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 موجز
يــًدا بيــد مــن يونيــو/حزيران إىل أكتوبر/تشــرين األول العمــل يلخــص هــذا التقريــر املــوجز التقــدم احملــرز يف تنفيــذ مبــادرة  

ويقــدم معلومــات إضــافية اســتجابة لطلبــات أعضــاء جلنــة الــرب�مج (الــدورة الثامنــة والعشــرون بعــد املائــة للجنــة الــرب�مج)  2020
 يت عقدهتا املنظمة حىت اآلن. وجملس منظمة األغذية والزراعة (الدورة الرابعة والستون بعد املائة للمجلس) واملؤمترات اإلقليمية ال

ويقـــدم التقريـــر املرحلـــي نظـــرة مـــوجزة عـــن املبـــادرة، مث يقـــدم معلومـــات إضـــافية علـــى النحـــو الـــذي طلبتـــه األجهـــزة  
 الرائسية للمنظمة، مع إشارة حمددة إىل املواضيع التالية:

 لية؛عدد البلدان املشاركة ابعتبارها مستفيدة من املبادرة وااللتزام مبعايري األه )أ(

 األعضاء إليها؛ يعمجبيد وتدابري تضمن وصول  يًداالتقدم حنو تنفيذ وز�دة تطوير منصة مبادرة العمل  )ب(

التقــدم حنــو متكــني األعضــاء مــن إدمــاج بيــا�هتم اخلاصــة مــع البيــا�ت الــيت حتتويهــا منصــة بيــا�ت منظمــة  )ج(
 ؛األغذية والزراعة

 لبيا�ت واستخدامها؛إىل ااآلمن  لوصولابشأن وضع وتنفيذ بروتوكوالت منظمة األغذية والزراعة  )د(

دعم عدد متزايد من البلدان املسـتفيدة املؤهلـة واملشـاركة وكـذلك األعضـاء اآلخـرين الـذين يطلبـون وسائل  )ه(
 الوصول إىل املنصة؛

 بيد لبناء شراكات يف إطار شراكة منظمة األغذية والزراعة؛  يًداإدماج النهج التوفيقي ملبادرة العمل  )و(

 أخرى ذات صلة. ومسائل )ز(
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 نة الرب�مج واجمللساختاذها من جانب جلاإلجراءات اليت يُقرتح 
 جلنة الرب�مج مدعوة إىل القيام مبا يلي:  إنّ  

االعــرتاف أبمهيــة تعزيــز القــدرات الوطنيــة لتحســني تكامــل البيــا�ت وحتليلهــا وعرضــها مــن أجــل حتديــد  )أ(
وتقــدير املقايضــات يف مــا بــني اإلجــراءات املصــممة لتنــاول األهــداف املتعــددة يف ســياق  التفــاعالت

  ؛ لعام 2030خطة التنمية املستدامة

نظر يف سبل تعزيز الـنهج التحليلـي القـائم علـى الشـراكات اخلـاص ابملبـادرة وتوسـيع نطاقـه مـن أجـل الو  )ب(
ا لألهــداف األخــرى ذات األولويــة للمنظمــة وال ســيما االســتجابة حتقيًقــ تقويــة الــدعم القطــري للمنظمــة

 ؛والتأثريات املرتبطة هبا، 19-جلائحة كوفيد

ن من صنع القـرارات علـى التشديد على فائدة حتسني استخدام البيا�ت والدراسات التحليلية مبا ميكّ و  )ج(
  واالستثمارات والسياسات واملؤسسات؛حنو مستنري ألجل االبتكار يف املمارسات والتكنولوجيا 

املــرن واملبتكــر يف بنــاء الشــراكات املتعــددة األبعــاد الــيت تعــزز حشــد وســائل  الرتحيــب ابلــنهج التــوفيقيو  )د(
املعرفــــة والدرايــــة والتكنولوجيــــا والرقمنــــة والوصــــول إىل األســــواق وتنميــــة القــــدرات  التنفيــــذ (مبــــا يشــــمل

التقـــدم حنـــو حتقيـــق األولـــو�ت الوطنيـــة للتنميـــة املســـتدامة  والتمويـــل واالســـتثمار) مـــن أجـــل تســـريع
 لألغذية والزراعة؛ 

مـن أجـل  وضـعها ابلنهج الشفاف القائم على التكنولوجيـا يف إدارة الـربامج الـذي جيـري اإلحاطة علمً و  )ه(
 بيد املتعددة الشركاء. يًدامبادرة العمل 

 اجمللس مدعو إىل تقدمي التوجيهات اليت يراها مناسبة. وإنّ  
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Máximo Torero Cullen السيد

 اخلرباء االقتصاديني رئيس
 +39 06570 50869: اتفاهل

 Maximo.ToreroCullen@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 املبادرة حملة سريعة عن  - أوالً 
قائمــة علــى األدلّــة  (املنظمــة) بيــد هــي مبــادرة أطلقتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة يــًدامبــادرة العمــل  -1

وتقودهــا البلــدان وتعــود ملكيتهــا هلــا ترمــي إىل تســريع وتــرية التحــول الزراعــي والتنميــة الريفيــة املســتدامة بغيــة استئصــال الفقــر 
مــن أهــداف  2مــن أهــداف التنميــة املســتدامة) والقضــاء علــى اجلــوع وعلــى مجيــع أشــكال ســوء التغذيــة (اهلــدف  1(اهلــدف 

من أهداف التنمية املسـتدامة،  2و 1التنمية املستدامة). وتساهم هذه املبادرة من خالل تشجيع التقدم حنو حتقيق اهلدفني 
 ئر أهداف التنمية املستدامة األخرى.، يف حتقيق سا2030ومها اهلدفان األساسيان يف خطة عام 

وتعتمــــد املبــــادرة �ًجــــا توفيقيًــــا فعــــاًال جيمــــع مًعــــا البلــــدان املســــتفيدة واجلهــــات املاحنــــة ومنظمــــات القطــــاع اخلــــاص  -2
واجملتمــع املــدين مــن أجــل حشــد وســائل تنفيــذ كفيلــة بتســريع اإلجــراءات.  ثو واملؤسســات املاليــة الدوليــة ومؤسســات البحــ

الـيت يرتكـز فيهـا الفقـر واجلـوع أو حيـث تكـون  لمنـاطقلبيد األولويـة للبلـدان، ويف داخـل البلـدان،  يًداعمل وتعطي مبادرة ال
ا يتضمن لوحـات الصراعات أو الكوارث الطبيعية. كما تقدم إطارً سباب اترخيية أو بفعل ألالقدرات الوطنية حمدودة للغاية 

الشركاء وتعزيز قدرات البلد املضيف على قيادة الـربامج ورصـدها حتكم تستند إىل البيا�ت لتحسني الشفافية والتنسيق بني 
 وتنسيقها وحتليل أثرها.

ا مع األولو�ت الوطنية للتنمية املستدامة، أدوات شيً اوتستخدم املبادرة بغية توجيه العمل املتضافر بني الشركاء ومت -3
املتقدمـة، بغيـة حتديـد الفـرص املتاحـة لـز�دة الـدخل واحلـّد مـن متطورة، مبا يف ذلـك النمذجـة والتحلـيالت اجلغرافيـة املكانيـة 
وهـي تسـتخدم هـذه األدوات لعـرض نظـرة قائمـة علـى األدلـة  أوجه الالمساواة والضعف ابلنسبة للفقراء يف املنـاطق الريفيـة.

 للفـــــــرص االقتصـــــــادية ولتحســـــــني اســـــــتهداف وتصـــــــميم التـــــــدخالت علـــــــى مســـــــتوى السياســـــــات، واالبتكـــــــار، والتمويـــــــل،
 واالستثمارات، واإلصالحات املؤسساتية.

بيد �ـج نظـم األغذيـة الزراعيـة املوجهـة حنـو السـوق لـز�دة كميـة األغذيـة املغذيـة املتاحـة  يًداوتعتمد مبادرة العمل  -4
إضـافية  يف أسواق األغذية احمللية واإلقليمية والوطنية واإلقليمية ونوعيتها وتنوعها وإمكانيـة الوصـول إليهـا، مـع إجيـاد أسـواق

للمنتجــات الزراعيــة الغذائيــة وغــري الغذائيــة متكــن فقــراء الريــف مــن حتســني الــدخل واحلصــول علــى الــنظم الغذائيــة الصــحية. 
وتعطــي املبــادرة األولويــة للبلــدان الــيت تكــون فيهــا القــدرات الوطنيــة والــدعم الــدويل حمــدودة للغايــة أو الــيت تكــون فيهــا أكــرب 

اإلنسـان. وهـذا يتماشـى مـع التـزام األمـم املتحـدة هي من صـنع ذلك األزمات الطبيعية أو اليت  التحد�ت التشغيلية، مبا يف
 "بعدم ترك أي أحد خلف الركب".

املـــدير العـــام ملنظمـــة  واصـــلتعنـــدما  2019وكانـــت هـــذه املبـــادرة قـــد أطلقـــت خـــالل شـــهر أكتوبر/تشـــرين األول  -5
فيدة حمتملة وإىل العديد مـن البلـدان األخـرى كشـركاء حمتملـني. ومنـذ ا مت حتديدها كبلدان مستبلدً  44 عماألغذية والزراعة 

عـن اجلهـات املاحنـة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة  ذلك احلني، أجريت اتصاالت عديدة مع مشـاركني قطـريني حمتملـني، فضـالً 
 وكيا�ت القطاع اخلاص ومؤسسات البحوث ومنظمات اجملتمع املدين اليت أعربت عن اهتمامها ابملشاركة يف املبادرة.

 بيـد خـالل الـربعني يـًداويتناول القسم التـايل مـن هـذا التقريـر املرحلـي التقـدم احملـرز يف وضـع وتنفيـذ مبـادرة العمـل  -6
ويكـــرر التأكيـــد علـــى ضـــرورة اتبـــاع �ـــج جديـــد يف الربجمـــة القطريـــة ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة؛ . 2020 الثـــاين والثالـــث لعـــام

ويســلط الضــوء علــى املبــادئ الــيت توجــه مبــادرة العمــل يــًدا بيــد؛ ويقــدم معلومــات مســتكملة عــن البلــدان املشــاركة؛ ويشــرح  
كيفيــة دعــم املنظمــة للــنهج وتنفيــذه لتعزيــز امللكيــة الوطنيــة يف البلــدان املشــاركة حالًيــا؛ ويعــرض تفاصــيل التقــدم احملــرز حنــو 
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تطوير املنصات التقنية الرئيسية ويناقش السبل اليت جتعل املنصة يف متناول مجيع أعضاء املنظمة؛ ويشرح كيفية قيام مبادرة 
 .العمل يًدا بيد ابلتوفيق وتوفري التنسيق والشفافية واملساءلة املتبادلة جلميع أصحاب املصلحة

 

 �ج شامل جديد لدعم التنمية الغذائية والزراعية - ااثنيً 
 اإلمنائيـة الدوليـة. وتشـمل هـذه املسـاعدةبيـد للقيـود الـيت تـؤثر يف الكثـري مـن مشـاريع  يـًداتستجيب مبادرة العمـل  -7

القيــود تشــتت اجلهــود بــني شــركاء التنميــة؛ واإلخفاقــات يف حتديــد مــواطن التــآزر واالســتفادة منهــا أو يف معاجلــة املقايضــات 
التنميـة؛  والتنـافس بـني شـركاء ووكـاالت ،بـني خمتلـف اإلجـراءات اإلمنائيـة؛ وعـدم كفايـة الشـفافية لـدى احلكومـات املضـيفة

فيــه  وضــعف القــدرات علــى تــوفري بيــا�ت  كافيــة وحتلــيالت مســتندة إىل األدلــة عــن الظــروف احملليــة ضــمن إطــار وافٍ  مبــا
مقاصد  الكفاية ألهداف التنمية املستدامة؛ وضعف التحليل وترتيب أولو�ت املشاريع اإلمنائية واالستثمارات يف ما خيص
األكيـد  التنمية املستدامة الوطنية؛ وضعف عملية مجع البيا�ت وحتليل األثر وعدم تناسقها على مر الوقت؛ واإلسـناد غـري
الواسـع  للنتائج والثقافة احملدودة للمساءلة بشأن التأثريات املباشرة وغـري املباشـرة؛ وعـدم القـدرة علـى إثبـات األثـر اإلمنـائي،

 النطاق مبا يتسق مع تطّلعات خطة عام 2030 وأهداف التنمية املستدامة.

مل جيــر تصــميم املبــادرة كو�ــا و  وقــد صــيغت املبــادرة كــنهج مبتكــر وشــامل ومــدمج ابلكامــل ملعاجلــة تلــك القضــا�. -8
تتنــاول كــًال مــن القيــود اآلنفــة وفعالــة بر�جمًــا قائًمــا حبــد ذاتــه بــل كــنهج علــى املســتوى القطــري لتــوفري مســاعدة إمنائيــة شــاملة 

تستجيب املبادرة للـدعوة الـيت  وقابل للمساءلة يتحلى يف الوقت عينه ابلعملية واملرونة. وبناء عليه، الذكر ضمن إطار منظم
ومجيــع اتبــاع ُ�ــج موجهــة إىل األســواق وقائمــة علــى الشــراكات للقضــاء علــى الفقــر واجلــوع  بغيــة 2030أطلقتهــا خطــة عــام 
 اإليكولـوجي فيما تعزز االستخدام املستدام للموارد الطبيعية ومحاية التنوع البيولوجي وخـدمات النظـام أشكال سوء التغذية

أهـداف التنميـة  مـنأيضا اإلسهام مادً� يف حتقيـق سـائر األهـداف األخـرى و  من أهداف التنمية املستدامة) 2و 1(اهلدفان 
 .17اهلدف إىل  3املستدامة من اهلدف 

األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة، الـــيت كلفـــه هبـــا االســـتعراض الشـــامل  قرتاحـــاتالبيـــد  يـــًداوتســـتجيب مبـــادرة العمـــل  -9
، مـن أجـل إعـادة تنظـيم منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة إلعـادة نشـر 20161للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات لعام 

وتعزيــز أصــول كيــا�ت منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، وال ســيما الوكــاالت املتخصصــة، مــن أجــل حتســني مجــع البيــا�ت 
لتنفيــذ، وتوســيع نطــاق وحتليلهــا، ودعــم السياســات والــدعم التقــين، وتيســري إقامــة شــراكات قويــة لتــوفري وســائل غــري ماليــة ل

 . امليداينالتمويل واالستثمار. ومن خالل القيام بذلك، فإ�ا تعطي األولوية أيضا لربامج املنظمة على املستوى 

بيــد ممثلــون عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة يعملــون يف شــراكة وثيقــة مــع املنســقني املقيمــني  يــًداويقــود مبــادرة العمــل  -10
بيــد بشــكل عميــق مــع أطــر األمــم املتحــدة  يــًدااملتحــدة القطريــة، وتتماشــى بــرامج مبــادرة العمــل لألمــم املتحــدة وأفرقــة األمــم 

بيـد متاحـة جلميـع كيـا�ت  يـًدااملنصة اجلغرافية املكانية ملبادرة العمـل إن للتعاون يف جمال التنمية املستدامة (أطر التعاون). و 
األمم املتحدة، ومن املتوقع أن تكون مبثابة ركيـزة للتحلـيالت القطريـة املشـرتكة الـيت تسـتند إليهـا أطـر التعـاون لألمـم املتحـدة 

 وأهداف التنمية املستدامة. 2030الوطنية خلطة عام قاصد املاحملرز لتحقيق ع التقدم وتتبّ 

                                                            
: "االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع هبـا منظومـة A/71/243قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   1

 أجل التنمية."األمم املتحدة من 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243
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 لإلطار التحليلياملبادئ التوجيهية  - ااثلثً 
تسعى املبادرة إىل القضاء على الفقر واجلوع. وينصب تركيزها على تعزيز اإلنتاجية الزراعية لتحسني التغذية ورفـع  -11

ا للـوال�ت املنصـوص عليهـا يف دسـتور منظمـة األغذيـة مستو�ت املعيشة الريفية واملسامهة يف النمـو االقتصـادي العـاملي وفًقـ
ظمة ابلعمل مع البلدان ذات األولويـة لضـمان امللكيـة والقيـادة الـوطنيتني، ابالسـتفادة مـن النـوا� احلسـنة ناملوالزراعة. وتلتزم 

 جلميع أعضاء منظمة األغذية والزراعة وشركاء التنمية املتعددين.

ل املـزارع وتسعى املبادرة إىل متكني السكان الريفيني الفقراء والضعفاء، وز�دة عائداهتم الصـافية مـن األعمـال داخـ -12
وإقرارهـــا أبن النمـــو العـــادل والتحـــول  2030وخارجهـــا علـــى حـــد ســـواء. وهـــذا يتماشـــى مـــع خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 

اهليكلي الشامل عنصران رئيسيان لتحريـر األشـخاص مـن بـراثن الفقـر. وحتقيًقـا هلـذه الغايـة، تعمـل منظمـة األغذيـة والزراعـة 
علــى املبــدأ الــذي يشــري إىل وجــوب أن يكــون األثــر اإلجيــايب للمبــادرة متــوفرًا ألكــرب عــدد ممكــن مــن أصــحاب املصــلحة مــن 

حتســني املمارســات الزراعيــة، وحتســني وتنويــع سالســل القيمــة مــا بعــد اإلنتــاج لتوليــد فــرص العمــل، وخباصــة للنســاء خــالل 
 والشباب، وعرب تعزيز مناذج لتحسني الدخل ولتحقيق مكاسب متنوعة لشركاء األغذية الزراعية.

 : وتسرتشد عملية صياغة اإلطار التحليلي للمبادرة وتنفيذه مببادئ ستة هي -13
 

مـن تصـميم  حيـدد اإلطـار ويـوفر أدوات لتمكـني صـانعي السياسـات - ااستهداف الفئات األشد فقرً : 1ملبدأ ا )أ(
  ا من ارتفاع معدالت اجلوع.ا اليت تعاين أيضً تدخالت تعود ابلنفع على الفئات األكثر فقرً 

يعـرتف اإلطـار أبن التحـول  -الزراعية  ا للقدرات االقتصادية: التمييز بني األقاليم واالسرتاتيجيات وفقً 2املبدأ  )ب(
ا للخــروج مــن الفقــر واجلــوع يف مجيــع املنــاطق، ومييــز بــني ا قصــري األجــل نســبيً الزراعــي والريفــي قــد ال يــوفر مســارً 

املناطق اليت تتمتع بقدرات زراعية أو بني تلـك الـيت تفتقـر إليهـا. وابلنسـبة للمنـاطق الـيت تفتقـر إىل اإلمكـا�ت 
 ح اإلطار اسرتاتيجيات بديلة وشركاء.الزراعية، سيقرت 

يف املنــاطق  - : اجلمــع بــني مجيــع أبعــاد الــنظم الغذائيــة الزراعيــة لفهــم التــأثري الكامــل للتــدخالت البديلــة3املبــدأ  )ج(
ذات اإلمكا�ت الزراعية الكافية، فإن بيا�ت منظمة األغذية والزراعة ومعارفها التقنية بشأن التنوع البيولوجي 

 ا.ألراضي والرتبة والغاابت واملياه وانبعااثت غازات الدفيئة جتعل ذلك ممكنً واملياه وا
سـتعمل منظمـة األغذيـة والزراعـة مـع البلـدان -: مجع املعلومات عن تدخالت اجلهات املاحنة القائمـة 4املبدأ   )د(

ذيــة والزراعــة. املضــيفة والشــركاء لتطــوير قاعــدة بيــا�ت دون وطنيــة تضــم أنشــطة اجلهــات املاحنــة يف جمــال األغ
وذلـك مـن شـأنه أن يعــزز امللكيـة القطريـة، ويــدعم تبـادل البيـا�ت والتحلـيالت، ويتــيح وضـع خـرائط لألنشــطة 

 على الصعيد اإلقليمي، ويشجع على وضع برامج إمنائية أفضل تكامال وأكثر مشولية واستدامة.
لوحـة للـتحكم علـى شـبكة اإلنرتنـت  اعـةمنظمـة األغذيـة والزر سـتوفر  -: تطوير منصة جغرافية مكانية 5املبدأ  )ه(

بـل البلـدان املضـيفة وشـركائها يف التنميـة، وتعزيـز مع جمموعـة مـن البيـا�ت اجلغرافيـة املكانيـة السـتخدامها مـن قِ 
  عن املساءلة والتعلم املشرتك.الشفافية والتعاون فضًال 

 لتــــدخالت املنظمــــة وأتثريهــــا هــــو اجلــــوعإن املقيــــاس املقــــرتح  - تطــــوير مقيــــاس لتحديــــد األولــــو�ت: 6املبــــدأ  )و(
  أبعاده. جبميع
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 البلدان األعضاء - ارابعً 
بيــد وستســتمر يف التطــور يف ضــوء االحتياجــات املتغــرية  يــًداتطــورت قائمــة البلــدان ذات األولويــة يف مبــادرة العمــل  -14

بسرعة. وُتسـند هـذه املبـادرة األولويـة للبلـدان الـيت تكـون يف ظـروف مـن شـأ�ا تعـريض عـدد كبـري مـن السـكان خلطـر اإلمهـال. 
حمدوديـــة  وتســـعى هـــذه املبـــادرة إىل تـــوفري مســـتوى خـــاص مـــن الـــدعم ملســـاعدة البلـــدان يف التغلـــب علـــى األزمـــات الناشـــئة عـــن
مـن  2و 1القدرات أو األزمات الطبيعية أو تلك النامجة عن أنشطة اإلنسان، من أجل تسريع وترية التقدم حنو حتقيق اهلـدفني 

أهــداف التنميــة املســتدامة. وميكــن هلــذه البلــدان أن تشــبه إىل حــد كبــري تلــك الــيت جــرى تصــنيفها علــى أ�ــا خــارج املســار أو 
مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة.  2و 1بعيدة عن حتقيق املقاصد أو كليهما فيما خيص حتقيـق املقاصـد الوطنيـة املتعلقـة ابهلـدفني 

ن وال ينخفضان؛ ويعين مصـطلح "خـارج اهلـدف" أن البلـدان لـن يدااجلوع والفقر املدقع يتزا ويعين مصطلح "خارج املسار" أن
 .2030تكون قادرة على حتقيق مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلفقر واجلوع وسوء التغذية حبلول عام 

أكتوبر/تشـرين األول  9ا مـن بيـد اعتبـارً  يـًداا يف االنضمام األويل يف عمليـة مبـادرة العمـل وبدأ سبعة وعشرون بلدً  -15
. وهـــي إثيوبيـــا وإكـــوادور وأنغـــوال واببـــوا غينيـــا اجلديـــدة وابكســـتان وبـــنغالديش وبوركينـــا فاســـو وبـــريو وتوفـــالو وجـــزر 2020

ون سـليمان واجلمهوريــة العربيـة الســورية ومجهوريـة الو الدميقراطيــة الشــعبية وروانـدا وزمبــابوي والسـلفادور وطاجيكســتان وغــاب
 وغواتيماال وكابو فريدي وكرييباس ومايل ونيبال والنيجر ونيجري� وهاييت وهندوراس واليمن. 

وتواصـلت املنظمـة مـع بلـدان أخـرى لتحديـد مصـادر للتمويــل لتعزيـز الـدعم املوسـع. وأعربـت عـدة بلـدان مســامهة  -16
ة مــن البلــدان األخــرى، مبــا يف ذلــك البلــدان عــن اهتمامهــا األويل ابلعمــل مــع املبــادرة يف مواقــع خمتــارة. وقــد أعربــت جمموعــ

املتوســـطة الـــدخل الـــيت لـــديها أعـــداد كبـــرية مـــن الســـكان أو مســـتو�ت عاليـــة مـــن الفقـــر يف املنـــاطق الريفيـــة، عـــن اهتمامهـــا 
بيـــد إمـــا كجهـــات مســـتفيدة أو كجهـــات مســـتفيدة وماحنـــة يف آن مًعـــا. ويفضـــي االتصـــال  يـــًداابملشـــاركة يف مبـــادرة العمـــل 

 بشأن الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب والشراكات األقاليمية. اقرتاحاتن أيضا إىل ابلبلدا

بيـــد اجلغرافيـــة املكانيـــة  يـــًدالالهتمـــام القـــوي لألعضـــاء، متـــت إاتحـــة الوصـــول إىل منصـــة مبـــادرة العمـــل  واســـتجابةً  -17
جلميع املوارد املتاحة جلميع األعضاء على الفور، ومت اختاذ خطوات لتمكني األعضاء مـن مجـع (وإذا رغبـوا يف ذلـك محايـة) 
بيا�هتم اخلاصة مع موارد املنصة. ومع ذلك، يف املرحلة احلاليـة مـن التطـوير، ال خيـدم الوصـول العملـي االحتياجـات الفوريـة 

ملسـتخدمني، الـذين ليسـوا علـى درايـة ابملعـايري والربوتوكـوالت. وجيـري تنظـيم بـر�مج تـدرييب قـوي لتلبيـة االحتياجـات ملعظم ا
املتنوعــة ألعضــاء منظمــة األغذيــة والزراعــة وكــذلك أفرقــة املنظمــة يف املكاتــب القطريــة واإلقليميــة. وعلــى املــدى القصــري، يــتم 

خـــرين مبســـتو�ت خمتلفـــة مـــن اخلـــربة التقنيـــة وألهـــداف خمتلفـــة. ويف حـــني تظـــل تـــدريب املتطـــوعني للمســـاعدة يف تـــدريب اآل
 بيد، فإن البلدان غري املشاركة يف املبادرة يتم دعمها أيضا.  يًدااألولوية هي دعم البلدان املستفيدة من مبادرة العمل 

لى مـر الـزمن: االنتقـال إىل وستتطلب االستجابة الكاملة هلذا الطلب املتزايد اختاذ إجراءات على عدة جبهات ع -18
التــدريب والتوثيــق عــرب اإلنرتنــت لتوجيــه املســتخدمني يف مراحــل خمتلفــة مــن اإلملــام ابملنصــة ومعايريهــا وبروتوكوالهتــا؛ وإنشــاء 

وســتقوم ابلكثــري منهــا جمتمعــات �شــئة مــن املســتخدمني يشــاركون يف -أدوات ألمتتــة العمليــات والتقــارير التحليليــة الرئيســية 
ء واختبار وحتسني األدوات اليت ستتاح جما� لآلخرين؛ وز�دة استخدام حتلـيالت املنصـة لتوجيـه مواصـلة تطـوير املنصـة إنشا

 استجابة ألفضليات املستخدمني اليت مت الكشف عنها.
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 النهج التوفيقي لبناء الشراكة - اخامسً 
كجزء من اجلهود املبتكرة اليت تبذهلا املبادرة لتعزيز وتيسري الشراكات من خـالل التوفيـق بـني حـل املشـكالت، مت  -19

إطـالق جهـود قويـة لبنــاء الشـراكات إلشـراك الشــركاء الرئيسـيني مـن القطـاع اخلــاص وغـريهم مـن الشــركاء مـن غـري الــدول يف 
بيــد.  يــًداملشــاكل الرئيســية الــيت تــؤثر علــى النــاس يف بلــدان مبــادرة العمــل تقــدمي الــدعم املــادي (ولكــن غــري املــايل) ملعاجلــة ا

وكشفت املناقشات األولية مع هيئات البحوث يف الشركات الكربى ومع مؤسسات البحـوث املعـرتف هبـا عامليـا عـن فـرص 
بيـد اجلغرافيـة املكانيــة  يـًداغـري متوقعـة لتوليـد منـافع عامـة عامليـة جديـدة، وز�دة مـوارد البيـا�ت املتاحـة ملنصـة مبـادرة العمـل 

أعمــال جديــدة مصــممة لتقــدمي خــدمات جديــدة لصــغار املنتجــني بتكلفــة معقولــة وأيضــا علــى نطــاق واســع، وجتربــة منــاذج 
 لتقليل املخاطر التجارية اليت يواجهها كل من صغار ومتوسطي املنتجني. 

)، الختبـار منـاذج للتنبـؤ بتفشـي Mars, Incومن األمثلة املبكرة هلذه الشـراكات توحيـد القـوى مـع شـركة مـارس ( -20
وســـبل عيشـــهم، وتعزيـــز األمـــن الغـــذائي املنتجـــني  صـــغار ل حتســـني ســـالمة األغذيـــة، ومحايـــة دخـــلاألفالتوكســـني مـــن أجـــ

قائمــة واســعة مــن الــدعم التقــين والعيــين تركــز علــى إزالــة خمــاطر االبتكــارات حلــل  Syngentaوالتغذيــة. وقــد عرضــت شــركة 
بيـد. ويف  يـًداعديد من البلدان اليت توجد فيها مبـادرة العمـل املشاكل العملية اليت تواجه عادة من قبل صغار املنتجني يف ال

إلطـالق أداة جمانيـة  Google Earthسياق خمتلف، وبناء على شراكة قائمة، تعاونت منظمة األغذية والزراعة مـع بـر�مج 
علــى تطــوير  John Deereعلــى شــبكة اإلنرتنــت لتحليــل املعــايري البيئيــة واملناخيــة الرئيســية. وركــزت املناقشــات مــع شــركة 

شـــراكة مـــع مبتكـــرين آخـــرين يقـــدمون اجلـــرارات وغريهـــا مـــن خـــدمات امليكنـــة اخلفيفـــة لصـــغار املنتجـــني علـــى أســـاس العمـــل 
 ابلساعة. 

ا إىل املتطلبــات ويــتم ترتيــب مشــاركة مجيــع الشــركاء، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص، علــى املســتوى القطــري اســتنادً  -21
بيـد ومبوافقـة حمـددة مـن احلكومـة الوطنيـة. ويف  يـًداالرب�جمية احملددة يف املراحل األوىل أو الالحقة من مشـاركة مبـادرة العمـل 

ســياق اســرتاتيجية املنظمــة اجلديــدة إلشــراك القطــاع اخلــاص وتقيــيم اســرتاتيجية املنظمــة لشــراكة اجملتمــع املــدين، جيــري وضــع 
ائيــة للرتتيبــات املؤسســية لضــمان اتســاق شــعب الشــراكات ذات الصــلة، والشــعب التقنيــة ذات الصــلة، وتنســيق الصــيغة النه

 بيد بشكل كامل مع إجراءات وبروتوكوالت العناية الواجبة والرقابة املؤسسية. يًدامبادرة العمل 

غذيــة والزراعــة لبنــاء الشــراكات مــع بيــد ابتكــارا مهمــا يف �ــج منظمــة األ يــًداويتــيح الــنهج التــوفيقي ملبــادرة العمــل  -22
اجلهـــات الفاعلـــة مـــن غـــري الـــدول، مبـــا يف ذلـــك املؤسســـات اخلرييـــة اخلاصـــة، وكيـــا�ت القطـــاع اخلـــاص، ومنظمـــات اجملتمـــع 
املدين، واجلامعات ومؤسسات البحوث. ورغم أن العناصر اهلامة السرتاتيجية الشراكة يف منظمة األغذيـة والزراعـة هـي قيـد 

ا، فقد اقرتح أعضـاء املنظمـة إيـالء اعتبـار منهجـي للتطبيقـات العمليـة للعمـل التقـين والتحليلـي املشـرتك يف اليً االستعراض ح
بيــد. ونتوقــع، علــى  يــًدابيــد وغريهــا مــن مبــادرات الربجمــة القطريــة الــيت تعتمــد �ــج مبــادرة العمــل  يــًداســياق مبــادرة العمــل 

ت البحثية، أن يوفر النهج التوفيقي حوافز قوية للعمـل الرب�جمـي املسـتدام أساس التشارك األويل مع القطاع اخلاص والكيا�
الذي يؤدي إىل منافع عامة جديـدة، وتوسـيع خلـق املعـارف وتبادهلـا ابإلضـافة إىل تنميـة القـدرات، وتسـريع العمـل املشـرتك 

 وأهداف التنمية املستدامة. 2030حنو حتقيق األهداف الوطنية يف إطار خطة عام 
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 الربامج الفنية والتدريب والبيا�ت - اسادسً 
، مت إطــالق املنصــة 2020بعــد العــروض األوليــة لألعضــاء وأصــحاب املصــلحة الــداخليني ابتــداء مــن أبريل/نيســان  -23

ا مســتخدمً  8 000ا مــن أجــل وصــول اجلمهــور إليهــا يف أواخــر يوليو/متــوز. ووصــل أكثــر مــن اجلغرافيــة املكانيــة للمبــادرة رمسيًــ
ا إىل املنصـــة يف كـــل شـــهر مـــن األشـــهر الثالثـــة املاضـــية، وهـــذا علـــى الـــرغم مـــن الصـــعوبة الـــيت مـــن احملتمـــل أن بلـــدً  123مـــن 

يواجههــا معظــم املســتخدمني غــري املــدربني. وبصــرف النظــر عــن الــدعم الــذي تقدمــه املنصــة إىل البلــدان والشــركاء يف مبــادرة 
ة كأداة حامسة يف متناول مجيـع أصـحاب املصـلحة للمسـاعدة يف دفـع بيد، فقد أصبحت املنصة معرتفا هبا بسرع يًداالعمل 

وإرسـاء جمموعـة كاملـة مـن األنشـطة لتعزيـز  19-مجيع اجلهود الراميـة إىل إنشـاء نُظـم غذائيـة أكثـر مرونـة بعـد جائحـة كوفيـد
ئيــة خلطــة التنميــة املســتدامة التحــوالت الزراعيــة والريفيــة بطــرق تعــزز يف الوقــت نفســه األهــداف االقتصــادية واالجتماعيــة والبي

 .2030لعام 
ومن أجل بناء املنصة اجلغرافية املكانية، تعاونت املنظمة مـع عـدد مـن شـركات التكنولوجيـا الكـربى واجلهـات الرائـدة  -24

لتقـدمي البيــا�ت العامـة، فضــال عـن وكــاالت األمـم املتحــدة األخـرى واملنظمــات غـري احلكوميــة واملؤسسـات األكادمييــة والبحثيــة 
والبنـــك الـــدويل  IBMر مـــوارد وقـــدرات املنصـــة اجلغرافيـــة املكانيـــة اآلن غوغـــل وووكـــاالت الفضـــاء. ويشـــمل الشـــركاء يف تطـــوي

واملعهــد الــدويل لبحــوث السياســات الغذائيــة ومؤسســة بيــل وملينــدا غيــتس والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة واالحتــاد األورويب 
الغـاابت، ابإلضـافة إىل نظـام املعلومـات املتعلقـة ابألسـواق واألكادميية الصـينية للعلـوم الزراعيـة وأكادمييـة بكـني للعلـوم الزراعيـة و 

) واخلريطــــة العامليــــة الحتجــــاز الكربــــون IPCnfo) والتصــــنيف املتكامــــل ملراحــــل األمــــن الغــــذائي (AMISللمنظمــــة ( الزراعيــــة
) ومنظمــة NASAالعضــوي للرتبــة وحمــرك غوغــل إرث ومعهــد حبــوث الــنظم البيئيــة واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء (

وجامعـة تسـينغهوا  Digital Earth Africa) ومنصـة CSIRO Data61الكومنولـث للبحـوث العلميـة والصـناعية، أسـرتاليا (
) واملركـــز الـــدويل للزراعـــة البيولوجيـــة يف األراضـــي املاحلـــة واملركـــز ESWAومـــاكورا وويلهلمســـن وعلـــوم األرض أســـرتاليا الغربيـــة (

ه اجلوفيـــة واملبـــادرة الدوليـــة للشـــفافية يف املعونـــة واالحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت واملعهـــد الـــدويل لبحـــوث الـــدويل لتقيـــيم مـــوارد امليـــا
 . Openstreetmap) وخريطة AfTerFibre)، ومشروع (IHE Delftسياسات األغذية، ومعهد الرتبية املائية (

ة والــنهج املنــاطقي يف متكــني صــانعي ويتمثــل اهلــدف مــن الدراســات التحليليــة القائمــة علــى النمــاذج ملنصــة املنظمــ -25
 القرارات وأصحاب املصلحة بشكل أفضل يف االعرتاف مبجاالت الفرص وحتديدها ملمارسة أثر أقوى ولتفعيل أوجه التآزر

وبوسـع هـذه املنصـة أن تولـد سـيناريوهات تقـّيم التـأثريات النامجـة ولتحديد املقايضات اليت ميكنها إعاقة التقدم ومعاجلتهـا. 
عن إجراءات العمل البديلة، وتعرضها بشكل أفضل، مع إجراء تقـدير أدق للتكـاليف والفوائـد. وأخـريً ا، سـتمكن املنصـة، 
مــع تطورهــا مبــرور الوقــت، صــانعي السياســات وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين مــن حتليــل املقايضــات بــني خمتلــف مســارات 
العمــل وحتديــدها مــن الناحيــة الكمّيــة ومعاجلتهــا بشــكل أفضــل، وابلتــايل تلبيــة احتياجــات رئيســية غــري ملبــاة متثلهــا الرؤيــة 

 الكلية والشاملة للروابط بني اإلجراءات املضمنة يف خطة عام 2030 وأهداف التنمية املستدامة. 

ومــن املهــم أن نالحــظ أن مجيــع البيــا�ت املتاحــة مــن خــالل املنصــة ليســت فقــط خاصــة بكــل بلــد، ولكــن أيضــا  -26
خاصـة مبســتوى األقـاليم الصــغرية. ويعـود الســبب يف ذلـك إىل أن الــنهج التشـغيلي ذو طــابع إقليمـي ابلتأكيــد، ولـيس وطــين 

بيــد علــى املســتوى اإلقليمــي أيضــا، مــع إجــراء حتليــل  ًدايــأو إقليمــي يف نطاقــه. ومــع ذلــك، ميكــن تطبيــق �ــج مبــادرة العمــل 
 السوق ذي الصلة والتمايز اإلقليمي على املستوى اإلقليمي/األقاليمي.
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وجيـــري تنفيـــذ �ـــج" تـــدريب املـــدربني " مـــع إيـــالء أولويـــة عاليـــة لتلبيـــة الطلـــب املتزايـــد بســـرعة مـــن األعضـــاء ومـــن  -27
غذية والزراعة لتمكني األعضاء مـن الوصـول إىل مـوارد املنصـة اجلغرافيـة املكانيـة نية ملنظمة األيداالشعب التقنية واملكاتب امل

علــى حــد ســواء لكــي خيضــعوا للتــدريب هبــدف  األقــاليمبيــد. وجيــري حتديــد هويــة املتطــوعني يف املقــر ويف  يــًداملبــادرة العمــل 
سـتفادة مـن هـذه التجربـة يف وحـدات واضح يتمثل يف التفرغ بعد ذلك لتدريب جمموعـات أخـرى. وسـيتم إدراج الـدروس امل

 التعلم اإللكرتوين اجلديدة عرب اإلنرتنت املصممة لتوجيه املستخدمني على مستو�ت خمتلفة من اخلربة يف استخدام املنصة.

ـــة  -28 ـــة العمليـــات املســـتخدمة بشـــكل متكـــرر، مثـــل حتليـــل حـــدود الرحبي ويف الوقـــت نفســـه، جيـــري اختـــاذ تـــدابري ألمتت
قوم عليه إنشاء مناذج للمبادرة. ومن املتوقـع أن تـؤدي الشـراكات واملنصـات املفتوحـة إىل املشـاركة يف إنشـاء العشوائية اليت ي

أدوات جديدة لإلجراءات التحليلية األخرى، واليت ستتاح على املنصة مبرور الوقت. وتستكشف أفرقة التطوير أيضـا فرصـا 
ـــة البيـــا ـــة، مثـــل تنقي ـــة لتســـريع العمليـــات الكثيفـــة العمال �ت، الـــيت تشـــكل اختناقـــات هامـــة تعـــوق النمـــو الســـريع يف إمكاني

 استخدام موارد بيا�ت املنصة احلالية واجلديدة.

ومــن أجــل التحقــق مــن صــحة البيــا�ت القطريــة احلاليــة، الــيت قــد تكــون عرضــة لعــدد مــن أوجــه القصــور، وســـد  -29
راعة خمتربا للبيا�ت داخل شعبة اإلحصاءات وابلتعاون مـع الثغرات اهلامة املعروفة يف البيا�ت، أنشأت منظمة األغذية والز 

بيـد  يـًدااإلحصائيني. ويعاجل خمترب البيا�ت احتياجـات البيـا�ت احلرجـة للبلـدان املسـتفيدة مـن مبـادرة العمـل  رئيسمكتب 
التنقيب  - البيا�ت املبتكرةيقوم خمترب البيا�ت ابستخدام البيا�ت غري الرمسية وغري املنظمة وأساليب علم و ذات األولوية. 

والوصـــول إىل االستشـــعار عـــن بعـــد جلمـــع  -عـــن املعلومـــات يف اإلنرتنـــت، وحتلـــيالت النصـــوص، والتعـــرف علـــى األمنـــاط 
البيا�ت حيث ال يتوفر سوى القليل منها، ابلتحقـق مـن صـحة البيـا�ت الرمسيـة الـيت تسـتخدمها منظمـة األغذيـة والزراعـة.  

زميــات علــوم البيــا�ت وأغراضــها لتعزيــز حســن توقيــت البيــا�ت وتغطيتهــا ودقــة تفاصــيلها. وتســاعد كمــا يقــوم بتطــوير خوار 
 هذه الوظائف يف إنشاء آلية ملراقبة جودة البيا�ت واكتساب معلومات وأفكار لصنع السياسات.

صـية البيـا�ت وأمنهـا وتتوافق ممارسات إدارة البيا�ت اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة وتنفيـذ معـايري ضـمان خصو  -30
مع املعايري الدولية الرئيسية وختضع للرقابة الداخلية املستمرة من قبل خمتلف اهليئات املنشأة داخل املنظمة لضمان االمتثـال 
للبيــا�ت ذات الصــلة واملناســبة، واألمــن الســيرباين واملعــايري القانونيــة. وقــد وضــعت قواعــد وآليــات حلمايــة بيــا�ت األعضــاء 

لـــب مـــن منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة االحتفـــاظ بســـريتها؛ وســـيتم تطـــوير نظـــم لرصـــد االمتثـــال اآليل مـــع توســـع املنصـــة الـــيت ط
 ونضوجها ومع ز�دة عدد املستخدمني.

وجيــري إعــداد واثئــق الربوتوكــوالت الــيت تــنظم مناولــة البيــا�ت واســتخدامها ومحايتهــا لكــي تستعرضــها الوحــدات  -31
. وجيري تصميم منصـات البيـا�ت التابعـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـة لتكـون منـافع عامـة 2021املعنية يف الربع األول من عام 

معات متنوعة من املستخدمني. ويف حني أن مثة حاجـة إىل اختـاذ التـدابري عاملية يراد الوصول إليها واستخدامها من قبل جمت
املناسبة للحد من التعرض للمخاطر واحتواء أثرها، ينبغي أن يتم ذلك بطريقة تتسق مع سياسـة املنظمـة املتمثلـة يف ضـمان 

مــن أجـــل تقــدمي بيــا�ت وخـــدمات الوصــول املفتــوح إىل مجيــع البيـــا�ت الــيت أنتجتهــا منظمــة األغذيـــة والزراعــة أو إاتحتهــا 
 حتليلية عالية اجلودة للجمهور.

مرئيـــة مـــع أحــــدث  بيـــد، الـــيت تتـــألف مــــن بيـــا�ت يــــًداوجيـــري إعـــداد لوحـــات الــــتحكم يف بـــرامج مبـــادرة العمـــل  -32
مــدخالت البيــا�ت مــن شــركاء التنفيــذ، وســتتاح النمــاذج األوليــة قبــل �ايــة العــام. وســتقدم لوحــات الــتحكم نتــائج جممعــة 

كـــون ضـــرورية لرصـــد وتقيـــيم األثـــر ولتعزيـــز التنســـيق والـــدعوة داخـــل كـــل بلـــد. وتتضـــمن لوحـــات الـــتحكم ثالثـــة عناصـــر: ت
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بيـــــد،  يـــــًدااإلطـــــالق والتشـــــغيل والتـــــأثري. ويف البدايـــــة، ســـــتكون متاحـــــة ملنظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة وشـــــركاء مبـــــادرة العمـــــل 
 للجمهور. وليس

األساسي للربجمة اإلمنائية على نطاق واسع، أال وهو ضـمان التنسـيق وستساعد لوحات التحكم يف رفع التحدي  -33
ن مــن إجــراء مشــاورات اســتباقية بــني الشــركاء ملعاجلــة االختناقــات الكــايف بــني خمتلــف اإلجــراءات واالســتثمارات. وســتمكّ 

اء. وجيري رصد التقـدم احملـرز يف  عن املساءلة املتبادلة بني الشركالتشغيلية الناشئة، وستضمن الرقابة احلكومية الفعالة فضًال 
 مرحلة اإلطالق املذكورة أعاله ابستخدام اإلبالغ البسيط عرب اإلنرتنت.

بيـد تسـتند يف كثـري مـن احلـاالت  يـًداويف حني أن مرحلـة البـدء تبـدو عمليـة خطيـة (تدرجييـة)، فـإن مبـادرة العمـل  -34
ا أن حيـدث التطـوير يف املراحـل التشـغيلية أو مراحـل التـأثري يف ضً إىل االلتزامات القائمة أو الربامج اجلارية. ولذلك، ميكن أي

 وقت واحد.

 بيد يًدامرحلة إطالق مبادرة العمل  - اسابعً 
مــن االتفــاق األويل مــع البلــد  -مــن املتوقــع أال تســتمر مرحلــة البــدء األوليــة الــيت تغطــي فــرتة مــن النشــاط املكثــف  -35

 أكثر من ستة أشهر.  - الرب�جمية الشاملة واالتفاق عليهااملستفيد إىل وضع خطة االستثمار 

ويف كل بلد، تبدأ العملية ابتفاق طوعي بني العضو املسـتفيد مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة واملنظمـة الستكشـاف  -36
علـى شـكل خطـاب رد مـن قبـل البلـد املضـيف موجـه  بيد. ويكون هذا االتفاق عـادةً  يًداإمكانية بدء عملية مبادرة العمل 

 .رغبته يف استكشاف املشاركة يف املبادرة إىل املدير العام يعرب البلد فيه عن

. تبدأ املنظمة عملية مشاورة داخلية إلنشاء فريـق عمـل متعـدد املسـتو�ت وفور تلقي إبداء أويل للرغبة يف العمل، -37
ا مـع ممثلـي املنظمـة أو مـع جهـة التنسـيق القطريـة املعينـة وسـائر مستوى املنظمـة اجتماًعـومن مث يعقد الفريق األساسي على 

بيــد، ويقــدم فريــق العمــل وحيـــدد  يـــًدااخلــرباء االقتصـــاديني منــوذج املشــاركة يف مبــادرة العمــل  رئــيسفريــق املهــام. ويســتعرض 
تبـــادل   عـــنابســـتعراض االلتزامـــات احلاليـــة فضـــًال  جمموعـــة أوليـــة مـــن األنشـــطة املختـــارة لبـــدء التعـــاون. وتبـــدأ العمليـــة عـــادةً 

الدراسات الراهنة وجمموعات البيا�ت والتحاليل ويلتزم مجيع أعضاء فريق املهام إبجراء دراسـة معمقـة للتقـارير والدراسـات 
والتحليالت احلالية للمشاريع والربامج. ويتم إنشاء مستودع واثئق مشرتك، وبر�مج عمل حيدده أعضاء فريق العمل بصورة 
مشــرتكة، ويوســع نطاقــه يف كثــري مــن األحيــان ليشــمل مــوظفني إضــافيني هلــم معرفــة تكميليــة أو خــربة قطريــة. ويقــوم أعضــاء 
فريـق املهـام بقيـادة ممثلـي املنظمـة وجهـات التنسـيق القطريــة ابسـتعراض الـربامج احلاليـة وحتديـد أنشـطة اجلهـات املاحنــة ذات 
الصلة ابألغذية والزراعة. و ابملثل، يدرس ممثلـو مراكـز االسـتثمار بـرامج املؤسسـات املاليـة الدوليـة احلاليـة واملقرتحـة. ويتمثـل 
أحــد األهــداف الرئيســية يف هــذه املرحلــة األوليــة يف تقيــيم البيــا�ت املتاحــة وحتديــد الســبل املمكنــة ملعاجلــة الثغــرات الرئيســية 

 .يف البيا�ت

أعـاله.   ن مجع املعلومات وفرزها، جيـري التخطـيط للمهمـة هبـدف إعـداد التقيـيم األويل املـذكوروبعد فرتة وجيزة م -38
كــان مــن املتوقــع أن تكــون هــذه البعثــات بعثــات ميدانيــة جزئًيــا علــى األقــل وقبــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19 تضــطلع هبــا، 
املكاتب اإلقليمية ومكاتب املقر. واليوم، من املفهوم أنه ميكن إجراء التقييمات األولية ومشاورات املتابعة بشكل افرتاضي 

 شريطة العثور على البيا�ت املناسبة ووصالت الفيديو املوثوقة.
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 يتم إطالع احلكومة املضيفة عليـه وتبـدأ سلسـلة مـن املشـاورات السـتعراض، حاملا يكتمل التقييم األويلا، ومبدئيً  -39
وتــوحي التجربــة األوليــة إىل أنــه ميكــن اســتخدام التحليــل األويل بطــرق النتــائج الرئيســية واختيــار اجملــاالت الرئيســية للتــدخل. 

لتكييــــف الــــربامج القائمــــة أو دجمهــــا أو توســــيع نطاقهــــا؛ وإدخــــال ممارســــات جديــــدة أو حتديــــد أســــواق مســــتهدفة خمتلفــــة: 
 البيئيــــة والقـــدرة علــــى التكيـــف مــــع املنــــاخ جديـــدة؛ وحتســــني التتبـــع والفوائــــد املتوقعــــة للفقـــراء واجليــــاع؛ وحتســـني االســــتدامة

 .املناخالربامج؛ وتعزيز خصائص التخفيف من آاثر تغري  يف

وأتيت املنفعة الكربى النامجة من التقييم بفضل املعلومات اإلضافية الـيت يقـدمها للمسـاعدة يف حتسـني فهـم الـدعم  -40
املسـتفيدة، تـنظم جولـة اثنيـة مـن املشـاورات  والسـكانضـي املطلوب. وبعد التوصل إىل اتفاق مع البلد املضـيف بشـأن األرا

مع أصحاب املصلحة يف شكل اجتماعات مائدة مستديرة للمدراء التنفيذيني لتسليط الضوء على املسائل والعقبات علـى 
 ين اليت قد حتول دون جناح تنفيذ الرب�مج والنتائج املرجوة منه.يدااملستوى امل

بـــل مركـــز االســـتثمار يف املنظمـــة، املكتســـبة مـــن اجتماعـــات املائـــدة املســـتديرة مـــن قِ وتســـتخدم املعـــارف اإلضـــافية  -41
التابعني ملنظمة األغذية والزراعـة يف فريـق املهـام القطـري وأصـحاب املصـلحة  لفنينياابلتشاور مع احلكومة املضيفة، واخلرباء 

اجمـــي وحتديـــد الشـــركاء الرئيســـيني الـــذين ميكـــنهم املســـاعدة يف تلبيـــة خمتلـــف الرئيســـيني، لوضـــع خطـــة شـــاملة لالســـتثمار الرب 
الحتياجــات احملــددة لـــدعم الــربامج. وابإلضــافة إىل األفرقـــة القطريــة ملنظمــة األغذيـــة والزراعــة واألمــم املتحـــدة، ميكــن لكـــل ا

عضــو مشــارك يف منظمــة األغذيــة والزراعــة أن يتوقــع أن يكــون لديــه واحــد علــى األقــل مــن مخســة أنــواع خمتلفــة مــن الشــركاء 
تعبئــة وســائل التنفيــذ األساســية أي اجلهــات املاحنــة، ومؤسســة التمويــل الدوليــة، الــذين يــتم اختيــارهم ألمهيــتهم وقــدرهتم علــى 

اختيـار كـل مـنهم لتقـدمي أشـكال حمـددة مت و/أو شركاء يف جمال البحوث، وشركاء من القطاع اخلاص واجملتمع املـدين الـذين 
 .بيد الذي وضعه البلد املضيف يًداللغاية من الدعم مرتبطة برب�مج مبادرة العمل 

ميكــن تســجيل تنفيــذ الــرب�مج يف لوحــة الــتحكم  وحاملــا يــتم االتفــاق علــى بــر�مج ويــتم توحيــد التزامــات الشــريك، -42
لتســـجيل بيـــا�ت الـــرب�مج وحتليلهـــا وتصـــويرها. وستســـتخدم منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة مؤشـــرات أهـــداف التنميـــة املســـتدامة  

بيــد، ســتقيس التقــدم احملــرز مقارنــة  يــًداثــري بــر�مج مبــادرة العمــل كــأدوات رصــد أساســية لتقيــيم التقــدم احملــرز، ومــن أجــل أت
. وستصدر املنظمة أول تقييمات مرجعية لألثر قبل انعقـاد جملـس املنظمـة 2020ابلتقييمات األساسية اليت أجريت يف عام 

اعــة ابلتقيــيم اخلــارجي بيــد. وترحــب منظمــة األغذيــة والزر  يــًدا، أي بعــد أربــع ســنوات مــن بــدء مبــادرة العمــل 2023يف عــام 
  .للتقدم الذي أحرزته من قبل الوكاالت األخرى

 احلوكمة - ااثمنً 
 ينيـدافإن البلدان هي املسؤولة عن هذه املبادرة وتتوىل قيادهتا؛ وإن �ـج املبـادرة للعمـل امله، حسب ما سبق ذكر  -43

مصمم لتعزيز القدرات الوطنية ودعم القرارات وتوفري الشفافية واملساءلة املتبادلة بني مجيع احلكومات املشاركة وشـركائها يف 
بيـد طوعيـة؛ وتتسـق منهجيـات دعـم املنظمـة مـع هـذه االلتزامـات وتتوافـق مـع خطـة  يـًداالتنمية. واملشاركة يف مبادرة العمـل 

  .2030التنمية املستدامة لعام 

بيـد احلكومـات الوطنيـة ومـع  ، مبـا يف ذلـك قـرار املشـاركة، بيـد يـًداوتبقى القرارات الرئيسـية يف إطـار مبـادرة العمـل  -44
كل من الشركاء املدعوين من خالل عملية التوفيـق. ويـتم بنـاء دعـم منظمـة األغذيـة والزراعـة مـن األسـاس إىل األعلـى، مـع 
تــويل ممثلــي املنظمــة املســؤولية الرئيســية عــن تنســيق االتصــاالت مــع البلــد العضــو يف املنظمــة. وتشــكل جهــات التنســيق علــى 
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مع ممثل عن مركـز االسـتثمار التـابع ملنظمـة األغذيـة الرئيسي وعلى صعيد املقر  الفرعي إلقليمي/ اإلقليميالصعيد الوطين وا
والزراعــة، الــذي قــد يكــون مقــره علــى الصــعيد الــوطين أو اإلقليمــي أو العــاملي العمــود الفقــري لــدعم الــرب�مج علــى امتــداد 

 املنظمة. 

عـة، الـيت تـنظم يف إطـار أفرقـة مهـام افرتاضـية اتبعـة لكـل بلـد، وتتوىل جهات التنسـيق التابعـة ملنظمـة األغذيـة والزرا -45
ا مسؤولية العمل معا لتعبئة اخلربات التقنية ذات الصلة حيثما وجدت داخل املنظمة. وميثل هيكل الدعم الثابت هـذا جتـاوزً 

الوحـدات الفنيـة ووحـدات  ا للهياكـل مـن أعلـى إىل أسـفل الـيت اتسـمت تقليـد� ابلعالقـات املتبادلـة بـنيا أساسـيً أو انعكاسً 
بيــد، ال تصــدر  يــًدان. ويف إطــار مبــادرة العمــل يــداويف امل الرئيســي دعــم السياســات التابعــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة يف املقــر

املتكامل الذي توفره املنظمة وحوار السياسات  بل من التحليل، طلبات الدعم من املقر الرئيسي أو من املبادرات اإلقليمية
  الذي تعقده احلكومة املضيفة مع خمتلف شركائها يف التنمية.

اخلــرباء االقتصــاديني عمليــة اإلشــراف العــام علــى تنفيــذ املبــادرة، مبعاونــة مــدير مركــز االســتثمار التــابع  رئــيسويقــود  -46
عـــن الشـــبكة العامليـــة ملكافحـــة األزمـــات الغذائيـــة  نياملســـؤول نيوظفاملـــكبـــري ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة (مركـــز االســـتثمار)، و 

بيــد.  يــًداعــن احلوكمــة ودعــم مبــادرة العمــل  نياملســؤول نيوظفاملــكبــري (مكتــب حــاالت الطــوارئ والقــدرة علــى الصــمود)، و 
 الرئيسي جبهات تنسيق حمددة يف كل إقليم من األقاليم اخلمسة للمنظمة. وتطلق اجملموعة األساسية وُيستكمل هذا الفريق

املعززة كل التزام من التزامات املبادرة مع ممثلـي املنظمـة وفريـق الـدعم القطـري وجتـري مراجعـات شـهرية للتقـدم يف مـا خيـص 
 مشاركة كل بلد.

بيـــد مـــن خـــالل لوحـــات حتكـــم مصـــممة لتزويـــد احلكومـــات املضـــيفة  يـــًداويـــتم دعـــم إدارة بـــرامج مبـــادرة العمـــل  -47
ا وشركائها ابلشفافية وقناة اتصال لتنسيق األنشطة وحل املشاكل اليت تطرحها التحـد�ت غـري املتوقعـة أو الناشـئة الـيت غالبًـ

، تسـاعد يف ث وظـائف. أوالً بيـد بـثال يـًداما هتزم أفضل اخلطط اإلمنائية املرسومة. وتقوم لوحات التحكم يف مبـادرة العمـل 
توجيـــه احلكومـــات املضـــيفة ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والشـــركاء خـــالل مرحلـــة اإلطـــالق مـــن خـــالل تـــوفري خارطـــة طريـــق 
لألنشطة األساسية: مجع البيا�ت واملعلومات املطلوبة؛ وإجراء التحلـيالت التقنيـة الالزمـة للتمييـز بـني األقـاليم علـى أسـاس 

ا، إعـداد خطـة اسـتثمار ادية الزراعية؛ ودعم التشاور مع أصحاب املصـلحة والتوفيـق بـني الشـركاء؛ وأخـريً اإلمكا�ت االقتص
ا، توفر خـط األفـق ونظـرة حتليليـة بر�جمية شاملة تشرتك يف وضعها احلكومة املضيفة ومنظمة األغذية والزراعة والشركاء. اثنيً 

هبــذا املعــىن، فإ�ــا تعمــل كــنظم قائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات إلدارة للتقــدم التشــغيلي لتنفيــذ بــر�مج خطــة االســتثمار. و 
ا، تعتمــد لوحــات الــتحكم علــى التحلــيالت األوليــة وخطــوط عمليــة معقــدة للغايــة تشــمل جمموعــة متنوعــة مــن الشــركاء. اثلثًــ

ملســار الصــحيح وعلــى األســاس للفقــر واجلــوع الــيت وضــعت يف مرحلــة البدايــة، لتحديــد مــا إذا كانــت البلــدان تســري علــى ا
 من أهداف التنمية املستدامة.  2و 1الوطنية للهدفني  املقاصداهلدف لتحقيق 

وجيري تطوير لوحات التحكم النموذجية، اليت توفر لقطات أو بيا�ت مرئيـة مـع أحـدث مـدخالت البيـا�ت مـن  -48
حنــو عشــرين  بيــد، مــع التنفيــذ الكامــل يف يــًدامجيــع الشــركاء، وســتكون متاحــة جلميــع البلــدان املســتفيدة مــن مبــادرة العمــل 

 .ا، قبل �اية العامبلدً 


