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 موجز
 لألغذية والزراعةاملتحدة ملنظمة األمم مكتب التقييم التابع اليت أجراها تقييمات للتوليفي هذا التقرير هو جتميع  

الثغرات والقضــا�  ّددحيو  النتائجحتقيق  يفاملنظمة مســامهة وثق وهو ي .2019-2014أفريقيا للفرتة إقليم لعمل املنظمة يف 
القضـــاء (الغذائي والتغذية  األمن :هيثالثة مواضـــيع،  حولهذا التجميع التوليفي منظّم و  .والدروس املســـتفادةاملســـتجدة 

 .للموارد الطبيعيةاملستدامة واألزمات، واإلدارة التهديدات الصمود جتاه  على القدرةبناء و  ،)الفقرعلى 

 يةبيئة الســـــــياســـــــاتالذي وفرته ال دعمالعزز ف. اإلقليمإىل  ملحوظةقد قدمت منظمة األغذية والزراعة مســـــــامهة لو 
يف ف مع تغري املنــاخ التكيّ تعميم  يف دعمهــاوأســـــــــــــــهم . لزراعــة واألمن الغــذائي والتغــذيــةلواخلطط واالســـــــــــــــرتاتيجيــات 

احلوكمة والقدرات املؤســــســــية لإلدارة املســــتدامة مّنت ، كما اإلنذار املبكر نظموعزز قدرات  واملمارســــات،الســــياســــات 
وشــــهدت اجملتمعات احمللية . للموارد الطبيعية وأســــهم يف إدخال حتســــينات متواضــــعة على ســــبل عيش اجملتمعات احمللية

  .سبل عيشها بعض التحسن يف

وقيادهتا يف جماالت واليتها، الفنية ل عالقات املنظمة مع املؤســـســـات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وخربهتا وتشـــكّ  
مت قد و . املنشـــــــــودة الوصـــــــــول إىل مرافق التمويل العاملية واإلقليمية، عوامل متكني رئيســـــــــية لتحقيق النتائجقدرهتا على و 

والقيود املالية وترتيبات احلوكمة يف املؤسسات ت يف قدرات املكاتب القطرية للمنظمة سيما الثغرا حتديد عدة قيود، ال
 .العامة وأوجه القصور يف تصميم املشاريع والظروف واألحداث احمللية اخلارجة عن سيطرة املنظمة
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يف املناطق  تغذيةابألمن الغذائي وال احلاجة إىل االهتمام جرى حتديدهاوتشــــمل الثغرات والقضــــا� الناشــــئة اليت  
 الشباب؛عمالة إعطاء األولوية لو  احمللية؛ اتواستدامتها؛ والعمل مع احلكوم حتسني قابلية املشاريع للتطويرو  ؛احلضرية

القطري؛ ووضــــع برامج مشــــرتكة مع منظمات األمم املتحدة األخرى ســــتوى بناء شــــراكات مع القطاع اخلاص على املو 
قدرات املكاتب القطرية متتني ؛ وحتســــــــني تعميم مراعاة املنظور اجلنســــــــاين؛ و لربامجوتنفيذ هذه ا على الصــــــــعيد القطري

 .والنظراء احلكوميني على الرصد والتقييم

 :الدروس املستفادة التاليةإبجياز ويعرض هذا التقرير 

 .أفريقياإلقليم للمنظمة وقيادهتا أمهية قصوى يف احلفاظ على أمهيتها االسرتاتيجية  الفنيةلخربة ل •
 .الةالفعّ  أهدافها على أفضل وجه من خالل الشراكات حتققنظمة أن املبوسع  •
وال ميكن . بناء القدرة على الصـــــــــــــــمود عملية طويلة األجل يتعني عليها أن تعاجل مســـــــــــــــائل متعددة ومرتابطة •

 .مشاريع قصرية األجلعرب أثر مستدام إحداث ملبادرات بناء القدرة على الصمود 
 .اريعلمشل يداجللتصميم لال بديل  •
، والتزاماً من اإلقليميف ها موظفي من كبارواضـــــــحاً اجلنســـــــني التزاماً يف املســـــــاواة بني  املنظمةتتطلب مســـــــامهة  •

اســــــــتخدام متمكنني من املنظمة  وموظفأن يكون لمســــــــاواة بني اجلنســــــــني و إبيالء العناية لالبلدان األعضــــــــاء 
 .تصرفهمبة األدوات التحليلية اجلنسانية اليت وضعتها املنظم

للتصــــــــــــــدي حلجم حتد�ت األمن الغذائي والتغذية يف  حبد ذاهتا لكنها غري كافية ،ضــــــــــــــروريةالفنية التدخالت و  •
نظمة بشـــــــــــــــأن القضـــــــــــــــا�، مبا يف ذلك جدول األعمال املعياري، ال تقل أمهية عن املدعوة و . وتعقيداهتا أفريقيا

 .فنيةمسامهاهتا ال
  

 اختاذها متر اإلقليمياملؤ  علىالذي يُقرتح  اتاإلجراء
 :ا يليالقيام مبقد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف 

 التقرير؛هذا  مبضمون العلمأخذ  )1(
 .التقريرهذا القيود والثغرات احملددة يف  ملعاجلة إجراءات على اختاذ اإلقليمي ألفريقيااملنظمة مكتب  تشجيعو  )2(
 

 :إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة 
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

 
Secretariat@fao.org-ARC 
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 ةمقدم -أوالً 

 معلومات أساسية

 هذه البلدان يعطيفلبلدان األعضـــــــــــــــاء، جتاه املنظمة انظمة تقييمات لتوفري مســـــــــــــــاءلة امليف التقييم  جيري مكتب -1
وتسهم تقييمات . التنظيمي أدائها، ابإلضافة إىل تقييم لنفسها وضعتها املنظمة املؤشرات اليت ة يف ضوءلعمل املنظماً تقييم

 برامج املنظمة للقرارات املتعلقة إبدخال حتســـينات علىاً موضـــوعياً م املؤســـســـي، وتوفر أســـاســـيف التعلّ اً أيضـــ التقييممكتب 

املؤمتر  إىل أن يقدم إىلالتقييم  مكتب ،ئةامســــــــــــة والعشــــــــــــرين بعد املوقد دعت جلنة الرب�مج، يف دورهتا اخلا .ومشــــــــــــاريعها
هذا و . هتقييمات اليت أشار إليها يف الجتاهات اإلقليميةلو املستفادة لدروس ياً لتوليفجتميعاً  2020 يف عامة اإلقليمي للمنظم

مؤمتر منظمة هذا التقرير بشـــــــــــــــكل رئيســـــــــــــــي إىل يتوجه و . أفريقياإقليم  عمل املنظمة يف لتقييماتتوليفي التقرير هو جتميع 
 .األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا

 
 النطاق واألهداف

 2014وأجنزهـــا بني عـــامي التقييم اإلقليمي مجيع فئـــات التقييمـــات اليت أدارهـــا مكتـــب  يالتوليفالتجميع مشـــل  -2
عن تقييمات مواضـــيعية  أفريقيا، فضـــالً إقليم فذة يف لربامج واملشـــاريع القطرية املناالتقييمات املســـتخدمة  تناولتو . 2019و

 .أفريقياقليم إبمتصلة تضمنت معلومات 
 
البحث ســــــهم يف مبا يحتديد الدروس والقضــــــا� املســــــتخلصــــــة من التقييمات،  يالتوليفالتجميع كان اهلدف من و  -3
اً هدفواســـــــــــتخدما مكتب التقييم تقييمات ئدة فاوكان تعزيز . أفريقياإقليم يف حتقيق النتائج يف املنظمة  ســـــــــــامهةملســـــــــــتنري امل

 :األسئلة التاليةمطلواًب ملعاجلة  يالتوليفتجميع الوكان  .اثنو�ً 
 

حتققت من خالل دعم  ، اليتاجملاالت املواضــــــــــيعية أو/األولو�ت اإلقليمية ويف  ،ائج الرئيســــــــــيةالنت ما هي -أ
 ؟نهوبلدالإلقليم نظمة امل

النظر فيهــا من املؤمتر  أو/و التقييمــات، واليت تتطلــب االهتمــامز من ليت ترب امــا هي القضــــــــــــــــا� والثغرات  -ب
 لمنظمة؟لاإلقليمي 

إجراءات أو /و ما هي الدروس اليت ميكن اســــتخالصــــها من التقييمات اليت ميكن أن تســــرتشــــد هبا برامجو  -ج
 ؟اإلقليميف  يةاملستقبل املنظمة

 
 ةنهجيامل
 هاواختيار املواضــــــــــيع حتديد مشل قد و  .أســــــــــئلة التقييم على عامة لإلجابة اضــــــــــيعمو  ةثالث يالتوليفالتجميع د حدّ  -4

لتقارير  اً ســــريع اً واســــتعراضــــ أفريقيا،إلقليم فريقيا، والواثئق املتعلقة ابملبادرات اإلقليمية ألاســــتعراض تقارير املؤمترات اإلقليمية 
من تقارير التقييم لتحديد اً تقرير  35ض ما جمموعه واســـــــــــــــتعر . 2019و 2014بني عامي التقييم مكتب اليت أجنزها تقييم ال

القضا� أو األولو�ت احملددة  شمليما إذا كان  ملعرفةعرض كل تقرير واستُ . اتلتقييمي للتوليفللتجميع االرئيسية  اضيعاملو 
 .على األســـــــئلة الرئيســـــــية بةاإلجا علىاإلقليمية ألفريقيا مبا يكفي للمســـــــاعدة  يف واثئق املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا واملبادرات
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مت وُقدّ  .املقرتحتقارير تقييم ذات صلة ابملوضوع ما ال يقل عن مخسة وجود على أساس  مواضيعللاالختيار النهائي قام و 
 .عليها بداء التعليقاتإلمذكرة مفاهيمية إىل املكتب اإلقليمي 

 
 :التالية واضيعللتجميع التوليفي املاختريت و  -5
 

 ؛)اجلوععلى القضاء ( ذيةاألمن الغذائي والتغ )1(
 ؛مواجهة التهديدات واألزماتالصمود يف القدرة على و  )2(
 .)مبا يف ذلك التنوع البيولوجي( اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةو  )3(

 
اً تقييم 15تقييمات لربامج قطرية، و ســـــــــــتة يف ذلك مبا اً،تقرير  28 من �ائية إىل عينةالتوليفي  اســـــــــــتند التجميعو  -6

ة لتقييمات إىل صــــلمن اواســــتندت العينة النهائية . 2019و 2014 تقييمات مواضــــيعية أجنزت بني عامي ملشــــاريع، وســــبعة
التقييمات اشتمال كافة إىل  املتبعسعى النهج قد و . تهاعلى نوعي حكمدون إصدار  من املختارة واضيعابمل هذه التقييمات

مت عرض كل تقرير تقييمي ابلتفصـــيل و اســـتُ قد و . جرى اســـتعراضـــهااليت قييم ق قائمة بتقارير التلحامل ويتضـــمن. ذات الصـــلة
رئيســية للســماح ابلتحليل والبحث وعبارات وأُدرجت كلمات  .لرد على األســئلة الرئيســيةاباملعلومات ذات الصــلة  اســتقاء

 .االستنتاجات هذه املزيد من التحليل لتعزيز يجر استنتاجات أولية وأُ  وثيقةعدت وأُ . والقضا� واضيعاملعن 
 

 احملدود�ت

 :قيودكما احلال مع أي تقييم، هناك   ،أن يكون صارماً، ولكن إىلالتجميع التوليفي  سعى -7
 

أبي حال من األحوال متثيًال شــامًال ألنشــطة املنظمة ونتائجها اليت حتققت التجميع التوليفي ال يشــكل  -أ
تباين كبري يف اً كان هناك أيضــــــكما  .  ة من تقارير التقييمإىل عينفحســــــب أفريقيا، ألنه يســــــتند إقليم يف 

 .نوعية التقارير
فرصـــــــــة الســـــــــتكمال  دون أيمن وحالت القيود الزمنية . تقارير التقييممن عينة الاقتصـــــــــرت البيا�ت على  -ب

 .املعلومات إبجراء مقابالت
ن تكون األحــداث قــد أُحيتمــل ، و 2014وضـــــــــــــــعــت قبــل عــام كــانــت قــد تقييمــات برامج  عــدد من ال مشــل -ج

التوليفي  ضــــــيق الوقت، مل حيصــــــل التجميعإىل اً ونظر . جتاوزت النتائج والتوصــــــيات الواردة يف هذه التقارير
 .دخلت على املشاريع والربامجوالتحسينات اليت أُ  اتاإلقليمي على معلومات عن تنفيذ توصيات التقييم

النتائج إلعطاء صـــورة توليف أمام  وشـــكل ذلك حتد�ً  ةعد فرعية مواضـــيعاملختارة  ةالثالث واضـــيعامل لتمش -د
 .متسقة عن النتائج اليت حتققت يف إطار كل موضوع رئيسي

وابلنظر إىل تنوع السياقات  .خاصة بكل بلدهي يف معظمها التجميع التوليفي هذا النتائج املبلغ عنها يف  -ه
 .امجيعهقليم اإلأحناء على ال ميكن تعميم النتائج  اجلغرافية للبلدان،
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 السياق اإلقليمي -ااثنيً 

 إقليم أفريقيا يف والتغذية الغذائي األمن حالة

أن أفريقيا ليست هي  2018لعام  والتغذية يف العاملحالة األمن الغذائي  تقرير يفإحدى الرسائل الرئيسية الواردة  -8
يعانون نقص التغذية شخص  مليون 821ن بني مف. التنمية املستدامةمن أهداف  2اهلدف على املسار الصحيح لتحقيق 

يعانون نقص التغذية يف أفريقيا جنوب من وقد زاد عدد . يف أفريقيا جنوب الصــــــحراء الكربى مليو�ً  237يف العامل، يعيش 
األطفال دون ســـــــــــن اخلامســـــــــــة آخذ يف  تقّزمأن  معو . 2015مليون شـــــــــــخص منذ عام  32.6قدار مبالصـــــــــــحراء الكربى 

ز�دة الوزن والســـــــــــمنة كما أن .  املســـــــــــتدامةهدف التنمية مقصـــــــــــد قق معظم البلدان يف أفريقيا حيأن تمل حيُ ال االخنفاض، 
ابلظروف االقتصـــــــادية اً ســـــــلباإلقليم وقد أتثر األمن الغذائي يف . ا اجلنوبيةلألطفال دون ســـــــن اخلامســـــــة يف تزايد يف أفريقي

 1.يةشرقالو  يةنوبأفريقيا اجليف  ألثر السليب لظاهرة النينيوابرتاجع أسعار السلع األساسية و بو  املناوئةالعاملية 
 
دث حتما اً النعدام األمن الغذائي يف عدد من البلدان األفريقية، وكثري  ةالرئيســـــــيالقوة الدافعة نزاعات ال توشـــــــّكل -9

انون نقص التغـذيـة يف ويعيش معظم من يعـ 2.مثـل الظروف املنـاخيـة واالقتصــــــــــــــــاديـة غري املواتيـةابلتزامن مع عوامـل أخرى 
 نمل هيلع يهتغذية أســوأ مما لا ديعصــ ىلع نتائجلا ةداع نو تكأفريقيا جنوب الصــحراء الكربى يف بلدان متأثرة ابلنزاعات، و 

 حلاجةفمثًال، يشكل النزاع املسلح يف مجهورية أفريقيا الوسطى قوة دافعة رئيسية  3.يعيشون يف بلدان غري متأثرة ابلنزاعات
هم النزاع املســـــــلح يف جنوب اويســـــــ .الغذاء والتغذية وســـــــبل العيشجماالت ة يف مليون شـــــــخص إىل مســـــــاعدة عاجل 1.9

يف مجهورية الكونغو مليون شــــــــــــخص  13.1حيتاج بينما ، مليون شــــــــــــخص 6.1 نحوانعدام األمن الغذائي لالســــــــــــودان يف 
مات اإلنسانية يف بعض واألز زاعات ننتيجة للعيش ما يتعلق بسبل ال يفو تغذوية غذائية و عاجلة  إىل مساعدات الدميقراطية

 4.النعدام األمن الغذائي نيعرضماً ا يزال املشردون داخليموالصومال،  تشادحتسن احلالة األمنية يف ورغم  .املناطق
 

) الصـدمات االقتصـادية( اليت يتسـبب هبا اإلنسـانصـدمات الللصـدمات النامجة عن الكوارث الطبيعية و كان و -10
تواتر  دزاوقد . أزماتيف األســـــر املعيشـــــية الضـــــعيفة أوقع  مايف أفريقيا، لقة هبا املتعلعيش ر على الزراعة وســـــبل اأثر مدمّ 

على الزراعة واألمن  قاســـــــــــــــيةشـــــــــــــــدهتا يف أفريقيا مع ما يرتتب على ذلك من آاثر تفاقمت و  حجمها األخطار الطبيعية
 5.الغذائي لسكان أفريقيا

 

                                        
 .، أكرا0182 نظرة إقليمية عامة حول األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا. 2018. منظمة األغذية والزراعة 1
وعوامل خارجية حتدد أثر النزاع على انعدام ) داخلية املنشـــــــــــــــأ(عوامل داخلية متعددة  العالقة بني النزاع وانعدام األمن الغذائي معقدة، مع وجود 2

 .األمن الغذائي
بنــاء : الرتابط بني األمن الغــذائي والتغــذيــة والنزاع. 2017نظرة إقليميــة عــامــة حول األمن الغــذائي والتغــذيــة يف أفريقيــا . 2017منظمــة األغــذيــة والزراعــة  3

 i7967e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتاح على . أكرا. أجل األمن الغذائي والتغذية والسالمالقدرة على الصمود من 
ك بني منظمة حتديث مشــــــــــــــرت : رصــــــــــــــد األمن الغذائي يف البلدان اليت تعاين من حاالت نزاع. 2019. منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي 4

 .2019كانون الثاين، روما /األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي جمللس األمن التابع لألمم املتحدة، يناير 
د بناء القدرة على الصــمود ملعاجلة حالة الضــعف الشــدي: تغري املناخ وأثره على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشــطتها .2018منظمة األغذية والزراعة  5

 .روما. ARC/18/3م يف الدورة الثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا، قدّ تقرير مُ  :اليت تعاين منها الزراعة وسبل العيش الريفية يف أفريقيا

http://www.fao.org/3/a-i7967e.pdf
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على  املتزايديقية لضــــــغوط متزايدة من جمموعة من املصــــــادر مثل الطلب تتعرض املوارد الطبيعية يف القارة األفر و -11
الضغط ختفيف التنوع البيولوجي و صـون يف يتمثل اً رئيسـي وتواجه أفريقيا حتد�ً . ة وغري الزراعيةيألغراض الزراعلاألراضـي 

يف  الذين يتزايد عددهمكا�ا على مواردها الطبيعية اهلائلة من �حية، وتوليد النمو وفرص العمل والغذاء الكايف لســـــــــــــــ
التنوع صـــــــــــــــون على أمهية  2018 يف عام يمي ألفريقيامؤمتر املنظمة اإلقلد وقد أكّ . من �حية أخرى املناطق احلضـــــــــــــــرية

 .األمن الغذائيحتقيق البيولوجي واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية من أجل 
 

 األولو�ت اإلقليمية و املبادرات اإلقليمية 

 :أفريقيا يف املبادرات اإلقليمية الثالث، وهيإقليم ملنظمة يف أولو�ت اتتجلى  -12
 

التزام أفريقيـــا ابلقضـــــــــــــــــاء على اجلوع حبلول (كـــافحـــة اجلوع ملاإلجراءات اليت تتخـــذهـــا البلـــدان  تســـــــــــــــريع -أ
 ).2025 عام

ا بعد اإلنتاج عمليات اإلنتاج وميف املمارســــات واملبادئ املبتكرة املســــتدامة الشــــاملة للجميع واملثبتة  تعزيز -ب
 ).تكثيف اإلنتاج املستدام وتنمية سلسلة القيمة يف أفريقيا(

بناء القدرة على الصـــــمود ( لمخاطرملعرضـــــة لاعلى الصـــــمود بني اجملتمعات الزراعية والرعوية  القدرةتعزيز و  -ج
 ).يف األراضي اجلافة يف أفريقيا

 
ط املتعدد القطاعات والتنفيذ املنســـــــــــــــق والرصـــــــــــــــد والتقييم لتحقيق البلدان يف التخطي 1املبادرة اإلقليمية  تدعمو  -13

بشــــأن التعجيل ابلنمو والتحول الزراعيني من أجل الرخاء املشــــرتك  2014إعالن ماالبو يف  االلتزامات اليت قطعتها البلدان
 .2030خطة التنمية املستدامة يف و  وحتسني سبل املعيشة

 
صـــــــون  مبوازاةحتويل الزراعة هبدف جعل األغذية املغذية يف متناول اجلميع، يف البلدان  2 يميةاإلقل املبادرة تدعمو  -14

الزراعة الذكية خدمة املســـــــــتوتشـــــــــمل التكنولوجيات . اإلقليمالة للموارد الطبيعية يف التنوع البيولوجي من خالل اإلدارة الفعّ 
ددة وطنياً احمل ســـــــامهاتامل نظمة البلدان يف حتقيقاملكما تدعم   .ونقل التكنولوجيا والوصـــــــول إىل األســـــــواق والتجارةمناخياً 

 .�ج سلسلة القيمة تبّين بشأن تغري املناخ، وتدعم تنويع الزراعة و 
 

الطبيعية والنامجة عن األنشـــــــــــــطة (معاجلة األســـــــــــــباب اجلذرية للصـــــــــــــدمات يف البلدان  3املبادرة اإلقليمية  تدعمو  -15
وتعمل مع أصـــحاب املصـــلحة من  يف أفريقيااجلافة  على األراضـــياملبادرة هذه وتركز  .رهاتكرا للحد منوعواقبها ) البشـــرية

إدارة خماطر الكوارث والقدرة على ويشـــمل الدعم تنمية القدرات . املعيشـــية ةاملســـتوى املؤســـســـي الوطين إىل مســـتوى األســـر 
 .على الصمود وختفيف اآلاثر واالستجابة واإلنعاش

 
جممل عمل املنظمة  وال تشـــــكل هذه املبادرات .االســـــرتاتيجيةها لمنظمة مع أهدافلاإلقليمية  تتماشـــــى املبادراتو  -16
وقد أكد املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا . وإثبات أثره على األولو�ت الرئيســـــــية عمل املنظمة لتقدمي هي مبثابة آلية بل ،اإلقليميف 
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فرتة السنتني  خاللاإلقليم املنظمة بشأن األولو�ت يف أعمال يه على أمهية هذه املبادرات اإلقليمية ودعم آلية لتوج 2018
2018-.20196 

 
 الشامل ايتابلرب�مج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا، وهو اإلطار السياساإلقليم تسرتشد أولو�ت املنظمة يف و  -17

هذا وقد تطور . اإلقليمالعيش املستدامة لسكان  النمو االقتصادي واألمن الغذائي والتغذية وسبلسعياً إىل لتحويل الزراعة 
بشـــــــــــــــأن التعجيل ابلنمو والتحول الزراعيني من أجل الرخاء  2014إعالن ماالبو أكرب مع اً وأعطي زمخالزمن الرب�مج مع 

، 2025على اجلوع حبلول عام البلدان األعضـــاء إىل االلتزام ابلقضـــاء ويدعو إعالن ماالبو . املشـــرتك وحتســـني ســـبل العيش
من خالل النمو والتحول الزراعيني  2025، وخفض الفقر إىل النصـــــــــــــــف حبلول عــــام ئــــةايف املــــ 10إىل خفض التقزم و 

يدعو  كما.  مواجهة تقلب املناخ وغريه من الصـــدماتعلى الصـــمود يف الشـــاملني، وتعزيز قدرة ســـبل العيش ونظم اإلنتاج 
 7.وتعزيز متويل االستثمار يف الزراعةوقيمه ة الزراعية يف أفريقيا الرب�مج الشامل للتنميإىل إعادة االلتزام مببادئ 

 
 البىن اإلقليمية

يف  عضــواً  دولة 55، وهو املؤســســة اإلقليمية الرئيســية اليت متثل االحتاد األفريقي تعمل منظمة األغذية والزراعة مع -18
تنفيذ الوكالة بدور ) نيباد(فريقيا أأجل التنمية يف  راكة اجلديدة منلشـــــــــــــــالتابعة لوكالة التخطيط والتنســـــــــــــــيق وتقوم . أفريقيا
متثل اليت هي اجلماعات االقتصــــــــــــادية اإلقليمية وهناك هيئات دون إقليمية، . األفريقيومفوضــــــــــــية االحتاد  األفريقي لالحتاد

عددة األطراف لتمويل واملؤســـســـات الرئيســـية املت. يةشـــمالالو  ىوســـطالو  يةغربالو ية نوباجلو الشـــرقية الدول األعضـــاء يف أفريقيا 
يف القارة  ولألمم املتحدة وجود قوي .للتنمية والبنك اإلســالميوجمموعة البنك الدويل  التنمية هي مصــرف التنمية األفريقي

يف  أيضـــــــاً  وجودا وهل، املتخصـــــــصـــــــةوكاالهتا من خالل املكاتب القطرية ملختلف برامج وصـــــــناديق األمم املتحدة و األفريقية 
وتشـــــــــمل املؤســـــــــســـــــــات . اور هام مع االحتاد األفريقيحمُ  جلنة األمم املتحدة االقتصـــــــــادية ألفريقياكما أن   .ةياإلقليم كزا املر 

الربملان و  ؛األخرى ذات الصــــــلة املؤســــــســــــات األكادميية والبحثية األفريقية واملؤســــــســــــات العاملية اليت يوجد مقرها يف أفريقيا
 ات اجملتمع املـدين اإلقليميــة، والتعــاونيــات ومنظمــات املنتجني والقطــاعدون اإلقليميــة؛ وهيئــ وأعضــــــــــــــــاء الربملـا�ت األفريقي
مكتبــًا قطر�ً  47 اإلقليميــة لفرعيــةا مكــاتبــهمن خالل  يــدعمالــذي  اإلقليمي ملنظمــة األغــذيــة والزراعــة واملكتــب اخلــاص؛
 .للمنظمة

 

 خمتارة  مواضيع ةثالث يف أفريقيايف إقليم نظمة املمسامهة  من خاللاحملرزة  النتائج -ااثلثً 

 )القضاء على اجلوع(األمن الغذائي والتغذية  :وضوعامل -ألف
ومســــــــــــتو�ت ع ا نو أواســــــــــــعاً يف  اإلقليمي تنوعاً لتجميع التوليفي لخذت عينات منها عكســــــــــــت التقييمات اليت أُ  -19

األغذية  امل ملســـــــــــــــامهات منظمةالنطاق الكالتوليفي أن يعكس لتجميع لوال ميكن . غ عنهاالنتائج، ويف متانة النتائج املبلّ 

                                        
 .7الصفحة . ، روماARC/18/REPن ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا، و الدورة الثالث: تقرير. 2018منظمة األغذية والزراعة  6
أفريقيا، والرب�مج الشـــــــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا وغريها من قرارات االحتاد  يف تنميةالوكالة التخطيط والتنســـــــــيق التابع للشـــــــــراكة اجلديدة من أجل  7

malabo-https://www.nepad.org/caadp/publication/synthesis- 2019كـــــانون األول   /ديســــــــــــــمرب 8يف  مت تنزيلـــــه. األفريقي ذات الصــــــــــــــلـــــة
decisions-au-related-other-and-caadp-declaration 

https://www.nepad.org/caadp/publication/synthesis-malabo-declaration-caadp-and-other-related-au-decisions
https://www.nepad.org/caadp/publication/synthesis-malabo-declaration-caadp-and-other-related-au-decisions
https://www.nepad.org/caadp/publication/synthesis-malabo-declaration-caadp-and-other-related-au-decisions
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 إقليمنظمة اليت جتري يف املوهناك العديد من أنشـــــــطة . إىل عدد حمدد من التقييماتإال يســـــــتند ال ه ألناإلقليم يف والزراعة 
 .هصحوابً هبذا التنبيمأد�ه النتائج البحث يف رد يو . جيري تقييمهاعنها أو ّلغ بيُ ال  نتائجأفريقيا، وقد حيقق العديد منها 

 
 لتصميم ُ�جٍ  اً الغذائي والتغذية، وأاتحت فرص حتسني األمن وخطط تعزيز سياساتنظمة يف املسامهت  :1النتيجة 

 .واختبارها الفقر الريفيفض خل
من نظمة املمن دعم  اإلقليماســـتفاد العديد من البلدان يف  .تعزيزهاأو /و جرى وضـــعهااليت الســـياســـات واخلطط  -20

الرب�مج الشامل لسياسات وخطط االستثمار الوطنية يف جمايل األغذية والزراعة مبا يتماشى مع إطار وضع أو تعزيز ا أجل
لألمن الغذائي الوطنية ومن األمثلة على ذلك تقدمي الدعم إىل بوركينا فاســــو لوضــــع ســــياســــتها  8.للتنمية الزراعية يف أفريقيا

، مبا يف ذلك قد أُدخلتكانت لزراعة لتوطيد اإلصـــالحات اليت  ل، وإىل كينيا لوضـــع ســـياســـة وطنية شـــاملة جديدة والتغذية
تعزيز نظمة يف املوالدعم اليت قامت هبا  الدعوةوســــــــامهت أنشــــــــطة  .إىل حكومات املقاطعات صــــــــورة ال مركزيةبنقل املهام 
مع اهليئات  تواصــــــــــــــلها يفللتغذية املراعية الزراعة  نظمة إىلامل دعتوقد . القائمة على الغذاءالتغذوية مهية الُنهج اإلدراك أل

ووضــعت النيجر ســياســة وطنية متعددة  .والتغذية ئيمن الغذااألالتحالف الربملاين األفريقي من أجل  ومع التشــريعية الوطنية
. يف جمال اإلرشــــــــاد لتغذية ومواد تدريبية للعاملنيل ةراعيمالقطاعات بشــــــــأن التغذية، ووضــــــــعت إثيوبيا اســــــــرتاتيجية زراعية 

وخطة رواندا االسرتاتيجية تغذوي الو غذائي ال منلألالسرتاتيجية  تطوير نيجري�نظمة املمسامهة األخرى عن  مثلةاألوتشمل 
 9.ية صرحيةو تغذنواتج اليت تتضمن  الرابعة لتحويل الزراعة

 
عة واجلما ،رقية واجلنوبيةألفريقيا الشـــــــاملشـــــــرتكة ســـــــوق الجمتمعات اقتصـــــــادية إقليمية، هي  ةنظمة ســـــــتاملدعمت و  -21

واجلماعة اإلمنائية  اهلندي، وجلنة احمليط ،)إيغاد( واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية ،االقتصـــــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا
لتغذية وخطط ل ةراعيموضـــــــــع ســـــــــياســـــــــات يف  ،االقتصـــــــــادي والنقدي لغرب أفريقيا واالحتاد )ســـــــــادك(للجنوب األفريقي 
اعة االقتصـــادية لدول غرب أفريقيا الرب�مج اإلقليمي لالســـتثمار يف الزراعة واألمن اجلم مثالً  فوضـــعت .لالســـتثمار الزراعي

 10.اً عضو  بلًدا 15الذي يشمل  2020-2016الغذائي والتغذوي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
 

هي ذيــة والزراعــة البيــا�ت والتحليالت املتعلقــة إبحصــــــــــــــــاءات األغــ .تعزيز القــدرات على مجع البيــا�ت وحتليلهــا -22
 لالســـــــــــــرتشـــــــــــــاد هبا يفإحدى نقاط قوة املنظمة، وتســـــــــــــتجيب حلاجة البلدان األعضـــــــــــــاء إىل بيا�ت موثوقة ميكن حتليلها 

على مســـامهة املنظمة يف تعزيز القدرات الوطنية على عدة تضـــمنت التقييمات املســـتعرضـــة أمثلة قد و . الســـياســـات والربامج
يف حتليل البيا�ت   Adeptر�مج باســــتخدام على من بناء القدرات  فاســــو تفادت بوركينااســــفمثًال . مجع البيا�ت وحتليلها

نظمة املودعمت  11.حتليل الســياســات الغذائية والزراعية علىعن بناء القدرات  املســتمدة من اإلحصــاءات الوطنية، فضــالً 
وقد أُدرج هذا املؤشــــــر يف  .وجنوب أفريقيا �نيجري و إســــــواتيين  يف مملكة، لنســــــاءل جتريب مؤشــــــر احلد األدىن للتنوع الغذائي

نظمة، إىل الذي وفرته املدعم الخالل  منالرب�مج الشــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا مؤشــرات القضــاء على اجلوع يف إطار 
                                        

 ]النسخة اإلنكليزية[ 17صفحة ال ،1اهلدف االسرتاتيجي تقييم  8
 ]النسخة اإلنكليزية[ 38والرؤية اخلاصة ابلتغذية، الصفحة تقييم االسرتاتيجية  9

 ]النسخة اإلنكليزية[ 81صفحة ال ،1اهلدف االسرتاتيجي تقييم   10
 ]النسخة اإلنكليزية[ 6الصفحة  ،فاسوبوركينا ل تقييم الرب�مج القطري ملخص 11
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 ميةمبصــــرف التننتائج التغذية اخلاص ســــجل يف الرب�مج و هذا يف إطار نتائج تفشــــي النقص التغذوي جانب إدراج مؤشــــر 
وحدة حتليل األمن (نظم معلومات األمن الغذائي الوطنية يف الصومال مأسسة نظمة تطوير و املدعمت كذلك   12.األفريقي

أن هذا النظام يشـــــكل  وتبّني  .يف جنوب الســـــودانلدعم اختاذ القرارات ونظم املعلومات الغذائية الزراعية ) الغذائي والتغذية
 13.يف جنوب السوداناً اجملتمع اإلنساين األوسع نطاقمن مة و دعم عملية صنع القرار من احلكو أنه مسامهة هامة للغاية و 

 
 إحدى أهم اســــــــرتاتيجياتاألعضــــــــاء يف توظيف شــــــــباب أفريقيا يف الزراعة ترى البلدان  .يف الريفخفض الفقر  -23

وء ألمن الغذائي وســـــلفقر وانعدام  أفريقيا، وما يرتبط بذلك من يف شـــــبابال  أوســـــاطيفاملرتفعة معاجلة مســـــتو�ت البطالة 
من الذي تديره منظمة األغذية والزراعة نيابة عن البلدان األعضاء، بدعم  اأفريقيمع للتضامن  حساب األمانة وقام. تغذية

 صــــــياغة ســــــياســــــات واســــــرتاتيجياتب وزامبيا،تنزانيا املتحدة ومجهورية  من بينها كينيا ومايل ونيجري� والســــــنغالعدة بلدان 
 14.الشباب يف الزراعةالة لعموخطط استثمارية وبرامج وطنية 

 
د منذ اطر وقد زادت حمفظة احلماية االجتماعية اب .ملنظمةإىل اابلنســــبة اً نســــبي جمال احلماية االجتماعية جديدإن  -24

وســـــامهت  201615.و 2013أفريقيا بني عامي  مليقإللحماية االجتماعية يف ) اً مشـــــروع( اً نشـــــاط 33 ومشلت ،2015عام 
جتريب ُ�ج جديدة للحماية االجتماعية وبناء قاعدة  يف ،)فاليونيس( للطفولةمنظمة األمم املتحدة شراكة مع ابلنظمة، امل

ومن األمثلة على . أدلة لتصـــــميم وتعزيز ســـــياســـــات وبرامج احلماية االجتماعية يف بلدان من بينها ليســـــوتو ومالوي وزامبيا
يف تصــــميم جمموعات تكميلية من التدخالت الزراعية لالســــرتشــــاد هبا  العيشمســــامهة املنظمة حتديد مالمح ســــبل كســــب 

وتدخالت احلماية االجتماعية، والعمل التحليلي لتقييم اجلدوى املؤســـــــــــــــســـــــــــــــية والقانونية واملالية لتوســـــــــــــــيع نطاق التأمني 
الزراعة  ، وتنمية القدرات البشـــــــرية لوزارات الزراعة لدعم االتســـــــاق بنيالنظامينياالجتماعي ليشـــــــمل العمال الزراعيني غري 

على تقييم أثر  )فليونيســــــــا(منظمة األمم املتحدة للطفولة ابالشــــــــرتاك مع اً نظمة أيضــــــــاملوعملت  16.واحلماية االجتماعية
 17.جنوب الصحراء الكربىأفريقيا  الربامج الوطنية للتحويالت النقدية يف

 
يف  ش املســـــتدامة واألمن الغذائيأمن احليازة وحصـــــول فقراء الريف على األراضـــــي أمران أســـــاســـــيان لســـــبل العيو  -25

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة واحلوار بشأن السياسات ابستخدام  الدعوةنظمة املدعمت قد و . ةاملناطق الريفي
والســــنغال مالوي يف  مثالً كمدخل،   الوطين املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك والغاابت يف ســــياق األمن الغذائي

صـــــــياغة التشـــــــريعات واملســـــــائل املتعلقة إبدارة  علىنظمة لتشـــــــمل دعم القدرات املوامتدت مســـــــامهة . أوغنداو  نوســـــــرياليو 
 18.األراضي

 
                                        

 ]كليزيةالنسخة اإلن[ 13تقييم االسرتاتيجية والرؤية اخلاصة ابلتغذية، الصفحة  12
 ]النسخة اإلنكليزية[ 2جلنوب السودان، الصفحة  تقييم الرب�مج القطريملخص  13
 ]النسخة اإلنكليزية[ 14، الصفحة حساب األمانة للتضامن مع أفريقياتقييم   14
 ]النسخة اإلنكليزية[ 14صفحة ال ،5امللحق  ،3تقييم الرب�مج االسرتاتيجي   15
 ]النسخة اإلنكليزية[ 23صفحة ال امليداين،تقرير العمل  ،3تقييم الرب�مج االسرتاتيجي   16
 ]النسخة اإلنكليزية[ 21صفحة ال ،3تقييم الرب�مج االسرتاتيجي  17
 ]النسخة اإلنكليزية[ 17الصفحة  ،1وتقييم اهلدف االسرتاتيجي  22، الصفحة 3قييم الرب�مج االسرتاتيجي ت 18
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اليت دعمتها ط من الصـــــــــعب حتديد ما إذا كانت الســـــــــياســـــــــات واخلط .غ عنهااملبلّ أو التغيريات /و التحســـــــــينات -26
قليلة وجمزأة،  واتجاملعلومات املتعلقة ابلنتائج على مســتوى النف .ذيةأفضــل لألمن الغذائي والتغ نواتجنظمة قد ترمجت إىل امل

 .فعلية كنتائج  نتائج حمتملة وليس كلشك على ، يكون ذلبّلغ فيهايُ اليت ويف احلاالت 
 

 :املنظمة ما يلين قدمتهما االلذ يالدعو العمل الدعم و أحرزها من األمثلة على النتائج اليت و  -أ
 

 19.هج التعليم األساسي يف كينيا لتشمل التغذيةتغيريات يف منا )1(
يف  احلضريةأفيد أن اسرتاتيجيات التغذية املدرسية يف كابو فريدي ومالوي وموزامبيق ومشاريع األغذية  )2(

 20.تنزانيا املتحدة أسفرت عن نتائج واعدةومجهورية غا� 
مج الشـــــــــــــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا الرب�م لعمليات تشـــــــــــــــمل النتائج غري املتوقعة من الدعم املقدّ  )3(

الواثئق املتعلقة لســـــــــــــــياق اإلقليمي، و لللتغذية وتكييفها املراعية اســـــــــــــــتخدام املبادئ التوجيهية الزراعية 
واد تدريبية لدمج ماالســـــــــــــــتثمارات الزراعية، والتوجيه و عن لتغذية القطرية، ودورة للتعلم اإللكرتوين اب

 21.لزراعيالتغذية يف خدمات اإلرشاد ا
من أجل التحالف الربملاين األفريقي  إنشاء ودعم بشأن احلق يف الغذاءبرملان عموم أفريقيا بناء قدرات  )4(

. وأوغندا وســـرياليون مدغشـــقر يف كما احلال  ،يني اإلقليمي والوطيناملســـتو والتغذية على  ئيمن الغذااأل
 .يف أفريقيا لتغذيةل غذية والزراعةمنظمة األ سفري ليسوتو هو مملكة ملكالثالث  امللك ليتسيو 

األوىل من نوعها يف هي يف الســــــنغال   الريفيفالشــــــباب لعمالة ســــــة كرّ املوطنية الســــــياســــــة الفاد أن يُ  )5(
أن ســـــــياســـــــة نيجري� وذُكر  .فرصـــــــة عمل يف الســـــــنغالألف  100على إمكانية إجياد وتنطوي  أفريقيا،
 22.فرصة عمللف أ 750تنطوي على إمكانية إجياد الشباب لعمالة 

ز�دة التمويل للرب�مج  :أدى إىلما احلماية االجتماعية  يزانياتنظمة على ســــــــــــياســــــــــــات وماملأثرت  )6(
إىل بر�مج احلماية االجتماعية  نيالتمويل املقدمااللتزام و الوطين للحماية االجتماعية يف غا�؛ وز�دة 

لكافة نزلية ائق املحدللدخالت املفة توســـــــــــــــيع نطاق تغطية بر�مج منح األطفال وإضـــــــــــــــاو ؛ كينيايف  
ز�دة مبالغ التحويالت للمســــتفيدين يف مالوي؛ وز�دة و املســــتفيدين من منح األطفال يف ليســــوتو؛ 

أســـــــــــــــرة ألف  80ســـــــــــــــتفيد منها أكثر من تالوطنية لتغطية التحويالت النقدية اليت  امليزانيةكبرية يف 
 23.معيشية إضافية يف زامبيا

الشــــباب على الزراعة ملزارعني تدريب امن الشــــباب املشــــاركني يف مدارس  ئةايف امل 69ز�دة يف دخل و  )7(
هــذه  بفضــــــــــــــــلمن خالل تطبيق املعــارف واملهــارات املكتســـــــــــــــبــة  املتحــدة،تنزانيــا مجهوريــة  يفواحليــاة 
 24.املدارس

 

                                        
  ]النسخة اإلنكليزية[ 36 لكينيا، الصفحة قييم الرب�مج القطريت  19
 ]النسخة اإلنكليزية[ 40تقييم االسرتاتيجية والرؤية اخلاصة ابلتغذية، الصفحة  20
 ]النسخة اإلنكليزية[ 40تقييم االسرتاتيجية والرؤية اخلاصة ابلتغذية، الصفحة  21
 ]النسخة اإلنكليزية[ 22صفحة ال ،3تقييم الرب�مج االسرتاتيجي  22
 ]النسخة اإلنكليزية[ 34، الصفحة 5امللحق ، 3االسرتاتيجي تقييم الرب�مج  23
 ]النسخة اإلنكليزية[ 39الصفحة  املتحدة،قطري جلمهورية تنزانيا تقييم الرب�مج ال 24
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املناطق يف و اإلقليم رز يف عن التقدم احملحمددة معلومات التوليفي مل تتضــــمن التقييمات املســــتعرضــــة هلذا التجميع  -27
 يتال 2018الرب�مج الشــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا لعام وتعطي عملية اســتعراض . ما يتعلق ابلتزامات ماالبو الفرعية يف

ل وتبني النتائج اجملمعة أن أفريقيا كك. إىل تقارير البلدان األعضــــــــاءاً على التقدم احملرز، اســــــــتناداً ري كل ســــــــنتني مؤشــــــــر جت
تســعة بلدان فقط يف ســبيلها إىل ذلك هناك املســتوى دون اإلقليمي،  وعلى .الوفاء ابلتزامات ماالبوىل يف ســبيلها إليســت 

يف السبيل هناك غرب أفريقيا،  يفو  .منها واحد عدااألفريقي، البلدان يف اجلنوب ومجيع  أفريقيا شرق يفاً بلد 14من أصل 
 ويف .الوســـــــــــــطىبلدان أفريقيا من  أيٌ  ذلك ، وليس يف الســـــــــــــبيل إىلاً بلد 15قط من مخســـــــــــــة فلتزامات االإىل الوفاء هبذه 

، وتعزيز 2025تعزيز متويل االســتثمار يف الزراعة، والقضــاء على اجلوع حبلول عام ابلتحديد أي ، حمددة يتعلق ابلتزامات ما
هذه  غري أن 25.حتقيق هذه االلتزامات ىليف ســـــبيلها إأي منطقة فرعية ليســـــت املناخية،  القدرة على التكيف مع التقلبات

 .التغذيةخفض سوء سبيل يف  حتجب التقدم الكبري احملرز يف بلدان مثل كينيا التقييمات اجملمعة
 

 القدرة على الصمود يف وجه التهديدات واألزماتبناء : وضوعامل -ابء

قليمية والوطنية لبناء قدرة البلدان على دور هام يف دعم احلكومات اإلبمنظمة األغذية والزراعة  تقوم :2النتيجة 
عات نزامواجهة التهديدات واألزمات النامجة عن الظروف املناخية غري املواتية والكوارث الطبيعية والالصـــــــــــمود يف 

ز�دة القدرات اإلنتاجية لألســــــر املعيشــــــية املنظمة يف  هتالذي قدم ســــــاهم الدعمقد و . وغريها من العوامل البشــــــرية
 .، على األقل يف األجل القصريلى املخاطراملنكشفة ع

الدعم للمؤسسات دون اإلقليمية الرئيسية األغذية والزراعة  قدمت منظمة .متتني القدرات دون اإلقليمية والوطنية -28
اللجنة الدائمة املشــرتكة  معنظمة املفي غرب أفريقيا، تعمل ف". جمال القدرة على الصــمود"لوضــع اســرتاتيجيات وخطط يف 

ســــــــتخدام أدوات اختاذ الفين الدعم ال ةقدمم بلدان منطقة الســــــــاحل،مع و ني الدول ملكافحة اجلفاف يف دول الســــــــاحل ب
نظمة امل تكما قدم  .األمن الغذائي مراحللتصـــــــــــــــنيف املتكامل النظام قرارات اإلنذار املبكر لألمن الغذائي، مبا يف ذلك 

، يةاهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمأطلقتها اليت اجلفاف كوارث ني ضد  والتحصابالستدامة  لمبادرة املعنيةلفين ال الدعم
الوكاالت ملعاجلة آاثر  اإلقليمية املشــــــــــــــرتكة بني عمل اللجنة الدائمة وضــــــــــــــع خطة يف وللجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
التابع اإلقليمي الصــــــــــــــمود يدعم فريق ، 3ومن خالل املبادرة اإلقليمية  26.ونالنيظاهرة اجلفاف الذي طال أمده بســــــــــــــبب 

فرق هذا اجلهد  ملابملشــــاريع املتصــــلة ابلقدرة على الصــــمود، وتكّ  ما يتعلق يفاملكاتب القطرية يقيا اإلقليمي ألفر للمكتب 
الفنية لفرق ابملســـامهات املســـح أصـــحاب املصـــلحة الذين مشلهم نوه املكاتب القطرية و قد نوهت و . دون اإلقليميةالصـــمود 

 27.مجيعاً  ومثنوهاود الصم
 

مثل  ، منأو اإلجراءات املبكرة/اإلنذار املبكر و نظمنظمة مأســـــــــــــــســـــــــــــــة املجرت يف عدد من البلدان بدعم من و  -29
ووجد تقييم اهلدف . الدليلي للصـــــــــــــــمودؤشـــــــــــــــر املقياس وحتليل ومنوذج النظام املتكامل لتصـــــــــــــــنيف مراحل األمن الغذائي 

د املعلومات املســــتمدة من نظم إلنذار املبكر يوحّ وانظام وطين متكامل للعمل املبكر  طلباً يف البلدان على 5االســــرتاتيجي 

                                        
     23-22الصفحتان ، أكرا، 2018نظرة عامة إقليمية عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا . 2018. األغذية والزراعة منظمة 25
 ]النسخة اإلنكليزية[ 34، الصفحة 5تقييم اهلدف االسرتاتيجي  26
 ]النسخة اإلنكليزية[ 35، الصفحة 5تقييم اهلدف االسرتاتيجي  27
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على (املواقع املعرضــــــــة بشــــــــدة خلطر انعدام األمن الغذائي، واإلجراءات اليت يتعني اختاذها /املناطق ّدد، وحياملختلفة اإلنذار
م األغذية واملعلومات الزراعية لدعم انظ بىنوقد  28).نظمةامل طورتهالذي  العمل املبكر-غرار النظام العاملي لإلنذار املبكر

ز أن هذا النظام كان يركّ  معو  .الســـــــــــــــوداناختاذ القرار القدرة على إنتاج وحتليل بيا�ت األمن الغذائي والتغذية يف جنوب 
قد ُعززت و  29.النزاع يف البالد، إال أنه أصــبح قابًال للتطبيق على االســتجابة اإلنســانية لتفاقم مراحله األوىلعلى التنمية يف 

توفري اللقاحات واألدوية للتخفيف ب، وذلك، من بني مجلة أمور، قدرات إدارات اخلدمات البيطرية يف املقاطعات يف كينيا
  30.من آاثر أمراض املاشية الرئيسية

 
من البلـــدان املدعمـــت . ف مع تغري املنـــاخ والتخفيف من آاثرهتعميم التكيّ  -30 لتعزيز قــدراهتــا يف جمــال نظمـــة عــددا ً

أعمال لتغري املناخ على تنســــيق اً املنشــــأة حديث إدارهتا عززت أوغندا قدرةقد و  .التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره
فرق عمل معنية ابملناخ لتنســـيق التكيف مع تغري يف إنشـــاء حكومات حملية ســـت  تعمودُ  .مجيعاً  الوزاراتعرب تغري املناخ 

عدد يف  اً مناخيالذكية الزراعة وتربز  31.يةو تنمال هاوتعميم التكيف مع تغري املناخ يف خططمســـــــتوى املقاطعات  علىاملناخ 
الذكية مناخياً لزراعة ل نظمة املبادرة الوطنيةاملدعمت  املتحدة،تنزانيا مجهورية  فيف .نظمةاملمن التدخالت اليت دعمتها 

الزراعي الصمود خطة  تنزانياحكومة  وضعتمن مث و . هذا النوع من الزراعةمبادئ توجيهية وطنية بشأن  اليت مشلت وضع
كنهج لز�دة غلة اإلنتاج الزراعي وختفيف   الذكية مناخياً اثر تغري املناخ ابســـــــــــتخدام الزراعة التصـــــــــــدي آلاليت تســـــــــــعى إىل 

الوطين تعزيز قدرة اجمللس  علىنظمة امل ســـاعدت مايل، ويف 32.املالكنيصـــغار مزارع الصـــدمات االقتصـــادية على مســـتوى 
الذي  الزراعي املدارس احلقلية للمزارعني إزاء خدمات اإلرشاد �ج يفناخ مع تغري املف التكيّ ممارسات على إدماج للزراعة 

 33.يف السياسات والربامج الزراعيةكما ،  تتبناه
 

على عدة نظمة تنفيذ مشــاريع املعمت د .بناء القدرة على الصــمود على مســتوى اجملتمع احمللي واألســرة املعيشــية -31
ز�دة عرب على الصـمود  لمخاطراملعرضـة لاملخاطر وبناء قدرة األسـر املعيشـية خفض مسـتوى اجملتمعات احمللية، هتدف إىل 

ومشل دعم . فاســـــو لبوركينا القطري من الرب�مجل حتســـــني القدرات اإلنتاجية النصـــــيب األكرب شـــــكّ قد و . قدراهتا اإلنتاجية
أعالف احليوا�ت، والري على احليوا�ت و ، وتوزيع الدورةقصـــــــــــــــرية عالية و ذات جودة معتمدة و بذور من ال اً أنواعمة املنظ

الصــــمود بر�مج  مشلو  34.املاشــــية، وتنمية األراضــــي املنخفضــــة إلنتاج األرزّ بية تر و ائق ديف ح ارنطاق صــــغري لزراعة اخلضــــ
واسعة من  جمموعة )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة و  ية العاملياألغذبر�مج الذي نُفذ مع  يف الصومالاملشرتك 

 لثروة احليوانية،لومشلت مســــــــــــــامهة املنظمة أنشــــــــــــــطة دعم . وا�يار احلكم يف ذلك الوقتنزاع التدخالت اليت اســــــــــــــتلزمها ال

                                        
 ]النسخة اإلنكليزية[ 93، الصفحة 5هلدف االسرتاتيجي تقييم ا 28
 ]النسخة اإلنكليزية[ 1، الصفحة حساب األمانة للتضامن مع أفريقياتقييم  29
 ]النسخة اإلنكليزية[ 53لكينيا، الصفحة  الرب�مج القطري تقييم 30
 ]النسخة اإلنكليزية[ 17يف أوغندا، الصفحة  التحالف العاملي ملكافحة تغّري املناختقييم  31
 ]النسخة اإلنكليزية[ 42الصفحة  املتحدة،قطري جلمهورية تنزانيا تقييم الرب�مج ال 32
 ]النسخة اإلنكليزية[ تغري املناخ تقييم قدرة مايل على الصمود يف وجه 33
 ]النسخة اإلنكليزية[ 3 الصفحة ،فاسوبوركينا ل تقييم الرب�مج القطري ملخص 34
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املمارســــــــات الزراعية  حمللية علىوتدريب اجملتمعات االعاملني يف جمال الصــــــــحة احليوانية اجملتمعية، اســــــــتخدام و اللقاحات ك
 35.مقابل العمل بر�مج النقدبرامج من مثل من خالل أيضاً احلقلية للمزارعني، و  املدارسكيف أماكن   اجليدة

 
 جمموعة متنوعة من املشــاريعللصــمود األغذية والزراعة حافظة منظمة  تشــمل. املبّلغ عنها والتغيريات التحســينات -32

 :بعملياتاً تغيريات أو التحسينات على املستوى املؤسسي تتعلق أساسال وكانت. واملبادرات
 

نظمة من احلصول على معلومات وإعداد تقارير فصلية املنظم اإلنذار املبكر واملعلومات مأسسة من ت مّكن )1(
 ريوهناك وعي كب .عن البلدان املعرضـــــة بشـــــدة خلطر انعدام األمن الغذائي والتوصـــــية ابختاذ إجراءات مبكرة

 36.الطلب على نظم اإلنذار املبكر املتكاملةيف فائدة نظم اإلنذار املبكر وز�دة لالبلدان  لدى
، قــامــت أوغنــدا بتعميم تغري املنــاخ يف خطتهــا اإلمنــائيــة مثالً ف. يف البلــدان التكيف مع تغري املنــاخ عممــت )2(

يف الســــــــــــــياســــــــــــــات والربامج  ناخالتكيف مع تغري املأدمج �ج كما   37.خططها القطاعيةكما يف الوطنية،  
يف بناء القدرات احمللية للتكيف  وشــــــركائها مايلحكومة الزراعية يف مايل، وتســــــتخدمه على نطاق واســــــع 

 38.مع تغري املناخ
 

على  ،أو األسرة املعيشية حقق نتائج إجيابية/مستوى اجملتمع ومن املشاريع على  اً عددوجدت التقييمات أن و -33
متخضــت عززت التدخالت يف بوركينا فاســو القدرات اإلنتاجية لألســر املعيشــية الضــعيفة و فقد . قصــرياألقل يف املدى ال

 .بشـــكل رئيســـيســـتهدف النســـاء اي ذ، مثل توزيع احليوا�ت الصـــغرية الالعيشحتســـينات ملموســـة يف ســـبل كســـب عن 
ويف الصــــــومال، ســــــاعدت  39.للنســــــاء ال ســــــيما، هاعد مصــــــادر الدخل ونوّ از ما  ار،منتجات حدائق اخلضــــــكما بيعت 

غ وتشــمل الفوائد األخرى املبلّ . هانفوق معدالتخفض أنشــطة املنظمة لدعم الثروة احليوانية على حتســني صــحة املاشــية و 
ها عدد قليل مناستطاع و ، )وحتسني توفر األغذية(الستهالك األسر املعيشية  بشكل أساسيعنها ز�دة اإلنتاج الزراعي 

يف املدارس احلقلية للمزارعني بفائدة التدريب ) ئةايف امل 81(معظم املستفيدين نّوه و . واحملاصيل رابيع فائض إنتاج اخلض
لتوزيع احليوا�ت  تويف النيجر، كــانــ 40.بتــدريــب مزارعني آخرين) ئــةايف املــ 31( همالــذي تلقوه، وقــام مــا يقرب من ثلث

وتشـــــــــمل اآلاثر ز�دة الدخل من مبيعات . لثروة احليوانيةقطاع النظمة للرعي و املآاثر إجيابية على املســـــــــتفيدين من دعم 
احليوا�ت، وز�دة توفر احلليب لألطفال، وحتســـــــــني الوضـــــــــع االجتماعي للمرأة يف األســـــــــر املعيشـــــــــية الضـــــــــعيفة، وتوليد 

 41.ملكية املاشيةعرب ألسر املعيشية لمدخرات 
 

                                        
 ]النسخة اإلنكليزية[ لقدرة على الصمود يف الصومالاباملتعلق  الفرعيلرب�مج تقييم ا 35
 ]النسخة اإلنكليزية[ 39، الصفحة 5تقييم اهلدف االسرتاتيجي  36
 ]النسخة اإلنكليزية[ 16يف أوغندا، الصفحة  التحالف العاملي ملكافحة تغّري املناختقييم  37
 ]النسخة اإلنكليزية[ 30تقييم قدرة مايل على الصمود يف وجه تغري املناخ، الصفحة  38
 ]النسخة اإلنكليزية[ 4الصفحة  ،فاسوبوركينا ل تقييم الرب�مج القطري ملخص 39
 ]النسخة اإلنكليزية[ 4، الصفحة لقدرة على الصمود يف الصومالابتعلق الفرعي امللرب�مج تقييم ا 40
 ]النسخة اإلنكليزية[ 4الصفحة  للنيجر، تقييم الرب�مج القطري ملخص 41
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 )لك التنوع البيولوجيمبا يف ذ( اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية: وضوعامل -جيم
املســــــتدامة  احلوكمة والقدرات املؤســــــســــــية من أجل اإلدارةمتتني ســــــامهت منظمة األغذية والزراعة يف  :3النتيجة 

 .ذلك على لموارد الطبيعية وقدراهتالالستخدام املستدام لحتسني وعي اجملتمعات احمللية يف للموارد الطبيعية، و 
املوارد حوكمــة متني ت منظمــة األغــذيــة والزراعــة عــدداً صـــــــــــــــغريًا من البلــدان لتدعمــ .متتني احلوكمــة والقــدرات -34

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت الطبيعية من خالل تطبيق 
تستند وخطة تنفيذ ية لألراضي تلقت سرياليون الدعم لوضع أول سياسة وطن ،مثالً ف 42.يف سياق األمن الغذائي الوطين

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــأن احلوكمة املســــــؤولة حليازة األراضــــــي ومصــــــايد األمساك والغاابت يف ســــــياق إىل مبادئ 
مبادئ  نظمة، ســــــــياســــــــتها املتعلقة حبيازة األراضــــــــي ابســــــــتخدامملاحت الســــــــنغال، بدعم من ونقّ . األمن الغذائي الوطين

نظمة ألوغندا املدعم  وســـــــــــدّ  43.احلقوق العرفية والرمسية حليازة الغاابتجتربة ابإلضـــــــــــافة إىل ، يةاخلطوط التوجيهية الطوع
التنظيمية لوائح الســـن عرب إدارة أراضـــي الرعي  تزز ويف كينيا، عُ  44.ثغرات يف التشـــريعات اليت حتكم الغاابت واألراضـــي

عزيز اإلطار القانوين واملؤســـــــســـــــي إلدارة النظام نظمة يف تاملســـــــامهت كذلك  45.وإنشـــــــاء جلان األراضـــــــي وتدريب الرعاة
 46.اإليكولوجي للمانغروف يف مجهورية الكونغو

 
تطوير أدوات على الكونغو و يف املرصــــد الســــاحلي  على إنشــــاءه منظمة األغذية والزراعة تســــاعد الدعم الذي قدمو -35

شـبيه ودعم مشـروع  47.لى التقييم البيئي ورصـد األثرالرصـد والتقييم وتدريب املنظمات غري احلكومية واملسـؤولني احلكوميني ع
لنظم لث والرصـــــــــــــــد احبوضــــــــــــــع اســــــــــــــرتاتيجيات إدارة املوارد الطبيعية وتوليد املعلومات لألعلى يف الكامريون تعزيز القدرات 

 نيويبناء قدرات املؤســـــــســـــــات العامة واخلاصـــــــة على املســـــــتيف أوغندا وجرى  48.اإليكولوجية للمانغروف والغاابت الســـــــاحلية
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن احلوكمة ز فهم مبادئ يوتعز  احمللي،، كما على مســـتوى املقاطعة واملســـتوى الوطين واإلقليمي

 49.سلسلة من املنتد�ت اإلقليميةعرب املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين 
 

على التخفيف من أثر  ارعنيز ملا-الرعاة من املالكني ة األغذية والزراعة قدرات صـــــــــــــــغارعززت منظميف أنغوال، و  -36
عدد  جرى دعمو  50.رعنياز امل-للرعاةاحلقلية إصـــالح األراضـــي املتدهورة ابســـتخدام طريقة املدرســـة على تدهور األراضـــي و 

اجملتمعات احمللية  تعمودُ . نراعية العتبارات الصو الزراعة امل ممارسات عتمادال وزامبيا وتنزانيا يف ذلك كينيامبا  من البلدان،

                                        
تكافئ على حقوق احليازة اآلمنة، واحلصـــــول املاخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــأن احلوكمة املســـــؤولة حليازة األراضـــــي ومصـــــايد األمساك والغاابت تعزز  42

): جلنة األمن الغذائي العاملي. (األراضــــــــــي، ومصــــــــــايد األمساك، والغاابت كوســــــــــيلة الســــــــــتئصــــــــــال اجلوع والفقر، ودعم التنمية املســــــــــتدامة، وتعزيز البيئة
gt/arhome/activities/vg-http://www.fao.org/cfs/cfs/ 

 ]النسخة اإلنكليزية[ 26الطوعية، الصفحة  اخلطوط التوجيهية تنفيذقييم ت 43
 ]النسخة اإلنكليزية[ 30الطوعية، الصفحة  اخلطوط التوجيهية تنفيذقييم ت 44
 ]النسخة اإلنكليزية[ 47لكينيا، الصفحة  تقييم الرب�مج القطري 45
 ]النسخة اإلنكليزية[ 9، الصفحة تقييم النظام اإليكولوجي للمانغروف يف الكونغو 46
 ]النسخة اإلنكليزية[ 9تقييم النظام اإليكولوجي للمانغروف يف الكونغو، الصفحة  47
 ]النسخة اإلنكليزية[ 56تقييم النظام اإليكولوجي للمانغروف يف الكامريون، الصفحة  48
 ]النسخة اإلنكليزية[ 19الصفحة  للغاابت،الطبيعية د املشاهاليت تعتمد على احمللية لمجتمعات لحقوق احليازة ) مشروع(تقييم  49
 ]النسخة اإلنكليزية[ 3الصفحة  ،يف أنغوال املراعيتقييم إعادة أتهيل األراضي وأتهيل إدارة  50

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/vggt/ar/
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. إدارة الغاابت اجملتمعيةعرب  عيشالأتمني فرص حتســـــــني ســـــــبل  مبا ميكنها منالكونغو إلنشـــــــاء رابطات قانونية  مجهورية يف
لحدود وحوهلا العابرة لالصـــــــــــــــون قدرات املزارعني واجملتمعات احمللية اليت تعيش يف مناطق رت و وغا�، طُ  ديفوار كوت  ويف

 51.الصونلتحقيق سبل عيش مستدامة من خالل املمارسات الزراعية السليمة وممارسات 
 

قصــــــرية (نتائج فورية األحيان  ت التقييمات املســــــتعرضــــــة يف معظمحّدد .غ عنهااملبلّ  أو التغيريات/التحســــــينات و -37
 5و 4حمدودة ترتاوح بني هتا نت مشــــــــــــــاريع مدكا  جرى تقييمهاوهذا ليس مســــــــــــــتغرابً ألن معظم التدخالت اليت ). األجل
 :مثلة على النتائج املبلغ عنهاومن األ. أجالً  حاجة إىل أطر زمنية أطولهناك لتقييم أثر التدخالت و . سنوات

 
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن احلوكمة املســـــــؤولة حليازة األراضـــــــي ومصـــــــايد مشـــــــروع وّلد يف أوغندا،  -أ

لقوانني اجلديدة املتعلقة حبيازة األراضـــي وآاثرها ابالوعي  ياق األمن الغذائي الوطيناألمساك والغاابت يف ســـ
املبادئ التوجيهية اجلديدة بشــــــأن تســــــجيل الغاابت اخلاصــــــة أرشــــــد وهذا بدوره . على اســــــتخدام الغاابت

 52.واإلعالن عنها
شــمل النظم اإليكولوجية للمانغروف القوانني املتعلقة ابحلراجة والبيئة لت جرى حتديثالكونغو،  مجهوريةيف  -ب

 53.وأنشئت أول غابة جمتمعية وأعيد حتريج مناطق صغرية. والسواحل
 54.قاحلة وشـــــــــــبه قاحلة أراضٍ رممت نت مبادرة الغاابت واملزارع إدارة موارد املياه والرعي و حســـــــــــّ يف كينيا،  -ج

 55.وز�دة دخل املزارعني هااصيل وتنويعكينيا إىل ز�دة غلة احمليف  املراعية العتبارات الصون  وأدت الزراعة
هكتاراً   750أكثر من إصالح من خالل االستخدام املبتكر لألساليب اجملتمعية التشاركية  متّ يف أنغوال، و  -د

 56.نقطة مياه 28ترميم هكتار من حمميات املراعي و ألف  30ما يقرب من ئ نشأمن املراعي، و 
 

 سنياملساواة بني اجلنيف  املسامهة -دال

أن  معمنظمة األغذية والزراعة مســـامهة ملحوظة يف املســـاواة بني اجلنســـني يف منطقة أفريقيا، ســـامهت  :4النتيجة 
 .يف مرحلة التصميم حمدوداً كان تعميم املساواة بني اجلنسني يف مشاريع املنظمة  

مفوضية ة األغذية والزراعة مع منظمتعاونت  :مستوى االسرتاتيجيةعلى  أو/و على املستوى السياسايتاملسامهة  -38
تطوير االســــــرتاتيجية اجلنســــــانية لالحتاد ســــــعياً إىل املرأة الريفية  حولالقارة  لعقد مشــــــاورات على مســــــتوىاإلحتاد األفريقي 

كما دعمت .  بشـــــــــأن التزامات ماالبوانية اجلنســـــــــاملســـــــــائل االحتاد األفريقي لتعزيز اإلبالغ عن املنظمة األفريقي، ودعمت 
الزراعة وخطط إقليمية ووطنية يف لوضـــــــــع خطط عمل للمســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني اجلماعات االقتصـــــــــادية اإلقليمية ة نظمامل

                                        
 ]النسخة اإلنكليزية[ 20الصفحة  ديفوار،كوت عرب احلدود بني غا� و تقييم  51
 ]النسخة اإلنكليزية[ 19الصفحة  للغاابت،الطبيعية املشاهد اليت تعتمد على  احملليةلمجتمعات لحقوق احليازة ) مشروع(تقييم  52
 ]النسخة اإلنكليزية[ 17تقييم النظام اإليكولوجي للمانغروف يف الكونغو، الصفحة  53
 ]النسخة اإلنكليزية[10 فحةصال ،2تقييم اهلدف االسرتاتيجي  54
 ]خة اإلنكليزيةالنس[ 39فحة صال، تقييم الرب�مج القطري لكينيا  55
 ]النسخة اإلنكليزية[ 39لصفحة ، اأنغوالاملراعي يف إدارة تقييم إعادة أتهيل األراضي وأتهيل  56
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اإلقليمي ألفريقيا  للمكتبوعزز الفريق املعين ابلشــــؤون اجلنســــانية التابع . لالعتبارات اجلنســــانيةمراعية لالســــتثمار الزراعي 
قليمية بشـــــــــــــــأن اإلتوقعات دون واثئق عن الخالل إعداد لتقييم من لقليمية االقتصـــــــــــــــادية اإلة اجلماعخبطط  األدلة املتعلقة

 يف نظمة غا�املودعمت  57.اجلنســـــانية القطريةالشـــــؤون إىل تقييمات اً النظم الغذائية الزراعية، اســـــتناداجلنســـــانية و الشـــــؤون 
يف غامبيا كما دعمت   جلنســـانية الوطنية؛الزراعي والســـياســـة ا اســـرتاتيجية التنمية الزراعية املتعلقة بنوع اجلنس للقطاع وضـــع
ويف  58،وضع االسرتاتيجية اجلنسانية للزراعة كينيا  نظمة يفاملودعمت  .اجلنسانيةالشؤون سياسة زراعية وطنية تشمل وضع 
اعي لإلبالغ املر اً وفر أساسما الغاابت، سبل العيش واالقتصاد يف مسح إدماج املنظور اجلنساين يف ، دعمت املنظمة زامبيا

وأاتح توظيف . لتوليد بيا�ت مصـــــــنفة حســـــــب نوع اجلنساً نظمة يف مالوي بر�جماملدعمت كما لالعتبارات اجلنســـــــانية،  
البيا�ت  اتلتعريفاً جنســـــانياً أخصـــــائي يف الشـــــؤون اجلنســـــانية يف وحدة حتليل األمن الغذائي والتغذية يف الصـــــومال منظور 

ن التحليل اجلنســــــــــــاين لبيا�ت الوحدة بلدان، من بينها ليبري� وســــــــــــرياليون وجنوب أفريقيا، على  جرى تدريبو  59.وحســــــــــــّ
 60."حوكمة حيازة األراضي من أجل املرأة والرجل"ملنظمة األغذية والزراعة بشأن  الفيناستخدام الدليل 

 
د قليل من عدمل يدمج االعتبارات اجلنســانية منذ البداية أو بشــكل منهجي غري  :عير ااملشــعلى مســتوى املســامهة  -39

وضــعت مؤشــرات خط أســاس لوثيقة املشــروع، ودراســة اً جنســانياً اســتعراضــ املناخفي أوغندا، دعم مشــروع تغري ف. املشــاريع
وعلى مســــتوى املقاطعات، بىن املشــــروع قدرات الشــــركاء املنفذين يف جمال ). وإن مل يكن منذ البداية(جنســــانية للمشــــروع 

 للمزارعنياحلقلية  املدارس ريلعمل اجلنساين مليسّ لم منهجية نظم تعلّ سياق تغري املناخ يف نوع اجلنس وتغري املناخ، وشجع 
املراعية لالعتبارات  إعداد امليزانيةأدوات التحليل اجلنســـــــاين و على اســـــــتخدام وبناء قدرات احلكومات احمللية يف املقاطعات 

يف معظم ابالعتبار نوع اجلنس  أخذ وعىن 61.والتعلم لتقييموالرصـــــد وا اجلنســـــانية واملؤشـــــرات املراعية لالعتبارات اجلنســـــانية
وهناك عدة مشـــاريع لبناء . مشـــاركة املرأة بوصـــفها مســـتفيدة من املشـــاريع على مســـتوى اجملتمع احمللياســـتهداف املشـــاريع 

منطقة أفريقيا أمثلة وتعد نوادي دمييرتا يف  .خماطر الكوارث وتغري املناخ والتغذيةخفض قدرات املرأة يف جماالت الزراعة و 
واختاذ إجراءات  موحتد�هت موأولو�هت معلى مناقشـــــــــة احتياجاهت) واملزارعني الشـــــــــباب(عملية على تعزيز قدرات املرأة الريفية 

والنيجر  �دي دمييرتا نشــــــــــط يف بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغا� 1 600وهناك حوايل . مجاعية للتصــــــــــدي هلا
 62.مستفيد عضو ويقدر عدد املستفيدين منها مبليونألف  50حنو  والسنغال، تضم

 
مشــــاركة املرأة على غ عنها يف املشــــاريع إىل حد كبري النتائج املبلّ تنصــــّب  .غ عنهااملبلّ أو التغيريات /والتحســــينات  -40

مجاعياً  يف كينيا مشــــــــتالً تغري املناخ يف الزراعة آاثر أنشــــــــأت النســــــــاء املشــــــــاركات يف مشــــــــروع التخفيف من قد و . ومتكينها
خماطر خفض ويف التدخالت الرامية إىل  63.الســـــــــــتثمار يف إنتاج األلبانمكنهن من ادخًال كافياً للنســـــــــــاء  لألشـــــــــــجار درّ 

                                        
 ]النسخة اإلنكليزية[ 17تقييم منظمة األغذية والزراعة للشؤون اجلنسانية يف إقليم أفريقيا، الصفحة  57
 39فحة صال، تقييم الرب�مج القطري لكينيا 58
 34، الصفحة يف الصومال ن الغذائي والتغذيةوحدة حتليل األمتقييم  59
 46الطوعية، الصفحة  اخلطوط التوجيهية تنفيذقييم ت 60
 35يف أوغندا، الصفحة  التحالف العاملي ملكافحة تغّري املناختقييم  61
 6صفحة ال، 6امللحق ، 3قييم الرب�مج االسرتاتيجي ت 62
 26فحة صال ،2تقييم اهلدف االسرتاتيجي  63
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ويف مايل،  64.أســرة معيشــية 633من أصــل  588مثلن فقد ، يف الغالبالكوارث يف كينيا، كانت النســاء هن املســتفيدات 
من حتســـــني  ق ومتكنّ يســـــو تالائق اليت تســـــتهدف دعنية ابحلاملكة يف املدارس احلقلية للمزارعني اســـــتفادت النســـــاء من املشـــــار 

 65.لإلنتاج املخصصة األراضيمن لقطع  ةملكية إداري اتنساء على سند 10نتاج وتسويق املنتجات، وحصلت اإل
 

 االعتباراتوجنوب الســـودان إىل أن والنيجر  ن وكينياكامريو اللبوركينا فاســـو و  ةالقطريالربامج  خلصـــت تقييماتو  -41
وليس نتيجة قبيل الصــــدفة من  مســــتفيدات يف املشــــاريعنســــاء وكان إدراج  .دمج بشــــكل كاف يف املشــــاريعتُ مل اجلنســــانية 

التثقيف من أجل التغذية الفعالة يف  "، مل ينعكس نوع اجلنس يف أهداف ونواتج ونتائج مشـــــــــــروع مثالً ف. حتليل جنســـــــــــاين
أدى إىل إدامة ما وكانت اإل�ث أغلبية املشاركني يف املشروع، . املشروع بتحليل جنساينيسرتشد ، كما مل "اجملال العملي 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة خبالف (ما تنظر املشاريع اً و�در  66.للتغذية ابعتبارها مسألة نسائية حبتةالتنميط 
األبعاد االجتماعية والثقافية  يف) لغاابت يف ســـــــــياق األمن الغذائي الوطيناملســـــــــؤولة حليازة األراضـــــــــي ومصـــــــــايد األمساك وا

 .األراضيكاحلصول على املوارد اإلنتاجية  مساواة يف الال ّددحمددة للجنسني وحتاً ختصص أدوار  اليت األساسية
 

 القيودعوامل التمكني و  -ارابعً 

وخربهتا  هليئات واملؤســســات اإلقليمية األفريقية وقيادهتاابالطويلة األمد منظمة األغذية والزراعة عالقة  :5النتيجة 
ويشـــــــــــكــل التعــاون مع بر�مج األغــذيــة العــاملي . اإلقليم يفمن حتقيق النتــائج  هــاأهم العوامــل اليت مكنت هي الفنيــة

دين عامًال ومنظمات اجملتمع امل اإلمنائية املتحدةوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمات أخرى يف منظومة األمم 
ات وكانت قدر . عامًال آخر األموال العامليةاحلصـــــول على نظمة على كما تشـــــكل قدرة املآخر من عوامل النجاح،  

 النتائج إىلاألكثر شـــــــــــيوعًا على حتقيق القيود احلكومات لدى نظمة يف املكاتب القطرية واملوارد املالية احملدودة امل
 .جانب أوجه القصور يف تصميم املشاريع

 عوامل التمكني
عامًال حامساً من عوامل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية و  األفريقيابالحتاد منظمة األغذية والزراعة تشكل عالقة  -42

نظمة من املســــــــامهة يف الســــــــياســــــــات واالســــــــرتاتيجيات اإلقليمية املوقد مكنت هذه العالقة . اإلقليمجناح عمل املنظمة يف 
الرب�مج الشامل للتنمية الزراعية بلدان األعضاء يف وضع اسرتاتيجيات وخطط تتماشى مع إطار دعم المن والتأثري فيها، و 

املنظمة بشــأن جمموعة واســعة ي الذي تقوم به دعو العمل المصــداقية على  االحتاد األفريقي ويضــفي التعامل مع. يف أفريقيا
كما أن عالقة .  ذه األولو�تواستجابتها هل اإلقليمت مع أولو� ها، ويضمن مواءمة عملتهامن القضا� اليت تقع ضمن والي

الصــــــمود الذي ينطوي يف كثري من احلاالت جمال عامل جناح حاســــــم لعملها يف جلماعات االقتصــــــادية اإلقليمية اباملنظمة 
وتتجلى ). يةالظروف املناخية القاس وأاألزمات اإلنسانية  وأأزمات السلسلة الغذائية  مثلمن (للحدود  قضا� عابرة على

القــدرة على (أمهيــة العالقــات مع اهليئــات دون اإلقليميــة يف أعمــال الصـــــــــــــــمود مع اهليئــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة ابلتنميــة 

                                        
 ]النسخة اإلنكليزية[ 70الصفحة  التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثرهقييم مالحق ت 64
 ]النسخة اإلنكليزية[ 30تقييم قدرة مايل على الصمود يف وجه تغري املناخ، الصفحة  65
 ]النسخة اإلنكليزية[ 28 ، الصفحةENACTتقييم  66
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انعدام األمن الغذائي يف ( املعنية ابلســــــــــالمة واألمن الغذائي يف منطقة الســــــــــاحل واللجنة الدائمة) مواجهة كوارث اجلفاف
 .)منطقة الساحل

 
أمهيتها، دوراً حامساً  تقدير املبالغة يفكن ميواليت ال  ،املســــتوى القطريعلى منظمة األغذية والزراعة لعب قيادة تو  -43

تظل أن  لضــــماناً أيضــــبل ، ةتب القطريالضــــمان اإلدارة الفعالة للمك يس فقطلالقيادة ضــــرورية، هذه ف. يف حتقيق النتائج
قضــــا� األغذية والزراعة والقيم املعيارية لنظام  جمال الدعوة ابلنســــبة إىلادي يف لعب الدور القيللمنظمة أمهية اســــرتاتيجية و ل

القيادة كما أن .  للمســـــــــــــاعدة اإلمنائيةإطار األمم املتحدة املنظمة يف  مســـــــــــــامهة على املوارد والتفاوضوتعبئة األمم املتحدة 
إىل  ،دبلوماســية املنظمةل ه كانت أنحيث تبّني يتضــح يف حالة جنوب الســودان  على حنو ماحامسة يف األزمات اإلنســانية، 

 67.ها هناكلنجاح عملابلغة أمهية  ،والتحليلية الفنيةجانب خربهتا 
 

يف متكني  حاســــــــــــــمٌ  عاملٌ على أ�ا يف جماالت واليتها األغذية والزراعة ملنظمة  الفنيةاخلربة يف التقييمات ت ُحّدد -44
واملقابالت اليت أجريت كجزء من عملية مجع البيا�ت يف التقييمات،  ملســــــــــــــحعليه عمليات اوكما أكدت . النتائج احملققة

للمنظمة  الفنيةاخلربة يف كينيا الفريق التوجيهي لألمن الغذائي  مثّن، مثالً ف. فنيةمن خربة متلك تقدير ملا ابلملنظمة تتمتع ا
. عقد االجتماعاتقدرهتا على ىل جانب يف جمال حتليل األمن الغذائي ومعلومات اإلنذار املبكر من أجل الصـــــــــــــــمود، إ

والقيمة اجلوهرية  هاموظفية ا وكفاءهللمنظمة ومهنيتالفنية  القطري املســـــــامهةللرب�مج  املســـــــحالشـــــــركاء الذين مشلهم  حّددو 
 68.، ابإلضافة إىل فرص بناء القدرات اليت تتيحهاهابوصفها فائدة رئيسية للعمل معتها لسمع

 
غذية والزراعة على املســـــــــــتو�ت دون الوطنية كعامل متكيين يف البلدان اليت مت فيها تفويض وجود منظمة األ ُحّدد -45

من  14 نيــا مكــاتــب يفكييف  نظمــة املأنشــــــــــــــــأت ، مثالً ف. دون الوطنيــةإىل احلكومــات الوطنيــة  من احلكومــاتالســـــــــــــــلطــة 
وقد  .الحتياجات واألولو�ت احملليةاأدى إىل حتســـــــــــــــني مواءمة تدخالت املنظمة مع ما  ،47عددها اليت يبلغ قاطعات امل

املشاركة بفعالية أكرب مع أصحاب  مننظمة املوأصحاب املصلحة  هذه مع املقاطعات إنشاء عالقات العمل الوثيقةمّكن 
ر الوجود امليداين .  املصـــــــلحة على مســـــــتوى املقاطعات لمنظمة على مســـــــتوى املقاطعات بناء قدرات املســـــــؤولني لكما يســـــــّ

 69.د يف السلطات الزراعية يف املقاطعاتوموظفي اإلرشا
 

تشــــــــكل املوارد  ابملقابلهاماً، و  متكني على التمويل عاملعلى احلصــــــــول منظمة األغذية والزراعة قدرة شــــــــكل تو  -46
شــــــــاء ننظمة يف جمال تغري املناخ إاملت التقييمات املتعلقة بعمل حّددقد و  .النتائج أمام حتقيق املالية احملدودة عائقاً رئيســــــــياً 

. ف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثرهصناديق تغري املناخ كعامل يف متكني املنظمة من توسيع نطاق عملها يف جمال التكيّ 
ويشـــكل تعاون  .والصـــندوق األخضـــر للمناخ ةلة من خالل مرفق البيئة العاملينظمة حمفظة كبرية من املشـــاريع املموّ امللدى و 
ويف اآلونة األخرية، تقوم منظمة  .هاماً  متكنيعامل للتنمية  األفريقيصـــــــــرف املية مثل متويل التنم اتمؤســـــــــســـــــــنظمة مع امل

حزمة  مع الشـــــــــــــــراكة -" االقتصـــــــــــــــاد األزرق"ابلتعاون على  والبنك الدويل األفريقي للتنميةاملصـــــــــــــــرف األغذية والزراعة و 

                                        
 ]اإلنكليزيةالنسخة [ 66جلنوب السودان، الصفحة  تقييم الرب�مج القطري 67
 ]النسخة اإلنكليزية[ 20صفحة الكينيا، ل الرب�مج القطريتقييم  68
 ]النسخة اإلنكليزية[ 16-15 تانصفحالكينيا، ل الرب�مج القطريتقييم  69
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حســــــاب األمانة مرونة  أنتبّني و  70.غريُّ املناخاملســــــاعدات القتصــــــادات البلدان األفريقّية املطّلة على احمليطات يف مواجهة ت
 .قواعده عامل متكني كبري للمشاريع املمولة من خالل هذا املرفق وبساطةللتضامن مع أفريقيا 

 
ومنظمات  والصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية مع بر�مج األغذية العامليتعاون منظمة األغذية والزراعة يشـــــــــكل  -47

نظمة مع بر�مج األغذية العاملي املوتتعاون . لنتائجاآخر من عوامل النجاح أو متكني اً حامس عامالً  األمم املتحدة األخرى
. يف الصومالللصمود الرب�مج املشرتك يف  ،مثالً بشأن القدرة على الصمود،  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة و 

ومنظمة دة األخرى التعاون مع الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومن األمثلة األخرى على العمل مع منظمات األمم املتح
غري أن التقييمات أشـــــــــــــارت إىل أن تعاون . الريفية وللشـــــــــــــبابالالئقة  بشـــــــــــــأن احلماية االجتماعية والعمالة العمل الدولية

 يف للصـــــــــمودكما يتضـــــــــح من الرب�مج املشـــــــــرتك   تنفيذ مشـــــــــرتك أو متكامل، على شـــــــــكلجم ابلضـــــــــرورة املنظمات ال يرتُ 
 .بعضال بعضهاية عن ستقاللإىل تنفيذ العمل ابمتيل منظمات األمم املتحدة ف 71.الصومال

 
وتعمل . يف حتقيق النتائجاً حامس مع منظمات اجملتمع املدين عامالً منظمة األغذية والزراعة تشـــــــــــكل شـــــــــــراكات و  -48
 .ذيننظمة وشركائها املنفّ امليمات إىل عالقات إجيابية بني وتشري التقي. نظمة مع املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنيةامل
أ�ا جيدة إىل ممتازة، وأعربوا على نظمة املعالقتهم مع املســـــــــح ذين الذين مشلهم من الشـــــــــركاء املنفّ  املائةيف  87، قّيم مثالً ف

عربوا عن قلقهم إزاء اإلجراءات غري أن الشـــــــــــــــركاء املنفذين أ. املنظمةوفره العايل اجلودة الذي تالفين عن تقديرهم للدعم 
النيجر،  ففي 72.يف أن يكونوا شــــــــركاء وليس جمرد مقدمي خدمات متعاقدينعن رغبتهم اً أيضــــــــأعربوا التعاقدية، و /اإلدارية

 73.لسياق القطريلة هذه املنظمات معرففيد من نظمة ال تستامل، شعرت املنظمات غري احلكومية الوطنية أبن مثالً 
 

 ةدالعوامل املقيّ 
 وجود ثغرات يف القدرات يف عدد من املكاتب القطرية ملنظمة األغذية والزراعةيف العديد من التقييمات، اعترب،  -49

نظمة كانت حمدودة املتغري املناخ، ولكن مســـــــــامهة النيجر القطري التكيف مع  عمل بر�مج إطار مشل، مثالً ف .أحد القيود
دائما احلصــــــول على تســــــتطيع القطرية كاتب املومل تكن  74.يف املكتب القطريلذلك بســــــبب االفتقار إىل اخلربة املكرســــــة 

 .يف املشـــــــاريع املتصـــــــلة ابحلماية االجتماعية غري مؤاتٍ  يف وضـــــــعٍ  جعلهاما احلماية االجتماعية، ك  أخرىجماالت اخلربة يف 
صـــــــــــــــول إمكانية احلا ة مبكان أن تتاح هلمن األمهي ا، ولذمجيعاً  املكاتب القطرية للمنظمة ابخلرباتأن تتمتع ميكن توقع  وال
خلص قد و  75.الرئيســـــــــــــــيقر امليف  الفنيني اخلرباءمن يف �اية املطاف و  لى اخلربة يف املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية،ع

                                        
األمن الغذائي، وتوليد فرص تســـعى هذه املبادرة إىل دعم البلدان األفريقية يف بناء ســـواحل وجمتمعات حملية قادرة على التكيف مع تغري املناخ، وتعزيز  70

حزمة املســاعدات القتصــادات البلدان األفريقّية املطّلة على احمليطات يف مواجهة تغريُّ : ميكن تنزيل كتيب. عمل الئقة، وتيســري اإلصــالحات الســياســاتية
 pdfi6441e.-http://www.fao.org/3/aاملناخ على  

  لقدرة على الصمود يف الصومالابالفرعي املتعلق لرب�مج تقييم ا 71
 ]النسخة اإلنكليزية[ 72جلنوب السودان، الصفحة  تقييم الرب�مج القطري 72
 ]النسخة اإلنكليزية[ 2للنيجر، الصفحة  تقييم الرب�مج القطري ملخص 73
 ]اإلنكليزية النسخة[ 2للنيجر، الصفحة  تقييم الرب�مج القطري ملخص 74
 ]النسخة اإلنكليزية[ 3تقييم الرب�مج االسرتاتيجي  75

http://www.fao.org/3/a-i6441e.pdf
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لك تمتال ) فقط يف منطقة أفريقياال (لمنظمة أن املكاتب دون اإلقليمية لإلطار النتائج االســرتاتيجية احلديث العهد التقييم 
 76.لدعم املكاتب القطريةالالزمة  الفنينيالكتلة احلرجة من اخلرباء 

 
ملنظمة األغذية إىل أنه حيثما يكون عدد املوظفني يف املكاتب القطرية اً خلصت تقييمات املكاتب القطرية أيضو  -50

نظمة امليعطي االنطباع أبن ، ما الوطنيةفإ�ا ال تســـــــــتطيع املشـــــــــاركة ابنتظام يف املنتد�ت واملنابر  اً،نســـــــــبياً صـــــــــغري والزراعة 
قد و . االســـرتاتيجي هاســـلباً على موقع منصـــات هامة ويؤثر غائبة عن هاجيعلو  هذه، أصـــحاب املصـــلحةتثّمن فضـــاءات  ال

 .هذه املشكلة انتشار املنتد�ت يف البلدانفاقم 
 

على املستو�ت دون الوطنية،  اً دائم هاواجدت يةإمكانعلى نظمة األغذية والزراعة احملدودة مل قدراتالتؤثر ذلك ك -51
عمل املنظمة يف على وترتتب على ذلك آاثر . ياحمللّ املســـــــــتوى و  ةواملقاطعة الواليعلى مســـــــــتوى دارات اإلكومات و احلمع 

 وجودورغم . أو أ�ا يف ســــبيلها إىل ذلك احلكومية دون الوطنيةســــتو�ت وظائف إىل املالســــلطات و فوضــــت الالبلدان اليت 
ضــــــــــئيل هذه املكاتب إال أن عدد املوظفني يف  لمنظمة كما احلال يف كينيا،لوائد واضــــــــــحة إلنشــــــــــاء مكاتب دون وطنية ف

اً ع �جير اشاملمن خالل القطرية كاتب املمتويل ليس و . ةتب القطريااملكن عنسخة أن تكون إذ ليس القصد منها  ،للغاية
نظمة على مســــــــــــتوى املفهم والية فتقار إىل اال إىل ذلك، فإن إلضــــــــــــافةواب. لتوفري املوظفني ملكاتب املقاطعاتاً مســــــــــــتدام

املنظمة بشــــــأن عملية يف الوضــــــوح االفتقار إىل و  ،احلكومات الســــــلطات واملهام من جانبتفويض املقاطعات والتأخري يف 
 77.اطعاتعلى حتقيق النتائج على مستوى املقكلها املقاطعات، تؤثر  عرب سياسات منسقة غياب ، و اتنقل السلط

 
وجد تقييم إطار  حســـــــــــبماعلى حتقيق النتائج األغذية والزراعة للتأخري يف التوظيف أتثري كبري على قدرة منظمة و  -52

تعيني اخلرباء  يفجدية أتخريات  هناك ا تزالم الكفاءة يف تعيني املوظفني،ورغم حتســــــــــــــن . االســــــــــــــرتاتيجية للمنظمةالنتائج 
كشــرط املتطلبات إىل املكاتب الالمركزية والنتائج غري املقصــودة لتدابري حســنة النية  فويض التاالســتشــاريني، نتيجة حملدودية 
 التوليفي مشـــــــــكلة التوظيف، وأتكد ذلك يف تقرير التجميعربت املناطق مجيعاً تخاوقد  78.اللغوية للخرباء االســـــــــتشـــــــــاريني

 ملكتب اإلقليمي ألفريقيااكما ســــــلط تقرير .  فريقياالذي وضــــــعه املكتب اإلقليمي أل اإلقليمي عن التقارير الســــــنوية القطرية
يف  40أكثر من (مكتباً قطر�ً  19كان   إذ، 2018يف عام  القطريني نظمةاملممثلي الضـــــــــــــــوء على حاالت التأخري يف تعيني 

على اً ســـلبياً ري يف عمليات الشـــراء يف املكاتب الالمركزية أتث اتؤثر التأخري تو  79.أشـــهر من العام لعدة دائمممثل دون ) املائة
 80.اإلنسانية حاالت الطوارئ واحلاالت بفعالية االستجاابت يف رضر تلحق الالتنفيذ، و 

 
أن ت هذه التقييمات وجدفقد . كقيد  يف املؤســـســـات العامةاملالية القيود  حتديدتقييمات وجرى يف العديد من ال -53

بدعم من منظمة  تضـــــعلتنفيذ الســـــياســـــات واالســـــرتاتيجيات اليت وُ إىل املوارد املالية الكافية   كثريةاحلكومات تفتقر أحيا�ً 

                                        
 ]النسخة اإلنكليزية[ 9، الصفحة تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة 76
 ]النسخة اإلنكليزية[ 16لكينيا، الصفحة  تقييم الرب�مج القطري 77
 ]النسخة اإلنكليزية[ 22، الصفحة ألغذية والزراعةتقييم إطار النتائج االسرتاتيجية ملنظمة ا 78
 ]النسخة اإلنكليزية[ 3صفحة ال ،2018لمكتب اإلقليمي ألفريقيا التوليفي لالتقرير التجميعي  79
 ]النسخة اإلنكليزية[ 24، الصفحة تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة 80
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بســـبب  كامالً اً  اجلديدة لألمن الغذائي والتغذية تنفيذ ســـياســـتهامن تنفيذ بوركينا فاســـو مل تتمكن مثًال، ف .األغذية والزراعة
ظام اإلنذار املبكر الرعوي كما واجهت احلكومة صــــــــعوابت يف نشــــــــر ن.  على التنفيذوالقدرات احملدودة املالية  نقص املوارد

تنفيذ اســـــــــرتاتيجية النظام اإليكولوجي  تقاعأجد أن القيود املالية ووُ . التمويلبســـــــــبب نقص على مســـــــــتوى اجملتمع احمللي 
ويف  82.وأتخر تشغيل مرصد الكونغو الساحلي بسبب نقص التمويل 81،الكامريون للمانغروف يفوخطة اإلدارة املتكاملة 

مع تغري املناخ، لكن تنفيذ  لتكيفلاملشـــــــــرتكة بني القطاعات واألســـــــــاليب ة يف تعزيز املعرفة ابلنهج نظماملمايل، ســـــــــامهت 
اً القيود املالية، رغم أمهيتها، �در غري أن  83.يالتمويل املســـــــتقبلمن عدم اليقني بيق احلكومة والبلد�ت واجملتمعات احمللية أع

على املؤســـســـات احلكومية حمدودية قدرة  األخرىالعوامل وتشـــمل . التنفيذيف احلكومي قصـــور ما تكون املصـــدر الوحيد لل
عات عنيفة أو نزااليت تشــــهد البلدان  يف املؤســــســــات احلكومية وهشــــاشــــة ،للمشــــاريع ةالوطني امللكيةواالفتقار إىل التنفيذ، 

 .احلكومات بعد االنتخاابت وتغرينزاعات، اخلارجة من 
 

منظمة األغذية والزراعة ف. على حتقيق النتائجاً سلبأثرت املشاريع صور يف تصميم أوجه قعدة ت تقييمات حّددو  -54
ع العديد من املشـــــــاريع التجريبية الصـــــــغرية النطاق، لكن هذه املشـــــــاريع ال تدعم  على ، أل�ا ليســـــــت مصـــــــممة دائماً توســـــــّ

وقدرة احلكومة على الالزمة املالية  مجلة أمور، تعبئة املواردمن بني واضــــــحة صــــــرحية ميكن أن تضــــــمن،  إ�اءاســــــرتاتيجيات 
حلكومات والشـــــــــركاء إىل ا ةاملوجه الدعوةلدعم  وجود أدلة قويةاالفتقار إىل د حدّ  وقد. توســـــــــيع نطاق املشـــــــــاريع التجريبية

 84.ال يف حافظة القدرة على الصمودالتنفيذ الفعّ  مهم حيد من الرائدة كعاملاآلخرين لتوسيع نطاق املشاريع 
 

غ عنها يف التقييمات ضـــعف اســـتهداف املســـتفيدين واملســـؤولني وامل األخرى اليت أثرت على النتائج املبلّ من العو  -55
ويوضح مشروع  .عير ااملشواثئق يف  احملددةالتأهل متطلبات  اً املستفيدون دائم، إذ مل يستوف بناء القدراتلدى احلكوميني 

خطط فقد  .األراضـــــــــي تدهورمكافحة لتدريب على أســـــــــاليب الدى  املراعي يف أنغوال مشـــــــــكلة االســـــــــتهداف غري املالئم
قيام احتمال غري أن . شـــخص 200شـــخصـــاً  معظمهم من املؤســـســـات العامة وجتاوز هدفه بتدريب  80تدريب لاملشـــروع 

ألن العديد من املشــاركني كانوا من  ضــعيف،احتمال  يف ممارســة العمل اليومياملعنية إبدخال األســاليب  املؤســســات العامة
 85.توقع أن ينفذوا هذا النهجي كان  وليس من املتخصصني امليدانيني الذينفنية مديري البلد�ت أو مديري اخلدمات ال

 
ما تكون هلا أهداف مفرطة يف اً أن تصاميم املشاريع كثري ل إليها يف التقييمات املستعرضة وصّ تشري النتائج اليت تُ و  -56

كافية لتغطية   ميزانيةمل تكن لدى املشــــــروع اإلقليمي لعمالة الشــــــباب يف غرب أفريقيا  فمثًال، .املوارد املتاحةمقابل الطموح 
ـــــــــــــــــــ  تشـــــهدومل  86.له هدفه املخطط ققحيمل لذا ، و اجملموعة املســـــتهدفة مشـــــروع النظام  املشـــــاركة يف 27اجملتمعات احمللية الـ

لتقييم إىل أن النتائج املتوخاة هلذه وخلص ا. عيشــــــــــــــهاحتســــــــــــــينات كبرية يف ســــــــــــــبل اإليكولوجي للمانغروف يف الكامريون 

                                        
 ]النسخة اإلنكليزية[ 15 فحةصاللكامريون، روف يف اللمانغاإليكولوجي النظام تقييم  81
 ]النسخة اإلنكليزية[ 10 فحةصيف الكونغو، ال غاابت املانغروف والغاابت الساحليةتقييم  82
 ]النسخة اإلنكليزية[ 23تقييم قدرة مايل على الصمود يف وجه تغري املناخ، الصفحة  83
 ]ة اإلنكليزيةالنسخ[ 41الصفحة  ،5تقييم اهلدف االسرتاتيجي  84
 ]النسخة اإلنكليزية[ 35 الصفحة ،يف أنغوال املراعيتقييم إعادة أتهيل األراضي وأتهيل إدارة  85
 ]النسخة اإلنكليزية[ 19، الصفحة حساب األمانة للتضامن مع أفريقياتقييم  86
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كان و  87.عمر املشـروعتتخطى أكرب وسـنوات عديدة حتقيقها كميات من املوارد تطلب يغري واقعية كانت اجملتمعات احمللية  
منتصـــف  بعد تقييم 35إىل جرى خفض العدد ، لكن منها 70قد خطط إلنشـــاء الرعوية  الزراعيةاحلقلية رس ادمشـــروع امل

 أقل من نصـــــــــــف املدارس امليدانيةإىل أن وخلص التقييم النهائي . املدارسهذه من االهتمام لنوعية أكرب قدر يالء إلاملدة، 
معقد ويصــــــــــعب حتقيق النتائج املخطط هلا يف  متقدم، وأشــــــــــار إىل أن �ج املدارس امليدانيةأداء بلغ مرحلة  )املائةيف  43(

بدًال من ما تكون مدفوعة مبتطلبات املاحنني اً ال أن أهداف املشــــاريع كثري وينبغي أال يغيب عن الب 88.مشــــروع حمدود املدة
 .السياق احملليواقعي ملا هو ممكن يف التقييم ال
 

أن تشــــــــكل  والزراعة، عن ســــــــيطرة منظمة األغذيةخارجة يف كثري من األحيان اليت تكون ميكن للظروف احمللية،  -57
نظرية قوية للتغيري لتحديد االفرتاضـــــــــات إىل اجة إىل حتليل شـــــــــامل للظروف احمللية و أمام حتقيق النتائج، ومن هنا احلاً عائق

األراضــي  يف ز�دة مســاحةيف زامبيا الزراعة املراعية العتبارات الصــون مشــروع ســاهم قد و  .تصــميم املشــاريعلدى واملخاطر 
كانت زارعني إىل األســــــــواق لبيع منتجاهتم  غري أن فرص وصــــــــول امل. لزراعة وز�دة غلة احملاصــــــــيلذا النوع من ااخلاضــــــــعة هل

احلراجة ات وقد واجه املزارعون املشاركون يف مبادر . ز�دة حقيقية يف دخلهمحيصلوا على مل لذا فإ�م و  حمدودة أو معدومة،
االعتماد على فض مبادرات تنويع ســـــــــــبل العيش خلكينيا يف  نظمة املودعمت  89.صـــــــــــعوابت بســـــــــــبب نقص املياه الزراعية

عات احمللية والتغريات يف الظروف املناخية يف نزامستو�ت الفقر والارتفاع ية الكبرية، لكن نتائج هذه املبادرات أعاقها املاش
يف اخنفاض غلة حمصول األرز  ويف بوركينا فاسو، اعترب التوتر بني مالكي املاشية واملزارعني عامالً  90.املعنية اجملتمعات احمللية
 91.طول األمطارتتعلق هبضافة إىل مشاكل ابإل اً،عما كان متوقع

 
مواجهة للصـــــــمود يف تنفيذ �ج متكامل فمثًال، يتطلب . تؤثر ترتيبات احلوكمة يف البلدان على حتقيق النتائجو -58

وتتوقف . بطريقة متكاملة مع وزارات أخرى ابإلضــــــــــــــافة إىل وزارات الزراعةمنظمة األغذية والزراعة تغري املناخ أن تعمل 
وهذه . تعاوين ومدى اســــتعدادهم للعمل بشــــكلٍ  حلافظاهتمة املنظمة جزئياً على مدى تنســــيق شــــركائها يف احلكومة فعالي

مع  التعاويناملنظمة عمل خالل  ولكن ميكن التخفيف من حدهتا من نظمة،املخارج ســــــــيطرة  العوامل تقع إىل حد كبري
لعالقة منظمة الصـــــــــــــــحة ، ميكن مثالً فلوزارات غري الزراعية، مع اأقوى منظمات األمم املتحدة األخرى اليت هلا عالقات 

كن االســــــــــتفادة من عالقة منظمة العمل الدولية ميالتغذية، و  مع وزارة الصــــــــــحة أن تيســــــــــر عمل املنظمة يف جمال العاملية
ما بني  كة يفاملشــــــــــــــرت تكون القضــــــــــــــا� قد و  .االجتماعية العمال الزراعينياحلماية عمل املنظمة يف جمال يف بوزارة العمل 

اليت بذلتها هود اجلقد أعيقت ف. حكومات دون وطنيةاليت توجد فيها يف البلدان  أمام حتقيق النتائجًا عائقات احلكوم
 خطط اســتثمارتطوير الســياســة الزراعية الوطنية و  "توطني"بغية نظمة يف كينيا للعمل مباشــرة مع حكومات املقاطعات امل

ســلطات وأدوار ومســؤوليات احلكومات الوطنية وحكومات املقاطعات وطول  وضــوحىل االفتقار إيف املقاطعات بســبب 
 .نقل السلطات إىل حكومات املقاطعاتعملية 

                                        
 ]النسخة اإلنكليزية[ 18 فحةصاللكامريون، للمانغروف يف ااإليكولوجي النظام تقييم  87
 ]النسخة اإلنكليزية[ 4 الصفحة ،يف أنغوال املراعيتقييم إعادة أتهيل األراضي وأتهيل إدارة  88
 ]النسخة اإلنكليزية[ 3يف زامبيا، الصفحة  توسيع نطاق الزراعة القائمة على الصون 89
 ]النسخة اإلنكليزية[ 16لكينيا، الصفحة  تقييم الرب�مج القطري 90
 ]النسخة اإلنكليزية[ 4الصفحة  ،فاسوبوركينا ل يتقييم الرب�مج القطر ملخص  91
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 املستجّدةالثغرات والقضا�  -اخامسً 

التوليفي  التجميعلغرض ت فقط إىل التقييمات اليت اســــــتعرضــــــ املســــــتجّدةالثغرات والقضــــــا� البحث يف ســــــتند ي -59
اإلقليمي حتليًال شـــــــــــــــامًال لكل ما قامت به منظمة التجميع التوليفي ليس يف مقدمة هذا التقرير،  أشـــــــــــــــريوكما . اإلقليمي

أن حيتمل و . هالعديد من التقييمات املســـــــــــــــتخدمة فيقد جتاوزت األحداث تكون أفريقيا، ورمبا  إقليماألغذية والزراعة يف 
 .تتخذ إجراءات بشأ�ا أو تعتزم القيام بذلك وأن ّدةاملستجالثغرات والقضا� ذه هب نظمة على علماملتكون 

 
ملشــــكلة ز�دة  كافٍ   كما ال يوىل اهتمامٌ .  أفريقيا إقليمابهتمام كاف يف  احلضــــريمل حيظ األمن الغذائي  :6النتيجة 

 .توسعهم احلضرييتزايد الذين أفريقيا الوزن والسمنة بني سكان 
تضــــــيع املســــــاحات  إذيفرض ضــــــغوطاً على النظم الغذائية، ، ما اً يعســــــر  توســــــع حريمعدل أفريقيا  إقليم شــــــهدي -60

مشــــاريع أمن على أمثلة ما عدا  يفو  .من األنشــــطة غري الزراعية إلســــكان وغريهابســــبب  ةاحلضــــرياملناطق شــــبه  يف الزراعية
أي ذكر لألمن  مياإلقليالتجميع التوليفي ألغراض  تســــــتعرضــــــاليت ايف غا� وكينيا، مل يرد يف التقييمات ي حضــــــر غذائي 
. التغريات يف الدخل على النظام الغذائي واخليارات الغذائيةكما تؤثر   التوســـع احلضـــريويؤثر  .يف املناطق احلضـــريةالغذائي 

يتمثل يف اً مزدوج حتد�ً تواجه ، احلضــــــرد ســــــكان اعدأفيها  تزايدت اليتذات الدخل املتوســــــط  ال ســــــيماالبلدان األفريقية، ف
على التنمية رئيســــــــية عواقب كليهما وللتحديني  . من �حية أخرى تقزم من �حية، وز�دة الوزن والســــــــمنةســــــــوء التغذية وال

 .م بفعاليةالتعلّ التقزم طفال اجلياع الذين يعانون فليس بوســـــــــــــع األ. ناالبلده الصـــــــــــــحية واالجتماعية واالقتصـــــــــــــادية يف هذ
 وإىل األفريقية البلدانفعًال يف ثقيل األمراض الإىل عبء فون ايضـــــــــــــــن الذين يعانون الســـــــــــــــمنة املفرطة و واألطفال والبالغ

وقد أثريت مســــــــألة ز�دة الوزن والســــــــمنة لدى  .يف األجلني القصــــــــري والطويل لألمراض غري املعدية التكاليف االقتصــــــــادية
 . ليت أعدهتا املنظمةا 2018أفريقيا لعام إقليم األمن الغذائي والتغذية يف  نعامة عال اللمحةاألطفال دون سن اخلامسة يف 

 
ويف إدارة املوارد الطبيعية تغري املناخ املتعلقة ب عمالاألمنظمة األغذية والزراعة مســامهة كبرية يف ســامهت : 7 النتيجة

هناك ف. لتخصـــصـــاتمشـــرتكة بني اإذا أريد هلا أن تكون ال ســـيما  ،هشـــة يف أفريقيا، لكن اســـتدامة هذه التدخالت
آاثر تغري  اشـــــــتدادللمنظمة مع  ةاخلربة الفنيرجح أن يزداد الطلب على يو . ومفككة مشـــــــتتةعديدة تبدو مشـــــــاريع 

 .املناخ

 إدارةومشـــاريع  اســـتدامة مشـــاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثرهبشـــأن  قعن القلالتقييمات  أعربت -61
أ�ا أو تقنيات جديدة، أو جديد ذ بنهج اختبار األخيُقصـــــــــــد به املشـــــــــــاريع إيضـــــــــــاحي هذه العديد من ف. ملوارد الطبيعيةا

هذه املشــــاريع  ع نطاقال يوســــّ كما أشــــري يف التقييمات، لكن،  و  .هتدف إىل إاثرة االهتمام بتوســــيع نطاقها حتفيزمشــــاريع 
غموض نقص التمويــــل من احلكومــــات واالفتقــــار إىل القــــدرة على التنفيــــذ و منهــــا ألســـــــــــــــبــــاب متنوعــــة،  ، وذلــــكالرائــــدة

 .عوامل التمكني والقيوداملتعلق بالســــــابق القســــــم يف  املســــــائلهذه ت ثوقد حبُ . عير ايف تصــــــميم املشــــــ�اء اإلاســــــرتاتيجيات 
وتضـــيع  اً إطالقال يتم ال يتم على حنو كاف أو التجريبية وابإلضـــافة إىل ذلك، فإن توثيق النجاحات اليت حققتها املشـــاريع 

 .فرص تعبئة املوارد من الشركاء املهتمني
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وقد يكون ذلك انعكاســــــــاً لنهج . ما إىل حدٍّ فككة مشــــــــاريع تغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية مشــــــــتتة وم بدوتو  -62
مرفق مثل  ،التمويل ومرافق واجتاه اجلهات املاحنة ،منظمة األغذية والزراعةحافظة املشـــــــــاريع الذي يهيمن على الرتكيز على 

تركيزاً على  أكثرالنتقال إىل �ج لحماوالت هناك  وكانت. املشــــــــاريعويل إىل مت ،الصــــــــندوق األخضــــــــر للمناخو  ةالعامليالبيئة 
يســـــاعد  قدو . ا يزال مهيمناً ماريع املشـــــالرتكيز على جنوب الســـــودان، لكن �ج للصـــــمود يف الرب�مج الفرعي  مثل، الربامج

املهم ابلقدر من  لكن. ااســــتدامتهعلى حتقيق بعض االتســــاق يف حافظة التدخالت و على املنظمة توحيد حافظة مشــــاريع 
 .جتميع للمشاريعوليس جمرد اسرتاتيجية  تكونل أطر الربجمة القطريةحتسني نفسه 

 
منظمة األغذية والزراعة بلدان منطقة أفريقيا على خربة أن يتزايد طلب ُحيتمل  ،آاثر تغري املناخ اشـــــــــــــــتدادومع  -63

على األمن اً كبري اً  ويشـــــــــــــــكل خطر  اإلقليمر على بلدان أثر مدمّ اجلنوبية ا يف أفريقيمثًال  لنينيولظاهرة اف. الذي توفرهوالدعم 
ومن املســــــــائل اليت . بوتســــــــوا� وإســــــــواتيين و�ميبيا وجنوب أفريقياكالبلدان املتوســــــــطة الدخل  يف  ، مبا يف ذلكهاالغذائي في

. القدرات يف املكاتب دون اإلقليميةدودية حميف املكاتب القطرية الصغرية و فنية تتطلب اهتمام املنظمة االفتقار إىل اخلربة ال
ســـــــياســـــــات وإجراءات املنظمة املتعلقة �جم عن من القيود اً نبغي معاجلة هذه املســـــــائل على مســـــــتوى املنظمة ألن عددتو 

 .القيود املفروضة على السفركمسائل إدارية  عن واملشرت�ت و  ابملوارد البشرية
 

مشــــروع النظام اإليكولوجي البحري ، وهو "الزرقاء"للبيئة  اواحدً  اســــوى تقييمً  اإلقليميالتجميع التوليفي مل جيد و  -64
اً وتويل البلدان الســاحلية اهتمام. ختضــع للتقييممل  ها، لكنأخرى كون هناك مشــاريع بيئة زرقاءتقد و . الكبري لتيار الكناري

ســــــيضــــــغط على النظم ما طق الســــــاحلية، النمو االقتصــــــادي وســــــبل عيش ســــــكان املنالتحقيق القتصــــــاد احمليطات اً متزايد
إىل  وقد حتتاج الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان املعنية آباثر تغري املناخ على احمليطات والسواحل. اإليكولوجية البحرية

 .على حنو فعال لدى املنظمة للتعامل مع هذه القضا�املتوفرة الفنية ربة اخل
 

ومل ترد  .2030كمؤســـســـات حامسة يف حتقيق خطة التنمية املســـتدامة خذة يف الربوز  آاحلكومات احمللية  :8النتيجة 
 .عمل منظمة األغذية والزراعة مع احلكومات احملليةسوى أمثلة قليلة على يف التقييمات 

لعينة التقييمات ًا ومرة أخرى، قد يكون ذلك انعكاســـــــــــــــ. املنظمة مع احلكومات احمللية حمدوداخنراط يبدو أن  -65
 دوراً  تلعب وهي .أهداف التنمية املســـتدامةوللحكومات احمللية دور هام يف حتقيق . التوليفي املســـتعرضـــة من أجل التجميع

 املناخ،تغري  :13وهدف التنمية املســــــــــتدامة ، اجلوع :2وهدف التنمية املســــــــــتدامة  ،الفقر :1هدف التنمية املســــــــــتدامة يف 
 .احلياة يف الرب :15 ، وهدف التنمية املســـــــــــــــتدامةالســـــــــــــــاحليةاإليكولوجية  محاية النظم :14 وهدف التنمية املســـــــــــــــتدامة

العمل مع  وابلتايل فإنّ  ."عن الركبأحد ال يتخلف "كي حيوية األمهية  " األقرب إىل الشـــــعب"لكو�ا ، احمللية احلكوماتو 
 .من اآلن فصاعداً احلكومات احمللية مسألة تستحق اهتمام املنظمة 

 
ل و  -66 الوطنيــة ة تكون هنــاك توترات بني احلكومــففي أحيــان كثرية  ،حتــد�ً ل مع احلكومــات احملليــة العمــقــد يشـــــــــــــــكــّ

ليســــت جمرد منفذة  فاحلكومات احمللية. نفســــه احلزب الســــياســــيالطرفني  قوديواحلكومات احمللية بغض النظر عما إذا كان 
ولو�ت األ يؤدي إىل توترات بشــــأنما قد  ،صــــانعة ســــياســــاتحبدّ ذاهتا ، بل هي أيضــــاً ةللســــياســــات اليت تضــــعها احلكوم

احلكومات احمللية قد كلفت احلكومة الوطنية و ، عندما تكون مثالً ودســـــتورية، تعقيدات قانونية اً وهناك أيضـــــ .يةالســـــياســـــات
اً وكثري  وطنية،ال احلكومات هأقل مما متتلك موارد يف البلدان النامية احلكومات احملليةمتتلك  ،عادةيف الو  .مبهام متزامنة قانو�ً 
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يف يف البلدان النامية  احلكومات احملليةعادة ما تكون قدرات كذلك   .املالية للبلد�ت الريفية ضـــــــــــــــعيفةقدرات ما تكون ال
 .الوطنيةلدى احلكومة  هي أضعف مما نظم املعلومات والنظم املالية واإلدارية،ك  ،ؤسسيةامل قدراتيف الو  جمال املوارد البشرية

 
 ني على منظمة األغذية والزراعة أن تنظر يف أفضل السبل هليكلة نفسها للعمل بفعالية مع احلكوماتيتعوف سو  -67

القدرات واهلياكل احلالية و . نفســهالمنظمة احملدودة لقدرات ال باإلضــافة إىل التحد�ت املذكورة أعاله، هناك أيضــاً ف. احمللية
يقّدم و  .على مســـــتوى احلكومات احمللية كون هلا وجود دائميعلى أن  هتامن قدر  للعديد من املكاتب القطرية للمنظمة حتدّ 

 حكومات املقاطعاتإىل ات طســـــــــــلكينيا   نظمة يف كينيا مكاتب للمقاطعات اســـــــــــتجابة لتفويض حكومةاملمثال إنشـــــــــــاء 
إىل الوضــوح بشــأن ، واحلاجة املســتدامابلتمويل  تتعلق وهناك اعتبارات هامة. مفيدة يف العمل مع احلكومات احملليةاً دروســ

التوترات بني التصــــــــــــــرف حيال وإدارة توقعات احلكومات احمللية، و  دور املنظمة وواليتها على مســــــــــــــتوى احلكومات احمللية،
 .احملليةاحلكومات الوطنية و احلكومة 

 
اضـــــــــــيعية اجملاالت املو  يف أفريقياإقليم مع القطاع اخلاص يف  منظمة األغذية والزراعة اخنراط كنيمل  :9 لنتيجةا

اخلاص وال لبناء شـــــــــــراكات  كافية للتأثري على ممارســـــــــــات القطاع اإلقليميالتوليفي الثالثة اليت يغطيها التجميع 
 .اسرتاتيجية مع القطاع اخلاص

كان ،  ذلك تمع القطاع اخلاص، وعندما فعلمنظمة األغذية والزراعة �دراً ما أشـــــــــارت التقييمات إىل مشـــــــــاركة  -68
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــــأن احلوكمة وقد أشـــــــــار تقييم . املنظمةاخنراط غياب القطاع اخلاص يف لإلشـــــــــارة إىل عادة 

إىل القطاع اخلاص بوصــفه مشــاركاً يف املســؤولة حليازة األراضــي ومصــايد األمساك والغاابت يف ســياق األمن الغذائي الوطين 
القطاع اخلاص بوصــــفه مشــــاركاً يف مشــــروع  حّددالوحيد الذي  املشــــروع التجرييب للغاابت يف أوغندا، وكان هذا هو التقييم

قدرة على الصمود، هناك إشارة إىل مقدمي اخلدمات من القطاع اخلاص يف الويف املشاريع املتعلقة حبافظة  .نظمةامل تدعمه
منتد�ت أصــــحاب  يفة ذكر منظمات القطاع اخلاص كمشــــاركمنظمات املزارعني، �دراً  ما تُ ما عدا  يفو . الطوارئأعمال 

 .املصلحة املتعددين املعنية ابألغذية والزراعة يف البلدان
 

منظمة األغذية والزراعة على الصـــعيد العاملي مع اجلهات  عملإىل أنه رغم  2ص تقييم اهلدف االســـرتاتيجي خلُ و  -69
اخنراط العاملي شـــــــــــــــعروا أن  وعلى الصـــــــــــــــعيدمجيعاً أجريت معهم مقابالت يف املناطق من الفاعلة يف القطاع اخلاص، فإن 

نظمة مع القطاع اخلاص، املوخلص التقييم إىل أنه رغم التقدم الذي أحرزته . اً وحذر  اً املنظمة مع القطاع اخلاص كان حمدود
وأفاد التقييم أيضــاً أنه . على اجلهات الفاعلة الرئيســية يف القطاع اخلاص يف مســائل الزراعة واالســتدامةحمدوداً أتثريها كان 

 اأمهيتهه النتيجة وهلذ 92.نظمةاملمع  هاشـــركات خاصـــة كبرية غريت ممارســـاهتا كنتيجة مباشـــرة لعملعلى أمثلة تكن هناك  مل
ملكية  يف ظّل تزايدكما أنه مهم .  املتعددة اجلنسـيات الكربىعمل فيها العديد من الشـركات تأفريقيا اليت  إىل إقليمابلنسـبة 

 .ن املتوسطة الدخليف البلدااألفريقي لقطاع اخلاص ا
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 الشــــــباب يف حافظةعمالة ينبغي حتســــــني تعميم مراعاة املنظور اجلنســــــاين وإيالء اهتمام أكرب ملســــــألة  :10لنتيجة ا
 .اإلقليممنظمة األغذية والزراعة يف 

لة ، فإن الرســــــااإلقليميف حتقيق املســــــاواة بني اجلنســــــني يف  بشــــــكل ملحوظمنظمة األغذية والزراعة  مســــــامهةرغم  -70
ويتطلب ذلك . من التقييمات هي أنه جيب حتســني تعميم مراعاة املنظور اجلنســاين، ال ســيما على مســتوى املشــاريعغالبة ال

كون لدى تكفل أن يأن املكتب اإلقليمي ألفريقيا وســــيتعني على . ذلكرســــائل متســــقة من القيادة اإلقليمية بشــــأن أمهية 
لديها املعرفة واملهارات الالزمة لدعم تعميم مراعاة املنظور اجلنســـــــــــــانية ن ابلشـــــــــــــؤو املكاتب القطرية جهات تنســـــــــــــيق معنية 

وينبغي  .ال يتجزأ من تصميم املشاريعاً السلطة الالزمة لضمان أن تكون التحليالت اجلنسانية جزءإىل ابإلضافة اجلنساين، 
 .ملكتب اإلقليميعلى احلصول على اخلربة اجلنسانية من ااً قادرة أيضهذه أن تكون جهات التنسيق 

 
غري أن حجم هذه . اإلقليمالزراعة يف جمال الشـــــــباب يف ســـــــجلت منظمة األغذية والزراعة بعض النجاحات يف و  -71

وجود و . ارتفاع معدالت البطالة بني الشـــــــباب يف البلدان األفريقيةيف اإلجنازات غري كاف ملعاجلة املشـــــــكلة اخلطرية املتمثلة 
من  العاطلني عن العمل يغذي عدم االســـــتقرار الســـــياســـــي واهلجرة إىل اخلارج للشـــــباب،ني واخلرجيالشـــــباب عدد كبري من 

لألمن الغذائي اً أســـاســـياً أمر هم يف الزراعة والصـــناعة الزراعية ؤ اجتذاب الشـــباب واســـتبقاليس  ،لذا .متعلمني وغري متعلمني
 .السياسي واالستقرارللنمو االقتصادي أيضاً ضروري إنه فحسب، بل 

 
تتعاون منظمة األغذية والزراعة مع بر�مج األغذية العاملي والصـــــندوق الدويل على الصـــــعيد القطري،  :11نتيجة ال

 بصورة مشرتكة،طط  ختغري أن الربامج املشرتكة ال. األمم املتحدة األخرى وكاالت وبدرجة أقل معللتنمية الزراعية، 
أو إطار األمم املتحدة للمســـــاعدة  الســـــابقة اإلمنائيةســـــاعدة للم األمم املتحدة طخطمبوجب " اإلجناز معا"كما أن 
 .أمر �در احلدوث اإلمنائية

األمم املتحدة  إطار"أبثر رجعي لتندرج يف  جرى تعديلهاطر برجمة قطرية ومشـــــــــــــــاريع أوردت التقييمات أمثلة أل -72
مل يكن هناك ختطيط وبرجمة مشـــــــــــــــرتكان  يف حني ،هذا اإلطار متوائمة مع تبدو على الورقلذا ، و "للمســـــــــــــــاعدة اإلمنائية
 "الربامج املشـــــــــــــــرتكة"وكاالت األمم املتحدة املعنية كٌل من تنفذ   ،عادةففي ال. هوضـــــــــــــــعأثناء  املتوخىحقيقيان على النحو 

 ،احملققة حتقيق النتائج وترتتب على انعدام التنســـــــيق بني وكاالت األمم املتحدة آاثر على فعالية وكفاءة. بشـــــــكل منفصـــــــل
 .اإلمنائيةللمساعدة على نطاق واسع يف تقييمات أطر األمم املتحدة  مناقشتهاو  هذه املسألة جرى توثيقوقد 

 
على منظمة األغذية والزراعة على الصــــــــعيد تبعات للموجة احلالية من إصــــــــالحات نظام األمم املتحدة اإلمنائي و  -73

. إىل التخطيط املشـــــرتك اهلادف والتنفيذ املشـــــرتك الالمبايل تطلب من الوكاالت أن تتجاوز التعاون الروتيينهي تو . القطري
تعبئة املوارد ألن اإلصــالحات تتطلب تعبئة نســبة كبرية من املوارد على الصــعيد  من أجلهائلة اً وســتواجه الوكاالت ضــغوط

 .تعبئة مشرتكة للمواردمن وكاالت األمم املتحدة القطري، وقد يتطلب ذلك 
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الفجوة يف املكاتب هذه وتوجد . اإلقليمد والتقييم على الصــعيد القطري ثغرة رئيســية يف ل الرصــيشــكّ  :12النتيجة 
 .املنظمة يف املؤسسات احلكومية اليت تعمل معهااألغذية والزراعة كما القطرية ملنظمة 

ملنظمة الرصــــــــــــد والتقييم كفجوة يف املكاتب القطرية التوليفي ت التقييمات املســــــــــــتعرضــــــــــــة يف هذا التجميع حّدد -74
أن أطر الرصــــد والتقييم إىل متاحة، و غري غري كاملة أو  والتقييم وخلصــــت إىل أن البيا�ت الالزمة للرصــــد. األغذية والزراعة

يف إ�ا القطرية، بل املكاتب وال تقتصر الفجوة يف قدرات الرصد والتقييم على . تفتقر إىل املتانةللمشاريع والربامج القطرية 
 ملو . على البيا�تمنها نظمة احلصــــول امل يتعني علىلثغرات يف القدرات يف املؤســــســــات احلكومية اليت جزء منها انعكاس ل

من بعض احلكومات على الرصــــــــد والتقييم يف عدة بلدان، كما ال يوجد طلب قوي يتم إضــــــــفاء الطابع املؤســــــــســــــــي على 
 .املعلومات التقييمية

 
الســـــياســـــات  لالســـــرتشـــــاد هبا يفلتوليد األدلة اليت ميكن اســـــتخدامها تقييم املشـــــاريع والربامج ضـــــروري للتعلم، و و  -75

يف تعزيز  جد�ً ملنظمة األغذية والزراعة وينبغي أن ينظر املكتب اإلقليمي . وتعبئة املوارد الدعوةيف  هاســـــــــــتخداموال والربامج
نظمة أصـــــــوات املســـــــتفيدين على امليمات تقي ُتِربزو�دراً ما  .منظمةللويف املكاتب القطرية  قدرات الرصـــــــد والتقييم الوطنية

لمنظمة لوموظفو املكتب القطري . حياهتم على املنظمة تمســـتوى اجملتمعات احمللية بطريقة تنقل بشـــكل كامل أثر تدخال
ن عن كيف أّن التدخل قد غّري املســـــــــــتفيدين روا�ت  االطالع علىميكنهم من يف وضـــــــــــع  . ظروف حياهتمفاقم /أو حســـــــــــّ

من اجملتمع  للمســـــتفيديندوراً اً يف امليدان، وأن يعطي أيضـــــاً كبري معرفة ما يصـــــلح عملي  أن يعزز إىل حدٍّ وميكن هلذا النهج 
 93.احمللي

 

 االستنتاجات والدروس املستفادة -اسادسً 

 قد سامهت يف تعزيز البيئة التمكينيةف. أفريقياإقليم منظمة األغذية والزراعة مسامهة قوية يف  قدمت :1 االستنتاج -76
من خالل دعمها لوضــــع ســــياســــات جديدة أو  ةوالوطني ةودون اإلقليمي ةلألمن الغذائي والتغذية على املســــتو�ت اإلقليمي

خطط وطنية وضـــــــــــــــع من أجل ويشـــــــــــــــكل دعمها للبلدان  .ورفع مكانة التغذية يف التنمية الزراعية ،القائم منهاحتســـــــــــــــني 
وقد . 2030 لعام يقيا مبوجب إعالن ماالبو وخطة التنمية املستدامةيف الوفاء ابلتزامات أفر اً هاماً لالستثمار الزراعي إسهام

مواجهة األزمات والتهديدات من خالل تعزيز القدرات الصـــــــــــــــمود يف نظمة البلدان على بناء القدرة على املســـــــــــــــاعدت 
واملزارعني  اجملتمعات احمللية ومســــــاعدة تغري املناخ،التكيف مع وتعميم  خماطر الكوارث،خفض املؤســــــســــــية لإلنذار املبكر و 

 تعزيز احلوكمة والقدرات املؤسسية من أجل اإلدارة املستدامة نظمة يفامل سامهتكذلك   .عيشهمعلى حتسني سبل والرعاة 
 .حتسينات متواضعة يف سبل العيش من االستخدام املستدام للموارد الطبيعيةويف  للموارد الطبيعية

 
 عالقتها القويةاإلقليم يف حتقيق النتائج يف األغذية والزراعة ظمة متكني مســــــامهة من من بني عوامل :2 االســــــتنتاج -77
قدرهتا على االســـــــــتفادة من و  يف جماالت واليتها، وقيادهتا القويةالفنية املؤســـــــــســـــــــات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وخربهتا  مع

  قدرات العديد من املكاتب القطرية،وهناك عدة عوامل أدت إىل تقييد النتائج، أبرزها الثغرات يف. التمويل العاملية مرافق
                                        

وتشـــكل . اليت روى فيها املســـتفيدون أثر املشـــروع على حياهتم" حماداثت التغيري"و" قصـــص التغيري" تنمية القدرات نظم االبتكار الزراعيمشـــروع وثق  93
 . ءا من التعلم يف املشروع وإلبالغ أصحاب املصلحة اخلارجيني أبثر املشروعهذه الواثئق جز 
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بنية للزراعة يف بعض البلدان، و  اع، والقيود املالية أو اخنفاض أولو�ت املوارد املاليةنز والظروف احمللية الصــــعبة يف ســــياقات ال
اســـتدامتها على ســـلباً على قابلية املشـــاريع للتطوير و أثرت قد و  .هج املتعددة القطاعاتاحلكومات القطرية اليت ال تيســـر النُ 

 .واضحة إ�اءاسرتاتيجيات االفتقار إىل و غري الواقعية والتغطية واألطر الزمنية  ذات األهدافتصاميم ال
 

املزيد من  فضـــــرورة إيالء .املســـــتجّدةوالقضـــــا�  الثغرات من عدداً اإلقليمي التجميع التوليفي  حّدد :3 االســـــتنتاج -78
ثغرات هي عمل يف جمال تغري املناخ المع احلكومة احمللية، وحتســـــــــــــني اســـــــــــــتدامة  عمل، واليف املدن الغذائي ألمنلاالهتمام 

الشراكات مع القطاع اخلاص على الصعيد القطري، واحلاجة  ال سيماوهناك ثغرات يف شراكات املنظمة،  .معاجلتها نبغيت
وينبغي  .القطري الصــــعيدخرى على إىل شــــراكات أعمق مع اجملتمع املدين، وإىل تعاون أقوى مع وكاالت األمم املتحدة األ

 .كان عليه احلال حىت اآلنما   يف أفريقيا أولوية أكرب وإعطاء مســــــألة بطالة الشــــــبابتعميم االعتبارات اجلنســــــانية  حتســــــني
 تعلمضــائعة للوفرصــة  فجوة كبرية واملؤســســات العامةنظمة املوتشــكل القدرة على الرصــد والتقييم على الصــعيد القطري يف 

 .لمواردلوتعبئة 
 

ويف  معاجلة الثغرات والقضـــــــــــــــا� الناشـــــــــــــــئة لدىاإلقليمي الدروس اليت ينبغي النظر فيها التجميع التوليفي  حّددو  -79
 .أفريقيا قليمحتسني النتائج إل

 
أمهية قصـــــــــوى يف احلفاظ على أمهيتها االســـــــــرتاتيجية  وقيادهتااألغذية والزراعة ملنظمة  الفنيةلخربة ل :الدرس األول

 .فريقياأإلقليم 

ومن . ملنظمة األغذية والزراعةفنية الشـــــــــــــــركاء للخربة الأشـــــــــــــــارت التقييمات إىل القيمة اليت تعطيها احلكومات و  -80
جودة و  .اإلقليمالســـــــــــــتجابة الحتياجات نها من االيت متكّ الالزمة الفنية اخلربة  اإلقليميف نظمة املالضـــــــــــــروري أن تتوفر لدى 
وللقيادة االســــــــــــــرتاتيجية أمهية خاصــــــــــــــة يف األزمات . فنيةالهتا ى القطري ال تقل أمهية عن خرب قيادة املنظمة على املســــــــــــــتو 

 .كما جتلى يف حالة الصومال  اإلنسانية،
 

القطرية يف جماالت جديدة  يف املكاتبمنظمة األغذية والزراعة ثغرات يف خربة د و وجأشارت التقييمات إىل كما  -81
منظمة العمل  مثل وهذه جماالت اكتســـــــبت فيها منظمات أخرى. عية والعمالة الريفية الالئقةمثل احلماية االجتما، نســـــــبياً 

والدرس املســـتفاد من تدخالت . خربة فنية على مدى ســـنوات عديدة )فاليونيســـ(منظمة األمم املتحدة للطفولة الدولية و 
ا بشـــــــــــأن مســـــــــــامهتها املتخصـــــــــــصـــــــــــة يف احلماية حباجة إىل بناء معارفها اخلاصـــــــــــة هب االفقر هو أ�خفض نظمة يف إطار امل

ضـــــــــع ســـــــــياســـــــــات وبرامج يأن العديد من البلدان األفريقية إذ حيوي األمهية وهذا أمر  .االجتماعية والعمالة الريفية الالئقة
م إىل أطر األملدى التطلع و . الفقرســــــعياً إىل خفض مشــــــكلة البطالة  ملعاجلةة أولويكما أ�ا أعطت للحماية االجتماعية،  

منظمة وضوح بشأن مواطن قوهتا النسبية ليتوفر لالتنمية املستدامة، سيكون من املهم أن املتحدة اجلديدة للتعاون يف جمال 
 .يف هذه اجملاالت الناشئة

 
 .الفعالة الشراكاتميكن ملنظمة األغذية والزراعة حتقيق أهدافها على أفضل وجه من خالل  :الدرس الثاين

التوليفي التجميع  ألغراض اليت جرى اســـــتعراضـــــهااليت كات الفعالة يف العديد من التقييمات ورد موضـــــوع الشـــــرا  -82
االحتاد نظمة على مدى ســــــنوات عديدة مع املوكانت الشــــــراكات اليت أقامتها  .هامةتنفيذ والشــــــراكات وســــــيلة . اإلقليمي
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ملؤســـــســـــات دون اإلقليمية حمورية يف وغريها من ااجلماعات االقتصـــــادية اإلقليمية  ومع )ســـــبقتهمع املنظمة اليت و (األفريقي 
الة الشــراكة ال ميكن أن تكون فعّ إال أن نظمة إىل الشــراكة مهمة، املاليت جتلبها فنية ويف حني أن اخلربة ال. اإلقليميف  هاعمل
نتائج إجيابية بشـــــــــــــأن وجود عدة تقييمات  ظهرتأقد و . دون الثقة واالحرتام املتبادلني واملســـــــــــــاءلة املتبادلة عن النتائجمن 
لتحقيق  مهمة نظمة مع البلدان األعضـــــــاءاملكانت شـــــــراكة   وابملثل، .اكة املنظمة مع املؤســـــــســـــــات اإلقليمية يف أفريقياشـــــــر 

 .للمشاريع والربامج ةالوطني مللكيةاالصعيد القطري، وكوسيلة لبناء  علىالنتائج 
 

بناء شراكات تتجاوز ا يعّد فيم اتباع �ج متعدد أصحاب املصلحة،منظمة األغذية والزراعة يتطلب تنفيذ والية و  -83
 وتتطلب القطاع اخلاص واضــــحة معوالثغرات يف شــــراكات املنظمة . لتحقيق النتائج ضــــرور�ً أمرًا شــــركاء املنظمة التقليديني 

ر مب�جاً أكثر تنظيماً وجهوداً أكثر تضــــافراً لدعم البناء املؤســــســــي لرابطات القطاع اخلاص  تنخرط و  .التعاون واحلوارا ييســــّ
املنظمات غري احلكومية كجهات مقدمة للخدمات ووكيلة للتنفيذ، لكن هذا النهج مع القطري نظمة على الصـــــــــــــــعيد امل

 .منظمات اجملتمع املدينمتتلكها اليت للسياق القطري الثاقبة الرؤى فرصة لالستفادة من الت الضيق إزاء الشراكات يفوّ 
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. أن تعاجل قضـــــــــــا� متعددة ومرتابطةها يتوجب عليبناء القدرة على الصـــــــــــمود عملية طويلة األجل  :الدرس الثالث

 .األجل ميكن حتقيق أثر مستدام ملبادرات بناء القدرة على الصمود من خالل مشاريع قصرية وال

مواجهة التهديدات الصـــــــمود يف نفذت منظمة األغذية والزراعة العديد من املشـــــــاريع الرامية إىل بناء القدرة على  -84
يف  اعات اليت هلا أتثري كارثي على اجملتمعات احمللية اليت تعيش فعالً نز والناخية غري املواتية واألزمات النامجة عن الظروف امل

 يلــةلبني التــدخالت اإلمنــائيــة  اجملتمعــات احملليــة من التــدخالت اإلنســــــــــــــــانيــة إىلوال ميكن نقــل  .حمفوفــة ابملخــاطر ظروف
ى الصمود أن دعم املنظمة يف السياقات اهلشة وسياقات والحظت تقييمات مشاريع املنظمة املتعلقة ابلقدرة عل. وضحاها

كبري إىل عوامل   ذلك إىل حدٍّ عود من الدعم اإلنســـــــــــــــاين إىل التدخالت اإلمنائية، وييف كثري من األحيان يتحول اع مل نز ال
 .اعات احمللية والوطنيةنز عودة الكخارجة عن سيطرة املنظمة،  

 
وقًتا  نزاعالات غري ســـــياقات ســـــياق بناء القدرة على الصـــــمود يفجمال مســـــتدامة يف نتائج  قيقحتابملثل، يســـــتغرق  -85

أطراً زمنية طويلة كي يعتمد املزارعون تتطلب  الزراعينيو  احلقلية للمزارعني و�ج املدرسة احلقلية للرعاة املدرسةفنهج  .طويالً 
 القصرية للمشاريع غري مالئمة لتحقيقالحظت التقييمات أن األطر الزمنية قد و . كامالً اعتماداً  املمارسات الزراعية البديلة 

طر األخارج املشـــــروع، و  ثاحدفعل أوميكن أن ُمتحى املكاســـــب القصـــــرية األجل يف الدخل ب .الطويلة األجلالنتائج هذه 
 .مستدامةلتحقيق نتائج اريع ضرورية طول للمشاألزمنية ال
 

 نشـــــطة اليت تندرج يف فئة القدرة على الصـــــمودتنوع املشـــــاريع واأل  إلظهارمر�ً  اإطارً  3اإلقليمية  املبادرةوتشـــــكل  -86
إىل عدم وجود اســــرتاتيجية  5أشــــار تقييم اهلدف االســــرتاتيجي قد و . إقليميةصــــمود غري أ�ا ليســــت اســــرتاتيجية . الواســــعة

ة وينبغي النظر يف وضـــع اســـرتاتيجية إقليمي .املواردحشـــد لى عوتداعيات ذلك للمكتب اإلقليمي ألفريقيا صـــمود إقليمية لل
 .املوارد لتعبئة تكون أداةكي ول يف اإلقليمنظمة امللتوجيه عمل للصمود 

 
 .اريعاجليد للمشال بديل عن التصميم  :الدرس الرابع

للمشـــــاريع أهداف طموحة ففي أحياٍن كثرية توضـــــع  .تصـــــميم املشـــــاريع يف وجود عيوبأشـــــارت التقييمات إىل  -87
أو املتوقعة يف  هلا حتقيق النتائج املخطط تعذر من الناحية الواقعيةيعندما و . املتاحة الزمنية واملواردألطر ابملقارنة مع اللغاية 

على عدد كبري من األنشــــــــطة اليت ال ميكن حتقيقها أو خيفض شــــــــحيحاً اً حدود الوقت واملوارد املتاحة، يوزع التمويل توزيع
يشكل أيضاً خطراً على  حسب، بلمن فعالية املشروع فذلك  وال حيدّ . عدد املستفيدين املستهدفني يف منتصف املشروع

 .مسعة املنظمة
 

فإن االفرتاضــــــــــات واملخاطر لذا ، و متينة دالئل على أن تصــــــــــاميم املشــــــــــاريع ال تســــــــــتند إىل نظر�ت تغيري هناكو  -88
. الصـــــــــــــعب إدارة املخاطر اليت مل تكن متوقعة أو التخفيف منهاويصـــــــــــــبح من . تصـــــــــــــميميف مرحلة التؤخذ يف االعتبار  ال
وقدرهتا على ذلك توســيع نطاق املشــاريع لواســتعدادها للمشــاريع لك احلكومة متمثل من  صــراحة افرتاضــات هامة تُبنيَّ  وال
متينة تغيري  وجود نظرية كما أن  .ويؤثر ذلك على فعالية املشــــاريع واســــتدامتها. لتنفيذ املشــــاريع التمويل مصــــادرحشــــد أو 

 .واقعية للنتائج يساعد يف وضع أطر أنميكن 
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 حتليًال ســــياســــياً،متينة نظرية تغيري وضــــع ينبغي أن يتضــــمن التحليل الالزم لو . الســــياق مهم يف تصــــميم املشــــروعو  -89
على املســــــتوى احمللي حيث يتعني تنفيذ اً ســــــياســــــي وينبغي أن تتضــــــمن املشــــــاريع حتليالً  .اتاعنز ال اتوليس فقط يف ســــــياق

ومن الضروري حتليل السياقات  .اعات الوطنية الكبريةنز عن فهم الاعات احمللية وأصوهلا ال يقل أمهية نز فهم الإّن و . املشروع
اإليكولوجية املناطق ، حتليل مثالً  ويشـــمل ذلك،. احمللية لضـــمان أن تكون الُنهج املقرتحة يف املشـــاريع ذات صـــلة ابلســـياق

الثقايف ضــروري و  تماعيوالتحليل االج. املعنية للمنطقةمناســبة الزراعة املراعية العتبارات الصــون تكون لضــمان أن الزراعية 
 .ابالحتياجات احمللية تصــــــــــــالً ملفهم العادات احمللية والنهج التقليدية للزراعة لضــــــــــــمان أن يكون �ج املشــــــــــــروع هو اآلخر 

أن تســـــــفر عن نتائج أفضـــــــل من  ميكنها لكن ،)تكون مكلفةوقد ( ة يف تصـــــــميم املشـــــــاريع كثيفة العمالةيشـــــــاركتالهج والنُ 
 .مدخالت اخلرباءتمد فقط على تصاميم املشاريع اليت تع

 
كبار جانب   من اضـــًحاو املســـاواة بني اجلنســـني التزاماً  يفاألغذية والزراعة تتطلب مســـامهة منظمة  :اخلامسالدرس 

املنظمة قادرين و موظفأن يكون والتزامًا من البلدان األعضـــــاء بتعزيز املســـــاواة بني اجلنســـــني، و  اإلقليم،املوظفني يف 
 .تحليل اجلنساين اليت وضعتها املنظمة حتت تصرفهمعلى استخدام أدوات ال

يف حتقيق املســــــاواة بني اجلنســــــني، وجدت التقييمات أن املنظور  اإلقليممنظمة األغذية والزراعة يف  رغم مســــــامهة -90
نظور مراعاة املتعميم فيها  رىجواألمثلة اليت . على مســــتوى املشــــاريع ال ســــيماٍم بشــــكل فعال، ما يزال غري معماجلنســــاين 

املكتب القطري، أو على مكّرس يف يف الشــؤون اجلنســانية  تمّرسماجلنســاين قليلة، وحتقق ذلك من خالل وجود أخصــائي 
 .الفرعية اإلقليمية املكاتباألقل ميكن الوصول إليه من املكتب اإلقليمي أو 

 
ت تعزز املســـاواة بني التحليالت اجلنســـانية على الصـــعيد القطري وعلى مســـتوى املشـــاريع ضـــرورية لوضـــع تدخال -91

وقد أســـهمت هذه املشـــاريع يف . هاشـــاركة املرأة فيمباملســـاواة بني اجلنســـني قائمة على وهناك عدة أمثلة ملشـــاريع . اجلنســـني
. بني اجلنســــــــني وتدميها تأل�ا ال تعاجل الظروف اهليكلية األســــــــاســــــــية اليت تؤدي إىل التفاوات حمدود، متكني املرأة على حنو

يل اجلنســــــاين أن يســــــاعد موظفي املنظمة على فهم العوامل االجتماعية والثقافية والتارخيية يف اجملتمع احمللي أو وميكن للتحل
إىل املســـامهة يف حتقيق املســـاواة بني مع ذلك ، وأن تســـعى يف املشـــاريع االعتباريف أخذها يتســـىن  يكعلى الصـــعيد الوطين  

وميكن جلهات التنســـــــــــــــيق املعنية ابلشـــــــــــــــؤون . للمجتمع احمللي أو البلددون تقويض املعايري والقيم الثقافية من اجلنســـــــــــــــني 
 .كبري يف تعميم املنظور اجلنساين ودعم التحليالت اجلنسانية  إىل حدٍّ  ةساعداملن من أداء مهامها، كّ اجلنسانية، اليت متُ 

 
حتد�ت األمن الغذائي للتصــــــدي حلجم وحدها كافية ليســــــت   لكنها ،ضــــــروريةت الفنية التدخال :السادسالدرس 
تقوم  نشــطة الدعوة اليتأملنظمة األغذية والزراعة الفنية قل أمهية عن املســامهات توال  .وتعقيداهتا أفريقيايف  والتغذية

 .متكامل�ج ري ضمن جتما كثريا ً   طةهي أنشو القضا�، مبا يف ذلك جدول األعمال املعياري، عدد من بشأن  اهب

 اإلقليمية واحلكومات الوطنية،القوية مع املؤســـــــــســـــــــات اإلقليمية ودون والزراعة منظمة األغذية عالقة ابلنظر إىل  -92
احلوكمة اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات قضــا� و  يةقضــا� الســياســاتالبشــأن  نشــطة الدعوةأبيســمح هلا ابلقيام يف وضــع  افإ�

لمنظمة لوالتزامات إعالن ماالبو يف أفريقيا  الرب�مج الشـــــــــــــــامل للتنمية الزراعيةوقد وفر إطار  .اإلقليميف تها الصـــــــــــــــلة بوالي
اجلهد الذي  يف لدعوةاوتتجلى أمهية  .الســـليمة للزراعة واألمن الغذائي والتغذيةالســـياســـات واخلطط بشـــأن  للدعوةوســـيلة 

صـــــايد األمساك اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــأن احلوكمة املســـــؤولة حليازة األراضـــــي وموضـــــع إىل  دعوةبذلته املنظمة يف ال
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حيازة األراضـــي على وجه اخلصـــوص يف صـــميم العديد من التحد�ت يف وتقع . والغاابت يف ســـياق األمن الغذائي الوطين
كن معاجلة قضــــا� انعدام األمن الغذائي مياجلنســــني، وال مســــاواة بني الالو مســــاواة، الالالفقر و حتد�ت أفريقيا، مبا يف ذلك 

املبادئ "بشــــــــأن  جمال الدعوة يف دة أكثر يف اإلقليمهوًدا حمدو جنظمة امل بذلتوقد . اآلمنة مبعزل عن حيازة األراضــــــــي غري
 ".املبادئ التوجيهية الطوعية بشـــــــأن االســـــــتثمار املســـــــؤول يف الزراعة والنظم الغذائية"و" التوجيهية الطوعية للحق يف الغذاء

يف و  اً وطنيمســامهاهتا احملددة  صــياغةودعمت عدة بلدان يف تغري املناخ ما يتعلق ب يف لدعوةاباإلقليم نظمة يف املقامت كما 
املســـــــائل بشـــــــأن على الصـــــــعيد اإلقليمي نظمة امل اقامت هب اليت ت أنشـــــــطة الدعوةحقققد و  .الدعم الدويل حتديد جماالت

ينبغي اً للمسـتقبل، واسـتشـراف .تعزيز اإلبالغ عن املسـائل اجلنسـانية يف التزامات ماالبوابلتحديد هو  اً،هاماً إجناز اجلنسـانية 
من أجل إعطاء األولوية  احلكومات الوطنيةإىل  ةاملوجه نشــــــــــــــطة الدعوةأأن تكثف  القطريعلى املســــــــــــــتوى على املنظمة 

أيضـاً أن لمنظمة لوينبغي  .بدعم من املنظمة تضـعوُ  واالسـرتاتيجيات اليت لإلنفاق العام لصـاحل تنفيذ السـياسـات واخلطط
 .ريقة أكثر تكامالً لقيام بذلك بطتدفع ابجتاه ا
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