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دور منظمة األغذية والزراعة  قييمت

وعملها يف جمال احلد من خماطر 

الكوارث يف آسيا وأمريكا الالتينية 

 الكارييبالبحر و
 

 موجز موسع 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PC 114/3 

  3102متوز /يوليو

 مكتب التقييم

 

 

 منظمة األغذية والزراعة

 لألمم املتحدة



 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 

 لتقييممكتب ا

 

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

 

خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحددة يف   ياألوصاف املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأ

مديندة أو منققدةأ أو يف مدا يتعلدق بسدلقاتها أو بتعديه  ددو ها         ما يتعلق بالوضدع القدانوني أو التنمدوي ألي بلدد أو إقلديم أو     

وال تعرب اإلشارة إىل شركات حمد ة أو منتجات بعض املصنعهأ سواء كانت مرخصة أم الأ عن  عدم أو توصدية مدن    . وختومها

 .ير  ذكره جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما مل

 

أ وال تعكس بديي  داو وجهدات نظدر أو     (املؤلفه)جهات النظر الوار ة يف هذا املنتج اإلعالمي الرؤية الشخصية للمؤلف متثل و

 .(الفاو) سياسات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 
© FAO 2013 

 

وميكدن نسد    . ليده ونشدر النصدوصأ واملنتجدات اإلعالميدةأ والاياندات املتدو رة ع      اسدتخدام وإصددار    تشجع الفاو على

احملتوىأ وطاعهأ وحتميله بغرض الدراسات اخلاصةأ واألحباثأ واألهدداف التعليميدةأ واالسدتخدام يف منتجدات أو     

خدمات غري جتارية إاّل يف  او متت اإلشارة إىل خالف ذلكأ وشرط اإلشارة إىل أّن الفاو هي املصددرأ وا درتام  قدو     

 .آراء املستخدمهأ وعلى املنتجاتأ أو اخلدمات بيي شكل من األشكاو النشرأ وعدم ا رتاض موا قة الفاو على

 

 االسددتخدامات التجاريددة األخددرى عددرب قددو  يناغددي توجيدده طلاددات الرتقددةأ و قددو  التصددرفأ وإعددا ة الايددعأ و

 request-us/licence-www.fao.org/contact أو إىل العنوان التالي copyright@fao.org. 

 

 : بد وو هذا التقريرأ يرجى االتصاو  املعلوماتللمزيد من 

 

  مدير مكتب التقييم
 Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 

 روماأ إيقاليا

 evaluation@fao.org: الربيد اإللكرتوني

 

mailto:copyright@fao.org


 

 

 املوجز

 

 خلفية التقييم ونطاقه ومنهجيته

 

إجدراء تقيديم    5511تشرين الثداني  /يف أكتوبر( الفاو)األغذية والزراعة نامج يف منظمة جلنة الرب تطلا- 1 املوجز

التقيديم  مكتدب  من قال ه ترا إو 5515التقييم يف عام اء جرمت إو. احلد من خماطر الكوارثجماو دور املنظمة وعملها يف ل

. متخصصدة يف عمليدات التقيديم   ة للربح ها  أ وهي منظمة مستقلة غري باالضقالع به ADADمنظمة  ي كلفذال يف الفاو

ويعدرض  . مل املنظمة يف جماو احلد من خماطر الكوارث يف آسيا وأمريكا الالتينية والاحر الكداري  بتقدير عقييم وقام الت

  .تقرير التقييم النهائيب امللحقه هاإلقليمي ينالتقريراملناثقة عن االستنتاجات والتوصيات والنتائج أهم  املوجزهذا 

 

مبدا  والالدان األعضاء وأصحاب املصدلحة املهدتمه    الفاوإ ارة يف تزويد التقييم ويتمثل اهلدف من هذا  -5 املوجز

 :يلي
 
 ؛باحلد من خماطر الكوارثذات الصلة وأهدا ها وغاياتها  يما يتعلق مبهمتها املساءلة عن أ اء املنظمة  (1)

شدهد  و ورهدا يف امل فداو  املزايدا النسداية لل  ب يمدا يتعلدق   خلصدة  مستو روس مقنعة أ لة مستندة إىل توصيات و (5)

احلدد مدن خمداطر    جمداو  وسدال حتسده عملدها يف     اأولوياتهد ور الكدوارث  طاخمد احلد من اخلاص بالدولي 

 .يف املستقالعلى أ ضل وجه الكوارث خلدمة الالدان األعضاء 

 

 الفددرتة خددالو حلددد مددن خمدداطر الكددوارث  يف اوعملددها نظمددة املز التقيدديم علددى  ور يددركنصددب توي- 3 املوجز

ىل إ أ5512-5555مداأ اخلداص بدالفرتة    أوهليشدري   .هاسدرتاتيجي  ينراطد إنظمة اليت اعتمدت  يها املأ 5550-5511

التيهب حلداالت القدوارا الغذائيدة والزراعيدة واالسدتجابة       - 3ألف احلد من خماطر الكوارث يف اهلدف االسرتاتيجي 

أ احلدد مدن خمداطر    5519-5515أ اخلداص بدالفرتة   اإلطدار االسدرتاتيجي الثداني   أ رج  ا بينمدا هلد  .ةسدتدام املو ةفعالال

إلجدراءات  كاملدة  الموعدة  علدى ام مل التقييم تويش .من اهلدف االسرتاتيجي األوو 1الكوارث ضمن النتيجة التنظيمية 

 -سيا وأمريكا الالتينيدة والاحدر الكداري      آالوقاية من الكوارث والتخفيف من  دتها والتيهب هلا يفدعم اليت تاملنظمة 

ُيعدّرف  أ وبغض النظدر عدن مصددر التمويدل أو مدا إذا كدان العمدل        على السواء مبا يف ذلك اخلدمات املعيارية والتشغيلية

 .1حلد من خماطر الكوارثعلى أنه خاص با ح أو ضمينيصربشكل 

 

أسدللة التقيديم    ا دد    يد   أ(5ر دق  امل)تقيديم  لل ومصفو ة( 1ر ق امل)اختصاصات بواسرتشد التقييم - 5 املوجز

أ والتحقق من كل النتائج مدن خدالو   باألساسم أ وات وأساليب نوعية ااستخدمت و. الرئيسية اليت يتعه اإلجابة عليها

  :تياآلكاأل وات املستخدمة والتحليل  وكان. تثلي  منهجي لأل لةعملية 
 

                                        
قدرتهم على استيعاب تيثري األ داث اليت تتساب  محاية سال عيش األ را  من الصدمات وتعزيز"ُيقصد باحلد من خماطر الكوارث يف سيا  الفاو   1

 .5513أ الفاوأ طاعة  Resilient Livelihoods: Disaster Risk Reduction for Food and Nutrition Security -" باضقرابات والنهوض منها



 

 

ذات  تعتدرب مشدروعا ا  529ن أصل ما جمموعه مشروعا م 35على  ارختيالاوقع  –تقييم املشاريع املختارة  •

 .باإلقليمهصلة 

لمشاريع والربامج وامداالت املواضديعية ذات   لتقييما  57 قد مت استعراض  –استعراض التقييمات السابقة  •

 .حلد من خماطر الكوارثباالصلة 

 555نتجات املعياريدة ممدا جمموعده  دوالي     املمن منتجا  17اختيار جرى  – استعراض املنتجات املعيارية •

التوجيهيدة واأل لدة والتقدارير الفنيدة وقواعدد الاياندات ومدوجزات        قدوط  أ مبا يف ذلك اخلالفاومنتوج أعدته 

 .السياسات

 .مثل التقارير الفنية والتقييمات -املنشورات األخرى  استعراض •

 .اصيل أ ناهزيد من التفالذي ير  مب –التشاور مع أصحاب املصلحة  •

 

ذلدك   ومشل. مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحةحنو مستفيض التقييم على تشاور القائمون على - 2 املوجز

الوزارات واملؤسسات الوطنية املعنيدة علدى   وققرية؛ الوالفرعية اإلقليمية واإلقليمية واملكاتب  املقر الرئيسييف موظفي الفاو 

املدوار  واملؤسسدات املاليدة الدوليدةأ     يف مثل منظمدات األمدم املتحددة والشدركاء     ) ينخراآلفاو شركاء الواملستوى الققري؛ 

. عيرامدن املشد  ة سدتفيد هدات امل واجلالوطنيدة  منظمدات امتمدع املددني    إضدا ة إىل  أ (واملنظمات غري احلكومية الدوليدة 

  :أجريت هذه املقابالت خالو بعثات تقييم خمتلفةأ على النحو التاليو
 

 .يف خمتلف مرا ل التقييمفاو لل الرئيسي قراملعثات إىل عدة ب •

املكتدب اإلقليمدي الفرعدي يف بنمداأ وزيدارات ققريدة إىل        تغق -أمريكا الالتينية والاحر الكاري  إىل بعثة  •

 .اجلمهورية الدومينيكية ونيكاراغوا وغواتيماال وبوليفيا وبريو وإكوا ور

يمي يف تايلنددأ وزيدارات ققريدة لكماو يدا والفلداه وإندونيسديا ونياداو        املكتب اإلقل تغق -بعثة إىل آسيا  •

 .وبنغال يش

 

 الرئيسية النتائج

 

 يف جماو احلد من خماطر الكوارث الفاواملوار  الالزمة لعمل 

 

. أعلدى يف املنظمدة  أوليدة  أكدرب و  يدزا  احلد من خماطر الكوارث  يها عملية تغيري اكتسب تشهد الفاو - 0 املوجز

علدى  أ ذي يهددف الد   -لتكيف مع تغري املندا   ل اأ ال سيما يف آسياأ اهتماماألخرية االسرتاتيجيات واملشاريعتولي  كما

مبدا   ه عمإذا ما مت أ ا ميكنإجيابي اتقوريشكل ذلك و. لضعفتقليل من التعرض لاحلد من خماطر الكوارثأ إىل الغرار 

سدد الفجدوة والفهدم املفداهيمي بده الكدوارث       حموري  يما يتعلق ب ضعيف موفاو ضع اليقدرات املؤسسيةأ أن يكفي من ال

 متامدا كل هدذه امداالت   وتندرج . آثارهوالتكيف مع قدرة على مواجهة تغري املنا  الضعفأ واألمن الغذائيأ والأوجه و

  .جدوو األعماو الدولي تتصدرقلق تشكل مصا ر ضمن والية املنظمة و

 



 

 

يف جماو احلد من خماطر الكوارث من خالو الربنامج العا ي واملدوار  مدن خدارج    وو عمل املنظمة ميو- 7 املوجز

حلد مدن خمداطر الكدوارث    جراءات اإل تخصصيت بلغت املوار  من خارج امليزانية ال قد (. ساهمات القوعيةامل)امليزانية 

يف املائدةأ مدن    5.3ون  والرأ أو مليد  15منهدا  ُمدوو  )مليون  والر أمريكدي يف آسديا    353التقييم ب املشمولة فرتةالخالو 

 أيف املائة 17.3مليون  والرأ أو  10منها موو )مليون  والر يف أمريكا الالتينية والاحر الكاري   95وأ (العا ي الربنامج

 –يف أمريكا الالتينية والاحدر الكداري أ ولكدن ا فدض يف آسديا      مع مرور الوقت د التمويل يزاتو(. العا يلربنامج من ا

  .(1اجلدوو ) وماملزيد من التمويل عمتلقي هذه األخرية ا الرغم من ىعل

 

 على مدى فرتة التقييم احلد من خماطر الكوارثمتويل مشاريع : 0اجلدول 
 

 
 آسيا أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 سنة بداية املشروع
احلد من خماطر مشاريع 

 (#)الكوارث 

بالدوالر )املبلغ 

 (األمريكي

احلد من خماطر ع مشاري

 (#)الكوارث 

بالدوالر )املبلغ 

 (األمريكي

 15 399 355 13 3 537 735 2 5550قال عام 

5550-5557 55 533 527 15 21 553 157 137 

5553-5559 53 152 551 35 55 553 532 75 

5515-5511 32 712 393 55 59 125 595 25 

 233 882 808 052 01 233 122 011 اجملموع

 
 نظام معلومات إ ارة الربامج امليدانية: ملصدرا

 

احلد مدن خمداطر الكدوارث مدن     يف جماو العامله املوظفه وو غالاية ميملوار  الاشريةأ و يما يتعلق با -3 املوجز

لكدن  . تا دة بسدهولة  مع مرور الوقت ليسدت م أعدا  هؤالء املوظفه بشين ايانات إن الخالو موار  من خارج امليزانيةأ و

 .(.5اجلدوو )اليت زا ت بشكل كاري خالو  رتة التقييم العا ي و لوظائف املمولة من الربنامجمتو رة بالنساة لعلومات امل

حلدد مدن خمداطر الكدوارث يف اإلطدار      بالتحديدد ملسديلة ا  ختصيص نتيجدة تنظيميدة   إىل لى األرجح عهذه الزيا ة وتعزى 

  .5515 عام اعتمد يفي ذاالسرتاتيجي ال



 

 

 (2املمولة من الربنامج العادي)على مدى فرتة التقييم  احلد من خماطر الكوارثالوظائف املتعلقة ب: 3اجلدول 
 

 اجملموع خدمات عامة فين مدير فرتة السنتني

 ربنامجبالالوظائف املرتاقة ) 5550-5557

 (5-1-5و 5-1-1

  

1 2 5 0 

الكيدان  بالوظائف املرتاقدة  ) 5553-5559

 (4DS02 الربناجمي
1 0 5 7 

بالنتيجة الوظائف املرتاقة ) 5515-5511

 (واهلدف االسرتاتيجي طاء 1التنظيمية 
5 37 59 03 

 

  الفاواليت تقوم بها التدخالت املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث والعمل املعياري 

 

االت التددخالت ذات الصدلة حبد   : العمدل  عم املنظمة للحد مدن خمداطر الكدوارث ندوعه مدن      ميثل  -9 املوجز

يف امداالت  أخدرى  خماطر الكوارثأ وتددخالت  وأهداف واضحة يف جماو احلد من أنشقة تنقوي على القوارا اليت 

احلدد مدن خمداطر    عاجل اليت ت( وغري ذلكمثل إ ارة استخدام األراضيأ وإ ارة مستجمعات املياهأ ) للفاواألساسية الفنية 

التقييم حتدوال مدن   املشمولة بد فرتة الد من خماطر الكوارث على مدى وياه حتليل تدخالت احل. الكوارث بقريقة ضمنية

استخدام تدرجيي ملصقلحات احلدد  إضا ة إىل أ والكلّية أكثر مشوليةنهج تركيز  صري تقرياا على  االت القوارا إىل 

  .من خماطر الكوارث

 

املخاطر من ل يتقلالي بشين كيفية واقع ينهج واضح أو منقق براجما تقرت إىل معظم التدخالت ولكن  -15 املوجز

ع ذات صدلة باألولويدات الوطنيدة واألطدر االسدرتاتيجية      يراكانت أهدداف املشد  عا ة ما و. السكان املستهد هبالنساة إىل 

سدرعة التديثر    اتلسدياقات احملليدة وتقييمد   لمسداقة  واعتادارات   ون حتلديالت  على العموم  نفذ بيد أنها كانت تأ فاولل

لتددخالت يف  داالت   لعرضدية  نتدائج  املشداريع   يها كانت على األماكن اليت بشكل خاص انسحب ذلك  قدو. باألخقار

 عالية التدخالت على استعا ة سال كسدب  اقتصرت أ يف اإلقليمهيف معظم احلاالتأ وو. أمريكا الوسقىمثل القواراأ 

ع يراالتمويل ومدة املشد وقد كانت  رص . يكليالعيشأ  ون معاجلة األسااب اجلذرية للمخاطر وانعدام األمن الغذائي اهل

أ ت كمدا  . تنمية القدراتلأ وها بشكل مناسبوتنفيذ هاواختاار عيراالوقت إلعدا  املشتتح ما يكفي من أ مل مبثابة قيو 

قدري  علدى املسدتويه الق   والكفدوء التنفيذ الفعاو يف جماو احلد من خماطر الكوارث إىل إعاقة  قدرات املوظفه عدم كفاية

  .واإلقليمي

 

                                        
. ك معلومات متا ة عن التخصيص النس  للوقتجتدر اإلشارة إىل أّن هذه الوظائف ليست خمصصة بالكامل للحد من خماطر الكوارث وليست هنا  2

لذا يناغي التعاطي مع . أ ُيخصص  قط جزء من الربامج والكيانات املاّينة للحد من خماطر الكوارث5559-5553و 5557-5550وبالنساة إىل الفرتته 

 .هذه األرقام بالتزامن لتكوين  كرة عن التغريات احلاصلة مع الوقت



 

 

وكدذلك قددرة  ريدق    ) د مدن  عاليدة املشداريع    بشكل خاص الذي لحوظ ومتثل أ د مواطن الضعف امل -11 املوجز

تجداوز مسدتوى   الدذي ي معظم املشاريع الرصدد  ومل تتضمن . ناساةلرصد املاعام لنظم يف الغياب ال( اآلثارعلى تقدير التقييم 

تعلدم تنظيمدي حمددو أ ويقلدل مدن املسداءلة       وهو ما يسفر عدن  . لنتائجلتوثيق  أيوليس هناك  – خرجاتاألنشقة أو امل

  .عيرامن املش ةستفيدهات امللنظراء احلكوميه واجللاملوار  ويف للشركاء بالنساة 

 

الرتكيدز علدى صدغار    إىل احلكومدات  الديت تقدوم بهدا الفداو ب    الددعوة    عت أنشقة يف بعض الالدانأ و -15 املوجز

يف و. العديش كسدب  أ من خالو تدخالت تركز علدى األمدن الغدذائي وسدال     سابقيف الاألمر مما كان عليه ثر أكاملزارعه 

اإلرشدا   جهدو   تنشديط  إىل احلكوماتأ وال سيما  ةاألولويات احملليتقديم دور أساسي يف اضقلعت الفاو ببلدان أخرىأ 

أ ولكدن أقدل مدن ذلدك يف     لالتينية والاحر الكداري  أمريكا اخاصة يف ورة هو احلاو بصذلك كان و. على املستوى احمللي

عدن  متخضدت  أن املشداريع  تادّين  القاعدةأ وخلص التقييم إىل أ لة حمدو ة هي النتائج مل تكن هذه عمومأ على الو. آسيا

  .على مستوى السياسات لألسااب املذكورة أعالهنشو ة النتائج امل

 

صرا ة بينهدا  صفها الزراعيأ رغم عدم وقوم بها الفاو يف اماو اليت تالعديد من التدخالت وتنقوي  -13 املوجز

التكيدف مدع تغدري    أو املسداهمة يف  / القدرة على احلد من املخداطر و على أ "احلد من خماطر الكوارث"تندرج حتت إطار 

زو  الفداو  تد  هدي قدد    أولدذلك . ليات عم اآلالتدخالت ملعاجلة حتديات ققاعات حمد ة أو وعا ة ما توضع هذه . املنا 

. التددخالت الديت تنشدي يف االسدتجابة حلداالت القدوارا      قياسدا إىل  للحد من أخقار الكدوارث  جنع وأهم ققة  خوو أبن

إمكاندات كدارية للمسداهمة    فداو تتمتدع ب  أن الإىل  أمريكا الالتينيدة والاحدر الكداري    التقييمات يف كل من آسيا ووخلصت 

  .ةرئيسيمن خالو أنشقتها ال التكيف مع تغري املنا وحلد من أخقار الكوارث يف ا  عالةصورة ب

 

ولدن   -ىل أن معظم التدخالت غري مستدامة إواضحة ت اتوجد إشاراستدامة التدخالتأ و يما يتعلق ب- 15 املوجز

نميدة  لت صدغرية  رصدة  للفاو اإلطار الزمين القصري بالنساة ملعظم األنشقة يرتك وإن . فاوواملالي للفين دون الدعم البتستمر 

اسدتندت  طووأ واليت األزمنية الطر ذات األشاريع كما أن امل. به النظراء يما لكية واالستدامة لضمان امللقدرات الالزمة ا

  .االستدامةملسيلة االعتاار بإيالء ما يكفي من  مل تقم عا ةأ ةسابقالالتدخالت إىل 

 

واضحا يف إ راج عناصر احلد من خماطر الكدوارث يف   تقدمافاو لعمل املعياريأ  ققت الو يما خيص ا -12 املوجز

 ehT ATeiliTeR sioTlihvvie :AieseRTD AieR ATitcRive rvD"ويعترب املنشور املعندون . املنشورات واملنتجات املعيارية

dvvi sei ntRDiRive yTctDiRS dDswTmvDR eDvaDswwT" وو منشدور  أأ 5511مرة يف نهاية عام الذي صدر ألوو أ

للربجمدة الققريدة يف    امناسدا  امرجعد يعدد  و. احلدد مدن خمداطر الكدوارث    اتيجي للفاو على مستوى املنظمة يف جماو اسرت

كمدا  . واألمدن الغدذائي   مواجهدة املخداطر  القدرة علدى  وبناء احلد من خماطر الكوارث هو يربط بشكل مناسب املستقالأ و

لكدن  و. كيف مدن آثدار تغدري املندا     خماطر الكوارث والت جماالت احلد منسر جلعلى مستوى املنظمة حماولة شكل أوو ي

للحدد مدن خمداطر    الربندامج اإلطداري   مبا يف ذلك )احلد من خماطر الكوارث املتعلقة بنشورات االسرتاتيجية املالعديد من 

نتجدات  هدذه امل بمما يؤ ي إىل ا فداض مسدتوى الدوعي     - تعمم بالقدر الكايفمل ( الكوارث على األمن الغذائي والتغذوي

  .أ وال سيما على الصعيد الققريفاوبه موظفي ال



 

 

عدالم  لإل يالرصدد واإلندذار املاكدرأ مثدل النظدام العدامل      وعلومدات  ووضعت الفاو أ وات متعد ة لنظام امل -10 املوجز

و  يف حمدد بشدكل   تدى اآلن  اسدتخدمت علدى العمدوم    لكنأ أ وات اإلنذار املاكر و. نذار املاكر عن األغذية والزراعةواإل

الرتكيز املتوقدعأ و قدا   وإن . األ وات يف أ ريقياذه هلفاو رغم استخدام ال -أمريكا الالتينية والاحر الكاري آسيا وإقليمي 

أكثدر  علدى حندو   للحد من خماطر الكوارث علدى األمدن الغدذائي والتغدذويأ السدتخدام هدذه األ وات       للربنامج اإلطاري 

لتصدميم  ومناساة مهمة قوة يشكل خباألخقار القايعية وتغري املنا أ ذات الصلة اقية ستااللتحليالت ابالنساة لاستااقية 

أ من خالو التصنيف املتكامل ملرا ل وجيري اعتما  عملية رسم خرائط التعرض لألخقار .ناسقاأكثر تمرتقاة وتدخالت 

أ ها بشدكل مناسدب  مااستخديف  او  أ(عضاءوالالدان األ)تزو  الفاو أ يف آسيا وساألخرياألمن الغذائي واحلالة اإلنسانية 

ملدواطن   األسدااب اهليكليدة  ال سديما تلدك الديت تعداجل     و  -اسدتهداف التددخالت يف املسدتقال   تتعلق بعلومات ضرورية مب

أي  يمدا يتعلدق   إلنذار املاكر والتيهب يف آسيا يف مكا حدة األمدراض احليوانيدةأ    للفاو يف ا الفعاواإلسهام متثل و. الضعف

  .زا القيور الشديدة اإلمراضإنفلونب

 

احلدد  لكن ذلك ال يتصل بشكل  قيدق ب . على حنو كاريأ اء احلد من خماطر الكوارث وميكن حتسه  -17 املوجز

 جددا  اريكعد  دو  لاحملمويل ويشكل الت. للفاو العام التشغيلياأل اء بتعلق أيضا ي همن خماطر الكوارث يف  د ذاته ولكن

قتضدي عمليدة ترتيدب لألوليدات     هذا يو. أهميةأكثر  عالية ونفيذ تدخالت تأمام ائقا عوى الققري على املستمن األنشقة 

للصدمو  أمدام   إطدار   مبدا يتماشدى مدع   تنفيذ نهج متعدد  التخصصدات    يها توثيق جدوى الالدان اليت جيب بالنساة إىل 

ضدعفا واألسدااب   األشد الفلات ا تياجات متكن الفاو من معاجلة ( ساايةللعالقة ال )حتليالت معمقة من خالو الصعاب 

  .الذي يعانون منه اجلذرية النعدام األمن الغذائي

 

 احلد من خماطر الكوارث إ راج

 

الققاعيدة وغريهدا مدن اخلقدط     قدط  اخلاحلد من خمداطر الكدوارث يف   ينظر على نقا  واسع إىل إ راج  -13 املوجز

األخدرية   تقدارير التقيديم العداملي   لكدن  . الوسائل للحد من املخداطر جنع أأ د  على أنهقويلة األجل امنائية املتوسقة والاإل

النجداح يف  عدن  أمثلدة قليلدة   ه ال توجدد سدوى   أند تاّين اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث  الصا رة عن 

 داالت  اليت تقو هدا  وارث إ ارة خماطر الكالرتكيز على إذ أن التوجه يظل يتمثل يف  –احلد من خماطر الكوارث إ راج 

  .القوارا

 

 وطنيدة ألسدااب  السياسدات  ال احلد مدن خمداطر الكدوارث يف   بذلت الفاو جهو ا قة من أجل إ راج و -19 املوجز

ه منأكثر ع يرايف إ ارة املششارك يعين أنها غالاا ما ت للفاوعدم كفاية القدرات املؤسسية يف املكاتب الققرية وإن . متنوعة

معظدم  تفتقر إليها احلد من خماطر الكوارث يف جماو حمد ة  هذه األخرية تقتضي معارف  نية  – التمهيديةيف األنشقة 

. اهتماما حمدو ا للقدرة االسدتيعابية للنظدراء احلكدوميه   تولي الفاو عا ة ما عالوة على ذلكأ و. املكاتب الققرية للمنظمة

 ةبدريو وسياسد  يف  "CADGG"خقة أ مثلما هو األمر يف ر الكوارثخماط الفاو يف إ راج احلدح اجنعن أمثلة ولكن توجد 

الظروف مناسداة يف  تكون وات لقدرتتمتع مبا يكفي من اعندما ميكن للفاوأ أنه هذا ياّين و. شيال غغذية الوطنية يف بناأل

  .لمشاركة بشكل  عاو على مستوى السياساتلامليدانية تها خربأ االستفا ة  عال من الالد الشريك



 

 

 للفاوالقدرات املؤسسية 

 

ونظدرا  . يف جماو احلد من خماطر الكوارثفاو حتقيق إمكانات الحتد من عوامل مؤسسية توجد عدة   -55 املوجز

تزويدد  واملكاتب اإلقليمية  الرئيسي لمقرلخصصة للحد من خماطر الكوارثأ ال ميكن املعدم كفاية املوظفه واخلربات إىل 

أ ال سديما يف  النقدا   ر واسعيقدقدم حمط تالدعم املورغم ذلكأ  قد كان . ليل من التوجيه والدعمالقبممثليات املنظمة إال 

  .تقدم شيلا  شيلااحلد من خماطر الكوارث تاملسرتشدة بالربجمة أن آسيا  ي   إقليم

 

يجية أكثدر  نتدائج تنظيميدة وأهدداف اسدرتات    وجو  التخقيط املشرتك به الشعب رغم بعد بدء مل يتم و -51 املوجز

وضدع املزيدد مدن    وإىل تغيري ثقا ة العمل كل وا د مبعزو عدن اآلخدر   ال تزاو حباجة  الفاوخلص التقييم إىل أن و. تكامال

من ثدم  تعد ة واألسااب اجلذرية النعدام األمن الغذائي بشكل أمشلأ والعوامل املالتخصصات اليت تعاجل  ةربامج متعد ال

  .أكثر  عاليةبقريقة 

 

كثري من موظفيهدا  يمدا يتعلدق باحلدد مدن      إىل جمهولة إىل  د ما بالنساة ميا ين إىل ومع انتقاو الفاو  -55 املوجز

يدة القيدام   وكيفه الفداو  ققد أن حتوالوضوح بشين ما ميكدن  أ  إن تاا و املعلومات التكيف مع تغري املنا خماطر الكوارث و

بالقددرة علدى الصدمو  أمدام الصدعاب مهدم       د من خماطر الكوارث ربط احلوإن . غاية األهمية من األمور اليت هي يف بذلك

إذا إال  اتده ثاإواختادار ذلدك   ال ميكن و. الفاو القيام بهيد جتما إذا مت استنا ا إىل أكثر سيكون مناساا بشكل أ ولكن جدا

غدذائي والقددرة علدى    به التددخالت الزراعيدة واألمدن ال   عالقات السااية وار  ووقت لفهم الاملنظمة ما يلزم من م كرست 

 الفداو  اخدل  جمهدوال  يف هذا املنقدق   التكيف مع تغري املنا  ور احلد من خماطر الكوارث وويظل . الصمو  أمام الصعاب

  .أمرا ذا أهمية  يويةاملعلومات والرصد وإ ارة املعر ة يف جماالت تاا و اجلهو  بذو به الشركاءأ مما جيعل  يما و

 

 تنمية القدرات

 

املنشدور األخدري املتعلدق    الركدائز األساسدية يف    لب والية الفداو وتعتدرب أ دد   تنمية القدرات يف صتكمن  -53 املوجز

وتشمل تدخالت احلدد مدن خمداطر الكدوارث     . للحد من خماطر الكوارث على األمن الغذائي والتغذويبالربنامج اإلطاري 

ركزيأ إما من خالو أنشقة التدريب املااشر اليت تهدف إىل تنمية القدرات على املستويه احمللي واملالفاو اليت تدعمها 

نميدة  و يما يتعلق بت. من خالو املشاريع نية مهارات اعتما  أ أو من خالو معينة  اخل مؤسساتد ة تعزيز مهارات حم

اء القددرات  على تنمية املهارات الفر ية بدال من بنفاو تدخالت الجرت العا ة على أن ينصب تركيز القدرات املؤسسيةأ 

 قددان هدذه   يدؤ ي إىل   لمدوظفه نظدرا إىل أن التنقدل املتكدرر ل   أ واسدتدامتها  هذا يهد   عالية هذه التدخالتو. املؤسسية

ة يف يد فعالبال تتسدم علدى أن  فداو  قددرة ال أيضا يف وجتدر اإلشارة إىل أن ضعف املؤسسات يؤثر . يت يتم تنميتهااملهارات ال

  .ىل املستوى  ون الوطينإمسؤوليات احلد من خماطر الكوارث  نقل يها  لالدان اليت متيف اخاصة بناء القدراتأ جماو 

 

اعتمدا    جاح نسايا يف تكللت جهو  الفاو بالنمن خالو املشاريعأ فنية املهارات الباعتما   ما يتعلق يو -55 املوجز

بالنسداة  و. مهارات معيندة قتضي يات اليت تاملوا  والتكنولوجاعتما  مثل  -كنولوجيات جديدة يف ظروف حمد ة للغاية ت



 

 

 دإن  دريب املدزارعهأ  تضدمنت تد  الديت  واحلد من خماطر الكدوارث  على تركز اليت كانت الزراعية  اإليضا يةشاريع لمل

بعمليدات  إمدا  قروندة  م( بدذور أصدناف تتحمدل اإلجهدا     ال سديما  )على تو ري املدخالت  تقتصراتنمية القدرات غالاا ما 

صدلة  ذات ياددو أنهدا     عاليدة هدذه األسداليب ومل   وقدد تاايندت   . يدة ملدزارعه امليدان ارس ادملأو  ورات  عروض إيضا ية

 قدد ُسدجلت أكثدر    تاايندت النتدائج علدى نقدا  واسدعأ      كمدا  . تسليم املددخالت بل بالقضايا أو التكنولوجيات املعنيةأ ب

 ون يف قيدع الالددان    ةع مماثلد يراتصداميم مشد  اسدتخدام  إال أن التوجه حنو . كماو يا وبنغال يشيف التدخالت جنا ا 

أ ويف معظدم احلداالت  (. كوا ورنيااو واإلمثال يف )فعالية يف أماكن أخرى  ّد من الاال تياجات والظروف احمللية مراعاة 

ويرى التقييم أن اهلددف األساسدي   . الو هذه املشاريعمن خ عاو بشكل تنمية القدرات كانت هناك مؤشرات قليلة تاّين 

يقدوم  هدذا التقيديم    دإن  أ احملققدة  نظرا لعدم رصد النتائجو  -ةاملقر الرئيسريتنمية القدرات مل يتحقق يف معظم املشاريع ل

 يده الفداو   نفدذت   امداو الدذي  اإلمدراض   الشدديدة أنفلدونزا القيدور   وتشكل . ساس على تصورات أصحاب املصلحةباأل

  (.التفصيل أ ناهناقش مبزيد من ي)ماا رات ناجحة لتنمية القدرات 

 

شداريع  مبعمومأ مت ربط العديد من جهو  بناء القدرات ذات الصلة باحلد من خماطر الكوارث على الو -52 املوجز

قصرية إىل احلدد مدن  عاليدة التددخالتأ     الزمنية الطر لقد أ ت األ: لنظراء الوطنيهمن اقصرية األجل أو مقالب حمد ة 

معظم املشداريع  على العموم  وا تقرت. بعد االنتهاء من التدريبا تابعة أو آليات الدعم ملإىل خقط امل ت تقرااليت غالاا ما 

التحسدينات يف هدذا   وإن رصد جهو  تنميدة القددرات؛   هاأ إىل إن مل يكن قيع اإلقلييمنأة يف املقر الرئيسريوالتدخالت 

دون معلومدات عدن   ب جدواها و عاليتهاتقييم من هذه التدخالت أو الفاو  يموظفال سايل إىل تعلم و. ة يويمسيلة اماو 

ات والقددر  املقدر الرئيسدي  كا يدة مدن   غدري ال توجيهدات  أيضدا ال سهمت أوأخرياأ . النتائج الفعلية ألنشقة تنمية القدرات

  .سجلةامل دو ةاحملنتائج حتقيق ال يفكيفية تنمية القدرات بشين احملدو ة يف املكاتب اإلقليمية والققرية 

 

 الشراكات والتعاون

 

يتمثل النظراء التقليديون احلكوميون للفاو يف املؤسسات اليت ترتاط والياتها باألمن الغدذائي والتغدذوي    -50 املوجز

تهميش بشين قضايا تغري املنا  واحلدد مدن خمداطر    إال أن هذه املؤسسات غالاا ما تعرضت لل. أو ققاعات زراعية خمتلفة

تكون ( وغري ذلكمثل الايلةأ واحلماية املدنيةأ ) أ ضلاليت هي يف وضع وزارات المع فاو عالقات الن كما أ –الكوارث 

احلدد مدن خمداطر الكدوارث وتغدري املندا  يف       ال يشدكل  في بعض الالددان   ذلكأ  ضال عن و. يف غالب األ يان حمدو ة

وضدع الصدحيح لالشدرتاك مدع      اليفكثري من األ يان  يفال توجد الفاو هذين السااهأ ونظرا إىل . ةي كومة الزراعة أولوي

قد سدجلت  و. للحد من خماطر الكوارثاملخصصة لى املوار  التيثري ععر ة واليت متتلك ما يلزم من امل احلكوميةالكيانات 

يلدة  الزراعدة والا )على التنسيق مع خمتلف الدوزارات  فاو قدرة الاليت حتظى  يها استثناء ملحوظة يف بنغال يش  االت 

  .ويف غواتيماال بالتقدير؛ (والصحة

 

خالو  رتة التقييمأ وأصداحت أكثدر نشداطا يف     وكاالت األمم املتحدة األخرىتعاونها مع فاو وزا ت ال -57 املوجز

بعدض الدربامج   ه املشداركة إىل  هدذ  توقدد ترقد  . إطار عمل األمدم املتحددة للمسداعدة اإلامنائيدة    وآليات التنسيق املشرتك 

أمريكدا الالتينيدة   مادا رات مشدرتكة يف   و يثمدا وجددت   . ملتعلقة باحلد من خماطر الكوارثأ وال سيما يف آسياااملشرتكة 



 

 

هدو مدا   و -ومتعدد  التخصصدات  نهج أمشدل  نها استفا ت من  إأ (على سايل املثاو يف بريو وغواتيماال) والاحر الكاري 

تشدارك الفداو   و. كامندة مشلأ مبا يف ذلك عوامدل اخلقدر ال  ة أبقريق معاجلة قضايا انعدام األمن الغذائيمن لشركاء مّكن ا

مثدل برندامج األمدم املتحددة اإلامندائي      )مدع وكداالت أخدرى    و. رمسي مع مكتب األمم املتحدة للحد مدن الكدوارث  بشكل 

ف توقد التعاون على املستوى الققري ي إن شراكات مؤسسية رمسيةأ كون هناك قد ت في  ه أ (وبرنامج األغذية العاملي

الفداو  األ وار بده  يف تدداخل  إىل بعدض األ لدة   أشدارت  يف آسياأ و. الشخصية اإىل  د كاري على الفر  الققرية وعالقاته

  .لفرصتفويت الفاو لوهذا ميكن أن يؤ ي إىل  -سواء الوبرنامج األمم املتحدة اإلامنائي وبرنامج األغذية العاملي على 

 

 أمريكدا الالتينيدة والاحدر الكداري     إقلديم  التعداون يف  يتسدم  أ احلكوميدة  ملنظمدات غدري  باو يما يتعلق  -53 املوجز

مدن املهدارات لتنفيدذ مشداريع احلدد مدن خمداطر        خمتلفدة  جمموعدات  ذات املنظمات غري احلكوميدة  يستعان بتنوعأ وبال

كمتعاقددين  أو  كشدركاء الفداو  يف آسياأ تشارك املنظمات غري احلكومية بشكل وثيق مدع  و. الكوارث على املستوى احمللي

فداو  قددرة ال إال أن . حمدط تقددير   وار السياسدات الدوطين  حبد  ةحملليد تجارب اعلى ربط الفاو قدرة الكانت و –من الااطن 

أ ةحمددو   تكاند أنشدقتها التمهيديدة   املنظمدات غدري احلكوميدة يف    جتربتها يف جماو التعاون مع استخدام ة على لفعليا

  .الشديدة اإلمراض  رة انفلونزا القيورمباااالت ذات الصلة بعض احلباستثناء 

 

 قضايا املساواة به اجلنسه

 

يف  ضايا املسداواة بده اجلنسده   أخذ قإذا مت إاّل احلد من الفقر واألمن الغذائي حتقيق أهداف ال ميكن  -59 املوجز

أمريكدا  كدل مدن آسديا و    أن تدخالت احلد من خماطر الكدوارث يف خلص إىل  ريق التقييم إال أن . االعتاار بشكل مناسب

به اجلنسهأ وهذا يعين أن قضايا املسداواة بده اجلنسده مل    للمساوة لى أي حتليل قم عت مل الالتينية والاحر الكاري 

مدوظفي املشداريع عدا ة مدا      نإىل أالتقيديم  كما خلص . اع وتنفيذهيرا يف تصميم املشيفالكابعه االعتاار على النحو ؤخذ ت

نشدقة التددريب   ألوكانت هنداك  داالت   . به اجلنسهللمساواة  ةراعياملمج االربوضع  أو تصور عملية كانوا يسيلوا  هم

األ وار اإلجنابيدة  األمدر   كانت تعزز يف  قيقدة مكونات احلد من خماطر الكوارث اليت انقوت على الزراعة بذات الصلة 

  .لى مستوى األسرةعبه اجلنسه  وقتال/ االهتمام لتوزيع املهامما يكفي من إيالء ختفق يف للمرأةأ و

 

يف املشاريع امليدانية إىل  د كاري على كفاءات  جلنسهملتعلقة باملساوة به ااج الشواغل ارإ ويتوقف   -35 املوجز

مثل نيكداراغوا وبوليفيدا   )جهة اتصاو معنية باملساوة به اجلنسه يف املكاتب الققرية اليت أنشيت و. هماملوظفه ومهارات

لده  وجدو  شدخص     .ابه اجلنسه  ورياملساواة  اليت تراعيمج االرببعملية وضع وعي املوظفه كان تيثري أ (واإلكوا ور

املنظمدةأ مبدا يف ذلدك األنشدقة ذات     قيدع أنشدقة   ج هذه القضايا يف يف إ را يسهل هنسساواة به اجلبقضايا املمعر ة 

  .الصلة باحلد من خماطر الكوارث

 

 

 

 



 

 

 الشديدة اإلمراض نفلونزا القيورأ -يوانية الصحة احل

 

ما تتخذه اإلمراض يف آسيا كمثاو على الشديدة أنفلونزا القيور مواجهة يف فاو  ور البتقدير تقييم قام ال -31 املوجز

جمداال جدرت العدا ة علدى أن     ليسدت   يدة صدحة احليوان أن اليف  ه و. يف جماو الصحة احليوانيةمن إجراءات ملنظمة ا

يدعو بقوة إىل أن ينظر طوارا الصحة احليوانية بشين التيهب حلاالت  الفاو ليل  إن احلد من خماطر الكوارثأ بط يرتا

نفدس املسدتوى مدن    سدتلزم  لكدوارث القايعيدة الديت ت   اليت تندرج حتتها ا فلةالنفس هذه حتت إطار ارا و االت القإىل 

  .والتخقيطتيهب ال

 

 ظدي إىل   اإلمراضأ التدخل الدذي الشديدة أنفلونزا القيور دمته الفاو يف جماو كان الدعم الذي قوقد  -35 املوجز

. املدوار  يف ع والشدركاء  يرامدن املشد  ة املسدتفيد اجلهدات  املسدؤوله احلكدوميه و  من قادل   ةشا من اإل ر د كاري بيكرب قد

 القددرات الوطنيدة الديت   يدة  نمأ وأخدريا ت إىل إشدراف قدواراأ وحتويدل التددخالت    لل ةالستجابة حلالواستقاعت الفاو ا

الوقايدة والتيهدب لالسدتجابة    مدا يتعلدق ب  الرئيسدية  ي االضقالع بالوظدائف  قدرة على تولي بالأ مبستوى متفاوتأ تتمتع

  .مستجدةألمراض  يوانية 

 

توجيده اسدرتاتيجي   إىل اإلمدراض  الشديدة أنفلونزا القيور يف جماو التدخالت  ت تقر قد اومع ذلكأ  -33 املوجز

املتعلقدة  لتددخالت  مل تكدن ا ىل ذلدكأ  إضا ة إو. خمصصمت تنفيذ الربنامج يف كل بلد على أساس  ها يعين أنو مأ وهعام

  .النتائجتوثيق العمليات وكن الفاو من تنظيم لرصد من شينه أن ميلطار الشديدة اإلمراض مدعومة بإنفلونزا القيور با

 

ان بكونده كد  اإلمدراض  الشدديدة  أنفلدونزا القيدور   سدجل يف جمداو   املأ يرتاط النجاح النس  رغم ذلكو -35 املوجز

اال تياجدات املدتغرية   مع ف مع مرور الوقت التكّيمن  الفاومّكنت ة كاريمستويات متويل ذات سنوات الة  عدمشاركة مت

. قري باخلصوصالقاإلقليمي وعلى املستويه و املقر الرئيسيالعملياتأ يف  لدعممن ذوي املهارات  نيه وتعيه موظفه 

من  يد  كيدف ميكدن للمنظمدة أن      يها لنظر االتالي جيدر باألخرىأ و فاوتدخالت الهذه مع عايري النجاح وتتناقض م

  .يف املستقال هاحتسن أ اء

 

 االستنتاجات الرئيسية

 

 يزا لكوارث احلد من خماطر ااكتسات مبوجاها مسيلة عملية تغيري الفاو تشهد ين بالتقييم متاما قر ي -32 املوجز

الفداو  أرا ت وتريتهدا إذا  ع اسدر يتديعن إ واطء بد تقددم  هدذه العمليدة ت  لكدن  . املنظمةخمتلف إ ارات أعلى يف أولوية أكرب و

احلدد مدن خمداطر الكدوارث والتكيدف مدع       بيف ربط انعدام األمن الغذائي  نيته  راية وخربة ا تتمتع به من الستفا ة مما

 أخفقدت الفداو يف التحدرك بشدكل    إذا و. واطن الضعفملمعاجلة األسااب اجلذرية كيز على زيا ة الرتويناغي . تغري املنا 

 رصا كارية للتغيري تيح على الصعيدين الدولي والوطينأ ستنتقل إىل هذا اماو ألنه يأخرىأ جهات  اعلة  إن أسرعأ 

  .املوار  واحلكومات أصحاباهتمام العديد من يستققب و

 



 

 

 -اوعملي ايشكل حتديا مفاهيمي( التكيف مع تغري املنا  مبا يف ذلك)حلد من خماطر الكوارث اوال زاو  -30 املوجز

رغدم  و. األعضاء واجلهات الفاعلة األخرى لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية يف هذا اماوا  وهلو إىل الفاوبالنساة 

احلدد مدن خمداطر الكدوارثأ     يف جمداو   ورها ومكانتها  حتديدال زاو يتعه على الفاو املعياريأ يف اماو قدم إ راز ت

ماسدقة  هدج   داالت القدوارا إىل نُ  أسلوب حلد من خماطر الكوارث من اليت متتلكها  يما يتعلق بنقل امكانات براز اإلوإ

ر أكثد بقريقدة  أ إذا ما استخدمت من شينهاتجزئة عناصر ب داخليوقد قامت الفاو على املستوى ال. موجهة حنو التنميةو

  .ضعفةستالفلات امللدى انعدام األمن الغذائي ولمخاطر لبشكل كاري يف احلد من التعرض  ةهماسمتّكنها من املأ أن ناسقات

 

أشدكاو  ر يعدة املسدتوى و  فنيدة  املاتكدرة واملددخالت ال  الزراعية املستندة إىل الاحوث التدخالت وتعترب  -37 املوجز

الديت  وسدائل  البعدض  احلديثدة  التنادؤ  وأسداليب   وات وأرة اخلدمات الايليدة  استخدام األراضي والتخقيط اإلقليمي وإ ا

كمدا  . ذاتهدا يف  دد   التكيف مدع تغدري املندا    واحلد من خماطر الكوارث ممارسات أ بدال من ذلكلتحقيق  ها الفاو متتلك

األكا مييدة واإلعالندات   يدات   بأ يف اآلوالقدرة على الصمو  أمام الصعاب التكيف مع تغري املنا الرتكيز على تزايد يو ر 

علدى  للمشداركة  للفداو  ةأ  رصة واضدحة  يولويات احلكوماألإىل  د ما به ولمساعدة اإلامنائية ل األمم املتحدةالعاملية وأطر 

  .على الصعيدين الوطين والدولي ةساسيجهة  اعلة أكلوضع نفسها فين واملستوى ال

 

ينصدب  احلدد مدن خمداطر الكدوارثأ أي تلدك الديت       املتعلقة ب الضمنيةتدخالت بالما يسمى وينقوي  -33 املوجز

كدثريا  املسداهمة  على إمكانية أ فاوعلى اجلوانب الزراعية أو الققاعات األساسية األخرى ضمن والية التركيزها األساسي 

ى املددى  وعلد  ةنهدج خمتلفد  اعتمدا   هذه التدخالت وتستلزم  .كذلك التكيف مع تغري املنا يف احلد من خماطر الكوارث و

يكدون يف ظلدها   الصلة بتحسه النظم الزراعية ككلأ وتهيلدة الظدروف الديت    ذات لتحديات نظرا إىل أنها تعاجل اطوو األ

حتسده  ع مدرور الوقدت مدن خدالو     قدرة على الصمو  أمام الصدعاب مد  أكثر  يها  ونصاحيوللمخاطر لسكان أقل عرضة ا

اهتمدام  إيدالء  والتيكد من يد  عله على القيام مبا جتت الفاو إذا ركز  أومن ثم. تغريات املنا  مع تكيفتاملمارسات اليت 

 - ةضدمني الجزءا من هذه التدخالت  ااحالتكيف من آثار تغري املنا  أن يصلحد من خماطر الكوارث وميكن لكاف لكيف 

املتوسدط  علدى املدديه    التكيف من آثار تغري املندا  احلد من خماطر الكوارث ونتائج ميكن حتقيق  إنه  أ-وليس العكس 

  .أكثر  عاليةبقريقة والقويل 

 

إىل  ة  د االتفاعليدة اهل تدخالت احلد من خمداطر الكدوارث   لاملزيد من الوقت واملوار  قد كرست الفاو و -39 املوجز

اجلدة  عالقيدام بالضدرورة مب  لكوارث يف املستقالأ  ون للسكان املتضررين ااستعا ة سال العيش يف أعقاب الكوارث وتيهب 

األسدااب  كن الفداو مدن معاجلدة    قصرية األجل ال متالالتدخالت وإن . ا يعانون منهيتال واطن الضعفملاألسااب اجلذرية 

فداو  يناغي أن يصداح نهدج ال  لذلكأ و. تاليةالكارثة العندما حتدث يتم  قدان استثمارات االنتعاش ضعف وقد اجلذرية لل

الضدعف الديت   مواطن ال سيما بالنظر إىل  -سيناريوهات ما قد حيدث استاا  من خالو لتغيريأ مع التكيف ابلية لأكثر ق

ويسدتلزم  . ضدعفا شدد  لسكان األاعيش كسب سال يف يف املستقال اليت تؤثر  األرصا  اجلوية اهليدرولوجية تغرياتبترتاط 

سدال  ألخقدار الديت تهدد     اسدتاا  ا ألسااب اجلذرية النعدام األمن الغدذائي و و راسة جيدته لحتليل إجراء هذا النهج 

أن تستفيد من حتليل  قيق لال تياجات واألولويدات  من شين الفاو و.  تى اآلنالفاو شائعا يف ا ليس هذو: العيشكسب 



 

 

التكيف مدع تغدري املندا     احلد من خماطر الكوارث والعمل املتعلق بيف الختاذ قرار بشين أين ميكن املشاركة  –يف الالدان 

  .طار نهج براجميحتت إر تدخالت حمد ة ختياالوأ على السواء

 

املشدمولة   اإلقلديمه  للحدد مدن خمداطر الكدوارث يف معظدم بلددان       يدة قدرات الققاعوال يزاو مستوى ال -55 املوجز

إىل  ربأكد يتقلدع بشدكل   نهج النهدوض بد   وضدع ميكنهدا مدن    توجد يفقليل من وزارات الزراعة الجداأ و امنخفضبالتقييم 

أن تكون هناك خيارات  إنه من املفرتض الضرورية  اخل املنظمةأ فنية املهارات الجيا  إت الفاو من وإذا متكن. املستقال

يف الدربامج  إ راجهمدا  و التكيدف مدع تغدري املندا     بنداءة يف تعزيدز احلدد مدن خمداطر الكدوارث و      بصورة متعد ة للمشاركة 

  .واالسرتاتيجيات الققاعية الوطنية

 

للحدد مدن خمداطر الكدوارث     يشكل الربنامج اإلطداري  : رة على الصمو  أمام الصعابالقا سال العيش  -51 املوجز

التكيف أوو حماولة لربط احلد من خماطر الكوارث و أ5511يف عام مرة  ألوووضع الذي على األمن الغذائي والتغذويأ 

دأ النظر يف احلد مدن  فاو تاىل أن الوإشارة واضحة إ  - (أمام الصعاب الصمو القدرة على و) باألمن الغذائي مع تغري املنا 

إ ارة مثل من الفاو توقع يوقيا ة مؤسسية أقوى إذا كان  نية أكرب قدرات يتعه تو ري وس. لمشبقريقة أخماطر الكوارث 

  .على حنو  عاو ه العملية االنتقاليةهذ

 

 التوصيات

 

غالاا ما حتد  الكوارثأ  ي  عقاب املاكر يف أل عمليات االنتعاش ييناغيأ قدر اإلمكانأ حتو -55 املوجز

إامنائية برامج  أ إىل(أي استعا ة سال كسب العيش) فاوتدخالت احلد من خماطر الكوارث طايعة الدعم الذي تقدمه ال

إعا ة تركيز نهج احلد من خماطر الكوارث وهلذاأ  إن . قصرية األجلأن تنقوي على اسرتاجتيات انسحاب واضحة أو 

احلد من خماطر بل إ راج أ (أساسيأو هدف ) ةد من خماطر الكوارث كنققة  خوو براجمياحلاعتما  يعين عدم 

شري  ارة املخاطر يإلضمين الفهوم امل إن هذا من ثم و. بارزة قدراتاليت تتمتع  يها الفاو بالكوارث يف األنشقة األساسية 

وسيلة  فاو تصاحألنشقة األساسية للالتغيري أن يعين هذا اكما . فاوربة الخلعلى اماالت األساسية أكرب تركيز إىل 

جمتمعات أكثر بالتالي بناء احلد من خماطر الكوارث ووأكثر  عالية وتقلعا للمستقال يف جماو طويلة األجل آثار لتحقيق 

  .قدرة على الصمو  أمام الصعاب

 

التددخالت  يدة مسداهمة   لكيف –لعالقدة السدااية   لأو حتليدل   -واضح حتليلي إطار وضع وهذا يتقلب  -53 املوجز

مسدتجمعات امليداهأ   واسدتخدام األراضدي   إ ارة ( علدى سدايل الدذكر ال احلصدر    )ذات الصلةأ مبا يف ذلدك  تلك الزراعية و

واألمددراض احليوانيددةأ وإ ارة املندداطق  أومصددايد األمسدداك أومكا حددة إزالددة الغابددات راجددةواخلدددمات الايليددةأ واحل

األخقدار االجتماعيدة   قليدل  ددوث   ورأ يف احلد من املخاطر مدن خدالو ت  أنواع الاذيأ والزراععمل اإلرشا  و أالسا لية

يؤ ي وهذا سد . على الصمو  أمام الصعاب السكانقدرة العيش وكسب أ وزيا ة سال تقليل التعرض للمخاطروالقايعيةأ و

أ  راج احلد من خماطر الكوارثإوسيتسنى للفاو بفضل . احلدوث على السواءالاقيلة والسريعة  الكوارثل خقر يقلإىل ت



 

 

أ من املسداهمة  للمخاطر املستقاليفوري وضعفا وتعرضهم الشد السكان األيعاجل  يه إطار حتليلي واضح نفذة استنا ا إىل امل

 .هذا اجلانب 1التوصية تعاجل . والتكيف مع تغري املنا خاطر يف احلد من املمساهمة كارية جدا 

 

 يف أنشطة الفاو احلد من خماطر الكوارثالفنية، بشأن إدراج  اتاإلدارموجهة إىل - 0 التوصية
 

خدالو إ راجده يف   ن مد احلدد مدن خمداطر الكدوارث     يف جمداو   الذي تعتمدده  نهجالتركيز بين تعيد الفاو  ىيوص 

ا قاسد نت أكثدر وىل ضمان مساهمة سليمة من النا ية الفنية إسيؤ ي  نظرا إىل أن ذلك ية األساسية للمنظمةأائامننشقة اإلاأل

علدى   2 املراجدع  االسرتاتيجيتركيز هدف املنظمة مع مبا يتماشى التكيف مع تغري املنا أ رمبا أيضا للحد من املخاطر و

 .القدرة على مواجهة الصعاب

 

 عنصرينعلى أنهما خاطر املاحلد من خماطر الكوارث وإ ارة وسيعين هذا النهج كذلك النظر إىل  -55 املوجز

ة به النشاط مكناملاملساق العالقات السااية تحليل اح  الذات الصلة  ي  يالفاو قيع تدخالت يف جيب إ راجهما 

إلطار االسرتاتيجي اجلديد  عم ليناغي و. أمام الصعاب والصمو  أاحلد من خماطر الكوارثوأ واألمن الغذائيأ ختارامل

  .أ مع تركيزه على تعد  التخصصاتروابطهذه ال

 

د  الروابط السااية به األسااب اجلذرية أن حياحلد من خماطر الكوارث بشين إلطار منققي  ويناغي -52 املوجز

ها ضمن لتعاري عنا يةباألخقار القايعية وتقلاات املنا أ وكيفذات الصلة النعدام األمن الغذائي اهليكلي واآلثار احملتملة 

إعدا  سر ستيالتوجيهية املنهجية اليت  املاا ايعرض  ويناغي أن. يف سياقات وأقاليم خمتلفة( ضعفةمست)سكانية  لات 

أ قدر املستقاعأ أن يقوم يناغي لإلطارو. أطر الربجمة الققرية دخالت ميدانية شاملة ومتعد ة التخصصات حتتت

األمن التصنيف املتكامل ملرا ل  مثلالفاوأ من قال ( عدا أو قيد اإل)يت مت إعدا ها تعزيز استخدام األ وات القائمة الب

  .أ ضمن أمور أخرىنذار املاكر عن األغذية والزراعةعالم واإللإل يالنظام العاملأ والغذائي واحلالة اإلنسانية

 

للحد من خماطر الكوارث على األمن الغذائي الربنامج اإلطاري  ةويناغي وضع إطار منققي لتكمل -50 املوجز

همية خاصة من  ي  هو أمر يكتسي أأ وفاوملوظفي النساة بال ةي اة توجيه براجميكيكون من ثم أن والتغذويأ و

إلطار املنققي أن يستند لويناغي . للفاوراجع طار االسرتاتيجي امليف اإل 5و 2اهلد ه االسرتاجتيه املساهمة يف حتقيق 

لإلطار  ةعييضااملو تامااليف خمتلف قضايا املساواة به اجلنسهأ باهتماما خاصا أن يتضمن حتليل جنساني وإىل 

  .هذه املسيلة احملد ةعلى  5التوصية وتشد  . 5519-5515املراجع للفرتة االسرتاتيجي 

 

الربنامج اإلطاري موجهة إىل اإلدارات الفنية، بشأن وضع إطار منطقي متعدد التخصصات يكمل - 3 التوصية

 للحد من خماطر الكوارث على األمن الغذائي والتغذوي
 

و إطارا منققيا متعد  التخصصات حيد  بوضوح العالقات السااية به التدخالت األساسية بين تضع الفا يوصى 

 .وتغري املنا  والقدرة على الصمو  أمام الصعاب حلد من خماطر الكوارثللفاو واألمن الغذائي وا



 

 

 

ائيأ من الضروري كامل من موقعها الفريد  يما يتعلق باألمن الغذبشكل الستفا ة لكي يتسنى للفاو ا -57 املوجز

يف ربط التدخالت فاو الية الوأيضا على سحب هذا ينو. احلد من خماطر الكوارثتعزيز املواصفات الفنية ملنظمة يف جماو 

حلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري بالقدرة على الصمو  أمام الصعاب واباألمن الغذائي والزراعة  ذات الصلة

  .املنا 

 

الدذي   التكيف مع تغري املنا وحلد من أخقار الكوارث يف جماو اشامل النهج الذلكأ  إن عن  ضال و -53 املوجز

 أبه الشعب قا ر على توليد التعلم واالبتكار والتعاون املشرتكمناسب مؤسسي قتضي إنشاء نظام التقييم ييدعو إليه هذا 

على وجه التحديد القضايا الشداملة مثدل عمليدات     أن يعاجلشامل النهج الذا كما يناغي هل. إ ارة املخاطرويشجع تاسيط 

 .به اجلنسهساواة تراعي املاليت التخقيط 

 

من سيمكن الفاو ذلك ألن واملكاتب اإلقليميةأ  املقر الرئيسي فنية يفويقرتح بشدة تعزيز القدرات ال -59 املوجز

يناغي للمكاتب و. للنهج الشامل املقرتح( لبقااملو)  ي  تتوا ر الشروطف نهج تدرجيي حيد  الالدان املستهد ة يتكي

  الة يف اقليمى آلسيا واحمليط اهلا اإلكتب املكان الشين بالنساة إىل  كما)لمعر ة لمبثابة مراكز أن تكون اإلقليمية 

دا  كيفية إعبشين ختارة املققرية اللمكاتب فين لالدعم الأ دث أشكاو تو ر أن أ و(الشديدة اإلمراض انفلونزا القيور

عملية وتعترب . أطر الربجمة الققريةت حت (التكيف مع تغري املنا و)لحد من خماطر الكوارث النهج األمشل لوتنفيذ 

تتناوو . املعنيةلتعزيز قدرات احلد من خماطر الكوارث يف املكاتب اإلقليمية والققرية ساحنة رصة  الالمركزية اجلارية 

  .هذه اجلوانب 3التوصية 

 

 موجهة إىل اإلدارات العليا، بشأن القدرات املؤسسية- 2 التوصية
 

علدى   حلدد مدن خمداطر الكدوارث    بين ترتقي الفاو على حنو كاري مبسدتوى قددراتها املؤسسدية مدن أجدل تعزيدز ا       يوصى

مبدا يف  املختدارةأ  الققريدة  املكتاب والرئيسية اإلقليمية ويف املكاتب  املقر الرئيسي على مستوىاملستويه املفاهيمي والفين 

 .ذلك زيا ة الرتكيز على وضع الربامج اليت تراعي املساواة به اجلنسه

 

 حمدو ة موار  وقدراتإىل تو ر نظر ولكن بال. يف العديد من الالدانالفاو تشارك أن إىل التقييم  خلص -25 املوجز

 ي   بعنايةلل حتأن فاو يناغي لل كارية يف املقالب واال تياجات والقدرات به الالدان األعضاءأالختال ات الاإىل و

لقدرات أ تتزايد ايف آسيا أ ال سيماخمتلفة يف بلدانو. التكيف مع تغري املنا احلد من خماطر الكوارث وتشارك يف 

اماالت اليت ليل يف ما خيص حتواقعية لذلك حتتاج الفاو إىل التحلي بالاهلامة تدرجييا ضمن املؤسسات الوطنيةأ و

  .على هذه املسيلة 5التوصية تركز . قيمةيا إضا ة ميكن  يها  عل

 

 

 



 

 

موجهة إىل اإلدارات العليا واإلدارات الفنية، بشأن املشاركة يف جمال احلد من خماطر الكوارث - 3 التوصية

 يف البلدان
 

خدام لتقتصر على بلدان خمتارة مساقا باسدت  احلد من خماطر الكوارث بين تقلل الفاو تدخالتها يف جماو يوصى 

أ وقابليدة التعدرض لتقلادات املندا أ والتعدرض      احلد من خماطر الكدوارث  معايري واضحة مثل القدرات الوطنية يف جماو

 (.أي القلاات على اخلدمات)للمخاطر القايعيةأ وبيانات األمن الغذائي وااللتزامات الوطنية 

 

 ةنتشرهذه األنشقة م انتنأ وغالاا ما كتقييم جمموعة واسعة من األنشقة يف معظم الالدا د  ال -21 املوجز

 املناطقز التدخالت على يتركيؤ ي وس. لضعفملواطن اعرب مناطق جغرا ية خمتلفة  ون حتليل مساق  بشكل غري كاري

تغريات املنا  إىل من الضعف  يما يتعلق بخاص من انعدام األمن الغذائي وتعاني على حنو رئيسية يف الالدان اليت ال

  .ر  عاليةتدخالت أكث

 

فاو مكن السيز التدخالت إىل زيا ة كفاءة استخدام املوار  الاشرية واملالية احملدو ة ويتركيؤ ي سكما  -25 املوجز

بدال من  أواالستدامةثار اآلب  يما يتعلقكون هلا آ ا  أ ضل بكثري تس طووألعلى املدى ا يةتوقعات براجمالقيام بمن 

  .يف هذا الصد  2توصية  صياغة المتوقد . جمموعة من نهج املشاريع

 

 موجهة إىل اإلدارات الفنية وممثليات الفاو، بشأن جماالت التدخل يف البلدان املختارة- 5 التوصية
 

يوصى التقييم بين تركز الفاو تدخالتها على مناطق حمد ة جغرا يا يف بلدان خمتارة من شينها أن متكن املنظمة  

 .رتح للحد من اخلقر تنفيذا كامالمن تنفيذ النهج الشامل املق

 

التكيف مع تغري خماطر الكوارث واملاثلة أمام الفاو  يما يتعلق باجلمع به احلد من الفرص تسلتزم  -23 املوجز

التكيف الرتكيز على احلد من خماطر الكوارث و الفاو  يهاشراكات خمتلفة وأكثر تنوعا يف الالدان اليت تقرر إقامة  املنا 

أقل موضع يف وزارات الزراعة غالاا ما تكون و. للحد من انعدام األمن الغذائياليت ياذهلا  هو يف إطار اجل املنا  مع تغري

د إ ارج احلمن  ي  عمليات التخقيط متعد  التخصصاتأ وتيثري تخصيص املوار  والباسرتاتيجية عندما يتعلق األمر 

على هذه الشراكات اجلديدة شديد ويناغي الت. ه اخلصوصعلى وج التكيف مع تغري املنا من أخقار الكوارث و

هذه   0التوصية وتعاجل . أطر الربجمة الققريةأكثر تكامال حتت ومن خالو نهج متعد ة التخصصات معاجلتها و

  .املسيلة

 

 ات الفاو، بشأن احلوار يف جمال السياساتموجهة إىل ممثلّي- 1 التوصية
 

قا  احلوار الذي تقيمه يف الالدان املختارة ليتجاوز وزارات الزراعة وليشمل يوصي التقييم بين توسع الفاو ن 

  .مثل وزارات الايلة واملالية والتخقيط أاحلد من خماطر الكوارثجماو اسرتاتيجية أخرى يف  ةرينظجهات 
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