
PC 122/3 Sup.1 September 2017 
 

 
 

 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة،
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

 

 
 

A 

 

 البرنامج لجنة
 الدورة الثانية والعشرون بعد المائة

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  10-6روما، 

 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في نظم زراعية وغذائية شاملة وكفوءة
 (4)الهدف االستراتيجي 

 اإلدارةرّد 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Dan Gustafsonالسيد 

 نائب المدير العام )البرامج(
 6320 065705 39+الهاتف: 

 

  



2 PC 122/3 Sup.1 

 

متكببن مظببم يراعيببة وغذائيببة  :4تقيببيم مسببانة منظمببة األغذيببة والزراعببة رت ايببد  االسبب اتيجي ترّحببا اادارة ب -1
وللتبثثاات الناةبة عنبه خبال   4لتطبور النمباما االسب اتيجي  قرائن متينةب اا مدعوم  م تقدير  يقدم هذا التقيي .شاملة وكفوءة

دعم املنظمببة للبلببدان. ويببوتّر التقيببيم  ببب الغببذائي علببى كببلة كببباةالنظببام الزراعببي و أن هنببا  ا، مسببتنتج  2017-2014الفبب ة 
، الببنظم الزراعيببة والغذائيببةتطببوير  بشببثن ن تنفيببذ هنببا أكثببر تكببامال  ضببماكببذلجم وموعببة مببن التوكببيات البب  ستسبباعد رت 

رت عبدد مبن االباالت األساسبية. وقبد أعرببر اادارة عبن مواتقتمبا الكاملبة  ةعلى امليزة املقارمة الواضبةة للمنظمباالرتكاي ب
 على كل من التوكيات السر.

 
 تنفيبذرت دعبم  البنظم الزراعيبة والغذائيبةهنبا غم من قوة احلجا الداعمة لتطبيبق على الر ، حبسا اع ا  املقّيمن -2

ويالحبب   رت عببدد مببن البلببدان. ايببزا  وببدود  تبب ن تقبببل تلببجم الببنب م ا ال  - 17البلببدان ملعظببم أهببدا  التنميببة املسببتدامة الببب
 ئل احلوكمببة احلرجببة املتصببلة بصببياغةمسببا النظببام الغببذائي جببراءرت أحيببان كثبباة علببى اعتمبباد هنببا  لتقيببيم أن البلببدان  ببنا

ببن  جبراء التضبار  رت أحيبان كثباة ويتفباقم الوضبع. البوياراتالتنسبيق ببن  ضبع ات واالس اتيجيات، وال سيما السياس
ببببالنفع علبببى  البببنظم الزراعيبببة والغذائيبببةضبببمان أن يعبببود تطبببوير و  البببنظم الزراعيبببة والغذائيبببةايبببد  املتمثبببل رت اسبببن كفببباءة 

الببنظم ابببالع عببن التببثثاات ااالابيببة العتمبباد هنببا أن ااملنتجببن واملسببتملكن الضببعفاء. وتواتببق املنظمببة علببى  وموعببات
ليبة أكبن رت سبعيما ، مع متكن البلبدان رت الوقبر مفسبه مبن أن تسبتخدم البنما بفعايشكل ضرورة ملةة الزراعية والغذائية

 .اا أساسي  تيما قطاع الزراعة واألغذية دور  ل  سيؤدي األهدا  الوطنية اإىل تنفيذ 
 
عاليبة العمبل بفب البوارد رت التقيبيم والبذي يقضبي عن تقديرها للشبر  لبلدان، تمي تعر ل املنظمة دعم سياق ورت -3

ويارات الصةة وويارات التجارة؛ ومع ك  ،لشركاء: أي مع الويارات املعنية"غا تقليدية" من ا أكن مع وموعة "جديدة" أو
؛ ومببع ةعيببات املسببتملكن البب  يتزايببد مفو هببا رت اقببدم   الببنظم الزراعيببة والغذائيببةشببركات القطبباع ااببات البب  تببدتع تطببوير 

إىل أن للمنظمبة كميبة وبدودة مبن الطرائبق املتاحبة  أيض با. وقد أشار التقييم ة التدخالت على مستوى النظم الغذائيةكياغ
طائفببة أوسببع مببن  ضببرورة التعبباطي بفعاليببة أكببن مببع أمبا املببة للببويارات ومببع القطبباع ااببات.لعمبل بفعاليببة مببع الطائفببة الكل

الببب  قبببدمر ضبببمن ااطبببة ، "4"مظرية التغيبببا اااكبببة بايبببد  االسببب اتيجي لبببب اجلمبببات الفاعلبببة تتبببني رت الصبببيغة املنقةبببة
للبلببببدان األعضبببباء،  مببببة با بببباه إرسبببباء دعببببم أكثببببر تكببببامال  خطببببوة هاالبببب   طببببو و  2021-2018توسببببطة األجببببل للفبببب ة امل
ياسببات وطنيببة أكثببر اسبب اتيجيات وس يببز قببدرات البلببدان رت كببياغة وتنفيببذالببدعم علببى تعز  البب  ترّكببز 2ببباألخا النتيجببة و 

راكات أقببوى مببع . ويصببيا التقيببيم رت االعتبببار أمببه مببن الضببروري تشببجيع شببالببنظم الزراعيببة والغذائيببةتطببوير  بشببثن ااتسبباق  
بشكل وثيق مع القطاع ااات مثل منظمبة األمبم  ال  املنظمات املكلفة بالعمل مع ويارات وددة و/أو تلجم ال  تعمل أك

ومركز التجارة الدولية. وإن ييادة املنظمبة تعاطيمبا مبع منبابر مثبل ااطبار العشبري للبناما املتعلقبة  املتةدة للتنمية الصناعية
 اجلمات الفاعلة األوسع تلجم. تيسر كذلجم اسن التعاون مع وموعةسو   ،واامتاج املستدامةبثمنا  االستمالك 

 
نمبباما الأن  مبن أهببدا  التنميبة املسبتدامة،مببع وموعبة واسبعة  4اتسباق إطبار متببائا ايبد  االسب اتيجي  ويببّن  -4

بغيبة اقيبق أهبدا  التنميبة املسبتدامة. ويبذه  ،اعديد من ااجراءات املطلوبة قبدم  لدتع ال يعمل كعجلة ووريةاالس اتيجي 
تةديببد مسببانة الببنظم الغذائيببة رت النتببائا ل االسبب اتيجية األخببرى، مببثال  الغايببة ال بببد مببن أواكببر التبب ير املعببزية مببع الببناما 

اجيبببة علبببى مسبببتوى التغذويبببة اةسبببنة للمسبببتملكن الفقبببراء رت املبببدن؛ ورت تبببوتا حبببواتز العتمببباد التكنولوجيبببا املعبببزية ل مت
مع ال كيبز علبى النسباء والشببا ؛ ورت اسبن قبدرة تلبجم االموعبات  ،تقراء الري  ترت وسنة لتشغيلاملزرعة؛ ورت توليد 
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-2014خببال  الفبب ة لكسببا معيشببتما. و  الببنظم الزراعيببة والغذائيببةاملنكشببفة علببى الصببمود إ  تعتمببد بوجببه خببات علببى 
وهبي قبد تضبمنر مببادرات بشبثن  مع األهدا  االس اتيجية األخرى،زيز الت ير مت  ريا عدة مبادرات هبد  تع 2017

األمببن نفيببذ برمبباما العمببل العبباملي بشببثن تعزيببز الببنظم الغذائيببة رت املببدن؛ وربببمل اامتبباج املسببتدام بتطببوير سلسببلة القيمببة؛ وت
إىل ببراما دعبم  تتةويبا املببادرات التجريبيبة  وتنبوي املنظمبة تطبوير تلبجم الدو  اجلزريبة الصبغاة الناميبة. الغذائي والتغذية رت

 . 2021-2018طة متوسطة األجل للف ة ااكاملة خال  
 
مبببن أجبببل توسبببيع مطببباق دعبببم  اعتمببباد هنبببا عملبببيرات الفنيبببة احلاليبببة للمنظمبببة وموعبببة القبببد وسبببو  تسبببتوجا -5

لقببدرات رت االبباالت بببّن التقيببيم ودوديببة ا وقببديما علببى املسببتوى القطببري. املنظمببة لتطببوير الببنظم الغذائيببة والزراعيببة، ال سبب
متويبل سلسبلة القيمبة وتنميبة  ، وال سبيما علبى كبعيد2017-2014  الفب ة خال 4الرئيسية الداعمة للمد  االس اتيجي 

 رية الزراعية والسالمة الغذائية.األعما  التجا
 
، تبببب ن إحببببدى عم االبببباالت الرئيسببببيةبببببد املعنيببببنعببببدد املببببو فن ل الكببببباة زيببببادةالبببببالقيود البببب  تعبببب    اواع ات بببب -6

قيببود املبوارد تلبجم، تتمثبل رت بنبباء قبدرات املبو فن عببن أ باء املنظمبة، مببن تيجيات ايامبة كبذلجم مببن حيبجل معاجلبة االسب ا
وإن املنظمبببة، مبببن خبببال   غة البببدعم لصببباد البلبببدان األعضببباء.إىل البببنظم رت كبببيا اوجمبببة مظبببر أكثبببر اسبببتناد  أجبببل اعتمببباد 

والشبعا الفنيبة رت إدارة الشبؤون  جيبه مائبا املبدير العبام االبناما ابر تو  ،4تعاون مع تريق إدارة النمباما االسب اتيجي ال
االقتصببببادية واالجتماعيببببة، سببببو  تزيببببد اجلمببببود لتوسببببيع مطبببباق تنفيببببذ برمبببباما لتنميببببة قببببدرات الببببنظم الغذائيببببة املسببببتدامة، 

 دورات بواسببطة ،وسببو  يتوسببع هببذا النمبباما ليشببمل كببل املببو فن غذائيببة.سبب اتيجية  ببتا بببالنظم المس شببدة بوثيقببة ا
 . 2019-2018لك وين خال  الف ة التعلم اا

 
مبن أجبل ضبمان  ،وسيتم تعزيز الشبكات الفنية املعنية بتطوير سالسل القيمة الغذائية املستدامة وسالمة األغذية -7

 دعمبه كبذلجم بزيبادة  4نمباما االسب اتيجي وسبيقوم تريبق إدارة العلبى امتبداد املنظمبة.  النظم الزراعية والغذائيبةاتساق هنا 
كبذلجم   ومبن املتوقبع. البنظم الزراعيبة والغذائيبةتطبوير  الفين للمكاتا امليداميبة رت كبياغة دعبم النمباما للبلبدان علبى كبعيد

ثمار، البب  مت مببن خاليببا دعببم كببياغة العديببد مببن مببع املببو فن الفنيببن رت شببعبة مركببز االسببت تعزيببز التعبباون الوثيببق أكببال  
 .2021-2018، رت خطة العمل متوسطة األجل للف ة 2017-2016ااطمل ااقليمية لالستثمار الزراعي خال  الف ة 

 
رت آن  جمببود تعبئببة املببواردكفببوءة وشبباملة تعزيببز   غذائيببةمظببم يراعيببة و دعببم املنظمببة لتطببوير  وسببو  يتطلببا تعزيببز -8
ستشببكل  ،بنبباء االسببم التجببارييببق مببع شببعبة تعبئببة املببوارد لوضببع اسبب اتيجية للتسببويق و . وقببد عمببل الفريببق بشببكل وثامع بب

 4وحيظبى تنفيبذ النمباما االسبب اتيجي . املببوارد عمبا يقدمبه النمبامارت جمبوده اببالع املبا ن والشبركاء رت  ا أساسبي  عبامال  
وتبتم االسبتعامة  دان اجلنبو ، وهبو مبن الوسبائل القابلبة لتوسبيعما بدرجبة كبباة.بدعم كبا من خال  التعباون ببن بلب أكال  

رت أوروببا وآسبيا  وتكامل األسواق ،التجارة باألغذية الزراعيةما املبادرة ااقليمية بشثن باملبادرات ااقليمية القائمة، وال سي
أتريقيبببا، مبببن أجبببل إثببببات القيمبببة رت  تكثيببب  اامتببباج املسبببتدام وتطبببوير سلسبببلة القيمبببةالوسبببطى، واملببببادرة ااقليميبببة حبببو  

وسو  تبذ  جمود إضباتية املوارد على الصعيد القطري. رت  للشركاء نظمة لتطوير النظم الزراعية والغذائيةدعم املاملضاتة ل
ما اجلديببدة املتعلقببة بببالنظم الغذائيببة رت املببدن، ومبببادرة توحيببد أداء عببن الببنا مببن تلببجم املبببادرات القائمببة، تضببال   لالسببتفادة
. املبببببببوارد شبببببببد، باعتبارهبببببببا وسبببببببائل حلالبببببببدو  اجلزريبببببببة الصبببببببغاة الناميبببببببةواملببببببببادرة األقاليميبببببببة حبببببببو   ،رت آسبببببببيا الصبببببببةة



4 PC 122/3 Sup.1 

 

 مصفوفة استجابة اإلدارة
 (4)الهدف االستراتيجي  شاملة وكفوءة غذائيةنظم زراعية و استجابة اإلدارة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في 

 

 توصية التقييم
 استجابة اإلدارة

 ا، مقبولة جزئي  مقبولة
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفضاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
الحاجة إلى المزيد 
من التمويل )نعم 

 أو ال(
 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

 ابغببببببي للمنظمببببببة أن تضببببببع عببببببدد  ين :1التوصــــــية 
ال  يسمل التعبر  من املبادرات الرئيسية  اودود  
علبببى أن ، 4ابببر النمببباما االسببب اتيجي  عليمبببا،

 4النمبببباما االسبببب اتيجي تشببببمل كببببل مببببا يقدمببببه 
ترتبمل بالناما االسب اتيجية األخبرى حبسبا أن و 

 مقتضى احلا .

األجببل للخطببة املتوسببطة املببنق   4إطببار متببائا ايببد  االسبب اتيجي  طبيببقرت سببياق ت .القبول بها تمّ 
هبد  يركبز علبى االباالت  من ايد  االس اتيجيحيّو  ، الذي 2021-2018للف ة 
 ضبعسبو  ت  االباالت،مبن التكامبل عبن اعية املنفصلة إىل هبد  يشبجع مزيبد  املواضي

الببب  تتضبببمن املببببادرات ااقليميبببة الرئيسبببية  . وتلبببجم البببنامامبببن البببناما ااملنظمببة مزال ببب 
املكتببا ااقليمبببي ألوروببببا وآسبببيا وتكامبببل األسبببواق ابشببثن التجبببارة الزراعيبببة الغذائيببة 

واةبببيمل ايببباد   املكتبببا ااقليمبببي  سبببيا  ، ومببببادرة توحيبببد أداء الصبببةة االوسبببطى
بشببثن الببنظم  اعاملي بب  اواملبببادرة األقاليميببة بشببثن الببدو  اجلزريببة الصببغاة الناميببة وبرماو بب 

 ا إىل الببناما، مببن خببال سببو  تسببتخدم لتببوتا هنببا أكثببر اسببتناد   ،رت املببدن ةالغذائيبب
وتعزيبببز  ،4لنمببباما االسببب اتيجي ت األولويبببة  ات الصبببلة باببببن وببباال التكامبببل اقيبببق

 األخرى. ةاما االس اتيجين الروابمل مع ال
 

طببمل االسببتثمار وخب باالسبب اتيجيات القطاعيببةكببياغة الببناما الرئيسببية  وسببو  تس شببد
مبن أجبل تيسبا تبوتا املسباعدة  ،ببدعم مبن املنظمبة ال  تتم كياغتما الوطنية وااقليمية

 تطبيقما.غايات الفنية من قبل املنظمة ل

تريببببببق إدارة النمببببببباما 
 4االسبببببببببببببببببببببببببببببب اتيجي 

مائببببببا املببببببدير العبببببببام 
 االبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببناما 
 البببناما االسببب اتيجية
مكتببا االسبب اتيجية 
والتخطببببببببببببببببببببيمل وإدارة 
 املببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوارد
مكتببببببببببببببببببببببا دعببببببببببببببببببببببم 
 املكاتبببببببببببا امليداميبببببببببببة
إدارة التنميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
االقتصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببادية 
 واالجتماعيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
مائببببببا املببببببدير العبببببببام 
ااملنببببببببببببببببببا  واملببببببببببببببببببوارد 
 الطبيعيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
قبببببببببببببببببببببببادة البببببببببببببببببببببببناما 

 ااقليمية

ااطبببببة املتوسبببببطة 
األجبببببببببببل للفببببببببببب ة 

2018-2021 

 ال
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 توصية التقييم
 استجابة اإلدارة

 ا، مقبولة جزئي  مقبولة
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفضاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
الحاجة إلى المزيد 
من التمويل )نعم 

 أو ال(
 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

 لببببببببدى تطبيببببببببق مبببببببببدأي الشببببببببمو  :2التوصــــــــية 
نبغببببببي للمنظمببببببة أن تصببببببمم هنجمببببببا والكفبببببباءة، ي

 كيفبهوأن ت ،على الطلا لنظم الزراعية والغذائيةل
علببببى درجببببات متفاوتببببة مببببن التعقيببببد والتكامببببل، 
آخببببببببذة رت االعتبببببببببار بشبببببببببكل خببببببببات جموييبببببببببة 
أكببببةا  احليببببايات الصببببغاة وقيببببودهم وقببببدرا م 
علبببببى التكامبببببل بشبببببكل مفيبببببد ومسبببببتدام ضبببببمن 
األسببواق وسالسببل القيمببة املنوعببة. ولكببي تكببون 

عليمببببا أن ، الببببناما علببببى املسببببتوى الببببوطين تعالببببة
وامبببببا املتعلقبببببة ببدايبببببة بببببن اجل اا جيبببببد   ببببد توايم ببببب

التجاريببة ومسببائل  السلسببلة اأي حببل ااجببراءات
واجلوامببا رت هنايببة السلسببلة اأي تيسببا التجببارة  

لة القيمبة رت البلبدان تعزيز اجلمات الفاعلبة لسلسب
 من أجل االسبتجابة بكفباءة للفبرت . ااألقل منو  

لقبدرات الكاتيبة مبن تبوتا اوينبغي من  األولويبة ل
  لناما.أجل دعم تلجم ا

مبن أجبل  ميّكبن املبو فن مبن تنميبة قبدرا م ،لتنمية القبدرات ابرماو   سو  تنفذ املنظمة القبول بها.تّم 
يتناسببببا وهببببو دخالت  ات األولويببببة ودعببببم تنفيببببذها، مسبببباعدة البلببببدان رت اديببببد التبببب

يسبعى ومستوى تطوير النظم الغذائية والزراعية ويس شد باألهدا  الوطنيبة اةبددة الب  
  البلد إىل اقيقما.

 
واملنظمببة، رت سببياق عملمببا الببداعم امشبباء سالسببل القيمببة، سببو  تببو  أنيببة أكببن إىل 

 ولبببدى قيببباماألسبببواق.  ار املشبببغلن رتكبببغ المبببدماج النطببباق األكبببننبببواحي الببب  تتبببي  ال
توتا املساعدة التقنيبة إىل املؤسسبات املاليبة الدوليبة رت  بذلجم سو  تعمل على املنظمة

 تصميم وتنفيذ االستثمارات كباة النطاق رت تطوير النظام الزراعي والغذائي.
 

ي التنفيببذ رت املسببتوى القطببري وتعببز  مواردهببا الفنيببة بشببكل أتضببل علببى املنظمببة وإ  تركببز
ا قبدر  تعزيبزسبو  تضبمن  ،بىن التةتيبةشبكا ا الفنية من خال  توتا املوارد املنوة وال

اأي السبالمة الغذائيبة ومتويبل رت عبدد مبن االباالت الرئيسبية  على الدعم الفعبا  للبلبدان
 ، ال سيما رت املكاتا امليدامية.سلسلة القيمة واألعما  التجارية الزراعية والتجارة 

 
تعاطيمبببا مبببع املنظمبببات الشبببريكة مثبببل منظمبببة األمبببم املتةبببدة  أيض ببباوسبببتعزي املنظمبببة 

يببببة والصببببناعات للتنميبببة الصببببناعية مبببن خببببال  مبببببادرة تنميبببة األعمببببا  التجاريبببة الزراع
البنظم رت واالت األولويبة لتطبوير  ااضاتية القدرات الفنية لتستغل ،الزراعية األتريقية
 .الزراعية والغذائية

تريببببببق إدارة النمببببببباما 
 4اتيجي االسبببببببببببببببببببببببببببببب  

مائببببببا املببببببدير العبببببببام 
 االبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببناما 
إدارة التنميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
االقتصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببادية 
 واالجتماعيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
مكتببا االسبب اتيجية 
والتخطببببببببببببببببببببيمل وإدارة 
 املببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوارد 
مكتبببببببببببببببببببا املبببببببببببببببببببوارد 
 البشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرية
 البببناما االسببب اتيجية
قبببببببببببببببببببببببادة البببببببببببببببببببببببناما 

 ااقليمية

 ال 2018-هناية 

ينبغببببي للمنظمببببة اسببببن اتصبببباال ا  :3التوصــــية 
رت  بشببببثن مضببببمون الببببناما ة والداخليببببةااارجيبببب

 .4سياق النماما االس اتيجي 

شببببكتما الفنيبببة الناجةبببة لسالسبببل القيمبببة الغذائيبببة ب مبببن خبببال  االسبببتعامة ،إن املنظمبببة القبول بها.تّم 
تطببوير القطببرين بشببثن تببرت دعببم البلببدان ل تكث  جمودهببا لتوعيببة هثليمبباسبب ،املسببتدامة

جم مبببن وسبببو  يتةقبببق  لببب األهبببدا  الوطنيبببة. مبببعرت اتسببباق يبببة مظممبببا الزراعيبببة والغذائ
وااببببالع عنمبببا، وتنفيبببذ  ،للمنظمبببة تتنببباو  البببنظم الغذائيبببة خبببال  كبببياغة وثيقبببة إطاريبببة

مائببببببا املببببببدير العبببببببام 
 االبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببناما 
إدارة التنميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
االقتصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببادية 

 ال 2018-هناية 
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 توصية التقييم
 استجابة اإلدارة

 ا، مقبولة جزئي  مقبولة
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفضاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
الحاجة إلى المزيد 
من التمويل )نعم 

 أو ال(
 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

النتبائا علبى مسبتوى  اسبتخدام أكثبر منمجيبة لتقيبيمبرماما لتنمية القدرات ومن خال  
 املنظمة ولعملية كياغة إطار النوة القطرية. 

 
رت  اات العديبببد مبببن براومبببامبببن االهتمبببام ل بببالع عبببن تبببثث امزيبببد   املنظمبببة وسببو  تبببو 

، مبببن أجبببل ييبببادة توعيبببة البلبببدان األعضببباء والشبببركاء رت 4سبببياق النمببباما االسببب اتيجي 
 تع املنظمة مبوقع مناسا لتقدميه.التنمية بالدعم الذي تتم

 
توعيببة املمثلببن الببدائمن لببدى املنظمببة مببع  ر الرئيسببي سببو  يتضببمن  لببجم ييببادةورت املقب

إىل أنيبببة ا بببا  هنبببا متكامبببل رت  االعببب ا  ببببدورهم الرئيسبببي رت لفبببر مظبببر حكومبببا م
 تطوير النظام الزراعي والغذائي.

 
سببببو  يتةقببببق  لببببجم مببببن خببببال  تببببوتا الببببدعم إىل املكاتببببا علببببى املسببببتوى القطببببري، و 

مظرائمبببا رت احلكومبببات الرئيسببببية  ن إياءس التواكبببل والتسببببويق ايبببادتامليداميبببة لكبببي متبببار 
 .وتود البلدان الشريكة رت املواردو 

 واالجتماعيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
مكتبببببا االتصببببباالت 
 رت املنظمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
 شعبة تعبئة املوارد
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 توصية التقييم
 استجابة اإلدارة

 ا، مقبولة جزئي  مقبولة
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفضاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
الحاجة إلى المزيد 
من التمويل )نعم 

 أو ال(
 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

ينبغببببببببببببببي للمنظمببببببببببببببة أن تعببببببببببببببزي  :4التوصــــــــــــــية 
االسببب اتيجية بواسبببطة قبببدرات تعبئبببة املبببوارد ابببر 

. وبوجبه خبات، أن تضبع 4ايد  االس اتيجي 
ببب حلشبببد املبببوارد علبببى املسبببتوى  اا أكثبببر ابتكبببار  هنج 

ااقليمبببي، مبببن أجبببل اسبببتغال  اامكامبببات لبببدى 
محاسبببببة لبببببنما  أببببببدت البلبببببدان الببببب العديبببببد مبببببن 

 اهبات املتزايبدة  بو واال النظم الزراعية والغذائيبة
امفتببببات التجببببارة. كمببببا أن التمويببببل املشبببب ك بببببن 
احلكومبات والتعباطي األكثببر تعاليبة مبع مصببار  
التنميبببببة ااقليميبببببة سيصببببببةان ضبببببرورين بصبببببورة 

مظببرا  إىل تراجببع متببويالت املببا ن رت أقببل  ةمتزايببد
  ا.البلدان منو  

لقيمببة املق حببة خطببة لتعبئببة املببوارد قائمببة علببى تفسببا أوضبب  لبصببياغة سببو  تقببوم املنظمببة  تّمت الموافقة عليها.
وسبو  يتضبمن  لبجم اديبد اجلمبات . النظم الزراعية والغذائيةلتطوير ال  تضفيما املنظمة 

 .لدعم تنفيذ الناما الرئيسية آمفة الذكر املا ة الرئيسية املمكنة على املستوى القطري
 

كبياغة املشباريع امببا تيمبا مشباريع  القطريبة علبى كبعيدىل املكاتبا دعبم أكبن إ وسيقدم
 مبع املبا ن حسابات األمامة األحادية رت حالة البلدان متوسطة البدخل  ودعبم التزاممبا

العمبببببد عبببببن البببببدعم املقبببببدم رت إطبببببار النمببببباما  البنببببباء علبببببى مثلبببببن حبببببديثي و لبببببجم عبببببن
ملشبببباريع، ومسبببباعدة إىل كببببل مببببن ببببنغالدي  وغامبيببببا رت وببببا  كبببياغة ا 4االسببب اتيجي 

 ريع املتصلة بالتجارة وتصميمما.البلدان رت اديد املشا
 

وشبببببعبة مركبببببز  4وسبببببو  تعبببببزي املنظمبببببة التعببببباون الوثيبببببق ببببببن النمببببباما االسببببب اتيجي 
دية ااقليميببة مببن االسببتثمار، علببى كببعيد تببوتا الببدعم للبلببدان وللجماعببات االقتصببا

ا خببببا الوكببببو  إىل التمويببببل تيمبببب أيض بببباو  ،السببببتثمار الزراعببببيأجببببل كببببياغة خطببببمل ل
 ار النظام الزراعي والغذائي، دعم  املختلمل، ورت تعزيز استثمار القطاع ااات رت تطوي

 ألهدا  التنمية املستدامة.
 

وتبببرق الببببناما  ااالتصببببا  التابعبببة يببب مبببا ببببن مكاتبببا التعبببباون رت املنظمبببة وسبببو  تعبببزي
لبى كبعيد أن تؤديبه ع ملكاتبا االتصبا ي ميكبن ذبالدور الرئيسي ال ااتيجية اع ات  االس  

 .إىل قرهبا من املا ن الرئيسين واملنظمات الشريكة اجمود تعبئة املوارد مظر  

تريببببببق إدارة النمببببببباما 
 4االسبببببببببببببببببببببببببببببب اتيجي 

مائببببببا املببببببدير العبببببببام 
 االبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببناما 
شببببببببببببببببببببببببببعبة مركببببببببببببببببببببببببببز 
 االسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتثمار
 شببببببعبة تعبئببببببة املببببببوارد
هثلببببببببببببببببببببببو الببببببببببببببببببببببناما 
 ااقليميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
مكتببببببببببببببببببببببا دعببببببببببببببببببببببم 

 الالمركزية

 ال 2018-اية هن

ينبغبببببببببببببي أن  ضبببببببببببببع االليبببببببببببببات  :5التوصـــــــــــــية 
والسياسبببببات الببببب  تبببببنظم إقامبببببة الشبببببراكات مببببببع 

ات واملؤسسببببات املاليبببة الدوليببببة، إىل القطببباع ااببب

 مببن مببا بببن بلببدان اجلنببو  سببتزيدشببعبة الشببراكات والتعبباون رت  مببن خببال املنظمببة  إن القبول بها.تّم 
سببو  الشببراكات مببع القطبباع ااببات. و  إمشبباءمببا خببا  مكاتببا امليداميببة رتلل مبباعمد
دعبم منبتظم مبن أجبل   بالشبراكات رت املكاتبا ااقليميبةعقا تدريا املو فن املعنيني

تريببببببق إدارة النمببببببباما 
 4االسبببببببببببببببببببببببببببببب اتيجي 

مائببببببا املببببببدير العبببببببام 

 ال 2018-هناية 
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 توصية التقييم
 استجابة اإلدارة

 ا، مقبولة جزئي  مقبولة
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفضاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
الحاجة إلى المزيد 
من التمويل )نعم 

 أو ال(
 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

رت خمببباطر علبببى  عبببة قبببد تطببب، وبببددةاملسببباعدة رت اسبببتغنام الفبببرت والنظبببر رت جوامبببا  ألي معوقات غا ضرورية.  املراجعة تفادي  ا
مببن  القطريببة علببى امتببداد املفاوضبباتاملكاتببا  دعببم، و املنظمببة وغببا  لببجم مببن املخبباطر

 أجل ضمان االتساق املناسا مع أولويات املنظمة. 
 

إىل ااببنة املتناميببة رت التعبباطي مببع القطبباع ااببات كشببريجم، سببو  تسببتعر   اواسببتناد  
املنظمبة سياسبا ا احلاليبة لضبمان احلفبباهن علبى هنبا متبزن دفبب  القيبود عبن التعامبل مببع 

 القطاع ااات ويقيما من املخاطر اةدقة بسمعتما.
 

تتعبباطى بصببورة وسببو  تواكببل املنظمببة تعزيببز شببراكا ا مببع وكبباالت األمببم املتةببدة البب  
مباشببببرة مببببع القطبببباع ااببببات مثببببل اليوميببببدو رت تصببببميم وتنفيببببذ مبببببادرة تنميببببة األعمببببا  
التجاريببة الزراعيببة والصبببناعات الزراعيببة األتريقيبببة؛ ومببع مركبببز التجببارة الدوليبببة مببن خبببال  
مذكرة تفاهم لتوتا الدعم إىل التةالفات بن القطاعن العام وااات؛ ومع مرتق البيئبة 

رت تعبئبببة املبببوارد املتصبببلة باملنبببا  با ببباه  ،واألمامبببات ة والصبببندوق األخضبببر للمنبببا العامليببب
 تنمية النظام الزراعي والغذائي.

 
طبار العمبل العشبري للبناما املتعلقبة إرت  تزيبد املنظمبة كبذلجم مسبتوى مشباركتماسو  و 

مببببن الشببببركاء رت  املةو  بببب االببببذي يتضببببمن عببببدد  االسببببتمالك واامتبببباج املسببببتدامة بثمنببببا  
 القطاع ااات. 

 االبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببناما 
شببببببببببببعبة الشببببببببببببراكات 
والتعبببباون رت مببببا بببببن 
 بلببببببببببببببببببدان اجلنببببببببببببببببببو 
شببببببببببببببببببببببببببعبة مركببببببببببببببببببببببببببز 
 االسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتثمار
مائببببببا املببببببدير العبببببببام 
 االعمليببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات 
هثلببببببببببببببببببببببو الببببببببببببببببببببببناما 

 ااقليمية
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 توصية التقييم
 استجابة اإلدارة

 ا، مقبولة جزئي  مقبولة
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفضاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
الحاجة إلى المزيد 
من التمويل )نعم 

 أو ال(
 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

أن  4ينبغبببي للنمببباما االسببب اتيجي  :6التوصـــية 
يضمن النظر بشكل أعمق رت ييادة ال كيبز علبى 
املسائل املش كة بن القطاعبات مببا تيمبا املسباواة 
بببببن اجلنسببببن وتغببببا املنببببا  والتغذيببببة، مببببن أجببببل 

الببببنظم تنفيببببذ أتضببببل للمببببد  املتمثببببل رت متكببببن 
 .الكفؤة والشاملة الزراعية والغذائية

لنظم املعبين بباة وا  التثثا إىل أن تتموضع كوكالة أساسية رت قياد املنظمة سو  تسعى ها.ب قبولّم الت
مببببن أجببببل  ئببببة العامليبببة،ة لتجديببببد مبببوارد مرتببببق البيالبببدورة السببببابع الببببذي حددتببببه ئيبببةاالغذ

 .النظم الزراعية والغذائيةلتطوير  ااملتصل باملنا  دعم   املساعدة رت توجيه االستثمار
 

لتصببدي ملسببائل سببوء ا رتلبلببدان ل بتعزيببز وتبسببيمل دعممببا أكثببر تببثكثروسببتقوم املنظمببة 
مببا رت  لبجم ال كيبز بشبكل خبات  ،لتطوير املناسبا للنظبام الغبذائيمن خال  ا ،التغذية
األمببببن  خببببال  برمببباما العمببببل العببباملي بشببببثن مببببن ،الببببدو  اجلزريبببة الصببببغاة الناميبببة علبببى

 نامية. الغذائي والتغذية رت الدو  اجلزرية الصغاة ال
 
تركيزهببا علببى سببو  توسببع املنظمببة  2021-2018األجببل للفبب ة خببال  ااطببة متوسببطة و 

القضببايا اجلنسببامية كببي يشببمل االبباالت املتصببلة باالتفاقببات الدوليببة وااطببو  التوجيميببة 
مثل ااطو  التوجيمية الطوعية ملصايد األ اك الصغاة احلجم واالسبتثمارات  :الطوعية

باسببتخدام الشببراكات مببع منظمببات مثببل هيئببة األمببم املتةببدة للمببرأة  ،1ةالزراعيببة املسببؤول
 باعتبارها ا لية األولية للقيام بذلجم.  ومؤمتر األمم املتةدة للتجارة والتنمية

مائببببببا املببببببدير العبببببببام 
 االبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببناما 
إدارة التنميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
االقتصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببادية 
 واالجتماعيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
إدارة املنبببببببا  والتنبببببببوع 
البيولبببوجي واألراضبببي 
 وامليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباه
هثلببببببببببببببببببببببو الببببببببببببببببببببببناما 

 ااقليمية

ااطبببببة املتوسبببببطة 
األجبببببببببببل للفببببببببببب ة 

2018-2021 
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