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 رد اإلدارة المتحدةالمملكة تعليقات من 

الذي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بترحب المملكة المتحدة 

إطار توقيت مع ال من حيث سقتي والذيالصندوق لتنزانيا وضعه 

ه الثانية حصيلتو األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

عمل يللمجتمعات الضعيفة التي  والمداخيلزيادة اإلنتاجية ب المتعلقة

تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية،  عندوالصندوق معها. 

دولة متوسطة  تحولها إلى المتمثل فيهدفها  لبلوغدعم الحكومة الذي ي

، سيكون من المفيد أيضا النظر في كيفية 2025الدخل بحلول عام 

 لعام ي البلدالغذائية المستدامة ف النظمدعم الصندوق "مسارات 

2030." 

مع إطار  واتساقهاإليجابية الشاملة على تركيز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية التعقيبات تقدر اإلدارة 

 .من أجل التنمية المستدامةالتعاون ألمم المتحدة ا

نظم غذائية مستدامة، فإن برنامج الفرص االستراتيجية  تحقيق إلى الرامية "2030 عام رؤية"شيا مع اتمو

 الحكومة األربعة للنظم الغذائية المستدامة على النحو التالي: دعم مسارات يتعمدالقطرية 

 نظم تحوال فيالبرنامج القطري  حدثسي   تحسين إنتاج الغذاء واإلنتاجية على نحو مستدام. - 1المسار 

على  ألسر الريفيةا قدرةالزراعية لتحقيق إنتاجية أعلى، وتحسين التغذية، وزيادة الدخل، وتحسين  األغذية

المناخ  القادرة على الصمود في وجه تغير نتاجاإلنظم  الوصول إلىذلك من خالل تعزيز  جري. وسيالصمود

 استخدام المياه واألراضي.إدارة االستدامة في الحلول الزراعية الرقمية بأسعار معقولة، وضمان إلى و

يهدف برنامج الفرص  زيادة تمويل الزراعة ومشاركة القطاع الخاص في النظم الغذائية. - 2المسار 

االستراتيجية القطرية إلى توسيع نطاق مخطط ضمان ائتمان أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات المالية 

 هذا المخطط فقد كانان والمصارف المجتمعية القروية، الدخار واالئتمالجمعيات التعاونية لالمجتمعية مثل 

التسويقية األساسية برنامج دعم البنى فترة تنفيذ زيادة الوصول إلى التمويل خالل  مجال في بمثابة إنجاز هام

الرامية  الحكومة في مبادرتهابدعم الصندوق حاليا  يقومالقيمة والتمويل الريفي. باإلضافة إلى ذلك، إضافة و

يركز برنامج الفرص و. يينالريف نمنتجيصالح المؤشر الطقس للمحاصيل لب الخاص تأمينالتطوير إلى 

 من عتبراني   اللذيناالستراتيجية القطرية هذا على الزراعة الرقمية والوصول إلى الخدمات المالية، 

 على نطاق واسع. إلحداث األثررئيسية العات مسر  ال

 الترويج الستراتيجيات جريسي غذائية آمنة للجميع. وأنماط صحيةو مغذية ماط غذائيةأنضمان  - 3لمسار ا

تشمل  للتغذية زراعية مراعيةمسارات  عدةولويات التعميم من خالل أللفقراء ول المناصرةالفريدة  الصندوق

 ،والفواكه ،والخضروات ،واألسماك ،والمغذية )منتجات األلبان المأمونة( زيادة إنتاج األغذية 1: )ما يلي

التغذوي  التثقيف( 3( الحد من خسائر ما بعد الحصاد؛ )2؛ )وتنويعها والبقول والحبوب( ،وزيت الطعام

 برنامج تنمية الزراعة ومصايد األسماك،أما . الغذائي النمطتنويع ل من أجل الترويجتغيير السلوك ل تواصلالو

باستخدام نهج شامل للنظم فقد ص مم  ،2020كانون األول /ديسمبرالمجلس التنفيذي في  وافق عليه الذي

امج ن، لن تكون استثمارات البروبذلك. القدرة على الصمودالغذائية يعزز استراتيجيات تنويع سبل العيش و

لها آثار إيجابية أو ستكون للتغذية واإلدماج االجتماعي، و واسعة النطاقمربحة فحسب، بل ستوفر فوائد 

 ارة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.محايدة على إد



 

 

E
B

 2
0
2
2
/1

3
5

/R
.2

0
/A

d
d
.1

 

2
 

 رد اإلدارة المتحدةالمملكة تعليقات من 

يركز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي. مع تكيفال – 4المسار 

في المائة  100في المائة للتخفيف و 35إلى  30من  اهدف المساهمة المحدد وطنيعلى المناخ ويتماشى مع 

في المائة من موارد البرنامج  30ما ال يقل عن  في إطار دعم هذا المسار خصص الصندوقيسو للتكيف.

 من تقليلالالكربون أو احتجاز  لرامية إلىلتقنيات ال، ووالتخفيف من وطأته تغير المناخ معالتكيف  ابيرلتد

استخدام الطاقة ، بما في ذلك ذكية مناخياسيؤدي القيام بذلك إلى تعزيز الزراعة الوانبعاثات غازات الدفيئة. 

المتجددة على طول سالسل القيمة، وكفاءة استخدام المياه، والطاقة المتجددة إلنتاج وحماية الموارد البحرية 

 والساحلية.

دف على األولويات اندعم بقوة التركيز االستراتيجي واله إننا

 وجه في الصمود على القادرةتعزيز نظم اإلنتاج  هدفين:ب المرتبطة

أصحاب الحيازات  المنتجين أجل زيادة إنتاجية منمناخ ال تغير

تحسين وصول المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة و ؛الصغيرة

 .الصغر والصغيرة والمتوسطة البالغةالمؤسسات و إلى األسواق

 تقدر اإلدارة التعليق اإليجابي على التركيز االستراتيجي لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية وأهدافه.

في برنامج الفرص االستراتيجية المندرج نرحب أيضا بالقرار 

 فوفقا لما تظهره. زيادة التركيز الجغرافيالقطرية هذا بخصوص 

نتائج التقييم، من المرجح أن يحقق هذا التركيز الجغرافي 

حدث فرقا والموضوعي أثرا متزايدا في المجاالت الرئيسية التي ست  

ونتطلع  لدروس المستفادةل مراعاة الصندوق نقدر وإنناكبيرا ودائما. 

استخدام  في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إسهامإلى كيفية 

التكنولوجيا الرقمية والوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة في 

 على نطاق واسع. األثر إحداث تسريع

 أحيط علما بهذا التعليق، مع الشكر.

المنظمة،  شطةجميع أن يشمل أوسعمن منظور نشجع الصندوق، و

 المشروعات"است خلص منها أن على االستفادة من نتائج التقييم التي 

في  المبي نالنهج من و" إلى تحقيق نتائج إنمائية أفضل [تميل] األكبر

ضمان  والرامي إلىهذا  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 مليون دوالر 28من  - اتحجم المشروعتساعد الزيادة التدريجية في متوسط وأحيط علما بهذا التعليق. 

على تحسين النتائج  -الصندوق  إطار التجديد الحادي عشر لموارد مليون دوالر أمريكي في 40إلى  أمريكي

 سيواصلأثر أكبر، وسعيا إلى إحداث . ينالمستفيد الوصول إلى عدد أكبر منو المشترك ويلوزيادة التم

حجم االستثمارات لسياق وأهداف كل  مالءمة بحيث يتاح ضمان الصندوق االعتماد على نتائج التقييم

 عند الحاجة. حجما مرونة لمتابعة مشروعات أصغرالتحلي بما يلزم من المشروع، مع 
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 رد اإلدارة المتحدةالمملكة تعليقات من 

سعيا إلى  الدقيق لتركيز االستراتيجياالتحديد الصارم ألولويات 

 أثر أكبر. إحداث المتمثل فيتحقيق الهدف 

 توريدالزال يوالتقييم، ال  مراجعةعدد من تقارير ال أبرزهطبقا لما 

المخاطر.  ما يرد في الذيل من إبراز لهذهونقدر  ينطوي على مخاطر

في  المخاطر ضمان زيادة تدابير تخفيف علىنشجع الصندوق و

دنى أن األحد وينبغي في ال .التوريد من خالل رصد ال سيماالتنفيذ، و

السنوية الخاصة  التوريدبالفعل خطط قد قدمت المشروعات تكون 

 اصارم ولاللتزام بها التزاما عليها عدم اعتراض الصندوق لتتلقىبها 

إجراءات  ها اتخاذ، ولكن سي طلب منالتوريدأنشطة ب االضطالععند 

 العامة. االستنتاجات راعاةملإضافية 

المعرضة للمشاكل أن أداء المشروعات وقد أظهر تحليل المشروعات أحاطت اإلدارة علما بهذه التوصية. 

عرضة للتأثر بعدة تحديات، بما في ذلك الدوران العالي للموظفين، والقدرات المحلية غير الكافية، والصرف 

لضمان وجود خطة  دعما متواصال دعم التنفيذي  سو. الضعيف، واإلدارة المالية الضعيفة، ومشاكل التوريد

، عليها بخطة التوريد التي تتلقى عدم اعتراض الصندوق ةدقيق بصورةأنشطة التوريد التزام توريد قوية، و

عد دعم بناء القدرات المخصص والمستمر ي  وتقييم. الو للرصد فعال المشروع إطاريكون لدى أن لضمان و

 التوريد. مجال لوحدات تنفيذ البرنامج ضروريا لتعزيز قدراتها في

ستفيد يالفرص االستراتيجية القطرية سأن برنامج  نشير إلىأخيرا، 

فجوات الالزمة لسد البناء القدرات من أجل اإلقليمية  المنحمن 

وضح ستونود أن ن ،القدرات التي جرى تحديدها في مجال المستمرة

في استخدام منح الصندوق  هذه االستفادةساب تحا جريكيف سي

السياسة الجديدة  المنح في إطار وإدراجها في عملية تخصيص

 المتعلقة بالمنح.

دت  و  )الهدف االستراتيجي الواقع تعزيز أثر الصندوق على أرض  يراد بها أهدافبسياسة المنح المنقحة  لقد ز 

فيما و(. 2 لتنمية الريفية )الهدف االستراتيجيفي اللسياسة واالستثمار  جدوىبيئة أكثر  يسير نشوء(، وت1

على تعزيز الروابط بين هذا سيعمل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  ،1يتعلق بالهدف االستراتيجي 

بما ، القروض والمنح من أجل ضمان إدماج النتائج الواعدة للمنح بصورة كاملة في حافظة االستثمارات

بشأن دارة تقديم مقترحات قوية ذلك، تتوقع اإل وفضال عنالتآزر مع المنح األخرى. أوجه الروابط و يشمل

، 1الهدف االستراتيجي في إطار تحقيق لمنح اإلقليمية من خالل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا ا

وهذه دعامة رئيسية أساليب وتقنيات مبتكرة.  استحداثتعزيز بناء القدرات من خالل  وي قصد بهذه المقترحات

الستفادة من ترمي إلى اذات األولوية أنشطة  همل مجاالتتتش لذيا، 1الهدف االستراتيجي من دعائم 

زيادة و األنشطة ملكيةب عزيز اإلحساستعلى ات نظملمؤسسات والما، وبناء قدرات األثراالبتكارات لتعزيز 

 فعالية عمل الصندوق.
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 رد اإلدارة آيرلنداتعليقات من 

االستراتيجية برنامج الفرص ب على وجه العموم يرلنداآترحب 

الذي يقدم نهجا للنظم و لتنزانيا الصندوق هذا الذي وضعه القطرية

من و. اتنزاني سياقبتحليل  استنيروم متسما بالوضوح الغذائية

مختلف العمل مع  العزم على يبي ن البرنامجالمشجع أن نرى كيف 

النظم  فيالوطني والمحلي للتأثير  صعيدينمجموعات على الال

 اء قدرات الجهات الفاعلة في نظام البذور الوطني.الغذائية وبن

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. النظم الغذائية في اإليجابية الشاملة على نهج التعقيباتتقدر اإلدارة 

يتميز هذا النهج بالكثير من القطع المتحركة وينم  عن إحساس بتعقيد 

 النظم الغذائية.

 ولدينا بضع نقاط إضافية:

أوال، فيما يخص الشؤون الجنسانية؛ يوفر برنامج الفرص 

 مجال االستراتيجية القطرية تحليال جيدا للقضايا الجنسانية في

الزراعة ويوفر مزيجا جيدا من الحلول لتسهيل وصول المرأة إلى 

الموارد وبناء قدرة المرأة على تولي زمام األمور، كما أنه يذكر تأثير 

ي المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، فإن النهج المعايير االجتماعية ف

المحدد ال يتناول العالقات الجنسانية بوصفها وسيلة لتعزيز المساواة 

، يترك الوثيقةبين الجنسين، وبالتالي، على عكس ما هو موضح في 

لشؤون الجنسانية وال يتسم يقتصر على مراعاة ا هانطباعا بأنالنهج 

 .تحويليةبقدرة 

إلى تحقيق المساواة بين  الراميةالتحويلية  الجنسانيةج ه  الفرص االستراتيجية القطرية إطارا للن  يحدد برنامج 

المعايير االجتماعية، والمشاركة في صنع القرار  فيفي العالقات بين الجنسين و اإلنصافالجنسين وتعزيز 

استثمارات الصندوق المستمرة والمستقبلية على وجه التحديد،  وباستخداموالوصول إلى الموارد اإلنتاجية. 

مثل نظام تعلم العمل  الجنسانية بالشؤون الخاصةدوات األسيتضمن اإلطار الجنساني التحويلي استخدام 

على جميع المستويات )الفرد واألسرة والمجتمع  الجنسانيالجنساني وغيرها من المنهجيات لتسهيل التحول 

قد أثبتت هذه المنهجية نجاحا في معالجة العالقات الجنسانية عبر ومختلفة.  ابيرن خالل تدوالمؤسسة( م

الثالثة  اتعتركيز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على المسر   أمامجموعة من مشروعات الصندوق. 

 منالصندوق  نفسيمك  ( اتمشاركة في السياسالو ،)االبتكارات الرقمية، والوصول إلى الخدمات المالية

ة اتيالمساواة بين الجنسين، واالستفادة من الزخم الجديد الناتج عن بيئة السياس انعداممعالجة أبعاد مختلفة من 

، فإن برنامج الفرص القطريسياق الية الحالية. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه بالنظر إلى جدالم  

 .الجنساني المنظور فيتحول ال ىي فضي إلاالستراتيجية القطرية يتخذ نهجا تدريجيا 

باإلضافة إلى ذلك، أظهرت تجربتنا أن القضايا تختلف بين القطاعات 

من المفيد  ولعلجغرافيا داخل المناطق وفيما بينها، تتباين الزراعية و

 الصعيد القطاعيجنسانية على تحليالت باستكمال التحليل الحالي 

 أثناء التنفيذ. موقع محددكل وعلى مستوى 

في الواقع، تختلف القضايا الجنسانية، بما في ذلك العالقات الجنسانية والوصول إلى الموارد، اختالفا كبيرا 

أبوي بطابع  اتنزانيفي  القضايا الجنسانية على طول الممر المركزيوتتسم المواقع والقطاعات.  باختالف

، حيث تقدمت النساء في القيادة واتخاذ القرارات. ومع ذلك، من البلد الشرقي يالشمال بالجزءمقارنة  أقوى

، مربي الحيواناتفي حالة ومن حيث السيطرة على الموارد مثل األرض والميراث.  اتمقيد يزلنال  نفإنه

في معظم الحاالت، يميل والنساء.  افتتواله الحلب عملية أماالرجال عادة،  في أيديملكية الحيوانات  تنحصر

سات التقليدية واألنماط ة من الممارنابعالعالقات الجنسانية ال ات باع مسارإلى  أنحاء البلدتقسيم العمل في جميع 
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 رد اإلدارة آيرلنداتعليقات من 

ن لدينا شعور عام بأن نهج برنامج الفرص االستراتيجية  وتكو 

النهج العمل المناخي والتغذية ظهر بقوة أكبر من ي مجال  القطرية في 

  .المتعلق بالشؤون الجنسانية

 

م العمل هذا إلى األنشطة المتعلقة بالمحاصيل الغذائية يقستيمتد واالجتماعية والثقافية والقواعد الدينية. 

 والمحاصيل النقدية.

على الصعيد القطاعي وعلى  زمرك  شامل وتحليل جنساني عملية تصميم المشروع، وسي جرى في إطار 

 الخاصة بالشؤون الجنسانيةاستراتيجية المشروع في هذا التحليل ب وسي سترشد. مستوى كل موقع محدد

 التنفيذ.مرحلة خطط العمل الجنسانية للمشروع في وقت مبكر من  وضعوسيؤدي إلى 

ثانيا، نرحب ترحيبا شديدا بمالحظة وجود خطط لبناء القدرات في 

بتنسيق  مجال النظم الغذائية على المستوى الوطني والرؤية الخاصة

الجهود المتعددة القطاعات على هذا المستوى، ولكن بالنظر إلى ما 

هو معروف من انخفاض في اإلقبال على التعاون بين القطاعات في 

 البلد:

  برنامج الفرص االستراتيجية تنفيذ كيف سيضمن الصندوق

القطرية هذا وتعزيز القدرات الوطنية لتلبية احتياجات النظام 

 لد؟الغذائي في الب

 كيف سيستخدم الصندوق عالقة العمل الوثيقة التي لديه مع و

وزارة الزراعة لبث مزيد من الوعي بشأن أهمية األخذ بنهج 

النظم الغذائية، وكذلك للتأثير في التنسيق والتعاون بين 

 الوزارات؟

القطاعات، بما في يعمل الصندوق بطريقة مشتركة بين القطاعات ويالحظ وجود صعوبات في التعاون بين 

ذلك عدم كفاية التنسيق والتناسق في الجهود بين المؤسسات القطاعية، وعدم اتساق الجهود المبذولة بين 

 مستويي الحكومة )المركزي والمحلي(.

انطالقا من مالحظة هذه الصعوبات، واستنادا إلى الدروس المستفادة من برامج الصندوق السابقة، سيعالج 

ستراتيجية القطرية الفجوات التشغيلية والتقنية لدى المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وسيبذل برنامج الفرص اال

جهودا هادفة لتعزيز التنسيق بين القطاعات على جميع المستويات دعما لتنفيذ البرنامج القطري. وسعيا إلى 

القطرية ببناء القدرات معالجة ما يوجد حاليا من فجوات في القدرات، سيقوم برنامج الفرص االستراتيجية 

وتعزيز المؤسسات في مجال تحليل السياسات وتنفيذها، وتقديم الخدمات. وسيستفيد أيضا من المنح اإلقليمية 

 واألنشطة غير اإلقراضية، بما في ذلك فرص إقامات شراكات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

ومن خالل المشاركة المستمرة في السياسات، حافظ الصندوق على عالقة عمل وثيقة مع وزارة الزراعة. 

المعني بالزراعة، فإنه سيستفيد من صفته هذه للمضي  للفريق العاملالمقبل وإذ سيكون الصندوق الرئيس 

اعتماد نهج النظم الغذائية من أجل  قدما في الحوار الرفيع المستوى بشأن السياسات مع الوزارة وشركائها

تنفيذ المسارات المحددة للنظام الغذائي الوطني. وسعيا إلى التقدم في خطوات التعاون بين القطاعات، في 

يعمل الصندوق حاليا مع وزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية ومصايد األسماك لوضع أول برنامج 

 وطني للتأمين على الزراعة في البلد.

 


