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 موجز
يًدا بيد من يونيو/حزيران إىل أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول العمل يلخص هذا التقرير املوجز التقدم احملرز يف تنفيذ مبادرة  

جلنة الرب�مج (الدورة الثامنة والعشــــــــــرون بعد املائة للجنة يف عضــــــــــاء األويقدم معلومات إضــــــــــافية اســــــــــتجابة لطلبات  2020
الرب�مج) وجملس منظمة األغذية والزراعة (الدورة الرابعة والســتون بعد املائة للمجلس) واملؤمترات اإلقليمية اليت عقدهتا املنظمة 

 حىت اآلن. 
فية على النحو الذي طلبته األجهزة ويقدم التقرير املرحلي نظرة موجزة عن املبادرة، مث يقدم معلومات إضـــــــــــــــا 

 الرائسية للمنظمة، مع إشارة حمددة إىل املواضيع التالية:
 عدد البلدان املشاركة ابعتبارها مستفيدة من املبادرة وااللتزام مبعايري األهلية؛ 

  يها؛األعضاء إل مجيعبيد وتدابري تضمن وصول  يًداالتقدم حنو تنفيذ وز�دة تطوير منصة مبادرة العمل 

  التقدم حنو متكني األعضـــــــاء من إدماج بيا�هتم اخلاصـــــــة مع البيا�ت اليت حتتويها منصـــــــة بيا�ت منظمة
 ؛األغذية والزراعة

  لبيا�ت واستخدامها؛إىل ااآلمن الوصول وضع وتنفيذ بروتوكوالت منظمة األغذية والزراعة بشأن 

  واملشاركة وكذلك األعضاء اآلخرين الذين يطلبون وسائل دعم عدد متزايد من البلدان املستفيدة املؤهلة
 الوصول إىل املنصة؛

  بيد لبناء شراكات يف إطار شراكة منظمة األغذية والزراعة؛  يًداإدماج النهج التوفيقي ملبادرة العمل 

 .مسائل أخرى ذات صلة 
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 املبادرة حملة سريعة عن 

قــائمــة على األدلـّـة  (املنظمــة) بيــد هي مبــادرة أطلقتهــا منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة يــًدامبــادرة العمــل  -1
وتقودها البلدان وتعود ملكيتها هلا ترمي إىل تســـــريع وترية التحول الزراعي والتنمية الريفية املســـــتدامة بغية اســـــتئصـــــال الفقر 

من أهداف  2من أهداف التنمية املســـــتدامة) والقضـــــاء على اجلوع وعلى مجيع أشـــــكال ســـــوء التغذية (اهلدف  1(اهلدف 
من أهداف التنمية املستدامة،  2و 1التنمية املستدامة). وتساهم هذه املبادرة من خالل تشجيع التقدم حنو حتقيق اهلدفني 

 ئر أهداف التنمية املستدامة األخرى.، يف حتقيق سا2030ومها اهلدفان األساسيان يف خطة عام 

ا البلــدان املســـــــــــــــتفيــدة واجلهــات املــاحنــة ومنظمــات القطــاع اخلــاص  -2 ا فعــاًال جيمع معــً ا توفيقيــً وتعتمــد املبــادرة �جــً
واجملتمع املدين من أجل حشــــد وســــائل تنفيذ كفيلة بتســــريع اإلجراءات.  وثواملؤســــســــات املالية الدولية ومؤســــســــات البح

اليت يرتكز فيها الفقر واجلوع أو حيث تكون  للمناطقبيد األولوية للبلدان، ويف داخل البلدان،  يًدالعمل وتعطي مبادرة ا
ا يتضمن لوحات الصراعات أو الكوارث الطبيعية. كما تقدم إطارً ألسباب اترخيية أو بفعل القدرات الوطنية حمدودة للغاية 

والتنسيق بني الشركاء وتعزيز قدرات البلد املضيف على قيادة الربامج ورصدها حتكم تستند إىل البيا�ت لتحسني الشفافية 
 وتنسيقها وحتليل أثرها.

ا مع األولو�ت الوطنية للتنمية املستدامة، أدوات شيً اوتستخدم املبادرة بغية توجيه العمل املتضافر بني الشركاء ومت -3
كانية املتقدمة، بغية حتديد الفرص املتاحة لز�دة الدخل واحلّد من متطورة، مبا يف ذلك النمذجة والتحليالت اجلغرافية امل

وهي تســـتخدم هذه األدوات لعرض نظرة قائمة على األدلة  أوجه الالمســـاواة والضـــعف ابلنســـبة للفقراء يف املناطق الريفية.
تمويل، للفرص االقتصــــــــــادية ولتحســــــــــني اســــــــــتهداف وتصــــــــــميم التدخالت على مســــــــــتوى الســــــــــياســــــــــات، واالبتكار، وال

 واالستثمارات، واإلصالحات املؤسساتية.

بيد �ج نظم األغذية الزراعية املوجهة حنو الســـــــــــــوق لز�دة كمية األغذية املغذية املتاحة  يًداوتعتمد مبادرة العمل  -4
أســواق إضــافية  يف أســواق األغذية احمللية واإلقليمية والوطنية واإلقليمية ونوعيتها وتنوعها وإمكانية الوصــول إليها، مع إجياد

للمنتجات الزراعية الغذائية وغري الغذائية متكن فقراء الريف من حتســــــــني الدخل واحلصــــــــول على النظم الغذائية الصــــــــحية. 
وتعطي املبــادرة األولويــة للبلــدان اليت تكون فيهــا القــدرات الوطنيــة والــدعم الــدويل حمــدودة للغــايــة أو اليت تكون فيهــا أكرب 

اإلنســـان. وهذا يتماشـــى مع التزام األمم املتحدة هي من صـــنع مبا يف ذلك األزمات الطبيعية أو اليت التحد�ت التشـــغيلية، 
 "بعدم ترك أي أحد خلف الركب".

املدير العام ملنظمة  تواصــــــــــــلعندما  2019وكانت هذه املبادرة قد أطلقت خالل شــــــــــــهر أكتوبر/تشــــــــــــرين األول  -5
كبلدان مســــتفيدة حمتملة وإىل العديد من البلدان األخرى كشــــركاء حمتملني. ومنذ ا مت حتديدها  بلدً  44 معاألغذية والزراعة 

عن اجلهات املاحنة واملؤســســات املالية الدولية  ذلك احلني، أجريت اتصــاالت عديدة مع مشــاركني قطريني حمتملني، فضــالً 
 تمامها ابملشاركة يف املبادرة.وكيا�ت القطاع اخلاص ومؤسسات البحوث ومنظمات اجملتمع املدين اليت أعربت عن اه

ويتناول القســــــــم التايل من هذا التقرير املرحلي التقدم احملرز يف وضــــــــع وتنفيذ مبادرة العمل يًدا بيد خالل الربعني  -6
ويسلط ؛ ويكرر التأكيد على ضرورة اتباع �ج جديد يف الربجمة القطرية ملنظمة األغذية والزراعة. 2020 الثاين والثالث لعام

ويشـــرح كيفية دعم ؛ ويقدم معلومات مســـتكملة عن البلدان املشـــاركة؛ الضـــوء على املبادئ اليت توجه مبادرة العمل يًدا بيد
ويعرض تفاصــــيل التقدم احملرز حنو تطوير املنصــــات ؛ املنظمة للنهج وتنفيذه لتعزيز امللكية الوطنية يف البلدان املشــــاركة حالًيا
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بيد  يًداويشـــرح كيفية قيام مبادرة العمل ؛ ل اليت جتعل املنصـــة يف متناول مجيع أعضـــاء املنظمةالتقنية الرئيســـية ويناقش الســـب
 .ابلتوفيق وتوفري التنسيق والشفافية واملساءلة املتبادلة جلميع أصحاب املصلحة

 

 �ج شامل جديد لدعم التنمية الغذائية والزراعية

 اإلمنائية الدولية. وتشــــمل هذه املســــاعدةبيد للقيود اليت تؤثر يف الكثري من مشــــاريع  يًداتســــتجيب مبادرة العمل  -7
القيود تشـــــتت اجلهود بني شـــــركاء التنمية؛ واإلخفاقات يف حتديد مواطن التآزر واالســـــتفادة منها أو يف معاجلة املقايضـــــات 

التنمية؛  والتنافس بني شـــــركاء ووكاالت ،بني خمتلف اإلجراءات اإلمنائية؛ وعدم كفاية الشـــــفافية لدى احلكومات املضـــــيفة
فيه  وضــــــــــعف القدرات على توفري بيا�ت كافية وحتليالت مســــــــــتندة إىل األدلة عن الظروف احمللية ضــــــــــمن إطار وافٍ  مبا

مقاصد  الكفاية ألهداف التنمية املستدامة؛ وضعف التحليل وترتيب أولو�ت املشاريع اإلمنائية واالستثمارات يف ما خيص
األكيد  التنمية املستدامة الوطنية؛ وضعف عملية مجع البيا�ت وحتليل األثر وعدم تناسقها على مر الوقت؛ واإلسناد غري
الواســع  للنتائج والثقافة احملدودة للمســاءلة بشــأن التأثريات املباشــرة وغري املباشــرة؛ وعدم القدرة على إثبات األثر اإلمنائي،

 النطاق مبا يتسق مع تطّلعات خطة عام 2030 وأهداف التنمية املستدامة.

مل جير تصــــــميم املبادرة كو�ا و  وقد صــــــيغت املبادرة كنهج مبتكر وشــــــامل ومدمج ابلكامل ملعاجلة تلك القضــــــا�. -8
وفعالة تتناول كًال من القيود اآلنفة بر�ًجما قائًما حبد ذاته بل كنهج على املســــــــتوى القطري لتوفري مســــــــاعدة إمنائية شــــــــاملة 

اليت تستجيب املبادرة للدعوة  وقابل للمساءلة يتحلى يف الوقت عينه ابلعملية واملرونة. وبناء عليه، الذكر ضمن إطار منظم
ومجيع اتباع ُ�ج موجهة إىل األســـــــواق وقائمة على الشـــــــراكات للقضـــــــاء على الفقر واجلوع  بغية 2030أطلقتها خطة عام 

 اإليكولوجي فيما تعزز االستخدام املستدام للموارد الطبيعية ومحاية التنوع البيولوجي وخدمات النظام أشكال سوء التغذية
أهداف التنمية  منأيضــا اإلســهام مادً� يف حتقيق ســائر األهداف األخرى و  من أهداف التنمية املســتدامة) 2و 1(اهلدفان 

 .17اهلدف إىل  3املستدامة من اهلدف 

األمني العام لألمم املتحدة، اليت كلفه هبا االســـــــــــتعراض الشـــــــــــامل  القرتاحاتبيد  يًداوتســـــــــــتجيب مبادرة العمل  -9
، من أجل إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية إلعادة نشـــر 20161للســـياســـات الذي جيري كل أربع ســـنوات لعام 

وتعزيز أصــــــول كيا�ت منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وال ســــــيما الوكاالت املتخصــــــصــــــة، من أجل حتســــــني مجع البيا�ت 
لتنفيذ، وتوســـــيع نطاق وحتليلها، ودعم الســـــياســـــات والدعم التقين، وتيســـــري إقامة شـــــراكات قوية لتوفري وســـــائل غري مالية ل

 . امليداينالتمويل واالستثمار. ومن خالل القيام بذلك، فإ�ا تعطي األولوية أيضا لربامج املنظمة على املستوى 

بيد ممثلون عن منظمة األغذية والزراعة يعملون يف شــــــــــراكة وثيقة مع املنســــــــــقني املقيمني  يًداويقود مبادرة العمل  -10
بيد بشـــــــــــكل عميق مع أطر األمم املتحدة  يًدااملتحدة القطرية، وتتماشـــــــــــى برامج مبادرة العمل لألمم املتحدة وأفرقة األمم 

بيد متاحة جلميع كيا�ت  يًدااملنصـــة اجلغرافية املكانية ملبادرة العمل إن للتعاون يف جمال التنمية املســـتدامة (أطر التعاون). و 
حليالت القطرية املشــــــرتكة اليت تســــــتند إليها أطر التعاون لألمم املتحدة األمم املتحدة، ومن املتوقع أن تكون مبثابة ركيزة للت

 وأهداف التنمية املستدامة. 2030الوطنية خلطة عام قاصد املاحملرز لتحقيق ع التقدم وتتبّ 
                                                            

: "االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة A/71/243قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   1
 األمم املتحدة من أجل التنمية."

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243


COFI/2020/Inf.3.1 4 

 املبادئ التوجيهية لإلطار التحليلي

اإلنتاجية الزراعية لتحسني التغذية ورفع تسعى املبادرة إىل القضاء على الفقر واجلوع. وينصب تركيزها على تعزيز  -11
ا للوال�ت املنصــوص عليها يف دســتور منظمة األغذية مســتو�ت املعيشــة الريفية واملســامهة يف النمو االقتصــادي العاملي وفقً 

النوا� احلســــنة نظمة ابلعمل مع البلدان ذات األولوية لضــــمان امللكية والقيادة الوطنيتني، ابالســــتفادة من املوالزراعة. وتلتزم 
 جلميع أعضاء منظمة األغذية والزراعة وشركاء التنمية املتعددين.

وتســعى املبادرة إىل متكني الســكان الريفيني الفقراء والضــعفاء، وز�دة عائداهتم الصــافية من األعمال داخل املزارع  -12
رها أبن النمو العادل والتحول وإقرا 2030وخارجها على حد ســـــــــــــواء. وهذا يتماشـــــــــــــى مع خطة التنمية املســـــــــــــتدامة لعام 

اهليكلي الشـــامل عنصـــران رئيســـيان لتحرير األشـــخاص من براثن الفقر. وحتقيًقا هلذه الغاية، تعمل منظمة األغذية والزراعة 
على املبدأ الذي يشــــــــري إىل وجوب أن يكون األثر اإلجيايب للمبادرة متوفرًا ألكرب عدد ممكن من أصــــــــحاب املصــــــــلحة من 

املمارســــات الزراعية، وحتســــني وتنويع ســــالســــل القيمة ما بعد اإلنتاج لتوليد فرص العمل، وخباصــــة للنســــاء خالل حتســــني 
 والشباب، وعرب تعزيز مناذج لتحسني الدخل ولتحقيق مكاسب متنوعة لشركاء األغذية الزراعية.

 : وتسرتشد عملية صياغة اإلطار التحليلي للمبادرة وتنفيذه مببادئ ستة هي -13
 

من تصــــميم  حيدد اإلطار ويوفر أدوات لتمكني صــــانعي الســــياســــات - ااســــتهداف الفئات األشــــد فقرً : 1املبدأ  •
  ا من ارتفاع معدالت اجلوع.ا اليت تعاين أيضً تدخالت تعود ابلنفع على الفئات األكثر فقرً 

يعرتف اإلطار أبن التحول  -الزراعية ا للقدرات االقتصـــــــــادية : التمييز بني األقاليم واالســـــــــرتاتيجيات وفقً 2املبدأ  •
ا للخروج من الفقر واجلوع يف مجيع املناطق، ومييز بني ا قصـــــــــــري األجل نســـــــــــبيً الزراعي والريفي قد ال يوفر مســـــــــــارً 

املناطق اليت تتمتع بقدرات زراعية أو بني تلك اليت تفتقر إليها. وابلنســـــــــــــــبة للمناطق اليت تفتقر إىل اإلمكا�ت 
 ح اإلطار اسرتاتيجيات بديلة وشركاء.الزراعية، سيقرت 

يف املناطق ذات  - : اجلمع بني مجيع أبعاد النظم الغذائية الزراعية لفهم التأثري الكامل للتدخالت البديلة3املبدأ  •
اإلمكا�ت الزراعية الكافية، فإن بيا�ت منظمة األغذية والزراعة ومعارفها التقنية بشــــــــــــأن التنوع البيولوجي واملياه 

 ا.راضي والرتبة والغاابت واملياه وانبعااثت غازات الدفيئة جتعل ذلك ممكنً واأل
ســـــــــــــــتعمل منظمة األغذية والزراعة مع البلدان -: مجع املعلومات عن تدخالت اجلهات املاحنة القائمة 4املبدأ   •

األغذية والزراعة. وذلك املضــيفة والشــركاء لتطوير قاعدة بيا�ت دون وطنية تضــم أنشــطة اجلهات املاحنة يف جمال 
من شــــــــــــأنه أن يعزز امللكية القطرية، ويدعم تبادل البيا�ت والتحليالت، ويتيح وضــــــــــــع خرائط لألنشــــــــــــطة على 

 الصعيد اإلقليمي، ويشجع على وضع برامج إمنائية أفضل تكامال وأكثر مشولية واستدامة.
لوحة للتحكم على شـــبكة اإلنرتنت مع  الزراعةمنظمة األغذية و ســـتوفر  -: تطوير منصـــة جغرافية مكانية 5املبدأ  •

بل البلدان املضيفة وشركائها يف التنمية، وتعزيز الشفافية جمموعة من البيا�ت اجلغرافية املكانية الستخدامها من قِ 
  عن املساءلة والتعلم املشرتك.والتعاون فضًال 

 لتـــــدخالت املنظمـــــة وأتثريهـــــا هو اجلوع إن املقيـــــاس املقرتح - تطوير مقيـــــاس لتحـــــديـــــد األولو�ت: 6املبـــــدأ  •
  أبعاده. جبميع
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بيد وســــــــتســــــــتمر يف التطور يف ضــــــــوء االحتياجات املتغرية  يًداتطورت قائمة البلدان ذات األولوية يف مبادرة العمل  -14
بســــرعة. وُتســــند هذه املبادرة األولوية للبلدان اليت تكون يف ظروف من شــــأ�ا تعريض عدد كبري من الســــكان خلطر اإلمهال. 

حمدودية  وتســــــــعى هذه املبادرة إىل توفري مســــــــتوى خاص من الدعم ملســــــــاعدة البلدان يف التغلب على األزمات الناشــــــــئة عن
من  2و 1القدرات أو األزمات الطبيعية أو تلك النامجة عن أنشطة اإلنسان، من أجل تسريع وترية التقدم حنو حتقيق اهلدفني 

أهداف التنمية املستدامة. وميكن هلذه البلدان أن تشبه إىل حد كبري تلك اليت جرى تصنيفها على أ�ا خارج املسار أو بعيدة 
من أهداف التنمية املســـتدامة. ويعين  2و 1كليهما فيما خيص حتقيق املقاصـــد الوطنية املتعلقة ابهلدفني   عن حتقيق املقاصـــد أو

ن وال ينخفضان؛ ويعين مصطلح "خارج اهلدف" أن البلدان لن تكون يدامصطلح "خارج املسار" أن اجلوع والفقر املدقع يتزا
 .2030قادرة على حتقيق مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلفقر واجلوع وسوء التغذية حبلول عام 

أكتوبر/تشـــرين األول  9ا من بيد اعتبارً  يًداا يف االنضـــمام األويل يف عملية مبادرة العمل وبدأ ســـبعة وعشـــرون بلدً  -15
. وهي إثيوبيا وإكوادور وأنغوال واببوا غينيا اجلديدة وابكســـــــــــــــتان وبنغالديش وبوركينا فاســـــــــــــــو وبريو وتوفالو وجزر 2020

ســـليمان واجلمهورية العربية الســـورية ومجهورية الو الدميقراطية الشـــعبية ورواندا وزمبابوي والســـلفادور وطاجيكســـتان وغابون 
 و فريدي وكرييباس ومايل ونيبال والنيجر ونيجري� وهاييت وهندوراس واليمن. وغواتيماال وكاب

وتواصــــلت املنظمة مع بلدان أخرى لتحديد مصــــادر للتمويل لتعزيز الدعم املوســــع. وأعربت عدة بلدان مســــامهة  -16
ى، مبــا يف ذلــك البلــدان عن اهتمــامهــا األويل ابلعمــل مع املبــادرة يف مواقع خمتــارة. وقــد أعربــت جمموعــة من البلــدان األخر 

املتوســـــــــــــطة الدخل اليت لديها أعداد كبرية من الســـــــــــــكان أو مســـــــــــــتو�ت عالية من الفقر يف املناطق الريفية، عن اهتمامها 
بيد إما كجهات مســـــــتفيدة أو كجهات مســـــــتفيدة وماحنة يف آن مًعا. ويفضـــــــي االتصـــــــال  يًداابملشـــــــاركة يف مبادرة العمل 

 بشأن الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب والشراكات األقاليمية. تاقرتاحاابلبلدان أيضا إىل 

بيد اجلغرافية املكانية جلميع  يًدالالهتمام القوي لألعضاء، متت إاتحة الوصول إىل منصة مبادرة العمل  واستجابةً  -17
ا يف ذلك محاية) بيا�هتم املوارد املتاحة جلميع األعضاء على الفور، ومت اختاذ خطوات لتمكني األعضاء من مجع (وإذا رغبو 

اخلاصـــــة مع موارد املنصـــــة. ومع ذلك، يف املرحلة احلالية من التطوير، ال خيدم الوصـــــول العملي االحتياجات الفورية ملعظم 
املســــتخدمني، الذين ليســــوا على دراية ابملعايري والربوتوكوالت. وجيري تنظيم بر�مج تدرييب قوي لتلبية االحتياجات املتنوعة 

اء منظمة األغذية والزراعة وكذلك أفرقة املنظمة يف املكاتب القطرية واإلقليمية. وعلى املدى القصـــــــــري، يتم تدريب ألعضـــــــــ
املتطوعني للمســــاعدة يف تدريب اآلخرين مبســــتو�ت خمتلفة من اخلربة التقنية وألهداف خمتلفة. ويف حني تظل األولوية هي 

 بيد، فإن البلدان غري املشاركة يف املبادرة يتم دعمها أيضا.  يًدادعم البلدان املستفيدة من مبادرة العمل 

وســتتطلب االســتجابة الكاملة هلذا الطلب املتزايد اختاذ إجراءات على عدة جبهات على مر الزمن: االنتقال إىل  -18
ا وبروتوكوالهتا؛ وإنشـــــــاء التدريب والتوثيق عرب اإلنرتنت لتوجيه املســـــــتخدمني يف مراحل خمتلفة من اإلملام ابملنصـــــــة ومعايريه

وســــتقوم ابلكثري منها جمتمعات �شــــئة من املســــتخدمني يشــــاركون يف -أدوات ألمتتة العمليات والتقارير التحليلية الرئيســــية 
إنشاء واختبار وحتسني األدوات اليت ستتاح جما� لآلخرين؛ وز�دة استخدام حتليالت املنصة لتوجيه مواصلة تطوير املنصة 

 فضليات املستخدمني اليت مت الكشف عنها.استجابة أل
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كجزء من اجلهود املبتكرة اليت تبذهلا املبادرة لتعزيز وتيســري الشــراكات من خالل التوفيق بني حل املشــكالت، مت  -19
الشــــركاء من غري الدول يف إطالق جهود قوية لبناء الشــــراكات إلشــــراك الشــــركاء الرئيســــيني من القطاع اخلاص وغريهم من 

بيد.  يًداتقدمي الدعم املادي (ولكن غري املايل) ملعاجلة املشـــــــــــــــاكل الرئيســـــــــــــــية اليت تؤثر على الناس يف بلدان مبادرة العمل 
وكشــفت املناقشــات األولية مع هيئات البحوث يف الشــركات الكربى ومع مؤســســات البحوث املعرتف هبا عامليا عن فرص 

بيد اجلغرافية املكانية  يًداغري متوقعة لتوليد منافع عامة عاملية جديدة، وز�دة موارد البيا�ت املتاحة ملنصـــــــــــــــة مبادرة العمل 
أعمال جديدة مصــــــممة لتقدمي خدمات جديدة لصــــــغار املنتجني بتكلفة معقولة وأيضــــــا على نطاق واســــــع، وجتربة مناذج 

 لتقليل املخاطر التجارية اليت يواجهها كل من صغار ومتوسطي املنتجني. 

)، الختبار مناذج للتنبؤ بتفشـــــــي Mars, Incومن األمثلة املبكرة هلذه الشـــــــراكات توحيد القوى مع شـــــــركة مارس ( -20
املنتجني وســبل عيشــهم، وتعزيز األمن الغذائي والتغذية.  صــغار أجل حتســني ســالمة األغذية، ومحاية دخلاألفالتوكســني من 

قائمة واســعة من الدعم التقين والعيين تركز على إزالة خماطر االبتكارات حلل املشــاكل العملية  Syngentaوقد عرضــت شــركة 
بيد. ويف سياق خمتلف، وبناء  يًدابلدان اليت توجد فيها مبادرة العمل اليت تواجه عادة من قبل صغار املنتجني يف العديد من ال

إلطالق أداة جمانية على شـــــــبكة اإلنرتنت  Google Earthعلى شـــــــراكة قائمة، تعاونت منظمة األغذية والزراعة مع بر�مج 
على تطوير شــــراكة مع مبتكرين آخرين  John Deereلتحليل املعايري البيئية واملناخية الرئيســــية. وركزت املناقشــــات مع شــــركة 

 يقدمون اجلرارات وغريها من خدمات امليكنة اخلفيفة لصغار املنتجني على أساس العمل ابلساعة. 

ا إىل املتطلبات ويتم ترتيب مشـــــــاركة مجيع الشـــــــركاء، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، على املســـــــتوى القطري اســـــــتنادً  -21
بيد ومبوافقة حمددة من احلكومة الوطنية. ويف  يًدا أو الالحقة من مشـــــــــــاركة مبادرة العمل الرب�جمية احملددة يف املراحل األوىل

ســــياق اســــرتاتيجية املنظمة اجلديدة إلشــــراك القطاع اخلاص وتقييم اســــرتاتيجية املنظمة لشــــراكة اجملتمع املدين، جيري وضــــع 
ت الصــلة، والشــعب التقنية ذات الصــلة، وتنســيق الصــيغة النهائية للرتتيبات املؤســســية لضــمان اتســاق شــعب الشــراكات ذا

 بيد بشكل كامل مع إجراءات وبروتوكوالت العناية الواجبة والرقابة املؤسسية. يًدامبادرة العمل 

بيد ابتكارا مهما يف �ج منظمة األغذية والزراعة لبناء الشـــــــــــــــراكات مع  يًداويتيح النهج التوفيقي ملبادرة العمل  -22
ري الدول، مبا يف ذلك املؤسسات اخلريية اخلاصة، وكيا�ت القطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، اجلهات الفاعلة من غ

واجلامعات ومؤســـــــــســـــــــات البحوث. ورغم أن العناصـــــــــر اهلامة الســـــــــرتاتيجية الشـــــــــراكة يف منظمة األغذية والزراعة هي قيد 
ا، فقد اقرتح أعضــــاء املنظمة إيالء اعتبار منهجي للتطبيقات العملية للعمل التقين والتحليلي املشــــرتك يف االســــتعراض حاليً 

بيد. ونتوقع، على أساس  يًدابيد وغريها من مبادرات الربجمة القطرية اليت تعتمد �ج مبادرة العمل  يًداسياق مبادرة العمل 
لبحثية، أن يوفر النهج التوفيقي حوافز قوية للعمل الرب�جمي املســــتدام الذي التشــــارك األويل مع القطاع اخلاص والكيا�ت ا

يؤدي إىل منافع عامة جديدة، وتوســـــيع خلق املعارف وتبادهلا ابإلضـــــافة إىل تنمية القدرات، وتســـــريع العمل املشـــــرتك حنو 
 وأهداف التنمية املستدامة. 2030حتقيق األهداف الوطنية يف إطار خطة عام 
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، مت إطالق املنصــــة 2020بعد العروض األولية لألعضــــاء وأصــــحاب املصــــلحة الداخليني ابتداء من أبريل/نيســــان  -23
ا مســــــتخدمً  8 000ا من أجل وصــــــول اجلمهور إليها يف أواخر يوليو/متوز. ووصــــــل أكثر من اجلغرافية املكانية للمبادرة رمسيً 

ا إىل املنصــــــــة يف كل شــــــــهر من األشــــــــهر الثالثة املاضــــــــية، وهذا على الرغم من الصــــــــعوبة اليت من احملتمل أن بلدً  123من 
يواجهها معظم املســـــتخدمني غري املدربني. وبصـــــرف النظر عن الدعم الذي تقدمه املنصـــــة إىل البلدان والشـــــركاء يف مبادرة 

بيد، فقد أصبحت املنصة معرتفا هبا بسرعة كأداة حامسة يف متناول مجيع أصحاب املصلحة للمساعدة يف دفع  يًداالعمل 
وإرســـــاء جمموعة كاملة من األنشـــــطة لتعزيز  19-مجيع اجلهود الرامية إىل إنشـــــاء نُظم غذائية أكثر مرونة بعد جائحة كوفيد

ه األهداف االقتصـــــادية واالجتماعية والبيئية خلطة التنمية املســـــتدامة التحوالت الزراعية والريفية بطرق تعزز يف الوقت نفســـــ
 .2030لعام 

ومن أجل بناء املنصـــة اجلغرافية املكانية، تعاونت املنظمة مع عدد من شـــركات التكنولوجيا الكربى واجلهات الرائدة  -24
احلكومية واملؤســـــســـــات األكادميية والبحثية لتقدمي البيا�ت العامة، فضـــــال عن وكاالت األمم املتحدة األخرى واملنظمات غري 

والبنك الدويل  IBMووكاالت الفضــــــــاء. ويشــــــــمل الشــــــــركاء يف تطوير موارد وقدرات املنصــــــــة اجلغرافية املكانية اآلن غوغل و
األورويب واملعهد الدويل لبحوث الســـــياســـــات الغذائية ومؤســـــســـــة بيل ومليندا غيتس والوكالة األمريكية للتنمية الدولية واالحتاد 

واألكادميية الصــــينية للعلوم الزراعية وأكادميية بكني للعلوم الزراعية والغاابت، ابإلضــــافة إىل نظام املعلومات املتعلقة ابألســــواق 
) واخلريطــة العــامليــة الحتجــاز الكربون IPCnfo) والتصــــــــــــــنيف املتكــامــل ملراحــل األمن الغــذائي (AMISللمنظمــة ( الزراعيــة

) ومنظمة NASAك غوغل إرث ومعهد حبوث النظم البيئية واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضـــــــــاء (العضـــــــــوي للرتبة وحمر 
وجامعة تســينغهوا  Digital Earth Africa) ومنصــة CSIRO Data61الكومنولث للبحوث العلمية والصــناعية، أســرتاليا (

لدويل للزراعة البيولوجية يف األراضــــــــــي املاحلة واملركز ) واملركز اESWAوماكورا وويلهلمســــــــــن وعلوم األرض أســــــــــرتاليا الغربية (
الدويل لتقييم موارد املياه اجلوفية واملبادرة الدولية للشــــــــــــــفافية يف املعونة واالحتاد الدويل لالتصــــــــــــــاالت واملعهد الدويل لبحوث 

 . Openstreetmap) وخريطة AfTerFibre)، ومشروع (IHE Delftسياسات األغذية، ومعهد الرتبية املائية (

ويتمثل اهلدف من الدراســــــات التحليلية القائمة على النماذج ملنصــــــة املنظمة والنهج املناطقي يف متكني صــــــانعي  -25
 القرارات وأصحاب املصلحة بشكل أفضل يف االعرتاف مبجاالت الفرص وحتديدها ملمارسة أثر أقوى ولتفعيل أوجه التآزر

وبوســـع هذه املنصـــة أن تولد ســـيناريوهات تقّيم التأثريات النامجة ولتحديد املقايضـــات اليت ميكنها إعاقة التقدم ومعاجلتها. 
عن إجراءات العمل البديلة، وتعرضــها بشــكل أفضــل، مع إجراء تقدير أدق للتكاليف والفوائد. وأخريً ا، ســتمكن املنصــة، 
مع تطورها مبرور الوقت، صــــانعي الســــياســــات وأصــــحاب املصــــلحة اآلخرين من حتليل املقايضــــات بني خمتلف مســــارات 
العمل وحتديدها من الناحية الكمّية ومعاجلتها بشـــــــــكل أفضـــــــــل، وابلتايل تلبية احتياجات رئيســـــــــية غري ملباة متثلها الرؤية 

 الكلية والشاملة للروابط بني اإلجراءات املضمنة يف خطة عام 2030 وأهداف التنمية املستدامة. 

ومن املهم أن نالحظ أن مجيع البيا�ت املتاحة من خالل املنصــــــة ليســــــت فقط خاصــــــة بكل بلد، ولكن أيضــــــا  -26
خاصة مبستوى األقاليم الصغرية. ويعود السبب يف ذلك إىل أن النهج التشغيلي ذو طابع إقليمي ابلتأكيد، وليس وطين أو 

بيد على املستوى اإلقليمي أيضا، مع إجراء حتليل السوق  ًدايإقليمي يف نطاقه. ومع ذلك، ميكن تطبيق �ج مبادرة العمل 
 ذي الصلة والتمايز اإلقليمي على املستوى اإلقليمي/األقاليمي.
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وجيري تنفيذ �ج" تدريب املدربني " مع إيالء أولوية عالية لتلبية الطلب املتزايد بسرعة من األعضاء ومن الشعب  -27
نية ملنظمة األغذية والزراعة لتمكني األعضـــــاء من الوصـــــول إىل موارد املنصـــــة اجلغرافية املكانية ملبادرة يداالتقنية واملكاتب امل

على حد ســــــــواء لكي خيضــــــــعوا للتدريب هبدف واضـــــــح  األقاليمبيد. وجيري حتديد هوية املتطوعني يف املقر ويف  يًداالعمل 
راج الدروس املســــــتفادة من هذه التجربة يف وحدات التعلم يتمثل يف التفرغ بعد ذلك لتدريب جمموعات أخرى. وســــــيتم إد

 اإللكرتوين اجلديدة عرب اإلنرتنت املصممة لتوجيه املستخدمني على مستو�ت خمتلفة من اخلربة يف استخدام املنصة.

ويف الوقت نفســـــــــــــه، جيري اختاذ تدابري ألمتتة العمليات املســـــــــــــتخدمة بشـــــــــــــكل متكرر، مثل حتليل حدود الرحبية  -28
شــوائية اليت يقوم عليه إنشــاء مناذج للمبادرة. ومن املتوقع أن تؤدي الشــراكات واملنصــات املفتوحة إىل املشــاركة يف إنشــاء الع

أدوات جديدة لإلجراءات التحليلية األخرى، واليت ستتاح على املنصة مبرور الوقت. وتستكشف أفرقة التطوير أيضا فرصا 
ل تنقية البيا�ت، اليت تشــــــــــــــكل اختناقات هامة تعوق النمو الســــــــــــــريع يف إمكانية لتســــــــــــــريع العمليات الكثيفة العمالة، مث

 استخدام موارد بيا�ت املنصة احلالية واجلديدة.

ومن أجل التحقق من صـــــــــحة البيا�ت القطرية احلالية، اليت قد تكون عرضـــــــــة لعدد من أوجه القصـــــــــور، وســـــــــد  -29
األغذية والزراعة خمتربا للبيا�ت داخل شعبة اإلحصاءات وابلتعاون مع  الثغرات اهلامة املعروفة يف البيا�ت، أنشأت منظمة

بيد  يًدااإلحصــــــائيني. ويعاجل خمترب البيا�ت احتياجات البيا�ت احلرجة للبلدان املســــــتفيدة من مبادرة العمل  رئيسمكتب 
التنقيب  - وأساليب علم البيا�ت املبتكرة يقوم خمترب البيا�ت ابستخدام البيا�ت غري الرمسية وغري املنظمةو ذات األولوية. 

والوصــــــــــول إىل االســــــــــتشــــــــــعار عن بعد جلمع  -عن املعلومات يف اإلنرتنت، وحتليالت النصــــــــــوص، والتعرف على األمناط 
البيا�ت حيث ال يتوفر ســــوى القليل منها، ابلتحقق من صــــحة البيا�ت الرمسية اليت تســــتخدمها منظمة األغذية والزراعة. 
كما يقوم بتطوير خوارزميات علوم البيا�ت وأغراضـــــها لتعزيز حســـــن توقيت البيا�ت وتغطيتها ودقة تفاصـــــيلها. وتســـــاعد 

 وظائف يف إنشاء آلية ملراقبة جودة البيا�ت واكتساب معلومات وأفكار لصنع السياسات.هذه ال

وتتوافق ممارســات إدارة البيا�ت اخلاصــة مبنظمة األغذية والزراعة وتنفيذ معايري ضــمان خصــوصــية البيا�ت وأمنها  -30
ف اهليئات املنشأة داخل املنظمة لضمان االمتثال مع املعايري الدولية الرئيسية وختضع للرقابة الداخلية املستمرة من قبل خمتل

للبيا�ت ذات الصلة واملناسبة، واألمن السيرباين واملعايري القانونية. وقد وضعت قواعد وآليات حلماية بيا�ت األعضاء اليت 
ملنصــة ونضــوجها طلب من منظمة األغذية والزراعة االحتفاظ بســريتها؛ وســيتم تطوير نظم لرصــد االمتثال اآليل مع توســع ا

 ومع ز�دة عدد املستخدمني.

وجيري إعداد واثئق الربوتوكوالت اليت تنظم مناولة البيا�ت واســـــــــتخدامها ومحايتها لكي تســـــــــتعرضـــــــــها الوحدات  -31
. وجيري تصـــــميم منصـــــات البيا�ت التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لتكون منافع عامة 2021املعنية يف الربع األول من عام 

يراد الوصــول إليها واســتخدامها من قبل جمتمعات متنوعة من املســتخدمني. ويف حني أن مثة حاجة إىل اختاذ التدابري  عاملية
املناسبة للحد من التعرض للمخاطر واحتواء أثرها، ينبغي أن يتم ذلك بطريقة تتسق مع سياسة املنظمة املتمثلة يف ضمان 

تجتهـا منظمـة األغذية والزراعة أو إاتحتهـا من أجل تقـدمي بيـا�ت وخدمات الوصـــــــــــــــول املفتوح إىل مجيع البيـا�ت اليت أن
 حتليلية عالية اجلودة للجمهور.

مرئية مع أحدث مدخالت  بيد، اليت تتألف من بيا�ت يًداوجيري إعداد لوحات التحكم يف برامج مبادرة العمل  -32
العام. وســـتقدم لوحات التحكم نتائج جممعة تكون ضـــرورية البيا�ت من شـــركاء التنفيذ، وســـتتاح النماذج األولية قبل �اية 
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لرصــــد وتقييم األثر ولتعزيز التنســــيق والدعوة داخل كل بلد. وتتضــــمن لوحات التحكم ثالثة عناصــــر: اإلطالق والتشــــغيل 
 ر.للجمهو  بيد، وليس يًداوالتأثري. ويف البداية، ستكون متاحة ملنظمة األغذية والزراعة وشركاء مبادرة العمل 

وستساعد لوحات التحكم يف رفع التحدي األساسي للربجمة اإلمنائية على نطاق واسع، أال وهو ضمان التنسيق  -33
ن من إجراء مشــــــاورات اســــــتباقية بني الشــــــركاء ملعاجلة االختناقات الكايف بني خمتلف اإلجراءات واالســــــتثمارات. وســــــتمكّ 

 عن املساءلة املتبادلة بني الشركاء. وجيري رصد التقدم احملرز يف فضًال  التشغيلية الناشئة، وستضمن الرقابة احلكومية الفعالة
 مرحلة اإلطالق املذكورة أعاله ابستخدام اإلبالغ البسيط عرب اإلنرتنت.

بيد تســـــــــــــــتند يف كثري من احلاالت  يًداويف حني أن مرحلة البدء تبدو عملية خطية (تدرجيية)، فإن مبادرة العمل  -34
ا أن حيدث التطوير يف املراحل التشــــغيلية أو مراحل التأثري يف ئمة أو الربامج اجلارية. ولذلك، ميكن أيضًــــ إىل االلتزامات القا

 وقت واحد.

 بيد يًدامرحلة إطالق مبادرة العمل 

من االتفاق األويل مع البلد  -من املتوقع أال تســـــــــــتمر مرحلة البدء األولية اليت تغطي فرتة من النشـــــــــــاط املكثف  -35
 أكثر من ستة أشهر.  - إىل وضع خطة االستثمار الرب�جمية الشاملة واالتفاق عليهااملستفيد 

ويف كل بلد، تبدأ العملية ابتفاق طوعي بني العضــو املســتفيد من منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الســتكشــاف  -36
د من قبل البلد املضـــــيف موجه على شـــــكل خطاب ر  بيد. ويكون هذا االتفاق عادةً  يًداإمكانية بدء عملية مبادرة العمل 

 .رغبته يف استكشاف املشاركة يف املبادرة إىل املدير العام يعرب البلد فيه عن

. تبدأ املنظمة عملية مشــاورة داخلية إلنشــاء فريق عمل متعدد املســتو�ت وفور تلقي إبداء أويل للرغبة يف العمل، -37
ا مع ممثلي املنظمة أو مع جهة التنســـيق القطرية املعينة وســـائر اجتماعً ومن مث يعقد الفريق األســـاســـي على مســـتوى املنظمة 

بيد، ويقدم فريق العمل وحيدد  يًدااخلرباء االقتصـــــــــــاديني منوذج املشـــــــــــاركة يف مبادرة العمل  رئيسفريق املهام. ويســـــــــــتعرض 
تبادل   عنابســـــــــــتعراض االلتزامات احلالية فضـــــــــــًال  جمموعة أولية من األنشـــــــــــطة املختارة لبدء التعاون. وتبدأ العملية عادةً 

الدراســات الراهنة وجمموعات البيا�ت والتحاليل ويلتزم مجيع أعضــاء فريق املهام إبجراء دراســة معمقة للتقارير والدراســات 
والتحليالت احلالية للمشــــــاريع والربامج. ويتم إنشــــــاء مســــــتودع واثئق مشــــــرتك، وبر�مج عمل حيدده أعضــــــاء فريق العمل 
بصــــورة مشــــرتكة، ويوســــع نطاقه يف كثري من األحيان ليشــــمل موظفني إضــــافيني هلم معرفة تكميلية أو خربة قطرية. ويقوم 
أعضــاء فريق املهام بقيادة ممثلي املنظمة وجهات التنســيق القطرية ابســتعراض الربامج احلالية وحتديد أنشــطة اجلهات املاحنة 
ذات الصــــــلة ابألغذية والزراعة. و ابملثل، يدرس ممثلو مراكز االســــــتثمار برامج املؤســــــســــــات املالية الدولية احلالية واملقرتحة. 
ويتمثل أحد األهداف الرئيســــــــــية يف هذه املرحلة األولية يف تقييم البيا�ت املتاحة وحتديد الســــــــــبل املمكنة ملعاجلة الثغرات 

  .الرئيسية يف البيا�ت

أعاله.   فرتة وجيزة من مجع املعلومات وفرزها، جيري التخطيط للمهمة هبدف إعداد التقييم األويل املذكوروبعد  -38
كان من املتوقع أن تكون هذه البعثات بعثات ميدانية جزئيً ا على األقل وقبل تفشـــــــــــي جائحة كوفيد-19 تضـــــــــــطلع هبا، 
املكاتب اإلقليمية ومكاتب املقر. واليوم، من املفهوم أنه ميكن إجراء التقييمات األولية ومشـــــــــــــــاورات املتابعة بشـــــــــــــــكل 

  افرتاضي شريطة العثور على البيا�ت املناسبة ووصالت الفيديو املوثوقة.
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 يتم إطالع احلكومة املضــيفة عليه وتبدأ ســلســلة من املشــاورات الســتعراضحاملا يكتمل التقييم األويل، ومبدئًيا،  -39
وتوحي التجربة األولية إىل أنه ميكن اســـــــتخدام التحليل األويل بطرق النتائج الرئيســـــــية واختيار اجملاالت الرئيســـــــية للتدخل. 

؛ وإدخال ممارسات جديدة أو حتديد أسواق مستهدفة جديدةخمتلفة: لتكييف الربامج القائمة أو دجمها أو توسيع نطاقها؛ 
وتعزيز ؛ الربامج وحتسني االستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع املناخ يف؛ اجلياعوحتسني التتبع والفوائد املتوقعة للفقراء و 
 .خصائص التخفيف من آاثر تغري املناخ

وأتيت املنفعة الكربى النامجة من التقييم بفضــل املعلومات اإلضــافية اليت يقدمها للمســاعدة يف حتســني فهم الدعم  -40
املســتفيدة، تنظم جولة اثنية من املشــاورات  والســكاناملطلوب. وبعد التوصــل إىل اتفاق مع البلد املضــيف بشــأن األراضــي 

رة للمدراء التنفيذيني لتسليط الضوء على املسائل والعقبات على مع أصحاب املصلحة يف شكل اجتماعات مائدة مستدي
 ين اليت قد حتول دون جناح تنفيذ الرب�مج والنتائج املرجوة منه.يدااملستوى امل

بل مركز االســـــــتثمار يف املنظمة، وتســـــــتخدم املعارف اإلضـــــــافية املكتســـــــبة من اجتماعات املائدة املســـــــتديرة من قِ  -41
التابعني ملنظمة األغذية والزراعة يف فريق املهام القطري وأصــحاب املصــلحة  الفنينيملضــيفة، واخلرباء ابلتشــاور مع احلكومة ا

الرئيســــــيني، لوضــــــع خطة شــــــاملة لالســــــتثمار الرباجمي وحتديد الشــــــركاء الرئيســــــيني الذين ميكنهم املســــــاعدة يف تلبية خمتلف 
والزراعة واألمم املتحدة، ميكن لكل عضو االحتياجات احملددة لدعم الربامج. وابإلضافة إىل األفرقة القطرية ملنظمة األغذية 

مشارك يف منظمة األغذية والزراعة أن يتوقع أن يكون لديه واحد على األقل من مخسة أنواع خمتلفة من الشركاء الذين يتم 
شركاء اختيارهم ألمهيتهم وقدرهتم على تعبئة وسائل التنفيذ األساسية أي اجلهات املاحنة، ومؤسسة التمويل الدولية، و/أو 

اختيار كل منهم لتقدمي أشـــــــــكال حمددة للغاية من مت يف جمال البحوث، وشـــــــــركاء من القطاع اخلاص واجملتمع املدين الذين 
 بيد الذي وضعه البلد املضيف. يًداالدعم مرتبطة برب�مج مبادرة العمل 

الرب�مج يف لوحة التحكم  ميكن تســـــــــــجيل تنفيذ وحاملا يتم االتفاق على بر�مج ويتم توحيد التزامات الشـــــــــــريك، -42
لتســـــجيل بيا�ت الرب�مج وحتليلها وتصـــــويرها. وســـــتســـــتخدم منظمة األغذية والزراعة مؤشـــــرات أهداف التنمية املســـــتدامة 

بيد، ســــــتقيس التقدم احملرز مقارنة  يًداكأدوات رصــــــد أســــــاســــــية لتقييم التقدم احملرز، ومن أجل أتثري بر�مج مبادرة العمل 
. وستصدر املنظمة أول تقييمات مرجعية لألثر قبل انعقاد جملس املنظمة 2020اسية اليت أجريت يف عام ابلتقييمات األس

بيد. وترحب منظمة األغذية والزراعة ابلتقييم اخلارجي  يًدا، أي بعد أربع ســـــــــــــــنوات من بدء مبادرة العمل 2023يف عام 
  .للتقدم الذي أحرزته من قبل الوكاالت األخرى

 احلوكمة

 ينيدافإن البلدان هي املســؤولة عن هذه املبادرة وتتوىل قيادهتا؛ وإن �ج املبادرة للعمل امله، حســب ما ســبق ذكر  -43
مصمم لتعزيز القدرات الوطنية ودعم القرارات وتوفري الشفافية واملساءلة املتبادلة بني مجيع احلكومات املشاركة وشركائها يف 

بيد طوعية؛ وتتســـــــق منهجيات دعم املنظمة مع هذه االلتزامات وتتوافق مع خطة  يًداالتنمية. واملشـــــــاركة يف مبادرة العمل 
  .2030التنمية املستدامة لعام 

بيد احلكومات الوطنية ومع كل ، مبا يف ذلك قرار املشــــاركة، بيد يًداوتبقى القرارات الرئيســــية يف إطار مبادرة العمل  -44
من الشــــــــــــركاء املدعوين من خالل عملية التوفيق. ويتم بناء دعم منظمة األغذية والزراعة من األســــــــــــاس إىل األعلى، مع تويل 
ممثلي املنظمة املســؤولية الرئيســية عن تنســيق االتصــاالت مع البلد العضــو يف املنظمة. وتشــكل جهات التنســيق على الصــعيد 
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مع ممثل عن مركز االســـــتثمار التابع ملنظمة األغذية والزراعة، الرئيســـــي وعلى صـــــعيد املقر  الفرعي إلقليمي/ اإلقليميالوطين وا
 الذي قد يكون مقره على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو العاملي العمود الفقري لدعم الرب�مج على امتداد املنظمة. 

ة والزراعة، اليت تنظم يف إطار أفرقة مهام افرتاضــــــــية اتبعة لكل بلد، وتتوىل جهات التنســــــــيق التابعة ملنظمة األغذي -45
ا مســؤولية العمل معا لتعبئة اخلربات التقنية ذات الصــلة حيثما وجدت داخل املنظمة. وميثل هيكل الدعم الثابت هذا جتاوزً 

ادلة بني الوحدات الفنية ووحدات ا للهياكل من أعلى إىل أســـفل اليت اتســـمت تقليد� ابلعالقات املتبا أســـاســـيً أو انعكاســـً 
بيد، ال تصـــــدر  يًدان. ويف إطار مبادرة العمل يداويف امل الرئيســـــي دعم الســـــياســـــات التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف املقر
املتكامل الذي توفره املنظمة وحوار السياسات  بل من التحليل، طلبات الدعم من املقر الرئيسي أو من املبادرات اإلقليمية

  الذي تعقده احلكومة املضيفة مع خمتلف شركائها يف التنمية.

اخلرباء االقتصـــــــــــاديني عملية اإلشـــــــــــراف العام على تنفيذ املبادرة، مبعاونة مدير مركز االســـــــــــتثمار التابع  رئيسويقود  -46
عن الشـــــبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية (مكتب  نياملســـــؤول نيوظفاملكبري ملنظمة األغذية والزراعة (مركز االســـــتثمار)، و 
بيد. وُيســــتكمل هذا  يًداعن احلوكمة ودعم مبادرة العمل  نياملســــؤول نياملوظفكبري حاالت الطوارئ والقدرة على الصــــمود)، و 

 الرئيســي جبهات تنســيق حمددة يف كل إقليم من األقاليم اخلمســة للمنظمة. وتطلق اجملموعة األســاســية املعززة كل التزام الفريق
 من التزامات املبادرة مع ممثلي املنظمة وفريق الدعم القطري وجتري مراجعات شهرية للتقدم يف ما خيص مشاركة كل بلد.

بيد من خالل لوحات حتكم مصممة لتزويد احلكومات املضيفة وشركائها  يًداويتم دعم إدارة برامج مبادرة العمل  -47
ا ما هتزم ابلشـــفافية وقناة اتصـــال لتنســـيق األنشـــطة وحل املشـــاكل اليت تطرحها التحد�ت غري املتوقعة أو الناشـــئة اليت غالبً 

، تســــاعد يف توجيه بيد بثالث وظائف. أوالً  يًداأفضــــل اخلطط اإلمنائية املرســــومة. وتقوم لوحات التحكم يف مبادرة العمل 
احلكومات املضــــــــــيفة ومنظمة األغذية والزراعة والشــــــــــركاء خالل مرحلة اإلطالق من خالل توفري خارطة طريق لألنشــــــــــطة 

املطلوبة؛ وإجراء التحليالت التقنية الالزمة للتمييز بني األقاليم على أساس اإلمكا�ت  األساسية: مجع البيا�ت واملعلومات
ا، إعداد خطة اســـــتثمار بر�جمية االقتصـــــادية الزراعية؛ ودعم التشـــــاور مع أصـــــحاب املصـــــلحة والتوفيق بني الشـــــركاء؛ وأخريً 

ا، توفر خط األفق ونظرة حتليلية للتقدم لشــركاء. اثنيً شــاملة تشــرتك يف وضــعها احلكومة املضــيفة ومنظمة األغذية والزراعة وا
التشــــــــــــغيلي لتنفيذ بر�مج خطة االســــــــــــتثمار. وهبذا املعىن، فإ�ا تعمل كنظم قائمة على تكنولوجيا املعلومات إلدارة عملية 

خطوط األســـاس ا، تعتمد لوحات التحكم على التحليالت األولية و معقدة للغاية تشـــمل جمموعة متنوعة من الشـــركاء. اثلثً 
للفقر واجلوع اليت وضـــــــــعت يف مرحلة البداية، لتحديد ما إذا كانت البلدان تســـــــــري على املســـــــــار الصـــــــــحيح وعلى اهلدف 

 من أهداف التنمية املستدامة.  2و 1الوطنية للهدفني  املقاصدلتحقيق 

دخالت البيا�ت من وجيري تطوير لوحات التحكم النموذجية، اليت توفر لقطات أو بيا�ت مرئية مع أحدث م -48
ا، حنو عشرين بلدً  بيد، مع التنفيذ الكامل يف يًدامجيع الشركاء، وستكون متاحة جلميع البلدان املستفيدة من مبادرة العمل 

 .قبل �اية العام


