
October 2020 PC 129/3 

 

 www.fao.orgميكن االطالع على الواثئق على الرابط اإللكرتوين:

NE032/A 

 الرب�مج جلنة
 الدورة التاسعة والعشرون بعد املائة

 2020نوفمرب/تشرين الثاين  9-13

 تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضاء التام على اجلوع 
 املرحلة الثانية -)من أهداف التنمية املستدامة 2(اهلدف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Masahiro Igarashi دالسي

 مدير مكتب التقييم

 53903 06570 39+: اتفاهل

 Director@fao.org-OED: الربيد اإللكرتوين
 

http://www.fao.org/
mailto:OED-Director@fao.org


PC 129/3  2 

 

 سلسلة التقييمات املواضيعية
10/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -2تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف هدف التنمية املستدامة 
 "القضاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة"

 
 

 2املرحلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقييم يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةمكتب 
 2020 روما،



3 PC 129/3 

 االقتباس املطلوب: 
"القضاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي  -2ة يف هدف التنمية املستدامة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراع. 2020منظمة األغذية والزراعة. 

 . روما.10/2020سلسلة التقييمات املواضيعية،  . املرحلة الثانية.وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة"
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 شكر وتقدير
ا أبعضاء اجملموعة املرجعية نظمة األغذية والزراعة أن يشكر مجيع الذين شاركوا يف هذا التقييم، بدءً يود مكتب التقييم يف م

اليت مت إنشاؤها لتوجيه هذا التقييم واليت تتـألف مـن اإلدارة العليـا يف املقـر الرئيسـي يف رومـا (مكتـب املـدير العـام، ومكاتـب 
والســـــيدة  Laurent Thomas، والســـــيد  na SemedoMaria Heleر العـــــام التـــــالني: الســـــيدة ينـــــواب املـــــد
Bechdol Beth ( وممثلــني مــن مكتــب االســرتاتيجية والتخطــيط وإدارة املــوارد واملكاتــب اإلقليميــة اخلمســة. فقــد ســاعدت
تقريـــر بشـــكل اليف تعزيـــز التقيـــيم يف رســـم مالمـــح التقيـــيم وســـامهت تعليقاهتـــا علـــى مســـودة تقريـــر  هـــذه اجملموعـــة توجيهـــات

 .ملحوظ

، وابملســاعدة الكبــرية الــيت قــّدمها املــدراء، Anna Rappazzoويــود مكتــب التقيــيم التنويــه ابملســاعدة املقدمــة مــن الســّيدة 
يف خمتلـــف الُشـــعب، والوحـــدات الفنيـــة واملكاتـــب القطريـــة املعنيـــة  35منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة وجهـــات االتصـــال الــــ ووممثلـــ

ا قّيمـة يف خمتلـف مراحـل التقيـيم، يف ظـّل الصـعوابت القصـوى الـيت تطرحهـا جائحـة  أفكـارً قد وّفروا دعًما و فابملرحلة الثانية. 
 .19-كوفيد

مجيــع املــوظّفني يف منظمــة األغذيــة والزراعــة والشــركاء مــن خارجهــا الــذين إىل أيًضــا  يتوجــه ابلشــكرويــود مكتــب التقيــيم أن 
وتوصــياهتم  2جملــاالت املتعّلقــة هبــدف التنميــة املســتدامة تكّرمــوا بتقــدمي مالحظــاهتم علــى خمتلــف جوانــب عمــل املنظمــة يف ا

 .للموظفني بشأن آفاق املستقبل ابلنسبة إىل املنظمة من خالل املقابالت واإلجاابت على الدراسة االستقصائية

(املســاواة بــني اجلنســني واإلنصــاف)،  Adeline Sibandaوأتلــف فريــق التقيــيم مــن ســتة خــرباء خــارجيني هــم: الســّيدة 
(األمــــن الغــــذائي  Margarita Lovon(املــــوارد الطبيعيــــة وتغــــري املنــــاخ)، والســــّيدة  Carsten Schwensenالســــّيد و 

(البحـــوث، واإلرشـــاد والتنـــوع  Alvaro Paz(املوقـــع االســـرتاتيجي)، والســـّيد  Randall Purcellوالتغـــذوي)، والســـّيد 
اخلاص). كذلك، وّفر مركز التنمية والبيئة يف جامعة برن  (سالسل القيمة والقطاع Vernon Barrettالبيولوجي)، والسّيد 

دور منظمة األغذيـة والزراعـة  Elham Seyedsayamdostالدعم الفين يف املرحلة األوىل من التقييم. واستعرضت السّيدة 
هجًيــا ا مناستعراًضــ Annabelle Waruhiu. وأجــرت الســيدة 2يف صــياغة أهــداف التنميــة املســتدامة، وال ســيما اهلــدف 

 لعمليات التقييم القطرية وتقييم املشاريع اليت سبق أن أجراها مكتب التقييم. 

 Joãoا دراسات احلالة القطرية املستخدمة يف هـذا التقريـر، علـى النحـو التـايل: أنغـوال: السـيد وأجرى مخسة عشر مستشارً 

Pinto ــــنغالديش: الســــيد ــــا فاســــو: الســــيد Muhammad Nazrul Islam؛ ب ؛  Adama Belemvire؛ بوركين
 ؛ كوســـــــــتا ريكـــــــــا: Patricia Biermayr؛ كولومبيـــــــــا: الســـــــــيدة Camillo Risoli: الســـــــــيد فـــــــــريدي كـــــــــابو
 ؛ جورجيـــا: Claire Thoms؛ فيجـــي: الســـيدة Santiago Salvador؛ إكـــوادور: الســـيد Julio Guzmánالســـيد 
؛ الفلبــني: Ram Chandra Khanal؛ نيبــال: الســيد حممــد ابجــدي؛ املغــرب: الســيد Lasha Khonelidzeالســيد 

 ؛ وتركيـــــــا: حمـــــــي الـــــــدين طـــــــه؛ الســـــــودان: الســـــــيد Herman Musahara؛ روانـــــــدا: الســـــــيد Luz Aniالســـــــيدة 
 .Yusuf Yukselالسيد 
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 (مســـــــؤول تقيـــــــيم أّول يف مكتـــــــب التقيـــــــيم) بتوجيـــــــه التقيـــــــيم الـــــــذي تولّـــــــت إدارتـــــــه  Olivier Cosséeوقـــــــام الســـــــيد 
 Olive Zgambo(موظفـــة مســـؤولة عـــن التقيـــيم)، بـــدعم مـــن الســـيدة   Veridiana Mansour-Mendesالســـيدة 

(أخصــائية تقيــيم).  Sara Holst(موظــف مســؤول عــن التقيــيم)، والســيدة  Swizen Rubbaniتقيــيم)، والســيد  (حمّللــة
  (مساعدة مكتب) الدعم اإلداري خالل التقييم. Borka Karbicا، وفّرت السيدة ا وليس آخرً أخريً 
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 موجز

 ةاملقدم
 2هـــدف التنميـــة املســـتدامة مســـامهة منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم املتحـــدة (املنظمـــة) يف حتقيـــق مت تصـــميم تقيـــيم  -1

بــر�مج عمــل مــا زال يف طــور التبلــور.  تقيــيمليكــون تقييًمــا "بنيــوً�" يســعى إىل ) 2(تقيــيم هــدف التنميــة املســتدامة 
 .19-يدوكانت عملية معقدة أتثرت إىل حّد كبري جبائحة كوف

ويتنــاول التقريــر احلــايل املرحلــة الثانيــة واألخــرية مــن التقيــيم، الــيت ُأجريــت بصــورة رئيســية مــن خــالل دراســات حالــة  -2
جــرى . و 2ملنتجــات وخــدمات رئيســية توفرهــا املنظمــة يف إطــار هــدف التنميــة املســتدامة  عمليــات اســتعراضقطريــة و 
 2020عشـــرين بعـــد املائـــة للجنـــة الـــرب�مج املنعقـــدة يف مـــايو/أ�ر لـــى الـــدورة الثامنـــة والعتقريـــر املرحلـــة األوىل  عـــرض

 ).http://www.fao.org/3/nc852ar/nc852ar.pdf نظرا(

 قائمة االستنتاجات

 الثانية استعراض نتائج املرحلة

ـــة مـــن  91يعـــاجل مـــا يقـــّدر بنســـبة  -3 ـــة املســـتدامة  حافظـــةيف املائ ـــرتبو ســـيما ال ، 2مشـــاريع املنظمـــة هـــدف التنمي ـــه ي ط أن
 2علــى اجلــزء املتعلــق إبنتــاج األغذيــة يف هــدف التنميــة املســتدامة تقريبًــا هــا اأبهــداف أخــرى للتنميــة املســتدامة، يرّكــز ثلث

 ).2-2و 1-2) فيما يرّكز الثلث األخري على استهالك األغذية (املقصدان 5-2و 4-2، و3-2(املقاصد 

لبيولــوجي �درة، إمنــا يــتم تنــاول املوضــوع (مــن بــني حــول التنــوع ا 5-2املشــاريع املخصصــة بصــورة حمــددة للمقصــد  -4
 .البلدانمواضيع أخرى) يف ربع املمارسات اليت مت استعراضها يف 

ز علــى  -5 ــا مــا ترّكــ والعديــد مــن املشــاريع صــغرية احلجــم، ومل تنضــج بعــد لتتحــّول إىل ممارســات جيــدة ظــاهرة، وغالًب
 .إنتاج األغذية

لمـزارعني، وصـناديق القـدرة التجاريـة ل عمالاأل املبادرات املشتقة منها (مدارسوحيتل �ج مدارس املزارعني احلقلية و  -6
) مكانــًة ابرزة بــني املمارســات اجليــدة للمنظمــة، واعتمــدهتا جهــات فاعلــة إمنائيــة أخــرى علــى وغريهــا علــى الصــمود،

 نطاق واسع، مبا يف ذلك خدمات اإلرشاد الرمسية.

انــت املنظمــة تــوّفر الــدعم طيلــة عقــدين مــن الــزمن. فالتنميــة تســتغرق يف بعــض التــدخالت الــيت جــرى استعراضــها، ك -7
 بعض الوقت.

 وقد انتشرت االبتكارات يف املنظمة بوترية بطيئة من إقليم إىل آخر. -8

 يظهر اجتاه ملحوظ العتماد ُ�ُج أكثر مشولية، وتوسيع النطاق وتنويع منتجات املنظمة. -9
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  2030ة خلطة عام لتقدم احملرز يف معاجلة املبادئ الرئيسيا

 أوجه الرتابط، والتآزر والتبادل واالستدامة
، املرتسـخ يف �ـج الـنظم الغذائيـة، وبصـورة عامـة 2سامهت املنظمة بشكل كبـري يف تصـميم هـدف التنميـة املسـتدامة  -10

 الشاملة واملرتابطة. 2030يف خطة عام 

إىل تقّبل قدر كبـري  أن هناك ميًال خاصة و ع، سيكون من الصعب تطبيق هذه اخلطة الغنية واملعقدة على أرض الواق -11
 من التعقيد.

وقـــد أدجمـــت بعـــض جمـــاالت العمـــل الـــيت ّمت استعراضـــها ضـــرورة "تلخـــيص" األفكـــار املعقـــدة لتصـــبح رســـائل بســـيطة  -12
 وقابلة للتطبيق، مثل الزراعة اإليكولوجية وعناصرها العشرة.

 قتصر يف الوقت احلاضر على عدد صغري من البلدان.والتقدم احملرز يف االنتقال إىل زراعة أكثر استدامة ي -13

 ميكن أن تساعد النُـُهج اإلقليمية اليت تركز على إقليم حمّدد يف احلّد من التعقيد. -14

وتتمثـــل طريقـــة جيـــدة ملعاجلـــة الـــروابط واملقايضـــات مـــع تـــاليف يف الوقـــت ذاتـــه "الشـــلل التحليلـــي" يف حتديـــد نقـــاط  -15
ليـة ومسـاعدة أصـحاب املصـلحة يف استكشـاف خمتلـف التشـّعبات النامجـة عـن الدخول اليت تعاجل االحتياجـات احمل

 ذلك ضمن السياق احمللي.

 ترك أحد خلف الركبعدم 

" داخــل املنظمــة. وتكــاد تبقــى املبــادرات اجلــديرة ابلــذكر خلــف الركــب أحــد تــركمل يــتم حتديــد أو نشــر مبــدأ "عــدم  -16
 د منفصلون.جلهة االندماج االجتماعي "جزر جناح" يعّززها أفرا

، العمـل القـانوين والربملـاين يف جمـال األمـن الغـذائي (مـثًال  2-2و 1-2كما أن عمل املنظمة ابجتـاه حتقيـق املقصـدين  -17
 3-2أكثر مشولية من الناحية االجتماعية مـن عملهـا ابجتـاه حتقيـق املقصـدين  2والتغذوي) هلدف التنمية املستدامة 

 بشأن إنتاج األغذية. 4-2و

، مـن خلف الركـب" اأحدً  ترتك"أال ها ا عامة (مثًال، إدارة اآلفات العابرة للحدود) ميكنمج اليت توّفر سلعً وحىت الربا -18
خــالل حتســني اإلنصــاف والتضــامن بــني األمــم الفقــرية والغنيــة عــرب منتــد�ت عادلــة، وتعاونيــة وخمتصــة فنًيــا للتبــادل 

 والتنسيق.

امية، والبلدان األقل منًوا، والبلدان الناميـة غـري السـاحلية يعـّزز التـزام كما أن إنشاء مكتب الدول اجلزرية الصغرية الن -19
 .ترك أحد خلف الركباملنظمة مبكافحة مواطن عدم املساواة بني البلدان، هبدف عدم 
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 التحرك على نطاق واسع

لــربامج يف العديــد مــن مشــاريع املنظمــة علــى املســتوى القطــري هــي مشــاريع صــغرية احلجــم، بفعــل غيــاب �ــٍج إزاء ا -20
املنظمة، فضًال عن امليل إىل متويل مشاريع جتريبية صـغرية ومؤقتـة. إمنـا يلقـي التقريـر الضـوء علـى عـدٍد مـن املبـادرات 

 اليت ُتطبق أصًال على نطاق واسع.

دعــم املبــادرات الوطنيــة ســبيًال أفضــل مــن املشــاريع التجريبيــة للتحــرك علــى نطــاق واســع. وأّمــا أمنــاط التــدخل  عــدوي -21
خــرى الــيت ميكنهــا التحــرك علــى نطــاق واســع، فتتمثــل يف الــدعم القــانوين والسياســايت، والــربامج اإلقليميــة، ودعــم األ

 االستثمار، ومتويل املناخ، والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي والتعليم. 

مسـتدامة. وهـذا ميثـل نقطـة دخــول يـة غذائاملنتجـني، والتجـار واملسـتهلكني حمـوري لالنتقـال إىل نظـم  تعلـيمكمـا أن  -22
 .هاوتعزيز  نظم التعليم الوطنيةاالستفادة من ابجتاه 

 ويتسع عمق الشراكات القطرية ونطاقها يف بعض البلدان، وهي غالًبا ما تكون البلدان اليت توجد فيها أفضل الربامج. -23

 على النظم الغذائية.املنشود يق األثر وما عدا بعض املبادرات، تبقى الشراكات مع القطاع اخلاص غري كافية لتحق -24

 من أجل التنمية االبتكاراتتسخري 

تتمثل اجملاالت األكثر تقدًما من حيث االبتكار والتكنولوجيـات الرقميـة يف النظـام العـاملي لإلعـالم واإلنـذار املبكـر  -25
 ودائرة معلومات اجلراد الصحراوي فضًال عن صور األقمار االصطناعية.

 لبيا�ت اإلمنائية الغنية يف الوصول املفتوح وتطوير تطبيقات اهلاتف.اعملية توفري  وحتّسن املنظمة -26

وقــد بــدأت املنظمــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي للوصــول إىل مجهــور واســع ودعــم حتــول الزراعــة علــى  -27
 نطاق واسع.

 جوانب القوة النسبية لدى املنظمة

 البىن واملنتجات

 التقسيم. ، إضافة إىل تعزيزلعمل بشكل وثيق مع األعضاءابيف املنظمة تسمح هلا إن بنية احلوكمة املعقدة  -28

 يف وضع غري مؤاٍت إلجياد موقع مؤسسايت مستقر يف البنية القطاعية للمنظمة.هي واملنتجات التكاملية القائمة  -29

أن التبـادالت بـني  مـعكامليـة، كما أن املكاتب والربامج اإلقليمية تضطلع بدوٍر هام يف الرتويج للحلـول والـنُـُهج الت -30
 األقاليم تبدو حمدودًة.
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 القدرات

يكمن صلب قوة املنظمة يف قـدرهتا الفنيـة يف جمموعـة واسـعة مـن املواضـيع ذات الصـلة. وقـد تضـاءلت هـذه القـدرة  -31
 .2عديدة ضمن هدف التنمية املستدامة  جماالتالفنية بفعل التخفيضات يف امليزانية يف 

ات أقّل يف اجملاالت غري الفنية، مثل اجملاالت القانونية، والسياسية، واالقتصـادية واالجتماعيـة، قدر وجود عن  أُفيدو  -32
 ويف جمال إدارة املعرفة.

الطلــب علــى الــدعم الفــين للمنظمــة،  إىل تقلــيصالقــدرات التشــغيلية غــري الكافيــة علــى املســتوى القطــري  أّدتكمــا  -33
 ة.وأمهية املنظمة بنظر األعضاء واجلهات املاحن

جمـزّأة مـع تكـاليف عاليـة للعمليـات، وإشـراف  فظـةاحاحلالية والضـوابط عليهـا إىل وجـود  اريعوتؤدي إدارة دورة املش -34
 اسرتاتيجي غري كاٍف وبروز ضعيف للنتائج احملققة.

مـع وزارات والتعاون  التواصلالزراعة. وقد أُفيد عن قدٍر أقل من  اتويُنظر عامًة إىل املنظمة على أ�ا قريبة من وزار  -35
 احمللية وجهات غري حكومية. اتأخرى واحلكوم

 املعرفة

ا حمــل نشــر املعلومــات مــن األعلــى إىل األســفل مــن تقاســم املعلومــات األفقــي والتوليــد املشــرتك للمعرفــة تــدرجييً حيــّل  -36
 جانب هيئة مركزية للمعرفة.

" من خالل شبكات الزمالء والشـركاء الـيت ويف غياب أدوات رمسية إلدارة املعرفة، يتم تقاسم املعرفة "بصورة عضوية -37
 منعزلة. تقوقعاتميكن أن تشكل بسهولة 

واجتهـت املنظمــة إىل تـوفري املســاعدة الفنيـة مــن األعلـى إىل األســفل، مبـا ال يســّهل النقـل األفقــي للمعرفـة ويعجــز يف  -38
 أغلب األحيان عن بناء خربة ميدانية.

خـــر، األمـــر الـــذي قـــد يُعـــزى إىل اآلإىل واحـــد عرفـــة مـــن "جمـــال ثقـــايف" صـــعوبة يف ترمجـــة املإىل وجـــود التقيـــيم  شـــريوي -39
 لغوية واختالفات ثقافية أخرى. اختالفات

 واملوارد األخرى املاليةاملوارد 

لقــــد ازدادت املســـــامهات الطوعيـــــة والتعـــــاون يف مــــا بـــــني بلـــــدان اجلنـــــوب والتعــــاون الثالثـــــي يف الســـــنوات األخـــــرية،  -40
 غرية من الشركاء يف املوارد.بقيت تعتمد على قاعدة ص إمنا

 يشــهد منــًوا، مــثًال مــن خـــالل مرفــق البيئــة العامليــة والعديــد مـــن وتشــكل القــدرة علــى الصــمود يف وجــه املنـــاخ جمــاًال  -41
االقرتاحات الكبرية للصندوق األخضر للمناخ املوقعة خالل السنوات القليلة األخرية. وتتمتع املنظمـة مبكانـة فريـدة 

 بيقات هلذه الصناديق.ختّوهلا تصميم التط
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 إصالح األمم املتحدة وتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

ا فرصـًة لتعزيـز مكانـة املنظمـة يُنظر إىل إصالح األمم املتحدة وتعاون الوكـاالت الـيت توجـد مقارهـا يف رومـا ابعتبارمهـ -42
 وتوسيع نطاق ُ�ج املنظمة على املستوى القطري.

 املتحدة قوة أكرب لصنع القرارات واستقاللية مالية ملمثليات املنظمة يف البلدان.ويتطّلب إصالح األمم  -43

  .أّمــــا تعــــاون الوكــــاالت الــــيت توجــــد مقارهــــا يف رومــــا فهــــو يضــــيع اآلن أمــــام املنافســــة وارتفــــاع تكــــاليف املعــــامالت -44
ناولـه انطالقًـا مـن وال�ت وفيما تتشارك الوكاالت الثالثة اليت توجد مقارها يف روما جـدول أعمـال مشـرتك، فهـي تت

 خمتلفة جوهرً�.

 االستنتاجات والتوصيات

مت إحـراز تتمتع املنظمة مبوقٍع جيد على املسـتوى العـاملي وتلتـزم دعـم حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة. وقـد  -1االستنتاج 
والزراعــة يف اإلصــالح احلــايل  تقــدم ملحــوظ يف جمــال اإلبــالغ داخلًيــا وخارجًيــا عــن دور املنظمــة. وشــاركت منظمــة األغذيــة
 لألمم املتحدة الذي يرتبط ارتباطًا وثيًقا أبهداف التنمية املستدامة، واختذت موقًفا تعاونًيا فيه.

 الضـعيفةموقع املنظمة أضعف على املستوى الوطين، بفعل البصمة احملـدودة لرباجمهـا، والثقافـة التشـغيلية إّن  -2االستنتاج 
اإلداريــة قــد أســاءت إىل مسعــة املنظمــة، وقّلصــت  حــاالت التــأخريمشــاريع جتريبيــة صــغرية. كمــا أن  واالعتمــاد املفــرط علــى

 للتمثيل على املستوى القطري.  امللموسةالطلب على دعمها الفين واألمهية 

  تــب القطــري للمنظمــةايف ســياق أهــداف التنميــة املســتدامة، متثــل القــدرات التشــغيلية الضــعيفة يف املك -1التوصــية 
 مسؤولية اسرتاتيجية حتتاج إىل اهتمام منهجي وإىل تعزيز يف األجل الطويل.

كــان العديــد مــن املشــاريع الوطنيــة الــيت ّمت استعراضــها صــغري احلجــم، إمنــا تتحــرك املنظمــة علــى نطــاق واســع   -3االســتنتاج 
مج اإلقليميـة، واالسـتثمار يف الـنظم الغذائيـة، حني تدعم املبادرات والربامج الوطنية، واملبـادرات القانونيـة والسياسـاتية، والـربا

ومتويـل املنـاخ، وتعـاون األمـم املتحـدة، والتعـاون يف مـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي والتعلـيم. غـري أن الشـراكات مـع 
 القطاع اخلاص وحشد املوارد احمللية يبقى غري كاٍف للتأثري على النظم الغذائية.

  مهاراهتــا العمليــة وأدواهتــا الرباجميــة وطــرق التنفيــذ، مبــا  تعــززمنظمــة األغذيــة والزراعــة أن يتعــني علــى  -2التوصــية
 .احملققةمزيد من املسامهات الطوعية وإنفاقها بشكل جّيد إلبراز النتائج  �ٍج للربامج، حلشد اعتماديف ذلك 

  هلكني، واملؤسســــات التعليميــــة ســــيلزم توثيــــق الــــروابط ابلقطــــاع اخلــــاص، ومنظمــــات املنتجــــني واملســــت -3التوصــــية
اخلرييــة للتحــّرك علــى نطــاق واســع. وميكــن تكييــف عمليــة العنايــة الواجبــة مــع مســتوى اخلطــر،  واملنظمــاتوالبحثيــة، 

 وابلتايل مع حجم الكيان اخلاص املعين. 

  ي حتسـني البيئـات إضافًة إىل الدعوة إىل ختصيص أكرب للموارد يف النظم الزراعية والغذائية، من الضرور  -4التوصية
لالســــتثمارات اخلاصــــة، ولتعزيــــز القــــدرات  الءمــــةا وم، والقانونيــــة والتعليميــــة حبيــــث تصــــبح أكثــــر اتســــاقً السياســــاتية

 املؤسسية وكفاءة املوارد يف الوزارات املختصة ذات الصلة على حنو منهجي.
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اسي ابلنسبة إىل القيمة املضافة للمنظمة. ا وهو أسا عامليً " تطبيقً خلف الركب أحد تركُيطبق مبدأ "عدم  :4االستنتاج 
يف بــرامج املنظمــة ومنتجاهتــا املعرفيــة. وقــد ُســّجل بعــض التقــدم يف جمــال املســاواة بــني  بشــكل منهجــيإمنــا ينبغــي تعميمــه 

تســـاهم كـــي ا تـــوّفر نقطـــة دخـــول اســـرتاتيجية لاجلنســـني، إمنـــا لـــيس يف جمموعـــات أخـــرى. فالعمليـــات الشـــاملة اجتماعيــًـ 
 يف االستثمارات العادلة واملستدامة.املنظمة 

  يف الـربامج، ومنتجـات االتصـال واملعرفـة، خلـف الركـب أحـد تـركتكثيف اجلهـود لتعمـيم مبـدأ "عـدم  -5التوصية "
ميكــن حتقيقــه، ونقــاط الــدخول الواجـــب اســتخدامها ابلنســبة إىل كــل جمموعــة ضــعيفة. ومــن اهلـــام أن  ولتحديــد مــا

 .بقيمته األعضاء إبالغدأ، وأن تؤدي إىل دجمه املنهجي و تدعم قيادة املنظمة هذا املب

  يتعــــّني علــــى املنظمــــة بلــــورة اســــرتاتيجيات متنّوعــــة للمســــاعدة يف تــــوفري فــــرص عمــــل للشــــباب يف الــــنظم  -6التوصــــية
تغيــري ، والتحــديث والالغذائيــة، ابلبنــاء علــى رغبــة الشــباب يف حتقيــق االســتدامة البيئيــة إلقامــة أســواق وجتــارة أكثــر عــدًال 

 اجلذري.

  ــــز امل -7التوصــــية ــــني النمــــو االقتصــــادي واإلنصــــاف مــــن الضــــروري تعزي شــــاركة يف السياســــات ملعاجلــــة املقايضــــات ب
واالســـتدامة البيئيـــة. وجيـــب أن حتـــاول املنظمـــة بصـــورة خاصـــة توســـيع نطـــاق اســـتخدام جمموعـــة مـــن اخلطـــوط التوجيهيـــة 

ا ال يتجــزأ مــن القيمــة املضــافة هلــا علــى املســتوى القطــري ابعتبارهــا جــزءً الطوعيــة املنبثقــة عــن أجهزهتــا الرائســية، والــرتويج 
 للمنظمة.

، ال سـيما على أرض الواقـع مارسةاملإىل  2من الصعب ترمجه جدول األعمال الغين هلدف التنمية املستدامة  :5االستنتاج 
طاقـات واملـوارد. فـالنُـُهج الـيت تسـتخدم يف ظل وجود ميٍل إىل تقّبل قدر كبري من التعقيد الذي ينطوي على خطر تشتت ال

نقطة دخول واضحة ومرّكزة (مثل اإلقليم يف حـال الـنُـُهج اإلقليميـة، أو قـانون حمـدد أو جمموعـة اجتماعيـة حمـددة) ميكـن أن 
تســـاعد أصـــحاب املصـــلحة يف معاجلـــة التشـــّعبات املعقـــدة لنقطـــة الـــدخول الوحيـــدة هـــذه يف عـــدٍد مـــن األبعـــاد االجتماعيـــة 

 تصادية والبيئية من دون الوقوع يف "الشلل التحليلي".واالق

  جهــا العامليــة مــع الســياقات احملليــة علــى حنــٍو أفضــل، وأن حتــّدد نقــاط يتعــّني علــى املنظمــة أن تكيّــف �ُ  -8التوصــية
 الدخول املرّكزة، وال سيما من خالل أولو�ت وسياسات وبرامج وطنية وحملية قائمة.

  اليت قد  العوامل املمرضةا للوقاية من انتشار ا رئيسيً لتنوع البيولوجي واحملافظة عليه عنصرً تشكل محاية ا -9التوصية
 تؤثر على األمن الغذائي والتغذوي. ومن شأن املنظمة أن توّسع عملها يف هذا اجملال.

  ثمــــني ا علــــى تســــريع وتــــرية االنتقــــال إىل نظــــم غذائيــــة مســــتدامة، جيــــب اســــتخدام األســــواق لتحرًصــــ -10التوصــــية
 .، وما إىل ذلكاملمارسات واملنتجات الزراعية املستدامة، من خالل خطط إصدار الشهادات البيولوجية

إن إدارة املعرفة يف املنظمة ال تدعم التعليم التشـاركي والشـامل. فاالنتقـال إىل التنميـة املسـتدامة يّتسـم بكثافـة  :6االستنتاج 
ة وتبادهلــا، قــادرة علـى تثمــني معرفــة اجلهــات الفاعلـة احملليــة، مبــا يف ذلــك معرفــة املعـارف ويســتدعي وضــع أمنــاط لتوليـد املعرفــ

لمــزارعني احلقليــة لدارس املــأصــحاب احليــازات الصــغرية حبــّد ذاهتــم. وقــد قــادت املنظمــة عمليــة االنتقــال هــذه، مــن خــالل 
يـة، يـتم تقاسـم املعرفـة مـن خـالل شـبكات ميكـن مثًال، إمنا تبقى ممارساهتا يف جمال إدارة املعرفة جمزّأة. ويف غيـاب أدوات رمس
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بعض الصعوبة يف التعّلم من األخطاء، وترمجة املعرفة من "جمال ثقـايف"  يفّسرمنعزلة. وهذا قد  قوقعاتتأن تشكل بسهولة 
 املبادرات الناجحة وذات الصلة بشكل واسع.تكرار واحد إىل آخر، ول

  ح إلدارة املعارف للمساعدة على سد الفجوات بني الُشعب، �ج متكامل وواض من الضروري توفري -11التوصية
اإلقليميــة والقطريــة، وتيســري الــتعّلم. ويتمثــل عنصــر  شــبهالتفــاعالت بــني املقــر الرئيســي واملكاتــب اإلقليميــة و  وتعزيــز

 أساسي يف الرتابط بني البلدان واألقاليم، وبناء املعرفة بشأن ما حيصل أصًال يف امليدان.

  اخلدمات املؤسسية تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي، واالبتكارات الرقمية ونظم  تدعمجيب أن  -12التوصية
 أكثر حنو اخلدمات.  موّجهةاملعلومات بصورة 

  دعـــم القاعـــدة التحليليـــة للمنظمـــة وشـــركائها علـــى حنـــو ملنظمـــة دى اينبغـــي توجيـــه نظـــم املعلومـــات لـــ -13التوصـــية
 املعلومات وحتليلها يف املقر الرئيسي. مجيعري تركيز ا عن أن جياملستوى القطري، عوضً 

ر اإلطــار االســرتاتيجي اجلديــد للمنظمــة فرصــًة لتعزيــز دور املنظمــة واإلبــالغ عنــه بطريقــة مشــرتكة وأكثــر يــوف: 7االســتنتاج 
ا  وتشـاركً مًال . وقـد شـّجع اإلطـار االسـرتاتيجي احلـايل علـى اتبـاع طريقـة عمـل أكثـر تكـا2030ا، تتفـق مـع خطـة عـام اتساقً 

، من أجل تبادل 2030بني االختصاصات. لكن ما زال من الضروري توفري تكامل أكرب للمبادئ األساسية يف خطة عام 
 املعلومات والتعاون بني القطاعات واألقاليم، وإلجياد سبل تنفيذ أكثر صرامًة وعملية.

  طـــرق بشـــكل مباشـــر أكثـــر ألهـــداف التنميـــة ينبغـــي مراجعـــة اإلطـــار االســـرتاتيجي للمنظمـــة حبيـــث يت -14التوصـــية
، فضـــًال عـــن دور املنظمـــة يف تنفيـــذها. كمـــا أنـــه يـــوّفر فرصـــًة 2030املســـتدامة، وحيـــّدد املبـــادئ الرئيســـية خلطـــة عـــام 

لتحديد آلية للمساءلة الشاملة لتنفيذ التغيري املتـوّخى، ووضـع نظـام رصـد منّسـق يشـمل املسـامهات الطوعيـة واملقـررة 
 على السواء.

  تـوفري قـدرات خلف الركب أحد  تركيتطلب التحرك على نطاق واسع، وتعزيز النُـُهج الشاملة وعدم  -15التوصية
أن هــذه القــدرات غــري كافيــة يف الوقــت احلاضــر يف املنظمــة، مثــل احملــامني، وحمّللــي ، خاصــة و فنيــة ووظيفيــة إضــافية

 .وافيةخربات ميدانية السياسات، وعلماء االجتماع، ومدراء العمليات واخلرباء ذوي 
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 املقدمة -1

 الغرض من التقييم ونطاقه وأهدافه 1-1

إجـــراء تقيـــيم ملســـامهات املنظمـــة يف حتقيـــق هـــدف طلبـــت جلنـــة الـــرب�مج يف دورهتـــا اخلامســـة والعشـــرين بعـــد املائـــة  -1
 بشـــــأن "القضـــــاء علـــــى اجلـــــوع، وحتقيـــــق األمـــــن الغـــــذائي وحتســـــني التغذيـــــة، وتعزيـــــز الزراعـــــة 2التنميـــــة املســـــتدامة 

 1.)2018(منظمة األغذية والزراعة،  2التقييم اخلاص هبدف التنمية املستدامة  -املستدامة"

قــد ُصــّمم كتقيــيم "بنيــوي" حيــث أنــه يســعى إىل تقــدير بــر�مج  2هبــدف التنميــة املســتدامة وكــان التقيــيم اخلــاص  -2
 عمل ما زال قيد التبلور. وجرى حتديد األهداف التالية:

مـــن أجـــل حتديـــد  2علـــى اجملـــاالت املتصـــلة هبـــدف التنميـــة املســـتدامة  احلاضـــراملاضـــي و تقيـــيم عمـــل املنظمـــة يف  •
 املمارسات اجليدة اليت ينبغي توسيع نطاقها، وجماالت التحسني، والفجوات احملتملة اليت جيب سّدها؛

، 2ة فهـــم وضـــع املنظمـــة ونقـــاط القـــوة والضـــعف النســـبية الـــيت متلكهـــا يف مـــا يتعّلـــق هبـــدف التنميـــة املســـتدام •
 والفرص املتاحة لتعزيز حتقيق هذا اهلدف؛

استكشاف أفضل اخليارات للمضي قدًما يف تعزيز �ج املنظمة وشراكاهتا وبراجمها الداعمة هلـدف التنميـة  •
 ؛2املستدامة 

 .2وتشكيل خط أساس للتقييمات املستقبلية للدعم الذي تقدمه املنظمة لتحقيق هدف التنمية املستدامة  •

مـن  - )1يتم تفصيل كـل منهـا بشـكل أكـرب يف االختصاصـات (امللحـق  - ثالثة أسئلة تقييم شاملةوقد انبثقت  -3
املشاركة املكثفة مع إدارة املنظمة وموظفيها، ومع بعض أصحاب املصلحة اخلارجيني مثل إدارة الصـندوق الـدويل 

 للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي، على النحو التايل: 

الصــلة للبلــدان يف حتقيــق مقاصــدها املتصــلة هبـــدف  يوضــع املنظمــة موقعهــا لتقــدمي الـــدعم ذهــل مت -ألف
 ؟2التنمية املستدامة 

إىل أّي مدى حتّول املنظمـة آليـات وبـرامج التنفيـذ اخلاصـة هبـا (أو جيـب أن حتّوهلـا) لتقـدمي دعـم أفضـل  -ابء
 ؟2للبلدان يف حتقيق املقاصد املتصلة هبدف التنمية املستدامة 

كيــف تتعــاون املنظمــة مــع أطــراف أخــرى لــدعم البلــدان يف حتقيــق مقاصــدها املتصــلة هبــدف التنميــة  -جيم
 ؟2املستدامة 

، مــع الرتكيــز بقــدر أكــرب 2019إىل ديســمرب/كانون األول  2012ويغطــي التقيــيم الفــرتة املمتــدة مــن يونيــو/حزيران  -4
قّدم مكتب التقييم للمنظمة يحّيز التنفيذ. و  3020وصاعًدا عندما دخلت خطة عام  2016على الفرتة من عام 

) يف الـدورة الثامنـة والعشـرين بعـد املائـة؛ 1: (2ا من جزئني عن هذا التقيـيم اخلـاص هبـدف التنميـة املسـتدامة تقريرً 
 علــى اهلياكـــل املؤسســية ملنظمـــةمــن التقيـــيم املرحلـــة األوىل  ترّكــز  2.) ويف الــدورة التاســعة والعشـــرين بعــد املائـــة2(

                                                            
علـى أ�ـا دعـم تقدمـه  2أهداف التنمية املستدامة تقودهـا البلـدان وتعـود ملكيتهـا هلـا، ينبغـي فهـم مسـامهات املنظمـة يف هـدف التنميـة املسـتدامة  نظرًا إىل أن 1

 2تناد إىل واليــة املنظمــة، ميكــن أن ينطبــق مــا تفعلــه املنظمــة لــدعم هــدف التنميــة املســتدامة املنظمــة لألعضــاء يف حتديــد مقاصــد هــذا اهلــدف وحتقيقهــا. وابالســ
 ).2) ونظرية التغيري املفّصلة (امللحق 1على أهداف أخرى للتنمية املستدامة. وملزيد من املعلومات، يرجى االّطالع على اختصاصات التقييم (امللحق 

 ).2019ا السابعة والعشرين بعد املائة (منظمة األغذية والزراعة، كما أقرّته جلنة الرب�مج يف دورهت  2
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. 2030األغذيــة والزراعــة وبراجمهــا وآليــات التنفيــذ اخلاصــة هبــا، أي علــى بعــض العناصــر التحوليــة مــن خطــة عــام 
ــــدة علــــى املســــتويني اإلقليمــــي والقطــــري الــــيت ميكنهــــا أن تكــــون مهمــــة  وحبــــث اجلــــزء الثــــاين عــــن املمارســــات اجلّي

 .2030اصر التعاونية من خطة عام الستكشاف وتوسيع نطاق اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف معاجلة العن

التقريــر االســتنتاجات يســتمد و  .2020ويغطــي هــذا التقريــر املرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم الــيت بــدأت يف مــارس/آذار  -5
 العامة والتوصيات املنبثقة من مرحليت التقييم.

 وأهداف املرحلة الثانية نطاق 1-2

جات املنبثقـــة عـــن املرحلـــة األوىل يف مـــا يتعلـــق ابلنتـــائج ) اختبـــار وحتـــديث االســـتنتا1هـــدفت املرحلـــة الثانيـــة إىل ( -6
) وإلقاء الضـوء 3) إضفاء تفصيل أفضل على استنتاجات التقييم، (2احملققة على املستويني اإلقليمي والقطري، (

على املمارسات اجليـدة الـيت ميكـن تعزيزهـا والـدروس الـيت ميكـن اسـتنباطها لتقـوم املنظمـة إبعـادة تصـميم أو إعـادة 
 .2أتطري عملها لدعم األعضاء يف تسريع وترية التقدم ابجتاه حتقيق هدف التنمية املستدامة 

ويتـــــــــــداخل عــــــــــــدٌد مـــــــــــن عمليــــــــــــات التقيـــــــــــيم اجلاريــــــــــــة للمنظمـــــــــــة مــــــــــــع النطـــــــــــاق الواســــــــــــع للتقيـــــــــــيم اخلــــــــــــاص  -7
 13 ملسـتدامة، وبصورة ملحوظة عمليات التقييم اجلارية واملقبلة اخلاصة هبدف التنميـة ا2 املستدامة التنمية هبدف

بشــــأن النــــوع  5بشــــأن امليــــاه، وهــــدف التنميــــة املســــتدامة  6بشــــأن العمــــل املنــــاخي، وهــــدف التنميــــة املســــتدامة 
مــن  مــثًال ذلــك بعــني االعتبــار،  2. وأخــذ نطــاق التقيــيم اخلــاص هبــدف التنميــة املســتدامة وغــري ذلــكاالجتمــاعي، 

 . نطاقهخ من خالل استبعاد إىل حّد كبري عمل املنظمة على تغري املنا 

 املنهجية 1-3

ســــــاهم أكثــــــر مــــــن ألــــــف شــــــخص يف هــــــذا التقيــــــيم. وأجــــــرى األعضــــــاء يف فريــــــق التقيــــــيم مقــــــابالت شخصــــــية  -8
 علــى املســح ا يف املنظمــة واستشــار�ً موظًفــ 542). إضــافًة إىل ذلــك، أجــاب 2ق لحــنظــر املاشــخص ( 800 مــع

 ).3 لحقاملانظر وثيقة ( 945نحو ر بوأّما عدد الواثئق اليت ّمت استعراضها فقد ُقدّ  3اخلاص ابلتقييم.

دراســـة حالـــة قطريـــة ُأخـــذت كعّينـــات  15) 1( واســـتخدم التقيـــيم أداتـــني أساســـيتني الستكشـــاف نطاقـــه الواســـع: -9
ا "استعراًضـ 14و) 2( )؛1، هبدف استكشاف املمارسات اجليدة الـيت تسـتحق التطـوير (اجلـدول 1خالل املرحلة 

 ).2وإمكانية تطويرها (اجلدول  2تها يف هدف التنمية املستدامة للمنتجات املميزة" لتقييم كيفية مسامه
 القطرية احلالة دراسات :1 اجلدول

 بنغالديش، وفيجي، ونيبال والفلبني آسيا واحمليط اهلادئ
 جورجيا وتركيا أورواب وآسيا الوسطى

 كولومبيا، وكوستاريكا وإكوادور أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 املغرب والسودان ومشال أفريقيا ىندالشرق األ

 أنغوال، وبوركينا فاسو، وكابو فريدي ورواندا أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 

                                                            
 من احملتمل أن توجد ازدواجية بني اجمليبني على املسح واألشخاص الذين ُأجريت مقابالت معهم. 3
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 املميزة املنتجات :2 اجلدول
 العمل القانوين والربملاين على األمن الغذائي والتغذوي 1
 التثقيف التغذوي  2
 دعم تطوير سلسلة القيمة 3
  للموارد الطبيعية من خالل اخلطوط التوجيهية الطوعية دعم احليازة اآلمنة 4
 مدارس املزارعني احلقلية ومشتقاهتا 5
 برة للحدودامكافحة األمراض واآلفات الع 6
 الزراعة اإليكولوجية 7
 محاية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واحلصول على حصة عادلة منها 8
 والتعاون الثالثي التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب 9
 دعم االستثمار الزراعي 10
  دعم أسواق السلع األساسية العادلة واملستنرية والتجارة الدولية يف الزراعة 11
 متكني املرأة الريفية 12
 خطة العمل لألغذية يف املناطق احلضرية 13
 تعزيز تربية األحياء املائية والنمو األزرق 14

ة مناخًيا يف األساس "منتًجا مميزًا" إمنـا ابت يتحـول إىل موضـوع مركـزي يف تقيـيم مسـامهات واعُتربت الزراعة الذكي -10
، الذي سوف يُقـّدم إىل جلنـة الـرب�مج يف دورهتـا الثالثـني بعـد املائـة. وهلـذا 13املنظمة يف هدف التنمية املستدامة 

 .2السبب، مل يتم استعراضها يف التقييم اخلاص هبدف التنمية املستدامة 

ابالســـتناد إىل مســـامهاهتا  1وأخـــذ فريـــق التقيـــيم عّينـــة مـــن البلـــدان واملنتجـــات املميـــزة لغـــرض حمـــّدد خـــالل املرحلـــة  -11
. ويف كل بلد، ُأخذت عّينة أخـرى 2الفعلية واحملتملة يف تسريع وترية التقدم ابجتاه حتقيق هدف التنمية املستدامة 

القطرية وجرى حتليلهـا بعمـق. وكـذلك، متّـت املطابقـة بـني هـذه  من اثنتني أو ثالث "ممارسات جيدة" من الربامج
 4املمارسات و"املنتجات املميزة".

وقد نبع الرتكيز على املمارسات اجليدة من اهلدف البنيوي للتقييم؛ أي املمارسات املوّجهة إىل التعّلم مقابل تلـك  -12
د لالرتقــاء بــدعم املنظمــة لألعضــاء ضــمن نطــاق املوّجهــة إىل املســاءلة. إمنــا ُأجــري تقيــيم مفصــل للتحــد�ت والقيــو 

دراســـات احلالـــة هـــذه، فضـــًال عـــن تقيـــيم لشـــراكات املنظمـــة ومـــواطن قوهتـــا النســـبية يف مـــا يتعلـــق هبـــدف التنميـــة 
. وُأجريت دراسات احلالة من الفئتني ابلتعاون الوثيق مع الفرق الفنية واملكاتب القطرية ذات الصـلة. 2املستدامة 

التقـــارير الـــيت تتضـــمن نتـــائج، واســـتنتاجات وتوصـــيات حمـــّددة عـــن كـــل دراســـة حالـــة، وضـــّمت وُوضـــعت أيًضـــا 
 استنتاجاٍت وتوصيات خاصة هبا تُرفع إىل الوحدات واملكاتب ذات الصلة.

ــــا  -13 وتعــــّرف املنظمــــة "املمارســــة اجليــــدة" أب�ــــا جتربــــة �جحــــة جــــرى اختبارهــــا ونســــخها يف ســــياقات خمتلفــــة. وغالًب
ة مــرورًا عــرب مراحــل، وتصــبح األكثــر جناًحــا مــن بينهــا ذات طــابع مؤسســايت يف أغلــب األحيــان تتطــور املمارســ مــا

 2). وقــد اســتخدم التقيــيم اخلــاص هبــدف التنميــة املســتدامة 1فتتخــذ شــكل قواعــد، وسياســات ومعــايري (الشــكل 

                                                            
) واملــذكرة املفاهيميــة 8قطريــة (امللحــق ملزيــد مــن املعلومــات عــن املنهجيــة املســتخدمة، يُرجــى العــودة إىل املــذكرة املفاهيميــة بشــأن ســري دراســات احلالــة ال 4

 ).9بشأن استعراضات املنتجات املميزة (امللحق 
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ياسـة/القاعدة"، ّمت النظـر مصطلح "املمارسة اجليدة" ابملعىن الواسع؛ لذا، وإضافًة إىل "أفضـل املمارسـات"، و"الس
أيًضــا يف املمارســات "االبتكاريـــة" و"الواعــدة" الــيت تنطـــوي علــى إمكانيـــة تعزيــز التغيــريات التحّوليـــة دعًمــا هلـــدف 

 .2التنمية املستدامة 

 النضوج) (درجة املمارسة يف املتتالية املراحل :1 الشكل

 tool/en-practice-tools/good-development/resources/practical-http://www.fao.org/capacity املصدر:

؛ أي التحــرك علــى نطــاق 2030أجــرى التقيــيم تقــديرًا للممارســات اجليــدة مقارنــًة ابملبــادئ الرئيســية يف خطــة عــام  -14
". وتوخًيـــا عـــدم تـــرك أحـــد خلـــف الركـــبابط والـــنُـُهج الشـــاملة، واالنـــدماج االجتمـــاعي واالقتصـــادي "لواســـع، الـــرت 

نظـــام درجـــات مـــع مـــؤهالت واضـــحة لتقلـــيص الطـــابع الـــذايت يف عمليـــة اختيـــار املمارســـات وحتليلهـــا، ّمت وضـــع 
 ).3لتصنيف درجة نضوجها وامتثاهلا للمبادئ (امللحق 

) وألصـحاب 2) لتطورهـا التـارخيي داخـل املنظمـة؛ (1يـدة تضـّمن أيًضـا حتلـيًال (كما أن اسـتعراض املمارسـات اجل -15
) وقــدراهتا يف معاجلــة 4) والعوامــل الــيت تســاهم يف جنــاح و/أو إعاقــة التقــدم؛ (3املصــلحة املشــاركني يف تنفيــذها؛ (

 هلا. ) امليزات النسبية اليت تتمتع هبا املنظمة للرتويج5األزمات، والصدمات والضغوطات؛ و(

وتضـــّمنت دراســـات احلالـــة القطريـــة أيًضـــا أســـئلة عـــن مـــواطن القـــوة والضـــعف النســـبية الـــيت تتمتـــع هبـــا املنظمـــة يف  -16
، والشــراكات ذات الصــلة (مبــا يف ذلــك يف ســياق إصــالح األمــم املتحــدة)، 2يتعلــق هبــدف التنميــة املســتدامة  مــا

. وقد تضّمنت أيًضا سـؤاًال 2 هدف التنمية املستدامة والتغيريات والفرص اإلمجالية لالرتقاء مبسامهات املنظمة يف
 على عمل املنظمة يف البلد املعين. 19-حمدًدا عن تداعيات جائحة كوفيد

)؛ 5ق لحــ) اســتعراض الواثئــق املكثــف واملــنظم (امل1واســتند هــذان النوعــان مــن دراســات احلالــة علــى الطــرق التاليــة: ( -17
ئيســيني علــى املســتوى العــاملي، واإلقليمــي والقطــري، داخــل املنظمــة وخارجهــا ) ومقــابالت معّمقــة مــع املبّلغــني الر 2(

). واســـتفادت بعـــض دراســـات احلالـــة القطريـــة أيًضـــا مـــن دراســـات استقصـــائية إلكرتونيـــة مـــع أصـــحاب 2ق لحـــ(امل
 5مصلحة وطنيني.

يــاز احملتمــل النــاجم عــن وكطريقــة الختبــار النتــائج يف جمموعــة أوســع مــن الــربامج القطريــة، إمنــا أيًضــا لتجــاوز االحن -18
تقييًمــــا أجراهــــا مكتــــب التقيــــيم بــــني  58اختيــــار "املمارســــات اجليــــدة"، أجــــرى فريــــق التقيــــيم استعراًضــــا منتظًمــــا لـــــ

 ). 8(امللحق  2020ويوليو/متوز  2014يناير/كانون الثاين 

                                                            
ة املســتدامة جــرى النظــر أيًضــا يف البيــا�ت الــيت ّمت مجعهــا خــالل املرحلــة األوىل. يُرجــى العــودة إىل الدراســة عــن دور املنظمــة يف تصــميم أهــداف التنميــ 5

 ).7(امللحق  حلافظةا) وحتليل 6ية للموظفني (امللحق )، ونتائج الدراسة االستقصائ5(امللحق 

 املمارسة الفضلى
 املعىن الضيق

املمارسة 
 الواعدة

السياسة، 
 القاعدة

االبتكار، 
 اخلربة

 األدّلة املوضوعية الدنيا خمتلفة إثباهتا يف سياقات إثباهتا يف سياق حمدد
 إضفاء الطابع املؤسسايت عليها احالنج على

http://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/good-practice-tool/en
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سات احلالة القطرية اخلمـس وسوف تُعرض التقارير املقّدمة لتوثيق استعراضات املنتجات املميزة األربعة عشر ودرا -19
 عشرة كمالحق بتقرير التقييم.

 ترتيبات اإلدارة وفريق التقييم 1-4

قام مكتب التقييم بتوجيه التقيـيم. وشـاركت يف املرحلـة الثانيـة جمموعـة خمتلطـة مـن مخسـة مستشـارين دوليـني ذوي  -20
جــراء دراســات احلالــة القطريــة، مقّيًمــا مت اســتخدامهم إل 17خــربة رفيعــة املســتوى يف جمــاالت ذات صــلة ابلتقيــيم و

 .19-مع مراعاة جائحة كوفيد

اإلدارة العليـــا يف املقـــر وأُنشـــئت جمموعـــة مرجعيـــة للمنظمـــة مـــن أجـــل توجيـــه التقيـــيم. وأتلفـــت هـــذه اجملموعـــة مـــن  -21
، Maria Helena Semedoر العـام التـالني: السـيدة يالرئيسي يف روما (مكتب املدير العام، ومكاتب نواب املد

وممثلـــني مــن مكتـــب االســرتاتيجية والتخطـــيط وإدارة  ،Bechdol Beth والســيدة Laurent Thomas يدوالســ
 ).املوارد واملكاتب اإلقليمية اخلمسة

واعتمـد التقيــيم �ًجـا تشــاركًيا. ابلفعـل، شــاركت الُشـعب، والوحــدات الفنيـة واملكاتــب القطريـة املتصــلة ابملنتجــات  -22
 القطرية يف إجرائه من خالل جهات االتصال اليت عّينها املدراء وممثلو املنظمة. املميزة املختارة ودراسات احلالة

 ودقيال 1-5

إضـــافًة إىل التحـــد�ت الـــيت يطرحهـــا النطـــاق الواســـع هلـــذا التقيـــيم، والـــيت متـــت اإلشـــارة إليهـــا يف تقريـــر التقيـــيم األول،  -23
. ويف األسـاس،  19-ىل حـّد كبـري جبائحـة كوفيـدإ 2أتثرت املرحلة الثانية من التقيـيم اخلـاص هبـدف التنميـة املسـتدامة 

، مبــا يف 2020�ر أكــان مــن املقــرر أن جيــري فريــق التقيــيم األساســي دراســات احلالــة القطريــة بــني مــارس/آذار ومــايو/
ذلك القيام بز�رات قصرية للمكاتب اإلقليمية، وأن جيري دراسة املنتجـات املميـزة بـني يونيـو/حزيران وأغسـطس/آب 

ا متـّـت مراجعــة هــذه اخلطــة للتصــدي للتحــد�ت الــيت تطرحهــا الطــوارئ العامليــة، مــن دون أن تتعــّرض إىل . إمنــ2020
 يف العامل.يف املائة ممّا تفعله املنظمة  90اخلطر نتائج التقييم الذي يغطي ما يُقّدر بنسبة 

والعمـل. وجـرت العمليتـان وتطّلب إجراء هذا التقييم املعقد أصًال يف ظل هكذا ظروف سـلبية الكثـري مـن الوقـت  -24
 ابلتوازي مع بعضهما.

ووضع فريق مكتب التقييم نظاًما صارًما إلدارة الفريق الكبري املشتت يف كافة أحناء العامل، ولتـوفري ضـمان اجلـودة:  -25
 إذ ُعقدت اجتماعات مع املستشارين بشكل منتظم. ورغم ذلك، تعّذر التصدي للتحد�ت التالية:

 تظمالتأخري املن -أ

ورين ابالجتماعات خالل املهلـة الزمنيـة املقرتحـة، وابلتـايل مل يكونـوا متـوفرين املبّلغون الرئيسيون مغمكان  )1(
للتحدث إىل فريق التقييم. وعليه، توجب على التقييم اعتماد حـّد زمـين مـرن، األمـر الـذي أّخـر االنتهـاء 

 6من دراسات احلالة.

                                                            
 . للمبادئ التوجيهية األخالقية جملموعة التقييم التابعة لألمم املتحدةامتثاًال  6
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ــــا  13 ويف إطــــار حتليــــل تقريــــر التقيــــيم النهــــائي، اســــُتخدم )2( مســــوداتن لتقــــارير دراســــات احلالــــة تقريــــرًا �ائًي
ومل يـــتم إجنـــاز أي مـــن املنتجـــات املميّـــزة ابلكامـــل ضـــمن املهلـــة الزمنيـــة، ولـــذا اســـُتخدمت فقـــط  القطريـــة.

النتائج الـيت أمكـن املصـادقة عليهـا حسـب األصـول. غـري أن هـذا التـأخري نـتج أيًضـا عـن عمليـة تشـاركية 
 بشكل واسع.

 لبيا�ت، واتساقها وتوفرهاجودة ا -ابء

رغم وجود بنية لضمان جودة لبيا�ت اليت يتّم مجعها، مل يكـن مـن املمكـن ضـمان االتسـاق الكامـل بـني  )1(
 تقريرًا وضعها أشخاص خمتلفون. 29

ولسوء احلظ، مل تتّم استشارة مـوظفي املنظمـة املوجـودين يف املكاتـب اإلقليميـة واإلقليميـة الفرعيـة بطريقـة  )2(
مــــا كــــان مقــــررًا يف األســــاس؛ أي مــــن خــــالل إجــــراء مقــــابالت حمــــددة خــــالل ز�رة للمكاتــــب منّظمــــة ك

خــالل  هتماإلقليميــة. إمنــا ُأخــذت وجهــات نظــرهم بعــني االعتبــار يف هــذا التقريــر، ســيما أنــه متـّـت استشــار 
 املرحلة األوىل.

 إعادة ترتيب أولو�ت املوارد -ج

ومة األمم املتحدة بشأن دعم هـدف التنميـة املسـتدامة مل يكن من املمكن إجراء البحث على نطاق منظ )1(
الذي اقُرتح يف االختصاصات. وإضافًة إىل التأخري يف عملية املفاوضات، تعـّني علـى بعـض الوكـاالت  2

ختصيص املوارد املالية والبشرية اليت ّمت التعهد هبا هلذا النشـاط ألنشـطة أخـرى متصـلة مبرحلـة النهـوض مـا 
 .19-بعد جائحة كوفيد
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 نظرة عامة على نتائج املرحلة الثانية -2

 املنتجات املميزة 2-1

وقــد ُوجــدت . انتشــرت االبتكــارات يف املنظمــة بــبطء شــديد مــن مناطقهــا األصــلية إىل منــاطق أخــرى :1النتيجة 
 .أمثلة عديدة على استخدام مناطق خمتلفة ُ�ًجا خمتلفة اختالفًا ملحوظًا

األحـدث إىل ُ�ـج أكثـر مشوليـة وحنـو توسـيع " املنتجـات"األقـدم و" نتجـاتامل"يف ملمـوس هناك اجتـاه  :2النتيجة 
نطاق املنتجات وتنويعهـا، مـا يـدل علـى أن التفكـري احلـايل بشـأن أهـداف التنميـة املسـتدامة الـذي يشـدد علـى أمهيـة 

من احلاالت، ومتيـل  االستدامة واإلدماج االجتماعي والرتابط جتري ترمجته إىل أفعال، لكن هذا التطور بطيء يف كثري
 .العادات القدمية إىل االستمرار حىت يف ظل سرد�ت جديدة

 
الستكشاف تنفيـذ بـرامج املنظمـة، أجـرى التقيـيم سلسـلة مـن دراسـات احلـاالت ملنهجيـات وُ�ـج وآليـات وخـدمات  -26

وقـد ُأخـذت قصـًدا "). يـزةاملنتجـات املم(" 2املنظمة اليت ميكن أن تُعجِّل التقّدم حنو حتقيق هـدف التنميـة املسـتدامة 
عيّنــات مـــن هـــذه املنتجـــات واخلـــدمات علـــى أســـاس اســتعراٍض لعمـــل املنظمـــة املعيـــاري وحافظـــة مشـــاريعها يف إطـــار 

واســـتعرض فريـــق التقيـــيم األساســـي، مبســـاعدة قّيمـــة مـــن . أجـــري خـــالل املرحلـــة األوىل ،2هـــدف التنميـــة املســـتدامة 
وستُنشــر تقــارير كــٍل مــن . نظــرة عامــة علــى النتــائج 2ويعــرض املرفــق ". ميــزةاملنتجــات امل"الُشــعب واإلدارات املعنيــة، 

 .استعراضات املنتجات املميزة على موقع مكتب التقييم على شبكة اإلنرتنت كملحق هبذا التقرير

. رّكــزت التقييمــات علــى كيفيــة تطــور املنتجــات واخلــدمات املختــارة مــع مــرور الوقــت وتوّســعها مــن قــارة إىل أخــرى -27
ُوجــدت أمثلــة عديــدة علــى اســتخدام منــاطق خمتلفــة ُ�ًجــا خمتلفــة اختالًفــا ملحوظًــا، حــىت يف حالــة مــا يبــدو  وقــد

خــــارج أفريقيــــا الناطقــــة " دمييــــرتا"منهجيــــة مثــــل منهجيــــة  إال ابلكــــادمل ُجتــــَرب  فمــــثًال،. اجلــــرادعامليًــــا كمكافحــــة 
شــــتقاهتا، الــــيت رمبــــا تكــــون منتجــــات املنظمــــة ابلفرنســــية، بــــل إن منهجيــــة كمنهجيــــة مــــدارس املــــزارعني احلقليــــة وم

 .األكثر استخداًما، مل ُتستخدم يف الغالب إال يف أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ" املميزة"

من حيث التطور اجلوهري مع مرور الوقت، هناك يف إطـار عمـل املنظمـة احلـايل اجتـاه واضـح إىل اتبـاع ُ�ـج أكثـر  -28
اإليكولوجيــة، واخلطــوط الزراعـة ا، مــن مثــل واملنتجـات األحــدث نسـبيً . نويعهــاســيع نطـاق املنتجــات وتمشوليـة، وتو 

التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك والغــاابت يف ســياق األمــن الغــذائي 
نميــة املســتدامة التمكــني االقتصــادي للمــرأة الريفيــة، تعكــس بطبيعتهــا التفكــري احلــايل بشــأن أهــداف الت، و الــوطين

يف جمـاالت العمـل  أيًضـالكـن التطـور ملمـوس . الذي يشـّدد علـى أمهيـة االسـتدامة واإلدمـاج االجتمـاعي والـرتابط
تطــورت املنظمــة مــن مشــاريع زراعيــة صــغرية يف املــدن واملنــاطق " تــوفري الغــذاء للمــدن"، يف أجنــدة مــثًال ف. األقــدم

وليــة تقــوم علــى نظــم األغذيــة والــروابط بــني املــدن واألر�ف واحلوكمــة احمليطــة ابملــدن يف املاضــي إىل ُ�ــج أكثــر مش
كـــذلك تغـــّري تركيـــز التثقيـــف التغـــذوي مـــن جمـــرد نقـــل املعلومـــات إىل متكـــني املســـتهلكني كعناصـــر .  املناطقيـــة/احمللية

ر العمل يف جمال وعلى حنٍو شبيه، تطو  ).بعد جيًدارغم أن النهج اجلديد مل يدمج (فاعلة يف تغيري بيئتهم الغذائية 
السلع األساسية من دعم احتياطيات األغذية يف ستينات وسبعينات القـرن املاضـي إىل التجـارة العادلـة وسالسـل 

النباتيـة العـابرة واآلفـات ويف جمـال إدارة األمـراض . القيمة ودور منظمـات املنتجـني والقطـاع اخلـاص، ومـا إىل ذلـك
، لكنها وّسعت نطاق )اجلراد الصحراوي(على نوع واحد  جًداكيز ضيق للحدود، كان لدى املنظمة يف البداية تر 
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يف الوقـت نفسـه الـذي  7ا أكـرب مـن األنـواع الـيت تسـاعد هـي يف رصـدها ومكافحتهـا،ليشـمل عـددً  تـدرجيًياالرتكيز 
 فـرق اجلـودة(طورت فيه أدوات لرصد أثـر مبيـدات اآلفـات علـى احليـوا�ت غـري املسـتهدفة وعلـى صـحة املـوظفني 

 ). ومحاية البيئة وسالمة العالجات

هــذا التطــور بطــيء يف كثــري مــن احلــاالت، وتنحــو العــادات القدميــة إىل االســتمرار حــىت يف ظــل أمســاء ومنهجيــات  -29
وقــد أظهــر اســتعراض مــدارس املــزارعني احلقليــة أن العديــد منهــا ال يــزال يتبــع النمــوذج القــدمي الــذي يقــوم . جديــدة

 .اسي اثبت من قرية إىل أخرى، بدًال من االستناد إىل جتريب وتعّلم تشاركي حقيقينيعلى جمرد استرياد منهج در 
 

 دراسات حالة قطرية 2-2

يف املائـــة مـــن حافظـــة  91مكانـــة ابرزة يف بـــرامج املنظمـــة، إذ يُقـــدَّر أن  2حيتـــّل هـــدف التنميـــة املســـتدامة  :3النتيجة 
ويركـز حنـو ثلثـي حافظـة . وغريه من أهداف التنمية املستدامة والروابط بني هذا اهلدف 2مشاريع املنظمة يتناول اهلدف 

املتعلـق بـز�دة دخـل أصـحاب احليـازات  3-2املقاصـد (املتعلـق إبنتـاج األغذيـة  2املشاريع على ذلك اجلزء من اهلـدف 
ــة والزراعــة 5-2املتعلــق ابلزراعــة املســتدامة، و 4-2الصــغرية، و ا يهــدف حنــو ، بينمــ)املتعلــق ابلتنــوع البيولــوجي لألغذي

 ). املتعلق ابلتغذية 2-2املتعلق ابجلوع و 1-2املقصدان (الثلث إىل التأثري مباشرة على استهالك األغذية 

املتعلـــق ابلتنـــوع البيولـــوجي لألغذيـــة والزراعـــة �درة  5-2رغـــم أن املشـــاريع املكّرســـة خصيًصـــا للمقصـــد  :4النتيجة 
 . البلدان مشل مكوً� صغريًا يتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةجًدا، إال أن ربع املمارسات اليت استعرضت يف 

الكثري من املشـاريع صـغري احلجـم ومل ينضـج بعـد ليصـبح ممارسـات جيـدة مرئيـة تكررهـا جهـات فاعلـة  :5النتيجة 
 .اويف أحيان كثرية، يرتكز عملها على اإلنتاج وال جيتاز بوابة املزرعة بعيدً . أخرى ويف مناطق أخرى

وكثـريًا مـا تبـدو هـذه املـدارس . �ج مدارس املزارعني احلقلية واسـع االنتشـار يف بـرامج املنظمـة الوطنيـة :6النتيجة 
ابرزًة ) مبــا يف ذلــك مــدارس نشــاط أعمــال املــزارعني وصــناديق تعزيــز القــدرة علــى الصــمود، ومــا إىل ذلــك(ومشــتقاهتا 

امليدان، وقد اعتمدهتا على نطاق واسع جهـات فاعلـة إمنائيـة أخـرى،  ضمن املمارسات اجليدة اليت تتبعها املنظمة يف
 . مبا يف ذلك خدمات اإلرشاد الرمسية

يف بعض التـدخالت الـيت استعرضـت، قـّدمت املنظمـة الـدعم وال تـزال تقدمـه منـذ فـرتة طويلـة، أحيـا�  :7النتيجة 
 .نعم، التنمية تستغرق وقًتا. لعقود

ا  -30 متنوًعــا مــن املمارســات اجليــدة علــى املســتوى القطــري، ومــن الواضــح أن هلــا كلهــا اســتعرض التقيــيم أيضــا طيًفــ
وقد ُأخـذت قصـًدا عّينـة مـن سـبع عشـرة . رغم أن بعضها بدأ يف عقود سابقة 2صلة هبدف التنمية املستدامة 

ت املتعمقـة دراسـة حالـة قطريـة مـع الرتكيـز علـى املمارسـات اجليـدة، واالستعراضـات الواثئقيـة الدقيقـة، واملقـابال
االت التشــاور مــع املكاتــب اإلقليميــة مــع مــوظفي املنظمــة، والتحليــل الشــامل حلافظــة املنظمــة، ويف بعــض احلــ

                                                            
يـا، وأنـواع مـن قأمراض فسيفساء الكاسـافا يف أفريقيـا، ودودة احلشـد اخلريفيـة يف مجيـع أحنـاء العـامل، وسوسـة النخيـل احلمـراء يف الشـرق األدىن ومشـال أفري 7

 اجلراد أخرى يف القوقاز وآسيا الوسطى، وغريها.
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مــن دراســات  15ويف فصــول الحقــة حتليــل هــذه الثــروة مــن األدلــة الــيت ُمجعــت، ويُعــرضوجيــري هنــا . للمنظمــة
 38.احلالة القطرية هذه يف املرفق 

ويرتكـــز عملهـــا . احلجـــم، ذات ممارســـات جيـــدة لكنهـــا غـــري �ضـــجة ومل تتكـــرر بعـــد ال تـــزال عـــدة مشـــاريع صـــغرية -31
 .على اإلنتاج وال يتجاوز بوابة املزرعة بعيدا أساًسا

التنميــة دائًمــا حمليــة، تــدور . األخــرى تنــوع الــُنهج الــواردة يف دراســات احلالــة القطريــة املختلفــةمــن الســمات البــارزة  -32
 . ولكن تربز بعض األمناط. ط وآمال حملية، وتُتابع بقدرات وأصول حمليةحول مشاكل حملية وأيًضا حول خط

اعُتمــدت مــدارس املــزارعني احلقليــة علــى نطــاق واســع، وهــي حتتــل مكانــة ابرزة بــني املمارســات اجليــدة الــيت تتبعهــا  -33
نهـــا م) الثلـــث( 13، اســـتخدمت اتهاســـدر ت ر جـــالـــيت  38الــــــ " املمارســـات اجليـــدة"ومـــن بـــني . املنظمـــة يف امليـــدان

الفلبــني، والزراعــة املراعيــة مــدارس نشــاط أعمــال املــزارعني يف (منهجيــة مــدارس املــزارعني احلقليــة أو أحــد مشــتقاهتا 
، كمــا اســتخدمت هــذه )يف نيبــال، وصــناديق تعزيــز القــدرة علــى الصــمود يف بوركينــا فاســو، ومــا إىل ذلــك للتغذيــة

مـدارس املـزارعني و�ـج  9).أي يف ثلثي دراسات احلالـة القطريـة( 15من دراسات احلالة القطرية الــــ  9املنهجية يف 
ملـدارس " اسـتعراض منتجـات مميـزة"وقـد مشـل هـذا التقيـيم أيًضـا . احلقلية دائم احلضور يف الربامج الوطنية للمنظمة

 ). 1-2القسم (املزارعني احلقلية 

مت الــدعم وال تــزال تقدمــه منــذ هنــاك منــط متســق آخــر يف بعــض التــدخالت الــيت استعرضــت هــو أن املنظمــة قــدّ  -34
، بدأ بر�مج الفليبـني الـوطين لـإلدارة املتكاملـة لآلفـات، الـذي يهـدف 1993ففي عام . فرتة طويلة، أحيا� لعقود

ويف املغــرب، مــا زال ينّفــذ مــن عــام . إىل جعــل اإلدارة املتكاملــة لآلفــات الــنهج القياســي إلدارة اآلفــات يف البلــد
فيه املنظمة مصلحة املياه والكهرابء الوطنية لتعميم احلصول على مياه الشـرب  اعدتحىت اآلن مشروع س 1997

وهذا النمط هو انعكاس جزئي إلطار� املنهجي الذي شّجع على اختيار ممارسات حققت  10.يف املناطق الريفية
يقـة بديهيـة هـي أن حق أيًضـابعض النتائج العميقة الغور، واليت لذلك ما زالت تنّفذ لبعض الوقت، لكنـه يعكـس 

 .االتنمية تستغرق وقتً 

صــغر مــن أن يســمح بتحليــٍل علــى املســتوى اإلقليمــي، يبــدو أن مــدارس املــزارعني احلقليــة أرغــم أن حجــم العينــة  -35
أمــا الــدعم القــانوين . ا يف أفريقيــا وآســيا واحملــيط اهلــادئ منهــا يف أي مكــان آخــرمســتخدمة بشــكل أكثــر انتظاًمــ

، اجملـالس الوطنيـة ملـدارس مـثًال (يتضمن وضع أدوات حوكمة لألمن الغـذائي والتغـذوي  والسياسايت الشامل الذي
فصــيغة ) املــزارعني احلقليــة وأما�هتــا، والقــوانني املتعلقــة ابلتغذيــة املدرســية، وقــوانني احلــق يف الغــذاء، ومــا إىل ذلــك

وادور، ولكن أيضا كابو فريدي يف عينة كولومبيا وكوستاريكا وإك(تستخدم يف أمريكا الالتينية أكثر مما يف غريها 
 ).دراسات احلالة

                                                            
دراســة حالــة قطريــة، ولكــن مل ُتســتكمل دراســتا مــالوي وابكســتان يف الوقــت احملــدد، واســتبعدت إندونيســيا مــن  18يف األصــل، كــان التقيــيم ســُيجري  8

 . يهاالقائمة نظًرا ألن مكتب التقييم أجرى مؤخًرا تقييًما للرب�مج القطري ف
  أنغوال وبنغالديش وبوركينا فاسو وكوستاريكا وفيجي وجورجيا ونيبال والفلبني ورواندا 9

وفّـر املشـروع . 2018يف املائـة يف عـام  97بلغت حصة اجملتمعات الريفية اليت لديها إمكانية احلصـول علـى نوعيـة جيـدة مـن ميـاه الشـرب والصـرف الصـحي  10
 .اء وحّسن الصحة والنظافة وساعد على إطعام املاشية وزراعة اخلضروات يف العديد من اجملتمعات احمللية النائيةالوقت الذي يستغرقه البحث عن امل
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، تعكــس عينــة املمارســات اجليــدة نتــائج حتليــل 2لتنميــة املســتدامة مــا يتعلــق بتنــاول املقاصــد املختلفــة هلــدف ا يف -36
 2يف املائة من حافظة مشاريع املنظمـة يتنـاول اهلـدف  91احلافظة الذي أجري يف املرحلة األوىل، والذي قدر أن 

وليست هذه البيا�ت مثالية أبي حال من األحـوال، . وأهداف التنمية املستدامة األخرى 2الروابط بني اهلدف و 
 .فاألرقام ال توّفر غري فكرة عن احلجم وال متّثل احلصيلة الدقيقة

 2دف الـــيت قـُّيمـــت يف دراســات احلالـــة القطريـــة جـــزء اهلـــ 2يتنــاول مـــا يقـــرب مـــن ثلثـــي املشــاريع املتعلقـــة ابهلـــدف  -37
، بينمـــا يســـتهدف حنـــو الثلـــث اســـتهالك األغذيـــة مباشـــرة )5-2و 4-2و 3-2املقاصـــد (املتعلـــق إبنتـــاج األغذيـــة 

وهذا انعكـاس ملنظمـة ). مثًال، سياسات التغذية املدرسية(، دون أن يتطرق إىل إنتاجها )2-2و 1-2املقصدان (
 . تركز على الزراعة أكثر مما ترّكز على األغذية

متشــابكان تشــابًكا وثيًقــا ويكــاد يكــون الفصــل بينهمــا علــى ) التغذيــة( 2-2و) األمــن الغــذائي( 1-2املقصــدان  -38
 4-2و 3-2وعلـى حنـو شـبيه، ال ميكـن يف كثـري مـن األحيـان الفصـل بـني املقصـدين . مستوى املشاريع مستحيًال 

ومــع أن العينــة غــري . لممارســة، حــىت علــى أســاس حتليــل متعمــق ل)الزراعــة املرحبــة والزراعــة املســتدامة، علــى التــوايل(
وكـذلك  1-2أكثـر ممـا للمقصـد  2-2ممثلة، لكنها تشري أن االهتمام يف احلافظـة احلاليـة للمنظمـة يـوىل للمقصـد 

 . 4-2أكثر مما للمقصد  3-2للمقصد 

يف  1بشــأن التنــوع البيولــوجي لألغذيــة والزراعــة تلّقــى أقــل مــن  5-2خلُــص تقريــر املرحلــة األوىل إىل أن املقصــد  -39
لكن املرحلـة الثانيـة تسـاعد علـى إيضـاح دقـائق هـذه . على الربامج على مدى الفرتة اليت قّيمت نفاقاإلاملائة من 

يف املائـة مـن املمارسـات  24لكـن  11،جـًدا �درة 5-2فالواقع أن املشاريع اليت ترّكـز أساًسـا علـى املقصـد : النقطة
املقصـد " ُعّمـم"ولـذا ). 3اجلـدول (نوع البيولوجي لألغذيـة والزراعـة اليت اسُتعرضت مشلت مكوً� صغريًا يتعلق ابلت

يف ربـع احلـاالت الـيت استعرضـت، حـىت وإن  ) بدرجـة أو أبخـرى(املتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  2-5
 . كان مل يتلق غري متويل خمصص حمدود

 الثانية املرحلة يف اسُتعرضت اليت اجليدة املمارسات استهدفتها اليت التنمية أهداف مقاصد :1 اجلدول
 القطرية احلالة دراسات من

 مقصد هدف التنمية املستدامة املستهدف 
 )أكثر من واحد لكل ممارسة(

عدد املمارسات اجليدة 
 اليت اسُتعرضت

نسبة مئوية من مجيع املمارسات 
 مالحظات )38(اليت اسُتعرضت 

ى اجلــوع وضــمان حصــول اجلميــع، علــى القضــاء علــ: 2-1
 يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي ما

مًعــــــا يف كثــــــري  26% 10
 من األحيان 

 %32 12 وضع �اية جلميع أشكال سوء التغذية: 2-2
مًعــــــا يف كثــــــري  %63 24 مضاعفة إنتاجية ودخل صغار منتجي األغذية: 2-3

 %53 20مســــتدامة وتنفيــــذ ضـــمان وجــــود نظــــم إنتـــاج غــــذائي : 4-2 من األحيان

                                                            
يف املائة من املشـاريع تركـز أساًسـا علـى  64.0مل يسفر حبث متعمق يف حافظة املنظمة ملشاريع التنوع البيولوجي أجري خالل املرحلة الثانية إال عن أن  11

، وبصــورة )2018يف املائــة يف عــام  1.6(ويبــدو أن هــذه احلصــة آخــذة يف االرتفــاع . وتلــك نســبة أدىن مــن تلــك الــيت قــدرهتا املرحلــة األوىل ،5-2املقصــد 
لعامليـة ومـن خـالل املشـاريع ا) 5-2 يف املائـة مـن مجيـع املشـاريع ترّكـز بصـورة رئيسـية علـى املقصـد 46(رئيسـية يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب 

، وذلك بفضل عدد قليـل مـن مشـاريع مرفـق البيئـة العامليـة املخصصـة حلمايـة التنـوع )5-2يف املائة من مجيع املشاريع ترّكز بصورة رئيسية على املقصد 29(
  .البيولوجي واستخدامه
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 ممارسات زراعية قادرة على التكّيف 
احلفــاظ علــى التنــوع اجليــين للبــذور والنبــااتت املزروعــة : 2-5

 واحليوا�ت األليفة
9 24% 

ز�دة االســتثمار يف البــىن التحتيــة الريفيــة ويف البحــوث : أ-2
 الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي

12 32% 

ــــة امل ــــروابط التشــــغيلية (ســــتدامة األخــــرى أهــــداف التنمي ال
 )األساسية فقط

8 21%  
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  2030التقدم احملرز يف تناول املبادئ الرئيسية خلطة  -3

 واالستدامة املقايضاتأوجه الرتابط، والتآزر و  3-1

ــة املســتدامة  :8النتيجة  ــنظم "املتجــذر يف �ــج  2ســامهت املنظمــة مســامهة ذات شــأن يف تصــميم هــدف التنمي ال
 . وذلك إجناز كبري وذخر للمستقبل. الشاملة واملرتابطة 2030بشكل أعم يف خطة التنمية املستدامة لعام و " الغذائية

تشــّكل حتــدً� ترمجــة جــدول األعمــال الثــري واملعقــد هــذا إىل ممارســة عمليــة، إذ قــد يكــون هنــاك ميــل إىل  :9النتيجة 
تشــتت القــدرات وتشــتت التمويــل لتغطيــة نطــاق  احتضــان قــدر مــن التعقيــد كبــري، مــع مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن خمــاطر

  .وميثل تعقيد الُنهج الشمولية قيًدا حقيقًيا على اعتمادها يف امليدان. أوسع مما ينبغي بكثري

أدمج بعض جماالت العمل اليت اسُتعرضت ابلفعل احلاجة إىل تكثيف التفكري املعّقد يف رسائل بسـيطة  :10النتيجة 
 .راعة اإليكولوجية وعناصرها العشرةوقابلة للتنفيذ، مثل الز 

 . حىت اآلن، يقتصر التقدم احملرز يف االنتقال إىل زراعة أكثر استدامة على عدد قليل من البلدان :11النتيجة 

ولكــل منطقــة . ميكــن أن تســاعد الــُنهج املناطقيــة الــيت ترّكــز علــى منطقــة بعينهــا علــى احلــد مــن التعقيــد :12النتيجة 
 .هتا اليت متثل فرًصا لرتكيز الُنهج الشمولية العاملية املعقدة على بعض احللول احملددة يف امليدانخصوصياهتا وأولو�

هناك حاجة دائما إىل الرتكيز على ما ميكن أن يقوم به املرء بشكل حسن، مـع األخـذ ابحلسـبان اجلهـات  :13النتيجة 
ن مكـان مـا، ابسـتخدام نقطـة دخـول مرّكـزة يكـون هلـا صـدى يتعني أن يبـدأ املـرء مـ. وما تقوم به ابلفعل األخرىالفاعلة 

جيد مع االحتياجات احلالية، ومساعدة أصحاب املصلحة الرئيسيني على استكشـاف التـداعيات املعّقـدة هلـذا املـدخل 
 وهــذه طريقــة جيــدة ملعاجلــة الــروابط. ضــمن الســياق احمللــي) أو األبعــاد(الوحيــد يف عــدد مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 

 ". شلل التحليل"مع جتنب  قايضاتالرئيسية وامل

مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة،  2سّلط التقرير من املرحلـة األوىل الضـوء علـى مسـامهة املنظمـة يف تصـميم اهلـدف  -40
كمـــا وجـــد أن لـــدى املنظمـــة مكتبـــة ضـــخمة مـــن الـــُنهج .  الشـــاملة واملرتابطـــة 2030وبشـــكل أعـــم يف خطـــة عـــام 

 ". النظم الغذائية"ابستمرار بتطوير ُ�ج جديدة، مثل �ج  الشمولية، وأ�ا تقوم

أعرب تقرير املرحلة األوىل عـن مالحظـة تنبيهيـة حـول التعقيـد املتأصـل يف الـنهج الُنظميـة، مبـا يف ذلـك خطـة عـام  -41
عقيـد يـؤدي تبـين الكثـري مـن الت. ، والصعوابت احملتملة يف ترمجتها إىل إجراءات مرّكزة على املستوى القطري2030

وخلُـص تقريـر . أثناء التنفيذ إىل خطر تبديد القدرات والتمويل عرب جمموعة واسعة جًدا من املوضوعات والشـركاء
الـذي تواجهـه أهـداف التنميـة " حتـدي التعقيـد "املرحلة األوىل إىل أن الُنهج املناطقية كانت واعدة يف التصدي لــ 

 .ر احمللي، وعدد أقل من الشركاء، وما إىل ذلكاملستدامة، أل�ا تنحو إىل إاتحة تبسيط اإلطا

تؤكـد النتــائج مـن املرحلــة الثانيــة هـذه الصــورة العامـة وتشــري إىل أن املنظمــة قـد أدجمــت ابلفعـل احلاجــة إىل تكثيــف  -42
التفكــري املعّقــد يف رســائل بســيطة وقابلــة للتنفيــذ، علــى األقــل يف بعــض جمــاالت العمــل الــيت اسُتعرضــت كالزراعــة 

وقــد ُوصــف إصــدار هــذه الوثيقــة أبنــه نقطــة  ).أ2018منظمــة األغذيــة والزراعــة، (جيــة وعناصــرها العشــرة اإليكولو 
اإليكولوجيــة، وهــي جمموعــة مــن املمارســات الشــمولية الــيت أنتجــت جتــارب مثــرية لالهتمــام مــن الزراعــة حتــول يف 

ا أخفقـت حـىت اآلن يف أحيـان كثـرية جانب اجملتمع املدين ومنظمـات املـزارعني منـذ مثانينـات القـرن املاضـي، لكنهـ
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هــــي يف الوقــــت الــــراهن حركــــة  الزراعــــة اإليكولوجيــــةومــــن املؤكــــد أن . يف إقنــــاع صــــانعي القــــرار يف وزارات الزراعــــة
علـى أ�ـا حركـة إيديولوجيـة أو متشـددة، بسـبب  أحيـا�ً اجتماعية أكثر منها حركة تقودهـا احلكومـة، وينظـر إليهـا 

الزراعــة ويف ســياق كهــذا، يتمثّــل دور املنظمــة يف املســاعدة علــى ترســيخ . لثــورة اخلضــراءجــذورها التارخييــة كبــديل ل
وقــد ســاعدت العناصــر العشــرة علــى إحــراز تقــدم يف هــذا الصــدد،  . مــن األيــديولوجيا بــدًال يف العلــم  اإليكولوجيــة

اإليكولوجيــة، وقــد أُطلقــت يف وقــت الحــق مبــادرة توســيع نطــاق الزراعــة . كمــا يف حتديــد نقــاط دخــول واضــحة
 ). ب2018منظمة األغذية والزراعة، (العشرة يف موادها املنشورة من العناصر  جيًداواستفادت تلك املبدرة 

أحرز تقدم يف عدد صغري من البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية حنو زراعة أكثر اسـتدامة، مثـل السـنغال ونيكـاراغوا،  -43
زراعـــة "إيكولوجيـــة جريئـــة اختـــذت شـــكل بـــر�مج -ري جتربـــة زراعيـــة ويف واليـــة أنـــدرا بـــراديش يف اهلنـــد، حيـــث جتـــ

ويشـارك يف هـذا الـرب�مج حاليًـا أكثـر . الذي يعزز ممارسات زراعية خاليـة مـن املـواد الكيميائيـة" طبيعية بال ميزانية
قـــد و . 2025ألـــف مـــزارع، وهنـــاك خطــط لـــز�دة عـــدد املـــزارعني املشـــاركني إىل ســتة ماليـــني حبلـــول عـــام  700مــن 

 .جرى االتصال ابملنظمة لتقدمي دعم تقين تكميلي

يــرتبط العمــل الــذي تقــوم بــه املنظمــة يف دعــم هيئــة املــوارد الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة واملعاهــدة الدوليــة بشــأن املــوارد  -44
ن تبـني أنـه منفصـل الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ارتباطًا وثيًقا من الناحية املفاهيمية ابلزراعة اإليكولوجيـة، ولكـ

يف (وميثــل ذلــك فرصــة ضــائعة للعمــل املشــرتك يف جمــال احلفــظ يف املوقــع . التشــغيليةعنهــا إىل حــد مــا مــن الناحيــة 
أ�مـا وقد أفيد أن جدول أعمـال وعمـل املعاهـدة واهليئـة هتـيمن عليهمـا البلـدان األكثـر تقـدًما و ). حقول املزارعني

إىل حــد أ�مــا ) مثــل بنــوك اجلينــات(لــول التكنولوجيــة واحلفــظ خــارج املوقــع رمبــا يركــزان أكثــر ممــا ينبغــي علــى احل
 . يثريان اهتمام العديد من البلدان النامية ال

�درة جـــًدا يف الـــربامج القطريـــة ) يف حقـــول املـــزارعني(مشـــاريع حفـــظ املـــوارد الوراثيـــة لألغذيـــة والزراعـــة يف املوقـــع  -45
. التنـوع البيولـوجي يف املمارسـة العمليـة وبـني تثمينـه لألغذيـة والزراعـةللمنظمة، لكنها مهمة لربطها بني استخدام 

ويف عينــة دراســات . وقــد قامــت املنظمــة يف املاضــي بتجريــب حفــظ املــوارد الوراثيــة يف املوقــع، وال تــزال تفعــل ذلــك
يف " املتوســـط نظــام املعلومــات للنهــوض برتبيــة األحيــاء املائيــة يف البحــر األبــيض"احلالــة القطريــة، ســاعد مشــروع 

فصاعًدا يف إملشيل وأيت منصور وفكيك وآسا وأقا املزارعني األسريني الصغار  2010املغرب الذي نّفذ من عام 
على احلفاظ على التنوع البيولوجي من خـالل بنـوك اجلينـات كمـا مـن خـالل إصـدار شـهادات الزراعـة البيولوجيـة 

ألقـــل لـــبعض املـــزارعني، رغـــم أن احلصـــول علـــى التســـجيل ويبـــدو أن ذلـــك يـــؤيت مثـــاره علـــى ا. لتحســـني مـــداخيلهم
ويــرد . البيولــوجي مــن املكتــب الــوطين للســالمة الصــحية للمنتجــات الغذائيــة ال يــزال يشــكل عقبــة لــدى الكثــريين

وصــف لسلســلة أخــرى مــن األمثلــة يف التقيــيم الــذي جــرى مــؤخرًا لصــندوق تقاســم املنــافع، الــذي أنشــئ يف إطــار 
 .شأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملعاهدة الدولية ب

ولـذا، ال خيـوض هـذا . املتعلـق ابلعمـل املنـاخي 13سيقّيم تقييم آخـر مسـامهة املنظمـة يف هـدف التنميـة املسـتدامة  -46
ىل مع ذلك، يشري اإلحلاح املتزايد هلـذا األمـر إىل احلاجـة إ. التقرير يف التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكّيف معه

ويشمل ذلك جـدول أعمـال ذا صـلة هـو . 2مزيد من إدماجه يف ختطيط وتنفيذ مقاصد هدف التنمية املستدامة 
 .20+، وهو مصطلح يعود إىل مؤمتر ريو"االقتصاد األزرق"جدول أعمال 
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املرحلـة  ، كمـا تبـّني 2فيـه تفكـري هـدف التنميـة املسـتدامة ، الذي يتجـذر "النظم الغذائية"ال يزال قيد التطوير �ج  -47
ومــن الواضــح أن هــذا الــنهج يفضــي إىل تــوتٍر ســّلط الضــوء عليــه تقريــر املرحلــة األوىل بــني . األوىل مــن هــذا التقيــيم

، الــذي حيــاول "األقــاليم-نظــام األغذيــة يف املــدن"فمــثًال، ُوجــد أن بــر�مج . النظريــة املعقــدة وممارســتها يف امليــدان
لتحقيق أفضل الـروابط  رية من منظور عالقاهتا مع املناطق النائية كوسيلةتصّور وتصوير النظم الغذائية للمدن الكب

ورغـم  12.بني املدن واملناطق احمليطة هبا واألر�ف، معّقد للغاية وأن تنفيـذه جيـري إىل حـد مـا مـن أعلـى إىل أسـفل
هــات أن هنــاك بعــض النتــائج اإلجيابيــة مــن حيــث وضــع خطــط متعــددة القطاعــات وإنشــاء منصــات متعــددة اجل

  13.ا بوجه عامالفاعلة، إالّ أن التقدم احملرز يف امليدان كان بطيئً 

ومــن األمثلــة . املنظمــة تنفــذ مبــادرات أخــرى أســلوب عملهــا أبســط وأكثــر جتريبيــةيف جمــال العمــل نفســه، ال تــزال  -48
) ية على التـوايلمن احلكومتني اهلولندية واإليطال(على ذلك مشروع ندايل الذي مجع أمواال إضافية لداكا ونريويب 

، 2017ويف عـام . لتنفيذ اإلجراءات املوصى هبا يف اسرتاتيجية نظام األغذية الـذي سـاعد املشـروع علـى تصـميمه
علـــى �ـــج احلـــدائق ) كـــابو فـــريدي(وبـــرا� ) الكـــامريون(أن ُتطلـــع دواال ) الســـنغال(أاتح مشـــروع أصـــغر لـــداكار 

 .كرر رغم أتثريها البارز يف برا�املصّغرة الذي تبنته، وتلك ممارسة ممتازة مل تُ 

مــن الصــعوابت الــيت تواجــه جتميــع " الــنظم الغذائيــة"لــنهج  تــنجم التحــد�ت الرئيســية الــيت تعــرتض التنفيــذ الكامــل -49
، بــني احلكومــة املركزيــة واحلكومــات مــثًال هياكــل حوكمــة مشوليــة النظــرة، ومــن احلاجــة إىل تنســيق عالقــات معقــدة؛ 

وصياهتا وأولو�هتا اليت جيب النظر إليها على أ�ـا فـرص لرتكيـز بعـض التفكـري الشـامل ولكل منطقة خص 14.احمللية
  15.العاملي املعقد على حل يف امليدان حمّدد ومرّكز ولذا أبسط

الـــيت تشـــمل طائفـــة واســـعة مـــن " القـــوانني اإلطاريـــة"تبـــني يف جمـــال املســـاعدة القانونيـــة والربملانيـــة، أن مـــا يســـمى  -50
أقـــل قابليـــة للتطبيـــق مباشـــرة مـــن القـــوانني الـــيت ترّكـــز علـــى مســـألة واحـــدة، مثـــل قـــوانني التغذيـــة  اجملـــاالت واملســـائل

ويف هذه احلالـة األخـرية،  . املدرسية اليت اعُتمدت يف بعض بلدان أمريكا الالتينية وقانون توسيم األغذية يف شيلي
مـن اجلهـات الفاعلـة لألخـذ ابالعتبـار كانت نقطة الدخول مرّكزة متاماً، ولكن جرت مشاورات مع طائفة واسعة 

 ). التغذية والتجارة واملالية العامة وما إىل ذلك(املتعددة  قايضاتاآلاثر وامل

                                                            
ة معّقـدة مـن اجلهـات الفاعلـة والعمليـات والعالقـات األقاليم" ممارسة �شئة لفهم نظم األغذية من منظور ِصغري يشمل شبك-"نظام األغذية يف املدن 12

لتكيّـف ومسـتدامة املعنّية إبنتاج األغذية وجتهيزها وتسويقها واستهالكها يف منطقة جغرافية معّينة. وهو "يهدف إىل رعاية تطـوير نظـم أغذيـة قـادرة علـى ا
ا يعــزز كفــاءة الــروابط القائمــة ابلفعــل بــني اجلهــات الفاعلــة والفضــاءات عــرب ة واملنــاطق شــبه احلضــرية واألر�ف احمليطــة ابملــدن"، مــاحلضــريضــمن املراكــز 

األقـــاليم" يف -اهلولنديـــة �ـــج "نظـــام األغذيـــة يف املـــدن RUAFفصـــاعًدا، جتـــرب املنظمـــة ومؤسســـة  2015سالســـل األغذية/القيمـــة واألســـواق. ومنـــذ عـــام 
يــديلني (كولومبيــا)، وكيتــو (إكــوادور)، وتورنتــو (كنــدا) وأوترخيــت (هولنــدا) وكيجــايل منــاطق مــدن كولومبــو (ســري النكــا)، ولوســاكا وكيتــوي (زامبيــا)، وم

 (رواندا) وأنتا��ريفو (مدغشقر) واتمايل (غا�).
/old/crfs/en-programme/approach-itiesc-for-action/food-http://www.fao.org/in 

 مثًال، يف كولومبو حيث صاغ جملس املدينة معيارًا حمدًدا إلدارة هدر األغذية بعد أن تبني أنه إحدى املشكالت الرئيسية. 13
 املناطقية.مثًال، يف أحيان كثرية، ال تتيح اهلياكل والقواعد الوطنية املتعلقة ابلتحويالت احلكومية الدولية الُنهج  14
(مفهــوم مســتخدم يف عــدد مــن بلــدان  mancomunidadاألقــاليم" تســتخدم ليمــا وضــاحيتها نســًقا يســمى -مــثًال، يف حالــة "نظــام األغذيــة يف املــدن 15

ورمبا ميكن أن يستخدم  نفسها (أو ريف/مدينة)، منطقة املدينة الكربىميع املناطق اإلدارية يف أمريكا الالتينية، ويعين االحتاد الطوعي لعدة بلد�ت) لتج
 هذا املستوى كنقطة دخول مفيدة لتنفيذ برامج تفيد وحدات إدارية عدة.

http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/approach-old/crfs/en/
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ِجـــد نقطـــة دخـــول مرّكـــزة واحـــدة تتناســـب جيـــًدا مـــع االحتياجـــات : ا لنظـــر�ت العمـــل املعقـــدةيقـــّدم ذلـــك درًســـ -51
علــى أن ) أو احملليــني(صــحاب املصــلحة الــوطنيني ات القائمــة واالقتصــاد السياســي القــائم، وســاعد أكيوالــدينامي

) أو أبعــاد(يستكشــفوا مــن خــالل جتــربتهم اخلاصــة التــداعيات املعقــدة هلــذا املــدخل الوحيــد يف عــدد مــن أهــداف 
معقــد "وينبغــي هلــذه العمليــة أن تســفر عــن بــر�مج عمــل . التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك األمــن الغــذائي والتغذيــة

، لكنــه مــع ذلــك مطــواع وذو مغــزى )اهلامــة قايضــاتوامل وجــه التــآزرأليــويل االهتمــام الواجــب ( "إىل درجــة كافيــة
  .للجهات الفاعلة احمللية
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 عدم ترك أحد خلف الركب 3-2

، وهو احملـوري يف "عدم ترك أحد خلف الركب"مل حيّدد بعد ضمن املنظمة ويُنشر على حنو سليم مبدأ  :14النتيجة 
ومتيـل املبـادرات املثـرية لالهتمـام مـن .  تُعّمم املنظمة هذا املبـدأ بُنظميـة يف عملهـاونتيجة لذلك، مل. 2030خطة عام 

معزولـة يـرّوج هلـا حمليًـا أفـراد بعيـنهم، مـع تكـرار حمـدود حـىت اآلن " جزر جناح"حيث اإلدماج االجتماعي إىل أن تظل 
 . عرب الوحدات التقنية واملكاتب امليدانية يف املنظمة

 1-2يف عمل املنظمة الذي يسـتهدف مباشـرة مقصـدي أهـداف التنميـة املسـتدامة  موجودةاألمثلة  أبرز :15النتيجة 
ــة املدرســية، والتعــديالت (مثــل العمــل القــانوين والربملــاين يف جمــال األمــن الغــذائي والتغــذوي  ،2-2و كقــوانني التغذي

السياســات والتعــديالت الدســتورية والقــوانني  ومتيــل. والتثقيــف يف جمــال التغذيــة) الدســتورية الــيت تقــّر احلــق يف الغــذاء
ويف كثــري مــن األحيــان، تبــّني أن األنشــطة الداعمــة . الــيت تــدعمها املنظمــة إىل اإلشــارة صــراحة إىل الفئــات الضــعيفة

 .أقل اشتماًال اجتماعًيا، أل�ا تتطلب موارد، كاألرض مثًال ) 4-2و 3-2املقصدان (إلنتاج األغذية 

هلــا بعــد ) كــإدارة اآلفــات واألمــراض العــابرة للحــدود(امج املوجهــة حنــو تــوفري منــافع عامــة حــىت الــرب  :16النتيجة 
، مـثًال، مـن حيـث الالمسـاواة بـني الـدول الفقـرية والـدول "عدم ترك أحد خلـف الركـب"وينطبق عليها مبدأ . إنصايف
 الدفع إىل التوصل إىل نـواتج إجيابيـة مـن وتتمتع املنظمة مبيزة نسبية قوية يف هذه اجملاالت، إذ يتمثل دورها يف. الغنية

 .خالل منصات للتبادل والتنسيق بني األعضاء عادلة وتعاونية وكفؤة تقنًيا

يعزز إنشاء مكتب للدول النامية اجلزريـة الصـغرية والبلـدان األقـّل منـًوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية  :17النتيجة 
 .ة بني البلدان، كي ال هُتمل أي دولةالتزام املنظمة مبكافحة أوجه الالمساوا

، إذ ال ميكــن اعتبــار أن أهــداف 2030هــو حجــر الزاويــة يف خطــة عــام " عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب"االلتــزام بـــ  -52
األمــم املتحــدة، (التنميــة املســتدامة قــد حتققــت إالّ إذا بلغهــا كــل مــن حيتاجهــا مــن البلــدان والشــعوب واجملموعــات 

الرؤســـاء التنفيـــذيني ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة املعـــين ابلتنســـيق إطـــار عمـــل مشـــرتك اعتمـــد جملـــس وقـــد  16.)2014
يف صـــميم جهـــود منظومـــة األمـــم املتحـــدة لـــدعم حتقيـــق " عـــدم تـــرك أحـــد خلـــف الركـــب"يهـــدف إىل إدراج مبـــدأ 

وابختصـار، ). 2017جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعـين ابلتنسـيق، (أهداف التنمية املستدامة 
 مــن خــالل أطرهــا" عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب"مأسســة التزامهــا جتــاه ) 1: (ينبغــي علــى كيــا�ت األمــم املتحــدة

وبنـــاء ) 3(واعتمـــاد أدوات للرصـــد والتحليـــل تـــدمج نُظمًيـــا مســـائل الالمســـاواة واإلنصـــاف؛ ) 2( 17االســـرتاتيجية؛
وتقـدمي حزمـة شـاملة ومتسـقة مـن وسـائط الـدعم ) 4(؛ "عدم ترك أحـد خلـف الركـب"املساءلة عن النتائج بشأن 
  .ملكافحة أوجه الالمساواة

                                                            
ء الفقـرية وذوو مثًال، سكان الريف والنساء والفقراء والفقـراء فقـًرا مـدقًعا واألطفـال واملراهقـون والشـباب واملسـنون والعـاطلون عـن العمـل وسـكان األحيـا 16

 . ملهاجرون والالجئون واملشردوناإلعاقة والسكان األصليون وا
املفهـوم إىل كما توصي جلنة األمم املتحـدة للسياسـة اإلمنائيـة كيـا�ت األمـم املتحـدة بـدمج مفهـوم عـدم إمهـال أحـد يف أطرهـا االسـرتاتيجية وترمجـة هـذا   17

 ).2018اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، (أفعال 
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ا خلفــض أوجــه الالمســاواة بــني البلــدان وحتســني ســبل عــيش ســكان الريــف، ا خاًصــا، أولــت املنظمــة اهتماًمــاترخيًيــ -53
ذلت يتعلــق ابجملموعــات املعرضــة للمخــاطر األخــرى، بــ يف مــاو . 18.وهــم يف أحيــان كثــرية أفقــر الســكان يف البلــد

يتعلــق  يف مــااملنظمــة بعــض اجلهــود لتعزيــز املســاواة االجتماعيــة واالقتصــادية عــرب اســرتاتيجياهتا وبراجمهــا، ال ســيما 
اجلهــود، وجــدت املرحلــة األوىل مــن ولكــن، علــى الــرغم مــن هــذه  19.ابلنســاء والشــباب واملتضــررين مــن األزمــات

 يف اإلطـــار ا كـــامًال مل يـــدمج إدماًجـــ" لـــف الركـــبعـــدم تـــرك أحـــد خ"أن مبـــدأ  2تقيـــيم هـــدف التنميـــة املســـتدامة 
. ا يف براجمهــا ومشــاريعها، ومل حيــّدد ويُنشــر علــى حنــو ســليم ضــمن املنظمــةاالســرتاتيجي للمنظمــة، ومل يُعّمــم نُظمًيــ

لفرق إىل اويرى بعض موظفيها أن عملهم تقين حبت، وال يزال هناك نقص يف فهم ما يستتبعه هذا املبدأ ابلنسبة 
أو /وعـالوة علـى ذلـك، ال تتضـمن نظـم الرصـد ووضـع التقـارير يف املنظمـة غـري أسـئلة و. كاتب امليدانيـةالفنية وامل

ونتيجة لذلك، هناك مسـاءلة حمـدودة مـن كبـار املـديرين  20.بشأن مسائل اإلنصاف واملساواة جًدامؤشرات قليلة 
ا يف العمــل م القضــا� االجتماعيــة نُظمًيــواملــوظفني بشــأن تنفيــذها، مــا حيــد بــدوره مــن تــوفر املــوارد والقــدرات لتعمــي

 .الفين للمنظمة

فعلــى الــرغم مــن وجــود بعــض األمثلــة الالفتــة علــى تــدخالت اشــتمالية . يــنعكس ذلــك علــى دعــم املنظمــة ألعضــائها -54
اجتماعًيــا واقتصــادً�، إال أن هــذه تكــون أحيــاً� كثــرية ممارســات قائمــة بــذاهتا مصــممة لــدعم جمموعــات معينــة؛ مثــل 

ني االقتصــادي للمــرأة الريفيــة، واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصــايد التمكــ
وعــالوة علــى ذلــك، رغــم أن . األمســاك والغــاابت يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين، وصــناديق القــدرة علــى الصــمود

مبـا يف ذلـك مـع (بتعزيـز اإلدمـاج االجتمـاعي هذه املمارسات وغريهـا مثـل نـوادي دمييـرتا تقـدم منهجيـات ذات صـلة 
ا مـــن يـــرّوج هلـــا حملًيـــ" جـــزر جنـــاح"، إال أ�ـــا متيـــل إىل أن تظـــل )الرجـــال، الـــذين بـــدأوا يف االنضـــمام إىل نـــوادي دمييـــرتا

 . خالل مبادرات فردية منفصلة، مع تكرار حمدود حىت اآلن عرب الوحدات الفنية واملكاتب امليدانية يف املنظمة

يتعلـق بتعمــيم املسـاواة بــني اجلنسـني وغريهـا مــن اعتبـارات املســاواة يف بـر�مج املنظمـة امليــداين، وجـد التقيــيم  يف مـا -55
االقتصــادي ميكــن العثــور عليهــا يف عمــل املنظمــة الــذي يهــدف أو /أن أبــرز األمثلــة علــى اإلدمــاج االجتمــاعي و

العمـــل القـــانوين والربملـــاين يف جمـــال األمـــن ، ك2-2و 1-2مباشـــرة إىل حتقيـــق مقصـــدي أهـــداف التنميـــة املســـتدامة 
ـــة املدرســـية(الغـــذائي والتغـــذوي  القـــانوين والسياســـايت الـــذي تقدمـــه املنظمـــة  ويشـــمل الـــدعم). مثـــل بـــرامج التغذي

للمســــائل املتعلقــــة ابألمــــن الغــــذائي والتغــــذوي عــــادة عــــدة قطاعــــات مثــــل الزراعــــة والتعلــــيم والتنميــــة االجتماعيــــة 
وعــة متنوعــة مــن الشــركاء مثــل بــر�مج األغذيــة العــاملي ومنظمــة الصــحة العامليــة ومنظمــة والصــحة، فضــًال عــن جمم
وبرملــــانيني وحكومــــات حمليــــة وتعاونيــــات مــــزارعني ومنظمــــات مســــتهلكني ) فســــياليون(األمــــم املتحــــدة للطفولــــة 

                                                            
فتحسـني أوضـاع سـكان الريـف هـو أحـد أغراضـها كمــا ورد يف . والتمييـز الـيت تشـمل سـكان الريـف مـن واليـة املنظمـةينبـع خفـض أوجـه عـدم املسـاواة  18

 . ديباجة دستورها
اهلــدف (مســألة املســاواة بــني اجلنســني ابعتبارهــا مســألة عــابرة للقطاعــات وتنــاول صــراحة عمالــة الشــباب ) 2013(أدرج اإلطــار االســرتاتيجي املراجــع  19

وعـالوة علـى ). 5اهلـدف االسـرتاتيجي (، وتضمن هدًفا حمدًدا هو ز�دة قدرة سبل كسب الرزق على الصمود أمام التهديدات واألزمات )3جي االسرتاتي
والشعوب األصلية والقبلية، فضال عن أطر بشأن عمالة األطفال ومحاية الشـباب واحلمايـة االجتماعيـة  ملساواة بني اجلنسنياذلك، وضع سياسات بشأن 

 . عدة على إدماج هذه الفئات يف عمل املنظمةللمسا
والشـباب وعمالـة األطفـال  سـاواة بـني اجلنسـنيال يوجد يف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمـة األغذيـة والزراعـة سـوى القليـل مـن مؤشـرات النـواتج املتعلقـة ابمل 20
الشـعوب األصـلية، لكـن البلـدان تقـدم تقـارير عـن األنشـطة و سـاواة بـني اجلنسـني السـنوية القطريـة أسـئلة عـن امل وتشمل التقـارير). 3اهلدف االسرتاتيجي (

 ".عدم إمهال أحد"أكثر مما عن 
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ا املنظمــة صــراحة ا مــا تــذكر هــذه السياســات والتعــديالت الدســتورية والقــوانني الــيت تــدعمهوكثــريً . والقطــاع اخلــاص
 21.، يف كابو فريدي وكولومبيا وإكوادورمثًال اجملموعات املعرضة للمخاطر؛ 

ا مـا يشـتمل وعلـى مسـتوى اجملتمـع احمللـي، كثـريً . اجتماعًيا إىل حد مـا املةشتبني أن أنشطة التثقيف التغذوي  -56
مــع ذلـــك، ال يــزال يتعـــني . صـــليةمعارف الشــعوب األ/التثقيــف التغــذوي العـــادات الثقافيــة واملعـــارف التقليديــة

استكشاف اإلمكا�ت العظيمة املتضمنة يف التثقيف التغذوي لتعزيز التحول يف املنظور اجلنساين بشأن الغذاء 
 22.والتغذية

.  أقــل اشــتماًال اجتماعًيــا) 4-2و 3-2املقصــدان (تــدعم إنتــاج األغذيــة ا مــا تبــني أن األنشــطة والــربامج الــيت كثــريً  -57
مــن منتجــات املنظمــة الــيت تــدعم إنتــاج األغذيــة ليســت مصــممة للتوجــه إىل الفئــات األضــعف،  كمــا أن العديــد 

أو مــوارد كاألراضــي؛ مثــل مــدارس املــزارعني احلقليــة  كــالفقراء والفقــراء فقــرًا مــدقًعا، أل�ــا تتطلــب وجــود خــدمات
علقــة برتبيــة األحيــاء املائيــة والنمــو مــع ذلــك، متثّــل املبــادرات املت. والــدعم لسالســل القيمــة أو تربيــة األحيــاء املائيــة

، تركيا وفيجي والوس واخلطـوط مثًال األزرق بعض املمارسات الناجحة يف إدماج الفئات احملرومة يف أنشطة فنية؛ 
وعلـى حنـو شـبيه، يشـمل بعـض املبـادرات  23.التوجيهية الطوعيـة لضـمان اسـتدامة مصـايد األمسـاك صـغرية النطـاق

، يف روانــدا مــثًال سالســل القيمــة فئــات معرضــة للمخــاطر، ال ســيما النســاء والشــباب؛ الــيت تتضــمن تقــدمي الــدعم ل
 املةشــوحفــظ املــوارد الوراثيــة  الزراعــة اإليكولوجيــةواملبــادرات الــيت تشــمل . والســودان والفلبــني وكوســتاريكا ونيبــال

يكــن لعمــل املنظمــة يف هــذين ا بطبيعتهــا، ال ســيما للنســاء والشــباب والشــعوب األصــلية والقبليــة؛ ولكــن مل أيًضــ
بـــال ميزانيـــة يف واليـــة أنـــدرا الطبيعيـــة ويشـــمل بـــر�مج الزراعـــة . اجملـــالني كليهمـــا غـــري أثـــر قطـــري حمـــدود حـــىت اآلن

 .االا وعمّ براديش، نساء ومزارعني ال ميلكون أرضً 

. ضة للمخـاطر األخـرىا يف تدخالت املنظمة من اجملموعات املعر يف كثري من األحيان، تكون النساء أكثر اخنراطً  -58
ويف الواقع، تبني جتربة املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني أن من املمكن إحراز تقدم كبـري حنـو اشـتمال اجلميـع 

 يف احلوكمة واهلياكل ومناذج األعمال، كذلك الذي أطلقته  شامًال ا، لكن ذلك يتطلب حتوًال يف وقت قصري نسبيً 
ني اجلنســـني وكـــون املســـاواة بـــني اجلنســـني مســـألة عـــابرة للقطاعـــات يف اإلطـــار سياســـة املنظمـــة بشـــأن املســـاواة بـــ

 .االسرتاتيجي للمنظمة

ووضــــعت ونّفــــذت . علــــى مــــدى الســــنني، تزايــــد عــــدد التــــدخالت الــــيت تتوجــــه إىل املــــرأة كمنتجــــة ورائــــدة أعمــــال -59
صــادي للمــرأة الريفيــة، منهجيــات مــن مثــل نــوادي دمييــرتا أو العمــل علــى سالســل القيمــة ومشــاريع التمكــني االقت

وأُدرجــت وحــدات عــن املســاواة بــني اجلنســني والتغذيــة يف أنشــطة تنميــة القــدرات، مبــا يف ذلــك املــدارس احلقليــة 
مــــع إدراج املعــــارف التقليديــــة يف مــــنهج املــــدارس احلقليــــة ) ، بوركينــــا فاســــو، والســــودان ونيبــــالمــــثًال (للمــــزارعني 

غــري أن القليــل ). ، الفلبــني وكولومبيــا وروانــدامــثًال (ن التعاونيــات النســائية وُعــزز عــدد كبــري مــ. للمــزارعني يف أنغــوال

                                                            
على أن لكل شخص احلق يف الغذاء بغـض النظـر عـن اجلنسـية أو اجلـنس أو النـوع االجتمـاعي أو  2018IX//37يف كابو فريدي، مثًال، ينص القانون  21

 ). 8املادة (أو املعتقدات الفكرية أو الظروف االجتماعية واالقتصادية أو السن أو التوجه اجلنسي األصل اإلثين أو العرق أو الدين أو األيديولوجية 
 . مثًال، �درًا ما تتضمن املواد التثقيفية اعتبارات جنسانية من مثل توزيع األغذية ضمن األسرة املعيشية 22
 .مثل الفقراء فقًرا مدقًعا والنساء والشعوب األصلية والشباب 23
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، احلصـــول علـــى الطاقـــة يف مـــثًال (مـــن املشـــاريع الـــيت روجعـــت عـــزز احلصـــول علـــى التكنولوجيـــات املـــوفرة للعمالـــة 
 ).بنغالديش وعلى املياه يف املغرب

باب واألطفـال بـربامج الوجبـات املدرسـية واملـدارس وجيـري التوجـه إىل الشـ. متيل فئات أخرى إىل التعرض لإلمهـال -60
وال يكــاد يشــار إىل ذوي . مــن مشــاريع سالســل القيمــةاالبتدائيــة واملــدارس احلياتيــة واحلقليــة للشــباب وعــدد قليــل 

مــن تقييمــات  27وينطبــق الــنمط ذاتــه لــدى حتليــل عينــة مــن . اإلعاقــة والســكان األصــليني، هــذا إن ذكــروا إطالقًــا
 ).2الشكل (طرية أجريت على مدى السنوات الـست املاضية الربامج الق

 

 يف املمارسات اليت استعرضت جملموعات حمددة" عدم ترك أحد خلف الركب"إدراج مبدأ  :2الشكل 

 )ممارسة ُصّنفت 45(من تقييمات الربامج القطرية  27من 

 
 gender املساواة بني اجلنسني

 Youth and children الشباب واألطفال

 Extreme poor اا مدقعً الفقراء فقرً 

 Migrants (inc.IDPs) ) امبا يف ذلك املشردون داخليً (املهاجرون 

 indigenous people السكان األصليون

 Disabled persons ذوو اإلعاقة

  Excellent ممتاز

 Good جيد

 Fair معقول

 Weak ضعيف

 Not mentioned مل يُذكر 
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عـدم تـرك أحـد خلـف "، تقـوم املنظمـة ويقـوم األعضـاء بتجديـد االلتـزام مببـدأ 2020لعـام اإلقليميـة أثناء املـؤمترات  -61
الـيت أعـّدت هلـذه املــؤمترات علـى املـرأة وإىل حـد مـا علــى  وقــد ركـزت التقـارير. بـني البلـدان وضـمنها يف مـا" الركـب

وابلكـــاد . نيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييبومل يـــرد ذكـــر الشـــعوب األصـــلية إال يف التقريـــر عـــن أمريكـــا الالتي. الشـــباب
 . أدرجت فئات أخرى معرضة للمخاطر كاملهاجرين والالجئني وذوي اإلعاقة وفقراء املدن

ا يف املسـتقبل يف حتديـد سـبل اجتـذاب هـذه اجملموعـة يتمثل أحد التحد�ت األشد إحلاحً  ابلشباب،يتعلق  يف ما -62
ّب الرتكيز على األنشطة اليت تنطـوي علـى االبتكـار وتوليـد الـدخل وينص 24.ابلذات إىل األنشطة املتعلقة ابلزراعة

، ســواء يف املراحــل مــا قبــل أو مــا بعــد إنتــاج )، أنغــوال وروانــدا وكوســتاريكامــثًال (مثــل األعمــال التجاريــة الزراعيــة 
اعـة اإليكولوجيـة ، الزر مـثًال (ومثة فكرة أخرى تتمثل يف االستفادة من رغبة الشـباب يف االسـتدامة البيئيـة . األغذية

ففــي �ايــة األمــر، تتعلــق أهــداف التنميــة . وأســواق وجتــارة أكثــر عدالــة والتحــديث والتغيــري اجلــذري) يف الســنغال
ا بشــعور مــن اإلحلــاح يبــدو املســتدامة مبســتقبلهم هــم، والــبعض مــنهم يهــتم ابالســتدامة البيئيــة واالجتماعيــة، وكثــريً 

ا يف املنظمـة مـن هـذه الفكـرة أن الشـباب يــوفرون ب الـيت أنشــئت مـؤخرً وتسـتنتج جلنـة الشـبا. ا لكبـار السـنجديـدً 
 .ا ابإلحلاحدينامية وطاقة وحسً 

مــن بــني حــاالت اإلدمــاج االجتمــاعي املثــرية لالهتمــام املســّجلة يف تقييمــات الــربامج القطريــة وضــع منهــاج جديــد  -63
ات جتهيـز األغذيـة وتطـوير منتجـات سـوقية لتجهيز املنتجات الزراعية لكليـة غيـا� للزراعـة، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـ

ومنـذ ذلـك احلـني، قـدمت كليـة غيـا� للزراعـة . غذائيـة ولـوائح للتعبئـة والتغليـفجديدة وخطـوط توجيهيـة معياريـة 
، وتواصـــلت مـــع املنظمـــة طالبـــة املســـاعدة علـــى وضـــع وحـــدات ســـنو�ً  طالًبـــا 20هـــذا املنهـــاج الدراســـي إىل قرابـــة 

، عـــن مـــثًال ابإلضـــافة إىل مســـاقات أخـــرى، ) عمـــل املختـــربي ومعامـــل التجهيـــز والتوســـيم، المـــثًال (دراســـية عمليـــة 
 .مصايد األمساك

مـن بـرامج التغذيـة املدرسـية وممارسـات التثقيـف التغـذوي وغـري ذلـك مـن التـدخالت  األطفـالاستفاد العديد من  -64
ي تقــوم بــه املنظمــة أال يتنــاول مــع ذلــك، يكــاد العمــل الفــين الــذ. الراميــة إىل حتســني ســبل عــيش األســر املعيشــية
عــدا الوجبــات املدرســية، عملــت املنظمــة مــع املؤسســات  يف مــاو . االعتبــارات املتعلقــة بعمالــة األطفــال يف الزراعــة

وتشـّكل املـدارس ). بوركينـا فاسـو(التعليمية إلدماج اهتمامات مثل التغذيـة يف منـاهج اجلامعـات واملـدارس املهنيـة 
 يف بعض البلدان، وسـيكون مـن املهـم حتـديثها إذا كـان هلـذا ا مهمًال االت ذات الصلة قطاعً املهنية يف الزراعة واجمل

وميكــن أن تســاعد املنظمــة علــى حتــديث التــدريب الرمســي للمرشــدين الــزراعيني، مــن . القطــاع أن جيتــذب الشــباب
 .بني آخرين

غري أن الدعم املقدم هلذه . من أفقر الفقراءا ما يكونون ، ُتدرك املنظمة أب�م كثريً ابلشعوب األصليةيتعلق  يف ما -65
ورغـم  25.، مع وجود أمثلة �جحـة قليلـة، ال سـيما يف أمريكـا الالتينيـة وجنـوب آسـياجًداا اجملموعة ال يزال حمدودً 

وجــود فريــق للمســاعدة يف إدمــاج املســائل املتعلقــة ابلشــعوب األصــلية يف عمــل املنظمــة، إالّ أن هــذا الفريــق يفتقــر 
 . وإىل الربوز ضمن املنظمة) البشرية واملالية على حد سواء(ارد إىل املو 

                                                            
 .2020كما أشري يف أولو�ت أنشطة املنظمة يف األقاليم املنبثقة مثًال من املؤمترات اإلقليمية للمنظمة عام   24
. وهنــاك أيًضــا سياســة بشــأن الشــعوب 63"، صــفحة 2021-2018"اإلطــار االســرتاتيجي املراجــع واخلطــوط العريضــة للخطــة املتوســطة األجــل للفــرتة  25

 األصلية والقبلية.
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علــــى ا أكــــرب تركيــــزً  أيًضــــا" عــــدم تــــرك أحــــد خلــــف الركــــب"يتطلــــب مبــــدأ أهــــداف التنميــــة املســــتدامة املتمثــــل يف  -66
د أل�ـم يعـانون أشـا واملتـأثرة ابألزمـات واملهـاجرين والالجئـني واملشـردين داخليًـ جًدااجملتمعات املدقعة الفقر 

وقــد تزايـــد االهتمــام هبـــذه اجملموعــات علـــى مـــدار ). 2020منظمــة األغذيـــة والزراعــة وآخـــرون، (أشــكال احلرمـــان 
، 2019ويف عـام . ، مثًال، ُنشر إطار احلماية االجتماعية الذي وضعته املنظمـة2017ففي عام . السنوات املاضية

). أ2019منظمـة األغذيـة والزراعـة، (ر املـدقع وضع إطار على مستوى املنظمة لتعزيز التقدم يف جمال خفـض الفقـ
يــزال متفــاواًت اإلدمــاج االجتمــاعي للفقــراء فقــرًا مــدقًعا يف بــرامج املنظمــة ومشــاريعها علــى املســتوى  مــع ذلــك، ال

القطري، ويرجع ذلك جزئًيا، كما ذُكر أعاله، إىل أن العديد من منتجات وُ�ج املنظمة الداعمة لإلنتاج الغـذائي 
 .ي ليست مصممة للتوجه إىل الفئات األكثر تعرًضا للمخاطروالزراع

يف ما يتعلق ابملتضررين من اهلجرة القسرية، ما زالت حافظة حاالت الطوارئ لـدى املنظمـة تتزايـد حبـدة منـذ عـام  -67
، بــرامج التــدريب املهــين واللغــوي لالجئــني مــثًال ويُبلــغ عــن بعــض املمارســات اجليــدة يف بعــض الــربامج،  201726.
، يف  مـــثًال (ســـوريني يف تركيـــا، أو تقـــدمي الـــدعم املخصـــص لالجئـــني والســـكان املضـــيفني يف عـــدد مـــن الســـياقات ال

ولكـــن، لـــيس هنـــاك ســـرد شـــامل يوجـــه دعـــم ). كـــوكس ابزار يف بـــنغالديش أو يف منطقـــة غـــرب النيـــل يف أوغنـــدا
 .ا واجملتمعات املضيفةاملنظمة لالجئني واملشردين داخليً 

يف بـرامج املنظمـة ومشـاريعها وال يف االلتزامـات الرفيعـة  فقراء املـدن واألشـخاص ذوي اإلعاقـةا ما يرد ذكـر �درً  -68
ـــــدخالت احلمايـــــة وفقـــــراء املـــــدن مشـــــمولون جزئيًـــــ 27.املســـــتوى ـــــة يف املـــــدن وت ـــــادرات نظـــــم األغذي ا فقـــــط يف مب

يشــري إىل إدراج األطفــال يتعلــق ابجملموعــة األخــرية، املثــال الوحيــد الــذي وجــده هــذا التقيــيم  يف مــاو . االجتماعيــة
 . ذوي اإلعاقة يف بعض برامج التغذية املدرسية

التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ا صــكوك مــن مثــل اخلطــوط ا هاًمــميكــن أن تــؤدي دورً  -69
خلطـــوط وا) 2012جلنـــة األمـــن الغـــذائي العـــاملي، (ومصـــايد األمســـاك والغـــاابت يف ســـياق األمـــن الغـــذائي الـــوطين 

التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضـاء علـى الفقـر 
وقد يؤثر حتّول تركيز املنظمة إىل القطاع اخلاص والشـراكات بـني القطـاعني العـام ). 2015جلنة مصايد األمساك، (

احملليـــة للســـكان األصـــليني، إن مل تكـــن حقـــوقهم يف حيـــازة  واخلـــاص واالبتكـــار ســـلًبا علـــى الصـــيادين واجملتمعـــات
وقـــد وجـــد التقيـــيم بعـــض التقـــدم يف تنفيـــذ اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة بشـــأن احلوكمـــة املســـؤولة . األراضــي حمميـــة

الطوعيــة لضــمان اســتدامة مصــايد األمســاك  حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك والغــاابت وأيضــا اخلطــوط التوجيهيــة
 .النطاق، مع مالحظة أن اإلجنازات أكرب يف األوىل، ال سيما يف أوغندا والبلقان وسرياليون ومنغولياالصغرية 

ذلك أمر مفهوم ألن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليـازة األراضـي ومصـايد األمسـاك والغـاابت  -70
ويســتغرق تنفيــذ كــل منهمــا . الصــغرية النطــاقســبقت اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضــمان اســتدامة مصــايد األمســاك 

ا إىل ا لطبيعـة عمليـات أصـحاب املصـلحة املتعـددين املعنيـني، وألن عمليـات السياسـات العامـة تسـتغرق وقتًـا نظـرً وقتً 

                                                            
يف املائـــة  17مليـــون دوالر أمريكـــي، مـــا ميثـــل ز�دة بنســـبة  619، بلغـــت القيمـــة اإلمجاليـــة حلافظـــة مشـــاريع النـــزوح القســـري 2020يـــو/حزيران يون 30يف  26

رتة السـنتني يف املائـة ابملقارنـة مـع إمجـايل التمويـل لفـ 32مليون دوالر أمريكـي) وز�دة بنسـبة  530( 2018/2019ابملقارنة مع إمجايل التمويل لفرتة السنتني 
 مليون دوالر أمريكي). 468( 2017/2018
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كمــا أن اخلطــوط التوجيهيــة .  ال أتخــذ بــه املنظمــة ككــل ًءاغــري أن تنفيــذمها كلتيهمــا يبــدو جمــز . أن تتحقــق يف الواقــع
لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمســـاك الصـــغرية النطـــاق أكثـــر قطاعيـــًة مـــن اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة بشـــأن الطوعيـــة 

" غـري مرئـي"يكـون  احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت، وأكثر اهتماًما بتعزيز قطـاع كثـريًا مـا
 . ابع الرمسي على حقوق احليازة يف االقتصادات الوطنية أكثر من اهتمامها إبضفاء الطومهمًال 

مــن الواضــح أن هنــاك بعــض الضــغوط الــيت متارســها اجلهــات املاحنــة لألخــذ ابالعتبــار مســائل املســاواة بــني اجلنســني  -71
وقـد أدجمـت بعـض . وغريها من مسائل اإلنصاف، مثًال، يف مشاريع مرفـق البيئـة العامليـة والصـندوق األخضـر للمنـاخ

طوعيــة لضــمان اســتدامة مصــايد األمســاك الصــغرية النطــاق واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة مبــادئ اخلطــوط التوجيهيــة ال
بشأن احلوكمة املسؤولة حليـازة األراضـي ومصـايد األمسـاك والغـاابت واالسـتثمارات املسـؤولة يف الزراعـة ونظـم األغذيـة 

 .يع بطريقة عابرة للقطاعاتيف دورة صياغة املشاريع كضما�ت بيئية واجتماعية، بغية دجمها يف واثئق املشار 

. هلــا بعــد إنصــايف) كــإدارة اآلفــات واألمــراض العــابرة للحــدود(حــىت بــرامج املنظمــة املوجهــة حنــو تــوفري منــافع عامــة  -72
. ، مثًال من حيـث الالمسـاواة بـني الـدول الفقـرية والـدول الغنيـة"عدم ترك أحد خلف الركب"وينطبق عليها مبدأ 

قويــة يف هــذه اجملــاالت، إذ يتمثــل دورهــا يف الــدفع إىل التوصــل إىل نــواتج إجيابيــة مــن وتتمتــع املنظمــة مبيــزة نســبية 
ويف هـذا الصـدد، يعـزز إنشـاء مكتـب . اخالل منصات للتبادل والتنسيق بني األعضاء عادلة وتعاونية وكفـؤة تقنيًـ

التـزام املنظمـة مبكافحـة الالمسـاواة  الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة وأقـل البلـدان منـًوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
 . بني البلدان

وينطبـق الشـيء . ، يف حالة إدارة اآلفات واألمراض العابرة للحدود، يبدو أثر غزو اجلراد حبد ذاته شـبه عـامليمثًال  -73
ويف هــذه األنــواع مــن العمــل، ينبــع دور . نفســه إىل حــد مــا علــى دعــم أســواق الســلع األساســية والتجــارة الدوليــة

أو مواجهــة هتديــد مشــرتك ) التجــارة العادلــة(ظمــة مــن ضــرورة تعــاون مجيــع الــدول علــى حتقيــق هــدف مشــرتك املن
يف أي لــتمكن الســيطرة عليــه بكفــاءة ) أو علــى أوســع نطــاق ممكــن( يف كــل مكــانتنبغــي الســيطرة عليــه ) اجلــراد(

أي ( أحــد خلــف الركــب عــدم تــركمــن هنــا، يف هــذه احلــاالت، يــرتدد صــدى مبــدأ التضــامن املتمثــل يف . مكــان
فلــيس بوســع العــامل أن يــرتك البلــدان . علــى مســتوى األمــم أيًضــا) الــدعوات إىل العدالــة والــدعم املتبــادل واملســاواة

الفقرية وراءه يف مكافحة اآلفات العابرة للحدود، ألن هذه البلدان ستصـبح عندئـذ خمـازن لآلفـات، مـا مـن شـأنه 
 . ذلك أن يقّوض جهود البلدان األخرى

يف هــذه اجملــاالت، حيــث تتمتــع املنظمــة مبيــزة نســبية قويــة، دورهــا هــو الــدفع ابجتــاه التوصــل إىل نــواتج إجيابيــة مــن  -74
ا وتعزيــــز شــــفافية تبــــادل اخلــــربات خــــالل منصــــات للتبــــادل والتنســــيق بــــني األعضــــاء عادلــــة وتعاونيــــة وكفــــؤة تقنًيــــ

 28.تعلق ابآلفـات العـابرة للحـدود أو احلـواجز التجاريـةواملعلومات ومكافحة إغراء إلقاء اللوم على اجلريان يف ما ي
  . إمهال أي بلدأي عدم 

                                                            
 املسألتان مرتبطتان ابألغذية والزراعة، من خالل "احلواجز غري اجلمركية أمام التجارة". 28
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 العمل على نطاق واسع 3-3

اجمـــي يف كثـــري مـــن مشـــاريع املنظمـــة علـــى الصـــعيد القطـــري صـــغرية احلجـــم، بســـبب االفتقـــار إىل �ـــج بر  :18النتيجة 
مـع ذلـك، يسـّلط التقريـر الضـوء علـى عـدد مـن . متويـل مشـاريع جتريبيـة صـغرية غـري دائمـة املنظمة، فضًال عن امليـل إىل

وتنبـع بعـض . واسـع أو الـيت لـديها إمكانيـات قويـة للقيـام بـذلكاملبادرات العاملية واحمللية اليت تعمـل ابلفعـل علـى نطـاق 
 .الوطنيةالنتائج الالفتة اليت تتماشى مع هذا املبدأ من قدرة املنظمة على التأثري على القوانني والسياسات وامليزانيات 

وتشـمل املـداخل . دعم املبادرات والربامج الوطنية ُحيتمل أن يكون أكثر أتثـريًا مـن املشـاريع التجريبيـة :19النتيجة 
ــا للعمــل علــى نطــاق واســع الــدعم القــانوين والــربامج والعمليــات السياســاتية  األخــرى الــيت تســتخدمها املنظمــة حالًي

يـــل املنـــاخ والتعـــاون يف مـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب والتعـــاون الثالثـــي والتعلـــيم اإلقليميـــة ودعـــم التجـــارة واالســـتثمار ومتو 
 ). النظامي وغري النظامي على حد سواء(

تثقيف منتجي وجتار ومستهلكي األغذية أساسـي لالنتقـال إىل نظـم أغذيـة أكثـر اسـتدامة، وُحيتمـل أن  :20النتيجة 
 .ية، وهذا ما ال تستخدمه املنظمة إال �درًاميثل دعم مؤسسات التعليم الوطنية مدخًال مفيًدا للغا

يبــدو أن عمــق واتســاع الشــراكات القطريــة يتزايــدان تــدرجيًيا، علــى األقــل يف بعــض البلــدان، وهــي يف  :21النتيجة 
 .أحيان كثرية تلك اليت لديها أفضل الربامج

ع اخلــاص غــري كافيــة لتحقيــق أثــر ابســتثناء عــدد مــن املبــادرات الواعــدة، ال تــزال الشــراكات مــع القطــا  :22النتيجة 
 .على نظم األغذية

يقتضــي مبــدأ العمــل علــى نطــاق واســع االخنــراط مــع طائفــة واســعة مــن أصــحاب املصــلحة، مبــا يف ذلــك القطــاع  -75
اخلــاص، حلشــد وتقاســم املــوارد املاليــة واملعــارف واخلــربات والتكنولوجيــا لتحقيــق التنميــة وللتــأثري علــى االقتصــادات 

 .ألغذيةالوطنية ونظم ا

يف مـــا يتعلـــق هبـــذا املوضـــوع، خلـــص تقريـــر املرحلـــة األوىل إىل أن مـــن الضـــروري إقامـــة صـــالت أوثـــق مـــع القطـــاع  -76
اخلــاص ومنظمــات املنتجــني ومعاهــد البحــوث واملنظمــات اخلرييــة حيثمــا تطلــب ذلــك إذا كــان للمنظمــة أن تعمــل 

رات العامليـة ذات اإلمكـا�ت القويـة للعمـل مع ذلك، ُيسّلط الضوء أد�ه علـى عـدد مـن املبـاد. على نطاق واسع
 .على نطاق واسع، مع الرتكيز على بعض النتائج البارزة اليت حتققت على الصعيدين اإلقليمي والوطين

مـــن حيـــث تكـــرار " التوســـع"علـــى شـــكل قـــوانني وسياســـات وبـــرامج معياريـــة و" رفـــع املســـتوى"جـــرى التمييـــز بـــني  -77
 .ار ومستهلكي األغذية على أساس طوعياملمارسات اجليدة من جانب منتجي وجت

العمـــل علـــى نطـــاق "الـــيت اسُتعرضـــت علـــى الصـــعيد القطـــري مقابـــل معيـــار " املمارســـات"صـــنف التقيـــيم كـــًال مـــن  -78
ممارســة  45: املقيــاس واملنهجيــة علــى عينــة أخــرىوطُبــق  29.مبقيــاس مــن أربــع نقــاط، مــن ضــعيف إىل ممتــاز" واســع

النتـــائج مـــن  4ويقـــارن اجلـــدول . 2014لقطـــري أجراهـــا املكتـــب منـــذ عـــام مـــن تقييمـــات الـــرب�مج ا 27وردت يف 
 . هاتني العينتني

                                                            
  املقياس كما جيب مبعَلمات مالية وأخرى متعلقة ابلشراكات واضحة.وصفت كل نقطة يف 29
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تعمـل علـى نطـاق واسـع أكثـر بكثـري  تتضـمن عّينـة دراسـات احلالـة القطريـة ممارسـات: تقدم العينتان صورة خمتلفـة -79
ا يف ذلـك اختيـار البلـدان مبـ(والسبب ببساطة هو أن عينة دراسـة احلالـة القطريـة . من عينة تقييم الرب�مج القطري
منحــازة بشــدة إىل املمارســات الكبــرية الناجحــة، إذ كــان املقصــود هبــا علــى وجــه ) واختيــار املمارســات يف كــل بلــد

كذلك قد تكون عينة تقييمـات الـرب�مج القطـري .  1القسم التحديد إيضاح املمارسات اجليدة، كما هو مبّني يف 
ن املمارســات الــيت اسُتعرضــت يف هــذه العينــة كانــت أفضــل مــا ورد يف تقــارير أل(متحيــزة هــي أيًضــا جتــاه اإلجيــايب 

، لكنهـــا أقـــل حتيـــزًا مـــن عينـــة دراســـة احلالـــة القطريـــة ألن البلـــدان الـــيت ختضـــع لتقيـــيم )تقييمـــات الـــرب�مج القطـــري
 .الرب�مج القطري ال تُنتقى بتحيز إجيايب متضمن فيها

إىل أن تكـــون عينـــة متثيليـــة ملشـــاريع املنظمـــة، لكنهـــا مـــع ذلـــك متيـــل إىل لـــذا، عينـــة تقيـــيم الـــرب�مج القطـــري أقـــرب  -80
، أي يعمــل حقــاً علــى نطــاق واســع، مــا يقــل "ممتــازًا"وقــد صــّنف يف هــذه العينــة . يف كــل بلــد" املمارســة اجليــدة"

 ).يف املائة 18(بقليل عن ممارسة واحدة من بني كل مخس ممارسات 

 "العمل على نطاق واسع"مبدأ  ة على أساستقييم املمارسات املستعرض :4اجلدول 

 التصنيف

 املمارسات الواردة يف تقييمات
 *الرب�مج القطري

 املمارسات الواردة يف تقييمات
 +دراسات احلالة القطرية

 النسبة املئوية عدد املمارسات
 النسبة املئوية عدد املمارسات من اجملموع

 من اجملموع
 8% 3 7% 3 ضعيف 

 14% 5 40% 18  معقول

 44% 16 36% 16 جيد 

 33% 12 18% 8 ممتاز

 100% 36 100% 45 اجملموع

 من تقييمات الرب�مج القطري  27من  *
 من دراسات احلالة اليت صّنف فيها الُبعد املعين 14من  +

ملشـــاريع تنّفـــذ املنظمـــة العديـــد مـــن ا: لـــذا، ال تـــزال صـــحيحة الصـــورة اإلمجاليـــة الـــيت عرضـــت خـــالل املرحلـــة األوىل -81
ولكــن حــىت هــذه �درًا مــا جيــري توســيع نطاقهــا إىل املســتوى الــوطين أو " جــزر جنــاح"التجريبيــة الصــغرية، بعضــها 

غـري . ويعكس هذا الوضع افتقارًا إىل االبتكار، إذ أن املشروع التجرييب هو أحد أقدم الـنهج اإلمنائيـة. يتجاوزه ما
وكثــريًا . ل علــى نطــاق واســع، كمــا هــو موضــح يف هــذا التقريــرأن نســبة كبــرية مــن تــدخالت املنظمــة تعمــل ابلفعــ

تستخدم هذه التدخالت مـداخل وطنيـة علـى مسـتوى النظـام ككـل كالعمليـات وااللتزامـات السياسـية، ودعـم  ما
 . االستثمار يف الزراعة والربامج الوطنية، والعمليات واملبادرات التعاونية ذات التوجه اإلقليمي، والتعليم املهين

، يـربز مـن بـني التـدخالت الـيت استعرضـت هلـذا التقريـر الـدعم القـانوين كأحـد أكثـر "رفـع املسـتوى" ما يتعلق بــ يف -82
والقـــوانني أكثـــر اســـتدامة مـــن السياســـات، وتتمتـــع بفـــرص للتطبيـــق . اجملـــاالت إنتاجيـــة وفعاليـــة، ويســـتحق توســـيعه

أتثـري  "، يف بـر�مج مـثًال السياسات وتقييمها،  أيًضا وجود تركيز ُمرّحب به على دعم تنفيذ ومن املالحظ. أفضل
وهنــاك قلــق مــن أن الــدعم الكالســيكي ". األمــن الغــذائي والتغــذوي والقــدرة علــى الصــمود واالســتدامة والتحــول

القــائم علــى الــدعم السياســايت القــائم علــى عــرض السياســات، الــذي يركــز علــى صــياغة واثئــق السياســات أمــًال يف 
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ويف هـذا الصـدد، حيتمـل أن يكـون دعـم املبـادرات . عـن بلـوغ املقصـود هبـاتقصر ما  كثريًاذها،  املوافقة عليها وتنفي
والــربامج الوطنيــة، مثــل بــر�مج الزراعــة الطبيعيــة بــال ميزانيــة يف واليــة أنــدرا بــراديش يف اهلنــد أو دعــم إضــفاء الطــابع 

نغــوال، أبلــغ أتثــرياً علــى نطــاق حقيقــي مــن كمنهجيــة لإلرشــاد الريفــي يف أاملؤسســي علــى مــدارس املــزارعني احلقليــة  
اســتخدام املشــاريع التجريبيــة للربهنــة علــى جـــدوى بعــض ابتكــارات مت تصــورها يف رومــا، ألن املبــادرات والـــربامج 

 .ات وسياسات حمليةكيالوطنية تبين على دينامي

لع األساســــية ودعــــم يف مكافحــــة اآلفــــات واألمــــراض العــــابرة للحــــدود وأســــواق الســــتقــــوم تبــــني أيًضــــا أن املنظمــــة  -83
وتوضــح االســتجابة احلاليــة ألزمــة اجلــراد الصــحراوي يف شــرق أفريقيــا . االســتثمار بعمــل علــى نطاقــات ذات شــأن

. والـــيمن النطـــاق الـــذي ميكـــن أن تعمـــل بـــه املنظمـــة يف مســـاعدهتا ألعضـــائها علـــى إدارة اآلفـــات العـــابرة للحـــدود
لتـدعيم حتليـل املنظمـة  2020واق السـلع األساسـية يف عـام وعلى حنو شبيه، اسُتفيد من العمـل يف جمـال رصـد أسـ

 .على األمن الغذائي وسالسل القيمة، ما يوضح فائدته احملتملة على نطاق واسع 19-ألثر أزمة كوفيد

 30،31.، لكن هناك فجوة كبريةمن أهداف التنمية املستدامة 2من الواضح أن االستثمار أساسي لتحقيق اهلدف  -84
ويقـدر . وختّلف اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من إمجـايل اإلنفـاق العـامدة اإلمنائية الرمسية فقد ختّلفت املساع

، وأن تلبيتـه سـتتطلب مــا ال 2050يف املائـة حبلــول عـام  70 نحـوالبنـك الـدويل أن الطلـب علـى األغذيــة سـيزداد ب
 ). 2019لدويل، البنك ا(مليار دوالر أمريكي من االستثمارات السنوية اإلضافية  80يقل عن 

ومـن . قّدم مركز االستثمار دعًما قوً� لالستثمار الزراعي من خالل مؤسسات التمويل الدولية وامليزانيات الوطنيـة -85
املشكوك فيـه أن يكـون زبـون املنظمـة الرئيسـي، البنـك الـدويل، اسـتطاع توسـيع نطـاق إقراضـه الزراعـي دون الـدعم 

، دعـم مركـز االسـتثمار يف املنظمـة تصـميم 2019و 2012 الفـرتة بـني عـاميففـي . الفين الرفيـع اجلـودة الـذي وفرتـه
 2019ويف عــام . مليــار دوالر أمريكــي 47مشــروًعا اســتثمارً� للبنــك الــدويل بقيمــة اســتثمارية إمجاليــة قــدرها  362

.  مريكـيمليـارات دوالر أ 10مشـروًعا للبنـك الـدويل تقـدر قيمتهـا بنحـو  50وحده، دعم مركـز االسـتثمار تصـميم 
 438مشروًعا ميوهلا الرب�مج العاملي لدعم الزراعة واألمـن الغـذائي بقيمـة إمجاليـة قـدرها  14كما دعم املركز إعداد 

 32،33.مليون دوالر أمريكي

، وبعــد اســتعراض مســتفيض، جــدد البنــك الــدويل واملنظمــة التزامهمــا ابلعمــل مًعــا لــز�دة االســتثمار 2018يف عــام  -86
 . يف الزراعة

                                                            
ألف إىل " ز�دة االستثمار، مبا يف ذلك عـن طريـق التعـاون الـدويل املعـّزز، يف البـىن التحتيـة الريفيـة، ويف البحـوث الزراعيـة وخـدمات -2يهدف املقصد  30

حليوانيــة والنباتيــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة الزراعيــة يف البلــدان الناميــة، وال ســيما يف أقــل اإلرشــاد الزراعــي، ويف تطــوير التكنولوجيــا وبنــوك اجلينــات ا
 البلدان منًوا".

ع القطاعـــات وفًقـــا لتقـــديرات البنـــك الـــدويل، للنمـــو يف قطـــاع الزراعـــة أتثـــري يف ز�دة الـــدخل بـــني أفقـــر الفئـــات أكـــرب مبـــرتني إىل أربـــع مـــرات ابملقارنـــة مـــ 31
 ).2008(البنك الدويل،  2007ميكن االطالع على تقرير التنمية األخرى. 

 صندوق منح ممول من جهات ماحنة متعددة يستضيفه البنك. 32
د على وجـو  يًدا بناءً كان الرب�مج العاملي لدعم الزراعة واألمن الغذائي قوة دافعة هامة للربامج الوطنية لالستثمار الزراعي إذ وفر متويًال إضافًيا متزا 33

 هذه الربامج.
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إىل الصــندوق الــدويل للتنميــة  34ركــز االســتثمار يف املنظمــة ربــع قــدرات دعــم تصــميم وتنفيــذ املشــاريع لديــهيقــدم م -87
الزراعيــة، الــذي يركــز علــى أفقــر املــزارعني وصــيادي األمســاك والرعــاة والنســاء والشــباب يف أفريقيــا وآســيا وأمريكــا 

اخلمـس املاضـية، دعـم املركـز تصـميم السـنوات وعلـى مـدى . الالتينية وعلى مشاركتهم يف سالسـل القيمـة الزراعيـة
ويـدعم مركـز االسـتثمار . مليار دوالر أمريكي 4.3مشروًعا استثمارً� مموًال من الصندوق بقيمة إمجالية قدرها  48

يف املائة مـن عمليـات الصـندوق يف مجيـع أحنـاء العـامل، وهنـاك طلـب متزايـد  40إىل  30يف املنظمة ما يقدر بنحو 
 35.كفاية املوارد  نطاق هذا الدعم؛ ولكن ال ميكن تلبيته لعدمعلى توسيع 

دعـم اإلنفـاق العـام لألعضـاء علـى يتشابك دعـم املركـز ملؤسسـات التمويـل الدوليـة مـع جمـال عمـل آخـر هـو جمـال  -88
ظمـة وتـدعم املن. وقد بدأ ذلك بدعم أطر االسـتثمار يف إطـار الـرب�مج الشـامل للتنميـة الزراعيـة يف أفريقيـا. الزراعة

وقــد قــام مركــز االســتثمار بــدور رئيســي يف . منــذ فــرتة طويلــة هــذا اجلهــد القــاري لــز�دة االســتثمار العــام يف الزراعــة
تصميم بر�مج قدرة األمن الغذائي على الصـمود لغـرب أفريقيـا للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، واخلطـة 

ــــة اإلقليميــــة لالســــتثمار الزراعــــي للجماعــــة اإلمنائيــــة لل جنــــوب األفريقــــي، فضــــًال عــــن العديــــد مــــن اخلطــــط الوطني
، بــّني اســتعراض أجــراه املعهــد الــدويل لبحــوث السياســات 2016ويف عــام . لالســتثمار الزراعــي يف القــارة األفريقيــة

الغذائية والتحالف من أجل ثورة خضراء يف أفريقيا أن متوسط املبلغ الـذي أُنفـق علـى الزراعـة كحصـة مـن إمجـايل 
يف املائــة ســنوً� ألفريقيــا ككــل، وذلــك مبلــغ مشــابه يف حجمــه ملــا كــان يف الفــرتة  4ق العــام كــان أقــل مــن اإلنفــا
يف املائــة مــن  10، مل يتجــاوز غــري مخســة بلــدان فقــط اهلــدف املتمثــل بـــ 2014-2008ويف الفــرتة . 1995-2003

كــرب عمومــاً للبلــدان الــيت كانــت تنفــذ ت أوأشــار حتليــل إحصــائي أن معــدالت النمــو الزراعــي كانــ. العــام إلنفــاقا
 ).Ameyaw ،2016و Jayne(بر�مج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا 

مــن األمثلــة األخــرى الــدعم املقــّدم إىل املبــادرة املعنيــة ابالســتدامة والتحصــني ضــد كــوارث اجلفــاف، الــيت أطلقتهــا  -89
ابلعمـل مـع املكاتـب امليدانيـة  ركز االستثمار يف املنظمـة،فقد ساعد م 36،37.اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية

والُشــعب الفنيــة، اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة ابلتنميــة وأعضــاءها علــى وضــع أوراق عــن بــرامج الصــمود القطريــة 
ا ومـــا تـــزال املنظمـــة عضـــوً . واإلقليميـــة الـــيت حتـــدد السياســـات واالســـتثمارات املطلوبـــة لتعزيـــز القـــدرة علـــى الصـــمود

ا يف اللجنة التوجيهيـة ملنصـة املبـادرة املعنيـة ابالسـتدامة والتحصـني ضـد كـوارث اجلفـاف، كمـا دعمـت اهليئـة رئيسيً 
منتصــف املــدة للمرحلــة األوىل مــن اســرتاتيجية املبــادرة املعنيــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة ابلتنميــة يف إجــراء اســتعراض 

ويبــــدو أن  .)2016منظمــــة األغذيـــة والزراعــــة، ( )2018-2013(ابالســـتدامة والتحصــــني ضــــد كـــوارث اجلفــــاف 
 كثـرية بـدعم مـن شـركاء يف األوراق عن بـرامج الصـمود القطريـة جتـري ترمجتهـا إىل مشـاريع اسـتثمارية فعليـة، أحيـا�ً 

التنمية خمتلفني يتخذ شكل قروض ميّسرة أو منح، وقد بدأ العديد من البلدان يبـدي أدلـة ملموسـة علـى النجـاح 
ـــاء القـــدرة علـــى الصـــمود وحتســـني ســـبل عـــيش اجملتمعـــات املعرضـــة للجفـــافيف ب ـــة،  .ن ومنـــذ االســـتثمارات األولي

                                                            
ظفني، ودعـم التطور املشار إليه أعاله حنو تقدمي دعم أكرب للتنفيذ واضـح يف عمـل مركـز االسـتثمار. وفًقـا للبيـا�ت املسـتندة إىل ختصـيص أسـابيع للمـو  34

 يف املائة من بر�مج عمل مركز االستثمار مع البنك الدويل. 60التنفيذ ميثل اآلن 
 روتينيا يف تصميم بعض برامج الصندوق الدويل للتنمية الزراعية للفرص االسرتاتيجية القطرية اليت مدهتا عامان. كما يساهم مركز االستثمار  35
 تضم جيبويت وإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وجنوب السودان والصومال. 36
للجفـاف الشـديد يف القـرن األفريقـي، وهـي هتـدف إىل إ�ـاء  اسـتجابةً  2011أطلقت املبادرة املعنية ابالستدامة والتحصني ضد كوارث اجلفاف يف عام  37

ملنطقــة حــاالت الطــوارئ النامجــة عــن اجلفــاف وحتقيــق جمتمعــات حمليــة ومؤسســات ونظــم بيئيــة قــادرة علــى الصــمود يف املنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة يف ا
 مشابه إىل حد ما يف منطقة الساحل وغرب إفريقيا. . ومبادرة التحالف العاملي لز�دة القدرة على الصمود بر�مج2027حبلول عام 
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أنشأت اجلهات املاحنـة واحلكومـات الوطنيـة تـدفقات اسـتثمارات يف مشـاريع قـدرة علـى الصـمود يف إطـار املبـادرة 
  38.مليار دوالر 16أبكثر من املعنية ابالستدامة والتحصني ضد كوارث اجلفاف تقدر قيمتها 

احليـازات الصـغرية أنفسـهم مسـتثمرين يف من الالفت أن احلصة الكربى مـن االسـتثمار اخلـاص أتيت مـن أصـحاب  -90
ويقـدر أن اســتثمارات أصـحاب احليـازات الصـغرية يف الزراعــة تبلـغ ثالثـة أضـعاف االســتثمارات . مـزارعهم اخلاصـة

ويف هــذا الســياق، ". توســعا"ذلــك  ويســتدعي). 2012، منظمــة األغذيــة والزراعــة(مــن املصــادر األخــرى جمتمعــة 
يبدو أن محاية ضمان حقوق احليازة، مبا يف ذلك من خـالل اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة بشـأن احلوكمـة املسـؤولة 
حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك والغــاابت أو االســتثمارات الزراعيــة املســؤولة، شــرط أساســي لالســتثمار اخلــاص 

سـهولة ممارسـة األعمـال "ومـا تشـجيع البنـك الـدويل لضـمان احليـازة كجـزء مـن إطـار . دام يف الزراعـةالقوي واملسـت
 .إال لسبب وجيه" التجارية

تكتســب املنظمــة بــبطء خــربة يف جمــال األعمــال التجاريــة الزراعيــة، وذلــك جمــال ســيتطلب اســتثمارات أكــرب بكثــري  -91
والقطـاع العـام حاسـم األمهيـة يف تـوفري بيئـة سياسـاتية . سـتدامةمـن أهـداف التنميـة امل 2إذا ما أريد حتقيـق اهلـدف 

الغـذائي مـن خـالل خلـق فـرص عمـل، وربـط  وتنظيمية مواتية لالستثمار اخلاص، وهـو أمـر حاسـم لتحقيـق األمـن
 البلــدان ابألســواق العامليــة، وإدخــال تكنولوجيــات جديــدة، والتــأثري علــى املعــايري احملليــة ملراقبــة اجلــودة ومواصــفات

  39.األغذية وأمناط االستهالك، وحتسني قدرة السكان احملليني على شراء طعام أفضل تغذية

مشــروع اجلــذور والــدر�ت األفريقــي مثــاًال �درًا و�جًحــا علــى يف عينــة دراســات احلالــة الــيت نظــر فيهــا التقيــيم، بــرز  -92
يف ســبعة بلــدان أفريقيــة  2019ام إىل عــ 2015وقــد نّفــذ هــذا املشــروع مــن عــام . تطــوير املنظمــة لسالســل القيمــة

ســــعياً إىل ز�دة وتكثيــــف اإلنتــــاج املســــتدام ) ومــــالوي أوغنــــدا وبــــنن وروانــــدا وغــــا� والكــــامريون وكــــوت ديفــــوار(
للمحاصــيل بقيــادة الســوق، وتعزيــز تعاونيــات املــزارعني املشــاركة يف سالســل القيمــة للكاســافا والبطاطــا، وحتســني 

علـى التمويـل ملسـاعدهتا علـى أتمـني املعـدات احلديثـة لتحويـل املنتجـات الزراعيـة إمكانية حصول هذه التعاونيات 
ويف حالــة مــالوي، عمــل املشــروع مــع عــدد كبــري مــن الشــركاء، مبــا يف . اخلــام إىل مشــتقات غذائيــة قابلــة للتســويق

لفــرتة وقــد كانــت التغيــريات مــن ا. كاســافاال، لتعزيــز سلســلة قيمــة Universal Industries Incذلــك شــركة 
مليــون  5.1علــى مســاحة املشــروع إىل  كاســافاكبــرية، فقــد ازداد إنتــاج ال  2017-2016إىل الفــرتة  2013/2014

ز�دة ملحوظـة، وتضـاعف  كاسـافاطن مرتي، كما زاد عـدد املـزارعني الـذين يزرعـون ال الينيم 4.8طن مرتي من 
 . ا استيعاب األصناف احملسنةتقريبً 

، ال توجـد مشـاركة كافيـة "العمـل يـًدا بيـد"و" البحـث والتكنولوجيـا"واعدة مثل مشـروع ابستثناء عدد من املبادرات ال -93
فمـثًال، تربيـة األحيـاء املائيـة قطـاع سـريع . من القطاع اخلاص يف العديد من املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املنظمـة

يرّكــز علــى اجملتمعــات احملليــة، " زرقالنمــو األ"التطــور يقــود الكثــري مــن االســتثمار والتجــارة، لكــن عمــل املنظمــة علــى 
وقد مشلت مشاريع التعاون يف ما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي أساًسـا . على القطاع اخلاص ابملعىن الضيق ال

                                                            
 ols_infohttps://resilience.igad.int/toخارطـــة القـــدرة علـــى الصـــمود الـــيت وضـــعتها املبـــادرة املعنيـــة ابالســـتدامة والتحصـــني ضـــد كـــوارث اجلفـــاف:  38
3-mapping-w3-systems/resilience_/  
 ,.The “W. Speller et alاسـتثمارًا رئيسـًيا يف األعمـال التجاريـة الزراعيـة اخلاصـة يف إفريقيـا وآسـيا:  50توصـلت إىل هـذه النتيجـة األخـرية دراسـة لــ  39

Impact of Larger-Scale Agricultural Investments on Local Communities: Updated Voices from the Field,” Food and 
Agriculture Global Practice Discussion Paper No. 12 (Washington, DC: World Bank Group, 2017) 

https://resilience.igad.int/tools_info_systems/resilience-3w-mapping-3/
https://resilience.igad.int/tools_info_systems/resilience-3w-mapping-3/
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ويف جمـــال مكافحـــة اجلـــراد، يـــرى املهنيـــون أن العالقـــات مـــع شـــركات مبيـــدات اآلفـــات . اجلهـــات الفاعلـــة احلكوميـــة
ة، بــل إن منهجيــة مــدارس املــزارعني احلقليــة تركــز يف معظمهــا علــى احملاصــيل األساســية، إذ حيتمــل أن تكــون مفســد

 ). كالقطن يف موزامبيق(ليس هناك عدد قليل فقط من املشاريع اليت تدعم حماصيل نقدية 

 ففــي حالــة مكافحــة اجلــراد، مــثالُ،. ا مــن احلــلمــن املهــم التشــديد علــى أن القطــاع اخلــاص ميكــن أن يكــون جــزءً  -94
ا مــن الناحيــة يعتقــد املهنيــون أ�ــم يفتقــرون إىل جزيئــات فعالــة وحديثــة ملكافحــة اجلــراد ميكــن أن تكــون أقــل ضــررً 

ــــزال يســــتخدم هلــــذا الغــــرض ــــذي ال ي ــــة مــــن الفوســــفات العضــــوي ال ــــذا، ســــتكون ز�دة البحــــوث . اإليكولوجي ول
 .ا من احللواالستثمارات من شركات مبيدات اآلفات يف هذا اجملال جزءً 

هـي العمـل مـن خـالل ضـغط املسـتهلكني جلعـل قـوى السـوق تعمـل لصـاحل االنتقـال " للتوسـع"ناك طريقـة أخـرى ه -95
األرجنتــني (وكــان ذلـك الــنهج الـذي اتبـع يف حالــة قـانون توسـيم األغذيــة يف شـيلي . حنـو نظـم أغذيــة أكثـر اسـتدامة

ا يف مشـروع النهـوض برتبيـة األحيـاء املائيـة كما اسـُتخدم هـذا الـنهج أيًضـ).  ا يف هذا االجتاهواملكسيك تسريان أيضً 
يف البحـــر األبـــيض املتوســـط يف املغـــرب، الـــذي ينشـــط الـــنظم اإليكولوجيـــة الزراعيـــة يف الواحـــات مـــن خـــالل �ـــج 

. مســتدام ومتكامــل للمشــاهد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك تعزيــز التنــوع البيولــوجي مــن خــالل املنتجــات الزراعيــة العضــوية
احلاالت إىل ز�دة سريعة يف مداخيل املزارعني بسبب تثمني منتجـاهتم ومعـارفهم التقليديـة  وقد أدى ذلك يف بعض

وقد أطلق أصحاب مصلحة وطنيون مشاريع أخرى مشاهبة يف منـاطق . تصديق بيولوجياحلصول على من خالل 
لكـن . عليهـا املنظمـةويتجـه التفكـري حاليًـا إىل اسـتحداث جمموعـة مـن املعـايري الوطنيـة تصـادق . أخرى مـن املغـرب

. اا غــري متطــور، وال يــزال اجملــال غــري مفهــوم جيــدً عمــل املنظمــة يف جمــال متكــني املســتهلكني حــديث العهــد، وعموًمــ
وهنـــاك حاجـــة إىل بـــذل املزيـــد مـــن العمـــل ملســـاعدة األســـواق علـــى تثمـــني املمارســـات الزراعيـــة اجليـــدة مـــن خـــالل 

 .تلفزيونية ومجعيات الطهاة وتذوق الطعام، وما إىل ذلكمحالت على وسائط التواصل االجتماعي وبرامج 

ال بّد من التشديد على أن تعليم منتجي األغذية والتجار واملستهلكني أساسي يف االنتقال إىل نظـم أغذيـة أكثـر  -96
ا  مفيـدً وهلـذا حيتمـل أن يكـون دعـم مؤسسـات التعلـيم الوطنيـة مـدخًال . فهذا االنتقـال كثيـف املعـارف 40.استدامة

". التثقيــف مــن أجــل التغذيــة الفعالــة يف اجملــال العملــي"مــن خــالل مســاق  جيــًدا، اســتخدم ذلــك مــثًال ف. ايــةللغ
ا حــول الزراعــة ا مشــاهبً وبفضــل دعــم املنظمــة، أضــافت مــدارس مهنيــة يف بوركينــا فاســو إىل املنهــاج الدراســي مســاقً 

إىل حـــد مـــا حـــول الزراعـــة املراعيـــة وتـــدريب جيـــل جديـــد مـــن املرشـــدين، حـــىت مبســـاق ســـطحي . املراعيـــة للتغذيـــة
 .بتغيري العقليات إىل إحداث أثر واسع النطاقا أن يؤدي للتغذية كما كان احلال يف بوركينا فاسو، ميكن أيضً 

 
 تسخري االبتكارات للتنمية  3-4

نظــام معلومــات : أكثــر اجملــاالت تقــدًما مــن حيــث االبتكــار واســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة هــي :23النتيجة 
جلراد الصحراوي، والنظـام العـاملي لإلعـالم واإلنـذار املبكـر عـن األغذيـة والزراعـة، فضـال عـن الوصـول إىل صـور ا

                                                            
لُسُبل من بينها على: ضمان أن يكتسب مجيع املتعّلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، مبا يف ذلك جبملة من ا 7-4ينص املقصد  40

والالعنـف واملواطنـة  التعليم لتحقيق التنمية املسـتدامة واتّبـاع أسـاليب العـيش املسـتدامة، وحقـوق اإلنسـان، واملسـاواة بـني اجلنسـني، والـرتويج لثقافـة السـالم
 .2030العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مسامهة الثقافة يف التنمية املستدامة، حبلول عام 
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والقــدرة علــى جتهيزهــا الــيت ُيســتفاد منهــا يف جمموعــة متنوعــة مــن مشــاريع املنظمــة، مــثًال يف  األقمــار االصــطناعية
 .تسجيل األراضي

بيا�ت التنموية الغنية جمال متتلك فيه املنظمة إمكا�ت كبرية وحتقق فيه تشجيع الوصول املفتوح إىل ال :24النتيجة 
غـري أن اجلهـود الـيت بـذلت للحشـد اجلمـاعي للبيـا�ت . وهناك جمال آخر للنمـو هـو تطـوير تطبيقـات اهلـاتف. تقدًما

 .عن اآلفات العابرة للحدود مل حتقق غري نتائج خمتلطة

سائط التواصل االجتماعي للوصول إىل مجهور واسع ودعم التحـول الواسـع بدأت املنظمة استخدام و  :25النتيجة 
وهناك إمكانية ملزيد من االستخدام، مـثًال يف التثقيـف التغـذوي أو اإلرشـاد للممارسـات الزراعيـة . النطاق يف الزراعة

 .ية عامل مقّيداجليدة، ولكن كثريًا ما أشار املوظفون أن الدعم املقّدم على مستوى املنظمة للحلول الرقم

نظـام : يف جمموعة األعمال اليت استعرضت، كانت اجملاالت األكثر تقدًما هي تلك اليت بدأت يف وقـت أقـرب -97
، والنظـــام العـــاملي لإلعـــالم واإلنـــذار املبكـــر عـــن األغذيـــة )1974يعـــود إىل عـــام (معلومـــات اجلـــراد الصـــحراوي 

منظمـة األغذيـة (والقدرة على معاجلتها االصطناعية صور األقمار ، وكذلك الوصول إىل )1975عام (والزراعة 
 ).دون اتريخبوالزراعة، 

علــى مــر الســنني، بــىن النظــام العــاملي لإلعــالم واإلنــذار املبكــر عــن األغذيــة والزراعــة جمموعــة بيــا�ت قويــة وواســعة  -98
جلويــة واالستشــعار النطــاق تغطــي تقــديرات اإلنتــاج والتجــارة حســب احملصــول والبلــد واألســعار وبيــا�ت األرصــاد ا

كمـا طـّور عـدة أدوات علـى شـبكة اإلنرتنـت لتيسـري الوصـول إىل هـذه البيـا�ت وحتليلهـا .  عن بعد، ومـا إىل ذلـك
على نطاق واسع، مثل ميزان حماصيل احلبوب للبلـدان، ونظـام املعلومـات املتعلقـة ابألسـواق الزراعيـة الـذي يرصـد 

، والتقـــارير التوقعيـــة لبلـــدان وحماصـــيل )والـــذرة واألرز والـــذرة الرفيعـــة القمـــح(األســـعار العامليـــة ألربـــع ســـلع أساســـية 
وقـــد وفـــر هـــذا النظـــام . معينـــة، ومؤشـــر اإلجهـــاد يف الزراعـــة لرصـــد اجلفـــاف، وأداة رصـــد وحتليـــل أســـعار األغذيـــة

نظمـة، مبـا يف األساس التجرييب للكثري من األعمـال التحليليـة املتعلقـة ابألمـن الغـذائي والتغـذوي الـيت قامـت هبـا امل
 .ذلك احتساب مؤشرات التنمية املستدامة املختلفة، وعلى هذا فإنه ذخر هام للمنظمة

ا، فهـــو يرّكـــز علـــى رصـــد آفـــة واحـــدة عـــابرة للحـــدود، هـــي اجلـــراد نظـــام معلومـــات اجلـــراد الصـــحراوي أضـــيق تركيـــزً  -99
ستخدام جهـاز لـوحي حممـول وجتمع البيا�ت فرق وطنية تقوم مبسح جمموعات اجلراد الصحراوي، اب. الصحراوي

)eLocust3 (وتُنقـــل . التصـــّفح وميكنـــه عـــرض الغطـــاء النبـــايت وهطـــول األمطـــار/تتـــوفر فيـــه إمكانيـــة رســـم اخلرائط
إىل وحـدة مكافحـة اجلـراد الوطنيـة  ألقمـار االصـطناعيةاالبيا�ت مـن الفـرق الوطنيـة يف الوقـت احلقيقـي عـن طريـق 

وتُقــرن هــذه البيــا�ت مــع بيــا�ت الطقــس واملوائــل . مقــر املنظمــةاملعنيــة وإىل نظــام معلومــات اجلــراد الصــحراوي يف 
مث تُنشــر هـــذه . لتقيــيم الوضــع الــراهن للجــراد وتقــدمي تنبــؤات تصــل إىل ســتة أســابيع صــور األقمــار االصــطناعيةو 

علــى اإلنرتنــت ووســائط التواصــل  Locust Watchاملعلومــات وتُعّمــم عــن طريــق قائمــة بريــد إلكــرتوين، وموقــع 
مـن إال  eLocustاللوحية احملمولة  وال ميكن استخدام األجهزة). ه2020منظمة األغذية والزراعة، (اعي االجتم

لبيـا�ت اجلـراد مـن  للحشـد اجلمـاعيويف األزمـة احلاليـة، بـذل يف كينيـا وبلـدان أخـرى جهـد . مهنيـني مـدربنيقبل 
ه، طــّورت املنظمــة وأطلقــت وعلــى حنــو مشــاب). تعــين هــاتف حممــول eLocust3M )Mخــالل نســخة أندرويــد 

وقـــد أســفرت جهــود احلشـــد . لرصـــد دودة احلشــد اخلريفيــة يف عـــدد مــن البلــدان" FAMEWS"تطبيــق أندرويــد 
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اجلمــاعي للبيــا�ت عــن اآلفــات العــابرة للحــدود هــذه عــن نتــائج خمتلطــة، إذ أن جــودة البيــا�ت وانتظامهــا يفتقــران 
 . أحيا� إىل التجانس

منظمـــات املـــزارعني يف عـــدد مـــن البلـــدان، مثـــل روانـــدا وليـــرب�، ابختبـــار تطبيقـــات لرصـــد ا مـــع تقـــوم املنظمـــة أيًضـــ -100
تتيح للمنتجني واملشرتين على حد سواء حتديـد منافـذ تسـويق (وهلذه التكنولوجيا إمكا�ت جناح جيدة . األسعار

 .اوهي تنتشر سريعً ) جيدة

. عاجلتها من نقاط القوة اليت طاملا امتلكتها املنظمةوالقدرة على م صور األقمار االصطناعيةإمكانية الوصول إىل  -101
-نظـام األغذيـة يف املـدن"والـُنهج، مثـل بـر�مج " املنتجـات"يف عـدد كبـري مـن  حاليًـاويستفاد من هـذه اإلمكانيـة 

األغذية  الذي ينُـّفذ يف عشرات املدن الكبرية يف أحناء العامل؛ والنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن" األقاليم
والزراعة العاملي ونظام معلومات اجلراد الصحراوي اللذين سبق ذكرمها؛ ودعم بـرامج تسـجيل األراضـي يف البلقـان 

، شّجع اسـتخدام مثًال ف. ا يف تعزيز اإلدماج االجتماعيوميكن أن تساعد التكنولوجيات أيضً . وسرياليون وأوغندا
حيـث تشـارك اجملتمعـات احملليـة يف وضـع اخلـرائط الشـباب علـى  ،اليةتكنولوجيا احللول املتعلقة إبدارة األراضي اخل

  .ا من حل حتد�ت احليازة اليت تواجههااملشاركة وأدى إىل متكني اجملتمعات احمللية من أن تكون جزءً 

صــة فمن. اتشــجيع الوصــول املفتــوح إىل بيــا�ت إمنائيــة غنيــة جمــال متتلــك فيــه املنظمــة إمكــا�ت كبــرية وُحتــرز تقــدمً  -102
Collect Earth ل يف إطار جمموعـة أدوات غو غ، اليت طّورت االشرتاك معOpenForis  اخلاصـة ابملنظمـة، أداة

منظمـة األغذيــة (عاليــة الدقـة جملموعـة متنوعـة مـن األغـراض  طناعيةصـاالقمـار واسـطة األبتتـيح الوصـول إىل صـور 
ليت تستفيد مـن اخلـرائط ا Earth Mapا أداة وقد أطلقت جوجل واملنظمة مؤخرً  ).دون اتريخبوالزراعة وآخرون، 

منظمـة (واإلحصاءات وصور األقمار االصطناعية يف دعم املنصة اجلغرافية املكانية اخلاصة مببـادرة العمـل يـًدا بيـد 
وتتــيح هــذه األداة رصــد التغــريات واالجتاهــات علــى ســطح األرض بطريقــة ال . )دون اتريــخ أبــاألغذيــة والزراعــة، 

وقـــد بـــدأت املنظمـــة تســـتخدم وســـائط التواصـــل االجتمـــاعي . ة احلاســـوبيةتتطلـــب مـــن املســـتخدمني إتقـــان الربجمـــ
للوصــول إىل مجهــور عــريض ودعــم التحــول الزراعــي علــى نطــاق واســع، مــع أ�ــا قــد ال تكــون أكثــر وكــاالت األمــم 

وهنـــاك إمكانيـــة للنمـــو بغيـــة الوصـــول إىل مجهـــور واســـع ودعـــم التحـــّول الواســـع . ا يف هـــذا الصـــدداملتحـــدة نشـــاطً 
غــري . اق يف الزراعــة، مــثًال، يف مواضــيع مثــل التثقيــف التغــذوي، كمــا يف اإلرشــاد للممارســات الزراعيــة اجليــدةالنطــ

وصــــفوا الــــدعم املقــــّدم علــــى مســــتوى املنظمــــة لتطــــوير األدوات الرقميــــة ووســــائط التواصــــل  أن املــــوظفني كثــــريًا مــــا
  .دماتاخلا إىل الرقابة منه إىل توفري االجتماعي على أنه أكثر توجهً 
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د يف املنظمـة، الـذي جيمـع بـني اللجـان القطاعيـة واملـؤمترات اإلقليميـة، فضـًال إن هيكل احلوكمة املعّقـ -26النتيجة 
عنصـر قـوة وهذا يشـّكل . عن جمموعة متنوعة من اللجان املعنية بقضايـا حمددة، يعكس إىل حد ما هيكلها التنظيمي

املنعزلـة " لتقوقعـاتا" من حيث اخنراط األعضاء اخنراطًا وثيًقا يف أنشطة منظمتهم، ونقطة ضـعف مـن حيـث أنـه يعـزز
إىل استشــراء منتجــات معرفيــة  ويــؤدي، بينهــاد جســر مــالشــهرية الــيت حــاول اإلطــار االســرتاتيجي الســابق كســرها أو 

 . املستدامةهداف التنمية من أ 2قطاعية وُ�ج قطاعية يف اجملاالت املتصلة بـاهلدف 

ـــة القائمـــة  -27النتيجة  ـــّني أن املنتجـــات التكاملي ـــة (تب ـــة، واخلطـــوط التوجيهي ـــل نشـــرة أزمـــة السلســـلة الغذائي كمث
الطوعيـــة بشـــأن احلوكمـــة املســـؤولة حليـــازة األراضـــي ومصـــايد األمســـاك والغـــاابت يف ســـياق األمـــن الغـــذائي الـــوطين، 

اليت ال تنتمـي مباشـرة إىل هـذا القطـاع أو ذاك يف وضـع غـري مـؤات ) اعي املسؤولواخلطوط التوجيهية لالستثمار الزر 
 . من حيث إجيادها مأوًى مؤسسًيا مستقًرا هلا يف اهليكل القطاعي للمنظمة

دورًا هاًما يف تعزيز احللول والُنهج التكاملية، على  يف هذا السياق، تؤدي املكاتب والربامج اإلقليمية -28النتيجة 
 .ما بني املناطق أكثر حمدودية وتبدو التبادالت يف. كٌل يف منطقته  األقل

فــاملوظفون الفنيــون يف املقــر الرئيســي ويف املكاتــب اإلقليميــة . منظمــة األغذيــة والزراعــة مبنيــة حــول هيكــل قطــاعي -103
منهـا يقـدم موجودون يف إدارات تقنية متخصصة ابلزراعة ومصايد األمساك واحلراجة واالقتصاد االجتمـاعي، وكـٌل 

جلنـة الزراعـة، وجلنـة مصـايد األمسـاك، وجلنـة الغـاابت، وجلنـة األمـن (تقاريره إىل جلنة قطاعيـة يتمثـل فيهـا األعضـاء 
، أصــلها 2009إصــالحها يف عـام وقـد جتــاوزت جلنـة األمــن الغـذائي العــاملي، منـذ ). الغـذائي العــاملي، علـى التــوايل

عــن آليــات إلدمــاج اجملتمــع املــدين  األمــم املتحــدة األخــرى، فضــًال عــدًدا مــن وكــاالت  شــركالقطــاعي، وهــي اآلن ت
ويشـمل هيكـل احلوكمـة هـذا أيًضـا مـؤمترات إقليميـة، . خـرى ظلـت قطاعيـة حبتـةاأللجـان الوالقطاع اخلاص، لكن 

فضــًال عــن جمموعــة متنوعــة مــن اللجــان املتخصصــة مبواضــيع هامــة أضــيق، مثــل جلنــة مشــاكل الســلع وجلنــة املــوارد 
ويعكـس . ثية لألغذية والزراعة وجلنة مكافحـة اجلـراد الصـحراوي، تنقسـم هـي نفسـها إىل ثـالث جلـان إقليميـةالورا

طة قـوة مـن حيـث اخنـراط األعضـاء اخنراطًـا وثيًقـا يف قوهذا يشكل ن. هيكل احلوكمة إىل حد ما اهليكل التنظيمي
لشهرية اليت حـاول اإلطـار االسـرتاتيجي املنعزلة ا" لتقوقعاتا"أنشطة منظمتهم، ونقطة ضعف من حيث أنه يعزز 

املختلفــة، " حالـة العــامل"كمــا أنـه يــؤدي إىل استشــراء منتجـات قطاعيــة، مثـل سالســل .  السـابق كســرها أو جسـرها
املرحلــة األوىل مــن مــن قبــل يف خمتلفــة بشــأن مواضــيع حمــددة، كمــا ُشّخصــت " خطــوط توجيهيــة طوعيــة"أو وضــع 

 . هذا التقييم

مثـــل نشـــرة أزمـــة السلســـلة الغذائيـــة، واخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة بشـــأن (القائمـــة  التكامليـــةت ُوجـــد أن املنتجـــا  -104
املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمسـاك والغـاابت يف سـياق األمـن الغـذائي الـوطين واخلطـوط التوجيهيـة  احلوكمة

يف وضع غري مؤات من حيث إجيادهـا  اليت ال تنتمي مباشرة إىل هذا القطاع أو ذاك) لالستثمار الزراعي املسؤول
 .مأوًى مؤسسًيا مستقرًا هلا يف اهليكل القطاعي للمنظمة يف املقر الرئيسي
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ويرتتــب علــى ذلــك أن . يــةجيكمــا أشــري أعــاله، تســتغرق التنميــة وقًتــا وعنايــة واســتمرارية وعمليــة جتربــة وخطــأ تدر  -105
ن فـــرق تتمتـــع بقـــدر مـــن االســـتقرار والـــذاكرة وخـــدمات املنظمـــة ينبغـــي أن تـــدار علـــى املـــدى الطويـــل مـــ منتجـــات

 .املؤسسية قادرة على مراكمة اخلربات واملعارف خالل املسرية

 كـلٌ يف هذا السياق، تـؤدي املكاتـب والـربامج اإلقليميـة دورًا هاًمـا يف تعزيـز احللـول والـنهج التكامليـة، علـى األقـل   -106
ـــه ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك جمـــال . ةوتبـــدو التبـــادالت مـــا بـــني املنـــاطق أكثـــر حمدوديـــ. يف منطقتـــه ومـــن الواضـــح أن

مـع ذلـك، تبـّني أمثلـة . للتكيف وفًقا للسياقني اإلقليمي والوطين، لكن ذلك ينبغي أن يكون يف إطار �ج متسق
كـذلك .  تباينات حادة يف الُنهج الـيت تتبعهـا منـاطق خمتلفـة، حـىت يف حالـة شـيء يبـدو عامليًـا مثـل مكافحـة اجلـراد

ات احلديثــة العهــد لألهــداف االســرتاتيجية للمنظمــة أن منــاطق خمتلفــة تنفــذ اإلطــار االســرتاتيجي وجــدت التقييمــ
 . نفسه بطرق خمتلفة

مـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي وال يـزال للمسـاعدة علـى نشـر الـُنهج مـن منطقـة إىل  اسُتخدم التعاون يف -107
بني  يف ماجد أن اللغة تشكل عائًقا يف بعض مشاريع التعاون وقد وُ . أخرى، مثًال، الشراكة بني املنظمة والربازيل

والتعاون الثالثي، إال عندما جيري العمل يف جمال لغوي حمدد كًما احلال يف بلـدان جمموعـة البلـدان  اجلنوببلدان 
بـني بلـدان  يف مـاكمـا أن توسـيع نطـاق التعـاون .  الناطقة ابلربتغالية، اليت انتهى هلًا الكثري من التعـاون مـع الربازيـل

لتعزيـز تبـادل املعـارف كـان وال يـزال حمـدوًدا أيًضـا بسـبب عوامـل أخـرى مثـل عـدم  اجلنوب والتعـاون الثالثـي كآليـة 
 . كفاية الربوز والتنسيق واملوارد ضمن املنظمة

 القدرات  4-2

يع ذات الصـلة ابهلـدف يكمن جوهر قوة املنظمة يف قدرهتا التقنية اليت تغطي طيًفا عريًضا من املواضـ -29النتيجة 
ــة لــدى املنظمــة آتكلــت بســبب التخفيضــات يف امليزانيــة يف . مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 2 غــري أن القــدرة التقني

 . من أهداف التنمية املستدامة 2العديد من اجملاالت اليت تقع يف إطار اهلدف 

ـــة هلـــا األمهيـــة -30النتيجة  ـــل يف جمـــاالت غـــري تقني ـــغ عـــن قـــدرات أق مـــن أهـــداف التنميـــة  2نفســـها للهـــدف  أُبل
مبــــا يف ذلــــك الربجمــــة احلساســــة جتــــاه (املســــتدامة، كمثــــل اجملــــاالت القانونيــــة والسياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة 

 .، ويف إدارة املعارف)النزاعات

املرحلـة التشخيص املقلق الذي توصـلت لـه  2أكدت دراسات احلالة القطرية اليت أجريت يف املرحلة  -31النتيجة 
. علـى الصـعيد القطـري، حيـث احلاجـة إليهـا علـى أشـّدها لتشـغيليةااألوىل من هـذا التقيـيم بشـأن عـدم كفايـة القـدرة 

وعلى املدى الطويل، أدت هذه املسـألة وال تـزال إىل آتكـل الطلـب علـى الـدعم التقـين الـذي تقدمـه املنظمـة وآتكـل 
 .أمهية الوكالة يف نظر األعضاء واملاحنني

تؤدي اإلدارة والضوابط احلالية لدورة املشاريع إىل تفتيت حافظة املشاريع مع ما يصاحب ذلـك مـن   -32يجة النت
 . ارتفاع يف تكاليف املعامالت، وعدم كفاية الرقابة االسرتاتيجية، وضعف وضوح النتائج احملققة
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احلكومـات، ولكـن غالبًـا مـا تكـون العالقـة  يُنظر إىل منظمة األغذية والزراعة عموًما على أ�ا قريبـة مـن -33النتيجة 
وأُبلــغ عــن قــدر أقــل مــن االتصــال والتعــاون مــع الــوزارات األخــرى ). وتنحصــر فيهــا(تقنيــة حبتــة مــع وزارة الزراعــة 

 .واحلكومات احمللية واجلهات الفاعلة غري احلكومية

ألوىل مــن هــذا التقيــيم بشــأن مــدى  أكــدت املرحلــة الثانيــة إىل حــد كبــري االســتنتاجات الــيت استخلصــتها املرحلــة ا -108
ويكمن جوهر قـوة املنظمـة يف قـدرهتا التقنيـة، الـيت يقـّر هبـا . املنظمة لدعم أهداف التنمية املستدامة قدراتكفاية 

 .من أهداف التنمية املستدامة 2الشركاء، واليت تغطي طيًفا عريًضا من املواضيع ذات الصلة بـاهلدف 

عــدم تــرك أحــد "ت غــري تقنيــة هامــة لــدعم أهــداف التنميــة املســتدامة، وال ســيما أُبلــغ عــن قــدرات أقــل يف جمــاال -109
 املراعيـــــةمبـــــا يف ذلـــــك الربجمـــــة (نيـــــة والسياســـــية واالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة القانو  اجملـــــاالتكمثـــــل "  خلـــــف الركـــــب

 . ، ويف العمليات وإدارة املعارف والرصد والتواصل)لنزاعاتل

يف ) مـن االشـرتاكات املقـررة(، مـا زالـت امليزانيـة العاديـة 2012فمنذ عـام . آتكلت قد غري أن القدرة التقنية للمنظمة -110
منظمــــة ( 2015إىل عــــام  2012وظيفــــة يف الفــــرتة مــــن عــــام  235ابلقيمــــة االمسيــــة، مــــا أدى إىل إلغــــاء  اثبتــــةحــــدود 

االت ذات وأدت هــــذه التخفيضــــات إىل خفــــض اخلــــربة الداخليــــة يف العديــــد مــــن اجملــــ). 2015األغذيــــة والزراعــــة، 
مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وأحـــدثت ضـــغطًا كبـــريًا علـــى العمليـــات والتوظيـــف الـــدائم وإدارة  2األولويـــة للهـــدف 

 ).2018 شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف،(املكاتب القطرية ووظائف الدعم املساند والعمل املعياري 

الـذي توصـلت لـه املرحلـة األوىل مـن هـذا التقيـيم بشـأن ضـعف  أكدت دراسات احلالة القطريـة التشـخيص املقلـق -111
وتنبغـــي مراجعـــة إجـــراءات . علـــى الصـــعيد القطـــري، حيـــث احلاجـــة إليهـــا علـــى أشـــّدها لتشـــغيليةامســـتوى القـــدرة 

 .املنظمة وعمليات اإلدارة املركزية فيها إذا ما أريد هلا أن تنفذ برامج واسعة النطاق بنجاح

، والشـــراكاتاحلـــاالت بـــطء عمليـــات الشـــراء والتوظيـــف، والتـــأخري يف توقيـــع االتفاقـــات أبـــرزت غالبيـــة دراســـات  -112
واملركزية اإلدارية املفرطة والبريوقراطيـة علـى أ�ـا أهـم العقبـات الـيت حتـول دون توسـيع نطـاق عمـل املنظمـة يف إطـار 

بية مــن حيــث األثــر وفعاليــة وترتتــب علــى التــأخريات يف العمليــات اإلداريــة آاثر ســل. 2 هــدف التنميــة املســتدامة
وقــد أدى . التكلفــة والعالقــات مــع أصــحاب املصــلحة واملســتفيدين، ال ســيما عنــدما تكــون االحتياجــات قــاهرة

أمهيتهـا علـى املسـتوى القطـري، فضـًال عـن آتكـل  احنسـارالطلب على الدعم التقين من املنظمـة و  تقلصذلك إىل 
الـة القطريـة الـيت تشـهد علـى حتقيـق جناحـات كبـرية جـًدا أفـادت عـن وحـىت دراسـات احل. الدعم املقدم من املاحنني

 . وجود مشاكل إدارية

كثريًا مـا ذُكـر أيًضـا عـدم اسـتمرارية واسـتدامة املشـاريع املنفصـلة دون متابعـة، مـا يـؤدي إىل سـرعة َدَوران املـوظفني  -113
ي وأدوات لدعمـــه يف املنظمــة، علـــى اجمــويتصـــل ذلــك ابالفتقــار إىل �ـــج بر . واخلــرباء االستشــاريني وفقـــدان الــزخم

أبرز تقرير املرحلة األوىل من هذا التقييم، فضًال عن امليل إىل متويل مشاريع جتريبية صغرية غـري دائمـة، كمـا هـو  ما
 . موضح يف القسم التايل

وقـد . سـاًقااجمي أكثر اتأعاق ضعف إدارة وضوابط دورة املشاريع جهود املنظمة الرامية إىل االنتقال إىل �ج بر  -114
أشــار تـــدقيق حـــديث العهـــد لـــدورة املشـــاريع إىل جمموعـــة متنوعــة مـــن القضـــا� تتعلـــق ابلطريقـــة الـــيت تصـــمم هبـــا 
املنظمة مشاريعها وتضع تقارير عنها، مبا يف ذلك استشراء املشاريع املتناهية الصغر، وضـعف عمليـات ضـمان 
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ح حتديـد املسـتفيدين، والصـعوابت يف جتميـع اجلودة، وعدم كفاية التشـاور مـع أصـحاب املصـلحة، وعـدم وضـو 
منظمـــة (املشـــاريع، وافتقـــار نظـــم الرصـــد والتقيـــيم إىل الكفـــاءة " وســـم"البيـــا�ت عـــرب املشـــاريع بســـبب ضـــعف 

 41.)ب2019األغذية والزراعة، 

ل ينتظــر تنفيــذ توصــيات التــدقيق بــدء العمــل بنظــام إدارة دورة حيــاة املشــاريع الــذي جيــري وضــعه حالًيــا ليحــل حمــ -115
 . انيةنظام معلومات إدارة الربامج امليد

علـى الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي، ومهـا للمنظمـة تظل القـدرة علـى عقـد اجتماعـات ويظـل احليـاد ذخـرين غنيـني  -116
الزراعـــة يتعلـــق آبفـــات النبـــااتت العـــابرة للحـــدود و  يف مـــا، مـــثًال، "استعراضـــات املنتجـــات املميـــزة"يـــربزان يف بعـــض 

 .ه القدرة على عقد اجتماعات متفاوتة على الصعيد القطريوهذ. اإليكولوجية

يف معظم تقارير دراسات احلالة، يُنظر إىل منظمة األغذية والزراعة علـى أ�ـا قريبـة مـن احلكومـات، ال سـيما وزارة  -117
. ويشري عدد أقل من احلاالت إىل وجود عالقات وثيقة مع جهات فاعلة حكومية وغري حكومية أخـرى. الزراعة

وتنطــــوي . اجميــــة فيــــهدو أن عمــــق واتســــاع الشــــراكات يف البلــــد املعــــين مؤشــــر جيــــد علــــى نوعيــــة احلافظــــة الرب ويبــــ
اجمـــي يف البلــد، كمــا علــى اهتمــام ابالعتبــارات البيئيــة واالجتماعيـــة الشــراكات العريضــة علــى درجــة مــن األثــر الرب 

 .واالقتصادية، بعيًدا عن عالقة تقنية خالصة حمضة مع وزارة الزراعة
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ينمو التبادل السريع األفقي للمعلومات والتشارك يف خلق املعارف من خالل التعـاون ليصـبح النمـوذج  -34النتيجة 
 .حاالًّ تدرجيًيا حمل نشر جمموعة من املعارف حمصورة يف هيئة مركزية من أعلى إىل أسفل ،املعرفة السائد إلدارة

ــر املرحلــة األوىل  -35النتيجة  ويف غيــاب . مــن هــذا التقيــيم علــى نــدرة أدوات إدارة املعــارف يف املنظمــةأّكــد تقري
مـن خـالل " عضـو�ً "من أهداف التنميـة املسـتدامة  2أدوات رمسية، تُتبادل املعرفة بشأن املمارسات املتعلقة بـاهلدف 

 .منعزلة قوقعاتتشبكات من الزمالء والشركاء ميكن أن تشّكل بسهولة 

ة اترخيًيــا علــى إدارة املســاعدة التقنيــة بطريقــة مركزيــة مــن أعلــى إىل أســفل، مــا ال ييســر درجــت املنظمــ -36النتيجة 
 .االنتقاالت األفقية للمعرفة، وكثريًا ما يؤدي إىل اإلخفاق يف توثيق اخلربة امليدانية واالستفادة منها

إىل آخـر، مـا قـد " جمال ثقايف"على وجه اخلصوص، تبّني للتقييم أن هناك صعوبة يف ترمجة املعرفة من  -37النتيجة 
 .يكون بسبب االختالفات اللغوية وغريها من االختالفات الثقافية

فهـل مــن املمكـن اسـتجماع هـذا الــذكاء اجلمـاعي، يف وقـت يبــدو . االنتقـال إىل التنميـة املسـتدامة كثيــف املعـارف -118
 تقليد�؟ يقوض قّيم العلم واخلربة السائدة " ثقافة ما بعد احلقيقة"فيه أن انتشار 

حنـــو منـــوذج أكثـــر تشـــاركية، بعيـــًدا عـــن النمـــوذج : يتطلـــب حـــل هـــذا األمـــر تغيـــريًا يف طريقـــة إنتـــاج وتبـــادل املعرفـــة -119
وقــد . املركــزي، منــوذج اخلــرباء الــذين يعرفــون املعرفــة كلهــا ويتقــامسون ثــرواهتم املعرفيــة مــع طــالب جهلــة يف معظمهــم

                                                            
يف املئـة وصـًفا مالئًمـا لرتتيبـات  50وتضمن أقـل مـن . ئة فقط من واثئق املشاريع بعد التشاور الواجب مع أصحاب املصلحة يف البلدايف امل 39 ضعوُ  41

ريًفـا واضــًحا مـن واثئــق املشـاريع الــيت ُأخـذت كعينــة تع ئـة فقــطايف امل 48التنفيـذ املقرتحــة وميزانيـة وخطــة عمـل مصــممة تصـميمًيا ســليًما، يف حـني تضــمن 
 .للمستفيدين املستهدفني
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الفكريـة مـا زاال مهمـني؛ وأن التغيـري اجلـذري ممكـن بـل وضـروري واخلربة  أن القيادة" 19-كوفيد" جائحة تأظهر 
فقـد حـل التبـادل السـريع األفقـي للمعلومـات والتشـارك يف : اجتاًهـا آخـر ت اجلائحـةكمـا أوضـح  42.للمضي قـدًما

خلــق املعــارف عــن طريــق التعــاون حمــل نشــر معــارف ســائدة مســّلم هبــا حمصــورة يف هيئــة مركزيــة بوصــفه النمــوذج 
 .دارة املعارفاملهيمن إل

كمــا أنــه، إىل .  املشــرتك للمعرفــة هــو ابلضــبط الــنهج الــذي تروجــه منــذ التســعينات مــدارس املــزارعني احلقليــة التوليــد -120
واملسـألة هـي الـتعّلم . حد كبري، املبدأ الذي تقوم عليه منظمة كمنظمة األغذيـة والزراعـة تـدعم تنفيـذ بـرامج وطنيـة

مقابل ذلك، متكن مقارنة مشـروع جتـرييب يعـرض �ًجـا . أمهية ابرزة حملًيا من خالل العمل مًعا على مواضيع ذات
وكثـريًا مـا يفشـل هــذا . مـا متتلكـه املنظمـة مركـزً� حبقـٍل يعـرض للمـزارعني بطريقـة فوقيــة مـا يتوجـب علـيهم القيـام بـه

ا املنظمــة تفشــل يف إقنــاع النمــوذج القــدمي يف إقنــاع املــزارعني، كمــا أن العديــد مــن املشــاريع التجريبيــة الــيت تقــوم هبــ
ولإلنصـــاف، تـــنجح مشـــاريع جتريبيـــة أحيـــاً� وتتطـــور تـــدرجيًيا لتصـــبح بـــرامج أكـــرب، ولكـــن يف هـــذه . احلكومـــات

 .العملية، يلزم دائًما يف مرحلة ما االنتقال إىل �ج تعاوين

أكــدت هــذا التشــخيص  وقــد. أصــرت املرحلــة األوىل مــن هــذا التقيــيم علــى نــدرة أدوات إدارة املعــارف يف املنظمــة -121
 األمـروتظـل الصـورة العامـة صـورة منظمـة جمـزّأة عنـدما يتعلـق . للمرحلـة الثانيـةدراسات احلالة القطرية اليت أجريت 

كمـا أشـار كثـري مـن املـوظفني الـذين أجـابوا   ،15وقد أشارت ثالث دراسات حالة قطرية من بني . إبدارة املعارف
أن أحد املعوقات الرئيسية هو االفتقار إىل نظام عاملي منّسق جلمع بيـا�ت على املسح الذي أجري هلذا التقييم، 

 43.الرصد وتيسري تبادل املعارف والتعديالت الالزمة

مــن خــالل شــبكات مــن الــزمالء والشــركاء ميكــن أن تشــّكل " عضــو�ً "يف غيــاب أدوات رمسيــة، تُتبــادل املعرفــة  -122
متعـددة اللغـات، مـع ذلـك، ال تـزال عوائـٌق تعـرتض نقـل  واملنظمـة". مـدارس"منعزلة أو حـىت  قوقعاتتبسهولة 
. واملعرفـة تنتشـر مـن خـالل اللغـة. بني موظفيها وأعضائها، ال سيما بسبب االختالفات اللغويـة يف مااملعارف 

ة ومييل املوظفون الناطقون ابللغة اإلجنليزية إىل العمل يف البلدان الناطقة هبا واملوظفون الناطقون ابللغـة الفرنسـي
ر ذلــك بعــض الصــعوبة الــيت تواجههــا املنظمــة يف ترمجــة . رهخــ آإىل العمــل يف البلــدان الناطقــة هبــا، إىل وقــد يفّســ

إىل آخــر، مــثًال، مــن أمريكــا الالتينيــة إىل أورواب وآســيا الوســطى أو مــن أفريقيــا إىل " جمــال ثقــايف"املعــارف مــن 
 .الشرق األدىن

ا إىل إدارة املعـارف واملسـاعدة التقنيـة بطريقـة مركزيـة مـن أعلـى إىل أسـفل، ابإلضافة إىل ذلـك، متيـل املنظمـة اترخييًـ -123
وحـىت اليـوم، ال تـزال لـدى بعـض ُشـعب املقـر الرئيسـي تفـاعالت حمـدودة . ما ال ييسر االنتقاالت األفقية للمعرفـة

اء املنظمــة يف وبشــكل أعــم، لــيس خــرب . مــع املكاتــب القطريــة، مثــل مركــز االســتثمار وفريــق العمــل التقــين، وغريمهــا
املقر الرئيسي دائًما على علم ابلربامج امليدانية اليت تقع ضـمن إطـار جمـاهلم املوضـوعي، مـا جيعلهـم أقـل قـدرة علـى 

والواقع أن وجود قدر من التوتر بني الربامج واملعايري العاملية وبني احلقائق احمللية أمر طبيعـي ال مفـر . املسامهة فيها
 .فاظ على احلوار بني النظرية والتطبيقمنه، لكن من املهم احل

                                                            
وهـذا . مثًال، من حيث مراعاة العوامل االجتماعية إىل جانب العوامل االقتصادية وتشجيع سالسل قيمة أقصر خلفض االعتمـاد علـى التجـارة الدوليـة 42

 .دون أي سفر دويلفقد أجري على الصعيد احمللي، مث ُمجّعت النتائج على الصعيد العاملي : التقييم مثال على ذلك
 . 542وكانت ستة غري مكتملة فلم تدرج يف التحليل الذي يركز بذلك على . رًدا 548تلقى املسح ما جمموعه  43
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يف مثـــل هـــذا النظـــام . أوجـــد التثقيـــف اجلمـــاهريي ووســـائط اإلعـــالم االجتماعيـــة نظاًمـــا إيكولوجًيـــا معرفًيـــا جديـــًدا -124
ـــا أكثـــر تواضـــًعا . ، جتـــب االســـتفادة مـــن معـــارف النـــاس ال جتاهلهـــااإليكولـــوجي وهـــذا يتطلـــب مـــن اخلـــرباء موقًف

جيـــة إلدمـــاج معـــارف املـــزارعني والصـــيادين وغـــريهم مـــن منتجـــي األغذيـــة يف منظـــور ويتطلـــب أيًضـــا مهـــارات منه
وقـد ). عموًمـا، يُعـرب عـن املعـارف التقليديـة ومعـارف الشـعوب األصـلية بشـكل غـري علمـي(جتريب مشرتك علمي 

. عـــارف التقليديـــةدعــا تقريـــر املرحلـــة األوىل مــن هـــذا التقيـــيم إىل ســـردية أكثــر إجيابيـــة جتـــاه املمارســات الزراعيـــة وامل
 44.و�درة هي األمثلة املوثّقة يف املرحلة الثانية من هذا التقييم على حماولة توثيق معارف تقليدية

الراميـــة إىل تعظـــيم وتكثيـــف والعـــاملون يف اإلرشـــاد الزراعـــي إىل تفضـــيل الـــُنهج مييـــل صـــناّع السياســـات والبـــاحثون  -125
والبــذور احملّســنة، وإدخــال ســالالت حيــوا�ت وأمســدة مســتوردة، امليكنــة، (املســتمدة مــن الثــورة اخلضــراء  اإلنتــاج

اليت تشّع منها صـورة حداثـة براقـة، غالبًـا علـى حسـاب املعـارف التقليديـة الـيت ُيصـرف النظـر عنهـا ) إىل ذلك وما
 . ابعتبارها رجعية

زارعني وبــني نظريــة املشــاركة يف يُظهــر التبــاين بــني نــوع الــتعلُّم املطبــق يف املمارســة العمليــة يف املــدارس احلقليــة للمــ -126
متـــوت إال بصـــعوبة، وأن تطبيـــق منـــوذج املعرفـــة اجلديـــد ال أن العـــادات القدميـــة ) 1-2نظـــر القســـم ا(خلـــق املعرفـــة 

 .أصعب من تطبيق النموذج السابق

جملموعــة  الثانيــة، الــيت تــروج" الثــورة اخلضــراء"أمــا . مــع ذلــك، تســري املــدارس احلقليــة للمــزارعني يف االجتــاه الصــحيح -127
فــي حــني ف. تُقــدم بطريقــة فوقيــة فليســت مــا يتطلبــه حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة" احلديثــة"بســيطة مــن املعرفــة 

متكنــت الثــورة اخلضــراء األوىل مــن إنتــاج املزيــد مــن الغــذاء لســكان العــامل املتزايــدين، جــاء ذلــك بتكلفــة ُمعــرتف هبــا 
. ذلــك ملوائــل الطبيعيــة وفقــدان التنــوع البيولــوجي ومــا شــاكلعلــى نطــاق واســع مــن حيــث التلــوث والتعــدي علــى ا

 . وأهداف التنمية املستدامة تطلب منا حّل هذه املشاكل، ال مفاقمتها

وال يَســع . بعــد ســنوات مــن الركــود، حتــويالت املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة حنــو الزراعــة آخــذة يف االزد�د مــن جديــد -128
بــع نقــص االســتثمارات يف الزراعــة الــذي شــهدته تســعينات القــرن املاضــي فقــد ت. العــامل أن يكــرر أخطــاء املاضــي

. الــيت نفــذت يف عقــود ســابقة" بــرامج التنميــة املتكاملــة"مــن القــرن احلــادي والعشــرين فيًضــا ممــا مســى  األولوالعقــد 
ة وقـــد مالـــت هـــذه االســـتثمارات إىل أن تكـــون اســـتثمارات مبســـطة وموحـــدة، غافلـــة عـــن اجلهـــات الفاعلـــة احملليـــ

ومعارفها، وتسـتخدم تكنولوجيـات حديثـة مسـتوردة ليسـت دائًمـا سـهلة التنفيـذ والصـيانة حمليًـا، وكثـريًا مـا فشـلت 
 .يف إحداث أثر مستدام

فرغم كل السياسات والربامج الرامية إىل حتـديث . اخلضراء يف النظم اإليكولوجية اجلافة الثورةلك فشل تطبيق ذك -129
أشـكال إدارة بـني لرعاة، ال يزال الرعـي الواسـع الشـكل األكثـر مرونـة وإنتاجيـة مـن قطاع تربية احليوا�ت وتوطني ا

وتلعـب  .هـم مـن الرعـاة) مليـون نسـمة 270(من األفارقـة  املائةيف  43حوايل و  .املوارد الطبيعية يف األراضي اجلافة
منظمـــة (احملاصـــيل واملاشـــية  إمكانيـــة التنقـــل دورًا رئيســـًيا يف العديـــد مـــن مســـارات لتحقيـــق التكامـــل املســـتدام بـــني

وقـــد أبـــرزت الواثئـــق الصـــادرة عـــن املبـــادرة املعنيـــة ). 2016الصـــندوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة، األغذيـــة والزراعـــة و 
يف القـــرن األفريقـــي، علـــى النحـــو الواجـــب، األســـاس ) IDRISSI(فـــاف ابالســـتدامة والتحصـــني ضـــد كـــوارث اجل

مثًال، حيازة (رة استباقية وأوصت بتأمني شروط إمكانية التنقل الرعوي املنطقي االقتصادي لدعم هذه النظم بصو 
                                                            

 .جرى أحدها يف أنغوال حيث أدرج مشروع للمنظمة األمراض احليوانية وعالجاهتا التقليدية ابللغتني احمللية والعلمية على حدٍّ سواء 44
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، مــع االمتنــاع عــن التــدخالت الــيت )األراضــي وحمميــات الرعــي واملمــرات والتحركــات عــرب احلــدود، ومــا إىل ذلــك
 45.تنافس اإلنتاج الرعوي

ال يعـــين ذلـــك العـــودة إىل املاضـــي أو إىل نُظـــم إنتـــاج وســـبل عـــيش متقادمـــة فأنظمـــة اإلنتـــاج هـــذه ال تـــزال حيـــة  -130
ويتوق أصحاب احليازات الصغرية إىل التعّلم ويرغبون يف االستثمار لكسب دخـل أفضـل ويف . وتتكيف ابستمرار

وهـــم . لتحقيـــق قـــدر أكـــرب مـــن االســـتدامةالتكيّـــف مـــع تغـــّري املنـــاخ والتحضـــر واجتاهـــات أخـــرى وتغيـــري ممارســـاهتم 
 .واملشورة، ولكن أيًضا بعض االحرتام ملهاراهتم ومعارفهميستحقون املساعدة 

 املوارد املالية وغريها من املوارد 4-4

ازدادت يف الســنوات األخــرية املســامهات الطوعيــة، مــا يعكــس رفعــة قيمــة املنظمــة لــدى شــركائها يف  -38النتيجة 
مـع . بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يف مـات الشـراكات واملـوارد الـيت ُحتشـد عـرب التعـاون كذلك ازداد.  التنمية

بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي يعتمــد علــى  يف مــاذلــك، ال يــزال كــٌل مــن احلشــد التقليــدي للمــوارد والتعــاون 
 .قاعدة صغرية نسبًيا من الشركاء يف املوارد

تكيــف مــع تغــري املنــاخ جمــال للنمــو، مــثًال، مــن خــالل مرفــق البيئــة العامليــة والعديــد مــن القــدرة علــى ال -39النتيجة 
واملنظمـة يف وضـع . املقرتحات الكبرية اليت ُوّقعت مع الصندوق األخضر للمناخ على مدى السنوات القليلة املاضية

مـن حيـث متطلبـات البيـا�ت  فريد يتيح هلـا تصـميم طلبـات ملثـل هـذه الصـناديق، وهـي عمليـة مشـهود هلـا ابلصـعوبة
 .واتساع األبعاد االجتماعية واإليكولوجية اليت ينبغي أخذها ابالعتبار

هذا التقييم، زادت املسامهات الطوعية اليت تقدمها املنظمة يف السـنوات األخـرية،  كما أشري يف املرحلة األوىل من -131
بـوترية أسـرع  46توى التمويـل لألنشـطة اإلمنائيـةوينمـو مسـ. رفعـة قيمـة املنظمـة لـدى شـركائها يف التنميـة يعكسما 

املســتو�ت الـــيت شـــوهدت بعـــد أزمـــة أســـعار األغذيـــة يف عـــام  2019و حافظـــة الطـــوارئ، وقـــد بلـــغ يف عـــام منـــمــن 
غري أن املنظمة ال تزال تعتمد على قاعدة صغرية نسبًيا من الشـركاء الرئيسـيني يف املـوارد، إذ ). 3الشكل ( 2008

حـدة بصـورة ومل تنـوه غـري دراسـة حالـة قطريـة وا. املسامهات الطوعية مـن مخسـة مـاحنني فقـط �يت أكثر من نصف
 47.تلقائية مبستوى عال من ثقة املاحنني يف املنظمة يف البلد املعين ابعتباره فرصة ساحنة

 

                                                            
 .يقيشاريع االستثمارية الكبرية بناء على هذا التفكري اجلديد حول الرعي يف القرن األفريقي، بتمويل من البنك الدويل وبنك التنمية األفر ُصمم عدد من امل 45
 .يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية كمؤشر" طوارئ"ابستخدام عدم وجود عالمة  46
حنني يف بلدان أخرى، بل يعين ببساطة أن املسألة مل تُثر كنقطة ابرزة يف تقارير دراسات احلالـة ال يشري ذلك ابلضرورة إىل عدم وجود دعم من ما 47

 .اليت ُوضعت
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 2020إىل عام  2004املسامهات الطوعية، من عام  -1الشكل 

 
 "طوارئ"غري مصنفة    "رئطوا"مصنفة 

 الربامج امليدانية إدارةنظام معلومات : املصدر

عـدة مقرتحـات  متويـل لنظمـة يف احلصـول علـى املجنحـت قـد و . ف جمـال للنمـوالتمويل املناخي والقدرة علـى التكيّـ -132
ي فريــد يتــيح هلــا تصــميم طلبــات ملثــل هــذا الصــندوق، وهــكبــرية مــن الصــندوق األخضــر للمنــاخ، وهــي يف وضــع 

وبُعـد  ؛ومكـو�ت حتليليـة وقائمـة علـى البيـا�ت ؛عملية مشهود هلا ابلصعوبة وتتطلـب قواعـد معرفيـة تقنيـة متنوعـة
 .ومنهجيات حتقق من القياسات مثبتة ومستحسنة ؛إدماج اجتماعي وبُعًدا بيئًيا شاملني

مـن مثـل آليـة ) والعينيـة علـى السـواء املالية(ازداد بوترية أبطأ االعتماد على آليات أخرى حلشد الشراكات واملوارد  -133
وقــد أعاقــت حتــد�ت كبــرية اســتخدام هــذه اآلليــة كآليــة اســرتاتيجية . اجلنــوب والتعــاون الثالثــي بلــدانالتعــاون بــني 

حلشد الشراكات واملوارد من أجل التنمية يف املنظمة خالل الفرتة اليت قـُّيمت، مبا يف ذلك عدم كفايـة رؤيتهـا مـن 
 .عليا، والتعاون مع اإلدارات واملكاتب األخرى يف املنظمة، والتغريات املتكررة يف القيادة والتوجهجانب اإلدارة ال

وقـد جنحـت املنظمـة يف . ازداد على مر السنني عدد الشركاء الـذين يسـامهون يف اآلليـة بتقـدمي معونـة ماليـة وعينيـة -134
مليــــون دوالر منــــذ عــــام  30(كيــــا حشــــد شــــراكات طويلــــة األجــــل وصــــناديق اســــتئمانية أصــــبحت اآلن تشــــمل تر 

) 2014مليـــــون دوالر منـــــذ عـــــام (واملغـــــرب ) 2012مليـــــون دوالر منـــــذ عـــــام  60أكثـــــر مـــــن (، والربازيـــــل )2006
مليــون دوالر أمريكــي بــني  130أكثــر مــن (، ابإلضــافة إىل الصــني )2015مليــون دوالر منــذ عــام  15(واملكســيك 

وهنــاك بعــض  48.الثالثيــني يف اجتــذاب مــا يســمى ابلشــركاءوكانــت املنظمــة أقــل جناًحــا ). 2019و 2009عــامي 

                                                            
 .عملًيا، يف املنظمة، يتعلق األمر مبا إذا كان شريك من الشمال جزًءا من املشروع أم ال. التعريف املفاهيمي للتعاون الثالثي غري واضح 48
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مــع أملانيــا واليــاابن وهولنــدا وكــور� اجلنوبيــة وإســبانيا، لكنهــا مل تنشــر علــى نطــاق واســع بوصــفها  اإلجيابيــةاألمثلــة 
 . يل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي عن صعوابت مماثلةأبلغ الصندوق الدو قد و . تعاوً� ثالثًيا

 رومايف رها امقتوجد بني الوكاالت اليت  يف ماإصالحات األمم املتحدة والتعاون  4-5

علـى أّ�مـا  رومـا توجد مقارهـا يفبني الوكاالت اليت  يف مايُنظر إىل إصالح األمم املتحدة وز�دة التعاون  -40النتيجة 
 . جيري اآلن البدء ابإلصالحفرصتان لتعزيز موقف املنظمة ورفع سوية ُ�جها على املستوى القطري، حيث 

. يتوخى اإلصالح عرًضا من األمم املتحدة أكثر متاسًكا مدفوًعا ابلطلب لتقدمي اخلـدمات يف البلـدان -41النتيجة 
 .وسيتطلب ذلك مزيًدا من سلطة اختاذ القرار واالستقالل املايل ملمثليات املنظمة يف البلدان

توجــد الوكــاالت الــيت بــني  يف مــافــاع تكــاليف املعــامالت تــنقض أثــر التعــاون حالًيــا، تكــاد املنافســة وارت -42النتيجة 
ويف حــني أن جــدول أعمــال هــذه الوكــاالت مشــرتك، إال أ�ــا تتناولــه مــن وال�ت خمتلفــة يف جوهرهــا، . رومــا مقارهــا يف

حتـدً� هاًمـا جسـر وال يـزال بشـّكل . وهذا هو السبب الرئيسي الـذي جعلهـا تُنشـأ ككيـا�ت منفصـلة يف املقـام األول
 .بينها على التمويل من املاحنني يف ماالفجوة بني طبائعها املختلفة والتغلب على املنافسة 

ــا جــًدا جتــاه  -135 ــا إجيابًي ــا ابســم " (إصــالح األمــم املتحــدة"اختــذت املنظمــة موقًف مــة و إعــادة تنظــيم منظ "املعــروف رمسًي
وهـي نشـطة جـًدا يف مجيـع مسـارات ") 2030املسـتدامة لعـام األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيـذ خطـة التنميـة 

رومـا  توجـد مقارهـا يفويعمل مكتب االتصال التابع للمنظمـة يف نيويـورك كمركـز للوكـاالت الـيت . عملية تصميمه
كمــا أن املنظمــة ملتزمــة ابإلصــالح مــن الناحيــة املاليــة، وقــد ضــاعفت مســامهتها يف .  للقضــا� املتصــلة ابإلصــالح

لـدعم نظـام املنّسـقني ) 2019مليـون دوالر أمريكـي دفعـت يف عـام  4.7(رتتيـب اجلديـد لتقاسـم التكـاليف إطار ال
وقد اخنرطت املنظمة بنشـاط يف عمـل فريـق املراجعـة الداخليـة لألمـم املتحـدة لوضـع . املقيمني الذي أُعيد تنشيطه

الح أكثــر تعقيــًدا علــى الصــعيد اإلقليمــي، اإلصــ ويبــدو. االقــرتاح النهــائي بشــأن اهليكــل اإلقليمــي لألمــم املتحــدة
ومــن الســابق ألوانــه تقيــيم أثــره علــى الصــعيد القطــري، ألن  حيــث لوكــاالت األمــم املتحــدة هياكــل متنوعــة جــًدا،

 . للتو يبدأ إال ملالتنفيذ 

 هاألوىل منـ قيـيم أدلـة مـن شـأ�ا أن تـؤدي إىل إعـادة صـياغة اسـتنتاجات املرحلـةمـن هـذا التمل جتمع املرحلة الثانيـة  -136
 . وال يزال اإلصالح يف مراحله األوىل على أرض الواقع. على حنو ذي شأن

رب�مج الـاملرحلـة الثانيـة تفحصـت املتحـدة،  واألمـمرومـا يف رهـا امقتوجـد يتعلق ابلتعاون بني الوكـاالت الـيت  يف ما -137
نظمـة والصـندوق بـني املنفذ ابلتعـاون يم و مّ شرتك لتسريع التقدم حنو التمكني االقتصادي للمرأة الريفية الذي صُ امل

علـــى جـــدوى ه يـــدّلل ووجـــدت أنـــ. األمـــم املتحـــدة للمـــرأة وهيئـــةالـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة وبـــر�مج األغذيـــة العـــاملي 
وقــد أاثر الــرب�مج اهتماًمــا كبــريًا، ومــن . التخطــيط ميكــن أن يــنجح إذا كــان جيــدو التعــاون املشــرتك بــني الوكــاالت 

وجيـــري حالًيـــا تقييمـــه وسرتشـــد نتـــائج التقيـــيم التخطـــيط . ه إىل مواقـــع أخـــرى وبلـــدان أخـــرىاملمكـــن توســـيع نطاقـــ
 ،مثــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،األمــم املتحــدةمــن شــركاء الكمــا أشــار االســتعراض أن بعــض .  للمرحلــة املقبلــة

 وكــاالتلــى أن تعــاون وهــذا يــدل ع. نظمــةاملمــع  هــمرتا يف بعــض البلــدان نتيجــة عمليــيتبنــون منهجيــة نــوادي دمي
 . ذية والزراعة املفيدةاألغج منظمة برامج مشرتكة ميكن أن يكون قناة لتوسيع نطاق �ُ على األمم املتحدة 
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روما مذكرة تفاهم طموحـة مـدهتا مخـس سـنوات، اسـتجابة  توجد مقارها يف، وقعت الوكاالت اليت 2018يف عام  -138
حالة األمن الغذائي "وعلى الصعيد التحليلي، أصبح تقرير . تحدةلدعوة األمني العام، يف سياق إصالح األمم امل

رومــا واليونيســيف ومنظمــة  توجــد مقارهــا يفاآلن إنتاًجــا مشــرتًكا مــع الوكــاالت األخــرى الــيت " والتغذيــة يف العــامل
غـري أن . ذويالصحة العاملية كوسيلة لز�دة إبرازه واسـتيعابه وز�دة اتسـاق ومصـداقية بيـا�ت األمـن الغـذائي والتغـ

يف عدد كبـري مـن البلـدان الناميـة  " االستعراضات االسرتاتيجية للقضاء على اجلوع"إطالق بر�مج األغذية العاملي 
هـذه الوكـاالت " من أهداف التنمية املسـتدامة 2استعراضات اهلدف "و�درًا ما مشلت . كان فرصة تعاون ضائعة

هبــدف وحيــد هــو توجيــه مســامهات بــر�مج األغذيــة العــاملي يف رومــا، وقــد وضــعت  توجــد مقارهــا يفاألخــرى الــيت 
 .من أهداف التنمية املستدامة، مبا يتعارض مع مبادئ هذه األهداف 2اهلدف 

مكتـــب شـــبكة تقيـــيم أداء املنظمـــات املتعـــددة األطـــراف  2019آب /خلصـــت دراســـة حالـــة أجراهـــا يف أغســـطس -139
روما علـى الصـعيد القطـري يف أربعـة بلـدان إىل أنـه، حـىت اآلن،  توجد مقارها يفبني الوكاالت اليت  يف ماللتعاون 
تعـاون "تعاون هذه الوكاالت علـى مسـتوى املشـروع وتعـاماليت إىل حـد مـا ولـيس اسـرتاتيجًيا، وأن  يكونعادة ما 

ات رومـــا يعوقـــه االفتقـــار إىل تـــواؤم العمليـــات التجاريـــة، والطبيعـــة اجملـــزأة لتـــدفق توجـــد مقارهـــا يفالوكـــاالت الـــيت 
وحـىت اآلن، يعمـل املوظفـون علـى املسـتوى . [...] التمويل والكيفيـة الـيت يعمـل هبـا املـاحنون مـع الوكـاالت فـرادى

وهــم جيــدون حلــوًال بديلــة عنــدما ختلــق االختالفــات يف . القطــري علــى مســتوى املشــاريع وبطــرق غــري رمسيــة نســبًيا
ــــيم أداء (" أمــــام العمــــل املشــــرتك دورات التخطــــيط وبيئــــات التمويــــل والقــــدرات علــــى األرض عقبــــات شــــبكة تقي

كما شددت دراسة احلالة اليت أجراها مكتـب شـبكة تقيـيم أداء املنظمـات .  )2019املنظمات املتعددة األطراف، 
ال ينبغـي للمـرء أن يفـرتض دون اختـاذ موقـف نقـدي أن املزيـد مـن التعـاون أمـر إجيـايب "املتعددة األطراف على أنه 

 ". ن للشراكات هدفجيب أن يكو : دائًما

ينبغي أن تكون املسألة احلامسة مسألة مـا الضـروري لتوسـيع النطـاق وتعظـيم األثـر علـى أسـاس امليـزة النسـبية لكـل  -140
روما يف جدول أعمـال مشـرتك، إال أن كـًال منهـا  توجد مقارها يفويف حني تتشارك الوكاالت الثالث اليت . وكالة

وهــذا هــو الســبب الرئيســي يف أ�ــا ُصــممت ككيــا�ت منفصــلة يف املقــام  تتناولــه مــن وال�ت خمتلفــة يف جوهرهــا،
بينهــا علــى متويــل املــاحنني مــن  يف مــاوال يــزال جســر الفجــوة بــني طبائعهــا املختلفــة والتغلــب علــى التنــافس . األول

سـنحت  التحد�ت اهلامة، مبا يتجاوز ما يسهل نيله من تبادل املعلومات وتيسـري عمـل الواحـدة لألخـر�ت كلمـا
  . الفرصة والعمل على مستوى املشاريع
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 االستنتاجات والتوصيات -5

إىل القضـاء علـى اجلـوع وسـوء التغذيـة وحتويـل الـنظم الغذائيـة لتحقيـق قـدر أكـرب  2يرمي هدف التنميـة املسـتدامة  -141
علــــى قــــدر هــــذا املنظمــــة  تكــــونوجيــــب أن مــــن االســــتدامة. وهــــو يشــــكل الواليــــة األساســــية للمنظمــــة وأعماهلــــا. 

، وإن كــان مــن أي فائــدة يف هــذا التقيــيم، فســوف 2030ى عشــر ســنوات فقــط قبــل حلــول عــام بقــوت. التحــّدي
تتمثل يف التشديد على الطابع امللح للتغيري. ومن املتوقع أن يشّدد مؤمتر القمة حول النظم الغذائية الذي سيعقد 

ألغذيـة والزراعـة أن تسـاعد يف حتويـل العام املقبل على ضرورة التحّول السريع. ويعترب التقرير أنـه ال ميكـن ملنظمـة ا
 النظم الزراعية والغذائية من دون أن حتّول نفسها.

ووّفــرت املرحلــة األوىل مــن التقيــيم جمموعــًة مــن االســتنتاجات والتوصــيات األّوليــة الــيت ّمت اختبارهــا خــالل املرحلــة  -142
أً�  2واإلقليميـة. ومل تعـارض املرحلـة  الثانية مقابل طيف من املمارسات على املسـتوى القطـري واملنتجـات العامليـة

. بـل أ�ـا أّكـدت علـى بعـٍض منهـا وأدخلـت تعـديالت طفيفـة 1من االستنتاجات والتوصيات املنبثقة من املرحلة 
على أخرى. وساعدت أيًضا يف حتديد املعوقات والفرص على الصعيد القطـري، ويف جمـاالت حيـث ميكـن إحـراز 

استخالص الدروس من املمارسـات اجليـدة احملـددة. وبنـاًء عليـه، يتبـع الـنص أد�ه تقّدم سريع من خالل التطوير و 
 .1بصورة عامة البنية ذاهتا اليت وردت فيها االستنتاجات والتوصيات يف املرحلة 

يعـاجل  بشأن العمـل املنـاخي. لـذا، ال 13وسوف يقوم تقييم آخر بتقدير مسامهة املنظمة يف هدف التنمية املستدامة  -143
. إمنــا يشــري اإلحلــاح املتزايــد إىل انــدماج أكــرب يف 2ريــر الــراهن هــذه املســألة، أو عالقتهــا هبــدف التنميــة املســتدامة التق

 . 13وتنفيذها، على أن يؤكد عليها تقييم هدف التنمية املستدامة  2التخطيط ملقاصد هدف التنمية املستدامة 

موقع املنظمة ابلنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة، وخباصـة علـى : ّمت إحراز الكثري من التقدم يف حتديد 1االستنتاج 
 املستوى العاملي.

املنظمة ملتزمة بدعم اإلطار العاملي للتنمية املستدامة الذي ساعدت يف تصميمه والـذي يتـيح جمـاًال واسـًعا حلشـد 
ارجًيــا عــن دور املنظمــة الــداعم قــدراهتا واإلبــالغ عــن واليتهــا. وقــد مت إحــراز تقــدم ملحــوظ يف اإلبــالغ داخلًيــا وخ

ـــذلك أيًضـــا ـــام ب ـــة املســـتدامة، ويف إعـــداد املـــوظفني للقي ـــة والزراعـــة يف  .ألهـــداف التنمي وشـــاركت منظمـــة األغذي
ا تعاونًيـاإزاءه اإلصالح احلايل لألمم املتحدة الذي يرتبط ارتباطًا وثيًقـا أبهـداف التنميـة املسـتدامة، واختـذت   موقًفـ

 .على املستوى العاملي

بصـورة خاصـة وتشـعر  2وساعدت املنظمة يف صياغة سردية أهداف التنمية املستدامة، وهدف التنمية املسـتدامة  -144
واملنظمــة بكاملهــا، ال ســيما جلهــة تركيزهــا علــى أوجــه التفاعــل والتبــادل بــني القطاعــات.  2030مبلكيــة خطــة عــام 

تصـميمه والـذي يتـيح جمـاًال واسـًعا حلشـد قـدراهتا  ملتزمة بدعم اإلطار العاملي للتنمية املستدامة الذي ساعدت يف
وهناك وعي واسع النطاق يف املنظمة حـول إطـار أهـداف التنميـة املسـتدامة، وُيسـتخدم يف  واإلبالغ عن واليتها.

وأثبــت أنــه يشــكل أداًة مفيــدة يف هــذا اخلصــوص تتــيح التحــدث ابللغــة  -احملــاداثت والتعهــدات مــع أطــراف اثلثــة
 تحقيق أهداف مشرتكة متبادلة.ذاهتا والعمل ل
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التقيــيم مل يقــّدر دعــم املنظمــة ألهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى، فقــد أثبــت أمهيــة هــدف التنميــة ورغــم أن هــذا  -145
 2ابلنسبة إىل املنظمة، مبا يف ذلك من الناحيـة املاليـة. وتعمـل املنظمـة علـى هـدف التنميـة املسـتدامة  2املستدامة 

 على أي هدف آخر بديهي نظرًا إىل اسم املنظمة وواليتها.أكثر بكثري ممّا تعمل 

حتتـــل منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة مكانـــًة جيـــدة علـــى الصـــعيد العـــاملي. وشـــاركت بطريقـــة منتجـــة يف إصـــالح األمـــم  -146
املتحدة احلايل الذي ينّسقه األمني العام هبدف تقوية وكاالت األمـم املتحـدة اإلمنائيـة لتفـي ابلغـرض املنشـود منهـا 

 حقبة أهداف التنمية املستدامة، وأبدت يف املناقشات موقًفا تعاونيًـا وحًسـا واقعيًـا وقـدرًا مـن اإلبـداع يف بعـض يف
لكـــن مـــا زال ينبغـــي تنفيـــذ اإلصـــالح يف العديـــد مـــن البلـــدان، ولـــيس مـــن الواضـــح كيـــف ســـيؤثر علـــى  .احلـــاالت

 عمليات املنظمة وموقعها على هذا املستوى.

ل املنظمة الداعم لقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف التقييم اخلـاص هبـدف التنميـة ومل جيِر استعراض عم -147
ذلك أنه شّكل موضوع تقييم مواٍز يتناول دعم املنظمـة لإلحصـاءات الوطنيـة. إمنـا جيـدر التـذكري أبن  2املستدامة 

قيـــاس مؤشـــرات أهـــداف التنميـــة  بر�جمًـــا منهجيًـــا لتنميــة القـــدرات هبـــدف مســـاعدة البلـــدان علــىاملنظمــة أطلقـــت 
املستدامة، يتضمن حلقات عمل تدريبيـة إقليميـة وبعثـات مسـاعدة تقنيـة ودورات تعليميـة إلكرتونيـة، وهـو نشـاط 

 يساهم بشكل إجيايب يف حتديد موقعها ابلنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة على املستويني العاملي والوطين.

 على املستوى الوطين، بفعل البصمة احملدودة لرباجمها : موقع املنظمة أضعف2االستنتاج 

وهـو دور تضـطلع بـه بشـكل  -يُنظر إىل املنظمة على املستوى القطري على أ�ا جهة موثوقة لتـوفري املسـاعدة الفنيـة
ـــد ـــذة للـــربامج علـــى أرض الواقـــع -جي وهـــو دور مقـــوَّض بســـبب ضـــعف املنظمـــة التشـــغيلي  -وجهـــة ماحنـــة أو منّف

ملفرط على املشاريع التجريبية الصغرية. ويرتك التأخري اإلداري تداعياٍت سلبية جلهة األثر، والكفـاءة مـن واعتمادها ا
حيــث الكلفــة والعالقــات مــع أصــحاب املصــلحة الــوطنيني، واملســتفيدين والشــركاء يف املــوارد. كمــا أنــه أضــعف مسعــة 

 املستوى القطري. املنظمة، والطلب على دعمها الفين واألمهية املتصّورة هلا على

إىل ضـرورة أن حتـّول املنظمـة اهلياكـل، وآليـات التنفيـذ والـربامج اخلاصـة هبـا لـدعم البلـدان علــى  1خلصـت املرحلـة  -148
علــى هــذه اخلالصــة. واعتُــرب أن موقــع املنظمــة  2. وتؤكــد املرحلــة 2حنــو أفضــل يف حتقيــق هــدف التنميــة املســتدامة 

ا هـو عليـه علـى املسـتوى العـاملي. ابلفعـل، ينبثـق هـذا األمـر مـن جمموعـة أضعف بكثري على املستو�ت القطريـة ممّـ
مــن العوامــل مبــا يف ذلــك بصــمة الــربامج، والقــدرات التشــغيلية الضــعيفة يف عــدة مكاتــب قطريــة، والتقســيم املفــرط 

 حلافظتها وأدواهتا إلدارة دورة املشاريع.

اجمها واالستدامة احملدودة للمشاريع املنفصلة اليت تبقـى مـن وغالًبا ما ذُكر أيًضا من بني هذه العوامل عدم بروز بر  -149
 -وهو دور تضطلع به بشكل جيد -دون متابعة. ويُنظر إىل املنظمة على أ�ا جهة موثوقة لتوفري املساعدة الفنية

هــا وهــو دور مقــّوض بفعــل ثقافتهــا التشــغيلية الضــئيلة واعتماد -وجهــة ماحنــة أو منّفــذة للــربامج علــى أرض الواقــع
 املفرط على مشاريع جتريبية صغرية. 

التأخري اإلداري تداعياٍت سلبية جلهة األثر، والكفاءة من حيث الكلفـة والعالقـات مـع أصـحاب املصـلحة  ويرتك -150
وأمهيتهـــا علـــى املســـتوى القطـــري،  ،هـــذا األمـــر الطلـــب علـــى دعمهـــا الفـــين الـــوطنيني، واملســـتفيدين. وقـــد أضـــعف
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احنة أيًضا. وعلى ضوء ما تقـّدم، تفـرض االلتزامـات االئتمانيـة بعـض املعوقـات وتـربّر والدعم املقدم من اجلهات امل
 بشكل بديهي درجًة من الرقابة اإلدارية.

عــالوًة علــى ذلــك، يهــدف إصــالح األمــم املتحــدة إىل عــرض خــدمات هــذه األخــرية بطريقــة أكثــر متاســًكا تلــّيب  -151
يف البلــدان بقــدراٍت أكــرب علــى اختــاذ  األغذيــة والزراعــة طلــب البلــدان، وســوف يتطلــب أن تتمتــع ممثليــات منظمــة

ضافر جهود منظومة األمم املتحدة بكاملهـا للعمـل بسالسـٍة أكـرب عـرب تالقرارات وابالستقاللية املالية. وجيب أن ت
مج ضـّم مـثًال عمـل بـر�يمجيع أهداف التنمية املستدامة. وهذا يتعّدى الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومـا حبيـث 

األمم املتحدة اإلمنائي على احلوكمة، وعمل منظمة الصحة العامليـة علـى الصـحة البشـرية، وعمـل اليونيسـف علـى 
الـــروابط بـــني املنـــاطق احلضـــرية والريفيـــة. ومـــن  التغذيـــة وعمـــل بـــر�مج األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية علـــى

إن انبثقـت مـن النـزاع،  -ليـة التنبـؤ واملخـاطر املتناميـةالضروري توّخي املرونـة واالسـتجابة السـريعة يف وجـه عـدم قاب
 لفريوس كورو�.أو اجلراد أو ساللة جديدة 

  تشـكل القـدرة التشـغيلية الضـعيفة يف املكاتـب القطريـة للمنظمـة مسـؤولية اسـرتاتيجية ينبغـي  :1التوصية
كـــرب علـــى اختـــاذ قـــدرات أتعزيزهـــا بشـــكل منـــتظم يف األجـــل الطويـــل. ويتطّلـــب إصـــالح األمـــم املتحـــدة 

القرارات واالستقاللية املالية يف املكاتب القطريـة للمنظمـة، والـدعم التحليلـي امللحـوظ لقـدراهتا لتـتمكن 
وجيـب أن تسـتخدم  .من العمل مع وكاالت األمم املتحدة األخرى على قدم املساواة يف اجملال التحليلـي

ة دورة املشـاريع ابعتبارهـا فرًصـا لتبسـيط إدارة مبـادرة نظـام إدار املنظمة إصالح منظومـة األمـم املتحـدة و 
ــة احلافظــة وضــمان �ــج  دورة املشــاريع والضــوابط اخلاصــة هبــا، وختفــيض العــبء اإلداري، وتقلــيص جتزئ

 براجمي أكرب إزاء إدارة احلافظة احملددة يف اإلطار اجلديد للربجمة القطرية واملتصلة ابإلطار االسرتاتيجي.

ــة والزراعــة علــى نطــاق كبــري حــني تتعــاون مــع أطــراف أخــرى لــدعم املبــادرات، : تتحــرك من3االســتنتاج  ظمــة األغذي
 والربامج والسياسات احمللية.

كــان العديــد مــن املشــاريع الوطنيــة للمنظمــة الــيت ّمت استعراضــها صــغري احلجــم، بفعــل غيــاب �ــج براجمــي يف املنظمــة 
بذاهتا. وميكن أن يكون دعـم املبـادرات والـربامج الوطنيـة أكثـر فضًال عن ميل إىل متويل مشاريع جتريبية صغرية قائمة 

أتثريًا. وأّما نقاط الدخول األخرى اليت تستخدمها املنظمة حالًيا للتحّرك علـى نطـاق واسـع فتشـمل الـدعم القـانوين، 
املتحـدة، والتعـاون  والربامج والعمليات السياسية اإلقليمية، ودعم التجارة واالسـتثمار، ومتويـل املنـاخ، وتعـاون األمـم

يف مــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعلــيم (الرمســي وغــري الرمســي). ويبــدو أن عمــق الشــراكات وســعتها يف البلــدان يــزدادان 
بشكل تدرجيي يف بعض البلدان، إمنا تبقى الشراكات مع القطاع اخلاص والتعبئـة اإلضـافية للمـوارد احملليـة غـري كافيـة 

 ئية.لتحقيق األثر على النظم الغذا

ســعى هــذا التقيــيم عــن قصــد إىل إجيــاد ممارســاٍت جيــدة علــى املســتوى القطــري يف جمموعــة واســعة مــن اجملــاالت  -152
بعــض احلــاالت واملمارســات الواســعة النطــاق املثــرية لالهتمــام فضــًال  والبلــدان. ومشــل "احلصــاد" الــذي توصــل إليــه

ٍت جيـــدة قـــام آخـــرون ابختبارهـــا ونســـخها. عـــن عـــدة مشـــاريع صـــغرية احلجـــم، مل تنضـــج بعـــد لتتحـــّول إىل ممارســـا
 فعملها يرتكز بشكل رئيسي على اإلنتاج وال يتعّدى كثريًا حدود املزرعة.
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، فضــًال 1�ـج براجمـي وأدواٍت لدعمـه يف املنظمــة، كمـا ألقـى الضـوء عليـه تقريـر املرحلـة هـذا األمـر بغيـاب  ويتعلـق -153
علــى العكــس، كــان العديــد مــن املمارســات الواســعة النطــاق عــن امليــل إىل متويــل مشــاريع جتريبيــة صــغرية ومؤقتــة. و 

احملددة يف هذا التقرير يتعلق بدعم املنظمة لـرب�مج يطلقـه ويتـوىل إدارتـه أصـحاب مصـلحة وطنيـون. كمـا أن دعـم 
مثــل بــر�مج الزراعــة الطبيعيــة بــال ميزانيــة يف واليــة أنــدرا بــراديش يف اهلنــد، أو  -مبــادرات وبــرامج وطنية/حكوميــة

ضــفاء الطــابع املؤسســي علــى منهجيــة مــدارس املــزارعني احلقليــة ابعتبارهــا منهجيــة لإلرشــاد الريفــي يف أنغــوال، أو إ
ميكـن أن يكـون أكثـر أتثـريًا علـى النطـاق احلقيقـي مـن  -توسيع شبكة الوصول إىل مرافـق امليـاه الوطنيـة يف املغـرب

مكــان آخــر، ألنــه يبــين علــى الديناميكيــة والطلبــات  اســتخدام املشــاريع التجريبيــة لعــرض االبتكــارات املصــممة يف
احمللية. وتتمثل إحدى طرق العمل ابستخدام تعاون األمم املتحدة بشأن الربامج املشرتكة كسـبيٍل لتحسـني الـُنهج 

 املفيدة اليت جتّرهبا املنظمة.

ة، والـدعم القـانوين والسياسـايت، هذا النهج للمنظمة الرتكيز على ما جتيد القيـام بـه: أي تقـدمي املشـورة الفنيـ ويتيح -154
ــــؤدي شــــركاء آخــــرون املهــــام  ــــات التشــــاركية، والتنســــيق/عقد االجتماعــــات، يف حــــني ي ــــا�ت، واملنهجي وإدارة البي
التشــغيلية. وهبـــذه الطريقـــة، ميكـــن أن تســـاهم املنظمـــة بشـــكل مفيـــد وعلـــى نطـــاق واســـع يف تنميـــة الـــبالد، بطريقـــة 

بناًء على ما تقّدم، ما زال توفري الدعم الفين للربامج الوطنيـة اجلاريـة يتطلّـب تعاونية ومشرتكة مع شركاء آخرين. و 
 بعض القدرات إلجنازها يف الوقت املالئم.

وقــد دعمــت املنظمــة علــى مــّر الســنوات املكافحــة الوقائيــة ألنــواع خمتلفــة مــن اجلــراد يف العــامل، يف أفريقيــا، والشــرق  -155
از، وبــريو، ومدغشــقر ومواقــع أخــرى، فضــًال عــن نظــام مــن اللجــان األدىن، وجنــوب غــرب آســيا، ومنطقــة القوقــ

اإلقليميــــة لتعزيــــز التنســــيق والتضــــامن علــــى املســــتوى اإلقليمــــي. كمــــا أن اســــتجابة املنظمــــة احلاليــــة ألزمــــة اجلــــراد 
الصــحراوي يف شــرق أفريقيــا والــيمن تبــّني النطــاق الــذي ميكــن أن تعمــل عليــه املنظمــة ملســاعدة أعضــائها يف إدارة 

 اآلفات النباتية العابرة للحدود.

حيث التطوير، يربز الدعم القانوين من بني التدخالت يف اخلدمات االستشـارية املتعلقـة ابلسياسـات الـيت ّمت  ومن -156
استعراضها هلذا التقييم ابعتباره أحد اجملاالت األكثر إنتاجيـة وفعاليـة الـذي يسـتحق توسـيع نطاقـه. ووجـد التقيـيم 

استدامة من السياسات، وتتمتع بفرصة أكـرب يف التطبيـق مـن البيـا�ت السياسـية. ومـن البـديهي  أن القوانني أكثر
 تلغي بعضها وقد جتد البلدان أنه من املالئم املباشرة بصياغة سياسة تتم ترمجتها الحًقا إىل قانون. أ�ا ال

لضــمان حتليــل املنظمــة ألثــر  2020علــى رصــد أســواق الســلع هــو يف طبيعتــه عمــل عــاملي ّمت تعزيــزه عــام  إن العمــل -157
 على األمن الغذائي وسالسل القيمة، األمر الذي يبّني فائدته احملتملة على نطاق واسع. 19-أزمة جائحة كوفيد

، إمنــا هنــاك فجــوة كبــرية (قــدّرها البنــك 2ومــن الواضــح أن االســتثمار أساســي لتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة  -158
سـنوً�) بــني االسـتثمارات احلاليـة واالســتثمارات املطلوبـة لتحقيـق اهلــدف.  مليــار دوالر أمريكـي 80دود الـدويل حبـ

لالسـتثمار الزراعـي مـن خـالل مؤسسـات التمويـل الدوليـة. ويكتشـف البنـك  وقد وّفر مركـز االسـتثمار دعًمـا قـو�ً 
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مــن جديــد الزراعــة وإنتــاج األغذيــة بعــد ســنواٍت مــن اإلمهــال مــن خــالل املؤسســات آخــرون الــدويل ومســتثمرون 
 49نسيب، رغم أنه جيب االنتقال من "املليارات إىل الرتليو�ت".ال

يف التمويــل مــن أجــل  أن تعزيــز حشــد املــوارد احملليــة واســتخدامها الفعــال يف صــميم خطــة عمــل أديــس أاباب كمــا -159
اخلصـــوص دعـــم تصـــميم وتنفيـــذ بـــرامج االســـتثمار احملـــّددة (مـــثًال، اخلطـــط التنميـــة. ويشـــمل دور املنظمـــة يف هـــذا 

الشامل للتنمية الزراعيـة يف إفريقيـا)، إمنـا أيًضـا وبشـكل أوسـع املسـاعدة يف  الرب�مجنية لالستثمار الزراعي يف الوط
تعزيــز البيئــة السياســاتية والقانونيــة، ودعــم تطــوير نظــم التعلــيم الرمســي وخــدمات اإلرشــاد، وتيســري الشــراكات مــع 

اعلــة إمنائيــة أخـرى، وتعزيــز التعــاون يف مـا بــني بلــدان منظمـات املنتجــني واملسـتهلكني، والقطــاع اخلــاص وجهـات ف
 اجلنوب والتعاون الثالثي.

شـــامٌل ويشــّدد علــى نظـــرة منهجيــة واســعة لألمـــن الغــذائي والتغــذوي، ويـــدعو إىل  2التنميــة املســتدامة  هــدف -160
اســــات اتســــاق السياســــات بــــني السياســــات الغذائيــــة والتغذويــــة، والسياســــات اخلاصــــة ابلتنميــــة الزراعيــــة والسي

تكـــون هـــي احلـــال يف املمارســـة. علـــى ســـبيل املثـــال، لـــوحظ يف عـــدٍد مـــن دراســـات احلالـــة  التجاريـــة. و�دًرا مـــا
ـــة مالـــت إىل تفضـــيل جمموعـــٍة ضـــيقة مـــن احملاصـــيل األساســـية، يف حـــني دعـــت  ـــة أن السياســـات الزراعي القطري

 السياسات التغذوية إىل تنويع الزراعة.

املســـــاعدة يف تعزيـــــز األداء املؤسســـــايت للـــــوزارات املختصـــــة (مـــــثًال، وزارات  دور هـــــام آخـــــر للمنظمـــــة يف ويتمثـــــل -161
 الزراعة)، األمر الذي يعيق أحياً� قدراهتا يف حشد املوارد من امليزانية الوطنية والشركاء يف التنمية.

الكبـرية اخلاصـة متويل املناخ جماًال للنمو يف بر�مج املنظمة. وقـد ضـمنت املنظمـة العديـد مـن االقرتاحـات  ويشكل -162
ابلصندوق األخضر للمنـاخ، كمـا أ�ـا تتمتـع مبكانـة فريـدة ختّوهلـا تصـميم التطبيقـات هلـذه الصـناديق، وهـي عمليـة 
معــروف أ�ــا صــعبة للغايــة وتتطّلــب قواعــد متنوعــة للمعرفــة الفنيــة؛ ومكــّو�ت علميــة وحتليليــة ســليمة قائمــة علــى 

 ي؛ ومنهجيات حتقق من القياس مثبتة ومقبولة.البيا�ت؛ واندماج اجتماعي شامل وبعٍد بيئ

التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بوتريٍة بطيئة. وقد أعاقت حتد�ٌت كبرية استخدامه كآلية  وازداد -163
اســرتاتيجية حلشــد الشــراكات ومــوارد التنميــة يف املنظمــة خــالل الفــرتة الــيت مشلهــا التقيــيم، مبــا يف ذلــك عــدم إبــراز 

 مهيتها بشكل مالئم، وتبّدل كبري يف القيادة وتعاون غري كاٍف مع إدارات ومكاتب أخرى يف املنظمة.أ

طريقة أخرى للتحسني يف الضـغوط الـيت ميارسـها املسـتهلكون، حبيـث تعمـل قـوى السـوق لصـاحل االنتقـال  وتتمثل -164
ن توسيم األغذيـة يف شـيلي، ويف مشـروع نظـام إىل نظٍم غذائية أكثر استدامة، كما تبّينه احلالة املعروفة جيًدا لقانو 

معلومـــــات النهـــــوض برتبيـــــة األحيـــــاء املائيـــــة يف البحـــــر األبـــــيض املتوســـــط يف املغـــــرب، الـــــذي يعيـــــد إحيـــــاء الـــــنظم 
اإليكولوجيــــة الزراعيــــة يف الواحــــات مــــن خــــالل �ــــج مســــتدام ومتكامــــل للمنــــاظر الطبيعيــــة يشــــمل تعزيــــز التنــــوع 

اعيــة عضــوية لــز�دة الــدخل. غــري أن عمــل املنظمــة يف جمــال متكــني املســتهلك البيولــوجي مــن خــالل منتجــات زر 
 مفهوم بشكل جيد. ليس متطورًا على حنٍو كاٍف وما زال هذا اجملال غري

                                                            
ا يف اسـتخدام "الرتليـو�ت" املتـوفرة يف املسـاعدة اإلمنائيـة ا أيًضـكبـريً   اا وتتطلب طموحً أبن أهداف التنمية املستدامة طموحة جدً  تشري العبارة إىل الفكرة 49

امليــة، يف طنيــة والعالرمسيــة ويف مــوارد التنميــة املتاحــة الســتقطاب "الرتليــو�ت"، وتعزيزهــا وحشــدها يف االســتثمارات مــن مجيــع األنــواع: العامــة واخلاصــة، والو 
 الرساميل والقدرات على السواء.
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أن تثقيــــف منتجــــي األغذيــــة، والتجــــار واملســــتهلكني حمــــوري يف االنتقــــال إىل نظــــم غذائيــــة أكثــــر اســــتدامة.  كمــــا -165
فـــة. وميكـــن أن يشـــّكل دعـــم مؤسســـات التعلـــيم الـــوطين، مبـــا يف ذلـــك املـــدارس ويتطلـــب هـــذا االنتقـــال معرفـــة مكث

يف جمـــال التغذيـــة مـــثًال، ويف  ENACTاملهنيـــة، نقطـــة انطـــالق مفيـــدة جـــًدا هلـــذا الســـبب. واســـُتخدمت يف دورة 
 بوركينا فاسو أيًضا.

مــن الشــركاء، مبــا يف  أحــد الشــروط للتحــرك علــى نطــاق واســع يف القــدرة علــى التعــاون مــع جمموعــة واســعة ويتمثــل -166
ذلــك القطــاع اخلــاص. فأهــداف التنميــة املســتدامة شــاملة وتســتوجب االهتمــام مبجموعــة واســعة مــن االعتبــارات 

 البيئية، واالجتماعية واالقتصادية، وتتطلب ابلتايل االبتعاد عن عالقة فنية وحصرية حبتة مع وزارة الزراعة.

مـــع الكيــا�ت اخلاصــة واجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة. ويف التقيـــيم ا مــن الــروابط غــري أن املنظمــة حــّدت اترخييًــ -167
األخـــري الســـرتاتيجية املنظمـــة بشـــأن الشـــراكات مـــع القطـــاع اخلـــاص، ُوصـــفت عمليـــة العنايـــة الواجبـــة للتـــدقيق يف 

ام الشراكات مع الكيا�ت اخلاصة أب�ا عملية مرهقة وطويلة، األمر الذي حيّد من عدد هذه الشراكات. ومن اهل
 ا من املشكلة، إمنا هو أيًضا جزٌء من احلّل.التشديد على أن القطاع اخلاص يشكل ابلفعل أحياً� جزءً 

فظـة الـربامج. وتوصـف املنظمـة أب�ـا قريبـة اا ينـذر جبـودة ح هاًمـعمق الشـراكات ونطاقهـا يف البلـدان عـامًال  ويبدو -168
رير دراسات احلالة. وقد أفاد عـدٌد ابية الكربى من تقمن احلكومة، وقريبة بصورة خاصة من وزارة الزراعة يف األغل

قليـــل مـــن هـــذه التقـــارير األخـــرية عـــن وجـــود عالقـــاٍت وثيقـــة مـــع الـــوزارات األخـــرى، واحلكومـــات احملليـــة واجلهـــات 
الفاعلة غري احلكومية. وتتصل عامًة هذه احلاالت بصـورة جيـدة مـع أفضـل دراسـات احلالـة، سـيما أن الشـراكات 

ن درجًة من البصمة الرباجمية يف البالد، فضًال عن االهتمام ابعتبارات بيئية، واجتماعية واقتصادية، الواسعة تتضم
 ا عن العالقة الفنية واحلصرية البحتة مع وزارة الزراعة.بعيدً 

خــارج ا علــى املســتوى العــاملي، واإلقليمــي والــوطين مــن مــوارد مــن ا وابتكــارً مــا متــوَّل األعمــال األكثــر إبــداعً  وغالًبــا -169
الناحيــة املؤسســاتية.  مســتقرة مــنامليزانيــة، نظــرًا إىل الوضــع املــايل الصــعب للمنظمــة، وابلتــايل غالًبــا مــا تكــون غــري 

 أخـرى مـن الرتتيبـات الرباجميـة املرنـة قـد وفّـرت اسـتمراريًة أكـرب. وجيـب أن غري أن تنمية حساابت األمانة وأشكاًال 
بشــكل أقــوى، أي القــدرة علــى جتميــع مشــاريع خمتلفــة ضــمن براجمــي يتواصــل هــذا االجتــاه مــن خــالل اعتمــاد �ــج 

بر�مج واحد يف النظم املالية املؤسسية ونظم التبليغ لتقليص تكاليف العملية وحتسني االتساق واالستمرارية. وقـد 
ة مشـاريعها اعتمدت معظم وكاالت األمم املتحدة �ًجا إزاء الربامج منذ عقود من الزمن، إمنا تواصل املنظمة إدار 

 ابعتبارها كيا�ٍت منفصلة مستقلة عن بعضها البعض.

  جيـــب مراجعـــة إجـــراءات املنظمـــة وعمليـــات اإلدارة املركزيـــة اخلاصـــة هبـــا يف حـــال أرادت 2التوصـــية :
املنظمة أن تنّفذ بنجـاح، وحـىت أن تـدعم، الـربامج اإلمنائيـة الكـربى علـى نطـاق واسـع بطريقـة فعالـة مـن 

ــة وطــرق التنفيــذ ويتعــّني حيــث الكلفــة.  ــة وأدواهتــا الرباجمي  علــى املنظمــة أيًضــا أن تقــّوي مهاراهتــا العملي
اخلاصـــة هبـــا لتـــتمكن مـــن حشـــد املزيـــد مـــن املســـامهات الطوعيـــة االســـرتاتيجية والرباجميـــة، ومـــن إنفاقهـــا 

 ، ومــن إبــراز النتــائج الــيت جــرى حتقيقهــا. وهــذا جيــب أن2بشــكل جّيــد لــدعم هــدف التنميــة املســتدامة 
يشــمل اعتمــاد �ــج للــربامج (أي القــدرة علــى جتميــع مشــاريع خمتلفــة يف بــر�مج متســق واحــد يف الــنظم 

 صلة اجلهود.املالية ونظم التبليغ املؤسسية) لتقليص تكاليف العملية وحتسني موا
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 ســيلزم إقامــة روابــط أوثــق مــع القطــاع اخلــاص، ومنظمــات املنتجــني واملســتهلكني، ومعاهــد 3 التوصــية :
ليم والبحوث، واملنظمات اخلريية للتحّرك علـى نطـاق واسـع. وقـد تتطلّـب االسـرتاتيجية احملـددة مـع التع

مزًجيــا مــن الدبلوماســية الرفيعــة املســتوى علــى نطــاق املنظمــة ومشــاركة حــّرة عــن طريــق القطــاع اخلــاص 
طـر، وابلتـايل املنصات املتعددة أصحاب املصلحة. وميكن تكييف عملية العناية الواجبة مع مسـتوى اخل

مع حجم الكيان اخلاص املعين، أي اعتمـاد عمليـة حيـال الشـراكات مـع كيـا�ت خاصـة صـغرية النطـاق 
 تكون أقل صرامة ممّا هي عليه حيال الشركات املتعددة اجلنسيات.

  ــدعوة إىل ختصــيص املــوارد بشــكل أكــرب للزراعــة واألمــن الغــذائي والتغــذوي، 4التوصــية : إضــافًة إىل ال
جــة أيًضــا إىل تعزيــز قــدرات املنظمــة بشــكل أفضــل لتحســني البيئــات السياســاتية، والقانونيــة هنــاك حا

والتعليمية، حبيث تصبح أكثـر مـؤااتة لالسـتثمارات اخلاصـة يف الزراعـة وأكثـر اتسـاقًا، ولتعزيـز القـدرات 
خدام مواردهـا املؤسسية وكفـاءة املـوارد بشـكل منـتظم يف الـوزارات املختصـة جلعلهـا أكثـر فعاليـة يف اسـت

 وحشد موارد جديدة.

 " أساسي للقيمة املضافة للمنظمة.عدم ترك أحد خلف الركب: إن مبدأ "4االستنتاج 

" علـى املسـتوى العـاملي، حـىت يف عـدم تـرك أحـد خلـف الركـبينطبق مبدأ أهـداف التنميـة املسـتدامة الـذي يقضـي "ب
يف التضامن الضروري بني الدول األكثر  -ل مكافحة اجلرادمث -أنواع العمل غري القابلة مبدئًيا للشمول االجتماعي
إىل درجــة معّينــة يف براجمهــا  اوالتشــديد عليهــ ملســاواة بــني اجلنســنيافقــًرا واألكثــر غــًىن. وقــد قامــت املنظمــة بتعمــيم 

 وقــد ُأحــرز تقــدم ضــئيل يفومنتجاهتــا املعرفيــة، مبــا يبــّني أنــه مــن املمكــن إحــراز تقــدم كبــري مــن خــالل جهــود شــاملة. 
جمموعــات أخــرى، مثــل الشــباب، والفقــراء واألشــد فقــًرا أو الســكان األصــليني، وال ســيما يف العمــل يف إطــار املقصــدين 

. ومل يـتم 2بشأن اإلنتاجية واملوارد الطبيعية الذي ميثل ثلثي عمل املنظمة يف إطار هدف التنميـة املسـتدامة  4-2و 2-3
اإلبـالغ عنـه داخـل املنظمـة، كمـا مل يـتم تعميمـه بشـكل منـتظم يف " أو عدم ترك أحد خلـف الركـببعد حتديد مبدأ "

براجمهــا ومشــاريعها. وهــذا مؤســف نظــًرا إىل أن االنــدماج االجتمــاعي، وحقــوق احليــازة اآلمنــة والتضــامن بــني الــدول 
نقطـة دخـول  األكثر غًىن واألكثر فقًرا هـي مكـّو�ت ضـرورية للتنميـة املسـتدامة. وتـوّفر العمليـات الشـاملة اجتماعيًـا

اســرتاتيجية للمنظمــة للمســامهة يف االســتثمارات العادلــة واملســتدامة، علــى مســتوى العالقــة بــني السياســة، واحلقــوق، 
عـدم تـرك واألمن الغذائي والتغذية، والنظم الغذائية والبيئة. ويف هذا اخلصوص، متثل قدرة املنظمة على تعزيـز مبـدأ "

 يتجزأ من قيمتها املضافة ابلنسبة إىل األعضاء. " موطن قوة وجزًءا الأحد خلف الركب

بشـــكل منـــتظم يف بـــرامج املنظمـــة ومشـــاريعها، ازداد عـــدد  ملســـاواة بـــني اجلنســـنياأنـــه مل يـــتم تعمـــيم مســـائل  ورغـــم -170
التـــدخالت الـــيت تتطـــّرق إىل النســـاء كمنِتجـــات ورائـــدات أعمـــال علـــى مـــّر الســـنوات. كمـــا جـــرى وضـــع وتنفيـــذ 

و العمل على سلسلة القيمة ومشاريع التمكني االقتصادي للمرأة يف الريـف. وتبـّني منهجيات مثل نوادي دمييرتا أ
 عـدم تـرك أحـد خلـف الركـبأنه مـن املمكـن إحـراز تقـّدم كبـري ابجتـاه  ملساواة بني اجلنسنياجتربة املنظمة يف جمال 

سياســة املنظمــة علــى مســتوى التحــّول، مثــل اجلهــود الــيت أطلقتهــا  يف فــرتة قصــرية نســبًيا، مــع بــذل جهــود شــاملة
 ابعتبارها قضية مشرتكة يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة. انيةاجلنسملسائل ابشأن املساواة بني اجلنسني ودمج 
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تواجــه الشــباب يف حتديــد الســبل الســتقطاب هــذه جمموعــات أخــرى هُتمــل. فيتمثــل أحــد التحــد�ت الــيت  وتكــاد -171
اًء على ما تقّدم، ميثل االبتعاد عن الزراعة طوق جنـاة ابلنسـبة اجملموعة احملددة ملمارسة أنشطة متصلة ابلزراعة. وبن

إىل عدة جمتمعات حملية ريفية، من خالل التحويالت النقدية وبناء الروابط بني املناطق احلضـرية واملنـاطق الريفيـة، 
ة، وإقامـــة وأمـــًال للعديـــد مـــن الشـــباب. ويقضـــي �ـــٌج آخـــر ابلبنـــاء علـــى رغبـــة الشـــباب يف حتقيـــق االســـتدامة البيئيـــ

أسواق وجتارة أكثر عدًال، وإرسـاء احلداثـة والتغيـري اجلـذري. فأهـداف التنميـة املسـتدامة تتعلـق مبسـتقبلهم يف �ايـة 
املطاف. كما أ�ا توّفر ديناميكية وطاقة مفيدة، وشعورًا قـوً� بضـرورة التغيـري امللّحـة. وتسـتند جلنـة شـؤون الشـباب 

 ىل الفكرة ذاهتا.اليت أُنشئت مؤخرًا يف املنظمة إ

ُوجدت بعض أنواع العمل أقل قابلية من غريها للـدمج االجتمـاعي بصـورة مباشـرة. علـى سـبيل املثـال، يبـدو  وقد -172
أتثري غزو اجلراد عاملًيا تقريًبا. وينطبـق األمـر ذاتـه علـى الـدعم املقـدم ألسـواق السـلع والتجـارة الدوليـة إىل حـّد مـا. 

إىل الظهــور جمــدًدا علــى مســتوى آخــر: بــني الــدول  تــرك أحــد خلــف الركــب عــدمويف هــذه احلــاالت، يعــود مبــدأ 
ميكــن للعــامل أن يهمــل البلــدان الفقــرية يف مكافحــة اآلفــات العــابرة للحــدود علــى ســبيل املثــال،  الفقــرية والغنيــة. وال

مـراض أننـا ألن هذه البلدان قد تصبح خزّا�ت، األمـر الـذي قـد يبطـل جهـود بلـدان أخـرى. وتـذّكر� اآلفـات واأل
 نتشارك مجيًعا الكوكب ذاته، وأنه يتعني علينا التعاون ما بعد احلدود لكي حنقق النجاح.

ويف هذا الصدد، إن إنشاء مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية  -173
 البلدان. مبكافحة مواطن عدم املساواة بني يعّزز التزام املنظمة

اتساق جدول األعمال والتالقي الذي يتيحه بني جهـات فاعلـة خمتلفـة فيمثـل أصـوًال هامـة ألهـداف التنميـة  وأّما -174
املســــتدامة الــــيت تســــاهم فيهــــا املنظمــــة. وقــــد كانــــت الــــدول تعتمــــد السياســــات والــــربامج لتنفيــــذ أهــــداف التنميــــة 

لبحثيــة، والعديــد مــن اجلهــات الفاعلــة اإلمنائيــة. وحــىت املســتدامة، وكــذلك املنظمــات غــري احلكوميــة، واملؤسســات ا
القطــاع اخلــاص كــان يــتكلم لغــة أهــداف التنميــة املســتدامة. ويف هــذا الســياق، تتســم القــدرة علــى تعزيــز عــدد مــن 

" والتنميــة الشــاملة أبمهيـــة عــدم تــرك أحـــد خلــف الركــباملبــادئ املتصــلة أبهــداف التنميــة املســـتدامة، مثــل مبــدأ "
يمة املقرتحة للمنظمة، كما تبّينه دراسات احلالة اليت ُأجريت يف هذا التقيـيم. كـذلك، فـإن مثـل مشـاريع حمورية للق

للهيئــة احلكوميــة الدوليــة الصـندوق األخضــر للمنــاخ، واملبــادرة املعنيــة ابالســتدامة والتحصـني ضــد كــوارث اجلفــاف 
لنسبة إىل الشركاء الوطنيني والشركاء يف املوارد تتمثـل يف وغريها تبّني أن القيمة املضافة األساسية اب املعنية ابلتنمية

حيــاد املنظمــة وقــدرهتا علــى املســاعدة يف أتديــة دور احلكــم يف املقايضــات الصــعبة بــني احللــول املبتكــرة، واملراعيــة 
لتغذيــة، للبيئـة والشــاملة اجتماعيًــا، علــى مســتوى العالقــة بــني االســتثمار، والسياســة، واحلقــوق، واألمــن الغــذائي وا

 والنظم الغذائية والبيئة.

يــــوّفر نقطــــة دخــــول للمنظمــــة لتعزيــــز قــــدرهتا وشــــرعيتها يف االســــتثمار الزراعــــي املســــؤول مــــن أجــــل تيســــري  وهــــذا -175
االستثمار العادل واملستدام. كما أن حتـّول املنظمـة للرتكيـز علـى القطـاع اخلـاص، والشـراكات بـني القطـاعني العـام 

ســلًبا علــى املــزارعني الرعــويني، وصــيادي األمســاك وجمتمعــات الســكان األصــليني، يف واخلــاص واالبتكــار قــد يــؤثر 
حــال مل تــتّم محايــة حقــوق احليــازة اخلاصــة هبــم. فالصــكوك مثــل اخلطــوط التوجيهيــة لالســتثمار الزراعــي املســؤول، 

ن احلوكمـة املسـؤولة اخلاصة مبصايد األمسـاك الصـغرية احلجـم واخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة بشـأواخلطوط التوجيهية 
إىل امليــزة النســبية  حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك والغــاابت يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين ميكــن أن تضــيف
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ملقايضات الصعبة إمنـا الضـرورية النامجـة عـن أي تنميـة، وتيسـري للمنظمة من خالل مساعدة املنظمة على مقاربة ا
 لوطنيني.حّلها العملي من جانب أصحاب املصلحة ا

التحليل األخري أن املستثمرين األهم يف الزراعة هم أصحاب احليازات الصغرية حبّد ذاهتم الـذين يسـتثمرون  وأظهر -176
مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة بشـــأن  -يف مـــزارعهم. وتبـــدو محايـــة حقـــوق احليـــازة اآلمنـــة

شـــرطًا  -لغـــاابت أو خطـــوط توجيهيـــة ومنهجيـــات أخـــرىاحلوكمـــة املســـؤولة حليـــازة األراضـــي ومصـــايد األمســـاك وا
 أساسًيا لالستثمار اخلاص املتني واملستدام يف الزراعة.

  يف براجمهـا، عدم ترك أحد خلف الركب: يتعني على املنظمة أن تعّزز جهودها لتعميم مبدأ "5التوصية "
أي نقــاط الــدخول الــيت جيــب ومنتجــات االتصــال واملعرفــة اخلاصــة هبــا، ولتحديــد مــا ميكنهــا القيــام بــه، 

ملسـاواة بـني ااستخدامها لكل جمموعة ضعيفة. وبصورة خاصـة، جيـب أن تعتمـد املنظمـة بكاملهـا تعمـيم 
ولـــذا، جيـــب أن يـــنعكس يف إطارهـــا االســـرتاتيجي ونظـــم املســـاءلة فيهـــا. وميكـــن توســـيع نطـــاق  اجلنســـني

أو  نيسـاواة بـني اجلنسـميم القطـري لل، مثل التقيملسائل اجلنسانيةااألدوات اليت تركت أتثريًا جيًدا على 
املؤشـر اجلنسـاين يف واثئـق املشــروع، حبيـث يشـمل جمموعــات ضـعيفة أخـرى. ومــن اهلـام أن تـدعم قيــادة 

 املنظمة هذا املبدأ، وتوّجه دجمه املنتظم وتبّلغ قيمته إىل األعضاء.

  لفقــر وتــوفري فــرص : جيــب أن تبلــور املنظمــة اســرتاتيجيات متنوعــة للمســاعدة يف احلــّد مــن ا6التوصــية
حتقيـق االسـتدامة البيئيـة، وإقامـة العمل للشباب من اجلنسني يف النظم الغذائية، ابلبنـاء علـى رغبـتهم يف 

ــة والتغيــري اجلــذري الستكشــاف أمنــاط جديــدة مــن اإلنتــاج،  أســواق وجتــارة أكثــر عــدًال، وإرســاء احلداث
واملمكننــة، واخلــدمات البيطريــة، وغـــري وتوســيع الــدعم ملنتجــي األغذيــة (اإلرشــاد، وإمـــداد املــدخالت 

ذلك) وحتسني جتميع وجتارة املنتجات الغذائية يف املراحل النهائيـة (منظمـات املـزارعني، وخطـط إصـدار 
 الشهادات، والتحّول والبيع ابلتجزئة، وما إىل ذلك).

  راعـــة مـــن مثـــة حاجـــة إىل مشـــاركة أقـــوى يف جمـــال السياســـات لتـــتمكن منظمـــة األغذيـــة والز : 7التوصـــية
مواجهــة حتــد�ت حقبــة أهــداف التنميــة املســتدامة، وال ســيما معاجلــة املقايضــات بــني النمــو االقتصــادي 

وجيــب أن تســتخدم املنظمــة بشــكل أكــرب األدوات واألصــول احلاليــة يف  .واإلنصــاف واالســتدامة البيئيــة
وعيـــة املنبثقـــة مـــن جمـــال اإلنصـــاف والـــدمج االجتمـــاعي، مبـــا يف ذلـــك جمموعـــة اخلطـــوط التوجيهيـــة الط

أجهزهتــا الرائســية، الــيت جيــب تعزيزهــا علــى املســتوى القطــري كجــزء ال يتجــزأ مــن قــيم املنظمــة وقيمتهــا 
 املضافة.

ــة املســتدامة : 5االســتنتاج  ــة نقــاط  2تتطلّــب ترمجــة جــدول األعمــال الغــين اخلــاص هبــدف التنمي إىل ممارســة عملي
 دخول واضحة.

ـــب هـــدف التنميـــة املســـتدامة  ـــة إىل �ـــج مســـتدام وشـــامل للـــنظم  2يتطّل االنتقـــال مـــن الزراعـــة املوجهـــة إىل اإلنتاجي
الغذائيــة. ورغــم بعــض اجلهــود، كانــت وتــرية تقــدم املنظمــة يف حتويــل هــذه الذهنيــة بطيئــة. ومــن الصــعب ترمجــة جــدول 

ميل إىل تقّبل قدر كبـري قد يكون هناك إىل ممارسة عملية، سيما أنه  2األعمال الغين اخلاص هبدف التنمية املستدامة 
وتسـاعد الـنُـُهج اإلقليميـة يف  .من التعقيد الذي ينطوي على خطر تشتت القدرات والتمويـل علـى نطـاق واسـع جـًدا
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إىل إاتحـة تبسـيطات حمليـة لإلطـار، وعـدد أقـل مـن معاجلة هذا التحدي املعقد ألهداف التنميـة املسـتدامة أل�ـا متيـل 
مة أكثر، إبمكان الـُنهج الـيت تسـتخدم نقطـة دخـول واضـحة ومرّكـزة (مثـل اإلقلـيم، الشركاء، وغري ذلك. وبصورة عا

أو قـــانون حمـــدد أو جمموعـــة اجتماعيـــة خاصـــة) أن تســـاعد أصـــحاب املصـــلحة يف معاجلـــة التشـــّعبات املعقـــدة لنقطـــة 
 لتحليل".الدخول الوحيدة هذه يف عدد من أهداف التنمية املستدامة أو األبعاد من دون الوقوع يف "شلل ا

لـدى املنظمـة مكتبـة واسـعة مـن الـنهج الشـاملة وهـي تعمـل ابسـتمرار علـى تطـوير �ـٍج أخـرى. وهـذا مـوطن  تتوفر -177
قوة، إمنا يبدي التقييم الراهن أيًضا مالحظة حتذيرية بشـأن التعقيـد الكـامن يف الـنهج املنتظمـة، مبـا يف ذلـك خطـة 

راءات مركـــزة علـــى الصـــعيد القطـــري. ومـــا زال �ـــج الـــنظم ، والصـــعوابت احملتملـــة يف ترمجتهـــا إىل إجـــ2030عمـــل 
، قيد التطوير. وقد ينشأ حول مشوليته النوع ذاته مـن 2الغذائية، الذي يتجّذر فيه تفكري هدف التنمية املستدامة 

 التوتر الذي يقوم بني النظرية املعقدة وممارستها، اليت تكون دائًما أكثر سهولة حبكم الضرورة.

ا تقــدم، دجمـت املنظمــة ضـرورة "تلخــيص" التفكـري املعقــد يف رسـائل بســيطة وقابلـة للتطبيــق، أقلّــه يف علــى مـ وبنـاءً  -178
بعض جماالت العمل اليت جرى استعراضها مثل الزراعة اإليكولوجية وعناصرها العشـرة، الـيت ُوصـفت أب�ـا إجنـاز. 

 جيب البدء من مكان ما.وقد ساعدت العناصر العشرة يف إحراز تقدم يف حتديد نقاط دخول واضحة. 

عامــة أكثــر، إبمكــان الــُنهج الــيت تســتخدم نقطــة دخــول واضــحة ومركــزة (مثــل اإلقلــيم، أو قــانون حمــّدد أو  وبصــورة -179
جمموعة اجتماعية خاصة) أن تساعد أصحاب املصلحة يف معاجلـة التشـّعبات املعقـدة لنقطـة الـدخول الوحيـدة هـذه 

األبعـــاد) مبـــا يف ذلـــك األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة، والتنميـــة االقتصـــادية،  يف عـــدد مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة (أو
 واالستدامة البيئية، والدمج االجتماعي وما شابه من دون أن تصبح معقدة جًدا وال ميكن التحكم هبا.

 الكثري من بقدرة أفضل على ترمجة ُ�جها العاملية املعقدة يف املنظمة أكثر فعالية من الناحية العملية وتتمتع ابتت -180
األحيان إىل كالم بسـيط، وعلـى تكييفهـا مـع السـياقات احملليـة بطـرق تكـون منطقيـة ابلنسـبة إىل اجلهـات الفاعلـة 

وال جيب أن يكون السـؤال املطـروح هـو احمللية، وعلى التعّلم من التجارب بطريقة تنطلق من األسفل إىل األعلى. 
بــل "مــا هــي عناصــر أهــداف التنميــة املســتدامة  منطقــة كــذا؟" يف 2"كيــف ميكــن تنفيــذ هــدف التنميــة املســتدامة 

 اليت تعين أصحاب املصلحة احملليني واليت تعاجل شواغلهم احملددة ونقاشاهتم؟"

) أكثـر 3-2املمارسات اجليدة للمنظمة على الصعيد القطـري ترّكـز علـى ز�دة اإلنتـاج واإلنتاجيـة (املقصـد  وتكاد -181
). ورغــم أن املنظمــة عــّربت علــى الصــعيد العــاملي عـــن 4-2دام لألغذيــة (املقصــد مــن تركيزهــا علــى اإلنتــاج املســت

التزامها ابالنتقال إىل �ج نظـم غذائيـة أكثـر اسـتدامة، فقـد كانـت ترمجتـه إىل إجـراءات ملموسـة يف امليـدان تتقـدم 
هدف عمليـات حمـددة علـى بوترية بطيئة. وبصورة عامـة، غالبًـا مـا يكـون دعـم املنظمـة للـنظم الغذائيـة جمـّزًءا، ويسـت

 امتداد سالسل األغذية الزراعية.

  جيب أن حتقق املنظمة حتّسًنا جلهة تكييف �جها العاملية مع السياقات احمللية. وهبدف القيـام 8التوصية :
ـــك مـــن خـــالل  ـــتم ذل هبـــذا، يتعـــني عليهـــا أن حتـــّدد نقـــاط دخـــول واضـــحة ومركـــزة، ومـــن األفضـــل أن ي

الـنهج يـة، والسياسـات والـربامج القائمـة. وهـذا يشـمل الـنهج اإلقليميـة (مـثًال " األولو�ت الوطنيـة واحملل
احليـــايت إلدارة املنـــاظر الطبيعيـــة"، ونظـــم الـــرتاث الزراعـــي ذات األمهيـــة العامليـــة) الـــيت ترّكـــز علـــى منطقـــة 

الضـوء  وسيتوقف املزيج األمثل من التدخالت على الظروف واألوضاع احمللية ما يسّلطجغرافية حمددة. 
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كامـل للسـياق احمللـي لكـي حيقـق تنفيـذ هـذه التـدخالت النتيجـة الناجحـة املرجـوة على أمهية تكوين فهم  
 أبقل كلفة.

  تتسم محاية التنوع البيولوجي واحملافظة عليه أبمهيـة أساسـية للحـؤول دون انتشـار املمرضـات 9التوصية :
ي، وجيـب أن توّسـع املنظمـة عملهـا احملـدود اليت ميكن أن تؤثر بشـكل كبـري علـى األمـن الغـذائي والتغـذو 

 حىت اآلن يف هذا اجملال.

 هبــدف تســريع وتــرية االنتقــال إىل نظــم غذائيــة مســتدامة، ميكــن بــذل جهــود أكــرب ملســاعدة 10 التوصــية :
ــــن خــــالل خطــــط إصــــدار  ــــوجي، م ــــوع البيول ــــة املســــتدامة والتن األســــواق يف تثمــــني املمارســــات الزراعي

ل التواصل االجتماعي، أو حـىت الـربامج التلفزيونيـة، والطهـاة ومجعيـات فنـون الشهادات، ومحالت وسائ
 الطعام، وما إىل ذلك.

 : ال تدعم إدارة املعرفة يف املنظمة التعلم التشاركي والشامل.6االستنتاج 

امسهـا؛ بعيـًدا عـن يتسم االنتقال إىل التنمية املستدامة بكثافة املعـارف وينطـوي علـى تغيـري يف طريقـة إنتـاج املعرفـة وتق
النموذج من األعلى إىل السفل ابجتاه �ج أكثر تشاركية. وهذا يدعو إىل وضع أمناط من توليد املعرفة وتبادهلا تكـون 
قــادرة علــى تثمــني معرفــة اجلهــات الفاعلــة احملليــة، مبــا يف ذلــك املعرفــة الفنيــة لــدى أصــحاب احليــازات الصــغرية حبــّد 

والبنـاء عليــه. ويف حـني وّجهـت املنظمــة هـذا التطـّور يف بعــض منتجاهتـا (مـثًال مــدارس ذاهتـم، وهـو أمـر جيــب احرتامـه 
املزارعني احلقلية)، ما زالت املنظمة جمّزأة حني يتعلق األمر إبدارة املعرفة. ويف غياب أدواٍت رمسية، يتم تبادل املعرفـة 

منعزلـة بكـل سـهولة. وهـذا قـد يفّسـر  قوقعاتت"عضوً�" من خالل شبكات الزمالء والشركاء اليت ميكنها أن تشكل 
صعوبة ما يف التعّلم من األخطاء، من أجل ترمجة املعرفة مـن "جمـال معرفـة" معـني إىل اجملـال اآلخـر، ونسـخ املبـادرات 

 الناجحة وذات الصلة.

 تغيـٍري يف طريقـة االنتقال إىل التنمية املستدامة بكثافة املعارف. ويؤدي التقدم احملـرز جلهـة التعلـيم والـربط إىل يتسم -182
إنتاج املعرفة وتبادهلا، ابجتاه منوذج أكثـر تشـاركية، وبعيـًدا عـن منـوذج مـن األعلـى إىل األسـفل. علـى سـبيل املثـال، 

أن القيــادة الفكريــة واخلــربة مــا زالــت هامــة؛ وأن التغيــري اجلــذري ممكــن بــل وأنــه ضــروري  19-بّينــت جائحــة كوفيــد
أيًضــا اجتاًهــا آخــر: أن تبــادل املعلومــات بشــكل ســريع وأفقــي والتشــارك يف توليــد للمضــي قــدًما. إمنــا يُظهــر الــوابء 

املعرفة مـن خـالل التعـاون حيـّل حمـّل النشـر بصـفة رمسيـة مـن جانـب هيئـة مركزيـة للمعرفـة ابعتبـاره النمـوذج املهـيمن 
 إلدارة املعرفة.

املـزارعني احلقليـة، الـيت وّجهتهـا املنظمـة لقد سامهت املنظمة يف عدد من منهجيـات الـتعّلم التشـاركية مثـل مـدارس  -183
عاًمــا تقريًبــا وُدجمــت حالًيــا يف عــدد كبــري مــن بــرامج منظمــات أخــرى. وينطــوي هــذا التطــّور علــى ســردية  30منــذ 

أكثــر إجيابيــة بشــأن املمارســات واملعرفــة التقليديــة ممــا كانــت عليــه احلــال خــالل "الثــورة اخلضــراء"؛ غــري أن صــانعي 
كنـــة، والبـــذور احملّســـنة، يحثني ومقـــّدمي اإلرشـــاد مييلـــون إىل تفضـــيل الـــنهج املنتجـــة واملكثفـــة (املالسياســـات، والبـــا

واعتماد البـذور املسـتوردة ملخـزو�ت تربيـة احليـوا�ت، واألمسـدة ومـا شـابه) الـيت تنقـل صـورًة المعـة للحداثـة، علـى 
ـــنظم الزراعيـــة ل اا للتأّســـبوصـــفها تنشـــيطً  حســـاب املعرفـــة التقليديـــة يف أغلـــب األحيـــان لرجعـــي. غـــري أن معظـــم ال

التقليديــة، إن مل يكــن مجيعهــا، هــي يف احلقيقــة منطقيــة ومتينــة تســتند إىل املعــارف العمليــة الــيت تراكمــت علــى مــّر 
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ومل يـــنجح جتاهـــل هـــذه املعـــارف وفـــرض تقنيـــات اإلنتـــاج الزراعـــي "احلديثـــة" حتـــديثها ابســـتمرار. القـــرون والـــيت مت 
س املــال مــن غــري مراعــاة الوقــائع احملليــة االقتصــادية، والزراعيــة اإليكولوجيــة، واالجتماعيــة يف القائمــة علــى كثافــة رأ

 املاضي ولن ينجح يف املستقبل.

التطــّور ابجتــاه التشــارك يف توليــد املعرفــة إىل شــراكات وثيقــة وموثوقــة. ويســتتبع ذلــك أن املنظمــة حتتــاج إىل  ويــدعو -184
ري، دعًمــا لألولــو�ت الوطنيــة والــربامج والسياســات، وكــذلك يف األقــاليم، بصــمة براجميــة قويــة علــى املســتوى القطــ

حيث حيصل اجلزء األكـرب مـن التخصـيب املشـرتك بـني القطاعـات والبلـدان. ومـن دون هـذه البصـمة، قـد تتحـّول 
 املنظمة إىل أكثر بقليل من جمموعة من اخلرباء البعيدين ذات أمهية هامشية فقط ابلنسبة إىل أعضائها.

من هذا التقييم شّددت على نـدرة أدوات إدارة املعرفـة يف املنظمـة. وأّكـدت املرحلـة الثانيـة علـى  1أن املرحلة  غري -185
هــذا التشــخيص. وتبقــى الصــورة العامــة صــورة منظمــة جمــزّأة حــني يتعلــق األمــر إبدارة املعرفــة. ويف غيــاب األدوات 

مـــن الـــزمالء والشـــركاء الـــيت ميكـــن أن تشـــكل بســـهولة الرمسيـــة، يـــتم تبـــادل املعرفـــة "عضـــوً�" مـــن خـــالل شـــبكات 
منعزلة، أو حىت "مـدارس". عـالوًة علـى ذلـك، غالبًـا مـا تكـون الـدروس املسـتمدة غـري موثقـة. وهـذا قـد  قوقعاتت

يفسر صعوبة معّينة ابلنسبة إىل املنظمة للتعّلم من األخطاء وترمجـة املعرفـة مـن "جمـال ثقـايف" واحـد إىل جمـال آخـر 
ن أمريكـــا الالتينيـــة إىل أورواب وآســـيا الوســـطى، أو مـــن أفريقيـــا إىل الشـــرق األدىن) كمـــا يشـــري إليـــه هـــذا (مـــثًال، مـــ

التقيــيم. وهــذا قــد يفّســر أيًضــا ســبب عــدم نســخ بعــض املبــادرات الناجحــة ذات الصــلة علــى نطــاق واســع مثــل 
 التعاون بني املدن.

ت األكثر تطورًا تلك اليت بدأت يف وقـٍت مبكـر: دائـرة ومن حيث االبتكار والتكنولوجيات الرقمية، كانت اجملاال -186
املعلومــات عــن اجلــراد الصــحراوي والنظــام العــاملي لإلعــالم واإلنــذار املبكــر. وقــد وفّــر هــذا النظــام األخــري العــامود 
 الفقـــري التجـــرييب جلـــزء كبـــري مـــن العمـــل التحليلـــي الـــذي ُجتريـــه املنظمـــة يف جمـــال األمـــن الغـــذائي والتغـــذوي. وأّمـــا
الوصــول إىل إمكانيــة معاجلــة صــور األقمــار االصــطناعية والقــدرات يف هــذا اجملــال فيشــكل مــوطن قــوة آخــر طويــل 

يع الوصول املفتوح إىل هكذا بيا�ت هو جمال تتمتع فيه املنظمة بطاقة كبرية، يُظهر بعض التقدم،  األجل. وتشج
  وضعهما كّل من غوغل واملنظمة. اليت تشارك يف Earth Mapوأداة  Collect Earthكما تبينه منصة 

وســائل التواصــل االجتمــاعي، فهــي مل تكــن األكثــر نشــاطًا يف منظومــة األمــم املتحــدة ويف حــني تســتخدم املنظمــة  -187
علــى تــويرت ويوتيــوب. وقــد وصــف املوظفــون بشــكل متســق الــدعم املؤسســي لتطــوير األدوات الرقميــة أبنــه موجــه 

 للتحكم أكثر منه موجًها للخدمات.

 ـــني : 11توصـــية ال ـــى ســـد الفجـــوات ب ـــنهج املتكامـــل والواضـــح إلدارة املعـــارف أن يســـاعد عل ميكـــن لل
ــــز التفــــاعالت بــــني املــــوظفني يف املقــــر الرئيســــي واملكاتــــب اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة  الُشــــعب، وتعزي

ــتعّلم ــة، وتيســري ال ــاك . و والقطري ــاء املابيقضــي عنصــر أساســي هن ــربط بــني البلــدان واألقــاليم، وبن عرفــة ل
فـــإن اعتمـــاد �ـــٍج صــريح وأدوات موّحـــدة لتنظـــيم كيفيـــة اكتســـاب  بشــأن مـــا حيصـــل أصـــًال يف امليــدان.

املعرفة، وحتويلها وجتميعهـا ضـمن جمموعـات يف املنظمـة (حسـب الُشـَعب، واملواضـيع وغريهـا) ميكـن أن 
مهية يف سياق حيث تربز ية وبرامج مرّكزة. وهذا حاسم األيزيد فعالية حتويل املعرفة إىل توصيات سياسات

 فعالية الكلفة كمصدر قلق كبري.
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  ــــة ونظــــم 12التوصــــية : جيــــب أن تلقــــى تطبيقــــات وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي، واالبتكــــارات الرقمي
 املعلومات الدعم من اخلدمات املؤسسية بطريقة أكثر توجًها إىل اخلدمات.

  دعـم القاعـدة التحليليـة للمنظمـة وشـركائها  : جيـب أن ُتوّجـه نظـم املعلومـات يف املنظمـة إىل13التوصية
علــى الصــعيد القطــري، حيــث حيصــل فعــًال توليــد املعــارف وتبادهلــا ويــرتك أثــًرا، عوًضــا عــن أن يــتم تركيــز 

 وحتليل مجيع املعلومات يف املقر الرئيسي.

ــز دور املنظمــة واإلبــال7االســتنتاج  ــوفر اإلطــار االســرتاتيجي اجلديــد للمنظمــة فرصــًة لتعزي غ عنــه بطريــق مشــرتكة : ي
 .2030وأكثر اتساقًا، تتفق مع خطة عام 

لقد وضـعت بنيـة اإلطــار االسرتاتيجــي احلـايل وفـرق الـربامج االسـرتاتيجية املعنيـة رؤيـة اسـرتاتيجية أقـوى تتماشـى مـن 
ىل حـّد مـا يف . وقد ساعدت فرق الـربامج االسـرتاتيجية واملبـادرات اإلقليميـة إ2030الناحية املفاهيمية مع خطة عام 

االنتقـــال إىل �ـــج براجمـــي علـــى حنـــو أكـــرب، وشـــجعت علـــى اعتمـــاد طريقـــة عمـــل تكـــون أكثـــر تكـــامًال ومشـــرتكة بـــني 
، لتبــادل املعرفــة 2030التخصصــات. إمنــا تبقــى احلاجــة قائمــة لتحقيــق تكامــل أكــرب بــني املبــادئ األساســية يف خطــة 

تنفيــذ أكثــر متانــة وعمليــة. وجتــري مراجعــة اإلطــار االســرتاتيجي والتعــاون بــني القطاعــات وبــني األقــاليم، وتــوفري طــرق 
 ومن املتوقع أن تعاجل النسخة اجلديدة هذه املسائل.

إىل خطوط عمل عديدة، عزلت الربامج االسرتاتيجية نفسها بعض الشيء وبقي مدى إحـداثها فارقًـا  ابنضمامها -188
املرحلــة األوىل إىل أن األهــداف االســرتاتيجية  علــى األرض غــري واضــح. وأشــارت إحــدى املســائل الــيت أُثــريت يف

 أن بر�مج األغذيـة العـاملي  1وأشار تقرير املرحلة  .اخلمسة ربطت املنظمة بسردية تسبق أهداف التنمية املستدامة
، ابشــر بعمليــة أســرع مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لالنتقــال إىل 2015الــذي راجــع إطــاره االســرتاتيجي بعــد عــام 

 وأن اعتماد هيكلية واحدة لإلبالغ قد يوّلد املوارد ويوّفر الوقت. املستدامة"،اف التنمية "لغة أهد

، مل يــتم حتديــد املبــادئ 2030ورغـم أن اإلطــار االســرتاتيجي احلــايل قــد أنشـأ رؤيــة اســرتاتيجية تتفــق مــع خطـة عــام  -189
" م تــــرك أحــــد خلــــف الركــــبعــــدالرئيســــية يف أهــــداف التنميــــة املســــتدامة مثــــل "التحــــرك علــــى نطــــاق واســــع" أو "

 ملنظمة.إىل اواإلبالغ عنها داخل املنظمة، األمر الذي حال دون وضع فهم مشرتك ملا تستتبعه ابلنسبة 

اآلن مراجعــــة اإلطــــار االســــرتاتيجي للمنظمــــة. وســــوف يُعــــرض اإلطــــار االســــرتاتيجي اجلديــــد علــــى األجهــــزة  تــــتم -190
بشــأن عــامل مســتدام قوامــه األمــن الغــذائي للجميــع يف  أن جيّســد رؤيــة املنظمــة، ومــن املتوقــع 2021الرائســية عــام 

وضع إطار جديد للمساءلة، ابستخدام أهداف التنمية  . ويتوّخى أيًضا2030سياق خطة التنمية املستدامة لعام 
 .) 2/128PC ,2020(املستدامة ومؤشرات أخرى 

ظمــة عــن واليتهــا وعملهــا. وال ينظــر هــذا مثاليــة لتعــّرب املن لغــةً ال يعــين أن أهــداف التنميــة املســتدامة تعتمــد  هــذا -191
التقييم بشكل منتظم يف مواطن القصور والثغـرات يف خطـة العمـل، لكـن مـا يـربز بعـد مجـع البيـا�ت هـو املسـتوى 

ويف  50املتــدين لتمثيــل اســتجابة األزمــة وبــر�مج القــدرة علــى الصــمود، وهــو جمــال عمــل هــام ابلنســبة إىل املنظمــة.
دراسات احلالة القطرية املستخدمة يف هذا التقرير، ألقى عديدون الضـوء علـى العمـل اهلـام العّينة اليت ُأخذت من 

                                                            
بنــاء قــدرة الفقــراء والفئــات الضــعيفة علــى الصــمود واحلــد مــن تعرضــها وأتثّرهــا ابلظــواهر املتطرفــة املتصــلة ابملنــاخ وغريهــا مــن : 5-1مــذكور يف املقصــد  50

 .2030اهلزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية حبلول عام 
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يف جمــــال القــــدرة علــــى الصــــمود: بــــنغالديش (دعــــم الجئــــي الروهينغيــــا)؛ وبوركينــــا فاســــو (صــــناديق القــــدرة علــــى 
دارة اآلفـــات واألمـــراض الصـــمود)؛ وتركيـــا (دعـــم الالجئـــني الســـوريني). وأحـــد "املنتجـــات املمّيـــزة" العامليـــة بشـــأن إ

النباتية العابرة للحدود يـؤثر بقـوة علـى احلـّد املوثـوق مـن املخـاطر مـن خـالل ُ�ُـج وقائيـة متينـة قائمـة علـى العلـوم، 
وتطــرق إىل االســتجابة إىل األزمــة احلاليــة للجــراد الصــحراوي. وتشــري هــذه احلــاالت إىل أن املنظمــة ميكنهــا تقــدمي 

 ة من منظور تنموي، أي تنمية القدرات، ومن زاوية بناء القدرة على الصمود.الكثري حني تقارب هذه اخلط

أهداف التنمية املستدامة لكي تكون مصدر إهلام، وهي متفائلة بعض الشيء، وابلتـايل تشـكل "نقطـة  وُصّممت -192
 51لتغــذوي،خمفيــة" يف األزمــات. إمنــا هنــاك أزمــات متصــاعدة اليــوم ترتافــق بتــداعيات قويــة علــى األمــن الغــذائي وا

. وهذا يـدعو 2020ولكان من املرجح أن ُيصّحح هذا األمر لو متت صياغة خطة أهداف التنمية املستدامة عام 
إىل تعميم جمموعة من األهداف الفريدة من نوعها يف اإلطـار االسـرتاتيجي للمنظمـة. وبنـاًء علـى مـا تقـدم، ميكـن 

 أو اإلبالغ عنه. 5-1 أيًضا ربط العمل يف جمال القدرة على الصمود ابملقصد

هذا التقييم أن عمليات النقـل األفقـي للمعرفـة بـني التخصصـات وبـني األقـاليم تواجـه العوائـق بفعـل عوامـل  ووجد -193
ا هلــدف التنميــة بنيويــة وثقافيــة (مــثًال اللغويــة). وإضــافًة إىل املعرفــة، مل يــتم استكشــاف "طــرق تنفيــذ" أخــرى دعًمــ

دها املنظمة، مثل الشراكات مـع قطاعـات أو جهـات فاعلـة أخـرى، والتعـاون بشكل كامل، ومل تعتم 2املستدامة 
يف مـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب والتعـــاون الثالثـــي، وتـــوفري القـــدرات الفنيـــة والوظيفيـــة اإلضـــافية لتعزيـــز هـــدف التنميـــة 

ئــة الشــراكات مثــل القــدرات املتصــلة ابلــدعم القــانوين، وحتليــل السياســات، والعلــوم االجتماعيــة، وتعب 2املســتدامة 
 والتعاون بني القطاعات.

  يلـزم مراجعـة اإلطـار االسـرتاتيجي ملنظمـة األغذيـة والزراعـة مـن أجـل اعتمـاد بنيـة أخـف : 14التوصية
ومـــن شـــأ�ا أن حتـــّدد املبـــادئ  .وأكثـــر بســـاطة ومهـــارة ختـــوض مباشـــرة يف أهـــداف التنميـــة املســـتدامة

يــذها. كمــا أن اإلطــار االســرتاتيجي اجلديــد يــوّفر ، ودور املنظمــة يف تنف2030األساســية يف خطــة عمــل 
ا فرصــة لتحديــد آليــة مســاءلة شــاملة مــن أجــل مســاءلة اإلدارة العليــا، ومــدراء الُشــَعب وممثلــي  أيًضــ
املنظمـــة لتنفيـــذ التغيـــري املتـــوّخى، ووضـــع نظــــام رصـــد متنـــاغم، وســـهل االســـتخدام وميـــداين يشــــمل 

 املسامهات الطوعية واملقررة.

  عدم ترك أحد خلف الركـبقد يتطلب التحّرك على نطاق واسع، وتعزيز النُـُهج الشاملة و : 15التوصية 
املزيــد مــن القــدرات الفنيــة والوظيفيــة غــري الكافيــة حالًيــا يف املنظمــة، مثــل احملــامني، وحمّللــي السياســات، 

  خربة ميدانية كبرية. وياء ذوعلماء االجتماع، ومدراء العمليات واخلرب 

                                                            
ــع تقــدير  51 ، 2020مليــون نســمة إىل العــدد اإلمجــايل لناقصــي التغذيــة يف عــامل  132و 83عــدًدا يــرتاوح بــني  19-متهيــدي أن تضــيف جائحــة كوفيــديتوّق

 ).2020، وآخرون مليون نسمة ّممن يعانون من اجلوع (منظمة األغذية والزراعة 690 ما يقارب إضافًة إىل
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متثل القدرات التشغيلية الضـعيفة يف املكتـب القطـري للمنظمـة  -1
مســــــؤولية اســــــرتاتيجية حتتــــــاج إىل اهتمــــــام منهجــــــي وإىل تعزيــــــز يف 

 .جل الطويلاأل

وطـرق التنفيـذ، مبـا يف ذلـك مهاراهتا العملية وأدواهتـا الرباجميـة  تعزيز -2
حلشـــد املزيـــد مـــن املســـامهات الطوعيـــة وإنفاقهـــا اعتمـــاد �ـــٍج للـــربامج، 

 احملققة. براز النتائجإلبشكل جّيد 

ا وهـو أساسـي ا عامليـً ُيطبق مبدأ "عدم إمهال أحـد" تطبيقًـ  -4
ملضـــافة للمنظمـــة. إمنـــا ينبغـــي تعميمـــه إىل ابلنســـبة إىل القيمـــة ا

ّجل  حـــّد كبـــري يف بـــرامج املنظمــــة ومنتجاهتـــا املعرفيـــة. وقـــد ُســــ
بعــــض التقــــدم يف جمــــال املســــاواة بــــني اجلنســــني، إمنــــا لــــيس يف 

 .جمموعات أخرى

 سئلة التقييمأ

 ســـــيلزم توثيـــــق الـــــروابط ابلقطــــــاع اخلـــــاص، ومنظمـــــات املنتجــــــني -3
 لتعليميـــــة والبحثيـــــة، واملنظمـــــات اخلرييـــــة، واملؤسســـــات اواملســـــتهلكني

 .للتحّرك على نطاق واسع

ــــــف مزيــــــد مــــــن احملــــــامني، وحمّللــــــي السياســــــات، وعلمــــــاء  -15 توظي
االجتمـاع، ومــدراء العمليـات واخلــرباء ذوي خــربات ميدانيـة قويــة لســّد 

 .القدرات الوظيفية

يـد مواءمة اإلطار االسرتاتيجي ألهـداف التنميـة املسـتدامة، وحتد -14
ودور املنظمـة يف تنفيـذها، وحتديـد نظـام  2030املبادئ الرئيسية خلطـة 

 رصد متسق يغطي املسامهات الطوعية واملقررة. 

على سد  للمساعدة�ج متكامل وواضح إلدارة املعارف  توفري -11
الفجوات بني الُشعب، وتعزيز التفاعالت بني املقر الرئيسي واملكاتب 

 لبلدان واألقاليم وتسهيل التعّلم من امليدان.، والربط بني ااإلقليمية

ـــة ونظـــم  -12 ـــدعم اخلـــدمات املؤسســـية االبتكـــارات الرقمي جيـــب أن ت
 املعلومات بصورة تّتجه أكثر حنو اخلدمات.

 على املستوى القطري توجيه نظم املعلومات لدعم القاعدة التحليلية -13

ئية مستدامة، ا على تسريع وترية االنتقال إىل نظم غذاحرصً  -10
واملنتجات الزراعية  جيب استخدام األسواق لتثمني املمارسات
 البيولوجية. املستدامة، من خالل خطط إصدار الشهادات

 .جيب أن توسع املنظمة نطاق عملها على التنوّع البيولوجي -9
 

يتعّني على املنظمة أن تكّيف �جها العاملية مـع السـياقات احملليـة  -8
ضــــل، وأن حتــــّدد نقــــاط الــــدخول املرّكــــزة، وال ســــيما مــــن علــــى حنــــٍو أف

 .خالل أولو�ت، وسياسات وبرامج وطنية وحملية قائمة

بلــورة اســرتاتيجيات متنّوعــة للمســاعدة يف تــوفري فــرص عمــل للشــباب  -6
 االستدامة البيئية وأسواق أكثر عدالً واحلداثة. الذين يتطلعون إىل

ـــــدأ "عـــــدم إمهـــــال أحـــــد" يف -5 املنظمـــــة، واإلطـــــار   بـــــرامجتعمـــــيم مب
 .السرتاتيجي، ومنتجات االتصال واملعرفةا

مشاركة أكرب يف السياسات ملعاجلة املقايضات بني النمو االقتصـادي،  -7
واإلنصاف واالستدامة البيئية، وتعزيز جمموعة اخلطوط التوجيهيـة للمنظمـة 

 .على املستوى القطري كجزء ال يتجزأ من قيمتها املضافة

ضـــافًة إىل الـــدعوة إىل ختصـــيص أكـــرب للمـــوارد يف الـــنظم الزراعيـــة إ -4
والغذائيــــــة، مــــــن الضــــــروري حتســــــني البيئــــــات السياســــــاتية، والقانونيــــــة 

الـــــوزارات  وتعزيـــــز القـــــدرات املؤسســـــية وكفـــــاءة املـــــوارد يف، والتعليميـــــة
 املختصة ذات الصلة.

 

 استقاللية مالية ملمثليات املنظمة يف البلدان.يتطّلب إصالح األمم املتحدة قوة أكرب لصنع القرارات و  -41
وفيمــا  .يضــيع اآلن أمــام املنافســة وارتفــاع تكــاليف املعــامالت فهــو تعــاون الوكــاالت الــيت توجــد مقارهــا يف رومــا -42

 تتشارك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما جدول أعمال مشرتك، فهي تتناوله انطالًقا من وال�ت خمتلفة جوهرً�.

يكمــن صــلب قــوة املنظمــة يف قـــدرهتا الفنيــة يف جمموعــة واســعة مــن املواضـــيع  -29
ذات الصـــلة. وقـــد تضـــاءلت هـــذه القـــدرة الفنيـــة بفعـــل التخفيضـــات يف امليزانيـــة يف 

 .2يدة ضمن هدف التنمية املستدامة سنوات عد
يــة، القانون االتّمت التبليــغ عــن قــدرات أقــّل يف اجملــاالت غــري الفنيــة، مثــل اجملــ -30

 والسياسية، واالقتصادية واالجتماعية، ويف جمال إدارة املعرفة.
القــدرات التشــغيلية غــري الكافيــة علــى املســتوى القطــري قّلصــت الطلــب علــى  -31

 أمهية املنظمة بنظر األعضاء واجلهات املاحنة.على الدعم الفين للمنظمة، و 
فظــة جمــّزأة ا وجــود حتــؤدي إدارة دورة املشــروع احلاليــة والضــوابط عليهــا إىل -32

مـــع تكـــاليف عاليـــة للعمليـــات، وإشـــراف اســـرتاتيجي غـــري كـــاٍف وبـــروز ضـــعيف 
 للنتائج احملققة.

ــــــة  -8 ســــــامهت املنظمــــــة بشــــــكل كبــــــري يف تصــــــميم هــــــدف التنمي
ـــة، وبصـــورة عامـــة يف 2املســـتدامة  ـــنظم الغذائي ، املرتســـخ يف �ـــج ال
 .2030خطة عام 

مشـاريع املنظمـة فظـة ائـة مـن حيف املا 91يعاجل ما يقّدر بنسبة  -1
ــــة املســــتدامة  ــــة  وروابطهــــا، 2هــــدف التنمي أبهــــداف أخــــرى للتنمي

ـــــة يف  ن منهـــــاثلثـــــا املســـــتدامة، يرّكـــــز علـــــى إنتـــــاج األغذي
) 5-2و 4-2، و3-2(املقاصد  2هدف التنمية املستدامة 

 1-2فيمــا يرّكــز الثلــث األخــري علــى اســتهالك األغذيــة (املقصــدان 
 ).2-2و
حــول التنــوع  5-2املخصصــة بصـورة حمــددة للمقصـد املشـاريع  -2

يف ربـــع املمارســـات الـــيت  البيولـــوجي �درة، إمنـــا مت تنـــاول املوضـــوع
 جرى استعراضها.

إصـــــــــالح األمـــــــــم املتحـــــــــدة وتعـــــــــاون  يُنظـــــــــر إىل -40
علــى أ�ــا فرصــة  يف رومــا الوكــاالت الــيت توجــد مقارهــا

ى املنظمـة علـ لتعزيز مكانة املنظمة وتوسيع نطاق ُ�ـج
 املستوى القطري.

   

إن بنيـــة احلوكمــــة املعقـــدة يف املنظمــــة تســـمح هلــــا  -26
ا العمـــــل بشـــــكل وثيـــــق مـــــع األعضـــــاء إمنـــــا تعـــــّزز أيًضـــــ

 التقسيم.

العديد من املشاريع صـغرية احلجـم، ومل تنضـج بعـد  -3
ا مـــا ترّكــــز لتتحـــّول إىل ممارســـات جيـــدة ظـــاهرة، وغالبًـــ

 على إنتاج األغذية.

ة مبوقـــٍع جيـــد علـــى املســـتوى العـــاملي وتلتـــزم دعـــم تتمتـــع املنظمـــ -1
مت إحـــراز تقـــدم ملحـــوظ يف حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة. وقـــد 

ــا عــن دور املنظمــة شــاركت منظمــة . و جمــال اإلبــالغ داخليًــا وخارجًي
ـــة ـــرتبط  األغذي ـــذي ي والزراعـــة يف اإلصـــالح احلـــايل لألمـــم املتحـــدة ال

 تدامة، واختذت موقًفا تعاونًيا فيه.ارتباطًا وثيًقا أبهداف التنمية املس

موقع املنظمة أضعف على املستوى الـوطين، بفعـل البصـمة احملـدودة  -2
لرباجمها. وأساءت التأخريات اإلدارية إىل مسعة املنظمة، وقّلصت الطلب 

 .على دعمها الفين ومن أمهيتها على املستوى القطري

ا، عراضها كان صـغريً رغم أن العديد من املبادرات اليت ّمت است -3
 تتحــرك املنظمــة علــى نطــاق واســع حــني تــدعم الــربامج الوطنيــة،

واملبـادرات القانونيـة والسياســاتية، والـربامج اإلقليميـة، واالســتثمار 
ــــــاخ، وتعــــــاون األمــــــم ــــــل املن ــــــة، ومتوي ــــــنظم الغذائي املتحــــــدة،  يف ال

ـــي والتعلـــيم . والتعـــاون يف مـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب والتعـــاون الثالث
قـــى الشـــراكات وتعبئـــة املـــوارد احملليـــة غـــري كافيـــة للتحـــرك علـــى وتب

 نطاق واسع.
 

       

وفر اإلطــار االســرتاتيجي اجلديـد للمنظمــة فرصــًة لتعزيــز دور يـ -7
ا، تتفـــق مـــع املنظمـــة واإلبـــالغ عنـــه بطريقـــة مشـــرتكة وأكثـــر اتســـاقً 

 .2030خطة عام 

ول األعمال الغين هلدف التنمية من الصعب ترمجه جد -5
تقّبل إىل ممارسة، ال سيما يف ظل وجود ميٍل إىل  2املستدامة 

فالنُـُهج اليت تستخدم نقطة دخول  .قدر كبري من التعقيد
واضحة ومرّكزة (مثل اإلقليم يف حال النُـُهج اإلقليمية، أو قانون 
حمدد أو جمموعة اجتماعية حمددة) ميكن أن تساعد أصحاب 

صلحة يف معاجلة التشّعبات املعقدة لنقطة الدخول الوحيدة امل
 يف عدٍد من األبعاد من دون الوقوع يف "الشلل التحليلي". هذه

 

إن إدارة املعرفــــــــة يف املنظمــــــــة ال تــــــــدعم التعلــــــــيم التشــــــــاركي  -6
والشـامل. فاالنتقــال إىل التنميــة املســتدامة يّتســم بكثافــة املعــارف 

املعرفـة وتبادهلـا، قـادرة علـى تثمـني  ويستدعي وضـع أمنـاط لتوليـد
ــــك معرفــــة أصــــحاب  ــــة، مبــــا يف ذل ــــة احمللي معرفــــة اجلهــــات الفاعل

 .الصغرية حبّد ذاهتم احليازات
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يف بعض التدخالت اليت جرى استعراضها، كانت املنظمة توّفر الدعم طيلة  -5
 .عقدين من الزمن

 انتشرت االبتكارات يف املنظمة بوترية بطيئة من إقليم إىل آخر. -6
 النطـــاق وتنويـــع يظهـــر اجتـــاه ملحـــوظ العتمـــاد ُ�ُـــج أكثـــر مشوليـــة، وتوســـيع -7

 .منتجات املنظمة

، مــع 2ســيكون مــن الصــعب تطبيــق اخلطــة الغنيــة هلــدف التنميــة املســتدامة  -9
 ا.خطر تشتيت الطاقة عرب طيف واسع جدً 

ميكــن أن تســاعد الــنـُُهج اإلقليميــة الــيت تركــز علــى إقلــيم حمــّدد يف احلــّد  -12
 من التعقيد.

يف يف الوقــت ذاتــه تتمثــل طريقــة جيــدة ملعاجلــة الــروابط واملقايضــات مــع تــال -13
"الشلل التحليلي" يف حتديد نقطة دخول ذات صـلة واستكشـاف مـع أصـحاب 

 املعنية. املصلحة املعنيني املقايضات احملددة

ا من حيـث االبتكـار والتكنولوجيـات تتمثل اجملاالت األكثر تقدمً  -23
راد النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر ودائرة معلومـات اجلـالرقمية يف 

 .الصحراوي فضًال عن صور األقمار االصطناعية
حتّسن املنظمة عملية تـوفري للبيـا�ت اإلمنائيـة الغنيـة يف الوصـول  -24

 .املفتوح وتطوير تطبيقات اهلاتف
بــدأت املنظمــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي للوصــول  -25

 الزراعة على نطاق واسع. إىل مجهور واسع ودعم حتول

تجـــات التكامليـــة القائمـــة يف وضـــع غـــري مـــؤاٍت إلجيـــاد موقـــع مؤسســـايت املن -27
 .ومستقر يف البنية القطاعية للمنظمة

تضــطلع املكاتــب والــربامج اإلقليميــة بــدوٍر هــام يف الــرتويج للحلــول والــنُـُهج  -28
 .التكاملية، لكن التبادالت بني األقاليم تبدو حمدودةً 

 ة واملبــادرات املشــتقة منهــاحيتــل �ــج مــدارس املــزارعني احلقليــ -4
ت مكانـًة ابرزة بـني املمارسـات اجليـدة للمنظمـة، واعتمـدهتا جهــا

 .أخرىفاعلة 

ل حمـتقاسم املعلومات األفقي والتوليد املشرتك للمعرفـة  لّ حي -34
نشــر املعلومــات مــن األعلــى إىل األســفل مــن جانــب هيئــة مركزيــة 

 .للمعرفة

رفــــة، يــــتم تقاســــم املعرفــــة يف غيــــاب أدوات رمسيــــة إلدارة املع -35
"بصورة عضوية" من خالل شبكات الزمالء والشركاء الـيت ميكـن 

 .منعزلة قوقعاتتأن تشكل بسهولة 

اجتهــت املنظمــة إىل تــوفري املســاعدة الفنيــة مــن األعلــى إىل  -36
يســّهل النقــل األفقــي للمعرفــة ويعجــز يف أغلــب  األســفل، مبــا ال

 األحيان عن بناء خربة ميدانية.
يف ترمجـة املعرفـة مـن ابلنسـبة للمنظمـة ّدد التقييم صـعوبًة ح -37

"جمــــــال ثقــــــايف" إىل جمــــــال آخــــــر، األمــــــر الــــــذي قــــــد يُعــــــزى إىل 
 .واختالفات ثقافية أخرى الفات لغويةتخا

بعض جماالت العمل األفكار املعقدة لتصبح رسـائل بسـيطة وقابلـة  ّخلصت -10
 .كولوجية)للتطبيق (مثل العناصر العشرة يف الزراعة اإلي

يقتصــر التقــدم احملــرز يف االنتقــال إىل زراعــة أكثــر اســتدامة حــىت اآلن علــى  -11
 .عدد صغري من البلدان

 النتائج االستنتاجات التوصيات

 .ى نطاق واسعا ما تعتمد املنظمة على مشاريع جتريبية صغرية. غري أن التقرير يلقي الضوء على عدد من املبادرات اليت تتحرك أصالً علغالبً  -18
بعـــض أمنـــاط التـــدخل الـــيت ميكنهـــا التحـــرك علـــى نطـــاق واســـع هـــي: دعـــم الـــربامج واملبـــادرات الوطنيـــة؛ والـــدعم القـــانوين والسياســـايت؛  -19

 والربامج اإلقليمية؛ ودعم االستثمار؛ ودعم نظم التعليم؛ ومتويل املناخ؛ والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
حمــوري لالنتقــال إىل نظــم األغذيــة املســتدامة، وابلتــايل مثــة حاجــة لتعزيــز نظــم التعلــيم أمــر لــيم املنتجــني، والتجــار واملســتهلكني . تع20

 واإلرشاد يف البلدان.

يـتم حتديـد أو نشـر مبـدأ "عـدم إمهـال أحـد" داخـل املنظمـة.  لم -14
ي وتكـــاد تبقـــى املبـــادرات اجلـــديرة ابلـــذكر جلهـــة االنـــدماج االجتمـــاع

 ."جزر جناح" يعّززها أفراد

(القضــــاء  2-2و 1-2عمــــل املنظمــــة ابجتــــاه حتقيــــق املقصــــدين  -15
أكثر مشوليـة مـن الناحيـة االجتماعيـة مـن على اجلوع وسوء التغذية) 

 بشأن إنتاج األغذية. 4-2و 3-2عملها على املقصدين 

د أُفيـــد عـــن قـــدٍر أقـــل مـــن االتصـــال يُنظــر عامـــًة إىل املنظمـــة علـــى أ�ـــا قريبـــة مـــن وزارة الزراعـــة. وقـــ -33
 والتعاون مع وزارات أخرى، واحلكومة احمللية وجهات غري حكومية.

ا مـا تكـون البلـدان الـيت توجـد يتسع عمق الشراكات القطرية ونطاقها يف بعض البلدان، وهـي غالبًـ -21
 .فيها أفضل الربامج

 ر على النظم الغذائية.تبقى الشراكات مع القطاع اخلاص غري كافية لتحقيق األث -22
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 حملة عامة عن االستعراضات للمنتجات املميزة :2املرفق 
هبــدف استكشــاف مــدى تنفيــذ بــرامج املنظمــة علــى املســتويني اإلقليمــي والقطــري، أجــرى التحليــل سلســلًة مــن دراســات 

ظمة، و�جها، وآلياهتا وخدماهتا القادرة على تسريع وترية التقـدم ابجتـاه حتقيـق هـدف التنميـة املسـتدامة احلالة ملنهجيات املن
("املنتجات املميزة"). وقد ّمت اختيار هذه املنتجات املميزة هبدف حمّدد ابالسـتناد إىل األّدلـة املنبثقـة مـن التقيـيم واملقرتحـة  2

). وأجـرى 2020(منظمـة األغذيـة والزراعـة،  2لتقيـيم اخلـاص هبـدف التنميـة املسـتدامة يف تقرير التقيـيم للمرحلـة األوىل مـن ا
 فريق التقييم األساسي دراسات احلالة هذه بدعٍم قّيم من الُشعب واإلدارات ذات الصلة.

 يرد يف اجلدول أد�ه ملّخص النتائج لكل منتج مميز.

 
 حملة عامة عن استعراضات املنتجات املميزة :5اجلدول 

املنتج املميز  #
 واملقاصد

النطاق 
واألمثلة اليت 

مت 
 استكشافها

األمهية 
ابلنسبة إىل 

هدف التنمية 
 2املستدامة 

التحرك على 
 نطاق واسع

الُنهج 
الشاملة 

وجه أو 
 الرتابط

دم ترك ع
أحد خلف 

 الركب

معاجلة  االبتكار
الصدمات 
 والضغوط

التحد�ت 
الرئيسية 

داخل/أمام 
املنظمة لتوسيع 

املنتج  نطاق هذا
 املميز

العمـــــــــــل القـــــــــــانوين  1
والربملــــــاين يف جمــــــال 
ـــــــــــذائي  ـــــــــــن الغ األم

 والتغذوي
-2و 1-2املقصــــدان 

. وتســـــــاهم بعـــــــض 2
القــــــــــــــــوانني بشــــــــــــــــأن 
التغذيـــــة املدرســـــية يف 

-2، و3-2املقاصــــــد 
 .7-12و 4

احلــــــــــــــــــــــــــــــــــق يف 
الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء، 
التشــــريع بشــــأن 
ـــــة  ـــــرامج التغذي ب
املدرســـــــــــــــــــــــــــــــــية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُنهج  وال
التشــــــــــريعية إزاء 
األمناط الغذائية 

 .الصحية

يعـــّزز التغيـــريات 
يف اخلطــــــــــــــــــــــــــــــة 
السياســـــــــــــــــــــــــــــية 
ويســــــــــــــــــــاهم يف 
مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع 
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانني 
والقوانني بشـأن 
األمــــن الغــــذائي 

  والتغذوي.

يســـــــــــــــــــــــــاهم يف 
التغيـــــــــــــــــــــــــــــريات 
السياســــــــــية ويف 
إنشـــاء صـــكوك 
قانونيـــــــــة تفيـــــــــد 
ـــــــــــد مـــــــــــن  العدي

 األشخاص.

يولّـــــد حتالفـــــات 
ـــــني أصـــــحاب  ب
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
خمتلفـــــــــــــــــــــــــــــــني. 
والقوانني بشـأن 
األمــــن الغــــذائي 

ذوي والتغــــــــــــــــــــــــــــ
متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة 
القطاعـــــــــــــــــــــــات 
وتلحـــظ آليـــات 
متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة 
أصـــــــــــــــــــــــــــــحاب 

  املصلحة.

ــــــــــنهج  ــــــــــّىن ال يتب
القائمــــــــة علــــــــى 
حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 
اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــان 
ـــــى  وينطـــــوي عل
أثــــــــــــــــــر جتــــــــــــــــــاه 

  .الكافة

اجلبهـــــــــــــــــــــــــــــــات 
الربملانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ملكافحــة اجلــوع 
واآلليــــــــــــــــــــــــــــــات 
املتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــددة 
أصـــــــــــــــــــــــــــــحاب 
املصــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
ابعتبارهــــــــــــــــــــــــــــــا 
ا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوكً 

 ابتكارية.

ـــــــــــــــــــــــب إىل  ُيطل
احلكومــــــــــــــــــــــات 
االمتثــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ر للقوانني. األط
القانونية ملعاجلة 
احلــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

  الطارئة.

 ) عالقــة صــارمة1(
مـــــــع وزارة الزراعـــــــة 

) العمــــــــــل مــــــــــع 2(
اجلهـــــــات الفاعلـــــــة 
السياســــــــــــــية مــــــــــــــع 
احلفـــاظ يف الوقـــت 
ـــاد؛  ذاتـــه علـــى احلي

قــدرات وبــىن و ) 3(
  .غري مالئمة

 التثقيف التغذوي 2
-2و 1-2املقصــــدان 

. ويتعلـــــــــــق أيضـــــــــــاً 2
 .7-4ابملقصد 

التثقيــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
ائم التغــذوي القــ

علــــــى املدرســـــــة 
يـــــــــــــــربط بـــــــــــــــني 
الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــف  والتثقي
التغـــــــــــــــــــــــــــذوي، 
ومشــــــــــــــــــــــــــــــــروع 

ENACT 
واخلطـــــــــــــــــــــــــــــوط 
التوجيهيــــــــــــــــــــــــــــة 

العوامل السـببية 
الرئيســـــــــــــــــــــــــــــــــــية 
لالخــــــــــــــــــــــــــتالل 
التغــــــذوي هــــــي 
أمنـــــــاط غذائيـــــــة 
غــــــــــري مالئمــــــــــة 
متصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 
ابحلصـــول علـــى 
املعرفــــة اخلاصــــة 
ابألغذيـــــــــــــــــــــــــــــــة 

دمـــــج التثقيـــــف 
تغــــــــــــــــــذوي يف ال

العمـــل القـــانوين 
والسياســـــــــــــــايت، 
يف حال توفرت 

اإلرادة 
 السياسية. 

قــــــــــام مشــــــــــروع 
التغذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املدرســـــــــــــــــــــــــــــــــية 

يُنّفـــــذ التثقيـــــف 
التغــــــــــــــــــــــــــــــــذوي 
ابلتنســـــــيق مـــــــع 
قطاعــــــــــــــــــــــــــــــات 

  خمتلفة.

يبـــــــــــدأ بتقيـــــــــــيم 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل 
لالحتياجـــــــــــات 
ـــــة  وحبـــــوث بنيوي
لفهـــــــــــــــــــــم أدوار 
األطفـــــــــــــــــــــــــــال، 
والنســـــــــــــــــــــــــــــــاء، 
والرجـــــــــــــــــــــــــــــال، 
والقواعــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــة، اال جتماعي

كانــــــت الــــــُنهج 
النفســــية لتعزيــــز 
التغيـــــــــــــــريات يف 
الســـلوك ورصـــد 
التقدم احملـرز يف 
حتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
ممارســــــــــــــــــــــــــــــات 
األمناط الغذائية 
يف املـــــــــــــــــــــدارس 

 مبتكرة.

) بـــــروز التغذيـــــة 1( غري متوفر
يف املنظمـــة متـــدٍن؛ 

ــــــــــــــ2( ا مــــــــــــــا ) غالًب
ـــــــــــــــــز  حيتـــــــــــــــــاج تعزي
املشـــاريع التجريبيــــة 
إىل دعـــوة تشـــريعية 

) 3( وحكوميــــــــــــــــة؛
الــــــــُنهج اجلديــــــــدة، 

تثقيــــــــــــــــف  مــــــــــــــــثًال 
املســـــــــــــــــــــــــــــــــتهلكني 



73  PC 129/3 

 

املنتج املميز  #
 واملقاصد

النطاق 
واألمثلة اليت 

مت 
 استكشافها

األمهية 
ابلنسبة إىل 

هدف التنمية 
 2املستدامة 

التحرك على 
 نطاق واسع

الُنهج 
الشاملة 

وجه أو 
 الرتابط

دم ترك ع
أحد خلف 

 الركب

معاجلة  االبتكار
الصدمات 
 والضغوط

التحد�ت 
الرئيسية 

داخل/أمام 
املنظمة لتوسيع 

املنتج  نطاق هذا
 املميز

لألمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط 
الغذائية القائمة 

  .على األغذية

ابلتثقيـــــــــــــــــــــــــــــف  والتغذية.
  التغذوي.

ليســـــــــت مفهومـــــــــة  .وما إىل ذلك
 يف املنظمة. جيًدا

دعم تطـوير سلسـلة  3
 القيمة

 
-2، و3-2املقاصــــــد 

. ويساهم يف أ-2و 4
أهــــــــــــــداف التنميــــــــــــــة 

، 5، و1املســــــــــــــتدامة 
 .12و 10و

جتـــارب املنظمـــة 
يف جمــال تطــوير 
سالسـل القيمـة 
يف مشـــــــاريع يف 

 أفريقيا.

يســـــــــــــــــــــــــاهم يف 
ذائيــــة الــــنظم الغ

الشــــــــــــــــــــــــــــــاملة، 
ويســــتجيب إىل 
الطلــــــــــــــــــــــــب يف 
ســــــــــــــــــــــــــــــــياقات 

 خمتلفة. 
  حيّفز املوارد.

ميكـــــن أن يـــــؤثر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  عل
االقتصــــــــــاد�ت 
ـــــة ويعـــــزز  الوطني
الــــــــــروابط بــــــــــني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق  املن
احلضــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 

  والريفية.
 

جيمــع بــني عــدة 
قطاعــــــــــــــــــــــــــــــات 
وأصــــــــــــــــــــــــحاب 
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
لالســـــتجابة إىل 
طلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
املســــــــــــــــــتهلكني 

  واألسواق.

يعـــــــــين وميّكـــــــــن 
بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 
اجملموعــــــــــــــــــــــات 

يفة إمنــــــــا الضــــــــع
هنـــــــــاك بعـــــــــض 
املضــــــــــــــــــــــايقات 
ـــــــــــؤثر علـــــــــــى  (ت

  اجملموعات).

نقطـــــــة دخـــــــول 
لالبتكـــــــار مـــــــن 

كنــــــة يحيــــــث امل
والتكنولوجيــــــــــــــا 

  الرقمية.

اإلمــــداد احمللــــي 
والنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
ـــــــــــــــوجي  اإليكول
التجـــــــــاري مبـــــــــا 
يقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 
االعتمــــاد علــــى 
الـــــــــــــــــــــــــــــــواردات 

  الغذائية.

) مشــــــــــــــــــــــــــــــاركة 1(
متدنيــــــــــة للقطــــــــــاع 

) 2(اخلـــــــــــــــــــــــــــاص؛ 
غيــــــــــــــاب الــــــــــــــدعم 
ــــــــوطين لسلســــــــلة  ال

) 3يمــــــــــــــــــــــــــــــة؛ (الق
اجملموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
املهّمشــــــــــــــة غـــــــــــــــري 

 مدجمـــة يف دعـــم

املنظمـــــــة لسلســـــــلة 
 القيمة.

دعــم احليـــازة اآلمنـــة  4
ـــــــة  للمـــــــوارد الطبيعي

اخلطــوط مــن خــالل 
التوجيهيــــة الطوعيــــة 
بشـــــــــــأن احلوكمـــــــــــة 
املســــــــــؤولة حليــــــــــازة 
األراضـــــي ومصـــــايد 
األمســـــاك والغـــــاابت 
واخلطــوط التوجيهيــة 
الطوعيــــــــة لضــــــــمان 
اســــــــتدامة مصــــــــايد 

لصـــــــغرية األمســـــــاك ا
 النطاق
، هـدف 4-1املقصد 

 2التنميـــــة املســـــتدامة 
، 1-2املقاصـــــــــــــــــد  -
 4-2و 3-2و

وهـــــــــــــــدف التنميـــــــــــــــة 
 .10املستدامة 

جمموعتــــان مــــن 
اخلطـــــــــــــــــــــــــــــــــوط 
التوجيهيــــــة مــــــع 
التشـــــديد علـــــى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة  احلي
واجملموعـــــــــــــــــات 
الضــــــــــعيفة، أي 
اخلطـــــــــــــــــــــــــــــــــوط 
التوجيهيــــــــــــــــــــــــــــة 
الطوعيـــة بشـــأن 
احلوكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املســـؤولة حليـــازة 
األراضــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــايد 
األمســـــــــــــــــــــــــــــــــــاك 

لغـــــــــــــــــــــــــــــاابت وا
واخلطـــــــــــــــــــــــــــــوط 
التوجيهيــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الطوعي
لضــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان 
اســـــــــــــــــــــــــــــــــتدامة 
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايد 

يعـــــزز احلصـــــول 
  على املوارد

يتطّلـــــب اإلرادة 
السياســــية، إمنــــا 

ا. يعّززهــــــا أيًضــــــ
أمثلــــــــة إجيابيــــــــة 

 مثل سرياليون.

يـــتّم مـــن خـــالل 
قطاعــــــــــــــــــــــــــــــات 
وأصــــــــــــــــــــــــحاب 
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
متعـــددين علــــى 
املســـــــــــــــــــــــــــــتويني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطين  ال

  واإلقليمي.

شـــــــــر رابـــــــــط مبا
بني األشـخاص 
الضــــــــــــــــــــــــــــــــعفاء 

  واملوارد.

الربجميــــــــــــــــــــــــــــات 
لرتســـــيم حـــــدود 
األرض وصــــــــور 
األقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
االصـــــــــــــــــطناعية 
لوضـــــع خارطـــــة 
املبـــــــــــــاين غـــــــــــــري 

 القانونية.

ميكنــــه املســــامهة 
يف بنــــاء القــــدرة 
علــــــى الصــــــمود 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى  ل
األشـــــــــــــــــــــخاص 
املعـــــــدمني مـــــــن 

  األراضي.

) عـــــــدم اليقـــــــني 1(
املؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــايت، 
والتغيـــــــــــــــــــــــــريات يف 
احلكومــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات 

) 2نخفضـــــــــــــــة؛ (امل
ــــــــــــــدين  ــــــــــــــربوز املت ال
ملصــــــــايد األمســــــــاك 
 على نطاق صغري.
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املنتج املميز  #
 واملقاصد

النطاق 
واألمثلة اليت 

مت 
 استكشافها

األمهية 
ابلنسبة إىل 

هدف التنمية 
 2املستدامة 

التحرك على 
 نطاق واسع

الُنهج 
الشاملة 

وجه أو 
 الرتابط

دم ترك ع
أحد خلف 

 الركب

معاجلة  االبتكار
الصدمات 
 والضغوط

التحد�ت 
الرئيسية 

داخل/أمام 
املنظمة لتوسيع 

املنتج  نطاق هذا
 املميز

األمســـــــــــــــــــــــــــــــــــاك 
الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــغرية 

 النطاق
مـــــــدارس املـــــــزارعني  5

 احلقلية ومشتقاهتا
. يسـاهم 7-4املقصـد 

ــــــــــــع مقاصــــــــــــد  يف مجي
ــــــــــــــــــة  هــــــــــــــــــدف التنمي

 .2املستدامة 

ــــــــخ األمــــــــن  اتري
الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــذائي 
والتغــــــــــــــــــــــذوي، 
وتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوره 

 ومنهجيته.

تطــوير مهــارات 
املنتجــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
ومعـــــــــــــــارفهم يف 
ـــــــــــاٍج  جمـــــــــــال إنت
أكثـــــــــر كفـــــــــاءة 

  استدامة.و 

يتطلــب تعزيزهــا 
قبــول أصــحاب 
املصـــــــــــــــــــــــــــلحة. 
وهنــــــــاك أمثلــــــــة 
ـــــــــــة عـــــــــــن  إجيابي
إضــــفاء الطــــابع 
املؤسســـي علـــى 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــزارعني  امل

ـــــــــة  ـــــــــل احلقلي مث
 أنغوال.

إقامـــــــــة منصـــــــــة 
للتعلم الشـامل. 

ــــــقحتو  ــــــوازن ي ق ت
بــــــــــــني الركــــــــــــائز 
الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  لالستدامة.

متكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
املــــــــــــــــــــــــــــزارعني، 

النســــــاء  ودمــــــج
والشــــباب. إمنــــا 
توجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
مقايضــــــــــــــــــــــــات 

ـــــــــــؤثر علـــــــــــى ( ت
 اجملموعات).

االســــتفادة مــــن 
توصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــت  اإلنرتن
واهلواتـــــــــــــــــــــــــــــــف 
الذكيــــــــة. كــــــــان 
الـــــــــنهج مبثابـــــــــة 
ابتكــــــــــــــــــــــــــار يف 

 املاضي.

بنـــــــــــــــاء قـــــــــــــــدرة 
املـــــزارعني علـــــى 
الصــــــــــــــــــــمود يف 
وجه الصدمات 

  والضغوط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت 1( ) الوق
) 2والكلفـــــــــــــــــــــــة؛ (

الرصـــــــــد وضـــــــــمان 
) مرّكـــز 3اجلـــودة؛ (

ا على اإلنتـاج؛ جدً 
) االســـــــــــــتدامة؛ 4(
ا ) ليســـت دائًمـــ5(

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملة أو 
 .تشاركية

إدارة األمـــــــــــــــــــــراض  6
واآلفــــــــات النباتيــــــــة 

 العابرة للحدود
 ،1-2املقاصــــــــــــــــــــــــــــــد 

. يـــؤثر ب-2و 3-2و
 .4-12على املقصد 

ملكافحــــــــــــــــــــــــــــــة ا
الوقائيـــــــــــة مـــــــــــع 
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 
اإلشــــــــــــــــــــــــــارات 
الســـــــــــــــــــريعة إىل 
عمليــات طارئــة 
ملكافحــــــــــــــــــــــــــــــــة 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

 التفشي.

هندســة تعاونيــة 
وخمتصـــة لتقـــدمي 
املســــــــــــــــــــــــــــــاعدة 
املتبادلــــــــــة مــــــــــن 

ة أجــــل مكافحــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  اآلف

 واألمراض.

ا مــــا يعــــزز كثــــريً   النطاق العاملي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربامج  ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلقليمي
ـــــــــــــــــــــــــات  والرتتيب

 التعاونية.

املســــــــــــــــــــامهة يف 
التقليــــــــــــــــــــــل إىل 
احلّد األدىن من 
أوجــــــــــــه عــــــــــــدم 
املســـــــــاواة بـــــــــني 

  البلدان.

التقــــــــدم احملــــــــرز 
علــــــــــى صــــــــــعيد 
اســـــــــــــــــــــــــــــتخدام 
االستشعار عـن 
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، 
والطــــــــــــــــــــــــائرات 
املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرية 
والتكنولوجيــات 

 الرقمية.

مارسة واخلربة امل
الطويلتــــــــــــــان يف 
تدابري املكافحة 

 الوقائية.

) مــــــــــوارد غــــــــــري  1(
) دوران 2كافيـــة؛ (

) 3املــــــــــــــــــــوظفني؛ (
عــــــدم وجــــــود ثقــــــة 
بـــــــــــني األعضـــــــــــاء؛ 

) عـــدم األمـــان؛ 4(
) املتأخرات من 5(

) 6األعضـــــــــــــــــــاء؛ (
عـــدم تـــوفر بيـــا�ت 

 عن األثر.
الزراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  7

ـــــــــــــــــــــــــة،  اإليكولوجي
واملعرفــــــة التقليديــــــة 

ــــوج ــــوع البيول ي والتن
 الطبيعي يف املوقع

-2و 4-2املقصــــدان 
. يســـــــــــــــــــــــــــــــــاهم يف 5

ويف  1-2املقصـــــــــــــــــــد 
العديـــد مـــن أهــــداف 

  التنمية املستدامة.

رّكـــزت العناصـــر 
العشـــرة للزراعـــة 
ـــــــــــــــة  اإليكولوجي
علــى أمثلــة مــن 
أفريقيــــا، وآســــيا 
وأمريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 .الالتينية

يســـــــــــــــــــــــــاهم يف 
تصـــــــــميم وإدارة 
الــــنظم الغذائيــــة 

 والزراعية.

ـــــــــــــه  الـــــــــــــرتويج ل
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث 

.. وميكـن العهد
تعزيـــزه فقـــط يف 
حــــــــــال وجــــــــــود 
اإلرادة وااللتـــزام 
علـــــــى الصـــــــعيد 

  السياسي.

يســــــــــــــــــــــــعى إىل 
ــــــــنظم  ــــــــل ال حتوي
الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والزراعيــــــــة مــــــــن 
خــــــــالل تـــــــــوفري 
حلــــــول شــــــاملة 
ويف األجـــــــــــــــــــــل 

 الطويل.

جيب أن يصبح 
األفــراد أنفســهم 
عوامــــــل تغيــــــري. 
وميكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
اســــــــــــــــــــــــتقطاب 
النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، 
والشـــــــــــــــــــــــــــــباب 
والســـــــــــــــــــــــــــــكان 

 األصليني. 

ك التوليــد املشــرت 
للمعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ابالســـــــــــتناد إىل 
ـــــة  قـــــيٍم اجتماعي

 وبيئية. 
االقتصــــــــــــــــــــــــــــــاد 

  الدائري.

ــــــــدرة  حتســــــــني ق
الغذائيــة  الــنظم

علـــى الصـــمود. 
أداة مفيــــــــــــــــــــــدة 
ملواجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
صـــــــــــــــــــــــــــــدمات 

 السوق.

) الرتكيز الضـّيق 1(
للمنظمـــــــــــة علــــــــــــى 
اإلنتــــاج واالبتكــــار 

نظـــر إليـــه تال و ) 2(
عديـــدة  حكومـــات 

كحــــــــــّل ملشــــــــــاكل 
 اإلنتاجية.

 محايـــــــــــــــة املـــــــــــــــوارد 8
ــــــــة  ــــــــة لألغذي الوراثي

الـــــــــــــربط بـــــــــــــني 
العمـــــل العـــــاملي 

ميكــن أن يســرّع 
ـــــــــى التقـــــــــدم ع ل

تـــوّفر اإلمكانيـــة 
يف حـــال وجـــود 

تعمــــــــيم املــــــــوارد 
الوراثيــــة النباتيــــة 

أحــــد اخليــــارات 
ان القليلـــة لضـــم

ــــــــــول  ــــــــــوّفر حل ت
الرقمنـــة املبتكـــرة 

يســــــــــــــــــــــــاعد يف 
الوقايــــــــــــة مــــــــــــن 

) تبــــادل حمــــدود 1(
) 2ات؛ (للخــــــــــــــــــرب 
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املنتج املميز  #
 واملقاصد

النطاق 
واألمثلة اليت 

مت 
 استكشافها

األمهية 
ابلنسبة إىل 

هدف التنمية 
 2املستدامة 

التحرك على 
 نطاق واسع

الُنهج 
الشاملة 

وجه أو 
 الرتابط

دم ترك ع
أحد خلف 

 الركب

معاجلة  االبتكار
الصدمات 
 والضغوط

التحد�ت 
الرئيسية 

داخل/أمام 
املنظمة لتوسيع 

املنتج  نطاق هذا
 املميز

والزراعـــة واحلصــــول 
علــــى حصــــة عادلــــة 

 منها
. يسـاهم 5-2املقصـد 

 1-2يف املقصـــــــــــــــدين 
وأهــــــــــــــــــــــــــــداف  4-2و

ــــة املســــتدامة  ، 1التنمي
 .15و 13، و5و

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
السياســـــــــــــــــــــات 
بشــــــــأن املــــــــوارد 
الوراثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واإلجـــــــــــــــــراءات 
ذات الصــــــــــــــــــلة 
علـــــى املســـــتوى 

 الوطين.

صـــــــعيد حتقيـــــــق 
هـــــدف التنميـــــة 

 .2املستدامة 

اإلرادة وااللتـــزام 
السياســـــــــــــــــــــــيني 
إلضــفاء الطــابع 
املؤسســـي علـــى 
خطـــــــــة املـــــــــوارد 

  الوراثية.

لألغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والزراعــــــــــــــــــــــة يف 
عمليــــــــــــــــــــــــــــــــات 
التخطــــــــــــــــــــــــــــيط 
الــــوطين بطريقــــة 

 شاملة.

ســــــــــبل عــــــــــيش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــزارعني  امل
الضـــــــــــــــــــــــــــعفاء. 
وهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك 
مســــامهات مــــن 
اجملتمعـــــــــــــــــــــــــات 

 األصلية. 

لمــــــوارد لا فرًصــــــ
الوراثية لألغذية 
والزراعة وينبغـي 

 استكشافها.

األزمـــــــــــــــــــــــــــات، 
إضــافًة إىل بنــاء 
القـــــــــدرة علـــــــــى 
الصـــــمود لـــــدى 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 الضعيفة.

احلساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 
) 3السياســـــــــــــــــية؛ (

آليــة املــوارد الوراثيــة 
 لألغذيــة والزراعــة

 غري عملية.

التعــــاون يف مــــا بــــني  9
ـــــــــــوب  بلـــــــــــدان اجلن

 والتعاون الثالثي
، 3-17املقاصـــــــــــــــــــــــد 

. 9-17و 6-17و
يســــــــــــاهم يف مجيــــــــــــع 
مقاصـــــــــــــــد هـــــــــــــــدف 

 .2التنمية املستدامة 
 

التعـــــــاون يف مـــــــا 
بــــــــــــــني بلــــــــــــــدان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  اجلن
والتعاون الثالثـي 

عتبـــــاره وســـــيلة اب
لتســـــــــريع وتـــــــــرية 
التقــــــــدم ابجتــــــــاه 
حتقيـــــــق هـــــــدف 
التنمية املستدامة 

2. 
 

يســـــــــــــــــــــــــاهم يف 
حتديـــــد وتبـــــادل 
احللــول اإلمنائيــة 
املتصـــلة هبـــدف 
التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

. 2املســــــــــــتدامة 
يســــــــــــــــــــــــــتقطب 
شــــــــركاء جــــــــدد 
لتمويــــل هــــدف 
التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .2املستدامة 

أثـــــــــــر حتفيـــــــــــزي 
جلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
اســــــــــــــــــــــــتقطاب 
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــركاء 

 واملوارد.
قـــــــــــدرة علـــــــــــى  

تـــــــزام توليـــــــد االل
  السياسي.

ـــــنهج  يشـــــكل ال
املتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
أصـــــــــــــــــــــــــــــحاب 

 ًءااملصــلحة مبــد
ا تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيليً 

 ا.ساسيً أ

تشكل املسـاواة 
 معيــــــار�ً  ًءامبــــــد

ا. أساســــــــــــــــــــــــــــــــيً 
ويصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح 
املســــــــــــــــــــتفيدون 
مــــــزّودين. وقــــــد 
تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل 
املبـــــــــــــــــــــــــــــادرات 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  الضعيفة.

ـــــول  حتديـــــد احلل
املبتكــرة للتنميــة 
ـــــــــــــيت ميكـــــــــــــن  ال
نســــــــــــــــــــــخها أو 
تكييفهـــــــــا مـــــــــع 
الســــــــــــــــــــــــــياقات 

  املختلفة.

ّفر احللـــــــــول يـــــــــو 
للوقايـــــــــــة مــــــــــــن 
األزمــــــــــــــــــــــــــــــــات 
واحلــــــــــــــــــــــــــــاالت 
الطارئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والتخفيـــف مـــن 
آاثرهـــا. وميكـــن 
أن تكــــــــــــــــــــــــــــون 
العمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لالســـــتجابة إىل 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
  الطوارئ بطيئة.

ــــــــدٍن 1( ــــــــروز مت ) ب
للتعــاون يف مــا بــني 
ـــــــــــوب  بلـــــــــــدان اجلن
والتعـــــــاون الثالثـــــــي 
داخـــــــــل املنظمـــــــــة؛ 

ــــــــــوفر 2( ) عــــــــــدم ت
فهــم مشــرتك حــول 

) 3تعريفاتـــــــــــــــــــــــه؛ (
دوران كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

عضـــــــــاء الفريـــــــــق أل
املعــــين ابلتعــــاون يف 
مـــــــــا بـــــــــني بلـــــــــدان 
اجلنــــــوب والتعــــــاون 

) 4الثالثــــــــــــــــــــــــــي؛ (
 ندرة املوارد.و 

دعـــــــــم االســـــــــتثمار  10
 الزراعي
أ وهــدف -2املقصــد 

التنميـــــــــــة املســـــــــــتدامة 
. ويســــــــــــــــــــــاهم يف 17

مجيــع مقاصــد هــدف 
  2التنمية املستدامة 

 

دور مركــــــــــــــــــــــــــــز 
االســـــــــــــــــــــــــتثمار 
التــابع للمنظمــة 
يف تعزيـــــــــــــــــــــــــــــــــز 
االســـــــــــــــــــــــــتثمار 

اعــــــــــــــــــــــي يف الزر 
 أفريقيا.

يســـــــــــــــــــــــــاهم يف 
متويـــــــل هــــــــدف 
التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .2املستدامة 

حيّفـــــــــــز املـــــــــــوارد 
لســـّد العجـــز يف 
االســـــــــــــــــــــــــــتثمار 
لتحقيـــق هـــدف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التنمي

  .2املستدامة 

توّجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
الضــــــــــــــــــــــما�ت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  البيئي
واالجتماعيــــــــــة. 
ويعـــــــين شـــــــركاء 

 متعددين.

يســـــــــــــــــــــــــاهم يف 
جعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
االســـــــــــــــــــــــــتثمار 
ــــــر  الزراعــــــي أكث

  مشولية.

إىل  جلــــــــــــــــــــــــــب
اســـــــــــــــــــــتثمارات 

مواجهــة   مبــادرة
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارث 
اجلفــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
وحتقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
االســـــــــــــــــــــــــتدامة 
للهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  احلكومي
الدوليـــــة املعنيـــــة 
ابلتنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
جمموعـــــــــة مـــــــــن 
االبتكـــــــــــــــــــارات 

يســـــــــــــــــــــــــاهم يف 
تعبئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االســـــــــــــتثمارات 
لبنــــــــــاء القــــــــــدرة 
علـــى الصـــمود، 
ولالســـــــــــــــــتجابة 
 إىل الصدمات.

) غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 1(
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات 
املتخصصــــــــــــــــــــــة يف 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوف 
مؤسسات التمويـل 

 الدولية.
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املنتج املميز  #
 واملقاصد

النطاق 
واألمثلة اليت 

مت 
 استكشافها

األمهية 
ابلنسبة إىل 

هدف التنمية 
 2املستدامة 

التحرك على 
 نطاق واسع

الُنهج 
الشاملة 

وجه أو 
 الرتابط

دم ترك ع
أحد خلف 

 الركب

معاجلة  االبتكار
الصدمات 
 والضغوط

التحد�ت 
الرئيسية 

داخل/أمام 
املنظمة لتوسيع 

املنتج  نطاق هذا
 املميز

واملمارســـــــــــــــــات 
 اجليدة.

دعـم أســواق الســلع  11
ــــــة  األساســــــية العادل
واملســتنرية والتجــارة 

 الدولية يف الزراعة
-2أ و-2املقصــــدان 

ا ب. ويســــــاهم أيًضــــــ
ـــــــــــع مقاصـــــــــــد  يف مجي
ـــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــدف التنمي

 .2املستدامة 

أســــــواق الســــــلع 
األساســـــــــــــــــــــــــــــية 
والتجارة الدوليـة 
ابعتبارها وسـيلة 
لتســــــــريع وتــــــــرية 
التقــــــــدم ابجتــــــــاه 
حتقيـــــــق هـــــــدف 
التنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .2املستدامة 

لتجـــــــــــــــــــــــارة يف ا
املنتجــــــــــــــــــــــــــــات 
الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والزراعيــــــة تزيــــــد 
مـــــــــــــــن تـــــــــــــــوافر 

  األغذية.

رغـــــم أنـــــه يـــــوّفر 
ا عامــــــــة، ســــــــلعً 

يتطلـــــب تعزيـــــزه 
قبــول أصــحاب 

  املصلحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  يتطل
التنســــــــيق بــــــــني 
القطاعـــــــــــــــــــــــات 
لضمان الروابط 
بــــــــــني التجــــــــــارة 
والزراعـــــــــــة و/أو 
األمــــن الغــــذائي 

   والتغذوي.

إمكانيــــــة دمــــــج 
أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
احليـــــــــــــــــــــــــــــــازات 
الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــغرية 

عني واملـــــــــــــــــــــــــــــزار 
األســـــــــــــــــريني يف 
األســــــــــــــــــــــــــــــــواق 
وسالســــــــــــــــــــــــــــل 
القيمـــة بشـــروط 

  مواتية هلم.

يساهم يف احلـّد  غري متوفر
مـــن التقلـــب يف 

الســــــلع  أســــــعار
  األساسية.

) خـــــــــــربة غـــــــــــري 1(
) 2مالئمــــــــــــــــــــــــــة؛ (

ــــط غــــري كافيــــة  رواب
بـــــوزارات التجـــــارة؛ 

تراجــــــع أمهيــــــة  )3(
الصـــندوق املشـــرتك 
للســــــلع األساســــــية 
واجلماعــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
احلكوميـــة الدوليـــة؛ 

اهتمــــــــــــــــــــــــــــام و ) 5(
حمــــــــــدود للتجـــــــــــارة 

 الزراعية العادلة. 
 متكني املرأة الريفية 12

-2و 1-2املقصدان 
ا يف . ويساهم أيضً 3

ــــــــــــــــــة يفهــــــــــــــــــد  التنمي
 .5و 1املستدامة 

تعتمــــد املنظمــــة 
ا خمتلفـــــــــة �ًجـــــــــ

إزاء متكـــــــــــــــــــــــني 
املـــــــرأة الريفيـــــــة؛ 
إمنــــــــــــــا جــــــــــــــرى 
اســـــــــــــــــــــــــــتعراض 
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث 
ممارســات هــي: 
ــــرتا،  ــــوادي دميي ن
وسالســــــــــــــــــــــــــــل 
القيمـــــة املراعيـــــة 

لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ل
 االجتمـــــــــــــــــــاعي

وبــــر�مج األمــــم 
املتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
املشـــــرتك املعـــــين 
بتســــريع التقــــدم 
حنـــــــو التمكـــــــني 
االقتصـــــــــــــــــــادي 
للمـــــــــــــــــــــــــــــرأة يف 

 .الريف
 
 

تعــــــــــّزز نــــــــــوادي 
دمييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتا 
التماســــــــــــــــــــــــــــك 
االجتمـــــــــــــــــــاعي 
وتســــــــــــــــــــاهم يف 
املســـــــــاواة بـــــــــني 
الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
والنســـــــــــــــــــــــــــــــاء. 
وتســــــــــــــــــــــــــــــــــاهم 
سلســــلة القيمــــة 
املراعيـــــــة للنـــــــوع 
االجتمـــــاعي يف 
االســــــــــــــــــــــتقالل 
املـــــــــايل للمـــــــــرأة 
واألمن الغـذائي 

 والتغذوي.

ميكن أن تنسخ 
املنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
وأصــــــــــــــــــــــــحاب 
املصـــــلحة هـــــذه 
املمارســــــــــــــــــــــات 

 وتعــــــززبنجــــــاح 
االلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام 

 السياسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  يتطّل
التنســـــــــيق مـــــــــع 
اجلهــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الفاعل
ـــــــــــــــــــــــــــــة  احلكومي
املختلفـــــة علـــــى 
املســـــــــــــــــــــــــــــــــتوى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوطين،  ال
والوطين الفرعي 
ــــام  واحمللــــي. وتُق
الشــــراكات مــــع 
الشــــــــــــــــــــــركاء يف 

 التنفيذ.

إمكانيــة معاجلــة 
جــــــــــــه عــــــــــــدم أو 

املســــــــــــــــــــــاواة يف 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــفوف 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــكان 

  الريفيني.

يســــــــــتفيد مــــــــــن 
ــــــــــــات  تكنولوجي

العمالــــة،  تــــوفري
واحللـول الرقميــة 
وحمــــــــــو األميــــــــــة 

 املالية.
 

يســـاهم يف بنـــاء 
القـــــــــدرة علـــــــــى 
الصـــــمود لـــــدى 
النســـاء واألســـر 

 املعيشية.

) ســــــــــــــــــــــــــــرتاعي 1(
املنظمــــــة ابلكامــــــل 

ملساواة بـني اتعميم 
) 2؛ (اجلنســـــــــــــــــــــني

قــدرات حمــدودة يف 
 جمــــــــــــــــــال حتليــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــني ا ملســــــــــــــــاواة ب
 اجلنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

) 3؛ (اوتعميمهــــــــــــــــ
ضـــــــــــــــــّم فئـــــــــــــــــات و 

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب 
واألشــــــخاص ذوي 

واملهـاجرين اإلعاقة 
الـــــيت تكـــــون عامـــــًة 
ضـــــــــــــــعيفة وغـــــــــــــــري 

  منظمة.
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املنتج املميز  #
 واملقاصد

النطاق 
واألمثلة اليت 

مت 
 استكشافها

األمهية 
ابلنسبة إىل 

هدف التنمية 
 2املستدامة 

التحرك على 
 نطاق واسع

الُنهج 
الشاملة 

وجه أو 
 الرتابط

دم ترك ع
أحد خلف 

 الركب

معاجلة  االبتكار
الصدمات 
 والضغوط

التحد�ت 
الرئيسية 

داخل/أمام 
املنظمة لتوسيع 

املنتج  نطاق هذا
 املميز

خطــــــــــــــــة العمــــــــــــــــل  13
لألغذيـــة يف املنـــاطق 

 احلضرية
-2، و1-2املقاصــــــد 

. ويســــــــــــاهم 4-2و 2
ا يف هـــــــــــــدف أيًضـــــــــــــ

التنميـــــــــــة املســـــــــــتدامة 
11. 
 

تعزيــــــــــز الــــــــــنظم 
الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املتكاملـــــــــــــــــــــــــــــــة 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وآل
املتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــددة 
أصـــــــــــــــــــــــــــــحاب 
املصــــــــــــــــــــــــــلحة، 
وتبــــادل أفضــــل 
املمارســــــــــــــــــــــات 
والبســـــــــــــــــــــــــــــــــتنة 
احلضــــرية وشــــبه 

 احلضرية.

النهج اإلقليمـي 
إزاء هــــــــــــــــــــــدف 
التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

. 2املســــــــــــتدامة 
حيّســــــن سلســــــة 
النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

  الغذائي.

ميكـــــن أن يـــــؤثر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  عل
السياســـــــــــــــــــــات 

حـــــــــىت احملليـــــــــة و 
  الوطنية.

يعــــــــين اخلطــــــــط 
واإلجـــــــــــــــــراءات 
املتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــددة 
القطاعــــــــــــــــــات. 

وجــــــــــه أويعــــــــــّزز 
بـــــــــــني  الـــــــــــرتابط

القطــاعني العــام 
واخلــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 
 واجملتمع املدين.

مكانيــة معاجلــة إ
أوجــــــــه انعــــــــدام 
املســـــــــاواة بـــــــــني 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــكان 

 احلضــــــريني

والفئـــــــــــــــــــــــــــــــــات 
 الضعيفة.

ُ�ـــــــــج إقليميـــــــــة 
إزاء األغذيــــــــــــــــة 

 احلضرية. 
اســـــــــــــــــــــــــــــتخدام 
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــا�ت 
اجلغرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 املكانية.
ـــــــق لرصـــــــد  تطبي
ســــوق األغذيــــة 

 الطازجة.

معاجلـــة انقطـــاع 
سالســـــــــــــــــــــــــــــــــل 

 التوزيع.

) خطـــــة العمـــــل 1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف  لألغذي
ـــــــاطق احلضـــــــرية  املن

) بعــــض 2جمــــزأة؛ (
الــنهج مــن األعلــى 

) 3إىل األســــــفل؛ (
قـــــــــدرات وآليـــــــــات 

) 4غــــري مالئمــــة؛ (
ضــعف العمـــل مـــع 
القطــــــــــاع اخلــــــــــاص 
ومنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 املستهلكني.
تعزيــز تربيــة األحيــاء  14

املائيـــــــــــــة والنمــــــــــــــو 
 األزرق

 3-2املقصــــــــــــــــــــــــــــدان 
. ويســـــــــاهم يف 4-2و

أهــــــــــــــداف التنميــــــــــــــة 
، 8، و1دامة املســــــــــــــت

 .14و 12و
 

األســـــــــــــــــــــــــــــــــــس 
القتصـــاد النمـــو 

األزرق، 
وقطاعات تربية 
ــــاء املائيــــة  األحي
القائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واالنتقـــــــــــال إىل 
قطاعـــــــــــــــــــــــــــــات 
جديــــــدة لرتبيــــــة 
  األحياء املائية.

يســـــــــــــــــــــــــاهم يف 
توليــــــــــد فــــــــــرص 
العمــل، واألمــن 
الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــذائي 
واستئصـــــــــــــــــــــــال 

 الفقر.

ا يولّـــــــــــد التزاًمـــــــــــ
ا رفيـــــــع سياســـــــيً 

املســــــــــــــــــــــــــــتوى، 
وخباصـــــة النمـــــو 

 األزرق.

عــــين قطاعــــات ي
خمتلفــــة، ويــــربط 
ــــــــــــــاج  ــــــــــــــني إنت ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  األغذي
واســــــــــــتهالكها، 
ويعـــــــّزز الركـــــــائز 
الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لالســــــــــــــــــــــــتدامة 
ــــــني  والتفاعــــــل ب
اجلهــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  الفاعلة احمللية.

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
املهّمشـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

مثـل  املسـتهدفة
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــيادي 
األمســــــاك علــــــى 
نطـــــاق صـــــغري، 
والنســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
والشــــباب. إمنــــا 
توجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
مقايضــــــــــــــــــــــــات 
ـــــــــــؤثر علـــــــــــى  (ت

 اجملموعات).

االنتقــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ذجي إىل النمـــــــو 

االقتصــــــــــــــــــــــــــــــاد 
 األزرق مبتكر.

وُتســـــــــــــــــــــــــتخدم 
التطبيقـــــــــــــــــــــــات 
التكنولوجيــــــــــــــــــة 
والنظـــام العـــاملي 
لتحديـــد املواقـــع 
يف تربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 األحياء املائية.

ميكن أن يـؤدي 
النمـــــــــــــو األزرق 
إىل اعتمـاد أقــل 
على الـواردات. 
وميكــن أن تعــزز 
تربيـــــــة األحيـــــــاء 
املائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االســــــــــــــــــــتعداد، 
واالســـــــــــــــــــتجابة 

  والتعايف.

ن ) الــــــــــــتعّلم مــــــــــــ1(
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخالت 

) 2الناجحـــــــــــــــــــــــة؛ (
رعايــــــــــــة املهــــــــــــارات 

) 3والبنية التحتيـة؛ (
تربيــة األحيــاء املائيــة 
اجلماعيــــــــــة مقابــــــــــل 

) نظــرة 4التجاريــة؛ (
ضـــــــــــــيقة للطـــــــــــــرف 
الثالــــث إىل قــــدرات 

 املنظمة.
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 موجز دراسات احلالة القطرية :3املرفق 
دراســة للحالــة القطريــة ترّكــز علــى أفضــل  17ن ، ُأخــذت عّينــة مــ2ضــمن نطــاق التقيــيم األوســع هلــدف التنميــة املســتدامة 
 ا للواثئــق، ومقــابالت معّمقــة مــع مــوظفي املنظمــة، وحتلــيًال ا دقيًقــاملمارســات هبــدف حمــدد. واســتوجب اختيارهــا استعراًضــ

 املنظمة والتشاور مع املكاتب اإلقليمية للمنظمة. افظةحلا مستفيضً 

، ّمت تعيـــني استشـــاريني وطنيـــني للقيـــام هبـــذا 19-بســـبب جائحـــة كوفيـــدود املفروضـــة علـــى فريـــق التقيـــيم قيـــوهبـــدف جتـــاوز ال
) التعــّرف إىل املمارســات الــيت قــد يكــون مــن اهلــام توثيقهــا، 1العمــل. وهتــدف دراســات احلالــة القطريــة بصــورة خاصــة إىل: (

جمــال دعــم هــدف ود لالرتقــاء بعمــل املنظمــة يف قيــ) استكشــاف الفــرص، والتحــد�ت وال2وتوســيع نطاقهــا و/أو نســخها؛ (
ا هلـــدف التنميـــة إجيـــاد الفـــرص لتعزيـــز شـــراكات املنظمـــة وتعاو�ـــا دعًمـــو ) 3علـــى املســـتوى القطـــري؛ ( 2التنميـــة املســـتدامة 

 .2املستدامة 

 اليت ُأجريت.  52يعرض اجلدول أد�ه دراسات احلالة اخلمسة عشرة

 موجز دراسات احلالة القطرية :6اجلدول 
 الوصف كشافهااملمارسة اليت ّمت است البلد

 أفريقيا

 أنغوال

إضــفاء الطــابع املؤسســي علــى �ــج 
ـــــــــة يف  ــ ـــــــــزارعني احلقلي ملــ ـــــــــدارس ا مــ

 اإلرشاد الوطين
 4-2و 3-2، و2-2املقاصد 

تشـــكل مـــدراس املـــزارعني احلقليـــة واملـــدارس احلقليـــة للمـــزارعني الرعـــويني والـــزراعيني املمارســـة 
نظمــة يف أنغــوال حــىت اترخيــه، وقــد ّمت اختيارهــا ا الــيت اعتمــدهتا املا وجناًحــا، وتطــورً األكثــر بــروزً 

ــــة حــــىت اآلن، غّطــــت  1 700وتكييفهــــا مــــع الســــياق يف أنغــــوال. وأُنشــــئت   8مدرســــة حقلي
يف املائة مـن النسـاء). وعـّربت  50شخص ( 81 000وال�ت يف البالد واستهدفت أكثر من 

 على هذه املمارسة.احلكومة واجلهات املاحنة عن التزام قوي إبضفاء الطابع املؤسسي 
التنميـــــة اإلقليميـــــة لتـــــوفري حقـــــوق 
ملـــــــــــــــوارد  األرض اآلمنـــــــــــــــة وإدارة ا

 الطبيعية
 4-2و 3-2املقصدان 

هي تنمية إقليمية جتريبية ذات إمكانيـة للتخطـيط اإلقليمـي املنسـق وابعتبارهـا وسـيلًة للحـوار 
دارة اجلماعيـة للمـروج). ترسـيم حـدود األرض أو اإل مثًال حلّل النزاعات يف اجملتمعات احمللية (

ومـــن الصـــعب نســـخها بفعـــل املنهجيـــة املعقـــدة، والوقـــت واملـــوارد الضـــرورية لتنفيـــذها بشـــكل 
 صحيح.

 تثمني املعرفة البيطرية التقليدية
  5-2و 4-2املقصدان 

حــدّد املعرفــة التقليديــة لــدى اجملتمعــات احملليــة بشــأن اآلفــات واألمــراض  هــو مشــروع جتــرييب
يف املاشـــية وحـــول كيفيـــة معاجلتهـــا مـــن خـــالل النبـــااتت احملليـــة، وعمـــل علـــى  ااألكثـــر شـــيوعً 

 تدريب األطباء البيطريني واملساعدين البيطريني على النتيجة.

 بوركينا فاسو

 صناديق القدرة على الصمود
 4-2و 5-1املقصدان 

طــة تــوفري هــو �ــج التنميــة اجملتمعيــة املتكاملــة الــذي جيمــع بــني مدرســة حقليــة للمــزارعني، وخ
ونسـخه اآلن بعـض الشـركاء،  2016للقرية وجمموعة نقـاش اجتمـاعي، اعتمدتـه املنظمـة عـام 

ينطوي على منافع مثل حتسني التماسـك االجتمـاعي، وغـّالت أفضـل، وصـون أفضـل للرتبـة 
وامليـــاه، واعتمـــاد ممارســـات اإلنتـــاج القـــادرة علـــى الصـــمود يف وجـــه املنـــاخ وتعبئـــة مـــّدخرات 

 ي.اجملتمع احملل
شــجار البــاوابب واملورينغــا أحــدائق 

 والتثقيف التغذوي
  5-2و 2-2املقصدان 

ا، عـّززت املنظمـة ممارسـًة تقليديـة لزراعـة أشـجار البـاوابب واملورينغـا وصـاعدً  2010ا من عام بدءً 
ا لفوائــدها التغذويــة والصــحية. وقــد ُنشــرت هــذه املمارســة علــى نطــاق ائق املنــازل، نظــرً ديف حــ

ـــــ بالد، مبســـــاعدة وزارات خمتلفـــــة يف احلكومـــــة، والقطـــــاع اخلـــــاص واملنظمـــــات غـــــري واســـــع يف ال
احلكومية، األمر الـذي أفضـى إىل ز�دة العـرض والطلـب علـى أوراق أشـجار البـاوابب واملورينغـا 
يف السوق احمللية وما يستتبعه من حتسينات يف التغذية. كمـا ُوضـعت وحـدة تدريبيـة عـن الزراعـة 

 ونـُّفذت يف عدٍد من املدارس املهنية يف القطاع الريفي.املراعية للتغذية 
                                                            

 احملدد لتحليلهما.تعّذر إ�اء اثنتني من دراسات احلالة يف الوقت  52
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 الوصف كشافهااملمارسة اليت ّمت است البلد

 كابو فريدي

االضـطالع بـدور رائـد يف االقتصـاد 
 األزرق

 3-2ألف و-2املقصدان 

ـــــة العـــــاملي ( ـــــة مـــــوارد 2020-2015دعـــــم مشـــــروع مرفـــــق البيئ ) الـــــدعوة واالســـــرتاتيجية لتنمي
وطنيــــة لالقتصــــاد األزرق احمليطــــات واملنــــاطق الســــاحلية. وابتــــت تتــــوفر اآلن خطــــة اســــتثمار 

ا (مــا زال مشــروعً  60واســرتاتيجيات أخــرى ذات صــلة. كمــا أن البلــد�ت قــّدمت أكثــر مــن 
 ينبغي متويلها).

 حوكمة األمن الغذائي والتغذوي
  2-2و 1-2املقصدان 

حىت اترخيه، دعمت املنظمة كابو فريدي يف بلورة صكوك أساسـية للحوكمـة  2010منذ عام 
الغذائي والتغذوي، مبا يف ذلك اجمللس الوطين واألمانة الوطنية لألمن الغذائي يف جمال األمن 

والتغذوي؛ وقانون حول حق اإلنسان يف غـذاٍء كـاٍف وتغذيـة كافيـة؛ وقـانون التمويـل الـوطين 
 لرب�مج التغذية والصحة املدرسية.

 رواندا

 دعم التكثيف يف الزراعة املستدامة
  3-2املقصد 

الزراعـــة املســـتدامة هـــو مشـــروع كبـــري ممـــّول مـــن الـــرب�مج العـــاملي للزراعـــة  إن مشـــروع تكثيـــف
مزارع تقدم هلم املنظمـة  38 000واألمن الغذائي وجيري تنفيذه يف مثاين مقاطعات مع حوايل 

ـــة يف  ـــةاملســـاعدة الفني ـــة ، والزراعـــة ابعتبارهـــا أعمـــاًال مـــا يتعلـــق مبـــدارس املـــزارعني احلقلي  زراعي
 على نطاق صغري. وتكنولوجيات الريّ 

ـــة إزاء  �ـــج لة القيمـــة املتكامل سلســـ
  الزراعة
 3-2املقصد 

العديــد مـــن املشـــاريع الصـــغرية الـــيت ترمـــي إىل نقــل الزراعـــة يف روانـــدا مـــن الكفـــاف إىل قطـــاع 
يوجهه السوق من خـالل سالسـل القيمـة. وتبـدو النتـائج حمـدودة، مـا عـدا حتسـينات طفيفـة 

النمو السكاين يف البلد، واسـتخدام األراضـي وتضاريسـها يقيّـد  يف التغذية والغّالت. كما أن
 إمكانيات توّجه السوق.

التمكـــــــني االقتصـــــــادي للمـــــــرأة يف 
 الريف

، املقصـــد 1هـــدف التنميـــة املســـتدامة 
2-4  

مشروع �جح متعدد اجلوانب تشارك فيه وكاالت خمتلفة لألمم املتحـدة (حـدائق املطـبخ مـن 
للمنظمـــــة). وحصـــــلت ز�دة واضـــــحة يف تـــــوافر اخلضـــــار  قليـــــةمـــــدارس املـــــزارعني احلخـــــالل 

 واستخدامها، واإلنتاج احليواين، وحتسني الدخل واألمناط الغذائية والتغذية.

 آسيا واحمليط اهلادئ

 بنغالديش

معاجلــــــــــة احتياجــــــــــات جمتمعــــــــــات 
الالجئـــني واجملتمعـــات املضـــيفة مـــن 

 وقود الطهي يف كوكس ابزار
 7-10و 1-7، و2-2، و1-2املقاصــــد 

 15وهدف التنمية املستدامة 

نشـــر األفـــران الـــيت ال تعتمـــد علـــى احلطـــب والزراعـــة  2017لطاملـــا دعمـــت املنظمـــة منـــذ عـــام 
املنزلية بـني الروهينغيـا واجملتمعـات املضـيفة يف منطقـة كـوكس ابزار. وأّدى ذلـك إىل التخفيـف 

حملليـة إلعـادة التحـريج. من آاثر إزالة الغاابت حول املخيمات، ودعمت مشـاتل اجملتمعـات ا
 ا القدرات يف جمال الزراعة وصيد األمساك.وحتّسنت أيضً 

ملنــــاطق  حتســــني األمــــن الغــــذائي يف ا
 الساحلية اجلنوبية

 4-2و 3-2، و2-2، و1-2املقاصد 

حـىت اترخيـه تربيـة الـدواجن يف الفنـاء اخللفـي، والزراعـة  2012لطاملا دعمت املنظمة منذ عـام 
ا يف البالد من خالل احليوا�ت واألحياء املائية يف بعض املقاطعات األشد فقرً  املنزلية، وتربية

 على إضافة القيمة من خالل منظمات املزارعني. جيًدامشاريع عديدة. ويتم الرتكيز 

 فيجي

 دعم سلسلة القيمة لألرز
  4-2و 3-2املقصدان 

 دارس املزارعني احلقلية.الدعم التقليدي لزراعة األرز وتطوير سلسلة القيمة من خالل م
وقــــد ّمت الـــــرتويج ألصـــــناف األرز ذات املـــــردود العـــــايل، واإلعـــــا�ت للمـــــدخالت وممارســـــات 

 اإلدارة املتكاملة لآلفات.
االســتجابة لألعاصــري والقــدرة علــى 

 الصمود يف وجه تغري املناخ
  4-2و 3-2املقصدان 

 2013د األعاصــــري منــــذ عــــام العديـــد مــــن املشــــاريع للنهــــوض بســــبل العــــيش الزراعيــــة مــــا بعــــ
ا؛ نضـــجت وحتّولـــت إىل مشـــاريع للتأهـــب والقـــدرة علـــى الصـــمود يف وجـــه الكـــوارث وصـــاعدً 

"من أجل احلّد بشكل منظم ومستدام من انعدام األمن الغذائي والتغذوي املنبثـق عـن اآلاثر 
 السلبية لتغري املناخ".

 تعزيز النمو األزرق
وهـدف التنميـة  4-2و 3-2املقصدان 
 14املستدامة 

حــىت اترخيــه، تعزيــز بنــاء القــدرات علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي، وتنظــيم  2015ا مــن عــام بــدءً 
جمتمعــات صــيادي األمســاك لتحويلهــا إىل منظمــات لصــيادي األمســاك، ونشــر أجهــزة بســيطة 
لتجميــع األمســاك؛ وانضـــمام فيجــي إىل الصـــكوك ذات الصــلة الــيت ســـوف تســاهم يف محايـــة 

 .األمساك وإدارهتا على حنو مستدامموارد مصايد 
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 الفلبني

ــــة ملــــزارعني احلقلي ــــإلدارة  مــــدارس ا ل
 املتكاملة لآلفات

 5-2و 4-2و 3-2املقاصد 

يف الـــرب�مج الـــوطين لـــإلدارة  1993منـــذ عـــام  مـــدارس املـــزارعني احلقليـــةُتســـتخدم اســـرتاتيجية 
نهج املوّحـد إزاء إدارة اآلفـات املتكاملة لآلفـات يف الفلبـني، هبـدف حتويـل هـذه اإلدارة إىل الـ
ا علــى قــدرة نظــم اإلنتــاج علــى يف الفلبــني، مــع تركيــز إقليمــي واضــح (القــرى) والرتكيــز مــؤخرً 

 الصمود.
ـــــد سلســـــلة اإلمـــــداد وروابـــــط  توحي

التجارية  عمالاأل مدارسالتسويق (
 )لمزارعنيل

 3-2املقصد 

سالســل القيمــة. حيصــل الــتعّلم علــى  ا علــىإمنــا أكثــر تركيــزً  دارس املــزارعني احلقليــةملــ ةشــاهبم
مســتوى القريــة مــن خــالل اعتمــاد �ــج "الــتعلّم مــن خــالل املمارســة". وقــد رفــع الوصــول إىل 
أسواق جديدة بشـكل كبـري دخـل املشـاركني (ال سـيما النسـاء)، لكـن هنـاك جمـال للتحسـني 

 يف التوثيق والتعّلم.

 نيبال

ملــــزارعني احلقليــــة املراعيــــة  مــــدارس ا
 للتغذية

  2-2و 1-2املقصدان 
 

مــــدارس املــــزارعني احلقليــــة املراعيــــة للتغذيــــة مــــن أجــــل متكــــني جمموعــــات املــــزارعني يف جمــــال 
املمارســات الزراعيــة املســتدامة، وهــي تضــّم مكــّو�ت تتصــل ابلصــحة واإلصــحاح. وتطــّورت 
 املمارســـة إىل رزمـــة شـــاملة إلنتـــاج األغذيـــة، واســـتخدامها (حتليـــل ســـالمة األغذيـــة، وحتضـــري

 الوصفة، وحفظ األغذية، وكمية املتناول من األغذية وجتهيزها) وختزينها.
ـــــى الصـــــمود يف  ـــادرة عل ــ ـــــنهج الق ال

 وجه املناخ إزاء األمن الغذائي
 4-2و 5-1املقصدان 

عـــرض �ـــٍج جديـــد للجمـــع بـــني التأهـــب للكـــوارث والتكّيـــف معهـــا، مبـــا يف ذلـــك الكـــوارث 
ديــــة، ونظــــم اإلنــــذار املبكــــر يف الزراعــــة (آفــــات وتقييمــــات خمــــاطر املنــــاخ علــــى مســــتوى البل

ح الزراعيــة ائاحلشــرات)، ومنذجــة احملاصــيل، ونظــم التنبــؤ ابملــردود ووضــع نشــرات تعطــي النصــ
)2008-2012 .( 

 أورواب وآسيا الوسطى

 جورجيا

ـــنع السياســـــات  إدارة البيـــــا�ت لصــ
القائمـــــــة علـــــــى األدلـــــــة يف قطـــــــاع 

 الزراعة
  أ -2املقصد 

دوات الرقميــــة لتــــوفري قاعــــدة األدلّــــة لصــــياغة السياســــات وتنفيــــذها يف وزارة جمموعــــة مــــن األ
الزراعـــة، واملســـاعدة يف حتويـــل النظـــام االستشـــاري احلـــايل إىل نظـــام خـــدمات إرشـــادية قائمـــة 

  على االحتياجات.

 املنح النظرية لالستثمار الزراعي
 أ -2املقصد 

عم املــايل مــن أجــل احلصــول بشــكل أفضــل لتــوفري الــد 2018مت اختبــار هــذا الــنهج منــذ عــام 
علـــى معـــدات وتكنولوجيـــات زراعيـــة حمّســـنة، مرفـــق بتـــوفري التـــدريب للمـــزارعني مـــن النســـاء 

ا منصة قائمـة والرجال ومؤسسات األعمال الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم. وأُنشئت أيضً 
 دارة اخلطة.على اإلنرتنت تتيح تقدمي الطلبات بشكل إلكرتوين ومعاجلتها لدعم إ

 مواقع جتريبية متكاملة
 3-2و، أ -2املقصدان  

ا. تدعم املنظمة خدمات اإلرشـاد يف جورجيـا مـن خـالل تنظـيم وصاعدً  2016ا من عام بدءً 
 -املواقـــع التجريبيـــة والـــدورات التدريبيـــة العمليـــة ملـــدارس املـــزارعني احلقليـــة، ومراكـــز املعلومـــات

 تشارية التجارية ومتدرجني من اجلامعة الزراعية.رابطة املنظمات االساالستشارة يف 

 تركيا

حتســــني إمكانيــــة حصــــول الالجئــــني 
 على فرص عمل

  7-10و 3-2املقصدان 

، وهــو مكّمــل جملموعــة مــن املشــاريع لالجئــني، كمــا يــوّفر 2019يُنّفــذ هــذا الــرب�مج منــذ عــام 
 تنظيم معرض لألعمال.ا لالجئني السوريني. كذلك، جرى نيً تق و ا، ولغو�ً ا مهنيً تدريبً 

 مبادرة األمل األزرق
 3-2و ،أ-2املقصدان 

وضــع إطــار شــامل لــدعم مصــايد األمســاك، وتربيــة األحيــاء املائيــة، والســياحة والقطاعــات 
ذات الصلة بطريقة تعّظم املنافع االجتماعية واالقتصادية، مع التقليل إىل احلّد األدىن من 

 التدهور البيئي.
ـــف مـــع تغـــري ـــنظم  التكي ـــاخ يف ال املن

 ةياإليكولوجية للسهوب العشب
  4-2و ،أ-2املقصدان 

ة، وحتديـد املنـاطق الضـعيفة، وتعزيـز زراعـة بيوضع خارطة للـنظم اإليكولوجيـة للسـهوب العشـ
-2015التكّيف القائم على النظم اإليكولوجية يف مقاطعـات جتريبيـة (الصون، واعتماد �ج 

  يف السياسة الزراعية يف تركيا.يًال ). وهذه النظم هي األقل متث2018
 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 كولومبيا
 املشرت�ت العامة للزراعة األسرية

  4-2و 3-2املقصدان 
مليـون بيـزوس  15.67إقامة جملـس فـين وطـين للمشـرت�ت العامـة، مـع مشـرت�ت حمليـة بقيمـة 

عامــة يف إعــادة تنشــيط االقتصــاد، ). وميكــن أن تســاعد مشــرت�ت األغذيــة ال2016-2020(
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 .19-مبا يف ذلك يف سياق جائحة كوفيد

 املدارس الصحية واملستدامة
  2-2املقصد 

ية بوصـفها مسـاحات للـتعلم علـى األكـل الصـحي واملسـتدام، وتيسـري درستنفيذ ست حدائق م
 ائد.ملكافحة الوزن الز ية درسمالذي يرّكز على إقامة حدائق  EAASSاعتماد املكون يف 

 كوستاريكا

 دعم الزراعة األسرية
مجيـــــــــــع مقاصـــــــــــد هـــــــــــدف التنميـــــــــــة 

 2املستدامة 

لطاملا دعمت املنظمـة الزراعـة األسـرية يف الـبالد، وال سـيما مـن خـالل الدراسـات، وحلقـات 
 حىت اترخيه). 2010العمل ومساعدة فنية أخرى (منذ عام 

ـــــــذائي  ـــــــن الغــ ـــــــة األمــ ـــــــم سياســ دعــ
 والتغذوي
 4-2و 2-2و 1-2املقاصد 

احلــدائق املدرسـية، واملقاصــف املدرســية والتثقيــف التغــذوي،  2012دعمـت املنظمــة منــذ عــام 
، خطــة األمــن الغــذائي والتغذيــة واستئصــال اجلــوع حبلــول عــام مــثًال وتصــميم عــدة سياســات، 

، مـــع التطـــّور مـــن الـــدعم التقليـــدي للزراعـــة إىل معاجلـــة األبعـــاد املتعلقـــة ابالســـتهالك 2025
 والتغذية.

 كوادورإ

الدعم الشامل للسياسات من أجل 
 احلّد من اجلوع وسوء التغذية

مجيـــــــــــع مقاصـــــــــــد هـــــــــــدف التنميـــــــــــة 
  2املستدامة 

بـــذل اجلهـــود علـــى صـــعيد السياســـات لتحقيـــق األمـــن الغـــذائي وحتســـني التغذيـــة مـــن خـــالل 
يـد الرتويج للزراعة املستدامة عرب قوانني عضوية وبرامج حكومية وطنية، يتم تنسيقها مع العد

مــــن املؤسســــات مــــن احلكومــــة الوطنيــــة، واألوســــاط األكادمييــــة، والقطــــاع اخلــــاص، واجملتمــــع 
 املدين، واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة.

 إقامة منظمات مستدامة للمنتجني
مجيـــــــــــع مقاصـــــــــــد هـــــــــــدف التنميـــــــــــة 

 2املستدامة 

ت يف تـــوفري التجـــانس يف عملـــت املنظمـــة يف مقاطعـــة �بـــو مـــع روابـــط املنتجـــني الـــيت ســـاعد
وتوحيـد األحجـام لتسـويق املنتجـات يف األسـواق  نبمعايري اجلودة إلنتاج املوز، والكاكـاو والـ

 احمللية والدولية.
ـــــد ــ ـــــة كوفي ـــــة آاثر جائحــ  19-معاجلــ
 على األمن الغذائي والتغذوي

مجيـــــــــــع مقاصـــــــــــد هـــــــــــدف التنميـــــــــــة 
 2املستدامة 

-الـة الطـوارئ الصـحية النامجـة عـن جائحـة كوفيـدا يف وجـه حيُعترب قطاع األغذيـة اسـرتاتيجيً 
علـى  اآلاثر، ، وتساعد املنظمة يف ترتيب أولو�ت األنشطة للتقليـل إىل احلـّد األدىن مـن 19

 النظم الغذائية الوطنية.

 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 املغرب

نظـــم الـــرتاث الزراعـــي ذات األمهيـــة 
 العاملية

ــــــــ( ــــــــرتويج لرتبي  ةنظــــــــام املعلومــــــــات لل
األحيـــــــاء املائيـــــــة يف البحـــــــر األبـــــــيض 

 املتوسط)
  5-2و 4-2و 3-2املقاصد 

حىت اترخيه لدعم االقتصاد يف املناطق اجلبليـة النائيـة  2010تعمل املنظمة واحلكومة منذ عام 
وجمتمعـــات الواحـــات واحلفـــاظ علـــى التنـــوع البيولـــوجي مـــن خـــالل إقامـــة تعاونيـــات لتجهيـــز 

والصـــــناعات احلرفيـــــة، وإصـــــدار الشـــــهادات البيولوجيـــــة األغذيـــــة، ومستحضـــــرات التجميـــــل 
للمنتجات احمللية، األمر الذي ميكن أن يـؤدي إىل حتسـني سـريع يف املـداخيل. وقـد ُنسـخت 

نظـام املعلومـات للــرتويج لرتبيـة األحيـاء املائيــة يف ديــدة تطبـق الـنهج ذاتــه (عمشـاريع مسـتقلة 
 البحر األبيض املتوسط) يف املغرب.

صــول علــى ميــاه الشــرب تعمــيم احل
 واإلصحاح يف املناطق الريفية

، املقصـــد 6هـــدف التنميـــة املســـتدامة 
2-3 

حــىت اترخيــه، تعمــل فيــه املنظمــة مــع هيئــة امليــاه  1997مشــروع غــري اعتيــادي يُنّفــذ منــذ عــام 
الوطنية لدعم املناطق الريفية مـن خـالل منهجيـة تشـاركية فريـدة مـن نوعهـا وتـدريب العـاملني 

ـــة اجلـــودة يف قطـــاع  ـــة احلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرب العالي ـــة الوطنيـــة إمكاني ـــاه. وزادت اهليئ املي
، مبــا 2018يف املائــة عــام  97إىل  2000يف املائــة عــام  43واإلصــحاح يف املنــاطق الريفيــة مــن 

الوقــت للبحــث عــن امليــاه، وحتســني الصــحة والنظافــة، واملســاعدة يف  تــوفرييســاهم ابلتــايل يف 
 وزراعة اخلضار.تغذية احليوا�ت 

التعاون يف ما بني بلدان اجلنـوب يف 
 املغرب مع أفريقيا

 6-17و ،أ-2املقصدان 

التعاون يف ما بـني بلـدان اجلنـوب مـع بلـدان أفريقيـة أخـرى مـن  1999يدعم املغرب منذ عام 
ا، مبـــا ميّهـــد الطريـــق أمـــام املغـــرب حســـب التقـــارير خـــالل املنظمـــة، وعـــرب قنـــوات أخـــرى أيًضـــ

لتقــدمي طلــب االنضــمام إىل عضــوية اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا. وعلــى  املقدمــة
إىل بوركينــــا فاســــو، والنيجــــر، وجيبــــويت وبلــــدان  ةربــــامــــّر الســــنوات، أُرســــل خــــرباء وفنيــــون مغ

 أخرى. وتفتقر اآلاثر إىل توثيق جيد.
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 الوصف كشافهااملمارسة اليت ّمت است البلد

 السودان

ــــــن  ــــــأن األمــ ــــــات بشــ ــــــم املعلومــ نظــ
 الغذائي

مجيـــــــــــع مقاصـــــــــــد هـــــــــــدف التنميـــــــــــة 
  2ملستدامة ا

نظم املعلومات واإلنذار املبكر بشأن األمن الغذائي والتغذوي ودعم السياسـات ذات الصـلة 
 ضعيفة يف السودان. وال�تيف ست  2013منذ عام 

اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة بشـــأن 
 احلوكمة املسؤولة يف دارفور

 3-2و 1-2املقصدان 

املشــروعة حليــازة األراضــي ابســتخدام اخلطــوط ا الــذي يــرّوج للحوكمــة انطــالق املشــروع مــؤخرً 
اجملتمعــات احملليـة املشــردة بســبب النــزاع التوجيهيـة الطوعيــة بشــأن احلوكمـة املســؤولة يف ســياق 

 ا يف منطقة دارفور.واملشّردين داخليً 
حتديث سلسة القيمة اخلاصة ببذور 

 السمسم السوداين
 3-2املقصد 

حتسني سالمة وجودة بذور السمسـم املنـتج يف الـبالد تعمل املنظمة مع جامعة اخلرطوم على 
لتيسري الوصول إىل األسواق املتطورة مثل الياابن، وكور� واالحتاد األورويب، مبا يرفـع عائـدات 

 أصحاب املصلحة، وخباصة صغار املزارعني.
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 53املالحق

 االختصاصات -1امللحق 

 األشخاص الذين ُأجريت مقابالت معهم -2امللحق 

 قائمة الواثئق اليت ّمت الرجوع إليها -3ق امللح

 نتائج املسح الذي اُجري مع موظفي املنظمة -4امللحق 

 دراسة عن دور املنظمة يف تصميم أهداف التنمية املستدامة -5امللحق 

 حلافظةاحتليل  -6امللحق 

 وأهداف أخرى 2تدامة نظرية التغيري املفّصلة: أوجه التآزر واملقايضات ضمن هدف التنمية املس -7امللحق 

 مذكرة مفاهيمية حول إجراء دراسات احلالة القطرية -8امللحق 

 مذكرة مفاهيمية حول إجراء استعراضات املنتجات املميزة -9امللحق 

 2014استعراض منهجي للتقييمات القطرية وتقييمات املشاريع اليت جيريها مكتب التقييم منذ عام  -10امللحق 

 ات املنتجات املميزةاستعراض -11امللحق 

 دراسات احلالة القطرية -12امللحق 

 

                                                            
ــــــــــــع  53 ــــــــــــيم علــــــــــــى املوق ــــــــــــب التقي http://www.fao.org/evaluation/highlights/highlights-املالحــــــــــــق متاحــــــــــــة علــــــــــــى املوقــــــــــــع الشــــــــــــبكي ملكت
/detail/en/c/1315235 

http://www.fao.org/evaluation/highlights/highlights-detail/en/c/1315235/
http://www.fao.org/evaluation/highlights/highlights-detail/en/c/1315235/
http://www.fao.org/evaluation/highlights/highlights-detail/en/c/1315235/
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