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 مقدمة  -أوالا 
 
يف دورهتررا السادسررة عشرررة بعررد املائررة )نوفمرب/تشرررين  لألمررم املتحرردةأقررّرت جلنررة الربنررامج ملنظمررة األغذيررة والزراعررة  -1

وقرد  .2 2017-2015ليرات التقيريم االسررتاتيجية والربنا يرة خطة العمل املتجرددة اررشرادية لعم 1(2014الثاين 
عي واحرررد متصرررل باألهرررداف االسررررتاتيجية للمنظمرررة إىل كرررّل جلنرررة برنرررامج. ويف هرررذا السررريا ، يتقيررريم مواضرررقُرررّدم 

 ة.ؤ فذائية شاملة وكغبشأن نظم زراعية و  4قييم اهلدف االسرتاتيجي يعرض هذا التقرير ت
 
سرية هلرذا التقيريم يف دعرم البلردان األعضراء يف املنظمرة وإدارهترا يف تقيريم التقردم ا ررز علرى وتتمثل األهرداف الرئي -2

اتيجي املررنّق ي يف جهررود املنظمررة صررعيد يقيررق األهررداف االسرررتاتيجية، والنظررر يف القيمررة املضررافة ل طررار االسرررت 
 قوم هذا التقييم مبا يلي:ة. وبصورة خاصة، سوف يؤ غذائية شاملة وكفزراعية و تعزيز نظم الرامية إىل 

 
 وآليات تنفيذه؛ 4التربير املنطقي لتدخل الربنامج االسرتاتيجي  تقييم سالمة وفعالية 

 ه االسرررتاتيجي املررنق ي جلهررود املنظمررة مبررا يترري ي قيررام نظررم زراعيررة النظررر يف القيمررة املضررافة الررا يوفّرهررا التوّجرر
 يف هذا اخلصوص؛ وغذائية أكثر مشولية وكفاءة، ويف النتائج الواضحة

  ،لفريررررق املعرررر  بررررجدارة الربنررررامج )وخاصررررة اباالسررررتناد إىل مررررا تقررررّدم، تقرررردي توصرررريات اسرررررتاتيجية للمنظمررررة
 .(االسرتاتيجي

 
 ، فجن التقييم يغطي عمل املنظمة املنجز/املقرّرر يف الفرتترني2013نظراً إىل أنه مّت اعتماد ارطار االسرتاتيجي عام  -3

. وقضررى هنررج هررذا التقيرريم بتقيرريم املسررامهة ارةاليررة للمنظمررة يف اهلرردف 2017-2016و 2015-2014 املرراليتني
مّت قررد و  3وجهررود أخرررى كمررا هررو مالئررم. ،4، مررن خررالش أنشررطة يوّجههررا الربنررامج االسرررتاتيجي 4االسرررتاتيجي 
ادر إضررافية مررن ، واستقصرراء مصرر4ملبررادرة ارقليميررة يف أوروبررا وآسرريا الوسررطىاو ، قطريررة دراسررات حالررة اسررتعراض

 البيانات النوعية والكمية، من أجل توفري املعلومات لعمليات التقييم بالنسبة إىل هذه األبعاد.
 
  .1سئلة املطروحة يف التقييم يف ارطار وترد القائمة الكاملة لأل -4
 

                                                      
 .2014دسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج، نوفمرب/تشرين الثاين ساتقرير الدورة ال -CL 150/5الوثيقة  1 
 .0142، نوفمرب/تشرين الثاين 2017-2015جية والربنا ية يخطة العمل املتجددة اررشادية لعمليات التقييم االسرتات -PC 116/5الوثيقة  2 
درج  يف هناك العديد من األنشطة املشرتكة بني األهداف االسرتاتيجية نظرًا إىل الطابع الشامل لسلسلة القيمة. وقد حّدد التقييم عدة مشاريع أُ  3 

. على سبيل املثاش، مثل روابط السو ، والسالمة الغذائية، إخل 4إطار أهداف اسرتاتيجية أخرى، إمنا تضّمن  أيضًا عناصر من اهلدف االسرتاتيجي 
، وبرنامج سبل العيش واألمن الغذائي يف زمبابوي يف 5يف اهلدف االسرتاتيجي ركز الطوارئ ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود أُدرج برنامج م

 .2اهلدف االسرتاتيجي 
شار التقييم إىل املبادرة ارقليمية بشأن يسني جتارة األغذية الزراعية ، أ4باالستناد إىل استنتاجات التقييم بشأن قابلية تقييم الربنامج االسرتاتيجي  4 

يف  4اتيجي وتكامل السو  الا نُرّفذت يف أوروبا وآسيا الوسطى بوصفها دراسة حالة هلذا التقييم نظرًا إىل أهنا تضّم ةيع عناصر الربنامج االسرت 
 .  4 املبادرات ارقليمية الثالثية يف إطار الربنامج االسرتاتيجي تصميمها، فضالً عن أن تنفيذها هو األكثر تقدماً من بني
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 أسئلة التقييم -1اإلطار 
 

 األهمية االستراتيجية:
 
 ة يف الربنررامج وضررمن املنظمررةت كيررا تُرررتجم املفرراهيم  إىل ؤ نظم الغذائيررة الشرراملة والكفررهررل مررن فهررم مشرررتك للرر -الوضرروح املفرراهيمي

 تصميم الربامج/املشاريعت كيا تندرج املواضيع املشرتكة املتعلقة بتغرّي املناخ، والتغذية واحلوكمة يف الربنامجت
  والنساءت ي مدى يعاجل الربنامج أهداف املنظمة املتعلقة باملساواة بني الرجاشأإىل 
  ت4االسرتاتيجي  الربنامجما هي  االت امليزة النسبية يف 
 

 المساهمة في النتائج
 
  الربنرامجما هو التقدم ا رز باجتاه النتائج املعلنة على املستوى العاملي، وارقليمي والوط  الا سامه  فيها املنظمة حىت اآلن يف إطار 

 ت4االسرتاتيجي 
 يفضري إىل إثبرات قيرام نظرم زراعيرة وغذائيرة أكثرر مشوليرة مبرا أّدى إىل يسرني وضرع الرربامج  4االسرتاتيجي  هل أن ارعالن عن اهلدف

 وكفاءةت
 ف املنظمررة املتعلقرة باملسراواة برني الرجرراش والنسراء والرا سررامه  امرا هرو التقردم ا رررز علرى صرعيد النترائج الررا يققر  بالنسربة إىل أهرد

 فيها املنظمة حىت اآلنت
 يقيق النتائج، وما هي ارجراءات الواجب اختاذها للمسامهة يف استدامة النتائجتالا سامه  يف  ملمكنة واملقّيدةي العوامل اما ه 
 

 طرق التنفيذ
 
 تمة  وفعالية املبادرات ارقليميةما مدى مالء 
 ي وبالعك؟تإىل أي مدى تندرج الدروس املستمدة من املبادرات املنّفذة يف امليدان يف النهج العامل 
  ّفره املقر الرئيسي واملكاتب ارقليميةتو يما مدى كفاية الدعم الذي 
 إىل أي مدى كان هنج املنظمة للعمل مع شركاء رئيسيني فعااًلت 

 
 المنهجية

 
اسررتخدم التقيرريم مصررادر متعررددة جلمررع البيانررات وأسرراليب ألتلطررة لتحليررل األدلّررة، واملصررادقة عليهررا واستقصررائها  -5

اد إىل أسئلة التقييم. وتتضمن مصادر البيانات وطر  ةعهرا: اسرتعراض الوثرائق ويليلهرا؛ يليرل جتميعري باالستن
، والشررركاء املنظمررةوعمليررات تقيرريم أخرررى؛ ومقررابالت مررع مررو في باملنظمررة لألدلررة الررواردة مررن مكتررب التقيرريم 

 مخرررر؟وشررررخ (؛  600كثررررر مررررن وأصررررحاش الشررررأن يف املقررررر الرئيسرررري، وعلررررى املسررررتويني ارقليمرررري والقطررررري )أ
 عمليات مس ي؛ ودراسات قطرية.

 
 5:قام فريق التقييم بزيارة البلدان التالية -6
 

o سنغاش، غامبيا، زمبابويال: إثيوبيا، غانا، رواندا، أفريقيا 
o اهلند، في  نام، تايلندئآسيا وا يط اهلاد : 
o شيلي، كولومبيا، املكسيك: بربادوس، جامايكا، بوليفياأمريكا الالتينية والبحر الكارييب ، 

                                                      
 .4ترد معايري الختيار البلدان يف اختصاصات التقييم يف امللحق   5 
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o هنغاريا، أوكرانيا، مولدوفا، طاجيكستان، سويسراأوروبا وآسيا الوسطى : 
o مصر، تون؟الشر  األدىن : 

 
أيضاً علرى اسرتنتاجات عمليرات التقيريم القطرري التاليرة اجلاريرة حاليراً أو  4وقد استند تقييم اهلدف االسرتاتيجي  -7

كينيرررا، تنزانيرررا، برررنغالديش، باكسرررتان، ميامنرررار، غواتيمررراال، الررردوش الكاريبيرررة، كرررامريون،  الالرررا ُأجريررر  مرررؤخراً: 
 يف الضفة الغربية وقطاع غزة.املنظمة قريغيزستان، اململكة العربية السعودية، وتقييم برنامج 

 
 ودــالقي

 
ي سرروف يقررّيم النتررائج الررذ 2017يف نتررائج ارطررار االسرررتاتيجي لعررام  4رغررم أنرره مّت إدراج الربنررامج االسرررتاتيجي  -8

، فهو مل يُدرج يف عمليات تقيريم اخلرط القاعردي 2017يف هناية عام  2017-2014للفرتة  نظمةاملعلى مستوى 
مل تتررروفر خطرررو  أسررراس أو بيانرررات ذات الصرررلة ، ولرررذا 2015-2014والنتررائج للمنظمرررة الرررا ُأجريررر  يف الفررررتة 

 للربنامج وق  إجراء هذا التقييم. 
 
واض ي خالش التقييم أنره تتروفر هُنرج ألتلطرة لتوسريم املشراريع بأحرد الرربامج االسررتاتيجية. وقرد مّت توسريم بدا من ال -9

 ذلك كانو . 4العديد من املشاريع بأهداف اسرتاتيجية أخرى، إمنا رّكزت إىل حّد كبري على اهلدف االسرتاتيجي 
، وبعررش مشرراريع االيرراد واألمررن الغررذائي  واضررحاً يف بعررش املشرراريع الكبرررية، مثررل مشررروع برنررامج سرربل العرريش

األورويب يف زمبرررابوي، واملشررراريع املتعلقرررة بالسرررالمة الغذائيرررة يف برررنغالديش. وقرررد ولّرررد ذلرررك يرررديات مرررن حيررر  
رر  . 4االسرررتاتيجي  الربنررامجتكرروين صررورة واضررحة عررن احلافظررة يف إطررار  هررذه املشرراريع يف التحليررل، إمنررا أُدرج 

 حي  كان ذلك مالئماً.
 

جاريرررًة قبرررل عرررام  4ويف مرررا مررر  مسرررألة التوسررريم، كانررر  الكثرررري مرررن األنشرررطة املوسرررومة باهلررردف االسررررتاتيجي  -10
 . 4، األمر الذي جعل من الصعب ربط املسامهات باهلدف االسرتاتيجي 2014

 
ا عردا سوحات لالّطالع على تصورات أصحاش الشأن بشأن عدد من  االت العمل. ومم مخسةووّجه التقييم  -11

املسرر ي جلهررات االتصرراش املعنيررة بررالنوع االجتمرراعي، كانرر  الررردود علررى املسرروحات ارردودة فيمررا كانرر  البيانررات 
 إمنا مّت النظر يف التعليقات النوعية الواردة.. يف هذه املسوحات الكمية غري قابلة لالستخدام

 

 4ي استراتيجية وبرنامج المنظمة في إطار البرنامج االستراتيج  -ثانياا 
 

التجررارة  ويقررّر بررأنالررنظم الزراعيررة والغذائيررة،  ام الررذي تّتسررم بررهاهلررالبعررد الرردو   4عكرر؟ الربنررامج االسرررتاتيجي ي -12
األمررن الغررذائي والرفرراه االقتصررادي واالجتمرراعي. فالتررأثريات املعاكسررة للعوملررة،  مررن عناصرررعنصررراً هامرراً تشرركل 

ا يف ذلررررك الغابررررات و مصرررائد األيفرررراك( تسررراهم يف كفرررراءة الررررنظم يف الزراعررررة )مبرررواحلصررررية، واحلداثررررة والتصرررنيع 
اجلهات الفاعلة على نطا  صغري، مبرا يف ذلرك  حواجز تنافسية هتّمشأيضاً توّلد  غري أن هذه العناصر الغذائية،

 أقل البلدان منواً.
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ةر سرروف يتطلّررب املشرراركة ؤ للمنظمررة بررأن بنرراء رنظررم زراعيررة وغذائيررة شرراملة وكفرر 4ويقررّر الربنررامج االسرررتاتيجي  -13
الفعالة للبلدان األعضاء واختاذ إجراءات على الصعيد العاملي، وارقليمي والقطري لبلوغ عامل متحرر مرن اجلروع. 

لررنظم الغذائيررة اسررتخدام كفرراءات املرروارد بالشرركل األمثررل يف  رراش إنترراج منتجررات فعالررة مررن تعررنّي علررى اوسروف ي
للجميررع، وضررمان ضررّم وإدراج املنتجررني علررى نطررا  صررغري، و موعررات  اإيصرراهلحيرر  الكلفررة وصررحية وآمنررة و 

 والبلدان األضعا اقتصادياً يف النظم الغذائية. هشاشةاملستهلكني املعّرضني لل
 

مررن  4إىل املسررامهة يف اهلرردف االسرررتاتيجي  4، يسررعى الربنررامج االسرررتاتيجي 2017-2014لفرررتة وبالنسرربة إىل ا -14
(؛ السياسرات والرربامج 1-4ث نتائج: تعزيز االتفاقات الدولية، واآلليات واملعايري )النتيجة خالش التطر  إىل ثال
ة لتنمية سلسلة قيمة زراعية وغذائية مبا يف ذلك الرتكيز على التقليرل مرن اخلسرائر واهلردر ؤ لوضع مناذج أعماش كف

 يّسرن احلرروافز للجهرات الفاعلررة علررى (؛ السياسررات الداعمرة، واألدوات املاليررة واالسرتثمارات الررا2-4)النتيجرة 
 (.3-4نطا  صغري )النتيجة 

 
إطرار  ويرردهذه النتائج الثالث من خالش تدخالت اددة يف إطار عشرة نرواتج.  4ويعاجل الربنامج االسرتاتيجي  -15

جلردوش ، يف ا2017-2014، كما صادق  عليره الردوش األعضراء للمنظمرة للفررتة 4النتائج للربنامج االسرتاتيجي 
 يف هناية هذه الوثيقة. 2. كذلك، يرد التقرير عن مقاصد املؤشر يف امللحق 1

 
 (2017-2014) 4إطار نتائج البرنامج االستراتيجي  -1الجدول 

 

 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة.اهلدف االسرتاتيجي

الدوليرة الرا تررّوج لتجرارة وأسروا  أكثرر كفراءة ومشرواًل مرن جانرب  : ُتصاغ وتُنفَّذ االتفاقات واآلليات واملعرايري1-4النتيجة 
 .البلدان

وضررع مواصررفات دوليررة جديرردة ومنّقحررة يف  رراش سررالمة األغذيررة وجودهتررا والصررحة النباتيررة،  :1-1-4النرراتج  -
 ، وتشّكل مرجعاً لالتسا  الدو .توافق عليها البلدان

ا االقتصرررادية ارقليميرررة للمشررراركة علرررى غرررو فعررراش يف صرررياغة تررروفري الررردعم للبلررردان و موعاهتررر: 2-1-4النرراتج  -
وتنفيررذ اتفاقررات وأنظمررة وآليررات وأُطررر دوليررة ترررّوج ألسرروا  تتسررم بالشررفافية وتعزيررز الفرررص يف األسرروا  العامليررة 

 .وارقليمية
ثرررة للحكومرررات وأصرررحاش املصرررلحة الررروطني: 3-1-4النررراتج  - وتنفيرررذ  ني لتصرررميمتُررروفَّر معلومرررات ويلررريالت ادَّ

 .ة وشاملة يف  اش األسوا  والتجارةؤ اسرتاتيجيات كف
ترروفري الرردعم ملؤسسررات القطرراع العررام مررن أجررل يسررني قرردرهتا علررى تصررميم وتنفيررذ سياسررات : 4-1-4 جالنررات -

 .وأطر تنظيمية أفضل، وتقدي خدمات عامة متصلة بالصحة النباتية واحليوانية وبسالمة األغذية وجودهتا
: تُنشررأ وتُنفَّررذ مؤسسررات األعمرراش الزراعيررة وسالسررل األغذيررة الزراعيررة حيرر  تكررون أكثررر مشررواًل وكفرراءة، مررن 2-4النتيجررة 

 .جانب القطاعني العام واخلاص
ترروفري الرردعم ملؤسسررات القطرراع العررام لصررياغة وتنفيررذ سياسررات واسرررتاتيجيات، ولترروفري سررلع : 1-2-4 النرراتج -
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 .ل األغذية الزراعيةعامة تعزز الشمولية والكفاءة يف سالس
: تررروفري الررردعم لوضرررع بررررامج قائمرررة علرررى األدلّرررة للحرررّد مرررن الفاقرررد واملهررردر مرررن األغذيرررة علرررى 2-2-4 النررراتج -

 .املستويات الوطنية وارقليمية والعاملية
: تررروفري الررردعم الفررر  وارداري لألطرررراف املعنيرررني يف سلسرررلة القيمرررة مرررن أجرررل الررررتويج لسالسرررل 3-2-4 النررراتج -

 .ذية الزراعية الا تّتسم بالشمولية والكفاءة واالستدامةاألغ

: تَضرع وتُنفَّررذ السياسرات، والصركوك املاليررة واالسرتثمارات الرا يّسررن مشوليرة نظرم األغذيررة الزراعيرة وكفاءهتررا 3-4 النتيجرة
 من جانب القطاعني العام واخلاص.

ص لتصرميم وتنفيرذ صركوك وخردمات ماليرة يّسرن توفري الدعم ملؤسسات القطاعني العام واخلرا :1-3-4الناتج  -
 .احلصوش على رأس املاش لنظم األغذية الزراعية الا تّتسم بالكفاءة والشمولية

: توفري الدعم ملؤسسات االستثمار العامة واخلاصة من أجل زيادة االستثمارات املسرؤولة يف نظرم 2-3-4 الناتج -
 .موليةاألغذية الزراعية الا تّتسم بالكفاءة والش

نشررأ الررنظم وتُرردَعم البلرردان لرصررد ويليررل وإدارة آثررار سياسررات نظررم األغذيررة املتصررلة بالتجررارة : تُ 3-3-4 النرراتج -
 .واألغذية والزراعة والسياسات

 
خـــال الـــدورة األربعـــين  2021-2018للفتـــرة  الخطـــة المتوســـطة األدـــ  الجديـــدة تّمـــل المقـــاد ة علـــ  -16

علررى تعزيررز قرردرات البلرردان  4اهلرردف االسرررتاتيجي  تركيررزوسينصررّب . 2017 وزلمــؤتمر المنظمــة فــي يوليو/تمــ
 ؛تصررميم السياسرات واألنظمررة الداعمرة وتنفيررذهالدوليررة واالتفاقرات التجاريرة، لعلرى املشراركة يف صررياغة املعرايري ا

معلومررات عررن وترروفري  ؛)املاليررة واالسررتثمار( سلسررلة القيمررةتعزيررز قرردرات اجلهررات الفاعلررة وخرردمات الرردعم يف و 
مواضيع متفّرقة علرى وقد أُعيدت صياغة إطار النتائج لالنتقاش من النتائج املستندة إىل . 6السو  العاملية ويليلها

 واالستثمار والتمويل، ،الفاقد واملهدر من األغذيةاحلّد من و  ،وتنمية سالسل القيمة ،غرار وضع املعايري والتجارة
 اءة ومشوش النظم الزراعية والغذائية، وربطه صراحًة بنتائج التنمية.إىل هنج أكثر تكاماًل لتحسني كف

 
، وأُعيررد 4أربررع نتررائج يف إطررار اهلرردف االسرررتاتيجي  2021-2018وترررد اآلن يف اخلطررة املتوسررطة األجررل للفرررتة  -17

قراء بارارازات تنظيم النواتج وتقليصها من عشرة إىل مثانية مع توحيد ألرجني متصرلني بتنفيرذ السياسرات، واالرت
اخلاصررة باحلررد مررن الفاقررد واملهرردر مررن األغذيررة مررن مسررتوى النررواتج إىل مسررتوى األهررداف االسرررتاتيجية، باعتبررار 

يف هنايرة هرذا  1املرفرق للتقدم ا رز. وميكن إجيراد رسرم بيراين أكثرر تفصرياًل رطرار النترائج املراجرع يف اً ذلك مؤشر 
  التقرير.

 

                                                      
 .2021-2018، اخلطة املتوسطة األجل 2017، منظمة األغذية والزراعة  6 
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 الموارد والتنفيذ
 

مرن ختصري  التمويرل مرن برني األهرداف  ثراين أصرغر حصرةب 4، حيظى اهلردف االسررتاتيجي 1 الشكلما يبّينه ك -18
، أو 2019-2014مريكررري للفررررتة أمليرررون دوالر  674االسررررتاتيجية اخلمسرررة، حيررر  قُرررّدرت هرررذه احلصرررة مببلررر  

 املنظمة خالش هذه الفرتة. ميزانيةيف املائة من إةا   11نسبة ب
 

 األهداف االستراتيجية  ميزانياتقارنة بين م -1 الشك 
 الدوالرات األمريكية بآالف، 2019-2014في الفترة 

 
 2017-2016، وبرنررامج العمررل وامليزانيررة للفرررتة 2015-2014: احتسرراش الكاتررب باالسررتناد إىل تقريررر تنفيررذ الررربامج للفرررتة 1 الشرركلصرردر م

 .2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 
هررررو األكثررررر توازنرررراً بررررني  4اهلرررردف االسرررررتاتيجي مبصررررادر التمويررررل مررررن برررررامج اسرررررتاتيجية أخرررررى، فررررجن ومقارنررررًة  -19

نرامج )أي أمرواش الرب  الصرافية املسامهات من خارج امليزانية )أي املشاريع املمّولرة مرن جهرات ماغرة( واالعتمرادات
يف  47مليررررون دوالر أمريكرررري ) 317.6بلغرررر   2019-2014ة اللتزامررررات للفرررررت ا حيرررر  أنللمنظمررررة(،  العررررادي

ويبل  مليون دوالر أمريكي من املسامهات من خارج امليزانية.  356.7الصافية للمنظمة، و عتماداتالاملائة( من ا
وتُعررزى يف املائررة.  31متوسررط حصررة التمويررل مررن االعتمررادات الصررافية يف األهررداف االسرررتاتيجية اخلمسررة نسرربة 

عررردداً كبررررياً نسررربياً مرررن  بصرررورة أساسرررية إىل أن 4النسررربة العاليرررة لتمويرررل الربنرررامج العرررادي للهررردف االسررررتاتيجي 
 . وأّمررا النتيجررة 4مررن اهلرردف االسرررتاتيجي  1-4اجملرراالت الفنيررة الرئيسررية )أمررواش ألصصررة( تنرردرج ضررمن النتيجررة 

 فتستقطب احلصة األعلى من التمويل من خارج امليزانية. 4-2
 

سرراهم يف نتررائج اهلرردف م و/أو يمشررروعاً سرراه 518يدانيررة أن هنرراك ويبررني يليررل نظررام إدارة معلومررات الررربامج امل -20
. ومتثل املشاريع على الصرعيد القطرري احلصرة 2017إىل عام  2014خالش الفرتة املمتدة من عام  4االسرتاتيجي 

يف املائة(. وأّما على املستوى ارقليمي، فقد تلّق  آسيا النسبة األكرب من متويل  48األكرب من ميزانية الربنامج )
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يف املائرة(  17، تليها أفريقيا )2017-2014يف املائة( خالش الفرتة  20) 4دف االسرتاتيجي املشاريع املتصلة باهل
 7يف املائة(. 11وأمريكا الالتينية )

 
كررررذلك، يشرررركل االيرررراد األورويب شررررريك املرررروارد الفررررردي اخلررررارجي األكرررررب للربنررررامج امليررررداين اخلرررراص باهلرررردف  -21

ليرررون دوالر أمريكررري. ومنظمرررة األغذيرررة والزراعرررة هررري املسررراهم الثررراين م 440، إذ يررروفّر أكثرررر مرررن 4االسررررتاتيجي 
 مليون دوالر أمريكي تقريباً من خالش برنامج التعاون الف .  36األكرب فيه نظراً إىل أهنا توفّر 

 
ولويررات مبررادرة إقليميررة برراجملموع ترمرري إىل االسررتجابة إىل األ 15وعلررى املسررتوى ارقليمرري، تنّفررذ املنظمررة حاليرراً  -22

ارقليمية كما عرّبت عنها الردوش األعضراء يف املرؤمترات ارقليميرة للمنظمرة. ورغرم أن هرذه املبرادرات ارقليميرة ال 
وهنرراك ثررالث تتعلررق فرردف اسرررتاتيجي اررّدد، غررري أنرره مّت يديررد ربرررامج اسرررتاتيجية رائرردةر لكررّل مبررادرة إقليميررة. 

 ، وهي:4يجي مبادرات إقليمية يوجهها الربنامج االسرتات
 

 جتارة األغذية الزراعية وتكامل األسوا : أوروبا وآسيا الوسطى 
 8؛ئتطوير سالسل الية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: بلدان جزر ا يط اهلاد 
 يسني نظم األغذية واألعالف الوطنية وارقليمية يف البحر -وضع سلسلة قيمة للزراعة واألغذية

 9.الكارييب

 
، خضررع  املبررادرة ارقليميررة الثانيررة يف أفريقيررا السررتعراض 2017-2016التقيرريم علمرراً أيضرراً أنرره يف الفرررتة  وُأحرريط -23

تفصيلي أّدى إىل توسيع نطاقها إىل ما بعد تركيزها األصلي علرى تكثيرا ارنتراج  ير  تتضرمن جوانرب متصرلة 
وتطرروير سلسررلة القيمررة، يوجههررا الربنررامج ارنترراج املسررتدام  تكثيرراوبعررد أن بررات ايفهررا اآلن: بسلسررلة القيمررة. 

 .إىل حّد كبري 4إمنا يشارك فيها الربنامج االسرتاتيجي  2االسرتاتيجي 

                                                      
شاريع الا ينفذها مركز االستثمار التابع للمنظمة؛ غري أن فريق التقييم علم أن هناك ظام معلومات إدارة الربامج امليدانية معلومات عن املنال يوفر  7 

 ويف املبادرة ارقليمية لتحسني التجارة وتكامل السو  يف أوروبا وآسيا الوسطى. 4مشروعاً يساهم يف اهلدف االسرتاتيجي  22
ة بوصفها آلية املنظمة لتنفيذ برنامج العمل العاملي للدوش اجلزرية الصغرية النامية، والا أُطلق  إن املبادرة األقاليمية بشأن الدوش اجلزرية الصغرية النامي 8 

 .ئسوف تغطي بلدان جزر ا يط اهلاد املنظمةخالش الدورة األربعني ملؤمتر  2017يف يوليو/متوز 
الصدارة،  3، حي  يتوىل الربنامج االسرتاتيجي لالتينية والبحر الكارييباخلاصتني بجقليم أمريكا ا 3و 2، مّت دمج املبادرتني ارقليميتني 2016عام  9 

 الزراعة األسرية ونظم األغذية الشاملة للتنمية الريفية املستدامةر. . ومّت تغيري عنوان املبادرة ارقليمية إىل ر2و 4بدعم من الربنا ني االسرتاتيجيني 
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4جي االستراتي البرنامجلألنشطة في إطار  ةتقييم الماءمة االستراتيجي -ثالثاا   
 

 4ماءمة البرنامج االستراتيجي  1 -ثالثاا 
 

مـن التركيـز علـ  اإلنتـاج إلـ  اعتمـاد نهـج نظـا   -بتوسـي  التقـورات 4يجي يتعلق الهدف االسـترات  -1االستنتاج 
ءة الققــوم مــن المــوارد فــي إنتــاج ال ذائيــة أن تحقــق الكفــاالزراعيــة و غــذائي وزراعــي أكثــر شــموالا. وينب ــي للــنظم 

ين، فـي حـين تنـمن ضـمّ ودمـج صـ ار المنتجـيم منتجات فعالة من حيث الكلفة، وصحية ومأمونة للجميـ ، لسوت
هـذ  القنـايا  4ومجموعات المستهلكين المستنعفين والبلدان األضعف ا تقادياا. ويعالج البرنامج االسـتراتيجي 

  .دداا  اا مائم ر  فريق التقييمبوبالتالي، اعت هنواتجمن خال 
 

 هررذا يشررمل يررة، تّتسررم القواعررد واملعررايري بأمهيررة جوهريررة للوصرروش الفعرراش إىل األسرروا . ويف حرراش التجررارة الزراع -24
ة على غرو متزايرد إىل تعزيرز يوتسعى االتفاقات التجار  ومتطلبات الصحة والصحة النباتية. اتسا  معايري اجلودة،

 ويتطلرررب وضرررع مثرررل هرررذه القواعرررد واملعرررايري إجيررراد معرررايري مرجعيرررة دوليرررة االسرررتدامة البيئيرررة واملعرررايري االجتماعيرررة.
، ساتية جتارية وزراعية مسرتنريةاخبيارات وتبادالت سي القيام وفدفوعلمية.  إىل نُرُهج موضوعية اً استنادبالتوافق و 

وإن تكرررار وأثررر التقلبررات القصرررية األجررل يف  يترراج البلرردان إىل يلرريالت ملختلررا املعررايري واالتفاقررات التجاريررة.
والررردو ، مرررن خرررالش وى الررروط  جترررارة األغذيرررة واألسرررعار يتطلّرررب رصرررداً مسرررتمراً لتوجيررره ارجرررراءات علرررى املسرررت

 ون الدو .التعا
 

إىل التجررارة ، وسررالمة األغذيررة وأنظمررة الصررحة كررذلك، ال جيررب أن تتطررر  السياسررات واملؤسسررات والعمليررات  -25
وضرع سلسرلة قيمرة  تري ية النباتية الا تفرضها البلدان مبوجب اتفاقرات فحسرب، إمنرا ينبغري هلرا أيضراً أن توالصح

لي األسوا . وجيب إيالء اهتمام خاص لضمان أال ُتسرتبعد اجلهرات الفاعلرة علرى لالستجابة إىل متطلبات مشغّ 
 سالسل ارمردادل بسبب التكامل العامودي عن فرص إضافة القيمة ، من الرجاش والنساء،نطا  صغري ومتوسط

فعاليرة . ويطلب أصحاش احليازات الصرغرية احلصروش علرى املعرفرة، واملهرارات والردعم  ير  يشراركون بوتوحيدها
يف سالسل القيمة ويتنافسون بعدش يف سو  العمرل. كمرا أن متكرني منظمرات املنتجرني وبنراء قردراهتا، والتردريب 

ويردعم الربنرامج وتنمية املؤسسات، والنفاذ إىل استثمارات ريفية ومتويل التجرارة تشركل أيضراً مكونرات أساسرية. 
 ة هذه اجلوانب عرب ألرجاته.للمنظمة البلدان األعضاء من خالش معاجل 4 االسرتاتيجي

 
عرن جهازهرا الرئاسري، بجنتراج عردد  ات الصرادرةالعاملي، تقوم املنظمة، متشياً مع واليتهرا والتوجيهر ىوعلى املستو  -26

مرررن معلومرررات السرررو  ومنتجرررات التحليرررل. فاحلكومرررات والوكررراالت احلكوميرررة الدوليرررة تثرررق بتحلررريالت املنظمرررة 
لرردى النظررر يف القرررارات املتعلقررة بالسياسررات بصررورة خاصررة  التحلرريالت تخدموُتسرر .صررحيحة وموثوقررةوتعتربهررا 

والترردخل يف السررو ، ولررذا تُرّتخررذ كمرجررع لرردى اخترراذ قرررارات ذات أمهيررة وطنيررة ودوليررة كبرررية. كمررا أن  موعررات 
التجررارة  مثررل جلنررة منظمررة)البيانررات املترروفرة للمنظمررة ُتسررتخدم أصرراًل مررن جانررب املنتررديات احلكوميررة الدوليررة، 

 ويف االستعراض الدو /استعراض األقران للسياسات القطرية وتدابري دعم القطاع. ،(بالزراعةالعاملية املعنية 
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اجملرررررراالت الرئيسررررررية للهرررررردف و سررررررب تقيرررررريم ملسررررررامهة املنظمررررررة يف املعرفررررررة بشررررررأن األغذيررررررة والزراعررررررة تضررررررّمن  -27
نتجررات وخرردمات املعرفررة الررا تسررتجيب إىل حررد كبررري  موعررة واسررعة مررن م، فررجن املنظمررة تنررتج 4 االسرررتاتيجي

لواليرررة املنظمرررة وطلبرررات الررردوش األعضررراء. والعديرررد منهرررا يلقرررى االحررررتام والتقررردير علرررى نطرررا  واسرررع، كقواعرررد 
أن بعضرررها ميكررررن تفصررريله خصيصرررراً علرررى غررررو أفضرررل لالحتياجررررات ا ررررددة  غررررري البيانرررات ارحصررررائية، مرررثال.

تنرروع أهررداف وقرردرات ووسررائل املتلقررني ا تملررني ملنتجررات وخرردمات املعرفررة الررا  ويتميررز للجمهررور املسررتهدف.
توفرهررا املنظمررة بأنرره واسررع جرردا، وقررد الحررال التقيرريم أنرره ال تبررذش جهررود كافيررة لتقيرريم احتياجررات املسررتخدمني 

 واملتعلمني، وذلك عامل مقيد الستخدام هذه املنتجات واخلدمات.
 

، كمرا تزايد طلبات الدعم الواردة من احلكومات واملنظمرات ارقليميرة ثب ارقليمي، يلى الصعيدين القطري و وع -28
 .4ءمة ألرجات اهلدف االسرتاتيجي مال جتري مناقشته يف الفقرات التالية،

 
، بعش البلدان األفريقيرة رغم أن إنتاج النفط والغاز واملعادن أدى إىل ازدهار االقتصاديات وازدياد الالمساواة يف -29

. وبالتررا ، يشرركل يسررني األمررن الغررذائي ضررمن فئررة أقررل البلرردان منررواً  اً مصررّنف ارقلرريمبلرردان مررا زاش العديررد مررن 
والتغذيرة أولويررة قصرروى بالنسربة ملعظررم البلرردان. كررذلك، يف العديرد مررن البلرردان األفريقيرة، أسررعار األغذيررة مرتفعررة 

اليا النقرل املرتفعرة، يف حرني ينفرق العديرد مرن املسرتهلكني سريما بسربب ارنتاجيرة الزراعيرة املتدنيرة وتكر ، الجداً 
وقد يؤدي يسرني كفراءة  10يف املائة من مصاريفهم على املنتجات الغذائية األساسية. 50و 40يف أفريقيا ما بني 

ارنتررراج والتجهيرررز إىل ختفررريش األسرررعار وإعطررراء املرررزارعني حصرررًة أكررررب يف السرررو . وترّكرررز بلررردان عديررردة بشررركل 
 د، كما يظهر يف سياساهتا الزراعية، على توسيع نطا  الزراعة، واملؤسسات الزراعية والتصنيع.متزاي

 
مرثاًل، احلملرة احلاليرة الرا )الحال املكتب ارقليمي يف غانا أنه يف أفريقيا، تتمثل األولويرة يف عمالرة الشرباش وقد  -30

العرردد  ويتمثررل تربيرهررا املنطقرري يف  (؛والو ررائارلزراعررة مررن أجررل ترروفري األغذيررة بعنرروان را أطلقتهررا حكومررة غانررا
ال يسررم ي هلرا بتروفري الو ررائا، ولرذا فرجن العمالررة جيرب أن تترأتى مررن  الرذي الصرناعات وأاملتردين جرداً للمصررانع 

، تترروفر فررررص عامررة اهتمامرراً بالو ررائا املتصررلة بارنترراج الزراعرري ال يبرردي الشررباش ورغررم أن القطرراع الزراعرري. 
اللوجسررررتية )مثررررل يف الو ررررائا يف آخررررر سلسررررلة القيمررررة  مؤسسررررات األعمرررراش الزراعيررررة قطرررراع عديرررردة مررررثاًل يف

 . 4، األمر الذي يلقي الضوء على مالءمة الربنامج االسرتاتيجي (والتجهيز
 

أقرّرت منظمرات عديردة باحلاجرة إىل تشرجيع الشرباش علرى تنامي فئة الشباش وارتفاع عمرر فئرة املرزارعني ونظراً إىل  -31
وقد مّت يديد عمالة الشباش كأولوية إقليمية بالنسربة إىل أفريقيرا خرالش  .خنرا  على غو أكرب يف قطاع الزراعةاال

 . 2017املؤمتر ارقليمي للمنظمة عام 
 

ولروحال . 4كذلك، حّددت بلدان عديدة جرت زيارهتا أنشطة تركز على الشرباش وتررتبط باهلردف االسررتاتيجي  -32
مررن االيرراد األورويب يرمرري بصررورة  بتمويررلمليررون دوالر أمريكرري  13أُطلررق يف غامبيررا بقيمررة أن مشررروعاً جديررداً 

                                                      
 10 Agriculture as a Sector of Opportunity for Young and Aparajita Goyal, 2013,  Brooks, Karen, Sergiu Zorya, Amy Gautam

People in Africa. Policy Research Working Paper 6473. The World Bank, Sustainable Development Network, Agriculture 

and Environmental Services Department. 
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حسراش األمانرة خاصة إىل يسني الفرص االقتصادية للشباش. ويف رواندا، حيظرى رّواد األعمراش الشرباش بردعم 
أيضراً دعمراً ملحو راً ت املنظمرة وفّرر وقرد أفريقيا من أجرل إقامرة مؤسسرات أعمراش رنتراج الردجاج. للتضامن مع 

وللمنتردى عضرو مسرّجل.  1 200للشرباش يف روانردا، وهرو يضرّم اآلن  التجاريرة رنشاء منتدى األعماش الزراعية
ممثلرررون متطوعرررون يف كرررّل مرررن املقاطعرررات الثالثرررني ويف اخلرررارج. وينقسرررم األعضررراء إىل مخررر؟  موعرررات حسرررب 

عرررة، اخلررردمات، ارنتررراج، الثرررروة احليوانيرررة والتجهيرررز. وقرررد تكنولوجيرررا املعلومرررات واالتصررراالت يف الزرا -األعمررراش
قُررّدم  املسرراعدة للشررباش يف يديررد التحررديات والفرررص للشررباش يف األعمرراش الزراعيررة التجاريررة يف روانرردا، وهررم 

فرررص التمويررل واالسررتثمار،  11يضررعون اسرررتاتيجيتهم وخطررتهم السررنوية األوىل. كررذلك، يعررّدد مرروقعهم الشرربكي
 .معلومات عن األعضاء واملنتجات، ويدعم املواءمةإضافًة إىل 

 
إمنررا بقرري حصرروش املررزارعني مررن أصررحاش احليررازات الصررغرية علررى التمويررل أحررد العوائررق األساسررية أمررام قيررام ثررورة  -33

حايفة لتمكني نظرم متويل سلسلة القيمة ذات أمهية كربى و  لفقر. وتُعترب مواجهة التحديات يفزراعية واحلّد من ا
على الصعيد القطري، إضرافة إىل منتجرات املعرفرة، وجهرود التمويل املة. ويُنّفذ عدد من أنشطة ية غذائية شزراع

)مبرررا يف ذلرررك البنرررك الررروط   12بنررراء القررردرات. علرررى سررربيل املثررراش، أقامررر  تنزانيرررا شرررراكًة مرررع مؤسسرررة رابوبانرررك
ن أصرررحاش حقررروش األرز علرررى صرررعيد ملعاجلرررة التحرررديات الرررا يواجههرررا صرررغار املرررزارعني مررر 13(للتمويرررل الصرررغري

 ارنتاج، والتمويل والتسويق.
 

يف البلرردان األكثررر ثررراًء مثررل كبررري بررني البلرردان. بالفعررل،   يظهررر تبرراينوأّمررا يف أمريكررا الالتينيررة والبحررر الكررارييب، ف -34
ظم املخرجرات ، يطغى على الزراعة عدد صغري من حائزي األراضي الذين ينتجون معنيتوالربازيل واألرجنشيلي، 

الزراعيررة يف الررربالد، وينرررد ون إىل حرررّد بعيرررد يف االقتصررراد العررراملي. وتنمرررو الزراعرررات األخررررى يف حيرررازات صرررغرية 
يف ارقليم. ويف بلدان  تساهم بشكل ضئيل نسبياً يف ارنتاج الزراعي أو االقتصاد. كما أن الالمساواة كبرية جداً 

ثري  موعرات السركان األصرليني ي بفعرل ترأنروّع أكررب يف ارنتراج الزراعرل بوليفيرا أو املكسريك، يتروفر تخرى، مثرأ
توقرررا  يف بعرررش البلررردان تسرررّبب  يف يرررةاملدن وأاالضرررطرابات السياسرررية  أن ، يف حرررنيوالرررنظم السياسرررية املختلفرررة

ات أمهيرة  كرنهج ذ  4تيجي الواسرعة برني البلردان، يرربز الربنرامج االسررتا العمل. لذا، يف إقليم يشهد هذه التباينات
يف  4نهج النظررررام الغررررذائي للربنررررامج االسرررررتاتيجي برررر تسرتشررررد املنظمررررة الرتكيررررز إمنررررا  رررراالت تلرررراكررررربى؛ قررررد خت
مررردى ترررأثري مسرررتوى الصرررادرات وعوملرررة األسررروا  علرررى نظرررراء وطنيرررني، مرررع النظرررر يف قضرررايا مثرررل مناقشررراهتا مرررع 

دعرم املنظمرة للعقرود  وإن. قدراً كبرياً مرن االهتمرام الفاقد واملهدر من األغذيةمسألة  كما تثرياالستهالك ا لي.  
   عوامرل مشررتكةاملؤسسية رنتراج احليرازات الصرغرية، وتعزيرز الرروابط باألسروا  الوطنيرة، وارقليميرة والدوليرة كانر

 بني ةيع البلدان.
 

                                                      
 11 http://www.ryaf.rw/index.php. 

التعاونية. يوفّر خدمات مصرفية بالتجزئة وباجلملة، وخدمات مصرفية خاصة،  ئرابوبنك هي مزّود دو  للخدمات املالية يعمل على أساس املباد 12 
 وخدمات تأجري وخدمات عقارية.

 يف املائة. 35، عمد رابوبنك إىل حيازة حصة منه بنسبة 2005  للتمويل الصغري عام حني قام  حكومة تنزانيا خبصخصة البنك الوط 13 

http://www.ryaf.rw/index.php
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وختّصرر  املنظمررة بعررش  ويف العديررد مررن البلرردان يف أمريكررا الالتينيررة، توجررد أعررداد كبرررية مررن السرركان األصررليني -35
، كعنصررر للشررموش. مررثاًل 4األمررواش واألنشررطة التجريبيررة لقضررايا السرركان األصررليني ضررمن الربنررامج االسرررتاتيجي 

ا ررومني علرى العمرل يف ةعيرات وسالسرل قيمرة،  نظمرة  موعرات السركان األصرليني أويف كولومبيا، تشّجع امل
يف  تقريبراً  4نرامج االسررتاتيجي رب مشاريع الةيع اعات. وتستهدف لتحسني دخلهم واحلّد من النز  بوصفها طريقةً 

بالنرو(، تيلسكان األصرليني يف ألات إثنية يف األمازون، و موعات من ا)الذين هم أقليالسكان األصليني  بوليفيا
نوا، فريمي خلاص بالكيوالنساء. وحىت العمل املعياري على املستوى األعلى مثل وضع املعيار ا الشباشإضافًة إىل 
صرررحاش احليرررازات الصرررغرية واملنتجرررني مرررن السررركان األصرررليني. ومرررن برررني األمثلرررة عرررن هرررذه املشررراريع إىل إفرررادة أ

ةاعرة، ممّرا عرّزز معرفرة السركان األصرليني يف  را   40، مرن خرالش العمرل مرع اربلياتمشروع الكينوا ومشروع 
ركاماشررررور مررررع السرررركان األصررررليني علررررى ةيررررع  ، يعمررررل مشررررروع(. كررررذلك2ارنترررراج والتجهيررررز )أُنظررررر ارطررررار 
. وقررد متثلرر  إحرردى اخلطرروات الناجحررة يف اسررتخدام فنيررني مررن املنطقررة يفهمررون مسررتويات نظررام زراعررة األغذيررة

 ، وقرد أشرار أحردهم إىل أنالقضايا ا لية ويتكلمون اللغات ا لية. وهذا تقّدم كبري بالنسبة إىل السكان ا ليني
 دعماً فعلياً للسكان ضمن واقعهم اخلاصر. وفّرت ر املنظمة

 
تعزيــز الزراعــة األســرية المســتدامة فــي ألتيبانــو -النظــا  المتكامــ  للزراعــة ال ذائيــة للكينــوا واإلبليــات -2اإلطار 
 البوليفية

الزراعة األسرية املستدامة يف ألتيبالنو  تعزيز -املتكامل للكينوا واربليات النظام الغذائي الزراعي بشأنيف مشروع ممّوش من إيطاليا يف بوليفيا،  
نتجرري البررذور وإقامررة ملشررهادات اليسررني البررذور )مبررا يف ذلررك إصرردار  مبررا يف ذلرركالبوليفيررة، جرررى تنفيررذ األنشررطة يف كررل النظررام الغررذائي الزراعرري، 

كينرروا، والصرروف واللحرروم )مررن خررالش املناولررة بعررد جتهيررز الو  ؛/التكرراثر )الترردريب وإصرردار الشررهادات العضروية(ويسررني ارنتاج ؛بنروك بررذور بلديررة(
تمويرل(، والتسرويق )تعزيرز منرافع التسرويق للمجموعرة، ومرن الاحلصاد والتخزين، والتدريب وتوفري املعدات جملموعات اجملهزين وتيسري احلصروش علرى 

لسررو  تقيرريم ل تغذويررة(. وقررد ُأجررريذلررك مررن منررافع  خررالش العقررود مررع البلديررة لتنفيررذ برررامج التغذيررة يف املرردارس( واالسررتهالك )مررع مررا ينررتج عررن
لتشرررديد علرررى املعرررارف (. كمرررا مّت ا2015وأٌقيمررر  الرررروابط باألسررروا  الوطنيرررة والدوليرررة للكينررروا ومنتجرررات اربليرررات )مبرررا يف ذلرررك إكسررربو ميالنرررو 

للتغذية يف املدارس. وقد مّت إضفاء الطرابع املؤسسري  وجرى متكني أعضاء اجملتمع ا لي للعمل مع البلديات من أجل التخطيط ثمينها.التقليدية وت
ديات املعنيرة. على العمل من خالش إدراجه يف املعايري، والقوانني والعقود على املسرتوى البلردي، وتروفري املروارد لره مرن خرالش امليزانيرات السرنوية للبلر

 ة وشاملة.ؤ فوهذا مثل ممتاز عن تدخل قائم على نظم غذائية زراعية مغذية ومستدامة وك

 
الكررارييب وا ريط اهلنرردي(، فررجن  البحررمنطقررة و ، ئويف العديرد مررن الردوش الناميررة اجلزريرة الصررغرية )يف ا رريط اهلراد -36

االنعزاش، ومساحات األراضي الصغرية والتكاليا املرتفعة نسبياً للمدخالت، والنقل والعمل هي عوامرل تّصرعب 
انة مها مشركلتان داد االعتماد على الواردات كما أن التغذية السيئة والبدعملية وضع نظام غذائي زراعي. وقد از 

علرى بنراء إنتراج األغذيرة ا ليرة، مبرا يف ذلرك سالسرل قيمرة اليرة وأكثرر  4رّكز الربنرامج االسررتاتيجي متناميتان. و 
اد علررى الررذات وأن تنوعرراً، حيرر  ترروفر السررياحة واملترراجر الكررربى سرروقاً هامررة. ويؤمررل أن حيقررق ارقلرريم االعتمرر

 ختضرررع بعرررد ملالسرررتبداش الرررواردات  يقلّررر  النفقرررات مرررن العمرررالت األجنبيرررة )رغرررم أنررره يبررردو أن املنرررافع املاليرررة
ومنتجررات و، الكسررافا، واملررااب اخلاصررة قيمررةالسالسررل  علررىللرصررد(. ويف البحررر الكررارييب، تضررّمن ذلررك العمررل 

لتعراون ، دعرم برنرامج لئالبصرل. ويف جرزر كروك، يف ا ريط اهلرادواألناناس، واجملرتات الصرغرية، والعسرل و  األلبان
ا وعصري التوت اهلندي العضوي بوصفها صادرات عاليرة القيمرة، وسالسرل ي  سالسل القيمة اخلاصة بالفانيلالف

 قيمة اخلضار يف األحواض املائية لصناعات السياحة.
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صرراًل العديررد مررن املررزارع أتلررا بررني أوكرانيررا )حيرر  يوجررد وأّمررا يف أوروبررا وآسرريا الوسررطى، فررجن تعريررا رصررغرير م -37

صرراًل يف أالتجاريررة الكبرررية( وطاجيكسررتان أو مولرردوفا مررثاًل. ويشرركل توحيررد األراضرري ذات القيمررة املرتفعررة ميررزة 
ا املشررررتك يف كراهية/التشررركيك يف تعاونيرررات يبلررردان عديررردة. وتتمثرررل ميرررزة أخررررى موروثرررة مرررن املاضررري السررروفي

، حيرر  أن ارراوالت عديرردة لتشرركيل تعاونيررات مل يقررق التطلعررات منهررا. وأخرررياً، يشرركل التقسرريم يف املررزارعني
قطاعات مؤسسات األعماش الزراعية ميزة مشرتكة، وبالترا  غالبراً مرا ال يرتم الوفراء مبتطلبرات عقرود التصردير مرن 

ألسروا  العامليرة، وهنراك طلرب كبرري حي  الكميات. ويسرعى العديرد مرن البلردان يف ارقلريم إىل ربرط إنتراجهم با
 .4على التدخالت املتصلة بالربنامج االسرتاتيجي 

 
بشرررأن يسرررني جترررارة األغذيرررة الزراعيرررة وتكامرررل األسررروا  )املبرررادرة  املبرررادرة ارقليميرررةترمررري ويف  رررل هرررذا الواقرررع،  -38

وبرررا وآسررريا الوسرررطى إىل دعرررم البلررردان ، والرررا مّت تنفيرررذها يف أور 2017-2016للفررررتة املاليرررة احلاليرررة  (2ارقليميرررة 
وقرد  التجارة باألغذية الزراعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم. اتاألعضاء يف تعزيز البيئة اخلاصة بسياس

أجرررت شررعبة مركررز االسررتثمار يف املنظمررة يلررياًل لسلسررلة القيمررة بالشررراكة مررع البنررك األورويب ل نشرراء والتعمررري. 
وأعرّدت سر  دراسرات مقارنرة لرربامج  ،، أجررت املنظمرة تقييمراً قطريراً لقطراع األغذيرة الزراعيرةففري مولردوفا مرثالً 

ني الررررتويج للصررررادرات الغذائيررررة. وتعمرررل املنظمررررة مررررع أصررررحاش احليرررازات الصررررغرية، إمنررررا أيضررراً مررررع كبررررار املنتجرررر
جرني التجراريني لردى تيسرري على سبيل املثراش، يبردو أن التشرديد كران علرى املنت )ألغراض الكفاءة(. ويف جورجيا

كمررا أن العمررل علررى سالسررل . املتعلقررة مبنتجررات األلبرران اتاملنصررة بررني القطرراعني العررام واخلرراص بشررأن السياسرر
يسرني كفراءة سالسرل القيمرة اخلاصرة القيمة اخلاصة بالتخضري لقي دعمراً )مرثاًل مشرروع مركرز االسرتثمار بشرأن 

وشررّكل أيضرراَ وضررع سلسررلة قيمررة مراعيررة للمسرراواة بررني اجلنسررني (. بالفاكهررة واخلضررار يف طاجيكسررتان ومولرردوفا
،  وثاً 2017-2016رى املكتب ارقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى التابع للمنظمة، يف الفرتة ج اش عمل هام. وأ

ودراسررررات مراعيررررة للمسرررراواة بررررني اجلنسررررني السررررتعراض سالسررررل القيمررررة يف ألبانيررررا، وأذربيجرررران، وقريغيزسررررتان، 
جيكسررتان وأوزبكسررتان، لتحديررد الفرررص املتاحررة ملشرراركة النسرراء الريفيررات يف األنشررطة املرردرّة للرردخل وريررادة وطا

دورات تدريبيرة  2األعماش. وباالستناد إىل التوصيات الواردة يف التقارير املذكورة أعاله، نّظم  املبرادرة ارقليميرة 
 . 2017مايو/أيار  -يف قريغيزستان وأوزبكستان يف مارس/آذار

 
البلردان ذات علرى  . وينطبرق هرذا األمرر بصرورة خاصرة يف آسيا، إن العديد مرن االقتصراديات موّجره غرو السرو  -39

الردخل املتوسررط مثررل فير  نررام حيرر  يرّوش الرتكيررز مررن ارنتراج لالسررتجابة إىل الشررواغل املتعلقرة برراألمن الغررذائي 
علرررى الشرررواغل املتصرررلة   4شرررديد الربنرررامج االسررررتاتيجي إىل التجرررارة كمحرررّرك للنمرررو االقتصرررادي. كرررذلك، فرررجن ت

ومتكرني التجرارة يعر  أن املنظمرة يف موقرع جيرد يتري ي هلرا دعرم احلكومرات يف يقيرق هرذه  ،مبرحلة مرا بعرد ارنتراج
حلرّد مرن اخلسرائر مرا بعرد الرب ة القطرية أولويرات بشرأن الرنظم الغذائيرة، وا أطرتضمن تاألهداف. ويف في  نام، 

ضررافًة إىل السياسررات والررربامج لرردعم الررنظم الغذائيررة لرردى اجملموعررات الريفيررة الضررعيفة. كررذلك، يقرررتح اد، إاحلصرر
هنرج متكامرل  -للمنظمرة مبرادرة إقليميرة بعنروان رصرحة واحردة  ر الترابع ئآلسريا وا ريط اهلراد املكتب ارقليمي

التفاعرل برني احليوانرات والبشرر والنباترات للوقاية من التهديدات على الصحة والتخفيا من آثارها على مستوى 
والبيئررة فرردف يقيررق الصررحة العامررة والرفرراه، وتيسررري التجررارة. وهررذه خطرروة إجيابيررة ال سرريما يف  ررل التحررديات 
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تسحب اجلهات املاغة الثنائيرة دعمهرا بشركل متزايرد، حرىت بالنسبة إىل حشد املوارد الا يواجهها ارقليم حي  
تعاون التق  تتضاءش. لذا، من شأن وضع وتعزيز هُنج برا ية يف األجلني املتوسط والطويرل أن أن أمواش برنامج ال

 يتواءم مع األفضليات الا يعرب عنها املاغون. 
 

األغذيررة هررو مررن أولويررات البلرردان.  مررنهرردر وامل فاقرردوأّمرا يف إقلرريم الشررر  األدىن ومشرراش أفريقيررا، فررجن احلررّد مررن ال -40
األغذيررة ووضررع سلسررلة القيمررة لتحقيررق األمررن  مررنهرردر وامل فاقررداحلررد مررن البعنرروان  مشررروعتنفيررذ وجيررري حاليرراً 

يف العنرب والبنردورة نتيجرة هرذا املشرروع.   فاقرديف املائرة مرن ال 15، فدف التقليل بنسربة الغذائي يف مصر وتون؟
ل سلسلة القيمرة املراعيرة للنروع كما ُأجري  بعش الدراسات الصغرية بشأن اردراج يف سالسل القيمة، مثل يلي

إمنرا لري؟ مرن الواضر ي كيرا سروف  .ضرّم املررأة الذي بنّي إمكانيةاالجتماعي للنباتات الطبية والعطرية يف مصر، 
أو  اتوينبغي توفري مزيد من الدعم لرتةة هذه الدراسة إىل خطة عمرل لتغيرري السياسر ُتستخدم هذه الدراسات.

 ة.يسني عملية وضع سلسلة القيم
 

علرى اجلوانرب املتصرلة مبرحلرة  4بججياز، إن تعزيز منظور النظم الغذائية والزراعية، مرع تركيرز الربنرامج االسررتاتيجي  -41
هررو إجررراء حسررن التوقيرر  وذات صررلة. وعلررى الرررغم مررن مزايررا هنررج الربنررامج مررا بعررد ارنترراج يف سلسررلة القيمررة، 

االسرتفادة منره. وهرذا يتضرمن احلاجرة  مرن حرّدت حرىت اآلن، ميكن يديد بعرش الصرعوبات الرا 4االسرتاتيجي 
واسررتعراض اآلليررات والسياسررات  ،إىل توضرري ي مررا يرروفّره الربنررامج، وضررمان وجررود قرردرات كافيررة لتنفيررذ الربنررامج

دعماً لتوسيع نطا  الشراكات مع القطاع اخلاص ومؤسسات التمويل الدولية، وخباصة على الصعيدين ارقليمي 
ة اعررتاف أيضراً برأن التحرّوالت الثقافيرة ضرمن املنظمرة أساسرية لتحقيرق النترائج املتوخراة مرن اهلردف والقطري. ومثر
علرررى أهنرررا منظمرررة موّجهرررة غرررو ارنتررراج، ال ترررو   منظمرررة األغذيرررة والزراعرررة؛ وغالبررراً مرررا يُنظرررر إىل 4االسررررتاتيجي 

 على إحداث هذه التحّوالت.  4جي اهتماماً كبرياً لألسوا . ويعمل الفريق املع  بالربنامج االسرتاتي
 

 4الوضوح المفاهيمي بشأن البرنامج االستراتيجي  2 -ثالثاا 
 

تّمل معالجة مسألتي الشمول والكفاءة بشك  ديد في معظم األنشطة ضمن البرنامج االستراتيجي  -2االستنتاج 
مـة خطـر فـي بعـح الحـاالت فـي أن بلدان، وحت  بين األفراد. وثل، رغم ودود فهم متفاوت لهذ  المفاهيم بين ا4

تقورات  وية في بعـح األ ـاليم بـأن نهـج الـنظم الزراعيـة  وهناك يزداد الشمول عل  حساب الكفاءة، وبالعكس. 
وال ذائية هو نهج مجرّد، في حين أن التحدث عن أنشطة سلسلة القيمـة يتـيت تـوفر نقـاو دخـول محـددة بوضـوح 

 بشأن المشاك  ووض  أدوبة مستهدفة.
 

، جعنرد كرل مسرتوى مرن مسرتويات النترائ 4ا الربنامج االسرتاتيجي أبعاد الكفاءة والشموش الا عاجلهميكن متييز  -42
 :2كما يبّينه اجلدوش 
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 أبعاد الشمول والكفاءة في إطار كّ  نتيجة  -2الجدول 

 الجوانب المتقلة بالشمول الجوانب المتقلة بالكفاءة النتيجة
4-1   ؛التوقع من خالش معايري مرجعيةالشفافية وقابلية 

 ؛حصة السو  نتيجة ثقة الزبون 
  مهمررا ارتفعرر  تكرراليا االمتثرراش قررد تسررعى أو ال تسررعى إىل

 ؛معها متناسبة ميزاتاحلصوش على 
  ،اتسرررا /ختفيش التعرفرررة، تسرررهيل التجرررارة، اكتشررراف السرررعر

 ؛تنويع ألاطر السو 
  مررررررن تقلررررري  أثرررررر تقلّرررررب األسرررررعار؛ نررررردرة األغذيرررررة والوقايرررررة

 ؛األزمات
  تررررررردابري تررررررردخل ملواجهرررررررة التقلرررررررب يف ارمررررررردادات واألسرررررررعار

 .وصدمات السو 
 

 على الصعيد الدو :
 ؛الدعم املا  والف  لتحسني مشاركة البلدان النامية  
  ًتفضيالت ةركية ومعاملة خاصة وتفاضلية ألقرل البلردان منروا

 ؛وللبلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل، وتفضيالت أحادية
 ؛ت الغذائيةاارمدادات باملساعد  
 

 على الصعيد ا لي:
  ضررررمانات خاصررررة للمنتجررررات احلساسررررة، احلمايررررة مررررن زيررررادة

 ؛حادة يف الواردات
  ً؛الدعم املستهدف للفئات األضعا واألكثر تعرضا 
  لرردى دعررم سالسررل القيمررة والصررادرات، الرتكيررز علررى العمررل

 ص؛مع اجلمعيات/احلوار بني القطاعني العام واخلا
 اآلثار على املستهلكني 

 
4-2   ،روابررط أفضرررل مبراحررل مرررا بعررد ارنتررراج، مثررل القيمرررة املضرررافة

 ؛والتخزين
 يف األغذيرررة إىل زيرررادة األمرررن الغرررذائي،  فاقررردأّدى احلرررّد مرررن ال

نتاجيررة، واخنفرراض تكرراليا املررواد اخلررام لصررناعات روارتفرراع ا
 ؛جتهيز األغذية الزراعية

   ت الزراعيررة املالئمررة سررامها يف منررو /قيمررة املنتجرراكمياتازديرراد
 ؛صناعات جتهيز األغذية الزراعية

  االسرررررتخدام املسررررررؤوش للمرررررروارد الطبيعيررررررة، وزيررررررادة االسررررررتثمار
واعتماد ممارسات صديقة للبيئرة يف مرحلرة مرا بعرد ارنتراج مبرا 

سرررورة التكلفرررة علرررى ييرررؤدي إىل منتجرررات صرررحية ومأمونرررة وم
 ؛غو مستدام

 ( تعزيز آليات احلوكمة)مثل تكاليا عمليات أدىن. 

 صررررررحاش احليررررررازات الصررررررغرية واملؤسسررررررات الصررررررغرية متكررررررني أ
 اجملموعات األكثر حرماناً مثل سطة احلجم، مبا يف ذلكواملتو 
من املشاركة يف فرص  أو السكان األصليني والشباش ،النساء

زنررة يف السررو  االسررو ؛ وإتاحررة شرررو  جتاريررة أفضررل وقرروة متو 
   واسعيف املشرتيات على نطا

 توليد فرص العمل. 
 

4-3 
 

  مرررررن شرررررأن زيرررررادة احلصررررروش علرررررى التمويرررررل حسرررررب اجلهرررررات
الفاعلرررررة يف سلسرررررلة القيمرررررة أن يزيررررررد الكفررررراءة علرررررى امتررررررداد 

علررى مسررتوى املنررت ج، إمنررا أيضرراً بررني يف البدايررة أي السلسررلة، 
البررررائعني، واجملهررررزين واملشرررررتين ا ليررررني، مبررررا يررررؤدي إىل زيررررادة 

 داخل البلد وتوسيع نطا  األنشطة.القيمة املضافة 
  غالبرراً مررا تعرراك؟ االخررتالالت يف السياسررات الررا تررؤدي إىل

وإن تعزيررز زيرادة يف أسرعار االسرتهالك يقيرق األمرن الغرذائي. 
رصررررد السياسررررات واألسررررعار  اتسررررا  السياسررررات مررررن خررررالش
ترري ي اعتمرراد هنررج تنميررة أكثررر  قررد يواألخطررار املرتبطررة بالسررو  

 كفاءة وتنسيقاً.
  بجمكرررران زيررررادة االسررررتثمارات املسررررؤولة أن تررررؤدي إىل توسرررريع

نطررا  األمثلررة عررن أفضررل املمارسررات، وزيررادة اعتمرراد ارنترراج 
 واملستدام. ؤالكف

 مبررررررررا يف ذلررررررررك، إن حصرررررررروش أصررررررررحاش احليررررررررازات الصررررررررغرية 
أو السركان  والشرباش ،النسراء اجملموعات األكثر حرماناً مثرل

مررن املؤسسررات العامررة علررى االئتمانررات والتمويررل األصررليني، 
 واخلاصة يعزز قدرهتم على املشاركة وتوسيع نطا  أنشطتهم.

  ،رصررد األنظمررة و التررأمني، و إن شرررو  احلصرروش، والضررمانات
، وإنفاذها يّدد الوصوش الفعراش ألصرحاش احليرازات الصرغرية

 والشرباش ،النسراء اجملموعات األكثر حرمانراً مثرل مبا يف ذلك
 أو السكان األصليني. 
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 برز وق  التقييم تعريفان عمليان للنظم الغذائية الا توّجه املنظمة:  -43
 

تشرررمل الرررنظم الغذائيرررة ةيرررع السررركان، واملؤسسرررات والعمليرررات الرررا يرررتم مرررن خالهلرررا إنتررراج املنتجرررات  )أ(
الزراعيرررة، وجتهيزهرررا وتوفريهرررا للمسرررتهلكني. كمرررا أهنرررا تضرررّم املسرررؤولني احلكررروميني، ومنظمرررات اجملتمرررع 

مون السياسرررات واللررروائ ي التنظيميرررة والرررربامج دين، والبررراحثني والعررراملني يف  ررراش التنميرررة الرررذين يصرررمّ املررر
 14األغذية والزراعة . ّدد شكلواملشاريع الا ي

 
جيمرررررع النظرررررام الغرررررذائي ةيرررررع العناصرررررر )البيئرررررة، السررررركان، املررررردخالت، العمليرررررات، البررررر  التحتيرررررة،   (ش)

ة ذات الصررررلة بارنتررراج، والتجهيررررز والتوزيرررع، وارعررررداد واسررررتهالك ( واألنشررررطوغررررري ذلررركاملؤسسرررات، 
 15.االقتصادية والبيئية-األغذية وألرجات هذه األنشطة، مبا يف ذلك املخرجات االجتماعية

 
يضيا إىل  4جن عدم توفر تعريا موثو  يرّوج له الربنامج االسرتاتيجي فيف حني أن هذين التعريفني متشافان،  -44

ى أصرررحاش املصرررلحة بشرررأن الرررنهج الواجرررب اعتمررراده. علرررى سررربيل املثررراش، يشرررري هرررذا التقيررريم إىل أن الريبرررة لرررد
متلا بني بلد وآخر، من دون معايري واضحة )مثاًل بالنسربة  4نامج االسرتاتيجي رب املفاهيم يف إطار ال استيعاش

أهنرا متصرلة ف بعرش اجمليبرني الكفراءة بعررّ إىل تعريا الفاقد واملهدر مرن األغذيرة أو النظرام الزراعري والغرذائي(. وي
التقيرريم معلومررات راجعررة بأنرره رال  تلّقررىمررن الفاقررد مرن األغذيررة. كمررا  يعّرفهررا آخرررون بأهنررا احلرردّ بارنتاجيرة، فيمررا 

ألعمراش. فحرني ترذهب  يظى منظمات املزارعني بتوجيه يف  اش ايتوفر فهم ملا يشّكل عمل سلسلة القيمة. وال
 ون منك إحضار البذورر. إىل احلقل، يتوقع

 
 رّدا إىل حّد كبرري، ورمبرا ال يُعترب  4اهلدف االسرتاتيجي وجد التقييم أن الغذائيةر،  مويف ما م  مفهوم رالنظ  -45

مثلي املنظمة ربيعهار. وبالتا ، رمبا تتوفر للربنامج مللموسة الا ميكن ملالربا ية ا طروحاتينقل على غو مالئم ال
املوارد من بني الربامج االسرتاتيجية اخلمسة على الرغم من أمهيته االسررتاتيجية. أقّل ثاين قدر من  4جي االسرتاتي

 4وتشررري املعلومررات الراجعررة مررن العديررد مررن املكاتررب القطريررة وارقليميررة إىل ضرررورة وصررا اهلرردف االسرررتاتيجي 
ملنظمرة:ر جيرب أن نسرتخدم لغرًة تسرم ي بفهرم باللغة األكثر مالءمة لصانعي القرارات. وكمرا الحرال أحرد ممثلري ا

توجهنررا إىل صررانعي القرررارات  وبالتررا ، لرردىيف ارقلرريم، وهررذه ليسرر  رالررنظم الغذائيررةر.  4اهلرردف االسرررتاتيجي 
إمنرا يف  ،عمراش الزراعيرة واملعرايريسالسرل القيمرة، ومؤسسرات األمثرل مصرطلحات نسرتخدم على األقرل جيرب أن 

 بتعميم حّ؟ األعماش وفرص السو .ر 4لق اهلدف االسرتاتيجي هناية املطاف، جيب أن يتع
  

                                                      
 ، روما.املنظمة، حالة األغذية والزراعة: النظم الغذائية لتغذية أفضل، 2013، املنظمة 14 
وى املع  باألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن الغذائي الفاقد واملهدر من األغذية يف سيا  النظم الغذائية املستدامة. تقرير فريق اخلرباء الرفيع املست 15 

 .2014العاملي، روما 
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 ةؤ دعماا لتمكين نظم زراعية وغذائية شاملة وكف 4نهج البرنامج االستراتيجي  3-ثالثاا 
 

عل  المسـتوم  بالوضوح والماءمة 4مجاالت العم  ضمن البرنامج االستراتيجي  ك  من  تّقفي -3االستنتاج 
ة من حيث ؤ نظم غذائية مأمونة، وموّدهة نحو السوق، وكف اا في  يا ات البرنامج دور مي  مكونوتؤدي د -الفردي

 إنما األمثلة عن نهج متكام  فعال محدودة. .الموارد وشاملة
 

يف بلرردان عديردة يتسررم حرىت اآلن برنهج يوّجهرره املشرروع، ويتررألا  4وجرد فريرق التقيرريم أن الربنرامج االسررتاتيجي  -46
يف حرني أن عرردداً ريع الفرديرة القصررية األجرل بنرراًء علرى طلبرات ألتلفرة مررن احلكومرة. لرذا، مرن  موعرة مرن املشررا
 حجمهرا لرن يسرامهاتشرّتتها و  فرجن، 4توافق على غو فردي مع أهداف الربنرامج االسررتاتيجي من هذه األنشطة ي

املسررراعدة علرررى ة. وبصرررورة خاصرررة، اعتمررردت ؤ يف معظرررم احلررراالت يف متكرررني نظرررم زراعيرررة وغذائيرررة شررراملة وكفررر
باالسرتناد إىل زياراتره إىل البلردان واسرتعراض و املستوى القطري إىل حّد بعيد على برامج التعراون التقر  للمنظمرة. 

 -برررامج التعرراون التقرر  مل ُتسررتخدم بشرركل اسرررتاتيجي كفايررةً  أن ، الحررال التقيرريمعمليررات تقيرريم الررربامج القطريررة
بنرررراًء علررررى اسررررتقطاش مسررررتويات أعلررررى مررررن التمويررررل الواسررررع النطررررا   مل تفلرررر ي يف تجريبيررررةالشرررراريع سرررريما أن امل
 لبلرروغاألنشررطة املفيرردة واملخرجررات، إمنررا مررن دون مسررارات اررّددة بوضرروح  تشررّعب. وقررد أّدى ذلررك إىل نتائجهرا
 النتائج.

 
واسرعني، تُنّفرذ  اً وتقردير  اً اعرتافرعب الفنيرة جهود رئي؟ الربنامج لعقرد اجتماعرات منتظمرة مرع الُشرويف حني نال   -47

األنشررطة وامليزانيررات بشرركل مسررتقل تقريبرراً ضررمن الربنررامج االسرررتاتيجي. وينبغرري يرردي  التربيررر املنطقرري ردراج 
يف برنرررامج واحرررد مرررن خرررالش ضرررمان قيرررام روابرررط أفضرررل برررني  4ةيرررع املكونرررات الفرديرررة للربنرررامج االسررررتاتيجي 

جتمررع بررني وضررع املعررايري،  ، الررا4الءم مررع الربنررامج االسرررتاتيجي تررت الررا كثررر مشرروالً الررُنهج األاملكّونررات. كمررا أن 
تنفيرذ . ومن الطبيعي أن قد تكون أكثر فعالية، /سالمة األغذيةودعم امتثاش التجارة، وتعزيز نتائج صحة واحدة

زيرد مرن  ي قيام هنج أكثر مشواًل، إمنا سيكون هذا األمر صرعباً مرن دون املاريع أطوش مدة وأكرب حجماً قد يتيمش
ويتطلرع هرذا اهلردف إىل يويرل القطاعرات  - التمويل اخلارجي. عالوًة على ذلك، إن اهلدف االسرتاتيجي واسع

ويطررراش بشررركل أساسررري  ضرررّيق 4 الربنرررامج االسررررتاتيجي لكرررن نطرررا  -ُنُظمالرررالزراعيرررة والغذائيرررة مرررن خرررالش هنرررج 
ه  حردال ميكنره أن يتحّمرل و  برنرامج اسررتاتيجيأي  مرن املؤكرد أن اجلوانب املتعلقة مبرحلة ما بعد ارنتاج. كذلك،

سرّلط الضروء علرى ضررورة قيرام ترآزر ة، ممّرا يؤ ؤولية عن املسامهة يف قيام نظم زراعية وغذائية شاملة وكفركامل املس
 قوى بني الربامج االسرتاتيجية.أ

 
، كرران فريررق الربنررامج 2017-2016بصررورة خاصررة، وبرردعم مررن آليررات دعررم الررربامج املتعررددة الشررركاء يف الفرررتة  -48

صاًل جتربرة هُنج/شرراكات جديردة علرى املسرتوى القطرري، مبرا يف ذلرك هنجراً أكثرر برا يرًة أقد بدأ  4االسرتاتيجي 
تطرروير نظررم أغذيررة ر  مررن هررذه املشرراريع:ني. ويشررمل إثنرر4لوضررع ترردخالت قطريررة متصررلة بالربنررامج االسرررتاتيجي 

ري تنفيررذه حاليرراً يف بررنغالديش، وكينيررا وبررريو، ورتنميررة القرردرات املتصررلة جيرر مسررتدامة يف املنرراطق احلضررريةر الررذي
 16.ر الذي هو قيد التنفيذ يف موزامبيق، وتنزانيا وزامبياالشرقية واجلنوبية أفريقيا بالتجارة يف

                                                      
 تنفذ املنظمة أيضاً أنشطة متصلة فذا املشروع يف رواندا، إمنا هي ممّولة من مشروع آخر ضمن آليات دعم الربامج املتعددة الشركاء. 16 
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مج ألرجررررات الربنرررراأحررررد   هرررروللمنظمررررة مركررررز االسررررتثمار التررررابع يررررتم ارقرررررار صررررراحًة بررررأن الرررردعم املقررررّدم مررررن و  -49
بكاملره. وهرذا يظهرر جيرداً  4عماًل يعك؟ هنجاً يطاش الربنرامج االسررتاتيجي  املركز أجرى وقد ، 4االسرتاتيجي 

يف عمله لدعم احلكومات الوطنية يف استعراض ومراجعة اسررتاتيجياهتا/خططها/برا ها يف قطراع الزراعرة، كمرا يف 
لشرموش مرن خرالش دمرج وىل مركرز االسرتثمار اهتمامراً باملرا أ، ويف روانردا حاليراً. كرذلك، لطا2013في  نام عرام 

املؤسسررات الصررغرية واملتوسررطة احلجررم علررى غررو اسرررتاتيجي يف عملرره لرردعم االسررتثمارات، وتيسررري الررروابط بررني 
ومؤسسرررات األعمررراش الزراعيرررة يف جرررزء كبرررري مرررن عملررره علرررى  مرررن أصرررحاش احليرررازات الصرررغريةسرررو  املرررزارعني 

لردور املنظمرة يف يقيرق األمرن  2013اجات الا خلر  إليهرا التقيريم الرذي ُأجرري عرام غري أن االستنت .الصياغة
ز االسررتثمار يعرر  أن التكامررل األفضررل مررع برررامج فنمرروذج األعمرراش يف مركرر -الغررذائي والتغررذوي مررا زالرر  صرراحلةً 

علرررى غرررو  4كانررر  تتمترررع بررراخلربة والقررردرات لتمكرررني أهرررداف الربنرررامج االسررررتاتيجي   املنظمرررة صرررعب حرررىت ولرررو
 يف أوروبا وآسيا الوسطى. 2أفضل، كما يبّينه التعاون الفعاش مع املبادرة ارقليمية 

 
املو فني حياش اجتاه شرعروا ختّوف ، الحال التقييم 4ويف ما مّ  منتجات املعرفة املرتبطة بالربنامج االسرتاتيجي  -50

أن ارطرررار االسررررتاتيجي يشرررّدد علرررى النترررائج علرررى بررره بجزالرررة التشرررديد علرررى منتجرررات عامليرررة ومعرفيرررة، نظرررراً إىل 
املسرتوى القطررري. وكمرا بالنسرربة إىل العمرل علررى املعرايري، تتوّسررع اجلهرود باجترراه دعرم القرردرات الوطنيرة وارقليميررة 

سربما هرو مناسرب، إمنرا هنراك تشرديد أقروى علرى احلررص علرى حالستخدام بعش هذه األدوات بشكل أفضل، 
وكمررا جتررري  ل مرجعيررة للعمررل علررى املسررتوى القطررري.الفنيررة، وأن تشرركّ  أمهيتهررارفررة علررى أن يررافال منتجررات املع

مناقشته يف الفقرة التالية، وبالنظر إىل االعرتاف الواسع بامليزة النسبية للمنظمة كمزّود رئيسي للخربة الفنيرة، هرذه 
 االسرتاتيجية سليمة.

 
ترمري إىل بنراء وتعزيرز نظرم ،  الا 2005تعلقة بسالمة األغذية عام مّت  املصادقة على اسرتاتيجية املنظمة املوقد  -51

تعزيررز  (1) وتركررز االسرررتاتيجية علررى مخسررة  رراالت:  17حوكمررة سررالمة األغذيررة علررى املسررتويني الرروط  والرردو .
 (3)؛ دعررم حوكمررة سررالمة األغذيررة القائمررة علررى العلررم (2)القرردرات التنظيميررة الوطنيررة يف  رراش مراقبررة األغذيررة؛ 

تيسرري الوصروش إىل املعلومرات مرن خرالش  (4)الرتويج لتحسني إدارة سالمة األغذية على امتداد سالسل القيمة؛ 
قضرررايا متصرررلة  واستشررررافاملسرررامهة يف معلومرررات سلسرررلة األغذيرررة  (5)منصرررات وقواعرررد بيانرررات ذات الصرررلة؛ و

 بتنظيم األغذية. 
 

يف املنظمة واملساعدة الفنيرة مرن خرالش الفنية  واخلدمات من املنتجاتوجيري تنفيذ االسرتاتيجية من خالش مزيج  -52
وبصرورة خاصرة، يروفّر برنرامج املنظمرة لسرالمة األغذيرة الردعم ملرا برامج إقليمية ووطنيرة، ومشراريع التعراون الفر . 

راقبررة سررالمة تنفيررذ نظررم وطنيررة فعالررة مل (2)وضررع معررايري مرجعيررة دوليررة باالسررتناد إىل مشررورة علميررة؛  (1)يلرري: 
تعزيررز االمتثراش للمعررايري علررى امترداد سالسررل القيمررة  (3)األغذيرة باالسررتناد إىل معرايري دوليررة، وباالتسررا  معهرا؛ 
الشربكات واملنصرات العامليرة لتبرادش املعلومرات، مبرا  (4)من خالش إدارة سالمة األغذيرة القائمرة علرى املخراطر؛ و

ات لسرررالمة األغذيرررة. ووجرررد التقيررريم أن هنرررج املنظمرررة حيررراش تعزيرررز لرررك القضرررايا املسرررتجدة لتفرررادي التهديررردذيف 

                                                      
 .COAG 2014/5الوثيقة  -االسرتاتيجية لتحسني سالمة األغذية على الصعيد العاملي 17 
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وبررنّي التقيرريم أنرره   18حوكمررة سررالمة األغذيررة سرراهم يف كفرراءة الررنظم الغذائيررة واألسرروا ، وقرردرهتا علررى الصررمود.
يف  رراش سررالمة األغذيررة يف كفرراءة الررنظم الغذائيررة واألسرروا  وقرردرهتا علررى املنظمررة بشرركل عررام، سررامه  جهررود 

 حوش مسامهات املنظمة يف يسني سالمة األغذية على الصعيد العاملي. كامل  نقاش 2مود. ويرد يف امللحق الص
 

 4المزايا النسبية والقيمة المنافة للمنظمة في إطار البرنامج االستراتيجي   -رابعاا 
 

ت طـاب  عـالمي، وبالقـدرة تُعتبر منظمـة األغذيـة والزراعـة منظمـة خبيـرة تتمتـ  بتواصـ  ومعلومـات  ا -4االستنتاج 
عل  توفير الدعم الفني والسياساتي واالستثماري )بما في  لك القدرة عل  اسـتمداد الخبـرة واألفكار/االبتكـارات 

أ ــاليم أخــرم(. غيــر أن  يــادة المنظمــة ومزاياهــا النســبية فــي بعــح المجــاالت معرّضــة إلــ  الخطــر  أو /بلــدانمــن 
 .بسبب  درات غير مائمة لدعم الطلب

 
منظمرة األغذيرة ويشري هذا التقييم إىل وجود فهم واض ي يف صفوف أصحاش الشأن الذين جررت مقرابلتهم برأن  -53

)مبرا  املسراعدة الفنيرة اجليردة هي منظمة خبرية ذات تواصل ومعلومات عاملية، وتتمتع بالقردرة علرى تروفريوالزراعة 
ممرررا ال شررّك فيررره أّن أخرررى(. و  أقرراليمأو  مررن بلررردان يف ذلررك القرردرة علرررى اسررتمداد اخلررربة واألفكار/االبتكرررارات

عاملي يف  اش ارحصاءات الزراعيرة، ودعرم العمرل علرى الفاقرد واملهردر مرن األغذيرة ال على الصعيد ةاملنظمة رائد
وغريهررا مررن املنتجرررات املعياريررة. علررى سررربيل املثرراش، غالبرراً مرررا يصررا النظررراء وأصرررحاش الشررأن اآلخرررون قاعررردة 

 حصائية واخلطو  التوجيهية بشأن الزراعة التعاقدية بأهنا قيمة مضافة للمنظمة. البيانات ار
 

مررروطن قرروة. كمرررا رأى  4اعتمرراد هنرررج الررنظم الزراعيرررة والغذائيررة يف الربنرررامج االسرررتاتيجي وبصررورة خاصررة، اعتُررررب  -54
يشررررركل قيمرررررة مضرررررافة  4 مو فرررررو املنظمرررررة يف املكترررررب ارقليمررررري ألمريكرررررا الالتينيرررررة أن رالربنرررررامج االسررررررتاتيجي

بوصفها الوكالة الوحيدة الا تدفع السو  قدماً... كيا ميكن إشراك صرغار املنتجرني يف التجرارة علرى -للمنظمة
 حدي  العهد جداً وميكن أن يفعل الكثري.ر 4 املستويني الوط  والدو ت فالربنامج االسرتاتيجي

 
النباترات، مبوقرع  لوقايةية وهيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية وتتمتع املنظمة، بفضل أجهزهتا احلكومية الدول -55

واملصرادقة عليهرا.   فريد من نوعه لتيسري صياغة معايري دولية متصرلة بسرالمة األغذيرة، وبالصرحة والصرحة النباتيرة
ذائيررة )منظمررة التجررارة كمررا أن االعرررتاف الريفرري فررا كاملعررايري املرجعيررة الدوليررة للتجررارة يف املنتجررات الزراعيررة والغ

وتعررزز األهررداف املتصررلة  للتجررارةالعامليررة(، قررد وطّررد امليررزة النسرربية للمنظمررة وتأثريهررا يف صررياغة املعررايري الررا ترررّوج 
 بالصحة وسالمة األغذية.

 
 ملنظمرررة بشرررأن ارنتررراج الزراعررري، واألسررروا  واجتاهررراتالصرررادرة عرررن اكرررذلك، فرررجن البيانرررات الدوليرررة املوثرررو  فرررا  -56

ش مشررراورات األعضررراء يف قضرررايا متصرررلة بالتجرررارة علومرررات خرررالاألسرررعار تررروفّر أدلّرررة ويلررريالت هامرررة رعطررراء امل
عناصرر أخررى  وتشرملواألمن الغذائي يف منتديات رئيسرية، وخباصرة جلنرة الزراعرة التابعرة ملنظمرة التجرارة العامليرة. 

، اسرتعراض ووضرع خطرو  توجيهيرة وأطرر تنظيميرة، ةفنية خرب يف البالد؛  اً كبري   اً حضور : للمنظمة النسبيةمن امليزة 

                                                      
 سوف تُنشر مناقشات كاملة بشأن مسامهات املنظمة يف يسني سالمة األغذية على الصعيد العاملي على املوقع الشبكي اخلاص مبكتب التقييم. 18 



PC 122/3  22 

 

؛ وجتربرة تنفيرذ املشراريع يف الربالد رقامرة/تعزيز آليرات تنظيميرة ومؤسسرية ئوشبكات االسرتجابة إىل حالرة الطروار 
 لسالمة األغذية، ومكافحة األمراض النباتية واحليوانية. 

 
عدة الفنيرة املتصرلة بالتجرارة، متثلر  أداة رئيسرية للمسراعدة التجاريرة وصرياغة املسرا اتويف  االت يليل السياس -57

وكالرًة رئيسرية ل طرار املتكامرل املعرّزز، حرىت املنظمرة ارطار املتكامل املعزز. وليسر  وخباصة ألقل البلدان منواً يف 
ملنظمررة بأوجرره يف قضررايا متصررلة بالزراعررة والتجررارة باألغذيررة. وتررأ  ا قويررة نسرربيةتتمتررع مبيررزة  املنظمررة ولررو كانرر 

يف البالد )مقارنًة بوكاالت فنية أخرى لألمم املتحدة مثرل مرؤمتر األمرم الواسع حضورها  :من حي تكامل  دية 
قويرة الؤسسرية امل ااملتحدة للتجارة والتنمية، ومركز االستثمار ومنظمرة األمرم املتحردة للتنميرة الصرناعية(؛ وعالقاهتر

نقرا  دخروش فريردة وتروفري رعني؛ اشرادية ومنظمرات املرز اخلردمات ارر و /الغابات؛ يف وزارات الزراعة/الثروة احليوانيرة
وأدوات تشررخي  متصرررلة بعمليرررات تقيرريم االمتثررراش ملعرررايري الصررحة والصرررحة النباتيرررة )عمليررات مراقبرررة األغذيرررة، 

 إخل.( ،وتعزيز تقييم القدرات يف  اش الصحة النباتية
 

هامة نظراً إىل أن أكثر مرن ثلثري حافظرة  فجوةً  الرئيسي ر املتكامل املعززويشكل عدم إدراج املنظمة ضمن ارطا -58
وهرررذا يُعرررزى إىل حرررّد مرررا إىل الررردور الرائرررد لررروزارات التجرررارة واالقتصررراد يف ارطرررار مهرررا يف الزراعرررة.  هرررذا مشرررروع

الزراعررة يف القضررايا  لمسرراعدة الفنيررة، واملشرراركة الضررعيفة تقليرردياً لرروزاراتوإعطرراء األولويررة لاملفاوضررات التجاريررة 
اآلن مررن خررالش التعرراون بررني ارطررار املتكامررل املعررّزز واملنظمررة لتوطيررد  فجرروةاملتصررلة بالتجررارة. ويررتّم سررّد هررذه ال

 التنسيق يف  اش صياغة السياسات الزراعية والتجارية، وخباصة يف أفريقيا.
 

د وصرفها يف الفقرررات السررابقة مل تُنقررل بشرركل  وعرالوًة علررى ذلررك، يالحررال هرذا التقيرريم أن خررربة املنظمررة كمررا ور  -59
. فقررررد أفرررراد 4كرررراف  إىل الرررروزارات الباقيررررة الررررا تتسررررم بأمهيررررة رئيسررررية بالنسرررربة إىل نتررررائج الربنررررامج االسرررررتاتيجي 

أن املنظمررة قررّدم  مررثاًل مسرراعدة فنيررة  أهنررم ال يعلمرروناألشررخاص الررذين قررابلهم فريررق التقيرريم يف بعررش البلرردان 
 متصلة بالتجارة.

 
تهم ميرزًة هامرة يف مشراركة خلفيرو يف جنيرا  االتصراالت الترابع للمنظمرةمو في مكتب    مواصفاتشّكلكما  -60

املنظمررة يف األحررداث التجاريررة يف جنيررا. ولرردى املكتررب إمكانيررة كبرررية للمسررامهة يف الشررراكات وتعبئررة املرروارد 
دامة. ويشررري التقيرريم إىل ضرررورة تعزيررز مكتررب للتجررارة، واملسرراعدة ارنسررانية ويف مررا مرر  أهررداف التنميررة املسررت

االتصرررررراش يف جنيررررررا، ووضرررررررع خطررررررط عمررررررل كرررررررل سررررررنتني أو أربرررررررع سررررررنوات تتررررررألا مرررررررن العناصررررررر التاليرررررررة: 
 ّقررقاالتصرراش/التمثيل، التواصررل والرردعوة، الشررراكات وحشررد املرروارد. وبجمكرران مكتررب االتصرراش يف جنيررا أن حي

املتعررددة األطررراف، وبرردء العمررل يف ا ادثررات  زخمجتررّدد الرر يف األجررل املتوسررط، وخباصررة يف  ررل مكاسررب أكرررب
قريبرراً باتفررا  تيسررري التجررارة، واملرحلررة اجلديرردة مررن ارطررار املتكامررل املعررّزز واالسرررتاتيجيات املتسررقة الررا يضررعها 

 الشركاء يف املوارد بشأن أهداف التنمية املستدامة.
 

ورة السياسرراتية/احلوار. بالفعررل، إن املنظمررة فريرردة يف قرردرهتا علررى اجلمررع املنظمررة يف املشرر ويررتّم ارقرررار أيضرراً برردور -61
 ياديرة. وقرد الحرال أحرد اجمليبرني أنبني ةيع اجلهات الفاعلة، كما أهنا يظى براالحرتام ويُنظرر إليهرا علرى أهنرا ح

السرررل القيمرررة: مشرررورة قويرررة بشرررأن السياسرررات املتصرررلة بررراألمن الغرررذائي، والتغذيرررة وس قرررادرة علرررى تررروفرياملنظمرررة 
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القرررادرة فعررراًل علرررى تررروفري هرررذا النررروع مرررن املعلومرررات الراجعرررة.  وحيررردةهررري املنظمرررة ال منظمرررة األغذيرررة والزراعرررةر
 ، ولي؟ جبهات ماغة أخرىر.باملنظمةسوى االسرتشاد  الربملانيةميكن للحوارات  وال

 
احلكومات يف إنشاء األطر/البيئات التنظيميرة كذلك، تتمتع املنظمة مبيزة نسبية نظراً لكوهنا يف موقع جيد لدعم  -62

الضررورية الرا تردعم سالسرل القيمرة الشراملة، ويف جرذش االسرتثمارات الالزمرة. وقرد علّرق العديرد مرن  تمكينيةال
أصحاش الشأن يف البالد على الدور اهلام الذي تضطلع بره املنظمرة يف التردخالت علرى صرعيد سالسرل القيمرة، 

الفنية ومنتجات املعرفة. واعُتربت املنظمة غري عادية نظراً إىل أهنا تعمل على أساس منوذج  اخلربة توفريمن خالش 
أعمرراش شررامل، وتبرر  القرردرات املؤسسررية للحكومررة وسياسرراهتا، وتعمررل مررع املررزارعني. ويف دراسررة لعمررل سلسررلة 

صرائية يف  راش اخلرربة والقردرات القيمة يف وكاالت ألتلفة لألمرم املتحردة، متّر  ارشرارة إىل املنظمرة بوصرفها رأخ
الفنيرررة علرررى دعرررم اجلهرررات الفاعلرررة يف سلسرررلة القيمرررة ومرررزّودي اخلررردمات يف جهرررودهم لزيرررادة ارنتاجيرررة والقيمرررة 

توزيرع املضافة على غو مستدام، وتعزيز الروابط برني املنتجرني ومؤسسرات األعمراش الزراعيرة، ويسرني الكفراءة يف 
 19الزراعية.األغذية وغريها من املنتجات 

 
إمنا مثة تصرورات قويرة برأن املنظمرة ال متتلرك املروارد أو القردرة لتنفيرذ تردخالت علرى مسرتوى تطروير سلسرلة قيمرة   -63

موارد مالية أكررب بكثرري  ونستثمر ي شركاء التنميةكاملة. ويستند هذا األمر إىل حجم تدخالهتا، حي  أن بعش 
الوكالررة األمريكيررة للتنميررة الدوليررة وزارة التنميررة الدوليررة يف اململكررة فررم )مررثاًل  ةاخلاصرر القيمررة سالسررليف أنشررطة 
، إضافًة إىل ادوديرة القردرات يف املكاترب القطريرة، والربطء يف عمليرة اختراذ القررارات عررب املنظمرة. كمرا املتحدة(

سرتغلة علرى غررو  ليسر  م 4يف  راالت عمرل الربنرامج االسرررتاتيجي  يالحرال التقيريم أن امليرزات النسربية للمنظمررة
 .2، باستثناء رمبا يف املبادرة ارقليمية 4كاف  يف الروابط داخل الربنامج االسرتاتيجي 

 
منظمة مرجعية يف موضوع الفاقد واملهدر من األغذية. ويُعَترب دعم املنظمرة لوضرع  منظمة األغذية والزراعةومتثل   -64

فريد، إضافة إىل دورها كسلطة اايدة هلا صالحية يف ةرع  منهجية لقياس الفاقد واملهدر من األغذية موطن قوة 
دعمرر  املنظمررة علررى غررو ناشررط عمليررة إقامررة لقررد االجتمرراع. بالفعررل،  ولررةكررل الكيانررات ذات الصررلة حرروش طا

الشرربكات الوطنيررة لترروفري األغذيررة، ويتزايررد الرروعي والفهررم يف صررفوف احلكومررات، واخلرررباء الفنيررني واجلمهررور إزاء 
تنظررر فيرره جلنررة األمررن  بشررأن الفاقررد واملهرردر مررن األغذيررة الررذي سرروفكمررا أن مشررروع مدونررة السررلوك أمهيتهررا.  

 ويوضر يتقردير حجرم الفاقرد، دعم التنسيق واالتفا  على طريقرة تسرم ي برقراره قد ي 2017الغذائي العاملي عام 
. وقرد تشركل هرذه قد توفّر التمويل الاتوقعات بشأن اجلهات الإضافًة إىل  اعلة الرئيسية ومسؤولياهتااجلهات الف

أداة جلذش املشاركة والتمويل من  موعة واسعة من املمولني مرن القطراعني العرام واخلراص، وإعطراء احلملرة  أيضاً 
 أمهية حايفة.

 
وقرررد مّت ارقررررار علرررى نطرررا  واسرررع يف البلررردان الرررا جررررت زيارهترررا خرررالش التقيررريم أن الررردعم الرررذي يقدمررره مركرررز  -65

. 4هلردف االسررتاتيجي الرئيسرية ذات األولويرة يف ا ، وقد سراهم يف املواضريعللمنظمةر يشكل نقطة قوة االستثما
وبيئرة تنظيميرة  اتفضل يف السو  لالستثمارات والزراعرة مرن خرالش توليرد سياسرعرض فرص أ وتشمل هذه املواضيع
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، أفضررررل دي خرررردمات زراعيررررةمبررررزو  مررررن أصررررحاش احليررررازات الصررررغريةأكثررررر مؤاترررراًة، ومررررن خررررالش ربررررط املررررزارعني 
ومؤسسات األعماش الزراعية وغريهرا مرن خردمات الردعم الريفيرة )مثرل التمويرل(. وقرد مّت جرزء كبرري مرن كرل هرذا 

يف  95من خالش صياغة مشاريع مركز االستثمار ودعم تنفيذها لصاحل مؤسسات ماليرة دوليرة أخررى )أكثرر مرن 
وخباصرة ألقراليم أوروبرا  البنرك األورويب ل نشراء والتعمرري(ة الزراعيرة و املائة للبنك الدو ، والصندو  الدو  للتنمير

 وآسيا الوسطى ومشاش أفريقيا.
 

عرررتف فمررا يف  رراش رمتويررل سلسررلة القيمررةر الررا تررربط بررني اختصاصرراً ويفعررة خاصررة فررا مت املنظمررة أوقررد أنشرر -66
مويرررل وبالسرررلع األساسرررية. إمنرررا ومنرررذ عرررام اجلهرررات الفاعلرررة واملشرررغلني علرررى امترررداد سالسرررل القيمرررة اخلاصرررة بالت

، بدأت القدرات يف املقرر الرئيسري للمنظمرة يف  راش متويرل سلسرلة القيمرة تتالشرى. وقرد حرّددت املنظمرة 2016
، مبرا يف ذلرك األدوات واخلردمات الرنظم الغذائيرة مع الرتكيز على 20احلاجة إىل قدرات إضافية يف التمويل الريفي،

ويف هررذه األثنرراء، يسررتنفد  21.راعرري، وإيصرراالت التخررزين وا اصرريل، ومتويررل سالسررل القيمررةمررن قبيررل التررأمني الز 
الفريررق احلررا  قدراترره إىل احلررد األقصررى ويكرراف ي للوفرراء بالتزاماترره يف الشررراكات الرئيسررية. وفرردف اسررتعادة الررزخم 

ى املنظمرة أن تسرتفيد مرن رهيتهرا وإعادة توطيد حّ؟ التوجيه والقيادة يف موضوع متويل سلسلة القيمة، يتعرنّي علر
االسرتاتيجية بشأن متويل سلسلة القيمة، أو إعادة إحيائها أو تعديلها، وأن تضمن توفّر القردرات املالئمرة لردعم 

تعرّرض يفعتهرا ملخراطر إضرافية، يف حرني سروف ا النسبية السرابقة ويفعتهرا، و وإاّل فسوف تفقد ميزهت ،هذا العمل
 توسيع نطاقها.أو  اخلربة املكتسبةر تضّيع أيضاً الفرص لتكرا

 

 أوده التآزر عبر البرامج االستراتيجية -خامساا   
 

لقنــــايا ال ذائيــــة الشــــاملة والفعالــــة فــــي ا الــــنظم نهــــج نظــــري، 4فــــي إطــــار الهــــدف االســــتراتيجي  -5االستنتاج 
ـــرامج اال تقـــادية، واالدتماعيـــة والبيئيـــة، وهنـــاك العديـــد مـــن مجـــاالت التـــآزر بـــين البـــرامج اال ســـتراتيجية عبـــر الب

 االستراتيجية.
 

املرررررتبط  رررردود أللفررررات مبيرررردات احلشرررررات ومبقاومررررة  2تتواجررررد أوجرررره تكامررررل قويررررة مررررع الربنررررامج االسرررررتاتيجي  -67
مضرررادات امليكروبرررات يف الثرررروة احليوانيرررة ومصرررائد األيفررراك، ممّرررا يبرررّدد اجلوانرررب املتصرررلة بارنتررراج واحلمايرررة؛ ومرررع 

سريما الناشرئة مرن اآلفرات النباتيرة األزمات يف سلسلة القيمة والوقايرة منهرا  راقبةاملتصل مب 5تيجي الربنامج االسرتا
واألمراض احليوانية مبا يف ذلرك األمرراض احليوانيرة املصردر، وبالترأمني وإدارة املخراطر. بالفعرل، مثرة اسرتمرار لعمرل 

إضرررافًة إىل إنشررراء آليرررات وقائيرررة وطنيرررة ودوليرررة ، 5يف إطرررار الربنرررامج االسررررتاتيجي  ئاالسرررتجابة حلررراالت الطررروار 
 .4للرصد واملراقبة لالستجابة إىل األزمات يف سلسلة القيمة الا تقع مباشرة يف إطار الربنامج االسرتاتيجي 

 

                                                      
لية، والتمويل الريفي الذي يشّدد على التمويل الصغري واجلوانب القائمة على جيري التمييز بني متويل سلسلة القيمة الذي هو أكرب ومستند إىل عم 20 

 ارنتاج.
 الوثيقة األولويات وختصي  املوارد للقدرات الفنية، مبا يف ذلك الفرص املتاحة لتقدي مسامهات طوعية، ، 2017، أبريل/نيسان املنظمة 21 
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كررذلك، لوحظرر  أوجرره تررآزر علررى الصررعيد القطررري حيرر  اعتمرردت بعررش املشرراريع هنجرراً شرراماًل إزاء سلسررلة  -68
املتصرل بتقنيرات ارنتراج  2املنظمة الدعم للخدمات اررشادية يف إطار الربنامج االسرتاتيجي  . وقد وفّرتالقيمة

كيررنهم مررن فيدين ذاهتررم بالشررارين واألسرروا  ومتسلسررلة القيمررة مررن خررالش ربررط املسررت، إضررافة إىل دعررم املسررتدام
مليرة وضرع معرايري متصرلة يف سريا  ع 1وثيرق بالربنرامج االسررتاتيجي احلصوش على التمويرل. كرذلك، يقروم رابرط 
 واالسررتدامة والتحررّوش تررأثري األمررن الغررذائي والتغذيررة والقرردرة علررى الصررمودبالتغذيررة وتنفيررذها، يف حررني أن برنررامج 

لتعزيرز االتسرا  برني الزراعرة وغريهرا مرن السياسرات القطاعيرة.  4يوفّر أوجه تآزر مع عمرل الربنرامج االسررتاتيجي 
فهرري أكثررر وضرروحاً يف األنشررطة املتصررلة بتنميررة سالسررل قيمررة شرراملة يف  3رتاتيجي وأّمررا الررروابط بالربنررامج االسرر

وقرد وجرد التقيريم  ، مبا يف ذلك حوش سالسل القيمة املراعية للمسراواة برني اجلنسرني.3-4و 2-4إطار النتيجتني 
قليميرة بصرورة خاصرة، أدلّة على التعاون الوثيق والعمل ضمن الفريق عرب الرربامج االسررتاتيجية داخرل املكاترب ار

  مبا يساهم يف يقيق نتائج جيدة. 
 

ولررروحال أنررره علرررى الصرررعيد القطرررري، مثرررة ادوديرررة يف تطبيرررق الرررربامج االسررررتاتيجية والتمييرررز بينهرررا يف إطرررار تنفيرررذ  -69
 را ية ملموسة مثل املبادرات ارقليمية.ب طروحاتالربامج القطرية سيما أنه جرى التشديد على 

 

 ج القنايا المشتركةدم -سادساا 
 

تّمــل معالجــة  نــايا مشــتركة مثــ  النــوو االدتمــاعي، والت ذيــة، وت يــر المنــا  والحوكمــة بــدردات  -6االستنتاج 
صـريحة وعرضـية. عبـر حافظـة األنشـطة الخاصـة بـه، بقـورة  4مختلفة من التشديد في إطار البرنامج االستراتيجي 

، وفــي ّــ ّ الميــزة النســبية 4/العمــ  المعيــاري فــي الهــدف االســتراتيجي ونظــراا إلــ  الركيــزة المتقــلة بوضــ  المعايير
 تحسـين البلـدان فـي تشـك  مسـاعدة للمنظمة في مجال الدعوة إل  وضـ  السياسـات والعمـ  علـ  الحوكمـة،  ـد

البرنــامج مجــاالا ديــداا للتركيــز بالنســبة إلــ   ،تأييــداا لمؤسســات األعمــال الزراعيــة والتجــارة ،ا التنظيميــةهــتأطرهــا وبيئ
 .4االستراتيجي 

 
 المساواة بين الردال والنساء -أ

 

لقد مت  معاجلة األهداف املتصلة باملساواة برني اجلنسرني والتمكرني االقتصرادي للمررأة بصرورة خاصرة مرن خرالش  -70
علرررى أهنرررا حياديرررة مرررن حيررر  املسررراواة برررني  4االسررررتاتيجي  دفاهلررر نرررواتج تقيررريم جررررى حرررني ويف. 2-4النتيجرررة 

للتررأثري علررى األهررداف املتصررلة باملسرراواة بررني الرجرراش  4سررني، مثررة إمكانيررة كبرررية ضررمن الربنررامج االسرررتاتيجي اجلن
تصررميم وتطبيررق السياسررات واألطررر التنظيميررة لرردعم  والنسرراء والتمكررني االقتصررادي للمرررأة. وهنرراك نطررا  خرراص

حقيرررق الّشرررمولية يف املنشرررآت الزراعيرررة وتطررروير والرتتيبرررات املؤسسرررّية وبرررني التررردابري اهلادفرررة إىل تعزيرررز القررردرات لت
إمنرا اخُترذ  ، واسررتاتيجيات احلرّد مرن الفاقرد يف األغذيرة، واحلصروش علرى التمويرل وسرالمة األغذيرة.سالسل القيمة

( للرتكيز بصورة خاصة على أنشطة سلسلة 2013) 4قرار اسرتاتيجي يف بداية العمل على الربنامج االسرتاتيجي 
القرادرة ، إذ كانر  هرذه اجملراالت ارة العابرة للحدود واألنشطة املتصرلة بالفاقرد واملهردر مرن األغذيرةالقيمة، والتج

 . ضمن املوارد املتاحة ق النتائج األفضلييق على
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، وطررّورت منتجررات وخرردمات معرفيررة لرردعم العمررل علررى يف هررذه اجملرراالت وقررد اختررذت املنظمررة مبررادرات عديرردة -71
. وهذا يتضمن العمل يف املقرر الرئيسري ويف األقراليم 4والنساء يف إطار الربنامج االسرتاتيجي  املساواة بني الرجاش

نرتنر ، روعلى الصعيد القطرري. ويشركل بنراء القردرات جرزءاً هامراً مرن هرذا العمرل، مبرا يف ذلرك النردوات عررب ا
والفريرق املعر   علقة باملساواة بني اجلنسنيوالتدريبات وجهاً لوجه الا جيريها املسؤولون ارقليميون عن القضايا املت

نردوات عررب نّظمر  . وقرد وضرع  املنظمرة أيضراً  موعرًة واسرعة مرن اخلطرو  التوجيهيرة، و باملساواة بني اجلنسني
ت، والفاقررد واملهرردر مررن األغذيررة، كمررا أجرررت دراسررات عررن املسرراواة بررني اجلنسررني يف السياسررانرتنرر  وأجرررت را

وضررع سالسررل قيمررة اجلنسررني يف سالسررل قيمررة اررددة. وترروفّر اخلطررو  التوجيهيررة بشررأن  لمسرراواة بررنييلرريالت ل
بشررأن سالسررل القيمررة املسررتدامة، مررع  للمنظمررةالتوجيهيررة  ئباالسررتناد إىل املبرراد-مراعيررة للمسرراواة بررني اجلنسررني

وللقيرود كمرا برني اجلنسرني يلياًل ممترازاً لقضرايا املسراواة -التشديد بصورة خاصة على أمهية االستدامة االجتماعية
. عرالوًة علرى ذلرك، تعراجل ولألمثلة عن كيفية النظر يف املساواة بني اجلنسني على ةيع مستويات سلسرلة القيمرة

منهجية الفاقد واملهدر من األغذية وبصورة شاملة القضايا املتصلة باملساواة برني اجلنسرني. كمرا أن املنظمرة تضرع 
وجيهية حوش الرابط بني الفاقد من األغذيرة واملسراواة برني الرجراش والنسراء. وتروفّر اللمسات األخرية على مذكرة ت

هررذه املرررذكرة املشررورة وأدوات خاصرررة لكيفيرررة معاجلررة القيرررود القائمرررة علررى املسررراواة برررني اجلنسررني ويسرررني كفررراءة 
  سلسلة القيمة، وبالتا  احلّد من الفاقد من األغذية.

 
 الت ذية -ب

 
، فقرد مّت النظرر 1ضرمن نطرا  الربنرامج االسررتاتيجي قائمرة بشركل رئيسري ألنشطة املتصلة بالتغذية يف حني أن ا -72

، مرثاًل: سالسرل القيمرة املراعيرة للتغذيرة، واألنشرطة مثرل املناولرة مرا 4إىل التغذية يف أنشطة الربنامج االسرتاتيجي 
املثرراش، الحررال التقيرريم أيضرراً أنرره يف مشرراريع والتوسرريم. علررى سرربيل التعبئررة و بعررد احلصرراد، والترردعيم، والتخررزين، 

مثل املشاريع اخلاصة مبنتجات األلبان أو البريش يف روانردا، غالبراً مرا يفيرد املزارعرون عرن اسرتهالك  سلسلة القيمة
متزايررد للمنررتج، األمررر الررذي حيّسررن الررنظم الغذائيررة واملتنرراوش التغررذوي. كررذلك، وفّررر برنررامج الشررراء مررن األفررريقيني 

ل األفررررريقيني )برنررررامج املشرررررتيات الغذائيررررة يف أفريقيررررا( الترررردريب علررررى التغذيررررة ومشرررررتيات األغذيررررة إىل مررررن أجرررر
سررنغاش، وسرراهم يف تنويررع الررنظم الغذائيررة لرردى الطرراّلش مررن خررالش الأصررحاش املصررلحة يف مررالوي، وموزامبيررق و 

 ق( يف الوجبات املدرسية.إدراج البقوش فيها )النيجر وإثيوبيا(، والفاكهة واخلضار )مالوي وموزامبي
 
 ت يّر المنا  -ج

 
لررردعم تعزيررررز سالسرررل القيمرررة الغذائيررررة اخلضرررراء، يف وضررررع األدوات لقرررد جررررت عرررردة أنشرررطة هامرررة يف املنظمررررة  -73

، 4واملنهجيرررات، ولتوليرررد املعرفرررة أيضررراً. إمنرررا االسرررتدامة البيئيرررة ليسررر  واضرررحة يف صرررياغة اهلررردف االسررررتاتيجي 
سل القيمة الغذائية اخلضراء أو االستدامة البيئية  رزّأة، ومبعثررة وغرري مند رة بشركل جيرد واألنشطة املتصلة بسال

سالسرررل القيمرررة الغذائيرررة . وأّمرررا بعرررش األنشرررطة السرررابقة الرررا رّكرررزت صرررراحًة علرررى 4يف الربنرررامج االسررررتاتيجي 
مرررردرجاً يف نطررررا   ، يف حررررني أن مفهرررروم راألخضرررررر أصررررب ياألخررررريةفقررررد تبررررّددت يف السررررنوات . اخلضررررراء هررررذه

وتتروفّر الفررص لتوليرد ترآزرات يف األنشرطة اهلامرة الباقيرة الرا . 4الربنرامج االسررتاتيجي  إعردادراالستدامةر ضرمن 
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والعمررل يف  4الربنررامج االسرررتاتيجي  ضررمان روابررط قويررة مررع ترررّوج لسالسررل القيمررة اخلضررراء ضررمن املنظمررة )مررثالً 
  ومع مركز االستثمار(. اس رصيد الكربون الالحق،أداة قيإطار الزراعة الذكية مناخياً و 

 
 الحوكمة -د

 
بررأدوات قائمررة ترردعم األطررر القانونيررة والسياسرراتية للررنظم الزراعيررة والغذائيررة. وهرري  4يتمتررع الربنررامج االسرررتاتيجي  -74

االسررتثمارات  ئادتشررمل اخلطررو  التوجيهيررة للزراعررة التعاقديررة، واملعررايري الطوعيررة للررنظم الغذائيررة املسررتدامة، ومبرر
جررزءاً كبرررياً مررن العمررل علررى احلوكمررة يضررم أيضرراً حوكمررة الغابررات املسررؤولة يف الزراعررة والررنظم الغذائيررة. كمررا أن 

ومصرررائد األيفررراك، ودعرررم يلررريالت السياسرررات الرررا جيريهرررا مركرررز االسرررتثمار وضرررمن برنرررامج رصرررد السياسرررات 
 الغذائية والزراعية األفريقية.

 
، وهرو 2008ربنرامج رصرد السياسرات الغذائيرة والزراعيرة األفريقيرة ويليلهرا اخلراص باملنظمرة عرام ب العمرلبردأ وقد  -75

رصررد السياسررات. ويسررعى الربنررامج إىل إنشرراء نظررم مسررتدامة مملوكررة  يف  رراش قرردراتالبلررداً لتعزيررز  16يف  نّفررذي
إىل إتاحررة أطررر تتسررم بقرردر أكرررب مررن للدولررة بغيررة رصررد السياسررات الغذائيررة والزراعيررة ويليلهررا وإصررالحها سررعياً 

الفعاليرررة والكفررراءة والشرررمولية يف  ررراش السياسرررات. وقرررد حقرررق الربنرررامج عررردة نرررواتج جيررردة، وخباصرررة مرررن حيررر  
يف  التقارير الفنية بشأن مواضريع متنوعرة ذات الصرلة بالتجرارة وبسلسرلة القيمرة وبنراء القردرات التحليليرة الوطنيرة.

مج دراسررة عررن آثررار سياسررة األسررعار علررى سالسررل القيمررة اخلاصررة برراألرز، والفرروش السررنغاش مررثاًل، أجرررى الربنررا
وإن تقييمراً أجرتره الوكالرة األمريكيرة  ش مرو فني علرى اسرتخدام أدوات يليرل السياسرات.السوداين والبصرل، ودرّ 

اعتررررب أن  يف إطرررار إصرررالحات السياسررراتاملنظمرررة لعشررررين مشرررروعاً ممررراثاًل تررردعمها  2016يف  للتنميرررة الدوليرررة
برنامج رصد السياسات الغذائية والزراعية األفريقية فريد مرن نوعره مرن حير  تركيرزه القروي علرى البيئرة السياسراتية 

 نتائج جيدة.وإمكانية يقيقه ، تمكينيةال
 

 يفكررذلك، أجرررت املنظمررة/مركز االسررتثمار  موعررة مررن األنشررطة بشررأن احلرروار بررني السياسررات يف سرربعة بلرردان  -76
بررا الشرررقية ومشرراش أفريقيررا سررامه  يف تعزيررز شررفافية سررو  احلبرروش يف كازاخسررتان، واحلرروارات السياسرراتية يف أورو 

القروانني واملسرتندات القانونيرة رجرراء  قطاعي اللحوم ومنتجات األلبان يف أوكرانيا وصربيا أّدت إىل إعادة صياغة
، إن الربنررامج 4ة الربنررامج االسرررتاتيجي إصررالحات يف قطرراع األغذيررة. ومررن خررالش هررذه األدوات ضررمن حافظرر

يليررل مررن خررالش   ّهررز جيررداً لرردعم صررياغة اسرررتاتيجيات وطنيررة يف القطرراع الزراعرري هترردف إىل يويررل القطرراع 
 الزراعية والغذائية وخطة االستثمار الا ترافقها.شامل للنظم 
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 تقييم المساهمة في النتائج -سابعاا 
 

، بسبب أيناا 4الهدف االستراتيجي  دا بية" في ما يخّص تحديد تحديد النتائجاا من "المبكر دد -7االستنتاج 
في البرنـامج االسـتراتيجي  بالنسـبة إلــ  الفتـرة  يـد التقيـيم. و ــد عـزّز  لـك محدوديــة -4الت ييـرات فـي تنظـيم ومــّو

اإل ليمـي ألمريكــا غيـر المكتـب  ،علــ  القـعيد القطـري فـي معظـم األ ــاليم 4لهـدف االسـتراتيجي الفهـم الواضـت ل
 .لبحر الكاريبيوا الاتينية

 
، الرا تتمترع بآليرات (وخباصرة عمليرات وضرع املعرايري)هناك العديد مرن  راالت العمرل القائمرة منرذ وقر  طويرل  -77

بصررورة  4وبالتررا  مل يررؤثر اهلرردف االسرررتاتيجي  .أطررر اسرررتاتيجية منفصررلةو وأجهررزة معنيررة باحلوكمررة خاصررة فررا، 
إىل دعرم  4تصميمها أو تنفيذها. وقد توّجه  االسرتاتيجية الربا ية يف إطار الربنامج االسررتاتيجي مباشرة على 

 القدرات الوطنية لتنفيذ/مواءمة السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية مع املعاهدات وااللتزامات الدولية. 
 
أن  سرررريما 4ار الربنررررامج االسررررتاتيجي الررررربامج يف إطررر طروحررراتومرررا زاش هنرررراك  ررراش كبررررري لتعزيرررز االتصرررراالت و  -78

كمرررا أن جررودة االتصررراالت مفهرروم الرررنظم الغذائيررة املسرررتدامة يف بعررش البلرردان.   بشررركل جيررد املررو فني مل يتبنرروا
علرررى املررروارد الفنيرررة واملاليرررة املتاحرررة يف املكترررب القطرررري، والررردعم الرررذي يررروفّره ارقلررريم، ومسرررتوى التنميرررة  عتمررردت

آثار على مستوى نقرل الرسرائل إىل  4ويرتّتب على الوضوح يف ماهية اهلدف االسرتاتيجي االقتصادية يف البالد. 
 أصحاش الشأن وحشد املوارد أيضاً.

 
ترمري إىل تعزيرز منظرور الرنظم الغذائيرة، مبرا يف  2017عدداً من املبادرات عرام  4لقد اعتمد الربنامج االسرتاتيجي  -79

ذائيرة شرهد حضروراً جيرداً للمرو فني مرن كافرة الُشرعب، ودورة وجاهيرة ذلك حوار داخل املنظمرة حروش الرنظم الغ
، واملكترب ارقليمري ئيف املقر الرئيسي، واملكتب ارقليمي آلسيا وا يط اهلاد 2017عن النظم الغذائية يتّم عام 

 ظم الغذائيررةدورة تعلّررم عررن بعررد بشررأن الررنو  املكتررب ارقليمرري الفرعرري للبحررر الكررارييب،، و وآسرريا الوسررطى ألوروبررا
إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية حاليراً عمليرة إقامرة إطرار  وّجه. عالوًة على ذلك، ت2018عام  سوف ُتطلق

 مفاهيمي للنظم الغذائية.
 

رتافرق باتصراالت تإىل تعزيرز وعري أفضرل للرنهج الرذي جيرري الررتويج لره، إمنرا جيرب أن  اجلهرودوسوف تعمد هرذه  -80
 ية ملموسة، والدعم الف  املالئم للمكاتب القطرية. برا  طروحاتحوش 
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 نتائج البرامج
 

، حيث تحققل المؤشـرات 4ُأحرز تقد  كبير عل  صعيد المقاصد التنظيمية للبرنامج االستراتيجي  -8االستنتاج 
ّذة، حيـث أو تمّ تجاوزها في معظم الحاالت. وعلـ  القـعيد القطـري، تظهـر نتـائج فنيـة ديـدة فـي المشـاري  المنفـ

بيّنل القـدرات المؤسسـية واإلصاحات/التحسـينات التشـريعية مجـاالت التـأثير األكبـر. إنمـا تمثلـل ركيـزة الـدعم 
 إل  االستمرارية واألهمية. افتقرت في مشاري  برامج المساعدة الفنية التي غالباا ما

 
يررد ، 4كل من نواتج الربنامج االسررتاتيجي   للمسامهات يف النتائج يف إطار كامالً   اً عرض 2امللحق  يضمّ يف حني  -81

 لبعش املسامهات ما يلي: زجمو ملخ   أدناه
 

ُتصرراغ وتُنفَّررذ االتفاقررات واآلليررات واملعررايري الدوليررة الررا ترررّوج لتجررارة وأسرروا  أكثررر   1-4املسررامهات يف النتيجررة  -82
 كفاءة ومشواًل من جانب البلدان:

 

 هلامرررة يف السرررنوات األخررررية يف ارتفررراع عررردد التقرررارير الوطنيرررة املقدمرررة مرررن يتمثرررل أحرررد التطرررّورات ارجيابيرررة ا
مررن الرروعي رفررع مسررتوى األعضرراء عررن تفشرري اآلفررات، نتيجررة مشرراركة اسررتباقية مررن خررالش تقرردي املشررورة و 

عرررام  هيئرررة تررردابري الصرررحة النباتيرررةجانرررب االتفاقيرررة الدوليرررة لوقايرررة النباترررات إثرررر اعتمررراد إجرررراءات تبليررر  إىل 
مقارنرة بالسرنة السرابقة، حير  ُسرّجل رقرم  2016. نتيجة لذلك، تضاعا عدد التقارير الوطنية عام 2015

تقريررراً عررن اآلفررات، وهررو ترردبري  98طرفرراً نشررر التقررارير، مبررا يف ذلررك  112تقريررراً. كمررا أن  244قياسرري بلرر  
التفاقيرة الدوليرة لوقايرة العامليرة ل لوطنية لتحقيرق املهمرةيعك؟ زيادة الثقة يف جدوى التزامات تقدي التقارير ا

 النباتات.

  ويشكل الدستور الغذائي نقطرة مرجعيرة دوليرة هامرة للتطرورات املرتبطرة مبعرايري األغذيرة، كمرا اعتُرربت قاعردة
الدسررتور الغررذائي ومشررورته القويررة يف  رراش  مالءمررةاألدلّررة العلميررة للدسررتور الغررذائي مبثابررة عنصررر رئيسرري يف 

إزاء عررردم مالءمرررة التمويرررل لالسرررتجابة إىل الطلبرررات  ملخررراوفا إمنرررا الحرررال التقيررريم بعرررش 22وضرررع املعرررايري.
 علمية. املوجهة إىل الدستور الغذائي للحصوش على مشورة  املتزايدة

 حجرم ووتررية عمليرة  زيرادةلكرتونيرة يف رساهم متكني الكفاءات من خالش استخدام التكنولوجيا واملشاركة ا
 .2014 وضع املعايري منذ عام

 بشررأن سررالمة األغذيررة، وخباصررة يف  املنظمررةذكررر النتررائج اجليرردة يف اجملرراالت اخلمسررة مررن اسرررتاتيجية  ميكررن
احلوكمرررة والقررررارات املتصرررلة بسرررالمة األغذيرررة والقائمرررة علرررى العلررروم؛ ودعرررم القررردرات التنظيميرررة  ررراش دعرررم 

امتداد سالسل القيمة، وهي تشكل ةيعهرا الوطنية بشأن مراقبة األغذية؛ وتعزيز إدارة سالمة األغذية على 
ويف هرررذا اخلصررروص، قررردم برنرررامج املنظمرررة  عناصرررر رئيسرررية يف متكرررني التررردفقات التجاريرررة لألغذيرررة املأمونرررة.
. فرررجن تررردخالت املنظمرررة يف  ررراش سرررالمة 4لسرررالمة األغذيرررة مسرررامهات واضرررحة يف اهلررردف االسررررتاتيجي 

                                                      
  ، تقييم الو يفة املعيارية ملنظمة الصحة العاملية، مكتب التقييم يف املنظمة،2017منظمة الصحة العاملية،  22 

http://who.int/about/evaluation/who_normative_function_report_july2017.pdf?ua=1, Pre-publication version, July 2017
  

http://who.int/about/evaluation/who_normative_function_report_july2017.pdf?ua=1
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ّدت إىل تغيررريات يف التشررريعات، وترتيبررات مؤسسررية ويسررني األغذيررة يف بررنغالديش مررثاًل كانرر  ناجحررة، وأ
 القدرات.

  قام  املنظمة، مبا يف ذلك أجهزهتا الدستورية، وشركاء رئيسيون مثل منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية
لصرررحة احليررروان، باالضرررطالع بررردور رئيسررري يف دعرررم احلكومرررات واملؤسسرررات الوطنيرررة وارقليميرررة يف تنفيرررذ 

 سات وتدابري مؤسسية ترمي إىل تعزيز املراقبة الصحية والصحية النباتية مبا يتماشى مع األنظمة الدولية.سيا

  ومررن خررالش واليتهررا يف ةررع، ويليررل، وتفسررري ونشررر املعلومررات، قررّدم  املنظمررة مسررامهات جررديرة بالررذكر
تجرررارة لضرررمان اردارة املسرررتدامة لتعزيرررز فهرررم الرررروابط برررني تنميرررة التجرررارة واألمرررن الغرررذائي وأمهيرررة حوكمرررة ال

 للموارد الطبيعية.

 يف  ررا   ن القضررايا الررا تشررهد نزاعرراً حرراداً وقررد ُاحرررز تقرردم ملمرروس يف املفاوضررات املتعررددة اجلهررات بشررأ
الزراعة واألمن الغذائي، إضافًة إىل الزخم لضّم اختصاصات جديدة يف املفاوضات. وقد وفّررت املنظمرة مرع 

فيررداً قائمرراً علررى األدلررة لعرردد مررن هررذه القضررايا. كمررا اضررطلع مكتررب االتصرراش يف جنيررا شررركائها يلررياًل م
االرتقراء بصرورة املنظمرة واخنراطهرا يف القضرايا التجاريرة املتصرلة بالزراعرة والقطاعرات املرتبطرة بدور رئيسي يف 

 فا.

 اك وقد يقق  إاازات هامة بعد جهود طويلة يف  اش حوكمة الغابات ومصائد األيف 

o دعمر  املنظمرة أكثررر إنفراذ القررانون واردارة الرشريدة والتجرارة يف قطراع الغابرراتبرنرامج  إطرار يف ،
-50، مرن خرالش مرن ي )2008مشروع قصري يف أفريقيا، وآسيا وجنوش أمريكا منذ عام  200من 
ألررررا دوالر أمريكرررري( لكيانررررات تنفيررررذ ومسرررراعدة مباشرررررة يف بعررررش احلرررراالت. وإن تقيرررريم  100

وجد أنره مالئرم جرداً ويقرّدم إثباترات واعردة بشرأن  2015-2014املدة للربنامج يف الفرتة منتصا 
 يقيق ألرجات مرحلية.

o   بشرررأن التررردابري الررررا وعلرررى صرررعيد حوكمرررة مصرررائد األيفررراك، إن الررردخوش حيرررز التنفيرررذ لالتفرررا
يشركل ضراء عليره والق إبالغ ودون تنظريم وردعره ملنع الصيد غري القانوين دون تتخذها دولة امليناء

خطروة هامرة لتعزيررز التعراون ارقليمري والرردو  لوقرا ترردفق األيفراك املصرطادة بشرركل غرري قررانوين، 
دون إبالغ ودون تنظيم إىل األسوا  الوطنية والدولية. كما أن اعتماد اخلطو  التوجيهيرة الطوعيرة 

ع وصوش منتجرات األيفراك بشأن خطط توثيق املصيد مؤخراً، يشري إىل تعزيز اجلهود الرامية إىل من
عة للصررريد غرررري القرررانوين دون إبرررالغ ودون تنظررريم إىل األسررروا . فرررجن تنفيرررذ هرررذه الصررركوك ضررراخلا

 األساسية للمنظمة وإنفاذها سوف يضمن الشرعية على طوش امتداد سلسلة ارمداد.

 ملرحلرة االنتقاليرة مرا بعرد لقد وفّرت املنظمة دعمراً  ردياً مرن خرالش مبادراهترا ارقليميرة لعردد مرن البلردان يف ا
تية، يف بناء/إعرررررادة بنررررراء التشرررررريعات، واملؤسسرررررات والقررررردرات الفنيرررررة يف  ررررراالت الصرررررحة ياحلقبرررررة السررررروفي

 3النباتية/احليوانيررررة والسررررالمة الغذائيررررة، إضررررافًة إىل دعررررم تنرررروّع التجررررارة واألسرررروا  الزراعيررررة )اُنظررررر ارطررررار 
 (.3 وامللحق
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  تعزيرز اتسرا  ل السرو  املشررتكة لردوش أفريقيرا الشررقية واجلنوبيرةيف أفريقيا مع ووضع  املنظمة مبادرة جديدة
يف التجرررارة والزراعرررة، مرررن خرررالش إقامرررة حررروار برررني أصرررحاش الشرررأن ذات الصرررلة املنخررررطني يف  السياسرررات

 عمليات سياساتية موازية.

 عرن السرو  ومبنتجاهترا التحليليرة  تثق احلكومات والوكاالت احلكومية الدولية باملعلومرات الرا توفّرهرا املنظمرة
بوصرفها صرحيحة وموثوقررة، وهري ُتسرتخدم بصررورة خاصرة للنظرر يف القرررارات املتعلقرة بالسياسرات والترردخل 

 يف األسوا .

 وتتسرم  موعرات البيانررات لردى املنظمرة بالصررحة واملوثوقيرة، وهري ُتسررتخدم يف املنترديات احلكوميرة الدوليررة 
، ويف االسرتعراض الردو / مرن جانرب األقرران لسياسرات البلردان وتردابري دعرم ()مثل منظمة التجرارة العامليرة

 القطاع. 
 

ــا  (2)المبــادرة اإل ليميــة  األســواق فــي تكامــ التجــارة األغذيــة الزراعيــة و لالمبــادرة اإل ليميــة  -3اإلطار  فــي أوروب
 وآسيا الوسط 

 
 األسرروا  الررا ينّفررذها املكتررب ارقليمرري ألوروبررا وآسرريا الوسررطى التررابع للمنظمررة واملقررر لتجررارة األغذيررة الزراعيررة والتكامررل يفإن املبررادرة ارقليميررة  

يف إ هار الطاقة والفعالية يف اسرتخدام مبرادرات إقليميرة لتوجيره وتنسريق املسراعدة الفنيرة  تشكل مثالً جيداً ، (وخباصة شعبة التجارة واألسوا )الرئيسي، 
تلقي الضوء أيضاً على الظروف الا تشّجع على النهج ارقليمية عوضراً عرن الرُنهج املتعرددة البلردان. وتترألا هي و  .سياقات قطرية متنوعةاملواضيعية يف 

 املبادرة ارقليمية لتجارة األغذية الزراعية والتكامل يف األسوا  من ثالثة مكّونات تعّزز بعضها البعش:
 

 .: بناء القدرات يف تنفيذ اتفاقات التجارة1املكّون 
 

  املتصلة بسالمة وجودة األغذية.: تنمية القدرات يف تنفيذ املعايري2املكّون 
 

 : تنمية القدرات باجتاه توليد بيئة داعمة للتجارة.3املكّون 
 

لرتكيرررز عليهرررا: أنشرررطة داخرررل البلررردان يف أربعرررة بلررردان مّت ا 2، تنفرررذ املبرررادرة ارقليميرررة عررردداً كبررررياً مرررن البلررردانورغرررم أن األنشرررطة ارقليميرررة مشلررر   
 مولدوفا، وأوكرانيا، وطاجيكستان وقريغيزستان. 

 
 وإن جوانب عديدة جتعل من هذه املبادرة ارقليمية مثالً جيداً عن فعالية آلية تنفيذ إقليمية: 

 
 تية، يبعد احلقبة السوفي ما يةرحلة االنتقالاملعاجل القضايا الناشئة يف يأن  برنامج إقليميبجمكان  .في بعح المجاالت تحديات وحادات مشتركة

أو تطبيقها بالتوازي مع بعضها، والتحديات املرتبطة بجعادة بناء املؤسسات  وخباصة التحديات يف  اش االختيار من بني ترتيبات اقتصادية عديدة
وضرع تصرميم فعراش مرن حير  الكلفرة جيمرع برني العناصرر ارقليميرة ذلرك ناشرئة. وقرد أتراح  جديردة سروا كاء وأوالنظم والعمليات للتعامرل مرع شرر 
 والتدخالت اخلاصة بالبلدان.

 تية ومعرفتهرا، وتفاعرل اجملموعرات االقتصرادية يإن اخلربة يف قضايا املرحلة االنتقالية ما بعد احلقبرة السروفي .السياق، والخقوصية الثقافية والل وية
وارملام امله  باللغة الروسية هي عوامل وّلدت متطلبات اددة جداً يف  ظم البلدان( يف منظمة التجارة العامليةوالعضوية )بالنسبة إىل مع ارقليمية،

 ويف املقر الرئيسي. هذا السيا  ميكن التعامل معها من خالش ةع مزيج مالئم من املهارات يف املكتب ارقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى
  يف  ررّل عرردد غررري مالئررم مررن املررو فني، حررىت يف البلرردان الررا جرررى الرتكيررز عليهررا ورغررم االحتياجررات الفنيررة  .للمكتــب القطــري ــدرات محــدودة

: يف كرل بلرد  موعرة واسرعة مرن اجملراالت املتخصصرة مبسراندةاملكترب ارقليمري  يف ي الدعم ارضايف الرذي وفّررهاملتعددة التخصصات يف البلدان، 
 القضايا املرتبطة بالتجارة املتعددة األطراف.و  السالمة الغذائية، التجارة ويليل السو  الصحة النباتية، الصحة احليوانية،

 
املمّولرة مرن  )يف  رل بيئرة متويليرة صرارمة( الرربامج إزاءيف الرنهج العمرالين الرذي تعتمرده  متثلر  2ميزات املبرادرة ارقليميرة وجتدر ارشارة إىل إحدى  

 ، إمنا تنطوي على إمكانيرة توسريع نطاقهرا باالسرتناد إىل متويرل إضرايف.فجوات ضخمة غري ممّولةمن  ال تعاين برامج إقامةو ميزانية منتظمة وقابلة للتنبؤ، 
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 وقد يف ي ذلك باحلفاظ على وترية مّطردة من التنفيذ وتفادي فرتات االنقطاع.
 

مسررتوى التصررميم والعمليررة، وهرري يف موقررع جيررد يسررم ي هلررا بزيررادة  النضرروج علررى 2وخررالش الفرتتررني املرراليتني السررابقتني، حّققرر  املبررادرة ارقليميررة  
 من خالش ما يلي: على غو أكرب املبادرة ضرورة تعزيز فعاليةحجمها وتغطيتها وسط تنامي احلاجات والفرص. ويالحال التقييم 

 
 التجراري الررذي يتيحره التكامرل التجرراري وتنرامي مصررفوفة أوجره التكافرل  واقتصرادي، جغرررايف بتنروّع ارقلريم يتميرز-غــذائي نظـا  بـذور زرو

 واالقتصادي. ويف الوق  ذاته، توجد مواطن ضعا ممكنة نظراً إىل ترّكرز إمردادات السرلع األساسرية الرئيسرية يف بعرش البلردان، وتغررّي أمنرا 
اً لرزرع برذور هنرج مسرتدامة علرى املسرتوى املناخ، واآلثار السلبية الستغالش املوارد الطبيعية. وهذا جيعل من أوروبا وآسيا الوسطى إقليمراً هامر

اج ارقليمي إزاء النظم الغذائية، واالخنرا  يف حوار حروش السياسرات علرى املسرتويات العليرا ويليرل السريناريو علرى املسرتوى ارقليمري، ردر 
 القيمة؛ الُنهج املختلفة لسلسلةبني  الطويلللمقايضات يف األجل اعتبار أكثر مشوالً 

 
  يف موقع جيد يتي ي هلا أن تتحّوش إىل برنامج طويل األجل لتعزيز تنوّع التجارة الزراعية  2املبادرة ارقليمية -السنوات متعددة لةمظ مبادرة

، وأن تسرررتجيب إىل تزايرررد عررردد الطلبرررات املتصرررلة باالمتثررراش لتررردابري الصرررحة السررروفييتيةيف البلررردان الرررا تشرررهد مرحلرررة انتقاليرررة بعرررد احلقبرررة 
 باتية يف األسوا  اجلديدة اجملاورة؛والصحة الن

 
 رررل تنررروّع فررررص التجرررارة والوصررروش إىل األسررروا ، ومرررن ي األولويرررة مرررن جانرررب اجلهرررات املاغرررة إىل  يف-عبئـــة المـــوارد للبرنـــامج اإل ليمـــيت 

املتصررلة برراحلواجز مؤسسررات األعمرراش الزراعيررة ووضررع سلسررلة القيمررة، وتنررامي الطلررب علررى فهررم ترردابري الصررحة والصررحة النباتيررة والقضررايا 
للتردخالت التقنية أمام التجارة يف التجارة الزراعية، وبروز شركاء جردد يف  راش التجرارة والتنميرة، تتروّفر إمكانيرة كبررية لتعبئرة مروارد ألّصصرة 

أسروا  الصرني، واخللريج  ارقليمية املركرزة علرى التجرارة. وهنراك فررص لالسرتجابة إىل اسررتاتيجيات األمرن الغرذائي القائمرة علرى االسرترياد يف
العررريب والشررر  األوسررط، إضررافًة إىل استكشرراف إمكانيررات التعرراون مررع شررركاء آخرررين يف التنميررة مثررل مصرررف التنميررة اآلسرريوي، مؤسسررة 

 التمويل الدولية أو  موعة البنك ارسالمي للتنمية؛
 
  يرة وحاجرات الوصروش إىل األسروا  يف سالسرل القيمرة، يف  رّل تنرامي احلاجرات الفن-م  الوكاالت لنّم القطاو الخـا  شراكات أوس

مثررة ضرررورة لتعزيررز وزيررادة الشررراكات مررع وكرراالت األمررم املتحرردة ذات الصررلة مثررل منظمررة األمررم املتحرردة للتنميررة الصررناعية، ومركررز التجررارة 
 باشرة أكثر مع القطاع اخلاص.مومنظمة العمل الدولية الا تتعامل بصورة  الدولية

 
نظم غذائية مستدامة يف األجل الطويل يف تطبيق نظمة مبوقع جيد لتوسيع نطا  الربنامج وإ هار أثرها امللموس على التجارة الزراعية عرب تتمتع امل 

 .الباقية عديدةالتحديات ال وإجياد فرص يف إقليم متنوع وديناميكي

 
عيررة وسالسررل األغذيررة الزراعيررة حيرر  تكررون تُنشررأ وتُنفَّررذ مؤسسررات األعمرراش الزرا .2-4املسررامهات يف النتيجررة  -83

 أكثر مشواًل وكفاءة، من جانب القطاعني العام واخلاص.
 
  ة املسراندة لوضرع السياسرات واالسررتاتيجيات يف مواضريع مثرل يروفّر الدعم الف  وبنراء القردرات واملنتجرات املعيار

نررررات وارحصرررراءات، واالحتياطررررات الزراعررررة التعاقديررررة، وتصررررميم سياسررررات مؤسسررررات األعمرررراش الزراعيررررة، والبيا
 االسرررتاتيجية واملشرررتيات العامررة، مبررا يررربط املنتجررني واجملّهررزين علررى نطررا  صررغري بالتغذيررة يف املرردارس مررن خررالش

 ودعم القوانني التغذوية. العقود البلدية، ويسني التوسيم

  ًيليرل اجلردوى، واختيرار املسرتفيدين،  يف  راش الزراعرة التعاقديرة، مبرا يف ذلرك يف في  نام، وفّررت املنظمرة مشرورة
واالسرررررتعداد، ورصرررررد وتقيررررريم العمليرررررات، والقضرررررايا القانونيرررررة )شررررركل ومضرررررمون العقرررررد، مسرررررؤوليات الطررررررفني، 
االسرتاتيجيات للتقليل من املخاطر وإدارهتا، القوة القاهرة، اخلروقات واحللروش واخليرارات املتاحرة حلرًل النزاعرات(. 

 امج مؤسسات التدريب يف في  نام.وقد اسُتخدم هذا يف برن
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  كرررذلك، دعمررر  املنظمرررة إنشررراء شررربكة إقليميرررة للرررنظم العامرررة ل مررردادات الغذائيرررة يف أمريكرررا الالتينيرررة والبحرررر
الكارييب. وعلى الرغم من التنوّع الواسع يف األطر والنظم القانونية القائمة يف البلدان املشاركة، يرى املشراركون يف 

 جداً للحوار والتعلم والتعاون.الشبكة فسحة هامة 

  عرة مررع برنرامج األغذيررة هرو برنرامج تنّفررذه منظمرة األغذيررة والزرا الشرراء مررن األفرريقيني مررن أجرل أفريقيرراإن برنرامج
شررطة التغذيررة يف املدرسررة ومشرررتيات مؤسسررية مررن ، جيمررع بررني أنالسياسررات الدوليررة للنمررو الشررامل مركررزالعرراملي و 

غاش، وجررد التقيررريم أن الربنررامج سرراهم يف زيررادة دخرررل النسرراء والرجرراش مررن منتجررري نالسررمنظمررات املررزارعني. يف 
األرّز. بالفعررل، إن األربرراح املكتسرربة مررن مبيعررات الفررائش أعطرر  النسرراء فرصررة االسررتثمار يف أطفرراهلن، وشررراء 

  23اخلاصة على غو أفضل. انات لتنمية الثروة احليوانية وتلبية حاجاهتناحليو 
 ظمرة خرربة فريردة مرن نوعهرا يف  راش احلررّد مرن الفاقرد واملهردر مرن األغذيرة، وبنر  القردرات لرردى وقرد طرّورت املن

قيمرررة، وجتهيرررز ال موعرررة واسرررعة مرررن أصرررحاش الشرررأن يف مواضررريع مثرررل إدارة مرررا بعرررد احلصررراد، وتطررروير سلسرررلة 
رب علررى الفاقررد مررن األغذيررة، وتسررويق السررلع األساسررية الزراعيررة وارحصررائيات. ويف حررني مّت الرتكيررز بشرركل أكرر

وعملرر  مررع األسرروا  واملترراجر الكررربى للحررّد مررن  مسررتوى الرروعي يف صررفوف املسررتهلكني  األغذيررة، فقررد رفعرر
 اهلدر.

 املمكن للفاقد من األغذية، رغم اعتبارات فنية  قلي وقد كان  التجارش على الصعيد القطري هامة ر هار الت
د احلصررراد برررالنظر يف القررردرات أيضررراً أو باالسرررتعداد لررردفع مثرررن بشرررأن ضررررورة أن يرتافرررق احلرررّد مرررن الفاقرررد مرررا بعررر

 .(4)أُنظر إىل املثل يف ارطار  األدوات/التكنولوجيا الواجب اعتمادها
 

 إثيوبيا في الحقاد بعد ما اإلدارة تحسين خال من األغذية من الفا د من التقلي -4 اإلطار

 صوامع وتوزيع اعتماد خالش من احلصاد بعد ما الفاقد من التقليل إىل سويسرا من املمّوش املشروع يسعى 
 الا املناطق على الرتكيز مع والفاصولياء؛ والذرة الرفيعة، والذرة للقم ي،اكمة ارغال   بالستيكية وأكياسمعدنية 
 .احلصاد بعد ما الفاقد من مرتفعة مستويات تشهد
عن  ئفعالة جدًا يف احلّد من الفاقد الناش الصوامعم أن قام فا فريق التقيي الا امليدانية الزيارة أ هرت وقد 

 أن سيما األغذية، من الفاقد مسألة مبعاجلة والتزامها احلكومة اهتمام من املشروع ويستفيداآلفات واألمراض. 
 وطنية سياسة مشروع تنفيذ خطة يف إليها املشار األنشطة بعش لدعم الية ميزانية لتخصي  اآلن مستعدة احلكومة
 .احلصاد بعد ما ردارة
  موعة مناقشات خالش من برز،االقتصادي. وقد  واجلانباالستدامة  حي  منأن الصورة أقل إجيابية  غري 

. وتبنّي أنه مل جُتر أي دراسة املعدنية للصوامع املدعومة غري ألسعارتركيز، أن معظم املزارعني غري قادرين على يمل ا
 .للدفع واالستعداد القدرات حوش مثالً  دراسة خالش منتكنولوجيا بعد عرضها، مالئمة بشأن كيفية تسويق ال

                                                      
 23 Diagne, A, Solaroli, L., & Ba, A ،2017 ، ugouKédo PAA Africa program in Senegal'sevaluation of the  Decentralized

region  (، وحرردة التنسرريق بررني برنررامج األغذيررة العرراملي وبرنررامج الشررراء مررن األفررريقيني مررن أجررل أفريقيررا التررابع 2016يوليو/مترروز  -2013)سرربتمرب/أيلوش
 .للمنظمة
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التزام احلكومة قوياً، حي  أشار نظراهها إىل نّيتهم يف توسيع نطا  التجارش إىل مقاطعات أخرى. إمنا مل  ويُعترب 
اتيجية متويل تستهدف ُيّدد حىت الساعة أي اسرتاتيجية عامة لتوسيع النطا  من خالش آليات السو ، أو اسرت 

 هلذه والعادش ؤوالكف املستدام، التوزيع لتحقيق موثو  أعماش منوذج يوضع مل بججياز،احلرفيني أو املزارعني. 
 .بذلك للقيام العامة الكيانات لدى نّية التقييم بعثة جتد ومل احلصاد، بعد ما التكنولوجيا

 اتية من أجرل إدارة اجلرودة واحلرّد مرن الفاقرد مرا بعرد احلصراد ويف جنوش آسيا، وفّرت املنظمة الدعم لتدابري سياس
يف سالسرررل ارمرررداد باملنتجرررات الطازجرررة. وقرررد اعتررررب املشرررروع األكيررراس، والصرررناديق واملعاجلرررة بامليررراه السررراخنة 

كرا مرن والسالسل الباردة كوسائل للحّد من الفاقد. ومّت يقيق النتائج التالية: تراجع الفاقد من املوز يف سرري الن
يف املائة على امتداد سلسلة القيمة؛ واخنفرش الفاقرد مرن القررنبيط التقليردي يف نيبراش مرن  1-14يف املائة إىل  21
يف املائرة.  7إىل يف املائرة  25.1و يف برنغالديش مرن يف املائة؛ كما تراجع الفاقرد مرن املراا 18.3إىل يف املائة  52

املسررررتهلكني إزاء املنررررافع االقتصررررادية، واالجتماعيررررة )مبررررا يف ذلررررك  أيضرررراً التوعيررررة يف صررررفوف املشررررروعوقرررد عررررّزز 
 التغذوية منها( والبيئية لتاليف الفاقد واملهدر من األغذية.

  .فقررد مت ترروفري الرردعم كررذلك، دعمرر  املنظمررة تطرروير سلسررلة القيمررة بطررر  ألتلفررة، مررع تبرراين كبررري بررني البلرردان
 5جلررذريات والرردرنيات والفاكهررة واخلضررار واحلبرروش )أُنظررر ارطررار ا مبررا يف ذلررك،سالسررل قيمررة تقليديررة ل بالفعررل

أنشرررطة سلسررلة القيمررة اخلضرررراء، و  مّت دعررم سالسرررل القيمررة املراعيررة للمسررراواة بررني الرجرراش والنسرراء،مررثاًل(. كمررا 
الرتكيرز  سل قيمة قصرية. ويف العديد من البلدان يف أمريكرا الالتينيرة، متّ مل على الزراعة احلضرية أو على سالوالع

دوديررة الرردعم الفرر  املترراح  يف ائيررة. لكررن يف بلرردان أخرررى، وبسرربب اعلررى غررو أكرررب علررى الررنظم الزراعيررة والغذ
أغلب األحيان، وفرتة املشاريع القصرية أو بسبب مصاحل احلكومة، بدا مرن الصرعب دعرم سلسرلة القيمرة بطريقرة 

 شاملة. 

  خلرق فررص العمرل للشرباش يف األعمراش الزراعيرة، يقيرا بعنروان رويف إطار مشروع حساش األمانة للتضامن مرع أفر
مررن خررالش نظررم تربيررة األحيرراء املائيررة املسررتدامة وسالسررل قيمررة الكسررافا يف غرررش أفريقيررار، حظيرر   موعررات 

يف إنتررراج تربيرررة  بالررردعم بيسررراو، وغانرررا وكررروت ديفررروار-ونيجرييرررا، والسرررنغاش، وغينيرررا الشرررباش يف بوركينرررا فاسرررو،
من املنتجني الشباش الدعم يف ستة بلردان. ويف حرني تفيرد  310ملائية والتسويق. وبشكل إةا ، تلقى األحياء ا
عرن أحجرام كبرررية مرن ارنتراج واألربراح للنسرراء والرجراش مرن املنتجرني يف نيجرييررا، تظهرر نترائج ألتلطررة أو  رالتقراري
كامرل سلسرلة القيمرة، إيرالء االهتمرام الكرايف إىل   إجيابية يف ج البلدان األخرى. وقد وجرد التقيريم أنره مل يرتم أقلّ 

دي املدخالت، يف حني أو  اعتبار ضئيل لتوسريع نطرا  املشرروع مبرا يتجراوز إقامرة بعرش املواقرع مبا يف ذلك مزوّ 
التجريبيررة يف البلرردان السررتة. وعررالوًة علررى ذلررك، ال يتمتررع العديررد مررن الشررباش املسررتهدفني مبلكيررة األرض الررا 

 ها البحريات، األمر الذي قد يؤثر على استدامة النموذج وإمكانية تكراره.أُقيم  في

  طة الرررا األنشررر مرررن خرررالشوقرررد يّققررر  النترررائج الفضرررلى املتأتيرررة عرررن تررردخالت سلسرررلة القيمرررة التابعرررة للمنظمرررة
ل ملشرراريع أكرررب وأطرروش مرردة، أو تلررك الررا ةعرر  بررني مشرراريع متنوعررة حرروش جوانررب ألتلفررة مررن يررو حظيرر  بتم

 وضوع واحد )مثاًل، العمل على الكينوا يف بوليفيا وأمريكا الالتينية(.م
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  وقرررد عملررر  الشررربكة الفنيرررة ملنظمرررة األغذيرررة والزراعرررة بشرررأن التنميرررة املسرررتدامة لسالسرررل القيمرررة الغذائيرررة بشررركل
ة املعرفررة ارخباريررة ومنصرر نرتنرر ، والنشررراترنرردوات عرررب االناشررط علررى تعزيررز تبررادش املعرفررة واخلررربات مررن خررالش 

 باملنظمة. على ارنرتان  اخلاص
 
 دراسة حالة عن دعم المنظمة لسلسة القيمة الخاصة بالكسافا في البحر الكاريبي -5اإلطار 

 
  يف بربرادوس، يالحرال التقيريم بعرش النجرراح يف تردخل سلسرلة القيمرة اخلاصررة بالكسرافا يف البحرر الكرارييب. فقررد

بردعم املنتجرات املزروعرة اليراً  ةاعة البحرر الكرارييبقرار الصادر عن أمانة استجابًة إىل ال 2014بدأ العمل عام 
الرا ميكرن أن يرّل ارّل الرواردات. ويشرمل أصرحاش الشرأن وزارة الزراعرة، ومؤسسرة التنميرة الزراعيرة والتسرويق يف 

وألبز من القطاع اخلاص. ، واملعهد الكارييب للبح  والتطوير يف القطاع الزراعي، واملزارعني اجلامعاتو بربادوس، 
جتتمع اللجنة مرة كل أسبوعني الستعراض القضايا واآلثار الناةة عن املبيعات، والتحديّات، والتسويق وارنتاج. 
وكان من شأن هذه االجتماعات املنتظمة أن وّلدت الثقة والتواصل اجليد بني أصرحاش الشرأن وسلسرلة القيمرة، 

لسلسرلة ريتها. وصرّرح  مؤسسرة التنميرة الزراعيرة والتسرويق يف بربرادوس أن افباتوا يفهمون ضررورة ضرمان اسرتمرا
 ، فأصبح  أكثر توجهاً إىل األعماش.غرّيت نظرهتا االستشرافية

  ألبرز( ومتثل العنصر الرئيسي يف إجياد شريك قوي يف القطاع اخلراصPurity الرذي كران مسرتعداً ردخراش منرتج )
بات اآلن مقتنعاً بأنه منتج قابل لالستمرار ويقبله املستهلكون بشكل جيرد.  جديد. كان يف البداية مشككاً إمنا

 وقد سرَّ بالعمل مع مزارعني اليني على نطا  صغري وبجفادة اجملتمع ا لي.

  سرراعد األعضرراء يف  2015كمررا أن الترردريب الررذي أجرترره املنظمررة علررى الزراعررة التعاقديررة ومنرراذج األعمرراش عررام
الرروعي بأنرره حررني تكررون شررركات القطرراع اخلاصررة هرري املوّجهررة للعمررل، مررن املرررج ي أن ترردوم سلسررلة القيمررة علررى 

عوضرررراً عررررن العمليررررة الررررا تبرررردأها احلكومررررة عررررادًة   رتسررررّلمهار إىل -ات وأن تتحقررررق التنميررررة املسررررتدامةالتحسرررين
 املزارعني أو اجملّهزين.

  شروع قاباًل لالستمرار لو كران جيرب النظرر يف هرذه إذا كان امل تسهيالت كبرية، وميكن التساهش ماوفّرت املنظمة
التكاليا. كما أنه من غري الواض ي ما إذا كان هلذه التطّورات أي أثرر أكررب علرى واردات القمر ي، أو علرى ميرزان 

 املدفوعات إمنا من املرج ي أن الوق  ما زاش مبكراً جداً ملالحظة تغيري. 
 

 
 

وتُنفَّررذ السياسررات، والصرركوك املاليررة واالسررتثمارات الررا يّسررن مشوليررة نظررم  توَضررع .3-4املسررامهات يف النتيجررة  -84
 األغذية الزراعية وكفاءهتا من جانب القطاعني العام واخلاص.

 
   على الصعيد القطري، قام الفريق التابع للمنظمة واملع  بالتمويل الريفي، بدعم أّو  من مركز االستثمار، بتروفري

يف زمبررابوي. وتعاونرر  املنظمررة، مررن خررالش  سرربل العرريش واألمررن الغررذائيوتنفيررذ برنررامج دعررم فرر  قرروي لتصررميم 
أصرحاش وثالثة مصارف يف إطار السعي إىل زيادة حصوش الصغري تمويل للمؤسسات هذا املشروع، مع مخ؟ 
اطر املررزارعني علررى خرردمات ماليررة ريفيررة، مررن خررالش وضررع اسرررتاتيجيات للحررّد مررن املخرر احليررازات الصررغرية مررن

فينفرذ املزارعرون بشركل بالنسبة إىل املقرضني، وإجياد أدوات مالية جديدة بالشرراكة مرع املقرضرني. وأّمرا يف كينيرا، 
قررروض بشرركل بررذور يف إطررار مشررروع أكرررب متعلررق بزراعررة الصررون ميّولرره االيرراد األورويب. ويف إثيوبيررا، أفضررل إىل 
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للتمويرررل الصررغري مرررن أجررل اختيرررار التعاونيررات الزراعيرررة  اليررني املنظمرررة ومؤسسررة رابوبنرررك مررع مرررزودينتعاونرر  
 .فرص العملفية لتعزيز عملية وضع سالسل القيمة وتوليد يالر 

  الوكالررة وعلررى املسررتوى العرراملي، أقامرر  املنظمررة شررراكات فعالررة مررع كررل مررن الصررندو  الرردو  للتنميررة الزراعيررة، و
صرندو  األمرم املتحردة للمشراريع ، و والتنميرة االياديرة األملانيرةاألملانية للتعاون الردو / وزارة التعراون االقتصرادي 

ر. ويف إطار هذه املبادرة املشرتكة، والبنك الدو  حوش مشروع ريسني بناء القدرات يف التمويل الريفي ارنتاجية
مرجعية تضرّم  ةً أُنشئ  منصة إلكرتونية ُتدعى مركز االستثمار يف التمويل الريفي والتعّلم، بات  اليوم تشكل نقط

 بلداً.  150عضو من  5 000وثيقة بثالث لغات، وتقّدم خدمات ألكثر من  3.500أكثر من 

  .ويعمل مركز االستثمار بنجراح منرذ عردة سرنوات يف أوكرانيرا يف  راش احلروار حروش السياسرات والردعم املؤسسري
آلليرات السياسراتية يف أوكرانيرا يف قطراع وقد مّت يف وق  الحق تكرار التجربة مع املنصرات القطاعيرة وغريهرا مرن ا

اللحوم ومنتجات األلبان يف صربيا وقطاع احلبوش يف مصر. وقد شّكل التعاون الطويل األمد مع البنك األورويب 
سررريما أن تيسرررري احلررروار السياسرررا  أكثرررر  ،عرراملني حرررايفنياملنظمرررة ل نشرراء والتعمرررري ومشررراركة الفريرررق ذاتررره مرررن 

مشرروع. ويقردر البنرك األورويب ل نشراء والتعمرري املعرفرة الزراعيرة الفنيرة ا رددة أي ستثمار يف تعقيداً من دعم اال
 /مركز االستثمار يف عملياته املرّكزة على القطاع اخلاص. املنظمةالا تتمتع فا 

 املتصررلة  عديرردة يف يسررني إطررار سياسرراهتا اً ويف أفريقيررا جنرروش الصررحراء الكررربى، سرراعد مركررز االسررتثمار بلرردان
وطنية وإقليمية لالستثمار الزراعي يف إطرار برنرامج بالزراعة واألمن الغذائي، والا تضّمن  الدعم لصياغة خطط 

التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا، وذلك بالتنسيق مع املكتب ارقليمي ألفريقيا. وهذا يشمل العمل مع أكثرر مرن 
صررادية ارقليميررة مثررل اجلماعررة االقتصررادية لرردوش غرررش أفريقيررا، واهليئررة بلررداً يف أفريقيررا، ومررع اجلماعررات االقت 20

. وقرررد وفّررر مركرررز االسررتثمار الررردعم أيضررراً منائيرررة للجنررروش األفريقرريراجلماعررة ااحلكوميررة الدوليرررة املعنيررة بالتنميرررة و 
 يقياً.بلداً أفر  40يف التنمية الزراعية واألمن الغذائي يف حوا   ياً استثمار  اً مشروع 72لتصميم 

  . يف كينيررا وموزامبيررق، متّرر  املصررادقة مررع برنررامج رصررد السياسررات الغذائيررة والزراعيررة األفريقيررة ويليلهررا يف إطررار
وأّمررا يف احلكومرة علرى القيرود السياسرراتية الرئيسرية للتنميرة الزراعيررة، كمرا جررى ترتيرب أولوياهتررا لغررض ارصرالح. 

تية الرئيسرررية يف سالسرررل القيمرررة ذات األولويرررة )األرز، والقهررروة اسياسرررروانررردا وبورونررردي، فقرررد مّت يديرررد القيرررود ال
والشررراي( وجررررت مناقشرررتها مرررع احلكومرررة. بيرررد أن فعاليرررة برنرررامج رصرررد السياسرررات الغذائيرررة والزراعيرررة األفريقيرررة 
يف  ويليلها يف التأثري على السياسات وارصالحات احلكومية بشكل تآزري ادودة نوعراً مرا. ويعرزى هرذا األمرر

وإىل التغيري اجلديد نسبياً الذي أجرته يف اسرتاتيجيتها خرالش  ،جزء منه إىل األس؟ املؤسسية ا دودة يف املنظمة
 املرحلة الثانية الا من املنتظر أن تأ  مثارها.
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 المساهمة في أهداف المساواة بين الجنسين  -ثامناا 
 

لعديد من الخطوو التوديهية ومنتجات التعّلم، التـي تشـك  عل  القعيد العالمي، وضعل المنظمة ا-9االستنتاج 
أساساا لدعم السياسات، وبناء القدرات وتنفيذ البرامج المتعلقة بالمساواة بين الردال والنسـاء. وأمّـا علـ  القـعيد 
 القطــري، فقــد كانــل أغلبيــة األنشــطة والنتــائج التــي ُأفيــد عنهــا ترمــي إلــ  دعــم التــدخات علــ  مســتوم المجتمــ 

 المحلي وبناء القدرات.
 

يف األهرررداف املتصرررلة  4عرررن مسرررامهة الربنرررامج االسررررتاتيجي  الً كرررام  اً فرررذه الوثيقرررة تقريرررر  1امللحرررق  يف حرررني يضرررم -85
  ملخ  موجز لبعش املسامهات: يرد أدناهباملساواة بني الرجاش والنساء، 

 
سلسرلة القيمرة وارجرراءات مرع  موعرات ارددة لقد مّت تروفري الردعم يف العديرد مرن البلردان األفريقيرة لتحلريالت  •

مررن النسرراء حرروش قضررايا مثررل قطرراع مصررائد األيفرراك علررى نطررا  صررغري، والنظررر يف كيفيررة دعررم احلررّد مررن الفاقررد 
واملهرردر مررن األغذيررة، ويسررني التجهيررز والتغذيررة، والتجررارة عرررب احلرردود والررروابط باألسرروا . علررى سرربيل املثرراش، 

سررراواة برررني اجلنسرررني يف سالسرررل القيمرررة اخلاصرررة مبنتجرررات األلبررران يف روانررردا، وكينيرررا، ُأجريررر  دراسرررات حررروش امل
وإثيوبيررا وأفغانسررتان. وقررد ُنشرررت االسررتنتاجات الررا خلصرر  إليهررا، واسررُتخدم  لتوجيرره التصررميم والتنفيررذ يف 

ه عمليرة جيردة تضرمن مرحلة الحقة ملشاريع سلسلة القيمة اخلاصة مبنتجات األلبان يف رواندا وكينيا. وكان  هرذ
 النشر العملي ل جراءات املرّكزة على املساواة بني اجلنسني، عوضاً عن بقائها حرباً على ور .

وقررد عمررل مشررروع وفّررر الرردعم ملصررائد األيفرراك الداخليررة يف أنغرروال علررى يسررني التجهيررز واحلررّد مررن الفاقررد مررن  •
كيفيررررة مناولررررة األيفرررراك بشرررركل مالئررررم وصررررنع األيفرررراك. كررررذلك، دعررررم املشررررروع بصررررورة خاصررررة النسرررراء لررررتعّلم  

مستوعبات ختزين معزولة باستخدام مواد مدّورة. كذلك، اطّلع  النساء علرى تقنيرات التجهيرز والتعليرب املتدنيرة 
ح، كمرا يبردو أنره حّفرز اسرتثمارات الكلفة جلرذش املسرتهلكني ورفرع قيمرة السرو . وقرد حقرق هرذا املشرروع النجرا 

وجهات ماغرة أخررى ملواصرلة العمرل. وتعمرل إدارة مصرائد األيفراك يف املنظمرة علرى  ضافية من جانب احلكومةإ
احلررّد مررن الفاقررد واملهرردر مررن األغذيررة وعلررى سلسررلة القيمررة منررذ سررنوات عرردة، ولررذا مررن األرجرر ي أالّ يكررون هررذا 

ل التشررديد علررى . إمنررا  سررب املررو فني الفنيررني، لقررد شرركّ 4املشررروع فعرراًل نتيجررة مباشرررة للربنررامج االسرررتاتيجي 
 مضافة. الوصوش إىل األسوا  وتبادش املعلومات بني القطاعات منفعةً 

أن املسرامهات يف املسراواة برني  يرات النسرائية والشرباك الوحيرد، بيردويف الضفة الغربيرة وقطراع غرزة، مّت دعرم التعاون •
يف املررأة  الرامية إىل مسراعدةشطة أن بعش األن . على سبيل املثاش، رغمني أو يف متكني املرأة بدت ادودةً اجلنس

أي تقيرريم للسررو  حيررّدد القيررود  عررن أدلّررة  تترروفّرملعزيررز قرردراهتا يف  رراش األعمرراش وزيررادة وصرروهلا إىل األسرروا ، ت
علرررى صرررعيد املؤسسرررات واألسررروا  يف مرررا مررر  املسررراواة برررني اجلنسرررني، كمرررا ال يتررروفّر يليرررل لفررررص  فروضرررةامل

على غرو مالئرم القضرايا املتصرلة بعربء العمرل،  عاجل املشروعيمل . ونتيجًة لذلك، التكامل االقتصادي والتمكني
على قدرة املرأة علرى كسرب الردخل، أو علرى دور املررأة يف القطراع  هذه القضايا والعمل غري املأجور وكيفية تأثري

 غري النظامي.
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حررز تقردم ملحروظ يف السرنوات األخررية. ويف ، لقرد أُ ويف ما م  تعمريم املسراواة برني اجلنسرني يف عمرل املنظمرة -86
أكرررب لتعمرريم املسرراواة بررني الرجرراش والنسرراء مررن جانررب  الً املكتررب ارقليمرري ألفريقيررا، وجررد التقيرريم أن هنرراك قبررو 

الرررزمالء الرررذين غررررّيوا مرررواقفهم نتيجرررة األنشرررطة يف  ررراش بنررراء القررردرات وتقيررريم املسررراواة برررني اجلنسرررني، كمرررا أن 
تقرّدم طلبرات أكثرر إىل املكترب ارقليمري للحصروش علرى الردعم. إمنرا أفرادت بعرش األقراليم أنره  املكاتب القطرية 

وردت . علرررى سررربيل املثررراش، 4كررران مرررن األصرررعب العمرررل علرررى املسررراواة برررني اجلنسرررني يف الربنرررامج االسررررتاتيجي 
يرررة للمسررراواة برررني معلومرررات راجعرررة برررأن بعرررش البلررردان هترررتم بسالسرررل القيمرررة أكثرررر منهرررا بسالسرررل القيمرررة املراع

املسررراواة برررني ب عرررن صرررعوبة يف مناقشرررة القضرررايا املتصرررلة مرررو في املنظمرررةأفررراد بعرررش اجلنسرررني. وبصرررورة خاصرررة، 
 .ومتكني املرأة املساواة هذه اافظة جداً إزاء املعايري الثقافية تكوناجلنسني حني 

 

 مةفي أهداف التنمية المستدا 4مساهمات البرنامج االستراتيجي    -تاسعاا 
 

 -لتنميـــة المســـتدامةيتـــواء  ديـــداا مـــ  أهـــداف ا 4يشـــير التقيـــيم إلـــ  أن البرنـــامج االســـتراتيجي  -10االستنتاج 
المتعلــق بالفا ــد والمهــدر مــن األغذيــة.  3-12للمؤشــر الراعيــة  نظمــة األغذيــة والزراعــة هــي الوكالــةوبخاصــة، إن م

فـي مو ـ  ديـد  4الخقـو ، إن البرنـامج االسـتراتيجي ؛ وفي هذا فكر النظم من التنمية المستدامة تستفيد نُهجو 
 لدعم المساهمات في أهداف التنمية المستدامة.

 
د رراً أكثررر صررراحًة ألهررداف التنميررة املسررتدامة يف ارطررار  2021-2018تعكرر؟ اخلطررة املتوسررطة األجررل للفرررتة  -87

، 3-2تتواجد أربعة مقاصد ذات الصرلة ) ،4االسرتاتيجي للمنظمة. وبناًء عليه، ويف إطار الربنامج لالسرتاتيجي 
( على مستوى اهلدف االسرتاتيجي، كما ضّم الربنامج املؤشررات املتصرلة فرا. وباتر  11-17و 3-12ج، و-2و

املقاصد تشمل اآلن: زيادة كبرية يف الصرادرات مرن البلردان الناميرة، وخباصرة فردف مضراعفة حصرة أقرل البلردان 
(. وأّمررا املؤشرررات علررى مسررتوى النتيجررة فتشررمل مخسررة مؤشرررات 11-17) 2020منررواً مررن الصررادرات  لرروش عررام 

 وأالتمويرررل واالسرررتثمارات؛ القرررروض  :مرررن أهرررداف التنميرررة املسرررتدامة الرررا تغطررري 14و 9، و8، و2لألهرررداف 
 . ودون تنظيم دون إبالغ ؛ وتنفيذ صكوك دولية بشأن الصيد غري القانويناالئتمانات

 
يف حرني أن هنرج  (1): 2021-2018للفررتة  4يف تصميم الربنامج االسررتاتيجي  تنيهام تنيو فجويالحال التقييم  -88

الررنظم الزراعيررة والغذائيررة شررامل يف طبيعترره، فررجن األبعرراد املتصررلة باملسرراواة بررني اجلنسررني، مبررا يف ذلررك املسررامهة يف 
رابط الواضرر ي، وإمكانيررة مسرررامهة بشررأن املسررراواة بررني اجلنسررني، مل ُيررردد صررراحًة رغررم الررر 5اهلرردف االسرررتاتيجي 
التشرديد غرري املالئرم علررى اختراذ تردابري غرري تعريفيررة  (2)يف التمكرني االقتصرادي للمرررأة؛  4الربنرامج االسررتاتيجي 

يف التجرارة الزراعيررة. ومثررة املزيرد مررن األدلّررة وارقرررار برأن: الترردابري غررري التعريفيررة، وخباصرة الترردابري املتصررلة بالصررحة 
ويف حرررني حصرررل تراجرررع تررردرجيي يف  ؛نباتيرررة ترررؤثر علرررى غرررو أكررررب علرررى التجرررارة منررره علرررى التعريفررراتوالصرررحة ال

ة يف أقرل البلردان منرواً معفري مرن الرسروم(، يتزايرد يريف املائرة مرن التجرارة الزراع 60التعريفات يف البلدان )أكثرر مرن 
 .اجلرودةو ئية، والصرحة النباتيرة واحليوانيرة مة الغذا هور التدابري غري التعريفية واملخاوف التجارية ا ددة إزاء السال

يف املائة من كل التجرارة باألغذيرة الزراعيرة، وقرد تكرون  80الصحة والصحة النباتية على أكثر من تدابري وتنطبق 
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 وجتردر ارشرارة إىل أمهيرة حرل مسرألة التردابري غرري التعريفيرة يف سريا  24أكثر تقييداً إىل حّد بعيد مرن التعريفرات.
جتارة األيفاك. ويف  ل ارتفاع مستويات النشا  التجاري يف قطاع مصائد األيفراك علرى امترداد سالسرل القيمرة 
العاملية، تواجه البلردان الناميرة والصرناعة ازديراداً سرريعاً يف األنظمرة واملعرايري الفنيرة. ويف حرني تشرمل هرذه التردابري 

الدعم للدوش األعضاء النامية من أجل ضرمان تروفر فررص أكررب توفري مزيد من  ينبغيأهدافاً سياساتية مشروعة، 
 من أهداف التنمية املستدامة. 17للوصوش إىل األسوا . ويستتبع ذلك آثار على املسامهة يف املقصد 

 
 14بعررش التقرردم يف املسررامهة يف أهررداف التنميررة املسررتدامة، وخباصررة اهلرردف  4وقررد أحرررز الربنررامج االسرررتاتيجي  -89

ل عانررات الضررارة  األونكترراد وبرنررامج األمررم املتحرردة للبيئررة مبررادرة مشرررتكة لوضررع حرردّ مررع املنظمررة تطلررق منهررا. و 
ملعاجلررة  ةريي وغررري ريفيرريف تشرركيل  موعررة عمرل يضرراملنظمرة مررع األونكترراد  اشرررتك . كررذلك، ملصرائد األيفرراك

رة املسرتدامة ومقاصرد مصرائد األيفراك االرتقاء باردابعش املقاصد. وقد أّدى ذلك إىل إصدار وثيقة موجزة عن 
، جررى إطالقهرا خرالش دورة رالردعوة إىل أهرداف التنميرة املسرتدامة من 14ذات الصلة بالتجارة يف إطار اهلدف 

. بالتررا ، فررجن ارقرررار القرروي مررن 2017العمررلر يف مررؤمتر ا يطررات لألمررم املتحرردة الررذي انعقررد يف يونيررو/حزيران 
 رز علرى صرعيد عمرل  موعرة العمرل التحضرريية غرري الريفيرة يف  راش التنفيرذ قرد عرّززا جانب األعضاء والتقدم ا

الررزخم، وزادا مررن ضرررورة وضررع اتفررا  عرراملي ملررزم بشررأن ارعانررات الضررارة ملصررائد األيفرراك خررالش املررؤمتر الرروزاري 
وميكرررن أن  .2017ش احلرررادي عشرررر املقبرررل ملنظمرررة التجرررارة العامليرررة الرررذي سررروف ينعقرررد يف ديسرررمرب/كانون األو 

تشرركل الشررراكة بررني منظمررة األغذيررة والزراعررة واألونكترراد وبرنررامج األمررم املتحرردة للبيئررة مررثاًل جيررداً عررن التعرراون 
 التآزري الالزم لدعم مقاصد أهداف التنمية املستدامة.

 
عم للبلرردان مررن خررالش مررن أهررداف التنميررة املسررتدامة، تقررّدم املنظمررة الررد 3-12للهرردف  الراعيررةوبوصررفها الوكالررة  -90

املشرراورات الفنيررة للتوصررل إىل قياسررات أكثررر دقّررة للمسررتويات احلاليررة مررن الفاقررد واملهرردر مررن األغذيررة. كمررا مت 
. ومّت إعرداد إسرناديديد منهجية موحدة لقيراس الفاقرد واملهردر مرن األغذيرة، مبرا يف ذلرك قاعردة بيانرات ومنروذج 

إضرافًة إىل ذلرك، تُنشرر خطرو  توجيهيرة نرتنر . رف تُنشر قريبراً علرى ادورة للتعلم عن بعد على املنهجية، وسو 
ظهر البيانات عرن الفاقرد لقياس الفاقد واملهدر من األغذية يف أنواع اددة من ا اصيل )مثل احلبوش(. وحالياً تُ 

يف  96الفعليرة و يف املائرة مرن البيانرات 4الواردة يف ميزانيات األغذية الرا توضرع لكرل اصروش ولكرل بلرد حروا  
 ،  ي  يبقى  اش كبري للتحسني.فرتضةاملائة من البيانات امل

 

 ة لتحقيق النتائج وضمان استدامتهامقيّدة/التمكينيتقييم العوام  ال  -عاشراا 
 

ة ممكنررًة، أو أُعيقرر  بفعررل عرردد مررن عوامررل النجرراح ؤ كانرر  مسررامهة املنظمررة يف تعزيررز نظررم غذائيررة شرراملة وكفرر -91
 .املقّيدة العواملو 

 
 الرئيسية الا الحظها هذا التقييم هي: تمكينيةإن العوامل ال -92

                                                      
riculture Series 68 Trading with Conditions: Effect of SPS measures on Lower income countries’ ag، 2014األونكتاد  24 

exports. 
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  لررردور وترررأثري التجرررارة يف تعزيرررز التجرررارة، والتنميرررة االقتصرررادية والسرررالمة الغذائيرررة املنظمرررة زيرررادة الررروعي يف أجهرررزة
مبرا اً للنمو الشامل واألمن الغرذائي، زيادة من ي األولوية للتجارة الزراعية بوصفها ارّك ، وبناًء عليه،واألمن الغذائي

 ؛ينعك؟ يف السياسات واالسرتاتيجيات الرئيسية يف البلدان النامية

 ؛ؤثر على الزراعة واألمن الغذائيالقضايا املتصلة بالتجارة الا ت واضحة للمشاركة يفال املنظمة والية 

  ؛فا خربة فنية متخصصة يف الزراعة واجملاالت املتصلة-نسبية قويةميزة 

 ؛هيكليات وترتيبات حكومية دولية فريدة لدعم عملية صياغة املعايري القائمة على التوافق 

 ؛مستودع هائل من املنتجات املعرفية املوثوقة ومواد املشورة الفنية 

  والوقايررة مررن أزمررة  ئشرراكات دوليررة وشرربكات معرفيرة لرردعم املراقبررة، وارنررذار املبكرر، واالسررتجابة حلرراالت الطروار
 ؛لسلة القيمة اخلاصة باآلفات النباتية واألمراض احليوانية العابرة للحدودس

 يف الرررربالد منررررذ فرررررتة طويلررررة، وفهررررم للسرررريا  الرررروط ، واحلاجررررات ونقررررا  الرررردخوش للمشرررراركة مررررع البرررر   حضررررور
 ؛واملؤسسات الوطنية

 يفعة  باحلياد. مساحة طبيعية يف تنفيذ نظم االمتثاش واحلوكمة املتصلة بالتجارة، باالستناد إىل 
 
الترأثري علرى املسرتوى و مسرامهة املنظمرة بطاقتهرا الكاملرة  قيّردويف الوق  ذاتره، الحرال التقيريم بعرش العوامرل الرا ت -93

 :العوامل األهم الا ميكن معاجلتها ضمن املنظمة بعش القطري. وترد أدناه
 

 ؛ت الزراعة، وغياش نقا  دخوش غري وزاراريطر  املشاركة التقليدية ووضع النظ 
 مؤسسرات -أمثلة ادودة عن هُنج الشراكة للتنفيذ املشرتك لربامج متكاملة من أجل وضع سالسل قيمرة )ارنتراج

 ؛املستهلكون(-األسوا -التجارة والتوزيع-األعماش الزراعية
 حشررد ، كانرر  مشرراركة اجلهررات املاغررة املتكيفررة مررع احلاجررات، واسرررتاتيجيات االتصرراش و 25وحررىت اآلونررة األخرررية

نظررم األغذيررة لرردى املنظمررة، -سالسررل القيمررة-األسرروا -املرروارد ضررعيفة يف مررا مرر  تعزيررز هنررج التجررارة الزراعيررة
وخباصرة يف البيئرات خرارج أقرل البلرردان منرواً، مرع تضراهش تردفقات املسرراعدة ارمنائيرة. وهنراك العديرد مرن اجلهررات 

املرتبطررة باألسرروا . غررري أن اسرررتاتيجية املنظمررة  اخلرراصاملاغررة ومؤسسررات التمويررل الدوليررة املهتمررة بتنميررة القطرراع 
للمشاركة واحلصوش على حصة واجبة من هذا العمل يبقى معتمداً إىل حّد كبري على آليات حشد املوارد، وعلى 

القردرات يف املكاترب ارقليميرة والقطريرة لالخنررا  مرع ومثرة حاجرة إىل تعزيرز  منوذج األعماش يف مركرز االسرتثمار. 
 ؛سات التمويل الدوليةمؤس

 الخنررا  يف حروار حروش السرل قيمرة/هنج الرنظم الغذائيرة وااخلربة غري املالئمة يف املكاتب القطرية لتعزيز/صرياغة س
اتسا  السياسات الزراعيرة والتجاريرة. وتعتمرد املكاترب القطريرة علرى دعرم املكاترب ارقليميرة، وارقليميرة الفرعيرة 

دعومررة مررن املشرراريع، إمنررا يواجرره الرردعم الفرر  املقررّدم مررن املكاتررب ارقليميررة وارقليميررة واملقررر الرئيسرري، واملرروارد امل
 الفرعية قيوداً من حي  القدرات واألنظمة. ويستتبع هذا األمر تأخري يف احلصوش على دعم سليم إمنا ادود.

                                                      
الا تضّم اسرتاتيجية توجهها معلومات السو   إدارة الربنامج االسرتاتيجي ألفرقة، تعّزز الدعم من جانب خدمات التعاون الف  2017منذ عام  25 

 بشأن حشد املوارد.
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 اخلررربة أو املرردخالت يف األوقررات  ارجررراءات ارداريررة الطويلررة )الررا تررردع الشررركاء واجلهررات املاغررة(، وعرردم ترروفري
 ؛الا تدعو احلاجة إليها خالش الدورة الزراعية

 ؛تقّطع التدخالت وعدم متابعتها لتوسيع نطا  برامج التعاون الف  أو تعزيز إمكانياهتا 
  ر وعلرى املرو فني املردعومني مرن املشرروع مرن أجرل تنفيرذ ئاالعتماد املستمر على متويل ردعم حراالت الطروار إن

خفررش دعرررم  أو املسرراعدة يف املراقبررة يف البلررردان ينطرروي علرررى ألرراطر مرتبطررة بسرررحببرررامج ارشررراف الوقرررائي و 
اجلهررات املاغررة، ممّررا يررؤثر علررى قرردرات املنظمررة مررن حيرر  املسرراعدة الفنيررة يف العديررد مررن البلرردان الناميررة املصررّدرة 

الرا سروف ترزداد يف امليردان علرى امترداد سالسرل للزراعة. كما أن قدرات املنظمة علرى دعرم الطلبرات املسرتقبلية 
الشراكات الناجحة، مبا يف ذلرك القيمة ا ددة، سوف تعتمد إىل حّد بعيد على القدرات املالئمة داخل البالد و 

الفاعلة يف القطاع اخلاص. وهذا يتطلّرب استعراضراً لالسررتاتيجيات واملروارد يف البلردان الرا تروفّر إمكانيرة  اجلهات
 ّوش.للتح

 
 ، وينبغي معاجلتها عرب املنظمة.4ويقّر التقييم بأن العديد من هذه القضايا ليس  خاصة باهلدف االسرتاتيجي 

 

 الشراكات -حادي عشر
 

علـ  نهـج متعـددة أصـحاب الشـأن تسـتقطب  4يستند العديد مـن أنشـطة البرنـامج االسـتراتيجي  -11االستنتاج 
إمكانية المنظمة االسـتفادة  ة وعل  مستوم القدرات  ائمة تقيّديات مؤسسيشركاء "غير تقليديين". إنما تبق  تحد

 من الفر  إل امة شراكات ابتكارية، وبخاصة م  القطاو الخا .
 

، بتيسري من 4بالربنامج االسرتاتيجي يالحال التقييم أنه ُأحرز تقدم جيد يف السنوات األخرية للشراكات املرتبطة  -94
صرل الشرراكات السربعة والتسرعني الرا مّت تيسرريها عرام . ومرن أن يف ما بني بلدان اجلنوشوالتعاو ات شعبة الشراك

 .4منها مرتبطة صراحًة بالربنامج االسرتاتيجي  25، كان  2016
 

يعر  إمكانيرة ارشرارة إىل تنروّع الشرركاء، وخباصرة مبرا  4بالفعل، إن تنوّع األنشطة يف إطار الربنرامج االسررتاتيجي  -95
الشررراكة التقليديررة الرائرردة مررع وزارة الزراعررة. وقررد برررزت أمثلررة عديرردة جيرردة عررن هررذا األمررر. علررى سرربيل  يتجرراوز

ملنرراطق احلضررريةر، نروان رتطرروير نظرم غذائيررة مسرتدامة يف ااملثراش، يف برنررامج األغذيرة للمرردن، واملشرروع اجلرراري بع
ومرررة ا ليرررة علرررى مسرررتويات ألتلفرررة، تقررروم منصرررات متعرررددة أصرررحاش الشرررأن بتوجيررره العمرررل، مبرررا يف ذلرررك احلك

. وتسرراعد املنظمررة اجملموعررات يف وغررريهم ،نو والبررائعن و ن، واملؤسسررات اخلرييررة، واملزارعررو واجملتمررع املرردين، والبرراحث
إضررفاء الطررابع املؤسسرري علررى الررربامج، مررن خررالش التشررريعات وختصيصررات امليزانيررة يف احلكومررة ا ليررة. كمررا أن 

تشركل خطروة مرحبراً فرا يف إطرار ظمة على صعيد عمليات ارطار املتكامل املعّزز يف أفريقيرا املبادرة األخرية للمن
 اجلهود الرامية إىل تعزيز االتسا  والتنسيق يف  اش صياغة السياسات الزراعية والتجارية.

 
الشرراكات املعقرودة مرع  االتصاش املعنية باملساواة بني الرجاش والنساء يف املنظمة إىل  موعة جلهاتمس ي  وأشار -96

 مرن وغريها حكومية غري منظمات مع الشراكات من كبرية  نسبة إىل أيضاً  إمنااحلكومة بوصفها الشريك األكرب، 
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بصورة خاصة إىل أنه  يدأف(. وقد 2 الشكل)أُنظر  املتحدة األمم منظومة وكاالت ذلك يف مبا الدولية، املنظمات
 االقتصرادية اجلماعرات مرعاة بني اجلنسني مع وزارات الزراعة، عملر  املنظمرة إضافًة إىل العمل على تقييم املساو 

 جيعلهررا امبرر-اخلاصررة باملسرراواة بررني اجلنسررني والتنميررة الزراعيررة، وخطررط العمررل سياسرراهتا مشرراريع لوضررع األفريقيررة
 ويترري ي نسررنياجل بررني للمسرراواة القطررري التقيرريم عمليرراتبالزراعررة علررى غررو أكرررب، ويضرريا البيانررات مررن  خاصررةً 
 .عمل خطط وضع

 والنساء الردال بين المساواة ألنشطة دعماا  الشراكات أنواو-2 الشك 

 .2017واملعنية باملساواة بني الرجاش والنساء،  للمنظمة: مس ي مكتب التقييم جلهات االتصاش التابعة 2مصدر الشكل 
 

 األمررر يتعلررق حررني احليرروان، لصررحة العامليررة واملنظمررة العامليررة الصررحة منظمررةالشررراكات الرئيسررية مررع  اّتسررم  وقرد -97
يف عمل املنظمة على سالمة األغذية، وتزداد هرذه الشرراكات قروًة يف  رّل احلاجرة  جوهرية بأمهية احليوان، بصحة

 واحليوانررات بالنباتررات اخلاصررة يكولوجيررةرالررنظم اات بررني رالصررحة الواحرردةر الررا تشررمل العالقرر هُنررجاملتزايرردة إىل 
 أفضرل ونشرر اعتمراد ويف األدلّة، على قائمة عاملية معرفية هنج إقامة يف هامة الشراكات هذه كان   كما.  والبشر

 .األغذية سالمة مسألة على العاملني صفوف يف التشغيل وإجراءات واملعايري املمارسات
 

صعيد التجرارة العامليرة وسالسرل القيمرة يتطلرب نسرج عالقرات مرع القطراع اخلراص، تتجراوز كما أن العمل على  -98
املررزارعني. وقررد أحرررزت املنظمررة تقرردماً يف إقامررة عرردد مررن الشررراكات مررع كيانررات القطرراع اخلرراص. فالشررراكة مررع 

Messe Dusseldorf و Interpakبأجنردة احلرّد مرن  ملبرادرة تروفري األغذيرة تشركل آليرة  راهرة تسراهم يف االرتقراء
مررن أهررداف التنميررة املسررتدامة مررن خررالش  3-12يف يقيررق اهلرردف  . وتسرراهم أيضرراً الفاقررد واملهرردر مررن األغذيررة

تقريبرراً مررن أصررحاش الشررأن مررن احلكومررة، والقطرراع اخلرراص )وخباصررة مررن قطرراع التعليررب( طرررف  900اجلمررع بررني 
ة ألصررحاش الشررأن علررى غررو ناشررط يف عملهررا للحررّد مررن واجملتمررع املرردين. بالفعررل، جيررد التقيرريم أن إشررراك املنظمرر

 Cargillيف كولومبيررا، و Nutresaالفاقرد واملهردر مرن األغذيررة قرد أّدى إىل مشراركة ناشرطة للقطرراع اخلراص، مثرل 
 اهتماماً يف دعم إنشاء مستودعات حديثة جداً.   Cargillسري النكا واهلند، حي  أبدت  يف

 
يتررألا للمنظمررة لصررناعات املسررتدامة القائمررة علررى الغابررات هرري جهرراز دسررتوري عنيررة باامل إن اللجنررة االستشررارية -99

مررن كبررار التنفيررذيني مررن القطرراع الصررناعي اخلرراص يف العررامل. وقررد أحررا  التقيرريم علمرراً بررأن هررذا النمرروذج كرران 
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ملنترردى العرراملي موجرروداً لعشرررات السررنني ويفرر ي للمنظمررة إقامررة روابررط وثيقررة مررع قطرراع الغابررات اخلرراص. كمررا أن ا
 للموز مثل آخر هلذه املبادرات.

 
ويف  ررل العمررل علررى وضررع سلسررلة القيمررة علررى الصررعيد القطررري، برررزت بعررش األمثلررة اجليرردة عررن العمررل مررع  -100

القطاع اخلراص واملنظمرات غرري احلكوميرة. فقرد ضرّم  سلسرلة القيمرة اخلاصرة بالكسرافا، والرا جررى دعمهرا يف 
من أصحاش الشأن، كما قام مشروع سلسلة القيمة اخلاصرة باخلضرار املأمونرة يف فير   بربادوس،  موعة واسعة

 والكاكاو يف بوليفيا. النبومثة مشاريع تعاون مع تعاونّيا  ،نام بربط املزارعني باملتاجر الكربى
 

لقطاع اخلاص )مبرا إقامة الشراكات مع ا ه كان من الصعبأن ، خالش التقييم،إمنا الحال مو فو املنظمة وآخرون -101
يتجررراوز املرررزارعني مرررن أصرررحاش احليرررازات الصرررغرية أو املؤسسرررات الصرررغرية واملتوسرررطة احلجرررم(. علرررى الررررغم مرررن 

ريبرررة حيررراش مرررا ميكرررن يقيقررره نظرررراً إىل طلرررب ب عرررن املقرررر الرئيسررري، شرررعر املو فرررون اخلطرررو  التوجيهيرررة الصرررادرة
وقراطيرة املنظمرة ري ب برأنتصرّورات  وكانر  هنراك .اجبرةالشركات فرض متطلبات صارمة جرداً مرن حير  العنايرة الو 

ياش الشراكات مع القطاع اخلاص، املنظمة ح اتصّعب  عملية التفاوض مع الشركات الكربى. ويُنظر إىل سياس
جيررراد فررررص، وال سررريما يف مفرررر  وترررردع السرررعي إىل إواضرررحة جرررداً، علرررى أهنرررا اافظرررة بشررركل  اتوهررري سياسررر

 املكاتب امليدانية.
 

وحيّدد هرذا التقيريم أيضراً فجروة علرى صرعيد الردعم يرّد مرن التنميرة األوسرع نطاقراً للشرراكات مرع القطراع اخلراص  -102
دوراً مركزيرراً وناشررطاً علررى  والتعرراون يف مررا بررني بلرردان اجلنرروش علررى املسررتوى الرروط . ويررؤدي مكتررب الشررراكات

يهررات والرردعم علررى الصررعيد القطررري. وتسررتث  الصررعيدين العرراملي وارقليمرري، يف حررني يقضرري دوره بترروفري التوج
ادودية املوارد إمكانية تعيرني مسرؤوش وطر  للشرراكات، إمنرا تفررض القردرات ا ردودة يف املكاترب القطريرة قيروداً 

مررن بطررة بالقرردرات ر تقيررود  ظهررروتصررارمة علررى قرردرهتا علررى بنرراء الشررراكات علررى غررو فعرراش مررع القطرراع اخلرراص. 
 لقدرة على البح  عن شراكات وحشدها.او عدد املو فني  حي 

 
. بجمكان الربامج املشرتكة والعمل مرن خرالش منظومرة واحردة لألمرم املتحردة الشراكات مع منظومة األمم املتحدة -103

، إمنررا علررى املسررتوى العملرري، يبرردو أن الوكرراالت املختلفررة تكرراف ي للعمررل تررأ  بقيمررة مضررافة وترروفّر التكامررل أن
، وخباصررة يف مررثالً  يف بعررش البلرردان-برررزت أمثلررة جيرردةعلررى الرررغم مررن ذلررك، اترره مررن املرراش. و باسررتخدام املبلرر  ذ

قررد  بصررورة فعالررة علررى املشرررتيات يف إطررار التغذيررة املدرسررية. و املنظمررة أفريقيررا، يعمررل برنررامج األغذيررة العرراملي مررع 
كة  سررب ة مشرراريع مشرررت جيرردة يف صررياغ ملتحرردة للتنميررة الصررناعية ارراوالتومنظمررة األمررم اللمنظمررة كانرر  

شارة إىل شراكة بارزة تتمثل يف املبادرة لتطوير األعماش الزراعية والصرناعات الزراعيرة يف الفرص املتاحة. وجتدر ار
أفريقيرررا، والرررا يشرررارك فيهرررا كرررل مرررن الصرررندو  الررردو  للتنميرررة الزراعيرررة، وبنرررك التنميرررة األفريقررري ومنظمرررة األمرررم 

منظمررررة األغذيررررة والزراعررررة يف سالسررررل القيمررررة اخلاصررررة باألعمرررراش الزراعيررررة، واألمررررن املتحرررردة للتنميررررة الصررررناعية و 
 الغذائي، والسياسات، والتمويل والتجارة ذات الصلة.

 
دو  للتنميرة الزراعيرة، والبنرك وأّما الشركاء اخلارجيون الرئيسيون ملركز االستثمار فهم البنك الدو ، والصرندو  الر -104

التقييم لدور . وقد الحال مصرف التنمية يف البلدان األمريكية تعمري، واملؤسسة املالية الدوليةورويب ل نشاء والاأل



PC 122/3  44 

 

صعوبات كبرية بالنسبة إىل  2013لعام  األمن الغذائي والتغذية، والتنمية الزراعية والريفية يفيف االستثمار  املنظمة
 مصررفصعوبات يف العمرل مرع بصورة خاصة إىل ال غري الشركاء احلاليني. وأشارمركز االستثمار يف إجياد شركاء 

ومصرف التنميرة اآلسريوي ومصررف االسرتثمار األورويب، الرا تُعرزى بصرورة أساسرية إىل احلاجرة  ،التنمية األفريقي
يف حني أن هذا غري ضروري لردى العمرل مرع  ،إىل املرور بالعمليات املنتظمة لتقدي العروض مع هذه املؤسسات

ة الدولية األخرى. وما زال  هذه الصعوبات قائمة حىت اليوم. ويواجه مركز االستثمار املصاعب املؤسسات املالي
يف توسيع نطا  منوذج األعماش التشغيلي الذي يعتمده مع البنك األورويب ل نشاء والتعمري  ي  يشمل شركاء 

امرررة الشرررراكات. وتقرررّر مسرررودة آخررررين وأقررراليم أخررررى، بسررربب عررردم إجيررراد الشرررركاء الالزمرررني وارتفررراع تكررراليا إق
بشأن االستثمار فذه املعوقات، سيما أهنا يّدد أهدافاً ملموسة لتعزيز التعاون مع مؤسسرات املنظمة اسرتاتيجية 

خرررى )كمررا مصرررف االسررتثمار األورويب يف أفريقيررا(، وترّكررز بصررورة خاصررة علررى أنشررطة أماليررة دوليررة يف أقرراليم 
ن املؤسسرررة املاليرررة الدوليرررة ومصررررف التنميرررة اآلسررريوي قرررد ميرررثالن شرررريكني أاملؤكرررد ة. مرررن تمكينيرررلتررروفري البيئرررة ال

 . 4مناسبني ملركز االستثمار يف جزء كبري من العمل املتصل باهلدف االسرتاتيجي 
 

 النتائج -ثاني عشر
 

 هــذاظــم البلــدان، فـي مراحلــه األولــ  فـي مع مــا زال االهتمــا  بمفهــو  الـنظم الزراعيــة وال ذائيــة رغـم أن -1النتيجة 
فــي تنميــة مجــال  ديــدةوبالتــالي، ثمــة إمكانيــة  ،الــنهج هــا  دــداا بالنســبة إلــ  الــدعم الــذي تقدمــه المنظمــة للبلــدان

 العم  هذا، بما في  لك من خال البناء عل  أوده التآزر القوية بين البرامج االستراتيجية.
 

قاليم عديدة، نظراً إىل أن معظم م الغذائية يف بلدان أعضاء وأالنظما زاش من الضروري أن يتطّور الفكر املتصل ب -105
البلدان األقرل منرواً قرد بردأت مرؤخراً تنفيرذ الرنُهج اخلاصرة بسالسرل القيمرة يف  موعرة اردودة مرن املنتجرات. ويف 
ى حرررني يتنرررامى مسرررتوى التقررردير يف البلررردان للحاجرررة إىل تعمررريم التجرررارة يف السياسرررات الزراعيرررة وبرررالعك؟، يبقررر

 اتسا  السياسات بشأن الزراعة، واألمن الغذائي والتجارة ضعيفاً يف بلدان عديدة.
 

ورغررم أن معررايري املنظمررة وخربهتررا يف  رراش التجررارة واألسرروا  هامررة بالنسرربة إىل ةيررع البلرردان، يرررد الطلررب عليهررا  -106
ائش والتنافسري؛ ورتّبر  أولويرات ثابترة مرن ارنتراج الزراعري الفربلغر  مسرتويات  :بشكل رئيسي من البلدان الا

سياسرررات  عمرررل علرررى وضرررعيف الصرررادرات؛ وت مكّونررراً أساسرررياً املنتجرررات الزراعيرررة ذات القيمرررة املضرررافة بوصرررفها 
واسرررتاتيجيات لالنرردماج يف سالسررل القيمررة العامليررة وارفررادة مررن الفرررص التجاريررة التفاضررلية. لررذا، فررجن املشرراركة 

الررا يقررق فائضرراً زراعيرراً، وخباصررة يف و منررواً  الررا ال تُعترررب أقررل وضرروحاً يف البلرردانالفعليررة يف هررذه اجملرراالت أكثررر 
 جتارية/انضمام ثنائية وإقليمية.اتفاقات  نّفذآسيا، وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية، الا ت

 
عّكرررت  2015واخررر عررام منررذ أ 4مررا أن التغيررريات التنظيميررة وارداريررة الررا طرررأت علررى الربنررامج االسرررتاتيجي ك -107

نظررم  البنيررة التحتيررة الريفيررة والصررناعات الزراعيررة تنفيررذ الربنررامج لرربعش الوقرر . وبصررورة خاصررة، منررذ حررّل شررعبة
)حرىت ولرو كانر  شرعبة  4الدعم الزراعي، الا اعتربها كثريون رموطنر اخلربة ذات الصلة بالربنرامج االسررتاتيجي 

(، باتررر  القررردرات 4ة مرررزّودين رئيسررريني خلرررربة الربنرررامج االسررررتاتيجي التجرررارة واألسررروا  ومكترررب سرررالمة األغذيررر
 علررى إدخرراشبشرركل ترردرجيي  4االسرررتاتيجي مبعثرررة عرررب املنظمررة. إمنررا عرراد الررزخم يظهررر. وعمررل فريررق الربنررامج 
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 رراالت عمررل جديرردة تعكرر؟ روحية/مفاهيم/اسرررتاتيجية الربنررامج، وسرروف يعتمررد أيضرراً برنا رراً لتنميررة القرردرات 
شررررررأن الررررررنظم الغذائيررررررة. وقررررررد بررررررات لرررررردى بعررررررش املكاتررررررب ارقليميررررررة والقطريررررررة اآلن فهررررررم أفضررررررل للربنررررررامج ب
علررى  4أكثررر مالءمررة. وتررنعك؟ املواضرريع املتصررلة باهلرردف االسرررتاتيجي  ، فأصرربح  تضررع برررامج4 السرررتاتيجيا

وضرع سلسرلة القيمرة مبرا يف ذلرك أن العديد من هذه األطر متن ي األولوية ل كما.القطريةغو متزايد يف أطر الرب ة 
. وقرد اسرتفادت هرذه العمليرة مرن هرذا الربنرامجوضع معايري متصلة بسالمة األغذية وبالصحة، مما يثب  جدوى 
يف املكاتررب ارقليميررة وفريررق إدارة الربنررامج  4املشررورة الررا وفّرهتررا جهررات االتصرراش املعنيررة باهلرردف االسرررتاتيجي 

 يف روما. 4االسرتاتيجي 
 

االسرتجابة  - 5وتتوفّر أمثلة جيدة عن أوجه التآزر بني الرربامج االسررتاتيجية، وخباصرة مرع الربنرامج االسررتاتيجي  -108
املتصررلة باآلفررات النباتيررة واألمررراض احليوانيررة العررابرة للحرردود، واألحررداث املتعلقررة بسررالمة  ئإىل حرراالت الطرروار 

ضرافًة إىل جوانرب إلترداخل مرع يايرة النباترات واحليوانرات، ا - 2األغذية؛ وبعش جوانب الربنامج االسرتاتيجي 
 مفهرروم سلسررلة القيمررةويتعلررق يف سررالمة األغذيررة مرتبطررة مبخلفررات مبيرردات احلشرررات ومضررادات امليكروبررات، 

علرى صررعيد مرا بعررد ارنترراج؛  4علرى صررعيد ارنترراج والربنرامج االسرررتاتيجي  2عمررل الربنرامج االسرررتاتيجي ب أيضراً 
حصررروش أصرررحاش احليرررازات  -3علرررى املررروارد والتمكرررني يف الربنرررامج االسررررتاتيجي  املتصرررلة باحلصررروشواجلوانرررب 
علرررررى احليرررررازة، والتمويرررررل، واخلررررردمات الريفيرررررة. وتترررررأتى املسرررررامهات يف الربنرررررامج  مرررررن الرجررررراش والنسررررراء الصرررررغرية

املعنيرة بالغابرات ومصرائد من ةيع الُشعب الفنية، مبا يف ذلرك مسرامهات برارزة ورئيسرية للشرعب  4االسرتاتيجي 
 األيفاك يف حوكمة التجارة.

 
أوروبرررا ، وخباصرررة يف 4كمرررا أن شرررعبة مركرررز االسرررتثمار تقررردم مسرررامهة ملحو رررة يف نترررائج اهلررردف االسررررتاتيجي  -109

عررّزز أمهيررة مركررز االسررتثمار  4وإن إدراج دعررم االسررتثمار كنرراتج منفصررل يف إطررار اهلرردف االسرررتاتيجي  .الشرررقية
 ظمة، من خالش إ هار صلته ومسامهاته يف يقيق أهداف املنظمة.ضمن املن

 
تتمتــ  المنظمــة بميــزة نســبية فــي دعــم صــياغة المعــايير، وتــوفير بيانــات موثو ــة، وتعزيــز البيئــة المؤاتيــة   -2النتيجة 

غذيـة، فجوات من حيث القدرات في مجاالت سـامة األ 4لتنمية سلسلة القيمة. إنما يواده الهدف االستراتيجي 
والتجــارة، وتنميــة سلســلة القيمــة، واألعمــال الزراعيــة ودعــم االســتثمار علــ  القــعيد اإل ليمــي، وفــي مجــال تمويــ  

بمــا يحـّد مــن  ـدرة البرنــامج علـ  تلبيــة طمـوح الهــدف. وتعـّر  هــذ  الفجــوات  سلسـلة القيمــة فـي المقــر الرئيسـي
 شاري  الميدانية وتوسي  نطا ها.حّد من  دراتها عل  دعم المتو  سمعة المنظمة إل  الخطر،

 
وخربهتررا الفنيررة. كمررا أهنررا موضرروع ثقررة مررن جانررب  سررلطتهان القرروة األكرررب لرردى املنظمررة يف حيادهررا و يتمثررل مرروط -110

بيانررات ممترررازة ومنتجرررات  وتقررردي، والتغذيررة وسالسرررل القيمررة، اتيف  رراش السياسررر خررررباءالبلرردان لتررروفري مشررورة 
عترررب املنظمررة وكالررة رائرردة ومنظمررة مرجعيررة يف  رراالت وضررع املعررايري الدوليررة؛ ووضررع معياريررة. وبصررورة خاصررة، تُ 

التشررريعات الوطنيرررة واألطررر التنظيميرررة لسررالمة األغذيرررة، ومراقبرررة الصررحة النباتيرررة واحليوانيررة؛ والرصرررد، وارشرررراف 
الترردخالت العررابرة للحرردود، ملكافحررة األمررراض النباتيررة واحليوانيررة، مبررا يف ذلررك  ئواالسررتجابة إىل حرراالت الطرروار 

 واحلّد من الفاقد واملهدر من األغذية، ودعم االستثمارات.
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، كمرا يف متويرل سلسرلة القيمرة 4وتربز شكوك إزاء قدرات املنظمة يف بعش اجملاالت ضمن اهلردف االسررتاتيجي  -111
وإعرادة تصرنيا  تنراق  املرو فنينقرل، و علرى املسرتويات امليدانيرة. فالت أيضراً يف األعمراش الزراعيرة عامرةً  مثاًل، إمنا

الو رررائا هررري عوامرررل أّدت إىل  هرررور فجررروات كبررررية يف بعرررش  ررراالت العمرررل اهلامرررة )مرررثاًل، سرررالمة األغذيرررة 
والتمويل الريفي(. وهذا يررتك آثراراً كبررية علرى القردرة علرى دعرم الطلرب الكبرري الروارد مرن البلردان علرى املسراعدة 

علررى ضررعا مواردهررا الفنيررة وقراطيررة، و ري بفعررل إجراءاهتررا الب قيرروداً لك، تواجرره املنظمررة الفنيررة يف هررذه اجملرراالت. كررذ
حشررد املرروارد علررى املسررتوى القطررري. فاملنظمررة غررري قررادرة علررى ترروفري دعررم مررا  كبررري أو إقامررة املسررتوى امليررداين و 
ن مرواطن قوهترا كطررف ، األمر الرذي يطررح تسراهالت بشرأات بتوسيع نطا  مشاريعها الصغريةشراكات أو التزام

 مزّود للمساعدة الفنية على املستوى امليداين يف بعش اجملاالت. 
 

ويف الوقرر  ذاترره، مثررة تبرراين كبررري يف قرردرات املكاتررب القطريررة للمنظمررة علررى تعزيررز هنررج الررنظم الغذائيررة أو إشررراك  -112
املتصررلة بالصررحة النباتيررة واحليوانيررة  عرردة وزارات تتمتررع بالصررالحية يف  رراش التجررارة، وسررالمة األغذيررة، واجلوانررب

والبشرية. وإن سعي ارطار االسرتاتيجي إىل ترةة املعرفة الا تتمتع فا املنظمة على الصعيدين الداخلي والعاملي 
يتطلّرررب نشرررراً متناسرررباً للمررروارد الفنيرررة مرررن أجرررل تعزيرررز املسررراعدة علرررى الصرررعيد  إىل نترررائج علرررى املسرررتوى القطرررري

تضرّم مو فراً فنيراً واحرداً أو فاملكاتب امليدانية، الا هي يف اخلط األمرامي لردعم املكاترب القطريرة،  القطري. وأّما
إثنني على األكثر يف موضوع اّدد لدعم املشاريع القطرية الصرغرية  ير  تررتك آثراراً كبررية ومتزايردة، األمرر الرذي 

 قد يعّرض فعاليتها إىل اخلطر.و حيّد من مسامهتها الكبرية، 
 

ـة لتطبيـق الـدروم المسـتفادة مـن تحلـيات النـوو االدتمـاعي وساسـ  القيمـة،  -3النتيجة  بُذلل دهـود ملحّو
 إنما تبق  هذ  األمثلة محدودة.

  
مسرامهات كبررية علرى مسرتوى املعرفرة، وبنراء القردرات  تروفّرتما يتعلق بأهداف املساواة بني الرجاش والنسراء،  يف -113

 للمسراواة املراعيرة القيمرة سالسرل علرى للعمرل إجيابيرةخاصرة، جررت متابعرة  وبصرورةلي. على مستوى اجملتمع ا 
  .اجلنسني بني

 
، وبشرأن 4إمنا ما زاش هناك بعش الريبة بشأن كيفية تعميم املساواة بني الرجراش والنسراء يف اهلردف االسررتاتيجي  -114

الرربامج املشررتكة مرع منظمرات أخررى أن تسراعد يف القيود على صعيد امليزانية والقدرات. ومرن شرأن الشرراكات و 
، أن 4للمنظمررة، وبصررورة خاصررة الربنررامج االسرررتاتيجي  ينبغرريزيررادة هررذه اخلررربة علررى الصررعيد القطررري. كررذلك، 

شرارة إىل افتقرار يرّكز على غو أكرب على تعزيز يليل املساواة بني الرجاش والنساء يف الربامج واملشاريع. وجتردر ار
كعنصرر   املؤشررات، حىت املشاريع الا جرى تطويرها بعد اعتماد هذه املؤشرات اجلنسانيةمن املشاريع إىل  العديد

أكثررر صرررامًة ل ثررار املرتتبررة  ، قررد يسرراعد يليررل3إلزامرري. وكمررا سرربق ارشررارة إليرره يف تقيرريم اهلرردف االسرررتاتيجي 
لنساء يف يديد وفهم أي نروع مرن التردخالت، ويف يف  اش انعدام املساواة بني الرجاش وااملنظمة تدخالت  على

 أي سيا ، قد يؤدي إىل مكاسب أكرب من حي  املساواة. 
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علـ  نهـج متعـدد القطاعـات، يتـواء  مـ  الـوزارات غيـر وزارة الزراعـة،  4يشّدد البرنامج االسـتراتيجي  -4النتيجة 
، إنمــا يتــوفر 4من الهــدف االســتراتيجي و ــد أ امــل المنظمــة مجموعــة واســعة مــن الشــراكات لتنفيــذ أنشــطتها ضــ

 مجال إضافي إل امة شراكات م  القطاو الخا .
 

ينبغي إعادة النظر يف اجتاه املنظمة إىل مواءمة عملها بصورة رئيسية مع عمرل وزارة الزراعرة علرى الصرعيد القطرري  -115
ذائيررة. وترررتّم معاجلررة مشررراريع سلسرررلة اميررة إىل تعزيرررز الررنظم الزراعيرررة والغم التررردخالت املتعررددة القطاعرررات الر لرردع

القيمررة وعمليررة وضررع اسرررتاتيجيات التصرردير بصررورة عامررة مررن جانررب وزارة الصررناعة/التجارة ووزارة الزراعررة. وأّمررا 
األسررروا  الزراعيرررة فُتعررر  فرررا وزارة الزراعرررة ووزارة التجرررارة، وبعرررش الررروزارات األخررررى مثرررل وزارة مصرررائد األيفررراك 

سررياقات، علررى الرررغم مررن انضررمام البلررد إىل منظمررة التجررارة العامليررة، تكررون الوكالررة الوطنيررة والبيئررة. ويف بعررش ال
وزارة و الررة إخباريررة أو مؤسسرة ألصصررة قائمررة يرر  سرلطة وزارات ألتلفررة، مثررل وزارة الزراعررة، لسرالمة األغذيررة وك

م الغذائيرررة تررروفّر مرررزيج مرررن الصرررحة ووزارة التجرررارة. ويتطلرررب العمرررل علرررى هُنرررج متصرررلة بالتجرررارة واألسررروا  والرررنظ
 املنظمة. لدىاخلربة التقليدية  ختتلا عن القطريةواصفات لدى املكاتب املاملهارات و 

 
، مرن خرالش العمرل مرع شرركاء متنروعني: النظرراء 4وقد أثبت  املنظمة تعاوناً جيداً يف إطار الربنامج االسرتاتيجي  -116

املتحرردة واملنظمررات املتعررددة األطررراف، واهليئررات االقتصررادية  احلكرروميني مررن ألتلررا الرروزارات، ووكرراالت األمررم
وث والتحليررل، واألوسررا  األكادمييررة حارقليميررة، واملنظمررات الفنيررة ارقليميررة والوطنيررة، وفررر  العمررل املعنيررة بررالب

نرات واملعرفرة ومنظمات اجملتمع املدين. وأّما  االت الشراكة الرئيسرية فقرد كانر : احلروار السياسرا ، وتبرادش البيا
 املرتبطة باالتفاقات الدولية وقضايا حوكمة التجارة.

 
، وجيب أن تعمرل املنظمرة مرع القطراع اخلراص علرى غرو وثيرق القطاع اخلاصب تتعلق التنمية القائمة على األسوا  -117

اص، والرا هري املنظمة بشرأن الشرراكات مرع القطراع اخلر اتإمنا يُنظر إىل سياسأكثر مّما كان  عليه يف املاضي. 
فررص وخباصرة يف املكاترب امليدانيررة.  اافظرة بشركل مبررال  وترردع البحر  عرنواضرحة جرداً، علرى أهنرا  اتسياسر

لكن تتوفر فرص/نقا  دخوش عديدة ميكن السعي إىل يقيقها بصورة ناشطة، مبرا يف ذلرك مرع منظمرات أخررى 
ص، وتيسررري املنصررات املتعررددة األطررراف دعمرراً يف األمررم املتحرردة تتعامررل علررى غررو مباشررر أكثررر مررع القطرراع اخلررا

 لتعزيز األطر التنظيمية املؤاتية لتنمية القطاع اخلاص.
 

 زيـادة وضـوح الحادـة إلـ ب، 4المنظمة من حيث حشد الموارد للهدف االستراتيجي ترتبط تحديات    -5النتيجة 
فــر  التمويــ  غيــر التقليديــة قــول علــ  إضــافةا إلــ  الحادــة إلــ  الح، 4البــرامج للبرنــامج االســتراتيجي  طروحــات

 أ   نمواا.تُعتبر  الالتي لدول ل
 

من استقرار املوارد املالية املخصصة. إمنرا بالنسربة إىل  4يستفيد عدد من املنتجات يف إطار الربنامج االسرتاتيجي  -118
واضررحة لالستثمار/حشررد  مكّونررات أخرررى يف الربنررامج، ال يبرردو أن تنفيررذ الربنررامج االسرررتاتيجي قررد ترافررق خبطررة
، وتنفيرذ الربنرامج االسررتاتيجي املوارد. ويفيد ممثلو املنظمرة أنره طلرب إلريهم العمرل ضرمن إطرار اسررتاتيجي جديرد

املوارد الالزمرة لرذلك. وتعمرل املنظمرة يف  رّل اكتظراظ يف  راش املسراعدة الفنيرة أو  إمنا مل يتم تزويدهم باألدوات
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هتررا. كمررا ترررتبط حصررة كبرررية مررن املسرراعدة الثنائيررة دنظم مراقبررة سررالمة األغذيررة وجو لرر مالررا تُقرردّ املتصررلة بالتجررارة 
 .لمنظمةل ووفرت فرص ضئيلةباحلصوش التفضيلي إليها، 

 
أقرل منرواً، مبرا يولّرد الا ال تُعتررب كذلك، تواجه املنظمة يدياً متنامياً من حي  حشد املوارد لدعم البلدان النامية  -119

ى مشرررراريع التعرررراون الفرررر  الصررررغرية ضررررمن ميزانيتهررررا العاديررررة لترررروفري مسرررراعدهتا يف  رررراالت االمتثرررراش اعتمرررراداً علرررر
للمعايري. إمنا يربز أيضاً اخنرا  غري مالئم يف العمل مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية تدعم التجرارة، واألسروا  

لقطرية للعمل مع مؤسسات مالية دولية، وحشد وتنمية سلسلة القيمة. فالقدرات املتوفرة يف املكاتب ارقليمية وا
 األمواش أيضاً بصورة عامة، غري مالئمة. وجيري العمل على جتديد اجلهود والُنهج حلشد املوارد بفعالية أكرب.

 
 4يمكن تحسين تكام  البرامج ضمن البرنامج االستراتيجي   -6النتيجة 

 
، والعمرل 4لتنسريق القرويني برني ألتلرا نرواتج اهلردف االسررتاتيجي جتدر ارشارة إىل بعش األمثلة عرن التعراون وا -120

اردودة  األمثلرةللبلردان. لكرن هرذه  4عرب الُشَعب الفنية لتوفري رزمة مساعدة شاملة ضرمن اهلردف االسررتاتيجي 
املمّوش  وتنشأ عامًة فقط يف حاالت األنشطة الكبرية املمّولة من خارج امليزانية )مثل مشروع اجلذريات والدرنيات

من االياد األورويب يف أفريقيا، ومشاريع سالمة األغذية يف بنغالديش، أو مشروع سبل العريش وسرالمة األغذيرة 
ومرن املموش من اململكة املتحدة يف زمبابوي(،  ي  تكون مرتبطًة بتوفر املروارد، إمنرا هري أيضراً قضرية مفاهيميرة. 

الفرررررص لررردمج ومواءمررررة عمرررل برنررررامج رصرررد ويليررررل تتررروفر  ،منررروذج جتررررارش التعررراون الناجحررررةخرررالش اسررررتخدام 
 .4ائية ومركز االستثمار على غو أفضل مع أنشطة أخرى يف إطار اهلدف االسرتاتيجي ذالسياسات الزراعية والغ

املبرررادرة ارقليميرررة الرررا جررررى تنفيرررذها يف أوروبرررا وآسررريا الوسرررطى، حيررر  ترافرررق دعرررم التجرررارة  وأحرررد األمثلرررة هررري
ة لالسررتثمار مررن جانررب مركررز االسررتثمار. وقررد يفرر ي الرردور الرائررد الررذي يررنمتكييمررة برردعم قيررام بيئررة وسلسررلة الق

ه املبررادرة ارقليميرررة باالسررتفادة مررن الفرررص املتاحررة، يف حررني شرررّكل ذيف هرر 4اضررطلع برره الربنررامج االسرررتاتيجي 
 قيا تقييداً لعمله.غياش دور رائد له يف املبادرات ارقليمية يف الشر  األوسط، وخاصة يف أفري

 
اخلضرراءر )مثرل  القيمرة الغذائيرةكذلك، اخنرط  املنظمة يف عمل كثيا ميكن تصنيفه علرى أنره يررّوج رلسالسرل  -121

النمو األزر ، والطاقة احليوية، وكفاءة الطاقرة وامليراه إضرافًة إىل احلرّد مرن الفاقرد واملهردر مرن األغذيرة يف سالسرل 
ذه األنشرطة غرري موسرومة صرراحًة علرى أهنرا أنشرطة، كمرا أهنرا متترد علرى عردة إدارات غرري أن هر ،القيمة الغذائية(

ويوّجههرا عردد مرن الرنُرُهج واألطررر املختلفرة. ومثرة  راش لتحسرني تنسرريق هرذه األنشرطة اجملرزأة وتنظيمهرا وترشرريدها 
ة املسرررتدامة يرررة اخلضرررراء، يررر  مظلرررة الشررربكائغذالقيمرررة السررريما أهنرررا تسررراهم بشررركل واضررر ي يف تعزيرررز سالسرررل 

 من أجل تعزيز عملية استنبا  الدروس وضمان االتسا . ،لسالسل القيمة الغذائية مثاًل ضمن املنظمة
 

ن لفريرق اردارة املعر  فرذا الربنرامج أن حيرّدد علرى غرو ، ميكر4داخل الربنامج االسرتاتيجي وفدف تعزيز الروابط  -122
الرررا تكررون الُشرررعب  اتفاقات مسرررتوى اخلدمررةطرررات الرئيسررية/اسررتباقي فررررص التكامل/التررآزر لررردى اسررتعراض ا 

أيضرررراً تعمرررريم املسرررراواة بررررني اجلنسررررني، والتغذيررررة واالسررررتدامة البيئررررة بصررررورة  ديررررة يف  مررررع ضررررمانالفنيررررة قّررهتررررا، 
 التدخالت.
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 التوصيات -عشر ثالث
 

الـذي  4البرنامج االستراتيجي البرامج الرئيسية التي يمكن التعرّف إليها ضمن :وض  عدد محدود من 1التوصية 
ببــرامج اســتراتيجية أخــرم حســب  ويــرتبط، 4البــرامج المتقــلة بالبرنــامج االســتراتيجي  طروحــاتيشــم  دميــ  

 الحادة
 

 ميكن النظر يف عدد من اخليارات لوضع برنامج رئيسي: -123
 

  يررررراً ريف كررررررل الربنررررررامج الررررررا مشلررررر  ترررررردخاًل برا  2توسررررريع نطررررررا  النسرررررخة ا ّسررررررنة مرررررن املبررررررادرة ارقليميرررررة
 .ر، وحقق  حىت اآلن نتائج واعدة4 االسرتاتيجي

 مررن أجررل  ئاالسررتناد إىل منرروذج برنررامج رصررحة واحرردةر الررذي وضررعه املكتررب ارقليمرري آلسرريا وا رريط اهلرراد
وضع برنامج رنظام زراعي وغرذائي واحردر يعتمرد هنجراً تكامليراً للوقايرة مرن التهديردات علرى الصرحة والوقايرة 

ا يف إطار التواصل بني احليوانرات، والبشرر، والنباترات والبيئرة فردف يقيرق الصرحة العامرة والرفراه، وتيسرري منه
 التجارة.

 ملنراطق اتنمية النظم الغذائيرة املسرتدامة يف توسيع نطا  النماذج الا جتري أصاًل جتربتها من خالش مشروعي ر
 ريقيا الشرقية واجلنوبيةر.تنمية القدرات املتصلة بالتجارة يف أفاحلضريةر ور

  باالسرررتناد إىل امليرررزة النسررربية للمنظمرررة يف دعرررم السياسات/االسررررتاتيجيات الوطنيرررة واألطرررر القانونيرررة، اعتمررراد
من خالش تعيني مسرؤوش عرن السياسرات يف بعرش البلردان املخترارة، لردعم يلريالت  FIRST 26منوذج برنامج 

ت يف هررذا الشررأن. وقررد يررؤدي هررؤالء راملسررؤولون عررن الررنظم الغذائيررةر الررنظم الزراعيررة الغذائيررة وتيسررري املناقشررا
عملهرررم بنررراًء علرررى إطار/يليرررل برنرررامج رصرررد ويليرررل السياسرررات الغذائيرررة والزراعيرررة/مركز االسرررتثمار )يليرررل 

 السياسات( يع  مكّونات الربامج التالية مثاًل:
 

o ذيرررة الزراعيرررة والسياسرررات املتصرررلة فرررا يف يليرررل الرررنظم االجتماعيرررة االقتصرررادية/الغذائية حلالرررة األغ
 ؛التنافسيةفهم للحاجات وامليزة لالبالد، 

o تعزيزهرا، مبرا يف ذلرك ضرمان  أو يديد سالسل القيمة ذات األولويرة والتردخالت املطلوبرة لتنميتهرا
 سالمة األغذية، واالستدامة، والتمكرني االقتصرادي للمررأة والتغذيرة، والسرعيمثل النظر يف قضايا 

 إىل يسني جودة اخلدمات الفنية واملالية وخدمات األعماش والربط بينها؛  الوق  ذاتهيف
o وضع خطة استثمار هلذه التدخالت؛ 
o دعم احلكومة يف التنسيق بني شركاء املوارد. 

 
احلكومرررات الوطنيرررة إىل  الطلبرررات الرررا تقررردمها املمكنرررة لالقرتاحرررات الرررواردة أعررراله تكرررون نقرررا  الررردخوشوقرررد 
دعمهررا يف صررياغة اسرررتاتيجياهتا للقطرراع الزراعرري الررا ترمرري إىل يويررل القطرراع، وخطررة  للحصرروش علررى ةاملنظمرر

ر الرب ررة القطريررة. االسررتثمار ذات الصررلة. كررذلك، جيررب إجررراء هررذه التحلرريالت لالسرتشرراد فررا لرردى وضررع أطرر
                                                      

 املنظمة.األورويب/االياد -(FIRSTآثار األمن الغذائي والتغذوي، القدرة على الصمود، واالستدامة والتحوش ) 26 
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ة املنظمررة لرردعم االسرررتثمار يف االسررتثمار تصررروراً لعمليررات مماثلررة يف املسررودة بشرررأن راسرررتاتيجي وقررد أدرج مركررز
 27األغذية والزراعةر.

 
ويف الوق  ذاته الذي تتّم خالله صياغة أطر الربامج القطرية، ينبغي لفر  الربامج االسررتاتيجية أن تباشرر النقراش  -124

أطرر  العتماد مقاصد اددة ألهداف التنمية املستدامة بوصفها أهدافاً مشرتكة للمنظمة ونظرائهرا، وتكريسرها يف
. 2030طرر بر رة قطريرة متتاليرة، وصرواًل إىل عرام ألالرب ة القطريرة ويديرد مقاصرد وطنيرة ومؤشررات مالئمرة هلرا، 

وبذلك، سوف تصب ي أطر الرب ة القطرية أكثر اسرتاتيجية: ر موعة حّيةر مع نشرر تردرجيي للتردخالت املرتبطرة 
ئيسية تتّم مراجعتها يف بدايرة كرل إطرار للرب رة القطريرة. مبقاصد اددة ألهداف التنمية املستدامة، ومع اطات ر 

أهرداف للمنظمرة للردعم يف يقيرق خارطرات طريرق ارّددة للبلردان إىل أطرر الرب رة القطريرة  أن تتحروش ، ميكنلذا
 التنمية املستدامة ذات الصلة على املستوى القطري.

 
الــنظم الزراعيـــة لمنظمــة أن تكيـّــف نهجهــا إزاء ، مـــن شــأن اوالكفــاءةالشــمولية  ئلــدم تطبيــق مبـــاد :2التوصــية 
مـــ  مســـتويات مختلفـــة مـــن التعقيـــد والتكامـــ ، وبخاصـــة مـــ  األخـــذ فـــي االعتبـــار اســـتعداد أصـــحاب  وال ذائيـــة

 دراتهم في االندماج عل  نحو مفيد ومستدا  فـي األسـواق وفـي ساسـ   يمـة و  همصعوبات، و الحيازات الق يرة
نب ي أن تحقق البرامج عل  المستوم الوطني توازناا ديداا بين الجوانب المتقلة ببداية متنوعة. وتوخياا للفعالية، ي

تعزيـز )والجوانـب المتقـلة فـي نهايـة العمليـة  (ح ّ القنايا المتقلة بتدابير التجارة وتيسير التجارة )مثاا،ةالعمليّ 
. وينب ـي إيـاء األولويـة (ءة إلـ  الفـر الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة في أ ـ  البلـدان نمـواا لاسـتجابة بكفـا

 للقدرات المائمة لدعم هذ  البرامج.
 

الرنظم الزراعيرة والغذائيرة  احتياجراتو  براختالف ميرزاتيف كل بلرد  4سوف متلا تشديد الربنامج االسرتاتيجي  -125
لتجرارة، واملعرايري والوصروش املتصرل ر وكمرة ا 4يف البلد املع . على سبيل املثاش، إن عمل الربنرامج االسررتاتيجي 

إىل األسررروا ر يلقرررى صررردًى قويررراً يف العديرررد مرررن بلررردان آسررريا وأمريكرررا الالتينيرررة، وخباصرررة البلررردان ذات الررردخل 
زراعرة جتاريرة، تتّجره غرو االنردماج يف ذات تصرب ي دواًل ذات فرائش يف األغذيرة و  ( الرااألكثر اخنفاضااملتوسط )

ضاً مزيرداً مرن الطلبرات الرواردة مرن املسرتهلكني ا ليرني بشرأن سرالمة األغذيرة. سالسل القيمة العاملية؛ وتشهد أي
 دعرررم عمليرررة صرررياغة السياسرررات لتعزيرررز قرررد تشرررمل نقرررا  الررردخوش بالنسررربة إىل العديرررد مرررن البلررردان األفريقيرررة،و 

 غريةمتكينيرررة أيضررراً للمؤسسرررات الصرررأصرررحاش احليرررازات الصرررغرية يف سالسرررل قيمرررة اليرررة، وتوليرررد بيئرررة  مشررراركة
 املتوسطة احلجم.و 

 
صرروش وبالتررا ، تكررون البلرردان الررا تسررتويف احلررّد األدىن مررن األفتررنج ي يف وأّمررا الترردخالت القائمررة علررى السررو   -126

فالبلرردان الررا ال تسرتويف هررذه احلرردود الرردنيا تتطلّررب تردخالت اررددة غررري قائمررة علررى  28جراهزة لسلسررلة القيمررة.
                                                      

جيريه عادة مركز -تقييم قطري أو  ملناخ االستثمار، جيب أن يستند هنج املنظمة على رلضمان أن حيظى إطار الرب ة القطرية برتكيز قوي لالستثمار 27 
ؤولني عن االستثمار والسياسات يف بني املس يقثالو على أن يرتبط بتحليل للسيا  السياسي واالقتصادي للبالد. ومن الواض ي أن احلوار -االستثمار

 املكتب القطري ضروري...ر
 28 chain development for rural poverty reduction: a reality -Stoian, D., Donovan, J., Fisk, J., Muldoon, M.F., 2012, Value

check and a warning, Enterprise Development and Microfinance 23 (1): 54–69. 
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ضررورية ملشراركتها يف تنميرة سلسرلة القيمرة. ويف هرذه احلراالت، قرد تكرون بررامج السو  لتوفري الشرو  املسربقة ال
أكثررر فائردًة، رغررم ضرمان أن تتررواءم هرذه الترردابري  5و 3، و2، و1أخررى للمنظمررة يف إطرار الررربامج االسررتاتيجية 

 االجتماعي(.)تصب ي قائمة على السو  بعد أن كان  قائمة على الدعم  4مع النهج يف الربنامج االسرتاتيجي 
 

ألتلفة  اً أنواع تتطّلبوتتوفر الفرص يف سالسل القيمة ا لية القصرية كما يف سالسل القيمة الدولية الطويلة، إمنا  -127
من النُرُهج لتنمية القردرات،  سرب طرابع ومواصرفات األسروا  واملسرتهلكني املعنيرني. ومرن منظرور مرراع  للفقرراء، 

ظمة على غو أكرب مرع احلاجرات والتحرديات لردى شربكات املنتجرني مرن أصرحاش ينبغي أن تتواءم أولويات املن
مررن خررالش جتميررع املعررايري املتصررلة بسررالمة  ؤتنظرريم هررذه األولويررات علررى غررو كفرر ، مبررا يف ذلرركاحليررازات الصررغرية

 لنسرراءمررن الرجرراش وا األغذيررة واالمتثرراش هلررا، ودعررم عمليررة صررياغة السياسررات لتعزيررز أصررحاش احليررازات الصررغرية
 م يف مشاركتهم الفعالة يف سالسل القيمة.واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلج

 
علررى املسررتوى األعلررى وخباصررة بالنسرربة إىل إزالررة احلررواجز غررري التعريفيررة ينبغرري للمنظمررة  الرتكيررز  رراالت وتشررمل -128

جيررب أن توضرر ي املنظمررة  منتررديات التجررارة الدوليررة، مررن خررالش عمليررات جنيررا. لررذا، مررن خررالشاالخنرررا  فيهررا 
هنجها على املستويني األعلى واألدىن من العملية، ممّا قد يسرتدعي اسرتخدام أنرواع ألتلفرة مرن الصركوك، واملروارد 
والشراكات. ويوصي التقييم براملزج برني املسرتويني، مرع تروخي االنتقائيرة يف التردخالت يف آخرر العمليرة باالسرتناد 

طردة وتدرجيية عوضاً عن تطبيق مشاريع جتريبيرة قصررية وصرغرية النطرا . كرذلك، إىل القدرة على العمل بطريقة م
جيب أن يكون العمل على سلسلة القيمة على الصعيد القطري هنجراً تقردمياً متواصراًل عوضراً عرن معاجلرة قضرايا 

 معزولة باالستناد إىل موارد ادودة يف برنامج التعاون الف .
 

ليررررل لطلبررررات املسرررراعدة )عرررردد الطلبررررات الررررواردة جملرررراالت العمررررل ذات الصررررلة بالربنررررامج أخرررررياً، ينبغرررري إجررررراء ي -129
 ( مقابل ارمدادات  ي  تسرتشد به حاجات القدرات لضمان الدعم املالئم.4االسرتاتيجي 

 
البـرامج فـي إطـار البرنـامج  طروحات: يجب أن تحّسن المنظمة االتقاالت الداخلية والخاردية بشأن 3التوصية 

 .4الستراتيجي ا
 

تنميررة القرردرات واالتصرراالت )الرردعم االستشرراري( لتوليررد  4جيررب أن يعررّزز الفريررق املعرر  بالربنررامج االسرررتاتيجي  -130
املنظمرة، واحلكومرة وغرريهم مرن أصرحاش الشرأن الروطنيني، واجلهرات املاغرة  ممثلريوعي وفهم أفضرل يف صرفوف 

تيررة عررن اعتمررراد هنررج للررنظم الزراعيررة والغذائيررة إزاء اسرررتاتيجيات التنميرررة وشررركاء التنميررة اآلخرررين إزاء املنررافع املتأ
هري  ةتروفري أدلّرة علرى أن التكراليا املرتفعرة وتعقيردات هنرج الرنظم الزراعيرة والغذائير ومثة حاجة أيضاً إىلالوطنية. 

احليرررازات اسرررتثمارات يف احلرررّد مرررن الفقرررر، وقررردرة سررربل العررريش علرررى الصرررمود، واسرررتمرارية مؤسسرررات أصرررحاش 
الرربامج امللموسرة كمرا تشرري إليره  طروحرات يديدأو  4الصغرية. كما أن توفّر منتج رئيسي للربنامج االسرتاتيجي 

 وتعزيز جاذبيتها. 4يساهم أيضاً يف يسني الوعي إزاء مفاهيم اهلدف االسرتاتيجي  قد 1التوصية 
 
 الررنظم الغذائيررة. وقررد يررة حرروش مواضرريع التجررارة وهنررجالقطر  ومثررة حاجررة واضررحة إىل ترروفري توجرره أفضررل للمكاتررب -131

قيادة الربنامج االسرتاتيجي دورة توجيهية للمكاتب القطرية حوش قضايا التجارة، مرن أجرل الررتويج بشركل  تنّظم
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أفضل لطروحات املنظمة يف  راش املعرايري، وحوكمرة التجرارة والوصروش إىل األسروا ، وإرسراء فكرر الرنظم الغذائيرة 
فهرررم التحررروالت و تعزيرررز  . وهرررذا يسرررتتبع أيضررراً دان الرررا تبررردي اسرررتعداداً العتمررراد نُرُهرررج يف األجرررل الطويرررليف البلررر

 وتغرّي املناخ، وآثارها على سالسل القيمة، والتجارة واألمن الغذائي.الطبيعية الديناميكية يف الدميوغرافيا، واملوارد 
 

ومن . 4درات لحشد الموارد في إطار الهدف االستراتيجي والق االستراتيجية يجب أن تعزّز المنظمة :4التوصية 
 مـن أدـ  إطـاق العنـاننهج أكثـر ابتكـاراا لحشـد المـوارد علـ  القـعيد اإل ليمـي،  وض بقورة خاصة  النروري

في البلدان حيـث يظهـر زخـم العتمـاد نهـج الـنظم الزراعيـة وال ذائيـة، واتجـا  لانفتـاح علـ   المتاحة إلمكانياتل
كمـا أن مشـاركة الحكومـة فـي التمويـ  وعملهـا بفعاليـة أكبـر مـ  مقـارف التنميـة اإل ليميـة سـوف يـزداد التجارة.  
 نمواا. التي ال تُعتبر أ   تناؤل التموي  في البلدان بسببإلحاحاا، 

 
 السررتاتيجي حلشررد املروارد بالتشراور مرع الفريرق الرذي ُشركل حررديثاً ي إعرداد خطرة واضرحة وخاصرة باهلردف اينبغر -132

. ومررن األفضررل أن تشررمل هررذه اخلطررة خارطررة طريررق حشررد املررواردشررعبة واملعرر  بالتسررويق، والتواصررل والتبليرر  يف 
 ةاملنظمة لدعم البلدان يف بلوغها مقاصد أهداف التنمية املسرتدامة املتفرق عليهرا واملرتبطرة باألهرداف االسررتاتيجي

ملاغة  سب أولوياهتا التمويلية، إمنا أيضاً احلكومات وال جيب أن تستهدف فقط اجلهات ا ،وأطر الرب ة القطرية
قرتحرات والعمرل مرع مكاترب اجلهرات املاغرة يف امللتوفري متويل مشرتك. وفدف دعم املكاتب القطرية يف صياغة 

البلد املع ، جيب أن يشكل فريق إدارة الربنامج االسرتاتيجي، بالتشراور مرع املكاترب ارقليميرة،  موعرة مشررتكة 
 ، بناًء على طلبات اددة.االستشاريني يقومون مبهمات قصريةو  من املو فني املبتدئني

 
ة لسرررنوات متعررررددينبغررري تشرررجيع املكاترررب ارقليميرررة علرررى ةرررع أمرررواش -رات ارقليميرررة املتعرررددة السرررنواتاملبررراد -133

وارد مررع شررركاء ناشررئني مررن ج برا رري، واعتمرراد اسرررتاتيجيات إقليميررة حلشررد املررللمبررادرات ارقليميررة باسررتخدام هنرر
 اجلهات املاغة ذات اهتمامات إقليمية اددة.

 
يرمي برنامج املساعدة الفنية إىل توفري اخلربة الفنية الا تتمتع فرا املنظمرة إىل - التعاون التق تعزيز معايري برنامج  -134

وضررع أن يشررمل هررذا األمررر  وجيرربأعضررائها مررن خررالش مشرراريع مسررتهدفة، وقصرررية األجررل واّفررزة ومسررتدامة. 
بتخصرري  أمررواش أو إجررراءات لتوسرريع نطررا   نياحلكررومي النظررراء خررروج واضررحة، تتضررمن بنررداً مررع اتاسرررتاتيجي

ع نطا  املشروع يف حاش أفضى يتوسخاة. وجيب أن تلتزم احلكومات بهذه املشاريع يف حاش يّقق  النتائج املتو 
 ا مسبقاً.برنامج التعاون الف  إىل نتائج متفق عليه

 
وأن يدعم املوارد حلشد املوارد  ،جيب أن يضطلع مو ا االتصاش يف جنيا مبسؤوليات-حشد املوارد يف جنيا -135

لرررردى املنظمررررات املتخررررذة جنيررررا مقررررراً لرررره، نظررررراً إىل أن جنيررررا تشرررركل ارررروراً هامرررراً لقضررررايا التجررررارة والقضررررايا 
االت أخررى لألمرم املتحردة، وخباصرة مركرز التجرارة الدوليرة مشرتكة مرع وكر اً يضاً هُنجأارنسانية. وقد يشمل هذا 

 واألونكتاد.
 

لتمويـ  الدوليـة ينب ي مرادعـة الليـات والسياسـات إل امـة شـراكات مـ  القطـاو الخـا  ومؤسسـات ا :5التوصية 
 ات غير ضرورية و بهدف إزالة أي مع
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مررررن -طرررراع اخلرررراصملواصررررفات يف القاع مررررن ة ودقّررررًة تقررررّر بررررالطيا الواسررررمررررن الضررررروري وضررررع نُرُهررررج أكثررررر عمليرررر -136

التجمعات العابرة للحدود الوطنية وصواًل إىل ةعيات املؤسسات الصغرية على صعيد املقاطعة. وبناًء عليره، مرن 
لبحرر  عررن فرررص ارردودة، وقصرررية جررل اأقرررارات إىل املسررتويات امليدانيررة مررن حية اخترراذ التفررويش صررالاجلرردير 

يفعررة املنظمررة إىل اخلطررر. كمررا يشرركل تعيررني مسررؤولني عررن الشررراكات يف بعررش  األجررل داخررل الرربالد ال تعررّرض
 املكاتب ارقليمية خطوة إجيابية يف هذا االجتاه.

 
 اتب ارقليمية أو القطرية مسراعدةً أن يوفّر أيضاً للمك والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوشملكتب الشراكات ميكن  -137

ضع  خطو  توجيهيرة صحاش شأن من القطاع اخلاص. وحالياً، وُ مج تضم أثناء العمل لتنفيذ شراكات أو براأ
مؤسسررية واسررعة جررداً. ومثررة حاجررة إىل يديررد توجيهررات اسرررتاتيجية وعمليررة علررى الصررعيدين ارقليمرري والرروط  

 وتقردي املشرورة للمكاترب بنراءً  ، لتحديرد الشرراكات املمكنرةباالسرتناد إىل البحروث والتحلريالت يف  راش الفررص
 عليه. 

 
مررع القطرراع اخلرراص علررى احلاجررة إىل إقامررة شررراكات أقرروى مررع وكرراالت أخرررى مررن  ويشررّدد وضررع املنظمررة حاليرراً  -138

األمررم املتحرردة )وخباصررة منظمررة األمررم املتحرردة للتنميررة الصررناعية ومركررز التجررارة الدوليررة ومنظمررة العمررل الدوليررة( 
 تعمل بصورة مباشرة مع القطاع اخلاص.

 
قامررة عالقررات فعالررة بررني أيضرراً عمليررة إنشرراء آليررات موثوقررة رالصررعيد القطررري، ميكررن للمنظمررة أن ترردعم وعلررى  -139

ري احلكومررات مشرراورات منتظمررة مررع القطرراع اخلرراص فرردف تكرروين احلكومررة ومؤسسررات العمرراش. وجيررب أن جُترر
ات فعالررة فررذه فهررم أفضررل للصررعوبات الررا يواجههررا وكيفيررة معاجلتهررا. وسرروف تسرتشررد عمليررة تصررميم سياسرر

ويتطلرب تعزيرز الظرروف املؤاتيرة للعمرل مرع القطراع اخلراص هنجراً  املشاورات لتعزيز ريادة األعماش ويفيز التجرارة.
 ل اتسا  السياسات وقدر أكرب من احلوار والتعاون جوانب رئيسية.يشمل احلكومة بكاملها، حي  يشكّ 

 
القنـايا المشـتركة، بمـا فـي  لـك المسـاواة  علـ أكبـر  تركيـزاا  أن ينـمن 4ينب ي للبرنامج االستراتيجي  :6التوصية 

 امة نظم زراعية وغذائيـة شـاملة د  االستجابة بشك  أفن  إل  هدف إبين الجنسين، وت ير المنا  والت ذية من أ
 ة.ؤ وكف
 

( جوهريرررة يف 3و 2، و1 ةئمرررة برررني الرررربامج االسررررتاتيجية )مرررثاًل مرررع الرررربامج االسررررتاتيجييف حرررني أن الرررروابط القا -140
ضررايا معاجلرة قضرايا التغذيرة، وتغرري املنراخ واملسراواة برني اجلنسررني، مرا زاش اجملراش واسرعاً أمرام إقررار صرري ي بوجرود ق

ىل عمليرة وضرع سالسرل مرثاًل يديرد نقرا  الردخوش لتوجيره متويرل املنراخ إ-4ي مشرتكة ضمن اهلردف االسررتاتيج
، أو التعرّرف إىل نقرا  دخروش ممكنرة لوضرع نظرم غذائيرة 4االسررتاتيجي اخلضرراء يف إطرار اهلردف  الغذائيرةقيمة ال

 مراعية للتغذية يف خطاش شركاء التنمية على املستوى الوط .
 

ذ قرار عمالين بالرتكيز على املساواة بني الرجراش والنسراء يف سالسرل ونظراً إىل التمويل ا دود والوق  املتاح، اختُ  -141
جررل اليررة. إمنررا يف اخلطررة املتوسررطة األاألعمرراش لرردى النسرراء يف اخلطررة املتوسررطة األجررل احلالقيمررة، وتعزيررز ريررادة 
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وانرب أخررى مرن جاجلديدة، سيكون مرن اهلرام توحيرد عمرل سالسرل القيمرة وتوسريع نطاقره،  ير  يشرمل أيضراً 
كومررة علررى عنررد ارمكرران. علررى سرربيل املثرراش، سرروف يتسررم العمررل علررى توعيررة ممثلرري احل 4اهلرردف االسرررتاتيجي 

الطابع املراعي للنوع االجتماعي يف اتفاقات التجرارة بأمهيرة كبررية. وميكرن أن تعمرل املنظمرة علرى غرو وثيرق أكررب 
 مع منظمات أخرى لألمم املتحدة مثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واألونكتاد.

 
لرررردعم رقامررررة أطررررر سياسرررراتية ممّكنررررة تزدهررررر فيهررررا يف إمكانيررررة تعزيررررز ا 4وميكررررن أن ينظررررر الربنررررامج االسرررررتاتيجي  -142

االستثمارات التعاونية املوّجهة من القطاع اخلاص واملبادرات االبتكارية الرامية إىل ختضري سالسرل القيمرة الزراعيرة 
أن  لتعزيز نظم زراعية وغذائيرة مسرتدامة وخضرراء والغذائية. كذلك، من شأن العمل على متكني بيئات سياساتية

 األنظمة واملعايري؛ والصكوك االقتصادية؛ والبحوث والتنمية.  يشمل،
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 4الهدف االستراتيجي 
 تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شموالا وكفاءة

 المقاصد 

مضاعفة ارنتاجية ، 2030 لوش عام  -
لزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ا
 (3-2لهدف ا)
اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء أسوا   -

السلع األساسية للمساعدة على احلد من 
 (ديم-2الهدف )شدة تقلب أسعارها 

 المقاصد 
ختفيش نصيب الفرد من النفايات الغذائية  -

العاملية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة 
ار النصا، واحلد من خسائر واملستهلكني مبقد

األغذية يف مراحل ارنتاج وسالسل ارمداد، 
مبا يف ذلك خسائر ما بعد احلصاد،  لوش عام 

 (3-12الهدف ) 2030

 المقاصد 
زيادة صادرات البلدان النامية زيادًة   -

كبريًة، وال سيما بغرض مضاعفة 
حصة أقل البلدان منواً من الصادرات 

  2020العاملية  لوش عام 
 .(11-17الهدف )

 املؤشرات

حجم ارنتاج لكل وحدة عمل حسب  -
فئات حجم املؤسسة 
 الزراعية/الرعوية/احلرجية 

 (1-3-2الهدف )
 مؤشر مفارقات أسعار األغذية  -
 (1-ديم-2الهدف )

 املؤشرات

 املؤشر العاملي خلسائر األغذية  -
 (1-3-12الهدف )

 املؤشرات

وأقل البلدان حصة البلدان النامية  -
 من الصادرات العاملية  منواً 
 (1-11-17الهدف )

 

    

وضع معايري دولية جديدة ومنّقحة : 1-1-4 الناتج
يف  اش سالمة األغذية وجودهتا والصحة النباتية، 
توافق عليها البلدان، وتشّكل مرجعاً لالتسا  

 .الدو 

توفري الدعم ملؤسسات القطاع  :1-2-4الناتج 
ام لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات، الع

وأطر تنظيمية وخطط استثمار لدعم قيام نظم 
 شاملة وكفؤة.  زراعية وغذائية

توفري الدعم الف  وارداري : 1-3-4الناتج 
لألطراف املعنيني يف سلسلة القيمة من أجل 
الرتويج لسالسل األغذية الزراعية الا تّتسم 

 تدامةبالشمولية والكفاءة واالس

توفري أحدث املعلومات : 1-4-4الناتج 
والتحليالت عن األسوا  العاملية لتشجيع 
شفافية األسوا  وتعزيز فرص األسوا  

 والتجارة العاملية وارقليمية وفرص السو .
توفري الدعم للبلدان و موعاهتا : 2-1-4الناتج 

االقتصادية ارقليمية للمشاركة على غو فعاش يف 
نفيذ اتفاقات وأنظمة وآليات وأُطر دولية صياغة وت

ترّوج ألسوا  تتسم بالشفافية وتعزيز الفرص يف 
 .األسوا  العاملية وارقليمية

تعزيز قدرات منظمات القطاع : 2-2-4الناتج 
العام على تصميم وتنفيذ ترتيبات مؤسسية 
 تدعم إقامة نظم زراعية غذائية شاملة وفعالة

لدعم ملؤسسات توفري ا: 2-3-4الناتج 
القطاعني العام واخلاص لتصميم وتنفيذ 

صكوك وخدمات مالية وآلية ردارة املخاطر 
لنظم غذائية وزراعية تّتسم بالكفاءة 

 والشمولية

تزويد منظمات القطاع العام : 2-4-4الناتج 
مبا يلزم رنشاء نظم لرصد ويليل آثار 

السياسات التجارية والغذائية والزراعية على 
 ظم الزراعية والغذائية الوطنيةالن

 

:1-4النتيجة 

ذ ُتقاغ وتُنف  
ات االتفا ات واللي
التي والمعايير الدولية
واق ترّوج لتجارة وأس

أكثر كفاءة وشموالا 
من دانب البلدان 

1
تقميم البلدان
اسات وتنفيذها لسي
وأطر تنظيمية 
سية وترتيبات مؤس

تدعم إ امة نظم 
زراعية غذائية 
شاملة وفعالة

2 تعزيز البلدان 
ن لقدرات القطاعي
العا  والخا  

وزيادة 
االستثمارات 

للنهو  
ية بالمنشآت الزراع
الشاملة وتطوير
ساس  القيمة

3

اتخا  البلدان لقرارات
من باالستناد إل  األدلة
أد  دعم إ امة نظم 

زراعية وغذائية

4


