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دعم لي ل التقيييم أنشي ة املنظمية    . وقد حّل1ُأعد هذا التقرير كمتابعة لتقييم دور املنظمة يف دعم إنتاج احملاصيل -1

باسيتخدام   ،بات التقييم دراسة حالية احملاصيل، مبا يف ذلك ما مت إجنازه ومدى فعاليته وكيف ميكن حتسينه. وعمليًا 

اإلطيار االسيتاتيجي    تنفيذيف  ألنش ة إنتاج احملاصيلالفاو  قدمتهالدور املساعدة الفنية اليت  ،احملاصيل كنق ة دخول

 . املراجع

 

ومتاشيًا مع سياسة املنظمة بشيأن التقييميات، يقيدهم هيذا التقريير معلوميات مسيتكملة عين تنفييذ اإلجيرا ات            -2

وبناً  على طلب مكتب التقييم، يوّفر التقرير عالمًة لسجل إجيرا ات اإلدارة عليى جيدول     .املنصوص عليها يف رد اإلدارة

 .من ست نقاط، حبيث قامت إدارة املنظمة بتقييم ذاتي ملستوى اعتماد التوصيات وتنفيذها

 

 التقدم العام احملرز يف تنفيذ مجيع التوصيات املقبولة

 

 املعاهيدة ملي للمنظمة كمنّظم ملعاهدات واتفاقيات دوليية، أحيرزت أمانيات    متاشيًا مع التوصية لتعزيز الدور العا -3

الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واتفاقية روتيردام، وهيئية امليوارد الوراثيية لألغذيية والزراعية،       

بنيا   تقدمًا يف اإلبالغ عن التغيريات يف القواعد واملعايري الالزمة لتعميم االستدامة. ومين خيالل إصيدار الوثيقية املعنونية       

الفريق املعين بالربنامج االستاتيجي  أجرى، 2014يف عام غذية والزراعة: املباد  والنهج ، رؤية مشتكة الستدامة األ

 . 2016لمنظمة وجلانها الفنية يف عام ل اإلقليمية تؤمتراتاملحول االستدامة لتنظر فيها  مناقشات 2

 

شيأن اليدعم اليتقين، واموكمية     )ب 2يف إطار الربنيامج االسيتاتيجي    األربعالنتائج وبنا  على التوصية بتنفيذ  -4

ملوا مة مشاريع ميدانية  املشاريع(، متت مراجعة سري عمل دورة الرباهنيالدولية والعاملية، واختاذ القرارات املستندة إىل 

 النتائج.  هذه جديدة مع 

 

ميية إنتياج   ومت إحراز تقدم جيد يف تعزييز دور املنظمية كمنيرب عياملي ملعاجلية مسيائل اسيتاتيجية متصيلة بتن         -5

من أجل األمين   الزراعة اإليكولوجية، حول 2014احملاصيل. وعلى سبيل املثال، ُعقدت ندوة دولية، يف سبتمرب/أيلول 

التأكييد عليى دور املنظمية كمنيرب  اييد للمعرفية        ُأعييد . و2015الغذائي والتغذية، تلتها ثالث ندوات إقليمية يف عام 

وة الدولية عن دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف الينظم الغذائيية املسيتدامة    القائمة على العلم من خالل عقد الند

 .2016قدت يف فرباير/شباط والتغذية اليت ُع

 

 وقد عززت املنظمة قدرتها عليى دعيم البحيوث الزراعيية الوطنيية، ونظيم اإلرشياد واالبتكيار، بيالتكيز أكثير           -6

تفعييل  ونتيجية ليذلك، مت    واملتعددة التخصصات من خالل الربامج االستاتيجية.عب على اإلجرا ات املشتكة بني الُش

واملعنيية بالتقنييات النوويية يف ييالي األغذيية      استخدام موارد الشعبة املشتكة بني الفاو والوكالة الدولية لل اقة الذرية 

 . والزراعة

                                                      
 .PC 115/5 Sup.1و PC 115/5 تانالوثيق  1
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 م املنظمية لربنيامج الزراعية املداريية، باالعتمياد     ل توافر املوارد العاديية وااارجية عين امليزانيية مين دعي      وسّه -7

 الفنية يف املنظمة والشركا  ااارجيني.   الُشعبعلى خربات 

 

)وهيي مبيادرة    ينميو الزراعي  تحقييق ال ل املبتكيرة  اتيشكل تشجيع املنظمة على إقامة مرفق متكامل لالستثمارو -8

عاملي للبحوث الزراعية( فرصة لتعزيز الشيراكات ميع اجلهيات    مشتكة بني الصندوق الدولي للتنمية الزراعية واملنتدى ال

 املاحنة والوكاالت الثنائية لدعم البحوث الزراعية الوطنية، ونظم اإلرشاد واالبتكار.

 

واجلماعية االستشيارية للبحيوث الزراعيية      للمنظمةتعزيز الروابط بني األهداف االستاتيجية بشكل جزئي مت و -9

 صندوق اجلماعة االستشارية.  سالدولية من خالل مشاركة املنظمة يف يل

 

ال يزال تقييم املساهمات اجلماعية إلنتياج احملاصييل يف اإلطيار االسيتاتيجي ليدعم األهيداف العامليية للفياو         و -10

 مستمرًا. 

 

قال من نهج إنتاج يركز على احملاصيل إىل اعتماد واسع الن اق لالسيتدامة  االنت 2دعم الربنامج االستاتيجي و -11

ياال رئيسيا للعمل  2االجتماعية واالقتصادية والبيئية كشرط أساسي للتنمية الزراعية. كما حدد الربنامج االستاتيجي 

اد  االسيتدامة يف ييال األغذيية    األغذية والزراعة. وقد اعتمدت البليدان الشيريكة مبي   الستدامة على بنا  رؤية مشتكة 

، مميا يعيزز   2017-2016والزراعة، واقُترحت متؤشرات لألهداف اإلمنائية املستدامة وبرنيامج العميل وامليزانيية للفيتة     

 . 2األنش ة لتعميم االستدامة يف يال األغذية والزراعة من خالل مجيع آليات تسليم الربنامج االستاتيجي 
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 تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف دعم إنتاج احملاصيللتابعة املتقرير مصفوفة 
 

تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات املرتتبة 

 )هـ(عليها 

درجات سجل 

إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

ــية      ــذائ ،  1التوص ــتور الغ ــات الدس : إىل أمان

واملعاهــدة الدوليــة بشـــأن املــوارد الوراثيـــة    

ــوارد النباتيــة لذغذيــة  والزراعــة، وهي ــة امل

الوراثية لذغذية والزراعة، واالتفاقية الدولية 

 لوقاية النباتات، واتفاقية روتردام
 

/اتفاقيييية التنيييوع  ( يعيييتف بروتوكيييول ناغويا 1)

البيولوجي باملعاهدة الدوليية بشيأن امليوارد الوراثيية     

النباتية لألغذية والزراعية، باعتبارهيا وسييلة هامية     

لتنفيذ ترتيبات امصول على املوارد الوراثية وتقاسم 

منافعها، وصيون امليوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية      

 والزراعة واستخدامها ب ريقة مستدامة. 

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثيية النباتيية   أمانة  أشركت 5

لألغذية والزراعة، بالعمل ضمن إطار الربنامج االسيتاتيجي  

، اتفاقييية التنييوع البيولييوجي بشييكل فعييال فيمييا يتعلييق    2

بشأن امصول على املوارد الوراثية وتقاسم  بربوتوكول ناغويا

منافعهييا. ميين خييالل املشيياركة الفعاليية يف االجتماعييات       

شيددت  لبنيا  القيدرات،    حلقات العملواالشتاك يف تنظيم 

 األمانة على أهمية التنفيذ املتناسق هلذين الصكني. 

 

 منظمية لل العياملي  املعييار   الدور على امفاظ أجل   من

 إجنياز  ليدعم  واملاليية  البشرية املوارد توفري مّت وتعزيزه،

 وامليزانييية  العميل  برنامييج  فييي الفنيية املنظمة أنش ة

 يف للمسيياهمة بريتهييا ومّتييت ،2015-2014 للفييتة

 املنظمية  أنش ة وتتضمن .االستاتيجية األهداف حتقيق

 األجهزة جتريها اليت األنش ة ،غريها بني من الفنية،

 مين  14و 6و ،5و ،3 املواد مبوجب املنشأة الصلة ذات

 .الفاو دستور

 العياملي  دورهيا  عليى  حتافظ أن الفاو على يتعني

 وكمصييدر دولييية، واتفاقيييات ملعاهييدات كميينّظم

 التوجيهييية واا ييوط واملعييايري، للمواصييفات،

 ومين . وتعيززه  والزراعة األغذية يال يف العاملية

 أكثيير تصييب  أن جيييب بييذلك، القيييام خييالل

 الصيلة  ذات األجهزة انتباه استعا  يف استباقيًة

 أجيل  مين  امل لوبية  واملعايري املواصفات تغيري إىل

 .لالستدامة فعال تبسيط

ن يف ميتؤمتر األطيراف، اليذين    واكتسب املشيارك  (2)

نهج لييمشييارك، فهمييا أفضييل ل 1 200بلييع عييددهم 

دارة دورة حياة املبيدات للحد من املخياطر  الشامل إل

النامجيية عنهييا، وبالتييالي محاييية صييحة اإلنسييان   

 والبيئة.  

أبلغت أمانة اتفاقية روتردام ميتؤمتر األطيراف بينهج املنظمية      6

إلدارة دورة حييياة املبيييدات يف سييياق الزراعيية املسييتدامة     

 (.2015)مايو/أيار 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات املرتتبة 

 )هـ(عليها 

درجات سجل 

إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

التأثري الكاميل هليذه اإلجيرا ات لييس واضيحًا       (3)

ملييتؤمترات اإلقليمييية واللجييان  احتييى ا،ن، مبييا أن 

 . تزال جاريًةالفنية ال 

اليوعي بشيأن التغييريات     2زاد فريق الربنامج االستاتيجي  4

، 2014. ويف عييام فعييالامل لوبيية لتعميييم االسييتدامة بشييكل 

بنيا  رؤيية     املعنونية وثيقية  ال 2أصدر الربنامج االستاتيجي 

  . مشتكة الستدامة األغذية والزراعة: املباد  والنهج
 

الزراعية  موضيوع  ومعاجلية  وقد شيكل ذليك األسيات لتعزييز     

للتنمييية املسييتدامة،  2030املسييتدامة وجييدول أعمييال عييام  

التحييديات يف يييال الزراعيية والغابييات ومصييايد   مبعاجليية

واللجان الفنية )جلنية   يف متؤمترات املنظمة اإلقليمية األمساك

الغابات، وجلنة مصايد األمسياك، وجلنية الزراعية( يف عيام     

 ( 8أيضًا التوصية  انظر) 2016

  

أ( ال يزال تأثري الدليل ال وعي غري واض  بعيد،  ) 4

نظرا إىل أنه مت وضعه واعتمياده حيديثا. وييتم رصيد     

صياغة سياسات البذور الوطنية وتنفيذها مين خيالل   

 اإلبالغ التيابع ا ية العميل العامليية الثانيية:     نظام 
http://www.fao.org/wiews/ar/ 

 

أيدت الدورة ااامسة عشرة هليئة امليوارد الوراثيية لألغذيية     6

، سياسيات البيذور الوطنيية    الدليل ال وعي لصياغةوالزراعة 

 مجاعية  واستعرضيته الذ  وضعته منظمية األغذيية والزراعية    

 الوراثييية بيياملوارد املعنييية الدولييية امكومييية الفنييية العمييل

 للهيئة. التابعة والزراعة لألغذية النباتية

  

ب( يتم رصد تيأثري اا يوط التوجيهيية وخ ية     ) 4

العمييل العاملييية الثانييية )اليييت تهييدف اا ييوط      

التوجيهية إىل تسهيل تنفييذها( بانتظيام مين خيالل     

نظام اإلبالغ التيابع ا ية العميل العامليية الثانيية:      
http://www.fao.org/wiews/ar/ 

اا وط التوجيهية لوضع استاتيجية وطنية  املنظمةوضعت  

، ملسياعدة البليدان   للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

النباتيية  يف تنفيذ خ ة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية 

 الفنييية العمييل لألغذييية والزراعيية. وقييد استعرضييت مجاعيية

 لألغذيية  النباتيية  الوراثيية  بياملوارد  املعنية الدولية امكومية

يف دورتهيا   للهيئة هذه اا يوط التوجيهيية   التابعة والزراعة

 . السادسة

  

http://www.fao.org/wiews/en/
http://www.fao.org/wiews/en/
http://www.fao.org/3/a-i4916e.pdf
http://www.fao.org/wiews/en/
http://www.fao.org/wiews/en/
http://www.fao.org/3/a-i4917e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4917e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4917e.pdf
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات املرتتبة 

 )هـ(عليها 

درجات سجل 

إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

ال يييزال أثيير عناصيير امصييول علييى املييوارد  ج( ) 4

بعيد، نظيرا إىل أنيه مت    وتقاسم منافعها غيري واضي    

وقد كلفت الدورة ااامسة  وضعها واعتمادها حديثا.

عشييرة هليئيية املييوارد الوراثييية لألغذييية والزراعيية،  

مجاعة العمل الفنية امكومية الدولية املعنية باملوارد 

لألغذية والزراعية التابعية للهيئية،     ةالوراثية النباتي

وفريق ااربا  الفنيني والقانونيني املعيين بامصيول   

علييى املييوارد وتقاسييم منافعهييا، باالجتميياع يييددًا  

ملواصلة العمل بشيأن امصيول عليى امليوارد وتقاسيم      

 منافعها. 

 

عقدت منظمة األغذية والزراعة دورتيني لفريقهيا املتؤليف مين      

بامصيول عليى امليوارد     املعيين لقيانونيني  ااربا  الفنييني وا 

 لتيسريوتقاسم منافعها، واستعرضت وأيدت العناصر الالزمة 

التنفييذ احمللييي للحصييول عليى املييوارد وتقاسييم منافعهييا يف   

لمييوارد الوراثييية لألغذييية   لخمتلييف الق اعييات الفرعييية   

والزراعيية. وتهييدف عناصيير امصييول علييى املييوارد وتقاسييم  

ت بها اليدورة التاسيعة والثالثيون مليتؤمتر     منافعها، اليت رحب

املنظمة، إىل مساعدة امكومات على التفكري يف وضع تيدابري  

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وتكييفها وتنفيذها، مع 

األخذ باالعتبار أهميية امليوارد الوراثيية لألغذيية والزراعية،      

 اعات ودورها اااص يف األمن الغذائي، والسمات املميزة للق

الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثيية لألغذيية والزراعية،    

واالمتثال يف نفس الوقيت، حبسيب االقتضيا ، إىل الصيكوك     

الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مثل بروتكيول  

  /a.pdf606mm-/a3http://www.fao.orgناغويا.
 
 

  

غيري  اا وط التوجيهية ال وعيية  د( ال يزال أثر ) 4

واضيي  بعييد، نظييرا إىل أنييه مت وضييعها واعتمادهييا   

 حديثا.

اا وط التوجيهيية ال وعيية ليدعم    وافق متؤمتر املنظمة على  

تغري املناخ عليى  إدراج التنوع الوراثي يف خت يط التكيف مع 

، اليت أعيدت حتيت إشيراف هيئية امليوارد      املستوى الوطين

وتهيدف اا يوط التوجيهيية إىل     .الوراثية لألغذية والزراعة

  يور   كمستودع الوراثية املوارد إدارة مساعدة البلدان على

 الصيمود  عليى  القدرة وبنا  الزراعة لتكييف متناوهلا يف وأداة

 والغذائي.  الزراعي اإلنتاج نظم يف

  

http://www.fao.org/3/a-mm660a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4940a.pdf
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات املرتتبة 

 )هـ(عليها 

درجات سجل 

إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

ــية      ــ   2التوصـ ــ  املعـ ــق األساسـ : إىل الفريـ

 2باهلدف االسرتاتيج  
 

يف أواخير عيام    2014/53صدرت نشرة امليدير العيام   

يف حني أن معيايري تقيييم املشياريع التابعية     ، 2014

معمييول بهييا  لصييياغة    2للربنييامج االسييتاتيجي  

. ويف 2015املشيياريع اجلديييدة، منييذ فرباير/شييباط  

أنه كان هناك حتسن يف صيياغة املشياريع مين     حني

يف إطيار الربنيامج    األربعحيث موا متها مع النتائج 

، فإنيه ال ييزال مين السيابق ألوانييه     2االسيتاتيجي  

 قيات األثر على تنفيذ املشاريع. 

تعبئية   بني وا مةامل)بشأن  2014/53حتدد نشرة املدير العام  4

 اإلطار االستاتيجي( األسات ملوا مة املوارد ودورة املشروع يف

األهداف االسيتاتيجية   مع اجلديدة مجيع املشاريع امليدانية

النتيائج. ونتيجية ليذلك، ييتم موا مية       للمنظمة على مستوى

مشاريع تنموية جديدة يف يال اإلنتاج املسيتدام للمحاصييل   

 منذ صياغتها.  2لربنامج االستاتيجي امع نتائج 

معييايري موحييدة لتقييييم   ذلييك، يييتم ت بيييق  وباإلضييافة إىل

ات املشاريع على مجيع املشياريع املتعلقية بالربنيامج    اقتاح

املشيياريع مييع نتييائج  تتماشييى ضييمان أن و 2االسييتاتيجي 

جوانب هامة مثل نهج متعددة ومع  2 الربنامج االستاتيجي

التخصصييات ومشييتكة بييني الق اعييات، واحتمييال االرتقييا  

 بها، والنظر يف املباد  اامسة لالستدامة. 

 اهلييدف إطييار يف األربييع النتييائج تنفيييذ علييى  السييهر 

 واموكميية ،فييينال الييدعم بشييأن الثيياني االسييتاتيجي

 إىل املسيييتندة القيييرارات واختييياذ والعامليييية، الدوليييية

  .الرباهني

 التكنولوجييا،  إىل السياسية  سلسيلة  على امتيداد 

 توجييه  إلعيادة  جهودها الفاو تضاعف أن جيب

 حنيو  عليى  احملاصييل  يال يف أنش تها تركيز

 عليى  املركيزة  امليدانيية  املشياريع  عن بعيدًا فعال

 الوطنيية  السياسيات  تعزييز  وباجتاه التكنولوجيا

 تيوفري  خيالل  مين  والدولية. وميكن القيام بيذلك 

 وموثوقييةً  متانًة األكثر والعلمية الفنية املدخالت

 بيئيية وميين خييالل توليييد  السياسييات لصييياغة

 إنتياج  حتسيني  عمليية  تيدعم  متكينية سياساتية

 .احملاصيل

ــية      ــق   3التوص ــام )منس ــدير الع ــا امل : إىل نائ

 املوارد الطبيعية(
 

يسرت االجتماعات اإلقليمية حوارا حول التحديات 

والفيييرص والفوائيييد احملتملييية املتعلقييية بالزراعييية  

اإليكولوجية ضمن السياقات اإلقليمية املختلفة. وقيد  

أكدت النيدوات عليى دور املنظمية باعتبارهيا منيربا      

 ايييدا للمعرقيية القائميية علييى العلييم لييدعم اإلنتيياج 

عقدت  ندوة دولية معنيية بالزراعية اإليكولوجيية مين أجيل       5

د ضيم  . وقي 2014األمن الغذائي والتغذيية  يف سيبتمرب/أيلول   

املشيياركني ميين األوسيياط   االجتميياع يموعيية واسييعة ميين   

 األكادميييية ومنظمييات ا تمييع املييدني والق يياع اايياص   

لتبيادل األفكيار واملعرفية القائمية عليى       نيية وامكومات الوط

 الدوليية  املنتيديات  يف ناشيط  حنيو  عليى  املداوالت رصد 

 مرجعيية  كقاعيدة  امديثية  التكنولوجيات ت بيق بشأن

 .الفاو لتصورات ممكن حتديث بشأن للمداوالت

 يييوّفر للمعرفيية موثييوق وسيييط أن املنظميية مبييا

 صييانعي إىل التوقيييت وحسيينة دقيقيية معلومييات

 أن جييب  األعضيا ،  البليدان  مجيع القرارات يف

 يف طنشيي دور لعييب يف حتفظييًا أقييل الفيياو تكييون

 قائميية متقدميية تكنولوجيييات اعتميياد إىل الييدعوة
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات املرتتبة 

 )هـ(عليها 

درجات سجل 

إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

 املستدام للمحاصيل.
 

إعداد سلسلة من الوثيائق  إحدى النتائج،  وقد كانت

لالجتماعييات اإلقليمييية يف آسيييا وأفريقيييا وأمريكييا   

، وأيضييًا للييدورة الثالثيية   2016الالتينييية يف عييام  

 والعشرين للجنة الزراعة. 

وتبع ذليك سلسيلة مين     .للزراعة اإليكولوجيةاألسس العلمية 

يية يف عيام   الندوات اإلقليمية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتين

2015. 
 

وعقييدت  نييدوة دولييية عيين دور التكنولوجيييات البيولوجييية  

الزراعيييية يف الييينظم الغذائيييية املسيييتدامة والتغذيييية  يف     

 . 2016فرباير/شباط 

 وكميا للجدل.  مثرية أحيانًا تكون قد لومالع على

 يف الفيياو تسييتمر أن جيييب ،1 التوصييية يف يييرد

 مسييائل ملعاجليية عيياملي كمنييرب دورهييا تعزيييز

 .احملاصيل إنتاج بتنمية متصلة استاتيجية

: إىل شعبة اإلنتاج النبـات  ووقايـة   4التوصية     

إدارة الزراعة  -املدير العام املساعد النباتات / 

 ومحاية املستهلك

 خيدمات  تقيديم  عليى  قيدرتها  تعزييز  أجيل   من     

 احملاصييل،  إنتياج  حتسيني  يف األعضا  للبلدان

 البشرية للموارد الفاو استاتيجية تضع أن جيب

 األجييل، طويليية إىل ومتوسيي ة واضييحة، تكييون

 انظير   )التغييري  بنظرية  مباشرة بصورة ومرتب ة

  :شأنها من اليت ،(7 التوصية أيضًا

وضييعت املواصييفات الوظيفييية املنقحيية ومت شييغل     

 الوظائف أو أنها قيد التعيني حاليا. 

مت اسييتعراو وحتييديث اسييتاتيجية املييوارد البشييرية علييى   6

، كجز  من تقيييم  2014املدى املتوسط، اليت وضعت يف عام 

)بقييدر مييا تكييون ذات صييلة  2015مييزيج املهييارات يف عييام 

 بتنفيذ اإلطار االستاتيجي(. 

 اإلطيييار لتنفييييذ التخ ييييط ممارسييية إطيييار يف( أ) 4

 النبيياتي اإلنتياج  شيعبة  أجنيزت  املينق ،  االسيتاتيجي 

 للموارد استاتيجية لوضع خ ة متؤخرًا النباتات ووقاية

 واهليكييل ااييربة حتييّدد املتوسييط األجييل يف البشييرية

 األهيييداف وطلبيييات وظيييائف ميييع متاشييييًا اليييوظيفي

 .االستاتيجية

ــية  ــات    أ(: ) 4التوص ــاج النب ــعبة اإلنت إىل ش

 ووقاية النباتات

 احملاصييل،  ق ياع  يف الفنيية  قدراتها بنا  إعادة

 مين  ال وييل  األجل يف استاتيجية نظرة إطار يف

 املنظمة داخل امل لوبة واملهارات الكفا ات حيث
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات املرتتبة 

 )هـ(عليها 

درجات سجل 

إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

 والعلميية  املفاهيميية  القييادة  توفري( 1) أجل من

 األكثير  اإلنتاج نظم إىل االنتقال إلتاحة الضرورية

( 2)و واجتماعيييًا، واقتصيادياً  بيئيييًا، -اسيتدامة 

 خارجيية  لشيبكات  فعالية  تعبئية  عوامل تشكيل

  .لربايها دعمًا

عليى   عضيواً  160لتضم أكثر من  الفنيةمنت الشبكة 

. وهيي تسياعد عليى تشيجيع     مستوى املنظمية ككيلّ  

 تبادل املعلومات واملعرفة. 

تتعليق باإلنتياج املسيتدام     فنيةشبكة ، أنشئت 2014يف عام  5

بنا  على اليدروت   2015للمحاصيل. ومت استعراضها يف عام 

املعنييية باإلنتيياج  الفنيييةاملسييتفادة. وهييي معروفيية بالشييبكة  

 املستدام للمحاصيل والزراعة اإليكولوجية. 

 املسييتدام باإلنتيياج متصييلة فنييية شييبكة ب( إقاميية) 4

 .للمحاصيل

العام املساعد/إدارة  إىل املدير :ب() 4التوصية 

 الزراعة ومحاية املستهلك
 

 كياماًل،  تنفييذاً  الفنية الداخليية  تنفيذ الشبكات

تقديم املسياعدة   الفاو من لتتمكن رئيسي أمر وهو

فعال )مت التخ يط هلذه العملية  حنو على الفنية

 مل بعيد(. وجييب  تلسنوات عديدة ولكنها مل تك

 اإلدارة حييث  من مالئمة مبستويات ذلك يتّم أن

 املمارسية  يتمعيات   تنميية ( 1) لضمان واملوارد

 ذات التخصصييات ييياالت حييول  احمللييية

 وفعال ابتكار  بتنفيذ للسماح الضرورية األولوية

 مليوظفي  املستمرة املساهمة( 2)و اجلديدة، للرؤية

 يف سييوا  حييٍد علييى واملشييروع العيياد  الربنييامج

 .املنظمة يف املعرفة رأمسال تشكيل

تتمتييع إدارة الزراعيية ومحاييية املسييتهلك بييااربة    

االسيتاتيجية   اليربامج الالزمة للمساهمة بفعاليية يف  

 واملبادرات اإلقليمية.

 بعمليية رئيسيية لتحدييد ميزيج املهيارات      املنظمية اض لعت  4

 الثغيرات . وميكن مل  اإلدارةوالوظائف األساسية يف  امالية

 احملددة من خالل التعاون مع الشركا  ااارجيني. 

 لتعزيز ابتكارية سبل ج( اإلدارة مستعدة الستكشاف) 4

 مع التعاون تعزيز خالل من كذل يف مبا الفنية، قدراتها

 االستشارييية اجلماعيية مانظ قبيل من خارجيني شركا 

إىل املدير العام املسـاعد/إدارة   :ج() 4التوصية 

 الزراعة ومحاية املستهلك
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 )هـ(عليها 

درجات سجل 

إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

 

ويف يييال ت ييوير ق يياع األرز يف أفريقيييا، وضييعت املنظميية  

برنايا شامال لتنمية األرز يف أفريقيا، بالتعاون ميع مبيادرة   

 األرز من أجل أفريقيا. 

 انظيييير) الدولييييييية الزراعييييييية البحييييوث بشييييأن

 .(ج() 5 التوصية

 خارجية يموعة بتشكيل قد يقضي أحد النهج

 يياالت  يف العامل يف رئيسيني خربا  من تتألف

 تيوّفر  والييت  احملاصيل، إىل بالنسبة الفاو والية

 مييدخالت دائييم، وشييبه تعاقييد  أسييات علييى

ضيرور . ويكين أن    هيو  وفقًا مليا  وفنية مفاهيمية

 مييدخالت لتييوفري بديليية يكييون هنيياك طريقيية 

 الفياو الييت   شعب يف ااربا  جانب من مستمرة

  .املوظفني من كاٍف عدد فيها ليس

 :5التوصية     

، مت إدميياج عمييل  2015-2014ابتييدا  ميين فييتة   

بني الفياو والوكالية الدوليية لل اقية     الشعبة املشتكة 

خمتربات الزراعية والتكنولوجييا    )مبا يف ذلكالذرية 

وكيذلك ميوارد الوكالية الدوليية لل اقية       (البيولوجية

ب ريقة أفضل مع عمل فرق  الذرية لألغذية والزراعة

االستاتيجية، وآلييات التسيليم الرئيسيية،     الربامج

وعلييى وجييه ااصييوص أطيير الربييية الق رييية      

واملبادرات اإلقليمية. وقد تيسر ذلك من خالل نظيام  

معلومات إدارة الربامج امليدانية، الذ  يسم  بتبادل 

 املعلومات أثنا  التخ يط للعمل. 
 

، نسييقت الشييعبة املشييتكة 2015-2014ويف فييتة 

مين   ًامشيارك  219املشاريع البحثية مع ما يموعيه  

 عليى  قيدرتها  تأهييل  تعييد  أن الفياو  على يتعني  :خالل من اهلامة املسألة هذه اإلدارة تعاجل سوف  5

 اإلرشياد  ونظيم  الوطنيية،  الزراعية البحوث دعم

 م لييوب الييدعم وهييذا .تعّززهييا واالبتكييار، وأن

 حتسييني يف البلييدان يسيياعد وسييوف وضييرور ،

 حاليية  علميية  ت يّورات  اسيتغالل  عليى  قدراتها

 .العيامل  حيول  امتيياز  مراكيز  عين  ناشئة وجديدة

 الفياو  تعميد  أن جييب  بيذلك،  القيام خالل ومن

 :إىل
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للبحييوث الزراعييية يف كييل  ًاق رييي ًانظاميي 15إىل  10

 مشروع.  
 

، مين  2017-2016ويتوقع على مدى فتة السنتني 

خالل املزييد مين التبيادالت بيني الشيعبة املشيتكة       

واملكاتب امليدانية، أن يتم دمج هذه امليوارد ب ريقية   

أفضل وأن يتم توفري املزيد من املساهمات املباشرة إىل 

 اإلطار االستاتيجي. 

)أ(: إىل الشــعبة املشــرتنية بــ     5التوصــية     

املنظمـــة والونيالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة 

ــة    ــة يف األغذيـ ــات النوويـ ــتخدام التقنيـ السـ

 والزراعة وإدارة الزراعة ومحاية املستهلك
 

أ( نتيجة لزيادة التكيز عليى اإلجيرا ات املشيتكة بيني     ) 5  

الشيييعب واملتعيييددة التخصصيييات، مييين خيييالل اليييربامج   

االسييتاتيجية ومييع املكاتييب امليدانييية، حسيينت الشييعبة    

املشتكة من قدرتها عليى دعيم هيذه املمارسيات واايدمات      

 والنهج. 

 املشتكة الشعبة قدرة استغالل لكيفية خ ة أ( وضع) 5

 لدعم:
 
 بصييورة اإليكولوجييية، النظييييم خدمييييات نهييييج( 1) 

 مسييتدامةو ابتكارييية ونهييج ممارسييات ووضييع خاصية، 

 عامة؛  بصورة

  .الوطنية االبتكار نظم تعزيز( 2) 

 املنظمية  بني املشتكة للشعبة فضلاأل ستخداماال

 بشييييأن الذرييييية لل اقيييية الدولييييية والوكاليييية

 والزراعة األغذية يف النووية التكنولوجيات
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منسق ) نائا املدير العام ب(: إىل) 5التوصية     

/مكتـا الشـرانيات والـدعوة    (املوارد الطبيعيـة 

وتنمية القدرات/شعبة اإلنتاج النبات  ووقايـة  

 النباتات
 

يستند برنيامج الزراعية املداريية بصيورة فعالية عليى       

، ككيلّ  املنظمية  يفااربة املوجودة يف الشعب الفنية 

 وكذلك من خالل شركا  خارجيني آخرين. 
 

تنميية القيدرات لينظم االبتكيار الزراعيي      ر مشروع وّف

توسيع أنش ة تنمية القدرات على املسيتوى  لفرصة ال

 الق ر . 

 

 

ميع   توطييد التعياون  : يتم رصد التقيدم احمليرز يف   1ب( ) 5 4

فيه. وقد دعمت املوارد يف إطار مشيروع تنميية    نظام اموكمة

القدرات لنظم االبتكار الزراعيي التيابع لالحتياد األوروبيي،     

يناير/كيانون  مين  عملية وضع خ ة عمل الربنامج وتنفييذها ) 

 (. 2018إىل ديسمرب/كانون األول  2015الثاني 
 

 AGRINATURAإنشيا  شيراكة ميع    الفاو : وقد سهلت 2

جامعة أوروبية لبنا  القدرات  31وهي يموعة متؤلفة من  –

 لتعزيز النظم الق رية للبحوث الزراعية يف البلدان النامية. 

 

 

 

 

 

 الزراعييية برنيييامج أمانييية إدارة يف ب( االسيييتمرار) 5

 برنييامج الزراعيية املدارييية يسييتند أن وضييمان .املدارييية

 يف الفنيية  الشعب يف املوجودة ااربة على فعالة بصورة

 .ككّل املنظمة

 يف ناشييط دور تأدييية إىل قصييوى أولوييية ميين 

 ترعيياه الييذ  املدارييية الزراعيية برنييامج تصييميم

 خييدمات لييه وّفرُتيي والييذ  العشييرين، يموعيية

 األمانة.
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إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

ــية      ــاعد  ج(: إىل) 5التوصـ ــام املسـ ــدير العـ املـ

ــق) ــوارد منســ ــة املــ ـــا/ (الطبيعيــ  مكتــــ

/ القــدرات تنميـــــة و والدعـــــوة الشرانيــــات

املستهلك/إدارة التعـاون   ومحاية الزراعة إدارة

 التق 
 

يراجع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ال رق اليت 

أن تراعييي ميين خالهلييا عملياتييه لتحديييد      ميكيين

احتياجييات القييروو، االبتكييار يف يييال األغذييية  

والزراعيية، وال يرق إلدماجييه. وقيد حيددت عملييية     

املتؤمتر العاملي الثاليث للبحيوث الزراعيية مين أجيل      

التنمييية احتياجييات االسييتثمار يف آسيييا واحمليييط    

اهليياد ، وسييتحدد اإلجييرا ات اجلماعييية الالزميية  

ارات على املستويني الوطين والدولي، لتعظييم  لالبتك

 أثرها التنمو . 

: يشيييتك املنتيييدى العييياملي للبحيييوث الزراعيييية  1ج( ) 5 5

والصييندوق الييدولي للتنمييية الزراعييية يف العمييل علييى ت ييوير 

 املرفق املتكامل لنمو الزراعة.
 

وقد أدت املناقشات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إىل 

على االخنراط يف عملييات قيروو التنميية يف     ًاددالتكيز ي

بلدان التكيز. وسيضمن ذليك متوييل االبتكيارات يف ييال     

 األغذية الزراعية كجز  ال يتجزأ من قروو التنمية. 
 

: تستمر متابعة نهج املرفيق مين خيالل الشيركا  يف     2ج( ) 5

اجتماع كبار العلما  اليزراعيني يف يموعية العشيرين، وتيتم     

شة ال لبات للدعم الوطين الرفييع املسيتوى بنشياط ميع     مناق

 شركا  التمويل الثنائي.
 

مت توضييي  اماجيية إىل تييوفري املييوارد لالبتكييار   : 3ج( ) 5

الزراعييي ودور املرفييق، بشييكل أفضييل، مييع مكتييب جلنيية   

الزراعة، وجير  حاليا العمل على تعزير الوعي بني البلدان 

األعضا  يف املنظمية بشيأن اماجية إىل امليوارد وتعزييز نظيم       

 اتلالسيتثمار  متكامل مرفق إقامة على ج( التشجيع) 5

 للتنمييية الييدولي الصييندوق) الزراعيية منييويف  املبتكييرة

 وشيركا   الزراعيية،  للبحيوث  العاملي املنتدى الزراعية،

 آخرون(
 
 هيذا  يف اجلنيوب  بليدان  بيني  التعياون  زيادة إىل السعي 

 .ا ال

 مييع أخييرى شييراكات تنشيييط إعييادة إىل السييعي

 لليينظم دعمييًا ثنائييية ووكيياالت ماحنيية جهييات

 واإلرشياد  الزراعيية،  البحيوث  يال يف الوطنية

 .واالبتكار
 
 التوصييية هييذه عيين يتييأتى بأنييه الفريييق ويقييّر 

 مين  الفياو  حتيّدد  الييت  األولويات على تداعيات

 أن يرى الفريق غري أن .املوارد ختصيص خالهلا

 ييال  إىل األعضيا   يوليهيا  اليت الكبرية األهمية

 إىل تيتؤد   أن جييب  خاصية  بصيورة  هيذا  العمل

 الزراعية  جلنية  جانيب  مين  شياملة  اعتبار إعادة

 .الفاو يف األخرى الرئاسية واألجهزة
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 االبتكار الزراعية، والدور الذ  تلعبه املنظمة يف ذلك. 
 

: شارك املنتدى العاملي للبحوث الزراعية يف رعايية  4ج( ) 5

يف األغذيية   املبتكيرة  اتاجتماع دولي كيبري بشيأن االسيتثمار   

سيا الزراعية، عقد يف احتاد متؤسسات البحوث الزراعية يف آ

، ويييتم املضييي قييدما بهييذه 2015واحمليييط اهليياد  يف عييام 

خالل املتؤمتر وآثارها  املبتكرةاملبادرة الستعراو االستثمارات 

 لبحوث الزراعية من أجل التنمية.املعين باالعاملي الثالث 
 

: ساعد اليدعم الفيين وامليالي، املقيدم مين املنتيدى       5ج( ) 5

العاملي للبحوث الزراعية، برنامج الزراعة املدارية على إقامة 

شييراكات فعاليية لتنمييية القييدرات مييع يموعيية واسييعة ميين 

 تكار.  اجلهات الفاعلة املعنية باالب

ــية      ــة إدارة : إىل 6التوصــ ــة الزراعــ  ومحايــ

 املـوارد  منسـق ) املدير العام املسـاعد  /املستهلك

 والدعـــوة  الشرانيــــات  مكتــا/ (الطبيعيـــة

 امليدانية املكاتا/ القـــدرات وتنميـــة
 

زيادة مشياركة منظمية األغذيية والزراعية يف حوكمية      

 اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. 
 

تأثري أكرب على تصيميم وصيياغة امافظية اجلدييدة     

لييربامج البحييوث يف اجلماعيية االستشييارية للبحييوث 

 .(2022-2017الزراعية الدولية )

ومحايية   الزراعية  إلدارة امليدير العيام املسياعد    كيّل مين   ميثل 5

يف يلس صندوق اجلماعة منظمة األغذية والزراعة  املستهلك

االستشارية للبحيوث الزراعيية الدوليية. وهميا عليى اتصيال       

بشيييكل منيييتظم لضيييمان املوا مييية الفعالييية بيييني اليييربامج  

االستاتيجية للمنظمة وحافظة بيرامج البحيوث يف اجلماعية    

 االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

 لمنظمييةل االسييتاتيجية األهييداف بييني الييروابط تعزيييز

 للبحييوث االستشييارية اجلماعيية يف البحييوث وبييرامج

  .الدولية الزراعية
 
 اجلينس  نيوع ( 1) التعاون من ياالت ثالثة حتديد مّت 

  .املثبتة التكنولوجيات ن اق توسيع( 3) املصفوفات( 2)

 عالقاتهيا  يف اسيتباقية   أكثر الفاو تكون أن جيب 

 للبحييوث االستشييارية اجلماعيية مييع وتفاعلييها

 .استاتيجية شراكة وضع يفو الدولية، الزراعية
 

 عملييية يف مشيياركتها املنظميية تفّعييل أن وجيييب

 والعكس االستشارية، للجماعة األولويات حتديد
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التعاون املتصور ميع ا ليس املسيتقل للعليوم      زيادة

والشييراكات التييابع للجماعيية االستشييارية للبحييوث 

، وترتيب التقييم املستقل، ومكتيب  الدولية الزراعية

مثيل  الرئيسيية  النظيام املسيتقبلي، ملراقبية املقياييس     

 .وما إىل ذلكنوعية العلم، واجلنس، 

 

 اجلماعية  ارية للحصول عليى تقنييات وممارسيات   اجلهود ج

رها ميين خييالل منصيية االستشييارية املثبتيية اسييتدامتها، ونشيي

 املمارسات املتاحة لصغار املنتجني.التكنولوجيات و

 

 ليدعم  مناقشات جتر  كما االتصال جهات حتديد ومّت

 .املواضيع هذه حول التعاون

 االستشيارية  اجلماعية  ُتع يى  حبييث  بالعكس،

 .الفاو أولويات حتديد يف املشاركة إمكانية
 
 منتجيات  حيول  إمجياع  إىل التوصيل  ييتم  وحني 

 اليدعم  الفياو  تيوّفر  االستشارية، اجلماعة حبوث

 نتيييائج إىل املراكيييز منتجيييات لتمجييية اليييالزم

 البليدان  إىل الدعم توفري خالل من مثاًل إمنائية،

 مين  االسيتفادة  أجيل  مين  مشجعة بيئة توليد يف

 يف مبيا  خمتيارة،  جدييدة  تكنولوجية استجابات

 تصيب   عنيدما  وتوسييعها،  ضرورة جتربتها ذلك

 .متاحة

منســق املــدير العــام املســاعد ): إىل 7التوصــية     

 (املوارد الطبيعية
 

يف عميل نظيم األغذيية     الفياو ستساهم زيادة مشياركة  

 املستدامة يف أهداف التنمية املستدامة.
 

 2015-2014تقرييير تنفيييذ الييربامج للفييتة   أظهيير 

( أن مخسيية ميين أصييل سييتة  C 2007/8 الوثيقيية)

-2) 2أهداف للنواتج يف إطار الربنامج االستاتيجي 

(، تييرتبط بزيييادة وحتسييني إنتيياج الق يياع  3-2و 1

الزراعيييي ب ريقييية مسيييتدامة، قيييد مت تلبيتهيييا أو  

 جتاوزها.
 

ناقشييت الييدورة الرابعيية والعشييرون للجنيية الزراعيية الوثيقيية   4

 وأصدرت التوصيات التالية: 
 
 احمللييي ملمارسييات بييالتكييف أ( دعييم عمييل الفيياو املتعلييق)

 تقيييم  ومنهجييات  القيمة، وسلسلة املستدام، اإلنتاج تكثيف

 الغذائيية  للينظم  منهما دعمًا وامد األغذية من واملهدر الفاقد

 املستدامة؛

 املتعّلييق عملييها إدميياج مواصييلة علييى ( تشييجيع الفيياو ب)

 خياص  برنيامج  وضيع  ذليك  يف مبا الغذائية، النظم باستدامة

 الزراعية  للجنية  والعشيرون  الرابعية  اليدورة  تنظر سوف 

 اإلنتيياج تكثيييف موضييوع يف( 2014 أيلييول/سييبتمرب)

  .املستدامة الغذائية والنظم املستدام
 
 ذليك  يف مبا االتصاالت، مواد استعراو جير  وسوف 

 االسييتاتيجي، اإلطييار تنفيييذ بشييأن املرحلييية التقييارير

 اإلنتاجيية  بني التوازن أهمية على الضو  تسليط لضمان

 .واالستدامة

 

 املينّق ،  االسيتاتيجي  اإلطيار  بتنفييذ  البد  لدى 

 الضيو   لتسيليط  عملييةً  الفياو  ُتجير   بأن يوصى

 نتييائج يف كمسيياهم احملاصيييل إنتيياج دور علييى

 وتنيياول التييوالي، علييى االسييتاتيجية األهييداف

 األهييداف داخييل احملاصيييل تييدخالت اتسيياق

 لالتدخ من ق واستكشاف وبينها، االستاتيجية

 احملاصييييل إلنتييياج اجلماعيييية املسييياهمات يف

 حتقييييق أجيييل مييين االسيييتاتيجية لألهيييداف

 ليسيت  اجلهيود  هيذه و .للفياو  العامليية  األهداف
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وتعكس إعيادة صيياغة املبيادرة اإلقليميية يف أفريقييا      

 (،2017-2016) 2التابعة للربنيامج االسيتاتيجي   

للتكيز على نظم اإلنتياج املتكاملية للكاسيافا واليذرة     

 واألرز، التوازن بني اإلنتاجية واالستدامة. 
 

نظمة مببادرة لالتصاالت، من شأنها املوقد اض لعت 

أن تسيلط الضيو  عليى مسياهمة     مجلة أميور  من بني 

اإلنتييياج املسيييتدام للمحاصييييل يف مجييييع اليييربامج 

 االستاتيجية. 

 العشيير  اإلطييار يف إلدراجييه املسييتدامة، الغذائييية بييالنظم

 ووفقياً  ةاملسيتدام  واإلنتياج  االستهالكأمناط ب املتعلقة للربامج

 .اإلطار هذا حتكم اليت للقواعد

 لتحدييييد املعلوميييات تيييوفري فقيييط يف أساسيييية

 عمييييل يف التييييدخالت وتصييييميم األولويييييات

 وتقيديرها،  ا،ثار تقييم عملية ودعم احملاصيل،

 يف للمسياعدة  األجيل،  طوييل  مبنظيور  أيضًا إمنا

 حتتاج سوف اليت الفنية للقدرات حتديد أفضل

 .تت ور أو حاهلا على لتبقى املنظمة إليها

ــية      ــ   8التوصـ ــ  املعـ ــق األساسـ : إىل الفريـ

األهـداف    ، ومنسـق 2باهلدف االسرتاتيج  

املدير العـام املسـاعد   االسرتاتيجية اآلخرين، و

 (منسق املوارد الطبيعية)
 

مباد  استدامة  اليت حظيت بالدعمأديت البلدان 

يف  بني الق اعيات  األغذية والزراعة، وعززت اموار

وإجييرا ات السياسييات املتعلقيية   يييال السياسييات

 باالستدامة.
 

 الراعية يف املنظمة بهذا اإلجرا  األجهزةوقد رحبت 

اللجان الفنية دراسته من قبل ، مما أدى إىل ودعمته

)جلنية مصيايد األمسياك،     2016يف املنظمة يف عيام  

  (.وجلنة الغابات، وجلنة الزراعة
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يال عمل رئيسي بشيأن بنيا     2حدد اهلدف االستاتيجي 

-2014 الفيتة رؤية مشتكة الستدامة األغذية والزراعة، يف 

. ويتألف هذا العمل من تيارين: )أ( تقيديم اليدعم إىل   2015

 البلدان؛ و)ب( تعميم استدامة األغذية والزراعة. 
 

 يف أ(، ُدعميت ثالثية بليدان ب ريقية نشي ة     ويف إطار التيار )

ملشيتكة بيني الق اعيات مين أجيل      تعزييز اموكمية ا   يال

 حتقيق االستدامة. 
 

أما يف إطار التيار )ب(، فقد عقدت أحداث وأحداث جانبية 

 رئيسييي عمييل يييال 2 االسييتاتيجي اهلييدف حييّدد 

 .والزراعية  األغذيية  السيتدامة  مشيتكة  رؤية بنا  بشأن

 القيرارات،  صيانعي  توجييه  يف النتيجية  تساعد وسوف 

 عملييية إدارة نعيي والبيياحثني التنمييية، يف والشييركا 

 إىل احملاصييل  عليى  مرّكيز  أعمال جدول من  االنتقال 

 إيكولوجييية نظمييًا يشييمل أن إىل يسييعى أعمييال جييدول

 إىل تسيتند  ال بيعيية  للمنياظر  ونهجًا الق اعات متعددة

 .والبيئية واالقتصادية االجتماعية االستدامة مباد 

 يقيير امليينق  االسييتاتيجي اإلطييار أن إىل نظييرًا

 اعتمياد  إىل االنتقيال  ييتم  سيوف  أنه على ويشّدد

 أساسيي  كشيرط  الكاملية  لالستدامة الن اق واسع

 حتدييد  إىل حامسة حاجة مثة الزراعية، للتنمية

 مت ابقيية وتييدخالت متتالييية أساسييية تغيييريات

 يتضيمن  وهذا .هذه االنتقال عملية ملرافقة م لوبة

 الفنيييية،) األساسيييية اليييدخول نقييياط حتدييييد

 مراحييل خمتلييف يف( تيةاوالسياسيي واملتؤسسييية،

 املزارعني من خمتلفة أنواع إىل وبالنسبة االنتقال
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات املرتتبة 

 )هـ(عليها 

درجات سجل 

إجراءات 

 *اإلدارة )د(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( اإلجراء املتفق عليه يف رّد اإلدارة )ب( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

كما أدت اإلجرا ات أيضا إىل وضع مقتحات بشيأن  

 متؤشيييرات أهيييداف التنميييية املسيييتدامة، ليييدعم    

 . 8التوصية 
 

-2016برنيامج العميل وامليزانيية للفيتة      واصلوقد 

تعزيز إجرا ات اسيتدامة األغذيية والزراعية،     2017

مع أنش ة معززة لتعميم اسيتدامة األغذيية والزراعية    

مييين خيييالل مجييييع آلييييات تسيييليم الربنيييامج     

، لتعزييز اليدعم للبليدان حيول هيذا      2 االستاتيجي

 املوضوع. 

خييالل األحييداث الكييربى، مبييا يف ذلييك ا لييس واللجييان 

 الفنية، واألحداث العاملية مثل املتؤمتر العاملي للغابات. 
 

وقد اختذت إجرا ات أيضا لدمج استدامة األغذيية والزراعية   

 يف متؤشرات أهداف التنمية املستدامة. 

 االرتبياط  مقابيل  الكفياف  ميثالً ) الزراعية والنظم

 نقياط  ملختلف احملتملة با،ثار والتنبتؤ ،(بالسوق

 التجاريية  واملبادالت التدخالت، وأنواع الدخول

  .املختلفة اايارات ومنافع وتكاليف
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