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متهيداحملتويات
والقادرة  والفعالة  النتائج  عىل  القامئة  األسس  إىل  باالستناد 

مّكن   ،2012 منذ سنة  إرساؤها  تّم  التي  االستجابة  عىل 
االسرتاتيجي  اإلطار  ضمن  الثاين  وامليزانية  العمل  برنامج 

األعضاء  من  املنشودة  النتائج  تحقيق  من  املنظمة  املراجع 
الوطنية  الجهود  يف  ساهم  مام  املوضوعة،  الخطط  وفق 

العامل.  سكان  من  الضعيفة  الفئات  عىل  بالنفع  وعاد  والعاملية 

حافلة  عاملية  بيئة  يف  عملت  التي  املنظمة،  حققت  وقد 
املائة من  82 يف  2016-2017، نسبة  الفرتة  بالتحديات خالل 
الغايات  لتحديد  أكرث رصامة  نهج  إطار  املقررة يف  املخرجات 

تعّهدت  التي  املساعدة  قدمت  املنظمة  أّن  يعني  ما  وقياسها، 
املنظمة  تنّفذ  أخرى،  وبعبارة  وامليزانية.  العمل  برنامج  يف  بها 
عىل  قياسه  ميكن  ملموس  تأثري  له  الجهد  وهذا  عملها  برنامج 

تتحقق  مل  وحيثام  والعاملية.  واإلقليمية  الوطنية  املستويات 
املاثلة  القيود  بشأن  قيّمة  دروساً  نستخلص  بالكامل،  تطلعاتنا 

عليها. التغلّب  وسبل  أمامنا 

 ،2012 سنة  منذ  املعتمدة  الجديدة  العمل  أساليب  وشهدت 
تطوًرا  االسرتاتيجية،  والرشاكات  اإلقليمية  املبادرات  غرار  عىل 
برامجنا عىل  تركيز  أجل  من  املرونة  من  درجة  لتوفري  مستمًرا 
الجهود  فوحدها  تغطيتنا.  نطاق  وتوسيع  محددة  احتياجات 
وإننا  نواجهها  التي  للتحديات  التصدي  عىل  قادرة  املشرتكة 

قدماً. للميض  تحالفات  بناء  عىل  بالفعل  نعمل 

ويف الوقت نفسه، نواصل إيالء عناية خاصة للجودة الفنية 
لعمل املنظمة واملسائل املشرتكة املتمثلة يف تغري املناخ 

واملساواة بني الجنسني والحوكمة والتغذية. ويُظهر تقرير تنفيذ 
الربامج أننا بقينا أوفياء اللتزامنا بأن نكون منظمة معرفة 

مرّسخة يف واقعها: فقد حافظنا عىل عملنا عىل املستوى العاملي 
يف املجاالت الفنية واملعيارية ويف مجال املنافع العامة وترجمناه 

من خالل العمل عىل املستوى الوطني.
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واالستثامر  الهجرة،  إىل  الدافعة  والعوامل  الالجئني  شؤون  فيها 
الصمود. القدرة عىل  بناء  يف 

أمامنا.  املاثلة  الهائلة  التحديات  عىل  التغلب  نستطيع  معاً 
يبيّنه  ما  هذا  بواجبها.  تقوم  والزراعة  األغذية  منظمة  وإّن 
نعّول عىل هذه  أن  بنا جميًعا  ويجدر  الربامج.  تنفيذ  تقرير 

الجوع.  عىل  للقضاء  التزامنا  يف  الجهود 

سيلفا دا  غرازيانو  جوزيه 
العام املدير   

من  أكرب  قسم  إدارة  مبارشة  اإلقليمية  مكاتبنا  وتولّت 
جعل  إىل  الرامية  الالمركزية  جهود  نتيجة  وذلك  ميزانيتنا 

تركيز  واصلنا  وقد  فيها.  األعضاء  إىل  أقرب  وعملها  املنظمة 
للمخاطر،  الفعالة  واإلدارة  املشددة  الداخلية  الرقابة  تدابري 

الرقابة  بشأن  العام  املدير  بيان  تجلت من خالل  والتي 
 .2017 عام  يصاحب حسابات  الذي  الداخلية 

37 مليون دوالر  وخالل الفرتة املالية األخرية، وجدت املنظمة 
الكفاءة،  نتيجة زيادة  الوفورات  أمرييك إضافيًا من خالل 

الكفاءة  بزيادة  ملتزمني  زلنا  برامجنا. وال  تنفيذ  تعزيز  مبوازاة 
إياها. ولكن  أودعتمونا  التي  املوارد  املزيد من خالل  لتحقيق 
تعاقبت  التي  الثابتة  امليزانيات  أّن  التأكيد مجدًدا  واجبي  من 

2012-2013 قد جعلت املنظمة يف وضع حرج للغاية قد  منذ 
النتائج.  تحقيق  قدرتنا عىل  القريب عىل  املستقبل  يؤثر يف 

االسرتاتيجية مع مؤرشات  أهدافنا  إطار مواءمة مؤرشات  ويف 
عمل  يتعنّي  يزال  ال  أنّه  جليًا  يبدو  املستدامة،  التنمية  أهداف 

وجعل  الفقر  من  والحد  الجوع  عىل  نهائيًا  للقضاء  الكثري 
وإنتاجية.  استدامة  أكرث  األسامك  ومصايد  والحراجة  الزراعة 

لنقص  البطيء  االنخفاض  معدل  يرُبز  املثال،  سبيل  فعىل 
والسمنة  األطفال  لدى  الزائد  الوزن  بارتفاع  مصحوبًا  التغذية، 

التنمية  أهداف  بناء عىل مؤرشات  تقاس  التي  الكبار،  لدى 
عىل  السيايس  االلتزام  تعزيز  إىل  الحاجة  استمرار  املستدامة، 

إىل  باإلضافة  املسائل،  إىل هذه  بالنسبة  املستويات  أرفع 
الغذايئ.  النظام  يف  وراءها  الكامنة  العوامل  معالجة 

استكشاف  سبيل  يف  نفسه جهودنا  الوقت  يف  ضاعفنا  وقد 
املستدامة  الزراعة  مجال  يف  تقدم  إلحراز  الناشئة  النهج 

اإليكولوجية  الزراعة  غرار  عىل  والتغذية،  الغذايئ  واألمن 
الزراعي  الرتاث  ونظم  الزراعية  البيولوجية  والتكنولوجيات 

الربامج.  تنفيذ  تقرير  يف  املبنّي  النحو  عىل  عامليًا،  املهمة 

ليس   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  وكام جاء يف خطة 
تزال  باإلمكان إهامل أحد. وهذه ليست مجرد شعارات وال 
مبا  اإلنسانية،  لألزمات  للتصدي  الالزم  الدور  تؤدي  املنظمة 
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باعتبار منظمة األغذية والزراعة منظمة حكومية دولية ذات 
عضوية شبه عاملية، فإن األهداف االسرتاتيجية للمنظمة تتمثل 

فيام ييل:

املنظمة وأصحاب  أعضاء  يطلع  الربامج  تنفيذ  تقرير  من خالل 
السنتني  فرتة  املنظمة خالل  التي حققتها  النتائج  املصلحة عىل 

املنظمة عىل  بلغات  متاح  الكامل  والتقرير   .2017-2016

لتنفيذ  الثاين  التقرير  www.fao.org/pir. وهذا هو  الرابط: 
األجل  املتوسطة  والخطة  االسرتاتيجي  لإلطار  وفًقا  الربامج 

تقرير  ويقوم  استعراضهام.  تم  اللذين  للمنظمة   2017-2014

الربامج مبا ييل:  تنفيذ 
بالنتائج واملخرجات	| التعريف 
التعريف بالتقدم املحرز يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية 	|

باستخدام مؤرشات قامئة أهداف التنمية املستدامة
يجمع بني التعريف بالقضايا الجنسانية والحوكمة وتغري 	|

املناخ والتغذية كمواضيع شاملة لعدة قطاعات.
التعريف بالدروس املستفادة يف كل مجال من مجاالت 	|

عمل املنظمة/ يف كل قسم من األقسام
توضيح كيفية استفادة املنظمة من وسائل التنفيذ املحّسنة 	|

الناتجة عن التغيري التحوييل.

تقدم هذه اللمحة العامة حقائق مهمة عن التطورات الرئيسية 
يف السياسات العامة وكذلك عن النتائج املحققة والتنفيذ خالل 

فرتة السنتني كام هو مذكور يف تقرير تنفيذ الربامج. ■

املساهمة يف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن 

الغذايئ وسوء التغذية

جعل الزراعة أكرث إنتاجية واستدامة

الحد من الفقر يف الريف 

متكني أنظمة غذائية أكرث شمولية وفعالية

زيادة قدرة ُسبل العيش عىل الصمود 

مقدمة

تقرير تنفيذ البرامج 2017-2016   
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1. تطور 
السياسات 

التطورات العاملية يف مجال السياسات

الوكالة  بصفتها   :2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 
25 مؤرًشا من مؤرشات أهداف  الراعية أو املساهمة لـ 

تطوير  يف  عاملياً  دوراً  املنظمة  تلعب  املستدامة،  التنمية 
لتعزيز  األعضاء  للبلدان  املساعدة  وتقديم  واملعايري  األساليب 

الجمع واملراقبة. وواصلت  الوطنية يف مؤرشات  القدرات 
البلدان  مساعدة  االسرتاتيجية،  برامجها  من خالل  املنظمة، 

2030، من خالل  يف جهودها لتحقيق أهداف خطة عام 
بيئات  وتهيئة  الوطنية  األولويات  تحديد  يف  للحكومات  دعمها 

ومتسقة. قوية  وسياساتية  مؤسسية 

األغذية  املناخ: شاركت منظمة  تغيري  بشأن  باريس  اتفاق 
اتفاق باريس  التي أدت إىل  والزراعة بنشاط يف العملية 

التزامات  التي جعلت  الالحقة،  واالجتامعات  املناخ  تغري  بشأن 
أساسيًا  دوًرا  املنظمة  ولعبت  ملزمة.  وطنياً  املحددة  املوقعني 
الزراعة يف معالجة كٍل  الذي تلعبه  الحاسم  الرتويج للدور  يف 

املناخ والجوع. من تغري 

بوصفه  التنفيذ  حيز  دخل  امليناء:  دولة  تدابري  اتفاق 
مبثابة  وأصبح   .2016 عام  من  يونيو  يف  ملزمة  دولية  معاهدة 

غري  الصيد  ملنع  الدويل  املجتمع  كفاح  يف  الرئييس  املحرك 
عليه. والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين 

إعالن نيويورك الخاص بالالجئني واملهاجرين: تم اعتامده يف 
قمة األمم املتحدة لالجئني واملهاجرين يف عام 2016. ولعبت 
منظمة األغذية والزراعة دوًرا مهاًم يف إعداد االتفاق العاملي 
من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية العتامده يف عام 

2018، مع الرتكيز عىل دوافع الهجرة، والهجرة يف سياق التنمية 

الريفية. املستدامة، والزراعة والتنمية 

بحثت الندوة الدولية حول "دور التكنولوجيات البيولوجية 
الزراعية يف الُنظُم الغذائية املستدامة والتغذية" يف فرباير 
2016 واجتامعان إقليميان الحقان يف عام 2017 يف منافع 

الزراعية ومخاطرها وتحدياتها  البيولوجية  التكنولوجيات 
وفرصها. كام نظرت يف مساهمة هذه التكنولوجيات يف توفري 
نظم غذائية أكرث استدامة وتغذية أفضل يف سياق التزايد يف 

التعداد العاملي للسكان وتغري املناخ.

وبعد نجاح الندوة الدولية األوىل املعنية بالزراعة اإليكولوجية 
من أجل األمن الغذايئ والتغذية يف عام 2014، تم عقد 

اجتامعات إقليمية يف أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء 

النقاط الرئيسية للتطورات واإلنجازات 
الرئيسية للسياسات يف التصدي للجوع 

وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية
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وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا واملحيط الهادئ والرشق األدىن. 
ويف السنوات األربع األخرية، ناقش أكرث من 1400 مشارك من 

170 دولة إمكانات الزراعة اإليكولوجية.

سعى مؤمتر "محيطنا" الثالث يف أكتوبر 2017 للحفاظ عىل 
دعم دويل رفيع املستوى ألهمية املحيطات. ونرشت منظمة 
األغذية والزراعة "املحيطات الصحية من أجل األمن الغذايئ 

والتغذية واملجتمعات ذات القدرة عىل الصمود" لتسليط 
الضوء عىل أهمية البحار للغذاء وفرص العمل واالزدهار 

وللمساعدة يف ضامن بقاء الصيادين واملجتمعات املشتغلة 
بصيد األسامك يف صدارة جدول األعامل.

الناشئة التهديدات والفرص 

دفع االنتشار الرسيع لدودة الحشد الخريفية منظمة األغذية 
والزراعة إىل نرش املامرسات املستدامة يف التعامل مع دودة 

الحشد الخريفية لصغار املزارعني األرسيني وإجراء تقييم شامل 
للتأثريات والتهديدات. وطّورت املنظمة تطبيًقا للهاتف املحمول 

)FAMEWS( لجمع البيانات وأعدت دليل مدرسة تدريب 
املزارعني بشأن اإلدارة املتكاملة لدودة الحشد الخريفية.

ز منظمة  إن التهديد املميت ملقاومة امليكروبات لألدوية حفَّ
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية 

لصحة الحيوان )OIE( عىل التعاون بشكل وثيق تحت مظلة 
نهج توحيد األداء يف مجال الصحة )من أجل الصحة املثىل 

للناس والحيوانات والبيئة(. ونرشت منظمة األغذية والزراعة 
"العوامل املحركة والديناميات وعلم األوبئة ملقاومة امليكروبات 

لألدوية يف اإلنتاج الحيواين" يف عام 2016 القرتاح طرق 
للتخفيف من حدة انتشار مقاومة امليكروبات لألدوية. كام 

قدمت املنظمة مشورة علمية بشأن مقاومة امليكروبات لألدوية 
يف عام 2017 وقامت بتوجيه "أداة لرصد املختربات واإلرشاف 

وبناء القدرات" )ATLASS( من أجل مقاومة امليكروبات 
لألدوية يف أفريقيا وآسيا.

قام برنامج نُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية بتوسيع 
نطاق انتشاره الجغرايف ليشمل تسعة مواقع جديدة يف سبعة 

بلدان يف الفرتة 2016-2017، ليصل إجاميل عددها إىل 46 
موقًعا استثنائيًا اعتباًرا من ديسمرب/كانون األول 2017. واستمر 

الربنامج يف إدراك التجارب الفريدة للمجتمعات الزراعية 
وكيفية تكيف تلك املجتمعات مع البيئة.

الدولية السنة 

قادت منظمة األغذية والزراعة السنة الدولية للبقول لعام 
2016 من أجل التوعية بالدور الهام للبقول يف اإلنتاج املستدام 

لألغذية والُنظم الغذائية الصحية. وقد سلطت السنة الدولية 
الضوء عىل قيمة واستخدام البقول يف النظام الغذايئ، وفوائدها 

لخصوبة الرتبة وتغري املناخ. وأدى االهتامم الواسع النطاق يف 
عام 2016 إىل استمرار األنشطة طوال عام 2017.

التعاون تعزيز 

لها:  التي تتخذ من روما مقرا  الوكاالت  التعاون بني  تعزيز 
والزراعة  األغذية  منظمة  تتعاون   ،2016 سبتمرب/أيلول  منذ 

العاملي  األغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق 
الجامعية، مام  والخدمات  املواضيعية  القضايا  أوثق يف  بصورة 
أتاح للدول األعضاء االستفادة من نقاط قوتها املشرتكة. ومن 

واإلقليمية  املحلية  املستويات  عىل  الجامعي  العمل  خالل 
والعاملية، تتامىش الوكاالت الثالث إىل حد كبري مع أهداف 
والتنسيق  االتساق  املتمثلة يف  نطاقًا  األوسع  املتحدة  األمم 

2017، تم إطالق موقع ويب  عىل نطاق املنظومة. ويف عام 
التقدم  لها، يعرض  التي تتخذ من روما مقرا  للوكاالت  مشرتك 

الذي يتم إحرازه.

لألمم  التابع  املستوى  الرفيع  السيايس  املنتدى  واستعرض 
2017 مجموعة فرعية من أهداف  املتحدة يف يوليو/متوز 

والزراعة  األغذية  منظمة  وعملت  املستدامة.  التنمية 
العاملي  األغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق 

توصياته. تنفيذ  عن كثب يف 

وأدت خطة إصالح األمم املتحدة إىل إعادة تحديد موقع 
تنفيذ خطة عام  اإلمنائية من أجل  املتحدة  األمم  منظومة 

2017. وبصفة منظمة األغذية  2030 يف ديسمرب/كانون األول 

املتحدة  األمم  األساسية ملجموعة  املجموعة  والزراعة عضًوا يف 
الوكاالت  التي تقود عملية اإلصالح، فقد تشاورت مع  اإلمنائية 

املتخصصة األخرى  لها والوكاالت  التي تتخذ من روما مقرا 
يتعلق  فيام  عليها  الضوء  وتسليط  الرتكيز عىل خصائصها  عىل 

تقرير  إثراء  بالحوكمة والواليات والقدرات، مام ساعد عىل 
■ شهر ديسمرب/كانون األول. 
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2. النتائج - 
نظرة عامة 

نظرة عامة

تقيس منظمة األغذية والزراعة النتائج باستخدام مؤرشات وغايات 
األهداف االسرتاتيجية والنتائج واملخرجات .

وتتمثل األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة يف األهداف 
اإلمنائية العاملية التي تطمح املنظمة والبلدان األعضاء إىل تحقيقها، 

بالتعاون مع املجتمع الدويل. وقامت املنظمة مبواءمة أعاملها مع 
غايات ومؤرشات محددة ألهداف التنمية املستدامة لكل هدف 

من أهدافها االسرتاتيجية الخمسة يف عام 2016. وقد نتج عن ذلك 
مجموعة من 39 مؤرشاً من مؤرشات األهداف االسرتاتيجية القامئة 

عىل أهداف التنمية املستدامة لقياس التقدم، عىل الرغم من أن 
املنهجيات املتفق عليها والبيانات املنتجة بصورة منتظمة غري 

متوفرة للجميع.

وتعكس مؤرشات النتائج التغريات يف البيئة املواتية الوطنية 
والعاملية املطلوبة للمساعدة يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية. 

وهي تتعلق بتلك القضايا التي ميكن معالجتها مبساعدة من منظمة 
األغذية والزراعة. ومن أجل قياس التقدم املحرز يف مؤرشات النتائج، 
أجرت منظمة األغذية والزراعة تقيياًم للنتائج عىل مستوى املنظمة 

يف نهاية عام 2017، حيث تم جمع بيانات أولية )مسح( وثانوية 
)قواعد البيانات العامة ومراجعة السياسات( عىل املستوى الُقطري.

وتُعد املخرجات مساهمة منظمة األغذية والزراعة- من حيث 
العمليات واملنتجات والخدمات - يف النتائج يف سلسلة النتائج. وهي 

متثل النتائج املبارشة لتدخالت املنظمة التي ترتاوح من السياسات 
إىل االسرتاتيجيات واملشاريع والربامج. وكذلك ميكن أن تنتج عن 

أنشطة وضع املعايري واملبادئ التوجيهية واإلحصاءات. واستناداً إىل 
الدروس املستفادة يف الفرتة 2014-2015، تم إجراء تحسينات كبرية 
يف تحديد املخرجات املستهدفة للمنظمة ورصدها ورفع تقارير عنها 
للفرتة 2016-2017. وكذلك فإن األدوار واملسؤوليات املوكلة بشكل 

أوضح فيام يخص التخطيط ورفع التقارير، وتحسني هيكلة مراقبة 
الجودة واالستعراضات أدت إىل تثبيت أقوى للنتائج.

وأدت الوسيلة األكرث رصامة لوضع األهداف إىل اختبار أكرث 
دقة لتقييم األداء. ويف الفرتة 2014-2015، تم اعتبار أن 

املخرجات املستهدفة قد استُوفيت عندما وصل األداء إىل ٪75 
من املستهدف، ولكن يف الفرتة 2016-2017، مل يتم اعتبارها 
مستوفاة إال إذا وصل األداء إىل 100٪. وقد التزمت منظمة 

األغذية والزراعة بالكامل بنسبة 82٪ )45( من أهداف مؤرش 
املخرجات يف الفرتة 2017-2016.

ويتمثل عمل منظمة األغذية والزراعة يف ضامن حصول الناس 
بانتظام عىل ما يكفي من الغذاء عايل الجودة لتوفري حياة صحية 

ونشطة من خالل معالجة األسباب الكامنة وراء الجوع والفقر. 
ويتم تقديم أمثلة يف النتائج املوجزة لكل هدف اسرتاتيجي، إىل 
جانب األداء مقارنة مبؤرشات النتائج واملخرجات. وتُظهر بيانات 

مؤرش النتائج النسبة املئوية للبلدان التي سجلت نقاطًا يف الفئات 
من املتوسطة إىل العليا والتي تحسنت نقاطها. وتعرض مؤرشات 

املخرجات اإلنجازات مقابل األهداف. ■
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الهدف االسرتاتيجي 1

الجوع  عىل  القضاء  يف   املساهمة 
التغذية  وسوء  الغذايئ  األمن  وانعدام 

يتطلب القضاء املستدام عىل الجوع 
وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية 

أن تنسق الحكومات والجهات األخرى 
املشاركة يف التنمية جهودها. وعند 

ذلك فقط ميكن ضامن أن توفر الُنظم 
الغذائية توزيًعا عادالً للغذاء وكذلك 

الحصول عىل الوجبات الغذائية الصحية 
وتوفريها للجميع. وعىل املستويني العاملي 
واإلقليمي، تركز منظمة األغذية والزراعة 

عىل الدعوة إىل الحوار الشامل حول 
السياسات والتشجيع عليه من أجل تعزيز 
االلتزام السيايس والتوصل إىل فهم مشرتك 
للقضايا، ويف الوقت نفسه تيسري التوافق 

يف اآلراء حول السياسة وأفضل املامرسات. 
وعىل املستوى الوطني، تعمل املنظمة 

مبارشة مع صانعي القرار لتعزيز املهارات 
وتشجيع الحوار حول السياسات والتنسيق 

فيام بني القطاعات.

ومن األمثلة عىل الدعم الذي تقدمه 
منظمة األغذية والزراعة للسياسات وضع 
خطط لالستثامر الزراعي تقوم عىل أدلة 

تدعم األمن الغذايئ والتغذية، وتستند إىل 
اإلرشادات واملامرسات الجيدة التي توفرها 

منتجات عاملية مثل املبادئ التوجيهية 
الطوعية املتعلقة بحوكمة الحيازة، 

والحق يف الغذاء الكايف، واملبادئ املتعلقة 
باالستثامر الزراعي املسؤول، وغريها.

وبحلول نهاية عام 2017، دعمت منظمة 
األغذية والزراعة بلدان مثل أوروغواي 

وباراغواي ومالوي وزامبيا وكمبوديا 
والفلبني وكينيا يف تعزيز سياساتها 

وبرامجها واستثامراتها الغذائية ويف مجال 
التغذية لتشمل أنشطة العمل املناخي. 

ويف الفرتة 2016-2017، وضع أكرث من 50 
بلداً يف املناطق الخمس سياسات قطاعية 

وبرامج استثامر تعالج بوضوح انعدام 
األمن الغذايئ وسوء التغذية.

ويف حني أن هدف منظمة األغذية 
بدعم  املتعلق  السنتني  لفرتة  والزراعة 

االستثامرية  والخطط  السياسات 
والربامج قد تم الوفاء به إىل حد كبري، 
العمل سيزيد بشكل كبري يف  فإن هذا 

موظفو شؤون  وسيحدد  الحالية.  الفرتة 
موظًفا   34 البالغ عددهم  السياسات 

املناصب  توزيعهم مؤخًرا عىل  تم  الذين 
الحكومية  الوزارات  يف  املستوى  الرفيعة 

من خالل مرفق "فريست" املشرتك 
واالتحاد  والزراعة  األغذية  بني منظمة 

السياسات  للمساعدة يف مجال  األورويب 
السياسات  لتعزيز  املتاحة  الفرص 

األسباب  معالجة  أجل  من  القطاعية 
مع  معالجة رصيحة،  للجوع  الجذرية 

بشأن  والحوار  املؤسسية  القدرات  تعزيز 
والتنفيذ. السياسات 

تجاوزت نتائج املنظمة بشأن دعم األطر 
القانونية أهداف فرتة السنتني للمرة 
الثانية، ويرجع ذلك يف بعض منه إىل 

استمرار ظهور فرص عىل املستوى الُقطري 
للعمل عىل النظم الغذائية الصحية 

وحيازة األرايض والحق يف الغذاء والحامية 
االجتامعية وغريها من القضايا.

ويف حني يتم تخصيص املوارد البرشية 
واملالية واالستثامرات بهدف القضاء عىل 

الجوع، فقد زاد انعدام األمن الغذايئ 
وسوء التغذية يف ما نسبته 10٪ من 

البلدان، وهذا مجال يتطلب املزيد من 
الدعم إذا ما أريد تحقيق الغاية الخاصة 
بالجوع للهدف الثاين من أهداف التنمية 

املستدامة. وكان االنكامش االقتصادي 
العاملي أحد األسباب الرئيسية، حيث واجه 

صناع القرار يف البلدان النامية خيارات 
صعبة، غالبًا ما كانت عىل حساب تحويل 

االلتزام السيايس إىل عمل.

ويقوم أكرث من 15 بلًدا، مبا يف ذلك 
كابو فريدي وكوستاريكا وجمهورية 

الدومينيكان وجمهورية الو الدميقراطية 
الشعبية ومنغوليا ونيبال وباراغواي وسان 

تومي وبرينسيبي، بتطوير وتنفيذ أطر 
قانونية تدعم الحق يف الغذاء للجميع، إىل 
جانب الوصول العادل إىل املوارد واألصول.
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وتظهر بوضوح النتائج امللموسة يف العديد 
لت تشاد خطتها  من البلدان، فقد عدَّ

الوطنية لالستثامر يف القطاع الريفي، يف 
حني أطلقت غواتيامال برنامجها للزراعة 
األرسية من أجل تعزيز اقتصاد الفالحني 
ووضعت اسرتاتيجية وطنية ملنع النقص 
املزمن يف التغذية. وحققت عدة بلدان 

أفريقية وآسيوية تقدًما ممتازًا يف ضامن 
أن تكون االستثامرات املراعية للتغذية 

مدرجة يف خطط االستثامر الزراعي.

من   ٪44 شهد  عام،   وبشكل 
الحوكمة  يف  جًدا  جيًدا  تقدًما  البلدان 
أجل  من  والرشاكات  التنسيق  وآليات 
إىل  يؤدي  مبا  والتغذية،  الغذايئ  األمن 
التنسيق  آليات  من  لديهم  ما  تحسني 

من   ٪83 حوايل  وسجل  الشاملة. 
متوسطة  إىل  عالية  درجات  البلدان 
عام  يف  هذا  النتائج  مؤرش  يف  عالية 
رقم  عىل  كبري  تحسن  وهو   ،2017 

.٪48 البالغ   2013 عام 

حقق  بينام   ،2017 عام  نهاية  ويف 
عملية  يف  تحسًنا  البلدان  من   ٪26

صنع القرار القامئة عىل األدلة، فإن 
تقدم.  أي  تحقق  مل  البلدان  من   ٪72

لرصد  الكافية  غري  القدرة  تزال  وال 
السياسات  تأثري  وتقييم  املحرز  التقدم 

الغذايئ  باألمن  املتعلقة  والربامج 
رئيسية.  عقبة  تشكل  والتغذية 

االستثامر  من  املزيد  التقدم  وسيتطلب 
■ الوطني.  املستوى  عىل  والجهد 

p|.سان تومي وبرينسيبي - النساء الاليت يبيعن السمك املدخن 
©FAO/I. Gonsalves
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األهداف االستراتيجية

مؤشر أهداف التنمية المستدامة

2013

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

2017

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

10.7%10.8%انتشار نقص التغذية1.1.2

2.1.2
انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد في السكان ، استنادًا إلى مقياس تجربة انعدام 

األمن الغذائي
%23.7%25.2

22.9%24.5%انتشار التقزم بين األطفال دون سن الخامسة1.2.2

2.2.2
 انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة من العمر ، والهزال

انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة من العمر والوزن الزائد

غير متاح1
%5.8

%7.7
%6

1.4.3
معدل الوفيات يعزى إلى أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان والسكري أو أمراض الجهاز 

التنفسي المزمنة
%19.8%18.8

البيانات غير متوفرة على المستوى العالمي.11

النتائج

 النسبة المئوية 
 للبلدان التي تحسن

 فيها المؤشر
المؤشر2)من 2013 إلى 2017(

النسبة المئوية للبلدان التي سجل فيها المؤشر المتوسط 
إلى المرتفع )2013 و 2017(

%10

1.1.ب البلدان التي حّسنت عملية تخصيص الموارد )من 

حيث المالءمة والكفاءة والفعالية( للقضاء على الجوع 
وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

%44

2.1.أ البلدان التي تعتمد آليات محّسنة للحوكمة والتنسيق 

من أجل القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية

%26

3.1.أ البلدان التي لديها منتجات أفضل بالنسبة إلى األدلة 

والتحليل ذي الجودة العالية التي تولدها نظم المعلومات 
الوظيفية وكما لألمن الغذائي ولعمليات السياسات 

والبرمجة في مجال األمن الغذائي والتغذية

مؤشرات النتائج المستبعدة بسبب نقص البيانات: 1.1.أ.21

2013

2013

2013

2017

2017

2017

%1

%48

%83

%90

%88

%2
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المخرجات

المؤشر
المستهدف
)بنهاية 2017(

الفعلي
)بنهاية 2017(

ما تم إنجازه

1.1.1
عدد عمليات السياسة العامة التي أّدت إلى تعزيز إدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية 
واعتبارات المساواة بين الجنسين في السياسات القطاعية، وخطط االستثمار والبرامج 

كنتيجة لدعم الفاو. 
139135

2.1.1
عدد عمليات السياسة العامة التي أّدت إلى تعزيز إدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية 

2944lفي األطر القانونية كنتيجة لدعم الفاو. 

3.1.1
عدد المنظمات التي تعّززت قدراتها في مجال الموارد البشرية والتنمية التنظيمية في 

3570lمجال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

4.1.1
عدد البلدان التي حّسنت تخصيص الموارد المالية واستخدامها لألمن الغذائي والتغذية 

1112lكنتيجة لدعم الفاو. 

1.2.1
عدد عمليات السياسة العامة التي أّدت إلى تنسيق أكثر شمولية عبر القطاعات ومجموعات 

3939lأصحاب المصلحة في مجال حوكمة األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

1.3.1
عدد البلدان التي حّسنت الرصد والتحليل في مجال األمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك 

2849lمساهمات مختلف القطاعات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة كنتيجة لدعم الفاو. 

1-2.3.1
عدد عمليات السياسة العامة التي حّسنت القدرات البشرية والمؤسسية إلدارة نظم وضع 

1317lالخرائط ذات الصلة باتخاذ قرارات في مجال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو.

2-2.3.1
عدد عمليات السياسة العامة التي حّسنت القدرات البشرية والمؤسسية لرصد وتقييم 

2619تأثيير السياسات والبرامج على مجال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

المستهدف(:   < )الفعلي  جزئي  l؛   المستهدف(:   ≥ )الفعلي  كلي  اإلنجاز: 
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p| ميامنار - مرشوع تابع ملنظمة األغذية والزراعة يسعى إىل توزيع 200 خنزير صغري عىل
 1600 مستفيد من 51 قرية يف بلديت بوتيدونغ ومونغداو يف والية راخني.

©FAO/H. Lat

محور التركيز
ميامنار

يشهد سكان ميامنار في الوقت احلالي مرحلة انتقال هامة في 
مجال السياسات ترمي إلى إطالق إمكانات البالد بوصفها جهًة 
اقتصادية فاعلة رئيسية في القطاع الزراعي. ويساهم البرنامج 
املشترك بني االحتاد األوروبي واملنظمة بشأن تأثير األمن الغذائي 

والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحوّل )البرنامج( في هذه 
 اجلهود من خالل: )أ( دعم تصميم عمليات وضع السياسات؛ 

)ب( ربط هذه اجلهود بحشد املوارد؛ )ج( وتعزيز القدرات 
والشراكات من أجل التنفيذ. وفي هذا اخلصوص، طلبت 

احلكومة من البرنامج دعم خطة إصالح حيازة األراضي. فوضع 
البرنامج عملية ً معقدة ووّفر إرشادات استراتيجية واضحة 

لتفعيلها وقام مع العديد من الشركاء الرئيسيني بالعمل ذي 
الصلة في مجال الدعوة، األمر الذي أّدى إلى تشكيل اجمللس 

الوطني الرفيع املستوى واملشترك بني الوزارات الستخدام 
األراضي. إضافًة إلى ذلك، قرّرت احلكومة استكشاف إمكانياتها 

الزراعية اإليكولوجية املتنوعة، وشاركت في صياغة السياسة 
اخلاصة بالسّلة الغذائية، حيث أنها تتسم بأهمية محورية 

بالنسبة إلى استراتيجية التنمية الزراعية اجلديدة التي وُضعت 
بتيسير كبير من جانب البرنامج بشأن تأثير األمن الغذائي 

والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحوّل. ومتثّل أحد النجاحات 
امللموسة في هذا الصدد في املنحة املقدمة من البرنامج 

العاملي للزراعة واألمن الغذائي التي سوف تدعم، مع قرض 
استثماري كبير من مصرف التنمية اآلسيوي، عمليتي التغذية 

وإصالح حيازة األراضي.

وقد دعم أيضاً هذا البرنامج واملنظمة وزارة الزراعة بحيث 
يتعزّز دورها في احلوار الوطني حول التغذية، من خالل املشاركة 
الناشطة، وتنمية القدرات والدعم الفني. ويتم اإلقرار بشكل 

متزايد بأن االستثمارات الرشيدة في قطاع الزراعة تشكل 
مساهمًة حقيقية في احلّد من سوء التغذية في املناطق 

الريفية. وقد وضعت وزارة الزراعة خطة تدخل على ثالثة 
مستويات الستكمال األولويات في قطاعات الصحة، والرخاء 
االجتماعي والتعليم التي حّددتها احلكومة في خطة عملها 
املتعددة القطاعات بشأن التغذية، وعملية وضع السياسات 

وحشد املوارد التي تعالج مختلف أبعاد التغذية وأسبابها، والتي 
يدعمها جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة. وتدعم املنظمة 
إدراج الزراعة املراعية للتغذية وفكر نظم األغذية في اخلطة. 

تعزيز االستثمارات لتحقيق األمن الغذائي 
والتغذية والزراعة املستدامة في غرب أفريقيا

اإلقليمية لالستثمار  البرامج  األول من  اجليل  تنفيذ  إن 
إطار  الزراعي، في  الوطنية لالستثمار  واخلطط  الزراعي 

كان  أفريقيا،  في  الزراعية  للتنمية  الشامل  البرنامج 
الزراعيني غير  واإلنتاج  اإلنتاجية  إلى  التطرّق  في  أساسياً 

إنتاج محصول عالي الطاقة واحلّد  الكافيني، مبا يؤدي إلى 
زال يواجه  من نقص التغذية. لكّن إقليم غرب أفريقيا ما 

املزمن. ومن خالل مرفق  التغذية  مستويات عالية من نقص 
الغذائي  األمن  تأثير  بشأن  للبرنامج  التابع  الفنية  املساعدة 
والتحوّل املشترك بني االحتاد  واملرونة واالستدامة  والتغذوي 

والدعم من حكومتي  والزراعة  األوروبي ومنظمة األغذية 
للجماعة  دعمها  نطاق  املنظمة  وّسعت  وأملانيا،  إسبانيا 
القضايا من  أفريقيا ملعاجلة هذه  االقتصادية لدول غرب 

املنظمة جهودها  رّكزت  وقد  إقليمي ووطني.  منظور شبه 
التصميم  تعزيز  إلى  يرمي  مبا  القدرات  لتنمية  على تدخالت 

الوطنية  اخلطط  الثاني من  اجليل  وتنفيذ  التشاركي 
عن ضّم  للتغذية، فضالً  املراعية  الزراعي  لالستثمار 

األحياء  وتربية  قطاعات فرعية هامة مثل مصايد األسماك 
واالستراتيجية  السياسة  دعم صياغة  املائية، من خالل 

اخلاصتني  املائية  األحياء  وتربية  األسماك  ملصايد  اإلقليميتني 
أفريقيا. غرب  لدول  االقتصادية  باجلماعة 

الدعم  رئيسية في هذا  وبصورة خاصة، شملت عناصر 
للتغذية  مراعية  استعراضات  إعداد  للمنظمة  املتكامل 

الزراعي  لالستثمار  الوطنية  اخلطط  مكوّنات  جلميع 
إلى وضع  التغذية  والكثيف  واملأمون  املتنوّع  اإلنتاج  )من 

التغذوي(،  التثقيف  إلى  وصوالً  قطاعية،  سياسات/أنظمة 
وإعداد  والتكلفة  للتخطيط،  احمللية  القدرات  وتعزيز 

الغذائي  األمن  للتدخالت في مجال  املالية  التحليالت 
والتغذية. وبفضل هذه اجلهود خالل فترة السنتني، متّت 

الوطنية لالستثمار  اخلطط  الثاني من  اجليل  املصادقة على 
10 بلدان. إضافًة إلى ذلك،  الزراعي املراعية للتغذية في 
واالستراتيجيات  للسياسات  وطنية  استعراضات  أجُنزت 

ثمانية  املائية في  األحياء  وتربية  اخلاصة مبصايد األسماك 
للدعوة من أجل  املتالزمة فرصاً  العمليات  وتوّلد هذه  بلدان. 

الوطنية  إلى اخلطط  الفرعية  القطاعات  ضّم مزيد من 
الغذائي  وإلى خطة عمل األمن  الزراعي،  لالستثمار 
املنظمة وشركاءها  أن  والتغذية بصورة عامة. كما 

لدول  االقتصادية  اجلماعة  مستعدون لدعم األعضاء في 
املراعية  واالستراتيجيات  باخلطط  للعمل  أفريقيا  غرب 

التنفيذ. دعم  للتغذية من خالل 
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الهدف االسرتاتيجي 2

األسامك  ومصايد  والغابات  الزراعة   جعل 
واستدامة إنتاجّية  أكرث 

عىل العامل أن يتحول إىل تحقيق االستدامة 
يف الزراعة والغابات ومصايد األسامك إذا 
كان يهدف إىل تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية 

والتصدي لتغري املناخ ومكافحة التدهور 
البيئي. ولقد قادت منظمة األغذية 

والزراعة اسرتاتيجيات وسياسات إضافة 
إىل برامج استثامرية ملساعدة الحكومات 
الزراعيني  الريفية واملنتجني  واملجتمعات 

عىل تبني مامرسات أكرث استدامة 
وإنتاجية وتحسني الحوكمة، مع الحفاظ 

يف الوقت نفسه عىل قاعدة املوارد 
الطبيعية وحاميتها وكذلك التصدي 
للتحديات التي يفرضها تغري املناخ.

وبشكل عام، دعمت منظمة األغذية 
والزراعة 138 بلدا يف تحسني إنتاجية 
واستدامة الزراعة والغابات ومصائد 

األسامك يف الفرتة 2016-2017. وعالوة 
عىل ذلك، ساعدت املنظمة 98 دولة 

عىل تبني مجموعة كبرية من املامرسات 
الزراعية املستدامة، بداية من اإليكولوجيا 
الزراعية والحراجة الزراعية وتربية األحياء 

املائية إىل إدارة املراعي والرتبة واإلدارة 
النووية  والتقنيات  للمصايد  التعاونية 

لتحسني األعالف الحيوانية.

ونظرا ألن االنخراط يف االبتكار أو البناء 
أن يسمح  التقليدية ميكن  املعارف  عىل 

اإلنتاج،  بحدوث زيادات مستدامة يف 
تتعلق  مرتابطة  نُُهج  ثالثة  نالت  فقد 

الغذايئ  واألمن  املستدامة  بالزراعة 
والجهود  االهتامم  مزيًدا من  والتغذية 

النهج األول يف أن  املبذولة. ويتمثل 
تناول  والزراعة يف  األغذية  تتعمق منظمة 

اإليكولوجية من خالل  الزراعة  موضوع 
الالتينية  أمريكا  يف  اإلقليمية  الندوات 

وآسيا  وأوروبا  الصحراء  وأفريقيا جنوب 
الهادئ والرشق  واملحيط  الوسطى وآسيا 

األدىن ويف الوقت نفسه تقديم الدعم 
من  مجموعة  مع  والعمل  للبلدان  التقني 

الرتاث  نُظُم  برنامج  قام  ثانياً،  الرشكاء. 
الذي  العاملية،  األهمية  الزراعي ذات 
الزراعي  البيولوجي  التنوع  بني  يجمع 

والرتاث  املرنة  اإليكولوجية  والنظم 
الجغرافية  تغطيته  نطاق  بتوسيع  الثقايف، 

يف الفرتة 2016-2017، ليصل إىل ما 
 .2017 بنهاية عام  46 موقًعا  مجموعه 
الزراعية  البيوتكنولوجيات  كانت  ثالثًا، 

املنظمة  أقامتها  دولية  ندوة  موضوع 
2016 وكذلك كانت موضوًعا  يف عام 
أفريقيا  يف  ُعقدا  إقليميني  الجتامعني 
2017 لدراسة الحلول  وآسيا يف عام 
التكنولوجيا. توفرها  التي  الجديدة 

وقد نادت منظمة األغذية والزراعة برفع 
كفاءة استخدام املياه يف 17 بلداً، حيث تُعد 
موارد املياه العذبة هناك من أقلها وفرة يف 
العامل، مبا يف ذلك منطقة الساحل األفريقي 

والرشق األدىن واملمر الجاف ألمريكا الالتينية 
ومناطق جنوب رشق آسيا. وركزت املبادرات 

عىل تحسني نُظُم الري ومامرسات تقاسم 
املياه املشرتكة بني القطاعات لتعظيم اإلنتاج 

مع حامية املوارد املائية يف الوقت ذاته.

تطوير  يف  ملحوظ  تقدم  هناك  كان 
إىل  االنتقال  لتسهيل  الحوكمة  أطر 

البلدان  ربع  وقام  املستدامة.  الزراعة 
الرامية  القامئة  السياسات  بتعزيز 

املستدام  الزراعي  اإلنتاج  لتشجيع 
الطبيعية،  للموارد  املستدامة  واإلدارة 
من  أكرث  بتعزيز  كذلك  قامت  يف حني 
وزاد  الوطنية.  التنفيذ  آليات  نصف 

تدعمها  التي  السياسات  عمليات  عدد 
والحوار  والزراعة  األغذية  منظمة 

البلدان  يف  سيام  وال  القطاعات،  بني 
األغذية  استدامة  موضوع  تعالج  التي 
تتعامل  أو  أوسع  نطاق  عىل  والزراعة 

التكيف  أو  الطبيعية  املناظر  إدارة  مع 
آثاره. من  والتخفيف  املناخ  تغري  مع 

وتعاطيًا مع تغري املناخ، دعمت منظمة 
األغذية والزراعة البلدان لتنفيذ 

مساهامتها املحددة وطنيًا املتعلقة 
بالزراعة نحو اتفاق باريس بشأن املناخ. 

وعقدت املنظمة ثالث ورش عمل إقليمية 
تناولت متويل األنشطة املتعلقة باملناخ 
وإطار الشفافية لرصد انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري ورفع تقارير بشأنها، 

باإلضافة إىل دعم دمج الزراعة يف خطط 
الوطنية.  التكيف 
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وصدرت الطبعة الثانية من مرجع الزراعة 
الذكية مناخًيا يف املؤمتر الثالث والعرشين 
لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ. و سيساعد املرجع 
البلدان يف تكييف املناهج الذكية مناخيًا 

مع السياق االجتامعي واالقتصادي الحايل 
ويف معالجة االحتياجات املحددة للرجال 
والنساء، ويف جعل النظم الزراعية منتجة 

ومستدامة ومتكيفة مع تغري املناخ.

كام تم إحراز تقدم يف تشجيع البلدان عىل 
اعتامد الصكوك الدولية واإلقليمية للزراعة 
املستدامة. وأظهر 51٪ التزاًما ودعاًم أكرب 

فيام يتعلق بالصكوك الدولية املختارة ملنظمة 

األغذية والزراعة ، مع نسبة 39% حسنوا 
درجة ادراج أحكام صكوك املنظمة امللزمة 

وغري امللزمة يف الترشيعات الوطنية.

دخل االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها 
دولة امليناء حيز التنفيذ يف عام 2016 

باعتباره معاهدة دولية ملزمة تهدف إىل 
منع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 

تنظيم وردعه والقضاء عليه، مام دفع 
منظمة األغذية والزراعة والرشكاء إىل وضع 

برنامج عاملي وتقديم املساعدة التقنية 
وتكوين الكفاءات لتنفيذه. وتم إجراء 

تحليالت الثغرات إىل جانب أنشطة التوعية 
وتكوين الكفاءات التي تشمل 130 بلًدا.

زادت منظمة األغذية والزراعة من 
تنفيذ  أجل  من  للبلدان  التشغييل  دعمها 

املستدامة من خالل  التنمية  أهداف 
يساعد  والزراعة، مام  األغذية  استدامة 
الغذاء والزراعة واالستدامة  عىل وضع 

الوطنية.  التنمية  من  يتجزأ  ال  كجزء 
املساعدة  اآلن  املنظمة  ويتعني عىل 

العامة عىل  الهيئات  يف تعزيز قدرات 
وتعزيز رشاكات  املالمئة  السياسات  تنفيذ 

التمويل  وتعبئة  املصلحة  أصحاب 
املتعلقة  اإلجراءات  وتُعترب  واالستثامرات. 

استدامة  لتعزيز  السبيل  النقاط  بهذه 
التنمية  أهداف  وتحقيق  والزراعة  الغذاء 

■ املستدامة. 

p|.البحر األسود الشباك يف موقع ميناء تفريغ عىل   جورجيا - صيادون يرتبون 
 ©FAO/K. Gogoladze

14

تقرير تنفيذ البرامج 2017-2016   



األهداف االستراتيجية

مؤشر أهداف التنمية المستدامة1

2013

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

2017

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

1.5.2.أ
نسبة السالالت الحيوانية التي يتم تخزين ما يكفي من الموارد الوراثية لألغذية والزراعة إلعادة تكوينها 

في مرافق الصيانة متوسطة أو طويلة األجل
غير متاح%7.502

1.5.2.ب
عدد مدخالت الموارد الوراثية النباتية المؤمنة في مرافق الصيانة في ظل ظروف متوسطة أو طويلة 

األجل )باآلالف(
4 4434 713

27%24%نسبة السالالت المحلية المصنفة بأنها مهددة باالنقراض2.5.2

مستوى اإلجهاد المائي: سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة2.4.6
%12.70

)بيانات 2014(
غير متاح

غير متاح68.60%نسبة األرصدة السمكية في المستويات المستدامة بيولوجيًا1.4.14

12.70%11.90%تغطية المناطق المحمية فيما يتعلق بالمناطق البحرية1.5.14

30.70%30.80%مساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة األرض1.1.15

2.1.15
نسبة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي للمياه العذبة التي تغطيها المناطق المحمية

نسبة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي األرضي التي تغطيها المناطق المحمية
%43

%46.30

%43.20

%46.60

تم استبعاد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التالية بسبب نقص البيانات:1.3.2، 1.4.2، 1.4.6، 1.3.15، 11.2.4.15

البيانات غير متوفرة على المستوى العالمي.21
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النتائج

 النسبة المئوية 
 للبلدان التي تحسن

 فيها المؤشر
المؤشر3)من 2013 إلى 2017(

النسبة المئوية للبلدان التي سجل فيها المؤشر المتوسط 
إلى المرتفع )2013 و 2017(

%5
1.2.ب البلدان التي انخفضت فيها فجوة غلة المحاصيل 

منذ فترة اإلبالغ األخيرة 

%1

1.2.ج البلدان التي ازداد فيها  توازن البروتينات القابلة 

لالستهالك البشري في اإلنتاج الحيواني )نسبة النواتج/
المدخالت( أو بقي ثابتًا منذ فترة اإلبالغ األخيرة

%14
1.2.د البلدان التي ازدادت فيها مساحة الغابات الخاضعة 

لخطط إدارة الغابات كنسبة مئوية، منذ فترة اإلبالغ األخيرة

%46
1.2.هـ البلدان التي حّسنت ممارسات مصايد األسماك/

تربية األحياء المائية المستدامة  

%2

1.2.و البلدان التي تناقصت فيها مساحات النباتات 

الطبيعية ومناطق النظم اإليكولوجية المحمية التي جرت 
خسارتها لصالح التوسع الزراعي منذ فترة اإلبالغ األخيرة

%25

2.2.أ البلدان التي تعتمد وثائق تخطيط/ سياسات رفيعة 

المستوى واستراتيجية تعّزز اإلنتاج الزراعي المستدام، 
وإدارة الموارد الطبيعية

%56

2.2.ب البلدان التي لديها منظمات خدمة عامة محسنة 

وآليات مشتركة بين المنظمات لصياغة وتنفيذ سياسات 
واستراتيجيات وتشريعات وطنية  تشجع اإلنتاج الزراعي 

المستدام وإدارة الموارد الطبيعية 

%51
3.2.أ البلدان التي أظهرت التزامًا / دعمًا قويين لصكوك 

دولية مختارة وضعتها الفاو

%13
3.2.ب البلدان التي أبدت مستوى قويًا من الدعم / 

االلتزام بآليات حوكمة مختارة وضعتها الفاو

%39

3.2.ج البلدان التي عززت أطرها  القانونية الوطنية من 

خالل دمج أحكام صكوك دولية مختارة )ملزمة وغير ملزمة( 
وضعتها الفاو 

%20

4.2.أ البلدان التي حّسنت معدالت االستجابة و/أو نوعية 

المساهمات في جمع البيانات العالمية عن الزراعة 
والموارد الطبيعية، خالل فترة اإلبالغ

%33

4.2.ج البلدان التي تستخدم اإلحصائيات باعتدال أو على 

نطاق واسع  في عمليات صنع السياسات المتعلقة 
بالزراعة وإدارة الموارد الطبيعية

مؤشرات النتائج المستبعدة بسبب نقص البيانات: 1.2.أ، 4.2.ب.31

2013

2017

%91

%96

2013

2017

%85

%93

2013

2017

%51

%37

2013

2017

%68

%85

2013

2017

%40

%51

2013

2017

%88

%95

2013

2017

%68

%74

2013

2017

%16

%17

2013

2017

%6

%5

2013

2017

%27

%29

2013

2017

%68

%65

2013

2017

%4

%3
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المخرجات

المؤشر
المستهدف
)بنهاية 2017(

الفعلي
)بنهاية 2017(

ما تم إنجازه

1.1.2
عدد المبادرات التي دعمتها الفاو والتي استخدمت ُنهجًا شمولية وتشاركية إلقرار وتقاسم 

320327lممارسات ابتكارية من أجل اإلنتاج الزراعي المستدام

2.1.2
عدد المبادرات التي دعمتها الفاو لتحديد وتوثيق وتسهيل استراتيجيات متكاملة من 

أجل إدارة النظام اإليكولوجي بصورة مستدامة، وإعادة ترميمه والتكّيف مع تغّير المناخ 
والتخفيف من آثاره

197150

3.1.2
عدد المنظمات، والمؤسسات العامة والخاصة في مجال المعارف، ووكاالت اإلدارة 

215224lوالشبكات التي تلّقت دعمًا تنظيميًا ومؤسسيًا و/أو دعمًا في مجال تنمية القدرات الفنية

1.2.2
عدد البلدان التي تلقت الدعم في مجال تحليل مسائل الحوكمة وخيارات االستدامة 

3042lالمتكاملة لقطاع الموارد الزراعية والطبيعية

2.2.2
عدد عمليات السياسة العامة المستهدفة التي تضمنت حوارًا عبر القطاعات حول نظم إنتاج 

4562lموارد زراعية وطبيعية متكاملة وأكثر استدامة تلّقت دعمًا من الفاو

3.2.2
 عدد منظمات الخدمة العامة الوطنية واآلليات الحكومية والدولية التي قّدمت لها 
 الفاو دعمًا أساسيًا أّدى إلى إصالحات في الهيكليات المؤسسية، أو الوظائف أو 

اإلجراءات اإلدارية
4244l

1.3.2

 عدد الصكوك الدولية )األطر القانونية والمعايير، والخطوط التوجيهية، والتوصيات 
وغيرها من النصوص الفرعية( التي اعتمدتها إحدى آليات أو صكوك الفاو، أو أجهزتها 
 الفرعية/ مجموعات العمل الفنية التابعة لها، في ما يخّص اإلنتاج الزراعي المستدام 

وإدارة الموارد الطبيعية

3444l

2.3.2
 عدد العمليات في اآلليات/الصكوك الدولية غير التابعة للفاو التي عكست الشواغل 

 التي رّوجت لها الفاو بشأن اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد الطبيعية في 
قراراتها أو منتجاتها 

3335l

3.3.2
عدد العمليات والشراكات التي دعمتها الفاو لتسهيل تنفيذ الصكوك واآلليات الدولية )بما 

98103lفي ذلك اإلقليمية منها( التي تشجع اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد الطبيعية

1-1.4.2
عدد نقاط البيانات اإلضافية في قواعد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات اإلحصائية 

644l 9421الرئيسية في المنظمة )آالف(

2-1.4.2
النسبة المئوية لمجموعات البيانات االجتماعية ذات الصلة في قواعد البيانات اإلحصائية 

35lالرئيسية في المنظمة والتي تضم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس

2.4.2
األساليب، أو المعايير أو المواصفات الجديدة أو المعّدلة لجمع، وإدارة وتجميع وتحليل 

3035lالبيانات/المعلومات التي وضعتها الفاو وصادق عليها جهاز مختّص

3.4.2
عدد منتجات البيانات/المعلومات ذات الصلة التي أنتجها أصحاب المصلحة بدعم من الفاو 

119151lفي مجال تنمية القدرات

المستهدف(:   < )الفعلي  جزئي  l؛   المستهدف(:   ≥ )الفعلي  كلي  اإلنجاز: 
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p|.للبالد الجافة  املنطقة  نظام قرية صهاريج متتالية يف   -  رسي النكا 
©NAICC رسي النكا

محور التركيز
دعم نُظم التراث الزراعي ذات األهمية العاملية

الزراعي  التراث  والزراعة دعم نظم  تواصل منظمة األغذية 
ذات األهمية العاملية، وذلك من خالل تعيني تسع مواقع 

2016-2017. ومن األمثلة الواضحة على  جديدة في الفترة 
يواجه نظام قرية صهاريج متتالية  ذلك في سريالنكا، حيث 
صدمات من اجلفاف وري حقول األرز واحلدائق املنزلية وحقول 
واملراعي في  والغابات في موسم األمطار  املرتفعة  احملاصيل 

الذروة. غير موسم 

الزراعة اإليكولوجية

الزراعة  املنظمة في مجال  الوقت نفسه، يشمل عمل  في 
اجلامعات  مع  والشراكات  التقني  الدعم  اإليكولوجية 

تعاونت  فقد  الزراعية.  باجملموعات  والروابط  البحوث  ومعاهد 
وأنغوال  والباحثني في مالي  املزارعني  التي تضم  الشبكات 
املثال، في قضايا مثل  وبوركينا فاسو، على سبيل  والنيجر 
وإدارة  للمغذيات  املتكاملة  واإلدارة  املناخ  تغير  آثار  مواجهة 

بيئيًا  نظاًما  املنظمة  التربة. كما دعمت  اآلفات وصحة 
أوراق  صممه مزارعون صينيون يتم من خالله يتم تغذية 

نفاياتها اجلسدية  يتم تغذية  التي  احلرير،  ديدان  إلى  التوت 
املواد العضوية املوجودة  إلى األسماك. ثم يتم استخدام 

وبالتالي  التوت،  في حمأة حوض األسماك لتسميد أشجار 
احلميدة. اإلنتاج  دائرة  استكمال 

تعزيز التكنولوجيا اإلحيائية الزراعية وكفاءة 
استخدام املياه

2016، نظمت منظمة األغذية والزراعة ندوة  في فبراير 
400 مندوب حول دور التكنولوجيات  دولية حضرها أكثر من 

والتغذية.  املستدامة  الغذائية  النظم  الزراعية في  اإلحيائيّة 
وكان الهدف من هذه الندوة تناول مجموعة كبيرة من 

والثروة  باحملاصيل  املتعلقة  اإلحيائية  التكنولوجيا  قضايا 
احليوانية واحلراجة ومصائد األسماك، بداية من النُُهج 

تنطوي على  التي  تلك  التكنولوجيا، مثل  منخفضة 
البيولوجية  واألسمدة  امليكروبية  التخمير  عمليات  استخدام 

األنظمة عالية  إلى  الصناعي،  والتلقيح  احليوية  واملبيدات 
التي تنطوي على منهجيات متقدمة  تلك  التقنية، مثل 

النووي والكائنات املعدلة وراثيًا. ودفعت  تعتمد على احلمض 
أهمية نقل هذا احلوار إلى املستوى اإلقليمي املنظمة إلى 

ونوفمبر/ آخرين في شهري سبتمبر/أيلول  اجتماعني  تنظيم 
2017 في ماليزيا وإثيوبيا، على التوالي. الثاني  تشرين 

ندرة املياه في الزراعة

وخالل الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف، أطلقت 
املنظمة اإلطار العاملي لندرة املياه في الزراعة الذي صمم 

أنحاء  الرئيسية من جميع  الفاعلة  للجمع بني اجلهات 
املتمثل  التحدي اجلماعي  لتناول  القطاعات،  العالم وبني 

في حتسني استخدام املياه في الزراعة من أجل ضمان األمن 
الغذائي للجميع. وجتمع املبادرة بني شركاء من مختلف 

البلدان الداعمة وأصحاب  اجملاالت واخللفيات للتعاون مع 
بخطة  املتعلقة  التزاماتهم وخططهم  بشأن  املصلحة، 

2030، واتفاق باريس بشأن املناخ  التنمية املستدامة لعام 
)مبا في ذلك تنفيذ املساهمات احملددة وطنيا( والبرامج 

واملياه.  بالزراعة  املتعلقة  األخرى 

تقرير تنفيذ البرامج 2017-2016   
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الهدف االسرتاتيجي 3

الريف  يف  الفقر  من  الحد 

يواجه العامل تحديا ضخام يف تحقيق هدف 
التنمية املستدامة األول وهو إنهاء الفقر 
بجميع أشكاله بحلول عام 2030. ووفقاً 

للبنك الدويل، ال يزال أكرث من ملياري 
شخص يعانون من الفقر، حيث يعاين 767 
مليون شخص منهم من الفقر املدقع. وال 

تزال أوجه عدم املساواة قامئة بني الطبقات 
االقتصادية وبني املناطق الريفية والحرضية 
وبني األقاليم وبني املجموعات العرقية وبني 

الرجال والنساء.

ويف العديد من البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط، يتجاوز النمو السكاين 
منو الوظائف، مام يؤدي إىل البطالة ونقص 

الفرص االقتصادية وعدم القدرة عىل 
الوصول إىل املوارد واملهارات اإلنتاجية. 
وتتزايد حدة الهجرة الشديدة ويعيش 

نصف فقراء العامل املدقع يف الدول الهشة.

ويف الفرتة 2016-2017، ركز عمل منظمة 
األغذية والزراعة عىل الروابط الوثيقة بني 

الفقر وانعدام األمن الغذايئ والزراعة، 
وذلك باستخدام الزراعة والتنمية الريفية 

كنقاط دخول ملعالجة قضايا الوصول 
إىل املوارد الطبيعية والتكنولوجيات 
واألسواق والخدمات، وقضايا متكني 

األشخاص وتوظيف الشباب وتوفري الحامية 
االجتامعية والهجرة. وبحلول نهاية عام 

2017، كان لدى فقراء الريف يف 43% من 

البلدان قدرة أفضل عىل الوصول إىل املوارد 
اإلنتاجية والخدمات واملنظامت واألسواق 

مقارنة بعام 2013، حيث عزز 58% من 
سياساتهم ومؤسساتهم وتدخالتهم لتوفري 

فرص عمل ريفية الئقة، مبا يف ذلك للنساء 
والرجال والشباب، وحسن 50% من نظم 

الحامية االجتامعية الخاصة بهم.

وخالل فرتة السنتني، دعمت منظمة األغذية 
والزراعة خمسة وثالثني بلدا يف مجال 

تعزيز املنظامت واملؤسسات الريفية وتيسري 
متكني الفقراء يف الريف. وكمثال عىل ذلك، 
استضافت املنظمة مرفق الغابات واملزارع 
)FFF(، األمر الذي عزز منظامت املنتجني 

وحسن من الحوار بني منظامت املنتجني 
والحكومات وسهل الحوار والتواصل بني 
األرس الريفية. وبحلول نهاية عام 2017، 
عزز مرفق الغابات واملزراع 947 منظمة 

منتجة عىل املستويات اإلقليمية والوطنية 
واملحلية، متثل أكرث من 30 مليون منتج، 

والتي متكنت من التأثري عىل التغيريات يف 
القواعد واللوائح لفائدة مصالحها أو خطط 
أعاملها أو الوصول إىل التمويالت الجديدة.

األغذية  أسفرت جهود منظمة  كام 
االقتصادي  التمكني  والزراعة يف مجال 
قوية.  نتائج  أيضا عن  الريفية  للمرأة 

25 بلدا و10  وساعدت املنظمة أكرث من 
وتنفيذ ورصد  مؤسسات عىل صياغة 

املستدامة  الريفية  للتنمية  اسرتاتيجيات 
الفقر تراعي املساواة بني  والحد من 
منهجية  املنظمة  ووضعت  الجنسني. 

بالحقوق  اإلبالغ  البلدان يف  لدعم 

األرايض  امتالك  للمرأة يف مجال  القانونية 
التحكم بها. كام طبقت إحدى   أو 

الترشيعي  التقييم  أداة  دولة  وثالثون 
املجاالت  لتحديد  املنظمة  وضعتها  التي 

بحيث  تحسني  إىل  تحتاج  التي  الترشيعية 
ملكية  حقوق  والفتيات  للنساء  يكون 

عليها. والحصول  لألرايض  متساوية 

وتعترب فرص العمل الريفية الالئقة عنرصا 
حاسام يف الحد من الفقر يف الريف والهجرة 

بسبب األوضاع املعيشية. وقدمت منظمة 
األغذية والزراعة الدعم لثالثة عرش بلدا يف 
مجال وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات 

وبرامج لخلق وظائف الئقة يف الريف، 
السيام بالنسبة للنساء والشباب. فعىل سبيل 

املثال، يف تونس وإثيوبيا، قامت املنظمة 
بإنفاذ تجربة مبتكرة آلليات تشغيل شباب 

الريف كبديل للهجرة، من خالل توفري 
الدعم التقني لتمكني الشباب من بدء 

مشاريعهم الخاصة. وساهم املرشوع يف 
تعميم الهجرة يف سياسات واسرتاتيجيات 

التنمية الزراعية والريفية إىل جانب توفري 
املعرفة عن الهجرة من املناطق الريفية.

ويف افريقيا جنوب الصحراء، تعاونت 
منظمة األغذية والزراعة مع مركز التعاون 
الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية 

)CIRAD( لتطوير األطلس األول حول 
الهجرة من املناطق الريفية يف املنطقة 

وذلك بغرض فهم ديناميكيات الهجرة من 
الريف بشكل أفضل.
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وأثبتت منظمة األغذية والزراعة نفسها 
كجهة فاعلة رئيسية يف الحامية االجتامعية، 

حيث دعمت 18 بلدا يف تحسني أنظمتها، 
ودعمت تسعة بلدان يف تحسني قدراتها 

عىل الرصد وتأثري الحامية االجتامعية عىل 
الحد من الفقر يف الريف. ويف أمريكا 

الالتينية، عىل سبيل املثال، أصبحت منظمة 
األغذية والزراعة رشيكا اسرتاتيجيا ملنظومة 
التكامل ألمريكا الوسطى )SICA( يف وضع 

أجندة إقليمية بشأن الحامية االجتامعية 
والشمول االنتاجي، وتعزيز القدرة الوطنية 

يف جميع البلدان األعضاء يف منظومة 

التكامل ألمريكا الوسطى. ويف افريقيا 
جنوب الصحراء، أدت الرشاكة بني منظمة 

 )UNICEF( األمم املتحدة للطفولة
ومنظمة األغذية والزراعة بشأن برامج 

 التحويالت النقدية الوطنية إىل أدلة 
صارمة ويف الوقت املناسب توضح التأثريات 

بعيدة املدى للتحويالت النقدية غري 
املرشوطة عىل رفاهية األطفال واألرس 

واملجتمعات املحلية. وأشارت األدلة إىل 
تأثري إيجايب كبري عىل االلتحاق باملدارس 
وسبل املعيشة والصحة واألمن الغذايئ 

واالستثامرات الزراعية.

وتعزز منظمة األغذية والزراعة جهودها 
لدعم قدرة البلدان عىل تنفيذ سياسات 

واسرتاتيجيات وبرامج متعددة القطاعات 
ومراعية للمساواة بني الجنسني للحد من 

الفقر. وسيكون من الرضوري مواصلة 
التعامل مع االقتصاد السيايس للحد من 

الفقر يف املناطق الريفية من خالل العمل 
يف مجال السياسات والدعوة ومشاركة 

أصحاب املصلحة والتنسيق بني القطاعات 
املتعددة والتعاون والرشاكة فيام بني 

بلدان الجنوب. ■

p|.جنوب السودان - تعمل منظمة األغذية والزراعة عن كثب مع حكومة جنوب السودان لتحسني التغذية والقضاء عىل الجوع يف البالد 
©FAO/D. Burgeon
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األهداف االستراتيجية

مؤشر أهداف التنمية المستدامة1

2013

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

2017

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

غير متاح10.72%نسبة السكان دون خط الفقر الدولي1.1.1

1.7.8.أ
1.7.8.ب
1.7.8.ج

نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة يعملون في عمل األطفال ، والعمالة
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة يعملون في عمل األطفال ، واألعمال الخطرة

نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة يعملون في عمالة األطفال والعمل

%16.7
%6.4
%10.6

غير متاح
غير متاح
غير متاح

تم استبعاد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التالية بسبب نقص البيانات:1.2.1، 1.4.1، 2.4.1، 2.5.1، 2.3.2، 1.6.8، 1.1.10 .11

البيانات غير متوفرة على المستوى العالمي.21

النتائج

 النسبة المئوية 
 للبلدان التي تحسن

 فيها المؤشر
المؤشر)من 2013 إلى 2017(

النسبة المئوية للبلدان التي سجل فيها المؤشر المتوسط 
إلى المرتفع )2013 و 2017(

%43

1.3.أ البلدان التي تستخدم مجموعة محّسنة من 
االستراتيجيات، والسياسات، والخطوط التوجيهية، واألنظمة 

واألدوات الرامية إلى تحسين وصول الرجال والنساء من فقراء 
األرياف إلى موارد إنتاجية، وخدمات وأسواق مالئمة، وإلى 

التشجيع على اإلدارة المستدامة لقاعدة الموارد الطبيعية 

%13

1.3.ب البلدان التي قامت فيها المنظمات الريفية ذات 
الصلة، والمؤسسات الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة 
ذات الصلة، بتعزيز قدراتها من أجل تحسين الوصول العادل 

للرجال والنساء في الريف إلى موارد إنتاجية، وخدمات 
مالئمة، ومنظمات وأسواق، وبالترويج إلدارة قاعدة الموارد 

الطبيعية على نحو مستدام

%58

2.3.أ البلدان التي اعتمدت مجموعة محّسنة من السياسات، 
والمؤسسات والتدخالت الرامية إلى توفير عمل الئق في 

الريف، بما في ذلك النساء والشباب

%50

3.3.أ البلدان التي اعتمدت نظم محّسنة للحماية االجتماعية 
تربط الحماية االجتماعية بالحّد من الفقر في الريف، واألمن 

الغذائي والتغذية، واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية

2013

2013

2013

2013

2017

2017

2017

2017

%85

%90

%43

%52

%84

%94

%77

%71
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المخرجات

المؤشر
المستهدف
)بنهاية 2017(

الفعلي
)بنهاية 2017(

ما تم إنجازه

1.1.3
عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتوليد بيئة مواتية للمنظمات والمؤسسات الريفية، 

2535lولتمكين فقراء الريف

2.1.3
عدد البلدان التي تلّقت الدعم لتصميم ورصد وتنفيذ ُنهج وسياسات وتدخالت تشّجع 

1526lالحصول العادل على الموارد الطبيعية اإلنتاجية وإداراتها على نحو مستدام

3.1.3
عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لوضع وتنفيذ معارف وعلوم وتكنولوجيات مناصرة 

للفقراء وتراعي المساواة بين الجنسين من أجل زيادة توافر األغذية والوصول بصورة 
أفضل إلى األسواق

3329

4.1.3
 عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتصميم وتنفيذ سياسات ونهج تشّجع نظما
  ابتكارية ومناصرة للفقراء وتراعي المساواة بين الجنسين لتقديم الخدمات ونماذج 

البنية األساسية الريفية
1113l

5.1.3
عدد البلدان أو المؤسسات اإلقليمية المستهدفة التي تلّقت الدعم لتصميم وتنفيذ 

ورصد سياسات مستدامة وشمولية ومراعية للقضايا الجنسانية في مجال التنمية الريفية 
واستراتيجيات للحّد من الفقر

2435l

1.2.3
عدد البلدان التي دّعمت من أجل تنقيح أو صياغة سياسات التنمية الريفية الزراعية التي 
2013تدمج مبادئ العمل الريفي الالئق كهدف رئيسي، أو لتنفيذ برامج العمل الريفي الالئق

2.2.3
 عدد البلدان التي تّم توفير المساعدة لها لدعم تطبيق معايير العمل الدولية في 

45lالمناطق الريفية

1619lعدد منتجات المعرفة بشأن العمل الريفي الالئق التي جرى وضعها ونشرها3.2.3

1.3.3
عدد البلدان التي وّفر لها الدعم لتحسين تصميم وتنفيذ نظم للحماية االجتماعية المناصرة 

1718lللفقراء، والمراعية للعمر وللمساواة بين الجنسين تستهدف سكان األرياف

2.3.3
عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتحسين القدرات من أجل رصد نظم الحماية 

129االجتماعية وتأثيرها على الحّد من الفقر في الريف 

المستهدف(:   < )الفعلي  جزئي  l؛   المستهدف(:   ≥ )الفعلي  كلي  اإلنجاز: 
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q| تنزانيا - مرشوع تابع ملنظمة األغذية والزراعة لتعزيز قدرة املزارع عىل تحمل التغري
 املناخي يف كريوكا.

©FAO/D. Hayduk

محور التركيز
تنزانيا

بالشراكة  والزراعة،  األغذية  منظمة  دعمت  تنزانيا،  في 
Rabobank/National Microbank ووزارة  مع مؤسسة 

غير  األرزّ  إنتاج  في  جديدة  تكنولوجيات  إدخال  الزراعة، 
البذور  أصناف  استخدام  وتشجيع  والكسافا،  املقشور 

العاملة،  لليد  املّدخرة  والتكنولوجيات  اإلنتاجية  العالية 
املياه،  وإدارة  األرزّ،  تكثيف  نظام  على  التدريب  وتوفير 

األرزّ  إنتاج  حتسن  لذلك،  ونتيجة  احلصاد.  بعد  ما  وممارسات 
اإلنتاجية  مستويات  وزادت  وتسويقه،  وتخزينه  املقشور  غير 

إنشاء  مت  وأخيراً،  تقريباً.  أطنان لكل فدان   5 إلى   0.5 من 
اجلمعيات  إلى  املزارعون  وانضّم  قروية  مجتمعية  بنوك 

الزراعي.  للتسويق  التعاونية 

غواتيماال

في غواتيماال، قدم مرفق الغابات واملزارع الدعم الفني 
 Asociación de Comunidades Forestales de Petén جلمعية

 .Ramón اللواتي يجمعن بندق  املنتجات  النساء  لتقوية 
Ramón إلى قائمة األطعمة  ونتيجة لذلك، متت إضافة بندق 

الصحية للتغذية املدرسية، مما خلق فرصة جديدة لربط 
Ramón مع املشتريات العامة. ووفقاً خلطط  منتجي بندق 
Petén، هناك إمكانية  إدارة امتيازات الغابات في مقاطعة 

Ramón، ما سيمثل  800 طن من بندق  لإلدارة املستدامة لـ 
640 دوالر أمريكي لعائالت   000 دخالً سنوياً إضافياً قدره 

املنتجات.  النساء 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أنتجت شراكة بني اليونيسف ومنظمة األغذية والزراعة 
بشأن برامج التحويالت النقدية الوطنية أدلة دقيقة وفي 
الوقت املناسب توضح التأثيرات البعيدة املدى للتحويالت 

النقدية غير املشروطة على رفاه األطفال والعائالت 
واجملتمعات. وأشارت األدلة إلى وجود تأثير إيجابي كبير 

على االلتحاق باملدارس، وسبل املعيشة والصحة واألمن 
الغذائي واالستثمارات الزراعية. وقد أدى التعاون بني صانعي 

السياسات الوطنية والشركاء في التنمية والباحثني 
إلى توسيع برامج التحويالت النقدية وسياسات احلماية 

االجتماعية عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واألهم من 
ذلك، أنها عززت الفكرة التي مفادها أن إعطاء األموال إلى 

أفقر األطفال والعائالت واجملتمعات وأشدهم ضعفاً يشكل 
استثمارا مفيدا للمستقبل. 

وُقدم العمل في كتاب بعنوان - من األدلة إلى اإلجراءات: قصة 
التحويالت النقدية وتقييم أثرها في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى - الذي أطلق في سياق مجلس التعاون بني وكاالت 
Mail- احلماية االجتماعية،1 في حدث إقليمي من خالل هيكل

and-Guardian في جنوب أفريقيا، وكذلك في بلدان محددة. 

1 إطار العمل العشري لبرامج االستهالك واإلنتاج املستدامني. 
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الهدف االسرتاتيجي 4

والغذائية  الزراعية  النظم   متكني 
وفعالية  شموال  األكرث 

تعترب املشاركة الفعالة للبلدان يف تشكيل 
النظم الزراعية والغذائية الرسيعة التطور 
حاسمة بالنسبة لألمن الغذايئ والتغذية. 
وسيساعد تحسني كفاءة هذه األنظمة 

وشموليتها عىل ضامن االستخدام املسؤول 
للموارد وتسهيل إنتاج منتجات صحية وآمنة.

لقد قدمت منظمة األغذية والزراعة، يف الفرتة 
2016-2017، دعام كبريا إىل 50 بلداً لخفض 

الفاقد واملهدر من األغذية. وساعدت املنظمة 
يف صياغة املبادئ التوجيهية للوقاية والحد 
من الفاقد واملهدر من األغذية يف كولومبيا 
والجمهورية الدومينيكية، كام ساعدت يف 

بناء القدرات يف مرص وإيران وجمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية واملغرب وميامنار. وعىل 

املستوى اإلقليمي، عملت املنظمة مع مفوضية 
االتحاد األفريقي عىل وضع اسرتاتيجية للحد 

من خسائر ما بعد الحصاد وساعدت يف صياغة 
مدونة السلوك الخاصة بالحد من الفاقد 

واملهدر من األغذية يف أمريكا الالتينية.

ساعدت منظمة األغذية والزراعة صانعي 
السياسات املحليني يف تحسني جودة السلع 

والخدمات العامة يف الصناعات الزراعية، 
مع تحسني شمولية وكفاءة سالسل األغذية 

الزراعية. كام قامت املنظمة بتدريبهم 
عىل وضع اسرتاتيجية للصناعات الزراعية 

وكذلك عىل الزراعة التعاقدية، ويف الوقت 
نفسه تم دعم التبادل بني األقران بشأن 

الزراعة التعاقدية من خالل التعاون فيام 
بني بلدان الجنوب. وباالشرتاك مع منظمة 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، 

طورت منظمة األغذية والزراعة منوذًجا مبتكرًا 
لتيسري االستثامرات العامة والخاصة يف األعامل 

التجارية الزراعية والصناعات الزراعية، إىل 
جانب املساعدة التقنية للمساعدة يف زيادة 

العمليات وتطوير املعرفة ومساعدة املوظفني. 

وقام 42 بلًدا بزيادة االستثامر املسؤول يف 
نظم األغذية الزراعية الفعالة والشاملة، 
وذلك بفضل الدعم املقدم من املنظمة. 

وكذلك دعمت املنظمة، إىل جانب البنك 
الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري وغريهم 

من املؤسسات املالية الدولية، صياغة وتنفيذ 
عمليات استثامرية بقيمة 2.7 مليار دوالر. 
فعىل سبيل املثال، دعمت منظمة األغذية 
والزراعة يف مالوي صياغة مرشوع تسويق 
زراعي قيمته 95 مليون دوالر أمرييك. ويف 

الهند، دعمت املنظمة مرشوع التنويع األرسي 
بقيمة 143 مليون دوالر أمرييك.

ولدعم البلدان يف صياغة وتنفيذ االتفاقيات 
التجارية، قدمت منظمة األغذية والزراعة 

املعلومات والتحليالت، مام يعزز من 
تنمية القدرات وييرس الحوار بشأن 

جوانب التجارة الزراعية. ومن خالل برامج 
التدريب والتفاعل مع الحكومات والقطاع 
الخاص، قدمت املشورة والتوجيه يف مجال 
السياسات بشأن اتساق السياسات الزراعية 

الجديدة مع التزامات منظمة التجارة 
العاملية، عىل سبيل املثال.

واستناداً إىل الدروس املستفادة يف هذا املجال، 
طورت منظمة األغذية والزراعة إطارا لدعم 
املامرسني وصناع القرار يف تخطيط وتنفيذ 
تدخالت سلسلة القيمة التي يستفيد منها 
الرجال والنساء عىل السواء. وقد طُرحت 

الخطة يف بوركينا فاصو وكوت ديفوار وغانا 
وتونس ورواندا وكينيا وإثيوبيا واملغرب من 

خالل برنامج ممول من الوكالة السويدية 
للتعاون االمنايئ الدويل ملكافحة الحواجز التي 

تحد من مشاركة املرأة الريفية يف سالسل 
القيمة الزراعية والوصول إىل األسواق. واتبعت 

نهجا متكامال لتعزيز مشاركة املرأة وبناء 
القدرات املؤسسية للنهوض بسالسل القيمة 

واملشاريع املراعية لالعتبارات الجنسانية، 
وتطوير األدوات واملنتجات املعرفية الالزمة 

لصياغة السياسات والدعوة.

وقادت منظمة األغذية والزراعة مع إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتامعية لألمم 

املتحدة )UNDESA( ومكتب املمثل 
السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية 

غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية 
النامية )UN-OHRLLS(، عملية متعددة 

املستويات أفرزت برنامج العمل العاملي بشأن 
األمن الغذايئ والتغذية يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية )GAP(. ويهدف برنامج 

العمل إىل خلق بيئة مواتية لألمن الغذايئ 
والتغذية، وتعزيز النظم الغذائية املستدامة 

املراعية للتغذية ومتكني املجتمعات من 
تحسني األمن الغذايئ والتغذية.

ويف الوقت نفسه، قدمت اجتامعات الخرباء 
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر 
امليكروبيولوجية )JEMRA( املشورة العلمية 

بشأن عدد كبري من القضايا، بدءا من استخدام 
املياه املأمونة من الناحية امليكروبيولوجية 
يف إنتاج الغذاء إىل مستويات الهستامني يف 

األسامك واملنتجات السمكية. ■
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األهداف االستراتيجية

مؤشر أهداف التنمية المستدامة1

2013

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

2017

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

 0.9%2 1.1%2حصة البلدان النامية وأقل البلدان نموًا في صادرات البضائع العالمية1.11.17

تم استبعاد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التالية بسبب نقص البيانات: 1.3.2، 2.ج.1، 11.1.3.12

حصة صادرات البضائع بأقل البلدان نموًا فقط.21

النتائج

 النسبة المئوية 
 للبلدان التي تحسن

 فيها المؤشر
المؤشر3)من 2013 إلى 2017(

النسبة المئوية للبلدان التي سجل فيها المؤشر المتوسط 
إلى المرتفع )2013 و 2017(

%8
1.4.أ البلدان التي قامت بمواءمة السياسات واألنظمة 

واآلليات الوطنية التجارية بحيث تتطابق مع االتفاقات 

%33
1.4.ج البلدان النامية التي ارتفع فيها مؤشر النظم 

التنظيمية في منظمة األغذية والزراعة4

%41
2.4.ب البلدان التي انخفض فيها مؤشر منظمة األغذية 

والزراعة بشأن الفاقد من األغذية5

%18
3.4.أ البلدان التي ازدادت فيها االئتمانات للزراعة باألرقام 

الحقيقية )معّدلة حسب التضخم( 

3.4.ب البلدان التي ازدادت فيها نسبة االستثمار الزراعي %34

مؤشرات النتائج المستبعدة بسبب نقص البيانات: 2.4.أ، 3.4.ج؛ البيانات من النتيجة 1.4.ب ذكرت في الملحق 31.4

أقرب التقديرات المستخدمة.41

مؤشر المستوى الثالث، أقرب التقديرات المستخدمة.51

2013

2017

%92 

%94

2013

2017

%36

%66

2013

2017

%38

%56

2013

2013

2017

2017

%60

%57

%68

%68
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المخرجات

المؤشر
المستهدف
)بنهاية 2017(

الفعلي
)بنهاية 2017(

ما تم إنجازه

1.1.4

عدد المعايير الدولية الجديدة أو المنقحة في مجال سالمة األغذية وجودتها والصحة النباتية
- النظر في قضايا جديدة

- التقدم في مشاريع المعايير
- اعتماد معايير جديدة

16
105
34

49
93

107

l 

l

2.1.4
عدد االتفاقات ذات الصلة بالتجارة التي وّفرت فيها الفاو اإلثباتات، أو تنمية القدرات أو 

3943lمنتديات للحوار

1125lعدد منتجات معلومات السوق التابعة للفاو التي زاد استخدامها3.1.4

4.1.4

عدد البلدان و/أو الهيئات اإلقليمية التي وفرت لها الفاو الدعم لتصميم وتنفيذ سياسات 
وأطر تنظيمية للصحة النباتية والحيوانية وسالمة وجودة األغذية

- الصحة النباتية
- الصحة الحيوانية
- مراقبة األغذية

21
18
23

28
37
47

l 

l

l

1.2.4
عدد المؤسسات التي تستفيد من دعم الفاو في مجال صياغة وتنفيذ استراتيجيات، 

5394lوتوفير سلع عامة تعّزز الشمولية والكفاءة في سالسل األغذية الزراعية

2950lعدد البلدان التي وّفرت فيها الفاو الدعم للحّد من الفاقد والمهدر من األغذية2.2.4

3.2.4
 عدد البلدان التي وّفرت لها الفاو الدعم لتنفيذ سالسل قيمة تتسم بالشمولية 

6058والكفاءة واالستدامة 

1.3.4
عدد المؤسسات التي وّفرت لها الفاو الدعم لزيادة توافر المنتجات والخدمات المالية 

6148المقّدمة إلى القطاع الزراعي

2.3.4
عدد البلدان التي وّفرت لها الفاو الدعم لزيادة االستثمار الرشيد في نظم لألغذية الزراعية 

1342lتّتسم بالكفاءة والشمولية

3.3.4
 عدد البلدان التي تتلقى دعم الفاو في مجال رصد وتحليل وإصالح السياسات 

1513الغذائية والزراعية

المستهدف(:   < )الفعلي  جزئي  l؛   المستهدف(:   ≥ )الفعلي  كلي  اإلنجاز: 
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q|.بنغالديش - سوق يف دكا 
©FAO/P. Batt

محور التركيز
ندالي

قدمت الفاو مشروع ندالي )املسّمى بحسب املدن التجريبية 
املشاركة فيه، أي نيروبي وداكا وليما( باعتباره املشروع األول 

املصّمم لدعم اخلطة احلضرية اجلديدة املوقعة في كيتو في 
أكتوبر/تشرين األول 2016. ويقضي هدف هذا البرنامج بدعم 

احلكومات احمللية فيما تعمل لتحقيق نظم أغذية مستدامة في 
بلدياتها. ومنذ عام 2016، تدعم املنظمة مدينتي ليما ونيروبي 

في التخطيط لنظمها الغذائية، والتحوّل من نهج قطاعي 
يرّكز على الزراعة احلضرية إلى نهج منّظم يُشرك أصحاب 
مصلحة متعددين. وفي داكا، كان التركيز األولي على جمع 

البيانات لتحليل شامل لنظام األغذية.

وشّكل مشروع ندالي احملّفز جلذب متويل أوّلي والعمل معاً 
على مبادرات أخرى للمنظمة في مجال سالمة األغذية 

واألمن الغذائي والتغذية وغير ذلك من القضايا. وفي نيروبي، 
وّلد املشروع تآزرات مع البرنامج املشترك بني االحتاد األوروبي 

واملنظمة بشأن تأثير األمن الغذائي والتغذوي، واملرونة، 
واالستدامة والتحوّل، األمر الذي سمح بتحقيق تكامل أكثر 

اتساقاً الستراتيجية نظم األغذية في نيروبي مع السياسات 
الوطنية. وساهم توفير التمويل اإلضافي من جهات مانحة 

مختلفة في تأمني استمرارية املساعدة. وفي ليما، تخّصص 
بلدية العاصمة األموال لدعم التخطيط لنظم األغذية كما 
أوصت به مجموعة أصحاب املصلحة التي تشّكلت من خالل 

برنامج ندالي.

مقاومة مضادات امليكروبات 

أسدت املنظمة املشورة العلمية بشأن مقاومة مضادات 
امليكروبات دعًما لعملية وضع مواصفات الدستور الغذائي 

وأيًضا بشأن دور البيئة في مقاومة مضادات امليكروبات املنقولة 
عبر األغذية وبواسطة األغذية النباتية املصدر وتأثير استخدام 

مضادات امليكروبات على احملاصيل ودور املبيدات األحيائية 
واخملاطر املمكنة ملقاومة مضادات امليكروبات ودورها في احلد 

قدر املستطاع من نقل مقاومة مضادات امليكروبات املنتقلة 
عبر األغذية. وأصدرت أيًضا الوثيقة العلمية عن صحة احليوان 

"محركات مقاومة مضادات امليكروبات وديناميكياتها وعلم 
األوبئة املتصل بها في اإلنتاج احليواني". 

 2 (ATLASS) ومت تطوير أداة لرصد اخملتبرات واإلشراف وبناء القدرات
بالنسبة إلى مقاومة مضادات امليكروبات ومت اختبارها في عدد 

من البلدان في أفريقيا وآسيا ومن املقرر توسيع نطاقها لتشمل 
بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية. 

2 أداة تقييم الفاو للمختبرات ومقاومة مضادات امليكروبات . 
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الهدف االسرتاتيجي 5

املرونة  زيادة 

األغذية  منظمة  به  تتمتع  ما  بفضل 
لعقود يف  والزراعة من خربة متتد 

والبطئية  املفاجئة  الطبيعية  الكوارث 
والنباتية  الحيوانية  واألمراض  اآلفات  ويف 

توفر  املمتدة،  والنزاعات  األزمات  ويف 
والتشغيلية  الفنية  الخربة  املنظمة 

من  الحد  يف  للمساعدة  األعضاء  للبلدان 
والتصدي  الخطورة  متعددة  املخاطر 
أساسيًا يف  ويُعد هذا عنرًصا  لألزمات. 
الفقر  حدة  وتخفيف  الجوع  مكافحة 

قدرة  وزيادة  املستدامة  التنمية  وتعزيز 
الصمود. عىل  العيش  سبل 

العامل عدًدا  2016-2017، شهد  الفرتة  يف 
النازحني  األشخاص  من  مسبوق  غري 
مجاعة  وأدى خطر حدوث  قرسيًا. 

نيجرييا  )شامل رشق  بلدان  أربعة  يف 
واليمن(  والصومال  السودان  وجنوب 
قدرة  إضعاف  إىل  الرصاعات  وانتشار 

وكانت  التأقلم.  عىل  الناس  ماليني 
الحيوانية  األمراض  يف  زيادة  هناك 

أدفأ   2016 عام  وكان  املحاصيل.  وآفات 
ظاهرة  فيها  تحدث  مل  التي  األعوام 

غزيرة  أمطار  سقوط  شهد  حيث  النينيو، 
وموجات  وجفاف  فيضانات  وحدوث 

الربية.  الحرائق  من  وعدد  الحرارة  من 
مجتمعة  العنارص  هذه  قوضت  وقد 
شأفة  استئصال  إىل  الرامية  الجهود 

الجوع. عىل  والقضاء  الفقر 

يف  والزراعة  األغذية  منظمة  ساعدت 
من خالل  التهديدات  هذه  مواجهة 
البيانات  إلنتاج  عاملية  قيادة  إنشاء 

الحد  بشأن  واملعرفة  واملعلومات 
الغذايئ  واألمن  الكوارث  مخاطر  من 

تطوير  الصمود، ومن خالل  والقدرة عىل 
للحد  واملحلية  العاملية  الربامج  ودعم 
لألزمات  التأهب  وزيادة  املخاطر  من 

تبسيط  خالل  ومن  لها.  والتصدي 
والوطنية،  واإلقليمية  العاملية  التدخالت 

معالجة  عىل  البلدان  املنظمة  ساعدت 
واألزمات وتعزيز قدرة  الكوارث  آثار 

من  والحد  الصمود  عىل  الضعيفة  الفئات 
واالقتصادية  املناخية  لألخطار  تعرضها 

واملتعلقة  والبيئية  واالجتامعية 
الصدمات  وكذلك  الغذائية  بالسلسلة 

األمد. طويلة  والكوارث 

قام  املنظمة  قدمته  الذي  الدعم  وبفضل 
مؤسسات  وأربع  بلداً  وخمسون  اثنان 

اسرتاتيجيات/خطط  بوضع  إقليمية 
للحد من املخاطر وإدارة األزمات، يف 
بلًدا لتحسني قدرات   78 حني تم دعم 

وتخفيفها،  املخاطر  من  الوقاية  وتدابري 
بلًدا من أجل تطبيق   53 وتم دعم 

واملامرسات  التوجيهية  واملبادئ  املعايري 
الطوارئ.  لحاالت  بالتأهب  املتعلقة 

نظاماً   122 تنفيذ  يف  املنظمة  وساعدت 
 ،2017-2016 الفرتة  التهديدات يف  لرصد 

مناطق  بلًدا وثالث   45 وكذلك ساعدت 
والضعف. املرونة  بتحليل  القيام  يف 

قدمتها هذه  التي  املعلومات  وأمدت 
العاملية  الشبكة  والتحليل  األنظمة 

 2017 الغذايئ لعام  ملعلومات األمن 
يعزز  الغذائية  األزمات  بتقرير عاملي عن 

القرار من خالل  التنسيق وعملية صنع 
الربامج  تخطيط  يرثي  محايد  تحليل 

مستوى  عىل  والتنفيذ  املوارد  وتخصيص 
العملية  من  جزًءا  التقرير  ويعترب  البلد. 

"الشبكة  إلنشاء  واملستمرة  نطاقًا  األوسع 
الغذاء"، والتي تم  العاملية ضد أزمات 
العاملية  القمة  اسطنبول يف  إطالقها يف 

2016 بهدف  للعمل اإلنساين يف مايو/أيار 
املستقبلية  االستجابات  تأثري  تعزيز 

إىل  الشبكة  وتهدف  الغذائية.  لألزمات 
االسرتاتيجي  العاملي  للحوار  منتدى  إنشاء 
الدوافع  تفاهم مشرتك حول  للتوصل إىل 
بها  يتصل  وما  الغذائية  لألزمات  الرئيسية 

من آثار يف السياسات والربامج.

ملواجهة  الطوارئ  برنامج  إطار  ويف 
متوله  الذي  الوبائية  التهديدات 

الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
والزراعة  األغذية  منظمة  تكليف  تم 

األمراض  مسببات  ظهور  مخاطر  بتقدير 
وانتشارها  الحيوانية  الرثوة  يف  الناشئة 

وتركزت  واستمرارها.  وتفشيها  وتضخمها 
نظم  متييز  حول  الرئيسية  األنشطة 

الزراعية  واإلعدادات  الحيواين  اإلنتاج 
األنشطة  وتناولت  اإليكولوجية. 

لظهور  املحركة  العوامل  تحديد  أيًضا 
العوامل  استمرار  أو  األمراض  مسببات 

الحيوانية  الرثوة  يف  لألمراض  املسببة 
وانتشارها،  الحيوانية  الرثوة  وتضخيم 
تقييامت  إجراء  بشأن  البلدان  وتوجيه 

مسائل  معالجة  طريق  عن  املخاطر 
العاملية  املستويات  عىل  محددة  مخاطر 
سالسل  طول  عىل  والوطنية،  واإلقليمية 
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اإلنسان/الحيوان  واجهتي  وعىل  القيمة 
الربية. واملوايش/الحياة 

عنوان  تحمل  التي  الدراسة  وتحلل 
واألمن  الزراعة  الكوارث عىل  "تأثري 
التي  اآلثار  وحجم  طبيعة  الغذايئ" 

الزراعة  عىل  الطبيعية  األخطار  تسببها 
إىل  الدراسة  وتهدف  النامية.  البلدان  يف 

لتعزيز  امللحة  الحاجة  حول  الوعي  زيادة 
وتخصيص  والدويل  الوطني  االلتزام 

يتعرض  التي  املخاطر  من  للحد  امليزانية 
نظم  تحسني  ذلك  ويشمل  القطاع.  لها 

األرضار  بشأن  والرصد  البيانات  جمع 
ويتمثل  للقطاعات.  النوعية  والخسائر 
ورصد  التنفيذ  إثراء  يف  النهايئ  الهدف 
وتحديًدا  املستدامة،  التنمية  أهداف 

الجوع(، وإطار  )القضاء عىل   2 الهدف 

الكوارث  مخاطر  من  للحد  سينداي 
باريس  واتفاق   2030-2015 للفرتة 

املناخ. تغري  بشأن  العاملي 

األغذية  منظمة  عمل  من  وكجزء 
العيش  سبل  قدرة  تعزيز  والزراعة عىل 

تركز  الجافة،  األرايض  الصمود يف  عىل 
الرعوية،  املجتمعات  عىل  املنظمة 

الجاف  املناخ  مع  التكيف  إىل  وحاجتها 
به.  التنبؤ  ال ميكن  وبشكل  التغري  رسيع 

الرعوية  للقطعان  الرعاة  تنقل  ويتيح 
خالل  جفافًا  األكرث  املناطق  استخدام 

املناطق  من  واملزيد  األمطار  موسم 
تقليل  مع  الجفاف،  موسم  خالل  الرطبة 
واألمراض.  اآلفات  مثل  األخرى  املخاطر 

عىل  والزراعة  األغذية  منظمة  وتعمل 
مجموعة  من خالل  من ضعفها  الحد 

عملت  أوالً،  الوسائل.  من  متنوعة 
واملساءلة  القدرات  تحسني  عىل  املنظمة 

الحوكمة.  مؤسسات  يف  واالستجابة 
اإلقليمي  البعد  املنظمة  عالجت  وثانيًا، 
نظاًما  وأعدت  للرعي،  للحدود  والعابر 

سبل  إىل  يستند  والرصد  للمعلومات 
العيش، مع ضامن روابط أقوى بني 
واملبادرات  املحلية  السالم  مبادرات 

عالجت  وأخريًا،  املستوى.  الرفيعة 
من  الرعوي  الضعف  مسألة  املنظمة 

العيش عىل  برامج قدرة سبل  خالل دعم 
استجابة  طريق ضامن  وعن  الصمود 

أساس  عىل  تقوم  الحيوانية  للرثوة  طارئة 
األزمة.■ وقوع  عند  املعيشة  سبل 

p|.اليمن - ُمزارعة أبقار حلوب تسقي بقرتها املاء 
 ©FAO/C. Kayouli
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األهداف االستراتيجية

مؤشر أهداف التنمية المستدامة1

2013

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

2017

)أو أقرب 
إحصائية قبل 

ذلك(

2.1.2
انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد في السكان ، استنادًا إلى مقياس تجربة 

انعدام األمن الغذائي
%23.7%25.2

2.2.2
انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة من العمر ، والهزال

انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة من العمر والوزن الزائد

غير متاح2
%5.8

%7.7
%6

2.5.11
خسارة اقتصادية مباشرة للكوارث فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي ، بما في ذلك األضرار 

التي لحقت بالكوارث في البنية التحتية الحيوية وتعطل الخدمات األساسية
 3.8%غير متاح

تم استبعاد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التالية بسبب نقص البيانات:1.5.1، 1.4.2، 2.ج.1، 2.1.13، 1.3.15، 11.2.1.16

البيانات غير متوفرة على المستوى العالمي.21

النتائج

 النسبة المئوية 
 للبلدان التي تحسن

 فيها المؤشر
المؤشر)من 2013 إلى 2017(

النسبة المئوية للبلدان التي سجل فيها المؤشر المتوسط 
إلى المرتفع )2013 و 2017(

%66

1.5.أ البلدان التي حّسنت التزامها وقدرتها على إدارة 

مخاطر الكوارث واألزمات في قطاع الزراعة واألغذية 
والتغذية بشكل سياسات وتشريعات ونظم مؤسسية

%78

2.5.أ البلدان التي حّسنت قدراتها على توفير معلومات 

منتظمة وإطالق إجراءات في الوقت المالئم لمواجهة 
تهديدات محتملة ومعروفة وناشئة في مجال الزراعة 

واألغذية والتغذية 

%41

3.5.أ البلدان التي حّسنت قدرتها على تطبيق إجراءات 

الوقاية من اآلثار والتخفيف منها بما يقّلص المخاطر على 
الزراعة واألغذية والتغذية 

%36
 4.5.أ البلدان التي حّسنت قدراتها على التأهب 

وإدارة االستجابة

2013

2013

2013

2013

2017

2017

2017

2017

%45

%73

%18

%52

%81

%96

%28

%67
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المخرجات

المؤشر
المستهدف
)بنهاية 2017(

الفعلي
)بنهاية 2017(

ما تم إنجازه

1.1.5
عدد البلدان واألقاليم التي قامت بصياغة واعتماد في مؤسساتها استراتيجية/خطة للحّد 

43من المخاطر وإدارة األزمات كنتيجة لدعم الفاو
56 

 )52 بلدًا،
4 أقاليم(

l

2.1.5
عدد البلدان واألقاليم التي حّسنت استراتيجياتها وبرامجها االستثمارية للحّد من المخاطر 

15وإدارة األزمات كنتيجة لدعم الفاو
22 

 )19 بلدًا،
3 أقاليم(

l

91122lعدد آليات/نظم رصد التهديدات التي دعمتها الفاو لتعزيز إعطاء إنذارات مبكرة1.2.5

2.2.5
عدد البلدان واألقاليم التي حّسنت عملية وضع خرائط القدرة على الصمود/التعّرض 

43للمخاطر والتحليل كنتيجة لدعم الفاو
48 

 )45 بلدًا،
3 أقاليم(

l

1.3.5
عدد األقاليم/البلدان التي حّسنت تطبيق معايير و/أو تكنولوجيات وممارسات متكاملة 

6978lومحددة القطاعات للوقاية والتخفيف من المخاطر كنتيجة لدعم الفاو 

2.3.5
عدد األقاليم/البلدان التي حسنت تطبيق تدابير تحّد من التعّرض للمخاطر وتعّزز قدرة 

3245lالمجتمعات المحلية على الصمود في وجه التهديدات واألزمات كنتيجة لدعم الفاو 

1.4.5
عدد البلدان التي تستفيد من دعم الفاو لفهم المعايير، والخطوط التوجيهية والممارسات 

4553lفي مجال األخطار والتأهب لحالة الطوارئ الخاصة بالقطاع

2.4.5
 نسبة األقاليم/البلدان المتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة واألغذية والتغذية 

والتي استفادت فيها االستجابة لحاالت الطوارئ من دعم التنسيق من جانب الفاو حسب 
مستوى حالة الطوارئ

%100 :L3
 : L1/L2 

%100 - 60
%100 :L3

%47 : L1/L2
l

3.4.5
النسبة المئوية من البلدان المتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة ووّفرت فيها الفاو 
87l%60-100%استجابة لألزمات في الوقت المالئم مع االستجابة لمتطلبات المساواة بين الجنسين

المستهدف(:   < )الفعلي  جزئي  l؛   المستهدف(:   ≥ )الفعلي  كلي  اإلنجاز: 
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محور التركيز

الذي   ،2017 الغذائية لعام  األزمات  العاملي عن  التقرير  أدى 
العاملي  وبرنامج األغذية  األوروبي  إعداده االحتاد  اشترك في 

إلى  آخرون،  وأصحاب مصلحة  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
إجراء حتليل  القرارات من خالل  واتخاذ  التنسيق  تعزيز 

ويكمن  وتنفيذها.  البرامج  تخطيط  في  به  استرشد  محايد 
في  قوته  وموطن  التقرير  ينشده  الذي  الرئيسي  الهدف 

األمن  انعدام  حتليل  لتجميع  وتوافقية  تشاورية  عملية  وضع 
يُسترشد  عاملي  عام  منتج  في  العمل  امتداد  على  الغذائي 
املوارد  وتخصيص  بالبرامج  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  به 

القطري.  املستوى  على 

وأسندت إلى املنظمة، مبوجب برنامج التهديدات الوبائية 
الناشئة الذي متوّله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
مهمة تقييم مخاطر ظهور العوامل املسببة لألمراض 

لدى احليوانات وامتدادها وتضخمها وانتشارها واستمرارها. 
ومتحورت األنشطة الرئيسية حول توصيف نظم اإلنتاج 

احليواني واألوضاع اإليكولوجية الزراعية، وحتديد العوامل 
الكامنة وراء حاالت الطوارئ اخلاصة بالعوامل املسببة 
لألمراض، وتضخمها وانتشارها لدى احليوانات، وحتديد 

استمرار العوامل املسببة لألمراض لدى احليوانات والعوامل 
الكامنة وراء ذلك، وتقدمي توجيهات عامة إلى البلدان إلجراء 

تقييم للمخاطر ومعاجلة مسائل محّددة تتعلق باخملاطر على 
املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية على امتداد سالسل 
القيمة، وعلى مستوى التداخل القائم بني اإلنسان/ احليوان 

والثروة احليوانية /احلياة البرية. 

وقامت الدراسة بشأن أثر الكوارث على الزراعة واألمن 
الغذائي بتحليل طبيعة وحجم ما تنطوي عليه الكوارث 

الناجمة عن اخملاطر الطبيعية من آثار على قطاعات الزراعة 
في البلدان النامية. ومتثل هدف هذه الدراسة في رفع مستوى 

الوعي باحلاجة املاسة إلى تعزيز االلتزام الوطني والدولي 
باحلد من اخملاطر بالنسبة إلى هذا القطاع وامليزانية اخملّصصة 

لذلك، مبا يشمل حتسني نظم جمع البيانات ورصدها بشأن 
األضرار واخلسائر اخلاصة بالقطاعات، بهدف توفير ما يلزم 

من معلومات في نهاية املطاف لتنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة ورصدها، ال سيما الهدف 2 وإطار ِسنداي للحد 

من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 واتفاق باريس. 

تعزيز قدرة  والزراعة على  األغذية  كجزء من عمل منظمة 
ركزت  اجلافة،  األراضي  الصمود في  العيش على  سبل 

التكيف  إلى  وحاجتهم  بالرعي  املشتغلني  على  املنظمة 
به.  التنبؤ  التغير وبشكل ال ميكن  اجلاف سريع  املناخ  مع 

باستخدام  الرعوية  للقطعان  الرعاة  تنقالت  وتسمح 
األكثر  واملناطق  األمطار  األكثر جفاًفا خالل موسم  املناطق 

األخرى مثل  اخملاطر  وتقليل  اجلفاف  رطوبة خالل موسم 
الضعف  على سياق  املنظمة  وتعمل  واألمراض.  اآلفات 

حاليًا. الرعي  فيه  يوجد  الذي 

ولعبت منظمة األغذية والزراعة دوراً قياديًا في تنسيق 
اجلهود املبذولة إلدارة دودة احلشد اخلريفية في أفريقيا. وقد 

أعدت املنظمة إطار الشراكة من أجل اإلدارة املستدامة 
لدودة احلشد اخلريفية، وعززت قدرات البلدان األفريقية على 

االستجابة من خالل تعزيز قدرة املزارعني على إدارة اآلفات 
وإدراكهم لعالمات اإلنذار املبكر فضالً عن تعزيز قدرتهم 

واستعادتها.  اإلنتاجية  قدراتهم  مراقبة  على 

q|.مالوي - جوزيف أليسيني، قروي من ماخانجا، يقف يف املنطقة الريفية املترضرة من الفيضانات 
©FAO/L. Sola
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3. تعميم 
منظور املساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية 
وتغير املناخ في عمل منظمة األغذية والزراعة 

النوع االجتامعي
إن القضاء عىل عدم املساواة بني الجنسني يف الزراعة ومتكني املرأة 
الريفية يُعد أمرًا حاساًم يف تحقيق والية منظمة األغذية والزراعة 

لضامن األمن الغذايئ والتغذية للجميع، دون إغفاٍل ألحد، عىل 
النحو الذي تعهدت به أهداف التنمية املستدامة. تقدم املنظمة 

املشورة الفنية للبلدان األعضاء وتعزز قدراتهم عىل تقديم 
السياسات والربامج التي تعطي النساء والرجال فرًصا متساوية 

يف التنمية الزراعية والريفية. ويتم تقديم هذا العمل من خالل 
شبكة فنية شاملة معنية باملسائل الجنسانية تضم ما يقرب من 

200 جهة تنسيق للمسائل الجنسانية ويتوىل تنسيق العمل فريق 

من الخرباء يف مقرها الرئييس يف روما وخمسة مكاتب إقليمية. 
ومع تعزيز هذا الهيكل من خالل اآلليات املؤسسية لتعميم 
منظور املساواة بني الجنسني، حققت املنظمة تقدًما كبريًا يف 

تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

يف الفرتة بني عامي 2016-2017، قدمت منظمة األغذية والزراعة 
املشورة التقنية لتنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة يف بوتسوانا وغواتيامال وقريغيزستان ورواندا وتنزانيا، 

لدعم صياغة أو تنقيح السياسات واالسرتاتيجيات الزراعية. 
واستناًدا إىل خربتها يف دعم تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة، وضعت املنظمة مذكرة توجيهية لتيسري 
الحوار بني السياسات املتعلقة باملساواة بني الجنسني واألمن 

الغذايئ والتغذية يف سياق برنامج "فريست" املشرتك بني املنظمة 
واالتحاد األورويب. ويف ليبرييا وسرياليون، تم تقديم املشورة 

بشأن السياسات وتقديم تنمية القدرات لتيسري تنفيذ الخطوط 
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

ومصايد األسامك والغابات. )الربنامج االسرتاتيجي 1(. 

دعمت املنظمة البلدان يف الحد من آثار تغري املناخ من خالل 
بناء القدرات التكيفية والقدرة عىل الصمود )الربنامج االسرتاتيجي 

2(. وتم تطوير مواد توجيهية لتعزيز الصلة بني املسائل 
الجنسانية واملناخ يف خطط التكيف الوطنية والتدخالت املرتبطة 
بالزراعة. وقد أثبتت مدارس تدريب املزارعني أنها وسيلة فعالة 
إلضفاء نهج يراعي االعتبارات الجنسانية، حيث تعلم املزارعون 

نة، مثل فالحة الحدائق الصغرية وإنتاج  مامرسات مبتكرة ومحسَّ
الفطر وإنتاج السامد واستزراع األسامك والتكامل فيام بني الرثوة 
الحيوانية. وتلقي الدراسات التي أجريت يف آسيا واملحيط الهادئ 
الضوء عىل استغالل دور املرأة والعمل والوقت يف مختلف نظم 

اإلنتاج )فيتنام وإندونيسيا وبنغالديش وميامنار( وقدمت توصيات 
لتنفيذ السياسات والربامج.

قامت منظمة األغذية والزراعة بتعميم منظور املساواة بني 
الجنسني يف جميع أعاملها يف مجال الحد من الفقر الريفي )الربنامج 

االسرتاتيجي 3( لفائدة 48 بلداً عىل األقل. فعىل سبيل املثال، يف 
نهاية عام 2017، تم إنشاء 1600 نادي دمييرتا يف أفريقيا )يف النيجر 
والسنغال ومايل وجمهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي وغانا(، 

تضم 000 50 عضو، ثلثاهم من النساء. ومن املزايا الرئيسية لألندية 
أنها تربز املساواة بني الجنسني، خاصة فيام يتعلق بدور املرأة يف 
األرسة واملجتمع. وتقوم منظمة األغذية والزراعة، باالشرتاك مع 

هناك أربعة مواضيع شاملة، تتمثل يف النوع االجتامعي والحوكمة 
والتغذية وتغري املناخ، تدعم جميعها والية منظمة األغذية والزراعة 

يف القضاء عىل الجوع يف حياتنا
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الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة 
األمم املتحدة للمرأة منذ عام 2014، بتنفيذ الربنامج املشرتك لألمم 

املتحدة بشأن التمكني االقتصادي للمرأة الريفية من أجل تقديم 
الدعم إىل 000 51 امرأة ريفية و000 261 من أفراد أرسهن يف 

إثيوبيا وغواتيامال وقريغيزستان وليربيا ونيبال والنيجر ورواندا.

والزراعة  األغذية  منظمة  قامت   ،2017-2016 الفرتة  ويف 
والتدريب  املعرفة  منتجات  من  مجموعة  ونرش  بتطوير  أيًضا 
الجنساين،  املنظور  يراعي  مبا  الكوارث  مخاطر  من  الحد  عن 

النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  خصيًصا  تصميمها  تم  والتي 
خطط  وضع  يف  ملساعدتها  الكاريبي  البحر  منطقة  يف 

معهد  مع  بالتعاون  املنظمة  وأجرت  زراعية.  واسرتاتيجيات 
املسلحة  النزاعات  بني  للعالقات  تحليالً  التنمية  دراسات 

االسرتاتيجي  )الربنامج  الجنسني  بني  واملساواة  الغذايئ  واألمن 
منظمة  قدمت  والفلبني،  والسودان  ونيبال  ميامنار  ويف   .)5

تراعي  التي  االحتياجات  لتقييم  تقنيًا  دعاًم  والزراعة  األغذية 
بالرجل  الخاصة  األولويات  وتناولت  الجنسانية  االعتبارات 

لها. والتصدي  الطوارئ  حاالت  ملواجهة  االستعداد  يف  واملرأة 

الحوكمة
الربنامجي  العمل  والزراعة، من خالل  األغذية  تهدف منظمة 

تعزيز  إىل  الحوكمة،  بشأن  الشامل  للموضوع  به  املضطلع 
واإلقليمي  العاملي  املستوى  عىل  وحوكمتها  سياساتها  فعالية 

واقعي  بأنه  الحوكمة  تتبعه يف  الذي  النهج  ويتميز  والوطني. 
املشاكل.  لحل  الحكومة  تتبعها  نُهج شاملة  ويرتكز عىل عدة 

ويقاس أداء املنظمة من حيث ما توفره من الخدمات 
الدعم  وكذلك  للحوكمة  العاملية  الرئيسية  لآلليات  والقيادة 

والوطنيني. اإلقليميني  املصلحة  ألصحاب  تقدمه  الذي 

وقد قامت منظمة األغذية والزراعة بدور قيادي يف العديد من آليات 
الحوكمة العاملية واإلقليمية، مع الرتكيز بشكل خاص عىل متابعة 

واستعراض خطة عام 2030، مبا يف ذلك املنتدى السيايس الرفيع املستوى 
املعني بالتنمية املستدامة، وتحسني تنسيق منظومة األمم املتحدة لدعم 

نتائج املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية. وتم تنفيذ اسرتاتيجية عاملية 
لتعزيز الدعم السيايس لرؤية "القضاء عىل الجوع" املتعددة األبعاد 
املدرجة يف ثاين أهداف التنمية املستدامة وأهداف وغايات التنمية 

املستدامة ذات الصلة، والتي أسفرت عن التعبري املستمر عن وجهات 
نظر املنظمة يف النتائج الوزارية بشأن ثاين أهداف التنمية املستدامة 

عرب مجموعة كبرية من املنتديات، مبا يف ذلك املنتدى اإلقليمي األفريقي 
للتنمية املستدامة، املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية 

املستدامة ومؤمتر األطراف الثالث والعرشين يف بون.

2017، وفر مرفق التدريب عىل االقتصاد السيايس  خالل عام 
األغذية والزراعة يف  السياسات يف منظمة  مساحة ملسؤويل 
بالغة  السيايس  واالقتصاد  الحوكمة  قضايا  لتحديد  دولة   28

والتغذية  الغذايئ  األمن  بشأن  بعملهم  الصلة  ذات  األهيمة 
مع  البديلة  الحلول  وتقييم  والتحديات  الخربات  وتقاسم 

.)1 االسرتاتيجي  )الربنامج  نظرائهم 

يف الفرتة 2016-2017، مثلت الجهود التي تبذلها البلدان لتنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة منصة ممتازة ميكن من خاللها تعزيز 

تغيريات الحوكمة الالزمة لالنتقال إىل األغذية والزراعة املستدامني 
)الربنامج اإلسرتاتيجي 2(. وقد دعمت املنظمة 21 بلداً يف تطبيق 

املبادئ الخمسة لألغذية والزراعة املستدامني، حيث عقدت 
حلقات عمل إقليمية حول أهداف التنمية املستدامة/األغذية 
والزراعة املستدامني يف أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب 

آسيا وشامل أفريقيا.

لقد أحدث الدعم الذي تقدمه منظمة األغذية والزراعة تغيرياً 
يف منظورات الحوكمة حيث عزز رؤية مشرتكة لالستدامة عرب 
القطاعات. وقد ساعد يف تعزيز الرشاكات بني القطاع الخاص 
واملجتمع املدين واألوساط األكادميية واملؤسسات البحثية، مع 

الرتكيز عىل طرق جديدة لتعبئة وتنسيق االستثامر لتشجيع 
االبتكار يف مجال استدامة الزراعة والغابات ومصايد األسامك 

ولتعزيز قاعدة األدلة لتحقيق نتائج قابلة للقياس.

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية يف وضع السياسات يف عدم 
وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والفقر يف املناطق 
الريفية. ولسد هذه الفجوة، تقوم منظمة األغذية والزراعة، 

باالشرتاك مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل، 
بتطوير نظام معلومات عن سبل العيش الريفية )الربنامج 
االسرتاتيجي 3( ملساعدة صانعي السياسات عىل استهداف 

املستفيدين بشكل أكرث فعالية ورصد املؤرشات ذات الصلة 
بأول أهداف التنمية املستدامة )القضاء عىل الفقر( وثاين 

أهداف التنمية املستدامة )القضاء عىل الجوع(.

وقد أدى الرتكيز عىل قضايا الحوكمة إىل زيادة فعالية ما 
للسياسات وما  والزراعة من دعم  األغذية  تقدمه منظمة 

الُقطري. ويف أوكرانيا دعمت  تقوم به من عمل عىل املستوى 
الحكومة يف صياغة  الدويل  والبنك  والزراعة  األغذية  منظمة 

التي تنص عىل  الري والرصف،  الوطنية بشأن  االسرتاتيجية 
اإلصالح املؤسيس ونقل الري والرصف إىل أصحاب املصلحة 

.)4 االسرتاتيجي  )الربنامج  املحليني 
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والزراعة  األغذية  فيه منهجية منظمة  الذي تغطي  الوقت  ويف 
الفرعية  الزراعية  القطاعات  جميع  والخسائر  األرضار  لتقييم 

األسامك  ومصايد  والغابات  الحيوانية  والرثوة  )املحاصيل 
اسرتاتيجية  مع  النشط  للتعاون  ونتيجة  املائية(،  األحياء  وتربية 

األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، أدرجت يف أطر 
 .2017 التنمية املستدامة يف عام  رصد سينداي وأهداف 

العاملية  لألهداف  الزراعية  املكونات  لقياس  استخدامها  وسيتم 
.)5 االسرتاتيجي  )الربنامج  باملرونة  املتعلقة 

التغذية
يف الفرتة 2016-2017، قامت منظمة األغذية والزراعة مبواءمة 

عملها ملعالجة األساس االقتصادي واالجتامعي والبيئي الطويل األجل 
لألمن الغذايئ والتغذية. وقد استلزم ذلك من املنظمة تقديم دعمها 
لتحسني سياسة منظومة األمم املتحدة والتنسيق التشغييل وتعزيز 

القدرات لدعم البلدان األعضاء يف تنفيذ التزامات املؤمتر الدويل 
الثاين املعني بالتغذية ووضع نهج مشرتك لتعميم التغذية. 

تم إعادة إطالق لجنة األمم املتحدة الدامئة للتغذية وتم تحسني 
شبكة تعزيز التغذية مع الرتكيز بشكل أكرب عىل إطار العمل 

الخاص باملؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية ونهج للُنظم الغذائية. 
كام ساعدت منظمة األغذية والزراعة يف إنشاء مسار عمل لجنة 

األمن الغذايئ العاملي بشأن التغذية، وساهمت يف االجتامعات 
الرفيعة املستوى حول "التغذية من أجل النمو"، ودعمت الفريق 
العاملي املعني بالزراعة ونُظم األغذية من أجل التغذية يف إصدار 

تقريره عن النمط الغذايئ والُنظم الغذائية يف عام 2016.

وفيام يتعلق مبتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية، وضعت 
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية برنامج عمل لعقد 

األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )2016-2025( وتعمالن 
مبثابة أمانة لتنفيذه. وأظهرت ندوة دولية عن النظم الغذائية 
نة يف عام 2016  املستدامة ألمناط غذائية صحية وتغذية محسَّ
وخمس ندوات إقليمية يف عام 2017، نظمتها منظمة األغذية 

والزراعة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية والرشكاء، تجارب عىل 
الصعيد الوطني حول الكيفية التي ميكن بها للسياسات والتدابري 

املتعلقة بجانب العرض والطلب يف نظم األغذية أن تسهم يف أمناط 
نة. كام يرست املنظمة املتابعة العملية  غذائية صحية وتغذية محسَّ

للمؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية يف البلدان عن طريق إنتاج 
مواد وأدوات مستهدفة بشأن النظم الزراعية والغذائية املراعية 

للتغذية. وعىل املستوى الُقطري، تم تعزيز تعميم التغذية والقدرة 
الداخلية من خالل وضع نهج مؤسيس وشبكة جهات تنسيق لتوجيه 

السياسات والربامج واملشاريع التي تراعي التغذية.

ويف غانا وبوركينا فاسو وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية، 
ساعدت املنظمة يف إنشاء مواد تعليمية وتعاونت مع الخدمات 

التعليمية والجامعات الوطنية إلدراج الزراعة املراعية للتغذية 
يف املناهج وبرامج التدريب. وقد لعبت منظمة األغذية 

والزراعة دوًرا أساسيًا يف مساعدة البلدان عىل دمج األنشطة 
واالعتبارات التغذوية يف خطط االستثامر الوطنية )غانا وتشاد 

وكوت ديفوار وجيبويت( واألطر الترشيعية لتعزيز النظم 
الغذائية الصحية )الربنامج االسرتاتيجي 1(.

املزارعني طريقة مهمة ملعالجة  تدريب  نهج مدارس  وأصبح 
.)2 االسرتاتيجي  )الربنامج  والتغذية  الجنسني  بني  املساواة 

ويف بوروندي، بلغت نسبة النساء 70٪ من املنتجني البالغ 
عددهم 1200 الذين تدربوا يف 40 مدرسة لتدريب املزارعني يف 
الفرتة 2016-2017. وشملت الدورات التدريبية فالحة الحدائق 

بغرض التسويق وفالحة الحدائق الصغرية وإنتاج الفطر والتسميد 
واالستزراع السميك وتكامل الرثوة الحيوانية. واستهدفت هذه 

الدورات استهالك الفطر واللحوم واألسامك واألغذية الغنية 
باملغذيات، مام ساهم بشكل مبارش يف تحسني التغذية.

عملت منظمة األغذية والزراعة يف قريغيزستان وأرمينيا لتطوير 
القدرة عىل تعزيز األمن الغذايئ والتغذية كجزء من برنامج ميوله 

االتحاد الرويس. ودعمت املنظمة مرشوعات "النقد مضافًا إىل 
منافع أخرى" التجريبية يف كال البلدين ونفذت العمل بشأن التوعية 

التغذوية والزراعة التي تراعي التغذية )الربنامج االسرتاتيجي 3(.

ودعمت املنظمة الحكومات يف إفريقيا وأمريكا الالتينية يف تطوير 
برامج التغذية املدرسية القامئة عىل الزراعة املحلية، مام ساعد 
عىل تطوير سالسل القيمة املراعية للتغذية والشاملة )الربنامج 

االسرتاتيجي 4(، والتي تلعب دوراً رئيسياً يف تعزيز النظم الغذائية 
املستدامة من خالل رشاء أطعمة متنوعة مغذية للوجبات املدرسية 

من املزارعني املحليني أصحاب الحيازات الصغرية. ويف أمريكا 
الالتينية، مل يقترص عمل املنظمة عىل تحسني النظم الغذائية ألطفال 

املدارس واملجتمعات املحلية يف 13 بلداً فحسب، بل خلقت فرصاً 
تجارية للمزارعني أصحاب الحيازات الصغرية وغريهم من املنتجني 

الضعفاء )مبا يف ذلك النساء والشباب وأعضاء املجتمعات التقليدية(، 
مع تعزيز اعتامد املامرسات الزراعية التي تراعي املناخ.

تغري املناخ
لقد اكتسب دور الزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف 
من آثاره مكانة بارزة يف السنوات األخرية، وال سيام مع القرار 
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املتعلق بعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة الذي تم التوصل 
إليه يف مؤمتر األطراف الثالث والعرشين. ويشجع تغري املناخ 

القيادة التقنية للمنظمة يف تعزيز القدرة الوطنية عىل التصدي 
لكل من تغري املناخ والزراعة، مع تكثيف إدماج األمن الغذايئ 

والزراعة والغابات ومصايد األسامك يف الحوكمة الدولية. وخالل 
فرتة السنتني األخرية، أسفرت عملية تشاور شاملة عىل نطاق 
املنظمة والهيئات التي تدير املنظمة عن اسرتاتيجية مشرتكة 

بشأن تغري املناخ وخطة عمل، أقرها املجلس يف عام 2017.

دعمت منظمة األغذية والزراعة ستة وثالثني بلًدا يف مجال وضع 
مناذج لتأثريات تغري املناخ؛ وصياغة خطط التكيف الوطنية 

للزراعة؛ والحد من مخاطر الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث؛ 
وإنشاء نظم لقياس انبعاثات غازات االحتباس الحراري من 

القطاعات الزراعية ورفع تقارير بشأنها. وتم تأطري هذا الدعم 
ضمن الطموحات املحددة يف املساهامت املحددة وطنيًا يف اتفاق 
باريس الخاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. 

وعىل املستوى العاملي، قامت منظمة األغذية والزراعة بتيسري 
عمل مجموعة العمل املواضيعية املعنية بالزراعة واألمن الغذايئ 

واستخدام األرايض يف إطار رشاكة املساهامت املحددة وطنيًا، 
التي تضم حاليًا حوايل 20 بلًدا مشاركًا.

لعبت منظمة األغذية والزراعة دوًرا قياديًا يف تعزيز التقدم 
بشأن القضايا املتعلقة باألمن الغذايئ والزراعة يف جدول أعامل 

تغري املناخ خالل 37 حواًرا سياساتيًا وتقنيًا رفيعي املستوى. كام 
لعبت املنظمة دوًرا محوريًا يف مؤمتر األطراف الثاين والعرشين 

ومؤمتر األطراف الثالث والعرشين ورشاكة مراكش للعمل املناخي 
العاملي. ونتيجة لذلك، حظيت القطاعات الزراعية باهتامم متزايد 

نظرًا للدور املحوري الذي تلعبه يف تنفيذ اتفاق باريس وخطة 
التنمية املستدامة لعام 2030، وُعهد إىل منظمة األغذية والزراعة 

بعقد حوار يف عام 2018 ملساعدة البلدان عىل النهوض مبناقشاتها 
بشأن عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة.

واعتمدت املنظمة نُهج الزراعة الذكية مناخيًا لتهيئة الظروف التقنية 
والسياساتية واالستثامرية عن طريق تكييف املامرسات الزراعية مع 
السياق االجتامعي واالقتصادي الحايل ومعالجة االحتياجات املحددة 

للرجال والنساء. تم تنقيح الكتاب املرجعي للزراعة الذكية مناخيًا 
وإصداره عرب اإلنرتنت خالل مؤمتر األطراف الثالث والعرشين، حيث 
تم تقديم أدوات وموارد تركز عىل املزارعني وطرق تحسني إنتاجيتهم 

ودخلهم )الربنامج اإلسرتاتيجي 2(.

ساعدت منظمة األغذية والزراعة يف النهوض بقاعدة املعارف 

املتعلقة بالصلة بني املسائل الجنسانية وتغري املناخ. وساهمت 
املنظمة يف خطة العمل الخاصة باملساواة بني الجنسني التي 
تم اعتامدها يف مؤمتر األطراف الثالث والعرشين، كام عززت 
االعتبارات الجنسانية يف العمل بشأن تغري املناخ يف تعاونها 

مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف إطار 
اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتغري املناخ.

وكجزء من توسيع أعاملها بشأن الهجرة والتقاطع بني تغري املناخ 
وهديف التنمية املستدامة 1 و2، أوضحت منظمة األغذية والزراعة 

األدلة والثغرات القامئة وقدمت توصيات بشأن العمل التعاوين. 
واشرتكت املنظمة مع مركز املناخ التابع للصليب األحمر والهالل 

األحمر يف االستفادة من برامج الحامية االجتامعية إلدارة املخاطر 
املناخية، لزيادة قدرة املجموعات السكانية الضعيفة عىل التكيف. 
كام نرشت املنظمة كتيبًا عىل نطاقها حول الهجرة والزراعة وتغري 
املناخ - الحد من مواطن الضعف وتعزيز القدرة عىل الصمود، 

مع أمثلة من مرشوعات تضطلع بها املنظمة بشأن التكيف مع تغري 
املناخ يف نيبال وأوغندا وبلدان أخرى. )الربنامج االسرتاتيجي 3(.

دعمت املنظمة تطوير واختبار منهجية لتقييم التكاليف والفوائد 
املالية واالقتصادية إلدخال الطاقة املتجددة يف مجموعة مختارة 
من السالسل الزراعية الغذائية يف كينيا والفلبني وتنزانيا وتونس. 

كام بحثت املنهجية يف تقليل االعتامد عىل الوقود األحفوري. 
كذلك فإن فريق متعدد التخصصات من خرباء املنظمة يف 
مجال الطاقة الحيوية والنوع االجتامعي واإلحصاء وتحليل 

سلسلة القيمة والبيئة وغريها من التخصصات يكفل بضامن أن 
تأخذ املنهجية يف االعتبار األبعاد التقنية والبيئية واالقتصادية 

واالجتامعية للقضية )الربنامج االسرتاتيجي 4(.

ونظمت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع رشكائها وكأحد 
قادة مبادرة مواجهة آثار تغري املناخ: التوقع والتحمل وإعادة 

التشكيل، ثالثة أحداث رفيعة املستوى لتعميم املرونة يف العمل 
املناخي العاملي ملؤمتر األطراف الثالث والعرشين )الربنامج 

االسرتاتيجي 5(. وقد ناقشت األحداث كيفية إلغاء االستثامر يف 
مواجهة آثار تغري املناخ ، وملاذا تعد مواجهة آثار تغري املناخ أمرًا 

مهاًم، وكيف تعزز الطبيعة مواجهة آثار تغري املناخ.

عىل  املناخ  متويل  من  والزراعة  األغذية  منظمة  استفادت 
لقطاعي  الُقطري  للتمويل  دعامً  والدويل  الوطني  املستويني 
مرفق  أكرب رشيك يف  رابع  املنظمة  وتُعد  والزراعة.  األغذية 

مخصصة  لديها  املنح  حافظة  من   ٪58 أن  كام  العاملية،  البيئة 
■ باملناخ.  املتعلقة  األنشطة  لتمويل 
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4. القيادة 
التقنية 

يشكل التفوق التقني والنزاهة حجر األساس للعمل التقني 
واملعياري الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة. ويف عام 

2017، اعرتف 67٪ من أصحاب املصلحة )الذين يضمون ممثلني 

عن البلدان ورشكاء املنظمة وموظفيها( الذين شملتهم الدراسة 
االستقصائية بأن املنظمة توفر قيادة تقنية جيدة.

شبكة   17 عددها  البالغ  للمنظمة  التقنية  الشبكات  ووفرت 
الجيدة، سواء  واملعايري  واملامرسات  البحوث  لتبادل  منصة 

الهيئات األكادميية وغريها من وكاالت  داخل املنظمة أو مع 
املتحدة. األمم 

2016-2017، ذاع صيت منظمة األغذية والزراعة  ويف الفرتة 
وقد شاركت  الرئيسية.  العاملية  املنتديات  القيادي يف  بدورها 

الرفيع  السيايس  املنتدى  اجتامعات  يف  بفاعلية  املنظمة 
تقدم  أوراق  وأعدت  املستدامة  بالتنمية  املعني  املستوى 

ومؤمتر  املستدامة  للتنمية  اإلقليمي  للمنتدى  عامة  ملحة 
أجل  من  تقنية  مدخالت  املنظمة  وقدمت  "محيطاتنا". 

املستدامة، مبا يف ذلك تطوير  التنمية  استعراض أهداف 
21 مؤرًشا من مؤرشات  واختبار منهجيات جديدة لعدد 

الجهة  املنظمة هي  تكون  املستدامة، حيث  التنمية  أهداف 
لها. الراعية 

2016-2017، ركزت املنظمة عىل تعزيز  السنتني  وخالل فرتة 
التقني وعىل رصد وتقييم جودة  التفوق  تدابري ضامن 

مع  تعاونها  املنظمة  عّززت  كام  وخدماتها.  منتجاتها  ومالءمة 
األسامك  الزراعة ومصايد  العاملة يف مجاالت  التقنية  اللجان 

التقني  بعملها  لالستفادة  األساسية  السلع  ومشكالت  والغابات 
واملعياري. ومتثل الهدف من ذلك يف أن تصبح أكرث مرونة يف 
وبالتايل  العامل،  التي تحدث يف  الرسيعة  للتغريات  االستجابة 

 ■ املنظمة.  تأثري  تعظيم 
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5. إحصائيات 
 لصنع القرار 

األهمية يف  بالغة  العالية  الجودة  اإلحصائيات ذات  تعترب 
التغذية  وسوء  الجوع  من  للحد  السياسات  واستهداف  تصميم 

للموارد  املستدام  الريف ويف تعزيز االستخدام  والفقر يف 
التصدي  املحلية عىل  املجتمعات  قدرة  زيادة  مع  الطبيعية، 

القرار  اتخاذ  لعملية  األساس  توفر  فهي  واألزمات.  للتهديدات 
الدويل وتلعب دوراً حاسامً يف  ِقبل الحكومات واملجتمع  من 
اإلمنائية  والغايات  األهداف  تحقيق  نحو  التقدم  قياس ورصد 
والزراعة  األغذية  منظمة  مساهمة  وتكمن  والدولية.  الوطنية 

بيئة مواتية  تهيئة  رئيسية تساعد يف  إنتاج سلع عامة عاملية  يف 
عىل  الجودة  عالية  إحصائية  منتجات  واستخدام  لتقديم 

أيضا من خالل  والدويل. ويتحقق ذلك  الوطني  الصعيدين 
الداخلية. اإلحصائية  اإلدارة  تحسني 

املعايري  تحسني  يف  كبريًا  تقدًما  املنظمة  حققت  ولقد 
التي  اإلحصاءات  جودة  رفع  بهدف  العاملية،  اإلحصائية 

البلدان  عرب  البيانات  مقارنة  إمكانية  وزيادة  البلدان  تنتجها 
تصنيف  مبراجعة  املنظمة  قامت  املثال،  سبيل  فعىل  واملناطق. 

توجيهية  مبادئ  ووضع  الغرض،  الفردي حسب  االستهالك 
األرسة  استهالك  استقصاءات  يف  األغذية  بيانات  لجمع 

األغذية  منظمة  ، نرشت   2014 عام  ومنذ  املعيشية.  ونفقاتها 
عىل  موقعها  عىل  جديدة  إحصائية  منهجية   62 والزراعة 

2016-2017 وحدها( ملساعدة  الفرتة  )32 منها يف  اإلنرتنت 
وكذلك  الوطنية.  البيانات  وجودة  توافر  تحسني  عىل  البلدان 
عىل  تساعد  التي  اإلحصائية  املعايري  سلسلة  املنظمة  أطلقت 

وسالمته  ونوعيته  للمنظمة  اإلحصايئ  العمل  اتساق  ضامن 
الزراعية  إحصاءاتها  أهم  تجميع  أساليب  بتجديد  وقامت 

اإلحصائية  البيانات  قاعدة  إصالح  أدى  وقد  األساسية. 

استجابة  املنظمة  نفذته  الذي  املنظمة،  يف  املوضوعية 
مستخدميها  يف  زيادة  تحقيق  إىل  املتغرية،  العمالء  الحتياجات 

.2017 1.6 مليون يف عام  33٪ إىل  بنسبة 

أولويات منظمة  القدرات اإلحصائية الوطنية من  وظل تحسني 
األغذية والزراعة. وقدمت املنظمة املساعدة إىل أكرث من 

100 بلد يف الفرتة 2014-2017. ويف الفرتة 2016-2017، لجأ 

الهادئ إىل منظمة األغذية  43 بلداً يف أفريقيا وآسيا واملحيط 

لجمع  املبتكرة  األساليب  تنفيذ  الدعم يف  لتقديم  والزراعة 
اإلحصاءات  وتعزيز حوكمة  والزراعية  الغذائية  اإلحصاءات 

اإلحصائية. الخطط  وتصميم  وتنسيقها 

بعد إقرار إطار املراقبة لخطة التنمية املستدامة لعام 2030 
منظمة  تعيني  تم  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  ِقبل  من 

21 من مؤرشات أهداف  األغذية والزراعة كوكالة راعية لعدد 
إضافية.  مؤرشات  ألربعة  مساهمة  ووكالة  املستدامة  التنمية 

2016-2017، قدمت منظمة األغذية والزراعة  ويف الفرتة 
25 بلداً بشأن مواءمة مؤرشات  مساعدات فنية مبارشة إىل 

الفجوات  وتقييم  والعاملية  الوطنية  املستدامة  التنمية  أهداف 
تقارير مرحلية محددة عن  البيانات وإعداد  املوجودة يف 
اإلقليمية  اللجان  مع  )باالقرتان  املستدامة  التنمية  أهداف 

وغريها(. املتحدة  لألمم 

املنظمة يف عام  النتائج عىل مستوى  تقييم  أوضح  وعموماً، 
33 بلًدا تستخدم اآلن إحصاءات لوضع السياسات  2017 أن 

54 بلًدا من قدرتهم اإلحصائية  القامئة عىل األدلة، يف حني زاد 
 ■ .2014 مقارنة بعام 
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6. النقاط البارزة
لتحسني التنفيذ

الشكل 1
مجموع النفقات حسب الفصل )مباليني الدوالرات األمريكية(

الشكل 2
مجموع النفقات حسب مصدر التمويل

تحسني األداء املايل، حيث تم إنفاق 99.6٪ من االعتامدات 	|
الصافية، مبا يزيد عن مليار دوالر أمرييك يف الفرتة 2017-2016، 
بارتفاع بنسبة 4٪ مقارنة بالفرتة 2015-2014. ووصل مجموع 

النفقات إىل 2.6 مليار دوالر أمرييك، وبلغت النفقات من 
خارج امليزانية 1.6 مليار دوالر أمرييك. وبلغ التنفيذ يف إطار 

برنامج التعاون التقني 135.6 مليون دوالر أمرييك، بزيادة 
7.8٪ عن الفرتة 2014-2015 )الشكل 1(.

بلغت نفقات الربنامج العادي 44٪ من اإلجاميل، مبا يف 	|
ذلك 5٪ لربنامج التعاون التقني. وشكلت مشاريع املساعدة 

الطارئة أكرب حصة من النفقات من خارج امليزانية )٪44(، 
تليها مشاريع ميدانية غري طارئة )40٪(. )الشكل 2(.

زيادة تعبئة املوارد التي من خارج امليزانية للعمل الحايل 	|
واملستقبيل، مع زيادة التمويل بنسبة 16٪ إىل 2.1 مليار 

دوالر أمرييك يف الفرتة 2016-2017، حيث اجتذبت 
املشاريع الُقطرية واإلقليمية الفرعية 79٪ أو 1.6 مليار 

دوالر أمرييك - بزيادة قدرها 24٪ يف الفرتة 2015-2014.

أكرث من 100 رشاكة إسرتاتيجية جديدة ومبادرات دعوة 	|
بشأن أولويات املنظمة. كام عززت املنظمة 29 تحالًفا 

برملانيًا جديًدا تعهد من خاللها الربملانيون بتحقيق األمن 
الغذايئ، وأدخلوا 120 مدينة تحت مظلة ميثاق ميالنو 

بشأن السياسات الغذائية يف املدن.

تعزيز إدارة املخاطر والضوابط الداخلية: تم إطالق عملية رفع 	|
تقارير عن الرقابة الداخلية؛ وتوضيح املخاطر املؤسسية وأدوار 

ومسؤوليات اإلدارة ذات الصلة: تم ترشيح أحد الرعاة لوضع 
سياسة منظمة األغذية والزراعة ملكافحة الغش واملامرسات 

الفاسدة األخرى؛ وتحديد خطط منع الغش عىل مستوى البلد.

تعزيز شبكة املكاتب الالمركزية يف منظمة األغذية والزراعة 	|
عن طريق تحسني املوارد وتعزيز األدوات والتقارير الالزمة 

للتخطيط وتقييم األداء واستحداث هياكل مكتبية مرنة، 
وتكييفها مع السياقات اإلقليمية والوطنية.

تحقيق وفورات ناشئة من الكفاءة قدرها 37 مليون دوالر 	|
أمرييك من خالل تبسيط وإعادة تنظيم املناطق اإلدارية 

ومن خالل التعديالت التخفيضية يف تكاليف املوظفني.

الشكل 1: مجموع النفقات حسب الفصل يف الفرتة 2016-2017، جميع مصادر األموال 
)مباليني الدوالرات األمريكية(.

الشكل 2: نفقات الربنامج العادي والنفقات من خارج امليزانية كحصة من مجموع النفقات 
يف الفرتة 2016-2017، وتقسيم النفقات من خارج امليزانية حسب النوع.

39



@ منظمة األغذية والزراعة، 2018

I9
56

3A
R/

1/
05

.1
8

تقرير تنفيذ 
البرامج

 2017-2016
نظرة عامة


