
June 2020  PC 128/8 
 

 

بيئة. وميكن ميكن طباعة هذه الوثيقة على الطلب، وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة لل
 www.fao.orgاالطالع على هذه الوثيقة وعلى وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 
NC857/A 

A 

 لجنة البرنامج
 الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة

 2020يونيو/حزيران  17-8روما، 
 تقرير مرحلي عن "مبادرة العمل يًدا بيد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل

 Máximo Torero  السيد
 اخلرباء االقتصاديني كبري

 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
 50869 06570 39+: اهلاتف

 

  

http://www.fao.org/


2 PC 128/8 

 وجزامل
 يف  احملرز العناصر األساسية ملبادرة "العمل يًدا بيد" )املبادرة( وتستعرض التقدم بصورة مقتضبة هذه الوثيقة قدمت

. وعلى الرغم من 2020منتصف مايو/أيار و  2019ديسمرب/كانون األول  بنيخالل الفرتة املمتدة  املبادرة تنفيذ
، فقد سّجل تقّدم 2020مارس/آذار  11اإلغالق املفروض على مرافق منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( منذ 

ة، فضاًل عن اإلطار جرى توضيح املبادئ الضمنية للمبادر كما ملحوظ يف كل جانب من جوانب املبادرة.  
عدد بلًدا مشاركته األولية يف عملية املبادرة، فيما أعرب  15 استهل. وقد فيها التحليلي األساسي وهنج املشاركة

أرسي إطار دعم قد باالنضمام إليها. و  جّديتوسطة الدخل، عن اهتمام املبلدان ال، مبا فيها آخر من البلدان
مؤسسات شريكة  شاركتمتعدد األبعاد على نطاق املنظمة من خالل إقامة فرق مهام لكل من البلدان. وقد 

جماالت ممكنة للمشاركة على املستوى القطري.  ُحّددترئيسية من القطاعني العام واخلاص يف املبادرة، كما 
التكنولوجية، وجتري حالًيا مراجعة اقرتاحات تنفيذه. بالوسائل  وُوضع إطار عمل متني للرصد والتقييم مدعوم  

 وهو يقوم حالًيا بدعم االستجابة جلائحة  Big Data Labوأنشئ "خمترب البيانات الضخمة" 
مجعت تلك العملية قد رمسًيا. و  مت إطالقها. وختاًما، أنشئت املنصة األرضية الفضائية التابعة للمبادرة و 19-كوفيد
املنظمة عرب خمتلف اجملاالت، بدًءا من صحة احليوان ووصوالً إىل التجارة من وحدات  وحدةً  20أكثر من  بدايةً 

أحناء املنظمة بشأن الرتبة واألراضي واملياه واملناخ واملصايد واملاشية خمتلف تم إدماج البيانات من فواألسواق 
اء البيانات أيًضا من شركاء للمنظمة ومن واحملاصيل واحلراجة والتجارة واالجتماع واالقتصاد وغريها. وجرى استق

ملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص اعرب خمتلف أحناء األمم املتحدة و و لبيانات من القطاع العام ا مزودي
أكثر من مليون طبقة أرضية فضائية واآلالف من السالسل  اخلاصة باملبادرة والوكاالت الفضائية. ومجعت املنصة

 . لبيانات الوصفيةل سجلّ  4 000اإلحصائية مع 
  ،تتصف املبادرة ، ولو أنّ بالتعاون مع البلدان مل يكتمل تنفيذ املبادرة بعد وهو جارورغم أوجه التقدم اهلامة هذه ،

شأن  الدروس من خالل التطبيق. ومنمن حبكم تصميمها، مبرونة عالية وبتوجهها حنو االبتكار واستفادهتا 
تضمن املساءلة  الشفافية واإلبالغ املنتظم املدعوم باألنظمة، أنمارسة وااللتزام القوي مباألهداف احملددة بوضوح، 

 املتبادلة بني الشركاء مبا يف ذلك املنظمة، من أجل بلوغ األهداف املتفق عليها وحتقيقها. 
  ينبغي جلميع النظم إذ أحد األهداف األساسية للمبادرة:  فيمّثل تعزيز مسؤولية البلدان عن املبادرة وقيادهتا هلاأما

والشراكات أن تعزز قدرات السلطات الوطنية يف جمال التحليل وصنع القرارات والتنفيذ وعقد الشراكات واالبتكار 
 واالستثمار والشفافية ورصد األداء والنتائج وتقييمها. 

  حتقيق التنمية املستدامة أو يعاين  على صعيدبلًدا حمدود القدرات  44إىل  الدعوةهت املنظمة حىت تارخيه، وجّ و
 تطول. وسوف منها اء كوارث طبيعية أو نزاعات، لالنضمام إىل املبادرة كجهات مستفيدةرّ أزمات طال أمدها ج

سامهة بلًدا إىل امل 80القائمة مع وقوع بلدان جديدة ضحية األزمات الغذائية. كما دعت املنظمة أكثر من  هذه
يف املبادرة بغية توفري الدعم املادي بصفتها جهات ماحنة أو لتقدم خدمات الدعم العيين. وقد أعرب حوايل 

بلًدا، مبا فيه بلدان متوسطة الدخل تضم مناطق تعاين معدالت عالية من الفقر، عن االهتمام باملشاركة  20
 44وعددها  دان املستفيدة اليت جرى حتديدهاكجهات مستفيدة وماحنة على حد سواء. أما بالنسبة إىل البل

التزمت املنظمة بدعمها بواسطة وفورات الكفاءة من مواردها اخلاصة؛ وبالنسبة إىل البلدان املتوسطة  ، فقدبلًدا
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مبا ميكن من تعميم الدعم الذي تقدمه الدخل، تعمل املنظمة مع أعضائها لتحديد مصادر إضافية للتمويل 
 املنظمة.

  والضرورة امللحة للتصدي للتأثريات  19-جائحة كوفيد تفشي لمبادرة مع بداياتل املعّجل تنفيذالوقد تزامن
الزراعية والتدابري الضرورية لقمعها، والركود االقتصادي امللحوظ الذي يعم الغذائية نظم على الاملختلطة للجائحة 

ليل وبناء الشراكات عن كونه منوذًجا ناجًحا لتنسيق برهن هنج املبادرة يف التح ،العامل. ويف معظم احلاالت
يف النظم الغذائية، وال سيما على املستوى احمللي  19-كوفيد  جائحة االستجابات السريعة واملتكاملة لتأثريات

لى ع لنظم الغذائيةا اهنيارجدارته يف متكني النهج االستباقية القائمة على األدلة ملنع  يثبتاإلقليمي. كما أنه  أو
إذ يعمل  ظم الغذائية،احملدقة بالنولتسريع عجلة االستثمارات من أجل التصدي للتهديدات الناشئة  أوسعنطاق 

 .19-بالتنسيق الوثيق مع الشبكة العاملية واخلطة اإلنسانية العاملية ملواجهة كوفيد
  ًوالدراسات التحليلية ملنظومة األمم رؤية األمني العام اليت تقضي بتعزيز إدارة البيانات ل اوتنفذ املبادرة حتقيق

املتحدة وخدمات السياسات املتكاملة والشراكات واملالية واالستثمار. وهي تسعى إىل وضع األمم املتحدة يف 
 "مجاعية"عرب إعادة توزيع أصول املنظومة وقدراهتا متكيًنا إلجراءات  ،موقع الشريك الفّعال واملوثوق لألعضاء

من قبل الشركاء املختلفني. وتعمل املكاتب اإلقليمية والقطرية للمنظمة بتشاور  فعالية أفضل استهداًفا وأكثر
قني املقيمني لألمم املتحدة والفرق القطرية. وتتيح املنظمة بياناهتا وخرباهتا الفنية للجميع. ويتضمن املنسّ  وثيق مع

عمل  ة للتحليل الُقطري املشرتك، ولتطوير أطرهذا الدعم الفين املنصة األرضية الفضائية للمبادرة اليت تعمل كأدا
للتعاون يف جمال التنمية املستدامة تعرتف باألمهية العليا للتحول الزراعي والريفي من أجل التنمية  أكثر طموًحا

 املستدامة. 

 

 التوجيهات امللتمسة من جلنة الربنامج

 إن جلنة الربنامج مدعوة إىل:
  االعرتاف بالدور الذي ميكن ملبادرة "العمل يًدا بيد" أن تؤديه من أجل تعزيز املسؤولية والقدرات الوطنية لتسريع

 والنمو االقتصادي؛  الريفيةالتقدم باجتاه وضع حد للفقر واجلوع وتعزيز التنمية 
  اإلعراب عن تقديرها للرتكيز املعزز للمنظمة على تسريع التحول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من أجل إهناء و

(، 2من أهداف التنمية املستدامة(، والقضاء على اجلوع وكافة أشكال سوء التغذية )اهلدف  1الفقر )اهلدف 
 ف التنمية املستدامة؛ وتأكيد املسامهة احملتملة للمبادرة يف حتقيق سائر أهدا

 مستنري مبا ميكن من صنع القرارات على حنو  والتشديد على فائدة حتسني استخدام البيانات والدراسات التحليلية
 والسياسات واملؤسسات؛  اتألجل االبتكار يف املمارسات والتكنولوجيا واالستثمار 

  تعددة األبعاد اليت تعزز حشد وسائل التنفيذ )مبا يشمل املوالرتحيب بنهج املواءمة املرن واملبتكر يف بناء الشراكات
املعرفة والدراية والتكنولوجيا والرقمنة والوصول إىل األسواق وتنمية القدرات والتمويل واالستثمار( من أجل تسريع 

 ألغذية والزراعة؛لالتقدم حنو حتقيق األولويات الوطنية للتنمية املستدامة 
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  الزراعية األساسية املوجهة إىل السوق لدعم حتول النظم الزراعية  الغذائيةنظم الة بشأن أمهي اتإرشادإعطاء و
من أجل حتقيق األبعاد االقتصادية واالجتماعية  ،والريفية والغذائية باعتبارها مكونات ضمنية للتحول اهليكلي

 والبيئية لألهداف الوطنية للتنمية املستدامة؛ 
  حسني تكامل البيانات وحتليلها وعرضها من أجل حتديد التفاعالت لتالوطنية واالعرتاف بأمهية تعزيز القدرات

اإلجراءات املصممة لتناول األهداف املتنوعة يف سياق خطة التنمية املستدامة  ما بنييف وتقدير املقايضات 
 ؛ 2030 لعام

  حتقيًقا  ،قطري للمنظمةاملبادرة وتوسيع نطاقه من أجل تقوية الدعم الاخلاص بنهج التعزيز سبل والنظر يف
 والتأثريات املرتبطة هبا.  19-لألهداف األخرى ذات األولوية للمنظمة وال سيما االستجابة جلائحة كوفيد
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 مقدمة -أولً 
إن مبادرة "العمل يًدا بيد" هي مبادرة قائمة على األدلة ملنظمة األغذية والزراعة تقودها البلدان وترمي إىل تسريع  -1

من أهداف التنمية املستدامة(، والقضاء التام  1املستدامة ألجل إهناء الفقر )اهلدف  الريفيةعجلة التحول الزراعي والتنمية 
، ومها هدفان 2و 1(. ومن خالل تعزيز التقدم حنو حتقيق اهلدفني 2كاله )اهلدف على اجلوع وسوء التغذية بكافة أش

 ، تساهم املبادرة يف حتقيق سائر أهداف التنمية املستدامة.2030 عام أساسيان خلطة

جيمع بصورة استباقية بني البلدان املستفيدة واجلهات املاحنة  بني األطراف، هذه املبادرة هنًجا متيًنا للمواءمة وتعتمد -2
حشد سبل هبدف  ،ومنظمات القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية ومؤسسات البحوث ومنظمات اجملتمع املدين

ت معدالت الفقر األولوية إىل البلدان واألراضي داخل البلدان ذا املبادرة سندتدعم اإلجراءات املعجلة. وتُ اليت لتنفيذ ا
تارخيية أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية. العوامل البسبب  ا الوطنيةقدراهت اليت تعاين أشد القيود علىأو  األعلى، واجلوع

 كما وأهنا تقدم إطارًا للرصد ولتحليل األثر.

ق املبادرة أدوات إرشاد اإلجراءات املنّسقة بني الشركاء، ومتاشًيا مع األولويات الوطنية للتنمية املستدامة، تطبّ  وبغية -3
 احلد منمتطورة، مبا فيها النمذجة األرضية الفضائية املتقدمة، والدراسات التحليلية لتحديد أهم فرص توليد الدخل و 

صورة، قائمة على األدلة، للفرص  عرض. وهي تستخدم تلك األدوات لالالمساواة ومواطن الضعف لدى فقراء الريف
 استهداف تدخالت السياسات وتصميمها كما االبتكار واملالية واالستثمار واإلصالحات املؤسسية.  ولتحسنياالقتصادية 

الزراعية موجهة حنو السوق من أجل زيادة كمية األطعمة  وتعتمد املبادرة هُنًجا خاًصا بنظم الصناعات الغذائية -4
ليها، فيما جتد أيًضا مية ونوعيتها وتنوعها وسهولة احلصول عاألسواق احمللية واملناطقية والوطنية واإلقلي املغذية املتاحة يف

أمناط غذائية  اتباعدخلهم و  زيادة أسواًقا إضافية للمنتجات الغذائية واملنتجات الزراعية غري الغذائية متّكن فقراء الريف من
د للغاية، أو حيث التحديات التشغيلية صحية. وتسند املبادرة األولوية إىل البلدان حيث القدرات الوطنية والدعم الدويل مقيّ 

ترك أحد  وذلك بالتماشي مع التزام األمم املتحدة بـ"عدم ،، يف أوجهااليت يتسبب هبا اإلنسانمبا فيها األزمات الطبيعية أو 
 خلف الركب."

بلًدا  44إىل  برسالةاملدير العام  بعثحني  2019يف أكتوبر/تشرين األول "العمل بًدا بيد" وقد أطلقت مبادرة  -5
قدت عُ  ،جرى حتديدها كجهات مستفيدة ممكنة، وإىل العديد من البلدان األخرى كشركاء حمتملني. ومنذ ذلك احلني

مع بلدان حيتمل مشاركتها، فضالً عن اجلهات املاحنة ومؤسسات التمويل الدولية، وهيئات القطاع اخلاص  عديدةاتصاالت 
 ومنظمات البحوث ومنظمات اجملتمع املدين اليت أعربت عن اهتمامها باملشاركة يف املبادرة.

وتوفالو وجزر سليمان بوركينا فاسو و إثيوبيا وإكوادور وبابوا غينيا اجلديدة وباكستان قام كل من  ،وحىت تارخيه -6
 وهاييت واليمن بتأكيد مشاركته.ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وزمبابوي وطاجيكستان وكرييباس ومايل ونيبال 

بلًدا آخر مبا فيها  20البلدان املسامهة عن اهتمام أويل بالعمل مع املبادرة يف مواقع خمتارة، كما أعرب  العديد من وأعرب
ان متوسطة الدخل تضم أعداًدا مرتفعة من السكان أو مستويات عالية من الفقر يف الريف عن اهتمامها باملشاركة بلد
أن أنشطة االتصال بالبلدان توّلد  ااملبادرة، إما كجهات مستفيدة وإما كجهات ماحنة ومستفيدة يف آن مًعا. كم يف

 ني األقاليم. اقرتاحات بعقد شراكات يف ما بني بلدان اجلنوب وما ب
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 املبادرة وتنفيذها خالل األشهر الستة املنصرمة. بلورةم احملرز يف من هذا التقرير املرحلي التقدّ  التايلويتناول القسم  -7
املبادرة ويقّدم معايري اختيار  تسرتشد هباوهو يبدأ بشرح ضرورة اعتماد هنج جديد ويسّلط الضوء على املبادئ الستة اليت 

املستفيدة، ويشرح كيف جيري دعم املبادرة من قبل املنظمة وكيف يتم تفعيلها من أجل تعزيز املسؤولية الوطنية عنها لبلدان ا
ويفّصل التقدم احملرز باجتاه تطوير وسائل الدعم الفين الرئيسية املقدمة من قبل املبادرة، ويشرح كيف  ،البلدان احلالية يف

توفري التنسيق والشفافية واملساءلة املتبادلة جلميع أصحاب املصلحة عن أدائهم، فيما توفر ستضطلع املبادرة بعملية املواءمة و 
 سنوات. أربع أيًضا تقارير منتظمة إىل األجهزة الرئاسية للمنظمة واالستعراض السنوي وتقييم األثر الذي ينفذ كل 
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 والزراعةالحاجة إلى نهج جديد لدعم التنمية المستدامة لألغذية  -ثانيا
، اجملزأة اجلهود أال وهيمن القيود املعروفة اليت تواجهها معظم املعونات اإلمنائية الدولية:  لعددستجيب املبادرة ت -8

معاجلة املساومات بني خمتلف اإلجراءات اإلمنائية؛ وعدم كفاية  عن والعجز عن حتديد مواطن التآزر واالستفادة منها أو
؛ والقدرات الضعيفة يف كل من اإلمنائية ضيفة، والتنافس بني الشركاء يف التنمية والوكاالتحلكومات املدى االشفافية ل

مستندة إىل أدلة عن الظروف احمللية ضمن إطار  ليالتالبلدان املستفيدة والشركاء يف التنمية على توفري بيانات كافية وحت
ل وترتيب أولويات املشاريع اإلمنائية واالستثمارات يف ما واف مبا فيه الكفاية ألهداف التنمية املستدامة؛ وضعف التحلي

عملية مجع  ضعف خص أهداف التنمية املستدامة الوطنية، والربجمة اإلمنائية القائمة على املشاريع بداًل من الربامج، مع
دودة للمساءلة بشأن والثقافة احمل ،على مر الوقت؛ واإلسناد غري األكيد للنتائج اوضعف تناسقه البيانات وحتليل األثر

الصعيد على على صعيد السياسات و  عالية القيمةال تالتأثريات املباشرة وغري املباشرة؛ واالستخدام غري الكفوء للمهارا
من التنفيذ املباشر للخدمات؛  الً واليت ينبغي استخدامها بشكل أفضل لدعم احلكومات والتنسيق بني الشركاء، بد الفين

 وأهداف التنمية املستدامة.  2030 عام خطة تطّلعاتوعدم القدرة على إثبات األثر اإلمنائي الواسع النطاق مبا يتسق مع 

وقد صيغت املبادرة كنهج مبتكر وشامل ومدمج بالكامل ملعاجلة تلك القضايا. وليست املبادرة مصممة  (أ)
قطري لتوفري املساعدة اإلمنائية الشاملة والفعالة اليت تتناول كالً من القيود اآلنفة كربنامج مستقل وإمنا كنهج 

الذكر ضمن إطار منظم وقابل للمساءلة يتحلى يف الوقت عينه بالعملية واملرونة. وبناء عليه، 
ئمة على وقا إىل األسواقج موجهة هنُ  من أجل اتباع 2030املبادرة للدعوة اليت أطلقتها خطة عام  تستجيب

فيما تعزز االستخدام املستدام للموارد  ،الشراكات، من أجل إهناء الفقر واجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية
وتساهم ماديًا يف حتقيق  ،(2و 1الطبيعية ومحاية التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي )اهلدفان 

. وتستجيب املبادرة أيًضا إىل مقرتحات أمني عام 17إىل اهلدف  3من اهلدف  ،سائر األهداف األخرى
من أجل  ،2016األمم املتحدة اليت ميليها االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات لعام 

اإلمنائية  املتحدةإعادة توزيع أصول هيئات منظومة األمم بغية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 
لدعم على مستوى توفريًا لمع البيانات وحتليلها و جل احتسينً  ،يما الوكاالت املتخصصةوتعزيزها، ال س

شراكات متينة من أجل توفري سبل غري مالية للتنفيذ وزيادة قيام ل االفين، وتيسريً  ستوىاملعلى السياسات و 
ف التنمية بشأن دعم املنظمة ألهدا C 2019/28التمويل واالستثمار. وقامت وثيقة مؤمتر املنظمة 

بشأن التقرير املرحلي عن االستعراض  C 2019/26والوثيقة  ،2030املستدامة/خطة التنمية املستدامة لعام 
الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة 

املنظمة على  إلعداد برامجبتسليط الضوء على هذه األولوية امللحة  1األمم املتحدة وإصالح األمم املتحدة
 املستوى امليداين. 

                                                             
تضطلع  التنفيذية ألغراض التنمية اليت التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة C 2019/26 أنظر الوثيقة   1

 منظومة األمم املتحدة وإصالح األمم املتحدة.هبا 

https://home.fao.org/3/mz045en/,DanaInfo=www.fao.org+mz045en.pdf
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 ر التحليلياالمبادئ التوجيهية لإلط -لثًاثا
تسعى املبادرة إىل استئصال الفقر واجلوع. وينصّب تركيزها على تعزيز اإلنتاجية الزراعية من أجل حتسني التغذية  -9

ريف، واملسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي العاملي بالتماشي مع والية ميثاق املنظمة. ورفع مستويات العيش يف ال
بالعمل مع البلدان ذات األولوية لضمان املسؤولية والقيادة الوطنيتني للمبادرة، مستمدًة الدعم من النوايا ملتزمة  واملنظمة

 احلسنة جلميع أعضاء املنظمة وشركائهم الكثريين يف جمال التنمية. 

 اصافية من أشغاهلال اوإىل زيادة مكاسبه والضعيفةوتسعى املبادرة إىل متكني الشرائح السكانية الريفية الفقرية  -10
بأن النمو املنصف والتحول اهليكلي  واإلقرار 2030 عام املزرعة وخارجها على حد سواء. ويتماشى ذلك مع خطة يف

الناس من الفقر. ولذا، تعمل املنظمة بناء على مبدأ إتاحة التأثري اإلجيايب للمبادرة  إلخراجالشامل مها عامالن أساسيان 
املصلحة، من خالل ممارسات زراعية حمسنة وحتسني وتنويع سالسل القيمة بعد مرحلة  ألكرب عدد ممكن من أصحاب

والرحبية للشركاء املختلفني  املداخيلاإلنتاج اليت تولد فرًصا للعمل ال سيما للنساء وللشباب، وعرب تعزيز النماذج لتحسني 
 الزراعية.  الصناعات الغذائيةيف جمال 

 ي: مببادئ ستة ه اإلطار التحليلي للمبادرة وتنفيذهصياغة تسرتشد عملية و  -11

لتمكني صانعي السياسات  ويوّفرها أدوات حيدد اإلطار -: استهداف الشرائح األشد فقرًا 1املبدأ  (أ)
 معدالت مرتفعة للجوع. من تصميم تدخالت تفيد أفقر الفقراء الذين يعانون أيًضا  من

يعرتف هذا اإلطار  -: التمييز بني املناطق واالسرتاتيجيات بناء على القدرات الزراعية االقتصادية 2املبدأ  (ب)
على املدى  مسارًا للخروج من الفقر واجلوع يف املناطق كافة شكلبأن التحّول الزراعي والريفي قد ال ي

تفتقر إليها. وبالنسبة إىل املناطق ، وهو مييز بني املناطق اليت تتمتع بقدرات زراعية وبني تلك اليت القريب
 يقرتح اإلطار بدائل لالسرتاتيجيات والشركاء. سوف املفتقدة إىل اإلمكانات الزراعية، 

يف املناطق  -الزراعية لفهم التأثري الكامل للتدخالت البديلة  الغذائيةنظم ال : اجلمع بني خمتلف أبعاد3املبدأ  (ج)
ذات اإلمكانات الزراعية الكافية، هذا ممكن بفضل بيانات املنظمة ومعارفها الفنية بشأن التنوع البيولوجي 

 واملياه واألراضي والرتبة واحلراجة واملياه وانبعاثات غازات الدفيئة. 
على وضع  ئهاع شركاستعمل املنظمة م -علومات بشأن التدخالت احلالية للجهات املاحنة امل: مجع 4 املبدأ (د)

 يعززمن شأنه أن ذلك و أنشطة اجلهات املاحنة يف جمال األغذية والزراعة. تضم قاعدة بيانات دون وطنية 
وضع خارطة باألنشطة على املستوى من ، وميّكن ليالتالبيانات والتح بادلت ملكية البلد املعين ويشّجع على

 كثر تكامالً ومشواًل. األمنائية اإلربجمة الاإلقليمي ويعزز 
جمموعة  تتضّمناإلنرتنت  ربسوف تتيح املنظمة لوحًة للتحكم ع -: تطوير منصة أرضية فضائية 5املبدأ  (ه)

تعزيزًا للشفافية  ،البيانات األرضية الفضائية لكي تستخدمها البلدان املضيفة وشركاؤها يف التنمية من
 والتعاون. 

 إن املقياس املقرتح لتدخالت املنظمة وتأثريها هو اجلوع.  -ولويات : تطوير مقياس لتحديد األ6املبدأ   (و)
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 لبلدان المستفيدةامعايير اختيار  -رابًعا
. السريعة التغرّي يف ضوء االحتياجات  منوهاقائمة البلدان ذات األولوية ملبادرة "العمل يًدا بيد" وستواصل  منت -12

توفري هي الكثريين خلف الركب. والنية من املبادرة  تسبب برتكتعاين ظروًفا قد توتسند هذه املبادرة األولوية للبلدان اليت 
أو تلك النامجة عن  ،مستوى خاص من الدعم ملساعدة البلدان يف التغلب على حمدودية قدراهتا أو على األزمات الطبيعية

من أهداف التنمية املستدامة. وقد تتطابق تلك البلدان  2و 1أنشطة اإلنسان، من أجل تسريع التقدم حنو حتقيق اهلدفني 
أو أهنا بعيدة عن حتقيق املقاصد الوطنية اخلاصة باهلدفني  -إىل حد كبري مع تلك اليت جرى تصنيفها على أهنا خارج املسار

 مستوى اجلوع والفقر "خارج املسار" تلك اليت تشهد تزايًدا بال هوادة يفاملوجودة بالبلدان املقصود ، أو كالمها. و 2و 1
غري القادرة على حتقيق مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  البلدان املدقع، فيما تُعترب البلدان "البعيدة عن حتقيق املقاصد"

 .2030حبلول عام 

 يف مخس جمموعات من البلدان ملنحها األولوية يف إطار املبادرة وهي: ومت البحث بدايةً  -13

اليت تتسم بأدىن  2من البلدان النامية 47تضم و ألمم املتحدة تعدها اوهي قائمة  منوًا، األقلّ  جمموعة البلدان (أ)
مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية وفًقا ملعايري ثالثة هي الفقر واملوارد البشرية )اليت تشمل التغذية 

 3والصحة والتعليم( والضعف االقتصادي.
بلًدا نامًيا يفتقر إىل إمكانية النفاذ من أراضيه  32اليت تضم قائمة من الساحلية،  جمموعة البلدان النامية غري  (ب)

 4إىل البحر، وهي حالة تفرض قيوًدا خطرية على تنميتها االقتصادية واالجتماعية. 
بلًدا يواجه، وفًقا خلصائصه اجلغرافية، التحديات  58اليت تضم جمموعة الدول اجلزرية الصغرية النامية،  (ج)

وعالوًة على ذلك، تفاقم هذه التحديات  5قتصادية واالجتماعية ذاهتا اليت تعيق تقدمها يف جمال التنمية اال
 تعرضها لتقّلبات املناخ والظواهر املناخية القصوى.

بلًدا اعُتربت أهنا تعاين حالة قصوى من  25وهي قائمة تضم  جمموعة البلدان اليت تعاين أزمات غذائية، (د)
 6إنسانية طارئة. مساعدةً  فاستوجبت، 2018عام يف اجلوع احلاد 

متوسط  ابلًدا نامًيا يفوق عدد سكاهن 15، وهي قائمة تضم جمموعة البلدان ذات الكثافة السّكانية العالية  (ه)
 .ياعضم شرائح كبرية من الفقراء واجلا تولكنه ،منًوااألقّل  البلدانعدد السكان يف 

 دجمت املنظمة هذه الفئات اخلمس الستحداث فئات جديدة من أجل اختيار البلدان ذات األولوية. وتنبثق وقد -14
 بلًدا عن هذه التشكيلة املنقحة من فئات البلدان.  44نة من اجملموعة األوىل املكوّ 

                                                             
2  retrieval.html-data-category/ldc-country-developed-https://www.un.org/development/desa/dpad/least 
 منًوا. األقلّ  معايري اجمللس االقتصادي واالجتماعي لتحديد البلدان  3
4  countries.aspx-developing-locked-land-of-https://unctad.org/en/pages/aldc/Landlocked Developing Countries/List 
5  https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list  
6  /2019-crisis-food-report-http://www.fsinplatform.org/report/global  

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-data-retrieval.html
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-data-retrieval.html
https://unctad.org/en/pages/aldc/Landlocked%20Developing%20Countries/List-of-land-locked-developing-countries.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list
http://www.fsinplatform.org/report/global-report-food-crisis-2019/
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منًوا والبلدان النامية غري  األقلّ  وهي جمموعة نامجة عن التقاطع بني البلداننمًوا غير الساحلية،  األقل   البلدان -15
 بلًدا:  17وينتج عن ذلك   الساحلية.

 إثيوبيا  1

 أفغانستان  2

 أوغندا 3

 بوتان 4

 بوركينا فاسو 5

 بوروندي 6

 تشاد 7

 الوسطى مجهورية أفريقيا 8

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 9

 جنوب السودان 10

 رواندا 11

 زامبيا 12

 ليسوتو 13

 مايل 14

 مالوي 15

 نيبال 16

 النيجر 17

منًوا والبلدان  األقلّ  وهي جمموعة نامجة عن التقاطع بني قائمة البلدانالبلدان الجزرية الصغيرة األقل نمًوا،  -16
 وينتج عن ذلك تسعة بلدان إضافية:  اجلزرية الصغرية النامية.

  توفالو  18

 ليشيت -تيمور 19

 القمرجزر  20

 جزر سليمان 21

 ساو تومي وبرنسييب 22

 بيساو-غينيا 23

 فانواتو 24

 كرييباس 25

 هاييت 26
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ضمن قائمة البلدان اليت املعين بلد الشرط أالّ يكون  البلدان على حنو تسلسلي أضافت املنظمة جمموعة ثانية من -17
ضمن قائمة البلدان اليت تعاين أزمة غذائية، ومن مث إذا . وقد متت إضافتها يف حال كانت نتجت عن اجلمع بني الفئتني

بلدان ذات  4بلًدا يعاين أزمة غذائية و 14البلدان ذات الكثافة السكانية العالية. وقد أّدى ذلك إىل إضافة  كانت من
 كثافة سكانية عالية على التوايل.

 البلدان اإلضافية املشمولة مبعايري األزمات الغذائية هي: -18

  إسواتيين 27

 باكستان 28

 بنغالديش 29

 اجلمهورية العربية السورية 30

 مجهورية الكونغو الدميقراطية 31

 جيبويت 32

 زمبابوي 33

 السودان 34

 الصومال 35

 العراق 36

 كينيا 37

 مدغشقر 38

 موزامبيق 39

 اليمن 40

 معايري الكثافة السكانية العالية هي:  بناء علىوأخريًا، البلدان املشمولة  -19

 أنغوال 41

 مجهورية تنزانيا املتحدة 42

 ميامنار 43

 نيجرييا 44

معينة بالسعي إىل التماس املساعدة مستعينة بنهج مبادرة "العمل يًدا بيد"، يف الفرتة األخرية، بدأت بلدان و  -20
، 19-والسياسات والشؤون الفنية واالستثمارية تصديًا لتأثريات جائحة كوفيد ليالتأجل توفري الدعم يف التح من

لعرقلة مسار توريد األغذية. عن املساعدة لتحديد نقاط الضعف املمكنة ناهيك عن حلول قابلة للتطبيق منًعا  فبحثت
حتديث القائمة عرب إضافة بلدان جديدة تعاين أزمات غذائية، وهلذا السبب كانت إكوادور من  ذلك، جيري فضاًل عن

 تضاف إىل قائمة البلدان ذات األولوية.  أوىل البلدان اليت
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 اإلطار التحليلي - خامًسا
واسعة من البيانات اليت تقدمها املنظمة والبلدان املشاركة وعدد كبري يستعني اإلطار التحليلي للمبادرة جبملة  -21
الشركاء يف التنمية مبا يشمل املاحنني ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات البحوث وغريها، ألجل استحداث تصنيفات  من

اع املواقع األرضية الفضائية وطنية جديدة تساعد احلكومات  وأصحاب املصلحة الوطنيني والشركاء الدوليني يف حتديد أنو 
شرح  للتدخالت املتصلة بالزراعة واملصايد والغابات اليت لديها أعلى قدرة على خفض الفقر واجلوع بصورة مستدامة. وميكن

 خبمس خطوات:ُُتتصر إجراءات العملية بطريقة بسيطة 

كفاءة تبني  لفيزيائية احليوية لوضع خارطة أوال، يتم دمج جمموعة كبرية ومنوعة من البيانات األرضية الفضائية وا -22
االستخدام الراهن لألراضي الوطنية، وعند املقتضى، للمياه اإلقليمية من أجل االستخدامات الزراعية والراعوية والسمكية 

تلف املناطق خريطة منوذجية إلثيوبيا تظهر درجة كفاءة الوسائل احلالية لالستخدام يف خم 1والزراعية احلرجية. ويبنّي الشكل 
 الصغرى ضمن األراضي الوطنية. 

 قيم الكفاءة للمناطق الوطنية -1الشكل 

 

 املصادر: 
 .2016-2015املسح األسري: املسح االجتماعي االقتصادي إلثيوبيا اجلولة الثالثة 

 اجليولوجي؛ الناسا( للمسح مؤسسة الواليات املتحدة DIVA-GISبيانات نظام املعلومات اجلغرافية: 

 مرتفعة
 

 متدنية 

 القيمة

 الكفاءة
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تقضي اخلطوة الثانية بوضع خارطة بنظم االتصاالت الوطنية وغريها من العوامل اليت تتصل بقابلية تسويق السلع  -23
 املنتجة لألسواق احمللية أو الوطنية أو الدولية.

 الوصول إلى األسواق -2الشكل 

 

 املصادر: 
 مؤسسة الواليات املتحدة للمسح اجليولوجي؛ الناسا  DIVA-GISبيانات نظام املعلومات اجلغرافية: 

  /برنامج املناطق الساحلية واجلزر الصغرية -الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية 
 (بالرادارالبعثة املكوكية لرسم اخلرائط الطوبوغرافية 

 سوقال 

 الوصول إلى األسواق  

 الساعة
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تستعني اخلطوة الثالثة مبجموعة منّوعة من مصادر البيانات مبا فيها املسوح األسرية وبيانات مقياس املعاناة و  -24
 انعدام األمن الغذائي لوضع خارطة بالفقر و/أو اجلوع وسوء التغذية وحتديد الشرائح السكانية املستهدفة. من

 قيمة الفقر -3الشكل 

 

 املصادر: 
 .2016-2015املسح األسري: املسح االجتماعي االقتصادي إلثيوبيا اجلولة الثالثة 

 بيانات الفقر: مبادرة أكسفورد ملكافحة الفقر وتنمية الصحة
 الناسا(اجليولوجي؛  للمسح مؤسسة الواليات املتحدة DIVA-GISبيانات نظام املعلومات اجلغرافية: 

 الفقر

 القيمة

 مرتفعة
 

 متدنية 
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املمارسات والوسائل البديلة،  بواسطةتضع اخلطوة الرابعة خارطة لألراضي الوطنية بناء على قيمتها احملتملة و  -25
 األمناط البديلة اجملدية للحصاد واالستخدام.  أو

 القيمة الممكنة - 4الشكل 

 
وختاًما جيري اجلمع بني البيانات والتحاليل من أجل تقدمي جمموعة من التصنيفات الوطنية لبناء خارطة تبنّي،  -26

من الناس  ةأعداد كبري  إخراجيتمتع التحول الزراعي املوّجه للسوق بالقدرة على ( 1)بدرجات متفاوتة، املناطق حيث: 
واملناطق اليت تتمكن أصالً من حتقيق  (3)، واملناطق حيث ال ميكن معاجلة الفقر هبذه الطريقة (2) ،براثن الفقر واجلوع من

إىل األراضي اليت تتسم بأعلى  5يف الشكل  لداكنإمكاناهتا الزراعية مبستوى عال. وتشري املناطق باللون األخضر ا
ناطق اليت حتتاج إىل صياغة سياسات بديلة من أجل اإلمكانات للتحول الزراعي والريفي، فيما يدل اللون األمحر على امل

إىل املناطق اليت تبلغ حالًيا أقصى مستويات االستغالل الزراعي أو  لفاتحالتصدي للفقر واجلوع. ويشري اللون األخضر ا
 املناطق اليت تستوجب مزيًدا من البحث يف الظروف اليت مّكنت تسريع التعلم واالستثمار. تكاد تبلغه؛ وهي

 املصادر: 
 .2016-2015املسح األسري: املسح االجتماعي االقتصادي إلثيوبيا اجلولة الثالثة 

 اجليولوجي؛ الناسا( للمسح مؤسسة الواليات املتحدة DIVA-GISبيانات نظام املعلومات اجلغرافية: 

 اإلمكانات 
  القيمة

 مرتفعة
 متدنية  



16 PC 128/8 

  4إلى  1 من التصنيفات التي تجمع األشكال - 5شكل ال

 
 المنصة الفنية -سادًسا 

من صحة احليوان وصوالً إىل التجارة واألسواق، عرب إدارة املوارد البشرية بدًءا وحدة فنية،  20اجتمعت أكثر من  -27
مجيع بيانات املنظمة  تبادلالوالية اليت عينها املدير العام واليت تقضي بصياغة قواعد مشرتكة وهندسة عامة تتيح  يف إطار

وإدماجها من خالل منصة مفتوحة قائمة على املعايري. وقد أنيطت املسؤولية العامة هلذا املسعى باملدير العام املساعد 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية/كبري اخلرباء االقتصاديني، بدعم من مكتب املدير العام وشعبة رئيس موظفي املعلوماتية. 

ر املكتبة الغنية للمنظمة اليت تضم جمموعات البيانات خالل العقود األخرية، من خالل العمل املمول وقد جرى تطوي
بواسطة مشاريع بنسبة كبرية؛ وكانت نتيجة ذلك وفرة من املعايري والنظم الفنية األساسية املختلفة، وجمموعة منوعة من 

املرافق احملدودة بات األرضية الفضائية والفيزيائية احليوية واالقتصادية و ا متساويًا بكامل البيانمشروًطا ووعيً  املنصات، ووصوالً 
ديسمرب/كانون األول  مطلع شهرجًدا جلمع البيانات عرب خمتلف النظم واملنصات. واسُتهلت املناقشة بني األقران يف 

ع بيانات املنظمة وجودهتا يتمثل يف وضع معايري وبروتوكوالت مشرتكة، وتقدير أويل لكمية مجي هدف طموح  مع  2019
اهلدف إذ أبلغت شعبة رئيس موظفي  ذلك . وقد حتقق2020، حبلول هناية يناير/كانون الثاين إمكانية احلصول عليهاو 

، إال أن غياب املعايري املوحدة من حيث الكمّية لبيانات املرئيةا كثرية وتضاهياملوثقة كانت   أن البيانات غريباملعلوماتية 
 من أجل فهرسة مجيع البيانات. الةبيانات والوثائق األخرى سيستوجب عملية كثيفة العملواصفات ال

 املصادر: 
 .2016-2015املسح األسري: املسح االجتماعي االقتصادي إلثيوبيا اجلولة الثالثة 

 بيانات الفقر: مبادرة أكسفورد ملكافحة الفقر وتنمية الصحة
 الناسا(اجليولوجي؛  للمسح مؤسسة الواليات املتحدة DIVA-GISبيانات نظام املعلومات اجلغرافية: 

 الفئات
 وضع حرج مع إمكانات زراعية متوسطة

 

 متوسطة األولوية مع إمكانات زراعية متوسطة
 

 متدنية األولوية
 

 عالية األولوية
 

 متدنية األولوية مع إمكانات زراعية مرتفعة
 

 أداء مرتفع

 مع إمكانات زراعية مرتفعة متوسطة األولوية
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شهر أعقاب حتقيق املرحلة األوىل، جرى حتديد جمموعة ثانية من األهداف اليت يتوجب حتقيقها حبلول هناية  ويف -28
مجيع  املعلومات وصيانتها ومحايتها، مبوافقة بادلإرساء مبادئ مشرتكة لت (1)مارس/آذار. وتتمثل تلك األهداف يف ما يلي: 

واعتماد جمموعة مشرتكة من املعايري لواصفات البيانات ومنصة  (2)مالكي البيانات أو املسؤولني عنها داخل املنظمة؛ 
تقاء واالر  (3مع منصات خارجية؛ ) بادهلالبيانات وتعلى ااملفتوح  صولأساسية قابلة للتشغيل املشرتك من أجل تيسري احل

 تبادلوإنشاء وإثبات جدوى منوذج عمل ملنصة  (4)بالعمل لتنفيذ جدول شامل جبميع البيانات املوجودة لدى املنظمة؛ 
البيانات أو يعززها. وقد مت بلوغ املرحلة  لتبادلالبيانات يدعم املبادئ والقواعد واملعايري والربوتوكوالت الفنية املتفق عليها 

ة غري سأبريل/نيسان )اجلل 8البيانات قدمت لألعضاء يف  تبادلريية متسلسلة غري رمسية ملنصة الثانية بواسطة عروض تفس
أبريل/نيسان )اجللسة غري الرمسية مع أعضاء جلنة  20( و19-الرمسية مع أعضاء املنظمة بشأن استجابة املنظمة لكوفيد

 الربنامج لدى املنظمة(.

أن عملية التوثيق الكامل للوائح املنظمة وبروتوكوالهتا ال تزال قيد التنفيذ، ميكن اإلشارة إىل املبادئ  حني ويف -29
 العامة املتفق عليها كما يلي:

املنظمة لالطالع عليها داخلًيا من قبل مجيع الوحدات الفنية للغايات  لدى إتاحة مجيع البيانات املوجودة (أ)
 التحليلية؛  

خارجيني لغايات  أقرانانات املوجودة بتصرف املنظمة لالطالع عليها بشكل مفتوح من قبل وإتاحة مجيع البي (ب)
 البحوث وإنتاج سلع عامة عاملية؛ 

 معلومات من خاللحيثما يتم تلقي بيانات أو استحداثها  (باملبدأ )و  (أ)وتسري استثناءات على املبدأ  (ج)
 طالع املشروط. األعضاء بشكل فائق السرية أو على أساس اال يتبادهلا

ويكون مالكو البيانات لدى املنظمة يف الشعب الفنية مسؤولني عن صيانة جودة جمموعات البيانات املنتجة  (د)
ليها أو استخدام املواد السرية واحرتام املعايري عاملشروط  احلصوللضمان  ،أو اليت يتم صوهنا حتت سلطتهم

 الدولية حلماية اخلصوصية )مثالً يف تناول البيانات الصغرى النامجة عن املسوح األسرية(؛ 
القائم وشعبة رئيس موظفي املعلوماتية للتيسري الضمين، وحيثما أمكن، إنفاذ املبادئ اآلنفة الذكر  (ه)

 النظم. على
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أنواع حمددة  9موضوًعا و 18، جرى تنظيم بيانات املنظمة بناء على 2020واعتبارًا من منتصف مايو/أيار  -30
 (.6جمموعة بيانات )أنظر الشكل  4 000حوايل  يشملاملوارد مبا  من

 بيانات المنظمة موزعة بحسب المواضيع والموارد - 6الشكل 

 
 تصفح بحسب المواضيع  تصفح الموارد

 جمموعات البيانات
 خرائط

 خرائط ساكنة
 خرائط ورسوم بيانية

 فهرس باملالمح اخلاصة
 خدمات 

 جولة للجمع 
 ISO 23950خدمة بوابة 

http://purl.org/dc/dcmitype/Text 

 معلومات جغرافية علمية
 عة زرا

 جمتمع
 اقتصاد
 ارتفاع

 مرافق االتصال
 البيئة

 احلدود 
 خرائط مصورة للغطاء األرضي

 حميطات
 نقل
 بنية

 علم املناخ والطقس واجلو
 كائنات املنطقة

 املياه الداخلية
 صحة

 حتديد مواقع
 دفرت املساحة للتخطيط

المواضيع  حبسب تصفح  
 

 املوارد تصفح

http://purl.org/dc/dcmitype/Text
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 املعلومات، كالتايل: تبادلحددت املنظمة مخسة مستويات من املعلومات لدى تطوير منصة و  -31

هي املنصة التأسيسية اليت تتيح مشاركة مجيع البيانات اليت حبوزة املنظمة أو اليت ميكن للمنظمة  1املستوى  (أ)
بينها. وقد أعيد حتديد أهداف املنصة األرضية الفضائية القائمة وتوسيعها  االطالع عليها، والدمج يف ما

لتكون منصة أساسية تتيح التكامل، وحيثما أمكن عرض مجيع بيانات املنظمة وتلك اليت تعود إىل أطراف 
مجيع البلدان األعضاء يف املنظمة من الوصول  تتمكنثالثة مرتبطة هبا، من منظور أرضي فضائي. وس

 مع البيانات اليت حتتويها املنصة. اخلاصة املنصة ومن القدرة على إدماج بياناهتا إىل
ويضم املستوى الثاين مجيع بيانات املنظمة اليت جرى حتديثها تسهيالً لالطالع عليها واملشاركة يف استخدامها  (ب)

 البيانات.على املنصة. وسيحق جلميع البلدان األعضاء يف املنظمة الوصول إىل هذا املستوى من 
مع بيانات من مصادر  2بيانات املنظمة املرتبطة بنظام املعلومات اجلغرافية من املستوى  3وجيمع املستوى  (ج)

أخرى مبا فيها جمموعات للبيانات تقدمها مؤسسات شريكة، وبيانات غري تقليدية يتم توليدها من خالل 
رمت املنظمة . وحىت تارخيه، أبأخرى مجلة أمور من بني ،تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي

البيانات مع البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية  اتفاقات رمسية لتبادل
والالسلكية، ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل 

مهم لتثبيت صالحية البيانات القطرية احلالية  3اعية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية. واملستوى للتنمية الزر 
اليت قد تكون مشوبة بعدد من النواقص، ومللء ثغرات معروفة هامة يف البيانات. وقد أنشأت املنظمة خمتربًا 

 منل االحتياجات احلرجة للبيانات ضمن شعبة اإلحصاء وبالتعاون مع مكتب كبري االحصائيني لتناو 
 البيانات لدى البلدان املستفيدة ذات األولوية يف إطار املبادرة.

فيقدم دراسات حتليلية قائمة على مناذج معينة من أجل استحداث التصنيفات املوصوفة  4أما املستوى  (د)
يذهب إىل حتليل التفاعالت بني اخليارات البديلة  ت بلأعاله، األمر الذي يتخطى جمرد حتديد الطبقا

للمنتجات واألسواق واملمارسات والتكنولوجيات واملؤسسات. وهذه املعلومات أساسية لتعزيز دعم قرارات 
 مجيع البلدان املشاركة يف املبادرة.

 تسخري ثمارات، بغيةالطبقات األربع السابقة لتحديد الشروط الربناجمية مبا فيها االست 5ويستخدم املستوى  (ه)
ويتخطى هذا املستوى من املعلومات نطاق  القدرات االقتصادية الزراعية اليت جرى حتديدها خالل التحليل.

التحليل البحت للبيانات ليتضمن املعلومات اليت مجعت من مشاورات أصحاب املصلحة اليت عقدت 
واملخاطر الواجب تناوهلا  ،على املستوى امليداينلتحديد العقبات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية 

 عرب الربنامج.
إمنا تتصل مبستوى و  حسبوجتدر املالحظة أن مجيع البيانات املتاحة من خالل املنصة ليست خاصة بالبلد املعني ف -32

الرغم  بدالً من أن يكون وطين النطاق أو إقليمًيا. وعلى حتديًدا أن النهج التشغيلي قائم على املناطقذلك  املناطق الصغرى؛
الصلة  مع تنفيذ حتليل األسواق ذي ،من هذا الرتكيز على النهج املناطقية، ميكن تطبيق هنج املبادرة على املستويات اإلقليمية

 والتمييز بني األراضي على املستوى اإلقليمي وما بني األقاليم.

سات التحليلية القائمة على النماذج ملنصة املنظمة والنهج املناطقي، يف متكني صانعي ويتمثل اهلدف من الدرا -33
تفعيل التآزرات لو  أثر أقوىملمارسة  وحيددوها السياسات وأصحاب املصلحة من أن يدركوا بشكل أفضل جماالت الفرص
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أيًضا أن توّلد سيناريوهات تقّيم التأثريات  نصةاليت ميكنها إحباط التقدم، ومعاجلتها. وبوسع هذه امل املقايضاتتحديد لو 
تقدير أدق للتكاليف والفوائد. وأخريًا، إذ تتطور إجراء بشكل أفضل، مع  عرضهاوت ،النامجة عن إجراءات العمل البديلة

ضل املنصة مع الزمن، سوف متّكن صانعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين من أن حيّللوا ويقّدروا ويعاجلوا بشكل أف
الرؤية الشمولية والعابرة  تنص عليهابني خمتلف إجراءات العمل، فتليب بالتايل حاجة رئيسية مل تتم تلبيتها  املقايضات

 وأهداف التنمية املستدامة. 2030 عام لالختصاصات للروابط القائمة بني إجراءات العمل، واملتأصلة يف خطة

 الحوكمة-سابًعا 
ما سبق ذكره، فإن البلدان هي املسؤولة عن هذه املبادرة وتتوىل قيادهتا؛ وإن هنج املبادرة للعمل امليداين  حبسب -34

مصمم لتعزيز القدرات الوطنية ودعم القرارات وتوفري الشفافية واملساءلة املتبادلة بني مجيع احلكومات املشاركة وشركائها 
منهجيات متماشية مع هذه االلتزامات ومتسقة مع خطة  املنظمة تدعمو التنمية. أما املشاركة يف املبادرة فطوعية؛  يف

 . 2030 عام

وتبقى القرارات الرئيسية، ضمن إطار املبادرة مبا يف ذلك قرار املشاركة، بيد احلكومات الوطنية. وينطلق دعم  -35
يل ممثلي املنظمة املسؤولية األساسية عن تنسيق االتصاالت مع البلدان األعضاء على، مع تو األسفل إىل األاملنظمة من 

ممثل عن مركز مع للمنظمة. وتشكل جهات التنسيق على املستويات الوطنية واإلقليمية/دون اإلقليمية واملقر الرئيسي، 
الفقري لدعم الربنامج على امتداد املنظمة.  اإلقليمي أو العاملي، العموديعمل على املستوى الوطين أو  املنظمة االستثمار يف

كل بلد، مبسؤولية العمل مًعا حلشد اخلربة الفنية ذات ل ابعةجهات التنسيق املنتظمة ضمن فرق مهام افرتاضية ت وتضطلع
األعلى  على اهلياكل املصممة من أساسيالصلة، أينما وجدت ضمن املنظمة. وتتغلب هيكلية الدعم هذه أو تنقلب بشكل 

اليت اتسمت هبا تقليديًا العالقات املتبادلة بني الدعم الفين والسياسايت للمنظمة يف املقر الرئيسي  البنية إىل األسفل أو الثنائية
ويف امليدان. ويف إطار هذه املبادرة، ال تصدر طلبات الدعم من املقر الرئيسي أو من املبادرات اإلقليمية، بل من التحليل 

 ره املنظمة وحوار السياسات الذي تعقده احلكومة املضيفة مع شركائها املتنوعني يف التنمية.املتكامل الذي توف

االقتصاديني عملية اإلشراف العامة ويقود املدير العام املساعد للتنمية االقتصادية واالجتماعية/كبري اخلرباء  -36
عن الشبكة العاملية ملواجهة األزمات الغذائية  األول املسؤولو  ،مدير مركز االستثمار يف املنظمة مبعاونةتنفيذ املبادرة،  على

الرئيسي عن احلوكمة ودعم مبادرة "العمل يًدا بيد" )إدارة الزراعة  ولالطوارئ والقدرة على الصمود( واملسؤول األ )شعبة
ثالث )الفقر( والربنامج ستكمل هذا الفريق األساسي باملدراء السابقني للربنامج االسرتاتيجي الومحاية املستهلك( ويُ 

ونائب رئيس الربنامج االسرتاتيجي األول )اجلوع وسوء التغذية(  ،االسرتاتيجي الرابع )سالسل القيمة الغذائية املستدامة(
ومن قبل جهات تنسيق حمددة يف كل إقليم من األقاليم اخلمسة للمنظمة. وتطلق اجملموعة األساسية املعززة كال من التزامات 

 ة مع ممثليات املنظمة وفريق الدعم القطري، وجتري مراجعات شهرية للتقدم يف تنفيذ كل من التزامات البلدان.املبادر 

وسيتم دعم اإلبالغ عن التزامات املبادرة ورصدها وتقييمها بواسطة لوحات حتكم قطرية ترصد التزامات الشركاء  -37
ف هو متكني الشفافية احملسنة وتنسيق اإلجراءات فضاًل عن معاجلة هم يف إطار املبادرة على املستوى القطري. واهلدءوأدا

اإلجراءات العالجية يف حال تعثر التطبيق. وسيتم تطوير لوحات التحكم بناء  تطبيق أو ،التأخريات يف الوقت املناسب
 على برنامج عمل متفق عليه تضعه احلكومة املضيفة مع شركائها.
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لألثر يتسم باملوضوعية وباستناده إىل األدلة باالستعانة  إجراء حتليلمتّكن املنصة األرضية الفضائية للمنظمة  وسوف -38
لتحديد اخلطوط األساسية للفقر واجلوع، فضاًل عن اإلجراءات األخرى  ،بالبيانات والتحاليل األولية القائمة على املنصة

ة والرحبية واالستدامة البيئية والقدرة على الصمود. وستتم االستعانة بتقييمات املتعددة املتعلقة بالدخل وانعدام املساوا
 .للمتابعة يف السنة الرابعة والسنة الثامنة لإلتيان بتدابري أساسية لتحليل األثر

 نموذج التزام البلدان في إطار المبادرة وخارطة الطريق للتنفيذ -ثامًنا
)أدناه( خارطة طريق بيانية مبّسطة لتنفيذ املبادرة يف كل بلد على حدة. ويف كل بلد، تبدأ  7يعرض الشكل  -39

يف "العمل يًدا بيد" العملية انطالًقا من اتفاق طوعي بني العضو املستفيد واملنظمة للبحث يف إمكانية استهالل عملية 
البلد املضيف موجه إىل املدير العام يعرب البلد فيه  االتفاق عادة على شكل خطاب رد من قبل هذا إطار املبادرة. ويكون

 البحث يف وضع التزام خاص باملبادرة. عن رغبته يف

 خارطة طريق اللتزام بالمبادرة - 7الشكل 

 
تلقي إبداء أويل للرغبة يف العمل، تبدأ املنظمة عملية مشاورة داخلية إلنشاء فريق عمل متعدد املستويات  فور -40

مع ممثلية املنظمة  املنظمةوإطالقه حبسب ما هو موصوف أعاله. ومن مث يعقد الفريق األساسي اجتماًعا على مستوى 
ع املدير العام املساعد للتنمية االقتصادية واالجتماعية/كبري اخلرباء فريق املهام. ويراج سائروجهة التنسيق القطرية املعينة و 

االقتصاديني منوذج االلتزام ويقدم أعضاء فريق املهم، ويعرض جمموعة أساسية من األنشطة املختارة إلطالق التعاون. 
موعات البيانات والتحاليل. الدراسات الراهنة وجم تشاطرالعملية عادة باستعراض االلتزامات احلالية فضاًل عن  وتبدأ
احلالية.  ليالتمجيع أعضاء فريق املهام بإجراء دراسة معمقة للتقارير بشأن املشاريع والربامج والدراسات والتح ويلتزم
ع يف أحيان كثرية إنشاء خمزن بيانات مشرتك وحيّدد برنامج للعمل بصورة مشرتكة بني أعضاء فريق املهام الذي يوسّ  ويتم

ليضم موظفني إضافيني يتمتعون مبعارف تكميلية أو خربات قطرية. ويقوم كذلك أعضاء فريق املهام، حتت قيادة ممثلية 
استعراض الربامج الراهنة ويضعون قائمة بأنشطة املاحنني املتصلة باألغذية والزراعة. باملنظمة وجهات التنسيق القطرية، 

ن مركز االستثمار بالنظر يف الربامج احلالية واملقرتحة ملؤسسات التمويل الدولية. ويتمثل أحد األهداف وباملثل يقوم ممثلون ع
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هذه املرحلة االستهاللية يف تقييم البيانات املتاحة وحتديد سبل ممكنة ملعاجلة الثغرات الرئيسية على مستوى  الرئيسية يف
 .البيانات

لمهمة هبدف إعداد التقييم األويل املذكور لملعلومات وفرزها، جيري التخطيط وبعد فرتة وجيزة نسبًيا من مجع ا -41
كان من املتوقع لتلك املهام أن تكون على األقل مهاًما ميدانية بصورة   19-اجلزء اخلامس أعاله. وقبل تفشي كوفيد يف

تقييمات األولية ومشاورات املتابعة ميكن اليوم أن البات اجلميع يدركون جزئية تقودها املكاتب اإلقليمية واملقر الرئيسي. و 
 أن تنفذ بالوسائط االفرتاضية شريطة العثور على البيانات املناسبة ووصالت الفيديو املوثوق هبا. 

وباملبدأ، حاملا يكتمل التقييم األويل، يتم إطالع احلكومة املضيفة عليه وتبدأ سلسلة من املشاورات الستعراض  -42
ميكن أن يستخدم بطرق  األويلوحي التجارب األولية بأن التحليل واختيار اجملاالت الرئيسية للتدخل. وتالنتائج الرئيسية 

عدة: لتكييف أو مجع أو توسيع الربامج الراهنة؛ واعتماد ممارسات جديدة أو حتديد أسواق مستهدفة جديدة. وحتسني 
املناخ؛ وتعزيز  تغري وجهعلى الصمود يف  قدرةالة البيئية للربامج و ؛ وحتسني االستدامواجلياعالتتبع واملنافع املتوقعة للفقراء 

 وطأة املناخ.من تخفيف الخصائص 

وتأيت املنفعة األكرب للتقييم بفضل املعلومات اإلضافية املقدمة للمساعدة يف حتسني فهم الدعم املطلوب.  -43
املستفيدة، تعقد جولة ثانية من املشاورات مع أصحاب التوّصل إىل اتفاق مع البلد املضيف بشأن األراضي والشعوب  وبعد

 والعقباتاملصلحة على شكل موائد مستديرة للمدراء التنفيذيني من أجل تسليط الضوء على املسائل عند املستوى امليداين 
 اليت قد حتول دون التنفيذ الناجح للربنامج والنتائج املرجوة منه.

املعارف اإلضافية املكتسبة من املوائد املستديرة من قبل مركز االستثمار يف املنظمة، بالتشاور مع  وتستخدم -44
احلكومة املضيفة واخلرباء الفنيني للمنظمة املشاركني يف فريق املهام القطري، وأصحاب املصلحة الرئيسيني لوضع خطة شاملة 

يني القادرين على املساعدة يف تلبية االحتياجات املختلفة لدعم الربامج. للربامج االستثمارية وأيًضا لتحديد الشركاء الرئيس
إىل الفرق القطرية للمنظمة ولألمم املتحدة، ميكن لكل عضو مشارك من أعضاء املنظمة أن يكون له شريك  وباإلضافة

تهم باملوضوع ولقدرهتم نوع واحد على األقل من بني األنواع اخلمسة املختلفة للشركاء الذين جرى اختيارهم لصل من
اص اخلقطاع البحوث و الدولية ومؤسسات التمويل الاحنة ومؤسسات املهات اجلحشد وسائل التنفيذ األساسية، أي:  على

مت اختيار كل منهم لتوفري أشكال حمددة جًدا من الدعم مرتبطة بربنامج املبادرة الذي يصيغه البلد  الذين ديناملتمع اجملو 
 املضيف. 

ملا يتم االتفاق على برنامج ويتم توحيد التزامات الشريك، ستنفذ املنظمة لوحات حتّكم لغايات الرصد من وحا -45
. وسوف تساعد ها وعرضهاليالبيانات املتعلقة بتنفيذ الربامج وحتل جيري تسجيلأجل إتاحة رفع التقارير املتكررة لكي 

أال وهو ضمان التنسيق الكايف بني خمتلف  ،اإلمنائية الواسعة النطاقرفع التحدي األساسي للربجمة  لوحات التحكم يف
التشغيلية الناشئة، وستضمن  العوائقعقد مشاورات استباقية بني الشركاء لتناول  من اإلجراءات واالستثمارات. وستمّكن

 الرقابة احلكومية الفعالة فضالً عن املساءلة املتبادلة بني الشركاء. 

بعد أربع أي ، 2023سوف تطلق املنظمة أول تقييماهتا املرجعية لألثر قبل انعقاد جملس املنظمة يف عام  اًماتوخ -46
سنوات من انطالق املبادرة. وسوف تستخدم املنظمة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة كأدوات أساسية للرصد من أجل 
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، ستقيس التقدم احملرز استناًدا إىل تقييمات خط األساس ًدا بيد""العمل ي تقييم التقدم، وبالنسبة إىل تأثريات برامج مبادرة
 الوكاالت األخرى.  قبلاخلارجية لتقدمها من  ت. وترحّب املنظمة بالتقييما2020املنّفذة يف عام 


