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 ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة(: 1ترّحب اإلدارة بالتقييم الذي جرى يف الوقت املناسب للهدف االسرتاتيجي  -1
 مصمم. ويستنتج التقييم أن هذا اهلدف االسرتاتيجي املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

تصمممميماي جيداي باالسمممتناد إىل الدروف املسمممتفادة من سلة من السمممياقات، وهو مشمممفوع بنظرية تغيق واقعية وسممميت قق من 
ممممميات للمضمممممي قدماي يف تكثي   خالل جمموعة من آليات التنفيذ املبتكرة وذات الصممممملة. ويقّدم التقييم سممممملسممممملة من التًو

، ويف توسمميع نقاقه ونيسممد جودته على املسممتويات الققرية واإلقليمية 1الدعم الذي تقدمه املنظمة للهدف االسممرتاتيجي 
ممميات الواردة يف التقييم، وسمممتكّي  اسمممتجابتها حسمممب السمممياقات ا لية  والعاملية. وتوافق اإلدارة على االسمممتنتاجات والتًو

 اإلقليمية أو العاملية املختلفة. أو
 
ية ا  -2 ددة اليت تنص على أنه يتعّد على منظمة األغذية والزراعة أن تعزز وتوافق اإلدارة بصورة خاًة على التًو

مع "اجلهات الفاعلة غق التقليدية" يف جمال األمن الغذائي والتغذية، مبا فيها األوسممممممممممممممال األكادميية، والققاع  الشررررررررررررا ة
ات الفاعلة هذه يف الدعوة، اخلاص، ومنظمات املنتجد واملسمممممممممتهلكد، والوزارات من غق وزارة الزراعة، وأن تشمممممممممر  اجله

مممممماي  واحلوار بشممممممأن السممممممياسممممممات، وتعبئة املوارد، واالسممممممتثمار، والعمل دعماي لقمن الغذائي والتغذية. وتقّر اإلدارة، خصممممممًو
ع احلضمممري واسمممتمرار وقوع مشممماكل تتعّلق بانعدام األمن الغذائي وسممموء التغذية يف مناطق جغرافية  ددة،  يف سممميال التوسمممّ

 اسة إىل العمل مع البلديات والسلقات دون الوطنية األخرى.باحلاجة امل
 
املمول من االنياد  FIRST". ومن خالل برنامج تنفيذ السياساتويشدد التقييم على احلاجة إىل الرتكيز على " -3

بلداي إلجراء نيليالت للسياسات وتقييمات للقدرات حىت يسرتشد هبا احلوار  30األورويب، يتم تقدمي الدعم إىل أكثر من 
السممياسمماو الوطأ بشممأن تنفيذ الملامج املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املسممتدامة. وتلتزم اإلدارة بضمممان اسممتمرار 

أمهية البيانات اجلّيدة املتعّلقة بانعدام األمن . كما أهنا تشممممممممممممممدد على FIRSTهذا النوع من الدعم بعد انتهاء مّدة برنامج 
 الغذائي والتغذية باعتبارها أساساي للسياسات والملامج.

 
مممممممممممي التقييم بميالء املزيد من االهتمام للجوانب املتعّلقة  -4 على السمممممممممممواء. وتقّر اإلدارة  بالتغذية ونوع الجنسويًو

لى السممممممممممممممبل املةدية من الزراعة إىل التغذية. ومرّة أخرى، تعتمل بذلك، وسممممممممممممممتقوم بتكثي  العمل على التنوّع الغذائي وع
البيانات املتعّلقة باسمممممتهال  األغذية شمممممرطاي مسمممممبقاي رئيسمممممياي للسمممممياسمممممات والملامج. وتتسمممممم املالحظات ا ددة بشمممممأن نوع 

ول إىل نظم الدعم الزراعي، ومتكد املرأة، بأمهية كبقة وسيتم استخدامها لتوجيه  الملجمة املستقبلية. اجلنس، والًو
 
 1 وترحممب اإلدارة كممذلممك بممالنممداء الممذي أطلقممه التقييم لتعزيز دور املنظمممة، من خالل الملنممامج االسممممممممممممممرتاتيجي -5

إىل النهوض مبختل  الصكو  السياساتية العاملية الصادرة عن جلنة األمن  الدعوةوالملامج االسرتاتيجية األخرى، يف جمال 
ها. ويشممممممممممممممل ذلك ترسة اخلقول التوجيهية القوعية املختلفة اليت ترّوإ لنهج مسمممممممممممممتند إىل حقول الغذائي العاملي وتكميل

اإلنسمممممان إزاء األمن الغذائي والتغذية، واملبادص اخلاًمممممة باالسمممممتثمارات املسمممممةولة يف الزراعة ونظم األغذية، من سلة أمور 
  اب املصل ة الوطنيد.أخرى، إىل ًكو  خاًة بالسيال وقابلة للتنفيذ من أجل توجيه أً
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من أجل تقوية قدراته على دعم املكاتب الققرية  1وأخقاي تقّر اإلدارة بالنقال املتوافر لفريق اهلدف االسرتاتيجي  -6
والتعلم منها. ويف الكثق من األحيان تكون طبيعة القضايا اليت تتناوهلا املنظمة والعمل الذي تنجزه على املستوى الققري، 

بد األهداف االسمممممرتاتيجية. بالتاّ، طّورت املنظمة خالل فرتو السمممممنتد املامممممميتد عّدة مبادرات مشمممممرتكة بد مشمممممرتكة 
األهداف االسممممممممممممممرتاتيجيمة، إن كان على شممممممممممممممكل مبمادرات إقليميمة أو من خالل أشممممممممممممممكال تعاون أخرى بد األهداف 

 ظم األغذية، واألمنال الغذائية السليمة، والتوسع احلضري.االسرتاتيجية يف قضايا ناشئة من قبيل اهلجرة، وتغّق املناخ، ون
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 اإلدارةخطة 
 اإلدارةرد  توصية التقييم

مقبولة، مقبولة جزئياً 
 أو مرفوضة

 خطة اإلدارة

اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات بشأن 
 القبول الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )هر( )د( )ج( )ب( )أ(
يف حد أنه مت اعتماد تصمممممممممميم الملنامج بأغلبه،  :1التوصررررررية 

يسمممممت ق عدد من الشمممممركاء ا تملد أن يتم إدماجهم بشمممممكل 
وأنشممقته، وهم:  1أفضممل يف إطار نتائج الملنامج االسممرتاتيجي 

البلممممديممممات واحلكومممممات ا ليممممة )قممممدرات التنفيممممذ، الرواب  بد 
دميية الوطنية املناطق الريفية واملناطق احلضرية(؛ واألوسال األكا

ومعاهد التدريب )لبناء القدرات ونيليل السمممياسمممات(؛ واملعهد 
الدّو لب وث سممممممممممياسممممممممممات األغذية واجلماعة االسممممممممممتشممممممممممارية 
للب وث الزراعيمة المدوليمة )نيليمل السممممممممممممممميماسممممممممممممممممات وتقييمها(؛ 

، واملشمماركة يف غق امللزمةالدعوة ومنظمات املزارعد )من أجل 
سمممممات( ومنظمات املسمممممتهلكد جماالت التعاون، وتقييم السممممميا

 والققاع اخلاص )للعمل على نظم األغذية(.
 

وميكن نيسمممممممد اسمممممممتغالل عملية اسمممممممتكشممممممماف اجلهات  
املمممماريممممة غق التقليممممديممممة، وال سممممممممممممممميممممما فرص التمويممممل الوطنيممممة 
واإلقليمية، فضممممممممالي عن الرواب  مبصممممممممارف التنمية وآليات تعبئة 

أجممل التنميممة املنعقممد املوارد املتفق عليهمما يف مةمتر التمويممل من 
 (.2015يف أديس أبابا )

، 1يف سمممممممممممممميال إعداد خق  الملنامج االسممممممممممممممرتاتيجي   مّت القبول هبا.
( بالفعل إىل 2018-2021تدعو اخلقة املتوسمممممممممممممقة األجل )

تعزيز مشممممممممممممماركة فتل  اجلهات الفاعلة يف نظام األغذية يف 
نيليل السمممممممممياسمممممممممات وتقويرها وتنفيذها وتقييم أثرها، مبا يف 
ذلك اجلهات الفاعلة الرمسية وغق الرمسية، والققاع اخلاص، 
ومنظمات املسممممممممممتهلكد واملنتجد، واألوسممممممممممال األكادميية، 

ملعهممممممد الممممممدّو لب وث وغقهمممممما. وإن التعمممممماون جممممممار  مع ا
سياسات األغذية وبرنامج جلنة التقدم الريفي يف بنغالديش. 

بتكثي  التعاون مع شمممعبة  1وسممميقوم الملنامج االسمممرتاتيجي 
الشممراكات والتعاون يف ما بد بلدان اجلنوب من أجل تعزيز 

 توسيع نقال الشراكات على أساف اخلقول املقرتحة.و 
 

العقبمات أممام العممل على املسمممممممممممممممتوى  إحمدىوتتمثمل  
دون الوطأ يف توافر ونيليل البيانات املصممّنفة حسممب األمن 

إىل  1الغذائي والتغذية. وسممممممميسمممممممعى الملنامج االسمممممممرتاتيجي 
جذب التمويل يف هذا اجملال، وسممميعمل إىل جانب الملنامج 

على إدراإ نيليالت التصمممممممممممممني  املتكامل  5 ياالسمممممممممممممرتاتيج
 حيث تكون متوافرة. 1امج االسرتاتيجي للمراحل يف الملن

 

الملامج االسممممممممممممرتاتيجية، 
وشمممممممممممممممعبة الشمممممممممممممممراكات 
والتعمممممممماون يف ممممممممما بد 
بمممممممممملممممممممممدان اجلممممممممممنمممممممممموب، 
واملكمممممماتممممممب اإلقليميممممممة، 
وفمممممتممممملممممم  الممممموحممممممممدات 

 الفنية ذات الصلة
 

شممعبة شممعبة اإلحصمماء و 
اقتصمممممممممممممممممماديمممات التنميمممة 

وشمممممممعبة التغذية  الزراعية
 والنظم الغذائية

 
 شعبة مركز االستثمار

 
 شعبة تعبئة املوارد

 
 1الملنامج االسرتاتيجي 

)أ( حبمممملممممول هنممممممممايممممممممة 
2019 

 
)ب( حبلول هنمممممممايممممممة 

2019 
 

)إ( حبلول هنممممممممايممممممممة 
2019 

 
)د( حبممملمممول هنممممممممايممممممممة 

2018 
 

)ه( حبلول هنممممممممايممممممممة 
2019 

 )أ( ال
 

 )ب( نعم
 

 )إ( نعم
 

 )د( ال
 

 )هم( نعم
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 اإلدارةرد  توصية التقييم
مقبولة، مقبولة جزئياً 

 أو مرفوضة

 خطة اإلدارة

شأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات ب
 القبول الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )هر( )د( )ج( )ب( )أ(
تكثي   1وسممممممممميواًمممممممممل الملنامج االسمممممممممرتاتيجي  

اجلهود من أجل مسممممممممماعدة احلكومات على تعبئة املوارد من 
املةسممممممممممممسممممممممممممات املالية الدولية ومن مصممممممممممممادر أخرى لتتمكن 
 الملامج من جعل الزراعة ونظم األغذية أكثر مراعاة للتغذية.

 
تقّربه من اجلهات  1تيجي وسممميواًمممل الملنامج االسمممرتا 

املارية غق التقليدية. وبصورة خاًة، ميكن استخدام اقرتاح 
جلذب التمويل من خارإ  القضمماء على اجلوع تسممريعبرنامج 
 امليزانية.

 
إىل توسمممميع نقال  1وسمممميسممممعى الملنامج االسممممرتاتيجي  

 البنك الدّو لتقييم مدى مراعاة العمل املضمممممممممممممممقلع به مع
االستثمارية للتغذية ولتغقية مةسسات مالية دولية/  احلافظة

 مصارف تنمية أخرى.
 

يف حد أن منظمة األغذية والزراعة تتمتع بوممممع  :2التوصررية 
جّيد على املستوى العاملي، نيتاإ إىل تعزيز قدراهتا لدعم تنفيذ 
السممممممممياسممممممممات ونيليلها على املسممممممممتوى الققري من خالل سلة 

؛ وإًممممممممممممممممدار التقارير الوطنية عن FIRSTأمور: متديد برنامج 
 رة.حالة انعدام األمن الغذائي يف بعض البلدان املختا

 

 FIRSTإن املناقشمممممممممممات جارية بشمممممممممممأن متديد برنامج   مّت القبول هبا.
املشمممممممممممممممرت  بد االنيمماد األورويب ومنظمممة األغممذيممة والزراعممة، 
وتشممممممممممممممممممل املممديريممة العممامممة املعنيممة بممالتنميممة والتعمماون، ووفود 
االنيممممماد األورويب يف البلمممممدان، ومثليمممممات منظممممممة األغمممممذيممممة 

 والزراعة، واملكاتب اإلقليمية.
 

، 1الملنامج االسرتاتيجي 
، FIRSTوبممممممممرنممممممممامممممممممج 

وشمممممممممممممممعبممة تعبئممة املوارد، 
ومكتب االتصمممممممممممال مع 
االنيمممممممممممممممممممممماد األورويب 
وبلجيكا، ونائب املدير 

 العام )الملامج(
 

)أ( سممممتجري املديرية 
العامة املعنية بالتنمية 
والممتممعمممممممماون تممقمميمميممممممممممماي 
لممتمممممممممممديممممممممد بممرنممممممممامممج 

FIRST  حبلول هناية
2018 

 

 )أ( نعم
 

 )ب( نعم
 

 )إ( نعم
 

 )د( ال
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 اإلدارةرد  توصية التقييم
مقبولة، مقبولة جزئياً 

 أو مرفوضة

 خطة اإلدارة

شأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات ب
 القبول الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )هر( )د( )ج( )ب( )أ(
إىل تقوية قدراته لدعم  1وحيتاإ الملنامج االسممممممممممممممرتاتيجي  

 املكاتب الققرية للمنظمة والتعلم منها.
 ممدود املممّدة، نيتمماإ منظمممة  FIRSTومبمما أن برنممامج  

ة إىل النظر إىل أبعممممد منممممه. ونيقيقمممماي هلممممذه األغممممذيممممة والزراعمممم
الغممايمة، متمت ًممممممممممممممميمماغمة اقرتاح لتوفق اخلمدممات اليت يقممدمهما 

 على أساف دائم. FIRSTبرنامج 
 

اقرتحاي  3و 1وقد وممممممممممممممممع الملناجمان االسمممممممممممممممرتاتيجيان  
إقليمياي لملنامج التعاون التقأ من أجل إعداد تقارير وطنية 

لغذائي، وسممممممممممممممموء التغذية، عن حالة اجلوع، وانعدام األمن ا
والفقر يف بلدان فتارة وعن االسممممممممتجابة السممممممممياسمممممممماتية هلم. 
ولكن بمممدالي من أن  ري إعمممداد مثمممل همممذه التقمممارير بقيمممادة 
منظممممة األغمممذيمممة والزراعمممة،  مممب إعمممدادهممما بقيمممادة احلكومممة 
 ونيّكم أً اب املصل ة الققريد هبا بدعم من املنظمة.

 
ونظراي إىل قلممّة املوارد، لن يكون هممذا العمممل مكنمماي إال  

يف بلدان فتارة وبصمممممممممورة غق متواًممممممممملة. وال بد من أن يتم 
تنسممممممممممممممميقمممه عن كثمممب مع العممممل اإلقليمي العمممام وينبغي أن 

إذ إنه مّتصممممممممممممل بعملية  2030يسمممممممممممماهم يف نيقيق خقة عام 
تقممدمي تقممارير وطنيممة طوعيممة بشممممممممممممممممأن التقممدم ا رز يف تنفيممذ 

 أهداف التنمية املستدامة.
 

ويعتمل دعم املكمممماتممممب الققريممممة والتعلم منهمممما جممممانبمممماي  
أسممممممممممماسمممممممممممياي من هيكل املكاتب امليدانية. وسمممممممممممتقوم الدروف 

الملامج االسممممممممممممرتاتيجية، 
ومكتمممممب املمممممدير العمممممام 

، إدارة الزراعة املسممممممممماعد
، ومحممممايممممة املسمممممممممممممممتهلممممك
وشمممممممممممممممعبممة تعبئممة املوارد، 
 واملكاتب اإلقليمية

 
شعبة اقتصادات التنمية 

وشممممممممممممممممممعمممبممممممممة  الممممزراعمممميممممممممة
اإلحصممممممممممممممماء، وشمممممممممممممممعبة 
التغذية والنظم الغذائية، 

شمممممممممعبة السمممممممممياسمممممممممات و 
االجممممممممممممتممممممممممممممممممممممممماعمممممممممممميممممممممممممة 
  واملةسسات الريفية

 
مكتب االسمممممممممممممممرتاتيجية 
والممممممتممممممخممممممقمممممميمممممم  وإدارة 
املمممممممموارد، وشممممممممممممممممممممممعممممممممبممممممممة 
الشممممممراكات والتعاون يف 
ممما بد بلممدان اجلنوب، 

 واملكاتب الققرية
 

)ب( العمل متواًل 
 وجار  

 
)إ( املوافقممممممممة على 
بممممرنممممممممامممممج الممممتممممعمممممممماون 
التقأ حبلول هنممممممايممممممة 

2019 
 

)د( حبممملمممول هنممممممممايممممممممة 
2019 
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 اإلدارةرد  توصية التقييم
مقبولة، مقبولة جزئياً 

 أو مرفوضة

 خطة اإلدارة

شأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات ب
 القبول الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )هر( )د( )ج( )ب( )أ(
املسمممممممممممممممتفادة من البلدان بتوجيه العمل يف جمال التعاون بد 
بلدان اجلنوب الذي ترّوإ له الملامج االسمممممممممرتاتيجية وشمممممممممعبة 

 د بلدان اجلنوب.الشراكات والتعاون يف ما ب
 

 

 باهتمامالتغذية واالعتبارات اجلنسمممممممممانية  حظيت :3التوصرررررررية 
متزايمممد من جمممانمممب منظممممة األغمممذيمممة والزراعمممة يف السمممممممممممممممنوات 
األخقة، ولكن ال يزال من املمكن نيقيق املزيممد من التقممدم يف 
هذا اجملال. وبصمممورة خاًمممة، نيتاإ املنظمة إىل إيالء املزيد من 

لة الوزن االهتمام لتنويع األمنال الغذائية كوسممممميلة ملعاجلة مشمممممك
 الزائد والسمنة.

 
ويتعّد على املنظمة أن تنشمممممر الوعي بالسمممممبل املةدية من  

الزراعة إىل التغذية وأن نياول الرتويج للزراعة والشمممممممممممممواغل على 
ًمممممعيد السمممممياسمممممات يف جماالت تنسممممميق التغذية حيث ال تزال 

 هذه القضية تعتمل مشكلة ً ية فق .
 

ويف ما يتعّلق باملسمممماواة بد اجلنسممممد، تتسمممم  فرص أمام  
للمسممممممماعدة  1منظمة األغذية والزراعة والملنامج االسمممممممرتاتيجي 

على إًمالح نظم الدعم الوطأ للزراعة، مثل نظم االرشماد أو 
الشمبكات البيقرية أو خق  االئتمان الريفي، حىت تقدم املزيد 

قات اليت تتسم هبجرة من الدعم للمزارعات، ال سيما يف السيا

يعتمل التنوع الغذائي اسرتاتيجية مهمة للتصدي جلميع   مّت القبول هبا.
أشممممممممممممكال سمممممممممممموء التغذية. ويكمن الت دي يف ومممممممممممممع هنج 

يف ذلك متكامل يتناول فتل  أشممممممممكال سمممممممموء التغذية، مبا 
من منظور جنسممممممما ، مهما كانت الظروف. ويتمّثل شمممممممرل 
مسمممممممبق مهم يف توافر البيانات املتعّلقة باسمممممممتهال  األغذية، 
ونيليل السياسات واملعوقات األخرى اليت نيول دون نيسد 

 التنوع الغذائي. وسيمّثل ذلك أولوية لتعبئة املوارد.
 

كز وتشمممممممممممممممكمل جمموعة األدوات اليت طّورهتا شمممممممممممممممعبمة مر  
االسممممتثمار وشممممعبة التغذية والنظم الغذائية واليت تتعّلق بالزراعة 
ونظم األغممذيممة املراعيممة للتغممذيممة، مسممممممممممممممممامهممة مهمممة يف التوعيممة 
بالسمممبل املةدية من الزراعة إىل التغذية. وسمممتبقى شمممعبة التغذية 
والنظم الغذائية يف القليعة لتقوير ونشمممممممممممممممر املعارف واألدوات 

عاملي )اللجنة الدائمة للتغذية، حركة الالزمة على املسمممممممممممتوى ال
االرتقاء مبسممممتوى التغذية، واملةمتر الدّو الثا  املعأ بالتغذية، 

 وعقد العمل من أجل التغذية(.
 

الملامج االسممممممممممممرتاتيجية، 
وشممممممممممعبة التغذية والنظم 
الغمممممممذائيمممممممة، وشمممممممممممممممعبمممممممة 

شمممممممممممممممعبة و اإلحصممممممممممممممماء، 
قتصمممممممممممممممممماديمممات التنميمممة ا

وشمممممممممممممممعبة تعبئة  الزراعية
 املوارد

 
 1 الملنامج االسمممممممممممرتاتيجي
 ومكاتب ميدانية فتلفة

 
، فضالي FIRSTبرنامج 

عن الوحمممممممدات الفنيمممممممة 
واملكممممممماتمممممممب امليمممممممدانيمممممممة 

 الصلة ذات
 

الملناجمان االسرتاتيجيان 
وشمممممممممممممممممممممممعمممممممممبمممممممممة ، 3و 1

)أ( حبمممملممممول هنممممممممايممممممممة 
2018 

 
)ب( حبلول هنمممممممايممممممة 

2019 
 

 )إ( العمل جار  
 

)د( حبممملمممول هنممممممممايممممممممة 
2018 

 
)ه( حبلول هنممممممممايممممممممة 

كمممممجمممممزء ممممممن   2018
االسمممممممممتعراض اجلاري 
التفممممممممال مسمممممممممممممممتوى 
اخلممممممدمممممممات، وحبلول 

كجزء   2019هنمممممايمممممة 
من ًمممممممممممممممياغة اتفال 
مسمممممممممممممممتوى اخلدمات 
اجلممممممممديممممممممد، والعمممممممممل 

 نعم)أ( 
 

 )ب( نعم
 

)إ( ال )ينبغي نيقيقها يف 
سممممممممممممممميال العمل اجلاري يف 
جمال السياسات على كافة 

 املستويات(
 

 )د( ال
 

)ه( ال )سمميتم إدراجها يف 
عمليات اسممتعراض الملامج 

 واملشاريع القائمة(
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 اإلدارةرد  توصية التقييم
مقبولة، مقبولة جزئياً 

 أو مرفوضة

 خطة اإلدارة

شأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات ب
 القبول الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )هر( )د( )ج( )ب( )أ(
الرجال خارإ الزراعة وما يرتتب عن ذلك من تزايد سممممممممممممممميقرة 

 العنصر النسائي على هذا الققاع.
وشممممممممعبة التغذية  1وسمممممممميهدف الملنامج االسممممممممرتاتيجي  

والنظم الغممذائيممة إىل احلرص على أن يتجّلى العمممل اجلمماري 
رئيسمممممممممي يف املتابعة اإلقليمية يف جماالت "تنسممممممممميق التغذية" ال

والققرية للندوات اإلقليمية عن النظم الغذائية املسمممممممممممممممتدامة 
ألمنال غذائية ًمممم ية، وأن يسممممّل  الضمممموء عليها كجزء من 

 إطار عمل املةمتر الدّو الثا  املعأ بالتغذية.
 

إىل جممممانممممب برامج  1وقممممام الملنممممامج االسمممممممممممممممرتاتيجي  
بممممدعم من برنممممامج اسمممممممممممممممرتاتيجيممممة ووحممممدات فنيممممة أخرى، و 

FIRST  املشمممممممممممممممرت  بد االنيممماد األورويب ومنظممممة األغمممذيممة
والزراعة، بتقوير سملسملة من املذكرات التوجيهية السمياسماتية 
املتعّلقة بتعزيز هذه السمممممممممممياسمممممممممممات من أجل نيسمممممممممممد األمن 

 الغذائي والتغذية.
 

ويف ممممما لص البعممممد اجلنسممممممممممممممممممما ، حيلممممل الملنمممماجمممممان  
اب  بد هجرة الرجال إىل اخلارإ الرت  3و 1االسمممممممممممممممرتاتيجيان 

ومتكد النسممممممممممممممماء واألمن الغذائي، وتأثق األوىل على االثند 
اآلخرين. بمممممماإلممممممممممممممممممممممافممممممة إىل ذلممممممك، يتنمممممماول الملنمممممماجمممممممان 
مممممية املتعّلقة باملسممممماواة بد  االسمممممرتاتيجيان على السمممممواء التًو
اجلنسممد. ومن الواممم  أن متكد املرأة يشممكل سممبيالي يةدي 

 ذية.إىل نيسد التغ
 

السممياسممات االجتماعية 
 واملةسسات الريفية

 

متواًمممممممممممل كجزء من 
اسمممممممممممممممممتممعممراض جلممنممممممممة 
اسمممممممممممممممتعراض الملامج 

 واملشاريع
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 اإلدارةرد  توصية التقييم
مقبولة، مقبولة جزئياً 

 أو مرفوضة

 خطة اإلدارة

شأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات ب
 القبول الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )هر( )د( )ج( )ب( )أ(
وجترى حبوث بمممممالتعممممماون مع املعهمممممد المممممدّو لب وث  

سمممياسمممات األغذية من أجل دراسمممة الرواب  بد متكد املرأة 
والنتائج التغذوية على مسمممممتوى األسمممممرة. وسممممميتم إدراإ هذه 

 النتائج يف عملية الملجمة.

بناء على املسمممممممممممممممتوى العاّ من الثقة املبنية مع  :4التوصرررررررررررية 
املةسممممممممممسممممممممممات الوطنية، يتعّد على منظمة األغذية والزراعة أن 
تواًمممل الدعوة يف سمممبيل السمممياسمممات اإلمنائية األكثر اسمممتدامة 
وإنصممممممممممممممممممافممماي، مع االعتمممماد على جمموعمممة متنوعمممة من القنوات 

الوطنية،  يةاألكادمياالستشارية واملتعّلقة بالدعوة مثل األوسال 
ومنظمممممممات املزارعد، والتعمممممماون يف ممممممما بد بلممممممدان اجلنوب، 
ووسممممائ  اإلعالم الوطنية الرئيسممممية، ومع إرسمممماء مشممممورهتا على 
قاعدة نيليلية متينة وحجج اجتماعية واقتصممممممادية دامغة تكّمل 

 احلجج املستندة إىل احلقول.

املختلفة وبذل اجلهود يتم بالفعل استغالل قنوات الدعوة   مّت القبول هبا.
لالسممممممممممممممتفممادة بقممدر أكمل من التعمماون بد بلممدان اجلنوب يف ممما 
يتعّلق جبدول األعمال العاملي بشمممممممممممممممأن القضممممممممممممممماء على اجلوع. 

" يف منققة Allianzasوبصمممممممممممورة خاًمممممممممممة، يسمممممممممممتفيد نيال  "
املكتمممب اإلقليمي ألمريكممما الالتينيمممة والكممماري  من األوسممممممممممممممممال 

 يف مناطق أخرى أيضاي. األكادميية، وميكن تكرار ذلك
 

، يتم االممممممممممممممممقالع يف سيع البلمممدان 2018ويف عمممام  
، بت ليممل لفعمماليممة السممممممممممممممميمماسممممممممممممممممات FIRSTاملعنيممة بملنممامج 

من أجل النظر  2املتم ورة حول هدف التنمية املسمممممممممممتدامة 
العوامل االجتماعية واالقتصمممممممممممممادية والعوامل األخرى اليت  يف

وستتم مناقشة النتائج تةثر على تنفيذ السياسات وفعاليتها، 
عن طريق العمليات الشممماملة ألًممم اب املصمممل ة املتعددين 

 .2019 عام
 

ة وسممممممممممممممميتم تعميم مراعمممممماة الرتاب  بد هممممممديف التنميمممممم 
نظمممة يف سيع قنوات الممدعوة املتمماحممة مل 2و 1املسمممممممممممممممتممدامممة 

 األغذية والزراعة.

الملامج االسممممممممممممرتاتيجية، 
واملكمممممماتممممممب اإلقليميممممممة، 
وشمممممممممممممممعبة الشمممممممممممممممراكات 

تعمممممممماون يف ممممممممما بد وال
بمممممممممملممممممممممدان اجلممممممممممنمممممممممموب، 
ومكتب االتصممممممممممممممماالت 

 املنظمة يف
 

، وإدارة FIRSTبرنامج 
التنميممممة االقتصممممممممممممممممممماديممممة 
واالجتماعية، ومكاتب 

 ميدانية فتلفة
 

 

)أ( العمل متواًمممممممممل 
 وجار

 
 2019- 2018)ب( 

)أ( نممعممم )قممممممممد تممتممقمملممممممممب 
تكمممممالي  تكثي  المممممدعوة 
واالتصمممممممممممممممممممممممماالت عممممممممملمممممممممى 
املسمممممممممممممممتويمممممات الالمركزيمممممة، 

 خارإ امليزانية( موارد من
 

)ب( نعم )سمممي تاإ عمل 
عممممممممام  FIRSTبممممممرنممممممممامممممممج 

إىل موارد من خارإ  2019
امليزانية بعد انقضممماء املوعد 
 النهائي احلاّ للملنامج(

 
 )إ( ال

 


