املستوى القطري متينة راكات 

 .اإلقليمية والقطرية املكاتمو  1االسرتاتيجي الربنامج  3-2-5

، والك  خمتلفة يف مناطق خمتلفةبو "حتدي القضا  على ا وع" أ كااًل  املتعلقةتتخذ املبادرات اإلقليمية  :13االستنتاا 
 .أمر مناسم

 تعبئة املوارد 3-2-6

موون مشوواريع خووارا امليزانيووة مووا يووؤدي إىل ةزئووة  تقريبًوواقوودرات املنظمووة يف جموواجل السياسووات بأكملهووا  تووومو جل :14االستنتاا 
عامليوة اتية قليلوة، أن مجوع أموواجل ملبوادرات سياسواسوتثنا ات وقد وجدت املنظمة، موع . وانقطاعات متكررة

 على املستوى القطري. يةتعبئة املوارد للمساعدة السياسات منأسهل وإقليمية 

 والتغذيةقضايا ا نسني : لعدة قطاعات لموضوعات الشاملةرات لالقد 3-2-7

 رابط هنا و . 1الربنامج االسرتاتيجي  والتغذية يف إطار النتائج ويف برنامج عمل ا نسنيقضايا  انعكسه :15االستنتاا 
موا يتعلوق بقضوايا   وعبة السياسوات االجتماعيوة واملؤسسوات الريفيوة يفو  1الربنامج االسرتاتيجي وثيق بني 
 وووعبة التغذيوووة والووونظم الغذائيوووة رئيسوووية بوووني القنووواة بووودور ال 1 الربنوووامج االسووورتاتيجيفريوووق قووووم ، ويا نسوووني

توووأث  األمووون الغوووذائي والتغوووذوي واملرونوووة املتعلقوووة ب ربامج القطريوووةالووو يرك وووز نصوووفكموووا واملكاتوووم القطريوووة،  
 .اتركيزًا  ديدً  التغذية علىواالستدامة والتحو جل 

 1الهدف االستراتيجي  تحقيقالتقدم المحر  نحو  3-2

تصونيف موا  رغوم أن مون املصوطنع إىل حود  و وتغذي باستمرار بعضوها الوبعض.  1اهلدف االسرتاتيجي  نواتجتر د  -30
 األكثر صلة هبا.اتج النحته أدناه ات تاجاالستنترد ، واحد تدد ناتجحته دد ت استنتااكل 

 بحلاو الجوع وانعدام األمن الغذائي وساوء التغذياة لقضاء على با اصريح   اسياسي   االبلدان التزام  إعالن  :1الناتج 
 2030عام 

يف أمريكوا الالتينيوة ومنطقوة البحور "، والوك حتودي القضوا  علوى ا ووع" ثالث مبوادرات إقليميوة ثمرتاست :16االستنتاا 
كانوه النتوائج متفاوتوة قود  خمتلوف. و  جلعلى جمواورك زت كل منها  ، اهلاد واحمليطوآسيا ، وإفريقيا ،الكاريي

 مع هيئات التكامل اإلقليمي.التفاعل على درجة  اكبً  ا  اعتمادً واعتمدت  املناطقما بني  يف
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 دائمًووا، ولكوون لوويس موون السووهل بدرجووة عاليووة صوولةوثيقووة ال  نووة األموون الغووذائي العوواملي تبووني أن منتجووات :17االسووتنتاا 
. ووجوود أن عالقووات املنظمووة مووع كوول موون احلكومووة وااتمووع املوودين عاموول توودد هووام انالبلوودالوورتويج هلووا يف 
الوإ أكثر النتائج قق حتحيازة األراضي ومصايد األاا  والغابات. وقد حوكمة  تنفيذ   يف البلد ودة دعم 

 ،السياسوياتمون أولويوات  افيهوا جوز ً قود أصوب" حىت اآلن يف البلدان الإ كان اإلصال  الزراعوي هبا عد وُ 
 بنا  القدرات الالزمة لتنفيذها.على التوجيهية و خلطوط زيادة الوعي باعلى ساعدت املنظمة و 

غو  احلق يف الغذا  يف التشريعات والسياسات والوربامج الوطنيوة يف عودد مون البلودان.  عززت املنظمة دمج :18االستنتاا 
قود يواجوه الفقورا  واملعودمون صوعوبات كبو ة يف الوصووجل إىل فللتنفيذ.  قاباًل  دائمًااحلق يف الغذا  ليس أن 

رصوود ذ وتُ نف ووم وتُ صووم  تُ سياسووات وبوورامج  دائمًوواتبعووه تواالعوورتاف القووانوين ال  القضووائي،آليووات االنتصوواف 
 اإلقليمية واالجتماعية.الالمساواة  ضرو صري" ملعا ة بشكل 

وقانونية بشوأن  يةسياساتأطر عدة املنظمة يف تصميم واعتماد  ه، سا من خالجل توف  دعم سياسايت :19االستنتاا 
ًووووا  ال تكمووووناملشووووكلة احلاليووووة أن  غوووو األموووون الغووووذائي والتغووووذوي.  يف بوووول يف غيووووا  السياسووووات، غالب

إىل آخوووذ بوووالتحوجل فوووإن الطلوووم مووون البلووودان األعضوووا  نتيجوووة لوووذلك، تحوووديات املتعلقوووة بتنفيوووذها. و ال
(، والرصووووود والتقيووووويم 2اتج ، وبالتحديووووود التنسووووويق )مشوووووموجل بالنوووووخطووووووات أخووووورى يف دورة السياسوووووات

 (.4تج االن( والتنفيذ )3 تجا)الن

أشاكا  :افاة لقضااء علاى الجاوع وانعادام األمان الغاذائي و ل شااملةحو:مة وتنسايق لليات البلدان تنفيذ  :2 الناتج
  2030عام  سوء التغذية بحلو 

لجنوة األمون الغوذائي ك)ملة اشوال منوابر أصوحا  املصولحة املتعوددين، تودعم املنظموة على املسوتوى العواملي :20 االستنتاا
بووواألمن الغووووذائي اات الصووولة التقنيوووة عووودد مووون القطاعوووات ضووومن " نزيوووهالعووواملي( وتعمووول مبثابوووة "وسووويط 

أو /سووة لألموون الغوووذائي والتنسوويق املكر   تافوول، توودعم املنظموووة بنشوواط الوووط علووى املسووتوى و . والتغووذوي
 القطرية.ة دراسات احلالكافة الزراعة يف  

املشوواركة فيهووا القطريووة ملنظمووة امكاتووم  التنسوويق، مووا معوول موون الصووعم علووى لفضووا ات استشوورا هنووا   :21 االستنتاا
مبوووا يكفوووي التغذيوووة اخلاصوووة بتنسووويق اليف تافووول موجوووودة نظموووة امل تكووونا. وعلوووى وجوووه اخلصوووو ، مل مجيعًووو

 .للتغذيةالزراعة املراعية لتشجيع 

 التنسيق هذه عادة منظمات املزارعني والقطاع اخلا . تافل تُشر ، ال العامليباستثنا   نة األمن الغذائي  :22االستنتاا 

أشاكا  ساوء التغذياة بحلاو  :افاة لقضااء علاى الجاوع وانعادام األمان الغاذائي و االبلادان قارارات  اتخاذ :3الناتج 
 دلة األإلى  ااستناد   2030عام 

مقيواس املعانوواة مثول انتشووار نقوت التغذيووة و مون  هووداف التنميوة املسووتدامةألمؤ ورات بصوويانة نظموة امل تقووم :23ا االستنتا 
حالووة إقليميووة موون خووالجل تقووارير استعراضووات انعوودام األموون الغووذائي، وتنشوور توقعووات عامليووة موثوقووة و موون 

غو  تدعم املنظمة املكاتم اإلحصوائية الوطنيوة يف عودد مون البلودان.  العامل. كماانعدام األمن الغذائي يف 
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يف السياسوووات ثغووورات تقيووويم الموووع لةُ البيانوووات الوووإ  "فهوووم"تاولوووة إىل  امجيعًوووهنوووا  حاجوووة يف البلووودان أن 
يتعلووق األموور بتفسوو  وتوليووف ، إا إدارة البيانوواتيتخطووى جموورد صوونع القوورار القووائم علووى األدلووة فوالتنفيووذ. 

م والتحفيز. ويف هذا الصدد، برزت ، ما يؤدي إىل التعل  لسياقمراعية لتقييمات القيام بتدفقات البيانات و 
ال  لوك املنظموة سووى القدرة على تقييم أثر السياسات كونيفة رئيسوية يف دورة السياسوات، وهوي مهموة 

 .للقيام هبا تدودةقدرات 

الة للقضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي واستراتيجيات وبرامج استثمار فع  البلدان سياسات  تنفيذ :4الناتج 
  2030أشكا  سوء التغذية بحلو  عام :افة و 

وهنووا  بالفعوول بعووض املمارسووات ا يوودة، لكنهووا تتطلووم  السياسووات،ة ماسووة إىل دعووم تنفيووذ هنووا  حاجوو :24االستنتاا 
تووأث  األموون ميكوون لربنووامج و مهووارات خمتلفووة. طلووم تت، كمووا السياسوواتوضووع جموورد موووارد أكثوور بكثوو  موون 

العديووود مووون ف الصووودد،يف هوووذا  ا مفيووودً مكمووواًل يكوووون أن  جلالغوووذائي والتغوووذوي واملرونوووة واالسوووتدامة والتحوووو  
 على دعم التنفيذ. فعاًل يعملون لربنامج يف اات مسؤول السياس

املدرسووية الوجبووات مثوول موون مووع احلكومووات احملليووة بشووأن مواضوويع  تعاواووايف  اكبووً    احققووه املنظمووة جناحًوو :25االستنتاا 
 والتوعية التغذوية.

 لعدة قطاعات الشاملة المواضيعالتقدم المحر  في إطار  3-3

 ا نسني قضايا 3-4-1

 وعبة السياسوات االجتماعيوة واملؤسسوات الريفيوة ببوذجل جهود تعواوين و  1الربنوامج االسورتاتيجي يقوم فريوق  :26االستنتاا 
دعوم البلودان  اخلصوو علوى وجوه  اجوديرً يبودو و بوني ا نسوني.  املسواواةبشوأن املنظمة كب  لتنفيذ سياسة 

أُبلوغ عون قود و  ،القضوا  علوى مجيوع أ وكاجل التمييوز ضود املورأة وتنفيوذها اتفاقيوةاالنضمام إىل ما يتعلق ب يف
فة حسووم ا وونس موون خووالجل تطوووير مقيوواس املعانوواة موون انعوودام التقوودم بشووأن توووفر البيانووات املصوون  بعووض 

  للمرأة.لتنوع الغذائي لاحلد األدىن ومؤ رات األمن الغذائي 

 تغذيةال 3-4-2

سووتخدم تُ و أهووداف اسوورتاتيجية أخوورى. إىل حوود كبوو  باملقارنووة مووع التغذيووة  1االسوورتاتيجي  عم ووم الربنووامج :27االستنتاا 
. ومون املثو  لالهتموام أن يشار إليهوا كمرجوععلى نطاق واسع و  للتغذيةاملراعية الزراعة ة عن نظمأدوات امل

عمول املنظموة، وهوو ضمن  عبة التغذية استثمرت يف بنا  قدرات مونفي املنظمة أنفسهم إلدراا التغذية 
 .من فائدةالك ملا يف الربنامج االسرتاتيجي فريق أن حيتذي به اج ميكن 

بوني كموا ،  والسياسات الصحيةسياسات الزراعية القوي بني م ، ال يزاجل هنا  انفصاعلى املستوى القطري :28االستنتاا 
الصوووحة جموووال يف  السوووكان املسوووتهدفنيبوووني هوووذه ا هوووات و وحوووىت  التنسووويقفضوووا ات ا هوووات الفاعلوووة و 



15 PC 124/3 

احتياجووات يلووي لاحلواموول واألطفوواجل الصووغار يتخطووى ل تركيزهوواتوسووع نطوواق أن نظمووة املموودر بو  .والزراعووة
 .حواملكوان جمرد   من ومزارعات وصانعات قرار بداًل كعامالت النسا   

 والشرا:اتالموقع االستراتيجي  3-4

 النسبية امليزة 3-5-1

البيانوووات اموووتال  و  والوووربوز، ،جتماعووواتاحلشووود لالالقووودرة علوووى امليوووزة النسوووبية الشووواملة للمنظموووة  تشووومل :29 االستنتاا
 األغذيوة،نظوم  الزراعوة، -وقودرات تقنيوة مبوا يف الوك يف عودد مون ااواالت  ، حصاالقدرات يف جماجل اإلو 

 بالووودعوةالقيوووام فووور  و  ،التغذيوووةحووووجل يف النقوووال العووواملي تهوووا أ يأصوووبحه هلوووا الوووإ  -سوووالمة األغذيوووة 
الدولية. وعادة موا تكوون املواصفات يف وضع املعاي  و  هايف جماجل واليتها ودور قيادي ال هاموقع، و واملناصرة

تكووون قوودرة مووا  كثوو ًاهووذه امليووزات النسووبية أقوووى علووى املسووتوى العوواملي منهووا علووى املسووتوى الوووط  حيوو   
 يف البلدان.وكمة لدعم السياسات باختالف نظم احلاملتاحة املنظمة تدودة وتتنوع املساحة 

كووذلك فووإن ال سوويما علووى املسووتوى القطووري.   هادئووة،بطريقووة ي دعو الووو  سياسووايتالعموول البتقوووم املنظمووة  :30 االستنتاا
، علوى امون اإليوديولوجي ، وترتكز على البيانوات بوداًل مدروسة وحذرة يةلسياساتاأعماهلا املعيارية ومشورفا 

يف جمواجل السياسوات لألمم املتحدة. ونتيجة لذلك، فوإن دور املنظموة  تابعةوكالة تقنية وضعها كالئم يحنو 
 الصعيد العاملي منه على املستوى القطري. ا علىبروزً أكثر 

 لإلطار االسرتاتيجي ا ديد االسرتاتيجياالستخدام  3-5-2

 املمارسووات ا يوودة.تعموويم رتمجووة و الو نهج ووة املموون فووي كاالفتقووار إىل مووا ي العوائووقبووني موون  أنالتقيوويم تبووني   :31االسووتنتاا 
املمكون نشورها ومون يف املكاتوم القطريوة  جيًدامعروفة  1اهلدف االسرتاتيجي  ا وانم املبتكرة يف فليسه

 املنظمة.ضمن على نطاق أوسع 

 شراكاتال 3-5-3

دعوووم تطووووير السياسوووات وبووودأت إقاموووة عالقوووات موووع يف  وووراكافا موووع وزارات الزراعوووة املنظموووة  اسوووتثمرت :32االستنتاا 
املنظمووووة مووووع وزارات املاليووووة عالقووووات وزارات الصووووحة والتعلوووويم و ووووؤون املوووورأة يف جموووواجل التغذيووووة. وال تووووزاجل 

 زيارفا.جرت ووزارات اخلارجية غ  كافية يف مجيع البلدان الإ 

اهلووودف املنظموووة يف إطوووار   الوووذي تووووفرهسياسوووايتاللووودعم لة لاملفض ووودخوجل الووواإلقليموووي نقطوووة  كوووان التعووواون :33االستنتاا 
لعبوووه وقووود . اإلقليميوووة مووون خوووالجل تطووووير السياسوووات واأُلطووور القانونيوووة واالسووورتاتيجيات ،1االسووورتاتيجي 

القووووانني املتعلقووووة بووواألمن الغووووذائي  سوووون  يف تشوووجيع  هامًووووا دورًا ا ووووع مبكافحووووة املعنيوووة الربملانيووووة ا بهوووات
الوووإ لوووديها نظوووم  البلووودان يف رئيسوووي وووريك  أيضًوووااحلكوموووات احملليوووة والبلوووديات هوووي كموووا أن والتغوووذوي.  

 المركزية. ةكمو ح
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العووواملي  األغذيووة الزراعيووة وبرنوووامج للتنميوووة الوودول التعوواون بوووني املنظمووة والصوووندوقاملنووواطق يف بعووت  ازداد :34 االستنتاا
. للمنافسووة حقيقيووة حوووافز أيضًوواهنووا  و سياسووات واسوورتاتيجيات وبوورامج األموون الغووذائي والتغووذوي. بشوأن 

 تسووواعد أن وميكووون. العووواملي األغذيوووة وبرنوووامج املنظموووة بوووني والتعووواون للتوووداخل جمووواجل الوجبوووات املدرسووويةف
 املتحووودة األموووم عمووول إطوووار وعمليوووة للتنسووويق القطوووري املتحووودة األموووم فريوووق يفمووون املنظموووة  أقووووى مشووواركة

 .القضايا هلذه احللوجل بعض دفع اإل ائية يف للمساعدة

البنووك مووع مووع االحتوواد األوروىل وبدرجووة أقوول الووإ نظمووة هووي املاملوووارد، أهووم  ووراكات يف  شووركا الموون بووني  :35 االستنتاا
كشوريك اسورتاتيجي للمنظموة يف جمواجل   الغوذائي واألمون للزراعوة العواملي الربنوامجبوروز باإلضوافة إىل الدول، 

الربازيوووول واملكسوووويك معظووووم األعموووواجل اإلقليميووووة  همولوووو الالتينيووووة،األموووون الغووووذائي والتغووووذوي. ويف أمريكووووا 
 .1لمنظمة يف إطار اهلدف االسرتاتيجي ل

ومووع نظووام يووة ومؤسسووات التوودريم التقوو  لتحسووني التواصوول مووع املؤسسووات الوطنيووة األكادمي هنووا  جموواجل :36االستنتاا 
(، األغذيووووة سياسووووات لبحوووووث الوووودول املعهوووود)ال سوووويما  الدوليووووة الزراعيووووة للبحوووووث االستشووووارية ا ماعوووة

علوووى املسوووتوى القطوووري،  والتغوووذوي الغوووذائي عووون سياسوووات األمووون وحتلووويالت للحصووووجل علوووى معلوموووات
د حتقيوووق ااتموووع املووودين ومنظموووات املنتجوووني إل وووراكهم يف جهوووو  توكوووذلك موووع القطووواع اخلوووا  ومنظموووا

 أهداف سياسة األمن الغذائي والتغذوي.
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 والتوصيات النتائج -4

 النتائج 4-1

ا 1 االسااااتراتيجي الهاااادف ص اااام م :1 النتيجاااة  ماااان متنوعااااة مجموعااااة ماااان المسااااتفادة علااااى أسااااس الاااادروس ،جيااااد 
 المالئمااة، مثااد تحااد  المبااادرات ماان مجموعااة خااال  ونف ااذ ماان ،واقعيااة تغيياار نظريااةا علااى واعتماااد   السااياقات،

ياادفع  تقنااي، تحااد   هااو مااا بقاادر تتعلااق بالحو:مااة قضااية الجااوع باا ن االفتااراض ماان وانطالق ااا. الجااوع علااى القضاااء
 القائماة علاى الحاق، الادعوة جا دماإالتقلياد ، ويحااو   التقناي هائتجااو  فضاا إلاى المنظماة 1 االستراتيجي الهدف
 شااواغد تباار  :مااا.  والصااحة والتعلاايم الماليااة و ارات مثااد" تقليااديين غياار شاار:اء" مااع العمااد ضاارورة علااى ويشاادد
 .السابق في مما أ:ثر االستراتيجية واألهداف االستراتيجي اجطار في التغذية

 األمووونايت يف جمووواجل سياسوووال دعمالووو يف ا يووودة املمارسوووات وتكييوووف وتعزيوووز حفوووز 1 االسووورتاتيجي حيووواوجل اهلووودف -31
 للسياسوات، دلوةوتووف  األ لسياسواتوتنسويق ا صوياغة علوى أنوه ايتالودعم السياسوهوذا  ويُفهم والتغذوي، الغذائي

 خطووط مون سلسولةيبو  علوى وأن  بد الكان   بذلك، وبقيامه. السياسات وتنفيذ املوارد لتخصيت دعمتقدمي الو 
 برنووامج و ويوول صووياغة الوطنيووة ودعووم التشووريعاتالغووذا  يف  يف احلووقعلووى اعتموواد  املسوواعدة مثوول القدميووة، العموول
قود  ا ووع علوى القضوا  حتوديبول إن وموا إىل الوك.  ،العامليوة األغذيوة  نوة ودعم ألفريقيا الشاملة الزراعية التنمية
 يفوعي غل ه بوجمموعوة األعمواجل املتعلقوة بالسياسوات السوابقة اسوتُ  أن التقيويم ووجود. 1 االسورتاتيجي اهلدف سبق

 .اجيد تصميمه إىل أدى ما ،1 االسرتاتيجي اهلدف تصميم

 إىل حوود 1اهلوودف االسوورتاتيجي  يؤكوود ،"علووىاأل" السياسووات مسووتوى علووى الووذي تقدمووه املنظمووة بوضووعه الوودعم -32
إرسووووا   إىل واحلاجووووة واالسووووتثمار السياسووووات تنفيووووذ بووووني والعالقووووة السياسووووي االلتووووزام قبوووول أولويووووةاي موووون  كووووربأ

علووى مواتيووة  البيئووة تكووون ومووىت أيوون املسوواعدةااتووه  الوقووه يفو  متووني، سياسووي اقتصووادي حتليوولعلووى  السياسووات
 التوجيهيووة اخلطوووط الغوذا ، يف احلووق) اومنتجافوو نووة األمون الغووذائي العواملي القطوريني ملبوواد   سووتخداماالو  تطبيوقال

 ،(وموووا إىل الوووك ،ةاملسوووؤول اتاالسوووتثمار اخلاصوووة ب بووواد ، واملاألراضوووي حليوووازة املسوووؤولة احلوكموووة بشوووأن الطوعيوووة
  واملباد  على املستوى القطري من خالجل اج قائم على احلقوق حيثما وعندما تكون البيئة مواتية لذلك.

مالحظاة  ماع المنظماة، أنحااء فاي امتفاوت ا 1الهدف االساتراتيجي  في ابتكارا الجوانب :ان اعتماد أ:ثر:  2 النتيجة
 والتغاذو  الغاذائي األمان تا يير برناامج وبفضاد. المختلفاة والمنااطق البلدان في المتبعة الن هج في:بير وجود تباين  

ا 33 مع اومباشر   اقوي   اارتباط   1البرنامج االستراتيجي  فريق ، أنش (FIRST)والتحو   واالستدامة والمرونة  يوجد بلد 
 الكفاياة فيا  بماا قوياة روابا وصايانة  بإنشااء يقام لام برناامجال فريقغير أن . برنامجال ؤونلشسياسات  فيها مسؤو 

مجاا  فاي  يةالسياسااتة المسااعد فاي أفضادرعاياة اتسااق و  مفاهيمياة قياادة لتاوفير والقطرية اجقليمية المكاتب مع
 .المنظمة أنحاء في والتغذية ئيالغذا ألمنا

بوذله  حيو  الرئيسوي، املقر التق  يف م الدعموُ ع   1فريق الربنامج االسرتاتيجي  متينة بني تبني أن هنا  روابط -33
 إطالقكوو  ،املختلفووة املنظمووة وحوودات تقوودمها الووإ السياسوواتية املشووورة اتسوواق لتعزيووز مشووج عة جهووود عوودة املنظمووة
 .مؤخراً  لسياساتا بوابة
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فيهوا  يوجود بلوًدا 33 وحنوو 1الربنوامج االسورتاتيجي  فريق بني ومبا ر قوي رابط إنشا  على( FIRST) برنامج ساعد -34
 طوواراإل التفصوويلشووي  موون ب قطريووة تصووف تعريووف ملفووات وضووع خووالجل والووك موون ،ربنووامجيف ال مسووؤوجل سياسووات

 1الربنوامج االسورتاتيجي  فريوق خمصصوني يف موونفني خوالجل ومون أولويوة، ربنوامجالأعطاهوا  الوإ البلدان يف السياسايت
 .احلقيقي الوقه يف ربنامجالسياسات يف ال مسؤول ودعم ملتابعة

مع بلدان من غو  بلودان املرفوق  يكفي متينة مبا روابطوصيانة  يقم بإنشا  مل 1 االسرتاتيجيالربنامج  فريقغ  أن  -35
 أحنووا  يف والتغووذوي الغووذائي األموونيف جموواجل  يةالسياسووات املسوواعدة يف أفضوول توورابط وتعزيووز مفاهيميووة قيووادة لتوووف 
ُسل ط عليها الضو  يف االسوتنتاا  الإ 1تعميم ا وانم املبتكرة للهدف االسرتاتيجي باإلمكان  كانوقد  . املنظمة

 فريوق بوني الوروابط تعزيوز وميكون. القطريوة املكاتوم يف جيوًدا معروفوة فهوي غو  املنظموة، داخول أوسوع نطاق على 1
 السياسوات دعوم علوى املنظموة قودرة حيو  والقطريوة، ودون اإلقليميوة اإلقليميوة واملكاتوم 1الربنامج االسورتاتيجي 

وغوووو ه موووون األهووووداف  1اهلوووودف االسوووورتاتيجي  تنفيووووذ بووووط  إىل يووووؤدي مووووا األحيووووان، موووون كثوووو   يف متدنيووووة للغايووووة
 .القطري املستوى االسرتاتيجية األخرى على

 يف هوووو ةف االسووورتاتيجياهوووداأل إطوووار أن واإلقليموووي القطوووري ينياملسوووتو  علوووى املنظموووة موووونفي مووون العديووود يووورى -36
 هووذا خيلووو وال. إجنازافوواو  املنظمووة بوورامج عوون" اتسوواقًا وأكثوور أفضوول لسوورد قصووة" ووسوويلة لإلبووالغ، إطووار األسوواس
غورض على وجوود  التدليل خارجًيا يف يساعد التصميم جيد اسرتاتيجي وجود إطار إىل أن نظرًا ،جدارة من الرأي
ووو وووبوووالغرض  إحسووواس بنوووا  ا ديووود االسووورتاتيجي اإلطوووارب أيًضووواقصووود يُ  لكووونو  ،دموح   دوروال بووود لووو. اداخليًووود املوح 

 ثقافوة مون لنقول املعرفوة أن تكوون وسويطًا فع وااًل  علوى قوادرة تكون ملن إ أن يتضوا جل للمعرفة عاملية كمنظمة  املنظمة
 .بلد إىل آخر أو من قارة إىل أخرى من إىل أخرى أو

 يف ألفريقيوووا الشووواملة الزراعيوووة التنميووة برنوووامج لعمليوووة مووا زاجل مركوووز االسوووتثمار يف املنظمووة يواصووول تووووف  دعوووم قوووي -37
 موع القطوري املسوتوى علوى االسوتثمار مركوز عمول تنسويق حيو  مون للتحسوني جمواجل هنوا  يزاجل الغ  أنه . أفريقيا
 مسووتوى علووى النظوور وجهووات وتبووادجل ضووائعة للتعوواون وقوود كانووه هنووا  فوور  للمنظمووة، القطريووة املكاتووم عموول

ممثلوي املنظموة واملكاتوم القطريوة و/أو مسوؤول بوني املقيموني و  أو الزائورين مركوز االسوتثمار مسوؤول السياسوات بوني
 13عمل مع مركز االستثمار.الإ تبني املنظمة وبنو  التنمية كما ،  (FIRST) برنامجالسياسات يف 

 المالحظاة عبار األقااليم والبلادان مان حياب الطلاب علاىالفاروق مستويات الدخد إلى حاد :بيار فسر ت :3 النتيجة
الغذائي" وارتفاع الو ن الزائد والسمنة :مشا:د صحة عامة عالمية تحو  الفإن " ذلك،. ومع البرنامج االستراتيجي

التوسيم التغذو  أو بالتثقيف ما يتعلق  والمرتفعة الدخد فيالدخد ولد المزيد من الطلبات من البلدان المتوسطة ت
 .خذ في التطورل دور المنظمة في مجا  التغذيةا فإن لذالغذائي، و 

عموووه دُ فقووود . 1اهلووودف االسووورتاتيجي يف عمووول متميوووز بشوووكل نظموووة و املتقووودم كبووو  يف تعمووويم التغذيوووة يف حووورز أُ  -38
سورتاتيجية ا 2014طلقوه يف عوام وأُ شواغرة. التغذيوة المسوؤول ل  ونوائف مبوالتغذية الشعبة الفنية الإ تتعامل مع 
                                                           

سوواعدة املأوصووى بتحسووني ربووط دعووم االسووتثمار موون خووالجل مركووز االسووتثمار يف املنظمووة بقوود دور املنظمووة يف االسووتثمار لووتقيوويم كووان   ،2013يف عووام   13
دور منظموة األغذيوة والزراعوة يف االسوتثمار يف األمون تقيويم  :PC 113/2 :نظوراتحليلوي علوى املسوتويات العامليوة واإلقليميوة والقطريوة. العمول الو ية سياساتال

 .2013كانون الثاين /ينايرمكتم التقييم يف املنظمة،  ،الغذائي والتغذوي والزراعة والتنمية الريفية
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ملنظموة اسوتعراض أدواتوه وُاجوه لتعمويم التغذيوة يف ابدأ مركوز االسوتثمار كما يف جماجل التغذية.   املنظمةورؤية لعمل 
الروابط بني الزراعة والنظم الغذائية والتغذية. وبودأ عودد مون املكاتوم على ُأجري عمل حتليلي و يف تصميم الربامج 

التعوواون مووع منظمووة يف أحيووان كثوو ة بوزيووادة الوووزن، توسوويم األغذيووة بية تتعلووق القطريووة يف دعووم عمليووات سياسووات
ناهرة للتغلم على  أخذ دعم البلدانو الصحة العاملية و/أو منظمة الصحة للبلدان األمريكية يف أمريكا الالتينية. 

ا ز تقليوديً الوإ ترك و ،نظموةاملحتتواا فيهوا قضوية بالغوة األ يوة كيوربز  الوزن الزائد والسمنة من خالجل اج نظام غذائي 
 فة جهودها.إىل مضاع ،على نقت التغذية

ويف بعوووض البلووودان "تأنيووو   واهلجووورة والالمركزيوووةاملووودن بتوسوووع علقوووة تاملعووودد مووون القضوووايا النا وووئة األخووورى،  دد  ُحووو -39
الربنوامج االسورتاتيجي ويف هوا التغيو  الوإ يتبنانظريوة  مون االهتموام يف ستحق مزيداً الإ تالك،  عنالزراعة" الناتج 

 على املستوى القطري.العمل 

التنسيق والمنتجات المعرفية فضاءات هج و والن  ية مبادرات السياساتاللجهات الفاعلة و لاستشراء هناك  :4 النتيجة
مان بنااء :تلاة حرجاة  حياان إلاى االرتبااك والتناافل بادال  في مجا  األمن الغذائي والتغاذو ، ماا ياؤد  فاي بعا  األ

السياساات ودعام  تالقايأ:بار فاي  اتلعاب دور  لمنظماة أن ل. وفاي هاذا الساياق، يمكان المتواصاد التقدمتمك ن من 
 .فهمها القرارصانعي ليمكن لتشكد سرديات تدفقات البيانات المتعددة  وتوليف هاتنفيذ

قووود و سوووا ه املنظموووة يف صوووياغة واعتمووواد السياسوووات واالسووورتاتيجيات واألطووور القانونيوووة يف العديووود مووون البلووودان.  -40
أحودث حبوق يف يوه لمت التأكيود عوهوو موا تنفيذ السياسوات، تتعلق بتلك الإ بالتحوجل إىل البلدان أخذت مطالم 
. (4النواتج ) اتت لتنفيوذ السياسوجديد خمص واتج إضافة نب 2021-2018للفرتة  للمنظمة األجلخطة متوسطة 

اهتمووام أكوورب بقضووايا األموون الغووذائي والتغووذوي   يووالعلووى تشووجيع إقوود يسوواعد دعووم تنفيووذ السياسووات املنظمووة و 
يف بلود موا أو سياسوة موا  التجربة أن التنفيذ الناج" لربنامج تبني  و اهلامة يف جمموعة متنوعة من السياقات الوطنية. 

لسياسوات احلاليوة علووى اتنفيوذ حتسووني ميكون أن يسواعد و . البلودان ااواورةيف االهتمووام يول ود يف أحيوان كثو ة معوني 
 .املستدميملعا ة انعدام األمن الغذائي يف مجيع أحنا  العامل هار قيمتها وتوليد زخم أكرب إن

اهلودف ، وكما هو موضو" حبوق يف وثوائق ولكنملنظمة. اقوة من جماالت توف  األدلة الختاا القرارات هو جماجل إن  -41
املعرفوووة والوووتعلم ، بووول بالبيانوووات ونشووورهاجبموووع ا أساًسووواألدلوووة القوووائم علوووى صووونع القووورار ال يتعلوووق  ،1االسووورتاتيجي 

القوووودرة علووووى تقيوووويم أثوووور السياسووووات كونيفووووة رئيسووووية يف دورة أ يووووة والوووودافع للعموووول. ويف هووووذا الصوووودد، بوووورزت 
، هنوا  حاجوة إىل فهوم البيانوات الوإ مجيعهوا يف البلودانو للغاية. املنظمة يف هذا اااجل تدودة السياسات، وقدرة 

 يف التنفيذ.ثغرات تقييم السياسات واللالشركا  خمتلف معها م

ي مشااروع اتسياساابمحتااو  منظمااة ال ودت الاادو  األعضاااء  العااالمي،ماان خااال  لجنااة األماان الغااذائي  :5 النتيجااة
اعتبااارات الطوعيااة القائمااة علااى الحقااوق و الخطااوا التوجيهيااة شااكد مجموعااة ماان علااى ألماان الغااذائي والتغااذو  ل

المنظماة والو:ااالت األخار  ة أو حياا ة األراضاي أو االساتثمار المساؤو ، ودعاو الحاق فاي الغاذاء بشا ن اجنصاف 
تطبياق منتجاات لجناة لعلى المستو  القطر . وقاد حقاق دعام المنظماة  هذا يالسياساتمحتو  الإلى دعم تطبيق 

مقاربت  غي نبيو لكن  يتطلب بيئة سياسية مواتية،  ،األمن الغذائي على المستو  القطر  بع  النجاحات الملحوظة
ا تساتحق في حاين باذلم منظماة األغذياة والزراعاة جهاود  و الوطنية.  اتهتمام الواجب ب ولويات السياساالببتوا ن و 
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،  1المعرفياة المتعلقاة بالهادف االساتراتيجي ومنتجاتها اريعها الثناء لتعميم المساواة بين الجنسين في برامجها ومش
وتاة متفاوالتغذياة ئي مان الغاذالأللجنساين اللمساواة بين  المراعيةملة االشالجهود الرامية إلى تعزيز الحو:مة :انم 
تنساايق األماان فضاااءات عاادد قليااد ماان المؤسسااات والمنظمااات النسااائية فااي غياار شااارك لاام ي إذالمناااطق، عباار 

 الغذائي والتغذو .

علوى حتسوني مسوتويات األمون الغوذائي مساعدة الودوجل األعضوا  الإ تتضمن واليتها  يهنظمة امللدعوة يف ا فضا  حيد دإن ما  -42
رتكووز تو  ةوحووذر  ةكووون مدروسوتيف املنظمووة إىل أن الوودعوة وإسوودا  املشوورة أعمواجل  يوول العمول املعيوواري و مييوول . و لووديها والتغوذوي

تطبيوق منتجوات املنظموة دعموه قود و  .وكالة تقنيوة تابعوة لألموم املتحودةوضعها كالئم يما ، ا من اإليديولوجيعلى البيانات بداًل 
تناولوه بتووازن نبغوي أن موري يتطلوم هوذا العمول بيئوة سياسوية مواتيوة، ويو يف عدد متزايود مون البلودان. العاملي  ئيالغذااألمن  نة 

البوالغ األ يوة ما يتعلق باملوضووع  يفو الوطنية. ات االهتمام الواجم بأولويات السياسبمناسم بني خمتلف أصحا  املصلحة و 
عة يف تطبيوق اخلطووط التوجيهيوة الطوعيوة بشوأن احلوكموة املسوؤولة نتائج مشوج  وهدت يازة األراضي واملوارد الطبيعية،  حباملتمثل 

والنتوائج الواعودة يف  ةنشوطكورب مون األاألصوة احللوحظوه و ، طوريعلوى املسوتوى القحليازة األراضي ومصوايد األاوا  والغابوات 
 أفريقيا جنو  الصحرا .

ومون بالرتويج للحق يف الغذا ، رغم أن مستوى الدعم احلال أقول مموا يف السوابق.  أيًضااملنظمة قبل الك، قامه  -43
كانوه القضوايا الفعليوة وقود   ،ا قانونًوامشور عً حوىت لوو كوان  للتنفيوذ قواباًل  دائًمواال يكون احلق يف الغذا  أن املعروف 

علوى بالتشوديد ملنظموة القيوام ونقطوة دخووجل جيودة  هاًموا اا طموًحوهودفً هذا احلق يظل  يف احملاكم قليلة جداً، لكن
 .وقحلجج القائمة على احلقالإ تتقبل اتمعات ااأ ية رفع مستويات األمن الغذائي والتغذوي يف 

والتغذيوة يف براجمهوا بوني ا نسوني املسواواة اإلنصواف و تعمويم  وواغل ا تسوتحق الثنوا  لبذله املنظمة جهودً ذلك ك -44
، من خالجل مجلة أموور منهوا إصودار توجيهوات سياسوية توددة بشوأن ويباألمن الغذائي والتغذومشاريعها املتعلقة 

عوون و  والتغذيووة ، ودعووم عمليووة اإلبووالغ عوون اتفاقيووة القضووا  علووى مجيووع أ ووكاجل التمييووز ضوود املوورأة ا نسوونيقضووايا 
انعوودام األموون الغووذائي، ونشوور موونهج املعانوواة موون فة حسووم ا وونس، مثوول مقيوواس ، ووضووع مؤ وورات مصوون  هاتنفيووذ

 فعواليتناوله الناس من الطعام "التثقيف من أجل التغذية الفعالة يف اااجل العملي"، وتوسيع قاعدة األدلة على ما 
غو  . نسوا  وموا إىل الوكمن خالجل تطوير أداة بيانات استهال  األغذية الفردي العاملي ومؤ ور التنووع الغوذائي لل

شووار  إا مل ياملنوواطق، عوورب كانووه متفاوتووة والتغووذوي  يووة إىل تعزيووز احلوكمووة الشوواملة لألموون الغووذائي ا هووود الرامأن 
وثوائق بني من و ألمن الغذائي والتغذوي. للتنسيق افضا ات عدد قليل من املؤسسات واملنظمات النسائية يف غ  

يف لرجواجل والنسوا  املساواة بوني ا اأهدافهبني يف املائة فقط  10غ  شمل مل ياملشاريع الإ استعرضها فريق التقييم 
 .القدرة على اختاا قرارات

، وهووو ااألصووغر سوونً ن مهووات واحلواموول وأطفوواهلموجووه لألأن بعووض مشوواريع املنظمووة ووثائقهووا املتعلقووة بالتغذيووة تبووني  -45
أن تفعول املزيود بوسوعها ، موةاملنظ جماجل نشاطاتساع التغذية يف القطاع الصحي. وبالنظر إىل  ملشاريعتركيز متكرر 

رعايوة، وال سويما املسواعدة يف ة للا يتجواوز دورهوا كحامول لألطفواجل ومقدمومبو األوسع نطاقًاملرأة التلبية احتياجات 
 الزراعوة: سودقطاع املرأة يف بعنوان: " 2011-2010األغذية والزراعة تقرير حالة وفقا لف. ا كمزارعةتلبية احتياجاف
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قودر علوى حيصولن  ألاون ،ن الوذكورو املزارعوا ينوتج ممويف املتوسوط أقل أغذية "، تنتج املزارعات الفجوة بني ا نسني
 .ئتمانااليكانيكية و املعدات املزراعية و الدخالت املر ادية و اإلدمات أقل من اخل

 توصياتال 4-2

 إدمااجهم ياتم أن المحتملاين الشار:اء من عدد يستحق ب غلب ، البرنامج تصميم اعتماد تم أن  حين في :1لتوصية ا
 قاادرات) المحليااة والحكومااات البلااديات: وهاام وأنشااطت ، 1 االسااتراتيجي البرنااامج نتااائج إطااار فااي أفضااد بشااكد
 لبناااء) التاادريب ومعاهااد الوطنيااة األ:اديميااة واألوساااا ؛(الحضارية والمناااطق الريفيااة المناااطق بااين الاارواب  التنفياذ،
 الزراعياة للبحاوث االستشاارية والجماعاة األغذياة سياسات لبحوث الدولي والمعهد ؛(السياسات وتحليد القدرات
 مجاالت في والمشار:ة الملزمة، غير الدعوة أجد من) المزارعين ومنظمات ؛(وتقييمها السياسات تحليد) الدولية

 تحساين ويمكان(. األغذياة نظام علاى للعمد) الخاص والقطاع المستهلكين ومنظمات( السياسات وتقييم التعاون،
 عان فضاال   واجقليمية، الوطنية التمويد فرص سيما وال التقليدية، غير المانحة الجهات استكشاف عملية استغال 
 أديال فاي المنعقد التنمية أجد من التمويد مؤتمر في عليها المتفق الموارد تعبئة ولليات التنمية بمصارف الرواب 

 .(2015) أبابا

تووووي" للمنظمووووة فهووووم البيانووووات املتاحووووة، واملسووووا ة يف وضووووع يموووون  ووووأن املسووووا ة يف تقيوووويم تووووأث  السياسووووات أن  -46
لكون مون الناحيوة و ج نوعيوة. يف العملية من خالجل اتبواع ُاو اوة حتليلية، وإعطا  الفقرا  صوتً السياسات من موقع ق

  ووجلا ، كموا أاوتودودةا القيوام هبوقودرة املنظموة علوى ، و ثور السياسوات نوادرة ومكلفوةألا يودة تقييمات الالعملية، 
 موارد أساسية.من دعمها من  بداًل  (الغذائية والزراعيةسياسات المشاريع )مثل برنامج رصد وحتليل  من

ا ماعووة االستشووارية للبحوووث الزراعيووة الدوليووة، وال سوويما املعهوود الوودول لبحوووث نظووام أعمووق مووع  ايبوودو أن تعاونًوو -47
، مبوا يف هلواوالتحلويالت  سياسات األمن الغذائي والتغذويعن املعلومات ما يتعلق ب مفيد يف، الغذائيةالسياسات 

 املعرفووةتوليووف أن يكووون تركيووز املنظمووة علووى حتديوود االحتياجووات املعرفيووة و وينبغووي الووك علووى املسووتوى القطووري. 
، موون املعرفووة آلخوورينتوليود توور  و علوى احلقووائق،  ةقائموو ةمتماسووك ياتيف سوورداملالئموة البيانووات توودفقات و املالئموة 

مراكووز و أو ا امعووات واملؤسسووات البحثيووة  الوودول،مثوول ا ماعووة االستشووارية للبحوووث الزراعيووة الدوليووة، أو البنووك 
 الوطنية أو اإلقليمية. ربةاخل

مووا إاا كانوه أهوداف التنميووة  سويحددهوم مون األاوا  يف العووامل  ووصوياداملزارعوون واحلراجيووون  ،يف اايوة املطواف -48
يف كوورب بدرجووة أينبغووي تشووجيع مشوواركة منظمووات املووزارعني لووذا تتحقق يف جمووال األغذيووة والزراعووة. و سوواملسووتدامة 
ميكوون كووذلك لموووس.  املواقووع يف ال ات ووالنقاإرسووا  لتحسووني التنسوويق علووى مجيووع املسووتويات، كطريقووة فضووا ات 

 الروابط بني نظم األغذية والتغذية.تناوجل يف  امفيدً كا ي ر أن تكون نظمات املستهلكني مل

املنووواهج وبنوووا  دعيم لتووو ةوطنيوووالتقنيوووة وا امعوووات الموووع معاهووود التووودريم  بشوووكل أوثوووقميكووون للمنظموووة أن تعمووول  -49
. الغذائيووةنظم الو وعبة التغذيوة و فعلوه موون ااواالت، كموا الوك  للتغذيوة وغو املراعيوة الزراعوة  جمواالتالقودرات يف 

يف حقبووة سووابقة عنوودما كانووه عقولووة ممارسووة االعتموواد علووى أحووداث تدريبيووة خمصصووة ملوورة واحوودة مكانووه لرمبووا  و 
أن ينبغي مل يعد كذلك، و األمر لكن ا امعات ومعاهد التدريم الوطنية يف البلدان النامية أضعف مما هي اليوم. 
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 معاهوود التوودريم الوطنيووةادة موون االسووتفالفرصووة لزيووادة تغتوونم تعكووس جهووود املنظمووة لبنووا  القوودرات هووذا التطووور و 
 .اهل دعمتوف  الو 

، مناطقيووةج بوورزت احلكومووات والبلووديات احملليووة كأصووحا  مصوولحة رئيسوويني يف تنفيووذ السياسووات موون خووالجل ُاووو  -50
ا املكتووم اإلقليمووي مووؤخرً أطلقهووا الووإ " territorios sin Hambre 100 مائووة منطقووة دون جوووع"مبووادرة مثوول 

عووود يف االعمووول موووع البلوووديات و و . "كافحوووة ا ووووعاملعنيوووة مبا بهوووة الربملانيوووة "والبحووور الكووواريي و الالتينيوووةألمريكوووا 
وبشوكل واملودن متينوة ومتنوعوة،  لريوفليف بنوا  سالسول غذائيوة و تغذوي والوجبات املدرسية واملشورتيات التثقيف ال

 .متنوعة مبادرات تنمية تليةتشجيع يف أعم 

يف  موثاًل كورب موع القطواع اخلوا  علوى املسوتويني الووط  واإلقليموي، أ، هنا  فر  للتعاون إىل حود على حنو  بيه -51
األغذيوووة هبووودف محايوووة صوووحة املسوووتهلك مووون حيووو  سوووالمة توسووويم االسوووتثمار يف الزراعوووة أو سوووالمة األغذيوووة أو 

 األغذية وتعزيز الرفاه التغذوي.

احلاجوة إىل  جيوًدالعمول موع القطواع اخلوا  عن المنظمة لاحلالية التوجيهية اخلطوط تتناوجل بينما  الصدد،يف هذا و  -52
تقودم إر ووادات كافيوة للمكاتووم ال تنظويم الشوراكات العامليووة موع الشوركات املتعووددة ا نسويات الكبو ة، يبوودو أاوا 

الوووط . الشوووارع علووى املسووتوى الوووط  أو دون ي ةووار التجزئووة أو التعاونيووات أو بووائعإ وورا   حتوواوجلالقطريووة الووإ 
على أ كاجل متعوددة مون تطبيق قابلة للبشكل مفيد لتوف  إر ادات عملية التوجيهية هذه اخلطوط  وميكن تعديل

 الصغ ة واملتوسطة احلجم والقطاع غ  الراي.الشركات الشراكة مع على املستوى القطري، مبا يف الك االخنراط 

كانووه وقوود  . 1اهلوودف االسوورتاتيجي السياسووات املوودعوم موون نوووع العموول املتعلووق بلوويس موون السووهل تعبئووة املوووارد ل -53
األمن الغذائي والتغوذوي،  حبوكمة ما يتعلق  يفمن االحتاد األوروىل  ادعم كب ً ا من اله قدرً تلقإا املنظمة تظونة 

ينبغوي علوى و أن الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي بورز كجهوة ماحنوة اسورتاتيجية جديودة.  التقييمالحظ كما 
عوون  يف أمريكووا الالتينيووة، فضوواًل بنجووا  كمووا حصوول استكشوواف فوور  التمويوول اإلقليميووة والوطنيووة،   أيًضووااملنظمووة 

(. 2015 / وووزعلووى املووؤ ر الوودول الثالوو  لتمويوول التنميووة يف أديووس أبابووا )يوليوه قرتحووالووإ اآليووات تعبئووة املوووارد 
، ئي والتغووذويألموون الغووذالاملووؤ ر الكثوو  موون االهتمووام الووك عتموود يف الووذي ايكوورس جوودوجل أعموواجل أديووس أبابووا و 

(، ويقتوبس مون  نوة األمون الغوذائي العواملي ومنتجافوا. 2014ويش  إىل إعالن روما بشأن التغذيوة وإطوار عملوه )
باهلودف للعمول املتعلوق موا هوو واعود بالنسوبة هنوا   يف موؤ ر  ويول التنميوةحددت ومن بني سبل تعبئة املوارد الإ 

يف إطوار أطلقوه اخلوا  الوإ -، مثل التمويل من احلكوموات الوطنيوة واحملليوة، أو نووع  وراكة العوام1االسرتاتيجي 
هووووذه  1الربنووووامج االسوووورتاتيجي  وبالتحديوووود ،املنظمووووةينبغووووي أن تواكووووم و ". أهووووداف التنميووووة املسووووتدامة"اسووووتثمار 
 املؤ ر.الك عن ة النامجاحملافل  يف بعض ربأكبنشاط وتشار   ،التطورات

االسوتثمار علوى لصوياغة  أيًضوابول ، حلشود التمويولفقوط  يسلوالروابط مع بنو  التنمية، االستفادة من كن زيادة ومي -54
لصوندوق الودول للتنميوة الزراعيوة يف املنظموة لعمل مركز االستثمار مدر باملستوى الوط . وعلى املستوى القطري، 

يف  تالسياسووا مسووؤولكمنهجيووة مووع ممثلووي املنظمووة ومسووؤول السياسووات )أكثوور صووورة بينسووق أن  الوودولوالبنووك 
 .تالسياساالتبادجل املشرت  والتعاون على مستوى   ، بغية اكتشاف فر ان( يف البلدFIRST برنامج
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 قدراتها تعزيز إلى تحتاج العالمي، المستو  على جي د بوضع تتمتع والزراعة األغذية منظمة أن حين في :2التوصية 
 وإصادار ؛FIRST برناامج تمدياد: أماور جملاة خاال  مان القطار  المساتو  علاى وتحليلهاا السياساات تنفيذ لدعم

 إلاى 1 االساتراتيجي البرناامج يحتااجو ة. المختاار  البلادان بعا  فاي الغاذائي األمان انعادام حالاة عن الوطنية التقارير
 .منها والتعلم للمنظمة القطرية المكاتب لدعم قدرات  تقوية

اجل للممارسووات والوونهج ا يوودة اتصوواالت النشوور الفع ووعوورب ودعووم السياسووات علووى الصووعيد القطووري تنوووير يتطلووم و  -55
أن ينظ م ويرعى تشكيلة معينة من  1ا على فريق الربنامج االسرتاتيجي ينبغي خصوصً أحنا  املنظمة. و كافة أفضل يف  
منطقووة إىل موون و إىل آخوور موون بلوود التشووكيلة هووذه نشور علووى يسوواعد أن املسووتفادة موون اخلووربة يف هووذا ااوواجل و املعرفوة 
. وللقيوام ميكون النظور فيهوا جيًدايف نروف موثقة جنحه كخيارات بل  ميع ا كمقاس واحد يناسم   يسلأخرى، 

، الووإ هووي يف جوهرهووا ملكاتووم اإلقليميووةاعلووى ونووائف  كوواماًل   اعتموواًدااجل، ال ميكوون االعتموواد بووذلك علووى حنووو فع وو
 برنووامج املسووتوى القطووري. وقوود لعووممووع ونيفووي يف الوقووه الفعلووي رابووط احلفوواع علووى ينبغووي و ، دعووم فوو ونووائف 

(FIRST) أيًضا اتوسيعه جغرافيً بسط هذا الدور، ويف احلالة املثلى ينبغي و  دولة، 33الدور حىت اآلن يف  هذا. 

 برنووامجأعموواجل البنووا  علووى موون خووالجل امليدانيووة  املكاتووميوطوود روابطووه مووع أن  1الربنووامج االسوورتاتيجي فريووق علووى  -56
(FIRST)  الووإ املسووتوى القطووري مسووؤول السياسووات علووى و ووبكته موون بتنضوويدها قووام الووإ القطريووة اخلصووائت و

عدد املونفني واخلربا  االستشاريني الذين يعملون كذلك فإن .  اخمصص افنيً  ادعمً تتلقى يف الوقه احلقيقي و تر ده 
ا بتووفر املووارد، ، رهنًوينبغوي تدعيموهللغايوة و ن  توداملكاتم اإلقليمية ودون اإلقليمية م يف 1رتاتيجي على اهلدف االس

كول سوياق خوا  أنسم املمارسات ا يودة لمع ف لتكي  إتاحة او مببدأ حل املسائل على أدىن مستوى ممكن  عماًل 
 ي أو وط .إقليم

اإلطوار االسورتاتيجي/األهداف موضووعها تعلوم إلكورتوين ومسواقات تدريبيوة مسواقات سلسلة ينبغي النظر يف وضع  -57
وباإلمكووان اآلن موجهووة إىل مووونفي املنظمووة يف املكاتووم اإلقليميووة ودون اإلقليميووة والقطريووة، تكووون  االسوورتاتيجية

الوإ صودرت للسياسوات القطاعيوة اخلطووط التوجيهيوة سلسلة تعميم ب عرب جمموعة من الندوات عرب اإلنرتنهالقيام 
السياسات على تدريم عام مساق بإعداد  أيًضانظمة املميكن أن تقوم و . (FIRST) برنامجبفضل  2017يف عام 

وتعووووريفهم  ية، لتوووووعيتهم بأ يووووة املسووووائل السياسوووواتمجيعهووووا علووووى مسووووتويات املنظمووووة الفنيوووونيونفيهووووا موجووووه إىل م
 باملوارد املتاحة يف املنظمة، وما إىل الك. مباملصطلحات وربطه

توجيهووات علوى الصووعيدين اإلقليمووي ويووفر أن يضووع  1الربنوامج االسوورتاتيجي علووى إىل التجووار  املوثقوة،  ااسوتنادً و  -58
مثوول موون اصووة يف جموواالت خب هاًموواآن واحوود مووع وزارات متعووددة. ويصووب" هووذا األموور يف التفاعوول والقطووري بشووأن 

موووع ونظوووم األغذيوووة وسوووالمة األغذيوووة وتغووو  املنوووا ، حيووو  الشوووراكات  والتغذيوووةالتنويوووع الزراعوووي وحيوووازة األراضوووي 
 أصحا  املصلحة املتعددين داخل احلكومات وخارجها ضرورية للنجا .

إدخواجل طورق أسوهل مون "اتفاقوات مسوتوى اخلدموة"، الوإ ات خصصوالعمول عورب التلتيسو  ينبغوي  ،داخل املنظموة -59
 أعلى من فائدفا احملتملة. معامالفاتكاليف أن بدو ي
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ستعراضوات امن خوالجل دعوم ، مثاًل على املستوى القطري، أن يعزز حضوره  1فريق الربنامج االسرتاتيجي لميكن و  -60
االسوووورتاتيجية الووووإ تقودهووووا ات السياسووووات واالسوووورتاتيجيات الرئيسووووية أو غ هووووا موووون أحووووداث وعمليووووات السياسوووو

حبيوو  يكووون الووك اسووتجابة عمليووات الحووداث و واألستعراضووات يف هووذه االواملشوواركة املكاتووم اإلقليميووة والقطريووة 
 .ات موجهةلطلب

موع تنخورط كوي لمنظموة  لختوارة فرصوة املبلودان اليف عودد مون  الغوذائيالة انعدام األمن وطنية حل إعداد تقاريريوفر  -61
الوط  من خالجل حتليالت قائمة على أساس علمي، ايت سهم يف اخلطا  السياستاألكادميية الوطنية و املؤسسات 
السياسووات عمليووات وغ هووا موون ألهووداف التنميووة املسووتدامة طوعيووة الوطنيووة الستعراضووات يف اال تسوواهميف حووني 
التوجيهيوة اخلطوط  جمموعة منصياغة البداية يف ا هد مثل هذا يتطلم على املستوى القطري. و  ةالعديداملالئمة 

للقوودرة علووى دعووم املكاتووم القطريووة موون املقوور  اتوودرميً  اتطووويرً عوو  ، ويالغووذائيالووة انعوودام األموون الوطنيووة حل لتقوواريرل
 عالية ا ودة.وثائق إنتاا لتمكينها من الرئيسي واملكاتم اإلقليمية 

 السانوات فاي والزراعة األغذية منظمة جانب من متزايد باهتمام الجنسانية واالعتبارات التغذية حظيم :3التوصية 
 إلى المنظمة تحتاج خاصة، وبصورة. المجا  هذا في التقدم من المزيد تحقيق الممكن من يزا  ال ولكن األخيرة،

 علااى يتعااي نة. و والساامن الزائااد الااو ن مشااكلة لمعالجااة :وساايلة  الغذائيااة األنماااا لتنويااع االهتمااام ماان المزيااد إيااالء
 صاعيد علاى والشواغد للزراعة الترويج تحاو  وأن التغذية إلى الزراعة من المؤدية بالسبد الوعي تنشر أن المنظمة

 يتعل ااق مااا فااي . و فقاا صااحية مشااكلة تعتباار القضااية هااذ  تاازا  ال حيااب التغذيااة تنساايق مجاااالت فااي السياسااات
 علااى للمساااعدة 1 االسااتراتيجي والبرنااامج والزراعااة األغذيااة منظمااة أمااام فاارص تتساانى الجنسااين، بااين بالمساااواة

 تقادم حتاى الريفاي، االئتماان خط  أو البيطرية الشبكات أو اجرشاد نظم مثد للزراعة، الوطني الدعم نظم إصالح
 ذلاك عان يترتاب وماا الزراعاة خارج الرجا  بهجرة تتسم التي السياقات في سيما ال للمزارعات، الدعم من المزيد

 .القطاع هذا على النسائي العنصر سيطرة تزايد من

والوووزن يتعلووق بقضووايا السوومنة مووا  يفتقوو  الدعم الووعلووى طلووم البلوودان األعضووا  يووزداد يف سووياق التحوووجل الغووذائي،  -62
بتوفر  ، رهًناملكاتم القطريةوينبغي على ااملنظمة جهودها يف هذا اااجل. أن تضاعف  يستدعي، ما النا ئةالزائد 

 منصًبايزاجل الرتكيز فيها  الإ الوخاصة يف البلدان  -الغذائي دعمها لتنويع النظام أن حتاوجل توسيعاملوارد البشرية، 
يكون هلا قدر وأن ، وزيادة الوزن والسمنةاملغذيات ملعا ة نقت  كوسيلة  - األساسيةعلى عدد قليل من احملاصيل 

ا ووع بوني  شوراكة للقضوا  علوى، يف إطوار الموثاًل للتغذيوة )الوطنيوة املكر سوة  منتديات التنسيقيف من احلضور أكرب 
 النظام الغذائي والزراعي.يف للتغذية ا يدة العوامل املقررة توسيع نطاق التغذية( لتعزيز /األطفاجل

ا اهتمامافوووفوووإن ، املنظموووة جمووواجل نشووواط إىل نظروبوووالوالتغذيوووة، قضوووايا ا نسوووني الرتابط بوووني ما يتعلوووق األمووور بوووعنووودو  -63
ميكوون و . األيووام األلووف األوىل موون الوووالدةتغذيووة األم والطفوول يف غضووون الصووحي علووى  التقليووديالرتكيووز  تتخطووى

يف مشواريع مشورتكة موع ، موثاًل لألطفواجل ) امولو موع النسوا  كمقودمات رعايوة وح شكل مشروعلمنظمة أن تعمل بل
عماجل احبات أصات وعامالت و كمزارع  أيًضالنسا  تتعامل مع اأن منها يتطلم  هااليونيسف(، لكن جماجل نشاط

قوورار، وأن تسوواهم يف تقوودمي الوجبووات املدرسووية والتوعيووة التغذويووة لألطفوواجل يف سوون الدراسووة بعوود األيووام  اتنعاوصوو
 .من الوالدة األلف األوىل
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مون خوالجل مشواريع التنميوة الريفيوة، ميكون  ملخواطراملنكشفة علوى ااحمللية  باإلضافة إىل دعم ااموعات وااتمعات -64
على ساعدة املعن طريق ، مثاًل مستوى البيئة التمكينية، على خباصة،  1والربنامج االسرتاتيجي  ،نظمةاملأن تسهم 
 ومون بوا   االئتمان الريفي إىل املزارعات بدرجة أكرب مما يف الوقه الوراهن. مشاريع و الزراعي  اإلر ادنظم إيصاجل 
مون ا ودير مون زيوادة تأنيو  الزراعوة، علوى الوك ما يرتتوم و جرة الذكور للعمل الزراعي هبيف سياقات تتميز أوىل، 

دراسوات إىل جوذ  املزيود مون الطالبوات الوك الدعم العاموة واخلاصوة للزراعوة. وقود يعو  نظم تأني  بشكل مواز  
ظمي يف البيئة التمكينية للزراعة نوع من التغي  النُ الك و  –أو العلوم البيطرية  يالزراع اإلر ادبالزراعة، مثل  ترتبط

 .جيدفيه من موقع املسا ة  1االسرتاتيجي  هامنظمة وبرناجملل كنمي

 والزراعة األغذية منظمة على يتعي ن الوطنية، المؤسسات مع المبنية الثقة من العالي المستو  على بناء :4التوصية 
 مان متنوعاة مجموعاة علاى االعتمااد ماع ،وإنصااف ا استدامة األ:ثر اجنمائية السياسات سبيد في الدعوة تواصد أن

 بين ما في والتعاون المزارعين، ومنظمات الوطنية، األ:اديمية األوساا مثد بالدعوة والمتعل قة االستشارية القنوات
 اجتماعية وحجج متينة تحليلية قاعدة على مشورتها إرساء ومع الرئيسية، الوطنية اجعالم ووسائ  الجنوب، بلدان

 .الحقوق إلى المستندة الحجج تكم د دامغة واقتصادية

السياسوات  اموع احلكوموات الوطنيوة وتودعم عموًموالقوة قويوة عموة املنظتقويم بطبيعتها كمنظموة متعوددة األطوراف،  -65
صووتا  األعلوىاملنظموات غو  احلكوميوة كالتقليديوة،  الدعوة واألولويات الوطنية. ونتيجة لذلك، مل تكن جمموعات 

ومنظموات املووزارعني والتعواون بووني  ميكون للجامعوات الوطنيووةو علووى املسوتوى القطووري. الطبيعوي  الشووريك دائًمواهوي 
اتية   انتبواه صوانعي القورار إىل قضوايا سياسوذجوعلوى بلدان ا نو  ووسائل اإلعالم الوطنية الرئيسية أن تسواعد 

كون اسووتخدامها هووذه وميالودعوة نظموة قنوووات املتصوادمية أو اات دوافووع سياسوية. وقوود اسوتخدمه تبودو دون أن 
 .السياسايتالعمل أكثر يف 

اقتصوادية وجهوة ي مون و والتغوذ ئيمون الغوذااأللمنظمة أن تطر  حججها املتعلقوة باملسواواة بوني ا نسوني و لميكن و  -66
ألنفسووهم وبقيووة الغووذا  إنتوواا إىل النسووا  والرجوواجل كوول موون   حوووجل حاجووة، مووثاًل ، حاليًوواهووو عليووه إىل حوود أكوورب ممووا 

 أيًضووا ه، لكنووحبوود ااتووه االتغووذوي للنسووا  العووامالت يف الزراعووة حًقووه ل الرفوواشووك  يو (. "تكلفووة ا وووع"ااتمووع )اووج 
أن يطور  ميكون شوكل مشوابه، وبالغذا  واملتاجرة به واالستفادة منه. ملسا ة يف إنتاا ن من اكي يتمك    نضرورة هل

ال  كفوا ة اقتصوادية يف سوياقات تتميوز "بتأنيو  الزراعوة"،   كحجوةاملورأة يف الزراعوة وغو  الزراعوة  عمول خفض كود  
 .فحسم إنصافقضية ك

يف إطوار جملوس هوذه التقوارير إاا وضعه و . 2يف التوصية حلالة انعدام األمن الغذائي تقارير الوطنية الفكرة اُكرت  -67
رسوووائل العلوووى إرسوووا   أيًضووواهوووذه التقوووارير ستسووواعد ، املعووو  حتريووور مناسوووم وسووول ط عليهوووا بعوووض الضوووو  يف البلووود

هوودف وي هووو األموون الغووذائي والتغووذأن كيووف ، وتوضووي"  وضوووعيةاملوطنيووة البيانووات الالسياسوواتية الووإ تبثهووا علووى 
 جدير باالهتمام، واإل ارة إىل أين ميكن إحراز تقدم.للبلد اقتصادي -اجتماعي


