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 مكتب التقييم
 منظمة األغذية والزراعة

 لألمم املتحدة



 منظمة األغذية والزراعة لألمم املوحاة
 

 مكتب التقييم

 

 http://www.fao.org/evaluation :املوقعشكل إلكرتوني على يف هذا التقرير متاح 

 

اةة، أو اخل ألغراض الدراسةأو جزء منه  التقريرل هذا ، أو تنزيل، أو طبع نسخ من كامباستنساخ تصريحُيمنح مبوجبه 

، جمانًا، شريطة أن تكون االقتباسات فقيقة، وأن يتّم اإلقرار على حنو مالئم مبنظمة غرف الدراسةدوف يف احملالستعمال ل

غري منظمة األغذية  طبعحقوق  أةحابويف حال اإلشارة إىل . الطبعاألغذية والزراعة كمصدر للمعلومات، أو كمالك حلقوق 

وُترسل مجيع الطلبات . االستعمال إعافة وشروط على أحكام لالطالعاألةلي  الطبعحقوق  ةاحبإىل  الرجوعرجى والزراعة، ُي

وبالتوزيع االلكرتوني، مبا يف ذلك القوائم، وحقوق الرتمجة، وإعافة االستعمال التجارية على العنوان  ماملنتظ باالستنساخاملتعلقة 

  .copyright@fao.org :التالي

 

 :بـمزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال وللحصول على 

  

Director, OED 

Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153  

Rome, Italy 

 evaluation@fao.org :الربيد اإللكرتوني
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ال تعّبر عن رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  املنتج اإلعالمي وطريقة عرض املافة الوارفة فيه ااملستخدمة يف هذ التسميات

حدوفها  بتعينيأو  ت أي منهايف ما يتعّلق بسلطا منطقة أو و إقليم، أو مدينة، أوبلد أ بالوضع القانوني أو التنموي ألي يف ما يتعّلق

أو توةية من جانب  إقرارال، عن  مبعض املصنعني، سواء كانت مرخّصة أ فة أو منتجاتاإلشارة إىل شركات حمد تعّبروال . وختومها

 .يرف ذكره ملمن  مماا مثيالته لها علىتفضيعن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، أو 

 

http://www.fao.org/evaluation
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ملّخ  جتميعي لعمليات الوطييم يف : فعالية منظمة األغذية والزراعة على املسوى  الطر  

 (إثيىبيا، وزملابى ، وهاي ي)الللاا  ال ي شه ا أزمات ممواة 
 

 املطامة  -أوًط
 

مبـابوي،  إثيوبيـا، وز )ثـال  عمليـات تقيـيم     ، أجرى مكتب التقييم يف منظمة األغذيـة والزراعـة  2100-2101يف الفرتة 

 ًابضرورة مواةلة عمليات التقييم القطرية باعتبارهـا ناـاط  " 2112، عقب الطلب الذي قّدمته جلنة الربنامج عام (وهاييت

 .1"يف املنظمة، وأن يتم الرتكيز يف عمليات التقييم يف املستقبل على بلدان ختتلف فيها مسـتويات التنميـة   ًامنتظم يًاتقييم

 .2بعد املائـة  الثالثةوشّكلت عمليات التقييم القطرية هذه جزءًا من خطة عمل التقييم املقدَّمة إىل جلنة الربنامج يف فورتها 

ماليـني فوالر أمريكـي يف السـنة،     01مبا يزيد عـن   للطوارئبلغت التمويل السنوي  وقد مّت اختيارها ألن حافظات البالف

 .جتاوزه، تصبح عمليات التقييم املستقل إلزامية  احلّد األقصى للمساءلة الذي إذا مّتفوةل بذلك إىل

 

 الثالثة جزءًا من قائمـة  ه البلدانوجيري حتليل عمليات التقييم القطرية مع بعضها يف هذا التقرير التجميعي إذ تاّكل هذ

مّت حتديدها يف التقرير السنوي عن حالة انعدام األمن الغذائي يف واليت والعارين اليت تاهد أزمة ممتدة،  االثننيالبلدان 

تّتسـم بتكـرار حـدو  الكـوار  الطبيعيـة أو       "وحيّدف التقرير حاالت األزمات الطويلـة األمـد بهنهـا     .02023العامل عام 

. ها، وبطول أجل األزمات الغذائية، وانهيار سبل املعياـة وبعـدم قـدرة ماسسـاتها علـى التصـدي لألزمـات       األزمات في

من حيـ    خاةة وبالتالي، ينبغي اعتبار البلدان اليت تاهد أزمات ممتدة كبلدان تدخل ضمن فئة خاةة ذات متطّلبات

 4."اجلماعة اإلمنائية تدخالت

 
وتربز يف تقارير التقييم القطرية الثالثة ميزات خمتلفة جدًا، على الرغم من أنها تتضمن عناةر مارتكة من حيـ  سـياق   

وهنـا  أيضـًا فرجـة    . ونطاقها، وهيكلـها، وأسـاليب عملـها التاـغيلية     املنظمةالزراعة واألمن الغذائي وطبيعة تدخالت 

ط انقـ ل يعرض التقريروسوف . ةيات اليت توّةلت إليها التقارير الثالثةواضحة من التالقي بني االستنتاجات ووجهة التو

  .التاابه واالختالف بني االستنتاجات والتوةيات
 

 شسليم شط ي  الوطييم الفرتة اخلاضعة للوطييم  الللا

 0200كانون الثاني /يناير 0202-0222 إثيوبيا

 0200أيار /مايو 0202-0222 زمبابوي

 0200شباط /فرباير 0202-0222 هاييت
 
 

                                                 
1
، فورة اجمللس اخلامسـة والثالثـون بعـد    2112أيار /مايو 01-22، تقرير جلنة الربنامج يف فورتها التاسعة والتسعني، روما، CL 135/4الوثيقة   

 .املائة
2
 .PC 103/6 الوثيقة  

3
 .دالتصّدي النعدام األمن الغذائي يف ظّل األزمات الطويلة األم: 2101تقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل عام   

4
 02 ص. مثله  
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 غاية عمليات الوطييم الطر ية، ونراق ا، ومن جياش ا  -ثانيًا
 

معّمقـًا ومنتظمـًا ملالءمـة الـربامج والناـاطات      ًا لمنظمة تقديرلني واخلارجيني ت التقييم ألةحاب الاهن الداخليتوّفر عمليا

موارف الربامج )بغّض النظر عن مصدر التمويل  ،واستدامتهااليت تنفذها املنظمة يف البالف، وكفاءتها، وفعاليتها، وآثارها، 

، وموقـع إفارة املاـروع   (ملساعدة اإلمنائية واإلنسانيةية وارفة من جهات ماحنة معنية باوموارف من خارج امليزان ،العافية

 جمـال فعـم السياسـات    يف املنظمـة النااطات اليت تقوم بهـا ممثليـات    وتنسيق ، إضافة إىل تقييم(املقّر، البلد، أو غريه)

كذلك، يستعرض التقرير قدرة املنظمة على فمج جمموعة من . والقطاعات، واليت قد ال حتظى بتمويل مباشر عرب املاروع

موعـة مـن   جمل، واستعماهلا (، وتنمية القدرات، والاواغل البيئيةاملساواة بني اجلنسني) املارتكة بني القطاعات القضايا

    .العامة يف املنظمة، والدعوة إىل استعماهلااملنتجات املعيارية والسلع 

  
م باـهن  وكما توضحه توجيهـات مكتـب التقيـي   . واّتبعت عمليات التقييم القطرية الثال  نهجًا وخطوات منهجية مماثلة

لتحديـد إطـار التقيـيم،     ًاأّوليـ  ًااسـية، وتقريـر  الثالثة استعراضًا للحافظـة األس  التقارير تضّمنتعمليات التقييم القطرية، 

، املنظمـة الصـلة فاخـل    ويبها فرق التقييم، وسلسلة من املاـاورات مـع أةـحاب الاـهن ذ     رات قطرية معّمقة تقوموزيا

ثيوبيـا  وبالنسبة إىل إ. تقديم العروض يف البلدان ويف املقر يف روما عقب لنتائج والتوةيات، وُنقَّحتوقد ُقدِّمت ا. وخارجها

وكـذلك،   5.تـدخالت قطاعيـة  راضات ملاـاريع حمـّدفة و  ستعالوزمبابوي، مّت إعداف مزيد من الدراسات اخلاةة باآلثار وا

 6.يف زمبابوي وهاييت باهن التنسيق وقدرة اجملموعةجري حتليل إضايف ُأ
 

 يف وضع السياسات، واطسرتاشيجيات، والربجمة املنظمةشطييم دور   -ثالثًا
 

 يف أولويات احلكومات والبلدان، واتساقها معها املنظمةمساهمات   1-ثالثًا
 

. وقطاع األمـن الغـذائي والتغـذوي    ،كوكالة رائدة يف قطاع الزراعة املنظمةعمليات التقييم القطري الثال  فور  استعرضت

مل تكـن فـاعاًل    املنظمـة غـري أن  . إىل حّد بعيد مع أولويات احلكومة واسـرتاتيجياتها قد ُوجدت نااطات املنظمة متسقة و

يف خمتلـف جمـاالت خـربة    احلكومة لوضـع اسـرتاتيجيات قطاعيـة وقطاعيـة فرعيـة      رئيسيًا، وبصورة منتظمة، يف فعم 

، من قبيل الـدعم الـذي وّفرتـه لوضـع     املنظمةوُوجدت بعض األمثلة اإلجيابية عن مساهمات ملحوظة قامت بها . املنظمة

  .للممّرات االقتصافية يف إثيوبياعة احملافظة يف زمبابوي، واسرتاتيجية وطنية للزرا

 

لوضع السياسات واالسرتاتيجيات غالبًا ما ُتحّدف وفقـًا للقـدرة    املنظمةووجدت عمليات التقييم أن قيمة الدعم الذي توّفره 

ة عـن املسـاهمات االسـرتاتيجية    وتظهر أمثلـة جيـد  . الفنية والسياساتية اليت تتمتع بها الفرق القطرية واإلقليمية الفرعية

يف  اإليـدز اجلفـاف، وإفمـاج مـرض     ةيف إنتـاج احملاةـيل، وإفار  )على الصعيد اإلقليمي الفرعـي   ةنظماملاليت قامت بها 

وقدرتها على العمل  املنظمةيف زمبابوي؛ ويف إثيوبيا، من خالل الدور احلاسم الذي تلعبه ممثلية  ةالوطني ةاخلطة الزراعي

                                                 
5
فراسة فعم : ؛ زمبابويالطارئة يف الثروة احليوانيةتدخالت التقييم آثار ماروع حساب اقتسام املنافع يف منطقة تيغراي وأمهرة؛ تقييم آثار : إثيوبيا  

 .املنظمة لتعزيز روابط السوق
 .مذكرة مفّصلة: زراعة اجملموعة:  فراسة فعالية املنظمة يف التنسيق؛ هاييت: زمبابوي  6
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ساهمات يف املعلى إمنا مل جتد عملية التقييم يف هاييت سوى أفّلة قليلة (. سرتاتيجياتاالسياسات والمع احلكومة لوضع 

  . األولويات االسرتاتيجية يف القطاع الزراعي حتديد

 

 وأهدافها االسرتاتيجية املنظمةاالتساق مع غايات    2-ثالثًا

 

ويف إثيوبيـا وزمبـايوي، مـن خـالل      ،إطار األولويات القطرية املتوسطة األجـل  األولويات االسرتاتيجية من خالل حدفت

 بهـا  يعة غري االسرتاتيجية الـيت اّتسـم  وتضّمنت عمليات التقييم انتقافات للطب. يضًاخطط العمل إلفارة خماطر الكوار  أ

، سيما أنهـا اعُتبرـرت   قطريةال امجربال وضعل متكاملة بصورة خاةة، ولغياب أطرإطار األولويات القطرية املتوسطة األجل 

وهـذا ال  . على أن تكون طرفًا اسرتاتيجيًا رئيسيًا يف جمال الزراعة واألمن الغذائي والتغـذوي  املنظمةعوامل حتّد من قدرة 

 تسـاق القـل مـن ا  خلـارجيني، بـل أيضـًا مـن حيـ  فرجـة أ      ينعكس فقط من حي  فور املنظمة اجتاه أةـحاب الاـهن ا  

 .ربامجال الداخلي بني

 
من )ستثمار وفعمها االقّدمت مساهمات أكثر اتساقًا يف التخطيط االسرتاتيجي يف جمال تصميم خطط  املنظمةويبدو أن 

األساسي الذي ميّيز األطر االسرتاتيجية  الدفع، إمنا ال تندرج فائمًا هذه املساهمات يف (يف املنظمةخالل مركز االستثمار 

 .القطرية للمنظمة

 

 على املدى األبعدالربط بني التدخالت يف األجل القصري والتنمية    3-ثالثًا

 

ة األجل اليت ُتنفَّـذ يف إطـار   يتمّثل أحد التحديات الرئيسية يف الربامج يف البلدان الثالثة يف التوفيق بني النااطات القصري

والـيت  األقل موارف، و ًاحجم األةغرواملموَّلة من املساعدات اإلنسانية، واملااريع  الطوارئمتصلة حباالت كبرية حافظات 

ويف . من أجل تقليص اهلااشـة، وتطـوير جوانـب خمتلفـة مـن القطـاع الزراعـي        على املدى األبعدتتناول تدابري للتنمية 

 مصـافر يويـل   ل، عـرب اللجـوء إىل  وإعـافة التههيـ   الطـوارئ شـعبة عمليـات   البلدان الثالثة، إن احلافظـة الـيت تـديرها    

النااطات واملااريع اليت ُتنفَّذ يف إطار مكـّون  على ( من حي  قدرة التمويل والتاغيل)تطغى تكاف  ،ةاملساعدات اإلنساني

، فإن عمليات التقييم الثال ، وعلى الرغم من إقرارها باحلاجة إىل تدخالت إنسـانية  امجالرب وضع وعلى ةعيد. التنمية

الذي قد يتـهتى عـن   ( واحلاجة ذات الصلة)النهائي  التهثري تتساءل عنع الزراعة وقطاع األمن الغذائي والتغذوي، يف قطا

وأثارت عمليات التقيـيم عـدفًا مـن القضـايا املـوجزة      . لتدخالت عديدة ويف األجل القصري الستبدال األةول املنظمةإفارة 

 :أفناه

 
 .نافرة( الزراعة والثروة احليوانية)املدخالت  ساسية لتوزيعاألاجة احلإن األفلة على  -0

ميكن أن ياثر توزيع املدخالت واخلدمات اجملانية بصورة سلبية على مزّوفي اخلدمات والسلع يف القطـاع   -2

يف حالـة الـالت التلقـيح اجملـاني يف إثيوبيـا، أو التوزيـع اجملـاني للبـذور         مثل ) الوليد اخلاص الوطين

 .(يتيف هاي األةناف النباتيةو

ويف حـني تتمتـع   . ينبغي حتديد املعايري والتبعات املتصلة باستهداف اخليارات، وفهمها على حنو أفضـل  -0

يرتّتب عن ذلك تبعات وانعكاسات وفقًا ما إذا كانـت  األكثر هااشة،  السكان استهداف بصالحية املنظمة
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وتستوجب اجملموعات . أو يلك احلّد األفنى من القدرة اإلنتاجية واألةول للزراعة ،األسر ال يلك أراٍض

 .الضعيفة املختلفة مستوى خمتلفًا من االستهداف والدعم

ويف بعض احلاالت، يبدو أن أولويات اجلهة املاحنة، وليس حتليل احلاجات، هـي الـيت توّجـه تصـميم      -4

 .توزيع املدخالت واختيارها

تتكّرر على مّر السنوات، وتقرتح  احللول ذاتها يف األجل القصري عوضًا عـن حماولـة    الطوارئوتكاف برامج  -5

علـى  قدرة على املقاومـة  الحتليل عوامل اهلااشة على حنو أفضل، والبح  عن حلول أكثر استدامة لبناء 

 .املدى األبعد

تـدخالت  " حاـر "ىل إال تضـطر   رسائلها الرئيسية وفعوتهـا إزاء املـاحنني حبيـ     املنظمةوجيب أن تعّزز  -6

ملـنح  يف ااألجـل   القصـري الفرتات الزمنية للتمويل  يف إطار( من قبيل الزراعة احملافظة يف زمبابوي)التنمية 

 . املقدَّمة للعمل اإلنساني

ومثة حاجة إىل إرفاق عملية استبدال األةول وتهطريها باحلماية، والوقاية، واحلـّد مـن املخـاطر، وتـدابري      -7

 .لزيافة القدرة على املقاومة املدى األبعدعلى 

 
وبناًء عليه، ُأحرز يف زمبابوي بصورة خاةة تقّدم إجيابي علـى ةـعيد اجلهـوف لـدمج ناـاطات االسـتجابة إىل حـاالت        

وبنـاء القـدرة علـى     ،للتصـّدي لألسـباب الرئيسـية للهااشـة     على املدى األبعـد يف األجل الطويل مع احلاجات  الطوارئ

ويرّكز النهج اإلمجالي يف الربامج يف هذا البلد على احلّد من خماطر اهلااشة، وعلى التدابري والنااطات اآليلـة   .املقاومة

 .  إىل النهوض بقدرة املنتجني من أةحاب احليازات الصغرية، وعلى تعزيز السوق ومزّوفي اخلدمات يف القطاع اخلاص

 
أن تـافي فورًا رئيسـيًا يف مسـاعدة البلـد علـى مجـع خمتلـف الفـرص          ظمـة املنويف إثيوبيا، وجد التقييم أنه يتعّين على 

، وبنـاء القـدرة علـى املقاومـة،     ، واالنتعـا  للطوارئتضّم عمليات التنمية، والتصّدي  والتحديات معًا حتت مظّلة واحدة

تسـهر أواًل علـى اتسـاق    أن  لمنظمـة لوهلـذه الغايـة، ينبغـي    . أةـالً  سيما أنها عمليـات متمـايزة إمنـا مرتبطـة ببعضـها     

أن تكـون مرتابطـة، ومتماسـكة،    السياسات، واالسرتاتيجيات، وتدخالت الدعم الفين اليت تدعو إليهـا حبيـ  تضـمن    

  .مة، وهي مل تكن على هذا النحو وقت التقييمومالئ

 
 علـى املـدى األبعـد   تنميـة  يف األجل القصـري بتـدابري ال   الطوارئوأّما يف هاييت، فقد كانت اجلهوف املبذولة لربط نااطات 

 ،ووةـواًل إىل غيـاب التمويـل لناـاطات التنميـة      ل جمموعة من العوامل، بدءًا من البنية التاغيلية الداخليةحمدوفة بفع

يف األجل القصري الستبدال األةول إىل بناء القدرة على املقاومة وحتقيق  ماروعاتوغياب حتليل مالئم يدعم االنتقال من 

أّما التدّخالت اليت مل يكـن تركيزهـا علـى املـدى الطويـل، مـن قبيـل ناـاطات إفارة         . على املدى األبعدالتنمية الريفية 

 . واستدامتهاتوسيعها  إمكانية مستجمعات املياه، فلم تكن فعالة جدًا نظرًا لضعف

 

 القائمة على األفّلة امجالربوضع و األوضاع هااشةيف حتليل  املنظمةفور    4-ًالثثا

 
وعلـى الصـعيد   . أنها توّفر املعلومات والتحاليل لقطاع الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي نظمةللممن أحد األفوار املاسسية 

 .القطري، جيب أن تندرج هذه القدرة يف فورة وضع الربامج ويف فعم عملية تصميم التدخالت املالئمة واستهدافها
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خالل السنوات اخلمس األخرية فعمًا متواةاًل لنظام املعلومات الزراعية، من خالل مسـاعدة   املنظمةويف زمبابوي، وّفرت 

وزارة الزراعة، وامليكنة، وتنمية الرّي على مجع املعلومات عن اإلنتاج احملصولي، وحتليلها، ونارها وإىل حّد مـا، عـن   

مبـا فيهـا بعثـات تقـدير احملاةـيل      )يل وقـد لـل ذلـك عمليـات تقيـيم سـنوية للمحاةـ       . أسعار السوق وطريقـة عملـه  

مّت إفراجها يف عمليات التقييم األوسـع نطاقـًا لألمـن    ( يف أربع سنوات من السنوات اخلمسة األخريةواإلمدافات الغذائية 

وقـد مّت حتليـل املعلومـات ومناقاـتها     . الغذائي اليت أجراها جملس األغذية والتغذية، وجلنة تقييم الضعف يف زمبـابوي 

مبا فيها مجاعة العمل املعنية )، واللجان الفرعية ذات الصلة املنظمةمجاعة العمل للتنسيق الزراعي اليت توّجهها  فاخل

ضًا فورًا معياريًا قويًا، ويّكنت من احلصول على توافق واسع بـني القطاعـات   أيوفعمت هذه اجلماعة (. حبدائق التغذية

 . ىل سياسات حكوميةمارسات اجلّيدة الواجب ترمجتها إباهن امل

 
، مجعـت بـني   ولـوزارة الزراعـة والتنميـة الريفيـة     ،إن املساعدة الفنية املقدَّمـة هليئـة اإلحصـاءات املركزيـة    ثيوبيا، إويف 

ن الرئيسيني، واستنتج التقييم أن ماروع املنظمة ساعد على حتسني فهم البيانات عـن اإلنتـاج احملصـولي    أةحاب الاه

ي البيانات، وعلى تعزيز حوار باهن تعظيم املزايا النسـبية لـدى هيئـة اإلحصـاءات املركزيـة      اليت مجعها خمتلف منتج

 .ووزارة الزراعة والتنمية الريفية

 
 . منا تاري عمليات التقييم إىل أن نااطني أخريني ذات الصلة القيا قدرًا أقل من النجاحإ

  ا والاركاء الدوليني من أجل اسـتعمال التصـنيف املتكامـل    حكومة إثيوبيلبناء االهتمام والقدرة بني  املنظمةإن جهوف

ويرجع ذلك جزئيًا إىل وجوف أطر حتليليـة أخـرى يف   . مل تلَق جناحًا كبريًا ،ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلنسانية

 .إثيوبيا

    وإن احملاوالت لوضع نظام طموح لقاعدة بيانات قطاعية لصاحل وزارة الزراعة والتنمية الريفية قد بـاءت بالفاـل إىل

، وخباةة بسبب غياب التآزر مع عمـل نظـم معلومـات    املنظمةحّد كبري بسبب الدعم الفين غري املالئم الذي وّفرته 

 . يف املنظمة أخرى خاةة باألمن الغذائي

بهي فور ملحوظ يف احلصـول   املنظمة، مل تضّطلع 0202وما عدا الدعم املقدَّم إىل التعداف الزراعي الوطين عام  ويف هاييت،

 .على معلومات وإجراء حتليل لألمن الغذائي فعمًا للقدرة الوطنية والداخلية على وضع الربامج

 

 ونتائجها املنظمةتهثريات تدخالت    5 -ثالثًا

 
بصـورة   ،تاريكما . آثار برامج املنظمة ونااطاتها مّتصلة بقياسعن غياب معلومات تقارير التقييم يف البلدان الثالثة  تفيد

ثار، وخباةة إىل غياب بيانات الرةـد الـيت تنظـر    الئمة اليت تهدف إىل فهم اآلحمّدفة، إىل غياب التحليالت واملوارف امل

وال ُتستخَدم كثريًا البيانات املصـّنفة حبسـب اجلـنس، أو    . ت والنااطات املنفَّذةيف النتائج وليس فقط يف تسجيل املدخال

امل النساء على حنو مناسب يف نااطات املاـروع،  وحني ُت. املستفيدين من التدخالت لتحديد ،العمر، أو مدى التعّرض

 . غالبًا ما ُيعزى هذا األمر إىل عوامل خارجية، وليس إىل تصميم هذا املاروع
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تدّخل يف قطاع الثـروة احليوانيـة، وثانيهمـا مباـروع ةـندوق      الللت العملية تقييمني لآلثار يتعّلق أّوهلما بويف إثيوبيا، 

بهنـه جنـح يف يكـني اجملتمعـات     واسـتنتج تقيـيم هـذا املاـروع األخـري      . اإلنعا  البلجيكي يف منطقة تيغـراي وأمهـرة  

دى األسر وحتسني الوضع الصحي والتغذوي للمستفيدين الـذين يعـانون مـن    واملاسسات احمللية؛ وتعزيز األمن الغذائي ل

وتـبني األفّلـة   . انعدام األمن الغذائي املزمن، مع امتداف التهثريات اإلجيابية لتامل أشخاةًا آخـرين يف منـاطق املاـاريع   

ذيـة، والتنويـع الزراعـي،    ج األغمن خالل مااريع أخرى قد سـاهم يف زيـافة إنتـا    املنظمةاملتناقلة أن الدعم الذي وّفرته 

  . ةول اإلنتاجيةوالاية األ

 
 الـوراثي للثـروة   اةـيل والزراعـة احملافظـة، والتحسـني    ويف زمبابوي، وجد التقييم أن ناـاطات مـن قبيـل تنويـع احمل    

بغـي  إمنا ين. قد ساهمت يف التخفيف من هااشة أةحاب احليازات الصغرية احليوانية، وةحة احليوان، وروابط السوق

 .بعد مساعدة املزارعني على إقامة نظم زراعية تعزز قدرتهم على املقاومة، وخباةة التصدي لتغري املناخ

 
شـار إىل أن  غـري أن التقيـيم أ  . ومات عـن اآلثـار  ويف هاييت، كان من الصعب الوةول إىل أي استنتاجات نظرًا لغياب املعل

القصري ال تدعمها اعتبارات على املدى األبعد خاةـة باالسـتدامة، وال   التدخالت تقوم باكل كبري على حلول يف األجل 

ثر األهم علـى املسـتفيدين يّثـل يف تـوفري     وكذلك، ياري التقييم إىل أن األ. أو زيافة األةول اإلنتاجية/تساهم يف الاية و

 .عقاب األزماتلألسر واملزارعني يف أ( بل النقد وتوزيع املدخالتامن خالل تدّخل العمل مق)السيولة 

 

 يف جمال الاعىة الطراعية وشعلئة املىارد املنظمةقارة    -رابعًا

 

ويـربط التقيـيم   . املنظمة يف هذا اجملال يف البلدان الثالثة ختتلف استنتاجات التقرير يف ما خيص مواةفات الدعوة وعمل

يضًا عـن املعلومـات   ويفيد أ. الكبري للزراعة كقطاعجع اإلمجالي ابالرت، كموّجه للقطاع ،اخلاص بهاييت سوء أفاء املنظمة

علـى إثـارة قضـايا عامليـة، وتوجيـه املناقاـات،        املنظمةمة وغريهم باهن قدرة الراجعة السلبية اليت أبداها نظراء احلكو

 .وإىل الزراعة ،وبصورة عامة، على الدعوة إىل األمن الغذائي والتغذوي

 
وضـع السياسـات كـان مفيـدًا، وخباةـة يف مـا خيـص املمـرات         دعوة وعلـى ةـعيد الـ    املنظمةويف إثيوبيا، ُوجد أن فور 

إمنا ُأفيد عن عـدم اتسـاق   . الفرعي واهتمامهية إىل مواةفات املمثل اإلقليمي وقد ُعزي هذا األمر بصورة رئيس. االقتصافية

ويعـزي التقريـر هـذا األفاء غـري     . مساهمة املنظمة وفورها الريافي يف جماالت أخرى متصلة جبدول أعمال األمن الغذائي

شيد بالقـدرة علـى تعبئـة املـوارف القطاعيـة يف عمـل       ُأكما . بارية املتاحة بهكثر من طاقتهااملتساوي إىل استخدام املوارف ال

   .بنااطات املنظمة األخرى يف البالف األمر شعبة مركز االستثمار إمنا مل ُيرَبط هذا

 
حيظى باالحرتام واالعرتاف يف جمال التنسيق الزراعي والتغذية مـن   هنها فاعل رائدب املنظمةوي، يصف التقرير ويف زمباب

يف  -حتـى كوسـيط نزيـه    -غري أن املنظمة مل تاار  أبدًا يف تعزيز احلـوار وتـوفري الـدعم   . خالل مبافرة احلصاف الصحي

ي املنظمة تنجح أيضًا، من خـالل فورهـا التنسـيق    لكن. للبالف واليت تاّكل بكل وضوح أولويًة ،القضايا املتصلة باألراضي

 .ةحاب الاهناملوارف جملموعة أكرب من الاركاء وأتعبئة يف القطاع الزراعي، يف 

 



9 

 

 الرتشيلات املؤسسية والطارة الوهغيلية على الونفيذ    -خامسًا

 

 اهليكل والوظائف    1-خامسًا

 

وتتاـابه اهلياكـل يف بلـدين مـن البلـدان      . ووظائفهـا  املنظمـة تعرض تقارير التقييم الثالثة لنتائج وتوةيات حول هيكـل  

 :وهي. إثيوبيا وزمبابوي، إذ تتهلف من عدة فرق تضطلع بهفوار ومساوليات خمتلفة هماالثالثة، 

وي، واملكتـب اإلقليمـي الفرعـي    يف زمباب اجلنوبية فريقيااملكتب اإلقليمي الفرعي أل) مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي -0

مع الفريق املتعدف التخصصات، املساول عن التنسيق بني البلدان وعـن الـدعم   ( يا الارقية والوسطى يف إثيوبياقألفري

  .الفين

 .، الذي يوّفر فعمًا معياريًا وسياساتيًا للبالف ويدير مااريع التنميةاملنظمةفريق التمثيل القطري يف  -0

 .(يضًا وحدة احلّد من خماطر الكوار املسّماة أ)وإعافة التههيل  الطوارئوحدة تنسيق عمليات  -3

 

واستنتج تقرير التقييم، يف كال البلدين، أن هذه البنية الثالثيـة األطـراف تنطـوي علـى مـواطن ضـعف عديـدة، واقـرتح         

 املنظمـة ساوليات املختلفة يعطي ةورة جمّزأة عن وإن وجوف كل هذه الفرق ذات املوارف وامل. إجراءات تصحيحية ماابهة

، وةـورتها، ويـثري قضـايا ملحوظـة باـهن      هوية املنظمةضارًا على للاركاء اخلارجيني واحلكومة، ما ُيعترب بصورة عامة 

  .سالسة طريقة العمل الداخلية يف املنظمة

 
يف الـبالف، عليـه أيضـًا     املنظمةويتمثل موطن الضعف األّول يف أن املمثل اإلقليمي الفرعي، الذي هو يف الوقت ذاته ممثل 

 .أن يقوم بدور املوظف الفين يف هذا اجملال، ما يستنفد طاقات الفرف الواحد

 

ذاته حيـ  يوجـد هيكـل التنسـيق اإلقليمـي       يف البلد للطوارئوثانيًا، ال تتواجد مكاتب وفرق التنسيق اإلقليمية الفرعية 

غري واضـحة بـني    عالقات، إضافة إىل "ةمنقسم"وهذا ما يافي إىل قدرة تنسيق إقليمية فرعية . للمنظمة" العافي"الفرعي 

 الطـوارئ وفيما وجد زمبابوي طريقة عمـل جيـدة مـع مكتـب     . اإلقليمي الفرعي الطوارئالفرعي ومكتب املكتب اإلقليمي 

الفريـق   إىلاإلقليمـي الفرعـي    الطوارئمنّسق مكتب  ضّماإلقليمي الفرعي يف جوهانسربغ ملواجهة هذا االنقسام، من خالل 

فريـق التنسـيق اإلقليمـي الفرعـي      ال ينطبق هذا احلال علىاملتعدف التخصصات، وتعزيز تعاون وثيق جدًا بني اهليكلني، 

 .يومقّره نريوب ،إلثيوبيا وأفريقيا الارقية

 
، وتتمتـع بدرجـة كـبرية    املنظمةيف البلدان الثالثة منفصلة عن باقي اإلفارات يف  الطوارئوالعنصر الثال  هو أن وحدات 

ويف زمبـابوي، أناـهت   . قاللية من حي  خطوط رفع التقارير، وقرارات التمويل ووضـع الـربامج حيـال املمثليـة    من االست

وناـاطات   الطـوارئ ممثلية املنظمة فريق إفارة قطري، ما ياـّكل خطـوة إجيابيـة لضـمان انـدماج أفضـل بـني ناـاطات         

 . تهّلف من خمتلف أقسام املنظمةا، يفريق لإلفارة العلي أنائحي  يف إثيوبيا،  واألمر سّيان. التنمية
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 القدرة التاغيلية واإلفارية  2-خامسًا

 
ويف إثيوبيا، تتـهمن  . يف برنامج املنظمة الطوارئيف البلدان الثالثة يف إطار مكّون  املنظمةتتوّفر معظم القدرة التاغيلية لدى 

تـدير  ( موجوفة يف مكتب الزراعة والتنمية الريفيـة )التغطية الكاملة خارج مكتب أفيس بفضل تسعة مكاتب وطنية فرعية 

ويف هاييت، تعمـل املكاتـب الوطنيـة الفرعيـة     (. لنااطات التنمية أيضًا، وتوّفر الدعم يف بعض احلاالت الطوارئنااطات 

 . الطوارئتة بصورة تامة على نااطات الس

 

مكاتب وطنية فرعية إمنا ُتدار املااريع من جانب شركاء تنفيـذ بـدعم    لمنظمةوليس ل. أّما يف زمبابوي، فيختلف النموذج

ومبا أن معظم ماـاريعها ُينفَّـذ مـن خـالل منظمـات غـري       . الصلة، واملوجوفين يف هراري ذيفين من املوظفني يف املاروع 

رةد امتثـال  ( 0: )يف جانبني رئيسيني وإعافة التههيل بدور قوي للرةد الطوارئحكومية، تضطلع وحدة تنسيق عمليات 

قييم أنها خطوة مهمة ينبغـي تاـاطرها   ى التورأ. رةد أفاء التدخالت( ب)دية؛ املنظمة غري احلكومية لاللتزامات التعاق

 .مع ممثليات أخرى

 

مهما كان النموذج امُلسَتخَدم إلفارة العمليات، تربز بوضوح يف عمليات التقييم احلاجة إىل حتسني التنسيق بـني ناـاطات   

وجيب أن توّفر وظيفة الدعم الـذي  . ختلفةاملااريع امليف إطار  الطوارئ، وأحيانًا بني نااطات الطوارئالتنمية ونااطات 

القـدرة والـدعم األساسـّيني جلميـع      خرى مثل وحدة الرةد يف زمبـابوي األوحدات الأو /فرعية والوطنية الكاتب املتقّدمه 

ويظهر عائق كبري أمام هذا االنـدماج يف خمتلـف   . مبا حيّسن كفاءة العمليات، ويرفع من مستوى التنفيذ املنظمةنااطات 

عن مااريع التنمية من خارج امليزانية، وحتى يف ( املنظمةممثلية )طوط التمويل، اليت تفصل نااطات الربنامج العافي خ

مـن خـارج    الطـارئ وجوف فجوة أكرب على ةعيد مساوليات اإلشـراف علـى امليزانيـة، وخطـوط إفارتهـا، عـن التمويـل        

 . امليزانية

 

 القدرة الفنية  3-خامسًا

 
إن الـدعم  : ميكن إجياز االستنتاجات املارتكة اليت توةلت إليها عمليات التقييم يف البلدان الثالثة علـى النحـو التـالي   

ومع األخذ يف االعتبار الفرق املتعدفة التخصصات على الصـعيد  )احلالية على الصعيد القطري  املنظمةالفين املتاح يف فرق 

ويعمـل أعضـاء   . ااطات املنظمة على مستوى تنفيذ السياسات واملااريع على السـواء ليس كافيًا لدعم ن( اإلقليمي الفرعي

مثـل غيـاب مسـاول    )، وأحيانًا تبقى بعض الوظائف الفنية الرئيسية شاغرة الفرق املتعدفة التخصصات بهكثر من طاقتهم

سرتاتيجية، إمنـا ال  االهمية األ وهذا ينطبق بصورة خاةة على جماالت عمل املنظمة ذات(. عن األمن الغذائي يف إثيوبيا

وحني تتوّفر موارف من خارج امليزانية، ميكن أن تستكمل املااريع حاجتهـا إىل  . تدعمها موارف مباشرة من خارج امليزانية

غري أنهم يعملون بعدها يف ماـروع حمـّدف عوضـًا عـن العمـل مـع فريـق         ،خربة فنية من خالل استخدام موظفني متفانني

 .لهاملنظمة بهكم

 
بني  مارت على الصعيد القطري يكمن يف كيفية ضمان عمل  املنظمةوالتحدي اآلخر الكبري بالنسبة إىل القدرة الفنية لدى 

 ،املنظمـة لفنيـة الـيت تنّفـذها    ب الناـاطات ا ي  يدمج على حنو أفضل خمتلـف جوانـ  القطاعات يكون أكثر تكاماًل، حب
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. أو على املقاومـة /نتاج وةعيد القدرة املاسسية وتعزيز قدرة املستفيدين على اإلضّمها إىل ضرورة حتقيق تهثري أكرب على يو

وفري االسـتمرارية علـى حنـو أفضـل بـني      عات املسهلة امُلاـار إليهـا باـهن تـ    يضًا هذا التحدي املارت  بني القطاويامل أ

 .، واالنتعا ، وأهداف التنمية يف األجل الطويلللطوارئالتصّدي  

 
يف جمموعة من اجملاالت الفنية القطاعية الفرعيـة، مـن    املنظمةاجلوانب احملدفة يف عمل  حتليل التقييم وتواةل تقارير

األمن الغذائي والتغذوي، إىل إنتاج احملاةيل والايتها، واألسواق وسالسل القيمة، والثروة احليوانية وإنتاجهـا، وإفارة  

ّققـت  حوبصـورة عامـة،   . ومصـايد األاـا   ( رتبة، والغابات، واملياهاألراضي، ومستجمعات املياه، وال)املوارف الطبيعية 

غـري أن االسـتنتاج العـام ياـري إىل أن عملـها       ،ونتائج أقل يف جمـاالت أخـرى  ج جيدة يف بعض اجملاالت، ئنتا املنظمة

من عمق ناـاطاتها امليدانيـة،    املنظمةويوةي التقييم اخلاص بإثيوبيا بهن تزيد . مبعثر بني عدف كبري جدًا من التدخالت

الريفيـة،   وختّفف من توّسعها، على أن ترتّكز اجلهوف على تاجيع النهوج االبتكارية يف جمالي األمن الغذائي والتنميـة 

وكذلك، أوةى التقرير اخلاص بزمبـابوي أن ترّكـز املنظمـة علـى توسـيع      . ا يف الربامج الوطنيةواليت ميكن توسيع نطاقه

الناجحة من قبيل الزراعة احملافظة، وعلى كيفية وضع نهج للمزارعني بهكملهم يدمج الزراعة احملافظة  نطاق النااطات

 . مع الثروة احليوانية واألشجار ملعاجلة خمتلف حاجات سبل املعياة لدى املزارعني على حنو مستدام

 

وقـد عـانى الربنـامج يف    . تطرّقت إليها التقارير يف البلدين األخـريني وتاري نتائج التقييم يف هاييت إىل عنصر مارت  آخر 

هاييت قدرة فنية متدنية جدًا نامجة عن الصعوبات يف استخدام موظفني فولـيني ووطنـيني ذوي خلفيـات فنيـة مالئمـة،      

 .املنظمةواالحتفاظ بهم، وعن تلقي قدر قليل جدًا من الدعم من جانب املكاتب األخرى يف 

 
 

 املنظمةيويل نااطات   4-خامسًا

 
يف  الطـوارئ ويويـل التنميـة يف البلـدان الثالثـة، سـيما أن ناـاطات        الطـوارئ تاري التقارير الثالثة إىل خلل بني يويل 

األجل القصري تامل اجملاالت اليت قد يكون فيهـا يويـل التنميـة علـى املـدى األبعـد والتـدخالت اخلاةـة بهـا أكثـر           

وكذلك، تدعو التقارير الثالثة إىل وظيفة أكثر اسرتاتيجية لتعبئة املوارف، حي  أن املوارف تتبـع األولويـات علـى    . مالءمة

وأّما العامل املهم اآلخر فهو أنه يف ظـل مجيـع التوةـيات األخـرى الـيت      . سةعيد التصميم واالسرتاتيجية، وليس العك

، جيب أن تصبح وظيفة تعبئة املوارف وظيفًة ختدم حاجـات املنظمـة بهكملـها، ولـيس جـزءًا      املنظمةإفماج فرق تدعو إىل 

 حتقيقـه علـى ةـعيد قـدرة     يف املنظمـة منها، وحي  أن احملّفزات الفعلية مرتبطة باكل وثيق أكثر بالتهثري الذي ترغب 

  .    واألمن الغذائي والتغذوي ،املستفيدين على املقاومة
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 الرتكيز على الطضايا املهرتكة بني الطراعات والىظائف ال ئيسية    - سادسًا

 
 املساواة بني اجلنسني  1-سافسًا

 
ووجدت مجيعهـا أن التـوازن بـني اجلنسـني يف فـرق      . املساواة بني اجلنسنيوقد نظرت عمليات التقييم الثالثة يف مسهلة 

عليا، على عكـس مـا   الوظائف النساء، وخباةة يف المل يكن مرضيًا، وأنه يتعني بذل مزيد من اجلهوف الستخدام  املنظمة

 .هو سائد حاليًا

 
أن  للمنظمـة وينبغي . اٍفيف العمل الفين والتاغيلي غري ك املساواة بني اجلنسنيوكذلك، وجدت التقارير أن الرتكيز على 

التمـايز  ورفع التقارير باهن التهثري استنافًا إىل بيانـات مصـّنفة حسـب     ،ترّكز على حنو أكرب على حتسني قدرات الرةد

، (خباةـة للوظـائف امليدانيـة   )وجيب أيضًا تعزيز القدرة الداخلية من خالل حتسـني ممارسـات االسـتخدام    . اجلنساني

 .جهات التواةل اجلنسانيةوالتدريب، وعرب يكني أكرب لوظيفة 

 
 تنمية القدرات  2-سافسًا

 
يكون أكثـر  حبي  ئي والتغذوي حيال الزراعة واألمن الغذا سرتاتيجياالنهج الرير أنه بهدف فعم استنتجت مجيع التقا

وهلـذه الغايـة، جيـب أن تزيـد     . باكل أكرب علـى فعـم الـنظم الوطنيـة     املنظمةفضل اندماجًا، جيب أن تركّز تركيزًا وأ

ومـن  . جهوفها يف جمال تنمية القدرات، وخباةة على ةعيد مجع وحتليـل البيانـات املتعلقـة بالسياسـات والقطاعـات     

وعـات  خالل العمل باكل وثيق أكـرب مـع ماسسـات البحـو  واجلمعيـات الوطنيـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة وجمم         

استمرارية  املنظمةوعالوة على ذلك، جيب أن تعزز . املزارعني، بإمكان املنظمة أن حتّسن من تهثري تدخالتها واستدامتها

واستدامة ما تقوم به من أعمال يف جمال تنمية القدرات لصاحل خدمات اإلرشاف، وجمموعات املزارعني والقطاع اخلـاص،  

 .ج النظم حبي  تكون جزءًا من اسرتاتيجية واضحةي  ُنهوأن تاّطر هذه األعمال من حوعربهم، 

 

 تقاسم املعلومات واملعارف  3-سافسًا

 
مـن أن تـافي فورًا حمّفـزًا علـى ةـعيد تقاسـم املعلومـات واملعـارف يف عـدف مـن            املنظمـة ثيوبيا، يّكنـت  يف زمبابوي وإ

 :األمثلة عن املمارسات اجليدة املوّثقة يف عمليات التقييم ما يلي وتامل. اجملاالت الرئيسية

  حااة يف ضّم منهاج تدرييب على الزراعـة احملافظـة إىل التـدريب اإلرشـافي الـوطين،       املنظمةيف زمبابوي، كانت

 .ويف ترويج التوعية التغذوية بني الاركاء من خالل مبافرة احلصاف الصحي

  شريكًا رئيسيًا يف تقييم التـدخالت يف قطـاع الثـروة احليوانيـة يف مـا خيـّص        ،، وما زالتمةاملنظويف إثيوبيا، كانت

وقد للت املنافع األهم التوعية، واكتسـاب املعـارف   . املتعّلقة باإلنتاج احليواني للطوارئالتوجيهية  املبافئتطبيق 

وقـد احـت التـدخالت، بـدعم فـين مـن       . العلف وإعافة تههيل امليـاه إفارة واملهارات من العمل يف جمال حتسني 

، ألعضـاء اجملتمـع احمللـي مـن النظـر يف إمكانيـة تنفيـذ ناـاطات خاةـة          املنظمةاملكاتب احلكومية ذات الصلة و



13 

 

يضًا عملية استحدا  معلومـات ومعـارف لـإلفارة التاـاركية     أ املنظمةمبافرات أخرى، فعمت ويف إطار . باجلهوزية

 .هيئة اإلحصاءات املركزية الزراعية يف إطار ماروع اتساقًا إلفارة نظم املعلومات لإلحصاءاتللغابات، ونهجًا أكثر 

 
واملعلومة الوحيـدة الـيت يعطيهـا التقريـر تتعّلـق      . وأّما يف هاييت، فلم تلعب املنظمة فورًا بارزًا يف نار املعلومات واملعارف

 راـاء مسـتوفع موثـوق للمعلومـات، وتتّبـع آثـار ناـاطاتها يف إطـا        ق عملها، وإنثيتوالقدرة والنظم فاخل املنظمة ل بغياب

 .الربامج واملااريع

 

  اكاتتق والهتتالونسي- سابعًا

 
 بينهافيما التنسيق فاخل القطاعات و  1-سابعًا

 
واملسائل الرئيسية املتصلة بالتنسيق واليت تربز مـن  . يتبع التنسيق القطاعي يف البلدان الثالثة مناذج خمتلفة بعض الايء

 : عمليات التقييم الثال  هي

 املسـاعدات اإلنسـانية  "بني آليات تنسيق التنمية على املدى األبعد يف القطاع الزراعي مقابل آليات تنسيق  التواةل "

 (عافة حتت تسمية اجملموعة)على املدى األقصر 

 العالقة بني اجملموعة الزراعية ووضع آليات تنسيق األمن الغذائي والتغذوي 

  قيافي"على تهفية فور  املنظمةفعالية هذه اآلليات وكفاءتها، وقدرة" 

  آليات التنسيق الوطنية الفرعيةتغطية والفعالية لالقدرة 

 

ووجد التقييم . ويف هاييت، قامت آلية التنسيق الرئيسية يف أعقاب اهلزة األرضية، من خالل اجملموعة الزراعية املختلطة

يق أفضل الحتواء آثار اهلزة األرضية علـى  ، وأن هذا أّفى إىل تنس0202وعام  0222أن آلية اجملموعة حتّسنت بني عام 

غـري أن التقيـيم تسـاءل أيضـًا عـن قـدرة اجملموعـة علـى ضـمان فعـم واسـتهداف ةـحيحني             . األمن الغذائي يف الـبالف 

 . للمجموعات اليت هجرت املناطق احلضرية، وانتقلت إىل مناطق ريفية معزولة

 

ةـحاب الاـهن   ويقـّر مجيـع أ  . علـى الصـعيد الـوطين    تنسيقًا جيـدًا مـع مبـافرات أخـرى     املنظمةويف زمبابوي، حّققت 

وإعافة التههيل على ةعيد تنسيق تـدّخالت القطـاع مـن خـالل مجاعـة العمـل        الطوارئبنااطات وحدة تنسيق عمليات 

تقاسم : واعُتربت مجاعة العمل املعنية بتنسيق الزراعة منتدًى فعااًل من أجل. املعنية بتنسيق الزراعة، وجبماعات عملها

مـن مـدى التـداخل اجلغـرايف      املعلومات واملعارف بني املنظمات غري احلكومية، واحلكومة، واجلهـات املاحنـة، واحلـدّ   

املاـاركة يف مجاعـة   إمنا بدا للبعثـة أن  . لالرتقاء بالقطاع تاسرتاتيجيالنااطات املنظمات غري احلكومية؛ واالتفاق على 

، ما يوّلد خطر تهميش املنظمات غري احلكومية احمللية اليت ليسـت أعضـاء   املنظمةالعمل هذه شرط أساسي للتاار  مع 

ال تتمتـع   وعالوة على ذلك، نظرًا إىل أن العديد من املنظمات غـري احلكوميـة ومـن منظمـات املـزارعني     . يف هذه اجلماعة

جت تواسـتن . مثلية أن تكون أكثر ابتكارًا يف بنـاء هـذه املهـارات   ملتنفيذ هذه النااطات، ينبغي لل باخلربة، أو باملهارات
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ة حتسـني التنسـيق مـن خـالل فعـم المركزيـة التنسـيق يف        فراسة نوعية مستقلة، ومسح للاركاء، أن باسـتطاعة املنظمـ  

 .املقاطعات، ومن خالل العمل لتوليد حّس أكرب بامللكية واملااركة لدى احلكومة يف منتديات التنسيق/املناطق

 
مسك احلكومة بصرامة أكرب بزمام القيافة يف جمال التنسـيق فاخـل القطـاع، وبالتـالي تتسـنى فرةـة أقـل        ويف إثيوبيا، ُت

وقد قـّدمت املنظمـة علـى هـذا الصـعيد مـثاًل عـن        . لمنظمة أو ألي وكالة أخرى بهن تافي فورًا ملحوظًا غري توفري الدعمل

املمارسة اجليدة من خالل االضطالع بوظيفة األمانة والتنسيق لفرقة عمل القطاع الزراعي يف إطار املنتـدى الرئيسـي الـذي    

 . ألمن الغذائينّظمته احلكومة حول التنمية الريفية وا

 

 الاراكات  2-سابعًا

 

القـدرة علـى مواءمـة األولويـات احلكوميـة      )إضافة إىل اجلوانب العديدة يف الاراكات، والـيت مّت استعراضـها حتـى اآلن    

 .املنظمةلقي نتائج عمليات التقييم مزيدًا من الضوء على مناذج الاراكة مع ، ُت(والعمل وفقًا هلا، والقدرة على التنسيق

 

واالعتبار األول هو أن املنظمة ال تستخدم بالاكل األمثـل املنـافع املتهتيـة عـن إقامـة شـراكات مـع ماسسـات أكافمييـة          

 ويف زمبـابوي فقـط، اسـتخدمت   . وجتربة نُهج ابتكارية ،ضع ممارسات جيدةثية على املستوى الوطين، من حي  ووحب

اق النااطات املتعلقـة بـنظم شـراء البـذور واألاـدة بواسـطة       على حنو فعال القطاع اخلاص، يف جمال توسيع نط املنظمة

 .البطاقات والقسائم اإللكرتونية

 
البـارز  وعلى الـرغم مـن الـدور    . تنفيذاليف األجل القصري تتوّسع يف اللجوء إىل شركاء  طارئوالنااطات املمّولة عرب يويل 

ها يف حتقيق نااطات املاـروع، ال يبـدو أن هنـا  نهجـًا     الذي يافيه شركاء التنفيذ، وتهثريهم على قدرة املنظمة وجناح

واألفوات التعاقدية الـيت ُتسـَتخَدم هـي بصـورة     . واضحًا ومارتكًا يتّم اعتمافه يف اختيار شركاء التنفيذ، واالستثمار فيهم

التنفيـذ، وكيفيـة   رئيسية خطابات املوافقة، وال يبدو أن املنظمة يّيز بني ضرورة عملها مع جمموعة خمتلفة مـن شـركاء   

أو هيئات أخـرى  /لمزارعني، أو هيئات إرشاف وكانوا احتافات أو تعاونيات ل عملها معهم، أكانوا من القطاع اخلاص، أو

تثمر يف شـركاء التنفيـذ، وال   منتظمـًا يف شـراكاتها، فهـي ال تسـ     ال تعتمـد نهجـاً   املنظمـة ونظـرًا إىل أن  . من القطاع العام

أو تعليمهـا، وإشـرا  شـركاء    /مثل، يف جمال الرتويج للقيمة الـيت تتسـم بهـا مهمـة املنظمـة و     على النحو األتستخدمهم 

 .التنفيذ يف تصميم وإفارة نتائج النااطات اليت توّجهها املنظمة

 
إلفارة ة يـذ، وقواعـد املاـارك   فستخَدمة يف اختيار شـركاء التن سئلة عن املعايري امُلويف زمبابوي، أثار تقرير التقييم بعض األ

مزيدًا من الافافية يف اختيار شركاء التنفيذ من خالل  املنظمةوأوةى التقييم بهن تتوخى . فضلعالقة الاراكة على حنو أ

علـى املسـتوى الـوطين،     ةوضع معايري واضحة، وإجراء حتليل لقدرة مجيع الاركاء، مبا فيهم املنظمات غـري احلكوميـ  

أن يـايز أيضـًا أفوات شـراكتها     املنظمـة ومـن شـهن   . سيق الوطنية للقطاع الزراعيواليت قد ال تكون جزءًا من آليات التن

للتنفيـذ   موافقة، وإىل خطابات اسرتاتيجيًة/األكثر لوليًة كرات تفاهم بالنسبة إىل النااطاتالتعاقدية، عرب اللجوء إىل مذ

 (.سوقليس فقط التوزيع املباشر، إمنا أيضًا اعتماف نهج ابتكارية يف ال)اخلاص 
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واالجتاه الرئيسي الذي يربز من عمليات التقييم الثالثة هو أنه ويف نهاية املطاف، إن االستثمار يف حتسني الاراكات من 

 ، القطـاع اخلـاص، اإلرشـاف،    والبح)حي  االختيار، وتنمية القدرات، ويف اخليارات االسرتاتيجية من حي  األنواع 

سـتدامة علـى املـدى    العلى توسيع نطاق تـدخالتها االبتكاريـة، وضـمان ا    املنظمة سوف يعّزز إىل حد كبري قدرة( وغريها

 .األبعد والتهثري اجلغرايف األوسع لتدخالتها

 

 متات الوطييتة عمليتموابع   -ثامنًا

 
زمبـابوي وإثيوبيـا   ةـدر رف لـإلفارة يف   بالنسبة إىل عمليات التقييم القطرية الثال  اليت جيري حتليلها يف هذا التقريـر،  

وقد ُقبلـت مجيـع التوةـيات املتعّلقـة     . ةفقط، يف حني أنه مل يكن هذا الرّف قد ُأجنز بعد يف هاييت وقت كتابة هذ الوثيق

وسـُتتاح هـذا العـام تقـارير متابعـة باـهن تنفيـذ        . لعدف من اإلجراءات التصحيحية ُوضعت خططبزمبابوي وإثيوبيا، كما 

  .التوةيات املواَفق عليها

 
ويتضمن امللحق مجيع التوةيات املقّدمة يف التقارير القطرية الثالثة، واملصّنفة حسب اجملال املواضيعي وفقًا لتحليل هـذا  

الرئيسي للتوةيات، مبا يتجاوز النظر  دفعوكما بالنسبة إىل النتائج، يظهر العديد من نقاط التالقي على ةعيد ال. التقرير

، املنظمـة وتوّفر هذه النقاط املارتكة فرةة ممتازة للمنظمة، واألجهزة الرئاسـية، وشـركاء   . يف التفاةيل اخلاةة بكّل بلد

الستخالص الدروس منها واستعماهلا كهساٍس الختاذ القرارات واإلجراءات اليت من شهنها أن تساعد على حتسني فعالية 

 . نظمة على الصعيد الوطين، وخباةة يف البلدان اليت تاهد أزمات ممتدةامل
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 إثيىبيا، وزملابى ، وهاي ي: الوط ي  الوجميعي الطر     -1امللحق 

 قائمة الوىصيات حبسب الفئة
وضع السياسات،  الللا

 واطسرتاشيجيات، والربامج
 الطارة يف الاعىة وشعلئة املىارد

 
الرتشيلتتات املؤسستتية والطتتارة   

 الوهغيلية
 

الرتكيز على الطضايا املهرتكة 

بني الطراعات والىظائف 

 ال ئيسية

 الونسيق واله اكات
 

 زيادة الوأثري

 

 إثيىبيا

 
لمنظمـة يف  لوضع خارطـة طريـق   

 إثيوبيا
 

 القطريةإعافة هيكلة احلافظة 
 
ــا ــ  البن ــائق السياس ــى وث  اتء عل

 الرئيسية
 

ــة    ــرتاتيجيات خاةـ ــع اسـ وضـ
 بالركائز

 
 تعزيز قاعدة األفلة

 
 املنظمةتعزيز مساءلة 

 
تعزيز نظام املعلومات عـن األمـن   

 .الغذائي
 

إفراج ماشرات اجلوع الـوارفة يف  
 .لأللفية اإلمنائية األهداف

 
ملااركة بفعالية يف تعبئـة مـوارف   ا

 الربامج
 

شـعبة مركـز   تعزيز الـروابط بـني   
 يف إثيوبيا املنظمةو االستثمار

 
 إنااء منتدى جلمع األموال

 
تعبئة موارف امليزانية العافية لضّم 

 يف األمن الغـذائي والتغذيـة  خبري 
 تعدف التخصصات يففريق املالإىل 

املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيـا  
 الارقية

 
ــديات  ــاركة يف منت ــامج  املا الربن
 الوطين لألمن الغذائي

 
 

ــفات   ــاء مبواةـــ اإلفارة االرتقـــ
، وإفارة املســــتدامة لألراضــــي  

الغابـــات، واملراعـــي، ومصـــايد 
 األاا 

 
 يف إثيوبيا املنظمةتوحيد 

 
ــى    ــات عل ــم املعلوم ــاف تقاس اعتم

 ةعيد املاسسة
 

وضع خطـوط توجيهيـة واضـحة    
املكتب اإلقليمـي   ملااركة موظفي

ــرقية  ــا الاـ ــي ألفريقيـ يف  الفرعـ
 القضايا اخلاةة بإثيوبيا

 
تاـــكيل فريـــق معـــين بـــاألمن 

 الغذائي
 

ــة     ــين بالتنمي ــق مع ــكيل فري تا
 .الزراعية والنمو االقتصافي

 
تاكيل فريق معين بإفارة املـوارف  

 الطبيعية
 

اهليئـة احلكوميـة   إفماج برنـامج  
ب املكتيف  الدولية املعين بالتنمية

 اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الارقية
 

 .تعزيز املساواة بني اجلنسني
 

ــز فور  ــةتعزي ــا املنظم ، يف إثيوبي

 
 إفراج ماشرات جنسانية

 
التاديد على حنو أكرب على بناء 

مجــع بيانــات جيــدة )القــدرات 
وتوليفها، وحتليـل السياسـات،   

 (.ووضع السياسات
 
وحتسـني املـواف   )التـدريب  توفري 

باإلرشـــاف   ة املتصـــلة التدريبيـــ
 (.والتكنولوجيا الزراعية

 
العمل مـع الاـركات املالئمـة يف    
جمال البذور لبنـاء قـدرتها علـى    

ــي   ا ــات منتجـ ــرار مبجموعـ إلقـ
 .برام عقوف جيدة معهمالبذور، وإ

 
إمكانيـــــات الســـــوق تعزيـــــز 

 والاراكات التجارية

 
زيـافة عمــق الناــاطات امليدانيــة  

، والتخفيف  املنظمةاليت تنّفذها 
 من توّسعها

 
البح  عن أمـوال لتـوفري الـدعم    
الفين والتنسيق للمنتديات املعنية 
بــــاألمن الغــــذائي والتنميــــة    

 االقتصافية
 

احلد من اجلهوف اآليلة إىل مجع 
ــغرى؛   ــاريع الصـ ــوال للماـ األمـ
ــميم   ــى تصـ ــر علـ ــز أكثـ والرتكيـ

 نااطات ميدانية
 

ــال  ــّول، يف جمــ ــذور التحــ البــ
ىل توزيع إال طواحملاةيل، من من

 بناء القدرات وتعزيز النظم
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وضع السياسات،  الللا

 واطسرتاشيجيات، والربامج
 الطارة يف الاعىة وشعلئة املىارد

 
الرتشيلتتات املؤسستتية والطتتارة   

 الوهغيلية
 

الرتكيز على الطضايا املهرتكة 

بني الطراعات والىظائف 

 ال ئيسية

 الونسيق واله اكات
 

 زيادة الوأثري

يـتم  موظفون ) العمل املتصل بهاو
على الصـعيد الـدولي يف    تعيينهم

واملوظفـــون ممثليـــات املنظمـــة، 
ــدئون  ــون املبت ــون الفني ، ومتطّوع

وطنيون، وموظفو تدريب، وكبـار  
 املوظفني لتغطية املنتديات 

 (والسياسات اخلارجية

 

 زملابى 

 
ــاون  مل  ــار التعـ ــد إطـ ُينجـــز بعـ

 نظمة بصورة رايةاملاخلاص ب
 

ــربامج    ــع الـ ــار وضـ ــاز إطـ إجنـ
واألولويات اليت قد توف . القطرية

ممثلية املنظمة وحكومة زمبـابوي  
أن تهخــــــذها يف االعتبــــــار يف 

ا  ميكن أن تضـّم املنظـور   تعاونهم
واإلفارة املســـتدامة اجلنســـاني، 

ــا  لألراضــي ــات وعالقته ، والغاب
بالزراعـــة والثـــروة احليوانيـــة، 
والتكّيف مع تغّير املناخ، واألمـن  
الغذائي والتغذوي، وبناء قـدرات  
ــات    ــزارعني ومنظم ــافات امل احت
أخرى للمزارعني لتوفري خـدمات  

 .أفضل ألعضائها
 

ينبغــي إعــافة النظــر يف خطــة    
العمل حبي  تعكس خطـة عمـل   

ســــــنتني قطريــــــة لفــــــرتة ال
، مع إطـار واضـح   0200/0203

 
ــر وضــع   ــتخَدم أط جيــب أن ُتس
ــدعوة   ــهفاة لل ــة ك ــربامج القطري ال

 وتعبئة املوارف

 

 

 

 

 

 
منظمة أن تـدمج املنظـور   لينبغي ل

  ،املنظمـة اجلنساني يف تـدخالت  
. ويف تدخالت القطاع على السواء

وجيب خباةة أن حتـّدف نـواتج    
وماشــرات واضــحة علــى ةــعيد 
املساواة بني اجلنسني للربنـامج،  
ــاولية  ــوح املسـ ــّدف بوضـ وأن حتـ
واملساءلة علـى الصـعيد الـداخلي    
ــور    ــج املنظـ ــص فمـ ــا خيـ يف مـ
اجلنساني يف توةـيف الوظـائف   

 اإلفارية 
 

لغاية التعاقد مع شـركاء تنفيـذ،   
ــاق   ــات االتفـ ــوء إىل خطابـ اللجـ
ــة   ــع احلكوم ــاهم م ــذكرات تف وم

ــرين  ــركاء آخ ــثاًل  . وش جيــري م
توقيــع مــذكرات تفــاهم يف حــال 
ــاملة،    ــة الاـ ــاطات العامـ الناـ

يف حــــال موافقــــة وخطابــــات 
ناـــاطات حمـــّدفة ذات نـــواتج 

ــك حمــدفة  ــري ذل ــق . وغ ولتحقي

 
وضع اسرتاتيجية لتنمية القدرات 

وســيع نطــاق مــن أجــل تعزيــز ت
AGRITEX   علـــــى مســــــتوى

وينبغي جتّنب . املقاطعة  واإلقليم
ــرب    ــة ع ــدخالت جماني ــوفري م ت

دها عـ إذ قد يب احتافات املزارعني
 هذا األمر عن مهمتها الرئيسية 

 
املنظـور   املنظمـة جيب أن تـدمج  

ــدخالتها،   ــاني  يف تـــ اجلنســـ
وجيــــب . وتـــدخالت القطــــاع 

خباةــــة أن حتــــّدف نــــواتج     
علــى ةــعيد وماشــرات واضــحة 

املساواة بني اجلنسني للربنـامج،  
ــاولية  ــوح املسـ ــّدف بوضـ وأن حتـ
واملساءلة علـى الصـعيد الـداخلي    
ــور    ــج املنظـ ــص فمـ ــا خيـ يف مـ

نساني يف توةـيف الوظـائف   اجل
  اإلفارية

 

 
ــةجيــب أن تبحــ    ــن  املنظم ع

فرص لدعم وزارة الزراعة وامليكنة 
س تنميــة الــرّي لتاــار  يف تــرأو

ــ ــات العمـ ــلة ل ذات مجاعـ الصـ
ناـاء آليـات   املعنية بالتنسيق، وإ

ــة    ــتوى املقاطع ــى مس ــيق عل تنس
وجيـــب أن توضـــح  . واإلقلـــيم

ــل   ــات العمـ ــالحيات مجاعـ ةـ
تــائج املتوّقعـــة علـــى ةـــعيد  الن

 التنسيق
 

عــن   جيــب أن تبحــ  املنظمــة
أشــكال فعالــة مــن التعــاون مــع  

ــتمكني   ا ــزارعني لـ ــافات املـ حتـ
ــائها  ــرب،  أعضـ ــو أكـ ــى حنـ علـ

اء منظمـات  إناـ ومساعدتهم على 
على إفارة  جتمعية وطنية، قافرة

يح هلم احلصول علـى  ذاتها، وتت
 .سواقاخلدمات وولوج األ

 
ــراكات،   ــار وإفارة الاـــ اختيـــ

 
ــاف  ــافئاعتم ــي نواضــحة ي مب بغ

ــد اجملموعــات  اتباعهــا يف حتدي
. املســـتهدفة والوةـــول إليهـــا  

، جيـب  املبافئإىل هذه واستنافًا 
ًا أن تعطي وثـائق املاـروع تعريفـ   
، واضحًا للمجموعـات املسـتهدفة  

ــات   ــايري واآلليـ ــّدف املعـ وأن حتـ
ــار   ــتعماهلا الختيـ ــب اسـ الواجـ

موعات املسـتهدفة والوةـول   اجمل
 إليها
 

االبتعــاف عــن التوزيــع املباشــر    
  والبح  عن توجيه. للمدخالت

الختبــــار   فائــــرة املاــــرتيات
ــائم   ــتعمال القسـ ــاهمة )اسـ مبسـ

( املزارعني أو من فون مسـاهمتهم 
كوسيلة فعالة ملسـاعدة املـزارعني   
علــى شــراء مــدخالتهم، وتعزيــز 

 األسواق
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 زيادة الوأثري

 النتائج  املستندة إىللإلفارة 
 

تـوفري   املنظمـة جيب أن تواةـل  
املساعدة والدعم على ةعيد وضع 
ــذ يف   ــار التنفيـ ــات وإطـ السياسـ

ــاالت  ــتدامة جمـــ اإلفارة املســـ
ــي ــاعي   لألراضـ ــوع االجتمـ والنـ

والزراعــة، والسياســة الغذائيــة   
والتغذويــة، والتكّيــف مــع تغّيــر 
ــاه،   ــري وإفارة امليـ ــاخ، والـ املنـ

 .واإلرشاف الزراعي
 

ــة وبالتعــاون مــع  جملــس األغذي
والتغذية وشركاء آخرين، إجـراء  

ت عن سبل املعياـة لـدى   فراسا
األسر لدعم عمليـة وضـع منـاذج    
زراعيـــــة متكاملـــــة، ومـــــواف 

لمزارعني من خالت إرشافية لوتد
 أةـــحاب احليـــازات الصـــغرية
ــاة،   ــر قابليـــة للحيـ تكـــون أكثـ
ولتدخالت مستهدفة بناء األةول 
لصاحل األشخاص الـذين يعـانون   
ــورة    ــذائي بص ــن الغ ــدام األم انع

 .مزمنة
 

النظـر يف إمكانيـة إعـافة هندســة    
ــة   ــوجي يف رزمـ ــّون التكنولـ املكـ
ــل إىل   ــة للتوة ــة احملافظ الزراع

ة املثلى للثـروة احليوانيـة   املساهم

م الكفاءة التاغيلية، إشرا  أقسـا 
التوريد بـدءًا  /املالية، واللوجستية

 . مبرحلة التصميم والتخطيط
 
، املنظمــةأن يفكــر ممثــل  جيــب

، واملـدير  الطوارئوإفارة عمليات 
املكتــب اإلقليمــي /العــام املســاعد

 ألفريقيا، ومركز فعم الالمركزيـة 
يف إمكانية فمـج الوحـدتني، مـن    
ــدة     ــامج ووح ــدة الربن ــل وح قبي

ــات  ــوارئعمليــ ــافة  الطــ وإعــ
التههيــل، إلناــاء وظيفــة لوضــع 

الــربامج االســرتاتيجية، /اخلطــط
ــن   ــون مـ ــات تكـ ــة عمليـ ووظيفـ
مســاوليتها التخطــيط للربنــامج   
ــذه   ــالي وتنفيـ ــداني اإلمجـ . امليـ

ــل املنظمــة أن   ــى ممث ــتعني عل وي
يعقــد اجتماعــات منتظمــة لكبــار 
املســاولني يف اإلفارة مــن أجــل   
مناقاــة التوجــه االســرتاتيجي   

وأولويات تعبئة املوارف  للربنامج،
ــة ) ــرية واملافي ــائل (البا ، والرس

ــة  ــية للمنظمـ . واملواقـــف الرئيسـ
وسعيًا لالستخدام األمثـل حللقـة   
ــتعّلم   املعلومــات الراجعــة بــني ال
ــمان أن   ــربامج، ولضـ ــع الـ ووضـ
حيظــى فمــج املنظــور اجلنســاني 
بالرعاية املالئمة، توةـي البعثـة   

الرةــد بــإفراج كــّل مــن موّظــف 

حتســـني الاـــفافية يف جمـــال   
اختيار شركاء التنفيذ عـرب وضـع   
معايري واضحة، وإجـراء حتليـل   
ــركاء، وضــّم     ــدرة مجيــع الا لق
املنظمات غري احلكومية احملليـة  

د ال تكـــون أعضـــاء يف الـــيت قـــ
بالتنسـيق   مجاعـة العمـل املعنيـة   

، مبـــا يتماشـــى مـــع  الزراعـــي
 .املرعيةاإلجراءات 
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ــة    ــبل معياــ ــجار يف ســ والاــ
املزارعني من أةحاب احليـازات  

، يف ظــل نهــج ختطــيط الصــغرية
وهـــذا يتطّلـــب إفراج . املاـــاهد

البحـــو  يف اإلرشـــاف الزراعـــي 
إلشرا  املزارعني يف تصـميم نظـم   
زراعية مالئمة يف منـاطق زراعيـة   

ــة خمتلفــة تــدمج الزراعــة    بيئي
ة احليوانيـة  احملافظة مـع الثـرو  

ــدات   ــار مع واألشــجار، ويف اختب
ــة  نممك ــة للزراعـــ ــة مالئمـــ نـــ
ــة  ا ــيم كيفيـ ــة، ويف تقيـ حملافظـ

ــر الفقـــرية علـــى حصـــول األ سـ
  .التكنولوجيا اجلديدة

وجهــــة االتصـــــال   والتقيــــيم 
 .  اإلفارة العليا اجلنسانية يف فريق

ــدى إناــاء أ ــل )ةــول ل ــن قبي م
أو حني  (املزارع للتجارب العملية

زارع السـداف، يف  املـ يتوجب على 
ــل  متجــّدفةــندوق  مــثاًل أو مقاب

ســلعة عامــة، جيــب أن ُتنــاَقش 
ــد  ــة إفارة العوائـــــــ طريقـــــــ
واستخدامها، وأن يوافـق عليهـا   
ــق  ــي، وأن ُتوثَّ ــع احملل . اجملتم

وجيـــب أن يـــربز هـــذا الـــنهج 
ــات امل  ــراحة يف خطاب ــةة ، وافق

علــى أن جتــري مراقبــة مالئمــة  
  .لضمان املساءلة

 

 هاي ي

 
يف اإلطار احلالي لإلطـار الـوطين   
، لألولويـــات املتوســـطة األجـــل

ــى  ــّين عل ــةيتع ــل  املنظم أن حتّل
بصورة ملحـة روابطهـا املاسسـية    

ــدراتها، و ــتمكن أن تعّزوق ــا لت زه
مـــن حتقيـــق أهـــدافها يف فعـــم 
حكومة هاييت وشعبها، وخباةة 

القطــاع  الــذين يعتمــدون علــى   
 .الزراعي

 
ــدم   ــب أن تقـ ــاييت، جيـ ويف هـ
املنظمـة حججـًا تسـتند إىل أفلــة    
قاطعة على الطريقـة الـيت ميكـن    
ــدعم   ــة أن ت ــن خالهلــا للمنظم م

 

جيتتب أ  شتتلن املنظمتتة عملتت ا 

علتتتتى الرتويتتتتج لربناجم تتتتا 

املوكامتتتو، والستتتمعة الاوليتتتة 

مل اراش ا الفنية، وقارش ا علتى  

شهتتتجيع املع فتتتة واملمارستتتات 

لتعبئـة املـاحنني حبيـ     الفضلى 
ــدة    ــوارف البعي ــوّفرون امل ــدىي  امل

ــرورية لونميتتتتة الطرتتتتا    الضــ

الزراعتتتي، يفتتتا يف التتت  إدارة 

خمار  الكىارث واحلتّا من تا،   

وشعزيتتز الطتتارة علتتى املطاومتتة، 

ووضتتتع الوتتتاخذت  و تتتذ    

الغاية، جيب أ  شىسع ممثليتة  

 

شوعتتزز املمثليتتة متت   جيتتب أ  

ليث املتىارد اللهت ية واملاديتة    

 :م  خذل

 
ــع    - ــذي يتمت ــل ال ــار املمث اختي

 بـــاملاهالت واملهـــارات املالئمـــة

لوىجيتتتل الوحاليتتتو الطراعيتتتة  

يفىافطة اخلرباء الاائمة، وعنا 

الضتت ورة بتتاللجىء إو املتتىارد   

ا اخلاصة باملنظمة  ويورّلب هتذ 

الوىجيتتتتل م تتتتارات فنيتتتتة    

افة إو الطتتارة ضتتوسياستتية، إ

علتتى الوفتتاوى علتتى ال تتعياي  

 
جيب أن حتّدف املنظمة جمموعـة  
واضحة من األولويات، مبا فيهـا  
القضايا املارتكة بـني القطاعـات   

إفارة و، بــني اجلنســنيالتمــايز )
خمــــاطر الكــــوار ، والرةــــد 
والتقيــــيم، وماــــاركة القطــــاع  

ــدني  ــع املـ ــاص واجملتمـ ، (اخلـ
ــا   ــوّفر فيهـ ــن أن تـ ــيت ميكـ والـ

ــراكات  تناــئاملســاعدة وأن  الا
 .ةاالسرتاتيجية الضروري

 
   وبالوتتتالي، جيتتتب أ  جتتتت 

يضتًا مستوطلًذ عمليتات    أ املنظمة

 ونيشطيتتيم واستتوع اى منوظمتت  
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 .القطاع على حنو فعال
 
ــن  ــحّّم ــتهنف  املل ــةأن تس  املنظم

احلوار، علـى الصـعيد الـداخلي    
مــع حكومــة هــاييت وشــركائها، 

لىضع اإلرار اجلايتا للربنتامج   

والتذ   ) 2112-2112طرت    ال

اإلرتتار التتىرن كتتا  يف الستتابق 

 (لألولىيتتات املوىستترة األجتتو  

ــة     ــة خارط ــيكون مبثاب ــذي س ال
طريق السرتاتيجية املنظمة باكل 

العمل املعياري، الـدعم  )إمجالي 
الفين للتنمية واالستعداف ملخـاطر  

يف الـــبالف ( الكـــوار  وإفارتهـــا
خالل السنوات اخلمسة املقبلـة،  
ــع    ــا متماشــية م ــن أنه للتهكــد م
 . األولويات الوطنية امُلحدَّفة سابقًا

 
ظمة جمموعـة  جيب أن حتّدف املن

واضحة من األولويات، مبا فيهـا  
القضايا املارتكة بـني القطاعـات   

ــني اجلنســني ) ، إفارة املســاواة ب
خمــــاطر الكــــوار ، والرةــــد 
والتقيــــيم، وماــــاركة القطــــاع  

ــدني  ــع املـ ــاص واجملتمـ ، (اخلـ
ــا   ــوّفر فيهـ ــن أن تـ ــيت ميكـ والـ

الاـراكات   تناـئ وأن  ،املساعدة
 .ةاالسرتاتيجية الضروري

  

نطاق تعاونهـا مـع مركـز     املنظمة
االســتثمار وماسســات التمويــل   

ــة ، وأ  جتتتت   لتتتىارًا الدوليـ

نيتات ورت     موىاصًذ بهأ  إمكا

ألولىيتتتتات لزيتتتتادة الومىيتتتتو 

يف إرتار وضتع التربامج     ةايااجل

الطر يتتة والربنتتامج املوكامتتو   

 متع اللجتا    إ  احلىار وكذل ، 

، ومتع الىلتاات الفنيتة     الفنية

ينلغتي أ    املنظمةاات ال لة يف 

يعن أ  شاخذت املنظمة شلطتى  

املتتا ني  لتتا ش وجيتتًا أفضتتو  

 . الثنائيني
 
 

 الىرن والاولي 

 
، مذئتتم دستتوىر خت تتي   -

 املاـاركني تسانده تعبئة اخلـرباء  
وإعافة التفـاوض يف سـّلم األجـور    

 .يف هاييت
 

جيتتتب أ  شتتتوّم اطستتتوثمارات  

الضتت ورية متت  ليتتث الىقتت     

واملتتىارد اللهتت ية  تتذا اإلرتتار 

اجلايتتا للتتربامج الطر يتتة، يف  

إرتتتار الربنتتتامج العتتتاد  إاا   

وهتتذا ستتى  . اقوضتت  احلاجتتة

متت   مهتترتكةيوّرلتتب ج تتىدًا  

، للمنظمتة جانب املمثتو الوتالي   

بتتاعم فتتن متت  أقستتا  املطتتّ      

  ومت . واملكوب اإلقليمتي املعتي    

امل م أ  ي كز هذا الوم ي  علتى  

الوتتاخذت التت ي شتتىف  التتاعم   

امللاش  إلدارة خمار  الكتىارث  

وشنفيذها، باله اكة مع لكىمة 

هتتتتاي ي وشتتتت كاء  ختتتت ي  يف 

وسـعيًا لضـمان الكفـاءة    . الونمية
والفعاليـــة، جيـــب أن تكـــون   

ــة ــاولة املنظمـ ــ  املسـ ــن حفـ  عـ
 امليزانيـــات وةـــرفها جلميـــع  

 .لبالفنااطات املنظمة يف ا

للوأكتتتا متتت  أ  هتتتذ  الطضتتتايا 

املهرتكة بتني الطراعتات شؤختذ    

 . فعًذ يف اطعولار

 
شعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني 

وشعيني ج ة اش تال جنستانية   

شضتتتّرلع يفستتتؤولية واضتتتحة   

لضما  إدراج املنظىر اجلنستاني  

 .يف هاي ي املنظمةيف ب نامج 
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وضع السياسات،  الللا

 واطسرتاشيجيات، والربامج
 الطارة يف الاعىة وشعلئة املىارد

 
الرتشيلتتات املؤسستتية والطتتارة   

 الوهغيلية
 

الرتكيز على الطضايا املهرتكة 

بني الطراعات والىظائف 

 ال ئيسية

 الونسيق واله اكات
 

 زيادة الوأثري

 :الربنامج

 
جيــب أن ُيبنــى علــى أســاس  -

منظور بعيد األمد للتـدخل، مـع   
ــاع   ــة القطـ ــى تنميـ ــز علـ الرتكيـ
الزراعـــي، اســــتنافًا إىل األفوار  
املعيارية والفنية الـيت تقـوم بهـا    
املنظمــــة، وجيــــب أن تنّســــق 
تدخالت التنمية، واالسـتجابات  

ــوارئ ــافة للطــ ــل إعــ ، ومراحــ
التههيل، وتعزيز القـدرة الـوطين   

 .املقاومة على
 
جيــب أن يســتند إىل وثــائق    -

املنظمة املتعلقة بالسياسات، مبـا  
يجية، فيهــا أهــدافها االســرتات   

واالســرتاتيجية التاــغيلية إلفارة 
-0202للفرتة ... التعاون التقين

 ؛0203
 
ــرات   - ــدمج ماشـ ــب أن يـ جيـ

 األهداف اإلمنائية  لأللفية؛
 
جيب أن يعـّزز اسـرتاتيجيات     -

ــايزة  ــاع  متم ــو القط وحمــّدفة لنم
الزراعي، واحلّد من انعدام األمن 

 الغذائي املزمن؛
 
جيب أن يعري اهتمامـًا خاةـًا    -

 

يف هتاي ي،   املنظمتة يوعني علتى  

يفساعاة الهعب الفنية املذئمتة  

وإدارة الوعاو  الوطن، أ  شعّزز 

لّحة قتارش ا الااخليتة   ب ىرة م

علتتى الوطيتتيم، وقتتارش ا علتتى   

. اليرصتتتا الربنتتتامج اإل تتتت  

وجيب أ  ُشحا د هذ  الطتارات،  

وأ  ُشنظَّم حبيث شىّف  الاعم م  

ة، ليتتتث الليانتتتات املعياريتتت  

والسياستتتية واطستتترتاشيجية،  

طستوثمار  ا وشطايم املهىرة بهأ 

 .للحكىمة وش كائ ا يف الونمية

جيتتب أ  يتت ّوج املمثتتو املطلتتو   

للمنظمتتة لنظتت ة مىّلتتاة بتتني   

 يتتع املتتىظفني يف املنظمتتة يف   

ولُورل تتق هتتذ  النظتت ة   . التتلذد

يىضتع نظتا    بنجاح، جيتب أ   

  ميّكتت إدارة  وبنتتى شعتتاو  يفتتا

علتتى صتتعيا    العمتتومتت الف يتتق

الوخرتتيل لوتتاخذت املنظمتتة،   

وشنفيذها، ورصاها، وشطييم تا  

يف جمتتتتاطت التتتتاعم الفتتتتن، 

واطستتوعااد ملختتار  الكتتىارث   

، للرتىار  وإدارش ا، والو ا  

 :إو اسونادا
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وضع السياسات،  الللا

 واطسرتاشيجيات، والربامج
 الطارة يف الاعىة وشعلئة املىارد

 
الرتشيلتتات املؤسستتية والطتتارة   

 الوهغيلية
 

الرتكيز على الطضايا املهرتكة 

بني الطراعات والىظائف 

 ال ئيسية

 الونسيق واله اكات
 

 زيادة الوأثري

ــدخالت واملنتجــات    ــويق امل لتس
ــدخالت    ــم ت ــع فع ــة، م الزراعي

والتنمية، بتنسيق وثيـق   الطوارئ
 مع القطاع اخلاص؛

 
جيــب أن يســّلط الضــوء علــى  -

طبيعة ومـدى التـدابري الضـرورية    
ســــتوى القــــانوني،  علــــى امل

واملاسســـــــي، والتجـــــــاري، 
ــتثماري يف   ــاتي، واالسـ والسياسـ
جماالت البنية التحتيـة الريفيـة   
ــة     ــن التنميـ ــوف عـ ــة القيـ إلزالـ

 الزراعية؛
 
جيـــب أن ياـــمل معلومـــات  -

أساسية ونظامًا للرةـد والتقيـيم،   
مبا يف ذلك معلومـات عـن األسـر    
الــيت تعــيش يف حالــة أو منطقــة 

ات عـن  معّرضة للخطـر، وماشـر  
 النوع االجتماعي؛

 
جيب أن يعّزز بصورة ملحوظة  -

عملية مجع معلومات عن السـوق  
احمللية، وإبرام اتفاقات تعاون، 
وخباةة مع أجهزة األمم املتحدة 
املوجــوفة يف رومــا؛ وهــذا ســوف 

ن ممثليــة الفــاو يتطّلــب أيضــًا مــ
قامـة اتصـاالت   توثيق عالقاتها وإ

ة مـع عـدف مـن الـوزارات     منتظم

إدراج اطستتتتوعااد ملختتتتار    -

الكتتىارث وإدارش تتا، والو تتا  

يف ب نامج الاعم الفتن   للرىار 

 يف هاي ي منظمة لالعاد  ل

 

: ااك ة مؤسستية شوتألف مت     -

مكولتتة افرتاضتتية لايثتتة   ( أ)

اجوماعات منوظمة ( ب)فعًذ  و

متتع  يتتع املتتىظفني ( عتتزطت)

 الطر يني 

 

الونظيمتتي، ا يكتتو حتايتتا  -

وشع يف اجلميع عليتل، وعلتى   

 الىظائف املو لة بكّو من ب 

 

استوخاا  نظتم   الواريب على  -

معلىمتات  املنظمة م  قليو نظا  

مسوىد  و إدارة الربامج املياانية

  الليانات

 

استترتاشيجية شىاصتتو داخلتتي  -

  وخارجي

 

شعزيتتتز الوتتتاريب وزيتتتادة    -

وجتتارب اات الالوعتتّ   علتتى  

ال تلة، متت  األفضتو يف الللتتاا    

يف )النارطتتتتتتتة بالف نستتتتتتتية 
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وضع السياسات،  الللا

 واطسرتاشيجيات، والربامج
 الطارة يف الاعىة وشعلئة املىارد

 
الرتشيلتتات املؤسستتية والطتتارة   

 الوهغيلية
 

الرتكيز على الطضايا املهرتكة 

بني الطراعات والىظائف 

 ال ئيسية

 الونسيق واله اكات
 

 زيادة الوأثري

ضـــــافة إىل وزارة يســـــية، إالرئ
ــة،  ــوارف الطبيعيـ الزراعـــة، واملـ

 . والتنمية الريفية
 
 

  (أف يطيا

 
الرتويتتتتج للمستتتتاواة بتتتتني   -

اجلنسني، وشعيني ج ة اش تال  

يفستتتؤولية جنستتانية شضتتترلع  

واضتتحة لضتتما  إدراج املنظتتىر  

يف  املنظمتة اجلنساني يف ب نامج 

 .هاي ي

 

 
 


