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 موجز
 

 ( 3 ساااياتيجييف احلد من الفقر يف الريف )اهلدف اال ة )املنظمة(يم مساااامة منظمة األغذية والزراعمت النظر يف تقي
 ويعرض .2017لمنظماااة يف ماااار    ار لخالل الااادورة احلاااادياااة والعشااااااااااااارين بعاااد املاااائاااة للجناااة الربناااامج التاااابعاااة 

هذه  دتوشد  . الريف يف احلد من الفقر يف احتسني مسامتهمن أجل ست توصيات رئيسية للمنظمة تقييم ال هذا
يف جمموعة حمدودة من البلدان، املنظمة  هنهج الذي تتبعلا اأيت هبياليت  القيمة املضافة إثباتالتوصيات على ضرورة 

 ملوارديف االتعاون مع الشااااركاء  وتعزيزبراجمها،  ضاااامنفقر للحتليل  إجراءعلى املنظمة  يف قدراتالحتسااااني من أجل 
  .يف الريفالفقر اليت تقوم هبا للحد من يف التدخالت بني اجلنسني وحتسني اعتبارات املساواة  التنميةو 

 ات الصااااالة  ةالسااااابع عشااااار دارية اإلات جراءواإليف كل من التوصااااايات السااااات  ملحوظ اا اإلدارة تقدم   وأحرزت 
 ملعاجلة ةاساااياتيجيبلدان رئيساااية  ات أمية لتقييم. وتعمل املنظمة مع احلكومات يف على ااإلدارة  رد  احملددة يف 

أدوات ومنهجيات ومواد  وضعتبادل اخلربات. وقد مت لو عدة قطاعات الريف على حنو يشمل الفقر يف  مشكلة
على تعميم احلد من الفقر عرب  املعنية القطرينياملنظمة الفنيني  قدرة موظفي ضاااااااااااااامانلتنمية القدرات من أجل 

املوارد ومؤسسات الشركاء يف ، مبا يف  لك مع وتعزيزها اتالشراك نطاق . وقد مت توسيعكافة  تدخالت املنظمة
لحد من الذين يعملون لتقليديني الشااااااااااركاء غ  باإلضااااااااااافة إىل ال، روما اليت توجد مقارها يفوالوكاالت  التمويل

 ات الصلة  تنمية القدراتل موادومت وضع  بني اجلنسنيلتحقيق املساواة ا، مت حتديد النهج الناجحة الفقر. وأخ   
 .يف البلداننطاقها توسيع تعزيز من أجل 

   لعديد من التحديات اجلاريةقد ساااااال طت الضااااااوء على ا، و احملرز اإلجيايب التقدمباألعضاااااااء إفادة دارة اإل ويساااااار، 
باعتبارها جهة فاعلة  املتينةاملنظمة احلفاظ على مكانة  ضاامان احلاجة إىل( 1هذه التحديات ما يلي: ) وتشاامل
ديدة؛ اجلقطرية الاألمم املتحدة واليتيبات  إصااااال عملية   ، يف سااااياقمن الفقر احلد جدول أعماليف  ةرئيسااااي

احلفاظ على اجلهود و  (3) ؛اهومشاااااريع مواصاااالة تعزيز إدماد احلد من الفقر وحتليل الفقر يف برامج املنظمة( و 2)
جاالت عمل يف ما يتعلق مبوال ساااااااايما  ،من الفقر احلد جدول أعمالتنفيذ املوارد من أجل  تعبئةلتعزيز املبذولة 
 واهلجرة.العمل الالئق يف الريف توف  فرص و مثل احلماية االجتماعية  املنظمة

 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج
 

 رد  املتفق عليها يف إطار  اتجراءإن  جلنة الربنامج مدعوة إىل األخذ علم ا بالتقدم الذي حترزه اإلدارة يف تنفيذ اإل
وقد ترغب اللجنة أيض ا يف إبداء التعليقات على استصواب استعراض  ء املالحظات يف هذا الشأن.ااإلدارة وإبد
ة املنظمة للحد من الفقر املدقع عند اساااااااتكماهلا خالل دورة الحقة، وإساااااااداء املشاااااااورة يف ما يتعلق اساااااااياتيجي

 ألمم املتحدة.ليف إطار اليتيبات القطرية اجلديدة  سياتيجيبوضع املنظمة اال
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 لمحة عامة/ النقاط البارزة -أواًل 
 
ات املبينة يف رد اإلدارة على تقييم مسامة منظمة األغذية والزراعة يف جراءيسر  املنظمة عرض التقدم احملرز يف اإل -1

ة احلادية والعشاااااااااااااارين بعد املائة للجنة اليت مت النظر فيها خالل الدور  (3 سااااااااااااااياتيجياحلد من الفقر يف الريف )اهلدف اال
أحرزت املنظمة تقدم ا ملحوظ ا يف تنفيذ التوصاايات الساات األساااسااية فقد . 2017الربنامج التابعة للمنظمة يف مار    ار 

 قالريف عن طريالفقر يف  مشكلة معاجلةجمال اليت اقيحها التقييم واليت ترمي إىل تعزيز دور املنظمة ومكانتها وفعاليتها يف 
 :األنشطة اليت تضطلع هبا

 
 ؛لحد  من الفقرل الذي تتبعه املنظمة نهجالمن البلدان من خالل  إثبات كيفية حتقيق النتائج يف عدد حمدود (أ)

 ؛راعية للفقراء يف تصميم الربامج واملشاريع القطريةامل ُنهجوال لفقرل احتلي ضمان إدرادو  (ب)

 ؛ ات الصلةواضيع امللتنمية قدرات املكاتب القطرية حول  وضع برنامجو  (د)

 ؛3 سياتيجيصلة بالربنامج اال  اتة لتعبئة املوارد اسياتيجيوضع و  (د)

 ؛نيسياتيجيتعزيز التعاون مع الشركاء االو  (ه)

على  واحلرص، اجلنساااااانيالتأث  على املساااااااواة بني  و ات 3 سااااااياتيجيالُنهج  ات الصاااااالة بالربنامج االديد حتو  (و)
 .املنظمةهذه النهج خالل تصميم تدخالت مراعاة 

أو عرب  3 سااااياتيجياال اهلدفضاااامن سااااواء  تعدد القطاعاتأولت اإلدارة اهتمام ا كب  ا لتعزيز العمل املوبذلك،  -2
تعزيز التدخالت اليت تعاجل ومن شااأن  لك أن يؤدي إىل  ، والعمل مع الشااركاء يف التنمية.األخرى ةسااياتيجياالاألهداف 

أكثر فأكثر مسااااااااااأليت اجلوع والفقر امليابطتني وعالقتهما بالزراعة املسااااااااااتدامة والنظم ال ذائية املسااااااااااتدامة وت   املنا ، من 
 واإلنساين. منائيمنظور السياقني اإل

 
إىل  لحد من الفقرل جدول أعماهلارئيسية تواجه املنظمة يف دفع وعلى النحو الذي يش  إليه التقييم، مثة مسألة  -3

على الصااعيدين  ،الريفيف ما يتعلق مبسااامة املنظمة يف احلد من الفقر يف  وتعزيز القدرات وهي رفع مسااتوى الوعياألمام 
تنمية لاألدوات واملواد  ات اليت تضااااااااااطلع هبا اإلدارة يف هذا ا ال، وضااااااااااعجراءي. وتشاااااااااامل توجهات اإلارجاخلو  داخليال

وتعزيز القدرات على ربط  3 سااااااياتيجياال اهلدفاملنظمة ضاااااامن  تبن تهانظرية الت ي  اليت  تسااااااهيل فهممن أجل القدرات 
 نسيمك  و  حتليل الفقر. إجراءو لك عن طريق  ،نظرية بعملية وضع الربامج واملشاريع وال سيما على املستوى القطريالهذه 
احلد  على تشاااااجيعالمن  جمال الزراعة املساااااتدامة وت   املنا  والنظم ال ذائيةمن أجهزة املنظمة العاملة يف عدد ا أكرب   لك

 .عدم التسبب باألضراربدأ االمتثال مل ضمانمن  على األقل أوا أكثر وضوح  و  تدرجييمن الفقر على حنو 
 
 من أهداف التنمية املساااااتدامة 1أكثر فأكثر إىل هدف  ديد مساااااامتها يف احلد من الفقر،يف حتنظمة وتساااااتند امل -4
والذي يقا  بعدد إىل القضاااااااااء على الفقر املدقع،  الرامي من أهداف التنمية املسااااااااتدامة 1-1املقصااااااااد بشااااااااكل خاص و 

ن لألشخاص الذيا نسبي   النسبة املرتفعةضوء دوالر ا أمريكي ا يف اليوم، و لك يف  1.90األشخاص الذين يعيشون بأقل من 
، تعقيب ا على  لك القطاعات  ات الصاااااالة.سااااااائر الزراعة و واعتماد هؤالء األشااااااخاص على  الريففقر املدقع يف يعانون ال

منظمة  إطار"املنشااااااااور املعنون  للحد من الفقر املدقع، على غرار ة  اسااااااااياتيجي 3 سااااااااياتيجياملعين بالربنامج اال فريقيعد  ال
نظريااة الت ي  مع  يتوافق على حنو تاااميناادرد و ، مبااا "االجتماااعيااة: تعزيز التنميااة الريفيااة للجميعلحمااايااة األغااذيااة والزراعااة ل
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وساااااااااتؤدي هذه  .2021-2018للفية  املتوساااااااااطة األجل املنظمة خطةاملعروضاااااااااة يف  3 ساااااااااياتيجياال للهدفالشااااااااااملة 
 إىل تعزيزوكذلك  هداف التنمية املساااتدامة،ألالرامية إىل حتقيق هذا املقصاااد احملدد اجلهود التنظيمية إىل تعزيز ة ساااياتيجياال

لضاااامان عدم إمال األشااااخاص الذين يعانون الفقر  من أهداف التنمية املسااااتدامة 1-1 حتقيق املقصاااادألعضاااااء يف ادعم 
 .املدقع

 
الربامج ساااااااااائر و  الفنيةالوحدات  وتشاااااااااملة ة من خالل عملية تشااااااااااورية داخل املنظمساااااااااياتيجياال بلورةوجيري  -5
البنك و روما  اليت توجد مقارها يفوكاالت يشااااامل الالشاااااركاء اخلارجيني مبا ، باإلضاااااافة إىل ة واملكاتب امليدانيةساااااياتيجياال

 مكم ال  عنصاااااااااااار ا ة سااااااااااااياتيجيتفعيل اال وساااااااااااايكون .ومنظمة األمم املتحدة للطفولة منائيبرنامج األمم املتحدة اإلو  الدويل
كاملة من ال موعةا عرب على حنو أمشل  تعميم اعتبارات الفقرلتشاااااااااجيع  تنمية القدراتاخلاصاااااااااة باملتاحة  ألدوات واملوادل

 ، وال سيما على الصعيد القطري.وبراجمها مشاريع املنظمة

 

 الست   التقييم توصيات تنفيذموجز عن القدم المحرز في  -ثانًيا
 
باعتبارها  رد  اإلدارة مصاااااااافوفة هاتاليت تضاااااااام ن عشاااااااار ةات اإلدارية الساااااااابعجراءتنفيذ اإلمت تقييم التقدم احملرز يف  -6
ات على درجة "جيد" إجراء، وقد حصاااالت    1ات اإلدارةإجراءسااااجل درجات ( أو أفضاااال، اسااااتناد ا إىل 4" )كافية"
ل عن التقدم احملرز يف 5) يلي وصااااااف موجز للتقدم احملرز يف تنفيذ كل   هبذا التقرير. ويرد يف ما امللحق(. ويرد تقرير مفصاااااا 

 من التوصيات الست.
 
 ،بعه املنظمة للحد من الفقرالذي تت   املتعدد القطاعات فعالية النهج املتمثلة يف إثبات 1التوصيييييييييييية  يف إطارو  -7

اسااااااتناد ا إىل مواتية لتحقيق نتائج ملموسااااااة،  الظروف فيها تكون ةاسااااااياتيجيبلدان رئيسااااااية  ات أمية حبثت املنظمة عن 
 إىلإيالء االهتمام الواجب ، مت وبالتايلاجلارية. الساااااياسااااااتية والرباجمية عمليات الإلرادة الساااااياساااااية القوية واالساااااتفادة من ا

تساااام  هلا تلك اليت  يشااااملمبا  -الرئيسااااية األخرى  البلدانا إىل جنب مع جنب   -املبادرة اإلقليمية  تيكز فيهاالبلدان اليت 
 لإلسااااراع يفالتدخالت الناجحة واليتيبات املؤسااااسااااية الالزمة مكانتها بتشااااارت التجارب من أجل تعزيز املعارف املتعلقة ب

 باراغواي والصااااني البلدانهذه وتشاااامل . هذه املعارف واالسااااتفادة منالتنمية املسااااتدامة،  من أهداف 2و1 دفنياهلحتقيق 
 .اهلندو  كولومبياو 

 
قدرة األطراف ضاااااااااااااامان من أجل امل رب وبنما ات لكل من تنمية القدر املساااااااااااااااعدة يف جمال قدمت املنظمة و  -8

ا دعم ا التحليلهذا  يشاااااك لأن وضااااامان متني للفقر،  حتليل إجراءاحلكومية النظ ة على   يةعمليات الساااااياسااااااتلل وأسااااااسااااا 
 املنظمة املعيف هبا يفوباالسااااااااااااتناد إىل ريادة . الريفالفقر يف  مسااااااااااااألة دف إىل معاجلةاليت هت تعددة القطاعاتاملالوطنية 

من النظم ال ذائية املساااااااااتدامة احلامسة القائمة بني الزراعة املساااااااااتدامة و األغذية والزراعة، حتدد تنمية القدرات الروابط  جمايل
 جهة أخرى. القيمة املراعية للفقراء من سالسل وتطويرالعمل الالئق واحلماية االجتماعية جهة و 

                                                           
غ  كاٍف: تنفيذ  :3سيء: خطة تنفيذ التوصية واإلجراءات املتخذة لذلك يف مرحلة أولية جدا؛  :2ال شيء: مل يتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية؛  :11

ة تنفيذا جيد: نفذت التوصي :5من أدلة عن نتائجها على ال اية املستهدفة؛  ولكن ما ،كاٍف: أحرز تنفيذ التوصية تقدما  :4التوصية متفاوت وجزئي؛ 
 ممتاز: مثة أدلة دام ة على أن التوصية أثرت بشكل إجيايب على ال اية املستهدفة. :6كامال ومثة بعض األدلة األولية على أثرها على ال اية املستهدفة؛ 
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والساااياقات الرئيساااية ورت بتها حبساااب  الربنامج البلدان الرئيساااية اليت تنفذ وقد حددت اإلدارة عدد ا من الفرص يف -9
ا من أهماألولوية من أجل تعزيز العمل الذي يعاجل  : حددها التقييم اليتالقطاعات  خمتلف الروابط املشاااااااااااايكة بني بعضاااااااااااا 

املسااااااااااااااتدامة وإدارة املوارد الطبيعية، مع اليكيز بوجه خاص على ت   املنا  والتنمية اإلقليمية احلد من الفقر والزراعة  (1)
لشااااباب وال ساااايما بالنساااابة إىل اتطوير سااااالساااال قيمة شاااااملة وعالقتها بالعمل الالئق، و ( 2(؛ )2 سااااياتيجي)الربنامج اال

، مع اليكيز بوجه خاص بني العمل اإلنساين واإلمنائيلالستمرارية معاجلة أفضل و ( 3(؛ )4 سياتيجيوالنساء )الربنامج اال
 5ان سااياتيجيعلى كيفية اسااتخدام احلماية االجتماعية كأداة لتسااهيل إدارة املخاطر ودعم النشاااا اإلنتاجي )الربناجمان اال

)الربنامج لت ذية املراعية ل ماعيةاألمن ال ذائي والت ذية، مع اليكيز بشكل خاص على احلماية االجتببط الفقر ر  (4(؛ )2و
  (.1 سياتيجياال
 

حتليل الفقر، فقد عززت املنظمة قدرهتا الفنية يف إدارة التنمية  إجراءاملتمثلة يف تشااااااجيع  2لتوصييييية أما يف إطار ا -10
االقتصااادية واالجتماعية وأنشااأت شاابكة فنية لتحليل الفقر تتألف من ممثلني عن خمتلف االختصاااصااات الفنية يف املنظمة 

وهي حتدد الروابط املشاايكة فجارية على قدم وساااق املنهجيات التحليلية أما  سااواء. امليدان على حدٍ يف و املقر الرئيسااي يف 
الصاااااااااااااامود أمام التهديدات  على الرئيسااااااااااااااية بني اجلوع والفقر واألغذية املسااااااااااااااتدامة والزراعة والدخل غ  الزراعي والقدرة

نظمة ت   املنا ، فإن  املالصلة بني الفقر و بما يتعلق  واألزمات، واهلجرة وت   املنا  )على النحو الذي حيدده التقييم(. ويف
احلماية  مبا يشااااااااامل ،امليتبة على الساااااااااياساااااااااات و ثارها األوساااااااااع نطاق االرئيساااااااااية  أوجه التفاعلتوضاااااااااي   دمة جد ا يفمتق

 شباب.وتوف  فرص العمل للاملنا   ت   مالقدرة على الصمود أمااالجتماعية واهلجرة و 
 

دوات، األ حول كيفية تطبيق هذه وساااتتا  قريب ا جمموعة من األدوات املنهجية، باإلضاااافة إىل إرشاااادات ملموساااة -11
حتليل الفقر ومىت  إجراءويف امليدان من أجل مساااااااعدهتم على حتديد أين ينب ي املقر الرئيسااااااي ملوظفي املنظمة العاملني يف 

خدم هذه األدوات على املسااااااتوى القطري خالل تونوع هذا التحليل يف إطار صااااااياغة الربامج واملشاااااااريع. وباملثل، سااااااُتساااااا
طار إ ترتيبات إجراؤه يف ظلالتحليل القطري املشااااايت املتوقع  الربجمة القطرية، وال بد من االسااااايشااااااد هبا يف صاااااياغة إطار

التأكيد  من أجل اة وفرقهسااااااياتيجيمجيع الربامج االاجلديدة. وقد جرت مناقشااااااات مع  ةمنائياإل ةاألمم املتحدة للمساااااااعد
أوساااع  الناجم عن جمموعةالفقر  احلد من على أمية االساااتفادة من حتليل الفقر لتحديد نقاا الدخول الرئيساااية وتعزيز أثر

 حتسني االستدامة االجتماعية واالقتصادية. لتشجيع هبا املنظمةاليت تقوم من التدخالت 
 

حالي ا اللمساااااااات األخ ة على برنامج تنمية املنظمة بشاااااااأن حتساااااااني القدرات، فتضاااااااع  3التوصييييييية أما يف إطار  -12
. ويف 2021-2018طبق ا للخطة املتوساااااطة األجل للفية لمنظمة ل 3 ساااااياتيجياال اهلدفحول نظرية الت ي  يف القدرات 

عاجلة ما مب تنمية القدراتلاد املو  إمكانية أن تقوم، أجري تقييم الحتياجات املهارات من أجل ضاااااااااااااامان 2018مطلع عام 
حدده أصاااااااحاب املصااااااالحة الداخليون واخلارجيون األسااااااااسااااااايون كث رات مهمة يف املعارف واالحتياجات املرتبطة بالتنمية 

إنتاجها يف شاااااكل و عليها  " وجيري وضاااااع اللمساااااات األخ ةدرو أو " فصاااااولوالدعم. وقد وضاااااعت جمموعة من    
الروابط مت حتديد و . االسااااااااااااااتفادة منهامجيع مسااااااااااااااتويات املنظمة من  ليتمك ن املوظفون يف نينتاإلللتعل م على  إلكيوين

 كيفالفنيني الكاملة يف املنظمة  جمموعة املوظفني لكي تفهم ، ةواضاااح بصاااورةرئيساااية للنظم الزراعية وال ذائية املساااتدامة ال
 .اميكن هلذه املعارف تعزيز عمله
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اساااااتخدام حتليل الفقر  جمال يفتنمية القدرات ل جديدة برامج، وضاااااعت املنظمة لكيوينم اإلوباإلضاااااافة إىل التعل   -13
يف  الدويل للتنمية الزراعية لتنفيذ دورة تدريبيةوتعاونت مع الصااااااندوق  ،لتصااااااميم برامج متعددة القطاعات للحد من الفقر

وة  على  لك، وعال .الكب ة الربامج القطرية يصاااااممونالذين االساااااتثمار  موظفي شاااااعبة مركزحتليل الفقر تساااااتهدف  جمال
 توف  فرص ة يف برامج تنمية القدرات العاملية واإلقليمية يف جمالسااااااياتيجيتواصاااااال املنظمة االسااااااتثمار وتعزيز شااااااراكاهتا اال

وقد أشااااااااااااااار التقييم إىل أن هذه ا االت حباجة إىل املزيد من  ،العمل الالئق واحلماية االجتماعية وعمالة األطفال واهلجرة
وتساااااااااتهدف هذه الربامج التدريبية واضاااااااااعي الساااااااااياساااااااااات وموظفي املنظمة يف املكاتب امليدانية يف مجيع  اجلهود والدعم.

 من أهداف التنمية املستدامة. 1وهي أساسية لتعزيز مسامة املنظمة يف حتقيق اهلدف  األقاليم
 

، أدجمت املنظمة املواضاااايع الرئيسااااية اليت تسااااهم يف احلد من الفقر بشااااأن تعزيز تعبئة املوارد 4التوصيييية ويف إطار  -14
، يف جمموعة من االقياحات ة يف خطة املنظمة املتوسااااااااااطة األجلاملعروضاااااااااا 3 سااااااااااياتيجياال اهلدفوفقا لنظرية الت ي  يف 

هذه االقياحات اليت أعد ت  وقد متت صااياغةمع الشااركاء يف املوارد.  تسااتخدم يف التفاعالتُ من شااأ ا أن شاااملة  لربامج
التعاون التام مع  بقيادة شااااااااااااعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد، عن طريق إشااااااااااااراف فريق املهام املعين بتطوير األعمالحتت 

ة القطاعات تتجاوز قطاع دم بضااااارورة إجياد حلول متعدة والوحدات الفنية واألقاليم، وهي تسااااال  ساااااياتيجيساااااائر الربامج اال
 ن أجل معاجلة مشكلة الفقر يف الريف معاجلة  فعالة .الزراعة م

 
 ةساااااياتيجياال فريق املهام املعين بتطوير األعمال كأساااااا  للمشااااااوراتمشااااااريع  حافظةوتعتزم املنظمة اساااااتخدام  -15
، يشك ل  لك فرصة  مهمة على وجه التحديد من أجل 3 سياتيجيويف حالة اهلدف اال االستباقية مع الشركاء يف املوارد.و 

بوضااااااااو  كيف يرتبط عمل املنظمة  افظةاحلحتفيز التوعية واالهتمام مبسااااااااامة املنظمة وبدورها يف احلد من الفقر، إ  تظهر 
فرص توف  مثل الواساااااااااااع النطاق يف جمال الزراعة والنظم ال ذائية املساااااااااااتدامة ارتباط ا وثيق ا مبجاالت عمل املنظمة اجلديدة 

ا سااليم ا للوصااول إىل اجلهات املاحنة غ  التقليدية من أجل دفع واحلماية االجتماعية لشاابابلعمل ال . وساايوفر  لك أساااساا 
املنظمة يف خمتلف وإشاااااااااااااارات  افظةخطة عمل لالسااااااااااااااتفادة هذه احلووضااااااااااااااعت إىل األمام.  برنامج العمل للحد من الفقر

املصاااااااااا   اساااااااااتناد ا إىل بشاااااااااكل أكربالتدخالت احملتملة ملراعاة ساااااااااياقات  –خاص  بوجه امليدانيةاملكاتب املساااااااااتويات و 
 .2019 عام خاللهذه اخلطة  وسيتم تنفيذ، احملددة واالحتياجات

 
مشااااريع مرفق  حافظةالصاااندوق األخضااار للمنا  ومرفق البيئة العاملية، مت حتليل  يمشاااروع بصاااياغةويف ما يتعلق  -16

بوجه لفقر لعام، و  بوجهتماعية ألبعاد االقتصاااااااااااااادية واالجل بالفعل افظةهذه احل ية معاجلةالبيئة العاملية من أجل حتديد كيف
فقد مت تعيني املوظفني واخلرباء  على املشاااااااااااااااريع والربامج املسااااااااااااااتقبلية. تههذا وزياد حمور اليكيز حتساااااااااااااانيوكيفية  ،خاص

مرفق البيئة  ملشااااروعي ةرياجلا الصااااياغةاالسااااتشاااااريني لضاااامان توف ر القدرة الكافية لدعم إدراد اعتبارات احلد من الفقر يف 
ويؤيت هذا العمل بثماره  مشروع القائمة املرجعية  اخلطوا التوجيهية. إعدادوالصندوق األخضر للمنا ، وكذلك مت  العاملية

أول مشااااااااروع للمنظمة يوافق عليه مرفق البيئة العاملية )يف باراغواي(، بعنوان "الفقر وإعادة التحريج والطاقة  ويلجأبالفعل: 
د املوار  متك ن من حتقيق أهداف املشروع املتمثلة يف صونإلدارة املخاطر  أساسية احلماية االجتماعية كأداةإىل وت   املنا " 

 يف احلد من الفقر. وتسهم، التكيف مع ت   املنا و الطبيعية 
 



PC 126/6 7 

إطار الربجمة  صااااياغة عمليات أن تسااااتندتعزيز الشااااراكات، تعمل املنظمة لضاااامان  بشااااأن، 5التوصيييية ويف إطار  -17
ة األخرى مثل وزارات الزراعة لتشاااااااااامل الوزارات الرئيسااااااااااي عملها تجاوز نطاقي، قطاعاتالمتعددة أفرقة عمل إىل القطرية 
رئيسااااايني الشاااااركاء ساااااائر ال عن ضاااااال  والتخطيط، ف والشاااااؤون اجلنساااااانيةوالعمل، التنمية االجتماعية والتنمية الريفية وزارات 
 لحد من الفقر على املستوى القطري.يعملون ل الذين

 
املنظمة بالشاااراكة مع ، اساااتهل ت 2017ني. ففي عام ساااياتيجيوكث فت املنظمة جهودها للوصاااول إىل الشاااركاء اال -18

مبادرة مشيكة مع البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وا ل  املستقل للعلوم والشراكة التابع  االحتاد األورويب،
حتقيق ترك ز على زراعية يف جمال التنمية ال اتالبحوث واالساااااتثمار  جلعلرية للبحوث الزراعية الدولية، للمجموعة االساااااتشاااااا

 من أهداف التنمية املستدامة.  2و 1اهلدفني 
 

لألطراف وتعزيز الفهم املشاااايت على حنو أفضاااال على األدلة  القائمة يةات السااااياساااااتجراءاإلواهلدف هو تنساااايق  -19
 نشطةاألتنسيق  يشملمبا  وزيادة التنسيق بني املنظمات يف جمال الزراعة الستثمار يف البحوث والبيانات والتنميةمن أجل ا

 مع بني البنك الدويل والصااااااااندوقجت مبادرة مماثلةومن شااااااااأن  ها.تطوير و  عن البيانات البحثواملتعلقة ب اخلاصااااااااة بكل بلد
يف  من أهداف التنمية املسااتدامة 1اليكيز على أخذ اهلدف والشااركاء يف التنمية،  الرائدين الباحثنيو الدويل للتنمية الزراعية 
ا نظمةاملو . ة املرتبطة بت   املنا والوطني ةاإلقليميالعاملية و بادرات املاوضااااات و يف املفاالعتبار على حنو أكرب  يف  عضااااو أيضاااا 

الدويل ومنظمة  البنكالشاملة اليت ييأسها على حنو مشيت احلماية االجتماعية  من أجلاللجنة التوجيهية للشراكة العاملية 
 من أهداف التنمية املستدامة. 3-1املقصد  كومات لتحقيقواليت تركز على دعم احل األمم املتحدة للطفولة

 
، تقوم املنظمااة )يف إطااار الربنااامج 13و 2و 1ويف مااا يتعلق بااأوجااه التفاااعاال بني أهاادف التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة  -20
ة( بتعزيز التعاون مع الصاااااندوق الدويل للتنمية الزراعية واجلماعة االساااااتشاااااارية ساااااياتيجيوساااااائر الربامج اال 3 ساااااياتيجياال

للبحوث الزراعية الدولية واملؤسااسااات األكادميية يف إطار مبادرة عاملية لدعم البحوث ووضااع السااياسااات وتنمية القدرات، 
على  هداف التنمية املساااااااتدامةمن أ 5-1املقصاااااااد  والعمل على دعم تنفيذ إنتاد املعارفمع اليكيز بشاااااااكل خاص على 

ة خالل املؤمتر الثالث والعشاااارين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اسااااياتيجياملنظمة فعالي ات  ونظمت املسااااتوى القطري.
وسااائر اجلهات الفاعلة بأوجه لتوعية احلكومات  املنظمة وكمةحب مت صاالة، باإلضااافة إىل جلسااات اإلطارية بشااأن ت   املنا 

التحديات  وتشاااااجيع احللول الساااااياساااااية اليت تعاجل هذه 13و 2و 1القائمة بني أهداف التنمية املساااااتدامة  احليويةالتفاعل 
هو جمال الشباب يف االقتصاد الريفي ي مواضيع يف قيادة جمال مع منظمة العمل الدولية وتتشارت املنظمة بطريقة متكاملة.

توجد مقارها بادرة العاملية لتوف  فرص العمل الالئق للشااااباب. وتواصاااال املنظمة تعزيز تعاو ا مع املنظمات اليت يف إطار امل
للتنمية الزراعية  الدويل، واألغذية والت ذية، ومع الصااااندوق الت ذية املدرسااااية يف جمموعة من القضااااايا تشاااامل مثال  ، يف روما

 حول الفقر واألمن ال ذائي.واألدلة  البيانات توليدوالبنك الدويل يف جمال 
 

 تسااتندشااعبة مركز االسااتثمار لضاامان أن  لى حنو وثيق مععالتابع للمنظمة  3فريق الربنامج االسااياتيجي ويعمل  -21
إىل حتليل الفقر إىل ة يف مراحل االسااااااتثمار األوىل اليت تدعمها املنظمة سااااااياتيجيبرامج االسااااااتثمار واألنشااااااطة االصااااااياغة 
 وأن تستهدف بصورة واضحة احلد من الفقر يف الربامج القطرية. ،حد ممكنأقصى 
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خاص  مكو نبشاااااااأن النهوض بالنهج اليت تعزز املسااااااااواة بني اجلنساااااااني، مت إدراد  6التوصيييييية يف إطار و وأخ  ا،  -22
يف برامج تنمية القدرات اليت جيري حالي ا وضااااعها يف صااااي تها النهائية )انظر  املرأة يف الريفباملساااااواة بني اجلنسااااني ومتكني 

يف يف املناطق الريفية  حتقيق هدف احلد من الفقر أمية دور املرأة يفويسال ط الضاوء على  املكو نا وضا   هذوي(. 3التوصاية 
وعز زت املنظمة تعاو ا مع املعهد الدويل  .يةالزراع املناظر الطبيعية النساااائي على العنصااار على حنو متزايد يط ى فيه ساااياق

لبحوث سياسات األغذية من أجل وضع أدوات لقيا  تأث  مشاريع التنمية الزراعية على متكني النساء يف قطاع الزراعة، 
 بشاكل أفضال زمةكذلك عززت املنظمة تعاو ا مع مبادرة أكسافورد للحد من الفقر والتنمية البشارية لتوف  املعلومات الالو 

ما بني بلدان  لتحليل الفقر املتعدد األبعاد عن طريق املؤشاااااارات املصاااااان فة حبسااااااب نوع اجلن . وأخ  ا، مت تعزيز التعاون يف
لتشاااااااجيع النهوض بالنهج الناجحة لتحقيق  2019على هذا التعاون يف عام  إضاااااااايفتركيز أن جيري اجلنوب ومن املخطط 

  النساء. املساواة بني اجلنسني ومتكني

 

 التحديات وسبل المضي قدًما -ثالثًا

 
وعلى النحو املبني   نف ا، قطعت املنظمة شوط ا كب  ا يف سبيل تنفيذ توصيات التقييم. ولكن، ال تزال هنات بعض  -23

 عليها. تسليط الضوءالتحديات اهلامة اليت جيدر 
 

سااااايكون من الضاااااروري بذل املزيد من اجلهود لتدعيم مكانة املنظمة يف احلد من الفقر وتشاااااجيع تعميم أنشاااااطة  -24
تبين  مجيع الوحدات على حنو كامل لفكرة مساااااااااااامة الزراعة احلد من الفقر وتفعيلها يف مجيع املكاتب، من أجل ضااااااااااامان 

وساااااايظهر  لك للوكاالت الشااااااريكة أمية  املتمثل يف احلد من الفقر.والنظم ال ذائية املسااااااتدامة يف اهلدف العاملي للمنظمة 
 . املسعىاملنظمة والتزامها هبذا مسامة 

 
ا يف ما يتعلق بتنمية قدرات املوظفني. -25 معظم املوظفني العاملني يف النظم ف وال تزال هنات حتديات هامة أيضاااااااااااااا 

واألدوات  وادومن شاااأن املد من الفقر يف االعتبار بصاااورة أوضااا ، الزراعية وال ذائية املساااتدامة مساااتعد ون ألخذ مساااألة احل
أن يتناول لضمان  املت سقةمن اجلهود  بذل املزيد سينب ي، ولكن. اجلديدة املتاحة لتنمية القدرات أن تسه ل  لك املنهجية

تحول ثقايف ب هذه العملية ربطميكن ، بفعالية. وبالفعل لحد من الفقربرنامج العمل لواملكاتب القطرية  واضااااااعو املشاااااااريع
 اإلدارة.قتضي التزام ا يف الوقت ويف يا ما نوع  
 

 مناقشااااتهاحالي ا  جترية اليت منائيرتيبات إطار عمل األمم املتحدة للمساااااعدة اإلبالنساااابة إىل تمكانة املنظمة  وإن   -26
لتأكد من اساااايكون من املهم بالنساااابة للمنظمة فا حتديات. أيضاااا  ، متث ل م املتحدةوالتفاوض بشااااأ ا بني مجيع وكاالت األم

بصاااورة واضاااحة احلد من الفقر وحتقيق األمن ال ذائي و الزراعية وال ذائية املساااتدامة بني النظم األمية الروابط احلامسة  إنشااااء
ا مقبولةالتأكد من و   يف الريف من الفقراحلد  جدول أعمالا يف ا أساااااسااااي  باعتبارها شااااريك   نظر إىل املنظمةيُ وال بد  أن . أ  

  العمل والتنمية االجتماعية(. وزارات الزراعة )مثلغ  املعنية بيف الوزارات  ني املعنينياحلكومي مع النظراءال غىن عنه  وحماور ا
 

العمل فرص وال ساااااااااااااايما  غ  التقليدية عملهاويتمثل التحد ي األخ  يف قدرة املنظمة على تعبئة املوارد  االت  -27
اليت تتمتع هبا املنظمة ومساااااماهتا يف هذه املواضاااايع تشااااك ل جزء ا ال  النساااابية إن  امليزةالالئق واحلماية االجتماعية واهلجرة. 
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ولكن   األدلة. وإنتادوتنمية القدرات  املشااااورة بشااااأن السااااياسااااات املتمثلة يف إسااااداءاألساااااسااااية املنظمة وظائف يتجزأ من 
الالزم وكسااب ثقة الشااركاء يف املوارد والنظراء على املسااتوى الوطين الذين يعملون منذ ساانوات عدة إحداث الت ي  الثقايف 
 سيست رق بعض الوقت. ،يف إطار منو د خمتلف
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 )أ( المقبولة

ات الموافق عليها في جراءاإل
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 ا أو أسباب ات المتخذة فعليً جراءوصف اإل
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ات إجراء

 2اإلدارة )د(

ات المتخذة أو جراءأثر اإل
 التغييرات الناشئة عنها )ه(

ينب ي  -1التوصيييييييييييييييييية 
للمنظماااة أن حتاااد د عاااددا  
حمااااادودا  من البلااااادان اليت 
تكون فيها الظروف متوفرة 
لتحقيق نتااااائج هااااامااااة من 

ل  اااااااج ماااااااتاااااااعااااااادد خاااااااال
من  القطااااعاااات إزاء احلاااد

الفقر يف الريف من أجااال 
 إثبات فعالية النهج.

اإلشارة إىل عدد حمدود من  1-1
البلاادان اليت تكون فيهااا الظروف 

من خالل  مالئمة لتحقيق نتائج
اعتماااد  ج متعاادد القطاااعااات، 

ة سااااااياتيجيالربامج اال فرقوتوف  
، احملااادد اهلااادفاملختلفاااة الااادعم 

مع إيالء األولوياااااة للبلااااادان اليت 
تيكز فيهاااااااا املباااااااادرة اإلقليمياااااااة 
وبااالااااااادان أخااارى أجااارت فاااياااهاااااااا 

 املنظمة قدرا  كب ا  من العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 

ة مع اسااااياتيجيحتالفات  3 سااااياتيجيأنشااااأ الربنامج اال 1-1
ا يف احلااد من الفقر يف  البلاادان اليت أظهرت مساااااااااااااااار ا ناااجحاا 
الريف باااات بااااع  ج متعااادد القطااااعاااات. فعملااات املنظماااة مع 

مع الوكاالت  الصاااني إلنشااااء الشاااراكة العاملية للحد من الفقر
منصات لتشارت املعارف  وأنشأت، اليت توجد مقارها يف روما

ينيا من بني مجلة بلدان أخرى،  ال والصااني وغانا وكبني الساان
لحد من الفقر يف لما أدى إىل تعزيز النهج املتعدد القطاعات 

عاااات املنظمااااة مااااذكرة تفاااااهم مع حكومااااة اهلنااااد . ووق  الريف
وعملاات على دعم البعثااة الوطنيااة لسااااااااااااااباال العي  يف الريف 
)وهي أحد أكرب برامج مكافحة الفقر على الصااااااااعيد العاملي( 
يف تنميااااة القاااادرات إلدراد املاليني من األفراد يف مجاااااعااااات 

اليت ترمي اهلند يف  الطبيعيةالزراعة خطة املسااااااااااعدة الذاتية يف 
عن  راعة وحصااااد احملاصااايل تقارب الصااافر جعل تكلفة الز إىل

وعقب اتفاق  الزراعة العضااااوية وتطوير ساااالساااالة القيمة.طريق 
دعم تنفيااااذ نفيااااذ تنظمااااة دعماااات املالسااااااااااااااالم يف كولومبيااااا، 

اليت تنطوي  إلحالل السااااااااالماإلصااااااااالحات الريفية الشاااااااااملة 

1-1 (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن  الشاااااااااااراكة مع الصاااااااااااني واهلند  1-1
وكولومبيا، فضااال عن توف  الدعم الفين 
لعدد من البلدان مثل باراغواي، حيث 
مت إياااالء األولاااوياااااااة لااالاااناااهاااج املاااتاااعااااااادد 
القطااعاات، قاد أث رت يف املنااقشااااااااااااااات 
حول السياسات والربامج وقد ساعدت 

ليت تبن تها االت ي  نظرية  تأكيد صحةيف 
ن الفقر يف حلااااد ممن أجاااال املنظمااااة ا

 وقاااامااات الريف، ومواصاااااااااااااالاااة تطويرهاااا.
ا  مكانتها ضااااااااااامن بتعزيز املنظمة أيضااااااااااا 

ا موعة الرائدة من الشااااااااااااااركاء العامليني 
امللتزمني بالقضاااااااااااااااء على الفقر املدقع، 

بشااااكل  جماالت اختصاااااصاااااهتا فأدجمت
يف اجلهود العاملية والوطنية للقضاء  أكرب

 .على الفقر املدقع

 

                                                           
من أدلة  ولكن ما ،كاٍف: أحرز تنفيذ التوصية تقدما  :4غ  كاٍف: تنفيذ التوصية متفاوت وجزئي؛  :3أولية جدا؛ سيء: خطة تنفيذ التوصية واإلجراءات املتخذة لذلك يف مرحلة  :2ال شيء: مل يتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية؛  :1  2

 ممتاز: مثة أدلة دام ة على أن التوصية أثرت بشكل إجيايب على ال اية املستهدفة. :6جيد: نفذت التوصية تنفيذا كامال ومثة بعض األدلة األولية على أثرها على ال اية املستهدفة؛  :5عن نتائجها على ال اية املستهدفة؛ 
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ات الموافق عليها في جراءاإل
 )ب( رد اإلدارة

 ا أو أسباب ات المتخذة فعليً جراءوصف اإل
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 التغييرات الناشئة عنها )ه(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسااااااااااااااتكشاااااااااااااااف مبادرات  1-2

ة اسااااااااااااااياتيجيااااااجاااااادياااااادة لربامج 
متعددة القطاعات ومشاااايكة بني 
الاقاطااااااااعاااااااات عالاى املسااااااااااااااتاوى 

 16تعددة القطاعات يف املعلى وضع خطط التنمية اإلقليمية 
وكذلك  بعد الصااااااااااااااراع.ما  مرحلةمن بني األقاليم يف ا إقليم  

ا املنظمة جهود ا كب ة لتشاااااااجيع وتيسااااااا  اعتماد  بذلت أيضااااااا 
النهج املتعددة القطاعات يف البلدان  ات األولوية: يف امل رب 

ات متعااددة اسااااااااااااااياتيجيااوبنمااا، وفر ت املنظمااة الاادعم لبلورة 
ريق برنامج خمتلط القطاعات للحد من الفقر يف الريف عن ط

لتنميااة القاادرات. ويف عاادد من البلاادان، مبااا فيهااا الساااااااااااااان ااال 
وبااااراغواي وكمبودياااا وكينياااا ولبناااان ومياااامناااار، وف رت املنظماااة 
الدعم الفين إلنشاااااااااااااااء الروابط بني احلماية االجتماعية وتعزيز 
ساااااابل العي  )مبا يشاااااامل قطاع مصااااااايد األمسات( بات باع  ج 

فرص العمل للشباب وعمالة األطفال. و  ملعاجلة قضايا اهلجرة
مع الشااااااااااااااركاء  3فريق الربنامج االسااااااااااااااياتيجي  وكذلك يعمل

لتشاااااااااااجيع توف  فرص العمل الالئق ويف الوقت نفساااااااااااه دعم 
 مكافحة الصيد غ  القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

 
خمتلف  واحااد لتحقق يف  نوتعزيزهااا  النهج وضااااااااااااااعمت  1-2

 روابط والتعاون معز الاملسااااتدامة وتعز تنمية مقاصااااد أهداف ال
 وهو جديد مهم ومثة جمال عمل .ةساااااياتيجيالربامج اال ساااااائر

 ات املتصاااااااااااااالااةجراءواإلالفقر حلااد من اليت تربط بني االعالقااة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2-1 (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يبني  مشاااااااروعان جديدان الصااااااالة  1-2

 القائمة بني احلد من الفقر وت   املنا 
نت : ففي باراغواي، على حنو جي د متك 

تابع املنظمة من إنشاااااااااء أو ل برنامج هلا 
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الااااقااااطااااري، وتااااعاااازيااااز املااااباااااااادرات 
القائمة، مثل احلماية االجتماعية 
املراعياة للت اذية والقضاااااااااااااااء على 

 انساااااااااااياتيجياال الربناجماناجلوع )
(، واحلمااااايااااة االجتماااااعيااااة 3و 1

 الربناجماناملسااااتجيبة للصاااادمات )
(، واهلجرة 5و 3 انساااااااااااااياتيجياال
(، 5و 3 انسياتيجياال الربناجمان)

ونظم  ونظم ساااااااااااااالسااااااااااااال القيمة
 الربنااااجماااانالشاااااااااااااااااملاااة ) األغاااذياااة

وتوف  (، 4و 3 انساااااااااااااياتيجيااااال
وحتسني سبل  فرص العمل الالئق

 الربناجمان)قطاع الزراعة  العي  يف
 (.3و 2 انسياتيجياال

 دعممت توف  الااو  نظريااة الت ي  نص  عن وضااااااااااااااعوقااد  املنااا باا
ومثة جمال  وكمبوديا. فييت نامو بن الدي  لساااااااااااياساااااااااااات يف ل

 3و 2ان سااااااااااااااياتيجيالربناجمان اال وضااااااااااااااعهعمل  خر جديد 
املنااااااظر  ج التنمياااااة اإلقليمياااااة و بني  ج ربط ويتمثااااال يف ال
برنااامج  موارد متاات تعبئااةو ج رافيااة حمااددة،  مواقعالطبيعيااة يف 
املكتب وترتبط هذه املبادرة مببادرة  الالزمة له. التعاون التقين

"األقااااليم  بعنوان الالتينياااة والبحر الكااااريياإلقليمي ألمريكاااا 
املكاااتااب  املااائااة" فضااااااااااااااال  عن املبااادرات اجلاااريااة اليت تقودهااا

واملرتبطة بالتنمية اإلقليمية  اإلقليمية ألوروبا والشاااااااااااااارق األدىن
عاادد من  وا تمعيااة واهلجرة يف عاادد من البلاادان. ويواصااااااااااااااال

املنااااااظر  ج التنمياااااة اإلقليمياااااة و   ج العمااااال لتعزيز البلااااادان
عدد من البلدان  يشااااااملعلى املسااااااتويات احمللية، مبا الطبيعية 

 .كولومبياو ق غيزستان و  اجلمهورية الدومينيكية منها
 

وقد مت بذل جهود حمددة لتعزيز املبادرات القائمة من خالل 
توساااايع نطاق املساااااعدة الفنية وتعبئة املوارد على حنو أكرب مبا 

اعية للت ذية )بالشااااااااااااااراكة مع الربنامج يف  لك يف ا االت املر 
( واحلماية االجتماعية املساااااتجيبة للصااااادمات 1 ساااااياتيجياال

(. وقااد مت تكثيف اجلهود لاادعم 5 سااااااااااااااياتيجي)الربنااامج اال

لصاااااااااااااااانااااااادوق األخضاااااااااااااااار لااالاااماااناااااااا  لااا
(PROEZA -  لااالاااحاااااااد مااان الااافاااقااار

وإعادة التحريج والطاقة والتصدي لت   
مة ( ومن شااااااااااااااأن هذا الربنامج إقااملنا 

الصاااااااااااااالة بني املسااااااااااااااتفيدين من برنامج 
 Tekoporãاحلمااااااااياااااااة االجتمااااااااعياااااااة 

وخااطااط احلااراجاااااااة الاازراعااياااااااة، وتااعاازيااز 
الظروف املعيشااية للسااكان األشااد فقر ا، 
ومعظمهم من السااااااااااااكان األصااااااااااااليني، 

إدارة املوارد و لك من أجل تشااااااااااااااجيع 
أماااااا مشااااااااااااااروع  على حنو مسااااااااااااااتااااادام.

RECLIMA  وهاااو مشااااااااااااااااروع  خااار
 للصااااااااااااااناااااادوق األخضاااااااااااااار للمنااااااا  يف

عي  ر الدعم لسابل السالفادور، فسايوف  
املنتجني أصاااااااااحاب احليازات الصااااااااا  ة 
األكثر تاااأثر ا بت   املناااا  مباااا يشاااااااااااااامااال 

الفئات السااااااااااكان األصااااااااااليني وسااااااااااائر 
وأخ  ا، أدرجت  الضاااااااااعيفة. الساااااااااكانية
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توساااااااااايع نطاق العمل للربط بني احلماية االجتماعية وسااااااااااائر 
مبا يشمل الت ذية والقدرة على  سياتيجيأولويات الربنامج اال

ا ) إثيوبياااا وأرمينياااا وزامبياااا الصاااااااااااااامود والزراعاااة الاااذكياااة منااااخيااا 
ا بتعزيز (والسااااااان ال وق غيزساااااااتان ومايل . وتقوم املنظمة أيضااااااا 

الروابط بني ساااااالسااااال القيمة الشااااااملة املراعية ملصاااااا  الفقراء 
 جيسااياتيوتنمية قطاع الصااناعة الزراعية )يف إطار الربنامج اال

( من أجل توف  فرص العمل الالئق يف الريف وال ساااااااااااااايما 4
وقد مت تعزيز املبادرات اإلقليمية الثالث للشاااااااااباب والنسااااااااااء. 

املكتب اإلقليمي ، و لمكتب اإلقليمي ألوروبا و سيا الوسطىل
املكتب اإلقليمي للشاااااااارق ، و ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي

اعة األساااااااااااااارية والزراعة على يف جمال الزر  األدىن ومشال أفريقيا
نطاق صاااااااااااااا  ، من أجل معاجلة جمموعة القيود اليت تواجهها 

ة املشيكة سياتيجيا موعات املستهدفة، عن طريق الربامج اال
بني القطاعات واحللول املتعددة القطاعات هبدف حتساااااااااااااني 
اإلنتاجية واالستدامة يف الزراعة وسالسل القيمة  ات الصلة، 

ا تمعات الريفية وتعزيز فرص العمل  تقوية هيف الوقت نفساااااااو 
 الالئق لتحسني سبل العي .

الااقااطاارياااااااة يف كااااااال ماان  الااربجماااااااةأطاار 
مناااار العمااال ومياااا فييااات ناااامبن الدي  و 

ات جراءواإلاملرتبط باااااااحلااااااد من الفقر 
املنااا  وزادت املوارد لتنفيااذ باا املتصاااااااااااااالااة

 هذه التدخالت على املستوى القطري.
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جيااب أن  -2التوصيييييييييييييية 
 إجراءتضاااااااااااااامن املنظمااااااة 

حتلياااااال للفقر يف البلاااااادان 
الاااايت تااااناااافاااااااذ الااااربناااااااامااااج، 
وباااااالسااااااااااااااتناااااد إىل نتااااائج 
التحليل، ُتدرد ُ ج مراعية 

لفقراء إىل جانب صاااااا  امل
نظريات الت ي  يف تصميم 
 الربامج واملشاريع القطرية.

ساااااااااااوف تقوم إدارة التنمية  2-1
االقتصااااااااااااااااااادياااااة واالجتمااااااعياااااة، 
بااالتعاااون مع إدارة املنااا  والتنوع 
البيولوجي واألرض واملياااااه وفريق 

، 3 سااااااااااااياتيجيإدارة الربنامج اال
ة ساااااااياتيجيوفرق إدارة الربامج اال
الااااااااااربامااااااااااج  األخاااااااااارى وقااااااااااادة

ة اإلقليمية، بتكييف ساااااياتيجياال
منهجيااة حتليليااة مالئمااة لتحااديااد 
األسباب الرئيسية للفقر والعوائق 

من  2و 1أماااااام حتقيق اهلااااادفني 
أهداف التنمية املسااااتدامة، وترك ز 
بصااااااااااااااورة خااصاااااااااااااااة على حتاديااد 
الااروابااط بااني اجلااوع، والاافااقاار يف 
الريف، واسااااااااااااااتاااااداماااااة األغاااااذياااااة 

خاااارد  ، وتولياااد الااادخااالوالزراعاااة
، والقدرة على الصاامود يف املزرعة

وجااااااه التهاااااادياااااادات واألزمااااااات، 

آلليات الدعم واخلربات  مهمةاملنظمة قاعدة  أنشااااااااااااأت 2-1
 تيسااااااا  عمليةة من أجل ساااااااياتيجيفضاااااااال  عن التحالفات اال

فريق وقاد  حتليل الفقر يف البلدان الرئيسااااية اليت تنفذ الربنامج.
عملية تشااورية لوضاع إطار مؤساساي  3الربنامج االساياتيجي 

بشأن الفقر املدقع يف الريف، من شأنه املساعدة على التوعية 
من  1-1نظمة يف دعم احلكومات لتحقيق املقصاااااااااااد املبدور 

نطاق املنظمة وعلى  أهداف التنمية املساااااااااااااتدامة، و لك على
مثل برنامج األمم  من خارد املنظمةنطاق الشاااركاء الرئيسااايني 

والبنااك الاادويل والصااااااااااااااناادوق الاادويل للتنميااة  منااائياملتحاادة اإل
. وملشااااروع هذا اإلطار الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

   نواتج متوخاة من شااااااااااأ ا حتديد املعاي  الدنيا ووضااااااااااع 
يلية من أجل تعميم مفهوم الفقر املدقع يف  ليات داعمة تشااا 

إعداد  وكجزء من جماالت اختصااااااااااص املنظمة  ات الصااااااااالة.
إطاااااار العمااااال اخلااااااص باااااالفقر املااااادقع، أصاااااااااااااااااادر الربناااااامج 

بعنوان "القضاااااااااء على الفقر املدقع يف تقرير ا  3 سااااااااياتيجياال
املناطق الريفية"، و لك اسااااااااااااااتناد ا إىل األدلة املوجودة املرتبطة 

وحتااديااد الث رات القااائمااة يف جمااال  يف الريف باااحلااد من الفقر
البحوث. ويرد يف التقرير نص  عن الروابط القااائمااة بني الفقر 

2-1 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتخااااذ املنظمااااة على الصااااااااااااااعيااااد  2-1
العااااملي أكثر فاااأكثر مكاااانتهاااا كوكاااالاااة 
تابعة لألمم املتحدة تساااااااااااهم يف حتقيق 

من أهداف التنمية املسااتدامة  1اهلدف 
وهو هدف أساااسااي للقضاااء التام على 

(، فيسااااااااااي الشااااااااااروا 2اجلوع )اهلدف 
لتحليل  بفعالية الدنيا لتوف  الدعم الفين

وكيفية مسااااامة جماالت  الفقر يف الريف
على حنو أفضااااال يف احلد  اختصااااااصاااااها

 من الفقر يف الريف.
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واهلجرة وت   املنا . وسوف يتم  
اليكيز بصورة خاصة على الصلة 
بني ت   املناااااا  والفقر، مباااااا يف 
 لك العناصااااار املتصااااالة بالوقاية، 
والتكيف والتخفيف من اآلثاااار. 
وقد يشمل  لك الروابط اخلاصة 

ماعية، واهلجرة بني احلماية االجت
والقدرة على الصاااااااااااااامود يف وجه 

. فرص عمل الشبابت    املنا  و 
ومن شااااااااااااااأن منهجية التنمية أن 
تؤدي إىل وضاااااااااع أدوات لتحليل 
السااااااااياسااااااااات والدعم ملساااااااااعدة 
البلااادان يف معااااجلاااة األساااااااااااااابااااب 
الرئيساااااااية للفقر يف الريف واجلوع 

 وحتسني استهدافها. 

 
 
 
 

، والنزاعاتاملدقع واجلوع والزراعة األسرية واهلجرة وت   املنا  
كما أنه يشاااااااااااااادد من جديد على نظرية الت ي  اليت اعتمدها 

 3فريق الربنامج االسياتيجي  . وعمل3 سياتيجيالربنامج اال
مع ا لتعزيز قدرات املنظمة  شااااعبة اقتصاااااديات التنمية الزراعيةو 

الفنيااااة لتحلياااال الفقر، فوف را للمنظمااااة )بااااالتعاااااون مع الفريق 
وإدارة املنا  والتنوع  3 ساااااااااااياتيجياألسااااااااااااساااااااااااي للربنامج اال

وباالشاااااايات مع الصااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية(  البيولوجي
اخلربة الالزمة لتطوير األدوات واملنهجيات ووضاااااع اللمساااااات 

تقييم الفقر يف التحلياااال و  إجراءن من األخ ة عليهااااا للتمك  
الريف، ما من شااااااااااأنه أن يوج ه صااااااااااياغة إطار الربجمة القطرية 

ا إنشااااااء  لتحليل  شااااابكة فنية جديدةواملشااااااريع. وقد مت أيضااااا 
. ويف إطار هذه شعبة اقتصاديات التنمية الزراعيةالفقر بقيادة 

مبادرة أكساااااااافورد للحد من اجلهود، وق عت املنظمة اتفاق ا مع 
من أجل تعزيز قيا  الفقر على حنو  الفقر والتنمية البشاااااااااااااارية

 متعدد األبعاد يف املناطق الريفية.
هبااادف دعم تعميم احلاااد من الفقر يف جااادول أعماااال ت   و 

 ثااار ت   املنااا  والتكيف معااه  تعميم التخفيف منو املنااا ، 
، مع الشاااااااااركاء املنظمةوضاااااااااعت احلد من الفقر،  أنشاااااااااطة يف
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اجلماااعااة االسااااااااااااااتشااااااااااااااااريااة و الاادوليني اآلخرين )البنااك الاادويل 
ي  جامعة ساااااااانت ماري( نظرية الت و للبحوث الزراعية الدولي ة 

 ات املتصلة باملنا جراءواإلحلد من الفقر الصلة اليت تربط ا يف
يف سااااااااياق ا تمعات الساااااااااحلية واملناطق الساااااااااحلية والدول 

وقد مت تنفيذ املزيد من األنشااااااااااااااطة  اجلزرية الصاااااااااااااا  ة النامية.
إنتاد األدلة املرتبطة بالصاااااااااااااالة القائمة بني ت   املنا  ل رض 

ب اإلقليمي آلساااايا واحمليط اهلاد  واحلد من الفقر: فقام املكت
)يف إطار املبادرة اإلقليمية بشااااااااااااااأن ت   املنا ( بتقييم أبعاد 

التكيف مع ت   املنا  والتخفيف من الفقر يف جدول أعمال 
، واقي  حلوال  لتعزيز والعملية الساااااااياسااااااااتية ثاره يف املبادرات 

التنفيذ الصااااالة اليت جتمع بني الساااااياساااااات والربامج وعمليات 
(. فييت نامبن الدي  وكمبوديا و يف على خمتلف املساااتويات )

وساااااااايجري تنفيذ نشاااااااااا مماثل يف ثالث دول من بني الدول 
اجلزرية الصاااااااااااااا  ة النامية. وأخ  ا، قامت املنظمة بالتعاون مع 
مركز املنا  للصااااااااااااااليب األير ومعهد التنمية اخلارجية ببلورة 

فاعلية ومواد لتنمية القدرات دراسة وتوجيهات تش يلية وأداة ت
املخاطر املتصاااالة باملنا  مبا بشااااأن دور احلماية االجتماعية يف 

 يشمل ت   املنا .
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تقاااادش املشااااااااااااااورة للبلاااادان  2-2
لتااادرد حتليااال الفقر يف عملياااات 

، ويف ةوضااااااااع إطار الربجمة القطري
صااااااااااااااياااااغااااة الربامج واملشااااااااااااااااااريع 
بااالسااااااااااااااتنااد إىل النهج التحليلي 
إلدارة التنمياااااااة االقتصااااااااااااااااااااادياااااااة 
واالجتماعية وإدارة املنا  والتنوع 

 البيولوجي واألرض واملياه.
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على حنو منتظم  3فريق الربنامج االسياتيجي استعرض  2-2
ا مفهوم احلد من الفقر يف  أطر الربجمة القطرية اجلديدة، معمم 

وقد حبسااااب االقتضاااااء.  ةالريف يف صااااي ة إطار الربجمة القطري
يف مناسااااااااااابتني لوفود  3فريق الربنامج االساااااااااااياتيجي شاااااااااااارت 
ة املشاايكة لصااياغة أطر الربجمة القطرية )يف سااياتيجيالربامج اال

  بن الدي  ورواندا(.
 

ويف الوقااااات الاااااذي جيري فياااااه تطوير أدوات لتحليااااال الفقر 
اقتصاااااااااااااااديات واملنهجيات احملددة األهداف )بقيادة شااااااااااااااعبة 

(، أحرزت املنظمة تقدم ا يف بلورة ساااالساااالة من مية الزراعيةالتن
دورات  5للحد من الفقر يف الريف ) لكيويندورات التعل م اإل

ا(، ساااااااايجري إصاااااااادارها خالل عام  22و . ومن 2019درساااااااا 
أن تعزز قدرات املنظمة  لكيويناإلشاااأن هذه الدورات للتعل م 

على الصااااااااعيد الداخلي )وكذلك قدرات شااااااااركائها( من أجل 
دمج احلد األدىن من االعتبارات يف صاااااااااياغة املشااااااااااريع وأطر 
الربجماااااااة القطرياااااااة، ودمج مفهوم احلاااااااد من الفقر يف دعم 
الساااياساااات، فضاااال  عن مسااااعدة املنظمة لتسااااهم يف حتاليل 

 ةمنائياإل ةتحدة للمساااااااااعداألمم املطار إلالسااااااااياقات القطرية 
وكذلك و لك من خالل إضااااااافة أبعاد الفقر يف الريف إليها. 

2-2 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضااااع  فيه ويف الوقت الذي جيري 2-2
األدوات احملددة لالسااااااااااااايشااااااااااااااد هبا يف 

 تقوم الربجمة القطرية، أطرعملية وضاااااااع 
أُطر الربجماااة القطرياااة بصااااااااااااااورة متزايااادة 

مسألة احلد من الفقر يف الريف، مبعاجلة 
وكذلك  يف  لك يف الصااااااااااني واهلند.مبا 

أدرجااااااات أطااار الاااربجماااااااة الاااقاااطااارياااااااة يف 
ومياااامناااار العمااال  فييااات ناااامبن الدي  و 

ات املتصلة بت   جراءاملرتبط بالفقر واإل
املنا  وزادت يف الوقت نفسااااااااااااااه املوارد 
املتاحة لتنفيذ التدخالت على املساااتوى 

 لية الشااااااااااااركاء املتعددين املرنة القطري )
GCP/GLO/959/NOR وخااااااالل .)

 األقاليم، شااااااااااااهدت خمتلف 2018عام 
زيااااادة كب ة يف عاااادد من البلاااادان اليت 
أدرجااااات على حنو صااااااااااااااري  احلمااااااياااااة 

  االجتماعية كجزء من أولوياهتا.
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مجيع الربامج  ساااااااوف تنظر 2-3
ة بصااااورة منهجية يف سااااياتيجياال

يف  وانعدام املسااااااااواةأبعاد الفقر، 
املساواة بني الدخل، والتمكني، و 

، والااعاامااااااال الااالئااق، اجلاانساااااااااااااااني
واحلماية االجتماعية واسااااتهداف 
الفقر يف أطر الربجماااااة القطرياااااة، 
وصاااااياغة الربامج واملشااااااريع حني 

 ينطبق  لك.
 
 
 
 
 

على اساااااتعراض اخلطوا  3فريق الربنامج االساااااياتيجي يعمل 
التوجيهية للضمانات البيئية واالجتماعية، واخلطوا التوجيهية 
العملية لدعم إدراد احلد من الفقر يف صاااياغة املشااااريع ودعم 
وضاااع التوجيهات بشاااأن االساااتدامة االجتماعية يف ساااالسااال 

 القيمة لألغذية البحرية.
 
الريف  الفقر املدقع يفاخلاص بساايوف ر اإلطار املؤسااسااي  2-3

لتحساااااااااااااني إدماد اعتبارات احلد من الفقر اخلطوا التوجيهية 
جماااالت عماال املنظمااة الرئيساااااااااااااايااة، مبااا يشااااااااااااااماال الربامج يف 
  إطااار عماال املنظمااة املتعلق ويوضاااااااااااااا   ة كااافااة.سااااااااااااااياتيجياااال

باحلماية االجتماعية الروابط القائمة بني احلماية االجتماعية 
والت ذية وإدارة املوارد الطبيعية والعمل  واألمن ال ذائيوالزراعة 
. وقد عهاويشج  يف الريف وتنمية القدرة على الصمود، الالئق 

ساااااااااااااااعد إطار العمل هذا يف تعميم احلماية االجتماعية عرب 
ات احلاااد من الفقر، كماااا أناااه عزز دور املنظماااة اسااااااااااااااياتيجيااا

ومسااااااااااااااامتها على املسااااااااااااااتويات العاملية واإلقليمية والقطرية. 
اهلجرة التوجيهات اخلاص باملثل، يوفر اإلطار املؤسااااااااااسااااااااااي وب

بشاااااأن الروابط القائمة بني اهلجرة واحلد من الفقر، ما يساااااهم 
 ة.سياتيجييف مواصلة حتسني التعاون يف ما بني الربامج اال

 
 
 
 
 
 
2-3 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
مت اساااااتحداث سااااابل للتعاون بني  2-3

والشاااعب  3فريق الربنامج االساااياتيجي 
الفنياة إىل جااناب جمااالت مواضاااااااااااااايعياة 

، ومت تعزيز املباااادرات اجلاااارياااة، جاااديااادة
وعلى وجااه التحااديااد: اهلجرة واحلمااايااة 

والقاااادرة  للت اااذياااةاالجتمااااعياااة املراعياااة 
والنهج  على االسااااااااااااااتجااااباااة للمخااااطر،

املناااااظر الطبيعيااااة املتعلقااااة باااا  ةاإلقليمياااا
واألمن ال ااذائي وحتلياال  ،للتنميااة الريفيااة

، اإليكولوجيااةالزراعااة و ، الريفالفقر يف 
د من الفقر وت   املنا ،  احلبني والصلة

النهج اخلاصاااااااااااة للعمل مع مبا يشااااااااااامل 
الشااااااااااباب والنساااااااااااء يف املناطق الريفية، 
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سااااااوف تسااااااتعرض املنظمة  2-4

جاااادوى طلااااب تقييمااااات للفقر 
كجزء من اخلطوا التوجيهياااااااة 

ظماااة لإلدارة اليت وضااااااااااااااعتهاااا املن

 3فريق الربنامج االسااااااااااااااياتيجي وباإلضااااااااااااااافة إىل  لك، قاد 
 2017ة ومواضااااااااااايعية خالل العامني اساااااااااااياتيجيمناقشاااااااااااات 

، الفنية والشاااعبة ساااياتيجيالربامج اال أفرقةمع مجيع  2018و
أكثر فعالية إلدماد احلد من الفقر ووضااااااااااااااع  ووضااااااااااااااع  ليات

نظريات الت ي  السااااااليمة وال ساااااايما يف مرحلة  طيط العمل. 
للتعاون على  عي نةمة جماالت ساااياتيجيوقد حددت الربامج اال

املساااااااااااااتويات العاملية واإلقليمية والقطرية، اساااااااااااااتناد ا إىل نظرية 
، وعلى النحو الذي حدده 3 سااااااااااااااياتيجيالت ي  للربنامج اال

إطار العمل املتعلق بالفقر املدقع، وال سااااااااااااايما يف جمال األمن 
ال ذائي والت ذية، واإلدماد االقتصااااادي، وتعزيز ساااابل العي  

 جابةاالجتماعية، والرعي والتأهب واالست املستدامة، واحلماية
 لدعم الفقراء يف الريف يف إدارة املخاطر وت   املنا .

 
تقوم املنظماة بوضااااااااااااااع أدوات عملياة وخطوا توجيهياة  2-4

مراعاهتا يف دورة تشااااااااااامل حد أدىن من االعتبارات اليت ينب ي 
املشاااااااااريع اليت تضااااااااطلع هبا املنظمة، باالسااااااااتناد إىل التزامات 

اجلنساااااااااااااااين ومشاااااااااااااااركة  املنظورظمة لتعميم وتعزيز مراعاة املن
، 2019أصاااااااحاب املصااااااالحة، حساااااااب االقتضااااااااء. ويف عام 

مواصاااااالة تعزيز على جهوده  3 سااااااياتيجيساااااا ك ز الربنامج اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-4 (4) 

فئاااات ومجيع السااااااااااااااكاااان األصااااااااااااااليني و 
وسائر الالجئني(، ين )مبا يشمل املهاجر 

 الضعيفة.الفئات السكانية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اساااااااااااتهل ت املناقشاااااااااااات مع أفرقة  2-4

العمل املعنية بدورات املشاريع من أجل 
اسااااااااااااااتعراض اخلطوا التوجيهية القائمة 

مرجعياااة عملياااة ملراعااااة  قوائمووضااااااااااااااع 
اعتبااارات احلااد من الفقر وجتناا ب أوجااه 

والفقر املتزايدين ضاااامن  انعدام املساااااواة
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للربامج  البيئياااااااة واالجتمااااااااعياااااااة
 واملشاريع.

 

قدرات واضاااااعي املشااااااريع يف جمال اساااااتخدام حتليل الفقر ويف 
إنشاااااااء بيئة سااااااليمة و ليات للضاااااامانات االجتماعية تشاااااامل 

احملتملة، وال ساااااايما يف  واملفاضااااااالتاعتبارات احلد من الفقر 
االت الطوار ، وهي مشاااااااااااريع إطار برامج املنظمة املوجهة حل

ضاااااااار للمنا  ملرفق البيئة العاملية والصااااااااندوق األخ مت وضااااااااعها
 3 ساااااااااااااياتيجيأخ  ا، يقي  الربنامج االو ومركز االساااااااااااااتثمار. 
ا إلطااار العماال  برنااامج أو ( اختيااار املتعلق بااالفقر املاادقع)وفقاا 

لنواتج تقييم لتأث  ا جراءإل يف السانة مشاروع واحد على األقل
املدقع يف الريف. ومن شااااااااااااااأن هذه املرتبطة باحلد من الفقر 

اجلهود مساااااااااااعدة املنظمة يف إنتاد أدلة سااااااااااليمة يف ما يتعلق 
مبسااااااااااااااامتها يف احلد من الفقر يف الريف، ما ساااااااااااااايعزز التعل م 
املستمر بشأن أفضل املمارسات اليت تقيحها املنظمة، فضال  

وتصاااااميم املشااااااريع عند وتنقيحها تعديل النهج الرئيساااااية عن 
 االقتضاء.

مشااااااااريع املنظمة وسااااااايجري تنفيذ هذه 
باااقاااياااااااادة  2019ات يف عاااااااام جاااراءاإل

 .3 سياتيجيالربنامج اال

ينب ي  -3التوصيييييييييييييييييية 
للمنظمة أن تضااااااااع برناجما  
لتنميااااة قاااادرات املكاااااتااااب 
القطرياااااة حول مواضاااااااااااااايع 

 الحتياااااجاااااتتقييم  إجراء 3-1
املوظفني من حيث املهارات )يف 

انية( املقر الرئيساااي واملكاتب امليد
من  حول القضااااايا املتصاااالة باحلد

، أجرت املنظمة تقييم ا للمهارات 2018يف مطلع العام  3-1
اليت حيتاد إليها املوظفون يف املنظمة ولدى الشااركاء الرئيساايني 
حول العناصااار األسااااساااية يف نظرية الت ي  للمنظمة. واساااتناد ا 

 3فريق الربنامج االسااااااياتيجي إىل نتائج هذا التقييم، اشاااااايت 

3-1 (5) 

 
 
 
 

مت اسااااااتكمال تقييم املهارات اليت  3-1
حيتاااد إليهااا املوظفون. ويضاااااااااااااامن هااذا 
ا إمكانية اسااتخدام الشااركاء  التقييم أيضاا 

 الكث ة من خااااارد املنظمااااة هلااااذه املواد



PC 126/6 21 

 

توصيات التقييم 
 )أ( المقبولة

ات الموافق عليها في جراءاإل
 )ب( رد اإلدارة

 ا أو أسباب ات المتخذة فعليً جراءوصف اإل
 عدم اتخاذها )ج(

درجة سجل 
ات إجراء

 2اإلدارة )د(

ات المتخذة أو جراءأثر اإل
 التغييرات الناشئة عنها )ه(

 3 سااااااااااااياتيجيالربنامج اال
يسااااااااااااااتنااااااد هااااااذا على أن 

إىل حتااااالااااايااااااال  الاااااربنااااااااماااااج
مسااااااااااتهدف لالحتياجات 
من حياااث املهاااارات، وأن 
حيااد د ساااااااااااااابال  واضااااااااااااااحااة 
ويرصاااااااااااااااااااد كيفيااااااة تطبيق 

املسااااااااااااااتهاااااادفني،  املوظفني
كممثلي املنظمااااة وماااادراء 
الربامج، هلااذه القاادرات يف 
تصااااااااااااااميم الربامج وتعبئاااااة 

 املوارد.

الفقر، مباااااا يف  لاااااك املكو ناااااات 
الت ي  الرئيسااااااااااااااياااااااة يف نظرياااااااة 

لاالااماانااظااماااااااة )احلصاااااااااااااااول عاالااى 
املااااااوارد الااااااعااااااماااااااالاااااااة احلاااااامااااااااياااااااة 

ات اسااااااااااااااياتيجيااااااااالجتمااااااااعياااااااة 
متعااااددة القطاااااعااااات للحااااد  من 

 الفقر(.
 
م بااااااااالسااااااااااااااتنااااااااد إىل تقيي 3-2

االحتياجات من حيث املهارات 
على املبااااادرات القااااائمااااة،  بناااااء  و 

ووضااااااااااااااع برنامج لبناء القدرات، 
وتااعاازيااز إىل أبااعاااااااد حاااااااد  ممااكاان 

علومات مثل منصاااااااااااااات تبادل امل
الشاااااااااااااابكااااات الفنيااااة للمنظمااااة، 
وبرنامج ممثلية املنظمة والشاااااااااابكة 
احمللية، لضاااااااااامان نشاااااااااار أوسااااااااااع 
وإظهااار الروابط وبناااء امللكيااة يف 

 مجيع ا االت الفنية للمنظمة.

مع و  شااااااعبة الشااااااراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوبمع 
وضع ، هبدف مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل

املرتبطة باحلد من الفقر،  لكيويناإلسلسلة من دورات التعل م 
وسااااااااااااااتكون هااااذه الاااادورات متاااااحااااة جلميع موظفي املنظمااااة 

 والشركاء من خارد املنظمة.

 
 
 
، لكيوينوباإلضاااااااااااافة إىل سااااااااااالسااااااااااالة دورات التعل م اإل 3-2

جديدة لتنمية القدرات، مبا يشاااااااااامل  وضااااااااااعت املنظمة برامج
ات متعددة اسااااااااااااااياتيجي تصااااااااااااااميماسااااااااااااااتخدام حتليل الفقر ل

ذهتااا يف  امل رب وعلى بنمااا و القطاااعااات للحااد من الفقر، ونفاا 
موظف ا قطري ا  70املساااااتوى العاملي )حيث شاااااارت ما يزيد عن 

شاااعبة اقتصااااديات التنمية مجيع األقاليم(. ونفذت كذلك  من
ا لتنميااة القاادرات يف جمااال حتلياال الفقر  برناااجماا ا الزراعيااة جااديااد 

وتقنيات احملاكات على النطاق املصااااااااا ر ملتخذي القرارات يف 
يف إدارة التنمية أيضااااااااااا كينيا و بوليفيا و جمال السااااااااااياسااااااااااات يف 
 االقتصادية واالجتماعية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليت سااااااااااااايجري وضاااااااااااااعها هبدف إغناء 
يف قضاااااااايا  إشااااااارات األطراف الشاااااااريكة

 احلد من الفقر يف الريف.

 
 
 
 
 
وضااااع  فيه جيري ويف الوقت الذي 3-2

اللمساااااااااااااااااات األخ ة على دورة التعل م 
، مت تنفياااذ أنشااااااااااااااطاااة لتنمياااة لكيويناإل

 بشااااادةالقدرات حيث يعيف الشاااااركاء 
بقيمة املنظمة املضااافة وبدورها كشااريك 

يف قضاااااااايا احلد من الفقر.  اساااااااياتيجي
عدد ا كب  ا وقد طالت هذه األنشااااااااااااااطة 

من أصااااااااااااااحاب املصاااااااااااااالحة يف املنظمة 
تعزيز  ، ماااااااا أسااااااااااااااهم يفواحلكوماااااااات

معرفتهم وفهمهم لقضاااااااااااااااااايااااا احلمااااايااااة 
االجتماااااااعيااااااة واهلجرة والعماااااال الالئق 
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 3فريق الربنامج االسااااااياتيجي وباإلضااااااافة إىل  لك، يواصاااااال 
االساااااتثمار يف تعزيز وتوسااااايع نطاق برامج تنمية القدرات اليت 
يقوم هباااا يف جماااال احلمااااياااة االجتمااااعياااة للحاااد من الفقر يف 

باالشااااااايات مع ملنظمة ا الريف. وعلى سااااااابيل املثال، ترأسااااااات
على  الضااامان االجتماعي عملية إنشااااءمنظمة العمل الدولية 

ية القدرات تنمأنشاااااااااطة ل موف رةثالث سااااااااانوات متتالية،  مدى
ا من بني متخذي القرارات (70) لساااابعني من  ممث ال وشااااخصاااا 

ا 29 وقد بذلت  .ةاخلمساااااااااااااايف مجيع أحناء األقاليم  اخمتلف   بلد 
جهود ممااثلاة باالتعااون مع معهاد دراساااااااااااااااات التنمياة وجاامعاة 

يف  املوظفني فهم مواد جديدة لتعزيز وضااااااااعمت و ماسااااااااي ت. 
حمااااايااااة االجتماااااعيااااة للة ياااااحلكوماملنظمااااة واألطراف النظ ة 

فهمهم يف املناطق الريفية؛ و املراعية للمساااااااااااواة بني اجلنسااااااااااني 
وقد مت دعم عمليات مماثلة  حماية االجتماعية وت   املنا .لل

ا على املساااااااااتوى اإلقليمي، مبا يف  لك سااااااااالسااااااااالة من أيضااااااااا  
قااادرات يف جماااال احلمااااياااة االجتمااااعياااة يف لتنمياااة النااادوات ال

والدورة اإلقليمية حول احلماية االجتماعية  الشاااااااااااااارق األدىن،
ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي املشاايكة بني منظمة األغذية 

اللجناااااة و  منظوماااااة التكاااااامااااال ألمريكاااااا الوسااااااااااااااطىوالزراعاااااة و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعماااالاااة األطفاااال يف املنااااطق الريفياااة، 
ا يف تعزيز عملهم على  وأساااااااااااهم أيضااااااااااا 
املستوى القطري. وباإلضافة إىل  لك، 

، ساااااااااااااايقوم املكتاااب 2019خالل عاااام 
اإلقليمي ألفريقياااااا يف املنظماااااة بقياااااادة 

لقدرات يف أفريقيا تنفيذ برنامج لتنمية ا
جنوب الصااااااااااااااحراء الكربى )يف غااااانااااا 
وزامبياااااا(، اسااااااااااااااتناااااادا إىل جترباااااة جلناااااة 

ة يف امل رب وبنما يف منائيالسااياسااات اإل
تعاااددة املماااا يتعلق باااالساااااااااااااايااااسااااااااااااااااات 

القطاااعااات للحااد من الفقر يف الريف. 
ا اهتمام بإقليم الشاااارق األدىن  ومثة أيضاااا 

ملواصاااااااااااالة تكييف هذه الدورة وتنفيذها 
قليم الفرعي اسااااااااااااااتناااد ا إىل جتربااة يف اإل

 امل رب.
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، وساااااالساااااالة من االقتصااااااادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي
 اجلنساااااااااااااااانياة واحلمااياة االجتمااعيااةاملساااااااااااااااائال النادوات حول 

 .socialprotection.orgبالتعاون مع منظمة 
هلجرة يف عمل اليت تكتسبها مسألة األمية املتزايدة إىل ا انظر  و 

قدرات  تنميةكب  يف   على حنو املنظمةاملنظمة، اسااااااااااااااتثمرت 
جمال أصاااااااحاب املصااااااالحة الرئيسااااااايني يف ساااااااائر و  اتاحلكوم

، 2017تشاااااااااااااارين الثاين   يف نوفمربو اهلجرة والتنمية الزراعية. 
عمل فنية إقليمية حول اهلجرة والتنمية  حلقةعقدت املنظمة 

ة بلادان. سااااااااااااااتاملوظفي املنظماة وممثلي احلكومات من الريفياة 
ة حول لكيونيوكذلك، مت وضااااااااااااااع عدد من دورات التعل م اإل

اجلنسااااااااااااااانية  املسااااااااااااااائل اهلجرة والروابط اليت جتمع بينها وبني
والتنمية الريفية، ومت نشااااااااارها يف ساااااااااياق املشااااااااااريع القطرية يف 

 السن ال وكينيا. 
أول دليل  إلصااداروتعاونت املنظمة مع منظمة العمل الدولية 

عمالة األطفال يف الزراعة. للعاملني يف الدول العربية يف جمال 
ارتفاع نساااااابة عمالة األطفال تني حول على عمل املنظم بناءو 

ندرة  إىلدليل اللبنان بني الالجئني السااااااوريني، يسااااااتجيب يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24  PC 126/6 

 

توصيات التقييم 
 )أ( المقبولة

ات الموافق عليها في جراءاإل
 )ب( رد اإلدارة

 ا أو أسباب ات المتخذة فعليً جراءوصف اإل
 عدم اتخاذها )ج(

درجة سجل 
ات إجراء

 2اإلدارة )د(

ات المتخذة أو جراءأثر اإل
 التغييرات الناشئة عنها )ه(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معاجلة هذه كيفية   بشااااااأناملعلومات العملية يف املنطقة العربية 
 املسألة.

تكثيف جهودهااا لتنميااة القاادرات بنظمااة وكااذلااك، قاااماات امل
، وال سااااااااايما يف أفريقيا. شااااااااابابالعمل للفرص توف  باملتعلقة 

عماال حلقااة ، مت تنظيم 2017 تشاااااااااااااارين األول  في أكتوبرف
قدرات ألصااااااااحاب املصاااااااالحة الرئيساااااااايني يف جنوب اللتنمية 

موظفي املنظمة وممثلي احلكومات مان مشااااااااركة ضاااااااأفريقيا، و 
وجيري حالي ا . على حٍد سااواء كل بلد من البلدان املشاااركة  يف

وساااااااااااااط أفريقيا، يف مماثلة  فرعية عمل اإلقليمية اإلعداد حللقة
ات  ات جراءحتديد اإلاملتوخاة يف ة الرئيساااااااااااااايوتتمثل النواتج 

 األولوية على املستوى القطري.
شاااعبة الساااياساااات و  3فريق الربنامج االساااياتيجي وأخ  ا، قاد 

والصااااااااندوق الدويل للتنمية  االجتماعية واملؤسااااااااسااااااااات الريفية
حتليل  إجراءالزراعية دورة تدريبية لتنمية القدرات يف ما يتعلق ب

مركز االسااااااتثمار. الفقر خالل "أيام االسااااااتثمار" اليت ينظمها 
ساااااااايجري بذل املزيد  ،يف إطار الشاااااااابكة الفنية لتحليل الفقرو 

 ارجياخلداخلي و على الصعيدين التنمية القدرات لمن اجلهود 
مت تعزيز تنمية القدرات يف جمال احلماية على حد سااااااااااااااواء. و 
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وضااااااااااااااع وتنفياااااااذ خطاااااااة  3-3

بشاااأن دور املنظمة يف  تاتصااااال
من الفقر يف الريف  جمااااال احلااااد

واجلوع، مع اليكيز بصورة خاصة 
على العمااااااال على الصااااااااااااااعياااااااد 
الااقااطااري أمااثاالاااااااة تاابااني  حااااااااالت 
ناجحة واساااااتخدام  لية التنسااااايق 
العااملياة بشااااااااااااااأن أهاداف التنمياة 
املسااااااااتدامة لنشاااااااار املعلومات إىل 

، بالسياسةجانب البوابة اخلاصة 
لاااااااداخلي وقنوات االتصااااااااااااااااااااال ا

 اليت تسااااتهدفو ليات التواصاااال 
الااااقااااطااااريااااني املاااانااااظااااماااااااة  ممااااثاااالااااي

 امليدانية. واملكاتب

على وجه  تساااااااااااتهدف بصاااااااااااورةاالجتماعية للحد من الفقر، 
أنشاااااطة الشااااابكة و لك عن طريق التحديد املكاتب القطرية، 

شااااااااااااااعبة السااااااااااااااياسااااااااااااااات التابعة ل لحماية االجتماعيةالفنية ل
 .االجتماعية واملؤسسات الريفية

 
 2018خالل عام وتنفيذها  اتصااااااااالتوضاااااااع خطة  مت 3-3

 أبرزترئيساااااية  فعالياتوتنظيم  ةرساااااائل رئيسااااايوضاااااع مشلت 
يف نظمة يف احلد من الفقر املجتارب البلدان فضااااااااااااال عن دور 

 أياااامو ، ت   املناااا  األمم املتحااادة بشاااااااااااااااااأن )مؤمترات الريف
جلنة األمن ال ذائي و ، اليت ينظمها مركز االساااتثمار االساااتثمار

، األساااااااااااااارينيوالندوة الدولية حول االبتكار الزراعي للمزارعني 
لموسااااة املنشااااطة لت األومش .(هاجملساااامؤمتر املنظمة و  دوراتو 

، ومنشاااااااور ا مواضااااااايعي اإلكيوني ا  اموقع  و ، اإلكيونيا دوري   احتديث  
 قصاااااااااااااص النجا و ونشااااااااااااارات،  ،للتحديثات اري  شاااااااااااااه توليفي ا

ت   املنا  والفقر، واالسااااااااااااتثمارات(، عن يبات )للمنظمة وكت
القضاااااء املنشااااورات الرئيسااااية مبا يف  لك " إصاااادارفضااااال عن 

 مت التمااا  عقاادوقااد  يف املناااطق الريفيااة".املاادقع الفقر  على
تعزيز فنية ضاااااااامن املنظمة من أجل شااااااااراكات مع شاااااااابكات 

 ..الروابط مع الشعب واإلدارات
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تعزيز التوعياااة بااادور املنظماااة  مت -3-3

يف احلد من الفقر وقبوله على الصعيدين 
 الداخلي واخلارجي.

 



26  PC 126/6 

 

توصيات التقييم 
 )أ( المقبولة

ات الموافق عليها في جراءاإل
 )ب( رد اإلدارة

 ا أو أسباب ات المتخذة فعليً جراءوصف اإل
 عدم اتخاذها )ج(

درجة سجل 
ات إجراء

 2اإلدارة )د(

ات المتخذة أو جراءأثر اإل
 التغييرات الناشئة عنها )ه(

ينب ي  -4التوصيييييييييييييييييية 
لااالاااماااناااظاااماااااااة أن تضااااااااااااااااع 

ة مكيفة لتعبئة اسااااااااااياتيجي
األبعاد على املوارد تشااامل 

تو  لعاااااااامليااااااا يااااااااتاملساااااااااااااا  ةا
 ةوالاااقاااطاااريااااااا ةواإلقااالااايااامااايااااااا

وتبحث يف ساااااااااااااابل متويل 
جديدة داخل مؤساااساااات 
ماحنة أكثر صااالة بالربنامج 

 .3 سياتيجياال

 
 
 

وضااااااااااااااع خطة عمل لتعبئة  4-1
، 3 ساااااااياتيجياملوارد للربنامج اال

مع اليكيز بصاااااااورة خاصاااااااة على 
جماالت الربنامج غ  املمو لة على 

فرص عماااااال حنو كاااااااٍف، مثاااااال 
واحلماية االجتماعية.  الشاااااااااااااباب

ويااانااابااا اااي أن تاااناااظااار اخلاااطاااااااة يف 
إمكااانيااة دعم املكاااتااب املياادانيااة 
ه إىل جهاااات ماااحنااة  لاادى التوجاا 
حمتملااااة يف إطااااار اجلهود لتعبئااااة 

الواجاااب  االعتبااااراملوارد، وإيالء 
مسااااااااااااااارات التمويل اجلديدة  إىل

 لدى اجلهات املاحنة.

 
 
 
 
 
 
 

اليت  الرئيسااااااااااااااياة الربناامج عمالجمااالت  أدجمات املنظماة 4-1
لمنظمااااة ل الت ي  تسااااااااااااااهم يف احلااااد من الفقر، وفقااااا لنظريااااة

يف جمموعااة من ، املتوسااااااااااااااطااة األجاال تهااايف خطاملعروضاااااااااااااااة 
فريق املهااام املعين  بااإشااااااااااااااراف اجميااة اليت أعااد تاملقيحااات الرب 

الساااااااااااتفادة من بانظمة بالفعل املبدأت . وقد بتطوير األعمال
برنامج فريق املهام املعين بتطوير األعمال كأسااااااااااااااا   حافظة

يف  نيساااااااياتيجياالمع الشاااااااركاء  اساااااااتباقيةمشااااااااورات  جراءإل
عمل املنظمة على  كيفية ارتباابوضااو    افظةوتربز احل. املوارد

يف سياق  -نطاق أوسع يف النظم الزراعية وال ذائية املستدامة 
"غ  بسااااااائر جماالت عمل املنظمة ا ا وثيق  ارتباط   -ت   املنا  
لشااااااااباب، وعمالة األطفال ل عملالفرص  توف  مثل التقليدية"

ا أسااااااااااسااااااااا   لك ر وف  يوساااااااااوف  واهلجرة واحلماية االجتماعية.
السااااتفادة وا اجلهات املاحنة غ  التقليدية ا للوصااااول إىلسااااليم  

خطة عمل لتعبئة وقد مت وضااع من مصااادر التمويل اجلديدة. 
وإشاااااااااارات خمتلف مسااااااااااتويات  افظةاملوارد لالسااااااااااتفادة من احل

امليدانية، لتحسااااااااااااااني سااااااااااااااياق املكاتب ، وال ساااااااااااااايما التنظيم
اسااتناد ا إىل املصااا  واالحتياجات اخلاصااة التدخالت احملتملة 

. 2019خالل عام وساااااااااااااايجري تنفيذ هذه اخلطة لد، ب بكل

4-1 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقياحاات ت باالفعالسااااااااااااااتخادمااُ  4-1
فااريااق املااهاااااااام املااعااين بااتااطااوياار  باارناااااااامااج

األعمال كأسااااااااااااااا  للحوار مع العديد 
ما أد ى إىل حتفيز املوارد يف من الشركاء 
 جااااااااالت مثااااااال االبتكاااااااارمباالهتماااااااام 

لصاااااااااااااااااااا  الفقراء، واحلمااااااايااااااة  الزراعي
 عمااااااالالفرص توف  االجتمااااااااعياااااااة، و 

ويف ما  .يف الريفلشباب ومتكني املرأة ل
عقاااد مت احلمااااياااة االجتمااااعياااة، يتعلق بااا
 2018 أيااااار  مااااايويف جاااااني  حاااادث
لااعاارض جماالاا  املاانااظااماااااااة  دورة خااالل

 التجاااااارب النااااااجحاااااة يف إطاااااار عمااااال
املنظمااة وإثااارة اهتمااام اجلهااات املاااحنااة. 

ستشاري االجتماع متابعة االومن املقرر 
 مطلع العامملوارد يف مع الشااااااااااااااركاء يف ا

اآلليااة اخلاااصاااااااااااااااة  فريق. ودخاال 2019
يف املرحلااة الثااانيااة من  بااال ااابااات واملزارع

عمله بفضاااااال تزايد اهتمام الشااااااركاء يف 
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الشااااااااااااااركاء يف املوارد  لقاءات مع مت تنظيم ،الوقت الراهنويف 
ا يف تعاين نقصاااااااااا   جماالت العمل اليتلتسااااااااااليط الضااااااااااوء على 

 .متابعتها وتتم، التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بفضاااااااااال احلدث الذي أطلق يف  املوارد،
الرابعاااة خالل الااادورة  2018 متوزيو ليو 
للجنة ال ابات مع مشااااااااركة  عشااااااارينوال

ومن املقرر عدد من الشاااركاء يف املوارد. 
 يفعقد اجتماع تشاااااااوري مع الشااااااركاء 

مااااا ويف  .2019يف مطلع العااااام املوارد 
، يااتااعاالااق بااتااوفاا  فاارص الااعاامااااااال الااالئااق

عن اهتمامها أعربت عدة جهات ماحنة 
العمل فرص توف  وال ساااااااااااااايما يف جمال 

 مؤخر ا دت كوريا اجلنوبيةأك  و  شااااباب.لل
 6 مببلغ قدرهعزمها على متويل مشااااروع 

فاارص ماااليااني دوالر أمااريااكااي لااتااوفاا  
 وساااااايبدأ، مراعية للبيئة للشااااااباب العمل
. 2019 عااام يفهااذا املشااااااااااااااروع  تنفيااذ

نظمة بنجا  مع العديد من امل وعملت
األولوية الذين يولون  املوارد يف الشااااااركاء

فقراء البتكااااااارات الزراعيااااااة املراعيااااااة للل
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تاااوفااا  الاااتاااوجاااياااهاااااااات يف  4-2

صااااااااااااااياااغااة مشااااااااااااااااريع متصاااااااااااااالااة 
بالصندوق األخضر للمنا  مرفق 

للنظر صااااااااااااااراحة  يف  ةالبيئة العاملي
من الفقر يف  نياااااااة احلااااااادإمكاااااااا

الريف، مبا يف  لك االستهداف، 
والسااااياسااااات واألنشااااطة، والنهج 

 املتعددة القطاعات.

 
 
 
إىل االعياف بصااااااااورة أفضاااااااال فة كث  املتفاعالت الت أد   4-2

القائمة بني عمل الصاااااندوق األخضااااار للمنا  ومرفق بالروابط 
فريق فقااام لحااد من الفقر. البيئااة العااامليااة وا اااالت الرباجميااة ل

فريق الربنااااامج  باااااالشاااااااااااااايات مع 3الربنااااامج االسااااااااااااااياتيجي 
إدارة املناااا  والتنوع و  التقينوإدارة التعااااون  1االسااااااااااااااياتيجي 

 ارد ال اباتشاااعبة ساااياساااات ومو و  البيولوجي واألراضاااي واملياه
 ،شعبة سياسات وموارد مصايد األمسات وتربية األحياء املائيةو 

تخصاااااااااااااايص وقاات ب، الفرعيااة واملكاااتااب اإلقليميااة واإلقليميااة
رفق خاصااااااة مب اقياحاتاملوظفني واملسااااااتشااااااارين لدعم وضااااااع 

لنظر يف احلد والصندوق األخضر للمنا  بشأن االبيئة العاملية 
 بصورة صرحية فقراء والضعفاءواستهداف السك ان المن الفقر 

 . وقد مت إعداد مشاااااااااروعخالل تصاااااااااميم املشااااااااااريع وتنفيذها
ة لواضااعي املشاااريع هبدف التوجيهي اخلطوا املرجعية   القائمة

تسااهيل املناقشااات بني وحدات املنظمة  ات الصاالة من أجل 
الريف على حنو  حلد من الفقر يفاعتبارات امراعاة  تشاااااااااااااجيع

صااري  ووضااعها كأهداف خالل صااياغة هذه الربامج الواسااعة 

 
 
 
4-2 (5) 

قدره  امبل    هذا التاريخ حىت فحشاااااادت
  .أمريكي ماليني دوالر 7
 
أد ت التفااااعالت على صااااااااااااااعياااد  4-2

اإلدارة بالفعل إىل حتسااني إدماد مفهوم 
احلاااااااد مااان الااافاااقااار يف الاااعااااااادياااااااد مااان 

الصندوق باملتصلة  الرئيسية االقياحات
مبا  مرفق البيئة العامليةاألخضاااار للمنا  و 

يشااااااااااااامل االقيا  األول للمنظمة الذي 
وافق عليه الصااااااندوق األخضاااااار للمنا  

 - PROEZA)يف باااااااراغواي بعنوان 
للحد من الفقر وإعادة التحريج والطاقة 

ويتضااااااامن هذا  والتصااااااادي لت   املنا (
ا لاالااحاامااااااااياااااااة  ا مااهاامااااااا  االقاايا  مااكااونااااااا 
االجتماعية بوصاافه أداة أساااسااية إلدارة 

ن مناملخااااااااطر  حتقيق أهاااااااداف  متك 
املشااروع يف جمال صااون املوارد الطبيعية. 

مثة  مرفق البيئة العاملية،وعلى صااااااااااااااعيد 
البحر الكاريي يف جمال  مشروع جاٍر يف
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حتلياال  إجراء متمرفق البيئااة العااامليااة، النطاااق. وعلى صااااااااااااااعيااد 
 750وقاادرهااا احلاااليااة للمنظمااة ) افظااةاحلااكيفيااة تعاااماال   لفهم

وكذلك مت وضااااااااااااع ع الفقر والفقراء، م ( مليون دوالر أمريكي
معاجلة  يف جديدع مساااااااامة مشااااااارو طة عمل بشاااااااأن كيفية خ

اأكثر  على حنو الفقر اريع شاملصياغة واستيفاء شروا ، تعم د 
 .رفق البيئة العامليةاملتصلة مب

اإلشااااااااااااااراف على النظااااااام اإليكولوجي 
وساااااااااااااابل العي  يف مصااااااااااااااايد األمسات 
الصاااااااااااااا  ة النطاق. وكذلك أخذ عدد 
 خر من عمليات تصاااااااااااميم املشااااااااااااريع 
املتصاالة بالصااندوق األخضاار للمنا  يف 

السكانية الضعيفة  الفئاتاالعتبار دعم 
 بنيلالساااااااااااااالفاااادور والفواملهم شااااااااااااااااة يف 

 .ق غيزستانو 

ينب ي  -5التوصيييييييييييييييييية 
للمنظمااة أن تعز ز تعاااو ااا 

ني سااياتيجيمع الشااركاء اال
لتحقيق نتاااااائج واسااااااااااااااعاااااة 
النطاااق وملموساااااااااااااااة على 
مسااااااااااااااتوى أهداف التنمية 

 املستدامة  ات الصلة.

تااعاازيااز اجلااهااود الااقاااااااائااماااااااة  5-1
لصاااااااااااااايااااغاااة أطر الربجماااة القطرياااة 
وتعبئااااااة املوارد  ات الصاااااااااااااالااااااة، 

ة سااااااياتيجيوتوساااااايع املشاااااااركة اال
لاتشاااااااااااااامااااااال وزارات أخارى غا  
وزارات الاازراعاااااااة )مااثااااااال وزارات 
التنمياااااة االجتمااااااعياااااة، والتنمياااااة 

املساااااااااااااااواة بني ، و والعملالريفية، 
والتخطيط(، والشاااااركاء  اجلنساااااني

)مثاااال منظمااااة العماااال الاااادوليااااة، 

بشاااااااااأن صاااااااااياغة أطر الربجمة تشاااااااااد د توجيهات املنظمة  5-1
املعنياة العمال على أمياة ضااااااااااااااماان أن تتجااوز أفرقة  القطرية،

اوزارات الزراعة أطر الربجمة القطرية نطاق ب  لتشاااااااااااااامل أيضاااااااااااااا 
التنمية االجتماعية،  وزارات الوزارات الرئيسااااااااااااااية األخرى مثل

الشاااااااركاء )مبا يف وغ   لك فضاااااااال  عن  واجلنساااااااانية، والعمل
د من الفقر على ني يف جمال احلملا لك الوكاالت املاحنة( الع

أد ت اجلهود اليت بذهلا على حنو متزايد وقد  املستوى القطري.
جهات  يف املقر الرئيسي وشبكة 3اتيجي فريق الربنامج االسي 

ن حتسااااااا   إىل مدى العامني املاضاااااااينياالتصاااااااال اإلقليمية على 
حتديد نقاا الدخول احملتملة للحد من تدرجيي وكب  يف جمال 

5-1 (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اساااااااااااااتفادت عمليات أطر الربجمة  5-1
القطرية الرئيسااااااااااااية يف مجيع األقاليم من 

احلاااااااد من الفقر  علىتركيز خااااااااص 
ملكاتب اإلقليمية ا مشااااااركةاساااااتناد ا إىل 

 سااااااااايا الوساااااااااطى، والشااااااااارق و يف أوروبا 
األدىن، وأمااريااكاااااااا الااالتااياانااياااااااة والاابااحاار 

على حنو أكثر اسااااااااااااااتباااااقيااااة  الكاااااريي،
يف ساااااااااااااايااق املباادرات اإلقليمياة وكثاافاة 

اخلاصاااااااااااااة بالزراعة األسااااااااااااارية  والزراعية 
الصاااااااااااا  ة النطاق، ويف أفريقيا و ساااااااااااايا 
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واليونسااااف، وهيئة األمم املتحدة 
للمرأة، ووزارة التنميااااة الاااادوليااااة، 

، منااائيوبرنااامج األمم املتحاادة اإل
والصااااااااااااااناااااادوق الاااااادويل للتنميااااااة 

األغاااااااذياااااااة الزراعياااااااة، وبرناااااااامج 
من الفقر  العاااملي( املعنيني باااحلااد

 يف الريف؛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شااااااااااااركاء مبا سااااااااااااائر الالتآزر مع أوجه الفقر يف عمل املنظمة و 
 املوارد. يف الشركاء يشمل

إن  املنظمة فمع الشااااااركاء،  سااااااياتيجيوعلى صااااااعيد العمل اال
شااااااراكة العاملية من أجل احلماية لللجنة التوجيهية عضااااااو يف ال
احلماية االجتماعية الشاااااااااااااااملة لعام ة الشاااااااااااااااملة )االجتماعي

والبنك الدويل،  منظمة األمم املتحدة للطفولة(، بقيادة 2030
-1املقصد  حتقيقيف دعم احلكومات هذه اللجنة على تركز و 
. 2030عام  تدرجيي ا حىتتنمية املسااااااااااااااتدامة من أهداف ال 3

وتواصل املنظمة توثيق وتعزيز تعاو ا مع منظمة األمم املتحدة 
للطفولااااة يف جمااااال إنتاااااد األدلااااة لربامج التحويالت النقااااديااااة 

 الوطنية.

التاااابعاااان  1و 3ني سااااااااااااااياتيجيوقاااد عمااال فريقاااا الربنااااجمني اال
للمنظمة على حنو وثيق مع الصاااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية 

واألغذية  الت ذية املدرساااااااااااااايةوبرنامج األغذية العاملي يف جمال 
 والت ذية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واحمليط اهلاد ، للبحث يف الروابط اليت
 ةساااااااالجتمع بني ت   املنا  وتطوير ساااااااال

القيماااااااة وإدارة املوارد الطبيعياااااااة. وترد 
 فييت نام لك يف  سااااايا يف  عنمثلة األ

على النحو املذكور دي  وميامنار وبن ال
. 2-2و 1-2يف الفقرتني السااااااااااااااابقتني 

إطار  مشااااااااااااااروع يتضاااااااااااااامنيف أفريقيا، و 
تشاااااجيع ديد لنيج يا الربجمة القطرية اجل

 سعي اشباب للالئق توف  فرص العمل ال
املراعي لفرص النمو الزراعي إىل حتقيق 

 العمل واملنصف اجتماعي ا.
وعلى صااااااااااااااعياااد احلمااااياااة االجتمااااعياااة، 
تعمل املنظمة على حنو وثيق مع منظمة 
األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية 
العاملي ومنظمة العمل الدولية من أجل 
االسااااااااااااااتفااااااادة من أوجااااااه التااااااآزر على 
املسااااااااااااااتوى القطري. وقاااد أدى العمااال 
املشاااااااايت مع الصااااااااندوق الدويل للتنمية 
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للمنظمة باالشااااااايات مع  3فريق الربنامج االساااااااياتيجي ويقوم 
ني مثل البنك الدويل، بقيادة شاااااااااااعبة ساااااااااااياتيجيالشاااااااااااركاء اال

صااايد األمسات وتربية األحياء املائية، جلمع سااياسااات وموارد م
البيانات ووضااااااع املنهجيات لقيا  مسااااااامة مصااااااايد األمسات 
وتربية األحياء املائية يف احلد من الفقر واألمن ال ذائي وساااابل 
العي  يف احلاالت اليت تكون فيها البيانات ضاائيلة فضااال  عن 

ياسااات من أهداف التنمية املسااتدامة يف الساا 1تعميم اهلدف 
 اخلاصة مبصايد األمسات وتربية األحياء املائية.

ا  يف املبادرة  3فريق الربنامج االسااااااااااااياتيجي ويشااااااااااااارت أيضاااااااااااا 
املشااايكة مع الصاااندوق الدويل للتنمية الزراعة وبرنامج األغذية 

بلااد ا من بني  50مجع البيااانااات من  على العاااملي اليت تنطوي
 2030ل عام البلدان املنخفضااااااااااااااة واملتوسااااااااااااااطة الدخل حبلو 

(50x2030 data initiative،)  و لك من أجل ضااامان أن
تؤدي البيانات اليت مت إنتاجها إىل تيساا  السااياسااات والربامج 

من أهااداف التنميااة  2و 1اليت تساااااااااااااااااهم يف حتقيق اهلاادفني 
 املستدامة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العاملي بشاااااااأن  الزراعية وبرنامج األغذية
واألغذية والت ذية إىل  الت ذية املدرسااااااااية

تعزيز األدلة عن األمن ال ذائي والت ذية 
الت ااااذيااااة والتااااأث ات اإلنتاااااجيااااة لربامج 

يف  املدرسااااااااية القائمة على الزراعة احمللية
واملباااااادرة  الساااااااااااااان اااااالو  إثيوبياااااا وزامبياااااا

للوجبات املدرسااااااااااااااية واحلماية اإلقليمية 
رق األوساااااط ومشال يف الشااااا االجتماعية
وقااااد مت إحراز تقااااادم كب  يف أفريقياااااا. 

 احلااااامسااااة الروابطوتقباااال جمااااال التوعيااااة 
بني ت   املناااا  والفقر واجلوع القاااائماااة 
هلذه لتصااااااااااادي إىل ااحلاجة  إىل وبالتايل

 إنشااااااااااءتم فبطريقة متكاملة.  القضاااااااااايا
ت   و الفقر  اخلرباء يف جمال شاااااااراكة بني

ية، والبنك املنا  )األوساااااااااااااااا األكادمي
الااادويل للتنمياااة  الااادويل، والصاااااااااااااانااادوق

اجلماعة االستشارية للبحوث و ، الزراعية
ة ومنظماااااات ا تمع  ،الزراعياااااة الااااادوليااااا 



32  PC 126/6 

 

توصيات التقييم 
 )أ( المقبولة

ات الموافق عليها في جراءاإل
 )ب( رد اإلدارة

 ا أو أسباب ات المتخذة فعليً جراءوصف اإل
 عدم اتخاذها )ج(

درجة سجل 
ات إجراء

 2اإلدارة )د(

ات المتخذة أو جراءأثر اإل
 التغييرات الناشئة عنها )ه(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  13و 2و 1وعلى صااااااااااااااعيد أوجه التفاعل بني األهداف 
أهداف التنمية املساااااااااااتدامة، تقوم املنظمة )عن طريق الربنامج 

ة( بتعزيز التعاون سااااياتيجيوسااااائر الربامج اال  3 سااااياتيجياال
مع الصاااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية واجلماعة االساااااااتشاااااااارية 
للبحوث الزراعية الدولي ة واملؤساااااااااااااساااااااااااااات األكادميية يف إطار 

 وبناءع السااااااااااااااياسااااااااااااااات مبادرة عاملية لدعم البحوث ووضاااااااااااااا
القااادرات، مع اليكيز بشااااااااااااااكااال خااااص على إنتااااد املعاااارف 

من أهداف التنمية  5-1والعمل على دعم تنفيذ املقصااااااااااااااد 
 وباإلضااااااااااافة إىل  لك، املسااااااااااتدامة على املسااااااااااتوى القطري.

ة بالتعاون مع الوكاالت اسااااياتيجيعقدت املنظمة اجتماعات 
ظمة املرتبطة اليت توجد مقارها يف روما خالل جلسااااااااااااااات املن

ا و  (CL/CONF/TCs) باحلوكمة خالل املؤمتر الثالث أيضااااااااااا 
والعشاااااارين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشااااااأن 
ت   املنااااا ، من أجاااال التوعيااااة بااااأوجااااه اليابط بني أهااااداف 

إىل إيالء اهتماام خااص مع  13و 2و 1التنمياة املسااااااااااااااتاداماة 
 الص  ة النامية. الدول اجلزرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توعية اجلهات مت الشاااااااااااااروع يف املدين( و 
املاحنة الرئيسية الستكشاف فرص تعبئة 

 املوارد.
نظمة منظمة املويف بوركينا فاسو، تدعم 
شاااروع ممو ل من العمل الدولية يف تنفيذ 

 CLEAR ة بعنوان "األوروبي اجلماعة

COTTON لقضاااااااء على " من أجل ا
األطفااال يف ساااااااااااااالساااااااااااااالااة تورياد  عمااالاة

 إىلاملنظمة  اشاااااااااااااياتالقطن. وقد أدى 
زياااادة اهتماااام املاااديرياااة العااااماااة للتنمياااة 

 تعزيزبالحتااد األورويب التاابعاة لوالتعااون 
عمالة  يف جمال سااااااااااااااياتيجيالتعاون اال

 يف الزراعة. األطفال
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على التنسيق  إىلنظمة تسعى املعمالة األطفال، وعلى صعيد 
األطفاااال يف الزراعاااة من  عماااالاااةلحاااد من لوفعاااال حنو وثيق 

من أهااداف التنميااة  7-8 باااملقصااااااااااااااادخالل التحااالف املعين 
األطفال يف  عمالةاملساااتدامة والشاااراكة الدولية للتعاون بشاااأن 

من أهداف التنمية  7-8 باملقصاااااااااااااادالتحالف املعين و  .الزراعة
حلشاااااااااااد اجلهود العاملية  عاملية املساااااااااااتدامة عبارة عن شاااااااااااراكة

تشاارت و  من أهداف التنمية املساتدامة. 7-8 املقصادلتحقيق 
ا املنظمة  لتوف  فرص العمل بنشااااااااااا يف املبادرة العاملية أيضااااااااا 

يف ترأ   مع منظمة العمل الدوليةوتتشاااارت ، الالئق للشاااباب
وأخ  ا، أدى  باب يف االقتصاااااد الريفي.عي للشاااايضاااااا ال املو 

 فريقياألاملؤمتر اإلقليمي للشباب املشيت بني املنظمة واالحتاد 
إىل املناقشااااااااااااااات  2018وحكومة رواندا يف أغسااااااااااااااط   ب 

اجلارية حالي ا بشاااااأن التعاون احملتمل بني منظمة العمل الدولية 
للتعاون  املركز التقينو  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصااااناعيةو 

الربنااااامج املشاااااااااااااايت لألمم املتحاااادة . وحظي الزراعي والريفي
وهو عنصاار أساااسااي يف  للمرأة يف الريفللتمكني االقتصااادي 

عام ، بدعم مايل إضااااااااااااااايف خالل 3 سااااااااااااااياتيجيالربنامج اال
، وهو ميثااال التعااااون بني الوكااااالت الثالث اليت توجاااد 2018
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املشاركة باستمرار يف حوار  5-2

رفيع املسااااااااااااااتوى مع فريق عماااال 
منظوماااااااة األمم املتحااااااادة املعين 

 2015خبطاااااة التنمياااااة ملاااااا بعاااااد 
لاااتاااحاااقاااياااق أهاااااااداف الاااتاااناااماااياااااااة 

اليت املسااااااااااااااتدامة، ومع الوكاالت 
 أوجه لبناءتوجد مقارها يف روما 

يف خطة التنمية، والبحث  التآزر
يف القيمة املضااااافة اليت قد توف رها 

مة لوضع برامج مشاريع كل منظ
مشااااااااااااايكة من أجل دعم البلدان 
يف حتاااقاااياااق أهاااااااداف الاااتاااناااماااياااااااة 

 املستدامة.
 
 

واة بني اجلنسااااااااني هيئة األمم املتحدة للمسااااااااامقارها يف روما و 
من  5و 2و 1من أجل حتقيق مقاصااد األهداف  ومتكني املرأة

 أهداف التنمية املستدامة.
 
يف  2030عقب اعتماد خطة التنمية املسااااااااااااااتدامة لعام  5-2

فريق عمااال منظوماااة ، مت وقف عمااال 2015ساااااااااااااابتمرب أيلول 
األمم املتحادة املعين خبطاة التنمياة لألمم املتحادة ملاا بعاد عاام 

 أهااداف التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة الاادعم لتنفيااذ ومت توف ، 2015
خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى  هاواستعراض تهاومتابع

العاملية النطاق على املسااااتويات الواسااااعة  التحضاااا يةوعملياته 
االسااااتعراض الطوعية يشاااامل عمليات واإلقليمية والوطنية، مبا 

سااااااااااااتدامة، واجتماعات الوطنية واملنتديات اإلقليمية للتنمية امل
عمليااات  جراءاليت عقاادت إلعلى املسااااااااااااااتوى العاااملي اخلرباء 

ختارة على اساااتعراض مواضااايعية ألهداف التنمية املساااتدامة امل
يف كل من ناشاااااطة وكانت املنظمة  املساااااتوى العاملي كل عام.

من األجهزة أيضااااااااااااااااا مااادخالت  وقاااد ماااتهاااذه العملياااات، 
 يف وعقدت أو شاااااااااااااااركت، التابعة للمنظمة احلكومية الدولية

خاصاااااة حددها رئي  ا ل   ملواضااااايعاجتماعات خمصاااااصاااااة 
وكانت املنظمة وساااااااتظل تشاااااااارت  االقتصاااااااادي واالجتماعي.

5-2 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
للمشااااااااااركة يف متت دعوة املنظمة  5-2

حول  اخلرباء جمموعةتنظيم اجتماعات 
أو تقريب ا  كافة  أهداف التنمية املسااتدامة

يف الفية  هذه االجتماعات املسااامة يف
ة مااايااااااا، ماااااااا ياااظاااهااار األ2017-2019

األغذية والزراعة  الكب ة اليت تتسااااااااام هبا
التنمية املساااااااااااااتدامة لعام  خطة تنفيذ يف

وقااااااد تعاااااااوناااااات املنظمااااااة مع . 2030
جمموعة واساااعة من الشاااركاء، وال سااايما 

لتقدش األدلة املكتب اإلقليمي إلفريقيا، 
 مراعاة ضاااااااااااامانفضااااااااااااال  عن وحتليلها، 

الريفي يف صاااااااااااااايااااغاااة املباااادرات  املنظور
عن مناقشاااااة  والربامج املشااااايكة، فضاااااال  

 التوجيهات. قدشوت احملرز التقدم
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ة اسااااااياتيجيالعمل بصااااااورة  5-3

مع مصاااااااااارف التنمية يف وضاااااااااع 
استثمار  ات تأث  ات اسياتيجي

من الفقر، مع  أكرب على احلاااااد
 األشااااااااااخاص النظر يف حصااااااااااول

األشاااد فقرا  على املوارد الطبيعية، 
واألسااااااااااااااواق، والتكنولوجياااااااات، 
وفاااااارص الااااااعاااااامااااااال واحلاااااامااااااااياااااااة 
االجتماااااعيااااة والسااااااااااااااياااااساااااااااااااااااات 

 القطاعية.

بنشاااا يف مجيع هذه العمليات هبدف ضاامان إيالء االهتمام 
لقضاء على الفقر يف األبعاد الريفية لاألولوية إعطاء و  الواجب

والقااادرة على الشااااااااااااااااملااة  املسااااااااااااااتاادامااة واجلوع وحتقيق التنميااة
إطار وضاااع وقد وفرت مناقشاااات حول  .واملساااتدامة الصااامود

 واليتيبات تابع لألمم املتحدة ةمنائيللمساعدة اإلجديد  عمل
حتفيز  ملواصاااااالةة رئيسااااااية اسااااااياتيجيوساااااايلة به  املرتبطالقطرية 

 التآزر على املستوى القطري. وتشجيعالعمل املشيت 
 
أفرقة العمل التابعة هلا واملعنية  الصااالة بني املنظمةعززت  5-3
صاااااااااياغة أن تكون  واحلد من الفقر لضااااااااامانات االساااااااااتثمار ب

ات االساااااتثمار واملشااااااريع والربامج األسااااااساااااية اليت اساااااياتيجي
أو أن  احلاااااد من الفقر لتاااااأث ات مراعياااااةنظماااااة املتااااادعمهاااااا 

األبعاد االجتماعية، تستهدفها بصورة صرحية، وأن تدمج فيها 
فريق . وقد م احلماية االجتماعية واألمن ال ذائي يشااااااااااااااملا مب

 وظفنياملقدرات  لبناءل ساااااااااااااعدةامل 3الربنامج االسااااااااااااياتيجي 
االسااااااااااااااتثمارات على حتليل احلد من الفقر،  العاملني يف جمال

حول االسااااتثمار يف  امشاااايك   امنشااااور   وكذلك أعد  هذا الفريق
على الفقر واجلوع  القضاااااااااااااااء بعنوان الزراعة يف املناطق الريفية

  من خالل االستثمار يف الزراعة واملناطق الريفية.
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اليت تااادعمهاااا  البلااادان تشاااااااااااااامااال 5-3
د من لياعي بشااااكٍل صااااري  احلنظمة امل

بعاااد االجتماااعيااة يف ساااااااااااااااائر األالفقر و 
 خططتها الوطنية لالسااااااااااااااتثمار الزراعي

وكوت  روانداالضفة ال ربية وقطاع غزة و 
 ديفوار واملشاااااريع املمولة من الصااااندوق

يف مجهورياااااة  الااااادويل للتنمياااااة الزراعياااااة
 أفريقيا الوسطى وتشاد.

 



36  PC 126/6 

 

جيااب أن  -6التوصيييييييييييييية 
حتااد د املنظمااة الُنهج  ات 
الصاااااااااااااااااالاااااااة باااااااالاااااربناااااااامااااج 

واألكثر  3 ساااااااااااااياتيجياال
قااااااادرة على التاااااااأث  على 

، وأن املساواة بني اجلنسني
حترص على أن تؤخذ هذه 
الاااناااهاااج باااعاااني االعاااتاااباااااااار 
خالل تصااااااااااااااميم وتنفياااااذ 
التدخالت  ات الصاااااااااااااالة 

 .3 سياتيجيبالربنامج اال

تعزيز القدرة التحليلية على  6-1
املساااااااااااااااااواة بني حنو أكرب لااادمج 

يف حتلياال الفقر، ويف  اجلنسااااااااااااااني
 تقييم أثر برامج احلد من الفقر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يويل كاااال من اإلطااااار اخلاااااص بااااالفقر املاااادقع واإلطااااار  6-1
ا  ،سااااواء اخلاص باحلماية االجتماعية على حدٍ  اهتمام ا خاصاااا 

نظرا إىل اختالل موازين القوى داخل األسااااار  اجلنسااااانيبأدوار 
املرأة ا ما تواجهها اليت غالب  أوجه الضاااااااااااعف اخلاصاااااااااااة و الريفية 

 .الريف يف
املعهد باإلضااااااااااااااافة إىل  لك، واصاااااااااااااالت املنظمة تعاو ا مع و 

من أجل وضااااااع مؤشاااااار  الدويل لبحوث السااااااياسااااااات ال ذائية
أداة   على مسااااااااتوى املشاااااااااريع بوصاااااااافه متكني املرأة يف الزراعة

 يف الزراعة لتمكني املرأة لقيا  تأث  مشااااااااااااريع التنمية الزراعية
ساااااايشاااااامل العمل حول الفقر  . وباإلضااااااافة إىل  لك،قييمهوت

مبادرة أكساااااااااااااافورد املتعدد األبعاد، يف إطار تعاون جديد مع 
مؤشااااارات مصااااانفة حساااااب ، للحد من الفقر والتنمية البشااااارية

الطرق  معاجلةيف االساااااااااااااايشاااااااااااااااد هبا نوع اجلن ، هتدف إىل 
فية الرجال والنساااااااااااااااء يف املناطق الري يتعر ض هلا املختلفة اليت

ا تعمل املنظمةو لفقر. ل جلنة وضاااع املرأة إطار بنشااااا يف  أيضااا 
 بالشؤون اجلنسانيةاملت صلة اليت تركز على السياسات والربامج 

وتضااااااااااااطلع املنظمة . ليكون تأث ها أقوى واحلماية االجتماعية
املرأة  مكااانااة تنظيم األحااداث اجلااانبيااة لتعزيزباادور قيااادي يف 

الريفية ودور احلماية االجتماعية يف تعزيز التمكني االقتصادي 
 .للمرأة يف الريف

6-1 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متكني املرأة تطب ق املنظمة مؤشاااااااار  6-1
يف إثيوبيااااا من أجاااال تقييم  يف الزراعااااة

 ألمم املتحدةلالربنامج املشاااااااااااااايت تأث  
إلسااااااااراع يف إحراز التقدم حنو بشااااااااأن "ا

 للمرأة يف الريفالتمكني االقتصااااااااااااادي 
الربناااااااامج املشاااااااااااااايت لألمم املتحااااااادة )

(" للمرأة يف الريفللتمكني االقتصادي 
الاااذي تنفاااذه منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة 
والصاااااااااااااانااادوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااة 

هيئاااة األمم وبرناااامج األغاااذياااة العااااملي و 
املتحدة للمساااااواة بني اجلنسااااني ومتكني 

، من أجاااال حتلياااال تااااأث  الربنااااامج املرأة
 ائي واحلد من الفقر.على األمن ال ذ
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حتااديااد النهج الناااجحااة يف  6-2
 املسااااااااااااااااواة بني اجلنساااااااااااااانيجمااال 

ومتكني املرأة يف الريف يف برنامج 
عماال املنظمااة، واليويج هلااا على 
الصااااااااااااااعيااادين اإلقليمي والقطري 
لتوساااااااااااااايع نطاااقهااا، مبااا يف  لااك 
ضااااامن ساااااياق التعاون يف ما بني 

 بلدان اجلنوب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كال املنصااافة لتشاااجيع االساااتثمارات الزراعية من أجل و  6-2
فريق الربنااامج  د من الفقر، نظماليت ترمي إىل احلاا نساااااااااااااانيجلا

ألصااحاب  املشاااريع صااياغةحول حلقة عمل  3االسااياتيجي 
 بلااادان بنييف ماااا م تعزيز التعل  هبااادف املصاااااااااااااالحاااة املتعاااددين 

الكااااكااااو، و لاااك و  النب ييف قطااااع املعاااارف اجلنوب وتباااادل
واملعهاااد امللكي  Twinكومياااة احلنظماااة غ  املباااالتعااااون مع 

 يف هولندا. للدراسات املدارية
منظمااات تشااااااااااااااماال جمموعااة من اجلهااات الفاااعلااة  واجتمعاات

من  جتار، وحكوماتو  ،نسياتاجلتعددة ماملنتجني، وشركات 
مت  ةحالوإعداد مثاين دراسات لتوثيق  أفريقيا وأمريكا الالتينية،

ممااارسااااااااااااااااات جياادة يف جمااال تشااااااااااااااجيع  بوصاااااااااااااافهااا تعريفهااا
 يشاااااااامل:مبا  املنصاااااااافة لكال اجلنساااااااانياالسااااااااتثمارات الزراعية 

واضطالعها بأدوار قيادية  منظمات املنتجنيإىل املرأة  انضمام
والنهج  هبا؛ والتحكماألراضي  وصول املرأة إىل وحتسني؛ فيها

 النسااء املدر باتقيمة و  تعزيز املسااواة بني اجلنساني يف يةاألسار 
 .اتواملرشد

م يف خمتلف البلدان وتبادل الدرو  التعل   ومن أجل تشااااااااااجيع
وتعل م  تبادلعملية  جراءإلنظمة امل،  طط حتسينهااليت ميكن 

تمكني املتعلقااة بااالبني بلاادان اجلنوب اليت تنفااذ الربامج  يف مااا
 االقتصادي للمرأة يف الريف.
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ساايجري وضااع اللمسااات األخ ة  6-2
على املنشاااااااور الذي نتج عن اللقاء بني 
بلدان اجلنوب حول ساااااااااالسااااااااال القيمة 
للنب والكااااااكااااااو والاااااذي حيمااااال عنوان 
"تشااجيع االسااتثمارات الزراعية الشاااملة 
واملراعية للمسااااااااااااااواة بني اجلنساااااااااااااني يف 
قطاعي النب والكاكاو"، وساااااااينشااااااار يف 

 وساااُيساااتخدم هذا املنشاااور ،2019عام 
لتعزيز تبااادل املمااارساااااااااااااااات اجلياادة بني 
املسااااااااااااااتثمرين والتعاااااونيااااات يف املناااااطق 

 الريفية وسائر أصحاب املصلحة.
يف العااديااد  دميييامت إدراد  ج نوادي و 

أفريقيا من مشاااااااااااريع املنظمة الربامج يف 
سااااااااتخدم ، ويُ جنوب الصااااااااحراء الكربى

لتشااااااجيع ت ي  الساااااالوت على مسااااااتوى 
القرى، مبااااااا يف  لااااااك على صااااااااااااااعيااااااد 
العالقات بني الرجال والنساء وأدوارهم، 
وحتساااااني املسااااااواة بني اجلنساااااني وسااااابل 

هاااااذا  تعزيزالعي  يف الريف. وقاااااد مت 
النهج على املسااااتويني اإلقليمي والوطين 

التعااااااون يف ماااااا بني  تباااااادل عن طريق
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توصيات التقييم 
 )أ( المقبولة

ات الموافق عليها في جراءاإل
 )ب( رد اإلدارة

 ا أو أسباب ات المتخذة فعليً جراءوصف اإل
 عدم اتخاذها )ج(

درجة سجل 
ات إجراء

 2اإلدارة )د(

ات المتخذة أو جراءأثر اإل
 التغييرات الناشئة عنها )ه(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
إدراد مكو ن يف التدخالت  6-3

 املساااااااواة بني اجلنساااااانياملتصاااااالة ب
ومتكني املرأة يف الريف يف برنامج 

 جراءنظر اإلاُ ) تنميااااااة القاااااادرات
3-2.) 

على املسااااااااااااااتوى  دمييياوواصاااااااااااااالات املنظماة تعزيز  ج نوادي 
ا 2017اإلقليمي يف عااااام  ج  أن . ومن املعيف بااااه عاااااملياااا 

ال  يف الوضع دث حتو   ج منو د فريد من نوعه حي دميييانوادي 
يع متكني ساااااكان الريف واضاااااطالع النسااااااء لتشاااااج اجلنسااااااين

 بأدوار ريادية.
 
 
 
لمساااااواة بني اجلنسااااني والفقر لدر  خمصااااص مت وضااااع  6-3

بشأن  لكيوينورات التعلم اإلدسلسلة  الدرو  يف كجزء من
مت دمج اعتبااارات املسااااااااااااااااواة بني و . الريفاحلااد من الفقر يف 

وضعت املنظمة وقد  ا يف مجيع املناهج التعليمية.اجلنسني أيض  
حلماية برامج اا جمموعة أدوات حمددة لدعم تصاااااااااااااميم أيضااااااااااااا  

وتنفياااااذهاااااا  تراعي الفوارق بني اجلنسااااااااااااااني اليت االجتمااااااعياااااة
دوات يف رواناااادا، األجمموعااااة  اختبااااار وقااااد جرى. وتقييمهااااا

جلنة اليت ساااااااااتنظمها يف األحداث اجلانبية  النتائج وساااااااااتعرض
  وضع املرأة.
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الساااااان ال ا بني بلدان اجلنوب وال ساااااايم
ت عملية التبادل وقد أد   والنيجر. ومايل

زيااارات العلى ماادى سااااااااااااااتااة أشااااااااااااااهر )
تااادريبياااة( يف عاااام الدورات الااايااادانياااة و امل

إىل تعزيز توساااااااااااااايع نطااااق هاااذا  2017
إىل  مااااا أد ىالنهج يف هااااذه البلاااادان )

 مضاعفة عدد النوادي تقريب ا(.
 
اللمساااااااااااااات  جيري حالي ا وضاااااااااااااع 6-3

ة لكيونيااادورات التعل م اإل األخ ة على
 2-3عاالااى الاانااحااو املاابااني  يف الاافااقاارة 

 .أعاله

 


