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 موجز

 
  نظــرت جلنــة الربنــامج ملنظمــة األغذيــة والزراعــة يف دورهتــا الثانيــة والعشــرين بعــد املائــة املنعقــدة يف نوفمرب/تشــرين

). 4يف تقييم مسامهة املنظمة يف النظم الزراعيـة والغذائيـة والشـاملة والكفـؤة (اهلـدف االسـرتاتيجي  2017الثاين 
 بشـــأن تطــــوير الــــنظم الزراعيــــة ضــــمان تنفيــــذ �ـــج أكثــــر تكــــامًال وقـــّدم التقيــــيم ســــت توصـــيات للمســــاعدة يف 

الــيت يســهل الرئيســية  بــادرات. وقــد شــّجعت هــذه التوصــيات املنظمــة علــى وضــع عــدد حمــدود مــن املوالغذائيــة
اعيــة والغذائيــة، وحتســني ، هبــدف تكييــف �جهــا مــع الــنظم الزر 4ضــمن الربنــامج االســرتاتيجي  التعــرف عليهــا

االتصـــاالت الداخليـــة واخلارجيـــة، وتعزيـــز اســـرتاتيجية تعبئـــة املـــوارد والقـــدرات، واســـتعراض اآلليـــات والسياســـات 
 زيادة الرتكيز على القضايا الشاملة.مؤسسات التمويل الدولية، وعلى إلقامة الشراكات مع القطاع اخلاص و 

 
 ة التوصــيات الســتة عــن طريــق بنــاء اســرتاتيجية مرتابطــة لتنميــة القــدرات، وأحــرزت اإلدارة تقــدماً كبــرياً يف معاجلــ

(أو جماالت ذات أولوية) تقوم املنظمة بتوفري الـدعم مـن  بادرات رئيسيةم االتصاالت وتعبئة املوارد حول ستو 
اإلجـراءات  تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ متّ وقد . 2021-2020يف فرتة السنتني  4خالهلا للهدف االسرتاتيجي 

، اســتناًدا إىل درجــات أو "جيــدة"عشــر الــيت تضــّمنتها مصــفوفة رّد اإلدارة باعتبارهــا "كافيــة" ثمانيــة اإلداريــة ال
 .سجل إجراءات اإلدارة

 
  التقدم احملرز على صعيد تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها، وإلقاء الضوء علـى بعـض  عرضوترّحب اإلدارة بفرصة

 والعمليــة، 2021التحــديات لــدعم حتــّول الــنظم الغذائيــة. كــذلك، تــوفّر قمــة الــنظم الغذائيــة املقــرر عقــدها عــام 
الــنظم الغذائيــة  اتدالتحضـريية هلــا، فرصـًة ممتــازة للمنظمـة لالضــطالع بـدور ريــادي يف املسـامهة يف معاجلــة تعقيـ

الـيت سـوف تواجههـا البلـدان خـالل مرحلـة التحـّول. ومـن خـالل تأديـة هـذا الـدور، سـوف  الصعبةواملقايضات 
يتعــّني علــى املنظمــة تنميــة قــدرات موظفيهــا ملســاعدة البلــدان يف اعتمــاد �ــج الــنظم الغذائيــة واحلــرص علــى أن 

مبـا يسـاهم إىل حـّد كبـري  ،لدعم حتول النظم الغذائية بفعاليـةتكون أنظمتها والصكوك املتصلة هبا أفضل تكّيفاً 
 يف حتقيق أغلبية أهداف التنمية املستدامة.

 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج
 

 املتفق عليها. يف تنفيذ إجراءات رّد اإلدارةاحملرز التقدم خذ علًما بيُطلب إىل جلنة الربنامج األ 
 



3 PC 127/5 

 

 النقاط البارزةلمحة عامة/  -أوالً 
 
حــرز  عــرضترّحــب اإلدارة بفرصــة  -1

ُ
تقيــيم مســامهة رّد اإلدارة علــى  يف تنفيــذ اإلجــراءات املتفــق عليهــا يفالتقــدم امل

، متاشـًيا مـع التوجيهـات الصـادرة عـن جلنـة 1)4املنظمة يف النظم الزراعية والغذائية والشـاملة والكفـؤة (اهلـدف االسـرتاتيجي 
 الثانية والعشرين بعد املائة.الربنامج يف دورهتا 

 
وقّدم التقييم ست توصيات للمساعدة يف ضمان تنفيذ �ج أكثر تكامًال بشأن تطـوير الـنظم الزراعيـة والغذائيـة،  -2

 باالرتكاز على امليزة املقارنة الواضحة للمنظمة يف عدد من اجملاالت األساسية:
 

الـذي  4ضـمن الربنـامج االسـرتاتيجي  يسهل التعرف عليهااليت الرئيسية  بادراتوضع عدد حمدود من امل (أ)
 يشمل مجيع العروض الرباجمية اخلاصة به

علـــى درجـــات متفاوتـــة مـــن  االطلـــب، وتكييفهـــ حبســـبلنظم الزراعيـــة والغذائيـــة اخلاصـــة بـــاجهـــا تصـــميم �ُ  (ب)
 التعقيد والتكامل

 4بشأن العروض الرباجمية يف سياق الربنامج االسرتاتيجي اخلارجية و الداخلية  اتصاالهتاحتسني  (ج)
 والقدرات ذات الصلةبواسطة تعبئة املوارد  االسرتاتيجيةتعزيز  (د)
ليات والسياسات إلقامة الشراكات مع القطاع اخلاص ومؤسسات التمويل الدوليـة، تفاديًـا اآل استعراض (هـ)

 ألي معوقات غري ضرورية.
عمـق يف زيـادة الرتكيـز علـى املسـائل املشـرتكة بـني القطاعـات مبـا فيهـا املسـاواة بـني أ بشكلالنظر  ضمان (و)

 اجلنسني وتغري املناخ والتغذية
 
ويف االستجابة إىل التوصيات، بذلت اإلدارة جهوداً كبرية لضمان االتساق يف معاجلة اجملـاالت السـتة البـارزة مـن  -3

رئيسـية (أو جمـاالت ذات  الت وتعبئة املوارد حول سـت مبـادراتالقدرات، واالتصاخالل وضع اسرتاتيجية مرتابطة لتنمية 
 .2021-2020يف فرتة السنتني  4أولوية) ستقوم املنظمة بتوفري الدعم من خالهلا للهدف االسرتاتيجي 

 
الـيت تسـعى ومن شأن حتقيـق األهـداف مـن خـالل اجملـاالت ذات األولويـة أن يضـمن دعمـاً أكثـر اتسـاقاً للبلـدان  -4

ألهداف املتفق عليها يف إطار خطة حتقيق البلدان ل مدىمسة يف حتديد إىل حتويل نظمها الغذائية واليت ستكون بدورها حا
 .17و 14، 13، 12، 11، 9، 8، 2، 1، وال سيما أهداف التنمية املستدامة 2030

 
تعــزز املنظمــة علــى حنــو أكــرب  الغذائيــة، ســوفحضــريات لقّمــة الــنظم ومــن خــالل االضــطالع بــدور ريــادي يف الت -5

شــراكاهتا مــع جمموعــة مــن أصــحاب املصــلحة يف الــنظم الغذائيــة علــى الصــعيد العــاملي، واإلقليمــي، والــوطين واحمللــي، وتــرّوج 
ارهـا شـريكاً لالبتكارات التنظيمية املطلوبة يف البلدان من أجل دعم التنمية املستدامة للنظم الغذائية، وترتقي باملنظمة باعتب

 إمنائياً رائداً يف دعم حتّول النظم الغذائية إىل نظم أكثر استدامة.
  

                                                           
 .PC 122/3 Sup. 1و PC 122/3الوثيقان   1
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 موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات التقييم الست -اثانيً 

 
مت تقيـــيم التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ اإلجـــراءات اإلداريـــة الثمانيـــة عشـــر الـــيت تضـــّمنتها مصـــفوفة رّد اإلدارة باعتبارهـــا  -6

ويـرد أدنـاه مـوجز عـن التقـدم احملـرز يف كـل ). 5) أو أفضل، وقد حصلت تسعة إجراءات علـى درجـة "جيـد" (4( "كافية"
 من هذه التوصيات.

 
رئيسية (جماالت أولوية) يسهل حتديـدها، جـرى تصـميمها  مبادرات ، وضعت املنظمة ست1التوصية على  ورداً  -7

ائيـة أكثـر كفـاءة ومشوليـة وضـمان وضـوح أكـرب ألهـداف ذللرتويج لنهج أكثر تكامًال مـن أجـل تعزيـز دعـم املنظمـة لـنظم غ
 التنمية املستدامة.

 
بـالربط بـني العديـد مـن  ، تقـوم املنظمـةاالستثمار يف سالسل القيمـة املسـتدامةومن خالل دعم مستويات أعلى من  -8

إلتاحــة نقــاط دخــول خمتلفــة دعمــاً لالســتثمار يف تنميـــة  االســتثمار الزراعــيالــربامج القائمــة وتوســيع نطاقهــا يف إطــار مبــادرة 
بشــأن الصــحة الواحــدة تكــامالً أكــرب  ةالرئيســي بــادرةهل املوتســ )؛17و 14و 9و 8سلســلة القيمــة (أهــداف التنميــة املســتدامة 

، مبقاومـة مضـادات امليكروبـاتألنشطة املنظمة دعماً لسالمة األغذية، والصحة النباتية واحليوانية مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة 
) 12هلـدف (الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة بشـأن ااملبـادرة العامليـة مع تنفيذ أنشطة لدعم تعزيز التجـارة وفـرص السـوق. كمـا أن 

 تعّزز االتساق يف دعم املنظمة للقياس، والتوعية واملساعدة الفنية خلفض مستويات الفاقد واملهدر من األغذية.
 
احلضـرية، املصـّمم لتـوفري قـدر أكـرب مـن الـدعم  يف املنـاطق الرئيسـية بشـأن برنـامج األغذيـة بـادراتكذلك، فإن امل -9

)، 11ضـرية واإلقليميـة (اهلـدف الشامل للمؤسسات الوطنية والوطنيـة الفرعيـة يف دمـج األغذيـة ضـمن تنميـة السياسـات احل
ـــة املســـتدامةوبشـــأن  ـــة الصـــغرية الناميـــة نظـــم األغذي ـــامج العمـــل العـــاملي (أهـــداف التنميـــة يف الـــدول اجلزري  لـــدعم تنفيـــذ برن

)، تتســم مبيــزة خاصــة تتمثــل يف طابعهــا الشــامل لتحقيــق األهــداف االســرتاتيجية اخلمســة، 17و 14، 12، 2، 1املســتدامة 
 بدور تنسيقي. 4حني يضطلع الربنامج االسرتاتيجي  يف
 

فرصـًة ملحوظـة للمنظمـة  احلوار العاملي والشراكةبشأن  ةالرئيسي بادرةويوفّر الدعم لقمة النظم الغذائية يف إطار امل -10
 ّول الـنظم الغذائيـة. وبالتشـارك مـعرسـم مالمـح املسـار املسـتقبلي لتحـ الريـادي يف العمـل مـع البلـدان مـن أجـللتبّني دورهـا 

رئيســية أخــرى، يشــكل الــرتويج للشــراكات املعــّززة مــع منظمــات األمــم املتحــدة (ال ســيما برنــامج األمــم املتحــدة  مبــادرات
تجــارة العامليــة، والصــندوق ، ومنظمــة الة، ومركــز التجــارة الدوليــ)اليونيــدو( مــم املتحــدة للتنميــة الصــناعيةللبيئــة، ومنظمــة األ

للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة الصـحة العامليـة)، واملؤسسـات احلكوميـة، واجملتمـع املـدين والقطـاع  الدويل
 .4تيجي اخلاص، ميزة أساسية يف حتقيق اهلدف االسرتا

 
وسالســل نظـم األغذيـة املسـتدامة ، وضـعت املنظمـة ونّفـذت برناجمـاً لتنميـة القـدرات بشـأن 2التوصـية ورداً علـى  -11

، مــع املتباينــةُنهج لتنميـة النظــام الغـذائي يف ســياقات مــن التعقيـدات الــالقيمـة ملوظفيهــا مـن أجــل حتســني قـدراهتم يف تطبيــق 
أهداف متباينة وعلى مراحـل خمتلفـة مـن االسـتعداد. وباالسـتناد إىل اإلطـار املفـاهيمي لتنميـة الـنظم الغذائيـة، سـوف يُعّمـم 

 .2020برنامج تنمية القدرات على حنو أكرب من خالل التعّلم االلكرتوين يف أوائل عام 
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حتياجــات الت متويـل دوليــة مــن أجـل معاجلــة اكمـا تعــّزز العمــل مـع منظمــات أخــرى يف األمـم املتحــدة ومؤسســا -12
 القدرات لدعم عملية وضع نظم زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة نطاق وتأثري هذا الدعم.جلهة 

 
وقــد عــّززت اإلدارة الشــبكة الفنيــة املعنيــة بالتنميــة املســتدامة لسلســلة القيمــة، إذ دجمتهــا مــع الشــبكة الفنيــة بشــأن  -13

التمويل الريفي لتوعية املمارسني يف املنظمة على ضرورة دمج الدعم لتشخيص سلسلة القيمة مع حلول جمديـة تزيـل القيـود 
وال سيما تلك اليت يواجهها أصحاب احليازات الصـغرية واملؤسسـات الصـغرية  على التنمية الشاملة لسلسلة القيمة، احلرجة

 واملتوسطة احلجم.
 

، ّمت اللجـــوء إىل مـــزيج مـــن االســـتخدام احملّســـن للشـــبكة الفنيـــة لسالســـل القيمـــة الغذائيـــة 3التوصـــية ورّداً علـــى  -14
غذائيـــة نظم الالـــامج تنميـــة القـــدرات يف جمـــال املســـتدامة، وجمموعـــة مـــن النـــدوات حـــول اجملـــاالت ذات األولويـــة وتنفيـــذ برنـــ

لتوعية مـوظفي املنظمـة علـى املسـتويات كافـة حيـال نقـاط الـدخول الرئيسـية لـدعم البلـدان يف اعتمـاد �ـج الـنظم املستدامة 
 الغذائية يف اسرتاتيجياهتا الوطنية.

 
كذلك، تزايد وعي البلدان األعضاء والشركاء يف التنمية، حيال أمهية حتّول النظم الغذائيـة ودور املنظمـة يف دعـم  -15

البلدان يف هذه العملية على السواء من خالل مشاركة قادة الربامج االسـرتاتيجية/نّواب قـادة الـربامج االسـرتاتيجية يف مجيـع 
إىل جلنــة الزراعــة، وإطــالق إطــار املنظمــة نظــم األغذيــة املســتدامة تقــدمي ورقــة عــن ، و 2018املــؤمترات اإلقليميــة خــالل عــام 

احلضـرية، ومـن خـالل مشـاركة املنظمـة يف العمليـة التحضـريية النعقـاد قمـة الـنظم الغذائيـة  يف املناطق بشأن برنامج األغذية
 اتالبنـود الـيت سـيتم النظـر فيهـا خـالل املــؤمتر  . ويـنعكس هـذا الـوعي املتزايـد يف الـربوز الكبـري للــنظم الغذائيـة يف2021عـام 

 .2020عام  ةاإلقليمي
 

حمفظـة كقاعـدة لتنميـة 10إىل  8، اسُتخدمت اجملاالت ذات األولوية الواردة يف الفقـرات 4التوصية ورّداً على  -16
اليت تثبـت فعاليتهـا يف حتسـني التنسـيق والعمـل مـع اجلهـات املاحنـة علـى جمـاالت ذات أولويـة يف املنظمة  تطوير األعمال

، وكــأداة تســويق بالنســبة إىل املكاتــب امليدانيــة. وقــد جــرى مــؤخراً تــأمني مــوارد كبــرية 4بالنســبة إىل اهلــدف االســرتاتيجي 
يف الصــياغة والعمــل مــع  القطريــةقــدم للمكاتــب للمشــاريع املتوائمــة مــع اجملــاالت ذات األولويــة، حيــث اتســم الــدعم امل

 اجلهات املاحنة بأمهية رئيسية.
 

وقد دعمت املنظمة اجملاالت ذات األولوية من خالل االسـتخدام املسـتهدف ملـوارد آليـة دعـم برنـامج الشـركاء  -17
ل املسـاعدة يف صـياغة املتعددين والصندوق املتعدد التخصصات إلنشاء جماالت دعم يف البلدان املسـتهدفة، ومـن خـال

احلضـرية يف  يف املنـاطق األغذيـة طـةاقرتاحات املشاريع، األمر الذي أفضى مثًال إىل تعبئـة قـدر أكـرب مـن املـوارد دعمـاً خل
وقد كانت إحدى امليزات الرئيسية يف هذه املبادرة تعزيز التعاون بني يف أفريقيا.  االستثمار الزراعيآسيا وأفريقيا ومبادرة 
ومركز االستثمار لدعم الوصـول إىل التمويـل املخـتلط وتيسـري اسـتثمار القطـاع اخلـاص يف تنميـة  4الربنامج االسرتاتيجي 

 النظم الغذائية.
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ع علـى أولويـات املنظمـة لـدعم تنفيـذ اهلـدف وكان التعاون املتزايد مع مكاتب االتصال هاماً أيضاً، جلهة االطـال -18
يف البلـــدان األعضـــاء، مـــن خـــالل الـــدعم املنســـق مـــثًال مـــع مكتـــب االتصـــال مـــع األمـــم املتحـــدة، نيويـــورك  4االســـرتاتيجي 

الرفيع املستوى، أو مـن خـالل أحـداث مسـتهدفة للتنميـة والشـركاء يف املـوارد بالتعـاون املنتدى السياسي ملشاركة املنظمة يف 
مع مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية (واشنطن العاصمة)، ومكتـب االتصـال مـع اليابـان، ومكتـب االتصـال مـع األمـم 

 املتحدة، جنيف ومكتب االتصال مع االحتاد األورويب وبلجيكا.
 

القطــاع تنميــة قــدرات املكاتــب امليدانيــة لتحديــد، وتيســري الشــراكات مــع  ، دعمــت املنظمــة5التوصــية ورداً علــى  -19
أقامت املنظمة شراكات اسرتاتيجية مع العديد من مؤسسـات التمويـل الدوليـة  . إضافًة إىل ذلك،والتفاوض بشأ�ا اخلاص

ســتدامة، متتثــل لالســتثمارات الزراعيــة املقيمــة الالتقليديــة وغــري التقليديــة لــدعم زيــادة اســتثمار القطــاع اخلــاص يف سالســل 
والتوجيهات بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية املسـؤولة املشـرتكة بـني منظمـة التعـاون عاملي الاملسؤولة للجنة األمن الغذائي 

  .2والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة
 

كمــــا أن الشــــراكات املعــــززة مــــع منظمــــات أخــــرى لألمــــم املتحــــدة مبــــا يف ذلــــك منظمــــة األمــــم املتحــــدة للتنميــــة  -20
، ومنظمـــة التجـــارة العامليـــة والصـــندوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة يّســـرت تفـــاعًال أكـــرب مـــع ةجـــارة الدوليـــالصـــناعية، ومركـــز الت

عالوًة على ذلك، كان العمل مـع القطـاع اخلـاص أصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص يف األنشطة على الصعيد القطري. 
ـــة املســـتدامة ومـــع املنتـــدى  واضـــحاً مـــن خـــالل مشـــاركة املنظمـــة املتزايـــدة يف برنـــامج شـــبكة الكوكـــب الواحـــد لـــنظم األغذي

 االقتصادي العاملي يف العملية التحضريية لقمة النظم الغذائية.
 

لــدورة الســابعة لعــن قيــادة برنــامج تــأثري نظــم األغذيــة التــابع  ة شــاملةحالــ، قــّدمت املنظمــة 6التوصــية ورّداً علــى  -21
املنظمــة درجــة عاليــة جلهــة القــدرات الفنيــة، إمنــا اُعتــرب البنــك الــدويل يف موقــع . وســّجلت لتجديــد مــوارد مرفــق البيئــة العامليــة

ثابــت يف تعبئــة مــوارد القطــاع اخلــاص والتمويــل املشــرتك الــوطين. وباعتبــار املنظمــة رائــدة الطويــل ال هأفضــل نظــراً إىل ســجل
 تعّزز تكامل �ج سلسلة القيمة يف صياغة الربامج.، فهي ةملرفق البيئة العاملي ةالسابعلدورة لبرنامج األراضي اجلافة التابع 

 
، ال ســيما يف 4 االســرتاتيجيوقــد وّســعت املنظمــة نطــاق دعمهــا لتعمــيم املســاواة بــني اجلنســني يف إطــار اهلــدف  -22

تيسـري تنفيـذ بفـة املكلّ و يف إطـار اجملموعـة املعنيـة بتـأثري التجـارة (األونكتـاد)  مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـةتعاو�ا مع 
إعالن بوينس آيرس بشـأن النسـاء والتجـارة. كمـا أن دورة جديـدة للـتعّلم االلكـرتوين حـول سالسـل القيمـة املراعيـة للتغذيـة 
الــيت ّمت إطالقهــا بالتعــاون مــع جمموعــة العمــل املعنيــة بالوكــاالت الــيت توجــد مقارهــا يف رومــا بشــأن سالســل القيمــة املراعيــة 

لتحليـل كيفيـة مسـامهة تنميـة  1لصـندوق املتعـدد التخصصـات بالتعـاون مـع اهلـدف االسـرتاتيجي للتغذية وختصـيص مـوارد ا
  .4يف خفض مستويات سوء التغذية سوف تسمح بتحسني تعميم التغذية ضمن اهلدف االسرتاتيجي  غذائيةنظم الال
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 التحديات والسبيل قدماً  -اثالثً 
 

ــ اً وعيــ 2021يعكــس انعقــاد قمــة نظــم األغذيــة عــام  -23 يف  غذائيــةنظم الالــي يؤديــه حتــّول ذلــدور احلاســم الــبا اً متنامي
الـنظم يّسـر تنميـة وتثبيـت مسـامهة املنظمـة يف قـد الـوعي املتنـامي  البية أهداف التنمية املستدامة. ويف حني أن هـذاحتقيق غ
 مة يف هذا السياق.رتافق بتطلعات متزايدة يف ما خيص الدور القيادي للمنظي والشاملة والكفؤة، فه الغذائية

 
يــة واملقايضــات الصــعبة الــيت ســوف تواجههــا البلــدان خــالل مرحلــة حتّوهلــا يطــرح حتــديات  الــنظم الغذائن تعقيــد إ -24

نظـراً إىل سـلطتها ووضـعها كمنظمـة حكوميـة دوليـة النظم الغذائيـة املنظمة يف موقع يسمح هلا دعم عمليات حتول و كبرية. 
. ومــن خــالل تطبيــق الــنظم الغذائيــةعامليــة، واإلقــرار هبــا كوســيط صــادق ومصــدر معلومــات ال مثيــل لــه عــن كــل جوانــب 

وظائفهـــا الرئيســـية، وال ســـيما مجـــع املعرفـــة وتوفريهـــا، ووضـــع معـــايري وقواعـــد دوليـــة وتـــوفري اخليـــارات يف جمـــال السياســـات 
رتاتيجيات واملشورة، بإمكان املنظمة أن تضمن االتساق يف العمـل علـى املسـتويات العامليـة، والوطنيـة واحملليـة حلوكمـة واالس

 نظم األغذية، وبني هذه املستويات.
 

بـــالنظم وتـــوفر العمليـــة التحضـــريية لعقـــد القمـــة فرصـــًة ممتـــازة للمنظمـــة إلشـــراك مجيـــع أصـــحاب املصـــلحة املعنيـــني  -25
أكثــر اســتدامة، مــع تــوفري دعــم مســتهدف وأكثــر اتســاقاً ملعاجلــة نظــم غذائيــة حتديــد مســار ممكــن للتوصــل إىل  يفالغذائيــة 

املسـتدامة، مبـا يف ذلـك املسـتويات غـري املالئمـة لالسـتثمارات وجودهتـا، الـنظم الغذائيـة القضايا احلامسة اليت قد تقيّـد تنميـة 
، واملســتويات العاليــة مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيـــة، بســالمة األغذيــةوتزايــد تفشــي األمــراض العــابرة للحــدود واملتصــلة 

 ونتائج التوسع احلضري وتعقيدات سوء التغذية، وخباصة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.
 

وللتصــدي هلــذا التحــدي، ســوف يتعــّني علــى املنظمــة تعزيــز قــدرات موظفيهــا ملســاعدة البلــدان يف اعتمــاد �ــج  -26
وضـــمان أن تكـــون أنظمتهـــا والصـــكوك املتصـــلة هبـــا أفضـــل تكيفـــاً لتعزيـــز الشـــراكة مـــع مجيـــع أصـــحاب  الغذائيـــةالـــنظم 

وخباصة يف دعم توسيع ملحوظ ملستويات استثمار القطـاعني العـام واخلـاص يف تنميـة  الغذائية،بالنظم املصلحة املعنيني 
 املستدامة.النظم الغذائية 
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 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
وصف اإلجراءات المتخذة فعلًيا أو أسباب عدم اتخاذها 

 (ج)

درجة سجل 
إجراءات 

 3(د)اإلدارة 

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

 :1التوصية 

ينبغـــي للمنظمـــة أن تضـــع عـــدًدا 
حمـــــدوًدا مـــــن املبـــــادرات الرئيســـــية 
اليت يسهل التعرف عليهـا، حتـت 

، علــــى 4الربنــــامج االســــرتاتيجي 
أن تشـــــــــــمل كـــــــــــل مـــــــــــا يقدمـــــــــــه 

وأن  4الربنـــــــــــامج االســـــــــــرتاتيجي 
تــــــــرتبط بـــــــــالربامج االســـــــــرتاتيجية 
 األخرى حبسب مقتضى احلال.

يف ســـــــياق تطبيـــــــق إطـــــــار نتـــــــائج اهلـــــــدف أ -1
املنقح للخطة املتوسـطة األجـل  4االسرتاتيجي 

، الـــــــذي حيـــــــّول اهلـــــــدف 2021-2018للفـــــــرتة 
االســــرتاتيجي مــــن هــــدف يركــــز علــــى اجملــــاالت 
املواضــــيعية املنفصــــلة إىل هــــدف يشــــجع مزيــــًدا 
مــــــن التكامـــــــل عــــــرب اجملـــــــاالت، ســــــوف تضـــــــع 
املنظمــــــة مزجيًــــــا مــــــن الــــــربامج. وتلــــــك الــــــربامج 

تتضــــــــــمن املبــــــــــادرات ســـــــــوف الــــــــــيت الرئيســـــــــية 
ـــــــة  ـــــــة الغذائي ـــــــة بشـــــــأن التجـــــــارة الزراعي اإلقليمي

اق (املكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا وتكامـــل األســـو 
الواحـــــدة وآســـــيا الوســـــطى)، ومبـــــادرة الصـــــحة 

ــــــب اإلقليمــــــي آلســــــيا واحملــــــيط اهلــــــادئ)  (املكت
واملبادرة األقاليمية بشأن الدول اجلزرية الصغرية 

ــ  ا بشــأن الــنظم الغذائيــة يف الناميــة وبرناًجمــا عاملًي
، ســوف تســتخدم لتــوفري �ــج املنــاطق احلضــرية

 الـــربامج، مــــن خـــالل حتقيــــق أكثـــر اســــتناًدا إىل
التكامــــــل بــــــني جمــــــاالت األولويــــــة ذات الصــــــلة 

، وتعزيــز الــروابط مـــع 4بالربنــامج االســرتاتيجي 
 الربامج االسرتاتيجية األخرى.

 

وضع الربنامج االسرتاتيجي الرابع جمموعة من ستة جماالت ذات 
أولويــة (بـــرامج رئيســية)، مصـــممة لتــوفري �ـــج أكثــر تكـــامالً إزاء 

أكثــــر كفــــاءة ومشوليــــة،  غذائيــــةتعزيــــز مســــامهة املنظمــــة يف نظــــم 
وضمان وضوح أكرب ألهـداف التنميـة املسـتدامة املتعـددة املتـأثرة 

. وقـد اسـُتخدمت جمـاالت األولويـة غذائيـةنظم الالبالتطورات يف 
. واجملـــــاالت 2021-2020هـــــذه لتوجيـــــه ختطـــــيط العمـــــل للفـــــرتة 

 ذات األولوية هي:الستة 
 

الزراعيــــة: االســــتثمار يف  التجاريــــة التجــــارة واألعمــــال (أ)
 سالسل القيمة املستدامة

ضــمان التنســيق االســرتاتيجي للمســاعدة الفنيــة املقدمــة للبلــدان 
يف وضع سالسل قيمة زراعية وغذائية مستدامة ويف الوقت ذاتـه 

االســـــتثمارات املالئمـــــة لالســـــتفادة مـــــن التجـــــارة وفـــــرص تيســـــري 
 درة تســــريعالســـوق. التنفيـــذ مـــن خـــالل بـــرامج مبـــا يف ذلـــك مبـــا

ــــــــادرة  ــــــــة واالبتكــــــــار يف الزراعــــــــة والصــــــــناعة، ومب الزراعــــــــة والتنمي
االســــــــتثمار الزراعــــــــي، ومبــــــــادرة املعونــــــــة مــــــــن أجــــــــل التجــــــــارة، 
ـــــــادرات اإلقليميـــــــة يف  ـــــــة، واملب والتحالفـــــــات لإلجـــــــراءات التحولي
املكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا وآســـيا الوســـطى، واملكتـــب اإلقليمـــي 

مريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب، ألفريقيــا، واملكتــب اإلقليمــي أل
واملكتــــب اإلقليمــــي آلســــيا واحملــــيط اهلــــادئ، الــــيت تــــدعمها مــــن 

تتــيح جمــاالت األولويــة الســتة اعتمــاد �ــج أكثــر تنظيمــاً  5
إزاء ختطـــيط وتنفيـــذ الـــدعم املقـــدم مـــن املنظمـــة لتحقيـــق 
أهداف التنمية املستدامة املتعددة اليت ميكن تعزيزهـا مـن 

 خالل تنمية نظم غذائية أكثر استدامة.

ملـــا وقــد مسحـــت املبـــادرات الرئيســـية بتــوفري وضـــوح أكـــرب 
. ونتيجًة 4املنظمة يف إطار الربنامج االسرتاتيجي  تقدمه

لــــذلك، توســــع نطــــاق هــــذا الــــدعم بشــــكل كبــــري، ومــــن 
املتوقــــع أن يتواصــــل الــــدعم وأن ينتشــــر يف فــــرتة الســــنتني 
القادمة. وقد ارتكز ذلك على إطالق وجتربة العديد من 
الــــربامج الرئيســــية واتســــاق أكــــرب يف جهــــود تعبئــــة املــــوارد 

 ).4نظر التوصية اُ (

املعونة لقد وّفر الربط بني برامج عديدة (مبا يف ذلك  (أ)
وخطــــــة العمــــــل املعنيــــــة بالتصــــــدي  مــــــن أجــــــل التجــــــارة،

مبــــادرة ، و األمــــن الغــــذائي يف األزمــــات املمتــــدة النعــــدام
تنميــــة األعمــــال التجاريــــة الزراعيــــة والصــــناعات الزراعيــــة 

) مـــع مبـــادرة االســـتثمار الزراعـــي نقـــاط دخـــول األفريقيـــة
خمتلفــة لتنســيق أكــرب واســتثمار يف تنميــة سلســلة القيمــة. 
وقــد كانــت الــربامج هامــة جــداً يف تعزيــز الشــراكات مـــع 

، (اليونيـــــدو) منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للتنميـــــة الصـــــناعية
ومركز التجارة الدولية، واإلطار املتكامـل املعـّزز ومسـامهة 

                                                           
: أحرز تنفيذ كافٍ  -4: تنفيذ التوصية متفاوت وجزئي؛ غير كافٍ  -3: خطة تنفيذ التوصية واإلجراءات املتخذة لذلك يف مرحلة أولية جدا؛ سيء -2: مل يتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية؛ ال شيء -1درجة سجل إجراءات اإلدارة:  3

: مثة أدلة دامغة على أن التوصية أثرت بشكل إجيايب على ممتاز -6على الغاية املستهدفة؛  : نفذت التوصية تنفيذا كامال ومثة بعض األدلة األولية على أثرهاجيد -5من أدلة عن نتائجها على الغاية املستهدفة؛  التوصية تقدما، ولكن ما
 الغاية املستهدفة.
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 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
وصف اإلجراءات المتخذة فعلًيا أو أسباب عدم اتخاذها 

 (ج)

درجة سجل 
إجراءات 

 3(د)اإلدارة 

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

وســــــــوف تسرتشــــــــد صــــــــياغة الــــــــربامج الرئيســــــــية 
باالســـــرتاتيجيات القطاعيـــــة وخبطـــــط االســـــتثمار 
الوطنيــة واإلقليميــة الــيت تــتم صــياغتها بــدعم مــن 

ملنظمــة، مــن أجــل تيســري تــوفري املســاعدة الفنيــة ا
 من قبل املنظمة لغايات تطبيقها.

الناحيـة الفنيـة الشــبكة الفنيـة لسالسـل قيمــة األغذيـة املســتدامة، 
 .2و 3وبالتنسيق مع الربناجمني االسرتاتيجيني 

 
خطــة العمــل لألغذيــة يف املنــاطق احلضــرية مــن أجــل نظــم  (ب)

 وكفؤة غذائية شاملة
، بالتنســــــيق مــــــع مجيــــــع الــــــربامج 4وّجــــــه الربنــــــامج االســــــرتاتيجي 

االسرتاتيجية، عملية وضع إطار املنظمـة خلطـة عمـل األغذيـة يف 
املناطق احلضرية املصّمم لتوفري دعـم شـامل للمؤسسـات الوطنيـة 
والوطنيــــة الفرعيــــة يف جمــــال دمــــج األغذيــــة يف تنميــــة السياســــات 

سالسـل اإلمـداد، وحتسـني الوصـول  احلضرية واإلقليمية، وتقصري
إىل األغذية الصحية والبيئات اخلضراء واحلـد مـن الفاقـد واملهـدر 

تنفيـذ   امن األغذية. ويوّفر اإلطار هيكليـة براجميـة يـتم مـن خالهلـ
كــــل عمــــل املنظمـــــة املتصــــل باألغذيــــة يف املنـــــاطق احلضــــرية مبـــــا 

 يف يضمن إقامة نظم غذائية أكثـر قـدرة علـى الصـمود واسـتدامةً 
 املناطق احلضرية واألراضي الريفية اليت تؤمن هلا اإلمداد.

 
ــــــة  (ج) ــــــة، والصــــــحة النباتي الصــــــحة الواحــــــدة/ ســــــالمة األغذي

 واحليوانية

لصــحة الواحــدة، تســاهم يف احلوكمــة العامليــة للــنظم اضــمن �ــج 
نظــم ضــمنه بتصــميم وتنفيــذ  الغذائيــة، وتــوفر إطــاراً تقــوم البلــدان

املراقبـة اخلاصـة هبـا، والسياســات، والتشـريعات واخلـدمات العامــة 
املتصلة بالصحة النباتية واحليوانية وسالمة األغذية وجودهتا. يتم 
تنفيــــذها مــــن خــــالل مبــــادرات تشــــمل الــــدعم ألمانــــة الدســــتور 
ـــــة النباتـــــات، واملبـــــادرة  ـــــة لوقاي ـــــة الدولي ـــــة االتفاقي الغـــــذائي، وأمان

 الدويل الثالث ألفريقيا).التنمية املنظمة يف عقد 

ّمتت جتربة النهج لدعم احلكومات احملليـة واملرتسـخ  (ب)
يف إطار املنظمة خلطة عمل األغذية يف املناطق احلضـرية 
يف نـــــريويب، وداكـــــا وليمـــــا، ومســـــح بتعبئـــــة مـــــوارد إضـــــافية 

مـــن التبـــادالت بـــني  التنفيـــذ خطـــة العمـــل، وأطلـــق عـــدد
 املدن حول حوكمة األغذية.

لــــــوحظ التــــــزام يف إقلــــــيم آســــــيا واحملــــــيط اهلــــــادئ،  (ج)
ملحوظ يف �ج الصحة الواحدة علـى املسـتوى الـوطين 
وضمن األجهزة واملؤسسات اإلقليمية. وقد أّدى ذلك 
إىل تنســـيق أفضـــل للعمـــل ضـــمن املنظمـــة، وإىل تعـــاون 
أقوى مع شركاء مثل منظمة الصـحة العامليـة، واملنظمـة 
العامليـــــة لصـــــحة احليـــــوان، ومصـــــرف التنميـــــة اآلســـــيوي 

يل لبحوث السياسات الزراعية، فضًال عن د الدو هواملع
زيــــادة إمكانيــــة تعبئــــة املــــوارد علــــى الصــــعيدين الــــوطين 
واإلقليمــــي. ويتســــع اليــــوم نطــــاق هــــذا الــــنهج ليشــــمل 

 أقاليم أخرى.

برنــامج املســاعدة ، اســُتخدم 2017عــام  هإثــر إطالقــ (د)
لتــوفري املعلومــات العامليــة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة 

طــــر الــــربامج القطريــــة للمنظمــــة ووضــــع خطــــط ملراجعــــة أ
تنفيـــذ إقليميـــة فرعيـــة مـــع شـــركاء إقليميـــني رئيســـيني. وّمت 

نتيجــــــة يف الــــــدول اجلزريــــــة  250التخطــــــيط ألكثــــــر مــــــن 
، تــــدعم أغلبيتهــــا 2019-2018الصــــغرية الناميــــة للفــــرتة 

 تنفيذ برنامج املساعدة العاملية.
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اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
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أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

ة الواحــــدة يف املكتــــب اإلقليمــــي آلســــيا اإلقليميــــة بشــــأن الصــــح
واحملـــــــيط اهلـــــــادئ، وخطـــــــة العمـــــــل اخلاصـــــــة مبقاومـــــــة مضـــــــادات 

 .5و 2، وبالتنسيق مع الربناجمني االسرتاتيجيني امليكروبات
 

 النظم الغذائية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية (د)

ذائي للمســـامهة يف تنفيـــذ برنـــامج العمـــل العـــاملي بشـــأن األمـــن الغـــ
والتغذيــة يف الــدول اجلزريـــة الصــغرية الناميــة مبـــا يضــمن �جــاً أكثـــر 
تكــــامالً ومتعــــدد أصــــحاب املصــــلحة ملعاجلــــة التحــــديات الفريــــدة 
واخلاصة اليت تواجههـا هـذه الـدول يف جمـال حتسـني األمـن الغـذائي 
والتغذيــة. يــتّم تنفيــذها مــن خــالل املبــادرة األقاليميــة بشــأن الــدول 

 ة النامية، وبالتنسيق مع مجيع الربامج االسرتاتيجية.اجلزرية الصغري 
 

 املبادرة العاملية بشأن الفاقد واملهدر من األغذية (هـ)
مـــــــن أهـــــــداف التنميـــــــة املســـــــتدامة بشـــــــأن  12يف ســـــــياق اهلـــــــدف 

االســـتهالك واإلنتـــاج املســـؤولني، لـــدعم البلـــدان واألقـــاليم يف احلـــد 
مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التوعيــة، 
ووضـــــع السياســـــات وتشـــــجيع احلـــــوار بـــــني الصـــــناعة، والبحـــــوث، 

. يــتم الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــةل و حــوالسياســة واجملتمــع املــدين 
تنفيذها من خالل مبادرة توفري األغذية، مبـا يف ذلـك تـوفري الـدعم 
لوضــع مدونـــة ســـلوك دوليـــة للوقايـــة واحلـــّد مـــن الفاقـــد واملهـــدر مـــن 

 .1و 2األغذية، وبالتنسيق مع الربناجمني االسرتاتيجيني 
 

 ستدامةاملغذائية النظم الاحلوار العاملي والشراكات لوضع  (و)

العامليــة الــيت تــدعو إىل التحــّول إىل نظــم غذائيــة دعــم العمليــات 

مــــن لقــــد مســــح الــــنهج الرباجمــــي للعمــــل علــــى احلــــّد  (هـــــ)
الفاقـــد واملهـــدر مـــن األغذيـــة بـــربط هـــذه املبـــادرة بـــاألمن 
الغـــذائي، والتغذيـــة، وتغـــري املنـــاخ واالســـتخدام املســـتدام 
للموارد الطبيعية. وعّززت هذه املبـادرة أيضـاً التعـاون مـع 
شـــــركاء خـــــارجيني وتعبئـــــة املـــــوارد مـــــن االحتـــــاد األورويب، 

 والبنك الدويل ورابوبنك مثًال.
 

ـــــــا (و) ـــــــوّفر برن ـــــــة املســـــــتدامة لإلطـــــــار ي مج نُظـــــــم األغذي
العشــــري للــــربامج منصــــًة للــــرتويج لــــنهج نظــــم األغذيــــة، 
والتعــاون املشــرتك بــني االختصاصــات واملتعــدد أصــحاب 
املصــلحة. كمــا أن الــدور الرائــد الــذي تؤديــه املنظمــة يف 
العمليـــــة التحضـــــريية لعقـــــد قمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للـــــنظم 

ضــمان توســيع نطــاق يــوفر إمكانيــة  2021الغذائيــة عــام 
يـــة، الـــنظم الغذائااللتـــزام العـــاملي إىل حـــد كبـــري بتحويـــل 

الــــنظم عمليــــة  ومواءمــــة أكــــرب للمبــــادرات حبيــــث تســــاند
واعتمــــاد �ــــج أكثــــر اتســــاقاً لــــدعم البلــــدان يف  الغذائيــــة

 الوفاء بالتزاماهتا.
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 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
وصف اإلجراءات المتخذة فعلًيا أو أسباب عدم اتخاذها 

 (ج)

درجة سجل 
إجراءات 

 3(د)اإلدارة 

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

أكثــــــر اســــــتدامة. وهــــــذا يشــــــمل زيــــــادة الــــــدعم لربنــــــامج شــــــبكة 
ــــــة املســــــتدامة (اإلطــــــار  ــــــنظم الغذائي الكوكــــــب الواحــــــد بشــــــأن ال

)؛ والعمليـــة 2018العشـــري للـــربامج)، كمـــا طلبتـــه جلنـــة الزراعـــة (
؛ 2021باجتــــاه عقــــد قمــــة األمــــم املتحــــدة للــــنظم الغذائيــــة عــــام 

ولوضـــع خطـــوط توجيهيـــة طوعيـــة للجنـــة األمـــن الغـــذائي العـــاملي 
بشأن النظم التغذوية والغذائية. يتم تنفيذها بالتعاون مع شـركاء 

الــــيت توجــــد مقارهــــا يف رومــــا،  ذلــــك الوكــــاالترئيســــيني، مبــــا يف 
ـــــة األمـــــن الغـــــذائي العـــــاملي،  واملنتـــــدى االقتصـــــادي العـــــاملي وجلن

 . 1تيجي وبالتنسيق مع الربنامج االسرتا

 
 :2التوصية 

لـــــدى تطبيــــــق مبــــــدأي الشــــــمول 
والكفــــــاءة، ينبغــــــي للمنظمــــــة أن 

�جهـــــا للـــــنظم الزراعيـــــة تصـــــمم 
والغذائيـــــــــة علـــــــــى الطلـــــــــب، وأن 
تكيفه على درجات متفاوتـة مـن 
التعقيــــــــد والتكامــــــــل، آخــــــــذة يف 
االعتبــار بشــكل خــاص جهوزيــة 
أصـــــــــحاب احليـــــــــازات الصـــــــــغرية 
وقيودهم وقـدراهتم علـى التكامـل 
بشــــكل مفيـــــد ومســــتدام ضـــــمن 
األســــــــــــواق وسالســــــــــــل القيمــــــــــــة 

 املنوعة.

ســـــــــوف تنفــــــــــذ املنظمــــــــــة برناًجمــــــــــا لتنميــــــــــة أ. 2
ن املـــوظفني مـــن تنميـــة قـــدراهتم  القـــدرات، ميّكـــ
مـــــــــــن أجـــــــــــل مســـــــــــاعدة البلـــــــــــدان يف حتديـــــــــــد 
التدخالت ذات األولوية ودعـم تنفيـذها، وهـو 
يتناســــــــب ومســــــــتوى تطــــــــوير الــــــــنظم الغذائيــــــــة 

ة ويسرتشــد باألهــداف الوطنيــة احملــددة والزراعيــ
  اليت يسعى البلد إىل حتقيقها.

وضـــعت ونشـــرت املنظمـــة برناجمـــاً لتنميـــة القـــدرات حـــول الـــنظم 
للمـــــوظفني علـــــى موّجهـــــاً الغذائيـــــة املســـــتدامة وسالســـــل القيمـــــة 

املقــــــــر الرئيســـــــي. وبفضــــــــل  ويني القطــــــــري واإلقليمـــــــي ويفاملســـــــت
ب، جــــرى تطــــوير دورة مــــن جمموعــــة مــــن الُشــــعَ واردة مــــدخالت 

 .2019للتعّلم اإللكرتوين خالل عام 

موظـــف خمتـــارين يف املنظمـــة،  200مت تـــدريب أكثـــر مـــن  5
مبــا يغطــي مجيــع الشـــعب واملكاتــب اإلقليميــة واإلقليميـــة 
الفرعيــة تقريبــاً. وبــات املوظفــون يتمتعــون اليــوم بقــدرات 

دخالت تــال ذحمّســنة لتطبيــق �ــج الــنظم الغذائيــة يف تنفيــ
األولويـــة. وهـــذا يتعـــّزز علـــى حنـــو أكـــرب مـــن خـــالل  ذات

 الشبكة الفنية لسالسل القيمة الغذائية املستدامة.

واملنظمة، يف سياق عملها الداعم إلنشاء ب. 2
سالســــل القيمـــــة، ســـــوف تــــويل أمهيـــــة أكـــــرب إىل 
النـــــواحي الـــــيت تتــــــيح النطـــــاق األكـــــرب النــــــدماج 

ة صغار املشغلني يف األسواق. ولدى قيام املنظم
بذلك سوف تعمل علـى تـوفري املسـاعدة التقنيـة 
إىل املؤسســات املاليــة الدوليــة يف تصــميم وتنفيــذ 
االســـــتثمارات كبـــــرية النطـــــاق يف تطـــــوير النظـــــام 

مبـــــادرة تنميـــــة األعمـــــال التجاريـــــة الزراعيـــــة والصـــــناعات تشـــــمل 
الزراعي  الزراعية األفريقية، والتحالفات للعمل ومبادرة االستثمار

تـــدخالت خاصـــة لـــدعم تنفيـــذ عمليـــات االســـتثمار الـــيت تـــربط 
املشــغلني علــى نطــاق صــغري باألســواق وخــدمات التمويــل. ويــتم 
تـــوفري هـــذا الـــدعم بالشـــراكة مـــع مؤسســـات متويـــل دوليـــة مبـــا يف 
ذلـــــــك البنـــــــك الـــــــدويل، والصـــــــندوق الـــــــدويل للتنميـــــــة الزراعيـــــــة، 

اإلسـالمي، والبنــك ومصـرف التنميـة األفريقـي، ومصــرف التنميـة 

 تإن جودة الـدعم املقـدم مـن خـالل مبـادرات خمتلفـة وضـع 5
ملســـاعدة الفنيـــة تقـــدمي ااملنظمـــة يف موقـــع الشـــريك املناســـب ل

اســـرتاتيجية يف وضـــع سالســـل قيمـــة اســـرتاتيجية، والعتمـــاد 
أكرب يف توفري املساعدة الفنية ملؤسسـات التمويـل الدوليـة يف 

 االستثمارات الواسعة النطاق.
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 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
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أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

ولكـــــــــي تكـــــــــون الـــــــــربامج علـــــــــى 
املستوى الوطين فعالـة، عليهـا أن 
جتــــد توازنًــــا جيــــًدا بــــني اجلوانــــب 
املتعلقــــــــة ببدايــــــــة السلســــــــلة (أي 
حـــــــــــــل اإلجـــــــــــــراءات التجاريـــــــــــــة 
ومســــــــــــــائل تيســــــــــــــري التجــــــــــــــارة) 
واجلوانب يف �ايـة السلسـلة (أي 
تعزيـــز اجلهـــات الفاعلـــة لسلســـلة 
القيمــة يف البلــدان األقــل منــًوا مــن 
أجــــــــــــــل االســــــــــــــتجابة بكفــــــــــــــاءة 

بغـــي مـــنح األولويـــة للفـــرص). وين
لتوفري القدرات الكافية من أجـل 

 دعم تلك الربامج.

 الزراعي والغذائي.

 

. وتعمــل املنظمــة ةالعامليــ ومرفــق البيئــةيب لإلنشــاء والتعمــري و األور 
 COFIDESأيضاً مع مؤسسات متويل دولية غري تقليديـة، مثـل 

، لزيادة االستثمارات الزراعية املسؤولة، مبـا يف ذلـك مـن FMOو
 خالل خطط التمويل املختلط.

 
الغذائيـــة املســـتدامة إضـــافًة إىل ذلـــك، يقـــدم �ـــج سلســـلة القيمـــة 

املعلومــــات لربنــــامج املنظمــــة اخلــــاص بتوظيــــف الشــــباب ولــــدعم 
 الربامج اليت تضعها إدارة مصايد األمساك.

واردهــــا الفنيــــة ملمــــن خــــالل تركيــــز املنظمــــة  ج.2
بشـكل أفضــل علــى التنفيـذ يف املســتوى القطــري 

تـــوفري املـــوارد املربجمـــة  عـــربز شـــبكاهتا الفنيـــة يــوتعز 
والبىن التحتية، سوف تضـمن تعزيـز قـدرهتا علـى 
الــــدعم الفعـــــال للبلــــدان يف عـــــدد مــــن اجملـــــاالت 
الرئيســـية (أي الســـالمة الغذائيـــة ومتويـــل سلســـلة 
القيمــــة واألعمــــال التجاريــــة الزراعيــــة والتجــــارة)، 

 سيما يف املكاتب امليدانية. ال

العـــاملني  ملـــوظفي الفئـــة الفنيـــةرغـــم أن ختصـــيص امليزانيـــة العاديـــة 
مل يرتفــــــع  4علــــــى اجملــــــاالت الرئيســــــية يف اهلــــــدف االســــــرتاتيجي 
يف املائـة)،  2بشكل كبري منذ الفرتة املالية األخـرية (زيـادة بنسـبة 

يف الفئـة  تُبذل اجلهود لزيادة القـدرات الفنيـة مـن حيـث املـوظفني
 الفئـة وظيفـة شـاغرة يف 68 أُعلـن عـنواملستشارين، حيـث  الفنية

يف املائــــة منهــــا يف املقــــر الرئيســــي) متصــــلة باهلــــدف  80الفنيــــة (
 21و 2018يناير/كــــــــــــــانون الثــــــــــــــاين  1بــــــــــــــني  4االســــــــــــــرتاتيجي 

وظيفـة شـاغرة يف  24، مقارنة باإلعالن عن 2019يونيو/حزيران 
. ويف ما خيص االستشارات، 2017-2016الفئة الفنية يف الفرتة 

 80البشـرية مـن غـري املـوظفني ( طلباً على جدول املوارد 72ُنشر 
 يف املائة منها يف املكاتب امليدانية) يف الفرتة ذاهتا.

 4وقــد وّجــه تصــميم إطــار النتــائج املــنقح للهــدف االســرتاتيجي 
التنفيــــــذ علــــــى  2021-2018للخطــــــة املتوســــــطة األجــــــل للفــــــرتة 

صــل مثانيــة نــواتج ى القطــري، حيــث أن نــاجتني فقــط مــن أاملســتو 
عـــاملي، مقارنـــة خبمســـة نـــواتج يف اخلطـــة املتوســـطة ا طـــابع و مهـــا ذ

 األجل السابقة.

ســـيكون مـــن الضـــروري إعـــادة توصـــيف وظـــائف الفئـــة  4
الفنيــــة فيمــــا تظهــــر طلبــــات جديــــدة. كمــــا أن امليزانيــــة 
ــــــــة املخصصــــــــة للمجــــــــاالت ذات األولويــــــــة يف  اإلمجالي

تبّني تركيزاً متزايـداً علـى التنفيـذ  4اهلدف االسرتاتيجي 
يف املائة  60على املستوى القطري (ّمت ختصيص حوايل 

توى القطـــري يف فـــرتة الســـنتني منهـــا للنتـــائج علـــى املســـ
2018-2019.( 

 
 املستدامة  غذائيةقيمة الالسالسل 

تقــوم الشــبكة الفنيــة للتنميــة والتمويــل بــالرتويج لزيــادة  -
االتساق بني وضع خطط لالستثمار يف سالسل القيمة 

 وحلول متويلية لتطبيق هذه اخلطط.
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الشبكة الفنيـة للتنميـة  -أُنشئت سلسة القيمة الغذائية املستدامة
مجعــــت بــــني جمموعــــات املمارســــة، حيــــث  2019والتمويــــل عــــام 

ـــــــــل  واملمارســـــــــني يف جمـــــــــال سلســـــــــلة القيمـــــــــة واخلـــــــــرباء يف التموي
ذه الشــــبكة الفنيــــة إىل وترمــــي هــــ واالســــتثمار الريفــــي والزراعــــي.

تشكيل كتلة حرجـة حـول �ـج أكثـر تكـامالً إزاء الـنظم الغذائيـة 
املستدامة والكفؤة. كذلك، عّززت الشبكة الفنية املعنية بسـالمة 

الشــراكة مــن خـالل تيسـري األحــداث املنظمـة مـع  زراألغذيـة التـآ
املتعــددة أصــحاب املصــلحة مــن أجــل ســالمة العلــف، والشــبكة 

 املنظمــــة بــــني املشــــرتكة الشــــعبةو نيــــة بــــالثروة احليوانيــــة، الفنيــــة املع
 يف النوويــــة التقنيـــات الســــتخدام الذريـــة للطاقــــة الدوليـــة والوكالـــة
 وأمانة الدستور الغذائي. والزراعة األغذية

 
وســـــــــتعزز املنظمـــــــــة أيًضـــــــــا تعاطيهـــــــــا مـــــــــع  -د2

الشـــريكة مثـــل منظمــة األمـــم املتحـــدة املنظمــات 
للتنميـــــــة الصـــــــناعية مـــــــن خـــــــالل مبـــــــادرة تنميـــــــة 
األعمــال التجاريـــة الزراعيــة والصـــناعات الزراعيـــة 
األفريقيــة، لتســـتغل القــدرات الفنيـــة اإلضـــافية يف 
جمــــــــــاالت األولويــــــــــة لتطـــــــــــوير الــــــــــنظم الزراعيـــــــــــة 

 والغذائية.

تعزز العمل مع املنظمـات الشـريكة مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات 
جلهـــــة القـــــدرات علـــــى حنـــــو أفضـــــل لـــــدعم جمـــــاالت األولويـــــة يف 

منظمة األمم املتحدة للتنمية . وتشارك 4الربنامج االسرتاتيجي 
الصــــناعية يف قيــــادة مبــــادرة تنميــــة األعمــــال التجاريــــة الزراعيــــة 

منظمة األغذية والزراعة  والصناعات الزراعية األفريقية. ووقعت
ل التحالفـات مـن تفعيـكرة تفاهم مع مركز التجـارة الدوليـة لذ م

أجــل العمــل الــيت يتشــاركان يف قيادهتــا. كمــا أن زيــادة التعــاون 
عـــّزز االتســـاق دعمـــاً للتجـــارة قـــد يـــة ملعامـــع منظمـــة التجـــارة ال

وســــالمة األغذيــــة، يف حــــني كــــان التعــــاون مــــع مركــــز التجــــارة 
ونكتــــــاد هامــــــاً يف الــــــرتويج لتعمــــــيم املســــــاواة بــــــني الدوليــــــة واال

اجلنســـني يف الـــدعم املتصـــل بالتجـــارة. وعـــّززت املنظمـــة أيضـــاً 
شــــــراكتها مــــــع منظمــــــة الصــــــحة العامليــــــة يف مــــــا خيــــــص الــــــنظم 

ــــــادرات مثــــــل  5 ــــــة األعمــــــال التجاريــــــة إن مب مبــــــادرة تنمي
الزراعيــــــــــة والصــــــــــناعات الزراعيــــــــــة األفريقيــــــــــة ومبــــــــــادرة 
االستثمار الزراعي حتّفز إقامة مزيـد مـن الشـراكات مـع 
منظمـات دوليــة أخــرى (مركــز التجــارة الدوليــة، منظمــة 

ة، املعهـــــد الـــــدويل لبحـــــوث السياســـــات العمـــــل الدوليـــــ
، والبنــــك الــــدويل والصــــندوق الــــدويل للتنميــــة ائيــــةذالغ

الزراعيــــــة)، ومــــــع مصــــــارف التنميــــــة (مصــــــرف التنميــــــة 
 ومصـــــــــرف التنميـــــــــة للبلـــــــــدان األمريكيـــــــــةاإلســـــــــالمي، 

ومصـــرف التنميـــة األفريقـــي) ومـــع القطـــاع اخلـــاص، مبـــا 
يـــؤدي إىل دعـــم فعـــال وتعـــاوين جـــداً ويســـمح بتوســـيع 

طاق الدعم من خالل برامج بعدة ماليني الـدوالرات ن
 على املستوى القطري.
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الغذائيــة، مبــا يف ذلــك يف مــا يتعلــق بســالمة األغذيــة (الصــحة 
الواحــــدة). وقـــــد ســــاعدت زيـــــادة التعــــاون مـــــع برنــــامج األمـــــم 

املسـتدامة أولويـًة  ةحدة للبيئـة باعتبـار برنـامج الـنظم الغذائيـاملت
 يف شبكة الكوكب الواحد.

  
كرة تفــاهم ذ وتشــمل الشــراكات علــى املســتوى اإلقليمــي توقيــع مــ

مــع مفوضــية االحتــاد األفريقــي بشــأن األنشــطة يف جمــال األعمــال 
 التجاريـة الزراعيــة، ومـع احتــاد أســواق اإلمـداد يف أمريكــا الالتينيــة

 بشأن اإلمدادات الغذائية واحلّد من املهدر من األغذية.

كما أن إقامة الشراكات مع منظمـات مثـل مـؤمتر األمـم 
املتحـــــــــدة للمســـــــــتوطنات البشـــــــــرية والتحـــــــــالف العـــــــــاملي 
لتحســـــني التغذيـــــة تثبـــــت أمهيتهـــــا لتعزيـــــز اإلجـــــراءات يف 

ألغذيــــة يف املنــــاطق احلضــــرية مــــن خــــالل العمــــل لخطــــة 
اط الــــدروس وتبادهلــــا بــــني احلكومــــات احملليــــة، يف اســــتنب

ز حــني أن الشــراكة مــع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة عــزّ 
 البعد املتعلق باالستدامة البيئية يف عمل النظم الغذائية.

 
كـــذلك، تســـمح املبـــادرات يف جمـــال التعـــاون يف مـــا بـــني 
بلــدان اجلنــوب ببنــاء القــدرات بصــورة كفــؤة علــى نطــاق 

 وتعجيل تنفيذ تنمية النظم الغذائية وحتسينه.واسع، 

 :3التوصية 

ينبغــــــــــــــــي للمنظمــــــــــــــــة حتســــــــــــــــني 
اخلارجيـــــــة و اتصـــــــاالهتا الداخليـــــــة 

بشأن مضمون الربامج يف سياق 
 .4الربنامج االسرتاتيجي 

إن املنظمة، من خالل االسـتعانة بشـبكتها  -أ3
الفنيـــــــــة الناجحـــــــــة لسالســـــــــل القيمـــــــــة الغذائيـــــــــة 
ـــــة ممثليهـــــا  املســـــتدامة، ســـــتكثف جهودهـــــا لتوعي
القطــــــريني بشــــــأن فــــــرص دعــــــم البلــــــدان لتطــــــوير 
نظمهــــــــــا الزراعيــــــــــة والغذائيــــــــــة يف اتســــــــــاق مــــــــــع 
األهــــداف الوطنيــــة. وســــوف يتحقــــق ذلــــك مــــن 

تتنــــاول خــــالل صــــياغة وثيقــــة إطاريــــة للمنظمــــة 
الــنظم الغذائيــة، واإلبــالغ عنهــا، وتنفيــذ برنــامج 
لتنميـــــة القـــــدرات ومـــــن خـــــالل اســـــتخدام أكثـــــر 
منهجيــــة لتقيــــيم النتــــائج علــــى مســــتوى املنظمــــة 

 ولعملية صياغة إطار الربجمة القطرية. 
 

الشـبكة  -من خالل الرتويج لسالسل القيمـة الغذائيـة املسـتدامة
والتمويــل، ُوضــع مــوجز عــن مفهــوم وإطــار الفنيــة املعنيــة بالتنميــة 

ــــنظم الغذائيــــة املســــتدامة، ومت تنفيــــذ برنــــامج لتنميــــة القــــدرات  ال
نشــرات إخباريــة  8أعــاله)، وجــرى تنظــيم مــا جمموعــه  أ2نظــر ا(
مـــؤمترات إلكرتونيـــة حـــول مواضـــيع خمتلفـــة منـــذ يناير/كـــانون  8و

 .2018الثاين 

 اإلطــــار برنــــامجملنظمــــة مــــع شــــبكة الكوكــــب الواحــــد (وتعمــــل ا
ــــــدعم حتــــــّول الــــــنظم  العشــــــري) حــــــول وضــــــع صــــــندوق أدوات ل
الغذائيــــة، والــــذي مــــن شــــأنه أن يــــوّفر املعلومــــات أيضــــاً للعمليــــة 

. 2021التحضريية لعقد قمة األمـم املتحـدة للـنظم الغذائيـة عـام 
وهذا سوف يشمل وضـع جمموعـة مـن األدوات العمليـة لتـتمكن 

ـــــــــط ومقايضـــــــــات حمـــــــــددة يف تصـــــــــميم  البلـــــــــدان مـــــــــن إدارة رواب
 االسرتاتيجيات الوطنية لتحّول النظم الغذائية.

ازداد وعــــي املــــوظفني نتيجـــــة االتصــــاالت وبرنــــامج تنميـــــة  5
سالسـل القيمـة الغذائيـة القدرات، مبا يف ذلك مـن خـالل 

 288الشــبكة الفنيــة املعنيــة بالتنميــة والتمويــل ( -املســتدامة
موظفــــــــاً يف املكاتــــــــب  113موظفــــــــاً يف اجملمــــــــوع، مــــــــنهم 

امليدانية). وتشري املعلومات الراجعة من املكاتب اإلقليميـة 
اجملـــــاالت الرئيســـــية) حتديــــد اجملـــــاالت الرباجميـــــة الســــتة ( نأ

الشــــركاء الــــوطنيني علــــى الصــــعيد املنظمــــة و  يســــاعد ممثلــــي
الــوطين علــى تكـــوين فهــم أفضـــل مبــا ميكـــن أن تســاهم بـــه 
املنظمة لـدعم تنميـة الـنظم الزراعيـة والغذائيـة، األمـر الـذي 

هلــذه اجملــاالت يف عمليــة  أكثــر منهجيــةً  مراعــاةيــنعكس يف 
 إطار الربجمة القطرية. صياغة

 
على عقد وقد وّلدت موافقة األمني العام لألمم املتحدة 



15 PC 127/5 

 

 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
وصف اإلجراءات المتخذة فعلًيا أو أسباب عدم اتخاذها 

 (ج)

درجة سجل 
إجراءات 

 3(د)اإلدارة 

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

جمــاالت األولويــة علــى املــوظفني  4عــرض الربنــامج االســرتاتيجي 
يف املكاتب امليدانية يف مناسبات عـدة، مبـا يف ذلـك اجتماعـات 
اإلدارة اإلقليميـــة يف مجيـــع أقـــاليم املنظمـــة، وعلـــى ممثلـــي املنظمـــة 

 جلسات اإلحاطة يف املقر الرئيسي.املعينني حديثاً خالل 

املــدخالت لصــياغة إطــار  4كــذلك، وفّــر الربنــامج االســرتاتيجي 
الربجمة لقطرية يف مجيع األقاليم، وخباصة من خالل شبكة نقـاط 

 االتصال يف املكاتب اإلقليمية.

قمة للنظم الغذائيـة تقودهـا الوكـاالت الـيت توجـد مقارهـا 
ريـــادي للمنظمـــة يف دعـــم يف رومـــا وعيـــاً متزايـــداً للـــدور ال

تحديــــــــد الفــــــــرص لتحويــــــــل نظمهــــــــا الزراعيــــــــة البلــــــــدان ل
 والغذائية يف اتساق مع األهداف الوطنية.

وسوف تـويل املنظمـة مزيـًدا مـن االهتمـام  -ب3 
لإلبـــــالغ عـــــن تـــــأثريات العديـــــد مـــــن براجمهـــــا يف 

، مــن أجـل زيــادة 4سـياق الربنــامج االسـرتاتيجي 
ان األعضـــــــاء والشــــــركاء يف التنميـــــــة البلــــــد وعــــــي

لــــــدعم الــــــذي تتمتــــــع املنظمــــــة مبوقــــــع مناســــــب ل
 لتقدميه.

ويف املقــــر الرئيســــي ســــوف يتضــــمن ذلــــك زيــــادة 
 الـــــــدائمني لـــــــدى املنظمـــــــة مـــــــع توعيـــــــة املمثلـــــــني

ر االعــــــــرتاف بــــــــدورهم الرئيســــــــي يف لفــــــــت نظــــــــ
�ــــج متكامــــل يف  حكومــــاهتم إىل أمهيــــة اعتمــــاد

  تطوير النظام الزراعي والغذائي.

قـــق ذلـــك وعلـــى املســـتوى القطـــري، ســـوف يتح
لمكاتـب امليدانيـة لكـي من خالل توفري الـدعم ل

متـــارس التواصـــل والتســـويق اهلـــادفني إزاء نظرائهـــا 
يف احلكومـــات الرئيســـية ووفـــود البلـــدان الشـــريكة 

 يف املوارد.

املــــــــؤمترات اإلقليميــــــــة  4حضــــــــرت إدارة الربنــــــــامج االســــــــرتاتيجي 
ممّــا وّفــر فرصــة ممتــازة لشــرح دعــم املنظمــة  ،2018اخلمســة عــام 

لتنميــــة الــــنظم الغذائيــــة ملمثلــــي أغلبيــــة البلــــدان األعضــــاء. وقــــّدم 
الـــــنظم الغذائيـــــة املســـــتدامة ورقـــــًة عـــــن  4الربنـــــامج االســـــرتاتيجي 

ضـــعت سلســـلة مـــن . ووُ 2018خـــالل انعقـــاد جلنـــة الزراعـــة عـــام 
املطبوعــــات ونُظمــــت نــــدوات لرفــــع مســــتوى الــــوعي إزاء تطــــوير 

جامعـة النظم الغذائية، مبا يف ذلك كتاب املنظمـة مـع منشـورات 
بعنــــــــوان: "دمــــــــج األغذيــــــــة يف التخطــــــــيط  لوفــــــــان الكاثوليكيــــــــة

ألغذيـــــة يف العمـــــل ل ملنظمـــــة خلطـــــةاحلضـــــري"؛ وإطـــــالق إطـــــار ا
 املناطق احلضرية.

ملنظمــة مــن خــالل دى اوتزايــد التواصــل مــع املمثلــني الــدائمني لــ
غــــري الرمسيــــة اخلاصــــة حــــول  اإلحاطــــاتهــــذه النــــدوات الفنيــــة، و 

ـــــــــربامج  ـــــــــار وســـــــــبتمرب/أيلول اال ، 2018الســـــــــرتاتيجية يف مايو/أي
السادســــة واملناقشـــات مــــع مكتـــب جلنــــة الزراعـــة وخــــالل الـــدورة 

والعشــرين للجنــة الزراعــة، ومــن خــالل االجتماعــات الثنائيــة مــع 
 املمثلني الدائمني والوفود القطرية.

مثــــة إشــــارات واضــــحة علــــى االهتمــــام املتزايــــد للبلــــدان  5
ــــــــامج  ــــــــة يف الربن األعضــــــــاء مبختلــــــــف اجملــــــــاالت الرباجمي

. وكمــــــا طلبتــــــه البلــــــدان األعضـــــــاء يف 4االســــــرتاتيجي 
ــــــة حــــــول  األقــــــاليم اخلمســــــة، تعــــــّد املنظمــــــة أوراقــــــاً فني
املواضـــــيع اخلاصـــــة املتصـــــلة بـــــالعروض الرباجميـــــة ضـــــمن 

جولـــة املقبلـــة مـــن املـــؤمترات لل 4الربنـــامج االســـرتاتيجي 
، مبـا يف ذلـك أوراق حـول التوسـع 2020اإلقليمية عام 

احلضري ونظم األغذية يف املناطق احلضرية يف املكتـب 
اإلقليمــــي ألفريقيــــا واملكتــــب اإلقليمــــي للشــــرق األدىن، 
وحـــــول الـــــنظم الغذائيـــــة املســـــتدامة واألمنـــــاط الغذائيـــــة 

املكتــــــــب الصــــــــحية يف املكتــــــــب اإلقليمــــــــي ألوروبــــــــا، و 
اإلقليمـــــي آلســـــيا واحملـــــيط اهلـــــادئ واملكتـــــب اإلقليمـــــي 
ألمريكـــا الالتينيـــة والبحـــر الكـــارييب. واملوضـــوع املقـــرتح 
للمـــــؤمتر اإلقليمـــــي القـــــادم للشـــــرق األدىن هـــــو "حتـــــّول 

 النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة".

ويـــــزداد أيضـــــاً اهتمـــــام الشـــــركاء يف التنميـــــة، وخباصـــــة يف 
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 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
وصف اإلجراءات المتخذة فعلًيا أو أسباب عدم اتخاذها 

 (ج)

درجة سجل 
إجراءات 

 3(د)اإلدارة 

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

ــــــــامج  وجــــــــرى حتســــــــني مضــــــــمون املوقــــــــع الشــــــــبكي التــــــــابع للربن
األولويـــة للـــدعم. ذات حبيـــث يعكـــس اجملـــاالت  4االســـرتاتيجي 

يف التقريـــــر الســـــنوي "املـــــوارد،  4وســــاهم الربنـــــامج االســـــرتاتيجي 
شـــــعبة تطـــــوير ه ت" الــــذي وضـــــع2019والشــــراكات والتـــــأثري عـــــام 

للشركاء يف التنمية، مع العديد من األمثلة  األعمال وتعبئة املوارد
 عن مشاريع ناجحة. 4احملددة يف الربنامج االسرتاتيجي 

 

ص قمة النظم الغذائية اليت يعتربهـا عديـدون فرصـة خي ما
فريدة للجمع بني خمتلـف النقاشـات اجلاريـة بشـأن حتـّول 

 النظم الغذائية.

 

 :4التوصية 

ينبغـــــــــــــــي للمنظمـــــــــــــــة أن تعـــــــــــــــزز 
االســـــــرتاتيجية بواســـــــطة قـــــــدرات 
تعبئــــــــــة املــــــــــوارد حتــــــــــت اهلــــــــــدف 

وبوجــــه خــــاص،  4االســــرتاتيجي 
أن تطـــــــّور �ًجـــــــا أكثـــــــر ابتكـــــــارًا 
حلشــــــــد املــــــــوارد علــــــــى املســــــــتوى 

إطــــــــالق اإلقليمــــــــي مــــــــن أجــــــــل 
اســـــــــتغالل اإلمكانـــــــــات لـــــــــدى و 

العديـــد مـــن البلـــدان الـــيت أبـــدت 
ـــــــة  ـــــــنظم الزراعي ـــــــنهج ال محاســـــــة ل
والغذائيــــــة واالجتاهــــــات املتزايــــــدة 
ــــــاح التجــــــارة. كمــــــا أن  حنــــــو انفت
التمويـل املشــرتك بـني احلكومــات 

عـــــــاطي األكثـــــــر فعاليـــــــة مـــــــع والت
مصــــــــــــارف التنميــــــــــــة اإلقليميــــــــــــة 

ســــوف تقــــوم املنظمــــة بصــــياغة خطــــة لتعبئــــة  -أ4
املــوارد قائمــة علــى تفســري أوضــح للقيمــة املقرتحــة 

ة الـــــــيت تضـــــــفيها املنظمـــــــة لتطـــــــوير الـــــــنظم الزراعيـــــــ
والغذائيــة. وســوف يتضــمن ذلــك حتديــد اجلهــات 
ــــــربامج  ــــــذ ال ــــــدعم تنفي ــــــة ل املاحنــــــة الرئيســــــية املمكن

 .على املستوى القطري الرئيسية آنفة الذكر
 

شـــعبة تطــــوير بشــــكل وثيـــق مــــع  4عمـــل الربنــــامج االســـرتاتيجي 
تطـوير أداة جديـدة لالتصـاالت  مـن أجـل األعمال وتعبئة املـوارد

األعمـــــال، مـــــن أجــــل التنســـــيق بـــــني  ة تنميــــةحافظـــــو والتســــويق، 
. وشـــــّكلت الشـــــركاء يف التنميـــــة والعمـــــل معهـــــم بشـــــكل أفضـــــل

الــــوارد وصــــفها يف  4الــــربامج الرئيســــية يف الربنــــامج االســــرتاتيجي 
.أ جمــــاالت تركيــــز لوضــــع مثانيــــة عشــــر مكونــــاً فرعيــــاً يف 1الفقــــرة 
 تنمية األعمال. حافظة

دوات مــــــن صـــــندوق أ احلافظـــــة وعلـــــى الصـــــعيد القطـــــري، تــــــوّفر
منتجـــات املنظمـــة لزيـــادة الـــوعي والعمـــل مـــع النظـــراء الـــوطنيني، 

مــن الوحــدات الفنيــة  املســاند لــدعمممثلــي املنظمــة بــدليل ل ويــزّود
وحملــة عامــة عــن املعلومــات بشــأن الشــركاء يف املــوارد لالســـتجابة 
إىل اهتمــامهم. وهــو ميثــل أداة رئيســية لــدعم مســامهة املنظمــة يف 

  ة اجلديد للتعاون يف جمال التنمية املستدامة.إطار األمم املتحد

عروض الربنامج باهتماماً متنامياً يف املوارد الشركاء أبدى  4
، كما ينعكس يف التحليل اإلمجايل ألداة 4االسرتاتيجي 

املعلومات اخلاصة بالشـركاء يف املـوارد يف تنميـة األعمـال 
يف  شــــــعبة تطــــــوير األعمــــــال وتعبئــــــة املــــــوارد اهتــــــالــــــيت وّفر 

، حيث يظهر أنه من بني أكرب املاحنني 2019يوليو/متوز 
باجملـــاالت ماحنـــاً  21الســـبعة والعشـــرين للمنظمـــة، يهـــتم 

. ويتصــل اجملــال الــذي 4املتصــلة بالربنــامج االســرتاتيجي 
جــــذب االهتمــــام األكــــرب بالتجــــارة واألعمــــال التجاريــــة 

 املــاحننييف يف املائــة  50الزراعيــة (زيــادة بنســبة أكثــر مــن 
العمـــل  ) تتبعـــه خطــة2017-2012املهتمــني منـــذ الفــرتة 

 ألغذية يف املناطق احلضرية و�ج الصحة الواحدة.ل

وسـيقدم دعــم أكـرب إىل املكاتــب القطريــة  -ب4
علــى صــعيد صــياغة املشــاريع (مبــا فيهــا مشــاريع 
ـــــة البلـــــدان  ـــــة األحاديـــــة يف حال حســـــابات األمان

يـــــتم تـــــوفري مزيـــــد مـــــن الـــــدعم يف صـــــياغة املشـــــاريع علـــــى الصـــــعيد 
القطـري الـيت تشـمل منظـور الــنظم الغذائيـة و�جـاً متكـامالً لتطــوير 

يــــدة علــــى سلســــلة القيمــــة. وجــــرت االســــتعانة بفــــرص متويليــــة جد

املشـاريع اجلديـدة الـيت تشـمل لقد متت صياغة العديد من  5
، وّمت حشــد األمــوال. وهــي ة�جــاً مســتداماً للــنظم الغذائيــ

ــــــا  تشــــــمل مشــــــروع تطــــــوير سلســــــلة القيمــــــة يف بــــــابوا غيني
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 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 
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وصف اإلجراءات المتخذة فعلًيا أو أسباب عدم اتخاذها 
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 3(د)اإلدارة 

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

سيصــــــــبحان ضــــــــروريني بصــــــــورة 
متزايــدة نظــراً إىل تراجــع متــويالت 

 املاحنني يف أقل البلدان منًوا.
 

متوســــطة الــــدخل) ودعـــــم التزامهــــا مــــع املـــــاحنني 
وذلك عرب البنـاء علـى مثلـني حـديثي العهـد عـن 

 4الــدعم املقــدم يف إطــار الربنــامج االســرتاتيجي 
ديش وغامبيــا يف جمــال صــياغة إىل كــل مــن بــنغال

املشــاريع، ومســاعدة البلــدان يف حتديــد املشــاريع 
 املتصلة بالتجارة وتصميمها.

 أو آليـــــة دعـــــم بـــــرامج الشـــــركاء املتعـــــددينمســـــتوى املنظمـــــة، مثـــــل 
لصـياغة مشـاريع متصـلة باجملـاالت  الصندوق املتعدد التخصصـات

بلــداً. إضــافًة  15يف أكثــر مــن  4الرباجميــة يف الربنــامج االســرتاتيجي 
علــى حنــو ناشــط مراجعــة  4إىل ذلــك، دعــم الربنــامج االســرتاتيجي 

لتجديــد مــوارد  االهتمــام املقدمــة إىل الــدورة الســابعةطلبــات إبــداء 
النظــــام الغــــذائي يف صــــياغة ، مبــــا يــــرّوج لــــنهج ةمرفــــق البيئــــة العامليــــ

الدورة السـابعة لتجديـد مـوارد مرفـق البيئـة يف إطار  جديدةمشاريع 
  اجلافة. لألراضيضمن برنامج التأثري املستدام  ةالعاملي

لــدول أفريقيــا والبحـــر مليــون يــورو) وبرنـــامج  80اجلديــدة (
حــول مصــايد األمســاك املســتدامة  الكــارييب واحملــيط اهلــادئ

مبـادرة تنميـة األعمـال لـدعم مليون يورو)، واملشـاريع  40(
ـــــــــة الزراعيـــــــــة والصـــــــــناعات الزراعيـــــــــة األفريقيـــــــــة يف  التجاري

مبادرة االستثمار الزراعي يف أفريقيـا، مشاريع بنغالديش، و 
 دورةللـيف إطـار بـرامج التـأثري التابعـة  جديـداً مشـروعاً  13و

حــول األراضــي  ةلتجديــد مــوارد مرفــق البيئــة العامليــ ةالســابع
 املستدامة والنظم الغذائية.اجلافة 

وسوف تعزز املنظمة التعاون الوثيـق بـني  -ج4
وشــــــــــــــعبة مركــــــــــــــز  4الربنـــــــــــــامج االســــــــــــــرتاتيجي 

االســـتثمار، علـــى صـــعيد تـــوفري الـــدعم للبلـــدان 
وللجماعــــات االقتصــــادية اإلقليميــــة مــــن أجــــل 

 صـياغة خطـط لالسـتثمار الزراعـي، وأيًضـا يف

ويف ص الوصــــول إىل التمويـــل املخــــتلط، خيـــمـــا 
تعزيز استثمار القطاع اخلاص يف تطوير النظـام 
ا ألهــــــداف التنميــــــة  الزراعــــــي والغــــــذائي، دعًمــــــ

 املستدامة.

 شعبة مركز االستثمارو  4تعّزز التعاون بني الربنامج االسرتاتيجي 
لضــــمان �ــــج واضــــح للــــنظم الغذائيــــة يف تطــــوير وتنفيــــذ خطــــط 
وطنيـــــــــــة وإقليميـــــــــــة لالســـــــــــتثمار الزراعـــــــــــي. وشـــــــــــارك الربنـــــــــــامج 

يف إعـــداد اخلطـــط الوطنيـــة لالســـتثمار الزراعـــي،   4االســـرتاتيجي 
كمـــا يف الضـــفة الغربيـــة وغـــزة، إلعـــداد أوراق فنيـــة عـــن حصـــول 

خــدمات  املــزارعني واملؤسســات الصــغرية واملتوســطة احلجــم علــى
مالية. وتوّفر مبادرة االستثمار الزراعي مـثالً ملموسـاً عـن اجلهـود 

وشـعبة مركـز  4األخرية لتعزيز التعـاون بـني الربنـامج االسـرتاتيجي 
من خالل اجلمـع بـني تطـوير سلسـلة القيمـة الغذائيـة االستثمار، 

 املستدامة واجلوانب املتصلة باالستثمار والتمويل.

تقــــوم املنظمــــة، بالتعــــاون مــــع الصــــندوق الــــدويل للتنميــــة  5
الزراعيـــة والبنـــك الـــدويل، بتـــوفري الـــدعم لتنفيـــذ عمليـــات 
االستثمار اليت تربط صغار املنتجني باألسواق الرمسية يف 
بلــــدان عديــــدة. وتــــدعم املنظمـــــة، بالتعــــاون مــــع البنـــــك 

، احلـــــوار السياســــايت املتصـــــل لإلنشــــاء والتعمــــرياألورويب 
تثمار بــــني القطــــاعني العــــام واخلــــاص يف سالســــل باالســــ

إدارة دعـــم  قيمــة خمتـــارة. وّمت تنظـــيم بعثــات مشـــرتكة بـــني
 4والربنـامج االسـرتاتيجي  شعبة مركز االستثمارو الربامج 

يف العديــــــد مــــــن البلــــــدان األفريقيــــــة  2019خــــــالل عــــــام 
لعــــــــرض مبـــــــــادرة االســــــــتثمار الزراعـــــــــي ودعــــــــم صـــــــــياغة 

 مقرتحات املشاريع.
 

وســوف تعــزز املنظمــة التعــاون يف مــا بــني  -د 4
ــــــربامج  مكاتــــــب االتصــــــال التابعــــــة هلــــــا وفــــــرق ال
االسرتاتيجية اعرتافًا بالدور الرئيسي الـذي ميكـن 
ملكاتــب االتصـــال أن تؤديـــه علــى صـــعيد جهـــود 

تعاونـــــاً قويـــــاً مـــــع مكتـــــب  4لطاملـــــا أقـــــام الربنـــــامج االســـــرتاتيجي 
نيويــــورك حــــول مســــائل متصــــلة  -ألمــــم املتحــــدةاالتصــــال مــــع ا

االحتـــاد  االتصـــال مـــع بالتجـــارة وســـالمة األغذيـــة، ومـــع مكتـــب
املديرية العامة للتنمية والتعاون  معاألورويب وبلجيكا يف التواصل 

ــــــــاج  4 ــــــــق االســــــــتهالك واإلنت بــــــــات دعــــــــم املنظمــــــــة لتحقي
) مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 12املســتدامني (اهلــدف 

ل أفضــل يف املناقشــات يف املقــر الرئيســي كمعكوســاً بشــ
كـان التعـاون أساسـياً يف إقامـة حسـاب و لألمـم املتحـدة. 
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 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 
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أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

تعبئة املوارد نظرًا إىل قرهبـا مـن املـاحنني الرئيسـيني 
 واملنظمات الشريكة.

أفريقيا والبحر الكارييب واحملـيط  دولوأمانة  يف املفوضية األوروبية
وبــالتوازي مــع تعزيــز هــذه العالقــات، اُختــذت إجــراءات  اهلــادئ.

وتعـزز  هامة إلقامة عالقـات تعاونيـة مـع مكاتـب اتصـال أخـرى.
نيويورك، مبا يف  -األمم املتحدة مع التعاون مع مكتب االتصال

الرفيـــع املســـتوى. ويف عـــام املنتـــدى السياســـي ذلـــك بالنســـبة إىل 
 مـــــعومكتـــــب االتصـــــال  4، قـــــدم الربنـــــامج االســـــرتاتيجي 2018

نيويـــورك الـــدعم للحـــوار حـــول تعجيـــل التقـــدم  -األمـــم املتحـــدة
مــــع تنظــــيم سلســــلة مــــن  15و 12، 11علــــى صــــعيد األهــــداف 

األحــداث اجلانبيــة، وحــدث رفيــع املســتوى حــول الــدول اجلزريــة 
االتصــال مــع األمــم م مكتــب . ودعــ2019الصــغرية الناميــة عــام 

يف إعطاء موقـع  4أيضاً الربنامج االسرتاتيجي نيويورك  -املتحدة
لشـــــبكة الكوكـــــب الواحـــــد. وقـــــد رّكـــــز التعـــــاون بـــــني يف نيويـــــورك 

واشــــنطن والربنــــامج  مــــع أمريكــــا الشــــمالية يفمكتــــب االتصــــال 
علـــى حتســـني العمـــل مـــع املؤسســـات البحثيـــة يف  4االســـرتاتيجي 
  ة.أمريكا الشمالي

وتعــزز التعــاون مــع مكتــب االتصــال يف اليابــان مــن خــالل تنفيــذ 
والزراعــة األغذيــة لــدورة بعنــوان "منظمــة  4الربنــامج االســرتاتيجي 

واألمــن الغــذائي العــاملي والتغذيــة" مــع منظــور الــنظم الغذائيــة يف 
  .2018جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا عام 

األمانـة املتعـدد الشـركاء اخلـاص بشـبكة الكوكـب الواحـد 
، وحتضرياً إلطـالق قمـة الـنظم الغذائيـة 12ن اهلدف أبش

 .2021عام 

وأّدت الطاولــة املســتديرة واالجتماعــات الثنائيــة الالحقــة 
الـــــــيت ُعقــــــــدت مــــــــع املؤسســـــــات الرئيســــــــية احلاضــــــــرة يف 

إىل تعزيــــــز الشــــــراكات، مــــــثالً مــــــع  .واشــــــنطن دي.ســــــي
 التحالف العاملي لتحسني التغذية وجامعة بوفالو. 

تـــب االتصـــال يف اليابـــان ورفـــع التـــدريب مـــن خـــالل مك
الــــذين موقــــع املنظمــــة بــــني املشــــاركني ومــــوظفي اجلامعــــة 

 جمتمـــــعومـــــع  ،واردا مـــــن أصـــــحاب املـــــأشخاًصـــــشـــــكلوا 
TUAT  ًاألوسع نطاقا. 

 

 :5التوصية 

ـــــــــــــات  ينبغـــــــــــــي أن ختضـــــــــــــع االلي
والسياســــــات الــــــيت تــــــنظم إقامــــــة 
الشــــراكات مــــع القطــــاع اخلــــاص 

إن املنظمـــــة مـــــن خـــــالل شـــــعبة الشـــــراكات  -أ5
والتعـــاون يف مـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب ســـتزيد مـــن 

 إنشــاءيتعلــق بدعمهــا للمكاتــب امليدانيــة يف مــا 
الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص. وســوف يعقــب 
ـــــــــــني بالشـــــــــــراكات يف  تـــــــــــدريب املـــــــــــوظفني املعني

تقـــيم تشـــمل اإلجـــراءات املتخـــذة لـــدعم املكاتـــب امليدانيـــة الـــيت 
) وضــــع سلســــلة مــــن املــــواد 1الشــــراكات مــــع القطــــاع اخلــــاص: (

وربطهــــا حــــول الشــــراكات احلاليــــة  صــــحائف الوقــــائعالتعليميــــة و 
) دورات توجيهيــــــــة 2أهــــــــداف التنميــــــــة املســــــــتدامة املالئمــــــــة؛ (ب

ملــــوظفي املقــــر الرئيســــي واملكاتــــب اإلقليميــــة بشــــأن العمــــل مــــع 

املسـؤولون عــن الشــراكات يف املكاتــب اإلقليميــة جمهــزون  5
بشـــكل أفضـــل لتحديـــد، وتيســـري الشـــراكات والتفـــاوض 
بشـــــأ�ا اســـــتجابًة ألولويـــــات املنظمـــــة، وبصـــــورة خاصـــــة 

 للعمل مع القطاع اخلاص بفعالية أكرب.

 



19 PC 127/5 

 

 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
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أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

واملؤسســــات املاليــــة الدوليــــة، إىل 
املراجعـــــــة تفاديًـــــــا ألي معوقـــــــات 

 غري ضرورية.

ـــــــة دعـــــــم  ـــــــب اإلقليمي ـــــــتظم مـــــــن أجـــــــل املكات من
نـــام الفـــرص والنظـــر يف جوانـــب تاملســـاعدة يف اغ

حمددة، قد تطرح خماطر على مسعة املنظمـة وغـري 
دعم املكاتب القطريـة علـى ذلك من املخاطر، و 

امتـــداد املفاوضـــات مـــن أجـــل ضـــمان االتســـاق 
 املناسب مع أولويات املنظمة.

 

ًة عـن شـراكات ) دورات تفاعليـة تشـمل أمثلـ3القطـاع اخلـاص؛ (
مثمـــــرة، وعمليـــــة العنايـــــة الواجبـــــة، وحتديـــــد جمـــــاالت للشـــــراكات 

 احملتملة متشياً مع أولويات الربنامج االسرتاتيجي.

الشـــــــراكات الـــــــيت تـــــــدعم  إعـــــــداد نـــــــدوة إلكرتونيـــــــة عـــــــنوجيــــــري 
التمويــــل املخــــتلط والشــــراكات  أدواتاالســــتثمارات مــــن خــــالل 

 انية.بني القطاعني العام واخلاص للمكاتب امليد

ّمت رســــم خريطــــة الشــــركاء االســــرتاتيجيني مــــن مؤسســــات التمويــــل 
الدوليـــة التقليديـــة وغـــري التقليديـــة، كمـــا أن اآلليـــات، والسياســـات 
واإلجراءات قائمـة للتصـدي للتحـديات والفـرص الناشـئة. وتشـمل 
التجــارب مــع مؤسســـات التمويــل الدوليــة غـــري التقليديــة شـــراكاٍت 

 .Huruma Fundوصندوق FMO و COFIDESمع 

واســــتناًدا إىل اخلــــربة املتناميــــة يف التعــــاطي  -ب5 
مـــع القطـــاع اخلـــاص كشـــريك، ســـوف تســـتعرض 
املنظمــة سياســـاهتا احلاليـــة لضــمان احلفـــاظ علـــى 
�ج متزن خيفف القيـود عـن التعامـل مـع القطـاع 

مـــع العمـــل يف الوقــت ذاتـــه علـــى الوقايـــة اخلــاص 
 من املخاطر احملدقة بسمعتها.

الســـرتاتيجية املنظمـــة للعمـــل مـــع القطـــاع جـــري تقيـــيم خـــارجي أُ 
. وســـوف يسرتشـــد تعـــديل السياســـات ذات 2019عـــام  اخلـــاص

 الصلة باملنظمة بنتائجه وتوصياته.

، مت تشــــكيل فريــــق معــــين 2019ا مــــن يناير/كــــانون الثــــاين وبــــدءً 
بالقطـــاع اخلـــاص واالســـتثمارات الزراعيـــة املســـؤولة"، كجـــزء مـــن "

ا يعـــّزز العمـــل مـــع القطـــاع وهـــذ شـــعبة الشـــراكات.إعـــادة تنظـــيم 
اخلاص لتحفيز االستثمارات املسؤولة إثر توجيهات مثـل مبـادئ 

مــــن الغــــذائي العــــاملي ت الزراعيــــة املســــؤولة للجنــــة األاالســــتثمارا
منظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة و منظمـــــة والتوجيهـــــات املشـــــرتكة بـــــني 

االقتصـــادي حـــول سالســـل اإلمـــداد  عـــاون والتنميـــة يف امليـــدانالت
 الزراعية املسؤولة.

املخـــــاطر  أيضـــــاً اإلجـــــراءات لتقيـــــيم شـــــعبة الشـــــراكات راجعـــــت

 شــــــراكاتشــــــعبة اليف ظـــــل تشــــــكيل الفريــــــق اجلديـــــد يف  4
االســتثمار الزراعــي، عــّززت  مبـادرةوتنفيـذ مبــادرات مثــل 

املنظمــة قــدراهتا للعمــل علــى حنــو اســرتاتيجي مــع القطــاع 
اخلــاص لزيــادة االســتثمارات الزراعيــة املســؤولة والتشــجيع 
على اعتمـاد توجيهـات معـرتف هبـا علـى الصـعيد الـدويل 

 لالستثمارات املسؤولة يف النظم الزراعية والغذائية. 
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اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 
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 (ه)

، املتصـــــلة هبـــــاواملخـــــاطر األخـــــرى  املنظمـــــة مسعـــــةاحملتملـــــة علـــــى 
يف جمـــــــال العنايـــــــة الواجبـــــــة، جلهـــــــة املـــــــوظفني  اقـــــــدراهت توعـــــــّزز 

 املخصصني.

وســـوف تواصـــل املنظمـــة تعزيـــز شـــراكاهتا  -ج5 
مع وكاالت األمم املتحدة اليت تتعـاطى بصـورة 

منظمــــــــة مباشـــــــرة مـــــــع القطــــــــاع اخلـــــــاص مثـــــــل 
ـــــة  )اليونيـــــدو( يف تصـــــميم وتنفيـــــذ مبـــــادرة تنمي

األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعيـة 
األفريقية؛ ومع مركز التجارة الدولية من خـالل 
مذكرة تفاهم لتوفري الدعم إىل التحالفـات بـني 
القطــــاعني العــــام واخلــــاص؛ ومــــع أمــــانيت مرفــــق 

، يف 4البيئة العاملية والصندوق األخضـر للمنـاخ
رد املتصلة باملناخ باجتـاه تنميـة النظـام تعبئة املوا

 الزراعي والغذائي.

 
 

د)، يـتم تعزيـز الشـراكات مـع 2نظـر اكما جرى وصفه أعاله (
رب مــــع القطــــاع وكــــاالت األمــــم املتحــــدة لتحقيــــق مشــــاركة أكــــ

للعمـــل  منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصـــناعيةمـــع  اخلـــاص؛
بالشراكة مع القطاع اخلاص لوضع سالسل قيمة مستدامة من 

مبــادرة تنميــة األعمــال التجاريــة الزراعيــة خــالل منصــة شــراكة 
؛ ومـــــع مركـــــز التجـــــارة الدوليـــــة ةوالصـــــناعات الزراعيـــــة األفريقيـــــ

إلقامـــــة حتالفـــــات مثمـــــرة مـــــع املنتجـــــني واملؤسســـــات الصـــــغرية 
دي العـاملي والوكـاالت واملتوسطة احلجم؛ ومع املنتدى االقتصا

اليت توجد مقارها يف روما بشأن التحضريات لعقد قمـة الـنظم 
  .2021الغذائية عام 

إن الشــــــراكات املعــــــّززة مــــــع املنظمــــــات األخــــــرى لألمــــــم  4
منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للتنميـــــة املتحـــــدة مبـــــا يف ذلـــــك 

ليــــــة، ومنظمـــــة التجــــــارة دو ، ومركــــــز التجـــــارة الالصـــــناعية
العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة يّسـرت تفـاعالً 
أكــــــرب مــــــع أصــــــحاب املصــــــلحة يف القطــــــاع اخلــــــاص يف 
األنشــطة علــى الصــعيد القطــري. وتــوفر عمليــة التحضــري 

مع النعقاد قمة النظم الغذائية فرصًة ممتازة لزيادة العمل 
 يف حتــــّول القطــــاع اخلــــاص وحتديــــد دوره علــــى حنــــو أكــــرب

 النظم الغذائية.

وســـــــوف تزيـــــــد املنظمـــــــة كـــــــذلك مســـــــتوى  -د5
لــــــنظم لالعشــــــري  برنــــــامج اإلطــــــارمشــــــاركتها يف 

الغذائية املستدامة الـذي يتضـمن عـدًدا ملحوظًـا 
 من الشركاء يف القطاع اخلاص.

تــــوفر املنظمــــة الــــدعم لربنــــامج الــــنظم الغذائيــــة املســــتدامة التــــابع 
ي يـــوفر ذطـــار العشـــري) الـــبرنـــامج اإللشــبكة الكوكـــب الواحـــد (

مجيــع جمموعــات أصــحاب املصــلحة، مبــا يف  بــنيمنصــًة للتعــاون 
لـــى وضـــع منصـــة املنظمـــة مـــثالً عتعمـــل و ذلـــك القطـــاع اخلـــاص. 

الــنظم الغذائيــة املســتدامة املتعــددة أصــحاب املصــلحة يف البحــر 
 طار العشري. اإلاألبيض املتوسط، كمشروع تابع لربنامج 

العمــــل املتزايــــد للمنظمــــة يف شــــبكة الكوكــــب لقــــد يّســــر  5
الواحــــــد فهمــــــاً مشــــــرتكاً ملبــــــادئ تنميــــــة الــــــنظم الغذائيــــــة 

مــن لــنظم الغذائيــة إزاء ا، واعتمــاد �ــج تعــاوين املســتدامة
 ، مبا يف ذلك القطاع اخلاص.شركاء الربنامج قبل

                                                           
 لمناخل صندوق األخضرال؛ ةمرفق البيئة العاملي  4
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 :6التوصية 

 4ينبغــــي للربنــــامج االســــرتاتيجي 
أن يضـــمن النظـــر بشـــكل أعمـــق 
يف زيـــــادة الرتكيـــــز علـــــى املســـــائل 
املشـرتكة بـني القطاعــات مبـا فيهــا 
املســـــــاواة بـــــــني اجلنســـــــني وتغـــــــري 
املنــاخ والتغذيــة، مــن أجــل تنفيــذ 
أفضل للهدف املتمثـل يف متكـني 
الـــنظم الزراعيـــة والغذائيـــة الكفـــؤة 

 والشاملة.

ســـــــوف تســـــــعى املنظمـــــــة إىل أن تتموضـــــــع   -أ6
اســـــية يف قيـــــادة جمـــــال التـــــأثري املعـــــين كوكالـــــة أس

بـــالنظم الغذائيــــة الــــذي حددتــــه الــــدورة الســــابعة 
لتجديــــد مــــوارد مرفــــق البيئــــة العامليــــة، مــــن أجــــل 
املســــاعدة يف توجيــــه االســــتثمار املتصــــل باملنــــاخ 

 دعًما لتطوير النظم الزراعية والغذائية.
 

 ةعرضــــت املنظمــــة حالــــًة شــــاملة إىل أمانــــة مرفــــق البيئــــة العامليــــ
ذ ل  لتربير دورها القيـادي  وهـو دورلـنظم الغذائيـة، كشـريك منّفـ

من إىل البنك الدويل. وسامهت املنظمة املطاف ُأسند يف �اية 
هلـــــا الشـــــريك الوثيقـــــة اإلطاريـــــة للربنـــــامج العـــــاملي إعـــــداد يف ّمث 

بشأن األراضـي اجلافـة  برنامج االستثمار. وتقود املنظمة املنّفذ
اعتمــاد �ـج سلسـلة القيمـة إزاء ســلع  املسـتدامة الـذي يـتم فيـه

مـــــر يف الـــــدورات يـــــنعكس هـــــذا األاألراضـــــي اجلافـــــة. وســـــوف 
ســوحات، ويف حتديــد معــايري التدريبيــة، وتصــميم اســتبيانات امل

 اختيار السلع ذات األولوية.

 

لتكــــــون وفقــــــاً ملعــــــايري التقيــــــيم الختيــــــار الوكالــــــة الرائــــــدة  4
املنظمـة الدرجـة لنظام الغذائي، سـجلت ل الشريك املنّفذ

األعلـــــى مـــــن حيـــــث القـــــدرات الفنيـــــة، إمنـــــا افتقـــــرت إىل 
ســــجل طويــــل مــــن العمــــل مــــع القطــــاع اخلــــاص وحشــــد 

ة املوارد منـه، ومـن حيـث قـدرات التمويـل املشـرتك احلامسـ
  .ةامج مرفق البيئة العاملياألمهية بالنسبة إىل بر 

 وتعمـيمستقوم املنظمـة أكثـر فـأكثر بتعزيـز  -ب6
ســـوء  التصـــدي ملســـائل مـــن أجـــلدعمهـــا للبلـــدان 

التغذيـــــة، مــــــن خــــــالل التطــــــوير املناســــــب للنظــــــام 
الغــذائي، مبــا يف ذلــك الرتكيــز بشــكل خــاص علــى 
الـدول اجلزريـة الصــغرية الناميـة، مــن خـالل برنــامج 
العمـــل العـــاملي بشـــأن األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة يف 

 الدول اجلزرية الصغرية النامية.

لكرتوين حول سالسل القيمة املراعيـة دورة للتعّلم اإلتعّد املنظمة 
، بالتعـــــاون مــــــع 2019ســـــوف ُتطلـــــق يف أواخــــــر عـــــام  للتغذيـــــة،

وعة العمل املعنية بالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما حول مجم
 .سالسل القيمة املراعية للتغذية

وكانـــــت املنظمـــــة قـــــد خّصصـــــت املـــــوارد مـــــن الصـــــندوق املتعـــــدد 
لبلـــدان يف معاجلـــة ســـوء التغذيـــة واألمـــراض لـــدعم ا التخصصـــات

غـــري املعديـــة مـــن خـــالل حتســـني الـــنظم الغذائيـــة وحتفيـــز األمنـــاط 
 الغذائية الصحية.

ُوضع إطار منهجي لتحليل الروابط بني الـنظم الغذائيـة،  4
ـــــة واألمـــــراض غـــــري املعديـــــة الشـــــراكة بـــــني ب وســـــوء التغذي

، 4والربنــــــــامج االســــــــرتاتيجي  1 الربنــــــــامج االســــــــرتاتيجي
 إدارة التغذية والنظم الغذائيةو واتفاقية التنوع البيولوجي، 

 وجتري جتربته يف بلدان خمتارة. مكتب سالمة األغذيةو 

تم الرتكيــز بصــورة خاصــة علــى الــدول اجلزريــة الصــغرية يــو 
النامية يف احمليط اهلندي والبحر الكارييب، مـن أجـل بنـاء 

خالل نظـم األدّلة على إمكانية معاجلة سوء التغذية من 
 غذائية أكثر استدامة.

وخــــــالل اخلطــــــة متوســــــطة األجــــــل للفــــــرتة  -ج6
ســــــوف توســــــع املنظمــــــة تركيزهــــــا  2018-2021

علــــى القضــــايا اجلنســــانية كــــي يشــــمل اجملــــاالت 
املتصــلة باالتفاقــات الدوليــة واخلطــوط التوجيهيــة 

إضـــافًة إىل الرتكيـــز علـــى سالســـل القيمـــة املراعيـــة للمســـاواة بـــني 
ي ّمت التعبري عنه مـن خـالل مؤشـر لنـاتج حمـدد يف ذاجلنسني، وال

وّسع ، ت2021-2018للفرتة  4إطار نتائج الربنامج االسرتاتيجي 
املنظمة نطاق تعميم االعتبارات اجلنسانية ليشمل جماالت عمل 

تعــّزز التعــاون مــع مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  4
مــــن خــــالل اإلعــــداد املشــــرتك ملنشــــور عــــن الــــروابط بــــني 
التجــــــارة والنــــــوع االجتمــــــاعي: وهــــــي دراســــــة عــــــن أثــــــر 

 التكنولوجيا يف الزراعة على النساء.
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 توصيات التقييم المقبولة (أ)
اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة 

 (ب)
وصف اإلجراءات المتخذة فعلًيا أو أسباب عدم اتخاذها 

 (ج)

درجة سجل 
إجراءات 

 3(د)اإلدارة 

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات الناشئة عنها 
 (ه)

ـــــــة  الطوعيـــــــة: مثـــــــل اخلطـــــــوط التوجيهيـــــــة الطوعي
ملصــايد األمســـاك الصـــغرية احلجـــم واالســـتثمارات 
الزراعيـــــة املســـــؤولة، باســـــتخدام الشـــــراكات مــــــع 

حـدة للمـرأة ومـؤمتر منظمات مثل هيئة األمـم املت
األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة باعتبارهــا اآلليــة 

 األولية للقيام بذلك.

 .4أخرى يف اهلدف االسرتاتيجي 

التجـــارة الـــيت  بـــأثرصـــبحت املنظمـــة عضـــواً يف اجملموعـــة املعنيـــة أ
تيّســـــر تنفيـــــذ إعـــــالن بـــــوينس آيـــــرس. ونتيجـــــة لـــــذلك، شـــــاركت 
املنظمــة يف حلقــة عمــل حــول النســاء يف سالســل القيمــة العامليــة 

، 2018للمجموعــة املعنيــة بــأثر التجــارة يف أكتوبر/تشــرين األول 
ل عـن االعتبــارات اجلنســانية يف االتفاقــات مــيف حلقــة عكـذلك و 

 . 2019التجارية يف مارس/آذار 

حـــــــول املســـــــاواة بـــــــني  2019وعقـــــــدت نـــــــدوة يف يونيـــــــو/حزيران 
اجلنسني يف سالسل القيمة الزراعية العاملية كجـزء مـن "حمادثـات 
املنظمة يف جنيف بشأن التجارة الزراعيـة"، وشـاركت املنظمـة يف 

يف تنظيم حدث جانيب عن املعونة للتجارة مع  2019يوليو/متوز 
للتجارة والتنمية حول تعزيـز مشـاركة فنلندا ومؤمتر األمم املتحدة 

 املرأة يف التجارة.
 


