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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســـجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســـتطاع من أثرها على البيئة وتشـــجيع اتصـــاال
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A 

 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 األدنى للشرق

 والثالثونالخامسة  الدورة

 2020مارس/آذار  4-2، مانة عُ نسلط، مسقط

 في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا الماضيةالتقييم عمليات عن  توليفيتقرير 
 

 موجزال

التقييم اليت ُأجريــت يف عمليــات عن  توليفيطلــب مكتــب التقييم يف منظمــة األغــذيــة والزراعــة (املنظمــة) إعــداد تقرير 
ملشــــــاريع املنظمة وبراجمها يف إقليم الشــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. وميثل هذا التقرير  2019إىل عام  2014الفرتة من عام 

جلنة الربنامج يف املنظمة بغرض إطالع مؤمتر  طلب ة إقليمية أُعدت بناًء علىتوليفيواحداً من مخســــــــــــــة تقارير  توليفيال
دة من التقييمات اليت أجراها مكتب التقييم. النتائج والقضــــــايا والدروس املســــــتفاعلى املنظمة اإلقليمي للشــــــرق األدىن 

 التالية: األسئلة أن جييب على إقليمي توليفيتقرير وكان مطلوباً من كل 
 

اإلقليمية اليت حتققت من خالل دعم املنظمة  اجملاالت املواضــــــــــــــيعيةما هي النتائج الرئيســــــــــــــية يف األولويات/ •
 لإلقليم وللبلدان يف اإلقليم؟

 االهتمام هبا/النظر فيها؟ مؤمتر املنظمة اإلقليميالتقييمات وتتطلب من  املنبثقة عنما هي املسائل والفجوات  •
 ما هي الدروس اليت ميكن استقراؤها من التقييمات إلثراء برامج املنظمة/إجراءاهتا املقبلة يف اإلقليم؟ •

 
أفريقيا على ثالث أولويات إقليمية: بناء القدرة على الصــــــمود  لشــــــرق األدىن ومشالاملتعلق بإقليم ا توليفيوركز التقرير ال

ا 32صــــــــــــــغرية النطـــاق. واســــــــــــــتعرض التقرير الوالزراعـــة  ،األمن الغـــذائي والتغـــذيـــة، ونـــدرة امليـــاه تعزيزمن أجـــل   تقييمـــً
تقييمات ملشــاريع تقييمات لربامج قطرية، ومخســة تقييمات ملشــاريع يف إقليم الشــرق األدىن ومشال أفريقيا، وثالثة  (ثالثة

ســـــهام املنظمة يف األولويات اإلقليمية، إلجزئية  صـــــورة). وال توفِّر هذه التقييمات ســـــوى اعيً يمواضـــــ تقييًما 21عاملية، و
 تقييم أمشل وأكثر منهجية. حنووينبغي النظر إليها باعتبارها اخلطوة األوىل 

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 الذي يقترح اتخاذه من جانب المؤتمر اإلقليمياإلجراء 

 بالنتائج والتقدم احملرز.  املؤمتر اإلقليمي بأن حييط علًما يوصى
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

NERC@fao.org-RNE-FAO 
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 مقدمة - 1
 
ة عن النتائج والتوصــــــــــــــيات توليفيإعداد عدة تقارير  منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)طلب مكتب التقييم يف  -1

. ويعرض هذا التقرير 2019-2014والدروس املســــــــــــــتفادة من تقييمات املنظمة الســــــــــــــابقة يف مجيع األقاليم خالل الفرتة 
 قليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا.إل ةتوليفيال اخلالصة

 
 اإلقليمي وأهدافه ونطاقه توليفيالغرض من التقرير ال 1-1
 
مجيع التقييمات اليت أجراها مكتب التقييم يف اإلقليم:  توليفييغطي التقرير الاقتضـــــــــــــت االختصـــــــــــــاصـــــــــــــات أن  -2

والتقييمات املشـرتكة. ونصت  ،تقييمات املشـاريع/الربامج، وتقييمات الربامج القطرية، والتقييمات املواضـيعية واالسـرتاتيجية
والتعرف ركز عليها الستخالص الدروس احملددة بعض األولويات اإلقليمية وي توليفياالختصاصات على أن خيتار التقرير ال

ية يف كل أولوية من  أســــــــــــــئلة ةمعاجلة ثالث توليفيالفجوات واالجتاهات احملددة. وكان مطلوبًا من التقرير ال على رئيســــــــــــــ
 األولويات احملددة:

 
ل دعم املنظمة اليت حتققت من خال اإلقليمية ما هي النتائج الرئيســــــية يف األولويات واجملاالت املواضــــــيعية )1(

 لإلقليم وللبلدان يف اإلقليم؟

 اإلقليمي االهتمــام هبــا/ مؤمتر املنظمــةالتقييمــات وتتطلــب من  املنبثقــة عنمــا هي املســـــــــــــــائــل والفجوات  )2(
 فيها؟ النظر

 ما هي الدروس اليت ميكن استقراؤها من التقييمات إلثراء برامج املنظمة وإجراءاهتا املقبلة يف اإلقليم؟ )3(

 
على األولويات الثالث اليت أقرها مؤمتر املنظمة اإلقليمي للشـــــــــــرق األدىن كأســـــــــــاس لعمل  يويركز التقرير التقييم -3

املنظمة يف اإلقليم، وهي ندرة املياه، والزراعة الصغرية النطاق، وزيادة قدرة اجملتمعات احمللية الضعيفة على الصمود. ويتمثل 
واملكتب اإلقليمي للشــرق األدىن ومشال أفريقيا؛  األدىن مؤمتر املنظمة اإلقليمي للشــرق يف توليفياجلمهور الرئيســي للتقرير ال

 ملكاتب القطرية وجلنة الربنامج يف املنظمة.ما افه انالثانوي انوأما اجلمهور 
 
 المنهجية 1-2
 
ُأجري جرد ســــريع تناول تقارير التقييم ووثائق املعلومات األســــاســــية األخرى املتعلقة بإقليم الشــــرق األدىن ومشال  -4

أفريقيا. وســاعد اجلرد على حتديد أولويات الرتكيز الثالث واختيار تقارير التقييم ذات الصــلة الســتعراضــها. ومت الرجوع إىل 
 ذا صلة مبجاالت الرتكيز. 32اليت أعدها مكتب التقييم يف املنظمة واعُترب  من تقارير التقييم تقريرًا 76ما جمموعه 

 
ومشل اجلرد ثالثة تقارير أعدها خرباء اســـتشـــاريون خارجيون بتكليف مباشـــر من املكتب اإلقليمي للشـــرق األدىن  -5

ألمن الغذائي والتغذية، لاإلقليمية  ومشال أفريقيا: اســــتعراضــــان للمبادرة اإلقليمية للزراعة األســــرية الصــــغرية النطاق، واملبادرة
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مكافحة ندرة املياه يف إقليم الشـــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. وهذه التقارير ليســـــــــت  يفواســـــــــتعراض واحد إلجنازات املنظمة 
كمعلومات أساسية عن إسهام املنظمة على املستويات اإلقليمية   أمهيتهاتقارير مكتب التقييم، ولكنها أثبتت  مثلمستقلة 

 إسهامات املنظمة. ألدلة إثباتإلقليمية الفرعية والوطنية. ومل تستخدم التقارير كمصدر وا
 

تقييمات البرامج 
 القطرية

تقييمات المشاريع في إقليم 
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا

المشاريع 
 العالمية

 المجموع التقييمات المواضيعية

3 5 3 21 32 
 
 توليفيقيود التقرير ال 1-3
 
التقييمات مجيع الربامج واألنشـــطة يف اإلقليم، ولذلك ال تقدِّم ســـوى صـــورة جزئية إلســـهام املنظمة من  ال تغطي -6

تقييم أمشــل وأكثر  حنوبــاعتبــاره اخلطوة األوىل  توليفيحيــث األولويــات اإلقليميــة احملــددة. وينبغي النظر إىل هــذا التقرير ال
 منهجية يف املستقبل.

 
الضـــــفة الغربية وقطاع مهورية مصـــــر العربية واململكة العربية الســـــعودية و القطرية الثالثة جبوتتعلق تقييمات الربامج  -7

الشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. وال تندرج فلســــــــطني ضــــــــمن  إقليم بأي مكتب قطري للمنظمة يف منهاغزة. وال يتعلق أي 
وإن كان له  ،يف اململكة العربية الســـعوديةاملنظمة، ولكنها تتمتع بصـــفة املراقب. وال يوجد للمنظمة مكتب قطري  أعضـــاء

 تعيينه أثناء كتابة التقرير ممثل قطري متفرغ للمنظمة (مت مجهورية مصر العربيةوحدة لتنسيق الربامج، بينما مل يوجد يف  فيها
 بعد ذلك).

 
اإلقليمي إىل مواد إضـــــافية من مصـــــادر املنظمة، مبا يشـــــمل  توليفيوللتخفيف من قيود التغطية، يســـــتند التقرير ال -8

حماضــــــر اجتماعات املؤمتر اإلقليمي للشــــــرق األدىن، ووثائق أُطر الربجمة القطرية، والتقارير، والكتيبات واملنشــــــورات املتعلقة 
يف اإلقليم، واســتكملت  املواد معلومات أســاســية جيدة عن إســهامات املنظمةهذه باملشــاريع واملبادرات اإلقليمية. ووفرت 

 تقارير التقييم.
 

 هيكل التقرير 1-4
 
الوصـــــف بيتألف التقرير من أربعة فصـــــول. وبعد هذه املقدمة، يعرض الفصـــــل الثاين الســـــياق اإلقليمي. ويتناول  -9

القطاع الزراعي وحالة األمن الغذائي والتغذية يف إقليم الشــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، واهلياكل واألجهزة ذات الصــــــلة وأهم 
بت إســـــــهام املنظمة يف إقليم الشـــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، مع ثويعرض الفصـــــــل الثالث األدلة اليت تاألولويات اإلقليمية. 

األمن الغذائي  حتســــــــــــــني ليمية الثالثة ذات األولوية، وهي بناء القدرة على الصــــــــــــــمود من أجلالرتكيز على اجملاالت اإلق
 ة عامة عنتوليفيخالصة والتغذية، وندرة املياه، والزراعة املستدامة الصغرية النطاق، والتنمية الشاملة. ويُقدِّم الفصل الرابع 

بالتحليل  الفصــــــل . ويتناولومؤشــــــرات هذه اإلســــــهامات ريقيااملنظمة يف إقليم الشــــــرق األدىن ومشال أف اتإســــــهام معايري
تركز للتداخل، ال  لناشــــــــئة والدروس املســــــــتفادة. ونظرًا، واالســــــــتدامة، والفجوات، والقضــــــــايا اواملعوقاتالعوامل التمكينية 
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ته اللمعايري واملؤشـــرات على اجملاالت ذات األولوية. ويعرض الفصـــل اخلامس اســـتنتاجات التقرير وتوصـــي ةتوليفياخلالصـــة ال
 من أجل تعزيز عمل املنظمة يف اإلقليم.

 
 السياق اإلقليمي - 2

 
 حالة األمن الغذائي والتغذية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا 2-1
 

 يف واسًعا تبايًناين هذه البلدان اباإلضافة إىل فلسطني، وتتب بلًدا 18يتألف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا من  -10
يف عدة دول.  قطاًعا اقتصـــــــاديًا واجتماعًيا حيويًامواردها الطبيعية والبشـــــــرية ومســـــــتوى تنميتها االقتصـــــــادية. وُمتثل الزراعة 

 ائة من الســــــكان النشــــــطني اقتصــــــاديًايف امل 38توفِّر الزراعة فرص عمل ودخل ملا نســــــبته وباســــــتثناء الدول الغنية بالنفط، 
يف املائة يف اجلزائر والعراق وتونس  5أكثر من  مبا يرتاوح بنييف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل،  14وتســـــــهم مبا متوســـــــطه 

  .ةسوريالاجلمهورية العربية يف املائة يف السودان و  20واليمن، وأكثر من 
 

وتشـــمل التحديات الرئيســـية أمام الزراعة واألمن الغذائي والتغذية يف اإلقليم الفقر وهشـــاشـــة أصـــحاب احليازات  -11
الســــكاين، وازدياد التوســــع احلضــــري،  رية، واجلفاف الشــــديد وندرة املياه، وآثار تغريُّ املناخ، وارتفاع مســــتويات النموغالصــــ

والركود االقتصــــــــــــــادي، والتدهور البيئي، واألمراض احليوانية العابرة للحدود، والنزاع وتأثرياته. وال يواكب النمو يف اإلنتاج 
الشرق احمللي لألغذية الطلب عليها، مما يؤدي إىل فجوة آخذة يف االتساع تعاجل من خالل زيادة الواردات. ويستورد إقليم 

يف املائة من الســــــعرات احلرارية اليت يســــــتهلكها. وعلى الرغم من ارتفاع متوســــــط مدخول  50األدىن ومشال أفريقيا بالفعل 
الســــــــــعرات احلرارية، يعاين اإلقليم من خمتلف أشــــــــــكال ســــــــــوء التغذية، مبا يشــــــــــمل نقص التغذية املزمن، ونقص املغذيات 

 الدقيقة، والبدانة.
 

من القيود  ج الزراعي يف اإلقليم، ولكن عــدًدايف املــائــة من اإلنتــا  80صــــــــــــــغرية النطــاق أكثر من وتوفِّر الزراعــة ال -12
بل الوصــول إىل األصــول  املتشــابكة تعرقل إنتاجيتها ورحبيتها وإســهامها يف النمو االقتصــادي. وتشــمل هذه القيود ضــيق ســُ

 عدم وجود بيئة متكينية وسياسات داعمة.اإلنتاجية (األراضي واملياه ورأس املال) وضعف الصالت باألسواق، و 
 

، ولكن اإلقليم ككل شــــــــــــــهد املتعلقة باجلوع يف اإلقليم غاية األهداف اإلمنائية لأللفية بلًداوحقق أربعة عشــــــــــــــر  -13
 والتغذية يف الفقراألمن الغذائي  ويكمن أحد العوامل احملركة الرئيسية لتحديات انعدامانتكاسة كبرية يف مكافحته للجوع. 

اإلقليم الوحيد  أيًضاإقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا هو و يف املناطق الريفية مقارنة باملدن والبلدات.  ي ترتفع معدالتهالذ
 يف املائة. 21.6إىل  يف أقل البلدان منًوا معدالته تصاعدتوقد  ، الذي ازداد فيه الفقر املدقعمليف العا

 
النعدام األمن الغذائي، وهذه  املباشــــــر الذي ُيشــــــكل عامالً حمرًكا رئيســــــًياوتعاين عدة بلدان يف اإلقليم من النزاع  -14

واليمن. وتســــــبب النزاع يف انعدام األمن الغذائي ألكثر من الضــــــعف واجلمهورية العربية الســــــورية البلدان هي العراق وليبيا 
 تعاين من النزاع والبلدان اليت وصــــــــــــــاحبته فجوة آخذة يف االتســــــــــــــاع يف الرفاه بني البلدان اليت 1992-1991 منذ الفرتة
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وتزيد معدالت نقص التغذية يف بلدان النزاع مبقدار ســـــــــتة أضـــــــــعاف عنها يف البلدان اليت ال تشـــــــــهد تشـــــــــهد نزاعات.  ال
 سائر البلدان.ب مقارنةً نزاعات، ويزيد مستوى انعدام األمن الغذائي الشديد يف بلدان النزاع مبقدار الضعف 

 
عن بعض العوامــل احملركــة العــابرة للحــدود، مثــل تــدفقــات الالجئني يف لبنــان واألردن،  وينشـــــــــــــــأ انعــدام الغــذائي -15

 وإدارة عرب احلدود. واالستجابة هلا ُ�ًجا شاكلواآلفات واألمراض احليوانية والنباتية. وتتطلب الوقاية من هذه امل
 

 الهياكل اإلقليمية 2-2
 

وزراء الزراعة يف اإلقليم، أعلى هيكل للحوكمة ُتشارك فيه  يضمميثل مؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن الذي  -16
الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، وحيدِّد األولويات، تتعلق باملنظمة على املســتوى اإلقليمي. ويُناقش املؤمتر اإلقليمي قضــايا 

شــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا ومكاتبه اإلقليمية الفرعية لشــــــــــــــمال أفريقيا ودول جملس للويعتمد اخلطط للمكتب اإلقليمي 
التعاون لدول اخلليج العربية واليمن. ويعمل االثنان يف تعاون وثيق مع املكتب اإلقليمي للشـــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا من 

امج، ورصد التنفيذ يف املناطق اإلقليمية أجل ضمان األخذ بنهج متعدد التخصصات، وحتديد أولويات العمل، وتنفيذ الرب 
 وجوانب القصور. املشاكلالفرعية، ولفت االنتباه إىل 

 
وتدعم املشاريع اليت تعاجل األمن الغذائي والتغذية،  ،وتساعد املكاتب القطرية احلكومات على وضع السياسات -17

بل املعيشـــة الريفية على الصـــمود  لتهديدات واألزمات. وُحتدَّد أولويات املكاتب القطرية ا أمامواإلنتاجية الزراعية، وقدرة ســـُ
القطرية املخرجات املقررة يف أُطر الربجمة القطرية بالتشـــاور مع احلكومات وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرين. وحتدِّد أُطر الربجمة 

 واملوارد والشراكات املطلوبة للربامج القطرية.
 

املنتسبة إليها، ال سيما اجمللس  واألجهزةيف شراكة مع جامعة الدول العربية  اوتعمل املنظمة يف كثري من تدخالهت -18
االوزاري العريب للمياه واملنظمة العربية للتنمية الزراعية. وأقيمت  شـــراكة مع شـــركاء اســـرتاتيجيني، مثل مصـــرف التنمية  أيضـــً

، يتعاون املكتب اإلقليمي للشـــــــــرق األدىن ومشال لطبيعة التدخل . وتبًعاوالبنك الدويل إلســـــــــالمي للتنميةاألفريقي والبنك ا
وبرنامج األغذية أفريقيا واملكاتب القطرية مع كثري من وكاالت األمم املتحدة، ال ســــــيما الصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية 

 .روما يوجد مقرمها يفن االلذالعاملي 
 

 األولويات اإلقليمية 2-3
 

ســـت أولويات أقرها املؤمتر اإلقليمي باعتبارها  2014حدد املكتب اإلقليمي للشـــرق األدىن ومشال أفريقيا يف عام  -19
اجملاالت اليت يركز عليها العمل. وتندرج اجملاالت الســــــت ذات األولوية ضــــــمن األهداف االســــــرتاتيجية اخلمســــــة للمنظمة 

 على النحو التايل: 
 

 ) 1تغذية، وتعزيز القدرات ملعاجلة مواطن الضعف (اهلدف االسرتاتيجي حتسني األمن الغذائي وال )1(

 )2محاية املوارد الطبيعية الشحيحة واهلشة وإدارهتا، والتكيُّف مع تغريُّ املناخ (اهلدف االسرتاتيجي  )2(
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 )2تعزيز اإلنتاج الزراعي املستدام والشامل (اهلدف االسرتاتيجي  )3(

بل معيشــــــــــــــة الســــــــــــــك )4(  ان الريفيني وأصــــــــــــــحاب احليازات الصــــــــــــــغرية والســــــــــــــكان الضــــــــــــــعفاءتعزيز ســــــــــــــُ
 )3(اهلدف االسرتاتيجي 

 واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية ،وتنافســــــــــــــيةومســــــــــــــتدامة  متســــــــــــــمة بالكفاءةتطوير نُظم غذائية  )5(
 )4(اهلدف االسرتاتيجي 

التهديدات  أمامالُنظم اإليكولوجية على الصـــمود و حمللية الدى اجملتمعات  ســـبل املعيشـــةنُظم قدرة زيادة  )6(
 )5واألزمات (اهلدف االسرتاتيجي 

 
على  2017-2014وأصــــدر املؤمتر اإلقليمي للشــــرق األدىن تعليمات إىل املكتب اإلقليمي لرتكيز عمله يف الفرتة  -20

لزراعة األســــــرية الصــــــغرية النطاق، ثالث أولويات رئيســــــية، وأيّد ذلك بإطالق ثالث مبادرات إقليمية بشــــــأن ندرة املياه، وا
األمن الغذائي والتغذية. وقرر املؤمتر يف دورته الرابعة والثالثني أن يظل عمل تعزيز القدرة على الصــــــــــــــمود من أجل بناء و 

متجذراً يف املبادرات اإلقليمية الثالث، وهو ما تطلب من املكتب اإلقليمي للشــــــــــــــرق  2019-2018الفرتة املنظمة خالل 
 األدىن ومشال أفريقيا تعديل جماالت تركيزه وأُطر نتائجه.

 

 إسهام المنظمة في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا - 3
 

على ثالثــة أولويــات إقليميـــة: بنـــاء القـــدرة على الصــــــــــــــمود من أجــل تعزيز األمن الغـــذائي  التوليفييركز التقرير  -21
من تقارير التقييم اليت جرى استعراضها، يعرض هذا الفصل أدلة  لزراعة الصغرية النطاق. وانطالقًاوالتغذية، وندرة املياه، وا

املنظمة على ثالثة مســـــتويات رئيســـــية:  اتإســـــهام توُحللتثبت إســـــهام املنظمة يف كل جمال من اجملاالت ذات األولوية. 
والُنظم)، واملعلومات واملعارف، والتدخالت على مســـتوى  البنية املؤســـســـيةالبيئة التمكينية (الســـياســـات واالســـرتاتيجيات و 

 اجملتمع احمللي.
 

 األمن الغذائي والتغذيةتحسين اء القدرة على الصمود من أجل نب 3-1
 

األمن الغذائي والتغذية اليت حتســـني : ما هي النتائج الرئيســـية يف جمال بناء القدرة على الصـــمود من أجل الســـؤال الرئيســـي
 حتققت من خالل دعم املنظمة لإلقليم وللبلدان يف اإلقليم؟

 
حســـــــب ما أكده املؤمتر  ،األمن الغذائي والتغذية أولوية إقليميةحتســـــــني ميثل بناء القدرة على الصـــــــمود من أجل  -22
االستجابة الطارئة القصرية األجل لعواقب أن حيل حمل  والغرض منه هو. 5واهلدف االسرتاتيجي  ،قليمي للشرق األدىناإل

الكوارث واألزمات ومعاجلة األســباب اجلذرية. وُتســهم التدخالت الطارئة بدور مفيد يف األزمات القصــرية األجل، ولكنها 
أخرى يف سياق األزمات املمتدة. ويؤكد �ج الصمود أن األزمات يف العراق تصبح غري مالئمة يف حال تكرارها سنة بعد 

اولكنها اليمن ليســــت جمرد أزمات إنســــانية وســــياســــية، اجلمهورية العربية الســــورية و والســــودان و  أزمات إمنائية، وينبغي  أيضــــً
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ن هذا النهج يربط بني عمليات اإلغاثة . والواقع أسائر احتياجاهتماالستجابة لالحتياجات اإلمنائية للسكان باالقرتان مع 
 والتنمية. واإلنعاش

 
 البيئة التمكينية لألمن الغذائي والتغذية 3-1-1
 

لبناء  ونًا قويًادعمت المنظمة وضـــــــع اســـــــتراتيجيات لألمن الغذائي والتغذية وخطط عمل تشـــــــمل مك - 1النتيجة 
 القدرة على الصمود وتعزيز الُنظم المؤسسية وتيسير التنسيق.

 
دعم  تثبت والســـودان والضـــفة الغربية وقطاع غزة واليمن إىل وجود أدلةالعربية مصـــر مجهورية أشـــارت التقارير يف  -23

املنظمة لوضــــــع اســــــرتاتيجيات لألمن الغذائي يف بلدان إقليم الشــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. وتغطي معظم االســــــرتاتيجيات 
االدعم ، ولكن املنظمة تقدِّم القطريالنطاق الوطين أو  الذي وضـــعت مســـتويات إدارية أدىن مثلما يف الســـودان  على أيضـــً

اســــــــــــرتاتيجيات ألربع واليات وحمليات ُمتثل املســــــــــــتوى اإلداري الثالث واألدىن. ويف اليمن، قدمت املنظمة دعمها إىل  فيه
 فرعية يف صنعاء.الحواض األ من أربعة

 
عدم وجود اسرتاتيجية إقليمية شاملة لبناء القدرة على الصمود يف جمال األمن الغذائي والتغذية يف  ويبدو واضًحا -24

إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا. وتغطي بعض االسرتاتيجيات واُألطر اخلاصة بالصمود اليت تدعمها املنظمة إقليم الشرق 
جيات قطاعية يف معظمها وترتبط باآلفات واألمراض احليوانية والنباتية األدىن ومشال أفريقيا برمته، وإن كانت هذه االسرتاتي

االعابرة للحدود. ودعمت املنظمة  بل املعيشـــة القادرة  أيضـــً االســـرتاتيجية اإلقليمية الفرعية املتعددة البلدان وخطة العمل لســـُ
 .2014ألزمة السورية اليت وضعت يف عام على الصمود يف جمال الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي يف املناطق املتأثرة با

 
اوقدمت املنظمة  -25 الدعم إىل املنتدى الربملاين االقتصــــادي األفريقي العريب الذي شــــارك فيه مشــــرعون وممثلون  أيضــــً

يف توجيه الربملانيني يف املنطقتني  وأســـــــــــــهمتعن الدوائر االنتخابية. وقامت املنظمة من خالل هذا املنتدى بتعميق الوعي 
 ريقية والعربية يف حتديد القضايا االسرتاتيجية وذات األولوية.األف

 
تفاوت اســـــــتفادة البلدان من دعم املنظمة. ففي الســـــــودان على ســـــــبيل املثال، دعمت مبادرة بناء القدرات يف تو  -26

 يات ولكنها مل تتزامن مع عملياتالجمال ســــــــياســــــــات واســــــــرتاتيجيات األمن الغذائي االســــــــرتاتيجيات على مســــــــتوى الو 
 .اليت مدهتا مخس سنوات الواليات ىاالسرتاتيجيات االحتادية وعلى مستو 

 
أســـــهمت فيهما مشـــــاريع املنظمة يف تنمية القدرات على  مجهورية مصـــــر العربيةوأشـــــارت التقارير إىل حالتني يف  -27

مجيع املستويات الثالثة (السياسات واالسرتاتيجيات، والتنظيم وبناء قدرات املوظفني احلكوميني): تدخالت مركز الطوارئ 
لعمليات األمراض احليوانية العابرة للحدود، وحتســني قدرات اجمللس االســتشــاري لســياســة األمن الغذائي الذي كان يشــهد 

 حالة مخول أثناء إجراء التقييم.
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 ةوهناك أدلة تثبت إســــــهام املنظمة يف التعزيز املؤســــــســــــي يف اململكة العربية الســــــعودية والضــــــفة الغربية وقطاع غز  -28
ها تاحلالتني، أخفقت املبادرة يف بناء القدرة على إدارة املنشـــآت لضـــمان اســـتدام هاتنيخمتربات. ويف إنشـــاء  دعمتحيث 

 املشروع. بعد انتهاء
 

ويف الضـــــفة الغربية وقطاع غزة، عززت املنظمة التنســـــيق يف حتديد الســـــياســـــات والربامج املتعددة التخصـــــصـــــات،  -29
 احليوانية والنباتية العابرة للحدود.ودعمت مشاركة احلكومة يف إدارة اآلفات واألمراض 

 
 واإلنذار المبكر، والتأهب واالستجابة األمن الغذائي والتغذيةنُظم معلومات  3-1-2
 

املنظمة عدة منتجات معرفية عاملية وخاصـــة بإقليم الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا من أجل بناء القدرة على ُتصـــدر  -30
األمن الغذائي والتغذية يف إقليم الشــرق األدىن ومشال أفريقيا حالة  الســنوية حولالعامة قليمية الصــمود. وحددت النظرة اإل

 أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باجلوع وانعدام األمن الغذائي. مقاصدخط األساس لقياس ورصد التقدم احملرز يف 
 

بناء نُظم فعالة لمعلومات األمن  فيســـــــاعدت المنظمة بلدان إقليم الشـــــــرق األدنى وشـــــــمال أفريقيا  - 2النتيجة 
 الغذائي يمكن أن تدعم استراتيجيات واستثمارات قائمة على األدلة للحد من المخاطر.

 
األمن الغذائي  بشـــــأن إقليم الشـــــرق األدىن ومشال أفريقيا يف بناء نُظم معلومات يف بلدان عدةســـــاعدت املنظمة  -31

القطاعات وأصــــحاب املصــــلحة.  اتدعم قدرة احلكومة على رصــــد االجتاهات وحتليل إســــهام كما ســــاعدت يف  ،والتغذية
ملخاطر الطبيعية يف الضــفة بااألمن الغذائي واإلنذار املبكر يف الســودان، وآليات اإلنذار املبكر معلومات ومشل الدعم نُظم 

القدرات يف جمال املراقبة والوقاية واالســــتجابة لألمراض  جلراد الصــــحراوي، وتعزيزباالغربية وقطاع غزة، ونُظم اإلنذار املبكر 
 ألمراض احليوانية العابرة للحدود.عمليات ا، بدعم من مركز الطوارئ لمجهورية مصر العربيةاحليوانية العابرة للحدود يف 

 
األمن الغذائي اليت توفِّر املساعدة يف جمال  املعلومات عن تحليلاإلقليمية لشبكة الإنشاء  أيًضااملنظمة  تودعم -32

بل املعيشـة وحتليلها، مبا يتقيو األمن الغذائي والتغذية،  بلدان الشـرق األدىن ومشال أفريقيا املتأثرة باألزمة السـورية  يشـملم سـُ
دة أصــحاب املصــلحة املنظمة حلقات عمل إقليمية متعد ت). كما دعمواجلمهورية العربية الســوريةولبنان واألردن (العراق 

أثناء الدورة  الذي أقيم على اجلوعالتام  حول جوانب األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك احلدث اجلانيب بشـــــأن القضـــــاء 
 الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن.

 
فات واألمراض الحيوانية قامت المنظمة بدور مباشــر وفعال في دعم البلدان في إدارة واســتئصــال اآل - 3النتيجة 

 والنباتية العابرة للحدود التي ُتهدِّد الثروة الحيوانية والمحاصيل الرئيسية في اإلقليم.
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تقع املســـــــــؤولية األوىل عن التأهب واالســـــــــتجابة بفعالية للكوارث واألزمات على عاتق احلكومات. ومما يزيد من  -33
الغذائي والتغذية اليت تدعمها املنظمة وتدخالت بناء القدرات املرتبطة قدرات البلدان يف هذا االجتاه اســـــــرتاتيجيات األمن 

 هبا املبيَّنة من قبل.
 

ودعمــت املنظمــة محــايــة الثروة احليوانيــة والــدواجن واألمســاك، ال ســــــــــــــيمــا من خالل نظــام الوقــايــة من األزمــات  -34
هامات املعرتف هبا للمنظمة اختاذها تدابري ألمراض احليوانية العابرة للحدود. ومن اإلســــــــعمليات اووحدات مركز الطوارئ ل

املســــــــــــــبب للوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود ومكافحتها، مثل أنفلونزا الطيور، وفريوس كورونا 
 ومحى وادي ريفت.واجلراد الصحراوي،  ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية،

 
نت املنظمة مع منظمة الصــــــــــــــحة العاملية يف جمال األمراض احليوانية العابرة ويف الضــــــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، تعاو  -35

والســــودان بتعزيز التأهب اجملتمعي عن طريق تدريب األخصــــائيني اجملتمعيني العربية مصــــر مجهورية للحدود بينما قامت يف 
 يف الوقاية واالستجابة. ين يؤدون دورًا حامسًايف جمال الصحة احليوانية الذ

 
 الحد من المخاطر وعوامل الضعف على المستوى األسري والمجتمعي 3-1-3
 

بدرجات  -نهج المنظمة في بناء قدرة األســــــر والمجتمعات المحلية الضــــــعيفة على الصــــــمود  يجمع -4النتيجة 
بين اآلثار المباشـــرة (األمن الغذائي األســـري) والبحث عن اآلثار المتوســـطة والطويلة األجل  -متفاوتة من النجاح 

 اطر وعوامل الضعف في المستقبل.على األمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية، وهو ما يُقلِّص بفعالية من المخ
 

تنســــــــق املنظمة دعمها للمجتمعات احمللية الضــــــــعيفة يف املناطق املنكوبة بالكوارث يف كثري من األحيان بالتعاون  -36
والية  شـــــــروع املشـــــــرتك لبناء القدرة على الصـــــــمود يفامليف و مع وكاالت األمم املتحدة، ال ســـــــيما برنامج األغذية العاملي. 

لتحفيز العمل “ املساعدة الغذائية مقابل األصول”ابتكاريتني لتوزيع األغذية:  نظمة يف اعتماد وسيلتنيكسال، جنحت امل
لتحفيز مشــاركة املرأة يف فصــول حمو األمية. ووفر املشــروع يف آن “ التدريب لالغذاء مقاب”اجملتمعي يف إنشــاءات معيَّنة، و

ن بالتايل من ا من املنظور  ل تعزيز البســـــــتنة املنزلية إجنازًا مهًمالنظام الغذائي. وُميثواحد أصـــــــناف جديدة من البذور وحســـــــَّ
 على النساء يف اجملتمعات احمللية.  اآلن متثل نشاطًا حمظورًااجلنساين، إذ أتاح للمرأة املشاركة يف الزراعة اليت ال تزال حىت

 
األحيان على تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية  وتعتمد املنظمة يف عملها يف جمال بناء القدرة على الصـــــــــــــمود يف كثري من -37

األلبان يف لبنان جناح هذا منتجات قطاع  ها يف). ويؤكد مشـــــروع3-3-3والتدخالت يف ســـــالســـــل القيمة (انظر القســـــم 
النهج يف ســــــد الفجوة بني أنشــــــطة الطوارئ والتنمية. وبدأ تنفيذ املشــــــروع كتدخل طارئ مث تغريَّ تركيزه بعد ذلك وجنح يف 

بل معيشــــــة املزارعني واجملهزين املشــــــاركني الذين ينتمي كثري منهم إىل إنعاش  قطاع يعاين من أزمة، كما جنح يف حتســــــني ســــــُ
 شرائح اجملتمع األشد فقراً.
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ويف الضفة الغربية وقطاع غزة، عزَّز مشروع ُسبل املعيشة املعتمدة على الثروة احليوانية بناء األصول وإعادة تأهيل  -38
لتزويد األســــــــر واجملتمعات احمللية باألصــــــــول احلامسة لتعزيز اإلنتاج الزراعي. ومشل املشــــــــروع عدة مكونات  األراضــــــــي واملياه

حبيث حيقق كل  صـــممتللجينات وخمترب)  بنكاحليوانات، وإنشـــاء  لتحديد هويةوأنشـــطة أخرى (مثل إنشـــاء نظام وطين 
قد حقق أي أثر ملموس مباشـــر أو غري مباشـــر  من األنشـــطة األخرى أي نشـــاطمل يكن  ومع ذلك،أوســـع.  نشـــاط هدفًا

بل معيشــــة الرعاة . وأشــــار تقييم املشــــروع إىل فجوة يف التنســــيق بني النوعني من األنشــــطة وأكد عند إجراء التقييم على ســــُ
 إمكانية التعلم من �ج الضفة الغربية وقطاع غزة لالستفادة منه يف املنظمة ككل.

 
اوأســـــهمت املنظمة  -39 الضـــــعف على املســـــتوى احمللي من خالل تدخالت ملعاجلة مواطن ن املخاطر و يف احلد م أيضـــــً

األمراض النباتية. ويف اململكة العربية الســـعودية على ســـبيل املثال، أدخلت حتســـينات على خدمات اإلرشـــاد والقدرات احمللية 
 حلماية حماصيلهم من سوسة النخيل احلمراء.من خالل إدارة اآلفات لضمان قدرة اجملتمعات احمللية على اختاذ تدابري وقائية 

 
 مكافحة ندرة المياه 3-2
 

يتعرض إقليم الشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا بصــــــــورة طبيعية حلاالت نقص مزمن يف املياه، وميكن أن يواجه أشــــــــد  -40
حاالت ندرة املياه يف التاريخ. وتراجع نصــــــيب الفرد من توافر املياه العذبة مبقدار الثلثني خالل الســــــنوات األربعني األخرية 

للمياه العذبة يف مجيع  . وُمتثل املياه اجلوفية مصــدرًا مهًما2050ة حبلول عام يف املائ 50ورمبا ســيشــهد اخنفاضــاً آخر بنســبة 
ر النمو الســريع لالقتصــادات الزراعية اجلديدة يف شــبه اجلزيرة العربية، ولكن  ملياه ااســتنفاد  على حســابأحناء اإلقليم، وتُيســِّ

بني مجيع القطاعات يف حني أن تغريُّ  يهاياه والتنافس علامل نوعية. وباإلضافة إىل ذلك، تتسارع وترية تدهور باطراد اجلوفية
يف املائة  85املناخ ســـيفاقم على األرجح من الظروف الشـــديدة بالفعل. وســـتضـــطر الزراعة اليت تســـتهلك بالفعل أكثر من 

عواقب كبرية على اجلزء األكرب من هذه الصـــــــــدمة وما يصـــــــــاحبها من اســـــــــتيعاب من موارد املياه العذبة املتاحة يف اإلقليم 
 األمن الغذائي واالقتصاد الريفي.

 
وللبلدان السؤال الرئيسي: ما هي النتائج الرئيسية يف جمال مكافحة ندرة املياه اليت حتققت من خالل دعم املنظمة لإلقليم 

 اإلقليم؟ يف
 

ل مشـــــــــاريع قطرية وإقليمية تعاجل املنظمة منذ أمد بعيد ندرة املياه يف إقليم الشـــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا من خال -41
يف اإلقليم مســــــــــــألة ندرة املياه كأولوية، وتغطي مشــــــــــــاريع املنظمة  تقريًبا وعاملية عديدة. ومشلت أُطر الربجمة القطرية مجيعها

ركز املتعلقة مبكافحة ندرة املياه مجيع البلدان. وأضــــــافت املبادرة اإلقليمية بشــــــأن ندرة املياه مشــــــاريع أكثر يف البلدان اليت ت
أن أصـــحاب املصـــلحة اخلارجيني ينظرون إىل املبادرة اإلقليمية باعتبارها فعالة  2عليها. والحظ تقييم اهلدف االســـرتاتيجي 

املبادرات واملشـاريع يف برنامج ، فهي توحد يف جمال مكافحة ندرة املياه والتوعية به على حنو أوضـح املنظمةيف تنظيم عمل 
بفائدة املبادرة اإلقليمية يف إطالق نقاش حول االســــــــــتخدام االســــــــــرتاتيجي للموارد املائية عن . وأقر موظفو املنظمة مرتابط

اإلجنازات الرئيسية اليت أشارت إليها التقارير يف خمتلف دورات املؤمتر اإلقليمي  وتكشفطريق إدخال مفهوم إنتاجية املياه. 
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بُعد؛ والنمذجة  نععلى احملاســــبة املائية؛ واســــتخدام نُظم املعلومات العاملية وأدوات االســــتشــــعار  تركيزللشــــرق األدىن عن 
 والُنظم التكاملية؛ وحوكمة املياه، والتكنولوجيات املبتكرة.

 
 اإلسهام في تهيئة بيئة تمكينية لمكافحة ندرة المياه 3-2-1
 

على المســــــتوى  أبرزُتســــــهم المنظمة في الســــــياســــــات واالســــــتراتيجيات المتعلقة بندرة المياه بدور  - 5النتيجة 
 اإلقليمي منه على المستوى الوطني أو القطري.

 
أطلق مكتب املنظمة اإلقليمي للشــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا اســــــــــرتاتيجيته التعاونية اإلقليمية لتكميل املشــــــــــاريع  -42

منظمة ملعاجلة ندرة املياه مبا يتجاوز املســــــــــــــتوى الوطين، ولدفع االســــــــــــــرتاتيجية العربية لألمن املائي القائمة حبثاً عن آلية 
أفريقيا االســرتاتيجية املذكورة  ل) حنو الرتكيز على املياه الزراعية. ودعم املكتب اإلقليمي للشــرق األدىن ومشا2010-2030(

واملبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغّري املناخ على املوارد املائية وإمكانية التعرض للمخاطر االجتماعية واالقتصـــــــــادية يف املنطقة 
واإلمارات  واألردن واملغرب وُعمان وتونس اإلســــــــــالمية إيرانمجهورية و  العربية مصــــــــــرمجهورية العربية اليت جيري تنفيذها يف 

 العربية املتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن.
 

ويرتبط املكتب اإلقليمي للشــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا بعالقات شــــــــــــراكة اســــــــــــرتاتيجية مع جامعة الدول العربية  -43
ملركز العريب لدراسات املناطق املنتسبة إليها، وهي اجمللس الوزاري العريب للمياه، واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، وا واألجهزة

القاحلة واألراضــي اجلافة. وتســهم هذه الشــراكات بدور قيم يف ضــمان الدعم الوطين للتخطيط االســرتاتيجي إلدارة املوارد 
 املائية، ومكافحة ندرة املياه، وكفاءة استخدام املياه.

 
والضفة الغربية وقطاع غزة)، ة العربية السعودية واململك العربية مصرمجهورية ويف تقييمات الربامج القطرية الثالثة ( -44

تبنيَّ أن معظم األدلة اليت تثبت إســهام املنظمة يف الســياســات واالســرتاتيجيات الوطنية ترتكز فقط يف الضــفة الغربية وقطاع 
ملياه غزة حيث قامت املنظمة بتيســــــري صــــــياغة واعتماد خطوط توجيهية مشــــــرتكة لتحديد التدخالت يف جمال األراضــــــي وا

اوتصــــــميمها وتنفيذها وتنســــــيقها. ودعمت املنظمة  وضــــــع معايري وطنية ملعاجلة املياه العادمة ووضــــــع لوائح تنظيمية  أيضــــــً
 .مستخدمي املياهللجان 

 
 2019إىل عام  2014يف الفرتة من عام  يف املنظمة، عملت وحدة تنســـيق الربنامج ويف اململكة العربية الســـعودية -45
ومة. وشكلت مذكرات ملذكرات تفاهم بشأن مشاريع فردية غري مرتابطة يف معظمها وبدون حوار اسرتاتيجي مع احلك اوفقً 

 أمام معاجلة القضايا الناشئة خارج نطاق املشاريع املتفق عليها. التفاهم عائًقا
 

ت ســــياســــة اليمن على مســــتوى األحواض الفرعية. وشــــكل البنية املؤســــســــيةمشــــروع حوض صــــنعاء يف  ويســــهم -46
مت تنفيذه بفعالية.  اجديدً  ا�جً  مســـــــتخدمي املياهلتحقيق الالمركزية يف ســـــــلطة تنظيم اســـــــتخدام املياه من جانب رابطات 

وأُطلق مشروع حوض صنعاء لدعم السياسة ولتعزيز األمن الغذائي بني اُألسر الزراعية، وللحد من استنفاد املياه اجلوفية يف 
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شـــــــــروع يف بناء قدرة املربعة يف حوض صـــــــــنعاء. ومن خالل �ج اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، جنح األحواض الفرعية األ
اجملتمعات احمللية على التحكم يف مواردها الطبيعية املشرتكة وإدارهتا. ومشلت األنشطة بناء القدرات، وإذكاء الوعي، ورصد 

هتا ااملياه وتغذيتها، وكذلك تغيري أمناط زراعة احملاصــــــيل احمللية وممارســــــ املياه اجلوفية، وإعادة التأهيل، وإنشــــــاء هياكل جلمع
 ).3-2-3(انظر القسم 

 
 المعرفة وتحليل ندرة المياه 3-2-2
 

في معالجة ندرة المياه في اإلقليم في المعرفة  المنظمة الدور األوضـــــــــــح الذي تســـــــــــهم بهيتمثل  - 6النتيجة 
 تجريب التقنيات والتكنولوجيات الجديدة. في ذلكوالتحليل، بما 

 
ثالث دراســـات يف اجلزائر واملغرب منها على ســـبيل املثال أجرت املنظمة تقييمات ودراســـات عديدة يف اإلقليم ( -47

ااملنظمة  ). ودعمتشــــؤون اجلنســــانيةتتعلق بالمؤشــــرات  حددتوتونس  إنشــــاء منصــــة تعاونية إقليمية كآلية رئيســــية  أيضــــً
لتنفيذ االســــــــــرتاتيجية التعاونية اإلقليمية من أجل اختاذ قرارات قائمة على األدلة يف جمال الســــــــــياســــــــــات. ودعمت املبادرة 

 ياه حلقة العمل لتنفيذ املنصة.اإلقليمية بشأن ندرة امل
 

قائمة وطنية  وضـــــــع يفة أمانة الدولة للتنمية املســـــــتدامة ويف املغرب، دعمت املســـــــاعدة التقنية املقدمة من املنظم -48
 جلرد غازات الدفيئة يف القطاع الزراعي وكذلك وضع مؤشرات وطنية ملعاجلة وحتسني التنوع البيولوجي وجودة الرتبة.

 
تدامة للمياه وحتديث العربية مصــــــــــــــرجهورية ويف  -49 الري يف املناطق ، أطلقت املنظمة برنامج دعم اإلدارة املســــــــــــــ

وضــــع إطار عمل  ،ذلكاملنظمة، يف إطار لتعزيز حلول احلد من فجوات إنتاجية املياه الزراعية. ودعم  املســــتصــــلحة حديثًا
ايف إنتاجية األراضــــي واملياه الزراعية. وقدمت املنظمة ة مإلجياد حلول عملية من أجل حتقيق زيادة مســــتدا الدعم إىل  أيضــــً

الســـتكشـــاف إمكانية  2016يف عام  مليون فدان وأوفدت فريًقا 1.5صـــالح الســـتالعربية  مصـــرمجهورية مشـــروع حكومة 
 يف أربعة مكونات تقنية.دعم ال
 

يف إدخال تكنولوجيات وتقنيات هبدف الرتويج للري  كبريًا  ة الســــــعودية، حققت املنظمة تقدًماويف اململكة العربي -50
بالتنقيط وتعزيز الكفاءة وتشـــجيع اســـتخدام مياه الصـــرف الزراعي واملعاجلة يف الري. ومع ذلك، مل تعاجل حتديات اإلرشـــاد 

 وتدريب املوظفني لضمان إقبال املنتجني على تطبيق هذه االبتكارات يف امليدان.
 

هتا العاملية اغزة، مل تســـــتفد التدخالت يف كل احلاالت من أدوات املنظمة أو تكنولوجيويف الضـــــفة الغربية وقطاع  -51
ع املرتبطة باملياه (مثل اخلزانات) إالّ على أسـاس قيمة املياه أو أسـعارها. وأشار ير التقييم املوارد الطبيعية. وال تقيَّم آثار املشـ

يف جمال إدارة املياه وإعادة  حبثية تطبيقيةجود ثالثة أنشــــــــــطة تقييم منفصــــــــــل ملشــــــــــروع يف الضــــــــــفة الغربية وقطاع غزة إىل و 
 استخدامها (الزراعة املقحمة لألعالف باستخدام املياه العادمة املعاجلة) ولكن مل يتناول التقييم هذه األنشطة.

 



NERC/20/INF/19 14 

 معالجة ندرة المياه على المستوى المحلي 3-2-3
 

معالجة تحدي ندرة المياه من خالل عدة تدخالت بهدف ل على المســــــــــتوى المحلي عملت المنظمة -7النتيجة 
الهياكل القائمة، وجمع مياه األمطار، وتعزيز كفاءة الري، وإنشاء نُظم محلية إنشاء هياكل أساسية للمياه وإصالح 

 مستدامة إلدارة الموارد المائية، ونقل التكنولوجيا، والممارسات الزراعية السليمة.
 

ظمة يف جمال بناء القدرة على الصــــمود توفري املياه، ومنها على ســــبيل املثال املشــــروع ومشلت معظم تدخالت املن -52
نامج القطري للضـــفة الغربية كســـال وعدد من املشـــاريع اليت نفذت يف إطار الرب والية  املشـــرتك لبناء القدرة على الصـــمود يف 

بل املعيشــة من خالل خزانات مجع مياه وقطاع غزة. وســعت تدخالت املنظمة يف الضــفة الغربية وقطاع غزة إىل حتســني  ســُ
انعدام  ناشـــئة عناخلزانات يف تلبية حاجة ملحة  وأســـهمتاألمطار، والصـــهاريج، ووحدات معاجلة املياه العادمة الرمادية. 

أو ضـــــــيق فرص وصـــــــول الســـــــكان إىل املياه والبنية التحتية للمياه. وحســـــــن مجع مياه األمطار قدرة املســـــــتفيدين على ري 
 وأمجعتسقي قطعان احليوانات الصغرية. للري واالستهالك املنزيل و أراضيهم املستصلحة وقلَّص اعتمادهم على شراء املياه 

 يرحنب هبا أل�ا منازهلن خطوةأن وجود خزانات على مقربة من  على قريبةاآلبار ال النســــــــــــــاء اللوايت اعتدن جلب املياه من
. ومع ذلك، تبنيَّ يف بعض احلاالت أن املشاريع اليت تنطوي على بنية حتتية منفصلة للمياه ختفف من العبء الواقع عليهن

 ان استخدامها.نُفذت بدون االهتمام الكايف بالرتتيبات املؤسسية القائمة أو متطلبات ضم
 

املنظمة عدة تدخالت شـــــجعت بصـــــورة فعالة على حتقيق كفاءة الري واحلد تُنفذ ، ويف اململكة العربية الســـــعودية -53
من اســــتخدام املياه وما يرتتب على ذلك من اســــتنفاد للمياه اجلوفية، بينما عزز مشــــروع حوض صــــنعاء يف اليمن رابطات 

هتم، واحلد من ااملزارعني احملليني إىل تبين التغيري واالبتكار يف حماصيلهم وممارس ، وهو ما ساعد على توجيهمستخدمي املياه
 استخدام املياه، واملشاركة يف اإلدارة املستدامة ملواردهم املائية املشرتكة.

 
الضـــــــوء على إســـــــهام املنظمة يف احلد من اســـــــتخدام املياه يف الزراعة من خالل نقل  3-3-3ويســـــــلط القســـــــم  -54

 التكنولوجيا واملمارسات الزراعية السليمة.
 
 تعزيز الزراعة الصغيرة النطاق 3-3
 

هلا.  موحدال حتظى الزراعة الصـــــــــــغرية النطاق باالعرتاف الكايف يف الُنظم اإلحصـــــــــــائية لإلقليم، ومل حيدَّد تعريف  -55
وميثل أصـــحاب احليازات الصـــغرية من املزارعني األســـريني أفقر الشـــرائح يف مجيع بلدان اإلقليم، وُتشـــكل األنشـــطة الزراعية 

 املصدر الرئيسي، ولكن ليس الوحيد، لدخلهم.
 

دعم املنظمة الســـــؤال الرئيســـــي: ما هي النتائج الرئيســـــية يف جمال الزراعة األســـــرية الصـــــغرية النطاق اليت حتققت من خالل 
 اإلقليم؟ وللبلدان يفلإلقليم 
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أطلقت املنظمة، يف إطار إســــــــهامها يف الزراعة الصــــــــغرية النطاق، عدة مشــــــــاريع قطرية وإقليمية وعاملية، مبا فيها  -56
اإلنتاجية املبادرة اإلقليمية بشأن الزراعة األسرية الصغرية النطاق اليت تركز على مثانية بلدان. ومل يقتصر تركيز املشاريع على 

الزراعية بسـبب تداخل العضـوية يف املزارع األسـرية الصـغرية وعضـوية وحدات االسـتهالك والعمل واإلقامة. ولذلك تعاملت 
املنظمة مع الزراعة الصغرية النطاق باستخدام �ج شامل ملعاجلة احلد من الفقر والعمل يف املناطق الريفية (ال سيما تشغيل 

ع خارج الزراعة. وتســـهم معظم مشـــاريع املنظمة، إن مل يكن مجيعها، داخل إقليم الشـــرق األدىن الشـــباب والنســـاء) والتنوي
 ومشال أفريقيا بدور مباشر أو غري مباشر يف حتسني زراعة احليازات الصغرية.

 
 تمكين الزراعة الصغيرة النطاق 3-3-1
 

 -أســــــــــهمت المنظمة في تهيئة بيئة تمكينية للزراعة الصــــــــــغيرة النطاق في جميع مجاالت تدخالتها  - 8النتيجة 
 ، والُنظم، وتنمية قدرات الموظفين.البنية المؤسسيةو ، اتواالستراتيجي اتالسياس

 
بل املعيشـــــــة املعتمدة على الثروة احليوانية يف -57 جديدة  ظًما الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة نُ أنشـــــــأ مشـــــــروع املنظمة لســـــــُ

للجينات) يف قطاع الثروة احليوانية. ودعم  وبنكاحليوانات) وعمليات (نظام خمتربات  لتحديد هويةالُنظم الوطنية  (مثل
ااملشــــــروع  يف بناء قدرة املوظفني احلكوميني يف جماالت املؤشــــــرات  وأســــــهمإنشــــــاء نظام تأميين لقطاع الثروة احليوانية  أيضــــــً

 تشغيل النظام. من أجلوالقوانني والعمليات واالسرتاتيجيات 
 

هو إحداث تغيريات يف  مجهورية مصـــــــر العربيةوكان اهلدف املباشـــــــر من مشـــــــروع إصـــــــالح قانون التعاونيات يف  -58
خفَّف من الســــيطرة القوية لوزارة الزراعة على التعاونيات الزراعية  . والواقع أن املشــــروعللبلد البنية املؤســــســــيةيف الســــياســــة و 

 ومكنها بذلك من تكوين عالقات شراكة مع املشغلني يف القطاع اخلاص.
 

من أجــل تعزيز قيمــة  قــائم على اجلودةوقــامــت املنظمــة، يف إطــار جهودهــا لــدعم حكومــة تونس، بوضــــــــــــــع �ج  -59
اغة اســــرتاتيجية لتطوير منتجات جيدة مرتبطة باملنشــــأ. ودرَّبت املنظمة موظفي ، وصــــيهامنتجات املزارعني الفقراء وأســــعار 

 احلكومة املشاركني يف عملية حتديد األسعار، إىل جانب ممثلني من منظمات املنتجني.
 

ويف اململكة العربية الســـعودية، عزز مشـــروع املنظمة يف جمال اإلرشـــاد إدارة اإلرشـــاد الريفي واجلهات النظرية على  -60
مســتوى املقاطعات واملناطق احمللية، بينما يبدو أن الدعوة إىل مشــروع املؤســســات الريفية من أجل زيادة التمويل الريفي قد 

 يـال سعودي لدعم اجلمعيات التعاونية.مليون ر  50دفع وزارة الزراعة إىل ختصيص 
 

العمل. وأجرت املنظمة دراســــــــــــــة عن  من األحيان إىل ترك املدرســــــــــــــة حبًثاويدفع الفقر أطفال املزارعني يف كثري  -61
تنــاولــت فيهــا املزارعني الــذين يســــــــــــــتخــدمون األطفــال يف لبنــان وعملــت يف شــــــــــــــراكــة مع منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة 

بعد ذلك  مثكومة اللبنانية دليًال احلالدعوة إىل مكافحة عمل األطفال. ووضــــعت  يفلعمل الدولية (اليونيســــيف) ومنظمة ا
من جامعة الدول العربية اليت  الســـــــــــــياســـــــــــــي للدعوة يف لبنان اهتماًمااألطفال. واجتذب النجاح  عملخطة وطنية ملعاجلة 
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راســــــــــــــة من نوعها حول دور األطفال يف الزراعة يف منظمة العمل الدولية بإجراء أول دو كلفت منظمة األغذية والزراعة 
 البلدان العربية.

 
 المعلومات والمعارف بشأن الزراعة الصغيرة النطاق 3-3-2
 

أسهمت المنظمة في المعلومات والمعارف المتعلقة بالزراعة الصغيرة النطاق في اإلقليم في محاولة  - 9النتيجة 
 منها لسد الفجوات التي تحد من فعالية المشاريع الهادفة إلى فهم ظروف أصحاب الحيازات الصغيرة وتحسينها.

 
صـــــلة بالزراعة الصـــــغرية النطاق. وكانت املنظمة معلومات ومعارف عن القضـــــايا ذات ال مشـــــاريعوفَّر العديد من  -62

إقليمية أو متعددة البلدان، مثل الدراســــــة اليت ُأجريت يف ســــــتة بلدان حول تصــــــنيف أصــــــحاب احليازات بعض املشــــــاريع 
دعم احلكومات يف لاالجتاهات  حولالصــــــــــــغرية لتحديد القيود واحلواجز اليت يواجهها املزارعون. وُأجريت دراســــــــــــة أخرى 

اعية والســــياســــة الزراعية يف ســــياقات التنمية الريفية. وهتدف عدة مشــــروعات للمنظمة إىل دمج أصــــحاب احلماية االجتم
 مجهورية مصــر العربيةالفاقد من األغذية يف ســلســلة قيمة القمح يف  يف جماالت مثل ،احليازات الصــغرية يف ســالســل القيمة

 وتونس. مجهورية مصر العربية واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية وتنمية سالسل القيمة يف
 

يف ســالســل قيمة األغذية (تســهم منظمة  مجهورية مصــر العربيةواملنظمة ليســت اجلهة الفاعلة الوحيدة اليت تدعم  -63
األمم املتحدة للتنمية الصــناعية ووكالة التنمية الدولية يف الواليات املتحدة على ســبيل املثال بدور فاعل يف هذا املضــمار). 

منهجيــة لتقييم الفــاقــد واملهــدر من  تعكف على تطويرهي اجلهــة الفــاعلــة الوحيــدة اليت  منظمــة األغــذيــة والزراعــةغري أن 
األغذية واحلد منه. وتتميَّز منهجية املنظمة للتقييم يف املشروعني حبسن تصميمها وفعاليتها، وكشفت عن ارتفاع مستويات 

أمهية هذه النتيجة، إذ ميكن كن التهوين من شـــأن ة يف ســـالســـل القيمة. وال مياجلهات الفاعل اعتقدته مماالفاقد أكثر كثرياً 
 استخدامها يف حماصيل أخرى غري احملاصيل اليت يغطيها هذان املشروعان.

 
وتتعلق معظم دراســات املنظمة ببلدان أو مشــاريع حمددة، من قبيل الدراســات املتعلقة بدمج املزارعني يف ســلســلة  -64

ات األلبان يف لبنان. ويف إطار حتســــــني جودة احلليب اخلام على خمتلف مســــــتويات ســــــلســــــلة األلبان، قيمة األلبان ومنتج
 أجرت املنظمة اختبارات تشخيصية لتقييم جودة األلبان وحتسني نظافتها.

 
وتنطوي مشاريع املنظمة يف اململكة العربية السعودية على حمور قوي يركز على البحوث والتجريب، وتشمل على  -65
ل املثال مكافحة ســـوســـة النخيل احلمراء وتطبيق التكنولوجيات اإلضـــافية املتطورة. ومت يف إطار مشـــاريع التنمية الريفية ســـبي

تعميم معارف مهمة بينما أجرى مركز تربية ومحاية وحتســـــني اإلبل (مشـــــروع اإلبل) دراســـــات اســـــتقصـــــائية عن اإلجهاض 
 األبقار لفهم أسباب اإلجهاض ونفوق العجول. املعدي (الربوسيال) يف اإلبل واإلسهال لدى عجول

 
إىل الدروس املســتفادة من املشــاريع الســابقة لدعم املياه اجلوفية، أجرى مشــروع حوض صــنعاء يف اليمن  واســتناًدا -66

مة مع الري املســـتدام من موارد املياه اجلوفية دون أن يتســـبب ذلك يف آثار ئدراســـات الســـتحداث أمناط زراعية مومسية متوا
 لبية على ُسبل معيشة املزارعني.س
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ويف تونس، دعمت املنظمة احلكومة من خالل دراســـــــــة يف ثالث مناطق رائدة لتحديد الزراعة الصـــــــــغرية النطاق  -67
وخصائصها وحتدياهتا وأدائها وأساليب تنظيمها. ويف إطار مشروع آخر، أجرت املنظمة اختبارات تشخيصية حول هجرة 

 وتشغيلهم.الشباب التونسيني 
 

 الزراعة الصغيرة النطاق على المستوى المجتمعي والميداني 3-3-3
 

أي تقييم ذي مصـــــداقية إلســـــهام املنظمة يف الزراعة الصـــــغرية النطاق على املســـــتويني اجملتمعي  أال يســـــتندينبغي  -68
بأٍي من هذه التدابري يف حال األخذ  التغطية اجلغرافية أو االجتماعية (املســــــــــــــتفيدون) ألن تدخالت املنظمة إىلوامليداين 

تكمن يف باالحتياجات. واهلدف يف هذا القســم الفرعي هو إبراز ما تنفرد به املنظمة من قيمة مضــافة  تبدو صــغرية مقارنةً 
من خالل مشـــــــــــــاريع على املســـــــــــــتوى  املعيارية، وهي تقدَّم مجيًعاقاعدهتا املعرفية ومشـــــــــــــورهتا التقنية وبناء القدرات واُألطر 
 اجملتمعي وامليداين كنماذج لتوسيع النطاق والتكرار والتعلم.

 
أسهمت المنظمة بدور كبير في تحسين اإلنتاجية الزراعية والكفاءة بين أصحاب الحيازات الصغيرة  - 10النتيجة 

 من خالل تعميم الممارسات الزراعية السليمة ونقل التكنولوجيا.
 

ات الزراعية اجليدة تعميم املمارســ خالل نظمة بدور مشــهود يف حتســني اإلنتاجية الزراعية والكفاءة منتضــطلع امل -69
يف  تشــــــمل املشــــــاريعو ونقل التكنولوجيا. ويتجلى هذا الدور يف مشــــــاريع املنظمة كلها تقريباً على مســــــتوى اجملتمع احمللي. 

من أجل التكثيف املســــتدام لقطاع البســــتنة يف احليازات الصــــغرية، تعميم املمارســــات الزراعية اجليدة  مجهورية مصــــر العربية
وزراعة التمور يف واحة سيوة، واستخدام الطاقة الشمسية يف ضخ مياه الري. غري أن التحدي يكمن يف توسيع نطاق هذه 

 عامل مثبط. ويف حال مشــــروع الطاقة الشــــمســــية، تأكدت ســــالمة النهج، ولكن التكلفة غري املســــرتدة التجريبيةاملشــــاريع 
 للمزارعني الذين يفضلون استخدام الكهرباء املدعومة لضخ املياه.

 
من خالل اســـتهداف النســـاء  مجهورية مصـــر العربيةوجنح مشـــروع لتحســـني األمن الغذائي والتغذوي األســـري يف  -70

من خالل منهجية مدارس تدريب املزارعني الشــباب على  اجليدةع التغذية) يف عرض املمارســات الزراعية والشــباب (مشــرو 
نة اليت الزراعة واحلياة. وتبىن أفراد اجملتمع احمللي حبماس  املمارســـات الزراعية الســـليمة ويســـتخدمون البذور والشـــتالت احملســـَّ

احلقول التجريبية. وأشــــــــار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن مشــــــــروع  يف املائة يف 150حققت زيادة يف الغلة مبا نســــــــبته 
 .2017يف عام  مجهورية مصر العربيةالتغذية ُميثل أحد أفضل اإلسهامات يف حياة الناس يف 

 
بل املعيشـــة املعتمدة على الثروة احليوانية، أدخلت املنظمة التلقيح االصـــطناعي لأل -71 نام يف غومن خالل مشـــروع ســـُ

احلمل إىل مثانية أشهر بدًال  مدةبرتاجع يف  رتبية حتسًنا يف السالالت مصحوبًاالغربية وقطاع غزة. وملس القائمون بالالضفة 
 .من احلليب وحتقيق عائد اقتصادي أفضليف املائة)  70من سنة، وزيادة والدة التوائم (

 
ســـــــــاعدت مشـــــــــاريع المنظمة على إعداد أصـــــــــحاب الحيازات الصـــــــــغيرة لالندماج الفعال والمفيد  - 11النتيجة 

 وتنظيم المنتجين. ،األصول في مجال قدراتالسالسل القيمة واألسواق المحلية وأسواق التصدير، وبناء  في
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مضــــــــافة. ولكن ينطوي مفهوم تنمية ســــــــالســــــــل القيمة على عالقات جمزية للجميع، وتطوير، وحتســــــــني، وقيمة  -72
ن لســلســلة القيمة. ومن يجاهز  بالتايل يكونونو ألصــول لالتدخالت القائمة على الســوق تصــلح ملن يســتوفون احلد األدىن 

إلدراجهم يف  ت أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية حتضـــــريًاخالل عديد من املشـــــاريع يف اإلقليم، ســـــعت املنظمة إىل بناء قدرا
يف إقليم الشـرق األدىن ومشال أفريقيا اعتماد املنظمة لنهج سـالسـل قيمة األغذية. وأعطى  سـالسـل القيمة. ويظهر واضـًحا

بينما اعتمد الربنامج بأســـــره يف الضـــــفة  ،إليها أشـــــارتاألولوية لســـــالســـــل قيمة األغذية أو طر الربجمة القطرية العديد من أُ 
 التنمية.ب والنهوضيز على القدرة على الصمود كأساس للرتكعلى سالسل القيمة   منوذًجا قائًماالغربية وقطاع غزة 

 
مجهورية يف  ةووردت بالفعل إشــــارات إىل جناح مشــــروع قطاع منتجات األلبان يف لبنان واملشــــاريع التجريبية الثالث -73

). وحوَّل مشـــــروع قطاع منتجات األلبان تركيزه من الطوارئ إىل التحســـــينات 3-1-3وتونس (انظر القســـــم  مصـــــر العربية
مع املوردين وحمطات جتهيز  التفاوض بشــــــكل أفضــــــلمية املركزة، مثل إنشــــــاء رابطات قروية ملنتجي األلبان من أجل التنظي

األلبان. ومت حتقيق األثر املنشــــود الذي متثل يف إعادة تشــــغيل ســــلســــلة القيمة وإدراج ُأســــر صــــغار املزارعني (وحتقيق دخل 
 ملموس هلم).

 
نُهج المشـــــــــاركة المجتمعية  -بدرجات متفاوتة من النجاح  -مشـــــــــاريع المنظمة في اإلقليم  تطبق - 12النتيجة 

على الرغم و لتعزيز التنمية الريفية المســــــتدامة، بما في ذلك اإلدارة المســــــتدامة للموارد الطبيعية والحد من الفقر. 
للمنظمة التمكين االجتماعي ، عززت عدة مشـــــــــــاريع تعميم مراعاة المنظور الجنســـــــــــانيمن عدم كفاية القدرات ل

 كثير من األحيان باستخدام مكونات خاصة بالمرأة.  في واالقتصادي للمرأة
 

) بوضــــوح فوائد املشــــاركة اجملتمعية الفعلية ومتكني 3-2-3يثبت مشــــروع حوض صــــنعاء يف اليمن (انظر القســــم  -74
ناقض هذا تالنشــــطة يف املوارد املائية املشــــرتكة. وياجملتمع احمللي. وجنح املشــــروع يف ضــــمان إشــــراك اجملتمع احمللي ومشــــاركته 

ا صـــارًخاالنجاح ملشـــروع حوض صـــنعاء  املشـــاركة  بدا االفتقار إىلحيث الضـــفة الغربية وقطاع غزة ما حدث يف مع  تناقضـــً
 احليوانات. لتحديد هويةيف العزوف العام عن التعاون مع النظام الوطين  واضًحااجملتمعية 

 
وميكن لعدم التشــــاور والتوعية مبا يكفي أن يســــفر عن ســــوء فهم وإحباط. ويقف املشــــروع املشــــرتك للقدرة على  -75

كســـال شـــاهداً على ذلك حيث حدَّدت اجملتمعات احمللية أولوياهتا واحتياجاهتا يف خطط عمل جمتمعية، والية  الصـــمود يف 
هذه اخلطط بدون التشــــاور مع اجملتمع احمللي، مما أدى إىل تقليص  ولكن اخلرباء التقنيني يف املشــــروع املشــــرتك قاموا بتنقيح

 امللكية واملشاركة.
 

مجهورية مصر فرص عمل خارج قطاع الزراعة للشباب والنساء مثلما يف مشروع التغذية يف  أيًضااملنظمة  وهيأت -76
املبتكرة لتحضــري  ن القرى على الطرقعلى الرغم من عدم إجراء قياس كمي. وُدرِّبت الفتيات الصـــغريات والنســـاء م العربية

 حمارم يرافقونللثقافة احمللية، وافق املشـــــروع على وجود  حرتاًماالصـــــغرية وا تإىل تيســـــري التدريب يف البلدا األغذية. وســـــعًيا
 مجيع الفتيات لتجنب أي شائعات حمتملة أو مساس بسمعة املشاركات.
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وبالتايل ســياســة وطنية مواتية. وأدى عدم وجود تلك الســياســات إىل وتتطلب مشــاركة اجملتمع احمللي بيئة متكينية  -77
إخفاق مشــــــــروع املنظمة املتعلق بالغابات واملراعي يف اململكة العربية الســــــــعودية. وفرض نظام حيازة األراضــــــــي يف اململكة 

اء دور يف إصـالح البيئة واسـتخدام حتديات أمام تعزيز املشـاركة احمللية؛ وأثبت أنه عقبة تثبط عزمية اجملتمعات احمللية على أد
 املراعي والغابات وإدارهتا بصورة مستدامة.

 
مدرســــة زراعية للنســــاء يف قرية يســــعى فيها الرجال إىل العمل يف  مجهورية مصــــر العربيةونظم مشــــروع التغذية يف  -78

وعلى تقنيات  وصــفات التغذية أماكن أخرى. ويف اململكة العربية الســعودية، ُدرِّبت النســاء على اســتخدام التمور يف بعض
كسال   والية أخذ العينات الكتشاف عيوب التمر. ويف السودان، ُأجري يف إطار املشروع املشرتك للقدرة على الصمود يف

ت امرأة يف جمال تأهيل القابال 70نشـــــــــــاط غري مرتبط يف العادة باملنظمة، وهو دورة تدريبية مدهتا ســـــــــــنة واحدة لصـــــــــــاحل 
 .)اليونيسيف( منظمة األمم املتحدة للطفولةقدمته  الصحة النفاسيةعلى  الدورة تدريًباالقرويات، ومشلت 

 
وميثل مشروع قطاع منتجات األلبان يف لبنان أكثر مشاريع املنظمة مراعاة للمنظور اجلنساين ووعياً به يف اإلقليم.  -79

اُألسر اليت ترأسها ”، ولكنه جعل النساء يشاركن يف أنشطته الرئيسية عن طريق إدراج “للمرأة امكونً ”وال يشمل املشروع 
 يف معايري اختيار املستفيدين.“ نساء

 
وكفلت إحدى النتائج الرئيســية لنهج اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف مشــروع حوض صــنعاء يف اليمن مشــاركة  -80

يف مجيع أنشـــــطة املشـــــروع بينما اســـــتهدفت  تعميم مراعاة املنظور اجلنســـــايناملشـــــرتكة. وجرى  النســـــاء يف إدارة املوارد املائية
 أنشطة أخرى، مثل جتهيز األغذية، النساء بصورة حصرية.

 
 العوامل المأثرة على إسهام المنظمة في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا - 4

 
يف إقليم الشرق  هذا اإلسهام ملعايري إسهام املنظمة ومؤشرات ةتوليفي خالصةالغرض من هذا الفصل هو جتميع  -81

والدروس  ،، واالســـــــتدامة، والفجواتالعوامل التمكينية واملعوقاتاألدىن ومشال أفريقيا باالســـــــتناد إىل األدلة، مع النظر إىل 
مشال أفريقيا وأصــحاب املصــلحة إىل إثراء اســتجابة املكتب اإلقليمي للشــرق األدىن و  ةتوليفيوهتدف اخلالصــة الاملســتفادة. 

ا وتقدماآلخرين وإجراءاهتم يف املســــــــتقبل من أجل ضــــــــمان كفاءة عمل املنظمة وفعاليته يف اإلقليم.  شــــــــامالً  تقييًما أيضــــــــً
للعوامل املؤثرة على إســــهام املنظمة يف اإلقليم، مع الرتكيز على القضــــايا ذات الصــــلة األوســــع مبا يتجاوز تفاصــــيل الربامج 

 شاريع.و/أو امل
 
 العوامل التمكينية 4-1
 

 بتقديراملنظمة  حتظىمبزايا نســــــــــــــبية كبرية تدعم القيمة املضــــــــــــــافة لتدخالهتا. ومن منظور تقين، تتمتع املنظمة  -82
 ملا تسهم به يف السياسات واملعارف والعمل يف امليدان. وثقتهم احلكومات واملواطنني
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 تلتمكني عمليات املنظمة. ويتجلى ذلك يف مشــــــــــروع قطاع منتجا ل التزام احلكومات عامالً رئيســــــــــًياوُيشــــــــــك -83
لتوسيع نطاق التدخالت وأداء دور حاسم يف تعزيز املشاورات  يه وزارة الزراعة متويالً إضافًيااأللبان يف لبنان الذي قدمت ف

 احل املزارعني.وإبرام اتفاقات بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة لتحديد سعر منتجات األلبان لص
 

وأكد مشـــروع حوض صـــنعاء يف اليمن أمهية حصـــول املنظمة على موارد كافية والتشـــاور الشـــامل مع املســـتفيدين  -84
. مســـــتخدمي املياهيف حتســـــني تدفقات املعلومات وزيادة املشـــــاركة احمللية يف رابطات  أســـــهماوالتخطيط التشـــــاركي اللذين 

 يف اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.وأدى ذلك إىل ضمان مشاركة جمتمعية قوية 
 

ومن العوامل املهمة األخرى وراء متكني املنظمة من اإلســــــــــــــهام يف الزراعة الصــــــــــــــغرية النطاق �جها التيســــــــــــــريي  -85
. وكما لوحظ يف تقييم الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة، تثبت الفعالية املؤكدة اجليدةوالتشــــــــاركي يف تعميم املمارســــــــات الزراعية 

الذي قدمه مشـــــروع احملاصـــــيل العالية القيمة أمهية التدريب العملي من أجل التطبيق الفوري للمعارف واملهارات،  للتدريب
 مببادرات لتعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية (التسويق). إىل أن يكون ذلك التدريب مصحوبًا وكذلك احلاجة

 
 معّوقاتال 4-2
 

مة أن التنســـــــيق اعرتته صـــــــعوبات يف بعض األحيان. ومن أمثلة ذلك تبنيَّ من بعض التدخالت املشـــــــرتكة للمنظ -86
وبرنامج املنظمة مع منظمة اليونيســـــــيف الذي تعاونت فيه  املشـــــــروع املشـــــــرتك لبناء القدرة على الصـــــــمود يف والية كســـــــال

ابينما أســندت إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة  ،كشــريكني منفذيناألغذية العاملي   إىل منظمة أخرى تابعة هلا  أيضــً
ت صعوبة التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة الثالث وبني الوكاالت واملنظمة تمهمة تنفيذ مكونات معيَّنة يف املشروع. وثب

 ةجهت مشــــــــــــاريع مشــــــــــــرتكة أخرى صــــــــــــعوبات يف مزامنة اُألطر الزمنياالتابعة لوكالة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة. وو 
وكاالت األمم املتحدة مما أدى إىل عرقلة تنســــيق األنشــــطة.  يفت املربمة مع الشــــركاء بســــبب اختالف اإلجراءات لالتفاقا

 ونشأت حتديات مماثلة يف حاالت التنسيق والتعاون املشرتك بني القطاعات أو بني الوزارات.
 

ويف الســـــــــــياقات غري املواتية يف كل من الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة واململكة العربية الســـــــــــعودية، واجهت املنظمة  -87
فعال يف معاجلة ندرة املياه. وعرقل احتالل الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة العمليات، بينما نبعت صـــــــعوبات يف تقدمي إســـــــهام 

 منها من االفتقار إىل احلوار بني املنظمة واحلكومة، وبالتايل مل يكن املعوقات يف اململكة العربية الســـــــــــعودية يف جانب كبري
 اجلوفية. للمياهبوسع املنظمة تقدمي املشورة التقنية إلصالح سياسة وطنية ضارة أفضت إىل استنفاد مطرد 

 
أو ها أطلقتها املنظمة وانتهت دون أي احتماالت لتوســــــيع نطاق مشــــــاريع جتريبيةعدة عالوة على ذلك، بدأت و  -88

ما يعتمد توســـــــــيع النطاق والتكرار على التزام احلكومات واســـــــــتعدادها وقدراهتا، وهو ما خيرج يف كثري من  تكرارها. وغالًبا
 التجريبيةيف إطالق تلك املشــــــاريع  املنظمة حكمة حول تســــــاؤالتيُثري األحيان عن نطاق ســــــيطرة املنظمة. غري أن ذلك 

 اسرتاتيجية واضحة للخروج. وضعوعدم  احلكوماتمن دون ضمان التزام 
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 االستدامة 4-3
 

تعميم املمارسات الزراعية السليمة، بإمكانات إسهامها يف املنظمة على املستوى اجملتمعي، مثل  تبشر إسهامات -89
استمرارهم يف الكبري الذي جينيه املستفيدون املباشرون، من املرجح نظرًا إىل العائد اجلوانب. و من طيبة لالستدامة يف عدد 

تطبيق املمارســــات املبتكرة ومواصــــلة زراعة حماصــــيل جديدة (اســــتدامة الفائدة) بينما قد يقوم املزارعون الذين ال يشــــاركون 
مباشـــــــرة يف املشـــــــاريع اإليضـــــــاحية باألخذ باملمارســـــــات الزراعية الســـــــليمة من تلقاء أنفســـــــهم (اســـــــتدامة العملية). وميكن 

  أحناء أخرى من البلد.للحكومات إدخال االبتكارات يف
 

تمعية. اجملياكل اهلو  العديد من منظمات املنتجنيومشل إسهام املنظمة يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا إنشاء  -90
وتفتقر املنظمات اليت مت تكوينها لتيســـــري توزيع األصـــــول واملدخالت يف العادة إىل االســـــتدامة اليت تتجاوز عمر املشـــــروع. 

اوميكن  تعاونيات الزراعية أن تكون عابرة عندما يكون هدفها الرئيســـــي احلصـــــول على فوائد املشـــــروع. ومع ذلك، لل أيضـــــً
األلبان تبدو آفاق اســـتدامة تعاونيات املنتجني واللجان احمللية اليت تدعمها املنظمة واعدة مثلما يف مشـــروع قطاع منتجات 

توجيهات واضـــــــحة إصـــــــدار دؤوبة لبناء القدرات و  جهود مااللذين اقرتنت هبلبنان ومشـــــــروع حوض صـــــــنعاء يف اليمن يف 
على األجل الطويل. وســــــــتعتمد االســــــــتدامة يف �اية  اتكجهات مســــــــؤولة عن تقدمي اخلدم  دور تلك التعاونياتبشــــــــأن 

 املطاف على قدرة املنظمة على توفري خدمة جيدة إىل األعضاء، مبا يشمل اإلدارة املستدامة لألموال املتجددة.
 

التنســــــــيق بني  وميكن باملثل اســــــــتمرارملرجح أن تســــــــتمر أمهية نُظم معلومات املشــــــــاريع واملنتجات املعرفية. ومن ا -91
 القطاعات بعد انتهاء املشروع.

 
اجلهة املســـتفيدة. وينطبق  يوميكن الســـتدامة اهلياكل والعمليات أن تواجه حتديات حىت عندما تكون احلكومة ه -92

على إدارهتا  القدرةوعمليات جديدة بدون بناء  ت نُظًماذلك بصـــــــــــــفة خاصـــــــــــــة على احلاالت اليت تضـــــــــــــع فيها التدخال
تعزيز لأو ضــــــمان اســــــتدامتها املالية بعد انتهاء املشــــــروع. وبالتايل فإن اهتمام احلكومات واســــــتعدادها حاســــــم وتشــــــغيلها 

 .عامًال معوقًا أيًضااستدامة الدعم اخلارجي على الرغم من أن القدرة املالية ميكن أن ُتشكل 
 
 الفجوات والقضايا الناشئة 4-4
 

الرصــد  عدم كفايةة املؤثرة على اإلســهام العام للمنظمة يف إقليم الشــرق األدىن ومشال أفريقيا ري من الفجوات اخلط -93
إىل هذا  اليت جرى اســــتعراضــــها كلها تقريًبا املشــــاريع. وأشــــارت التقييماتمســــتوى القطرية و  والتقييم على مســــتوى الربامج

 هنا النقص الذي يفرض حتديات عندما يتعلق األمر برصـــــد التقدم احملرز يف التنفيذ ويف تقييم الربامج/املشـــــاريع. ومن املهم
يف نظام  حها مبفردها، ولكنها ُتشـــكل مكونًاالتأكيد بأن الرصـــد والتقييم ليس مســـألة قائمة بذاهتا ميكن معاجلتها وتصـــحي

 .النتائج لإلدارة القائمة علىأوسع 
 

فجوات واضــــــــــــــحة يف التنســــــــــــــيق بني خمتلف املكونات و/أو  القائمة على النتائجوترتبط بتحديات نظام اإلدارة  -94
املشـــاريع. ويتضـــح ذلك يف عدد من حاالت تفويت فرص تكوين تآزرات ميكن فيها اســـتخدام نشـــاط األنشـــطة يف بعض 
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احليوانات يف الضفة الغربية وقطاع غزة. ونشأت هذه  ووسميف مشروع ما لتعزيز نشاط آخر، مثل التوزيع اجملاين لألعالف 
ل حاالت التأخري يف إكمال الدراســــات قبل الفجوات يف بعض احلاالت عن حتديات يف التتابع املتســــلســــل لألنشــــطة، مث

 وضع االسرتاتيجيات اليت من املفرتض أن تدعمها.
 

ا توليفيوكشـــف التقرير ال -95 عن عدم كفاية قدرة املوظفني التقنيني على االمتثال للســـياســـات املعيارية للمنظمة  أيضـــً
، واألولوية الرئيســــــــية للحد من الفقر وااللتزامات وأولوياهتا، وخباصــــــــة ما يتعلق منها باملســــــــاواة بني اجلنســــــــني ومتكني املرأة

املؤسسية للمنظمة بشأن املساءلة أمام السكان املتضررين. وينظر املوظفون التقنيون يف كثري من األحيان إىل هذه املسائل 
جهات االتصـــــال يف باعتبارها مســـــؤولية املوظفني اإلقليميني املســـــؤولني عن الشـــــؤون اجلنســـــانية أو خرباء التنمية الريفية أو 

 املكاتب القطرية.
 

ولكن يف اململكة العربية الســـعودية وكذلك،  جوانب قصـــور مبســـائل التغذيةبعض برامج املنظمة املتعلقة  وشـــابت -96
. وميثل ذلك أحد جماالت والية املنظمة واختصاصاهتا الواضحة. على سبيل املثال بدرجة أقل، يف الضفة الغربية وقطاع غزة

مشــرتك بني جمال  هتُغفل التغذية وينصــب الرتكيز يف املقام األول على األمن الغذائي وزيادة إنتاج األغذية. غري أنوغالباً ما 
يف إقليم وحيتاج جمال التغذية . على حد ســـــــواء يف تدخالت أخرى امشـــــــاريع حمددة وتعميمً  القطاعات ينبغي أن يشـــــــمل
 التغذية والبدانة.سوء  إىل دعم ملعاجلةالشرق األدىن ومشال أفريقيا 

 
حدوث فجوات يف إسهامها إىل على التدريب، مما أدى  بصورة شبه حصريةوركزت جهود املنظمة لبناء القدرات  -97

ايف التعزيز املؤســــــــســــــــي الذي حيتاج   مجهورية مصــــــــر العربيةإىل اهتمام. ومن األمثلة على ذلك تدخالت املنظمة يف  أيضــــــــً
جهود مناســـبة لتعزيز وحدات اإلرشـــاد اليت يعمل  ذلك ظفي اإلرشـــاد دون أن تقابلواململكة العربية الســـعودية لتدريب مو 

 فيها هؤالء املوظفون، ال سيما يف الريف.
 
 الدروس المستفادة 4-5
 

من الدروس الرئيســـية املســـتفادة يف التدخالت على مســـتوى اجملتمع احمللي أن نقص املعرفة بالســـياق احمللي ميكن  -98
أن يقوِّض اجلهود ويهدِّد االســـــــتدامة. وأدى االفتقار إىل املعرفة بتعقيدات نُظم احليازة احمللية يف الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة 

األنشـــطة  ت، خططالضـــفة الغربية وقطاع غزةجهود املشـــاريع. ويف مشـــروع آخر يف واململكة العربية الســـعودية إىل إحباط 
على أســاس دراســات أســاســية عن الضــفة الغربية أثبتت عدم صــلتها بالواقع على األرض يف قطاع غزة. وميكن لعدم كفاية 

أي تها حىت وإن قبل املستفيدون هم وقدراهتم أن يقوِّض مالءمة التدخالت وفعاليمشاكلاملعرفة باملستفيدين واحتياجاهتم و 
 يقدَّم إليهم.شيء 

 
ومن الدروس املهمة أن التدخالت ينبغي أالّ تبدأ من نقطة الصفر، بل ينبغي أن تؤسس على جتارب التدخالت  -99

 الســابقة الســابقة املماثلة. ويعود الفضــل يف جناح مشــروع حوض صــنعاء يف اليمن بدرجة كبرية إىل االســتفادة من املشــاريع
بدًال  بالتايل �ًجا تشـــــــاركًياوكانت ترمي إىل حتقيق أهداف مماثلة يف نفس املنطقة. وانتهج املشـــــــروع  تكلل بالنجاحاليت مل 
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مشــــــاركة اجملتمع احمللي. وأجرى  واســــــتطاع بالتايل أن يضــــــمنمن االعتماد بشــــــدة على �ج متجه من القمة إىل القاعدة، 
ااملشـــــروع   املزارعون زراعتها يتبىنيف اختياره للمحاصـــــيل املراد إدخاهلا كي للعائدات االقتصـــــادية اجليدة  دقيًقا تقييًما أيضـــــً

ارتفاع ســعره يف الســوق، ولكنه يســتأثر  يف الزراعة بســبب فان أحد احملاصــيل األوســع انتشــارًاوميثل الشــو بدًال من الشــوفان. 
 .يف املائة من استخدام املياه الزراعية يف اليمن 30حبوايل 

 
وميكن ملراعاة الثقافة والتقاليد احمللية، ال ســــــــيما يف اجملتمعات املتحفظة يف إقليم الشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا أن  -100

الذي ســــــــعى إىل تدريب الشــــــــابات  مجهورية مصــــــــر العربيةحيوِّل القيود إىل فرص. وينطبق ذلك على مشــــــــروع التغذية يف 
املتدربات عند الســـــــــــفر إىل املدينة،  حمارم ملرافقةوالنســـــــــــاء من القرى املســـــــــــتفيدة. ولتجاوز القيود الثقافية، دعا املشـــــــــــروع 

 واستخدم مركبة رمسية ولوحات أرقام حكومية لتجنب الشائعات وأي مساس حمتمل بسمعة املشاركات.
 

جهود أن تقابلها مة مشاريع جتريبية يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا من دون ومن غري اجملدي أن تطلق املنظ -101
القادرة على توســـــــــيع النطاق  العناصـــــــــرموازية لتعزيز آفاق توســـــــــيع النطاق. وتتمثل إحدى االســـــــــرتاتيجيات يف العمل مع 

ى، مثــل البنــك اإلســــــــــــــالمي للتنميــة والتكرار منــذ البــدايــة على حنو أكثر فعــاليــة، أي احلكومــات واجلهــات الفــاعلــة األخر 
 .والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي

 
ومن الدروس املســــتفادة من تدخالت املنظمة على مســــتوى اجملتمع احمللي ضــــرورة تكريس وقت كاٍف لألنشــــطة  -102

ســــــتدامة الرئيســــــية، مثل تكوين منظمات للمنتجني، وتنمية القدرات اإلدارية وإنشــــــاء خدمات للمســــــاعدة على حتســــــني ا
 هياكل املشاريع، مثلما يف احلاالت الناجحة ملشروع حوض صنعاء يف اليمن ومشروع قطاع منتجات األلبان يف لبنان.

 

 االستنتاجات والتوصيات - 5
 

 االستنتاجات 5-1
 

أثبت إســــــــــهام املنظمة يف إقليم الشــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا مالءمته ألولويات البلدان وتوافقه مع  :1االســــــــــتنتاج  -103
األهداف االســــــرتاتيجية للمنظمة وااللتزامات الدولية، مثل أهداف التنمية املســــــتدامة. وحتظى امليزة النســــــبية والقيمة املضــــــافة 

ق األدىن ومشال أفريقيا باعرتاف واســـــع من أصـــــحاب املصـــــلحة والشـــــركاء، إلســـــهام املنظمة يف التنمية الزراعية يف إقليم الشـــــر 
أن امليزة النســـــــــــــبية للمنظمة تنبع من  حنة الثنائية. ومن املعروف عموًمااملنظمات املتعددة األطراف واجلهات املا يشـــــــــــــمل مبا

 املعرفية وقدرهتا على نقل التكنولوجيا واملمارسات اجليدة واخلربات من األماكن األخرى. هتاقاعد ، ومنوضعها كوسيط أمني
 

وضـــع الســـياســـات واالســـرتاتيجيات احلكومات من حتديد يف جمال مكَّن الدعم املقدم من املنظمة  :2االســـتنتاج  -104
كر يف املنظمة م املعلومات واإلنذار املبأولويات واضــــــــــــــحة وقابلة للتنفيذ عملياً. كما أن املكونات الفردية الرئيســــــــــــــية لُنظ

من حيث النتائج والتطبيق على املســـــتوى القطري. وباتت احلكومات، بفضـــــل الدعم املقدَّم  راســـــخة وحققت تقدًما كبريًا
قرارات مســـــتندة إىل األدلة يف ســـــعيها إىل حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة  ميكنها من اختاذمن املنظمة، يف وضـــــع أفضـــــل 

 النطاق القطري. على
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تُغطي تدخالت املنظمة على مســـــــــتوى اجملتمع احمللي نطاقات جغرافية واجتماعية حمدودة مقارنة  :3االســـــــــتنتاج  -105
باحتياجات بلدان الشـــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. غري أ�ا ُتشـــــــكل مناذج حيتذى هبا يف توســـــــيع النطاق والتكرار من خالل 

ونقل التكنولوجيا، واألخذ بالُنهج التشــــــاركية املبتكرة واُألطر املعيارية. وقام املزارعون  تعميم املمارســــــات الزراعية الســــــليمة،
 املستفيدين من املشاريع بتكرار االبتكارات اليت أدخلتها املنظمة على نفقتهم اخلاصة. غرياحملليون 

 
أثبت �ج املنظمة يف بناء القدرة على الصـــمود، رغم تطبيقه بدرجات متباينة من النجاح، أنه صـــاحل  :4االســـتنتاج  -106

اوكان من املناســــب ومناســــب يف ســــياق البلدان املنكوبة بالنزاع.  الرتكيز على تطوير ســــالســــل القيمة وتقدمي الدعم من  أيضــــً
راجهم يف ســالســل القيمة. وأثبتت التدخالت فعاليتها يف أجل متكني املنتجني الفقراء من احلصــول على األصــول وضــمان إد

 حتسني ُسبل معيشة اُألسر الفقرية يف احلاالت اليت انصب االهتمام فيها على تعميق الوعي وتنظيم صغار املنتجني.
 

 مشلت تدخالت املنظمة يف اإلقليم بعض اجلهود القيِّمة لتحقيق التمكني االجتماعي واالقتصــادي :5االســتنتاج  -107
تعميم خاصة باملرأة يف املشاريع. وال يزال  مكوناتللمرأة، وإن كانت األمثلة حمدودة وحتققت يف أكثر األحيان من خالل 

 .ة املشاريع األساسية ُيشكل حتديًايف أنشط مراعاة املنظور اجلنساين
 

الصــــغرية النطاق، يلزم على الرغم من األمهية واملالءمة املؤكدتني للمبادرة اإلقليمية للزراعة األســــرية  :6االســــتنتاج  -108
يف مناطق أخرى  التجريبيةمن املنظمة بذل مزيد من اجلهود لبناء قدرات وحدات اإلرشاد احلكومية لتيسري تكرار املشاريع 

 (الصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية“ اجلهات الفاعلة الكبرية” لضــــــمان التزام احلكومات بتوســــــيع نطاقها واكتســــــاب دعم
 ).والبنك الدويل والبنك اإلسالمي للتنمية

 
 التوصيات 5-2
 

 ا وتعزيزها يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا.اهتقد ترغب املنظمة يف اعتماد التوصيات التالية لتحسني إسهام -109
 

املستندة والتقييم يف املنظمة عن طريق األخذ بنظام قوي لإلدارة : ميكن معاجلة الفجوة يف نُظم الرصد 1التوصية  -110
للرصـــــــــــد والتقييم. وتبدأ اإلدارة املســـــــــــتندة إىل النتائج بتحديد النواتج واملخرجات واألنشـــــــــــطة  إىل النتائج يشـــــــــــمل مكونًا

ااميزاني وحتديد ووضـــع جداوهلا الزمنية يرتبط هبا من أهداف ومؤشـــرات وما لتوجيه التنفيذ ودعم  هتا. وُيشـــكل ذلك أســـاســـً
مجيع املوظفني  على عاتقاملســــــــؤولية عن اإلدارة املســــــــتندة إىل النتائج تقع رصــــــــد التدابري التصــــــــحيحية وتيســــــــري التقييم. و 

 تقتصر على موظف الرصد والتقييم. وال
 

األســـــــاس واالحتياجات يف تصـــــــميمها للمشـــــــاريع. ينبغي أن تركز املنظمة أكثر على تقييم خطوط : 2التوصـــــــية  -111
 فيهاللمعلومات األساسية، مبا  ليم يف أن يشمل حتليالً اجتماعًيا واقتصاديًاوأخفق ختطيط كثري من مشاريع املنظمة يف اإلق

ادة من جراء حتليل دقيق، ولكن ميكن االســــتفإل غري كافيةالقضــــايا اجلنســــانية. وميكن أن تكون موارد التدخالت الصــــغرية 
ثروة املعلومات واملعارف اليت ميكن االطالع عليها ويولدها الباحثون والطالب يف اجلامعات واملؤسسات. وُميثل االستثمار 
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إلعداد املشــاريع الكربى  ط األســاس واخللفيات شــرطًا أســاســًيا مســبًقايف التحليل االجتماعي واالقتصــادي واجلنســاين خلطو 
 .ذات العائد الكبري

 
يف عملهم،  تعميم مراعاة املنظور اجلنســــــاين: يلزم من املنظمة زيادة تعزيز قدرة املوظفني التقنيني على 3 التوصــــــية -112

ال ســـــيما من خالل املشـــــورة والدعم املناســـــبني من املوظفني املســـــؤولني عن الشـــــؤون اجلنســـــانية وجهات االتصـــــال املعنية 
 جاهزةنظمة التأكد من أن جهات االتصال املعنية بالشؤون اجلنسانية بالشؤون اجلنسانية يف املكاتب امليدانية. ويلزم من امل

اومتاحة لتقدمي هذا الدعم. وحتتاج فرق الربامج االســـرتاتيجية واإلدارات التقنية  تعميم إىل تقدمي املشـــورة بشـــأن كيفية  أيضـــً
 يف الربامج واملشاريع يف جماالت ختصصها. مراعاة املنظور اجلنساين

 
ينبغي للمنظمة أن تعيد النظر يف طريقة إشـــــــــــراك اجلهات الشـــــــــــريكة احمللية، ال ســـــــــــيما املنظمات : 4التوصـــــــــــية  -113
على  الذي بات مقصــورًااحلكومية، يف املشــاريع. ويُقيِّد الشــكل احلايل ملذكرات التفاهم الدور احملتمل للشــركاء احملليني  غري

 وعالقاهتم احمللية. معارفهم ختطيط األنشطة وتنفيذها بفضل يف وقت ميكنهم فيه املشاركة بفعالية يفالتنفيذ من الباطن 
 

ُيشكل عدم وجود اسرتاتيجية إقليمية لبناء القدرة على الصمود فجوة تفرض حتديات على تدخالت : 5التوصية  -114
املنظمة يف مواجهة الكوارث واملخاطر يف إقليم الشــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. وال تقع املســــــــــــــؤولية املباشــــــــــــــرة عن هذه 

عربية واألجهزة املنتســــــــــــبة هلا. وميكن للمكتب جامعة الدول العلى االســــــــــــرتاتيجية على عاتق املنظمة وحدها، بل وكذلك 
اإلقليمي للشـــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا أن حيدِّد أجهزة جامعة الدول العربية ووكاالت األمم املتحدة يف اإلقليم املختصـــــــــــة 

النزاع. وغين واملهتمة بالتعاون يف الدعوة إىل وضع ميثاق واسرتاتيجية إقليميني بشأن بناء القدرة على الصمود يف سياقات 
ومت وضـــــــع ) 5عن القول أن بناء القدرة على الصـــــــمود ُميثل أحد األهداف االســـــــرتاتيجية للمنظمة (اهلدف االســـــــرتاتيجي 

ما يبدو إىل هذه املســـألة من نفس الزاوية. وميكن  برنامج ملعاجلة هذا اهلدف، ولكن البلدان واألجهزة اإلقليمية ال تنظر يف
بشأن بناء القدرة على الصمود يف اإلقليم أن ينال الدعم من البلدان واألجهزة اإلقليمية وييسِّر لوضع اسرتاتيجية للمنظمة 

 عمل املنظمة واجلهات الفاعلة األخرى.
 

يف �ج املنظمة لبناء القدرة على الصــــمود عند إجياد صــــلة بني  الكامن: ميكن التخفيف من التحدي 6التوصــــية  -115
جتاوزه عن طريق حتســـني التنســـيق بني املشـــاريع وحتقيق التزامن بني املكونات واألنشـــطة،  أنشـــطة الطوارئ والتنمية أو ميكن

وكذلك تنمية قدرات املوظفني التقنيني يف جمال قضـــــــايا التنمية االجتماعية (احلد من الفقر، واالدماج االجتماعي، والُنهج 
 .تعميم مراعاة املنظور اجلنساينالتشاركية) و 

 
ود املنظمة يف معاجلة ندرة املياه واالســـتنفاد املطرد ألحواض املياه اجلوفية يف اإلقليم بأمهية تتســـم جه: 7التوصـــية  -116

كبرية. غري أن مشــــــروعات املنظمة يف جمال إدارة األحواض الفرعية ال ُتشــــــكل ســــــوى مناذج لتعبئة اجملتمع احمللي وتنظيمه. 
 ن من تكوين منظور أوسع للحوض برمته. وقد تود املنظمة النظر يف اختاذ إجراءات للمتابعة كي تتمك
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ي. تقييم برنــامج نظــام الوقــايــة من طوارئ اآلفــات واألمراض احليوانيــة والنبــاتيــة العــابرة  2018منظمــة األغــذيــة والزراعــة. 

للحدود والتهديدات املتعلقة بسـالمة األغذية يف إدارة أزمات السـلسـلة الغذائية. سـلسـلة تقييمات املشـاريع. روما، مكتب 
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ا(متـــــــاح  NERC/18/REP Rev.1. وثيقـــــــة املنظمـــــــة 2018أيـــــــار /مـــــــايو 11-7رومـــــــا، إيطـــــــاليـــــــا،  يف:  أيضــــــــــــــــــــً
ar.pdf909ar/mv909mv/3http://www.fao.org/.( 

ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية. ســـــــــلســـــــــلة  األغذية والزراعةأ. تقييم اســـــــــرتاتيجية منظمة  2019منظمة األغذية والزراعة. 
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والزراعة اإلقليمي للشــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. بدون تاريخ. مبادرة ندرة املياه يف الشــــــــــرق األدىن مكتب منظمة األغذية 
القــاهرة. مكتــب املنظمــة اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن ومشــال أفريقيــا [املوقع الشــــــــــــــبكي]. ومشــال أفريقيــا [على اإلنرتنــت]. 

 ]2020فرباير/شباط  2زيارة إىل هذا املوقع يف  آخر[
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. تقرير موجز عن التقييم املشــــــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة 2014منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي. 
. تقرير التقييم. رومـا، )2014-2009وبرنـامج األغـذيـة العـاملي لتنســــــــــــــيق جمموعـة األمن الغـذائي يف العمـل اإلنســـــــــــــــاين (

 يف:  أيًضا(متاح  األغذية العاملي. برنامج
17.2.pdf?_ga=063503ent/groups/public/documents/eb/wfpdochttps://documents.wfp.org/stell
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