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 شكر وتقدير

 
من سئئئئئاهم يف هذه الدراسئئئئئة. أعدر التوليف السئئئئئيد  ليود مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة أن يشئئئئئكر ك 

S. Divvaakar ،بدعم من السئيدة مكتب التقييميف  سئتشئارامل ،Federica Coccia ،توىلو . مكتب التقييميف ة سئتشئار امل 
تشرين /مكتب التقييم حىت نوفمّبيف مسؤولة تقييم الع كانت ، Yuen Ching Hoالسيدة كل من   راجعةواملالتوجيه العام 

 .التقييم يف مكتبأول مسؤول تقييم وهو ، Carlos Tarazona، والسيد 2018ين الثا
 

أن يشئئئئئئئئكر موظفي املنظمة الذين قدموا بسئئئئئئئئخاء وقتهم وجهدهم لتوفري املواد واملعلومات الع مكتب التقييم يود و  
 ،نائب املدير العام للّبامج، Daniel Gustafsonالسئئيد  وصئئاً شئئكر خصئئ، وأن ينتائج تقييمات األهداف االسئئرتاتيجيةردفت 
، نائب املدير Maria Helena Semedoوفريقه؛ والسئئئيدة  ،للعملياتنائب املدير العام  ،Laurent Thomasالسئئئيد و وفريقه؛ 
 يف إعداد هذا التقرير. للغايةمفيدة  همؤ راآو كانت توجيهاهتم فقد  وفريقها.  ،واملوارد الطبيعية لشؤون املناخالعام 

 
عبسئئئئئئاعداملديرين العامني املكما يود املكتب أن يشئئئئئئكر املمثلني اإلقليميني، و   الّبامج وقادة ، ين، ومديري الشئئئئئئ 

باالمتنان الشئئئئئئديد ملوظفي مكتب وليف ، الذين قدموا مدخالت واقرتاحات. كما يشئئئئئئعر فريق التاالسئئئئئئرتاتيجية وموظفيهم
، وشئئئئعبة ما بني بلدان اجلنوب وشئئئئعبة الشئئئئراكات والتعاون يف، وشئئئئعبة تعبئة املوارد، االسئئئئرتاتيجية والتخطيد وإدارة املوارد

 .اإلحصائينيمكتب كبري و  ،عامومكتب املفتش ال ،مركز االستثمار
 

فعالية اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي وعملية  نبشئئئئئئئئئئئئئئأوليف مع فريق التالع جرى تبادهلا كانت األفكار والتأمالت وقد   
 .القادميف صياغة جمموعة دروس شاملة لإلطار االسرتاتيجي جداً مفيدة به صلة تالتنفيذ امل
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 موجز
 
، خطة العمل املائةيف دورهتا العشئئئئئئئئئئئرين بعد  )املنظمة( ألمم املتحدةلألغذية والزراعة اأقرت جلنة الّبنامج ملنظمة  -1

األهداف  ات، الع تضمنت توليفاً للنتائج والدروس املستفادة من تقييم2019-2017للفرتة ات لتقييملاملتجددة اإلشارية 
 2019.1للجنة يف دورهتا يف ربيع التنظر فيها  ،االسرتاتيجية

 
 اخلمسئئئئئئئئةاألهداف االسئئئئئئئئرتاتيجية تقييمات غرض هذا التوليف هو اسئئئئئئئئتخالص النتائج والدروس الرئيسئئئئئئئئية من  -2

سئئا ة التنموية املدعم تكأداة برجمة   2014منذ عام واسئئتقراء كيف وإىل أي مدى كان اإلطار االسئئرتاتيجي للمنظمة فعاالً 
 األسئلة التالية:يتناول التوليف على وجه التحديد و للمنظمة. األكّب 

 
  مة األهداف االسرتاتيجية؟ءمال: ما مدى والتصورات املفاهيمصياغة 
 تطبيق األهداف العوامل التقييدية يف ما هي العوامل التمكينية و : يةتشئئغيلخطد إىل املفاهيم والتصئئورات  حتويل

 االسرتاتيجية؟
  نظمة يف نتائج التنمية املستدامة؟املمسا ة هداف االسرتاتيجية األعززت النتائج: كيف وإىل أي مدى 
 وإصئئئئالح األمم املتحدة وأهداف  2030خبطة  يف ما يتعلق: ما هي االعتبارات الرئيسئئئئية اسئئئئتشئئئئراف املسئئئئتقبل

 التنمية املستدامة؟
 
األهداف وتصئئئئئئئئئورات  مفاهيمصئئئئئئئئئياغة رسئئئئئئئئئالة رئيسئئئئئئئئئية تعكس الدروس املسئئئئئئئئئتفادة من  14يقدم هذا التوليف  -3

الع حديات والتوالنتائج الع متخضئئئئئئئئت عنها إىل خطد تشئئئئئئئئغيلية، هذه املفاهيم والتصئئئئئئئئورات حتويل ومن  ،االسئئئئئئئئرتاتيجية
ذات األ ية لإلطار احلديثة العهد العاملية  املداوالت حول التطورات، باإلضئئئئئافة إىل النظر يف الع جاهبتها قيودالو واجهتها 

 االسرتاتيجي.
 

 والتصورات المفاهيمصياغة 
 

اإلطااار االساااااااااااتراتيجي المراجظ التزاو المنظمااة القوي بااالتحوة التنظيمي وب ريقااة عماا  جاادياادة يعكس  (1)
  اإلنمائيةعلى النتائج  أكبرتركيز  مظ

 
عاماً يف  70منظمة عمرها  توجيهوإعادة ل اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي خطوة هامة وحتويلية هو إعادة توجيه يشئئئئئئئئئئئئئكر  -4

حتقيق األهداف العاملية ألعضاء املنظمة ورؤية الع تواجه لتحديات الناشئة ل التصديمشهد إمنائي سريع التطور، لتحسني 
عامل خاٍل من اجلوع وسئئوء التغذية يسئئهم فيه الغذاء والزراعة يف حتسئئني مسئئتويات حياة اجلميع، "بتحقيق املتمثلة  املنظمة

 بيئياً".فقراً، بطريقة مستدامة اقتصادياً واجتماعياً و وعلى األخص أشد الناس 
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، بشاااأن النظم الئذائية أكثر شاااموال سااااعدت األهداف االساااتراتيجية على توسااايظ المنظورات نحو فكر (2)
المنظمة دخاة إلحماية مصاال  أصاحاا الحياتات الصائيرة والمنتجين المهمشاين، و  شااملة ورعاية نُهج

التشااااديد مظ هج شاااااملة لمعالجة انعداو األمن الئذائي، اتباع نُ تتجه إلى في مجاالت مواضاااايعية جديدة 
إلى المنظمة انخراط وتوسااايظ ن ا   ،مث  المسااااواة بين الجنساااينك  مجاالتلمشاااتركة بين اقضاااايا على 

 .الوتارات النظيرة التقليديةأبعد من 
 
رها خّباء، صئئئيغت مفاهيمياً أدخلت األهداف االسئئئرتاتيجية، الع  -5 جاً ن  من خالل عملية تفكري اسئئئرتاتيجي يسئئئر

ألمن الغذائي ليف مواجهة حتديات  املنظمةلتيسئئئئري ا را  ومتعددة التخصئئئئصئئئئات وأطراً مفاهيمية  قطاعاتلمشئئئئرتكة بني ا
 تأخذوقد الطبيعية.  اسئئئئتدامة املواردة و يالبيئاالسئئئئتدامة حلفاظ على ويف الوقت نفسئئئئه ا ،ناشئئئئئة مرتابطة والتغذية والرفاهية

والية املنظمة باإلضئئئئئئافة إىل االجتاهات والتحديات العاملية واإلقليمية الرئيسئئئئئئية، االسئئئئئئرتاتيجية باالعتبار  األهداف صئئئئئئياغة
قاصئئئد معززة مبتفصئئئيلية نتائج سئئئلسئئئلة بعنها وإعداد التقارير  هاورصئئئدالنتائج يسئئئرتشئئئد ختطيد و ومساهتا ومزاياها النسئئئبية. 

فقد، واملنظمة مسئئئؤولة مسئئئؤولية كاملة على مسئئئتوى املخرجات . الغاياتاملخرجات والنواتج و يات مسئئئتو ومؤشئئئرات على 
 تساهم على املستويات الثالثة مجيعها.لكنها 
 
على فهي، التطورات الرئيسئئئئئئية، أحدث توسئئئئئئطة األجل تتضئئئئئئمن املاإلطار االسئئئئئئرتاتيجي هو وثيقة حية، فاخلطة  -6

تعديل سئئلسئئلة النتائج بناًء على جتارب التنفيذ كما جيري   ،واتفاق تغري املناخ 2030خطة تتضئئمن سئئبيل املثال ال احلصئئر، 
 واجملاالت املواضيعية اجلديدة.

 
 تحوي  المفاهيم والتصورات إلى خ ط تشئيلية

 
 تشاائيليةتحوي  المفاهيم والتصااورات إلى خ ط في ترتيبات  ا  كبير   ا  اإلطار االسااتراتيجي اسااتثمار  اسااتتبظ (3)

إلى ساااياساااات وممارساااات ملموساااة  المنتجات المعرفيةالتنفيذ بهدف ترجمة العم  المعياري و ترتيبات و 
ال يتجزأ  ، التي أصااابحآل اجن جز ا  لألهداف االساااتراتيجيةهناك قبوة واساااظ و على المساااتول الق ري. 

 المنظمة.بنية من 
 
آليات للحوكمة الداخلية لتوجيه ترتيبات وأنشئئئئئئئئت . تغيريات بنيوية رئيسئئئئئئئية أجريت لتنفيذ اإلطار االسئئئئئئئرتاتيجي -7

عب دمج ي مصئئئئئئئئئئئئئئفوفةعلى شئئئئئئئئئئئئئئكل التنفيذ واإلشئئئئئئئئئئئئئئراف عليها، ما أدى إىل هيكل إدارة  لّبامج االفنية وفرق إدارة الشئئئئئئئئئئئئئئ 
آليات رئيسئئئئئية هي: عّب التنفيذ جره وو . األهداف االسئئئئئرتاتيجية اخلمسئئئئئةتماشئئئئئى مع تتحقيق نتائج بة كلرفامل ةاالسئئئئئرتاتيجي

 .وأطر الّبجمة القطريةة العاملية واملبادرات اإلقليمية ياملعرفنتجات امل
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الكثير بالتنفيذ اتسااااام فقد : يالتحول المنظمة بعض االضااااا راا جابهآلتنفيذ اإلطار االساااااتراتيجي، في  (4)
 .على حد سوا ل الميداني المستو على و المقر على مستول ف والتعدي ، من التعلُّم والتكي  

 
 على أسئئاسمل يكن من السئئهل ترمجة تعددية ختصئئصئئات األهداف االسئئرتاتيجية املتداخلة، وتصئئميم التدخالت  -8

ع فهم األهداف تنور  ، فقداألهداف االسرتاتيجيةوبناء مشاريع حول سلسلة نتائج  ةاالسرتاتيجياألهداف  تمنطق تدخال
استيعاب املفاهيم وترمجتها يف أكّب كاتب القطرية صعوبة اجهت املو و املنظمة. أرجاء يف املرتبطة هبا واملفاهيم االسرتاتيجية 
ا واجهت  ممّبأكواجهت صئئئئئعوبات املقر الرئيسئئئئئي واملكاتب اإلقليمية. وباملثل، الفرق الفنية مثاًل، مما واجه ، إىل مشئئئئئاريع

 . بعدكامالً حاًل  ل حت  هذه حتديات مل و . فرق الّبامج االسرتاتيجية
 
، وال سئئئيما ألصئئئحاب املصئئئلحة هاوتسئئئويق نشئئئرهاو األهداف االسئئئرتاتيجية  تسئئئوي واجهت املنظمة حتديات يف  -9

املوارد الذين رأوا أن اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي هو إطار تنظيمي داخلي يف شئئئئئئئئئئئئئئركاء الن و و لنظراء احلكوميا وأ هم ،اخلارجيني
 ي.و تنم عهدا هو للمنظمة أكثر مم

 
إىل إدخال تغيريات على احلدود واألدوار واملسئئئؤوليات وترتيبات املسئئئاءلة  مصئئئفوفةكاملشئئئكرل  اإلدارة  أدى هيكل -10

والتنسيق اإلجناز و  وإعداد امليزانيةوالوحدات الفنية يف جماالت عديدة: ختطيد الّبامج  فرق الّبامج االسرتاتيجيةاملتبادلة بني 
، لكنها سادت تدرجيياً من اجلميععليها  اً وموافقمقبولة ال التعديالت سهلة و مل تكن هذه و واإلبالغ.  املوارد والرصدوتعبئة 

 وأصبحت اآلن مدجمة إىل حد كبري يف اهليكل التنظيمي.
 

لتعاون بين الق اعات وبين اشااج عآل متعدد التخصااصااات و الاإلطار االسااتراتيجي ثقافة العم  بنية  رعآل (5)
المساهمة و االنخراط جديدة. وقد مكنآل هذه األساليب المنظمة من العم  الطريقة على أنها اإلدارات 

 .2030خ ة حوة في مداوالت منظومة األمم المتحدة 
 
تقدم ملحوظ يف أحرز فالتقليدية يف املنظمة. املنعزلة على حتطيم الصئئئئئئئئئوامع األهداف االسئئئئئئئئئرتاتيجية سئئئئئئئئئاعدت  -11

مبرور الوقت، و يف السئئئئئنوات اخلمس األوىل من التنفيذ.  ةاالسئئئئئرتاتيجيف اهداأل العمل عّب القطاعات وعّب اإلدارات وعّب
بني الوحدات الفنية املتداخلة الرتتيبات اجلديدة، ما أدى إىل تعاون أكّب بني التخصئئئصئئئات ألفة مع أصئئئبمل املوظفون أكثر 

واملسئئئئا ة يف مداوالت اال را  من ملنظمة ااإلطار االسئئئئرتاتيجي سئئئئياق يف تفكري مكرن الوقد . الّبامج االسئئئئرتاتيجية وفرق
يف قادرة على التكيرف بتضئئئئئئمني نظم غذائية مسئئئئئئتدامة و  يف ما يتعلق، ال سئئئئئئيما 2030خطة حول منظومة األمم املتحدة 

من  21 لئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئنظمة امل رعايةوما حتقيق أهداف التنمية املسئئئئئئئئتدامة. يف مركزية األغذية والزراعة إدراك و اخلطة هذه  تصئئئئئئئئميم
هج املتعددة التخصئئصئئات املطلوبة لتحقيق للن  املنظمة فهم إقرار بإال عدة  اً تغطي أهداف التنمية املسئئتدامةأهداف مؤشئئرات 

 أهداف التنمية املستدامة املرتابطة.
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عآل توسااااا  وقد اإلطار االساااااتراتيجي. سااااايا  يجابي في اإلتئيير الإحداث من مجاالت مجاة  اتالشاااااراك (6)
 .لذلك سةستراتيجيات مكر  ترشدها ا، اكبير   تنوعا  وتنوعآل المنظمة شراكات حافظة 

 
ة هلا نظري الوزارات الاملنظمة مع العديد من الوزارات إىل جانب  ا را اإلطار االسئئئئئئئئئئرتاتيجي توسئئئئئئئئئئيع نطاق اقتضئئئئئئئئئئى  -12
، عة للدولالتابوال سئئئئئئئئئئئئئيما اجلهات الفاعلة غري  والّبملانيني،الوكاالت اإلمنائية األخرى لتشئئئئئئئئئئئئئمل  –وزارات الزراعة  - اً تقليدي
كحكومة املنظمة   يةبسئئبب وضئئع اً ظلت الكيانات احلكومية شئئريكة رئيسئئيبالطبع، القطاع اخلاص وجمموعات اجملتمع املدين. و ك

 للتحسني عندما يتعلق األمر بالشراكات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والقطاع اخلاص. لكن هناك جماالً دولية، 
 

 التحديات والقيود
 

، والقدرات الفنيةبالمهارات  في ما يتعلقفي التنفيذ، خاصااااة  ا  واجه اإلطار االسااااتراتيجي تحديات وقيود (7)
هذه ن كتلم و واإلدارية.  التشااااااااائيليةواإلجرا ات وتعبئة الموارد، والرصاااااااااد وإعداد التقارير عن النتائج، 

متجذرة في التئييرات التنظيمية بالضااااارورة من اإلطار االساااااتراتيجي نفساااااه، لكنها كانآل ة نابعالتحديات 
 الرئيسية التي كانآل تحدث في الوقآل نفسه.

 
يف من التحديات والقيود  ، واجه اإلطار االسئئئئئئئئئئرتاتيجي عدداً نيوااللتزام القوي ييمهااملفالتصئئئئئئئئئئور على الرغم من  -13

وتوزيعها )بشئئئئئكل عام ويف اجملاالت املواضئئئئئيعية اجلديدة(،  والقدرات الفنيةبتوازن املهارات  يف ما يتعلقالتنفيذ، وال سئئئئئيما 
اجلهات املاهة، وتكاليف املعامالت من تمويل الالالمركزية يف إرسئئئئاء للتعامل مع البنية واآلليات واسئئئئرتاتيجية تعبئة املوارد و 

 .تقارير عنهاالإعداد ا و النتائج ورصدهتعريف واإلدارية، والقضايا املفاهيمية يف التشغيلية إلجراءات من اوالفرص 
 
هلئئذه القيود اإلداريئئة بئئاجيئئاد حئئل املنظمئئة قيئئام اإلطئئار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي وفعئئاليئئة نتئئائجئئه على تنفيئئذ يعتمئئد جنئئاح  -14
تضئئئمني تقييم جري سئئئي ،لذا. و التمكينية احمليطة بهبيئة عن ال، الع ال تنبثق عن اإلطار االسئئئرتاتيجي نفسئئئه، بل التنفيذيةو 

 تشئئئئئئئئرين الثاين/يف نوفمّبيصئئئئئئئئدر أن الّبنامج  جلنة قررتالذي  "االسئئئئئئئئرتاتيجية النتائجتقييم إطار "شئئئئئئئئامل هلذه القيود يف 
2019. 
 

 النتائج
 

المنتجات ، وإنشا  للسياسات صياغة القائمة على األدلةال: دعم ثالثة لوحظآل مساهمات في مجاالت (8)
رة، ينظالفي المنظمة وفي المؤسااااسااااات  القدرات الفنيةتمتين ، واالسااااتثمار في الفني واإلرشاااااد المعرفية

 بدعم من المنتجات المعيارية.
 
 االسئئئرتاتيجية األهداف تقييمات تتحرىن أكان من السئئئابق ألوانه   ،األوىل همراحلما زال يف  أن التنفيذ إىل نظراً  -15

 اتاحلكومات صئئحة مسئئا ات املنظمة يف تعزيز قدر من التقييمات تثبتت مع ذل ، . األهدافهذه اآلثار على مسئئتوى 
يف عدد من اجملاالت املتعددة االختصئئئاصئئئات، مبا يف ذل  اإلدارة املتكاملة للسئئئياسئئئات القائمة على األدلة الصئئئياغة على 
ث دأن حتإمكانات غري أن . القدرة على الصئئئئئئئئئئمودو األغذية ونظم ي الريفوالفقر  والتغذية الغذائيواألمن  الطبيعيةللموارد 
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 واتج، وسيطرهتا احملدودة على ناحلايل ومدهتا تدخالهتانطاق األهداف االسرتاتيجية يقيده  على مستوى اً كبري   اً تأثري  املنظمة
 .األساسية إلطار االسرتاتيجيا مواضيعلبعض  امليزانيةتنفيذ السياسات، وعدم كفاية الدعم من خارج 

 
 باستثنا  تئير المناخ. ،جيا  منه ق اعاتالمشتركة بين ال المواضيظلم يكن دمج  (9)

 
عدد من طور ، و 5و 2باهلدفني االسرتاتيجيني  يف ما يتعلقال سيما  الّبجمة،قد أدمج تغري املناخ أكثر فأكثر يف ل -16

املواضئئيع املشئئرتكة  أماشئئجعت فرص التمويل على زيادة إدماج تغري املناخ يف الّبامج. و املمارسئئات اجليدة القابلة للتوسئئع. 
ولكن إدراجها  متفاوتة،بدرجات جرى تناوهلا ، فقد وكمةوالتغذية واحلاجلنسئئئني املسئئئاواة بني ، مثل بني القطاعات األخرى

التغذية يف بني اجلنسئئئئني و ملسئئئئاواة يف انظمة املسئئئئا ات ( مل2019-2018)ثة العهد حديتشئئئئري تقييمات و يكن منهجياً.  مل
اإلطار خطد تشئئئئئئئئئئئئغيلية عّب إىل املسئئئئئئئئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئئئئئئئئني والتغذية املتعلقة باملنظمة  سئئئئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئئئئاتحتويل إىل عدم كفاية 
 االسرتاتيجي.

 
 ، إصالح األمم المتحدة وتئير المناخ2030استشراف المستقب : خ ة 

 
، الع سئئئئتدعو 2030خطة لتنفيذ أفضئئئئل إعداداً  هاوجره تنفيذ اإلطار االسئئئئرتاتيجي املنظمة يف اجتاه جديد وأعدر  -17

، ولكن على متنوعني وتعاون مع شئئئئركاء لقطاعاتمشئئئئرتك بني اتفكري إىل ، و هةيشئئئئب ج متعددة التخصئئئئصئئئئاتإىل اتباع ن  
وأهداف التنمية املسئئئئتدامة وإصئئئئالح نظام األمم  2030طة خأن تقيرم تداعيات املنظمة ينبغي على و نطاق أوسئئئئع بكثري. 

تنامي مظاهر تغري باإلضئئئئئئافة إىل حقيق أهداف التنمية املسئئئئئئتدامة، املتحدة اإلمنائية لتوإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة 
ثغرات ضئئئئئخمة يف مواجهة . أكثر من ذل ، ، عليها كمنظمة وعلى اإلطار االسئئئئئرتاتيجي القادمويالتنماملشئئئئئهد املناخ يف 
السئئئئئئئئئئئئتثمار فاعلية اظمة أن تأخذ باالعتبار على املن، عم تنموي كافٍ االفتقار إىل دالتنمية املسئئئئئئئئئئئئتدامة و أهداف يف متويل 

القطاع من  األثرذات سئئئتثمارات االعلى عمليات االسئئئتثمار، مبا يف ذل  دعم  تركيزاً أكّبكمؤشئئئر رئيسئئئي لألثر والرتكيز 
 اخلاص.

 
أن يحقق اإلطار االساااااااااااتراتيجي الجديد التواتن ينبئي  والموارد،لبرمجة على ابسااااااااااابب اجثار المحتملة  (10)

لها لبلدان ودعمها لمسااااهماتها بين الصاااحي  بين الجوانب المعيارية لعم  المنظمة كوكالة متخصاااصاااة و 
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 
اإلطار االسئئئئئئئرتاتيجي على حمورية يف احلوار اإلمنائي املتطور، سئئئئئئئيتعني مكانة التنمية املسئئئئئئئتدامة  أهدافاحتالل مع  -18

يف بلوغ هلا البلدان ودعمها إىل  مسئئئئا ات املنظمة ّبأكوضئئئئوح قدر من البأن يعكسئئئئا اجلديد وسئئئئلسئئئئلة النتائج اخلاصئئئئة به 
. ويف وكالة راعيةيعكس املزايا النسبية للمنظمة ودورها كلالسرد صقل التنمية املستدامة اخلاصة هبا. وسيتعني مقاصد أهداف 
الع التزامات عاملية يف اجملاالت املعيارية ذات الصلة  ،مثل منظمة األغذية والزراعة ،الوكاالت املتخصصةى لدالوقت نفسه، 

 ياً كافانعكاساً  عكس نتقد ال وهذه ومورلتها أجهزهتا الرئاسية العاملية واإلقليمية، باإلضافة إىل الّبامج السياساتية والفنية، أقرهتا 
 .اومؤشراهتمقاصدها وجهة إىل امليف أهداف التنمية املستدامة و ياً تجذرة كلاملاستجابة منظومة األمم املتحدة يف 
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منظومة األساسي الذي تقدمه  دعمالبوصفه  ،إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اجلديد يةكون لوضعتس -19
املنظمة آلية  و، وهإطار الّبجمة القطرية علىتداعيات  ،التنمية املسئئئئئئئئئئئتدامةتحقيق أهداف لاألمم املتحدة على نطاق املنظومة 

املقاصئئئئئئئئئئئد األولويات و التقا  أ ية يف أكثر أن تصئئئئئئئئئئبمل امكانية بالّبجمة القطرية تتمتع أطر . و يالقطر على املسئئئئئئئئئئتوى لّبجمة ل
متشئئئياً مع والية أن تسئئئاهم هبا. مع ذل ،  واملؤشئئئرات احملددة يف خطد أهداف التنمية املسئئئتدامة الوطنية الع ميكن للمنظمة

 ،هادور املنظمة احملتمل فيحتدد ذات صئئئلة و جماالت معيارية يف صئئئلب اهتمامها الّبجمة القطرية أطر أن تضئئئع ينبغي  املنظمة،
نتيجة ولكن تطلبها احلكومات. و  إطار عمل األمم املتحدة للمسئئئئئئئئئئئاعدة اإلمنائيةة يف ددتكون حمقد ال هذه اجملاالت  مع أن
 على اال را  بفعالية مع فرق األمم املتحدة القطرية.يدانية تعزيز قدرة املكاتب املزداد أ ية تس، لذل 
 

تأمين لرئيسااااااااااي  كموضااااااااااوعأيضااااااااااا   ب  إنمائي رئيسااااااااااي،  فقط كتحد   شااااااااااأن التئير المناخي، التعاظم ل (11)
ضااامن اإلطار  مشاااتركة بين الق اعاتكمساااألة أهميته ومكانته  ساااتحق إعادة النظر في تتموي ، ال/الموارد

 االستراتيجي.
 
سئئئلطت ومنذ ذل  احلني، . قطاعاتلمشئئئرتك بني ا موضئئئوعتغري املناخ املراجع للمنظمة اإلطار االسئئئرتاتيجي اعتّب  -20

للتعاون  ةرئيسئئئئئئئئيدافعة ة قو هذه القضئئئئئئئئية كالضئئئئئئئئوء على بشئئئئئئئئأن تغري املناخ عمال العاملي األالتطورات الرئيسئئئئئئئئية على جدول 
 2017يف عام قد صئئئئئيغت ف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره اسئئئئئرتاتيجية املنظمة للتكير وكانت يف جمال التنمية. التمويل و 

يف سالسل النتائج اخلاصة  ومؤشراته نواتج تغري املناخشحذ إىل من األسباب ما يدعو بقوة هناك و  للعمل. على ثالث ركائز
حتسني سعياً إىل  –د األمساك والثروة احليوانية والغابات ياحملاصيل ومصا -ويف القطاعات الرئيسية بأهداف اسرتاتيجية حمددة 

 املناخ.املتعلق بتمويل الالستفادة من لو جلعل تعبئة املوارد أكثر فعالية و إبراز العمل عّب األهداف االسرتاتيجية 
 

ذا أهمية متزايدة ويت لب الميدانية قدرة المنظمة على تعبئة الموارد على المسااااااااتويات  رفظساااااااايصااااااااب   (12)
والمساااااهمات المرتب ة النساااابية المنظمة ومزاياها ما تقدمه ونشاااار وتسااااويق بتسااااوي  المزيد من االهتماو 

 الموارد والحكومات.للشركا  في التي تقدمها بإطار عم  األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
 
نسبة كبرية من املوارد على املستوى  تأمنيال بد من  ،متلكه وتقوده البلدانتنفيذ أهداف التنمية املستدامة مبا أن  -21

زيادة التمويل نبغي تكي حتقق البلدان أهداف التنمية املسئئئئتدامة، و ذ أهداف التنمية املسئئئئتدامة الوطنية. تنفيطد خلالقطري 
أموال حكومية، سئئواء من من التمويل هذا جزء كبري من توفري سئئيتعني الوقت احلاضئئر. و  مما يفإىل مسئئتويات أعلى بكثري 

واحلدود العليا والدنيا الّبجمة القطرية أطر  اتنطاقسئئتند توسئئاسئئتثمارات القطاع اخلاص. من كما الديون،  م من اإليرادات أ
األعضئئئئاء ومدى ما ميكن أن تسئئئئاهم به املنظمة من حيث أولوياهتا  مقاصئئئئد أهداف التنمية املسئئئئتدامة وحيددإىل ملوازناهتا 

على عمليات زيادة قدرة املنظمة على تعبئة املوارد و مجيعها وسئئئئئئئئئئئتسئئئئئئئئئئئتلزم هذه األمور تعبئة املوارد وعمليات االسئئئئئئئئئئئتثمار. 
دعم لواملقر الرئيسئئئي سئئئتكون هناك حاجة إىل تشئئئكيل فرق على مسئئئتوى اإلقليم . كما يداينعلى املسئئئتوى املاالسئئئتثمار 

 .التجارية التسويقي ودعم تطوير األعمالعالم إعداد الّبامج واإل
  



10 PC 126/5 

 

تموي  التنمية من المنظمة أن تركز على الموارد المالية اإلنمائية إلى رصاااااد سااااايت لب تحوي  التركيز من  (13)
 تعبئة الموارد.إلى أبعد من أثر االستثمار 

 
يارات التمويل واالبتكار فيها. خل اً كبري   اً أهداف التنمية املسئئئئئئئئئئئئتدامة تنويعاملوارد املالية الالزمة لتحقيق تسئئئئئئئئئئئئتدعي  -22
رتكيز أكّب على أسئئئئئئئئئاليب قدر من الهناك ال زال " إىل "التمويل"، و تأمني املوارد"آخذة يف التحول من التدفقات اإلمنائية ف

الع هتدف إىل جذب ذات األثر  تشئئئئئئئئئئئئئئمل االسئئئئئئئئئئئئئئتثمارات ، وهياملختلطةالتمويل البديلة، مبا يف ذل  األدوات املالية 
وسئئندات التأثري  ،واملبادرات االجتماعية للشئئركاتأهداف التنمية املسئئتدامة، واألموال اجملمعة املرتبطة ب ،االسئئتثمار اخلاص

أن املنظمة على يتعني ، التنمية إىل متويلللتنمية  تأمني املواردصئئئئئئئئئئئئئئيغة االجتماعي وغريها من األدوات. ومع التحول من 
وسئئئئئئئئيتطلب ذل  إيالء املزيد من االهتمام . أثر هاماالسئئئئئئئئتثمار كمؤشئئئئئئئئر فعالية النظر يف فعاليتها اإلمنائية من حيث تعيد 

. ومع قيام القطاع اخلاص بدور هام يف ّبامجالبداًل من جمرد زيادة تعبئة املوارد لتنفيذ لنطاق عمليات االسئئئئئئئئئئئئئئتثمار وأثرها 
 القطاع اخلاص.ترفع درجة ا راطها مع أن  املنظمة أيضاً يتعني على  ،2030لعام متويل خطة التنمية 

 
كما ساااااايتعين في اإلطار االسااااااتراتيجي  األهداف االسااااااتراتيجية بين  اتوالتراب  اتساااااايتعين تعزيز الت تر  (14)

 تسويق.الو نشر الو  تسوي تفعي  ال ظر مبأكبقدر ملموسة من خالة برامج المزيد من شحذها 
 
بسئئئالسئئئة بني متزج  نظريات تغيريباملزيد من شئئئحذها و بني األهداف االسئئئرتاتيجية اخلمسئئئة سئئئيتعني تعزيز الروابد  -23

يف و . ، وكلها مرتابطةمواجهة املخاطرالقدرة على الصئئئئئئمود والتكيرف يف جلوع والفقر واسئئئئئئتدامة املوارد الطبيعية و ا مواضئئئئئئيع
بالتحديات الرئيسية وتضم تتعلق  ّبأكبقدر ملموسة يف تدخالت براجمية األهداف االسرتاتيجية ينبغي رزم الوقت نفسه، 
ينبغي نشئئئرها أهداف التنمية املسئئئتدامة. كما مقاصئئئد املوارد و يف شئئئركاء المع أولويات تتماشئئئى  ياتسئئئردسئئئالسئئئل نتائج و 

 40ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ التنمية املستدامة الهداف مقاصد أ ألصحاب املصلحة اخلارجيني. ويف هذا الصدد، توفر ّبأكفعالية وتسويقها ب
مشرتكة بني رئيسية فرصاً جديدة وبديلة لتصميم برامج  12الئئئئئئئئئئ رتكيز لتعبئة املوارد ال تجماالو  20اإلجراءات املرتابطة الئئئئئئئئئئ و 
ياكل الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية ميكن هلمن البداية. وقد يتطلب ذل  إجراء مداوالت حول كيف ألهداف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية ا

دعم البلدان يف حتقيق أهداف تاألعمال و حافظة تنمية الّبامج الناشئة عن وتنفذ وتنسرق بفعالية أن تقود والوحدات الفنية 
 .ختدم وحتقق األهداف االسرتاتيجية للمنظمةيف الوقت نفسه و التنمية املستدامة، 
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 مقدمة -1
 
الذي وافقت عليه الدورة الثامنة  ،2019-2010 والزراعة للفرتةاإلطار االسئئئرتاتيجي املراجملع ملنظمة األغذية حدد  -1

مخسئئئة أهداف اسئئئرتاتيجية جديدة للمنظمة جملاالت العمل الع سئئئرتكز  ،2013حزيران /للمؤمتر يف يونيون و والثالث
 : ألعضائها، كما يلياملنظمة عليها يف دعمها 

 
  ؛(1)اهلدف االسرتاتيجي  وسوء التغذيةاملسا ة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 
 ؛(2)اهلدف االسرتاتيجي  جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة 
 ؛(3)اهلدف االسرتاتيجي  احلد من الفقر يف الريف 
  ؛(4)اهلدف االسرتاتيجي  وكفاءةاشتمااًل متكني ن ظم زراعية وغذائية أكثر 
  (5)اهلدف االسرتاتيجي زيادة قدرة س بل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات. 

 
خطة العمل على  2( 2014 الثاينتشئئئئئرين /)نوفمّب املائةبعد  ةجلنة الّبنامج يف دورهتا السئئئئئادسئئئئئة عشئئئئئر صئئئئئادقت  -2

واحد  عييضامو الع اقرتحت تقدا تقييم  2017،3-2015اإلشارية املتجددة للتقييم االسرتاتيجي والّباجمي للفرتة 
على ، صادقت املائةيتعلق باألهداف االسرتاتيجية يف كل دورة من دورات جلنة الّبنامج. ويف دورهتا العشرين بعد 

للنتائج والدروس املسئئئتفادة توليفاً الع تضئئئمنت  ،2019-2017لفرتة ل اتخطة العمل اإلشئئئارية املتجددة للتقييم
 2019.4كي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا يف ربيع عام هداف االسرتاتيجية لاأل اتتقييممن 

 
، اخلمسئئئئئئئئة األهداف االسئئئئئئئئرتاتيجية اتتقييمغرض هذا التوليف هو اسئئئئئئئئتخالص النتائج والدروس الرئيسئئئئئئئئية من  -3

سئئا ة املنظمة يف التنمية منذ عام مل اً الة دعمواسئئتقراء كيف وإىل أي مدى كان اإلطار االسئئرتاتيجي أداة برجمة فعر 
2014. 

 
 معلومات أساسية 1-1
 
، أطلق املئدير العئئام للمنظمئئة مراجعئئة لإلطئار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي 2012لئدى توليئئه منصئئئئئئئئئئئئئئبئئه يف ينئئاير/كئانون الثئئاين  -4

راجع للفرتة  للمنظمة، ما
 
الذي صئئئئئئئئادق عليه مؤمتر املنظمة يف  2019،5-2010أدى إىل اإلطار االسئئئئئئئئرتاتيجي امل

سئئتند إىل رؤية يلألهداف والغايات،  هرمياً  ال مراجع تسئئلسئئالً  االسئئرتاتيجي وقد بىن اإلطار 2013.6يونيو/حزيران 

                                                           
 الدورة السادسة عشرة بعد املئة للجنة الّبنامج - CL 150/5الوثيقة  )2014 (منظمة األغذية والزراعة 2
 2017-2015خطة العمل املتجددة املبدئية للتقييم االسرتاتيجي والّباجمي للفرتة  - PC 116/5الوثيقة  )2014 (منظمة األغذية والزراعة 3
  2019 – 2017خطة العمل اإلشارية املتجددة لعمليات التقييم للفرتة  - PC 120/8الوثيقة  )2016 (منظمة األغذية والزراعة  4
كجزء من خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة عقب التقييم اخلارجي   2009يف عام  2019 -2010متت املوافقة على اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي للفرتة   5

 املستقل للمنظمة. 
 اإلطار االسرتاتيجي املراجع -  150/5CLالوثيقة  )2014 (منظمة األغذية والزراعة  6
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عامل خاٍل من اجلوع وسئئئئئئئئئئئوء التغذية، تسئئئئئئئئئئئهم فيه الزراعة واألمن الغذائي يف حتسئئئئئئئئئئئني "املنظمة املتمثلة يف حتقيق 
 "وعلى األخص أشد الناس فقراً، بطريقة مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ، اجلميعحياة مستويات 

 
على أ ية زيادة  للمنظمة طريقة جديدة للعمل، مشئئئئئئئئئدرداً  ال مراجع عالوة على ذل ، حدد اإلطار االسئئئئئئئئئرتاتيجي -5

على و الرتكيز والتعاون بني الوحدات لتحقيق أهداف املنظمة وضئئئئئئئئئئمان اسئئئئئئئئئئتجابة أفضئئئئئئئئئئل الحتياجات البلدان. 
الرتمجة الفعرالة لعملها املعياري إىل عّب إىل حتسئئني أثر برامج املنظمة  ال مراجع سئئعى اإلطار االسئئرتاتيجيخص، األ

 يف السياسات واملمارسات.سوسة إىل تغيريات حمالعاملية هتا املعرفية ملنتجانتائج جمدية على املستوى القطري و 
 
، ميث يقوم قادة الّبامج على شئئئئئئئئكل مصئئئئئئئئفوفة لإلجنازهيكل أدت بنية اإلطار االسئئئئئئئئرتاتيجي إىل اسئئئئئئئئتحداث  -6

الفعلي للمهام واألنشئئئئئئئطة املوكلة إىل اإلجناز االسئئئئئئئرتاتيجية بتنسئئئئئئئيق تنفيذ األهداف االسئئئئئئئرتاتيجية اخلاصئئئئئئئة هبم و 
فرعية ال قليميةاإلقليمية و اإلراكز امليف ألهداف االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجية لاتصئئئئئئئئئئئئال جهات ولذا عيرنت ختلفة. املعب شئئئئئئئئئئئئ  ال

النتائج بطريقة تقارير بالوضئئئئئئئئئع ، طافاجلديدة وتكييفها وتنفيذها، ويف ناية املالبنية فهم على ملسئئئئئئئئئاعدة البلدان 
القطرية ّبامج صئئئئئئئممت املبادرات اإلقليمية وال جتميعها ومقارنتها على املسئئئئئئئتوى الوط . وقدميكن ميث موحدة 

اخلطة مل تؤد و  األهداف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية اجلديدة ويتوقع منها إعداد تقارير عن هذه النتائج.حول نتائج  اً درجييت
أهداف التنمية املسئئئئئتدامة( ك) احلسئئئئئبان التطورات اخلارجيةبالع أخذت  ،2021-2018املتوسئئئئئطة األجل للفرتة 

 والدروس املستفادة، إىل تغيريات كبرية يف بنية اإلطار االسرتاتيجي.
 
 الن ا  1-2
 
. وقد اسئئئئئتخدم هذا التوليف 2017إىل  2014األهداف االسئئئئئرتاتيجية اخلمسئئئئئة للفرتة من ات اسئئئئئتكملت تقييم -7

 7ملشاريع والتقييمات القطرية والعاملية.وتقييمات اهذه، باإلضافة إىل التقييمات املواضيعية  اتالتقييم
 
 األسئلة الرئيسية التالية: تاستعراض أويل للوثائق ومشاورات داخلية، وضعو أهداف هذا التوليف،  استنادا إىل -8
 

 صياغة املفاهيم والتصورات: ما مدى مالءمة األهداف االسرتاتيجية؟ (1)
خطد تشئئئئئئئئغيلية: ما هي العوامل التمكينية والعوامل التقييدية يف تطبيق حتويل املفاهيم والتصئئئئئئئئورات إىل  (2)

 األهداف االسرتاتيجية؟
 النتائج: كيف وإىل أي مدى عززت األهداف االسرتاتيجية مسا ة املنظمة يف نتائج التنمية املستدامة؟ (3)
وإصئئئئئئالح األمم املتحدة  2030خبطة  يف ما يتعلقاسئئئئئئتشئئئئئئراف املسئئئئئئتقبل: ما هي االعتبارات الرئيسئئئئئئية  (4)

 وأهداف التنمية املستدامة؟
  

                                                           
 .2019والسياسة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، املتوقعة يف مارس/آذار  لتغذيةامثل تقييمات اسرتاتيجية املنظمة بشأن   7
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 المنهجية 1-3
 
موظفو املنظمة على  هم، مبن فيمجيعا أصئئئئئئئئئحاب املصئئئئئئئئئلحة املعنيني غطى مشويلأ جري التوليف باسئئئئئئئئئتخدام نج  -9

اعتمد على مصئئادر متعددة جلمع البيانات وطرق خمتلطة لتحليل و يف روما. الرئيسئئي املسئئتويات امليدانية ويف املقر 
تضئئئئئئئئمنت مصئئئئئئئئادر البيانات وطرق مجعها وقد األدلة والتحقق من صئئئئئئئئحتها وتثليثها مقابل األسئئئئئئئئئلة الرئيسئئئئئئئئية. 

غريها من و األهداف االسئئئئئئئئئئرتاتيجية تقييمات ألدلة من جتميعياً  وحتليالً  ،وحتليل بيانات إدارية ،اسئئئئئئئئئئتعراض وثائق
 ،لدروس مسئئتفادة من تطبيق أطر الّبامج القطرية اً وتوليف ،والتغذية(املسئئاواة بن اجلنسئئني ييمات ذات الصئئلة )التق

 الرئيسئئئئئئئئي تنفيذ اإلطار االسئئئئئئئئرتاتيجي، ومقابالت مع اإلدارة العليا ويف املقرلوتقارير مراجعة مكتب املفتش العام 
 (.1 املرفقنظر ا) االسرتاتيجيةفرق الّبامج ومقابالت مع  ،ويف املكاتب اإلقليمية

 
زة. وكانت احنوشئاملة وغري م اً اسئتخدم البحث نج مراجعة منهجية للتأكد من أن النتائج دقيقة وسئليمة منهجي -10

 العناصر الرئيسية هلذا النهج:
 

 تطوير أسئلة فرعية حمددة بوضوح، استناداً إىل األسئلة الرئيسية احملددة؛ 
 

  ًل، مع مراجعني اثنني على األقل لكل تقرير جدول متعمقني للتقييمات، باسئئتخدام  اً وتوليف حتليال تسئئجيل مفصئئر
 قبل تلخيص قاعدة األدلة املوحدة؛  ،تقييم كطريقة لضبد التحيز بني املقيرمني

 
  وجلمع تها والتحقق من صئئئئئئئئحنتائج األماث املكتبية رئيسئئئئئئئئيني لتحسئئئئئئئئني سئئئئئئئئياقية  شئئئئئئئئهودإجراء مقابالت مع و

 أول تقييم لألهداف االسرتاتيجية أجري قبل ثالث سنوات. أنات ذات الصلة، ألسباب ليس أقلها التحديث
 
 نواحي القصور 1-4
 
عدم اتسئئاق املعلومات بسئئبب فجوة السئئنتني بني صئئدور  يهأوال ا . لعملية التوليف انترئيسئئيناحيتا قصئئور هناك  -11

أجريت تقييمات األهداف االسئئئئئئئئرتاتيجية على مدى ثالث سئئئئئئئئنوات )من فقد نتائج التقييم وتقارير متابعة التنفيذ. 
، 5(، ولكن حىت اآلن، مل يصئئئئدر سئئئئوى تقرير متابعة واحد فقد )اهلدف االسئئئئرتاتيجي 2018إىل عام  2016عام 

تقييم اهلئدفني ي نجز مل و . 2019( يف عئام 3. وسئئئئئئئئئئئئئيقئئدرم تقرير ثئاٍن )اهلئدف االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي (2018، التقييم األول
. هكذا، قاعدة األدلة من 2020تقدم تقارير املتابعة يف عام أن ومن املقرر  2018إالر يف عام  2و 1سئئئئئئئرتاتيجيني اال

صئئئئئئئور أما ناحية الق. ت تناولفردة قدمية بدرجات متفاوتة وال تعكس دائماً الوضئئئئئئئع احلايل للقضئئئئئئئايا الع التقييمات امل
واالفتقار إىل باألهداف االسئئئرتاتيجية فردة على قضئئئايا خاصئئئة امل تركيز تقييمات األهداف االسئئئرتاتيجيةة فهي الثاني

وسئئئياسئئئات  ،وتعبئة املوارد ،وإعداد التقارير ،والرصئئئد ،تغطية منتظمة للقضئئئايا على مسئئئتوى املنظمة )مثل التخطيد
يف تقييمات تكن هناك والتعاقدات واملشرتيات( الع أثرت على فعالية التنفيذ. ولذا مل  وإعداد امليزانيةاملوارد البشرية 

 جري جتميعها لتوفري دروس على مستوى اإلطار االسرتاتيجي.يمواد كافية لاألهداف االسرتاتيجية 
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ها حتديث البيانات الع مضئئئئئئئئئئئئئئى عليها أكثر من ثالث سئئئئئئئئئئئئئئنوات وجتميع معلومات عن جماالت مل تغط  مل يكن  -12
التقرير مفيداً ومناسئئئئئئباً هذا جلعل لكن، و  ،ذا التوليفاملنوطة هباملهام من فردة تقييمات األهداف االسئئئئئئرتاتيجية امل

، اعتمد التوليف على عدد من التقييمات التكميلية واملقابالت مع فرق اإلدارة العليا ويدعم اختاذ القرار للغرض
التقييمات ( حتديد الوضئئئع احلايل بشئئئأن مدى معاجلة القضئئئايا الع أثريت يف 1: )لئئئئئئئئئئئئئئئئئ فرق الّبامج االسئئئرتاتيجيةو 

يف تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية  لةشامدراستها دراسة نبغي ت( لفت االنتباه إىل قضايا 2(، )ةمذكور ي )كما ه
 حتديد التطورات اخلارجية الرئيسية الع قد يلزم النظر فيها يف اإلصدار التايل لإلطار االسرتاتيجي.( 3)املقبل، و

 
 النتائج -2
 
 المفاهيم والتصوراتصياغة  2-1
 
 8اإلطار االستراتيجي المراجظ فيتحليالت السيا  /ةالموضوعي تالنظر في التحليال 2-1-1
 

في يعكس اإلطار االساااااااااااتراتيجي المراجظ التزاو المنظمة القوي بالتحوة التنظيمي وب ريقة جديدة  - 1النتيجة 
األعضاااا  وخبرا  الدوة مدخالت من  نآلشااااملة تضااامعملية نتيجة و على النتائج التنموية. وهأحد  تركيز العم ، ب

والتحديات الرئيسااااية الكبرل خارجيين ووكاالت شااااريكة وموظفي المنظمة، لتحديد االتجاهات العالمية واإلقليمية 
 مجاالت عم  المنظمة ذات األولوية.تصوغ التي 
 
لتحئئديئئد التوجئئه  2012بعمليئئة تفكري اسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي يف عئئام  2019-2010بئئدأ اإلطئئار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي املراجع  -13

رتمجة هذه الّبامج ب االسئئئئئئرتاتيجي املسئئئئئئتقبلي للمنظمة وحتديث املنظمة وحتويلها هبدف حتسئئئئئئني إجناز براجمها وأثر
إىل سئئئئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئئئئات العاملية ة يمنتجاهتا املعرفترمجة العمل املعياري إىل نتائج ذات جدوى على املسئئئئئئئئئئئئتوى القطري و 

 9ات ملموسة.وممارس
 
لة مشل 2012كانت عملية التفكري االسئئئئئرتاتيجي الع بدأت يف عام  -14 إجراء مشئئئئئاورات واسئئئئئعة مع  تعملية مفصئئئئئر

املوظفني، ومدخالت من فريق خارجي من خّباء اسئئئرتاتيجيني، وإجراء مشئئئاورات مع وكاالت شئئئريكة وحوار مع 
( والية املنظمة 1االسئئئرتاتيجية اخلمسئئئة باالعتبار: )أخذت صئئئياغة األهداف قد و  10املنظمة.األعضئئئاء يف الدول 

( األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصئئئئئئئلة وغريها من واليات منظومة األمم املتحدة، خاصئئئئئئئة 2ورؤيتها وأهدافها )
( منهجيات إدارة النتائج 4) ،( االتفاقات الدولية ذات الصئئئئلة3باألمن الغذائي والزراعة املسئئئئتدامة، ) ما يتعلق يف

( مسات املنظمة األسئئئئئاسئئئئئية 5املسئئئئئتخدمة يف منظومة األمم املتحدة لعدد صئئئئئغري من األهداف االسئئئئئرتاتيجية، و)
 .يدهادالع جري حتما يتعلق بالتحديات  ومزاياها النسبية يف

 
                                                           

ذل  أن تقييمات األهداف االسئئرتاتيجية اسئئتند هذا التقييم بشئئكل رئيسئئي إىل الوثائق الرئيسئئية املتعلقة بتطوير واعتماد اإلطار االسئئرتاتيجي املراجع،   8
 مل تتطرق إىل صياغتها الفعلية.

راجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة   9
 
 2013، قدرم يف عام 2017-2014متهيد املدير العام، اإلطار االسرتاتيجي امل

راجع - منظمة األغذية والزراعة )C 2013/7) 2013الوثيقة   10
 
 اإلطار االسرتاتيجي امل
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كانت النتائج الرئيسئئئئئية الثالث لعملية التفكري االسئئئئئرتاتيجي هي: )أ( رفع سئئئئئقف اهلدف العاملي األول للمنظمة  -15
سابقاً(  11من "خفض" اجلوع إىل "القضاء" عليه؛ )ب( جمموعة جديدة من مخسة أهداف اسرتاتيجية )أقل من 

ألعضئئئئئئئئئئئئئئاء واجملتمع اإلمنائي؛ تواجهها الدول ا إحلاحاً العمع أكثر مشئئئئئئئئئئئئئئاكل التنمية صئئئئئئئئئئئئئئلة و  اً وثيقماً تواؤ تتواءم 
العمل املعياري  - جمموعة منقرحة من سئئبع وظائف أسئئاسئئية )بداًل من باين سئئابقاً( كوسئئائل لعمل املنظمةو  )ج(

، وتنمية القدرات، واحلصئئئئئئئئئول على املعارف وأدوات وضئئئئئئئئئع املعايري، والبيانات واملعلومات، واحلوار السئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئاي
واالتصئئئئئال. وعاجلت األهداف االسئئئئئرتاتيجية كمجموعة القضئئئئئايا  والدعوةوالتكنولوجيات، وتيسئئئئئري الشئئئئئراكات، 

، مبا يف ذل  التكيرف مع تغري املناخ والتخفيف زيادة مسئئئئتدامة ( زيادة إنتاج األغذية1املرتبطة بسئئئئبعة حتديات: )
( 3األمن الغذائي ونقص التغذية واألغذية غري املأمونة وتقلب أسئئئئئئئئئئئئئئعار املواد الغذائية؛ ) ( انعدام2من حدته؛ )

أصئئئئئئئحاب احليازات الصئئئئئئئغرية عيش الريفية وسئئئئئئئبل العيش ( سئئئئئئئبل 4جودة وتوازن اسئئئئئئئتهالك األغذية والتغذية؛ )
قدرة سئئئبل العيش على ( 6) ؛والكفاءة يف النظم الغذائية الشئئئمولية( 5وخاصئئئة النسئئئاء وسئئئد بىن زراعية متغرية؛ )

 آليات احلوكمة.و ( 7الصمود والتكيرف يف وجه خماطر وصدمات األمن الغذائي؛ )
 
الع شئئئاكل املقضئئئايا و الاسئئئرتاتيجية املنظمة العامة ملعاجلة  تلخص 11خطد عمل صئئئيغت لكل هدف اسئئئرتاتيجي -16

تنفيذ الوظائف األساسية واجملاالت الع تتطلب إقامة شراكات. للكل هدف اسرتاتيجي طريقة  تتعينحددت، و 
النتائج واملخرجات التنظيمية، لكل هدف اسئئئئئئئئرتاتيجي كما تضئئئئئئئئمنت خطد العمل مصئئئئئئئئفوفات نتائج تصئئئئئئئئف 

املشئئئئئرتكني بني للموضئئئئئوعني إجراءات حمددة سئئئئئيقت (. كما اً باإلضئئئئئافة إىل املؤشئئئئئرات واملقاصئئئئئد )صئئئئئيغت الحق
 املساواة بني اجلنسني واحلوكمة.و ا ، ألهدافا

 
)مثل اسئئئئئئئئئئتعراضئئئئئئئئئئات بانتظام إعداد التقارير و التخطيد عمليات املنظمة أن على مسئئئئئئئئئئتوى وثائق لليبني تفحص  -17

منتصف املدة اإللزامية واخلطة املتوسطة األجل( مكنت اإلطار االسرتاتيجي من أن يصبمل وثيقة للمنظمة دينامية 
حتسينات استجابة للقضايا اجلديدة واملستجدة. إدخال تصحيمل املسار و عّب مته ءبة. فقد حافظ على مالاو ومتج

، الع شئئئئئئئئئئئئئئهدت تواؤماً أكّب بني 2021-2018ويتجلى ذل  يف التغيريات على اخلطة املتوسئئئئئئئئئئئئئئطة األجل للفرتة 
 12وإدراج مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف مصفوفة النتائج. 2030اإلطار االسرتاتيجي وخطة 

 
 مة اإلطار االستراتيجي لألحداث واالتجاهات العالمية مال 2-1-2
 

،  بشأن النظم الئذائيةكثر شموالأفكر نحو ساعدت األهداف االستراتيجية على توسيظ المنظورات  - 2النتيجة 
 مواضيظلحماية مصال  أصحاا الحياتات الصئيرة والمنتجين المهمشين وإدخاة  شاملةضرورة اتباع نُهج مؤكدة 

ظ ن ا  ت( مجاالتمشاااااااااتركة بين عدة قضاااااااااايا جديدة )بما في ذلك  الوتارات إلى أبعد من المنظمة انخراط وسااااااااا 
 2030متعددة التخصاااااصاااااات مشااااااركة المنظمة ومسااااااهمتها في خ ة المكنآل هذه الُنهج قد النظيرة التقليدية. و 

 وصياغة أهداف التنمية المستدامة.
 

                                                           
  2015-2014وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  - C 2013/3الوثيقة  )2013 (منظمة األغذية والزراعة  11
 تغيريات كبرية يف صياغة نواتج ونتائج املصفوفة 2021-2018عكست اخلطة متوسطة األجل للفرتة   12
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ألحداث واالجتاهات العاملية املالءمة لنتائج إجيابية من حيث مجيعها تقييمات األهداف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية  وجدت -18
دد االجتاهات والتحديات اإلقليمية والعاملية الع سئئئتعاجلها املنظمة بالتشئئئاور مع موظفي وحت. واحتياجات البلدان

. مجيعا آراء وشئئئئواغل أصئئئئحاب املصئئئئلحة املعنينيتتضئئئئمن فاألعضئئئئاء، الدول املنظمة والشئئئئركاء يف التنمية وممثلي 
وضئئئئئع بالتشئئئئئاور مع تطرية الع املنظمة على املسئئئئئتوى القطري يف أطر الّبجمة القا را  نعكس ي، شئئئئئبيه وعلى هو

 النظراء احلكوميني وشركاء آخرين.
 
توجهاً للمنظمة لب وجت عموماً  وجدت تقييمات األهداف االسئئئئئرتاتيجية أن اجملاالت املواضئئئئئيعية جيدة التصئئئئئميم -19

األهداف االسئئئئئئئئئئرتاتيجية جماالً أوسئئئئئئئئئئع بكثري  اختطتوقد جديداً متعدد القطاعات ومتعدد االختصئئئئئئئئئئاصئئئئئئئئئئات. 
من خالل " )ءغذاال-فكر "نظملالصئئئئئياغة التفصئئئئئيلية للمنظمة مما لوكالة تعىن أسئئئئئاسئئئئئاً بالزراعة واإلنتاج الغذائي: 

(، مع النظر على 2اهلدف االسئئئرتاتيجي يف النهج املتكامل لألغذية والزراعة املسئئئتدامة ) ؛(4اهلدف االسئئئرتاتيجي
املسئئئئئئئئئئئاواة يف االسئئئئئئئئئئئتدامة االقتصئئئئئئئئئئئادية واالجتماعية والبيئية للنظم الغذائية والدور الرائد للمنظمة يف معاجلة قدم 

احلمئئايئئة  -اسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيئئات التكيف مع تغري املنئئاخ والتخفيف من أثره؛ وإدخئئال جمئئاالت مواضئئئئئئئئئئئئئئيعيئئة جئئديئئدة 
( وجدول أعمال القدرة على 3تيجي اهلدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتايف االجتماعية ومتكني املرأة الريفية وتوظيف الشئئئئئئئئئئئئئئباب )

أزمات السئئئئئئالسئئئئئئل الغذائية واألخطار النامجة عن األحداث مع ( 5اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي يف الصئئئئئئمود والتكيرف )
 مبا يف ذل  النزاعات. ،الطبيعية واملناخية والطقس والكوارث الع من صنع اإلنسان واألزمات

 
( توسئئيع املنظورات من الرتكيز على اإلنتاج إىل نج 1: )بعينهامة أهداف اسئئرتاتيجية ءأشئئارت التقييمات إىل مال -20

إنتاج وتوفري يف لتحسئئئئئئئني الكفاءة يف اسئئئئئئئتخدام املوارد إىل حدها األمثل  اءالغذ-ظمونأكثر مشوالً للنظم الزراعية 
اج املنتجني أصئئئئئحاب وإدمتمال شئئئئئامنتجات فعالة من حيث التكلفة تكون صئئئئئحرية وآمنة للجميع، مع ضئئئئئمان 

احليازات الصئئئئئئئئئغرية، وجمموعات املسئئئئئئئئئتهلكني املنكشئئئئئئئئئفني على املخاطر والبلدان األضئئئئئئئئئعف اقتصئئئئئئئئئادياً )اهلدف 
ومتكينهم، على املوارد فقراء الريف  حصئئئئئئول( سئئئئئئياسئئئئئئات عامة ملعاجلة 2(؛ )13و 12، الفقرتان 4االسئئئئئئرتاتيجي 
 ياسئئتجابات متعددة القطاعات للتخفيف من الفقر الريف احلماية االجتماعية والتوظيف واسئئتخدامباإلضئئافة إىل 

والزراعة املسئئئئئتدامة األغذية وضئئئئئع ( 3(؛ )34و 33، الفقرتان 3)اهلدف االسئئئئئرتاتيجي  شئئئئئاملوإجراء حتول ريفي 
، الفقرة 2للهدف االسئئئئرتاتيجي  1اسئئئئرتاتيجيات التنمية الوطنية والعمليات الدولية )النتيجة صئئئئلب املسئئئئتدامة يف 

بسئئئئئئئئبب الفجوة بني العمل اإلنسئئئئئئئئاين والتنمية والتكيف ( تنامي احلاجة إىل دعم القدرة على الصئئئئئئئئمود 4(؛ )23
نظم اإلنذار املبكر وخفض كم يتضمل يف   ،واتساق جدول أعمال القدرة على الصمود والتكيرف مع والية املنظمة

( 5(؛ )املوجز ،30و 29 الفقرتان ،5لهدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي ل 20خماطر الكوارث والتخفيف من آثارها )النتيجة 
)النتيجة ف   هو حتدٍ قدر ما الذي يذهب إىل أن اجلوع قضئئئئية تتعلق باحلوكمة وحقوق اإلنسئئئئان التعليل العقالين 

 (.1للهدف االسرتاتيجي 1
 
ؤسسة كم  دور املنظمة وقوهتااالستفادة من على يداً شدتركيزاً ت ركز الّبامج االسرتاتيجية الحظت التقييمات أن  -21

اً قوياي السئئئئياسئئئئوكان اال را  القائم على األدلة.  وار السئئئئياسئئئئاياحلر ن وتيسئئئئر ومتكر  ةمتخصئئئئصئئئئ فنيةمعرفة قدم ت
، 1االسئئئئئئئئرتاتيجي للهدف  15)النتيجة بشئئئئئئئئأن األمن الغذائي والتغذية  1اهلدف االسئئئئئئئئرتاتيجي يف حالة  ةاصئئئئئئئئخب

)إىل جانب  قطاعاتلاملشئئئئرتكة بني ابشئئئئأن الن هج املتكاملة  2االسئئئئرتاتيجي اهلدف حالة ( ويف 69و 67الفقرتان 
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االسرتاتيجي اهلدف وآليات احلوكمة لالستدامة( )ددة حماخلاصة بقطاعات سائل يف امل على النحو الواجب النظر
عّب احلدود الع تؤثر على األغذية احلوكمة وضئئئئئئئع املعايري الدولية و مسئئئئئئئائل يف  اال را  كانو (. 5، االسئئئئئئئتنتاج 2

)التهديدات العابرة  5االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي اهلدف و  4االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي اهلدف يف تقييم ملحوظة اإلحيائية والسئئئئئئئئئئئئئئالمة 
، بدأت منظمة األغذية والزراعة بداية جديرة بالثناء يف 2و 3 نياالسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي نياهلدفمن حيث أما للحدود(. 

الفقر الريفي. واعتّب أن خفض جديدة ملعاجلة  مواضئئئئئيعا يف ذل  الشئئئئئروع يف مب القطاعات،صئئئئئياغة نج متعددة 
واحلماية  الالئقةنظمة على إجياد حيز هلا يف جماالت جديدة مثل العمالة الريفية املمنطق الّبنامج "سئئئئليم وسئئئئاعد 

 (.1 ، االستنتاج3 االسرتاتيجياهلدف االجتماعية" )
 
ال تزال قيد  2030كانت خطة أن  جرت عملية التفكري االسئئئئئرتاتيجي وممارسئئئئئة الن هج املتعددة التخصئئئئئصئئئئئات وقت  -22

أرضئئية يشئئكل " "سئئبراققطاعات لمشئئرتكة بني ااإلعداد. واعتّب بعض كبار املديرين أن التفكري بأهداف اسئئرتاتيجية 
مسئئئئا ات صئئئئوغ ري يف إطار اسئئئئرتاتيجي مفيداً يف كان التفكو متهيدية جيدة للعمل على أهداف التنمية املسئئئئتدامة. 
درة االنظم الغذائية املسئئئئتدامة والق تضئئئئمني، ال سئئئئيما 2030املنظمة يف مداوالت منظومة األمم املتحدة حول خطة 

، مع التسئئئليم بأن األغذية والزراعة جماالن مركزيان لتحقيق أهداف التنمية اخلطة يف تصئئئميموالتكيف على الصئئئمود 
قرار مزيد من اإل غريعدة  اً من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة تغطي أهداف 21رعاية املنظمة لئئئئئئئئئئئئئئ وما املستدامة. 

مثلة األومن ة املرتابطة. بفهم املنظمة الناضئئئئئئئج للن هج املتعددة التخصئئئئئئئصئئئئئئئات الع تتطلبها أهداف التنمية املسئئئئئئئتدام
مدخالت املنظمة )من تربد بني نظم األغذية ونظم سبل العيش الع لقضايا يف اريادي املنظمة الدور رئيسية على ال

، الذي يقر صراحة بالصلة بني النزاع واجلوع، واإلحاطة 2417خالل اجتماع بصيغة آريا( إىل قرار جملس األمن رقم 
اإلعالمية الع قدمها املدير العام إىل اللجنة التنفيذية بشأن قضية األرض والنزاع، ومشاركة املنظمة الفعرالة يف صياغة 

 .والتكيف بناء جمتمعات قادرة على الصمودعلى توجيه األمم املتحدة املشرتك بشأن املساعدة 
 
 مة مفاهيم ونظريات التئيير وضوح واكتماة ومدل مال 2-1-3
 

 حد  ما هج الشااااملة لعدة ق اعات، والنُ  هج النظاو الئذائينُ هناك تحديات في تحديد وتوضاااي   كانآل  - 3النتيجة 
 التنفيذ.هذه المفاهيم أثنا  وتوضي  فهم  ةبتكراريقد ت ور و على البرمجة الق رية. ليقتصرا من ترجمتها وت بيقها 

 
ترمجة ونشئئر دائماً منذ البداية  ةواضئئحمل تكن  األهداف االسئئرتاتيجية،وصئئياغة رغم االسئئتثمار الكبري يف تصئئور  -23

والتخصئئئئئصئئئئئات املتداخلة يف الرتابطات التعبري عن ال كان و  قطاعاتلاملشئئئئئرتكة بني ااجملاالت املواضئئئئئيعية واألبعاد 
صئئئئئئعوبات تتعلق بوضئئئئئئوح وتعريف مصئئئئئئطلحات بعض مفاهيم األهداف الّبجمة. وأشئئئئئئارت التقييمات أيضئئئئئئاً إىل 

 االسرتاتيجية.
 

  ،يضئئئئيف إىل عدم ء الغذا-ظمتعريف معتمد لن هج ن   االفتقار إىلإىل أن  4يشئئئئري تقييم اهلدف االسئئئئرتاتيجي مثاًل
بني بلد وآخر، مثاًل  4فهم اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي تفاوت اليقني لدى أصئئئئئئحاب املصئئئئئئلحة. ويف غياب التعاريف 

(. 45و 44، الفقرتان 4لفاقد واملهدر من األغذية أو النظم الزراعية والغذائية )اهلدف االسرتاتيجي با ما يتعلق يف
أن املسئئألة كانت أكثر من جمرد عدم وضئئوح املفهوم، مشئئرية  4تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي على اإلدارة رد  وأشئئار



18 PC 126/5 

 

حامسة حوكمة بسئئئئئئئبب قضئئئئئئئايا  الغذائي ماظنالنهج ل هااتباعيف إىل أن البلدان كانت يف كثري من األحيان مقيردة 
 صئئئئئياغة السئئئئئياسئئئئئات واالسئئئئئرتاتيجيات، وال سئئئئئيما ضئئئئئعف التنسئئئئئيق بني الوزارات. وقد انعكس ذل  يفبتتعلق 

، الع قدرمت ضمن اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 4الصيغة املنقرحة لئئئئئئئئئئئئنظرية التغيري اخلاصة باهلدف االسرتاتيجي 
 (.2، الفقرة 4)اهلدف االسرتاتيجي  2018-2021

 
 إطار اهلدف ماهية إىل احلاجة إىل مزيد من الوضئئوح يف فهم  2، أشئئار تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي على هو شئئبيه

يف و كان مطلوباً بالتحديد لتحقيق النتائج املرجوة. الذي  ، وكيف اختلف عن مفاهيم سئئئابقة وما 2االسئئئرتاتيجي 
العديد من احلاالت، مل تكن إمكانية تنفيذ رؤية األغذية والزراعة املسئئئتدامة مدعومة باطار عمل واضئئئمل وصئئئفي 

ن مبرور الوقت )النتيجة أن حيدد التفاصئئئئئئئئئئئيل، رغم أنه أشئئئئئئئئئئئّب أيضئئئئئئئئئئئاً إىل  للهدف  4فهم موظفي املنظمة حتسئئئئئئئئئئئر
 (.2، االستنتاج 2االسرتاتيجي 

 
  إىل أنه جرى تطوير نظرية التغيري خلفض الفقر يف الريف لتشئئئئجيع اتباع نج  3أشئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئرتاتيجي

كئئانئئت الفكرة و تقوم على مفهوم "التحول الريفي". متمئئايزة اسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيئئات مع متعئئدد القطئئاعئئات جتئئاه الفقر 
لفقر يف الريف، مثل تكثيف الزراعة أو تنويعها، أو اجلمع األساسية هي أن هناك مسارات متعددة للخروج من ا

بني الزراعئة والئدخئل اإلضئئئئئئئئئئئئئئئايف، أو اخلروج من الزراعئة إىل أشئئئئئئئئئئئئئئكئئال أخرى من العمئئل املئأجور أو الئذاي، مع 
أن هناك  أشئئئئري إىلغري أنه . 13(3، اإلطار 3)اهلدف االسئئئئرتاتيجي يف الوقت نفسئئئئه اسئئئئتحداث شئئئئبكات أمان 
لمزايا النسئبية للمنظمة بني أصئحاب املصئلحة الداخليني واخلارجيني لفعل أإىل نشئر حاجة إىل مزيد من التمايز و 

 (.3لهدف االسرتاتيجي ل 8)النتيجة 
 

  عها لتوضيمل دور املنظمة و  5عدرل فريق التقييم نظرية التغيري للهدف االسرتاتيجي بشأن القدرة على موقفها ووسر
 (.44، الفقرة 5)اهلدف االسرتاتيجي التكيف و الصمود 

 
  (، 1للهدف االسئئئرتاتيجي  1 االسئئئتنتاجإىل أن هناك "نظرية واقعية للتغيري" ) 1هلدف االسئئئرتاتيجي اأشئئئار تقييم

ما جنم عنها والالمركزية واهلجرة، ويف بعض البلدان،  بالتوسع احلضريناشئة أخرى تتعلق مسائل ولكن حدردت 
يف نظرية التغيري وعلى املسئئئتوى القطري أكّب من االهتمام  قدراً املسئئئائل قد تسئئئتحق هذه و "تأنيث الزراعة". من 

 (.144، الفقرة 1)اهلدف االسرتاتيجي 
 
األهداف  اتونطاقالوصئئئئئفية لتقرير التوليفي أن العناوين اذا املقابالت الع أجريت مع موظفي املنظمة هل أشئئئئئارت -24

تذهب بعض التفسري اخلاطئ من حيث النطاق والتسلسل اهلرمي. وهناك حجة قوية  تاالسرتاتيجية اخلمسة أثار 
ملخاطر يف املناطق الريفية، نكشئئاف على اتسئئاهم يف خفض الفقر واجلوع واالمجيعها أن الّبامج االسئئرتاتيجية إىل 
سئئا ة يف القضئئاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسئئوء )امل 1لهدف االسئئرتاتيجي ل الوصئئفي عنوانفان الولذا، 

إىل سئئئئئئئئوء فهم وتفسئئئئئئئئري  ان)احلدر من الفقر يف الريف( يؤدي 3لهدف االسئئئئئئئئرتاتيجي العنوان الوصئئئئئئئئفي لالتغذية( و 
أواًل، يتداخل مع فهو، . 3إىل عنوان اهلدف االسئئئئرتاتيجي على وجه التحديد . ويف هذا الصئئئئدد، أشئئئئري يإقصئئئئائ
، اللذين 4و 2من اهلدفني االسئئئئئئئئئرتاتيجيني  نظر إليه على أنه أعلى مسئئئئئئئئئتوىً ثانياً، ي  هو، و  .داف العامليةأحد األه

                                                           
 2017-2016للتغيري على أساس مفهوم التحول الريفي وحتديثه يف الفرتة  3طورر نظرية اهلدف االسرتاتيجي   13
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يتعامالن مع زيادة املداخيل وموارد كسئئئئئئئئئب العيش، الع تسئئئئئئئئئاهم بدورها يف احلد من الفقر وترتبد بنتائج القدرة 
 1ثالثاً، يتداخل مع تركيز اهلدف االسئئرتاتيجي وهو، . 5الع يتناوهلا اهلدف االسئئرتاتيجي والتكيف على الصئئمود 

، ذكر نفسئئئئئئه نظر إىل الفقر واجلوع على أنما وجهان لعملة واحدة. وعلى املنوالي   إذعلى اجلوع وسئئئئئئوء التغذية، 
أن القضئئئئئئئئاء على اجلوع يف ظل اإلطار االسئئئئئئئئرتاتيجي احلايل هو يف الوقت نفسئئئئئئئئه  1تقييم اهلدف االسئئئئئئئئرتاتيجي 

 (.1لهدف االسرتاتيجي ل 2و"هدف أعلى" وعنصر مهم يف "الرؤية" )النتيجة  "هدف اسرتاتيجي"
 
الع قامت هبا املنظمة. كتل    يف أي عملية حتورل رئيسئئئئئئئئئئئئئئية ةطبيعيبدالت التعكس املالحظات الواردة أعاله الت -25

بينما كبرياً للبنية األسئئئئئئاسئئئئئئية لإلطار االسئئئئئئرتاتيجي. و   املالحظات، وجد فريق التوليف قبوالً مدى على الرغم من و 
يف اخلطة املتوسئئئئطة  4و 3مثاًل، يف جماالت النواتج للهدفني االسئئئئرتاتيجيني  –طفيفة  تعديالتميكن دائماً إجراء 

 الرئيسئئي والوحدات الفنية يف املقر فرق الّبامج االسئئرتاتيجيةكان هناك اتفاق واسئئع بني   - 2021-2018األجل 
على حد سئواء تمل أن تؤدي حيحتويل ة أي عمليإذ أن على أن األهداف االسئرتاتيجية اخلمسئة "قابلة للتطبيق"، 

 إىل تآزرات وتداخالت.
 
 النهج الجديد. أن الموظفين فهموا واستوعبوانشر األهداف االستراتيجية عبر المنظمة: هناك أدلة على  2-1-4
 

المنظمة عندما داخ  رغم االساااتثمارات الكبيرة في عمليات الصاااياغة والتنفيذ، كانآل هناك تحديات  - 4النتيجة 
أب أ األخذ بها قد تفاوت اساااتيعاا الناس وكان ف تعلق األمر بفهم األهداف االساااتراتيجية والمفاهيم المرتب ة بها.

والمكاااتااب الرئيساااااااااااي  في المقر االساااااااااااتراتيجيااةفر  البرامج يين ممااا بين لفنبين المكاااتااب الق ريااة والموظفين ا
 .للتسويققابلية األهداف االستراتيجية  ا  تحديشك لآل  ااإلقليمية. ولذ

 
استعراض وإعادة صياغة اإلطار االسرتاتيجي، كان هناك تباين لدى رغم املشاورات الواسعة النطاق الع أجريت  -26

 فرق الّبامج االسئئئئئئئرتاتيجيةيف فهمه وتقديره، ال سئئئئئئئيما بني املوظفني يف الشئئئئئئئعب الفنية الذين مل يكونوا جزءاً من 
 يف تقييمات األهداف االسرتاتيجية. املالحظةاملشكرلة حديثاً. ولقد تكررت هذه 

 
  ن عإىل أن التقييمات على املسئئئئئتوى القطري كشئئئئئفت وجود صئئئئئورة خمتلطة  1أشئئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئئرتاتيجي

باهلدف وفهمه واستخدامه. وتبني يف العديد من البلدان أن ممثلية املنظمة على وعي باإلطار االسرتاتيجي  الوعي
ظفي املكاتب القطرية سئئوى فهم ضئئئيل أو مو مل يكن لدى لكن و ، الكامن فيه لمقصئئدل معقوالً  اً لديها فهمأن و 

املتعلقة الّبجمة القطرية والستخدام األدوات واخلطو  التوجيهية مستوى على لتداعياته عدم فهم لقيمته املضافة و 
ى العديد من موظفي املنظمة على املسئئئئئئئئئئئتويني القطري واإلقليمي أن إطار أ. ور الرئيسئئئئئئئئئئئي الع وضئئئئئئئئئئئعها املقربه 

إطار لإلبالغ ووسئئيلة "لسئئرد قصئئة أفضئئل وأكثر اتسئئاقاً" عن برامج غري يف األسئئاس  ليساألهداف االسئئرتاتيجية 
 (.141، الفقرة 1االسرتاتيجي املنظمة وإجنازاهتا )اهلدف 

 
 درجئئئات متفئئئاوتئئئة من الفهم والتقئئئدير لنهج الّبنئئئامج  3، وجئئئد تقييم اهلئئئدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي على هو شئئئئئئئئئئئئئئبيئئئه

. وكانت هناك درجة عالية من نااجلديد لعمل الالئق واحلماية االجتماعيةا موضوعا، مبا يف ذل  3االسرتاتيجي 
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باحلصئئئئئئئئئئول  يف ما يتعلقطويل أمد تقدمه منذ املنظمة ال تزال ملا الوعي بني موظفي املنظمة ونظرائهم احلكوميني 
بئئئئالعمئئئئل الريفي الالئق أو احلمئئئئايئئئئة  يف مئئئئا يتعلقدائمئئئئًا هو احلئئئئال مل يكن ذلئئئئ  لكن والتمكني. على املوارد 
بعض أصحاب املصلحة )خاصة النظراء الوطنيني والشركاء يف املوارد واملاهني يكن مل على العموم، ف .االجتماعية

، الفقرة 3وأدواته )اهلدف االسئئئئئرتاتيجي  3جملاالت عمل الّبنامج االسئئئئئرتاتيجي  اً على املسئئئئئتويات امليدانية( مدرك
لمزايا النسئئئئئئئئئئئبية للمنظمة ألصئئئئئئئئئئئحاب لفعل أتوصئئئئئئئئئئئيل إىل و أكّب التمايز قدر من كانت هناك حاجة إىل و (. 49

 .(3 للهدف االسرتاتيجي 8املصلحة الداخليني واخلارجيني )النتيجة 
 

  كان ه  غري أنأن فهم الّبنامج وإطار النتائج تفاوت بني املناطق واملوظفني.  2الحظ تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئئرتاتيجي
اهلدف ؤية ر نشئئئئر وتوضئئئئيمل ببشئئئئكل فعرال  2إدارة الّبنامج االسئئئئرتاتيجي وقامت هناك حتسئئئئن مع مرور الوقت، 

تدامة األغذية والزراعة. وكان 2االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي  موظفي املنظمة الذين أجريت معهم  لدى مجيع تورؤية اسئئئئئئئئئئئئئئ
تبني من خالل ، كما ي2مقابالت يف املكاتب اإلقليمية فكرة واضئئئئئحة عن سئئئئئلسئئئئئلة نتائج اهلدف االسئئئئئرتاتيجي 

من خالل ا فاض معدل الرفض كما املواءمة الواضئئحة لعملهم مع األولويات اإلقليمية واالسئئرتاتيجية للمنظمة،  
 (.2لهدف االسرتاتيجي ل 5للنتائج املقدمة إىل املقرر الرئيسي إلعداد التقارير )النتيجة 

 
  إىل حدر كبري وال ينقل على هو مالئم طروحات  ّب جمردراً عت  اإىل أن اهلدف  4أشئئئئئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئئئئئرتاتيجي

من عدد من املكاتب القطرية  الواردة". وأشئئئئئئئئئئئئئئارت املعلومات املنظمة "بيعها اتبراجمية ملموسئئئئئئئئئئئئئئة ميكن ملمثلي
هلدف االسئئئرتاتيجي ابلغة أكثر مالءمة لصئئئانعي القرارات ) 4واإلقليمية إىل ضئئئرورة وصئئئف اهلدف االسئئئرتاتيجي 

عدداً حمدوداً  4بأن يطور الّبنامج االسرتاتيجي  4كما أوصى تقييم اهلدف االسرتاتيجي   (.45و 44، الفقرتان 4
توسئئئئئيع نطاق العروض تل  توي وأن حتاخلاصئئئئئة به شئئئئئمل مجيع العروض الّباجمية يالبارزة الرئيسئئئئئية  هدالشئئئئئوامن 

للمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسئئئئئئئئئئيا الوسئئئئئئئئئئطى لتحسئئئئئئئئئئني جتارة  2املبادرة اإلقليمية  ذل  مبا يف ،املبادرات القائمة
نظم الغذائية ال" من مثل، رى اختبارهاجيالع األغذية الزراعية وتكامل السئوق، ونج "الصئحة الواحدة" والنماذج 

(. وكان 123، الفقرة 4التجارة" )تقييم اهلدف االسئئئئرتاتيجي ذات العالقة ب" و"تنمية القدرات احلضئئئئريةمناطق لل
 بالفعل يف هذا الصدد.قد اختذت وأفيد أن إجراءات اً هذا األمر إجيابيعلى اإلدارة  رد
 

يف  14عن تنفيذ اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي يف املكاتب امليدانية 2017لعام  للمراجعة احملاسئئئئئئئئئئئئئئبيةالعام تقرير الالحظ  -27
مزجياً من التصئئئئئئئئئئئورات. وعلى العموم، كانت املكاتب القطرية إجيابية حول اإلطار اسئئئئئئئئئئئتقصئئئئئئئئئئئائه ملوظفي املنظمة 

نتائج. والتقارير عن السئئئئاءلة االسئئئئرتاتيجي املراجع كبنية توفر شئئئئرعية للمنظمة يف جمتمع التنمية وكاطار موحد للم
وأدير من القمة إىل القاعدة دون تشئئئئئئئئئئئئئئاور منتظم مع املكاتب القطرية ودون وعي كامل صئئئئئئئئئئئئئئمرم اإلطار غري أن 

صئئئئئئئاحبة مصئئئئئئئلحة كاملة يف تنفيذ اإلطار أنا لّبجمة القطرية. فاملكاتب القطرية، على وجه اخلصئئئئئئئوص، مل تعتّب ل
 أداء معزز.التوصل إىل االسرتاتيجي واعتقدت أنه ماجة إىل حتسينات لتحقيق توقعات 

 
أيضئئئئئئئئئئئئئئاً إىل أنم يعتقدون أن  التقرير العام للمراجعة احملاسئئئئئئئئئئئئئئبيةأجريت مقابالت معهم وقت إعداد  منأشئئئئئئئئئئئئئئار  -28

جي، ولذا ال يسئئئئهل تسئئئئويقها، على النقيض من عروض املنظمة األهداف االسئئئئرتاتيجية غري واضئئئئحة للعامل اخلار 
                                                           

 بشأن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي يف املكاتب امليدانية 2017، التقرير العام للمراجعة احملاسبية ( موجز2017منظمة األغذية والزراعة )  14
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مل ينظر إىل األهداف االسئئئئئئئئئرتاتيجية على أنا مفيدة و باجلوع والتغذية أو أهداف التنمية املسئئئئئئئئئتدامة.  ما يتعلق يف
 لكلٍ رفيعي املستوى. ووردت مالحظة أخرى مفادها أنه على الرغم من أن اللتواصل مع املسؤولني احلكوميني ا يف

نظريات تغيري إىل من األهداف االسئئرتاتيجية اخلمسئئة تركيزه اخلاص به، إالر أنا تفتقر إىل مبدأ شئئامل يربد بينها و 
  15.باألهداف العاملية الثالثة لألعضاء اتربطه

 
 تحوي  المفاهيم والتصورات إلى خ ط تشئيلية 2-2
 
 األهداف االستراتيجيةدور وعم  البرامج االستراتيجية في دعم إنجات  2-2-1
 
تفاصئئئئئئئيل عن النهج العام والتوجهات العامة للمنظمة  16تتضئئئئئئئمن اخلطو  التوجيهية لتنفيذ اإلطار االسئئئئئئئرتاتيجي -29

. وكانت التغيريات الرئيسئئئئئئئية الع أدخلت هي: تكليف قادة الّبامج االسئئئئئئئرتاتيجية بالقيادة املفاهيمية عملًيا جلعله
نتجات امل -للتنفيذ ثالث إدخال آليات  ؛وتنفيذ خطد عمل األهداف االسرتاتيجيةالشاملة واملساءلة عن إدارة 

طد خيميث مصئئئئئئئئئئئئئئفوفة على شئئئئئئئئئئئئئئكل ة العاملية، واملبادرات اإلقليمية وأطر الّبجمة القطرية؛ وهيكل إدارة ياملعرف
بالتشئئئئئئئئئئئئئئاور مع قادة ويشئئئئئئئئئئئئئئرفون عليها التوظيف واملوارد يات رؤسئئئئئئئئئئئئئئاء اإلدارات واملكاتب اإلقليمية واملمثل ويدير
 االسرتاتيجية. الّبامج

 
ص ال ختمل تركز تقييمات األهداف االسئئئئئئئئئئئرتاتيجية على الرتتيبات اإلدارية والتنظيمية لإلطار االسئئئئئئئئئئئرتاتيجي ألنا  -30

دور الّبامج أثئئئار ممن أجريئئئت معهم مقئئئابالت خالل عمليئئئة التوليف عئئئددًا غري أن األهئئئداف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيئئئة. 
مبنطق ووضئئئئوح  يف ما يتعلقكان هناك إمجاع واقتناع بينما  دعم حتقيق األهداف االسئئئئرتاتيجية. و  االسئئئئرتاتيجية يف

الّبامج االسئئئئئئئئرتاتيجية الع قدرمت يف وقت ب يف ما يتعلقيكن األمر كذل  األهداف االسئئئئئئئئرتاتيجية اخلمسئئئئئئئئة، مل 
ممت األهداف االسئئئئئئئئئرتاتيجية لتكون أهدافاً الحق كرتتيب للتنفيذ. وعندما و ضئئئئئئئئئع اإلطار االسئئئئئئئئئرتاتيجي، صئئئئئئئئئ  

ال تزال القيمة الع جتلبها الّبامج االسئئئئئئئئئئئرتاتيجية املتماشئئئئئئئئئئئية مع أهداف ويف غياب تقييم موضئئئئئئئئئئئوعي، برامج.  ال
ما إذا كان من ويسئئئئتحق مزيداً من التفكري األهداف. هلذه  هاموضئئئئع تسئئئئاؤل من حيث حتقيقة فردماسئئئئرتاتيجية 

فضئئل. األنحو اللّبامج االسئئرتاتيجية لتدعم املنظمة يف حتقيق األهداف االسئئرتاتيجية على املناسئئب إعادة تعريف ا
عب فنية تنفيذ تقييم القيمة املضئئئئافة من الّبامج االسئئئئرتاتيجية اخلمسئئئئة باملقارنة مع على هو شئئئئامل ولن جيري  شئئئئ 

 القادم.إطار النتائج االسرتاتيجية يف تقييم إال متعددة مبادرات تتماشى مع األهداف االسرتاتيجية اخلمسة 
 
يرد أدناه مزيد من القضئئئئئئئايا والتحديات الع أشئئئئئئئري إليها يف تقييمات األهداف االسئئئئئئئرتاتيجية ويف املقابالت الع  -31

 أجريت مع املوظفني هلذا التقرير التوليفي.
  

                                                           
15  http://www.fao.org/docrep/x3551e/x3551e02.htm 
16  2016‒2017)and (2014‒2015 Guidelines for the Implementation of the Strategic Framework  

http://www.fao.org/docrep/x3551e/x3551e02.htm
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 اتالتعاون المتبادة والت تر  2-2-2
 

اإلدارات عبر ورعآل التعاون عبر الق اعات و  ةهج متكاملاالساااااتراتيجي اتباع نُ اساااااتلزمآل بنية اإلطار  - 5النتيجة 
متعدد التخصاااااااااااصاااااااااااات. وهناك تيادة تدريجية في الالعم . وقد دعم تنفيذها ثقافة العم  في ك ريقة جديدة 

 .ليميةالمبادرات اإلقتقودها ، المحتول عبر األهداف االستراتيجية في البرمجة
 
تعدد التخصئئئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئئات ضئئئئئئئئئئئئمن الّبامج املوجدت تقييمات األهداف االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجية أدلة متسئئئئئئئئئئئئقة على العمل  -32

وكان هناك أيضا  .ةاالسئرتاتيجية، باإلضئافة إىل العديد من األدلة على التعاون التكاملي وعّب الّبامج االسئرتاتيجي
لة على العمل عّب األهداف االسئئئئئرتاتيجية مثاألذكر للتحديات العملية الع تواجه التعاون والقيود عليه. وأوضئئئئئمل 

وقد من األهداف االسئئئئرتاتيجية. عدد املبادرات اإلقليمية الع صئئئئممت إلدراج عناصئئئئر تتعلق مبواضئئئئيع من مثال 
ذكرت التقييمات تداخالت يف عدد من اجملاالت املواضئئئيعية )مثل احلماية االجتماعية وسئئئالسئئئل القيمة واإلنتاج 

لعمل لو  ةالّبامج االسئئئئرتاتيجيات عّب أيضئئئئاً فرصئئئئاً إلقامة شئئئئراكوفرت لع تواجه الشئئئئباب( املسئئئئتدام والتحديات ا
بضئعة أدلة واضئحة على العمل يف تقييمات األهداف االسئرتاتيجية انت هناك وكاملشئرتك على املسئتوى القطري. 

 فردة.معّب األهداف االسرتاتيجية ضمن مشاريع 
 

قضئئايا اقتصئئادية يأخذ باالعتبار والكفؤ  النظام الغذائي الشئئمويلنج إىل أن  4أشئئار تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي  •
قوية مع الّبنامج  تهناك تكامالو ما بني الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية.  هناك عدة جماالت للتآزر يف هواجتماعية وبيئية وأن
مليكروبات يف الثروة احليوانية ومصئئئئئئئئئئئئئئايد ات اقاومة ملضئئئئئئئئئئئئئئادامليف جماالت حدود خملفات املبيدات و  2االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي 

مبراقبة أزمات  يف ما يتعلق 5، وكذل  مع الّبنامج االسئئئئئئرتاتيجي والوقايةاألمساك، الع تضئئئئئئم على حد سئئئئئئواء اإلنتاج 
 1 سئئئئالسئئئئل األغذية بسئئئئبب اآلفات النباتية واألمراض احليوانية والوقاية منها، وعالقة وثيقة مع الّبنامج االسئئئئرتاتيجي

يف أنشئئئطة تطوير فأوضئئئمل  3الروابد مع الّبنامج االسئئئرتاتيجي أما اق وضئئئع املعايري املتعلقة بالتغذية وتنفيذها. سئئئي يف
لهدف ل 5، مبا يف ذل  سئئئئئئئئئئالسئئئئئئئئئئل القيمة املراعية للمسئئئئئئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئئئئئئني )النتيجة الشئئئئئئئئئئموليةسئئئئئئئئئئلسئئئئئئئئئئلة القيمة 

 (.62، الفقرة 4 االسرتاتيجي
 
  عنئئاصئئئئئئئئئئئئئئر من الّبنئئامج  تإىل بعض األمثلئئة اجليئئدة على كيف عممئئ 3أشئئئئئئئئئئئئئئئار تقييم اهلئئدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي

 فنية بالعمل الالئق واحلماية االجتماعية يف جماالت يف ما يتعلق، مثالً كلها  أعمال املنظمةعّب  3 االسئئئئئئئئئئئرتاتيجي
والّبامج  3النباتات. كما بدأ عمل مشئئئئئئئئئئئئئئرتك بني الّبنامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي  ووقايةمثل مصئئئئئئئئئئئئئئايد األمساك من 
حلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات وتغري ا)حول  5رتاتيجية األخرى، مبا يف ذل  الّبنامج االسرتاتيجي االس

)حول احلماية االجتماعية املراعية  1الّبنامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي و ( والتكيف املناخ واهلجرة والقدرة على الصئئئئئئئئئئئئئئمود
)حول سئئئئئئئئئالسئئئئئئئئئل  4للتغذية والروابد بني احلماية االجتماعية واألمن الغذائي والتغذية( والّبنامج االسئئئئئئئئئرتاتيجي 

 (.3لهدف االسرتاتيجي ل 6للجميع( )النتيجة  الشموليةالقيمة 
 
  هو نواة سئئئياسئئئة األمن الغذائي والتغذوي يف  1إىل أن الّبنامج االسئئئرتاتيجي  1أشئئئار تقييم اهلدف االسئئئرتاتيجي

مثل شئئئئئئعبة مركز كنخرطة يف السئئئئئئياسئئئئئئات،  املالرئيسئئئئئئي  خرى يف املقراألوحدات الاملنظمة. وهو يعمل جيداً مع 
بني فريق متينة االسئئئئئئئئئئئئئئتثمار ووحدة احلوكمة التابعة إلدارة التنمية االقتصئئئئئئئئئئئئئئادية واالجتماعية. وتبني أن الروابد 
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عب  1الّبنامج االسئئرتاتيجي  حيث بذلت املنظمة جهوداً مشئئجعة لتعزيز االتسئئاق ، الرئيسئئي يف املقر الفنيةوالشئئ 
 (.1للهدف االسرتاتيجي  11الع تقدمها وحدات املنظمة )النتيجة  يةشورة السياساتامليف 

 
  تغري املناخ ومع الّبنامج ن بشئئئئئئئئئأ 2إىل التعاون مع الّبنامج االسئئئئئئئئئرتاتيجي  5أشئئئئئئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئرتاتيجي

سئئئالمة السئئئلسئئئلة الغذائية، مبا يف بشئئئأن  4احلماية االجتماعية ومع الّبنامج االسئئئرتاتيجي بشئئئأن  3االسئئئرتاتيجي 
 ذل  التعاون يف بعض املبادرات اإلقليمية.

 
  كانت جماالت العمل املختلفة لتنفيذ والتنسئئئئئئئئئئئيقاج أنه على الرغم من ن   2الحظ تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئئئرتاتيجي ،

اتباع غري أن (. 2للهدف االسئئئئئئئرتاتيجي  27الرئيسئئئئئئئية فعرالة يف تعزيز التعاون عّب القطاعات يف املنظمة )النتيجة 
إىل أنه ال ميكن جتنب املقايضئئئئئئئئات بني التنمية  2تقييم اهلدف االسئئئئئئئئرتاتيجي فقد أشئئئئئئئئار ؛ مكلفنج متكاملة 

مفهوم التنمية املسئئئئئتدامة. هذه املقايضئئئئئات متأصئئئئئلة يف  )املوارد الطبيعية( وأن الزراعية والتنمية االجتماعية والبيئة
هو  2أن التحدي الرئيسئئئئئئئئئي الذي تواجهه املنظمة يف حتقيق نتائج اهلدف االسئئئئئئئئئرتاتيجي  والحظ التقييم أيضئئئئئئئئئاً 

: الثالثة السئئئتدامةاالتسئئئليم هبذه املقايضئئئات واسئئئتكشئئئافها، ويف بعض احلاالت التسئئئليم بالتناقضئئئات بني أبعاد 
وأشئئئئار التقييم إىل ضئئئئرورة تطوير فهم مشئئئئرتك للمعىن العملي هلذه  االقتصئئئئادي )اإلنتاجية( والبيئي واالجتماعي.

هذه املقايضئئئئئئئات باسئئئئئئئتخدام نج للتعامل مع الشئئئئئئئرو  على املسئئئئئئئتوى الوط  أو احمللي، واقرتاح طرق براغماتية 
يف تبدأ مل  مع ذل لكنها اً التحديات الكامنة يف املقايضئئئات. قد اسئئئتكشئئئفت املنظمة مبدئيو ". ة ككلكوماحل"

يف حتليل الصئئئئئئورة الكاملة من حيث إال بالكاد باملشئئئئئئاريع الصئئئئئئغرية(  يف ما يتعلقالعديد من احلاالت )وخاصئئئئئئة 
إيصئئئئئئئئاهلا إىل املقايضئئئئئئئئات والقيمة الع ينطوي عليها اختيار نظم وممارسئئئئئئئئات مسئئئئئئئئتدامة أو منتجة أكثر أو أقل و 

 (.37و 36، الفقرتان 2للهدف االسرتاتيجي  4املستفيدين احملتملني أو احلكومات الوطنية. )النتيجة 
 
يف تنفيذ هناك مل يكن لتحقيق مزيد من التآزرات. فمثاًل،  متصئئئئئئئئئئئئالً  يف الوقت نفسئئئئئئئئئئئئه، وجدت التقييمات جماالً  -33

على و (. 4للهدف االسئئئئئئرتاتيجي  69يجية )الفقرة تطبيق ومتييز حمدودين بني الّبامج االسئئئئئئرتاتغري الّبامج القطرية 
للهدف االسرتاتيجي  6معينة، كانت هناك ثغرات يف تطبيقها )النتيجة  مواضيعالرغم من اجلهود املتضافرة لتعميم 

للهدف  69)الفقرة  الرئيسئئئئئئئئئئئئئئي (، وكانت هناك إمكانية ملزيد من التعاون بني الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية يف املقر3
يف أن درجة التعاون الفعرال مل ترقمل إىل مسئئتوى اإلمكانات  1(. ووجد تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي 5االسئئرتاتيجي 
(. ويف 1للهدف االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي  11)النتيجة  4و 3ببناء التآزر والتعاون مع الّبناجمني االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيني  ما يتعلق
ة العاملية مبدخالت ينتجات املعرفاملحتسني املزيد من من فرص  يف االستفادة 2، فشل اهلدف االسرتاتيجي األثناء

 (.2للهدف االسرتاتيجي  24من املكاتب اإلقليمية )النتيجة 
 
 5إىل إحراز تقدم كبري يف توسئئئيع نطاق تعاون الّبنامج االسئئئرتاتيجي  5أشئئئار تقرير املتابعة للهدف االسئئئرتاتيجي  -34

لتقدا دعم ملرفق املسئئئئئئئئاعدة يف جمال  1مع الّبامج االسئئئئئئئئرتاتيجية األخرى. فقد عمل مع الّبنامج االسئئئئئئئئرتاتيجي 
يف سئئئئئئئئياقات متأثرة  17حتليل فعالية تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالسئئئئئئئئتدامة والتحورليف السئئئئئئئئياسئئئئئئئئات 

                                                           
 تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحورل برنامج الشراكة بني منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورويب بشأن  17
/projects/first/en-http://www.fao.org/europeanunion/eu 

http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/en/
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عمليات عدة غري املناخ وخفض خماطر الكوارث يف التكيف مع تبشئئئأن  2االسئئئرتاتيجي  الّبنامجبالنزاعات؛ ومع 
وضئئئع رؤية مشئئئرتكة واتباع نج مشئئئرتك للحماية بشئئئأن ، 3ومبادرات سئئئياسئئئاتية عاملية؛ ومع اهلدف االسئئئرتاتيجي 

اهلشئئئئئئئئة سئئئئئئئئياقات الاالجتماعية واهلجرة وتطوير نظم محاية اجتماعية واعية للمخاطر ومسئئئئئئئئتجيبة للصئئئئئئئئدمات يف 
لعمليات والتكيف على الصئئئئئئئئمود  على مناذج القدرة 4االسئئئئئئئئرتاتيجي  الّبنامج؛ ومع دةاملمتاألزمات وسئئئئئئئئياقات 
جتاه نج متعدد التخصئئئئئصئئئئئات هو نج "صئئئئئحرة واحدة" و على على نطاق صئئئئئغري و التحويل والتسئئئئئويق و التجهيز 

آخر متكنت  كان الرعي جماالً   ،ملخاطر الع تتعرض هلا سلسلة الغذاء. ووفقاً للمقابالت الع أجريت مع املوظفنيا
 فيه األهداف االسرتاتيجية من العمل معاً.

 
يف وجهات النظر حول فعالية التعاون بني  اً كشئئئئئئئئئئئئئئفت املقابالت الع أجريت مع إدارة املنظمة هلذا التوليف تنوع -35

عب و  يف حجم العمل املتعدد  اً إجيابي ، وسئئئئئئد اتفاق عام على أن هناك حتوالً ةبني الّبامج االسئئئئئئرتاتيجيما  يفالشئئئئئئ 
بالعمل عّب الّبامج  يف ما يتعلق. و الذي اختذ شكل مصفوفة هيكل التنفيذ إطار النتائج وأيضاً ولرده التخصصات 
يف أن العمل الف  يظل مع ة، يماظنأكثر مما بطريقة اتفاقاً حيصئئئئئئئل رمبا ، أشئئئئئئئار كثريون إىل أن هذا ةاالسئئئئئئئرتاتيجي
أشئئئئئئئئئئئئئئار البعض إىل أن وقد املنظمة. عليه هيكل ال زال الذي لشئئئئئئئئئئئئئئكل جزئياً إىل اقطاعياً، ويعود ذل  الغالب 
يف بعض املناطق، يف حني سلد آخرون الضوء على أن بعض الّبامج االسرتاتيجية املنعزلة ما زالت باقية الصوامع 

 جديدة.منعزلة أصبمل صوامع 
 
لدول األعضئئئئئئئئاء العمل عّب األهداف االسئئئئئئئئرتاتيجية، ويتزايد هذا كثرياً ما يتطلب تناول القضئئئئئئئئايا ذات األولوية ل -36

القيام باملزيد. ويف الوقت نفسئئئئئئه، أشئئئئئئار وإن كان باإلمكان  ،تدرجيياً ألهداف االسئئئئئئرتاتيجية املشئئئئئئرتك بني االعمل 
أال ولذا ينبغي  ،قد ال يكون مالئماً يف مجيع احلاالت ألهداف االسئئئئئئرتاتيجيةاملشئئئئئئرتك بني االعمل البعض إىل أن 

 .مجيعا لمشاريع واملبادراتلعل إلزامياً جي  
 
 تقييم تئيرات الثقافة الداخلية 2-2-3
 

 لألولويات؟أفضل ؟ تنسيق معزز؟ حتديد منعزلة املنظمة؟ عمل أقل يف صوامععلى صعيد هل كان هناك دعم أكثر اتساقاً 
 

وتئيير طريقة عم  الشااعب الفنية  المنعزلة الصااوامظ ساااعدت بنية األهداف االسااتراتيجية على تفكيك - 6النتيجة 
 المعزولة تقليديا.

 
 أيضئئئاً إنا تشئئئمل بل  ،االختصئئئاصئئئات على املفاهيم فحسئئئب ةواملتعدد قطاعاتلاملشئئئرتكة بني اهج الن   قتصئئئرتال  -37

التغيريات يف  قد أدى اإلطار االسئئئرتاتيجي إىل عدد منو والعادات التنظيمية. التنظيمي إحداث تغيري يف السئئئلوك 
معاً  فرق الّبامج االسئئئئئئئرتاتيجيةأن تعمل الوحدات الفنية و طلب تو طريقة العمل التقليدية "الصئئئئئئئومعية" يف املنظمة 

 بطريقة أكثر تنسيقاً.
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بالتحول الثقايف الشامل يف املنظمة  يف ما يتعلقعن نتائج إجيابية مجيعها األهداف االسرتاتيجية  اتأسفرت تقييم -38
 بعض التحديات أيضا.أنه كان هناك تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي، رغم  بغية

 
  التحوالت الثقافية داخل املنظمة ضئئئئئئئئئئئئئئرورية أن هناك إدراكاً لكون إىل  4 االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي اهلدف تقييمأشئئئئئئئئئئئئئئار

غالباً ما كان أصئئئئئئئئئئئئئئحاب املصئئئئئئئئئئئئئئلحة اخلارجيون ينظرون إىل املنظمة على أنا منظمة مدفوعة و  النتائج؛ تحقيقل
على إحداث هذه  يعمل 4 الّبنامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيكان فريق و  يذكر. اهتماماً لألسئئئئئئئئئئئئئئواق ال تويل وأنا باإلنتاج 
اهلدف خمرجات  بني خمتلف نيكانت هناك أمثلة جديرة بالذكر عن التعاون والتنسئئئئئئئئئئئئئئيق القويكما   التحوالت.

من املسئئئئئئئئاعدة إىل البلدان  "4 سئئئئئئئئرتاتيجياالدف اهلحزمة العمل عّب األقسئئئئئئئئام الفنية لتقدا "ب 4 االسئئئئئئئئرتاتيجي
 (.4 لهدف االسرتاتيجيل 6يجة النت)

 
  برامج ومشئئئئاريع معايري وتصئئئئفية أن اإلطار االسئئئئرتاتيجي عزز عملية صئئئئياغة  3 االسئئئئرتاتيجي اهلدفأشئئئئار تقييم

( واملسئئئئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئئئئني EES7لعمل الالئق )االجتماعية لاملعايري ال سئئئئئئئئيما إدراج  ،اإلدارة االجتماعية والبيئية
(EES8)  الّبنامج االسئئرتاتيجيع من فريق إدارة ير ااملراجعة املنهجية ملقرتحات املشئئيف شئئروعات و املدورة دليل يف 

 (.41الفقرة  ،3 لهدف االسرتاتيجيل 5النتيجة )املناسب 
 

  احلواجز وسئئاعد على كسئئر ي قيادام بدور ق 5 االسئئرتاتيجيالّبنامج أن فريق  5 االسئئرتاتيجي اهلدفأشئئار تقييم
وسئئئئئئئئئئئلوكه الداعم من الّبنامج هذا الفريق جعلت عمليات وقد  بطريقة مفيدة مصئئئئئئئئئئئداقة.املنعزلة الصئئئئئئئئئئئوامع بني 

كان هناك حتول وقد   .القطريسئئئئئئئئتوى املعلى  اً وبروزاً ر و حضئئئئئئئئ ةالّبامج االسئئئئئئئئرتاتيجيأكثر أحد  5 االسئئئئئئئئرتاتيجي
تنسئئئئيق وتعاون وب اً إىل تعزيز الصئئئئمود والتكيفصئئئئدقاهلادفة املسئئئئتعرضئئئئة هو املزيد من الّبجمة احلافظة تدرجيي يف 

غري أن  مة واملفككة.اوبعيداً عن التدخالت غري املستد ،واملؤسسات اإلقليميةاملعنية أوثق مع حكومات البلدان 
افتقار ما يشري إىل  ،شديد التنوعظل يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي املراجع  ةتب القطرياه املكتالتقدم الذي أحرز 

 (.5 لهدف االسرتاتيجيل 3و 2االستنتاجان )تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي على املستوى القطري يف نتظام اال
 

  القطاعات يف عّب أن العديد من موظفي املنظمة الحظوا حتسينات يف التعاون  2 االسرتاتيجي اهلدفأفاد تقييم
يف حتطيم  املنتجات املعرفية العامليةو  ةجماالت العمل الرئيسئئئئئئئيجنمل كل من وقد  .2 االسئئئئئئئرتاتيجيالّبنامج سئئئئئئئياق 
القطاعات وربد شئئبكة عّب التباحث من خالل تعزيز ة زمناً طويالً ظلت عصئئير الع نية فالاملنعزلة صئئوامع البعض 

اهلدف  اجلهود املبذولة يف إطاروكان من شئئئئئأن  املمارسئئئئئني يف مجيع أهاء العامل وتسئئئئئهيل تبادل املعرفة واخلّبات.
لحوار عّب القطاعات على ل اً تشئئئئجيعمعاً املنظمة يف اإلدارات الفنية الشئئئئعب و جلمع بعض أكّب  2 االسئئئئرتاتيجي

اهلدف )يف تصئئئئئئئئئئئئئئميمه وتنفيذه  اً للغاية وصئئئئئئئئئئئئئئعب اً معقد 2 االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجياهلدف أن جعلت  املسئئئئئئئئئئئئئئتوى القطري
 (.111الفقرة  ،2 االسرتاتيجي

 
 شئئئئئئئئئئئئدد على أ ية السئئئئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئئئئة ودفع املنظمة إىل جتاوز حيزها الف   1 اهلدف االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجي الحظ التقييم أن

 1 اهلدف االسرتاتيجيع وإذ وض التغذية.بشأن خاوف امليف اإلطار اجلديد بشكل أوضمل فقد برزت  التقليدي.
العالقة على د إىل حد كبري على أولوية االلتزام السئياسئي و شئدر فانه  ،"العليا"دعم املنظمة على مسئتوى السئياسئة 

 ،متنياقتصادي -حتليل سياسعلى أرضية اي السياسالدعم وضع بني تنفيذ السياسات واالستثمار واحلاجة إىل 
)احلق يف ومنتجاهتا جلنة األمن الغذائي العاملي مبادئ مع املسئئئئئئئئئئاعدة يف الوقت نفسئئئئئئئئئئه على تطبيق واسئئئئئئئئئئتخدام 
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اخلطو  التوجيهية الطوعية بشئئأن احلوكمة املسئئؤولة حليازة األراضئئي ومصئئايد األمساك والغابات يف سئئياق  ،الغذاء
وما إىل ذل ( على املسئئئئئئئئئئئتوى  ،مبادئ االسئئئئئئئئئئئتثمار املسئئئئئئئئئئئؤول يف الزراعة والنظم الغذائية ،األمن الغذائي الوط 

 ،1 لهئئدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيل 2النتيجئئة )لئئذلئئ  نج قئئائم على احلقوق عنئئدمئئا تكون البيئئئة مواتيئئة عّب  ،القطري
 (.1االستنتاج 

 
 مهمةلتوليف أن اعتماد وتنفيذ اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي كان هلذا اأكدت املقابالت الع أجريت مع إدارة املنظمة  -39

قد أحدث و  إجيابية يف الغالب.بأشئئكال إىل تغيري املنظمة  تأد اً مجاعي وعمالً  ضئئخماً  اسئئتثماراً تضئئمنت  ةرئيسئئي
على الركئائز  ،يف نفس الوقئت ،جئديئد على العمئئل بطريقئئة متكئئاملئئةمن وركز  هئائالً  اإلطئار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي حتوالً 

)القطاعات  يةاالقتصئئئئئئئئئئئئئئادوالركيزة  ،احلماية االجتماعية( ،الفقر ،االجتماعية )اجلوعالركيزة الثالث لالسئئئئئئئئئئئئئئتدامة: 
بئئأن التغيريات على على قنئئاعئئة كئئان العئئديئئد من اجمليبني و  املنئئاخ(.تغري  ،ة )التنوع البيولوجييئئالبيئالركيزة ( و الفنيئئة

 عاما. 70مهمة يف سياق تاريخ املنظمة املمتد  ،رغم التحديات والقيود ،كانت  مدى السنوات اخلمس املاضية
 
لتصئبمل األهداف ( اتمصئا  اإلدار متسئاوقة مع الع كانت ) 11 الئئئئئئئئئئئئئئئالسئابقة  االسئرتاتيجيةاألهداف رميم ت سئاعد -40

جماالت مواضيعية رئيسية على  لعمل معاً على االوحدات أجّب تج و وامس احلالية على تبسيد بنية الناخل االسرتاتيجية
اهلدف  يف حالة ةخباصئئئئئئئئئئئ اً مهمذل  كان و  ية تقاس من حيث املسئئئئئئئئئئئا ة يف سئئئئئئئئئئئبل العيش.و تنمسئئئئئئئئئئئعياً إىل نواتج 
تأتى عن  هرغم أن -التغيري الرئيسئئئئئئئي اآلخر أما  .سئئئئئئئابقة أهداف اسئئئئئئئرتاتيجيةي ضئئئئئئئم سئئئئئئئبعة ذال ،2 االسئئئئئئئرتاتيجي

 ،الصئئئئئئئلة القوية بني العمل العاملي والقطريفكان  - االسئئئئئئئرتاتيجية فاهداأليف  التفكري عنتأي ا الالمركزية أكثر مم
وهناك  .للبلدانأفيد وط  وجعلها منظور العاملية من يهات التوجو باعادة التفكري يف الصئئكوك  يف ما يتعلقسئئيما  ال

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن مبا يف ذل   ،تخصئئئئئصئئئئئاتّب العالنهج التعاوين عدة نتائج توضئئئئئيحية من 
من خالل الرتكيز على  أصئئئئئئئئئئئئئبمل التعاون ممكناً وقد  ونظام الوقاية من الطوارئ واحلماية االجتماعية.األغذية والزراعة 

 على سبيل املثال(. ،)النظم الغذائية والنظم اإليكولوجية يمظ  الناس وسبل املعيشة والكرة األرضية باستخدام نج ن  
 
جمال  تحدد ةاالسئئئئئئئئرتاتيجي فاهدالحظت أن األقد و  ،اإلطاربشئئئئئئئئأن لدى املكاتب اإلقليمية آراء إجيابية كان  -41

"الصحة نج مثل النظم الغذائية و من القطاعات يف جماالت عّب ملشاركة أوسع وتفاعل  فرصاً وفرت املنظمة و متيز 
تتساوق املنظمة كمنظمة موجهة هو اإلنتاج ات عن ت التصور غري  األهداف االسرتاتيجية أنت وأضاف .الواحدة"

 بشكل رئيسي مع وزارات الزراعة.
 
 ،على وجه اخلصئئئئئئوصو  ،املعاكسئئئئئئةوجهات النظر  عدد من عن لتوليف أيضئئئئئئاً قوبلوا هلذا ااملوظفون الذين أعرب  -42

وضئئئئئمل أ ياتسئئئئئرد تاألعضئئئئئاء وتطلبالدول املزيد من التواصئئئئئل مع  تسئئئئئتلزما ةاحلالي االسئئئئئرتاتيجية األهداف أن
، الوظيفيةالتقسئئئيمات متسئئئاوقة مع هدفاً  11نظمة لدى امل عندما كان ،يف املاضئئئيوقال هؤالء:  .إيصئئئاهلايسئئئهل 

مثل من كان من األسئئئئئهل التحدث مع الوزارات التنفيذية ذات الصئئئئئلة وتصئئئئئنيف طلبات البلدان بشئئئئئأن قضئئئئئايا 
 ،والزراعة ،والتجارة ،األراضي(جتميع  ،)سياسة االحتاد األورويب يةالسياسات املدي  واملشورةحول التنمية الريفية والت

 ،املناخالصئئئئئئئئئئئئمود والتكيف مع امليكروبات( و ملضئئئئئئئئئئئئادات قاومة املوسئئئئئئئئئئئئالمة األغذية ) ،واألمراض العابرة للحدود
سيما للمكاتب ال وليس من الواضمل دائماً،  حصاء(.اإل) هداف التنمية املستدامةوأر( اشجوالغابات )أمراض األ
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 ةاجلديدضئئئئئئئئئئئئمن البنية كيف يتم تفسئئئئئئئئئئئئري هذه الطلبات   ،يف املوارد والشئئئئئئئئئئئئركاءواألطراف املعنية اخلارجية القطرية 
 والش عب. فرق الّبامج االسرتاتيجيةالتنسيق والقيادة من جانب ويف ظل  ةاالسرتاتيجي فاهدألل

 
 التركيز الق ري لنظاواو  دور المبادرات اإلقليمية 2-2-4
 

مفيدة لترجمة اإلطار االسااااااااااتراتيجي إلى مساااااااااااهمات إنجات لقد أثبتآل المبادرات اإلقليمية أنها آلية  - 7النتيجة 
متعددة والمفاهيم الوقد خدمآل كنقاط دخوة لبذر الممارساااااااات  ملموساااااااة في األولويات والساااااااياقات اإلقليمية.

غير أنها  الجديدة والناشاااااائة. للمواضاااااايظ الفنية القدرات مراكزقامآل بدور و في الميدان واختبارها التخصااااااصااااااات 
 تعبئة الموارد.لإلى استراتيجيات ت تقر افمن حيث الحجم والتئ ية الق رية و  أيضا قيودا  آل واجه
 
األهداف اإلقليمية ذات األولوية يف ملنظمة املسئئئئئئئئئئئئئئا ات  نيالفعالواألثر آلية لضئئئئئئئئئئئئئمان التنفيذ  املبادرات اإلقليمية -43

على به وأولوية أو قضئئية ذات صئئلة  األهداف االسئئرتاتيجية مواضئئيعمن ة رئيسئئي ةموضئئوعوهي تتناول  .االسئئرتاتيجية
 ،مشئئئئئئئئئئئئئئاورات يف املؤمترات اإلقليميةويف أعقاب  18املسئئئئئئئئئئئئئتوى العاملي أو اإلقليمي أو القطري يف إطار زم  حمدد.

 ،وثالث يف أوروبا وآسئئئئيا الوسئئئئطى ،وثالث يف آسئئئئيا واحمليد اهلادئ ،إقليمية )ثالث يف أفريقيابادرة م 15 تصئئئئمم
وهذه املبادرات  .الشئئئئئئرق األدىن ومشال أفريقيا( وثالث يف ،يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مبادرات وأربع
 هدف اسرتاتيجييد يكون يف ا هتأن زمام قيادرغم  ،واحد اسرتاتيجي التخصصات وترتبد بأكثر من هدف ةمتعدد
 العادية. امليزانية عدد من البلدان يف كل منطقة ومتول إىل حد كبري من موارد وقد نفذت يف .أساسي

 
وقد حظي بعض  .إجيابية عموماً  املبادرات اإلقليميةمالءمة بشئئئئأن ة االسئئئئرتاتيجي فاهداأل تقييمات نتائج كانت -44

أن النتائج كانت رغم و  رغم أن األداء كان متبايناً  ،نتائجتحقيقه للاجليدة أو ملمارسئئئئئئئئئئئئئئاته املبادرات بذكر خاص 
 بني املناطق.ما  ة يفتفاوتم

 
  حول التجارة يف األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي  مبادرة إقليميةإىل  4 االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي هلدفاأشئئئئئئئئئئئئئئار تقييم

( كمثال الرئيسئئي بالتعاون مع شئئعبة التجارة واألسئئواق يف املقر الوسئئطى،املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسئئيا ا ه)نفذ
لقيادة وتنسئئئئئئئئيق املسئئئئئئئئاعدة الفنية املواضئئئئئئئئيعية يف بلدان  املبادرات اإلقليميةجيد على إمكانية وفاعلية اسئئئئئئئئتخدام 

 (.3 ، اإلطار4 اهلدف االسرتاتيجي)متنوعة 
 

  منهج املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  لنجاحالقوية االحتماالت إىل  5 االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي اهلدفأشئئئئئئئئئئئئئئار تقييم
 ،لتبادل املعرفة وزيادة الوعيوسئئئائد كمبادرات رئيسئئئية و   املبادرات اإلقليمية ومنطقة البحر الكارييب يف اسئئئتخدام

لهئئئدف ل 4 االسئئئئئئئئئئئئئئتنتئئئاج) امليزانيئئئةخئئئارج بئئئالتعئئئاون مع الشئئئئئئئئئئئئئئركئئئاء اإلقليميني والوطنيني بتمويئئئل إضئئئئئئئئئئئئئئئئايف من 
 (.5 االسرتاتيجي

 
 هلدف االسئئئئئئئئئرتاتيجيهلذا اإجناز آليات اعتّبت  املبادرات اإلقليمية أنإىل  2 االسئئئئئئئئئرتاتيجي اهلدفتقييم  أشئئئئئئئئئار 

املكتب يف و  ها املناطق.هبالقضئئايا الناشئئئة الع جتلتتصئئدى لتطورت أنا و الة مصئئوربة جيداً وحسئئنة االسئئتجابة وفعر 
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املبادرات املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية أن ات تعتّب إدار  الكارييب،اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
بناء فرق على سئئئئئئئاعد تشئئئئئئئد التمويل و حتو املنعزلة تفك  الصئئئئئئئوامع  ةومفيد ةضئئئئئئئروري ةتشئئئئئئئغيليبنية هي  اإلقليمية

األجل  ةوطويل ةمتوسطصة كمن  املبادرات اإلقليميةستخدم ت   ،يف أوروبا وآسيا الوسطىو  متعددة االختصاصات.
 ،على هو شئئئئئئئئئئبيهو  ملواءمة األولويات اإلقليمية وأهداف التنمية املسئئئئئئئئئئتدامة ورؤية املنظمة مع األولويات القطرية.

سئئئئئئئئئل القيمة على سئئئئئئئئئالتطوير تكثيف اإلنتاج املسئئئئئئئئئتدام و ب املعنية قليميةاإلاملكتب اإلقليمي ألفريقيا مبادرة ركز ت
مثل سئئئالسئئئل من  ،القضئئئايا اخلاصئئئة بكل منطقة األخذ يف االعتبار مع ،حتياجات اإلنتاج املسئئئتدامالالتصئئئدي 

اسئئئئئئئئئتخدم بعض املبادرات اإلقليمية وقد  القيمة والتجارة العابرة للحدود وحيازة األراضئئئئئئئئئي والتكثيف املسئئئئئئئئئتدام.
 (.2 اهلدف االسرتاتيجي، 26 النتيجة) بفعالية جلذب وتوجيه املوارد ألنشطة اإلنتاج املستدام

 
 الع دعمت  لمبادرات اإلقليميةل الوطنينينظراء الإىل تقدير  1االسئئئرتاتيجي  على هو شئئئبيه، أشئئئار تقييم اهلدف

ة إىل االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيئئ فاهئداأل تفكري يف ترمجئةاملكتئئب اإلقليمي ألمريكئئا الالتينيئئة ومنطقئئة البحر الكئئارييب بلئئدان 
دول أمريكا الالتينية ومنطقة جمموعة خطة ت ذكر الع وتشمل األمثلة  إقليمية ووطنية حمددة. يةاتمبادرات سياس

وينظر إىل  واجلبهة الّبملانية ملكافحة اجلوع. 2025البحر الكارييب ألمن الغذاء والتغذية والقضئئئئئئئئئئئئئئاء على اجلوع 
ألدوات ومفاهيم  اً مشئئئرتك اً وتب  فهمتبادل أفضئئئل املمارسئئئات ر يسئئئر تهامة على أنا منصئئئات املبادرات اإلقليمية 
اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك مثل شبكات  ،املنظمة املهمة

النتائج  إىل أن أيضئئئئئاً أشئئئئئار التقييم غري أن  وتصئئئئئنيف املزارع الصئئئئئغرية.والغابات يف سئئئئئياق األمن الغذائي الوط  
 16النتيجة )مع هيئات التكامل اإلقليمي اال را  على درجة  اً كبري اعتماداً  وتعتمد  خرىألمن منطقة تتفاوت 

 (.38الفقرة  ،1 لهدف االسرتاتيجيل
 

 بالعالقة مع هذا اهلدف كان متفاوتاً  املبادرات اإلقليميةأداء أن  3 اهلدف االسئئئئئرتاتيجي الحظ تقييم ،يف املقابل
املبادرات قدمت فقد  اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي إىل مبادرات ملموسئئئئئئئئئئئئئئة. تمنطق تدخال رتمجةب عندما تعلق األمر

 ،امليدانيف  3 االسئئرتاتيجيالّبنامج  مفاهيم مع الشئئركاء اإلقليميني واختبارلال را   اً ومبتكر  اً مرن اً دعماإلقليمية 
 ،إىل ذل  باإلضئئئئافةو القطاعات. بالدعم الق طري اخلاص بالسئئئئياق واملتعدد  يف ما يتعلقثبت أنا حمدودة  ولكن
جيعلها أقل  ما ،مع األولويات "الوطنية"متوافقة  اً دائممل تكن أجندات "إقليمية" املبادرات اإلقليمية بعض ل كان

 ،قضئئايا حمددة السئئياقالسئئتهداف املبادرات اإلقليمية نظمة من مزايا اململ تسئئتفد و  فائدة على املسئئتوى القطري.
جملموعات السئئئئئئئئئئئئئئكان األصئئئئئئئئئئئئئئليني  الشئئئئئئئئئئئئئئاملةمثل تشئئئئئئئئئئئئئئغيل الشئئئئئئئئئئئئئئباب يف أفريقيا أو برامج احلماية االجتماعية 

 (.39الفقرة ، 3 لهدف االسرتاتيجيل 3 النتيجة)
 
مع املبادرات اإلقليمية كن هناك مشاورات كافية بشأن تأنه مل  2017لعام التقرير العام للمراجعة احملاسبية الحظ  -45

يف بعض احلاالت مل تتناسئئئئئئب مع ، كما أنا املشئئئئئئرتكالتمل  مل تدعم فان هذه املبادرات لذا و  ،املكاتب القطرية
التعاون  خاصئئئئئئئئئة لّبامج)الشئئئئئئئئئحيحة العادية مليزانية موارد اوجهرت  ،أخرىحاالت ويف  أولويات احلكومة الوطنية.

  .اإلقليمينطاق التصميم مبادرات قد ال تكون ذات أ ية على إىل ( التق 
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يف وقت متأخر يف عملية  الر إمل جير  املبادرات اإلقليميةأن تصئئئئئئئئور التوليف كشئئئئئئئئفت املقابالت الع أجراها فريق  -46
العاملية للمنظمة واإلطار  الفنية املعرفة نقليسئئئئئئئري وكان القصئئئئئئئد منها أن تعمل كجسئئئئئئئر لت التفكري االسئئئئئئئرتاتيجي.

دد  االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي إىل مبئئئادرات على املسئئئئئئئئئئئئئئتوى القطري يف اجملئئئاالت  كئئئأولويئئئات إقليميئئئة يف املؤمترات الع حتئئئ 
رمسية معتمدة تنموية ال تشئئئئئكل تعاقدات  ،طر الّبجمة القطريةأعلى عكس  ،غري أن املبادرات اإلقليمية اإلقليمية.

 يف بلدان خمتارة على مدى متوسد. قليميةات اإلبادر و إجناز املمدير  انفذه، بل من النظراء املؤسسيني
 
م  ،2016يف عام  -47 يف  "الّبنامج اإلقليمي قائد"تسئئئئئئئئميته وأعيدت  قليميةات اإلمبادر لل التنفيذمنصئئئئئئئئب مدير ر سئئئئئئئئر

ترتيبات بشئئئئئئأن توجيه موحد مل يكن هناك أنه  أيضئئئئئئاً التوليف وعلم فريق  .زببنية اإلجنااللتزام املؤسئئئئئئسئئئئئئي اإثبات 
تكرار املمارسئئئئئئئئات اجليدة يف أماكن تنوير نشئئئئئئئئر النتائج ل يفيةكخبصئئئئئئئئوص  وال سئئئئئئئئيما  ،سئئئئئئئئائد هلاأو فهم  التنفيذ
كن لدى تمل  ،باإلضئئئئئئئئئئئئئئافة إىل ذل و  يف تقارير التقييم.ت وردالع وهذا ما يفسئئئئئئئئئئئئئئر بعض املالحظات  أخرى.

التصدي إىل ت رغم األ ية اإلقليمية الواسعة للقضايا الع سع ،اسرتاتيجية حمددة لتعبئة املوارد املبادرات اإلقليمية
ما طرح حتديات  ،بعد عامني الوط  الرتكيز رير غ  ويف بعض احلاالت،  توسئئئئئئيع نطاقها.ولذا مل يكن باإلمكان  ،هلا
املبادرات على فعالية أن يركز إلطار النتائج االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية لتقييم القادم لميكن و  السئئئئئئئئئئئئئتمرارية ورفع املسئئئئئئئئئئئئئتوى.ل

 .إجنازكآلية   اإلقليمية
 

لمراجعات قا والدعم المنساااا  النشاااا ة  خضااااعآل مفاهيم ابلدان التركيزا واالبلدان الخاضااااعة للمراقبة - 8 النتيجة
 لإلطار االستراتيجي.خار ف  ئايتها كواجهات ل هاواجه تحديات في تحقيقتاستمرت  لكنها ،ية عدةتكرار 
 
 مفخرة لنتائجواجهة ل والدعم املنسئئق" ليشئئكر النشئئطة  لمراقبةل اخلاضئئعةمفهوم "بلدان الرتكيز" مث "البلدان أ دخل  -48

مت هبا تنفيذ املفهوم  الطريقة العغري أن  اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي.ع أنشئئئئئئئئئئئئئئأها الاملنظمة يف عمل  ةاجلديدالطريقة 
القائمة فصارت ، خاصة به "قائمة "تركيز قطري مبادرة إقليمية وكل هدف كلفقد أنشأ   تكن مناسبة للغرض. مل

 األهداف تقييماتت وقد أورد ز ".ركر ميكرن أي نج "مبكثري مما  طولأ( بلد 100من أكثر من لة املشكر النهائية )
مل يكن هناك حتليل متعمق غري أنه  ،الرتكيز" اننج "بلدمناحي قصئئئئئئئئئئئئور بعض املالحظات على ة االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجي

 هذا النهج.جناح أو إخفاق لسبب 
 

  نظمة املرمبا ألن ثلثي بلدان الّبامج يف  ،الرتكيز" نظام "بلدانل أقل قيمة إىل 5 االسئئئئئئرتاتيجي اهلدفأشئئئئئئار تقييم
 (.من املوجز 20-18الفقرات  ،5 اهلدف االسرتاتيجي)"بلدان تركيز" قاطبة اعت ّبت 

 
  بلدان الرتكيز الع  -جيري تداوهلا الع املتعددة إىل قوائم "بلدان الرتكيز" 1 االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي اهلدفأشئئئئئئئئئئئئئئار تقييم

فرق الّبامج ة الع اختارهتا االسئئئئئئئرتاتيجيهداف بلدان الرتكيز لألو  ،اإلقليميةللمبادرات حددهتا املكاتب اإلقليمية 
 يف البلداملتعلقة باألهداف االسئرتاتيجية  ةالكبري احلافظة بناًء على احلاجة املوثقة واإلرادة السئياسئية و  االسئرتاتيجية

العدد اهلائل من "بلدان مبا أن و  .2017-2014قييم النتائج على مسئئئئئئئئئئئئتوى املنظمة توالبلدان املدرجة يف  ،ع ملا
 ةضئئئئعا"بلدان خ دولة على أنا 13أعادت املنظمة تصئئئئنيف  ،على تنسئئئئيق الدعم القطري شئئئئكل خطراً يالرتكيز" 
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والحظ التقييم أن منظمة األغذية والزراعة أعطت األولوية لدعم "البلدان  19والدعم املنسئئئئئئئق".النشئئئئئئئطة  للمراقبة
 رتكيزال" مث إىل بلدان قليميةات اإلبادر املز يمث إىل "بلدان ترك ،والدعم املنسئئئئئئئئئئئئئئق" النشئئئئئئئئئئئئئئطةاخلاضئئئئئئئئئئئئئئعة للمراقبة 

 (.21-19الفقرات ، 1 اهلدف االسرتاتيجي) 20.األخرى
 
املقابالت الع أجريت لتقرير التوليف هذا أن مفهوم "بلدان الرتكيز" كان يقصئئئئئئئد به حتديد البلدان الع  كشئئئئئئئفت -49

من األهداف االسئئئئئئئرتاتيجية، وقيادة وطنية قوية، ومتثيل عدد نتائج سئئئئئئئريعة )إمكانية ترويج ميكن هلا التوصئئئئئئئل إىل 
كاتب القطرية أيضاً إىل االفتقار إىل الوضوح يف قوي للمكتب القطري، وبيئة جهات ماهة ناشطة(. وأشارت امل

اً معيناً معايري اختيار "بلدان الرتكيز" ويف النتائج املتوقعة، باإلضئئافة إىل احلسئئاسئئيات املرتبطة بعدم اإلعالن أن بلد
 -شيكة مل تكن و  -هذا املفهوم على حد سواء توقع موارد إضافية للّبامج القطرية . وأثار الرتكيزليس من بلدان 

مراقبة ودعم، ومعامالت بعثتا متعددة،  ةمن ارتفاع تكاليف املشئئئئئئئئئاركة واملعامالت )فرق برامج اسئئئئئئئئئرتاتيجي اً وختوف
لرصد وإعداد التقارير( دون تقدا حوافز مقابلة. ويف النهاية، أصبحت العملية مسيرسة إىل حٍد ما، ما أدى إىل ل

واآلن بعد أن أصئئئئئئئئئئئبمل اإلطار االسئئئئئئئئئئئرتاتيجي  .غري عمليةمن بلدان الرتكيز غموض حول املفهوم نفسئئئئئئئئئئئه وقائمة 
 " مل تعد موجودة.مفخرةواجهات  احلاجة إىل "أن  ، أشار بعض املوظفني إىلاً راسخ

 
هذه تسئئئئتفيد  أن. كان يفرتض "والدعم املنسئئئئق الفعرالةالبلدان اخلاضئئئئعة للمراقبة  أشئئئئار فريق التوليف إىل منطق " -50

ل يف توجيهات من كافة من الدعم الف  املنسئئئئئق البلدان  الّبامج االسئئئئئرتاتيجية بطريقة منظمة، على النحو املفصئئئئئر
 نشئئئئئئطة"ملراقبة خاضئئئئئئعاً املنظمة حول املبادرات اإلقليمية و"بلدان الرتكيز". والسئئئئئئمة املميزة الرئيسئئئئئئية لكون البلد 

 اتاألهداف االسرتاتيجية بالتشاور مع ممثليخطة عمل مفصرلة وإنشاء فرق قطرية عّب وجود ودعم منسق " هي 
البلدان املختارة دروسئئئئاً أن تولرد كان يتوقع كما  .  ةوقادة الّبامج االسئئئئرتاتيجية اإلقليمياملبادرات املنظمة ومنسئئئئقي 

 ميكن تطبيقها يف "بلدان الرتكيز" األخرى.
 
، رغم اخلّبة املكتسئئئئئئئئئئئئئئبئئة حىت اآلن، امنطقيئئة. ولئئذمن حيئئث املبئئدأ، يف بيئئئة موارد حمئئدودة، تبئئدو فكرة "الرتكيز"  -51

دون تقييم النتائج والقضئئايا املتعلقة بالتنفيذ. ومع كشئئف العديد على الرف النهج املفاهيمي وضئئع هذا ينبغي  ال
األعضئئئئئئئئئئاء عن مزيد من خطد التنفيذ اخلاصئئئئئئئئئئة بأهداف التنمية املسئئئئئئئئئئتدامة )بدرجات وثغرات متويل الدول من 

متفاوتة(، فان مفهوم "الرتكيز" سيحتاج إىل إعادة نظر. وميكن أن ينظر التقييم القادم إلطار النتائج االسرتاتيجية 
 النهج.هذا يف النتائج احملققة يف "بلدان الرتكيز" وتقييم فعالية 

  

                                                           
مصئئئر  - 3 الّبنامج االسئئئرتاتيجي رواندا، زامبيا؛ - 2 الّبنامج االسئئئرتاتيجي بنغالديش، مجهورية الو الدميقراطية الشئئئعبية؛ - 1 الّبنامج االسئئئرتاتيجي  19

تشئئئئئاد، مايل، فلسئئئئئطني. تسئئئئئتمد البلدان  - 5 الّبنامج االسئئئئئرتاتيجي فيجي، وغرينادا، وقريغيزسئئئئئتان؛ - 4 الّبنامج االسئئئئئرتاتيجي وغواتيماال وباراغواي؛
ق من الّبامج االسئئئئئئرتاتيجية مجيعها بطريقة منظمة، كما هو مفصئئئئئئل  يف توجيه األعضئئئئئئاء "اخلاضئئئئئئعة للمراقبة النشئئئئئئطة والدعم املنسئئئئئئق" الدعم الف  املنسئئئئئئر

 الرتكيز". ناملنظمة بشأن املبادرات اإلقليمية و "بلدا
( ترتيبات الدعم 2016منظمة األغذية والزراعة ) "بلدان الرتكيز"؛ - 2017-2016برامج األهداف االسئئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية  (2015منظمة األغذية والزراعة )  20

 املبادرات اإلقليمية و"بلدان الرتكيز" -املنسقة 
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 القدرة على التنفيذ 2-2-5
 

نُفذ اإلطار االسااتراتيجي في خضاام إعادة هيكلة تنظيمية رئيسااية اسااتلزمآل اتخاذ إجرا ات لت بيق  - 9النتيجة 
أثر عدو م   الوظائف وعدو معالجة الثئرات وقد تقشااااااااااافية، بما في ذلك تجميد التوظيف. أخرل الالمركزية و 

بعض غير أن للمكاتب الميدانية في بعض المناطق.  الفنيالمهارات على قدرة المنظمة على تقديم الدعم  في
دون إضاااااااااااافة إلى  الفنيةالوظائف أسااااااااااافرت عن تيادة صاااااااااااافية في فبمرور الوقآل، أجري التعديالت المقابلة 

 الموظفين. عدد
 
للطلبات القطرية كفاية الستجابة بلأشار عدد من تقييمات األهداف االسرتاتيجية إىل أنه مل تكن هناك قدرة كافية  -52

ما عدا تقييم  يفو اجلديدة يف اإلطار االسئئئرتاتيجي.  املواضئئئيعو  املشئئئرتكة بني التخصئئئصئئئاتلتقدميات الفعال لتعزيز للو 
مالحظئئئات قويئئئة على نقص القئئئدرات )رمبئئئا ألن اهلئئئدف يف التقييمئئئات كئئئانئئئت هنئئئاك   ،2اهلئئئدف االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي 

يف  الفنيني هو اجملال التقليدي خلّبات املنظمة وميثل أكثر من نصئئئئئئئئئئئئئف عدد املوارد من املوظفني 2االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي 
على يداً شئئئئئئئداعتماداً  الف يف احلصئئئئئئئول على الدعم  تعتمداللمكاتب القطرية أنا النحيلة ية نالبت املنظمة(. وعن

 قيوداً على القدرات واملوارد. تواجه أيضاً كانت بدورها املكاتب  هذه املكاتب اإلقليمية الفرعية واإلقليمية، رغم أن 
 

  إىل عدم كفاية اخلّبات يف املكاتب القطرية لتعزيز وصئئئئئياغة نجي سئئئئئلسئئئئئلة  4أشئئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئئرتاتيجي
ى ه ليس لدواال را  يف حوار حول اتسئئاق السئئياسئئات الزراعية والتجارية. كما الحظ أن والنظام الغذائيالقيمة 
 مواضيعجملموعة واسعة من  الف اإلقليمية الفرعية سوى قدرات وخّبات حمدودة لتوفري الدعم اإلقليمية و املكاتب 
يف جماالت سئئئئئئئئئئئالمة  ئيسئئئئئئئئئئئيالر  التقييم وجود فجوات يف القدرات يف املقرالحظ . كما ةاالسئئئئئئئئئئئرتاتيجياألهداف 

تقييد إىل ما أدى سئئئئئل القيمة، سئئئئئل القيمة واألعمال التجارية الزراعية ومتويل سئئئئئالاألغذية والتجارة وتنمية سئئئئئال
للهدف  4)النتيجة املنظمة شئئئئئئئئئئئئئئكرل أيضئئئئئئئئئئئئئئاً خماطر على مسعة إنه بل ، وليس ذل  فحسئئئئئئئئئئئئئئبنطاق الّبنامج، 
بالنظم  يف ما يتعلقلتنمية القدرات  اً اإلدارة إىل أن برناجمردر (. وأشئئئئئئئئار 92الفقرة ، 2، االسئئئئئئئئتنتاج االسئئئئئئئئرتاتيجي

تقدم كبري منذ ذل  احلني تنفيذه يف عدة أقاليم. وقد أحرز اآلن وجيري كان قد أنشئئئئئئئئئئئئئئئ الغذائية املسئئئئئئئئئئئئئئتدامة  
 .2019سيعرض يف تقرير املتابعة املقرر تقدميه يف عام 

 
  إىل أن هناك قدرة قوية يف جمال صئئئئئئئئئحة الثروة احليوانية، ومدارس املزارعني  5أشئئئئئئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئرتاتيجي

يف احلد القدرة أقل متانة لكن  ،امليدانية، ومكافحة اجلراد، وإدارة املياه، وإىل حد ما يف التكيف مع تغري املناخ
القدرة يف جمال حتليل النزاعات أما  ،الن هج القائمة على املسئاعدات النقديةو من خماطر الكوارث وإدارهتا والتأمني 

 (.5للهدف االسرتاتيجي  13معدومة تقريباً )النتيجة ي فالسياسالتحليل و 
 
القدرات عن طريق تأمني خّبات خارجية قصئئئئئئئئرية األجل من خالل على قيود السئئئئئئئئعت الّبامج إىل التغلب على  -53

. وأشار التقييمان كال ا 1و 5االسرتاتيجيني  نيباهلدف يف ما يتعلقالّبامج امليدانية. وقد لوحظ ذل  بدرجة أكّب 
 طويل األمدالالدعم والكفاءة اإلدارية لالعتماد  يةاسئئئئئئئئئئتمرار على إىل التأثريات السئئئئئئئئئئلبية على معنويات املوظفني و 

من خماطر الكوارث وإدارهتا والتأمني والنهج القائمة على  جماالت اخلّبة األساسية )احلدر يف على اخلّبات اخلارجية 
، 5يف حالة اهلدف االسرتاتيجي عليها سلد الضوء الع ، يالسياسالتحليل املساعدات النقدية وحتليل النزاعات و 
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هلدف ا، من املوجز 39، الفقرة 5 هلدف االسئئئئئرتاتيجيا( )1يف حالة اهلدف االسئئئئئرتاتيجي  السئئئئئياسئئئئئاي واال را 
 (.9 النتيجة، 1 االسرتاتيجي

 
ينبغي النظر إليها بل املالحظات الواردة أعاله، رغم صئئئئحتها، مباشئئئئرة إىل اإلطار االسئئئئرتاتيجي؛  ال ميكن نسئئئئب -54

الع شئئئئئئهدت نقل القدرات الفنية وإعادة توزيعها من و يف ضئئئئئئوء عملية حتقيق الالمركزية اجلارية يف الوقت نفسئئئئئئه، 
تجميد وقضئئئئئئت باملنظمة تبنتها أثارت سئئئئئئياسئئئئئئة التقشئئئئئئف الع وقد املقر الرئيسئئئئئئي إىل األقاليم واألقاليم الفرعية. 

مقايضئئئئئئئئة حامسة بني تعزيز املوارد البشئئئئئئئئرية وإعادة تزويد  املائةب 15املناصئئئئئئئئب معدل شئئئئئئئئغور كون ن يأالتوظيف و 
. ثابتة للّبنامج العادي ميزانيةيف بيئة املوارد األسئئئئئئئاسئئئئئئئية من غري املوظفني للّبجمة  بني إطالقهارات و الكفاءات مب

للوظائف الشئئئئئئئاغرة  امليزانياتفارغة، إذ أصئئئئئئئبحت  املناصئئئئئئئبوخالل هذه الفرتة، كانت هناك حوافز أكّب إلبقاء 
واملكاتب  ةفرق الّبامج االسئئئرتاتيجيكانت وظفني حتت السئئئيطرة املباشئئئرة لكبار املديرين، يف حني  املموارد من غري 

 .ةف االسرتاتيجياهداأل ملواضيعهد لتعبئة املوارد جتامليدانية 
 
أن بعض احلقائق الع مل تكن متوفرة وقت تقييمات األهداف االسرتاتيجية تتعلق بتصور  علم فريق التوليف أيضاً  -55

تعديالت  2016يف عام أجريت ، 2021-2018لقدرات الفنية. فوفقاً للخطة املتوسئئئئئئئطة األجل ل اً اسئئئئئئئتنزافهناك 
القدرات فيها منخفضئئئئئئة )مثاًل، يف جمال تغري  تعتّب التعزيز الوظائف الفنية يف اجملاالت الع التوظيف كبرية على 

منصئئباً  58لموظفني. فقد اسئئتحدث الكلي لعدد ال يف املناخ، واإلحصئئاء، واإلنتاج املسئئتدام(، دون إحداث تغيري
يف وظائف دعم منصئئباً  59االسئئتغناء عن مد( عوضئئت عن طريق  -)مبا يف ذل  بانية على مسئئتوى اً جديد اً فني

ديدة يف اجل 58 املناصب الئئئئئئئئئئئئئئئ من أصلمنصباً  35أخرى )مثل مركز اخلدمات املشرتكة والّبوتوكول(. واستحدث 
 مركز االستثمار إىل املكاتب امليدانية لتعزيز دعم تعبئة االستثمار يف األقاليم.منصباً من  22املقر الرئيسي ون قل 

 
 تخ يط العم  وترتيبات الرصد وإعداد التقارير 2-2-6
 

المنظمة بعض االضااااا راا التحولي في تنفيذ اإلطار االساااااتراتيجي. فواجه التنفيذ تحديات  جابهآل - 10النتيجة 
بالمهارات والقدرات الفنية وتعبئة الموارد والرصاااد واإلبالغ عن النتائج واإلجرا ات التشااائيلية  في ما يتعلق ا  وقيود

 .هنفس تجري في الوقآلكانآل في تئييرات تنظيمية رئيسية أخرل   ا  واإلدارية. وكان بعض التحديات متجذر 
 
تفحص ترغم أن تقييمات األهداف االسئئئرتاتيجية أشئئئارت إىل القيود الناشئئئئة عن الرتتيبات التشئئئغيلية، إالر أنا مل  -56

أو  ةف االسئئئئرتاتيجياهداألختص أن القضئئئئايا األسئئئئاسئئئئية مل تكن إذ ، وبشئئئئكل منهجي هذه الرتتيبات بالتفصئئئئيل
يف املقابالت الع أجريت ألغراض تقييمات األهداف االسئئئئئرتاتيجية أشئئئئئري قد . و ة دون غريهامج االسئئئئئرتاتيجياالّب 

والرتتيبات املتعددة لرصئئئئئئئئئئد النتائج وإعداد  اإلدارة بأسئئئئئئئئئئلوب املصئئئئئئئئئئفوفةإىل تعقيدات نظام وهلذا التقرير التوليفي 
 التقارير كتحديات.
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 التحديات التشغيلية على النحو التايل:إىل ات األهداف االسرتاتيجية ميكن تلخيص إشارات تقييم -57
 

  أنه يف فرتي السئئئئئئئئئئنتني األوليتني، اعتّب العديد من موظفي املنظمة أن  2الحظ تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئئرتاتيجي
لفهم أدوارهم واملتطلبات اجلديدة إلعداد التقارير. جيهدون منهم  ونالعديدإذ كان ، ايلشئئئكإختطيد العمل 

. واعتّبت جماالت العمل الرئيسئئئية القطاعات املشئئئرتك بنيإىل حتسئئئينات يف التعاون أشئئئاروا  نياملوظفغري أن 
طويل يف الراسئئئئئئئئئئئئئئخة منذ أمد الفنية املنعزلة ة العاملية ناجحة يف تفكي  بعض الصئئئئئئئئئئئئئئوامع ينتجات املعرفاملو 

خالل الرتويج للمناقشئات املشئرتكة بني القطاعات، وربد شئبكة املمارسئني يف مجيع أهاء العامل املنظمة من 
 2 وكان هناك اتفاق عام على أن إدخال إطار نتائج اهلدف االسئئئئئئئئرتاتيجي .وتيسئئئئئئئئري تبادل املعرفة واخلّبات

اهة املهات اجلأفضئئل إىل  نتائج املنظمة على هوإليصئئال آلية وفر سئئاعد على تنظيم إعداد تقارير املنظمة و 
 (.2لهدف االسرتاتيجي ل 111، الفقرة 20خرين )النتيجة اآلشركاء الرئيسية و ال

 
  إجراءات ونظم التخطيد الع ثقل عامة تذهب إىل أن  تعقيبات 1تضئئئئئئئئئئئئئئمن تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي

رافقت اإلطار االسرتاتيجي املراجع فاق مزاياه يف كثري من األحيان. وأشري إىل اتفاقات مستوى اخلدمة الع 
ووصئئئفت والوحدات األخرى للتخطيد للعمل املشئئئرتك كمثال على ذل ، الّبامج االسئئئرتاتيجية أبرمتها فرق 

عتقد فريق الّبنامج ابعدم الرضئئئئا. فمثاًل،  انشئئئئعر كليهما يطرفني  ال ةركابأنا كانت "فكرة جيدة أخفقت"، ت
من الوحدات الفنية، يف حني وجدت الوحدات  حيصئئئئئئئئئئئل على دعم ف  كافٍ يكن أنه مل  1االسئئئئئئئئئئئرتاتيجي 

. منها الفنية أن مقدار اجلهد املطلوب لوضئئئئئع وإدارة اتفاقية مسئئئئئتوى خدمة ال يتناسئئئئئب مع الفائدة احملتملة
ميكن مببال  مالية صئئئئئئئئئئئئغرية كان تتعلق كثرية   اً أحيانكانت   وإعداد امليزانيةعمليات التخطيد إىل أن ري وأشئئئئئئئئئئئئ

عوجلت هذه كما وسئئئئئائل أبسئئئئئد أو غري رمسية.  بالتخطيد هلا أو إعداد تقارير عنها بتفصئئئئئيل أقل وتنفيذها 
ي بدجمها يف نظام إدارة معلومات متعدد الوظائف  واحد املعامالت من خالل نظم معلومات معقدة وأ وصئئئئئئئ 

 (.50و 49، الفقرتان 1)اهلدف االسرتاتيجي 
 
من  فرق الّبامج االسرتاتيجيةالعادية لتمكني  امليزانيةالثابتة يف وارد املأدى اإلطار االسرتاتيجي إىل إعادة ختصيص  -58

إىل حد كبري من  فرق الّبامج االسرتاتيجية. وقد شكرلت ةاالسرتاتيجيالش عب والعمل عّب الّبامج عّب تعزيز العمل 
من  املائةيف  1ماليني دوالر ) 10مناصئئئئب موجودة، مع ختصئئئئيص متويل متعدد التخصئئئئصئئئئات لفرتة السئئئئنتني مببل  

ضئئئئئئمنت وقد . ةتعدد التخصئئئئئئصئئئئئئات عّب الّبامج االسئئئئئئرتاتيجياملالعادية( للّبامج االسئئئئئئرتاتيجية لتعزيز العمل  امليزانية
نشاطاً  70ألكثر من وازنات تقدا املنتجات والنواتج املعيارية الرئيسية من خالل حتصني مواتساق املنظمة استمرار 

ت بلغو  21ضع املعايري والصكوك الدولية واللجان الفنية.، ال سيما العمل املعياري وو على مستوى املنظمة ككلفنياً 
للمساواة الع مليون دوالر، وتل   22.3ات يمبوجب معاهدات واتفاق املنشأةللهيئات احملصنة فرتة السنتني يزانية م

 22العادية للمنظمة. امليزانيةمن  املائةيف  4ما يعادل أكثر من  اشكرلتفمليون دوالر،  21بني اجلنسني 
 

                                                           
روتردام، وجلنة األمم املتحدة  يةواتفاقتشمل هذه هيئة الدستور الغذائي واللجان الفنية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية،   21

 .الدائمة املعنية باألمن الغذائي، من بني أخرى
 .موارد لاللتزامات باالتفاقيات واهليئات الع أنشئئئئئئئئئئئئئئئأت مبوجب معاهدات واملسئئئئئئئئئئئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئئئئئئئئئئئني 2021-2018اخلطة املتوسئئئئئئئئئئئئئئئطة األجل للفرتة   22

 النسخة اإلنكليزية(من  17)ص. 
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للعمل املتعدد  املوارد البشئئئريةاألموال ومن تلقت الّبامج االسئئئرتاتيجية مجيعها حصئئئصئئئاً متسئئئاوية من خمصئئئصئئئات  -59
. كما وزعت املخصئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئات بني ومدى اإلجنازمن حيث احلجم  اً كبري اختالفاً  ، رغم اختالفها التخصئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئات
، باإلضئئئئئافة إىل مبال  أخرى عليها أو تسئئئئئليد الضئئئئئوء جماالت حمددة أو إجراءات إضئئئئئافيةلرتويج الوحدات الفنية 
من جرت مقابلتهم ممن لعدد  اً ، وفقولكنخصئئئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئئت من قبل من مصئئئئئئئئئئئئادر أخرى. كانت قد )أكّب بكثري(  
دوالر(  15 000هلذا التقرير التوليفي، كانت هذه املبال  صئئئئئئئئئئئئئئغرية نوعاً ما )يف بعض احلاالت، أقل من املوظفني 

 .فرق الّبامج االسرتاتيجية)من حيث التخطيد والصياغة( ل تعتّب متناسبة مع تكاليف املعامالت وال
 

معضئئلة تتعلق واجهت الّبامج االسئئرتاتيجية  ،على الرغم من دورها القيادي يف تنسئئيق تنفيذ برنامج عمل املنظمة  -60
سئئئئئئئنوية تبل  مليون دوالر واحد لكل برنامج  ميزانيةفرق ضئئئئئئئئيلة نسئئئئئئئبياً: ذه الالّبجمة املتاحة هل فميزانياتباملوارد. 
املسئئئئا ة املالية املنخفضئئئئة نسئئئئبياً الع ولدهتا أوهنت دوالر لكل برنامج للسئئئئفر والدعم. وقد  200 000وأقل من 

، امليزانيةمتورل فيه الّبامج مجيعها عملياً من موارد من خارج سئئئئئياق وضئئئئئع الّبامج االسئئئئئرتاتيجية دورها القيادي يف 
عليها إىل حد كبري اإلدارات الفنية واملكاتب امليدانية. ونتيجة لذل ، يعتّب كثريون أن ترتيبات التنفيذ تتفاوض 

تنطوي على تكاليف معامالت مرتفعة دون حتصئئئيل عوائد أو منافع مكافئة. وينظر إىل فرق الّبامج االسئئئرتاتيجية 
وإعداد التقارير، بداًل من  امليزانياتختصئئئئئئئئئئيص على أنا طبقة أخرى )"مركز تبادل معلومات"( يف صئئئئئئئئئئنع القرار و 

 .ةتقوم بالتنفيذ مباشر ال أن كان املتوقع أن تدعم فرق الّبامج االسرتاتيجية التنفيذ و ميسررة للتعاون بني اإلدارات. 
 
التقارير، أبرزت وضئئئئئئئئئئئئئع ورفع رغم أن تقييمات األهداف االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية مل تتطرق إىل تفاصئئئئئئئئئئئئئيل حتديات نظام  -61

 املتعددة املوجودةلتخطيد والرصد وإعداد التقارير ااملقابالت الع أجريت هلذا التقرير التوليفي خماوف بشأن نظم 
ونظام رصئئئئئئئئئد ومعلومات الّبنامج  ،شئئئئئئئئئبكة معلومات املكاتب الق طريةو )مثاًل، نظام املعلومات اإلدارية املتكامل، 

باعداد التقارير وأعاقت اإلدارة الفعالة  يف ما يتعلقعبئاً مفرطاً كاتب امليدانية امليداين(. وقد وضئئئعت هذه على امل
القائمة على النتائج. وشئئئئئدد عدد من كبار موظفي اإلدارة على ضئئئئئرورة مواءمة هذه النظم يف نظام واحد شئئئئئامل 

. وقد يغطي كهذا  نظامتقارير. وعلم فريق التوليف مببادرة جديدة جيري وضئئئئئعها إلنشئئئئئاء اللرصئئئئئد النتائج وإعداد 
 التقييم القادم إلطار النتائج االسرتاتيجية هذا اجلانب مبزيد من التفصيل.

 
النظر لة بخمور تقييمات األهداف االسئئئئرتاتيجية ومل تكن إىل خماوف بني املوظفني.  سئئئئتؤدي التغيريات التنظيمية حتماً  -62

تقييم تنفيذ اإلطار لدى ينبغي اإلقرار بأ ية هذه القضئئئئايا غري أنه يف إدارة التغيري والقضئئئئايا السئئئئلوكية ذات الصئئئئلة. 
 Harvard Business Reviewقد وثقت جملة ، و مصئئئئئئئئئئئئئفوفة عملية معقدةعلى هيئة بناء منظمة فاالسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي. 

 23عيتها.و شر ملكنها أقرت أيضاً أن جناحها أدى إىل تزايد قبوهلا و  املصفوفة،بأسلوب دارة اإلحتديات  1978عام  يف
 

؛ نفقات مرض انغالق اجملموعات على نفسئئئئئهاالفوضئئئئئى؛ صئئئئئراعات قوى؛ إىل أمراض املصئئئئئفوفة: ميل 
غرق إىل  القرار،عمليات اختاذ ق انتخا ؛زائدة؛ تراتبية غري منضئئئئئئبطة؛ اسئئئئئئتغراق يف الذاتغري مباشئئئئئئرة 

                                                           
23  Davis, S. and Lawrence, P. (1978) Problems of Matrix Organisations. Harvard Business Review, May 1978 issue (also 
 )organizations-matrix-of-https://hbr.org/1978/05/problemsavailable at  

https://hbr.org/1978/05/problems-of-matrix-organizations
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تصئئئئئبمل املصئئئئئفوفة كبش فداء لإلدارة الضئئئئئعيفة  ،املؤسئئئئئسئئئئئة )املعنية(.. عندما تنهار .دىناألسئئئئئتويات امل
 ...التخلص منها وجيري
املزيد يتسئئئلق إذ و  ؛عية متزايدة من خالل جناحهاو شئئئر مكتسئئئب ما زالت تفان بنية املصئئئفوفة  ،مع ذل 
 املنحىن.هذا سهل تسلق املنظمات منحىن التعلم، يصبمل من األمن 

 
اإلطار االسئئرتاتيجي أن إنشئئاء فرق الّبامج االسئئرتاتيجية ومتكينها  يف هذا الصئئدد، الحظ تقرير املراجعة عن تنفيذ -63

الش عب الفنية. ورغم أن النتائج كانت ومسائالت يف أدوار ومسؤوليات  اتتوازنتعديل للانطوى على حتول كبري و 
دارة اإلنظام يف ن عناصئئئئئر إال أتعدد التخصئئئئئصئئئئئات والتوجه أكثر هو النتائج، املبرعاية العمل  يف ما يتعلقإجيابية 
انتقال السيطرة على ختطيد  ةامل الرئيسيو العأحد كان و املصفوفة كبحت أيضاً الدعم إلحداث التغيري. بأسلوب 

 لّبامج االسرتاتيجية.إىل االعمل وختصيص املوارد املالية 
 
مل يكن املوظفون الفنيون و ديد. أشار تقرير املراجعة إىل شعور املوظفني الفنيني بعدم اليقني والعزلة يف إطار العمل اجل -64

أدوارهم من متأكدين  ةكن لديهم وظائف يف فرق إدارة الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيتعلى املسئئئئئئئئئئئئئتويات امليدانية الذين مل 
وتوقعئئئات التنفيئئئذ. ففي كثري من األحيئئئان، مل يكن لئئئديهم مزيج املهئئئارات املطلوب لال را  يف مفئئئاهيم الّبامج 

ويف ظل خضوع الوظائف الفنية الالمركزية التفويض ، وبسبب مبدأ هنفس اجلديدة الواسعة. ويف الوقت ةاالسرتاتيجي
على األرض من هم علة نفصئئئئئئئئئئئئئأنا مشئئئئئئئئئئئئئعرت اإلدارات الفنية يف املقر الرئيسئئئئئئئئئئئئئي ملسئئئئئئئئئئئئئؤولية املمثلني اإلقليميني، 

 التقنية املتطورة. هارفاعمبلتديل فرص ال تتاح هلا أي واجهها( و توالتحديات الع  ةتب القطريا)احتياجات املك
 
فرق الّبامج . فسئئئئئئلطت املقابالت الع أجريت كجزء من عملية التوليف هذه الضئئئئئئوء على قضئئئئئئايا وضئئئئئئوح الدور –65

ي رتبطة باهلدف االسئئرتاتيجي ذرية املباخلرشئئادات اإلعن التخطيد وتقدا مكم تصئئميمها مسئئؤولة  ةاالسئئرتاتيجي
الصئئئلة ورصئئئد التقدم، بينما تقوم بالتنفيذ اإلدارات الفنية واملكاتب امليدانية. وأثار بعض املقابالت خماوف بشئئئأن 

تكليف ّبامج مباشئئئئئئئئئئئئئئرة )مع خّباء خارجيني( بداًل من التنفذ  ةفيها فرق الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيكانت حاالت  
 الفنيةالّبامج االسرتاتيجية إىل االفتقار إىل القدرة . ويف الوقت نفسه، أشار بعض أعضاء فرق هبا الوحدات الفنية

إىل يف حاالت استثنائية،  ،االسرتاتيجية الّبامجو/أو املوظفني ذوي اخلّبة املناسبة يف جماالت حمددة، ما دفع فرق 
دعماً للرصئئد الّبامج االسئئرتاتيجية سئئتقدم  أن فرقهو أكثر مباشئئرة. وكان هناك توقع آخر يف اإلجناز القيام بدور 

 للبعض، مل يتحقق. وفقاً ، لكن ذل ، اتوتوجيهاً لتصحيمل املسار 
 
من النقا  املثرية للقلق بشأن ترتيبات التنفيذ املنقرحة، قطع قنوات االتصال املباشر بني اإلدارات الفنية واملكاتب  -66

، كانت هناك وجهات موضئئع ترحيب متكني املكاتب اإلقليمية وفرق الّبامج االسئئرتاتيجيةكان القطرية. ويف حني  
لوحئدات الفنيئة يف رة لئدى افاملتو نظر تئذهئب إىل أن هئذه الرتتيبئات ال ينبغي أن تكون بئدياًل جلودة اخلّبة الفنيئة 

التعامل مع املكاتب امليدانية والنظراء. وكان هناك عنصئئئئئئر آخر مثري للقلق هو أن فرق إدارة الّبامج االسئئئئئئرتاتيجية 
عارين من الوحدات املميكن اسئئئئئئتدعاء أعضئئئئئئاء الفريق )و بعد يف بنية املنظمة.  الطابع الرمسي عليهايتم إضئئئئئئفاء مل 

فرق الّبامج االسئئئئئئئئئئرتاتيجية. هذه أخرى تتعلق بالبنية يف إدارة هذا يثري قضئئئئئئئئئئايا اسئئئئئئئئئئتمرارية و و الفنية( بعد عامني. 
 إلطار االسرتاتيجي.ايف تقييمه لفعالية ترتيبات تنفيذ مواضيع ميكن أن يتناوهلا تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية املقبل 
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 تعبئة الموارد 2-2-7
 

استلزمآل بنية اإلطار االستراتيجي إجرا  تئييرات على مخصصات الموارد للبرامج االستراتيجية من  - 11النتيجة 
وظيفااة تعبئااة الموارد باااطراد . وقااد ت ورت الميزانيااةالعاااديااة وجليااات تعبئااة الموارد للموارد من خااار   الميزانيااة

نآل آليات تعبئة الموارد، وحُ  والنشااااااار تساااااااوي  الزيادة تمثي  فر  البرامج االساااااااتراتيجية والوحدات الفنية في بسااااااا 
 الموارد.في شركا  الاالنخراط مظ في والتسويق و 

 
حتليل ها مل تتضئئئئئئئمن غري ألهداف االسئئئئئئئرتاتيجية مالحظات حول حتديات تعبئة املوارد، لكناتضئئئئئئئمنت تقييمات  -67

وثائق وقد وفرت  بني األهداف االسئئرتاتيجية.ات حمدود الجتاهات تعبئة املوارد ضئئمن اإلطار االسئئرتاتيجي ومقارن
 .املنظمة واملقابالت مع املوظفني معلومات إضافية هلذا القسم

 
مليئئار دوالر،  6.2بل  لتلئئ  الفرتة )أن جمموع نفقئئات املنظمئئة  201724-2016أفئئاد تقرير تنفيئئذ الّبامج للفرتة  -68

خالل فرتات السئئئئئئئئئئئنتني األربع املاضئئئئئئئئئئئية، قامت املنظمة بعملها و  امليزانيةمليار دوالر نفقات من خارج  1.6منها 
عادية ثابتة )صئئئئئئئئايف االعتمادات( يف حدود مليار دوالر لكل فرتة سئئئئئئئئنتني. ومع ذهاب جزء كبري  ميزانيةضئئئئئئئئمن 
خاصئئئئئئئئئئئئئئة الّبامج و تكاليف املوظفني، اعتمد تنفيذ الّبامج )لتغطية العادية امليزانية من  25(املائةيف  75)أكثر من 

، 2017-2016يف الفرتة  امليزانية شئئئئئهدت املوارد من خارجوقد امليدانية( إىل حد كبري على املسئئئئئا ات الطوعية. 
. وشئئئئئئئئئئئئئئكلئئت املوارد 2015إىل عئام  2014من عئام  املئائئةيف  16مليئئار دوالر، زيئادة بنسئئئئئئئئئئئئئئبئئة  2.1والع بلغئئت 

، نتيجة الزيادة يف آليات لمن هذه األموا املائةيف  79املخصئئئئصئئئئة للمشئئئئاريع القطرية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية 
(. وقد أنفقت مشئئئئئئئئئئئئئئاريع برامج 2015-2014عن مسئئئئئئئئئئئئئئتويات الفرتة  املائةيف  24قدرها امليدانية )زيادة اإلجناز 
 املائةيف  7.8مليون دوالر، بزيادة قدرها  136العادية،  امليزانيةة املدعومة من ، وهي أدوات املنظمالتق التعاون 

 .2015-2014عن مستويات الفرتة 
 
مليار دوالر يف  1.39رغم أن فرتات السئئئئنتني األربع املاضئئئئية شئئئئهدت ارتفاعا مطرداً يف املسئئئئا ات الطوعية، من  -69

يقرب ل هو أن ما و األ، هناك جانبان هامان. 2017-2016مليار دوالر يف الفرتة  1.6إىل  2013-2012الفرتة 
( واهلئئدف املئئائئئةيف  50-40) 5إىل اهلئئدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي ذهئئب امليزانيئئة من املوارد من خئئارج  املئئائئئةيف  75من 

من مسئئئئا ات دعم االسئئئئتجابة جاء من الزيادة  اً كبري   اً جزءهو أن  ثاينوال 26(.املائةيف  30-25) 2االسئئئئرتاتيجي 
التحدي احلقيقي هو اسئئئئتقطاب مسئئئئتويات أعلى وال زال . 5اإلنسئئئئانية وحلاالت الطوارئ للهدف االسئئئئرتاتيجي 

 .4و 3و 1اجلديدة يف إطار األهداف االسرتاتيجية  للمواضيعمن دعم الشركاء يف املوارد 
 

                                                           
24  http://www.fao.org/3/I9563EN/i9563en.pdf 
راجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة   25

 
 122، الفقرة 2017-2014اإلطار االسرتاتيجي امل

 املئائئةيف  50و 40بئئاجلزء األكّب من أهئئداف املسئئئئئئئئئئئئئئئئا ئئات الطوعيئئة، إذ اسئئئئئئئئئئئئئئئتئئأثرا مبئئا يرتاوح بني  2و 5اسئئئئئئئئئئئئئئئتئئأثر كئئل من اهلئئدفني االسئئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيني   26
 .1919-2018و 2017-2016( لكل من فرتة السنتني 2)اهلدف االسرتاتيجي املائة يف  30-25و (5االسرتاتيجي  )اهلدف

http://www.fao.org/3/I9563EN/i9563en.pdf
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اإلطئئار بئئ، رغم التزام املنظمئئة اعصئئئئئئئئئئئئئئيئئر الئئذي ميكن التنبؤ بئئه وغري املخصئئئئئئئئئئئئئئص امليزانيئئة التمويئئل من خئئارج ظئئل  -70
أحد التحديات الرئيسية استمرار تفضيل التمويل للمشاريع احملددة بدقة بداًل كان . و واستثمارها فيه االسرتاتيجي
آخر الناجم حتدٍّ هناك  كانواملتعددة القطاعات واملرتابطة. و  اً إلطار االسرتاتيجي األكثر تعقيدااتج و من مسارات ن
 .األطول أمدا إلطار االسرتاتيجيامقارنة بآفاق تأثري امليزانية األقصر ملعظم التمويل من خارج الزمنية عن اآلفاق 

 
  على املسا ات الطوعية، اعتماداً كبرياً لّبامج امليدانية اإىل اعتماد  2و 5أشارت تقييمات اهلدفني االسرتاتيجيني

إىل قصر األجل وتستند إىل تفضيالت الشركاء يف املوارد الع تقع خارج سيطرة املنظمة بطبيعتها متيل كانت الع  
 .من املوجز( 27و 25 ، الفقرتان5 )اهلدف االسرتاتيجي

 
 14االسئئئئئئئئئئتمرارية )النتيجة افتقار إىل أدت إىل جتزؤ و العوامل إىل أن هذه  1 أشئئئئئئئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئئرتاتيجي 

 (.66، الفقرة 1 للهدف االسرتاتيجي
 

 حلماية االجتماعية والعمل ا ملواضئئيعاملوارد قدموا دعماً حمدوداً يف شئئركاء الأن  3 أشئئار تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي
. ومن بني األسئئئئئئئئئئئباب الع أعطيت لعدم قدرة املنظمة على مجع املوارد ملواضئئئئئئئئئئئيع جديدة، اجلديدة الريفي الالئق

االسئئئتهداف غري الصئئئحيمل لنقا  الدخول املؤسئئئسئئئي للشئئئركاء يف املوارد واالفتقار إىل اسئئئرتاتيجية منسئئئقة للتوعية 
الشئئركاء يف املوارد بأن املنظمة بعض لدى السئئائد بالتصئئور  مدعوماً ذل  . وكان 3 االسئئرتاتيجي الّبنامج مبواضئئيع

 (.56، الفقرة 3 الفقر الريفي )اهلدف االسرتاتيجيجدول أعمال يف  مل تكن العباً رئيسياً 
 

 واحلاجة إىل  تناوهلاأيضئئئئئئئئئاً إىل أنه نظراً لتعقيد وحجم القضئئئئئئئئئايا الع يتعني  2 أشئئئئئئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئرتاتيجي
ليات املنتجني وصئئئئئئئئئئئانعي القرار، فان املوارد املتاحة لإلدارات والشئئئئئئئئئئئعب عقيف حتوالت كبرية يف البيئة التمكينية و 

أن قوبلوا ن بفعالية حمدودة. واعتّب العديد مم 2واملكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية لتنفيذ الّبنامج االسئئئرتاتيجي 
لب اسئئئئئئئئتمرارية ووقتاً ذل  يشئئئئئئئئكرل عائقاً حمتماًل لنجاح تدخالت من نوع األغذية والزراعة املسئئئئئئئئتدامة، الع تتط

الختبئئئئار املمئئئئارسئئئئئئئئئئئئئئئئئات املثلى واملسئئئئئئئئئئئئئئتئئئئدامئئئئة والتحقق منهئئئئا، ومن مث تكرارهئئئئا الحقئئئئًا على نطئئئئاق واسئئئئئئئئئئئئئئع. 
 (.110، الفقرة 2 االسرتاتيجي )اهلدف

 
 مسئئئئئئتويات فض غري أقل البلدان منواً مرتبطة خببلدان إىل وجود حتديات يف  4 أشئئئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي

لى فرص متويل غري تقليدية. وقد أدى ذل ، إىل جانب عصئئئئئئئول اإلمنائية الرمسية واحلاجة إىل احلدعم املسئئئئئئئاعدة 
 برنامج التعاونمن ضئئمن حمددة، إىل االعتماد على مشئئاريع صئئغرية ّبامج اسئئرتاتيجية لالصئئعوبات يف مجع املوارد 

غري الكايف مع اال را   قيداً اعت ّب وبوجه عام، لتقدا معظم املسئئئئئئئئئئئئئئاعدة يف جماالت االمتثال للمعايري.  التق 
عدم إىل جانب سل القيمة، املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية الرئيسية الع تدعم التجارة واألسواق وتنمية سال

مع املؤسئئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئئئات املئئئاليئئئة الئئئدوليئئئة وتعبئئئئة األموال اال را  كفئئئايئئئة قئئئدرة املكئئئاتئئئب اإلقليميئئئة والقطريئئئة على 
 .(93، الفقرة 4 االسرتاتيجي )اهلدف

 
أفق املتعدد السئئئئئئئئئئئئئئنوات( والتمويل ضئئئئئئئئئئئئئئمن كن التنبؤ به )الذي ميقليل من األمثلة على التمويل العدد من بني ال -71

برنامج تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالسئئئتدامة مثال املخصئئئص بشئئئكل خفيف لألهداف االسئئئرتاتيجية 
تبل   ميزانيةالذي ميورله االحتاد األورويب )لدعم اسئئئئئتثمار مدرج يف والتحول ملرفق املسئئئئئاعدة يف جمال السئئئئئياسئئئئئات 
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آلية دعم برامج الشئئئئئئئئئئئئئئركاء مثال (، و 2020إىل  2014بلداً يف الفرتة من  60مليارات يورو يف أكثر من  8 اقيمته
يصئئئها ختصئئئختصئئئيص األموال أو لى مبدأ عدم القائم عاملتعددين يف املنظمة بدعم من بلجيكا وهولندا والسئئئويد، 

الصئئئئئئئندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشئئئئئئئطة إعادة التأهيل، الذي يعمل منذ عام مثال ، و فقد خفيفبشئئئئئئئكل 
وفقاً لتقرير املراجعة واجملزأة،  ،ملنظمةيها افالع تعمل استثنائية يف ساحة متويل التنمية غري أن هذه األمثلة . 2004

صندوق مبتوسد قيمة  900من حوايل  ،لتقريرهلذا اوفقاً تتألف، )عن تعبئة املوارد، إىل صناديق استئمانية صغرية 
 27أقل من مليون دوالر(، ما ينطوي على تكاليف معامالت مرتفعة. اكل منهل

 
هلذا التوليف أن األهداف االسرتاتيجية مل متنمل الّبامج االسرتاتيجية قوبلت أشارت فرق الّبامج االسرتاتيجية الع  -72

. واعتّب أصئئحاب املصئئلحة لال را األعضئئاء كأسئئاس الدول الشئئركاء يف املوارد أو حكومات ة لدى كافيجاذبية  
اخلارجيون اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي مبثابة إطار تنظيمي داخلي أكثر منه بيان نوايا عن ا را  املنظمة يف جماالت 

 .3كان هذا واضحاً بصراحة يف تقييم اهلدف االسرتاتيجي و تشكرل أولوية للماهني والبلدان. 
 

  جديدة سئئئئئئئئئوى القليل من  مواضئئئئئئئئئيع، على وجه اخلصئئئئئئئئئوص، مل جيذب تناول 3يف حالة الّبنامج االسئئئئئئئئئرتاتيجي
باحلماية االجتماعية والعمل الريفي الالئق. ومن بني أسئئئئئئئئئباب  يف ما يتعلقالتمويل من اجلهات املاهة، خاصئئئئئئئئئة 

للهدف  4)االسئئئئئئتنتاج  يالفقر الريفجدول أعمال جهة فاعلة يف املنظمة اجلهات املاهة مل تتصئئئئئئور أن  ذل  أن
تعريف ىل إاحلاجة إىل املزيد من التمايز و  3الحظ تقييم اهلدف االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجي و  .(75، الفقرة 3االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجي 

اهلدف  8)النتيجة باملزايا النسئئئئئئئئئئئئبية للمنظمة بشئئئئئئئئئئئئكل أكثر فعالية أصئئئئئئئئئئئئحاب املصئئئئئئئئئئئئلحة الداخليني واخلارجيني 
(. وكانت املالحظة األخرى أن قادة الّبامج االسئئئئرتاتيجية وفرقها كانوا مسئئئئؤولني أسئئئئاسئئئئيني عن 3االسئئئئرتاتيجي 

مل يكلفوا صئئراحة مبهمة  رغم ذل ة، لكنهم ف االسئئرتاتيجياهديف وضئئع أفضئئل لتسئئويق منطق األكانوا التنفيذ و 
 (.56، الفقرة 3عبئة املوارد وظلوا جهات فاعلة ثانوية يف هذا الصدد )اهلدف االسرتاتيجي ت

 
وتسئئئئئويق اإلطار االسئئئئئرتاتيجي وتعددية بتسئئئئئوي  ونشئئئئئر تشئئئئئري هذه املالحظات إىل احلاجة إىل مزيد من االهتمام  -73

 .املختلفة املوارد على املستوياتتنسيق ترتيبات تعبئة وكذل  ختصصات الّبامج االسرتاتيجية املتداخلة، 
 
عب الفنية يف املقر الرئيسئئئي هبا تقليدياً الشئئئ  فقد كانت تقوم تطورت ترتيبات تعبئة املوارد يف اإلطار االسئئئرتاتيجي.  -74

عتمد اعتماداً كبرياً على العالقات الطويلة األمد بني املوظفني الفنيني الرئيسئئئئئئيني والنظراء من الشئئئئئئركاء يف كانت تو 
 قبل، كان ميكن ألي شئئئئئئئخص يف املنظمة الوصئئئئئئئول إىل اجلهات املاهة واحلصئئئئئئئول على املال"، وفقاً من لتنمية. "ا

وتدخالت ؤ جتز للموظفني الذين قابلهم فريق التوليف، أدى ذل  إىل  ألحد من أجريت مقابالت معهم. ووفقاً 
ظلت املسئئئئئئئئاءلة عن النتائج على مسئئئئئئئئتوى املنظمة حمدودة يف ظل عدم وجود نظام إلدارة كما .  صئئئئئئئئغرية مفككة

منسقاً لتعبئة املوارد  قد جلبت بنية اإلطار االسرتاتيجي نجاً و . ككل  املنظمةعلى مستوى النتائج وإعداد التقارير 
أو أولويات متنافسئئئئئئئئة /ائل خمتلفة و( برسئئئئئئئئ1مركزياً، لتفادي مواقف قد يتوجه فيها املوظفون إىل اجلهات املاهة: )

تضئئئئئمنت اخلطة املتوسئئئئئطة األجل و  28نشئئئئئطة ال تتماشئئئئئى مع أولويات املنظمة املتفق عليها.أل( لطلب متويل 2و)
                                                           

 (2016) تقرير املراجعة عن تعبئة املوارد  27
 (2016املوارد )دليل املنظمة لتعبئة   28
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لدعم األهداف اسئئئئئئئئئئئئرتاتيجية لتعبئة املوارد وإدارهتا هتدف إىل ضئئئئئئئئئئئئمان مسئئئئئئئئئئئئا ات طوعية  2017-2014للفرتة 
 ميكن التنبؤ هبا وكافية ومستدامة أكثر.املوارد يف شركاء المن االسرتاتيجية 

 
أنه على الرغم من أن مسئئئئئئئئئئئئئئؤوليات تعبئة املوارد مشلت عدة  2016الحظ تقرير املراجعة عن تعبئة املوارد يف عام  -75

مسئئئئئئئئئئئئئئتويات، مل يكن هناك هدف تعبئة أدىن من املسئئئئئئئئئئئئئئتوى الكلي للمنظمة يربد بني األهداف اإلمجالية لفرتة 
مل السئئئئئئئنتني واألهداف ا لقطرية واإلقليمية اسئئئئئئئتناداً إىل ختطيد الّبنامج. كما أن مسئئئئئئئؤوليات تعبئة املوارد مل توضئئئئئئئر

بصئئئئئئئئئئئراحة يف املسئئئئئئئئئئئؤوليات الوظيفية ملمثلي املنظمة وقادة الّبامج االسئئئئئئئئئئئرتاتيجية ومديري تنفيذ املبادرة اإلقليمية، 
باملثل، مل يكن هناك أي تسئئئئئئئئئئئئئئجيل تكن هناك خطد عمل رمسية لتعبئة املوارد على املسئئئئئئئئئئئئئئتوى اإلقليمي. و  ومل

 29ألنشطة أو معايري تعبئة املوارد لتحديد املساءلة يف املكاتب امليدانية.
 
نمل فرق الّبامج االسئئئرتاتيجيأ طلقت علم فريق التوليف أنه عندما  -76 عن مسئئئؤوليات  ةبنية اإلطار االسئئئرتاتيجي، مل مت 

مبرور الوقت. وقد انت دب ازدادا دور ومشئئئئئئئئئئئئئئاركة فرق الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية يف تعبئة املوارد غري أن وارد. املتعبئة 
موظفون من شئئئئئعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد إىل فرق الّبامج االسئئئئئرتاتيجية، ولعب قادة الّبامج االسئئئئئرتاتيجية 

رؤسئئئئئئئاء ع  بتطوير األعمال الذي كورن حديثاً دوراً متزايداً يف احلوارات مع اجلهات املاهة ويشئئئئئئئمل فريق املهام امل
 فرق الّبامج االسرتاتيجية ورؤساء الوحدات الفنية.

 
تعبئة املوارد ال تزال تأي من الشئئئئئعب الفنية الع هلا عالقات  يفأن املسئئئئئا ات الكبرية  كشئئئئئفت املقابالت أيضئئئئئاً  -77

الع  اعلى أن امؤسئئئئسئئئئية طويلة األمد مع جهات ماهة رئيسئئئئية يف اجملاالت املواضئئئئيعية لكل منها. كما ي نظر إليه
األمساك  رض الواقع. ويف بعض احلاالت، مثل حالة مصئئايدأاألقرب إىل أنا يف املنظمة و ة املعرفة املتخصئئصئئمتل  

عب الفنية بسئئئئئئئئئئئبب البعد القطاعي القوي،  ،وتربية األحياء املائية، كانت تعبئة املوارد من جانب الوحدات والشئئئئئئئئئئئ 
 .اتلقطاعاملشرتكة بني اي عّب الّبامج االسرتاتيجية همما فعل أ

  

                                                           
املنظمة وقادة الّبامج  مبمثليات يف ما يتعلق أوصئئئئئئئئئئئت املراجعة بأربعة إجراءات رئيسئئئئئئئئئئئية: مسئئئئئئئئئئئؤوليات أكثر تفصئئئئئئئئئئئيالً عن مسئئئئئئئئئئئؤوليات تعبئة املوارد  29

حصول على صورة واقعية للموارد؛ االسرتاتيجية، وإقامة املساءلة يف خطد العمل وتقييم األداء؛ والتحسني يف جودة البيانات وإدارة املشاريع الوشيكة لل
وارد لدعم املكاتب امليدانية لسئئد الفجوات يف املوتعبئة  األعمالومبدراء تنفيذ املبادرة اإلقليمية لوضئئع خطد تعبئة املوارد اإلقليمية الرمسية؛ ولشئئعبة تطوير 

  .القدرات يف املكاتب اإلقليمية
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ذا التقدم: هلالدروس املستفادة أثناء التنفيذ. وتشمل املعامل الرئيسية باستيعاب تطورت وظيفة تعبئة املوارد باطراد،  -78
مبادرة  15اسئئئرتاتيجية متعددة و اً تشئئئمل أهداف 30جماالً مشئئئرتكاً، 11إىل وتقسئئئيمها قنوات تعبئة املوارد  تعيني( 1)

ة قطرية تتعامل مع تناول أولويات إقليمية، وأطر برجمت ةف االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجياهدإقليمية تركرز على نتائج خاصئئئئئئئئئئئئئئة باأل
موجهة للشئئئئئئئئئركاء باألهداف االسئئئئئئئئئرتاتيجية خاصئئئئئئئئئة إعالم ( مواد 2أولويات على املسئئئئئئئئئتوى القطري متفق عليها؛ )

بتحريات القيام و لماهني لح و مسئئئإعداد ( 4( مناسئئئبات حوار اسئئئرتاتيجي مع اجلهات املاهة الرئيسئئئية؛ )3املاهني؛ )
 األهداف االسرتاتيجية وتسويقها.نشر ( إنشاء فريق مهام مع  بتطوير األعمال لالستجابة لتحديات 5) ؛يةقيسو ت

 
وجيل جديد من االسئئئئئئئئئئئرتاتيجيات والن هج الع تعكس املنسئئئئئئئئئئئق فريق املهام املع  بتطوير األعمال هو آلية للعمل  -79

من املاهني األموال االسئئئئئتثمار، ومن خطد تلقي إىل التمويل، ومن املشئئئئئاريع إىل فرص  تأمني املوارداالنتقال من 
بني شعبة تطوير ما مشاركة استباقية ملحوظة فريق املهام هذا  آلية من خاللهناك اآلن و إىل شراكات يف املوارد. 

عب الفنية واملكاتب اإلقليمية. وقد حدرد  جمال تركيز  12األعمال وتعبئة املوارد والّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية والشئئئئئئئئئئئئئئ 
باإلضئئئئئئئئئافة إىل ذل ، تزايدت مشئئئئئئئئئاركة فرق الّبامج و تتماشئئئئئئئئئى مع أهداف التنمية املسئئئئئئئئئتدامة لتطوير األعمال. 

قد شركاء يف املوارد، ال سيما يف مناسبات "احلوار االسرتاتيجي". و المع لال را  االسرتاتيجية يف بعثات مشرتكة 
برناجماً طورت بالتشئئئئئئئاور مع فرق الّبامج  50قرابة يسئئئئئئئياً و رئ تركيز جمال 12وضئئئئئئئعت حافظة تطوير أعمال تضئئئئئئئم 

ذل  إىل أدى  ،شئئئئئئئئئئئئئئركاء يف املوارد. ووفقاً ملوظفي املنظمةالاالسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية والوحدات الفنية لدعم املباحثات مع 
 املواردني يف ارجيالشئئركاء اخلجتد صئئدًى لدى الع قد  املواضئئيعمن  ةاألهداف االسئئرتاتيجية وحتديد جمموع "فض"

 وشركاء آخرين على املستوى القطري.
 

لم يكن كاا م من قاادرات تعبئااة الموارد ومالك الموظفين في المكاااتااب المياادانيااة )الق ريااة( كااافيااا   - 12النتيجااة 
 للتعام  مظ تزايد مستويات المركزية تموي  الجهات المانحة.

 
شئئئئئئئئئئئئئئد نسئئئئئئئئئئئئئبة كبرية من املوارد من خارج  -80 من تعبئة املوارد  املائةيف  79فقد ذهب حوايل  للّبامج القطرية.امليزانية حت 

على برامج خارج امليزانية مئوية من املوارد من  املائةيف  84إىل املكاتب امليدانية، بينما أنفق  2017-2016الفرتة  يف
صئئئئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئئئئئئت ومن املرجمل أن تكون حصئئئئئئئئئئئئئئئئة كبرية من هئئئذه املوارد قئئئد خ ميئئئدانيئئئة مل تكن عئئئامليئئئة أو أقئئئاليميئئئة.

 31القطرية. للّبامج
 
بينما انتقل التمويل الثنائي بتزايد إىل املسئئئئئئئئئتوى القطري، ليسئئئئئئئئئت موارد وقدرات موظفي تعبئة املوارد يف املكاتب  -81

ويف بعض البلدان، مع حتول املاهني الرئيسئئئئيني  القطرية كافية لبدء ومتابعة املقرتحات لشئئئئركاء متعددين يف املوارد.
وهلذا آثار هامة على املكاتب  التنافسئئئئئئئئئئئئئية، ال بد من اسئئئئئئئئئئئئئتثمار قدر كبري من الوقت واملال. إىل نظام العطاءات

                                                           
نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية  -إلحصئئاءات، إدارة أزمات السئئلسئئلة الغذائية، النمو األزرق، امناخًياهي: الزراعة الذكية   30

 -تحول الريفي العابرة للحدود، عامل خاٍل من اجلوع، التكثيف املسئئئئئئئئئئئئئئئتدام للزراعة، خدمات النظم اإليكولوجية والتنورع البيولوجي لألغذية والزراعة، ال
رية للزراعة األسرية والعمالة الريفية، احلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي وخفض الفقر الريفي، وشعبة خدمات إدارية كفؤه أصحاب احليازات الصغ

  والكوارث الطبيعية. املمتدةوشاملة، وبناء الصمود يف األزمات 
 PIR 2016/17الوثيقة   31
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واحتياجات الدعم الرئيسئئئئئية  القطرية، إذ أن ممثلي املنظمة هم األشئئئئئخاص الرئيسئئئئئيون الذين يتعاطى معهم املاهون.
ملعلومات عن املاهني وعن األسئئئواق، فتقصئئئي ا هي يف جمال تطوير األعمال أكثر مما يف جمال التفاوض مع املاهني.

وكتابة مذكرات املفاهيم، ومقرتحات املشئئئئئاريع، وتقدا مسئئئئئتندات ما قبل العطاءات ووثائق العطاءات كلها أنشئئئئئطة 
 .امناسبتأهياًل تستهل  الوقت وال متل  هلا املكاتب امليدانية موظفني ذوي مهارات مناسبة أو مؤهلني 

 
يئئئت هلئئئذا التقرير التوليفي، أ طلع الفريق على اإلجراءات الع جيري اختئئئاذهئئئا ملواجهئئئة هئئئذه يف املقئئئابالت الع أجر  -82

أكادميية ملمثليات املنظمة مع أدوات تعلم إلكرتوين على املهارات  التحديات: دورات توجيهية للمكاتب امليدانية؛
شئئئئئئبكة ملمثليات املنظمة للتعلم من  ركز؛الناعمة، من مثل التعاطي مع املاهني والدبلوماسئئئئئئية ومهارات البيع والتم

وهناك  ومؤخرا، مبادرات لتطوير صئئئئئئئئئندوق أدوات لتطوير األعمال السئئئئئئئئئتخدام املكاتب القطرية. نظري إىل نظري؛
إدراك بأن تعبئة املوارد، يف بيئة تنافسية حتتاج مهارات تسويقية ومهارات تطوير أعمال فعالة، ال ختتلف عن تل  

نتج جتاري أو خدمة جتارية، وتسئئتدي فهماً جيداً للمنتجات واألسئئواق ولصئئورة/وضئئع املنظمة الع حيتاجها أي م
 بني شركاء املوارد احملتملني.

 
ففي حني تتعلق تعبئة املوارد جبمع أموال من  أعطت املباحثات أيضئئئئئئئئاً منظوراً خمتلفاً بشئئئئئئئئأن قضئئئئئئئئايا تعبئة املوارد. -83

الرئيسئئئئئئئئية الع يدعو إليها اإلطار االسئئئئئئئئرتاتيجي وختفيض الفجوات غري املمولة يف برامج  مواضئئئئئئئئيعخارج املوازنة لل
الذي حتققه عمليات االسئئتثمار الع تقوم هبا االسئئتثماري العمل، فان املقياس األكثر داللة للفعالية هو أثر الرفع 

هو  -لدولية أم من القطاع اخلاص سئئئئواء من احلكومات أم من املؤسئئئئسئئئئات املالية ا -املنظمة، إذ أن االسئئئئتثمار 
وبالتايل، فان الرفع االسئئتثماري عامل أكثر أ ية بكثري يف  العامل الرئيسئئي يف ترمجة السئئياسئئات إىل نتائج تنموية.

ويسئئئئئئئئئئتحق اسئئئئئئئئئئتخدامه كمقياس ممكن لتقدير مسئئئئئئئئئئا ة عمل املنظمة يف  حتديد تأثري املنظمة من حجم براجمها.
 أكثر تفصيال.النتائج التنموية تقييماً 

 
 الشراكات 2-2-8
 

توسااعآل حافظة الشااراكات وتنوعآل بقدر كبير، مسااترشاادة باسااتراتيجية مكرسااة قائمة على الشااراكة  – 13النتيجة 
واتجااه متزايد إلى االنخراط مظ جهاات فاعلاة غير تابعاة للادوة، وخاصااااااااااااة الق ااع الخاا  ومنظماات المجتمظ 

غير أنه يمكن  يسااااااية.ولدل الشااااااركا  ان باعات إيجابية عن جودة شااااااراكات المنظمة في المجاالت الرئ المدني.
 تحسين التعاون مظ وكاالت األمم المتحدة األخرل والق اع الخا .

 
وتوفر االسئئئرتاتيجية على نطاق  حيدد اإلطار االسئئئرتاتيجي الشئئئراكات كواحدة من الوظائف األسئئئاسئئئية للمنظمة. -84

حمددة مع وكاالت  املنظمة بشئئئأن الشئئئراكات توجيهات واسئئئعة بشئئئأن الشئئئراكات وتدعمها شئئئراكات اسئئئرتاتيجية
  األمم املتحدة والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين.
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اسئئئئئئئئئتلزم اإلطار االسئئئئئئئئئرتاتيجي توسئئئئئئئئئيع نطاق ا را  املنظمة مع الوزارات احلكومية عدا عن نظرياهتا تقليدياً، أي  -85
جديد على الشئئئئراكة مع  ودعا اإلطار االسئئئئرتاتيجي إىل تأكيد ووزارات الزراعة، كما مع وكاالت التنمية األخرى.

وال تزال اجلهات الفاعلة احلكومية  اجلهات الفاعلة غري التابعة للدول، وخاصئئئئئئئئئئئئئئة القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
 شريكاً رئيسياً، بسبب وضع املنظمة كمنظمة حكومية دولية.

 
سئئئئئئئئاي وتنمية القدرات بسئئئئئئئئبب وضئئئئئئئئع املنظمة كمنظمة حكومية دولية وميثاقها وفحوى عملها )اال را  السئئئئئئئئيا -86

غري أنا  املؤسئئئئئئسئئئئئئية لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية(، كان ا راطها األسئئئئئئاسئئئئئئي مع الكيانات يف الدول.
تنخر  يف شئئئئئئئئئئئئئئراكئئات مع جمموعئئة كبرية من اجلهئئات الفئئاعلئئة: وكئئاالت األمم املتحئئدة وصئئئئئئئئئئئئئئنئئاديقهئئا وبراجمهئئا، 

كما تنخر   ت املالية الدولية والكيانات احلكومية الدولية.واملؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث، واملؤسسا
املنظمة يف شئئئئئئئئئئئئراكات مع احلكومات وجمموعات اجملتمع املدين )مبا يف ذل  املنظمات الشئئئئئئئئئئئئعبية واملنظمات غري 

وحده، قامت "شئئئئئئئئعبة الشئئئئئئئئراكات  2016يف عام  32احلكومية ومنظمات املنتجني والتعاونيات( والقطاع اخلاص.
 248، كان لدى املنظمة 2019ويف يناير/كانون الثاين  شئئئئئئئئئئئراكة. 97يما بني بلدان اجلنوب" بتيسئئئئئئئئئئئري والتعاون ف

 االسرتاتيجية. شراكة مع جهات غري تابعة للدول دعماً للّبامج
 
ففي حني كانت  اخلمسئئئئئة مجيعها باجيابية إىل تنوع شئئئئئراكات املنظمة. أشئئئئئارت تقييمات األهداف االسئئئئئرتاتيجية -87

الزراعة والغابات ومصئئئئايد األمساك النظراء التقليديني منذ أمد طويل، اسئئئئتلزم اإلطار االسئئئئرتاتيجي توسئئئئيع وزارات 
يف املختلفة: وزارات التخطيد واملالية ) باألهداف االسئئئئئرتاتيجي نطاق اال را  مع الوزارات اجلديدة ذات الصئئئئئلة

البيئة )تغري املناخ  ة واآلن أهداف التنمية املستدامة(؛خبطد االستثمار الزراعي واألهداف التنموية لأللفي ما يتعلق
املرأة واألطفال والرفاه االجتماعي )املسئئئئئئاواة  (؛5 اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي ،2 اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي -واملرونة جتاهه 

اهلئئئدف  ،1 اهلئئئدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي -بني اجلنسئئئئئئئئئئئئئئني، متكني املرأة، عمئئئالئئئة الشئئئئئئئئئئئئئئبئئئاب واحلمئئئايئئئة االجتمئئئاعيئئئة 
معاجلة األغذية والتجارة والصئئئناعة )األسئئئواق وسئئئالسئئئل القيمة ونظم  (؛5 اهلدف االسئئئرتاتيجي ،3 جياالسئئئرتاتي
اهلدف  -"الصئئئئئئئئئئئئئحة الواحدة" نج الصئئئئئئئئئئئئئحة )التغذية وسئئئئئئئئئئئئئالمة الغذاء و  (؛4 اهلدف االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي -الغذاء 

ياسئئئئاي املتعلق بالتنمية وكانت جماالت الشئئئئراكة الرئيسئئئئية احلوار السئئئئ (.4 اهلدف االسئئئئرتاتيجي ، 2 االسئئئئرتاتيجي
 الزراعية وخطد العمل الزراعي وتنمية القدرات واآلليات املؤسسية.

 
ومن األمثلة  االسئئرتاتيجية. األهداف مواضئئيعشئئأن بكانت التقييمات اإلجيابية للشئئراكات املواضئئيعية الع طورت  -88

اإلقليمية األفريقية لوضئئئئئع مشئئئئئاريع سئئئئئياسئئئئئات اللجان االقتصئئئئئادية  الع ذكرت )غري حصئئئئئرية( ما يلي: العمل مع
وبناء لقطرية للمسئئاواة بني اجلنسئئني ا الزراعية، باضئئافة بيانات من التقييماتن املسئئاواة بني اجلنسئئني والتنمية بشئئأ

تعاون اسئئئئئئرتاتيجي مع الصئئئئئئندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة العمل  (؛4 اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي خطد عمل )
األمم املتحدة للطفولة )اليونيسئئئيف( اسئئئتناداً إىل تبيان القيمة املضئئئافة ملنظمة األغذية والزراعة يف  الدولية ومنظمة

العمل مع اجلبهة الّبملانية ملكافحة اجلوع لتشئئئئئئجيع  (؛3 اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي ) 3جماالت الّبنامج االسئئئئئئرتاتيجي 
يكا الالتينية، وكذل  صئئئئئئياغة قوانني متعلقة إدراج األمن الغذائي والتغذوي يف جدول أعمال السئئئئئئياسئئئئئئات يف أمر 

                                                           
32  http://www.fao.org/partnerships/background/en/،  2019يناير/كانون الثاين  21اطلع عليها يف 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.fao.org/partnerships/background/en/
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وجتاوز النظراء "التقليديني" لدعم تنمية  (؛1 واملصئئئئئئئئئئادقة عليها )اهلدف االسئئئئئئئئئئرتاتيجي والتغذوي باألمن الغذائي 
سلد تقييم وقد  (.1 اهلدف االسرتاتيجي ( والتمويل )5 اهلدف االسرتاتيجي القدرات، مثالً، مع وزارات البيئة )

الّبامج الضئئئئئوء على التقدم احملرز يف اجلهود املبذولة للتعاطي مع الوزارات عدا الزراعة، يف  2 سئئئئئرتاتيجياهلدف اال
 23؛ النتيجة 3 لهدف االسئئئئئئئئرتاتيجيل 9النتيجة  ؛96، الفقرة 4 )اهلدف االسئئئئئئئئرتاتيجي لقطاعاتاملشئئئئئئئئرتكة بني ا

 (.33و 22، النتيجتان 5 لهدف االسرتاتيجيل
 
يف جماالت جديدة، مع اإلشئئئئئئئئارة اال را  أشئئئئئئئئارت التقييمات إىل تقدير الشئئئئئئئئركاء جلهود املنظمة يف التحول ويف  -89

القطريئة للمسئئئئئئئئئئئئئئئاواة بني تقييمئئات البئالتحئئديئد إىل العمئئالئة الريفيئئة واحلمئئايئة االجتمئئاعيئئة، يف املبئئادرات اإلقليميئئة و 
 .اجلنسني

 
 ملنظمة مع احلكومة واجملتمع املدين على حد سئئئئئئئئئئئئواء اعتّبت أن عالقات ا 2 االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجي الحظ تقييم اهلدف

يف حتديد جودة دعمها للخطو  التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد  اً عامالً هام
 (.2 للهدف االسرتاتيجي 6 االستنتاجاألمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوط  )

 
  مع منظمة العمل الدولية بشئئئئأن العمالة  بالتصئئئئورات اإلجيابية املتبادلة للشئئئئراكة 3 االسئئئئرتاتيجي اهلدفنوه تقييم

يعتّب موظفو منظمة العمل الدولية أن املنظمة شري  قوي و يف امليدان. الرئيسي أم الريفية الالئقة، سواء يف املقر
على املسئئتوى و ت املزارعني والشئئباب والتعاونيات.ميتل  نقا  النفاذ املناسئئبة إىل مجوع جديدة، من مثل منظما

اإلقليمي، هناك لدى العمليات واجلهات الفاعلة اإلقليمية زيادة يف الوعي والتقدير لعمل املنظمة والقيمة املضافة 
بطة الع توفرها، ويرجع الفضئئئئئئئئئل يف ذل  إىل حد كبري إىل املبادرات اإلقليمية والّبامج املشئئئئئئئئئرتكة بني البلدان املرت

 (.38الفقرة  ،3 االسرتاتيجي اهلدف) 3االسرتاتيجي بالّبنامج 
 

 أن الشئئراكتني الراسئئختني مع منظمة الصئئحة العاملية واملنظمة العاملية لصئئحة  4االسئئرتاتيجي  الحظ تقييم اهلدف
بصئئئئئئئئئئئئئئحة احليوان كانا حامستا األ ية يف عمل املنظمة على سئئئئئئئئئئئئئئالمة األغذية وأن هاتني  يف ما يتعلقاحليوان 

ج "الصحة الواحدة" )اهلدف االسرتاتيجي  (.97، الفقرة 4 الشراكتني تتعززان بالتوازي مع احلاجة املتزايدة إىل ن 
 
وكاالت األمم املتحدة ويف غري أنه كانت هناك أيضئئئئئئئئئئاً مالحظات على أن التحسئئئئئئئئئئني ضئئئئئئئئئئروري يف التعاون بني  -90

 التعامل مع املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين كشركاء يف التنفيذ على األرض.
 

 ال فاض التدرجيي يف املعونة الدولية، أصئئئئئئئئئئئئبحت وكاالت األمم ا أنه بعد 3 االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجي الحظ تقييم اهلدف
مع عدة مؤسئئسئئات على احلاجة إىل اإلعالم على هو أوسئئع أكدت املقابالت و املتحدة أكثر ميالً إىل التنافس.

 اهلدفعن االختالفات بني دور املنظمة ودور برنامج األغذية العاملي، ال سئئئئئئئئئئئئئئيما يف جمال احلماية االجتماعية )
 (.55، الفقرة 3 االسرتاتيجي

 
  بني املنظمة وبرنامج التغذية املدرسئئئئئئئئئئئئئئية كمجال للتعاون والتداخل معاً  1االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي  الحظ تقييم اهلدف

األغذية العاملي، والحظ احلاجة إىل ا را  أقوى يف عمليات التنسئئئئئئئئئيق الع يقوم هبا فريق األمم املتحدة القطري 
 (.1 للهدف االسرتاتيجي 34وعمليات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة التنموية )النتيجة 
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 األمن الغذائي جمموعة مع برنامج األغذية العاملي بشئئئئئأن إىل التعاون اجليد 5 االسئئئئئرتاتيجي أشئئئئئار تقييم اهلدف، 

 (.204، الفقرة 5 االسرتاتيجي اهلدفأشار إىل تعاون حمدود يف امليدان ) لكنه
 
، وذل  بفضئئئل تغطيته للتجارة واألسئئئواق 4 اهلدف االسئئئرتاتيجي مع القطاع اخلاص أوضئئئمل يف كانت الشئئئراكات -91

كان هناك بعض األمثلة اجليدة على املشاركة مع القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية من و وسالسل القيمة.
حيث العمل على تطوير سالسل القيمة على املستوى القطري، مثالً، دعم سلسلة القيمة للكسافا يف بربادوس، 

لتجارية الكّبى، والتعاون مع ومشروع سلسلة القيمة للخضار اآلمنة يف فييت نام، الذي ربد املزارعني باحملالت ا
 (.100الفقرة ، 4 االسرتاتيجي اهلدفتعاونيات القهوة والكاكاو يف بوليفيا )

 
حتديات يف الشئئئئئئئئئراكة مع القطاع اخلاص، مثل درجة من احلذر بني  تقييمات األهداف االسئئئئئئئئئرتاتيجية ذكر بعض -92

بتعريف الشئئئئئئئئراكات واالفتقار  يف ما يتعلقاملكاتب امليدانية، والتأثري احملدود على الالعبني الرئيسئئئئئئئئيني، والغموض 
دت هذه وقد أ إىل التمييز بني التعاقدات ملعاملة واحدة وبني مبادرات الشئئئئئئئئئئئئئئركات األكثر تنظيمًا مع املنظمة.

اهلدف  ؛102، الفقرة 4 اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي ؛55، الفقرة 3 التحديات إىل ضئئئئئئياع فرص )اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي
 (.108-106الفقرات  ،2االسرتاتيجي 

 
وجه انتباه فريق التوليف إىل غياب الوضوح يف التقييمات لشأن تعريف الشراكات، والتمييز بني املاهني والشركاء  -93

واختال  قضئئئئئئئئئئايا تعبئة املوارد والتعاقد واملشئئئئئئئئئئرتيات مع القضئئئئئئئئئئايا املتعلقة بسئئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئئة واسئئئئئئئئئئرتاتيجية يف التنفيذ، 
وقد أدرج بعض التقييمات يف مالحظاته عن الشئئئئراكات قضئئئئايا متعلقة بعمليات تعبئة املوارد وتنفيذ  الشئئئئراكات.

عاريف واسئئرتاتيجيات الشئئراكات يف ميكن عزوها إىل ت الّبامج وحىت أخرى متعلقة بعملية الشئئراء، وتل  قضئئايا ال
ويشئئئئئري ذل  إىل احلاجة إىل مزيد من الوضئئئئئوح يف التقييمات املسئئئئئتقبلية لدى تقييم أهداف الشئئئئئراكات  املنظمة.

 ما يلي بعض األمثلة التوضيحية الرئيسية هلذا االفتقار إىل الوضوح ودمج املسائل: يفو وتنفيذها ونتائجها.
 

  إىل توخي العناية الواجبة يف اتفاقات الشئئئئئئئراكات وإىل عمليات الشئئئئئئئراء  4أشئئئئئئئري يف تقييم اهلدف االسئئئئئئئرتاتيجي
املطولة كقيود على اإلجناز الفعال ملبادرات الشئئئئئئئئئراكات، ما دفع املكاتب امليدانية إىل اإلحجام عن السئئئئئئئئئعي إىل 

 (.101رة ، الفق4 الشراكات واحلذر املفر  يف ذل  )اهلدف االسرتاتيجي
 

 يف سئئئياق موارد  املبتكرة 2 تعقيد وحجم وميزات عمل اهلدف االسئئئرتاتيجي 2 االسئئئرتاتيجي الحظ تقييم اهلدف
مالية وفنية وبشئئئئئئئئئرية حمدودة، وكذل  احلاجة إىل حتديد جماالت التآزر واالسئئئئئئئئئتفادة الكاملة من إمكانات تعاون 

 (.6، االستنتاج 2 سرتاتيجيأوسع نطاقا مع التحالفات الراسخة واجلديدة )اهلدف اال
 
يعتمد جناح الشئئئئئئئئئئئئئئراكات على عوامل عدة، من املهم حتديد ما إذا كانت التحديات املذكورة نامجة عن  يف حني -94

ففي احلاالت املذكورة أعاله، ال يدخل اال را  يف  اسرتاتيجية الشراكات نفسها أم من عمليات تنظيمية أخرى.
شئئئئرتيات ضئئئئمن اختصئئئئاص وظيفة الشئئئئراكات تعبئة املوارد وإدارة تصئئئئورات اجلهات املاهة والتحديات املتعلقة بامل

وباإلضئئافة إىل ذل ، مبا أن هناك تعريفاً واضئئحاً ومعايري ملا يشئئكل شئئراكة، فان أي غموض أمر يتعلق  مد ذاته.
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وتسئئئئئئئئئئئئئئلد هذه املالحظات الضئئئئئئئئئئئئئئوء على احلاجة إىل دورات تدريبية لتجديد  بالتفسئئئئئئئئئئئئئئري والتطبيق ال بالتعريف.
 املكاتب امليدانية. املعلومات وبرامج للتوعية يف

 
 النتائج 2-3
 
هي تأثريات تنموية على املستوى العاملي األهداف أن النتائج على مستوى  33يوضمل اإلطار االسرتاتيجي املراجع -95

أما على مسئئئتوى النواتج، فتخضئئئع املنظمة لبعض املسئئئاءلة،  تسئئئاهم فيها املنظمة، لكنها ال متل  سئئئيطرة عليها.
وأما املخرجات )من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات(  بينما تقع مسؤولية اإلجناز على عاتق الشركاء مجيعا.

موسئئئئئة واملباشئئئئئرة الع تقدمها املنظمة وتسئئئئئيطر عليها وتتحمل املسئئئئئؤولية الكاملة عن إجنازها فهي املسئئئئئا ات املل
 .اً تقاس سنوي وغاياتوقد وضعت لكل خمرج مؤشرات  وتعزى هلا بالكامل.

 
أداء املنظمة على مسئئئئئتوى املخرجات تقييم النتائج على مسئئئئئتوى املنظمة" الذي يصئئئئئدر مرة كل سئئئئئنتني "يعرض  -96

، برفع مسئئئئتويات األداء املسئئئئتهدفة 2017-2016أكثر صئئئئرامة يف  أهداف املخرجاتوقد ج عل حتديد  والنواتج.
للفرتة تقييم النتائج على مسئئئئئئئئئئئئئئتوى املنظمة وقد أشئئئئئئئئئئئئئئار  .2015-2014يف  املائةيف  75من  املائةيف  100إىل 

( من مؤشئئئئئئئرات 55من أصئئئئئئئل  45) املائةيف  82إىل أن املنظمة اسئئئئئئئتوفت بالكامل يف تل  الفرتة  2016-2017
وتورد مؤشرات النواتج كالنسبة املئوية للبلدان الع حتسنت درجاهتا وكالنسبة املئوية للبلدان  املخرجات املستهدفة.

لتصورات أصحاب املصلحة الرئيسيني  وتقاس النتائج من خالل مسمل تفصيلي ذات درجات متوسطة إىل عالية.
ة والشئئئئئئئئئركاء يف املوارد والشئئئئئئئئئركاء يف التنفيذ( يف عينة متثيلية من البلدان، تكملها النظري  والوزارات )ممثليات املنظمة

 استعراضات مكتبية.
 
تبني تقييمات النتائج على مسئئئئتوى املنظمة حتسئئئئينات يف نسئئئئبة كبرية من البلدان، بناًء على تصئئئئورات أصئئئئحاب  -97

العينئئات وجوانئئب هئئامئئة أخرى من هئئذه ومل يتمكن هئئذا التوليف من التعمق يف املنهجيئئة وحجم  املصئئئئئئئئئئئئئئلحئئة.
، لكن هذه العناصئئئئر 2017-2013التقييمات، من مثل اسئئئئتمرارية أصئئئئحاب املصئئئئلحة الذين قوبلوا خالل الفرتة 

 ستقيرم بالتفصيل يف تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية القادم.
 
االسئئئئئئئرتاتيجي على مسئئئئئئئتوى النواتج أو  مل تقم تقييمات األهداف االسئئئئئئئرتاتيجية بتقدير فعالية نتائج إطار العمل -98

جودة التدخالت  أيضئئئاً، كانت من الصئئئفر املالحظات على املسئئئتويات األعلى، بسئئئبب تاريخ تنفيذها القصئئئري.
 والنهج، وليس باملقارنة مع البنية السابقة.

 
 (، جزئياً بسئئئئئئئئبب 4) اهلدف االسئئئئئئئئرتاتيجي"من املبكر جداً" تقييم قوة أن  4 االسئئئئئئئئرتاتيجي الحظ تقييم اهلدف

خالل الفرتة قيئد التقييم، مئا يّبز حمئدوديئة  4التغيريات التنظيميئة وتغيريات املوظفني يف الّبنئامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي 
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للهئئدف  7على املسئئئئئئئئئئئئئئتوى القطري يف معظم املنئئاطق )النتيجئئة  4 اهلئئدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي الوضئئئئئئئئئئئئئئوح بشئئئئئئئئئئئئئئئأن
 (.4 االسرتاتيجي

 
 ،أنه بالنظر إىل تطوير بعض هذه املنتجات ال يزال يف مراحله  3الحظ تقييم اهلدف االسرتاتيجي  على هو شبيه

األوىل وتركيز التقييم على التقدم يف التنفيذ، مل يكن باإلمكان بعد جتميع أدلة شئئئئئئئئئئئئئئاملة على اسئئئئئئئئئئئئئئتخدامها أو 
 3 اهلدف االسئئئئئرتاتيجي  تها احملتملة يف أعمالولذا، اقتصئئئئئر التقييم على تقدير مدى مالءمتها ومسئئئئئا تطبيقها.

 (.28، الفقرة 3 ضمن جماهلا املواضيعي )اهلدف االسرتاتيجي
 
ألغراض هذا التوليف، اعت ّب أن من األنسب إيراد املسا ات عّب املهام األساسية للمنظمة على اعتبار أنا نتائج  -99

 العمليات السئئئئئئئياسئئئئئئئاتية ويف املعرفة العاملية، وكذل  دعم ويف هذا السئئئئئئئياق، ح ددت أدناه املسئئئئئئئا ات يف مؤقتة.
 .الفنيةالقدرات املؤسسية و 

 
 تقييم مساهمات األهداف االستراتيجية 2-3-1
 

صاااااياغة ساااااياساااااات تقوو على األدلة وتعزيز القدرة في هناك عالمات على وجود مسااااااهمات إيجابية  -14النتيجة 
 للمنظمة ترجمة الساااياساااة إلى عم  وقابلية البرامج التجريبية الميدانيةغير أن على صاااياغة الساااياساااات وتحليلها. 

 ليسآل تلقائية، وذلك بسبب ال بيعة التجريبية لجز  كبير من عم  المنظمة.للتوسظ 
 

وجدت التقييمات عالمات على حتسئئئن يف قدرة املنظمة على صئئئياغة سئئئياسئئئات تقوم على األدلة وتطبيق املعرفة  -100
( عن 8)النتيجة  4أفاد تقييم اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي وقد األهداف االسئئئئئئرتاتيجية.  مواضئئئئئئيععدد من يف والتحليل 

القدرات تبني أن على املسئئئئئئئئئئئتوى القطري، حيث ال بأس هبا تقدم جيد يف حتقيق األهداف التنظيمية ونتائج فنية 
 كّب.األتأثري الجماالت هي التحسينات التشريعية /املؤسسية واإلصالحات

 
  املنظمة يّبز فرتة زمنية قصرية نسبياً بدأ خالل  3الّبنامج االسرتاتيجي  إىل أن 3أشار تقييم اهلدف االسرتاتيجي

ج متعددة القطاعات، قد بدأت املنظمة بداية جديرة بالثناء يف صئئئئئئئئئئياغة ن  فيف جماالت خارج نطاقها التقليدي. 
منطق الّبنامج سليم وقد ساعد املنظمة و الفقر الريفي. جديدة، ملعاجلة خفض  مواضيعالشروع يف باإلضافة إىل 

هنئاك دليئل على و مثئل العمئل الريفي الالئق واحلمئايئة االجتمئاعيئة. من على إجيئاد حيز هلئا يف جمئاالت جئديئدة، 
االنفتاح على نظراء حكوميني يف  لقضئئئئايا الفقر، و ّبأكبقدر اسئئئئتجابة متعددة التخصئئئئصئئئئات يف صئئئئوغ نجاح ال

قدرة املنظمة على املسا ة يف خفض الفقر الريفي من إثبات ت العمل والتنمية االجتماعية( ويف جدد )مثل وزارا
يف بارزة يف هذه النطاقات. ويبدو أن غواتيماال وليسوتو ومالوي ونيجرييا والسنغال وزامبيا أمثلة را  اال خالل 

 (.11، االستنتاج 58، الفقرة 3للهدف االسرتاتيجي  11هذا الصدد )النتيجة 
 

  ر، نظام املعلومات واإلنذار املبك إضئئئفاء الطابع املؤسئئئسئئئي علىالضئئئوء على  5سئئئلد تقييم اهلدف االسئئئرتاتيجي
نظام "، و"مؤشئئئئئئئئئئر القدرة على الصئئئئئئئئئئمود للقياس والتحليل"، و"التصئئئئئئئئئئنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي"مثل 

للحد على صئئعيد اإلمكان شئئامل ومفيد  مشئئجرعة على دعم سئئياسئئاي. وذكر أمثلة "العمل املبكر/اإلنذار املبكر
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سئئئئئئئئئئئئئئبل دل على أن املنظمة تعتمد نجاً متعدد اجلوانب لما يعالمات من الهناك و من خماطر الكوارث وإدارهتا. 
يعكس حتوالً مؤسئئئئسئئئئياً يف ظل اإلطار االسئئئئرتاتيجي ذل  يف دعمها للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا. و العيش 
يف املقر الرئيسئئئئئئئئي  ،أنه 5بقيادة قطرية. وأظهر اهلدف االسئئئئئئئئرتاتيجي و  هو طرق عمل أكثر تعاونية وتركيزاً احلايل

سئئئئئئاعدة البلدان واألقاليم على احلصئئئئئئول على مبيدعم هذا التحورل الثقايف  ،واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية
 (.111الفقرة  ،5)اهلدف االسرتاتيجي املختلفة من دعم سبل العيش من وحدات املنظمة طيف 

 
  دمج احلق يف الغذاء يف التشريعات والسياسات والّبامج الوطنية باملنظمة دفعت ، 1يف إطار اهلدف االسرتاتيجي

توفر اخلطو  التوجيهية و يف عدد من البلدان واعتمد العديد من األعضئئئاء تعديالت دسئئئتورية أو قانونية حلمايته. 
وكمة املسئئئئئئؤولة حليازة األراضئئئئئئي ومصئئئئئئايد األمساك والغابات يف سئئئئئئياق األمن الغذائي الوط  الطوعية بشئئئئئئأن احل
للسياسات والقوانني واالسرتاتيجيات واملمارسات املتعلقة باحليازة بنسق مرن مبا يكفي فضلى خيارات وممارسات 

الدعم لإلحصئئاءات أن و مالئمة رى أن املنتجات املعيارية األختبني لتطبيقها يف جمموعة واسئئعة من البلدان. كما 
 (.1للهدف االسرتاتيجي  20و 19و 18و 5و 4)النتائج هو اآلخر الوطنية مالئم 

 
  باإلضئئئئئئئافة إىل أن املنظمة قد اسئئئئئئئتخدمت بفعالية منصئئئئئئئات عاملية وإقليمية،  2وجد تقييم اهلدف االسئئئئئئئرتاتيجي

على قضئئئئئئئايا اسئئئئئئئتدامة األغذية والزراعة  آليات تنسئئئئئئئيق وطنية، كنقا  دخول للحوار حول السئئئئئئئياسئئئئئئئات والتأثري
تضمني مبادئ يف فيها تقدم أ حرز  ةعديديف التشريعات الوطنية. ووجد التقييم أمثلة هذه القضايا  دمجلدفع بول

احلوارات والنهج اإلقليمية والسئئئئئئئئياسئئئئئئئئات يف اسئئئئئئئئرتاتيجيات اللجان العاملية و يف ة و ياالسئئئئئئئئتدامة يف منتجات معرف
 (.3، االستنتاج 2للهدف االسرتاتيجي  11و 9الوطنية )النتيجتان 

 
املشئئئئاريع التجريبية. توسئئئئيع نطاق تنفيذ السئئئئياسئئئئات ويف ب يف ما يتعلقأشئئئئري إىل حتديات وقيود  ،الوقت نفسئئئئه يف -101

 .النطاق الواسعأشارت أربعة تقييمات إىل افتقار إىل و 
 
  التحديات كن ل ،تتعلق باألمن الغذائي والتغذيةسئئئئئئا ت املنظمة يف تصئئئئئئميم واعتماد عدة سئئئئئئياسئئئئئئات وأطر قانونية

األمر اجة ماسئئئئئئة إىل دعم تنفيذ السئئئئئئياسئئئئئئات، وهناك بالفعل بعض املمارسئئئئئئات اجليدة، لكن احلو يف التنفيذ. تكمن 
 (.1للهدف االسرتاتيجي  24من املوارد ومهارات خمتلفة )النتيجة  اً مزيديتطلب 

 
  قطاعات لاملشرتكة بني اهج يف تنفيذ املمارسات املستدامة والن  جداً حمدود  إىل تقدم 2أشار تقييم اهلدف االسرتاتيجي

عمل قيرم يسئئئئهم يف اعتماد ممارسئئئئات مسئئئئتدامة وأكثر إنتاجية يف مجيع املناطق جرى بالفعل على نطاق واسئئئئع. وقد 
على توسئئئئئئيع  والقدرة 2نتائج من تدخالت اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي الاسئئئئئئتدامة غري أن وعّب جماالت مواضئئئئئئيعية خمتلفة. 

اعتماداً على جمموعة من العوامل، مبا يف ذل  االستدامة االقتصادية واالجتماعية واملالءمة مع تني متفاوت اكانتها  نطاق
 (.51، الفقرة 2لهدف االسرتاتيجي ل 7)النتيجة املعنية السياق احمللي وأولويات البلدان 

 
  كثرياً ما افتقرت إىل لكنها  ركيزة الدعم،  التق برنامج التعاون ، كانت مشئئئئئئئئئئئئئئاريع 4يف حالة اهلدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي

 (.4لهدف االسرتاتيجي ل 8)النتيجة  النطاق الواسعاالستمرارية و 
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  ،على اجملتمع  ةلقائمال املنظمة اعمأنفرذت جمموعة كبرية من  ،5باهلدف االسئئئئئرتاتيجي  يف ما يتعلقعلى هو مشئئئئئابه
. ويشئئئئئئئئري اسئئئئئئئئتعراض التقييمات عديدة باحلد من الكوارث وإدارهتا من خالل مشئئئئئئئئاريع جتريبية صئئئئئئئئغرية ةاملتعلق احمللي

كثرية يف التأثري على السياسة الوطنية )اهلدف االسرتاتيجي   اً رغم جودهتا، تفشل أحيان ،السابقة إىل أن هذه املشاريع
 (.من املوجز 25، الفقرة 5

 
هلذا التوليف، أشئئئئئئئئئئئئري إىل أن قابلية التوسئئئئئئئئئئئئع ال تدرج دائماً يف أعمال املشئئئئئئئئئئئئورة يف بعض املقابالت الع أجريت  -102

ج وأفكار جديدة قبل توسئئئئئئئيع نطاقها. وهنا، قد كثرياً ما السئئئئئئئياسئئئئئئئاتية. و  تطلب احلكومات من املنظمة اختبار ن 
ى وجه على ما قد يصئئئئئئئبمل أو ال يصئئئئئئئبمل إصئئئئئئئالحات سئئئئئئئياسئئئئئئئاتية أكّب. وعلالتأثري يكون "التجريب" هو مفتاح 

ال ميكن ضئئئئئئئئمان النجاح و التحديد، مل يكن اعتماد التكنولوجيات دائماً قابالً للتوسئئئئئئئئع وكانت له نتائج خمتلطة. 
قد تظل املعرفة املكتسئئئئئئبة من هذا االختبار مع ذل  ، و املتصئئئئئئلة واالعتماد-اإلرشئئئئئئاد-البحث سئئئئئئلسئئئئئئلةدائماً يف 

ج  جرى ضئئئئئئئئوء على كيف إلقاء مل تسئئئئئئئئتطع لتقييمات غري أن االتجرييب للتكنولوجيات املسئئئئئئئئتدامة ذات قيمة. 
 والفاشلة.منها الناجحة  ،املعرفة من التجارب

 
يعتمد تحقيق آثار رئيسااااااااااية من تدخالت المنظمة إلى حد كبير على األخذ بالسااااااااااياسااااااااااات وتعبئة  - 15النتيجة 

المنظمة إسااهامات قوية في ترجمة سااياسااات ومبادرات التي قامآل بها قدمآل عمليات االسااتثمار وقد االسااتثمار. 
 .يةبرامج استثمار إلى قابلة للتوسظ 

 
لتوسئئئئئع، ال ميكن توقع أن يكون لقابلية الرغم أن تقييمات األهداف االسئئئئئرتاتيجية سئئئئئلطت الضئئئئئوء على قضئئئئئايا  -103

 يتكلبل ، عتيادية وقصئئئئر مدهتااملنظمة االلتدخالت املنظمة وحدها تأثري كبري، نظراً إىل حمدودية نطاق مشئئئئاريع 
احلكومات واملؤسئئسئئات املالية الدولية وقيام املشئئورة السئئياسئئاتية النجاح على اعتماد السئئياسئئات والّبامج الرئيسئئية 

رسائل اللتحليالت و بايصال ااملنظمة لقيام . وهبذا املعىن، فان برتمجة هذه املشورة إىل استثمارات خريناآلشركاء الو 
حجم موارد املنظمة يفوق لتنوير صئئئئئانعي السئئئئئياسئئئئئات تأثري هام إبرازها وتسئئئئئويقها و ية احلامسة األ ية السئئئئئياسئئئئئات

الّبنامج الشئئئئامل للتنمية الزراعية يف "عملية املسئئئئتثمرة. فمثاًل، تضئئئئاعف أثر املنظمة على السئئئئياسئئئئات من خالل 
فيها العديد من ينخر  و  االحتاد األفريقيهبا  دفعيمسئئئئئئئئئئئئئئاعدة فنية لعملية ه مبوجبتقدم املنظمة الذي ، "أفريقيا

 وعمليات االستثمار بقيادة قطرية. يةالسياساتالعمليات الشركاء اآلخرين، لدعم 
 

التوليف ذا كشفت املقابالت الع أجريت هلقد  ثر. و إحداث األإن دور عمليات االستثمار يف املنظمة هو مفتاح  -104
البن  الدويل شئئئئئئريكيها منذ أمد طويل،   للمنظمة يف اسئئئئئئتثمارات من أ ية مركز االسئئئئئئتثمار يف دمج العمل الف

العمل الذي يقوم به مركز ويشئئئئئئئئئمل والصئئئئئئئئئندوق الدويل للتنمية الزراعية، وعدد متزايد من بنوك التنمية اإلقليمية. 
ته وحافظيوفرها الع  املتخصئئصئئةة بصئئمته العاملية وموارد اخلّب ، وتشئئكل مجيعهااالسئئتثمار األهداف االسئئرتاتيجية 

جها االسرتاتيجية. خّبة املنظمة ون  لتبيان كبرية من عمليات االستثمار للمؤسسات الدولية، نقا  دخول هامة ال
مليار  6.5دولة وحشئئد  68عملية اسئئتثمار يف  153(، دعم مركز االسئئتثمار 2017ووفقاً لتقريره السئئنوي األول )
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مع صئئئئئندوق اجلديدة يف شئئئئئراكة املنظمة له دور فعرال كما كان   34داً.بل 35مشئئئئئروعاً اسئئئئئتثمارياً يف  55دوالر يف 
 .تصميم أكثر من عشرة مشاريعحىت اآلن  ت دعمعاملناخ األخضر ال

 
توضئئئيحية لالسئئئتثمار املدعوم من مركز االسئئئتثمار يف عدة مناطق، مبا يف  أمثلة 4أورد تقييم اهلدف االسئئئرتاتيجي  -105

دعم مؤسئئسئئي يف أوكرانيا، تكررت ية و قطاعات منصئئعلى وأعمال ذل  سئئنوات من احلوار يف جمال السئئياسئئات، 
البن  األورويب لإلنشئئاء والتعمري نوره الحقاً يف صئئناعات اللحوم واأللبان يف صئئربيا وقطاع احلبوب يف مصئئر. وقد 

القطاع على ها فيبأن املعرفة الزراعية الفنية اخلاصئئئئئئئئئئئئئئة الع بقدمها مركز االسئئئئئئئئئئئئئئتثمار مفيدة يف عملياته الع يركز 
اقتصادية إقليمية، ة بلداً ومجاع 20مركز االستثمار أكثر من ساعد اخلاص. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكّبى، 

قتصئئادية لدول غرب أفريقيا واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واجلماعة اإلمنائية للجنوب مثل اجلماعة االمن 
لزراعة واألمن الغذائي، مبا يف ذل  دعم صئئئياغة خطد االسئئئتثمار ية لطر السئئئياسئئئاتاألتحسئئئني باألفريقي، وذل  

 اإلقليميعية يف أفريقيا، بتنسئئئيق وثيق مع املكتب الزراعي الوطنية واإلقليمية يف إطار الّبنامج الشئئئامل للتنمية الزرا
مشئئئئروع اسئئئئتثمار يف التنمية الزراعية واألمن الغذائي يف  72دعم مركز االسئئئئتثمار أيضئئئئاً تصئئئئميم كذل  ألفريقيا.  
 (.84، الفقرة 4بلداً أفريقياً )اهلدف االسرتاتيجي  40قرابة 

 
 ة العالميةيمنتجات المعرفال 2-3-2
 

يرتبط بوالية المنظمة هو ة العالمية عنصر أساسي في اإلطار االستراتيجي و يمنتجات المعرفالت وير  - 16النتيجة 
أشااارت تقييمات األهداف االسااتراتيجية إلى عدد من المنتجات المعرفية، رغم قد معرفة متخصااصااة. و ؤسااسااة كم

 .لها و البلداناستخداأنها لم تثبآل مدل 
 

جمموعة واسئئعة من املنتجات املعرفية،  هااسئئتعراضئئري خالل الفرتة الع جي، طوررت 3يف إطار اهلدف االسئئرتاتيجي  -106
اإلنرتنت، وكتيبات عن لى العمل الريفي الالئق، وقاعدة بيانات للسئئئئياسئئئئات ععن مبا يف ذل  جمموعات أدوات 
احلماية االجتماعية الشئئئئئئئئئئئئئئاملة للجميع. ومبا أن بعض هذه املنتجات ال يزال يف عن عمل األطفال يف الزراعة و 

مجع أدلة باإلمكان األوىل، ومبا أن تركيز التقييم كان على النتائج على املسئئئئئئتوى القطري، مل يكن التطوير مراحل 
 (.28، الفقرة 3االسرتاتيجي اهلدف شاملة على استخدامها أو تطبيقها )

 
، أشئئئئئئري إىل أن املنظمة دعمت بفعالية توليد املعارف والبيانات واألدلة ونشئئئئئئرها لدعم 2يف اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي  -107

وجد فريق التقييم مسئئئا ات واضئئئحة يف هذه وقد اختاذ القرار يف جماالت اإلنتاج املسئئئتدام وإدارة املوارد الطبيعية. 
ية ملنظمة األغذية والزراعة، مثل قاعدة البيانات اإلحصئئئئئئئئئائية قواعد البيانات اإلحصئئئئئئئئئائية العاملفاجملاالت مجيعها. 

كمصئئئئادر موثوقة ومفيدة للمعلومات معتمدة على نطاق واسئئئئع  والنظام العاملي للمعلومات بشئئئئأن املياه والزراعة، 
عن اإلحصئئئئئئئاءات الزراعية واحلرجية ومصئئئئئئئايد األمساك. وذكر املوظفون يف الوزارات الوطنية املختلفة أدوات تقييم 

األدلة املتعلقة بادارة املياه املائلة ك( ومنشورات  SWIMWATو AQUACROPاستخدام املياه للمحاصيل )مثل 
ومن أبرز األمثلة على ذل  الدور الرائد للمنظمة  يدة يف تنفيذ مشئئئئئاريعهم وموثهم.للملوحة والتبخر على أنا مف

                                                           
34  http://www.fao.org/3/CA0238EN/ca0238en.pdf 

http://www.fao.org/3/CA0238EN/ca0238en.pdf
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الذي يهدف إىل  1-4-2يف وضئئئئئع منهجيات لعدد من مؤشئئئئئرات أهداف التنمية املسئئئئئتدامة، ال سئئئئئيما املؤشئئئئئر 
 بادرة العامليةامل عدر ه، ت  يقياس "نسئئئئئئئبة املسئئئئئئئاحة الزراعية املخصئئئئئئئصئئئئئئئة للزراعة املنتجة واملسئئئئئئئتدامة". وعلى هو شئئئئئئئب

Open Foris وهي مبادرة تقودها منظمة األغذية والزراعة لدعم اجلهود الوطنية يف مجع ونشئئئئئئر معلومات موثوقة ،
الدراسئئئئئة العاملية "لصئئئئئانعي القرار وأصئئئئئحاب املصئئئئئلحة املعنيني. وتشئئئئئجع األ ية عن حالة املوارد احلرجية، حيوية 
الوثائق واسئئئئئئئئئئئئئئتخدام املعرفة لدعم التكيرف واالبتكار واختاذ القرارات يف تبادل  "لنهج وتكنولوجيات حفظ املوارد

 (.80 ،79 ،73 ،69، الفقرات 2للهدف االسرتاتيجي  12اإلدارة املستدامة لألراضي )النتيجة 
 

فرر املنظمة الع تو بأن منتجات احلكومات والوكاالت احلكومية الدولية تثق أن  4وجد تقييم اهلدف االسئئئئرتاتيجي  -108
صئئئئئحيحة وموثوقة، وهي ت سئئئئئتخدم بصئئئئئورة خاصئئئئئة للنظر يف القرارات املتعلقة  قاسئئئئئو األوحتليالت عن معلومات 

ملنظمة البيانات الرمسية الع الع أصئئئئئئئئدرهتا اوكانت اإلحصئئئئئئئئاءات الزراعية  بالسئئئئئئئئياسئئئئئئئئات والتدخل يف األسئئئئئئئئواق.
ها منظمة التجارة العاملية لتقييم السئئياسئئات الوطنية وتدابري الدعم اإلمجالية للزراعة. وقد طوررت املنظمة تسئئتخدما

قدرات جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة مع خّبة فريدة يف جمال احلدر من الفاقد واملهدر من األغذية، وبنت 
األساسية الزراعية وجتهيز األغذية وتسويق السلع  سل القيمةمثل إدارة ما بعد احلصاد وتطوير سالمن يف مواضيع 
مسئئئئئئئئئئئئئئتوى الوعي بني أيضئئئئئئئئئئئئئئاً . ويف حني كان الرتكيز أكّب على الفاقد من األغذية، رفعت املنظمة ءواإلحصئئئئئئئئئئئئئئا

 (. 84و 82، الفقرتان 4)اهلدف االسرتاتيجي  املستهلكني وعملت مع األسواق واملتاجر الكّبى للحدر من اهلدر
 

على أنا تشئئئئئئئكل نقا  عدم كفاية تنظيم وترمجة ونشئئئئئئئر املمارسئئئئئئئات اجليدة  1حدد تقييم اهلدف االسئئئئئئئرتاتيجي  -109
مل تكن معروفة جيداً يف املكاتب القطرية وكان من  1، ووجد أن اجلوانب املبتكرة للهدف االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجي اختناق

 1يف اهلدف االسئئرتاتيجي  كثر ابتكاراً املمكن نشئئرها على نطاق أوسئئع ضئئمن املنظمة. "كان اعتماد اجلوانب األ
أقام وقد يف النهج املتبعة يف خمتلف البلدان واملناطق.  التباينمالحظة قدٍر عاٍل من متفاوتاً يف أهاء املنظمة، مع 

بلداً بتعيني مسئئئئئئئئئئئئئئؤويل  33مرفق "تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالسئئئئئئئئئئئئئئتدامة والتحورل" عالقة قوية مع 
، فيما عدا هذه البلدان، مل ينشئئئئ الفريق روابد قوية كافية مع املكاتب اإلقليمية والقطرية لكنفيها؛ و  سئئئياسئئئات

 املنظمة"عّب لتوفري قيادة مفاهيمية ورعاية اتسئئاق أكّب يف املسئئاعدة السئئياسئئاتية يف جمال األمن الغذائي والتغذوي 
 .(2واالستنتاج  1للهدف االسرتاتيجي  31)النتيجة 

 
 القدرات الفنية 2-3-3
 

رة، مدعومة يفي المنظمة وفي المؤساااااساااااات النظ الفنيةفي تعزيز القدرات  اتاساااااتثمار القياو بل جر  - 17النتيجة 
 بمنتجات معيارية.

 
 .نظريةأشارت ثالثة تقييمات بالتحديد إىل تعزيز القدرات الفنية يف املنظمة ويف املؤسسات ال -110
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اسئئتثمرت يف بناء قدرات فنية قوية يف فرق متخصئئصئئة يف كانت قد إىل أن املنظمة   3أشئئار تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي  -111
يف تطوير منتجات وبرامج تعليمية خمصئئئئئصئئئئئة للمكاتب كما لفجوات يف املهارات،  لاملقر الرئيسئئئئئي، اسئئئئئتناداً إىل حتليل 

مل تكن . وعلى املسئئئئئئئتوى القطري، 3الّبنامج االسئئئئئئئرتاتيجي  مواضئئئئئئئيعمن  ةامليدانية والنظراء الوطنيني يف كل موضئئئئئئئوع
لّبنامج ذا . وسئئئئئئئئئئئئئيعتمئد األثر املسئئئئئئئئئئئئئتئدام هلئ3الّبنامج االسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي وإدارة تدخالت كافيئة لتعزيز أحيئاناً  القئدرات 

 (.74، الفقرة 3، االستنتاج 3)اهلدف االسرتاتيجي كهذه االسرتاتيجي، يف جزء كبري منه، على بناء قدرات  
 

، أجرت املنظمة حتسئئينات كبرية يف قدرات وآليات سئئد االحتياجات املفاجئة من 5يف إطار اهلدف االسئئرتاتيجي  -112
هناك و سلسلة دعم جيدة التنسيق تعمل جيداً.  تعضد" الع 3خالل تطبيق إجراءات التشغيل املوحدة "املستوى 
من خماطر الكوارث وإدارهتا.  شئئامل ومفيد يف احلدر  سئئياسئئايأمثلة مشئئجرعة على إمكانية قيام املنظمة بتوفري دعم 

 (.5للهدف االسرتاتيجي  17و 16)النتيجتان 
 

الدعم الف  وبناء القدرات واملنتجات املعيارية وضئئئئئئئئئئع السئئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئئات سئئئئئئئئئئاند ، 4يف حالة اهلدف االسئئئئئئئئئئرتاتيجي  -113
سئئات األعمال التجارية الزراعية، والبيانات الزراعة التعاقدية، وتصئئميم سئئيا :مثلمن واالسئئرتاتيجيات يف مواضئئيع 

ربد املنتجني واجملهرزين على نطاق صئئئغري بّبامج و واإلحصئئئاءات، واالحتياطات االسئئئرتاتيجية واملشئئئرتيات العامة، 
ت نام، وفررت املنظمة ييف فيو ودعم قوانني التغذية.  ،التغذية املدرسئئية من خالل العقود البلدية، وحتسئئني التوسئئيم

والعمليات، مشئئئئئئئئئئورًة يف جمال الزراعة التعاقدية، مبا يف ذل  حتليل اجلدوى، واختيار املسئئئئئئئئئئتفيدين، واالسئئئئئئئئئئتعداد، 
ت نام يتقييم، والقضئئئئئايا القانونية. وقد اسئئئئئتخدمت هذه املشئئئئئورة يف منهاج ملؤسئئئئئسئئئئئات تدريب يف فيالرصئئئئئد و الو 

 (.83، الفقرة 4)اهلدف االسرتاتيجي 
 
 ق اعاتلمشتركة بين اقضايا في مساهمات  2-3-4
 

إىل أي مئئدى أدرجئئت الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيئئة أهئئداف املسئئئئئئئئئئئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئئئئئئئئئئني والتغئئذيئئة واحلوكمئئة واإلحصئئئئئئئئئئئئئئئاءات 
 اسرتاتيجيتها؟/تركيزها يف
 

الجنسااااين ق اعات )المساااااواة بين لالمشااااتركة بين اتناولآل البرامج االسااااتراتيجية القضااااايا الشاااااملة  - 18النتيجة 
والتئذية واإلحصااا ات والحوكمة وتئير المناخ( بدرجات متفاوتة. فهناك سااياسااات محددة للمساااواة بين الجنساين 

لم يكن ت بيق و (، ولكن ليس للحوكماااة أو اإلحصااااااااااااااا ات. 2017( وتئير المنااااخ )2012( والتئاااذياااة )2012)
 من قضية إلى أخرل.تباين السياسات وتنفيذها منهجيا  و 

 
السئرتاتيجية. وهكذا، اتضئمنها الّبامج تقطاعات الع ينبغي أن لاملشئرتكة بني ااإلطار االسئرتاتيجي القضئايا  حدد -114

ليس لدى سالسل نتائج األهداف االسرتاتيجية بالضرورة مؤشرات منفصلة هلذه القضايا. ففي حالة املساواة بني 
. مع ذل ، يف 2019-2018لعدد من مؤشئئرات نواتج األهداف االسئئرتاتيجية للفرتة حمدِّدات اجلنسئئني، وضئئعت 

املشئئئئئئئئئئئئئئرتكة بني بأثر اجملاالت  يف ما يتعلقتقدم الفكرة عن بعض املؤشئئئئئئئئئئئئئئرات اإلضئئئئئئئئئئئئئئافية يعطي ، 6إطار اهلدف 
 قطاعات إىل جانب بعض اجلوانب النوعية.لا
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لتعميم هذه القضئئئايا يف الّبامج االسئئئرتاتيجية. وقد صئئئاغت املنظمة الالزمة حددت اخلطد املتوسئئئطة األجل النهج  -115
(، 2017( وتغري املناخ )2012( والتغذية )2012سئئئئياسئئئئات واسئئئئرتاتيجيات حمددة للمسئئئئاواة بني اجلنسئئئئني )يف عام 

 وثائق ال توجد للحوكمة أو اإلحصئئئاءاتو قطاعات يف عملها. لاملشئئئرتكة بني اهذه القضئئئايا لتضئئئمني نجها تصئئئوغ 
مل تفحص هذه اجملاالت بالتفصئئئئئئئئئئئئيل خالل تقييمات األهداف االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجية )رغم أن تقييم اهلدف ا ، ولذمرادفة

يرد أدناه تلخيص للنتائج الع توصئئئئئئلت إليها و يف هذا التوليف(.  ت، ولذا أدرجأشئئئئئئار إىل احلوكمة 1االسئئئئئئرتاتيجي 
وقد اكتملت  باملسئئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئئني والتغذية وتغري املناخ واحلوكمة. يف ما يتعلقتقييمات األهداف االسئئئئئئرتاتيجية 

 تلخيص للنتائج الرئيسية هلذه التقييمات.هنا سا ة املنظمة يف املساواة بني اجلنسني والتغذية ويرد ملمؤخراً تقييمات 
 
 املساواة بني اجلنسني (1)
 

باالقرتان مع  ،عن أداء املنظمة يف جمال املسئئئاواة بني اجلنسئئئني تقارير سئئئنويةالرئاسئئئية للمنظمة  األجهزةإىل ترفع  -116
ملسئئئئئئئئئئائل مراعية خمصئئئئئئئئئئوصئئئئئئئئئئة دات دِّ من الّبامج االسئئئئئئئئئئرتاتيجية ومن خالل حم رفع عنها تقارير كل  يالنتائج الع 

. كما تعد تقارير عن اإلجنازات املتعلقة ككل  املنظمةعلى مستوى للمساواة بني اجلنسني مدجمة يف إطار رصد 
اجلنسني من خالل مؤشرين رئيسيني لألداء كجزء من استعراضات منتصف املدة وتقارير مبسائل للمساواة بني 

 تنفيذ الّبامج.
 

  قد نظر على النحو الواجب يف املسئئئاواة بني  3إىل أن الّبنامج االسئئئرتاتيجي  3أشئئئار تقييم اهلدف االسئئئرتاتيجي
عة واسئئئئئئئئئعة من املسئئئئئئئئئا ات على كل من املسئئئئئئئئئتويني العاملي العمل وقدم جممو وخطد نتائج الاجلنسئئئئئئئئئني يف أطر 
بتعزيز تكافؤ فرص احلصئئول على العمل الالئق والدخل واملوارد اإلنتاجية. والحظ  يف ما يتعلقوالقطري، خاصئئة 

على املساواة بني  3ثار التدخالت املتعلقة بالّبنامج االسرتاتيجي أفضل آلفهم للتوصل إىل أنه ميكن عمل املزيد 
دعمت املنظمة، من خالل تدخالت وقد (. 3للهدف االسئئئئئئئئئرتاتيجي  12اجلنسئئئئئئئئئني على هو أفضئئئئئئئئئل )النتيجة 

بلداً، وقدمت  72، تعزيز املسئئاواة بني اجلنسئئني على مسئئتوى اجملتمعات احمللية يف 3تتعلق بالّبنامج االسئئرتاتيجي 
بلداً، ودعمت مجع وحتليل البيانات املصئئئئئنرفة  42نسئئئئئني يف ملسئئئئئاواة بني اجلبامشئئئئئورة حول السئئئئئياسئئئئئات املتعلقة 

(. وأشئئئئئار التقييم أيضئئئئئا إىل أن لدى املنظمة 65الفقرة  3بلداً )اهلدف االسئئئئئرتاتيجي  27حسئئئئئب نوع اجلنس يف 
وقاعدة معرفة واسئئئعة، ما  3ملسئئئاواة بني اجلنسئئئني يف الّبنامج االسئئئرتاتيجي التناول التصئئئميم  يجيدبنية و  اً برناجم
ملسئئئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئئئني، وال سئئئئئئئيما يف إىل ادى إىل وفائها باملعايري الدنيا ذات الصئئئئئئئلة وتقدا مسئئئئئئئا ات كبرية أ

، 3االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي  اهلئدفجمئاالت تكئافؤ الفرص بني الرجئال والنسئئئئئئئئئئئئئئاء يف الئدخئل والعمئل واملوارد اإلنتئاجيئة )
 (.6االستنتاج 

 
  باملسئئاواة بني اجلنسئئني يركز على أنشئئطة سئئلسئئلة القيمة والتجارة  اً مرتبط عمالً  4ذكر تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي

حتقيق النتائج األفضل ضمن ميكن فيها من األغذية كمجاالت  العابرة للحدود واألنشطة املتصلة بالفاقد واملهدر
سئئئئئئئئئني املسئئئئئئئئئاواة بني اجلنمسئئئئئئئئئائل  تاملوارد املتاحة. وقد ب ذلت جهود قيمة لتطبيق الدروس املسئئئئئئئئئتقاة من حتليال

 (.86و 71و 70الفقرات  ،4سل القيمة، لكن األمثلة كانت حمدودة )اهلدف االسرتاتيجي وسال
 

  وشئئعبة السئئياسئئات  1إىل جهود تعاونية كبرية بني فريق الّبنامج االسئئرتاتيجي  1أشئئار تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي
دعم كأمثلة هامة املسئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئني. وذكر  بشئئئئئأن  سئئئئئياسئئئئئة املنظمة لتنفيذاالجتماعية واملؤسئئئئئسئئئئئات الريفية 
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نوع االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتنفيذها وإتاحة البيانات املصنفة حسب 
اجلنس من خالل وضئئع مؤشئئر مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي ومؤشئئر احلد األدىن للتنوع التغذوي لدى 

 .(1للهدف االسرتاتيجي  26يجة النساء )النت
 

  ممتازاً  ، اسئئتخدمت النهج التشئئاركية واملراعية للمسئئاواة بني اجلنسئئني "اسئئتخداماً 5يف حالة اهلدف االسئئرتاتيجي "
 .(من املوجز 47الفقرة ، 5أثناء االستجابة إلعصار هايان )اهلدف االسرتاتيجي 

 
  اسئئئتدامة األغذية إىل أن تعميم املسئئئاواة بني اجلنسئئئني جزء ال يتجزأ من رؤية  2أشئئئار تقييم اهلدف االسئئئرتاتيجي

ادماج املسئئئئاواة بني باملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسئئئئيا الوسئئئئطى حاالت قيام تزايد إىل الزراعة، وأشئئئئار بالتحديد و 
 صئئئئندوق األخضئئئئر للمناخالع وفقاً ملتطلبات أدوات متويل األنشئئئئطة املتعلقة باملناخ مثل ير ااجلنسئئئئني يف دورة املشئئئئ

 (.84الفقرة  2مرفق البيئة العاملية )اهلدف االسرتاتيجي و 
 

( مسئئتويات 63)الفقرة  3وجد تقييم اهلدف االسئئرتاتيجي فقد أشئئارت التقييمات أيضئئاً إىل عدد من التحديات.  -117
(. املائةيف  33) 3يف عينة عشئئئئئئئوائية من املشئئئئئئئاريع املتعلقة بالّبنامج االسئئئئئئئرتاتيجي  التحليل اجلنسئئئئئئئاينمتدنية من 
من أشئئئئكال  ما شئئئئكالً تضئئئئمنت ع ير امن وثائق املشئئئئ املائةيف  39أن  5و 1اهلدفني االسئئئئرتاتيجيني  اتقييموالحظ 

بشئئئئأن ( الضئئئئوء على اسئئئئتمرار عدم اليقني 114)الفقرة  4التحليل اجلنسئئئئاين. وسئئئئلد تقييم اهلدف االسئئئئرتاتيجي 
، كما أن العديد وحدود قدراته 4اهلدف االسئئئرتاتيجي وعلى موازنة كيفية تعميم منظور املسئئئاواة بني اجلنسئئئني يف 

أفاد بعض األقاليم أن العمل و مؤشئئئرات املسئئئاواة بني اجلنسئئئني، رغم أنا أصئئئبحت إلزامية. افتقر إىل من املشئئئاريع 
أن بعض تفيد . فمثاًل، وردت معلومات راجعة 4يف الّبنامج االسئئرتاتيجي كان صئئعباً  اجلنسئئني  على املسئئاواة بني

بسئئئالسئئئل القيمة املراعية للمسئئئاواة بني اجلنسئئئني. وعلى وجه اخلصئئئوص، مما هتم بسئئئالسئئئل القيمة أكثر االبلدان 
حني تكون املعايري الثقافية  بعض موظفي املنظمة صئئئئئعوبة مناقشئئئئئة القضئئئئئايا املتصئئئئئلة باملسئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئنيذكر 

إىل وجود ثغرات كبرية  2حمافظة جداً إزاء املسئئئاواة بني اجلنسئئئني ومتكني املرأة. وأشئئئار تقييم اهلدف االسئئئرتاتيجي 
من حيث الفهم الداخلي والقدرات الداخلية، وإىل اسئئتمرار ا فاض القدرة على التنفيذ من حيث املوارد البشئئرية 

القدرة على ترمجة سئئئئياسئئئئة املنظمة بشئئئئأن املسئئئئاواة بني اجلنسئئئئني إىل عمل. ونادراً ما أدى كما من حيث   ،واملالية
 املساواة بني اجلنسني إىل دروس مستفادة.برصد وتقييم املشاريع املتعلقة 

 
كان سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني  القصد من ( أن 2019-2018وجد تقييم املساواة بني اجلنسملنين ) -118

وتعميم منظور املسئئاواة  ةدمج املسئئاواة بني اجلنسئئني يف تصئئميم تدخالت الّبامج االسئئرتاتيجيبشئئأن توفري التوجيه 
تدريبية لدعم زيادة إدراج املسئاواة بني اجلنسئني يف جلسئات وضئعت مواد توجيه و و بني اجلنسئني يف أهاء املنظمة. 

املشئئئئاريع وزيادة التقييمات القطرية للمسئئئئاواة بني اجلنسئئئئني وإدخال مؤشئئئئرات املسئئئئاواة بني اجلنسئئئئني يف تصئئئئميم 
 إىل إعاقة حتقيق مسا ات أكّب.أدى التطبيق غري الكايف غري أن املشاريع. 
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 تغري املناخ (2)
 

( مالحظات حمددة حول إدماج 5، وإىل حد ما اهلدف االسئئئئئئئرتاتيجي 2م تقييمان فقد )اهلدف االسئئئئئئئرتاتيجي قدر  -119
تزايئئد إدراج تغري املنئئاخ يف عمئئل املنظمئئة الّباجمي ويف اهلئئدفني يف ومئئا زال تغري املنئئاخ يف الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيئئة. 

نطاق. وتشئئئئئجع فرص التمويل إدراج تغري التوسئئئئئيع قابلة لممارسئئئئئات جيدة عدة  تور . وقد ط  5و 2االسئئئئئرتاتيجي 
 املناخ يف الّبامج.

 
 دمج عملها حول تغري املناخ إىل حد كبري يف عملها الّباجمي، يف توضئئئئئئئئئئئئئيمل بنظمة األغذية والزراعة، تسئئئئئئئئئئئئئاهم م

الصئئئئئئئئلة بني الزراعة املسئئئئئئئئتدامة والتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه على املسئئئئئئئئتويات العاملية واإلقليمية 
وآليات تنفيذه ومنتجاته  2االسئئئرتاتيجي يف تصئئئميم مبادرات اهلدف  اً والوطنية. ووجد أن تغري املناخ مدمج جيد

، مرفق البيئة العاملية مثالً املعيارية. وعالوة على ذل ، بسئئئبب آليات التمويل الناشئئئئة املرتبطة حتديداً بتغري املناخ )
وقد امليدان. لعديد من تدخالت املنظمة يف يف ارئيسئئئياً بعداً وصئئئندوق املناخ األخضئئئر(، أصئئئبمل هذا البعد اآلن 

الغابات والثروة يغطي لقطاعات مشئئئئئئئئئئئئئئرتًكا بني انجاً يف حافظتها الواسئئئئئئئئئئئئئئعة املتعلقة بتغري املناخ اتبعت املنظمة 
يف بنغالديش وبوليفيا وكينيا وقريغيزسئئئئئتان ومجهورية الو الدميقراطية الشئئئئئعبية واملغرب يتبني احليوانية والزراعة، كما 

من املفاوضئئئئئئات العاملية إىل السئئئئئئياسئئئئئئات  ،عمل على مسئئئئئئتويات خمتلفةنام ورواندا. وجنحت املنظمة يف ال تيوفي
الوطنية واألنشئئطة امليدانية. ويف سئئياق اتفاق باريس، سئئاعدت املنظمة على ضئئمان النظر يف القضئئايا الزراعية يف 

رغم و  .سا اتهذه املاملسا ات احملددة وطنياً )املقصودة(، مبا يف ذل  من خالل مساعدة البلدان على صياغة 
ال أن إ، تنيألغذية والزراعة املستداماأن املنظمة استخدمت النهج املتكاملة يف أنشطة تغري املناخ قبل وضع نج 

 (.95و 94، الفقرتان 2للهدف االسرتاتيجي  15)النتيجة  االجتاهتعزيز هذا واصل  2اهلدف االسرتاتيجي 
 

  عدد من املمارسئئئئات اجليدة إمكانية توسئئئئيع نطاق القدرة على أنه تتوفر لإىل  5أشئئئئار تقييم اهلدف االسئئئئرتاتيجي
مجيعها يف راسئئئئئئئخة الصئئئئئئئمود، مبا يف ذل  أعمال التكيف مع تغري املناخ. وأشئئئئئئئار إىل أن هذه اخلدمات والنئ ه ج 

لقدرة على الصئئئئئئئئئئئمود. وعالوة على ذل ، ركرزت هذه كما للتنمية  لمناسئئئئئئئئئئئبة أنا و املثبت أثرها يف جتربة املنظمة و 
مجيعها تتطلب اسئئئئئئتثماراً يف األجل ها النهج على القدرات احمللية واالسئئئئئئتدامة االقتصئئئئئئادية وروابد السئئئئئئوق. لكن

وضئئئئع قائمة من اخلدمات الرئيسئئئئية يف و . امؤقتتوسئئئئيع أو تضئئئئييق نطاقها  ه بسئئئئهولةالطويل وميكن يف الوقت ذات
من خالل هذا الصئئئئئدد وأكثر تنورعاً يف  جمال القدرة على الصئئئئئمود قد يسئئئئئاعد املنظمة على وضئئئئئع برنامج أقوى

مع االستمرار يف تكييف اخلدمات مع السياق احمللي  ،تصميم الّبامج ونشرهايل اجلهد الالزم للتقتوحيد الن هج و 
 (.من املوجز 8الفقرة  ،5)اهلدف االسرتاتيجي  .حسب الضرورة

 
 هدجمجيري فريق التوليف بأن تغري املناخ  قرر املناخ، ي  رغم أن التقييمات األخرى مل تسلد الضوء على جوانب تغري  -120

نمذجة لبناء القدرات الوطنية لتوليد واسئئتخدام البيانات  - 1يف أهداف اسئئرتاتيجية أخرى: اهلدف االسئئرتاتيجي 
اهلدف االسئئئئرتاتيجي ؛ أن جناح التكيرف يع  ضئئئئمان األمن الغذائي والتغذية الصئئئئحيحةاملناداة بتوقعات اإلنتاج و 

اهلجرة والصئئئئئئئئئئئراع على املوارد وصئئئئئئئئئئئياغة للرتكيز على  اتهاآلثار االجتماعية واالقتصئئئئئئئئئئئادية لتغري املناخ وارتباط – 3
آثار تغري املناخ على النظم الزراعية  - 4املناخ؛ اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي باعتبارات سئئئئئئياسئئئئئئات تنمية ريفية مسئئئئئئتنرية 

د سئئئئئئئئئئئئئئالسئئئئئئئئئئئئئئل القيمة الذكية مناخياً، مبا يف ذل  خفض والغذائية، مثل زيادة حدوث اآلفات واألمراض، واعتما
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اسئئئئئتهالك الطاقة واملوارد الطبيعية. كما يشئئئئئري فريق التوليف إىل اسئئئئئرتاتيجية وخطة عمل املنظمة لتغري املناخ، الع 
من  والتخفيفمع تغري املناخ أعمال املنظمة لدعم التكيف عّب كافة إجراًء  32الع حتدد و ، 2017صئئئئئئئئيغت عام 

 .آثارهحدرة 
 
 التغذية (3)
 

خلص تقييم قد تغطية حمدودة للقضئئئئئئئئئئئئئئايا املتعلقة بالتغذية. و يف تقييمات األهداف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية انت هناك ك -121
( إىل أن ا را  املنظمة يف الزراعة املراعية للتغذية يف البداية مث يف النظم الغذائية للتغذية 2019 - 2018التغذية )
يؤهلها ما الوالية والقدرة والقوة الفنية واملكانة مع الشئئئئئئئركاء من ملنظمة ولدى ا. انوعيتطوراً وتطور  اً كبري   منواً قد منا 

 للقيام بدور قيادي يف هذا اجملال.
 

ياسئئئئئئئئئئئئئئاي -122 والدعوة العاملية. وكان هناك تقدم أقل يف تعزيز القدرات على  ترتكز النتائج حىت اآلن يف العمل السئئئئئئئئئئئئئئ
أن االسئئئئرتاتيجية والرؤية املتعلقة إىل أشئئئئار التقييم قد القطري وعلى إنتاج البيانات واألدلة. و املسئئئئتويني اإلقليمي و 

بالتغذية تفتقر إىل إطار للمساءلة وأداة لتعبئة املوارد على مستوى املنظمة مكررسة لئئئئئئئئئئئئ "جمال العمل اجلديد" هذا. 
 تقارير عنها.الأدى االفتقار إىل إطار مساءلة واضمل إىل إعاقة تعميم التغذية وإعداد وقد 

 
 احلوكمة (4)
 

وكان مل تكن معاجلة احلوكمة ضئئئمن كل هدف اسئئئرتاتيجي واضئئئحة يف منهجيات تقييم األهداف االسئئئرتاتيجية.  -123
امللزمة ، الع ختدم معظم اآلليات املؤسسية 4و 2و 1األهداف االسرتاتيجية يتعلق بمعظم اإلشارات إىل احلوكمة 

لعبت مصداقية املنظمة كوسيد نزيه وشري  موثوق دوراً رئيسياً يف وقد املنصوص عليها يف ميثاق املنظمة.  اً قانون
 توليد نتائج احلوكمة.

 
نظمة يف آليات احلوكمة إىل جودة واتساق مسا ة املعموماً باحرتام أنه ي نظر  2الحظ تقييم اهلدف االسرتاتيجي  -124

سئئئئئئئئئاهم يف قدرهتا على تعزيز مبادئ اإلنتاج املسئئئئئئئئئتدام ما  ،2العاملية واإلقليمية يف جماالت اهلدف االسئئئئئئئئئرتاتيجي 
ربد اخلطاب العام آلليات احلوكمة العاملية لإضئئئئئئافية ات ضئئئئئئمن اللجان العاملية واإلقليمية. وهناك حاجة إىل خطو 

دعم آليات احلوكمة الوطنية ه بالع جتابالتحديات  يف ما يتعلقهذه بأفعال ملموسئئئئئئئئئئئئئئة على املسئئئئئئئئئئئئئئتوى احمللي. و 
هناك حاجة إىل حتليل أكثر منهجية للبيئة التمكينية املطلوبة إلحداث تغري سئئئئلوكي ومؤسئئئئسئئئئي  ،والوطنية الفرعية
 هج املقرتحة.للتكنولوجيات والن   واملزايا النسبية

 
موثوق وحمايد يف العمليات االسرتاتيجية املتعلقة بصياغة السياسات والّبامج ات حكومللساهم املنظمة كشري  ت -125

دعمت املنظمة على املسئئئئئئئئئتويني العاملي واإلقليمي آليات توفر قواعد قد . و متنوعة تنسئئئئئئئئئيق منتديات ومنصئئئئئئئئئاتب
نع القرار التشئئئاركي واخلطاب السئئئياسئئئاي. وتشئئئمل هذه اآلليات اللجان الفنية للمنظمة، ومعايري دولية وترعى صئئئ

دعم املنظمئة لئح ا وكذل  املؤمترات اإلقليميئة واجملتمعئات االقتصئئئئئئئئئئئئئئادية اإلقليميئة. ووجد فريق التقييم حاالت جنئ
، مبا يف ذل  خطة االسئئئتثمار القطري يف بنغالديش، وخطة زارهاللحوكمة على مسئئئتويات خمتلفة يف البلدان الع 
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إعادة اهليكلة الزراعية وخطة إنفاذ قوانني الغابات وخطة احلوكمة والتجارة يف فييت نام، والّبامج الوطنية لإلدارة 
اتيجي غرب. )اهلدف االسئئئئرت دول رابطة الدول املسئئئئتقلة، ودعم حوكمة املياه يف املمن املتكاملة لآلفات يف ثالث 

 (.99و 97و 96، الفقرات 2للهدف االسرتاتيجي  16والنتيجة  5، االستنتاج 2
 

القيام بدور رئيسي كميسر لّبامج أصحاب املصلحة  تأن املنظمة واصل 1ي تبني يف جماالت اهلدف االسرتاتيج -126
جلنة  ،وضئئع السئئياسئئات )مثالً ، جلنة األمن الغذائي العاملي(، وكجهة منظمة الجتماعات )مثالً  الشئئاملةاملتعددين 

صئئئلة باألمن تالزراعة وجلنة مصئئئايد األمساك وجلنة الغابات( وكئئئئئئئئئئئئئئئئئئ "وسئئئيد نزيه" بني عدد من القطاعات الفنية امل
لعدد ال حيصئئئئئئئئئئئئئى من الشئئئئئئئئئئئئئبكات العاملية واإلقليمية وهيئات السئئئئئئئئئئئئئلع تقوم بدور األمانة الغذائي والتغذية. وهي 

التنسئئئئئئئئئئيق منتديات على املسئئئئئئئئئئتوى الوط ، دعمت املنظمة بفعالية و طبيعية. إدارة املوارد الوهيئات سئئئئئئئئئئاسئئئئئئئئئئية األ
، مثاًل، يف اجلمهورية ةدراسئئئئئئات حالالبلدان الع كانت موضئئئئئئع لألمن الغذائي و/أو الزراعة يف مجيع  ةاملخصئئئئئئصئئئئئئ
فيهما املنظمة شئئئئئئئئئجعت والسئئئئئئئئئلفادور وموزمبيق ونيجرييا. ومجهورية الدومينيكان والسئئئئئئئئئلفادور مثاالن  الدومنيكية

إنشاء جمموعات مشرتكة بني القطاعات ملناقشة اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية وعملية تشاور حول األمن 
 (.80و 79، الفقرتان 1للهدف االسرتاتيجي  20الغذائي وفواتري التغذية )النتيجة 

 
يف ت وز و املؤشئئئئئئئئئرات أو جت تتحققف ،يميةتقدم جيد هو حتقيق األهداف التنظ 4حرز يف اهلدف االسئئئئئئئئئرتاتيجي أ   -127

القدرات حيث تبنير أن واضئئحة يف املشئئاريع، احلسئئنة وعلى املسئئتوى القطري، كان النتائج الفنية  .معظم احلاالت
كان من بني التطورات اإلجيابية اهلامة و  .جماالت التأثري األكّبهي املؤسئئسئئية واإلصئئالحات/التحسئئينات التشئئريعية 

ا را  يف السئئئئئئئئئئئنوات األخرية الزيادة يف عدد التقارير الوطنية املقدمة من األعضئئئئئئئئئئئاء عن تفشئئئئئئئئئئئي اآلفات، نتيجة 
استباقي من جانب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إثر اعتماد هيئة تدابري الصحة النباتية إجراءات إعداد التقارير 

منظمة الصئحة العاملية ن، اها الراسئخكايوشئر  ،قامت املنظمة، مبا يف ذل  أجهزهتا الدسئتوريةوقد . 2015يف عام 
واملنظمة العاملية لصئئئئئئئئئئحة احليوان، بدور رئيسئئئئئئئئئئي يف دعم احلكومات واملؤسئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئات الوطنية واإلقليمية يف تنفيذ 

وقد  .ية مبا يتماشئئى مع األنظمة الدوليةسئئياسئئات وتدابري مؤسئئسئئية ترمي إىل تعزيز املراقبة الصئئحية والصئئحية النبات
اخرتاقات هامة بعد جهود طويلة األمد يف جمال احلراجة )من خالل برنامج إنفاذ القانون اخلاص  حتققت أيضئئئئئئئئئئئئئاً 

، 4 للهدف االسئئئئئئئئئئئرتاتيجي 8 بالغابات( وحوكمة مصئئئئئئئئئئئايد األمساك )االتفاق املتعلق بتدابري دولة امليناء( )النتيجة
 (.82الفقرة 

 
 اإلحصاءات (5)
 

دعم قيام احلكومات واجملتمع الدويل باختاذ قرارات قائمة على األدلة، يف اإلحصئاءات جمال رئيسئي لعمل املنظمة  -128
كمصئئئئئدر موثوق مشئئئئئهود هلا  املنظمة و ويف رصئئئئئد التقدم هو حتقيق األهداف واملقاصئئئئئد اإلمنائية الوطنية والدولية. 

للبيانات واإلحصئئئئاءات يف جمال األغذية والزراعة، مبا يف ذل  قطاعات الثروة احليوانية ومصئئئئايد األمساك واحلراجة 
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أكّب قاعدة بيانات يف العامل إلحصئئئئئئئئئئئئاءات  FAOSTAT)قاعدة البيانات اإلحصئئئئئئئئئئئئائية املوضئئئئئئئئئئئئوعية يف املنظمة 
 35األغذية والزراعة(.

 
 الّبنامجاالسئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية اخلمسئئئئئئئئئئئئئة مجيعها:  الّبامجيف مدجمة عات، اإلحصئئئئئئئئئئئئئاءات لقطامشئئئئئئئئئئئئئرتك بني امجال ك -129

بيانات عالية اجلودة  -2االسرتاتيجي  الّبنامجأشكال سوء التغذية؛ عن كافة بيانات وحتليالت  -1االسرتاتيجي 
 - 3وحتليالت متعلقة بالزراعة واسئئئئئئتخدام األراضئئئئئئي وتغرير اسئئئئئئتخدام األراضئئئئئئي واحلراجة؛ اهلدف االسئئئئئئرتاتيجي 

بيانات عن الزراعة وأسئئئئئئواق  - 4االسئئئئئئرتاتيجي  الّبنامج؛ يةورصئئئئئئد سئئئئئئبل العيش الريف يبيانات عن الدخل الريف
منهجيات لقياس األضئئئرار واخلسئئئائر والنزاعات  - 5االسئئئرتاتيجي  جالّبناماألغذية واالسئئئتثمار ومواضئئئيع أخرى؛ 

 ،تتعلق باإلحصاءات متضمنة يف مؤشرات األهداف االسرتاتيجية، مثالً  نواتجهناك مؤشرات و . وغريهاوالتشريد، 
 )ج(، باإلضافة إىل مؤشرين رئيسيني ألداء وظيفة اإلحصاء.4-2)أ( و 4-2املؤشر 

 
يف تقييمات األهداف االسئئئرتاتيجية، غري أن هناك إشئئئارات إىل فائدة عمل  ةمنفصئئئلتغطية مل تغدر اإلحصئئئاءات  -130

االسرتاتيجي  واهلدف( 74و 73و 39)الفقرات  2املنظمة يف جمال اإلحصاءات يف تقييمات اهلدف االسرتاتيجي 
( 53)الفقرة  4اهلئئئئئدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي و (، 53)الفقرة  3(، واهلئئئئئدف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي 85و 23)الفقرتئئئئئان  1

 (.165و 99)الفقرتان  5االسرتاتيجي  واهلدف
 

 سيغطي التقييم القادم لعمل املنظمة يف جمال اإلحصاءات برنامج عمل إحصاءات املنظمة بالتفصيل. -131
  

                                                           
من تقرير تقييم اهلئئئدف  53، الفقرة )http://www.fao.org/faostat/en/#home( موقع إحصئئئئئئئئئئئئئئئئئئاءات منظمئئئئة األغئئئذيئئئة الزراعئئئة على اإلنرتنئئئت:  35

 .4االسرتاتيجي 

http://www.fao.org/faostat/en/#home
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 الدروس المستفادة -3
 

 هذا التوليف. الع تبينهاما يلي الدروس الرئيسية  يف -132
 
 والتصوراتصياغة المفاهيم  3-1

على  أكّبيعكس اإلطار االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجي املراجع التزام املنظمة القوي بالتحول التنظيمي وبطريقة جديدة للعمل، مع تركيز 
 .اإلمنائية نتائجال
 

ج -ساعدت األهداف االسرتاتيجية على توسيع املنظورات هو فكر نظم حلماية مصا   شاملةغذاء أكثر مشوال، ورعاية ن 
ج شئئاملة  أصئئحاب احليازات الصئئغرية واملنتجني املهمشئئني، وإدخال املنظمة يف جماالت مواضئئيعية جديدة تتجه إىل اتباع ن 

كمثل املسئئئاواة بني اجلنسئئئني، وتوسئئئيع نطاق   جملاالتمشئئئرتكة بني اقضئئئايا ملعاجلة انعدام األمن الغذائي، مع التشئئئديد على 
 ا را  املنظمة إىل أبعد من الوزارات النظرية التقليدية.

 
 تحوي  المفاهيم والتصورات إلى خ ط تشئيلية 3-2

اسئئئئئئتتبع اإلطار االسئئئئئئرتاتيجي اسئئئئئئتثماراً كبرياً يف ترتيبات حتويل املفاهيم والتصئئئئئئورات إىل خطد تشئئئئئئغيلية وترتيبات التنفيذ 
إىل سياسات وممارسات ملموسة على املستوى القطري. وهناك قبول واسع  املنتجات املعرفيةف ترمجة العمل املعياري و هبد

 لألهداف االسرتاتيجية، الع أصبحت اآلن جزءاً ال يتجزأ من بنية املنظمة.
 

التنفيذ بالكثري من التعلُّم والتكيرف التحويل: فقد اتسئئئئم  يف تنفيذ اإلطار االسئئئئرتاتيجي، جاهبت املنظمة بعض االضئئئئطراب
 وعلى املستوى امليداين على حد سواء. والتعديل، على مستوى املقر

 
رعت بنية اإلطار االسرتاتيجي ثقافة العمل املتعدد التخصصات وشجرعت التعاون بني القطاعات وبني اإلدارات على أنا 

ة من اال را  واملسا ة يف مداوالت منظومة األمم املتحدة حول طريقة العمل اجلديدة. وقد مكنت هذه األساليب املنظم
 .2030 عام خطة

 
الشراكات جمال من جماالت إحداث التغيري اإلجيايب يف سياق اإلطار االسرتاتيجي. وقد توسعت حافظة شراكات املنظمة 

 ، ترشدها اسرتاتيجيات مكررسة لذل .اكبري   تنوعاً وتنوعت 
 
 التحديات والقيود 3-3

، وتعبئة املوارد، والرصد الفنيةباملهارات والقدرات  يف ما يتعلقواجه اإلطار االسرتاتيجي حتديات وقيوداً يف التنفيذ، خاصة 
ن هئئذه التحئئديئئات نئئابعئئة بئئالضئئئئئئئئئئئئئئرورة من اإلطئئار كوإعئئداد التقئئارير عن النتئئائج، واإلجراءات التشئئئئئئئئئئئئئئغيليئئة واإلداريئئة. ومل ت

 متجذرة يف التغيريات التنظيمية الرئيسية الع كانت حتدث يف الوقت نفسه.االسرتاتيجي نفسه، لكنها كانت 
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 النتائج 3-4
لوحظت مسئئئا ات يف جماالت ثالثة: دعم الصئئئياغة القائمة على األدلة للسئئئياسئئئات، وإنشئئئاء املنتجات املعرفية واإلرشئئئاد 

 يف املنظمة ويف املؤسسات النظرية، بدعم من املنتجات املعيارية. الفنية، واالستثمار يف متتني القدرات الف 
 قطاعات منهجياً، باستثناء تغري املناخ الشامة لعدةمل يكن دمج املواضيع 

 
يف تناوهلا الع ميكن احملتملة فعالية الالكفاءة و مسئئئئئئائل لكنه حدد عدداً من  ،ال يصئئئئئئدر هذا التقرير أية توصئئئئئئيات -133

 :ةإلطار النتائج االسرتاتيجيالتقييم القادم 
 

  أقوىألولويات لاملدى الذي أدى فيه إدخال اإلطار االسرتاتيجي إىل عملية حتديد 
  ستدامةوجعلها أكثر االتدخالت لنطاق مدى حتسني اإلطار االسرتاتيجي 
 مدى دعم اإلطار االسرتاتيجي للّبامج والنتائج على املستوى القطري 
  أفعلقيادة برامج املنظمة وتنفيذها وتنسئئيقها على هو بلّبامج االسئئرتاتيجية والوحدات الفنية إمكان قيام امدى ،

ودعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املسئئئئئئئئئئئتدامة، ويف الوقت نفسئئئئئئئئئئئه خدمة وحتقيق األهداف االسئئئئئئئئئئئرتاتيجية 
 للمنظمة

  والعمليات املنفذةمصفوفة على شكل اإلدارة  هيكلفعالية 
  املصفوفةاإلدارة بأسلوب القائمة على النتائج وختصيص املوارد يف إطار ترتيبات  إعداد امليزانيةفعالية 
 نهاووضع التقارير ع فعالية آليات ختطيد ورصد النتائج 
 مية و"بلدان الرتكيز"ليفعالية نج املبادرات اإلق 
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 ، إصالح األمم المتحدة وتئير المناخ2030استشراف المستقب : خ ة  -4
 

بل يسئئئئئئئلد ، مباشئئئئئئئرةينجم عنها ال إال أنه رغم أن التحليل التايل يسئئئئئئئتند إىل تقييمات األهداف االسئئئئئئئرتاتيجية،  -134
تغري تعاظم أ ية وإصئئئئئئئئئالح نظام األمم املتحدة، و  2030الضئئئئئئئئئوء على احلاجة إىل املزيد من التحليل آلثار خطة 

 املناخ يف احلوار اإلمنائي.
 

ستدعي ، الع ست2030أفضل لتنفيذ خطة إعداداً وجره تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي املنظمة يف اجتاه جديد وأعدرها  -135
تعاون مع شئئئئركاء متنوعني، وإن على نطاق أوسئئئئع التفكري عّب القطاعات و والذاهتا تعددة التخصئئئئصئئئئات املن هج ال

 2030إلطار االسئئئئرتاتيجي القادم خلطة لن االهتمام على املنظمة إيالء مزيد مسئئئئيتعني  ،ملضئئئئي قدماً يف ابكثري. و 
وأهداف التنمية املسئئئئئئئئئئئتدامة وإصئئئئئئئئئئئالح نظام األمم املتحدة وإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لتحقيق 

  عليها.، وتقييم تداعيات ذل  تغري املناخ يف املشهد التنمويأ ية تنامي  كذل و أهداف التنمية املستدامة، 
 
 نظر فيها في اإلطار االستراتيجيلحقائق واتجاهات وتحديات جديدة ل 4-1
 

خطة املتوسئئئئئئئطة األجل، أجرت املنظمة حتليالً لالجتاهات العاملية واإلقليمية حدد عشئئئئئئئرة حتديات أمام لحتضئئئئئئئرياً ل -136
حتسئئئئئئئني مسئئئئئئئتويات  رؤية املنظمة املتمثلة يف عامل خاٍل من اجلوع وسئئئئئئئوء التغذية تسئئئئئئئاهم فيه األغذية والزراعة يف
ذه التحديات . وهامعيشئئئئئئة اجلميع، وال سئئئئئئيما الفئات األشئئئئئئد فقراً، بطريقة مسئئئئئئتدامة اقتصئئئئئئادياً واجتماعياً وبيئي

 36ي:العشرة ه
 

 حتسني اإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة لتلبية الطلب املتزايد؛ 
 ضمان قاعدة مستدامة للموارد الطبيعية؛ 
  املخاطر الطبيعية؛مواجهة تغرير املناخ واشتداد 
  واحلدر من الالمساواة؛الفقر املستدا استئصال الفقر املدقع و 
 القضاء على اجلوع وعلى مجيع أشكال سوء التغذية؛ 
 ؛والتكيف وقدرة على الصمودأكثر اشتمااًل و كفأ جعل نظم األغذية أ 
 حتسني فرص كسب الدخل يف املناطق الريفية ومعاجلة األسباب اجلذرية للهجرة؛ 
  يف وجه األزمات املمتدة والكوارث والنزاعات؛والتكيف بناء القدرة على الصمود 
  لزراعة ونظم األغذية؛ لة للحدود والتهديدات الناشئة عابر اآلفات الاتقاء 
  معاجلة احلاجة إىل حوكمة متسقة وفعالة على الصعيدين الوط  والدويل.و 
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: خطة التنمية املسئئئئئئئتدامة تطوران عامليان رئيسئئئئئئئيان 2016و 2015باإلضئئئئئئئافة إىل ما ورد أعاله، حدث يف عامي  -137
تكيرف تالسئئياق العريض الذي سئئتعمل ضئئمنه املنظمة و يشئئكالن واتفاق باريس بشئئأن تغري املناخ، اللذان  2030

رومئئا التطورات اهلئئامئئة األخرى يف اجملئئاالت الع تغطيهئئا واليئئة املنظمئئة إعالن من بني واألثر. و اإلجنئئاز  معئئه لتعزيز
وبدء نفاذ االتفاق بشئئئئئئئئئئئئئئأن  ،بشئئئئئئئئئئئئئئأن التغذية )املؤمتر الدويل الثاين املع  بالتغذية( وعقد العمل من أجل التغذية

القانوين دون إبالغ ودون  التدابري الع تتخذها دولة امليناء )وهو عنصئئر أسئئاسئئي من عناصئئر مكافحة الصئئيد غري
الالجئني بشئئئئئئئئئئئئئئأن وإعالن نيويورك ، 2030-2015وإطار سئئئئئئئئئئئئئئنداي بشئئئئئئئئئئئئئئأن احلد من خماطر الكوارث  ،تنظيم(

وأجندة مؤمتر  ،كانت هناك نواتج مداوالت مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسئئاينإىل ذل ،   واملهاجرين. وباإلضئئافة
األمم املتحدة الثالث املع  باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة "املوئل الثالث" الع تركز على التوسع العمراين، 

واملؤمتر العاملي الرابع عشئئئئئئئئئئر للغابات، واإلعالن الوزاري ملنتدى األمم املتحدة  خطة العمل من أجل اإلنسئئئئئئئئئئانية،و 
على الرغم من أن هذه كلها أطر وعهود منفصلة، إال أنا مرتابطة مع أهداف التنمية املستدامة و املع  بالغابات. 

اإلطئئار املرجعي األسئئئئئئئئئئئئئئئاسئئئئئئئئئئئئئي  2030بئئار خطئئة مرتبطئئة هبئئا. وهكئئذا، ميكن اعتعئئدة مقئئاصئئئئئئئئئئئئئئئد ذلئئ  مبئئا يف 
 .الوحيد( ملسا ات املنظمة ليس )ولكن

 
 وأهداف التنمية المستدامة  2030 عاو خ ة 4-1-1
 

أهداف التنمية املسئئئئئئئئئتدامة ال تزال قيد البحث عند اعتماد اإلطار االسئئئئئئئئئرتاتيجي كما كانت   2030كانت خطة  -138
. حمددة فرصئئئئئئئة لتحقيق مواءمة مباشئئئئئئئرة مع أهداف للتنمية املسئئئئئئئتدامةيف ذل  احلني مل تكن هناك ولذا املراجع، 
تشئئئكل روابد مباشئئئرة مع أهداف التنمية املسئئئتدامة، الع  2017-2014تتضئئئمن اخلطة املتوسئئئطة األجل  ولذا مل

، 2016بعد االعتماد الرمسي ألهداف التنمية املسئئئئئئئئئئتدامة يف عام ولكن حمور تقييمات األهداف االسئئئئئئئئئئرتاتيجية. 
تشئئئئئئئئئئئئئئري تقييمات األهداف و يف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجيات والّبجمة.  هذه األهداف دمجتبدأت الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية 

 مع أهداف التنمية املستدامة.إىل التواؤم  2و 4و 3االسرتاتيجية 
 

أهداف التنمية املستدامة من طة و هذه اخلأدرجت عدة عناصر من  ،2030رغم أن اإلطار االسرتاتيجي سبق خطة  -139
. وكانت أهداف التنمية املسئئئتدامة موضئئئع 2021-2018يف اإلطار االسئئئرتاتيجي عن طريق اخلطة املتوسئئئطة األجل 

مبا يف ذل  مؤمتر املنظمة واملؤمترات اإلقليمية. وبناًء على ذل ،  للمنظمة، عدة يف أجهزة رئاسئئئئئئئئئئئئئيةواسئئئئئئئئئئئئئع نقاش 
تركيز األهداف االسئئئئئئئئرتاتيجية والنواتج واملخرجات لتحسئئئئئئئئني شئئئئئئئئحذ إىل  2021-2018يهدف إطار النتائج للفرتة 
نمية توفري رؤية واضئئئحة ومتسئئئقة وملموسئئئة ملسئئئا ة املنظمة يف دعم عملية تنفيذ أهداف التو جودة سئئئالسئئئل النتائج 

 .(30، الفقرة 2021-2018املستدامة ورصدها على املستوى القطري. )اخلطة املتوسطة األجل 
 

مؤشئئئئئئرات أهداف التنمية املسئئئئئئتدامة من  230ومقاصئئئئئئد من  169هلذه الغاية، قامت املنظمة بتحليل اسئئئئئئتهدافاً  -140
الدعم للبلدان من خالل برامج األهداف االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية وأدجمتها يف اإلطار بشئئئئئئئئئئئئئئأنا لمنظمة أن تقدم ميكن ل

 خارطة عالقاتت (. وقد اسئئئئئئئئئئتكمل31و 30، الفقرتان 2021-2018االسئئئئئئئئئئرتاتيجي )اخلطة املتوسئئئئئئئئئئطة األجل 
ة املنظم جاهزيةت ، واسئئتعرضئئاملناسئئبة ومسئئا اهتا فيهاختلف أهداف التنمية املسئئتدامة مباألهداف االسئئرتاتيجية 
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سئئئئئئئئئتخدم النتائج على مسئئئئئئئئئتوى تمل واآلن لتنفيذ أهداف التنمية املسئئئئئئئئئتدامة لتحديد الثغرات وجماالت التحسئئئئئئئئئني. 
مقاصئئئد ومؤشئئئرات أهداف التنمية املسئئئتدامة املالئمة. وقد لغرض الرصئئئد األهداف االسئئئرتاتيجية مجيعها حصئئئرياً 
اتج باعتماد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة حيثما كان ذل  مناسبا. و جرى تبسيد املؤشرات على مستوى الن

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة مجيعها من مؤشراً هي  38ولذا فان مؤشرات املستوى املوضوعي البال  عددها 
يف و  37مؤشئئرات أهداف التنمية املسئئتدامة.أيضئئاً من اتج هي و على مسئئتوى الن 42مؤشئئراً من أصئئل  24كما أن 
أهداف التنمية من مؤشئئئرات مؤشئئئراً فريداً  53مقصئئئداً، ت قاس من خالل  40، سئئئيسئئئهم عمل املنظمة يف احملصئئئلة

( أو وكالة مسا ة 21راعية هلا )الوكالة الاملنظمة ع يرنت الع  26أويل اهتمام خاص للمؤشرات الئئئئئئ قد املستدامة. و 
 (.32، الفقرة 2021-2018( )اخلطة املتوسطة األجل 5فيها )

 
يف إطار النتائج على حتسني نظام ختطيد املتعلقة هبا اعتماد مقاصد أهداف التنمية املستدامة واملؤشرات يساعد  -141

أواًل، يسئئئئئهرل بناء عالقة مباشئئئئئرة بني أطر الّبجمة القطرية يف املنظمة وأطر رصئئئئئد فهو، النتائج يف املنظمة. ورصئئئئئد 
املسئئئئئئئتوى الوط . وثانياً، سئئئئئئئتقاس النواتج يف ضئئئئئئئوء التقدم احملرز قياسئئئئئئئاً اململوكة على أهداف التنمية املسئئئئئئئتدامة 

ا باملقاصئئد على اعتبار أنر البلدان سئئتحدد مقاصئئدها اخلاصئئة هب اً وليس قياسئئأهداف التنمية املسئئتدامة مبؤشئئرات 
عدد من مؤشئئئئئرات النواتج غري تل  املتعلقة بأهداف التنمية املسئئئئئتدامة سئئئئئي حتفظ بعلى املسئئئئئتوى الوط . وثالثاً، 

كمقاييس ملسئئئئا ات املنظمة يف نواتج ال تقيسئئئئها مؤشئئئئرات أهداف التنمية املسئئئئتدامة. )اخلطة املتوسئئئئطة األجل 
 (.33، الفقرة 2018-2021

 
سئئئئئئئئئئئئئئتدامة يف عمل املنظمة، وحددت عن كيفية إدماج أهداف التنمية املمتنوعة أعدت املنظمة مواد إرشئئئئئئئئئئئئئئادية  -142

 تقارير عن النتائج. وتشمل هذه:للأولويات وآليات إعداد 
 

  (.8، اإلطار 2014املبادئ والنهج )منظمة األغذية والزراعة،  -بناء رؤية مشرتكة للزراعة املستدامة 
  تدامة: املؤشئئئئئئئئئئئئئئرات تدامة  –منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املسئئئئئئئئئئئئئئ  2030قياس خطة التنمية املسئئئئئئئئئئئئئئ

 (؛2017األغذية والزراعة،  )منظمة
 (؛2016)منظمة األغذية والزراعة،  17 األغذية والزراعة: عامالن أساسيان لتحقيق أهداف التنمية املستدامة الئ 
  (؛2016)منظمة األغذية والزراعة،  2030األغذية والزراعة يف خطة 
  ،(؛2016أهداف التنمية املستدامة )منظمة األغذية والزراعة 
  نقا   10وضع األغذية والزراعة يف أهداف التنمية املستدامة يف قائمة التخطيد الوط : دليل مكون من تكيف

 (؛2017 والزراعة،)منظمة األغذية 
  إجراًء مرتابطاً لتوجيه صناع القرار )منظمة األغذية  20التنمية املستدامة: حتويل األغذية والزراعة لتحقيق أهداف

 .(2018 والزراعة،
                                                           

 2017-2014مقئئئئئئئارنئئئئئئئة بني الفرتة  -: إطئئئئئئئار النتئئئئئئئائج الويئئئئئئئبعلى  11امللحق  C 2017/3الوثيقئئئئئئئة ، )2017 (منظمئئئئئئئة األغئئئئئئئذيئئئئئئئة والزراعئئئئئئئة  37
 3و 2، الفقرتان 2020-2018و
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، األهداف 17 أهداف التنمية املسئئئئئئئئئئئئئئتدامة الئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ - عدةسئئئئئئئئئئئئئئرديات وجود االطالع على هذه املواد من يتبني  -143
أن رغم . و )لتعبئة املوارد( 12الئ رتكيز ال تاملرتابطة، وجماال 20ئ الاإلجراءات و  5الئ واملبادئ  ،االسرتاتيجية اخلمسة

القيام  املنظمة والشئئئئركاءيتعني على بشئئئئأن ما تؤدي إىل أوجه غموض إال أنا ، ما بينها ة يفتناقضئئئئهذه ليسئئئئت م
 واحد يوضمل:دليل أو تصويباً توجيه أكثر توفري هو ما ينقص هكذا، . به

 
  التنمية املستدامة؛نظم األغذية والزراعة أساسية لتحقيق أهداف أن كيف 
  كيف ميكن للمنظمة أن تدعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بنظم األغذية والزراعة؛ 
  لتحديد أولويات أهداف التنمية املسئئئئئئئتدامة املرتبطة برؤية النظرية ملمثليات املنظمة والوزارات توجيهية  ياتسئئئئئئئردو

 أهداف التنمية املستدامة يف أطر الّبجمة القطرية.املنظمة وواليتها واستخدام مؤشرات 
 

 5و 2من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة تشمل أهداف التنمية املستدامة  21املنظمة هي الوكالة الراعية لئئئئئئئئئئئئئئئ  -144
وهي وكالة مسئئئئئا ة يف سئئئئئتة مؤشئئئئئرات أخرى. الوكالة الراعية مسئئئئئؤولة عن مجع البيانات من  15و 14و 12و 6و

املصئئئئئادر الوطنية، وتوفري سئئئئئرد للتقرير املرحلي العاملي السئئئئئنوي ألهداف التنمية املسئئئئئتدامة، وتوفري الوثائق املتعلقة 
وال يع   38بناء القدرات اإلحصئئئئائية. باملؤشئئئئرات وحتديثها، والعمل على مواصئئئئلة التطوير املنهجي، واملسئئئئا ة يف

)خطد أهداف التنمية املسئئئئئئتدامة هي بقيادة  املقاصئئئئئئدأن املنظمة تتحمل املسئئئئئئؤولية األسئئئئئئاسئئئئئئية عن حتقيق هذا 
تتوفر هلا فرصئئئئئة تويل زمام القيادة يف أنه يف دعم البلدان يف قياس التقدم و  اً رئيسئئئئئي اً دور هلا وطنية(، إالر أنه يع  أن 

ال توجد تفاصيل كثرية يف اخلطة و . ؤشراتتها هلذه امليف عدد من اجملاالت املرتبطة برعاي 2030خطة  تيسري تنفيذ
تقوم املنظمة سئئئئئئئئئئئئعن كيف  2019-2018للفرتة امليزانية وال يف برنامج العمل و  2021-2018املتوسئئئئئئئئئئئئطة األجل 

 بدورها كجهة راعية وعن تداعيات من حيث استثمار املوارد.
 

، عرض مكتب 2018. يف يوليو/متوز 2030جاهزية المنظمة لتنفيذ خ ة لالعاو اساااااااااااتعرات مكتب المفت   -145
ولدعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية  2030خطة جلاهزية السئئئئتعداد املنظمة  39املفتش العام نتائج اسئئئئتعراضئئئئه
بأهداف التنمية املسئئئئئئئئئئتدامة:  يتعلق يف ماحدد التقييم دورين رئيسئئئئئئئئئئيني للمنظمة وقد املسئئئئئئئئئئتدامة اخلاصئئئئئئئئئئة هبا. 

على املنهجيات ومجع البيانات والتحليل والنشئئئئئر وتنمية ى ذل  لاملرتتب عوكالة راعية للمؤشئئئئئرات، العمل ك (1)
ودعم احلكومات حامسة يعتمد على قدرهتا على إقامة شئئئئئئراكات وذل  سئئئئئئتغيري حتويلي، عامل ك(  2القدرات، و)

 املستدامة اخلاصة هبا.يف حتقيق أهداف التنمية 
 

، 2030خطة بالعالقة مع إىل االتسئئئئئئئئئاق يف الفهم اجلماعي ألدوار املنظمة الرئيسئئئئئئئئئية  اً الحظ االسئئئئئئئئئتعراض افتقار  -146
الوضئئئوح بشئئئأن تأثري اإلصئئئالح إىل  اً املكاتب القطرية وافتقار ات إىل الوضئئئوح بشئئئأن ما هو متوقع من إدار  اً وافتقار 

تمل أن يغري مسئا تها يف أهداف التنمية املسئتدامة. حيدور املنظمة وتكوينها، الذي الوشئي  لألمم املتحدة على 
( أن املكاتب القطرية 1باملوارد والقدرة على دعم تنفيذ أهداف التنمية املسئئئئئئئئئئئئئئتدامة هي: ) يف ما يتعلقواملخاطر 
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لقدرات يف املكاتب اإلقليمية واملكاتب إىل ا اً هناك افتقار أن ( 2لغرض دعم الدول األعضئئئئئئئئئئئئئاء؛ و)غري صئئئئئئئئئئئئئاحلة 
ملوارد إىل ا اً افتقار عّب املنظمة هناك أن ( 3لدعم االحتياجات الفنية واإلحصئئئئئئئئئئئئئئائية؛ و)الالزمة اإلقليمية الفرعية 

هناك أن ( 4لدعم األعضئئئئئئئاء يف خطة أهداف التنمية املسئئئئئئئتدامة؛ و) بومزيج املهارات املناسئئئئئئئالكافية البشئئئئئئئرية 
 ات الفعالة، مبا يف ذل  مع القطاع اخلاص.للشراك اً افتقار 

 
( االفتقار إىل الوضوح 1بالوضوح حول توقعات أصحاب املصلحة اخلارجيني، حدد التقييم خماطر: ) يف ما يتعلق -147

( االفتقار إىل 2األعضئئئئئئئئئئاء والشئئئئئئئئئئركاء يف املوارد؛ و)الدول بشئئئئئئئئئئأن األدوار وعدم وضئئئئئئئئئئوح التوقعات بني املنظمة و 
خسئئئارة ( 3اسئئئتخدام املؤشئئئرات املرتبطة بأهداف التنمية املسئئئتدامة وتل  الع ال تتعقبها املنظمة؛ و)االتسئئئاق يف 

( عدم 4ملشئئئئاركة يف املناقشئئئئات املوضئئئئوعية وتنسئئئئيق عمل املنظمة مع الوكاالت األخرى؛ )فرص ااملنظمة  اتممثلي
م الرغبة يف بعض البلدان بسئئئئئئئئئئئئئئبب عدم ( عد5أو رغبة؛ و) تقدا الدعم الكايف للبلدان الع ال تبدي اهتماماً 

 اليقني، مبا يف ذل  حول التمويل امللتزم به.
 
 تداعيات إصالح منظومة األمم المتحدة 4-1-2
 

، وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتوافق اآلراء على خطة طموحة وشئئئئئئئئئئئئاملة إلعادة 2018 أيار/مايو/يف أيار -148
والقيادة وآليات املسئاءلة والقدرات يف التشئكيالت تغيريات كبرية يف  تسئتتبع اإلمنائيةمنظومة األمم املتحدة  توجيه

حتياجات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية املسئئئئئئئئئئتدامة والتزامات تغري أن تفي باالمنظومة األمم املتحدة، لضئئئئئئئئئئمان 
 40العناصر الرئيسية ملقرتحات اإلصالح هي:و املناخ يف اتفاقية باريس. 

 
  نظام املنسقني املقيمني لتنسيق أنشطة فرق األمم املتحدة القطرية؛تعزيز 
  رفع مسئئئئئئئئتوى إطار عمل األمم املتحدة للمسئئئئئئئئاعدة اإلمنائية كخطة على نطاق املنظومة لالسئئئئئئئئتجابة لألولويات

  .يزانياتلوضع املنتائج مرتبطة بأهداف التنمية املستدامة مدعوم باطار على  الوطنية، مع اتفاق
 حتددها احلكومات الوطنية على أسئئئئئئئئاس األولويات الوطنية احملددة فؤة النحيلة الكمن الفرق القطرية  جيل جديد

)نسئئئئبة إنفاق الّبنامج إىل  موضئئئئوعيةيف أطر أهداف التنمية املسئئئئتدامة، مع وجود مادي يسئئئئتند إىل معايري كمية 
 (؛املتحدة القطريفريق األمم نفقات من صة احلالقطري و األمم املتحدة تكلفة وجود 

  املائةيف  30إىل  املائةيف  21.5بل  الذي يمن املستوى احلايل على مدى مخس سنوات زيادة املسا ات األساسية ،
 عّب أهداف التنمية املستدامة. ةيالّباجمقوة الدفع هبدف ضمان قدر أكّب من القدرة على التنبؤ بالّبجمة وموازنة 
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عليها، تداعيات كّبى. فسئئيتعني إن صئئودق إلصئئالحات، سئئتكون لفردة، بوكاالت األمم املتحدة امل يف ما يتعلق -149
فردة مع املنسئئئئئق املقيم حتدد املسئئئئئا ات احملددة واملسئئئئئاءلة جتاه الوالية مالتوقيع على اتفاقات ى هذه الوكاالت عل

االلتزام بزيادة موارد الّبامج غري األسئئئئئئئاسئئئئئئئية إطار األمم املتحدة للمسئئئئئئئاعدة اإلمنائية؛ و جتاه على نطاق املنظومة و 
 15إىل ته ؛ وهتدف اإلصئئئئالحات إىل زياداملائةيف  6لألموال املشئئئئرتكة اجملمرعة بني الوكاالت )املتوسئئئئد احلايل هو 

(؛ إجراء املزيد من التحليل املشرتك ووضع الّبامج وتنفيذها ورصدها، مبا يف ذل  مبادرات األمم املتحدة املائةيف 
لرئيسية، مثل تغري املناخ واملساواة والعنف على أساس اجلنس والبيانات؛ ومضاعفة املسا ات املؤسسية السنوية ا

 تقاسم التكاليف.للتمويل نظام املنسق املقيم يف إطار ترتيبات 
 

حلكومات اسئئئئتظل معتمدة لدى املمثليات ملنظمة باعتبارها وكالة متخصئئئئصئئئئة أن الع هتم امن القضئئئئايا الرئيسئئئئية  -150
إىل  اً وعالقات عمل مباشئئئرة مع وزارات الزراعة والوزارات الفنية األخرى ذات الصئئئلة، اسئئئتناد سئئئتظل على صئئئلةو 

 اتعلى ممثليسيتعني اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وأطر الّبجمة القطرية ودور املنظمة يف وضع املعايري والقواعد. و 
تكون نسئئئئئئئئئئئئئئق املقيم عن ختطيد إطار األمم املتحدة للمسئئئئئئئئئئئئئئاعدة اإلمنائية ونتائجه الع املنظمة رفع تقارير إىل امل

على 41باطار الّبجمة القطرية، تتفق املنظمة يف ما يتعلقو املنظمة اجلهة املسئئئئئئئئئئئئئئؤولة عنها على املسئئئئئئئئئئئئئئتوى القطري. 
وضئئمان االتسئئاق مع أطر عمل التشئئاور مع فرق األمم املتحدة القطرية واملنسئئقني املقيمني إلضئئافة القيمة ضئئرورة 

األمم املتحدة للمسئئئئئئاعدة اإلمنائية، لكنها ترى أنه سئئئئئئيكون من األبسئئئئئئد اإلبقاء على خطو  املسئئئئئئاءلة عن أطر 
 الّبجمة القطرية بني املنظمة واحلكومات املضيفة.

 
للمنظمة دعما  ما العناصار التي ينبئي أن يعتبرها اإلطار االساتراتيجي القادو كخ ة اساتراتيجية فع الة  4-2

 ألهداف التنمية المستدامة؟
 

قدمت متطلبات ملسئئئئئئئئئئئئئاعدهتا يف إدماج أهداف التنمية بلداً  114أن ه يف تقرير لاألمني العام لألمم املتحدة ورد ي -151
بلداً بعض اخلطد لتنفيذ أهداف التنمية  90وضئئئئئئئئئئئئئئع أكثر من كما املسئئئئئئئئئئئئئئتدامة يف التخطيد اإلمنائي واحلوكمة.  

تدامة. و  مراجعات وطنية طوعية للتقدم الذي أحرزته يف تنفيذ قدمت قد بلدًا  44كان ،  2017عام يف املسئئئئئئئئئئئئئئ
ال يزال هناك غري أنه . 2018أهداف التنمية املستدامة على مدى سنتني، وسيقدم عدد مشابه مراجعات يف عام 

 برتتيبات تعبئة املوارد. يف ما يتعلق، خاصة ع التنفيذضبعض التشكي  يف و 
 

. بالنظر إىل حمورية أهداف التنمية املسئئئئئئتدامة يف تطور المواتنة بين والية المنظمة وأهداف التنمية المسااااتدامة -152
أن  2030 - 2020اإلطار االسئئئئئئئئئئئرتاتيجي اجلديد يتعني على احلوار حول التنمية، وإىل والية املنظمة وجاهزيتها، 

مقاصئئئئئد املنظمة البلدان يف حتقيق سئئئئئتدعم السئئئئئرد حول كيف ويشئئئئئحذ بني اجلوانب املعيارية لعمل املنظمة يوازن 
أطر عمل األمم  بأولويةمع اإلقرار وعلى أسئئئئاس ميزهتا النسئئئئبية. و تها أهداف التنمية املسئئئئتدامة ذات الصئئئئلة بوالي

، من املهم داً كامالاسئئتنا املتحدة للمسئئاعدة اإلمنائية، الع حيتمل أن تكون مسئئتندة إىل أهداف التنمية املسئئتدامة
الوكاالت املتخصئئئئئصئئئئئة، مثل منظمة األغذية والزراعة، التزامات عاملية توافق عليها ومتورهلا لدى أيضئئئئئاً اإلشئئئئئارة أن 
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يف أطر ينبغي  ه، وأنقليمية تتعلق باجملاالت املعيارية ذات الصلة وبرامج سياساتية وفنيةأجهزهتا الرئاسية العاملية واإل
األغذية والزراعة فودجمها وتوفري املوارد هلا. االلتزامات والّبامج ذه اإلقرار هبعمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

  تسئئئتبعد أولويات اجملاالت اهلامة لعمل املنظمةلتحقيق أهداف التنمية املسئئئتدامة. ومن املهم ضئئئمان أالر ة أسئئئاسئئئي
تل  ؛ جماالت كبسئئبب عدم وجود مقاصئئد أو مؤشئئرات ألهداف التنمية املسئئتدامة حمددة هلا أو يقلل من أ يتها

املتعلقة باآلفات واألمراض العابرة للحدود، ومعايري سئئئئئئئئئئئئئئالمة األغذية، ونظم التنبؤ واإلنذار املبكر، ومنذجة تغري 
الكثري من هذه و إلرشئئئئئئاد عمليات التكيرف، واإلحصئئئئئئاءات، والتغذية، واملسئئئئئئاواة بني اجلنسئئئئئئني، واحلوكمة.  املناخ

 وستظل. اً خاصعليها املنظمة تركيزاً اجملاالت جماالت تركز 
 

. من املعقول توقع أن تلتقد أطر الّبجمة القطرية اجلديدة التحديات املتعلقة باألغذية والزراعة البرمجة الق رية -153
واملؤشرات املقاصد املستدامة على املستوى الوط ، واألولويات الع حددهتا خطد التنمية املستدامة، مبا يف ذل  

قدر تسئئئئئئئئئئئئتخدم ئج أطر الّبجمة القطرية أن احملددة الع ميكن للمنظمة أن تسئئئئئئئئئئئئاهم فيها. وينبغي ملصئئئئئئئئئئئئفوفات نتا
ومؤشئئئئئئرات أهداف التنمية املسئئئئئئتدامة الع اعتمدها بالفعل اإلطار االسئئئئئئرتاتيجي للمنظمة. مع صئئئئئئد مقااإلمكان 

 تعكس أهداف التنمية املسئئئئئتدامة الع حددهتا الدول األعضئئئئئاءأن أطر الّبجمة القطرية  ه يتعني علىذل ، رغم أن
خطد تنفيذ أهداف التنمية املسئئئئتدامة على منضئئئئوية يف جمموعات فرعية هذه األطر تصئئئئبمل أال ، ينبغي أولوية هلا

تغطي جزءاً كبرياً من العمل املعياري ال املسئئئئئئئئئئتوى الوط ، ال سئئئئئئئئئئيما أن مؤشئئئئئئئئئئرات ألهداف التنمية املسئئئئئئئئئئتدامة 
نبؤ واإلنذار املبكر، ومنذجة للمنظمة، مثل: اآلفات واألمراض العابرة للحدود، ومعايري سئئئئئئالمة األغذية، ونظم الت

تغري املناخ. وينبغي أال تفقد هذه اجملاالت مكانتها أو أولويتها بسئئئبب عدم وجود مقاصئئئد أو مؤشئئئرات ألهداف 
الفعال يف فرق لال را  ، سئئئئئتزداد أ ية تعزيز قدرات املكاتب امليدانية كله  التنمية املسئئئئئتدامة حمددة هلا. ويف ذل 

. وينبغي أن تتضئئئئئمن خطد عمل وحدات املقر الرئيسئئئئئي إدراجاً أكثر اتسئئئئئاقاً للدعم الف  ةاألمم املتحدة القطري
 .ةطر الّبجمة القطريأاستناداً إىل األولويات املدرجة يف 

 
اسئئئئئئئئئئئرتاتيجية وعمليات تعبئة املوارد يف املنظمة. أوالً، يتطلب على اهلامة التبعات بعض  2030. خلطة تعبئة الموارد -154

حجم االلتزامات الع تفرضئئئها أهداف التنمية املسئئئتدامة مسئئئتويات متويل أعلى بكثري من تل  الع جتمع يف الوقت 
من كما ديون،  الم من يرادات أاإلتعبئة جزء كبري منها من خالل التمويل احلكومي، سئئئئئئئئئواء من وسئئئئئئئئئتجري احلايل، 

اسئئئئئتثمارات القطاع اخلاص. ثانياً، مبا أن أهداف التنمية املسئئئئئتدامة مملوكة وطنياً، فسئئئئئتجمع حصئئئئئة كبرية من املوارد 
خطد تنفيذ أهداف التنمية املسئئتدامة على املسئئتوى الوط ، وبالتايل ألطر عمل ة مع قعالبالعلى املسئئتوى القطري 

املنظمة لتعبئة املوارد. وينبغي سئئئئئئئئئئئرديات هامة على تداعيات ذل  كون لوقد تاألمم املتحدة للمسئئئئئئئئئئئاعدة اإلمنائية. 
أهداف حول ويتمحور اال را  معها اجلهات املاهة بما إذا كان ينبغي أن تتمحور االتصئئئئئئئئئئئئئئاالت  يفالتفكري ملياً 

 احملددة حالياً لتطوير األعمال. 12جماالت الرتكيز الئ م األهداف االسرتاتيجية أ مواضيعم التنمية املستدامة أ
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هداف البلدان أل. سئئئئئئئئئئئئئيتطلب حتقيق ا إلى االتموي ا وأثر االسااااااااااتثمارتأمين المواردالتحوة في التركيز من ا -155
املوارد املالية الالزمة لتلبية أهداف التنمية فالتنمية املسئئئئئئئئئئئئئئتدامة متوياًل أكّب بكثري مما جيمع يف الوقت احلاضئئئئئئئئئئئئئئر. 

وابتكاراً عندما  كبرياً  ً تنوعاخمصصة لألهداف اإلمنائية لأللفية، وتتطلب الع كانت  تل املستدامة أكّب بكثري من 
ملتحدة برنامج األمم االصادر عن "أثر متويل أهداف التنمية املستدامة" لتقرير يتعلق األمر خبيارات التمويل. ووفقاً 

تريليون دوالر سئئئئئئئئئنوياً،  5.4وتريليون دوالر  3.3، سئئئئئئئئئيكلف حتقيق أهداف التنمية املسئئئئئئئئئتدامة ما بني 42اإلمنائي
ووفقاً للجنة املسئئئئئاعدة اإلمنائية تريليون دوالر سئئئئئنوياً.  2.5فجوة اسئئئئئتثمار يف الدول النامية تبل  وسئئئئئتكون هناك 

 142.6إمجايل املسئئئئئاعدة اإلمنائية الرمسية  ت ذروةبلغ، 2016يف عام التابعة ملنظمة التعاون االقتصئئئئئادي والتنمية، 
من التمويل املطلوب ينبغي أن  املائةيف  80و املائةيف  50قدر البن  الدويل أن ما بني ي. و 43أمريكي مليار دوالر

 "التمويل"إىل  "املواردتأمني "التدفقات اإلمنائية آخذة باالنتقال من و يأي من التمويل احمللي ورأس املال اخلاص. 
وهناك اهتمام متزايد بالتمويل البديل، مبا يف ذل  أدوات التمويل املختلطة للمساعدة يف صياغة أطر متويل وطنية 

االسئئئئئئئئتثمارات ذات األثر الع هتدف إىل متكاملة )موصئئئئئئئئى هبا يف إطار خطة عمل أديس أبابا(. وتشئئئئئئئئمل هذه 
عة املرتبطة بأهداف التنمية املسئئتدامة، واملبادرات االجتماعية للشئئركات، جذب االسئئتثمار اخلاص، واألموال اجملمر 

 .وسندات التأثري االجتماعي وغريها من األدوات
 

على املنظمة أن تعيد النظر يف يتعني ، رصئئئئئئئئئئئئئئد املوارد املالية اإلمنائية إىل منوذج متويل التنمية مع التحول من منوذج -156
. وسئئئئئئيتطلب ذل  إيالء املزيد من االهتمام لنطاق عالية االسئئئئئئتثمار كمؤشئئئئئئر أثر هامففعاليتها اإلمنائية من حيث 

زيادة يف كله عمليات االسئئئئئئئتثمار وأثرها، بدالً من جمرد زيادة تعبئة املوارد لتنفيذ برامج املنظمة. وسئئئئئئئيتطلب ذل   
ن تقدم الفرق اإلقليمية ألقدرة املنظمة على تعبئة املوارد واالسئئتثمار على املسئئتوى امليداين وسئئتكون هناك ضئئرورة 

شئئئئئئئعبة مركز وحتتل وفرق املقر الرئيسئئئئئئئي الدعم يف إعداد الّبامج واالتصئئئئئئئاالت التسئئئئئئئويقية ودعم تطوير األعمال. 
يتيمل هلا توجيه  اً جيد اً ستثمارات من املؤسسات املالية الدولية، موقعالع كان هلا دور فعال يف حفز اال ،االستثمار
موظفاً من شئئئئئئئعبة مركز  22نقل يشئئئئئئئكل هذا الفضئئئئئئئاء املتطور. ويف هذا الصئئئئئئئدد، ميكن أن  لدى دخوهلااملنظمة 

وصئئئئئئئئئئئئول إىل لتعامل مع هذه األدوات املالية البديلة واملختلطة بغية اللاالسئئئئئئئئئئئئتثمار إىل مكاتب ميدانية بداية قوية 
 والزراعة املستدامة.املستدامة يف األغذية وي مستويات أعلى من االستثمار العام والتنم

 
، تغري املناخ 2013الذي اعتمد يف عام  ،. طرح اإلطار االسئئئئئئئئئرتاتيجي املراجع للمنظمةتحديد موقظ تئير المناخ -157

. ومنذ ذل  احلني، طرأت تطورات كبرية على جدول األعمال العاملي لتغري كموضئئئئئئئئئئئوع مشئئئئئئئئئئئرتك بني القطاعات
صئئئئيغت اسئئئئرتاتيجية املنظمة للتكيرف مع تغري املناخ وقد املناخ، ال سئئئئيما اعتماد اتفاق باريس بشئئئئأن تغري املناخ. 

خ، وتعزيز قدرة ثالث ركائز للعمل: التعامل مع أدوات متويل املنا على أسئئئئئئاس  2017والتخفيف من آثاره يف عام 
الّبنئاجمئان ال سئئئئئئئئئئئئئئيمئا املنظمئة )ومئا زالئت املنظمئة على التنسئئئئئئئئئئئئئئيق، وتنفيئذ أعمئال تغري املنئاخ على أرض الواقع. 

مع احلاجة إىل تلبية لتتسئئئئئئئق على دمج تغري املناخ واالسئئئئئئئتجابات ملخاطر الكوارث عمل ت( 5و 2االسئئئئئئئرتاتيجيان 
بعض النتقال . كما يوفر نج اسئئئئئئئئئئتدامة األغذية والزراعة نقطة ارتكاز أهداف اتفاقية باريس وأهداف سئئئئئئئئئئينداي

                                                           
 املوقع اإللكرتوين لّبنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن متويل التأثريات يف جمال أهداف التنمية املستدامة  42
 2017تقرير مديرية التعاون يف جمال التنمية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لعام   43
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مفاهيم املنظمة، مثل الزراعة الذكية مناخياً، هو نج مسئئئئتدام أمشل. وقد عززت خالل السئئئئنوات القليلة املاضئئئئية 
ناخ كقوة خاصئئئئئئئة من الصئئئئئئئندوق األخضئئئئئئئر للمناخ. مع ذل ، مع تزايد أ ية تغري املو جلذب متويل املناخ، اجلهود 

شئئحذ سئئرد املنظمة يف تسئئخري الفرص الناشئئئة من األ ية مبكان دافعة رئيسئئية للتعاون والتمويل يف جمال التنمية، 
من عناوين  يف أيٍ ال يظهر "تغري املناخ" فان ، أما اآلنعّب اإلطار االسئئئئئئئرتاتيجي. بروزها بروزاً سئئئئئئئاطعاً وضئئئئئئئمان 

 إلطار االسرتاتيجي.لنتائج المنوذج سلسلة يف نواتج الخرجات أو وال يف أٍي من املألهداف االسرتاتيجية ا
 

واملداوالت املنتظمة حول املنتظم من مزيد من التشئئئئئئاور أن يسئئئئئئتفيد تصئئئئئئميم اإلطار االسئئئئئئرتاتيجي اجلديد لميكن  -158
غري املناخ يف تاملتعلقة بؤشئئئئئئئرات املخرجات و املوشئئئئئئئحذ هناك ما يّبر دعم مراجعة و إعادة حتديد موقع تغري املناخ. 

احملاصئيل ومصئايد األمساك والثروة  -ضئمن القطاعات الرئيسئية و سئالسئل النتائج اخلاصئة باألهداف االسئرتاتيجية 
لتحسئئئئئني إبراز العمل اجلاري عّب األهداف االسئئئئئرتاتيجية لتعبئة املوارد واالسئئئئئتفادة على هو  -احليوانية والغابات 

 ة على مثل هذه املؤشرات:أفضل من متويل املناخ. وفيما يلي أمثل
 

  لممارسئئئئئئئئئئئئات الذكية مناخياً وتطبيقها على بالتوحيد املعياري لقيام املنظمة/الشئئئئئئئئئئئئركاء : 2اهلدف االسئئئئئئئئئئئئرتاتيجي
املسئئئئئئتوى القطري؛ تدابري اإلنتاج املسئئئئئئتدام وإدارة املوارد الطبيعية يف احملاصئئئئئئيل والثروة احليوانية ومصئئئئئئايد األمساك 

 والغابات؛
  التأثريات النامجة عن تغري املناخ على الفقر الريفي؛ ت: حتليال3اهلدف االسرتاتيجي 
  حتليل تغري املناخ يف تصئئئميم سئئئالسئئئل القيمة )سئئئالسئئئل قيمة القدرة على الصئئئمود أمام 4اهلدف االسئئئرتاتيجي :

  ؛تغري املناخ(
  لثروة احليوانية ومصايد األمساك والغابات.ىل الزراعة واالداخل إ: التمويل الدويل للمناخ 5اهلدف االسرتاتيجي و 

 
يف تنفيذ اإلطار تبني كما .  ألهداف االسااااااااتراتيجية في البرامجالمشااااااااتركة بين اعناصاااااااار التحسااااااااين وتعزيز  -159

ألولويات والنهج الشئئئئئئئاملة لعدة قطاعات يف برامج من اإدراج جدول أعمال واسئئئئئئئع ليس سئئئئئئئهالً  ،االسئئئئئئئرتاتيجي
الكامن نظريات تغيري تشئئمل منطق التدخل حتدي تطوير على وجه اخلصئئوص  ةالصئئعبالتحديات من و ملموسئئة. 

جلوع والتغذية والفقر واسئئئئئئئئئئتدامة املوارد الطبيعية ا مواضئئئئئئئئئئيعيف بنعومة تندرج و املكوِّنة ألهداف االسئئئئئئئئئئرتاتيجية ايف 
 وسبل العيش.لنظم الغذائية ا، ويف الوقت نفسه موازنة حتديات استدامة املرتابطة ومقاومة املخاطر

 
ألهداف املشئئئئئئئئئئرتكة بني ابأصئئئئئئئئئئحاب املصئئئئئئئئئئلحة اخلارجيني، ينبغي جتميع النئ ه ج  يف ما يتعلق، و هنفسئئئئئئئئئئ يف الوقت -160

والسئئئرديات مة سئئئالسئئئل النتائج ءاالسئئئرتاتيجية يف تدخالت براجمية ملموسئئئة حول حتديات حمددة، إىل جانب موا
وتسويقها بشكل  إيصاهلاأولويات ومتطلبات الشركاء يف املوارد ومقاصد أهداف التنمية املستدامة. كما ينبغي مع 

واإلجراءات  40ويف هذا الصدد، توفر مقاصد أهداف التنمية املستدامة الئئئئئئئئ أفعل ألصحاب املصلحة اخلارجيني. 
مشئئرتكة بني رصئئاً جديدة وبديلة لتصئئميم برامج رئيسئئية ف 12وجماالت الرتكيز لتعبئة املوارد الئئئئئئئئئئئئئئئئ  20املرتابطة الئئئئئئئئئئئئئئئئ 

ر حتسئئئئئئئئئني من البداية. ألهداف االسئئئئئئئئئرتاتيجيةا فردة الع تعاجل إطار النتائج للّبامج امل ومن شئئئئئئئئئأن ذل  أن ييسئئئئئئئئئر
ملموسئئئئئة بقدر  مبقاصئئئئئد ألهداف التنمية املسئئئئئتدامة يف ما يتعلقاألولويات القطرية ومتطلبات الشئئئئئركاء يف املوارد 
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على مسئئئئئتوى وإعداد التقارير عنها رصئئئئئد األهداف االسئئئئئرتاتيجية االسئئئئئتمرار يف . ويف الوقت نفسئئئئئه، ميكن أكّب
نواتج األهداف االسئئرتاتيجية ومؤشئئرات كافة املسئئاءلة يف املنظمة باالعتماد على الروابد الع حددت بالفعل بني  

 .أهداف التنمية املستدامة
 

حول كيف ميكن هلياكل الّبامج االسئئئئئئئئئئئئئئرتاتيجية والوحدات الفنية أن تقود مداوالت قد تكون هناك حاجة إىل  -161
ق بفعئاليئة الّبامج النئاشئئئئئئئئئئئئئئئئة عن حئافظئة تنميئة األعمئال وتئدعم البلئدان يف حتقيق أهئداف التنميئة  وتنفئذ وتنسئئئئئئئئئئئئئئر

 .للمنظمة املستدامة، ويف الوقت نفسه ختدم وحتقق األهداف االسرتاتيجية


