
April 2016 C 2017/8 
 

 

  (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 www.fao.orgة املنظموميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع 

 

 

A 

 

 املؤمتر

 األربعونالدورة 

 2017 يوليو/متوز 8-3روما، 

 2015-2014تقرير تنفيذ الربامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميكن توجيه أّي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل

 Boyd Haightالسيد 

 مدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 + 39(06) 570-55324اهلاتف: 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضع ف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بالواألوصا

ركات حمددة ال تعرب اإلشارة إىل شوالقانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وختومها. 

يالتها أو منتجات بعض املصنعني، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مث

 مما مل يرد ذكره.

 

األغذية والزراعة  حال وجهات نظر منظمة ، وال تعكس بأي(املؤلفني)الرؤية الشخصية للمؤلف هذه املواد اإلعالمية متثل وجهات النظر الواردة يف 

 أو سياساتها.

 
ISBN MP336 

 
© FAO, 2016 

 

املواد تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها. وما مل يذكر خالف ذلك، ميكن نسخ هذه 

األهداف التعليمية، أو االستخدام يف منتجات أو خدمات غري جتارية، على أن يشار إىل أن وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات اخلاصة واألحباث و

 شكال.املنظمة هي املصدر، واحرتام حقوق النشر، وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من األ

 

مجة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق االستخدامات التجارية األخرى إىل العنوان ينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرت

 .rgcopyright@fao.o :أو إىل request-us/licence-www.fao.org/contact التالي:

http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org




 

 

C 2017/8 

 

 

 

 للمؤمتر األربعونالدورة 

 2017يوليو/متوز  8 – 3

 

 

 

 

__________________________  

 تقرير تنفيذ الربامج 

 2015-2014 للفرتة

 

 

 

 

 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 2016روما، 



C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 2 

 

 بيان احملتويات

 الصفحة

 4 ......................................................................................... مقدمة املدير العام

 6 .................................................................................................... موجز

 9 .................................................................................. تقريرمعلومات عن هذا ال

 12 ............................................................................... إحداث فارق –النتائج  -أوال

 12 ................................................ النقاط البارزة –التطورات على مستوى السياسات  -ألف

 15 ..................................................................... االسرتاتيجية األهدافنتائج  -باء

 21 ....... املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية -1اهلدف االسرتاتيجي 

 من الزراعة  لسلع واخلدماتزيادة وحتسني توفري ا -2اهلدف االسرتاتيجي 

 28 ...................................................... والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

 38 ............................................... لريفااحلد من الفقر يف  -3اهلدف االسرتاتيجي 

 45 ........................... متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءًة -4اهلدف االسرتاتيجي 

 52 ........... األزماتالتهديدات و لى الصمود أمامعالعيش بل ُس درةقزيادة  -5اهلدف االسرتاتيجي 

 61 ....................................  اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات -6اهلدف االسرتاتيجي  

 80 ................................................................. النتائج اخلاصة باألبعاد اإلقليمية -جيم

 82  .................................................................... الرئيسية املستخلصةالدروس  -دال

 85 ................................................ اإلدارة احلكيمة للموارد والتحسينات يف جمال التنفيذ -ثانيا

 85 ................................................ زةالنقاط البار –وسائل التنفيذ احملّسنة يف املنظمة  -ألف

 87 ......................................................................... مؤشرات األداء الرئيسية -باء

 87 ................................................................... : التواصل8اهلدف الوظيفي 

 91 ....................................................... : تكنولوجيا املعلومات9اهلدف الوظيفي 

 95 ........................ : حوكمة منظمة األغذية والزراعة واإلشراف والتوجيه10اهلدف الوظيفي 

 98 .................................................... : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي 

 102 ................................................................. : اإلنفاق الرأمسالي13الباب 



3 C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 

 

 104 .................................................................... ألمين: اإلنفاق ا14الباب 

 106 ........................................................................... برنامج التعاون التقين -جيم

 112 .......................................................................... شبكة املكاتب امليدانية -دال

 115 .................................................................. الصندوق املتعدد االختصاصات -هاء

 116 .......................................................................... تطور املوارد اإلمجالية -واو

 

 املالحق

 125 .................................................................... سياسة اللغات يف املنظمة: 1امللحق 

 129 ................................................................. التمثيل اجلنساني واجلغرايف: 2امللحق 

 والدورات امللغاة الدورات غري املقررةعلى الويب:  3 امللحق

 النتائج اخلاصة باألبعاد اإلقليميةعلى الويب:  4 امللحق

  اإلجنازات مقابل مؤشرات املخرجات والنواتجعلى الويب:  5امللحق 

  



C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 4 

 

 مقدمة املدير العام

 
 

لقد أثبتت عملية إصدار أول نسخة من برنامج العمل 

 وامليزانية ضمن اإلطار االسرتاتيجي املراجع جدواها 

 سياق التغريات التحويلة يف منظمة األغذية والزراعة يف

)الفاو(. ولقد جنحنا من خالل العمل معًا يف زيادة 

تركيز املنظمة وتوجهها حنو حتقيق النتائج واستجابتها 

على حنو فعال الحتياجات األعضاء. وكان برنامج 

مبثابة اختبار  2015-2014العمل وامليزانية للفرتة 

 2012الذي اعتمدته املنظمة منذ سنة للنهج املشرتك 

وُيظهر برنامج تقرير تنفيذ الربامج أننا كنا على قدر 

التحدي بالفعل. وكما ستالحظون من خالل هذا 

عملية  2015-2014التقرير، مل يكن التنفيذ يف الفرتة 

تعّلم فحسب بل أفضت أيضًا إىل حتقيق النتائج 

 املنشودة.

 

ائة تقريبًا من النواتج يف امل 90فقد أجنزت املنظمة 

مبا معناه أنها قّدمت بالفعل املساعدة اليت املقررة، 

 تعّهدت بتقدميها يف برنامج العمل وامليزانية. واألهم 

ساعد األعضاء يف يمن هذا أّن ما أجنزته املنظمة س

يف املائة تقريبًا من املخرجات املتوقعة،  80حتقيق 

لفعلية اليت كانت وبالتالي إحراز تقدم يف التغريات ا

متوقعة. وبعبارة أخرى، تنّفذ املنظمة برنامج عملها 

وهذا اجلهد له تأثري ملموس ميكن قياسه على 

 املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وحيثما 

دروسًا قّيمة  نستخلصمل تتحقق تطلعاتنا بالكامل، 

 .التغّلب عليهابشأن القيود املاثلة أمامنا وسبل 

 

ملبادرات اإلقليمية خري مثال على تأثري طرق وإّن ا

العمل اجلديدة. فهي أعطتنا املرونة الالزمة لرتكيز 

برنامج عملنا على االحتياجات اخلاصة والتحديات يف 

األقاليم مع اإلقرار خبصوصيات كل منها. وتعتمد 

املبادرات اإلقليمية على خمتلف جماالت خربة املنظمة 

ا يتناسب مع االحتياجات من خالل صقل املساعدة مب

امللموسة والربط بني الربامج الوطنية وإطارنا 

 االسرتاتيجي العاملي.

 

وإّن الشراكات االسرتاتيجية اليت أقمناها ووّطدناها مع 

احلكومات واألمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية 

األخرى، فضاًل عن القطاع اخلاص واجملتمع املدني 

نة مركزية يف هذه اجلهود. فوحدها باتت حتتّل مكا

اجلهود املشرتكة قادرة على التصدي للتحديات اليت 

نواجهها وإننا نعمل بالفعل على بناء حتالفات للمضي 

قدمًا. وُيظهر أيضًا تقرير تنفيذ الربامج كيفية مراعاة 

 قضايا املساواة بني اجلنسني واحلوكمة يف عملنا 

عدت يف بلوغ كل من خالل حتقيق نتائج ملموسة سا

 من األهداف االسرتاتيجية.

 

، استخدمت املنظمة 2015-2014وخالل الفرتة 

ًا وزادت نفقاتها بميزانية برناجمها العادي بالكامل تقري

اإلمجالية، مبا يشمل املساهمات الطوعية بفضل 

مستوى تنفيذ أعلى بواسطة حسابات األمانة ومشاريع 

اشى كليًا مع املعايري برنامج التعاون التقين، ومبا يتم

احملاسبية الدولية للقطاع العام. ومن املعامل البارزة 

أيضًا، تولي مكاتبنا اإلقليمية مباشرة إدارة قسم أكرب 

من ميزانيتنا وذلك نتيجة جهود الالمركزية الرامية إىل 

ر هجعل املنظمة وعملها أقرب إىل األعضاء فيها. وُيظ

ذلك، أننا بقينا أوفياء تقرير تنفيذ الربامج، مبوازاة 

اللتزامنا بأن نكون منظمة معرفة مرّسخة يف واقعها: 

 فقد حافظنا على عملنا على املستوى العاملي 

 املنافع العامةيف اجملاالت الفنية واملعيارية ويف جمال 

 وترمجناه من خالل العمل على املستوى الوطين.
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وخالل فرتة السنتني، متكنت املنظمة من إجياد 

  وقدرهالوفورات الالزمة الناشئة عن الكفاءة ا

مليون دوالر أمريكي من دون أن يؤثر ذلك على  36.6

تنفيذ برنامج عملها. وإذ نكرر التزامنا زيادة الكفاءة 

، وضعتموها يف عهدتناباملزيد بواسطة املوارد اليت  للقيام

فمن واجيب أن أكرر جمددًا أّن التخفيضات املستمرة 

قد جعلت املنظمة يف وضع حرج قد يؤثر،  يف امليزانية

يف املستقبل القريب، على قدرتنا على حتقيق النتائج. 

كم على إعطاء املنظمة األدوات واملوارد اليت ّثوإني أح

قطعتموه عندما وّقعتم  الذيحتتاج إليها للوفاء بااللتزام 

على دستور املنظمة أال وهو املساهمة يف توسيع االقتصاد 

 ضمان حترر اإلنسانية من اجلوع.العاملي و

 

سس األسنة تارخيية أرست  2015وكانت سنة 

لمستقبل. وتزامن االحتفال مبرور سبعني عامًا على ل

تأسيس املنظمة مع انتهاء الدورة اخلاصة باألهداف 

لألغذية وشهد  ية لأللفية ومؤمتر القمة العاملياإلمنائ

اجلوع احملددة بلدًا الغايات املتعلقة ب 70بلوغ أكثر من 

على املستوى الدولي. وأقّرت املنظمة باجلهود اليت 

بذلتها وحّفزت العمل باجتاه القضاء نهائيًا على اجلوع 

وهو أحد األهداف الطموحة اليت نصت عليها خطة 

حتت شعار إشراك اجلميع. وهذه  2030التنمية لعام 

وال تزال املنظمة تؤدي الدور  شعاراتليست جمرد 

لتصدي لألزمة اإلنسانية واالستثمار يف بناء الالزم ل

 القدرة على الصمود.

 

وترّحب املنظمة باعتماد أهداف التنمية املستدامة 

اجلديد اخلاص بتمويل  تفاقواالهدفًا  17وعددها 

واتفاق  أديس أبابا خطة عملاملتفق عليه يف التنمية 

باريس بشأن تغري املناخ. وإّن املنظمة تفخر مبساهمتها 

 حتقيق هذه املخرجات. وإذ ميهد االحتفال بهذه يف

احملطات البارزة الطريق للحاجة إىل إجراءات 

ملموسة، باستطاعة املنظمة أن تربهن أّن برنامج عملها 

يتماشى مع األهداف العاملية املوضوعة وأننا مهيؤون 

جيدًا للمساهمة يف اجلهود الوطنية والعاملية لتحويل 

نتائج تعود بالنفع على الفئات هذه االلتزامات إىل 

 السكانية األضعف يف العامل.

 

وإننا ندعم البلدان، من خالل املساعدة اليت نقدمها 

هدفًا من أهداف التنمية  14هلا، لبلوغ ما ال يقل عن 

هدفًا. وحنن جزء من اجلهد  17املستدامة وعددها 

الرامي إىل مجع وحتليل البيانات اليت ستقيس التقدم 

حرزناه باجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة. الذي أ

وإّن موظفينا يعملون عن كثب مع اخلرباء الوطنيني 

لوضع خطط التكيف الوطنية وسينتقلون اآلن إىل مرحلة 

 احملددة وطنيًا. املقررةدعم تنفيذ املساهمات 

 

 معًا نستطيع التغلب على التحديات املاثلة أمامنا. 

لزراعة تقوم بواجبها. هذا ما وإّن منظمة األغذية وا

يبّينه تقرير تنفيذ الربامج. وإننا نعّول على هذا اجلهد 

يف فرتة السنتني احلالية لكي نصبح اجليل الذي 

 سيشهد التحرر من اجلوع.

 

  

 جوسيه غرازيانو دا سيلفا

 املدير العام
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 موجزِ

 

من عمل وما حققته من نتائج خالل فرتة السنتني ُيطلع تقرير تنفيذ الربامج األعضاء على ما قامت به املنظمة  

املعمول بها، معلومات كمّية ونوعية عن التنفيذ والغايات ومؤشرات  احملاسبيةوثائق الاألخرية. وهو يعطي، يف إطار 

مليزانية النتائج بالنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة كما هو مقرر يف برنامج العمل وا

بالنسبة إىل مجيع مصادر املوارد املالية. وهذا هو أول تقرير عن تنفيذ الربامج يصدر مبوجب إطار  2015-2014للفرتة 

 .2017-2014النتائج احملدد يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 

 النقاط البارزة –التطورات الرئيسية على مستوى السياسات 

 

عملت املنظمة جاهدة طوال فرتة السنتني إلبقاء اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف صدارة اهتمام  

وإّن األهداف االسرتاتيجية  2030العامل. ونتيجة لذلك، كانت األغذية والزراعة يف صلب خطة التنمية املستدامة لعام 

ستدامة. وقد أسدت املنظمة املشورة الفنية للبلدان األعضاء فيها من أجل للمنظمة تتواءم باإلمجال مع أهداف التنمية امل

دعم مشاركتها يف املفاوضات بشأن اتفاق باريس والوفاء بالتزاماتها، مع احلرص على الربط بني تغري املناخ والزراعة 

بوضع سياسات وطنية تهدف إىل واألمن الغذائي. وقد تعّهد قادة العامل مبوجب إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل 

استئصال سوء التغذية وحتويل النظم الغذائية مبا يتيح نظمًا غذائية مغذية للجميع. وصادق عدد متزايد من البلدان 

خالل فرتة السنتني على اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني 

. ويف املؤمتر العاملي 2016ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وذلك لكي يبدأ نفاذ االتفاق يف منتصف سنة  دون إبالغ

الرابع عشر للغابات، يّسرت املشاركة الواسعة النطاق واملناقشات الشاملة للقضايا احلرجية مراعاتها يف جداول العمل 

 .العاملية اخلاصة بالتنمية املستدامة

 

 النواتج واملخرجاتإحداث فارق: 

 

عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصده للمساعدة يف بناء عامل  2017-2014يوّجه إطار النتائج يف املنظمة للفرتة  

خاٍل من اجلوع وسوء التغذية. وتكمن يف صميم هذا اإلطار املؤشرات لقياس التقدم احملرز يف كل مستوى من مستويات 

ت واألهداف االسرتاتيجية( باستخدام منهجية جديدة للرصد ورفع التقارير على حنو سلسلة النتائج )النواتج واملخرجا

 .التقرير هذا ما هو مبّين يف

 

والنواتج هي مساهمة املنظمة من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات من أجل حتقيق املخرجات يف سلسلة  

ها بصورة مباشرة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية النتائج. ومتثل النواتج النتائج اليت تكون املنظمة مسؤولة عن

-2014 من خالل التنفيذ امللموس لتدخالتها املمولة من االشرتاكات املقررة واملساهمات الطوعية. وخالل فرتة السنتني

يف املائة تقريبًا  67( من مؤشرات النواتج الغايات املقررة بالكامل، يف حني مت ختطي 45يف املائة ) 88، أجنزت 2015
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( فقط. 1( من مؤشرات النواتج بصورة جزئية، يف حني مل يتحقق مؤشر واحد )5يف املائة ) 10من الغايات. ومّت إجناز 

 .يف املائة من النتائج اخلاصة بالنواتج على املستوى القطري أو اإلقليمي 72ومت إجناز حوالي 

 

ة املشّجعة على املستوى القطري و/أو على املستوى العاملي للتشجيع ومتثل املخرجات التغريات الالزمة يف البيئ 

على إجناز األهداف االسرتاتيجية األعلى مستوى. وهي ترتبط باملسائل القطرية أو الدولية اليت ميكن معاجلتها من 

تغيريات املطلوبة خالل مساهمات )نواتج( املنظمة. وتقيس املؤشرات على مستوى املخرجات عدد البلدان اليت أجرت ال

وحتّلت بالقدرات الالزمة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية يف اجملاالت اليت بإمكان املنظمة أن تساهم فيها، أو مدى 

، 2015-2014التقدم الذي أحرزه اجملتمع الدولي لتحسني البيئة املشّجعة على املستوى العاملي. وخالل فرتة السنتني 

مؤشرات املخرجات اليت توافرت عنها بيانات إحراز تقدم مع إجناز الغايات املوضوعة  ( من24يف املائة ) 77أظهرت 

( فظّلت 7يف املائة ) 23جزئيًا(. أما ما تبقى من مؤشرات املخرجات ونسبتها  2بالكامل و 22بالكامل أو جزئيًا )

 .يف املائة من الغايات املوضوعة هلا 50متأخرة ومل تبلغ 

 

ل هدف من األهداف االسرتاتيجية النتائج على مستويي النواتج واملخرجات كما جرى وترد بالنسبة إىل ك 

قياسها بواسطة املؤشرات، مع تسليط الضوء على حتقيقها على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية. وتسعى املنظمة 

التقرير عددًا من األمثلة على هذا النوع  من خالل عملها إىل التأثري على األرض وعلى حياة األفراد ورفاهيتهم. ويستعرض

على الويب الذي يعرض اإلجنازات والدروس املستخلصة من املبادرات  4من التأثريات، كما يرد بعضها يف امللحق 

 .اإلقليمية اخلمس عشرة

 

 اإلدارة احلكيمة للموارد: حتسني وسائل التنفيذ

 

إلدارة املوارد ولدعم حتقيق النتائج وحتسينه. ويتناول تقرير تستخدم املنظمة جمموعة من اآلليات املتاحة هلا  

تنفيذ الربامج التقدم احملرز بالنسبة إىل نوعية عمل املنظمة الرئيسي على املستويني الفين واملعياري ويف جمال وضع 

 واحلوكمة  وبرنامج املعايري، مبا يف ذلك اإلحصاءات العالية اجلودة واملواضيع املشرتكة بشأن املساواة بني اجلنسني

التعاون التقين  والتواصل وتكنولوجيا املعلومات وحوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه  واإلدارة الكفؤة والفعالة مبا يف 

ذلك اإلنفاق الرأمسالي واألمين  واإلجراءات املتخذة للوفاء بالتزامات حتقيق وفورات نتيجة زيادة الكفاءة. وجيري 

 .ز واإلفادة عنها بواسطة مؤشرات وغايات رئيسية لألداءقياس التطور احملر

 

مما كان  يف املائة 1بنسبة أي أعلى  2015-2014مليار دوالر أمريكي يف الفرتة  2.5وبلغ جمموع اإلنفاق  

. ، مبا يدّل على حدوث زيادة يف اإلنفاق يف إطار برنامج التعاون التقين وحسابات األمانة2013-2012عليه يف الفرتة 

 يف املائة من االعتمادات الصافية يف امليزانية وقدرها 99.4وبقيت إدارة امليزانية سليمة حيث أنفقت املنظمة 

مليون دوالر أمريكي. ومّتت إدارة نسبة إضافية من اإلنفاق يف امليدان نتيجة عملية الالمركزية. ومت استيفاء  1 005.6
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أبدى املراجع اخلارجي رأيه من دون حتفظات على أول كشوف مالية للمنظمة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام و

 .مستوفية لتلك املعايري

 

وتواصل تعزيز إدارة املوارد البشرية وحتديثها، مبا يف ذلك التغيريات اليت طرأت على عملييت االختيار  

ت املنظمة وفورات ناشئة عن الكفاءة مبا مقداره والتعيني بغية خفض املدة الالزمة إلمتام عملية التعيني بقدر أكرب. وحقق

مليون دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني وذلك من خالل إعادة النظر يف الوظائف املوجودة يف املكاتب غري الفنية  36.6

 .واحتواء تكاليف املوظفني وحتقيق وفورات يف عمليات السفر واخلدمات الداخلية والعقود

 

 استنادًا مع نهاية فرتة السنتني جديدة إلدارة الربنامج االسرتاتيجي وبدأ تطبيقها وجرى تصميم ترتيبات  

إىل التجارب السابقة مع الرتكيز بقدر أكرب على تأثريها على املستوى القطري. وازدادت تعبئة املوارد من خارج امليزانية 

أمريكي، نصفها على املستوى القطري، ومت إطالق مليار دوالر  1.8يف املائة ووصلت إىل  6للعمل اجلاري واملقبل بنسبة 

آلية التنفيذ مع الشركاء التشغيليني لتوسيع نطاق التنفيذ على املستوى الوطين. وجرى حتسني الرقابة على املشاريع 

املكاتب امليدانية من خالل إتاحة البيانات وبناء القدرات لتصميم املشاريع وإدارتها ورصدها مبا يتماشى مع املساءلة يف 

 .امليدانية

  

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية واجمللس

 

 :يرجى من جلنيت الربنامج واملالية واجمللس ما يلي
 

  أخذ العلم بإجناز النواتج واملخرجات يف إطار األهداف االسرتاتيجية والوظيفية يف ضوء قياسها بواسطة

 ؤشرات والغايات امل

  إىل املؤمتر مشفوعًا مبالحظاتها وتوصياتها بشأن ما أجنز  2015-2014إحالة تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

 .واألداء التشغيلي واملالي وشكل التقرير

 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب املؤمتر

 

 .وإىل إعطاء ما يراه مناسبًا من توجيهات 2015-2014إّن املؤمتر مدعو إىل املصادقة على تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
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 معلومات عن هذا التقرير

 

 األعضاء على العمل الذي قامت به املنظمة والنتائج  2015-2014ُيطلع تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -1

لتقرير التوليفي الستعراض واستنادًا إىل ا، 1ار الوثائق احملاسبية املعتمدةاليت حققتها خالل فرتة السنتني. ويف إط

يتضمن التقرير احلالي معلومات عن تنفيذ األهداف االسرتاتيجية وغاياتها ومؤشراتها،  2014،2منتصف املدة لعام 

 باإلضافة إىل مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة إىل األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة، بناء على اخلطة املوضوعة 

2015-2014زانية للفرتة يف برنامج العمل واملي
 .بالنسبة إىل مصادر التمويل كافة 3

 

وهذا هو أول تقرير عن تنفيذ الربامج يتم إصداره ضمن إطار النتائج املندرج يف سياق اإلطار االسرتاتيجي  -2

 يربط  . ويستند إطار النتائج إىل منوذج "سلسلة النتائج" الذي2017-2014املراجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 .1بني األهداف واملخرجات والنواتج كما هو مبّين يف الشكل 

 

                                                      
 (10/2009واو يف النصوص األساسية )قرار املؤمتر  –القسم الثاني   1

 www.fao.org/mtr2014املتاحة على املوقع   FC 157/7 –PC 117/5الوثيقة   2

 fao.org/pwbwww.املتاحة على املوقع   FC 154/9 -PC 115/2و CL 148/3و C 2013/3الوثائق   3

http://www.fao.org/mtr2014
http://www.fao.org/pwb
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اإلدارة واالستخدام 
 المستدامين للموارد الطبيعية

العالمية األهداف  

القضاء على الفقر من خالل التقدم  استئصال اجلوع وسوء التغذية
 االقتصادي واالجتماعي

                   
      

جميع
لل

                 
           

: 1اهلدف االسرتاتيجي 
 القضاء علىاملساهمة يف 

اجلوع وانعدام األمن 
 الغذائي وسوء التغذية

 :4 اهلدف االسرتاتيجي
ة يمتكني ُنظم زراع

أكثر مشواًل  وغذائية
 وكفاءة 

: احلد من الفقر 3اهلدف االسرتاتيجي 
 يف الريف

اهلدف االسرتاتيجي 
ُسبل  قدرة: زيادة 5

 على الصمود أمام العيش
 التهديدات واألزمات

: زيادة 2اهلدف االسرتاتيجي 
وحتسني توفري السلع واخلدمات 
 من الزراعة والغابات ومصايد

 بطريقة مستدامة األمساك

 التنظيمية املخرجات التنظيمية املخرجات التنظيمية املخرجات التنظيمية املخرجات التنظيمية املخرجات

 نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج

 

 

 

 

 البيئة التمكينية للمنظمة

 ة نتائج منظمة األغذية والزراعةمنوذج سلسل: 1الشكل 

اإلمنائيررة  املخرجرراتمؤشرررات 

اآلثاااار  لقيااااس لرصرررد التقررردم

يف الطويلااة األجاال الاايت تساااهم  
 التنظيمية املخرجات حتقيقها

التنظيمية  املخرجاتمؤشرات 

لقياس التغريات النامجة عن 

استخدام نواتج املنظمة ضمن 
 مجلة أمور أخرى

 
متكررني الوئررائف لتحسررني 

أداء املنظمررة الررذص ترصررده 

 مؤشرات األداء الرئيسية

د ررج لرصررررات النواتررمؤش

 إجنازات املنظمة

تكنولوجيا : 9اهلدف الوظيفي والفعالة اإلدارة الكفؤة: 11اهلدف الوظيفي   : التواصل8هلدف الوظيفي ا

 املعلومات

: حوكمة الفاو 10اهلدف الوظيفي 

 واإلشراف والتوجيه

املساواة وقضايا  احلوكمة ن:الشامال ضوعاناخلدمات، مبا يف ذلك املواملعرفة وو فنيةال اجلودة :6اهلدف 

 اجلنسني بني 

  

 الطبيعية للموارد اإلدارة واالستخدام املستدامان

 األهداف العاملية

 القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  القضاء على الفقر من خالل التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع
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(  ويصف منهجية القسم ألف) أبرز التطورات اليت شهدتها السياسات النتائجالفصل األول عن تناول وي -3

النتائج  ،6عرض، بالنسبة إىل كل هدف من األهداف االسرتاتيجية واهلدف عطي حملة عامة عن النتائج ويالرصد وي

(  ويبّين الُبعد 5القسم باء وامللحق احملققة على مستوى املخرجات والنواتج من خالل قياسها حبسب املؤشرات )

(  ويعرض للدروس الرئيسية املستخلصة 4القسم جيم وامللحق اإلقليمي للنتائج احملققة من خالل املبادرات اإلقليمية )

 (.القسم دال)

 

البيئة املشّجعة احملّسنة لتنفيذ الربامج  النقاط البارزة يف اإلدارة احلكيمة للمواردعن  الفصل الثاني تناولوي -4

(  ويعرض التقدم احملرز قياسًا مبؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة إىل األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة القسم ألف)

( القسم دال( وشبكة املكاتب امليدانية )القسم جيم(  وُيبلغ عن أداء برنامج التعاون التقين )5القسم باء وامللحق )

 (.(  ويعرض األداء املالي خالل فرتة السنتني )القسم واوالقسم هاءوالصندوق املتعدد االختصاصات )

 

( وقضايا املساواة 1امللحق وترد يف املالحق اخلاصة تقارير اعتيادية عن تنفيذ سياسة املنظمة اخلاصة باللغات ) -5

 .(3امللحق ( والدورات غري املقررة وامللغاة )2امللحق ني والتوزيع اجلغرايف للموظفني )بني اجلنس
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 إحداث فارق –النتائج    -أوال
 

 النقاط البارزة –التطورات على مستوى السياسات    -ألف

 

يف صدارة جدول  عملت املنظمة جاهدة طوال فرتة السنتني إلبقاء اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية -6

أعمال التنمية. وترد يف ما يلي بعض النقاط البارزة يف التطورات الرئيسية اليت شهدتها السياسات واليت ساهمت املنظمة 

 يف إجنازها. 

 

 التطورات على مستوى السياسات العاملية

 

بلدًا تقوم  129من أصل  72، حقق 2015ديسمرب/كانون األول  31حبلول  األهداف اإلمنائية لأللفية: -7

 املنظمة برصدها غاية اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثلة يف خفض معدل انتشار نقص التغذية إىل النصف.

 

 غاية من املفرتض  169هدفًا طموحًا مصحوبًا با  17وهي جمموعة مؤلفة من  أهداف التنمية املستدامة -8

، دني واملؤسسات األخرى يف السنوات اخلمس عشرة املقبلةأن تسرتشد بها احلكومات والوكاالت الدولية واجملتمع امل

. وتقدم املنظمة الدعم للبلدان، 2015سبتمرب/أيلول  25دولة يف  193الدول األعضاء يف األمم املتحدة وعددها  هااعتمدت

 . 2030من خالل براجمها االسرتاتيجية، لتحقيق أهداف خطة التنمية لعام 

 

، باريس، فرنسا. أسدت 2015ديسمرب/كانون األول  –( COP 21) أن تغري املناخمؤمتر األمم املتحدة بش -9

املنظمة املشورة الفنية لدوهلا األعضاء ملؤازرة مشاركتها يف مفاوضات اتفاق باريس وللوفاء بالتزاماتها، مع احلرص على 

 الربط بني تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي.

 

. 2014نوفمرب/تشرين الثاني  21إىل  19يف روما، إيطاليا من  ثاني املعين بالتغذيةاملؤمتر الدولي الُعقد  -10

وكان هذا املؤمتر اجتماعًا حكوميًا دوليًا رفيع املستوى تركّز فيه االهتمام العاملي على التصدي لسوء التغذية بشتى 

عّهد قادة العامل بوضع سياسات وطنية أشكاله. ومت إقرار إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل ذي الصلة، حيث ت

 تهدف إىل استئصال سوء التغذية وحتويل النظم الغذائية إلتاحة نظم غذائية مغذية للجميع.

 

الذي ُعقد حول موضوع "إطعام كوكبنا، طاقة للحياة" مبشاركة حشد من الرأي  إكسبو ميالنو العامليمعرض  -11

جلوع وسوء التغذية باعتبارهما ركيزتني أساسيتني من ركائز خطة التنمية العام لبحث احلاجة امللحة إىل استئصال ا

العاملية. وتولت املنظمة تنسيق مشاركة منظومة األمم املتحدة بالتعاون الوثيق مع احلكومة اإليطالية وساهمت أو شاركت 

 .2015ر/تشرين األول أكتوب 31مايو/أيار إىل  1يف عدد من األحداث اجلانبية طوال فرتة انعقاد املعرض من 
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يف مدينة دوربان يف جنوب أفريقيا بالتعاون مع منظمة األغذية  املؤمتر العاملي الرابع عشر للغاباتُعقد  -12

والزراعة. وكان هذا أكرب وأهّم اجتماعات القطاع احلرجي يف العامل حبضور مشاركني من مجيع البلدان واألقاليم 

الواسعة النطاق واملناقشات الشاملة للقضايا احلرجية مراعاتها يف جداول العمل العاملية والقطاعات. وقد يّسرت املشاركة 

 اخلاصة بالتنمية املستدامة، فضاًل إىل املساهمة يف بناء شراكات جديدة. 

 

اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشأن التدابري اليت صادق عدد متزايد من البلدان خالل فرتة السنتني على  -13

، وذلك لكي يبدأ نفاذ عليه والقضاء وردعه تنظيم ودون إبالغ خذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دونتت

 .2016االتفاق يف منتصف سنة 

 

املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة  2014أقّرت جلنة األمن الغذائي العاملي يف شهر أكتوبر/تشرين األول  -14

. وتهدف هذه املبادئ إىل تشجيع االستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية اليت تساهم يةيف الزراعة ونظم األغذ

 يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وتدعم بالتالي اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين.

 

 الغذائي األمن إطار العمل بشأن 2015ألول أقّرت جلنة األمن الغذائي العاملي يف شهر أكتوبر/تشرين ا -15

. ويهدف إطار العمل هذا إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية للسكان املتضررين من املمتدة األزمات ئل يف والتغذية

األزمات املمتدة أو املعرضني هلا من خالل معاجلة مظاهرها احلرجة وبناء القدرة على الصمود والتكّيف مع حتديات 

 ة واملساهمة يف معاجلة األسباب الكامنة. معّين

 

 السنوات الدولية

 

يف إطار الشراكة العاملية من أجل الرتبة وبالتعاون مع  2015يف عام  بالسنة الدولية للرتبةاحتفلت املنظمة  -16

من املواد اإلعالمية  احلكومات ومع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر. ومّت على مدار السنة إصدار كمية كبرية

 . حالة موارد الرتبة يف العاملبلغات عديدة، من بينها التقرير عن 

 

إلبراز أهمية الزراعة األسرية والزراعة على  2014يف عام  بالسنة الدولية للزراعة األسريةاحتفلت املنظمة  -17

 البارز يف القضاء على اجلوع والفقر. مستوى أصحاب احليازات الصغرية من خالل تركيز اهتمام العامل على دورهما

  

 التطورات يف املنظمة

 

إىل توافق تارخيي حول مستوى برنامج العمل  2015توصل جملس املنظمة للمرة األوىل يف شهر مارس/آذار  -18

 وامليزانية للفرتة املالية متهيدًا إلحالته إىل مؤمتر املنظمة.
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( بتوافق اآلراء 2017-2016على برنامج العمل وامليزانية ) 2015يران يف شهر يونيو/حز وافق مؤمتر املنظمة -19

 وأعاد انتخاب السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام للمنظمة املنتهية واليته، لوالية ثانية على رأس املنظمة. 

 

. وقد ساهمت املنظمة مبرور سبعني عامًا على تأسيسها 2015أكتوبر/تشرين األول  16احتفلت املنظمة يف  -20

 بشكل كبري على مدار السنوات السبعني األخرية يف مساعدة ماليني اجلياع يف خمتلف أرجاء العامل.
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 نتائج األهداف االسرتاتيجية   -باء

 

بإرشاد ختطيط عمل املنظمة ورصده. ويتمحور اإلطار على املؤشرات  2017-2014يقوم إطار نتائج الفاو للفرتة  -21

قيس التقدم احملرز يف كل مستوى من مستويات سلسلة النتائج: أي النواتج واملخرجات واألهداف االسرتاتيجية. اليت ت

ويوفر هذا اإلطار أساسًا للتقييم ولإلبالغ عن كيفية مساهمة إجراءات الفاو يف التغيريات على املستوى الوطين واإلقليمي 

 عن كل  د واإلبالغ عن النواتج واملخرجات، ويعرض حملة عامةباء منهجية الرص -ويصف القسم أوال .4والعاملي

 .من األهداف االسرتاتيجية

 

 الرصد على مستوى املخرجات

 

تعكس املخرجات التغيريات يف البيئة التمكينية املطلوبة، على املستوى القطري و/أو العاملي، لدعم حتقيق  -22

يف جماالت مشمولة بوالية  -مبسائل على املستوى القطري أو الدولي األهداف االسرتاتيجية األعلى مستوًى. وهي تتعلق 

من قبيل أطر السياسات والربجمة املالئمة، ومستويات املوارد واالستثمارات املخصصة،  -الفاو ووظائفها الرئيسية 

 ميكن ومستوى وقدرة التنسيق/الشراكات والقدرة على إتاحة واستخدام معلومات من أجل صنع القرارات، اليت

 .حتسينها بواسطة مساهمات الفاو

 

وتقيس املؤشرات على مستوى املخرجات عدد البلدان اليت قامت بالتغيريات املطلوبة وأرست القدرات الالزمة  -23

لتحقيق األهداف االسرتاتيجية يف اجملاالت اليت ميكن فيها للفاو أن تساهم على املستوى القطري أو مستوى التقدم 

األسرة الدولية يف حتسني اإلطار العاملي للبيئة التمكينية، مثاًل من خالل وضع أطر للسياسات ومعايري الذي حققته 

 ومواصفات واتفاقات. وإن املعلومات الناجتة عن ذلك قد مسحت للفاو بزيادة تركيز دعمها وقدمت اإلطار لتقييم 

 .مساهمة الفاو

 

 .ة أو ما يعرف با"عناصر القياس"ل عدد من املؤشرات الفرعيويقاس كل مؤشر على مستوى املخرجات من خال -24

، املؤشر األول: "عدد الدول ذات اآلليات احملسنة للحوكمة 2، املخرج 1على سبيل املثال: للهدف االسرتاتيجي 

اسات والتنسيق من أجل القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية"، وتقاس التغيريات يف جمموعة السي

ما بني  واملؤسسات والتدخالت بواسطة العناصر األربعة التالية: )أ( وجود آلية عالية املستوى لألمن الغذائي والتغذية

الوزارات  )ب( وجود آلية للمساءلة الوطنية  )ج( وجود آليات تنسيق حكومية حسنة األداء ملعاجلة األمن الغذائي 

 .صلحة املتعددين والتزام اجملتمع املدنيوالتغذية  و)د( مستوى مشاركة أصحاب امل

 

                                                      
للفرتة  وضعت عملية رصد النتائج على مستوى األهداف االسرتاتيجية واملخرجات على مراحل تدرجيية، ووصفت يف اخلطة املتوسطة األجل  4

يف أكتوبر/تشرين  2015-2014لعمل وامليزانية ، وتعديالت برنامج ا2013يف فرباير/شباط  2015-2014/ برنامج العمل وامليزانية  2014-2017

 .  2014يف مايو/أيار  2017-2014، والتقرير بشأن التقدم على صعيد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 2013األول 
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ومن أجل ضمان وضوح التعريفات واتساق القياس عرب البلدان، جيب تدعيم كل عنصر من عناصر القياس،  -25

عند املقتضى، بواسطة "مؤهالت" حمددة.  بالنسبة إىل املثل أعاله فإن وجود آلية تنسيق حكومية حسنة األداء ملعاجلة 

ص "آلية التنسيق حسنة األداء." ذائي والتغذوي له أربعة مؤهالت حتدد املعايري املعمول بها يف ما خيعنصر األمن الغ

وباملثل فإن املؤشرات اليت تنطوي على تعابري مثل "مناسب"، "مالئم"، "حسن األداء" وما شابه فتّدعم كلها 

 .مبؤهالت/معايري مفصلة

 

خمرجاًا تشامل األهاداف االسارتاتيجية اخلمساة.       17املخرجات لامؤشرًا على مستوى  34وهناك ما جمموعة  -26

وشاركت الفاو يف عملية رصد على مستوى املخرجات يف مرحلتني للتقييم. أواًل، جرى حتديد القايم األساساية ملؤشارات    

  اياة نه. ثانياًا، أجنازت عملياة متابعاة يف     2014بلادًا يف عاام    80املخرجات من خالل تقييم للحالاة ضامن عيناة مان     

لتقييم مساهمة الفاو يف هذا التقدم. ويتضمن تقييم املخرجات مجع بيانات ثانوية ومسحًا أوليًا على املساتوى   2015عام 

  الاااذي ارتكاااز بصاااورة حصااارية  4القطاااري جلمياااع األهاااداف االسااارتاتيجية )باساااتثناء اهلااادف االسااارتاتيجي   

 (على البيانات الثانوية

 

وية حبوثًا على اإلنرتنت )من املواقع اإللكرتونية لكل من البنك الدولي وصندوق وتضّمن مجع البيانات الثان -27

  واملعلوماتالنقد الدولي واألهداف اإلمنائية لأللفية وغريها(، فضاًل عن استعراض لوثائق السياسات ذات الصلة 

وبصورة عامة، مل تتح الفرتة اليت مت مجعها على املستوى القطري.  وقد مت استخدام آخر معلومات آخر سنة متاحة. 

 .الزمنية القصرية بني املسح األساسي والتقييم سوى حتديث حمدود للبيانات

 

وُجمعت البيانات األولية من خالل استبيان منظم أجابت عليه جمموعة واسعة من األشخاص يف كل بلد عينة.  -28

ويف عام . القدرة على حتقيق األهداف االسرتاتيجيةفوفر ذلك فكرة مهمة عن البيئة التمكينية على املستوى القطري و

يف مساهمة الفاو  املصلحة، أدرجت يف االستبيانات جمموعة جديدة من األسئلة اليت تطلب حتديدًا رأي أصحاب 2015

 .استبيان 1 300فتم استكمال أكثر من 

 

صفر وواحد كنتيجة ملتوسط قيم وبناء على البيانات اليت مت مجعها، احتسبت قيمة لكل مؤشر تراوحت بني  -29

متدنية : فئات لغايات عرضها 5فئات ومجعت ضمن  10املؤشرات الفرعية. ومن ثم جرى ترميز قيمة كل مؤشر ضمن 

 مرتفعة  ( 0.8-0.6(  متوسطة إىل مرتفعة )0.6-0.4(  متوسطة )0.4-0.2(  متوسطة إىل متدنية )0-0.2)

أو بواسطة عدد : البلدان املصنفة يف الفئة "متوسطة إىل مرتفعة" أو "مرتفعة (. ومت قياس التقدم بواسطة عدد0.8-1.0)

 (.البلدان اليت تنتقل على األقل من فئة معينة إىل الفئة األعلى منها مباشرة )حبسب املؤشر
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 الرصد على مستوى النواتج

 

 .املخرجات ضمن سلسلة النتائجإن النواتج هي مساهمة الفاو من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات، يف  -30

وإن النواتج متثل النتائج اليت تعترب الفاو مسؤولة مباشرة عنها على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي من خالل 

التطبيق امللموس لتدخالت الفاو املمولة بواسطة املساهمات املقررة والطوعية. ويصف هذا النص بإجياز عملية الرصد اليت 

 .واليت أدت إىل قيم النتائج الفعلية الواردة يف هذه الوثيقة 2015و 2014للسنتني  كانت مطبقة

 

إىل رصد سنوي باستخدام مؤشرات منشورة وأهداف ومنهجيات قياس وضعت  48وخيضع حتقيق النواتج الا  -31

 2014لع عام ومط 2013لكل هدف من األهداف االسرتاتيجية. ووضع مخسون مؤشرًا على مستوى النواتج يف عام 

على اإلنرتنت. يستند كل من مؤشرات النواتج إىل منهجية قياس طبقت يف الفصل  5حبسب ما عرضت يف امللحق 

. وقام مدراء التنفيذ واملدراء رفيعو املستوى وجملس رصد برامج املنظمة بتجميع 2015وعام  2014األخري من عام 

 :القياسات واستعراضها على النحو التالي
 

ندت املسؤوليات وقدم الدعم مان أجال مجاع البياناات ومعاجلتهاا وحتليلاها مان قبال املكاتاب القطرياة           أس أ()

  بنظم املعلومات املؤسسية القائمةواملكاتب اإلقليمية وفرق األهداف االسرتاتيجية اليت استعانت 

كاتاب القطرياة مان أجال     وأسندت أهمية خاصة إىل االنتقاء املنهجي ملؤشرات الناواتج املؤسساية مان قبال امل     ب()

مؤشارًا   13اإلبالغ عن النتائج اليت حققتها الفاو على املستوى القطري. واختارت املكاتب القطرية ماا معدلاه   

  . وقاد تكاررت عملياة اإلباالغ هاذه     2015-2014للنواتج مثلت مساهمتها يف سلسلة نتائج الفاو خالل الفرتة 

  2015يف نهاية عام 

  قليمية ومدراء تنفيذ املبادرات اإلقليمياة بقيااس مؤشارات الناواتج علاى املساتوى اإلقليماي       وقامت املكاتب اإل ج()

 يف ما قام مدراء التنفيذ املعنيون بقياسها على املستوى العاملي 

  وقام قادة الربنامج االسرتاتيجي بتحليل وتأكيد وجتميع قياساات كافاة مؤشارات الناواتج املبلاغ عنهاا بنااء        د()

  مشرتكة من معايري ضمان اجلودة. ووحدها النتاائج املصادقة قاد أدرجات يف التقاارير املرحلياة       على جمموعة

  عن التقدم احملرز يف حتقيق الغايات املذكورة يف تقرير تنفيذ الربامج

واستخدم نظام تصنيف "إشارات السري" لعرض تقييم نتائج الفاو إزاء اإلجناازات املتوقعاة )عارب مقارناة قايم       ها()

 (:نتائج الفعلية بغايات املؤشرات على مستوى النواتجال
 

  يف املائة 100يف املائة و 75 بني املؤشر قيمة تراوح مع النتائج وحتققت العمل نفذ -( ●حتقق ) -

أو أكثر، مقارنة بالغاية. وحيدد ذلك اجملاالت املمكنة لتوسيع نطاق الغايات من أجل حفز األداء 

 رسات جيدة حتول من ثم إىل جماالت العمل األخرى حبسب املقتضىأكثر فأكثر واستخالص مما

 يف املائة 75و 50يعترب الناتج منفذًا جزئيًا حني ترتاوح قيمة املؤشر بني  -( حتقق جزئيًا ) -



C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 18 

 

يف املائة  50حني ينفذ بعض العمل فقط حتت الناتج إال أن قيمة املؤشر تقل عن  -( مل يتحقق ) -

 . ويف هذه احلاالت توفر الوثيقة حتلياًل لفرتة السنتني التاليةمقارنة بالغاية

 

 حملة عن التقدم على صعيد املخرجات وتنفيذ النواتج
 

 املخرجات

 

( من مؤشرات املخرجات اليت أتيحت 24يف املائة ) 77، أظهر 2015-2014بالنسبة إىل فرتة السنتني  -32

يف املائة  23جزئيا(. أما نسبة الا 2بالكامل و 22ات بصورة كاملة أو جزئية )بيانات هلا على تقدم نظرًا إىل حتقق الغاي

 :يف املائة من الغايات احملددة 50( من مؤشرات املخرجات فقد بقيت متأخرة التنفيذ ومل تبلغ نسبة 7املتبقية )
 

 عدد البلدان ذات التخصيص احملسن للموارد: 1باء للهدف االسرتاتيجي -1-1املؤشر  أ()

جايم الايت تتعلاق بتحساني اإلدارة املساتدامة للماوارد       -3-2هااء و -1-2دال و-1-2جايم و -1-2املؤشرات  ب()

األمسااك الصاغرية النطااق وتربياة األحيااء املائياة والغاباات         ومصاايد الطبيعية يف جماالت الثروة احليوانياة  

 حلفز النظم الزراعية املستدامة واستيعاب األطر القانونية ألحكام الصكوك الدولية امللزمة وغري امللزمة

عدد البلدان اليت تستخدم جمموعة حمسانة مان االسارتاتيجيات    : 4ألف للهدف االسرتاتيجي -1-3املؤشر  ج()

والسياسات واللوائح واخلطوط التوجيهية واألدوات اليت تهدف إىل حتسني وصول النساء والرجال يف األرياف 

 إىل املوارد واخلدمات اإلنتاجية

عدد البلدان اليت خفضت مستوى العقبات الايت تاؤثر يف قطااعي    : 4جيم للهدف االسرتاتيجي -3-4املؤشر  د()

 يف السياسات االحنرافاتالزراعة واألغذية من خالل 

 

ومل تتوافر بيانات لقياس ثالثة مؤشرات. تعذر اإلبالغ عن عدد البلدان ذات السياسات/االسرتاتيجيات  -33

إىل  ألف( مقارنة بالغاية، نظرًا-1-1اعية الشاملة واحملسنة وبرامج االستثمار املدعومة بإطار قانوني )القطاعية و/أو القط

تدني نسبة املسوحات مع أن املؤشر قد أظهر حتسنًا طفيفًا على املستوى العاملي املقدر مقارنة خبط األساس. وإن عدد 

ارة املستدامة لألراضي )كنسبة مئوية( من جممل املساحات البلدان اليت أبلغت عن زيادة املساحات املشمولة باإلد

ألف(، وعدد البلدان النامية اليت زاد فيها مؤشر النظم التنظيمية -1-2الزراعية واحلرجية منذ فرتة اإلبالغ األخرية )

 واتجنجيم( ال يزال يستوجب العمل من أجل استكمال املنهجية ومجع البيانات. وتظهر حالة حتقيق -1-4للفاو )

 .2األهداف االسرتاتيجية مقارنة بالغايات يف الشكل 
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 2015-2014: حالة حتقيق النواتج يف فرتة السنتني 2الشكل 

 
 

 النواتج

 

( من مؤشرات النواتج حتقيقًا كاماًل للغايات ملخطط هلا 45يف املائة ) 88، أظهر 2015-2014لفرتة السنتني  -34

( من مؤشرات النواتج فقد حتققت جزئيًا، 5يف املائة ) 10املائة من الغايات. أما  يف 67لفرتة السنتني، مع ختطي 

القطري أو  يف املائة من النتائج اخلاصة بالنواتج على املستوى 72وبقي مؤشر واحد فقط غري حمقق. وحتقق حوالي 

 .اإلقليمي

 

 عرض نتائج األهداف االسرتاتيجية

 

ئج على مستوى املخرجات والنواتج مقاسًة باملؤشرات، مع ذكر ألبرز لكل هدف اسرتاتيجي، تعرض النتا -35

  األمثلة عن حتقيقها على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية. لكل هدف اسرتاتيجي، تّبني صفحة

 :للمؤشرات ما يلي
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المساهمة في القضاء على 
 الجوع

زيادة وتحسين توفير السلع 
والخدمات من الزراعة 

 والغابات ومصايد األسماك

تمكين نظم زراعية  الحد من الفقر في الريف
وغذائية أكثر شموالً 

 وكفاءة

زيادة قدرة ُسبل العيش 
على الصمود أمام 
 التهديدات واألزمات

 محقق بالكامل
 %(75على األقل )

 محقق جزئياً 
(50%-75)% 

 غير محقق
 %(50أقل من )

 بيانات غير متاحة
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يف عاام   جاة التنفياذ  فئات مان البلادان حبساب در    5بالنسبة إىل املخرجات، توزيع النسب املئوية املقدرة يف  أ()

  (0.2-0) ، واملخرجات مقاسة بواسطة املؤشرات. وتتوزع درجات التنفيذ على فئات مخس: متدنياة 2015

 (  0.8-0.6(  متوساااااطة إىل مرتفعاااااة )0.6-0.4(  متوساااااطة )0.4-0.2متوساااااطة إىل متدنياااااة )

 (1.0-0.8مرتفعة )

ضامن   ناواتج الفااو مقاساة باملؤشارات مقارناة باألهاداف      بالنسبة إىل النواتج تعرض النتائج الفعلية احملققاة ل  ب()

 .جدول

 

، الذي يضمن جودة وسالمة العمل األساسي للفاو يف اجملال الفين واملعياري واملتعلق 6وبالنسبة إىل اهلدف  -36

بني  ساواةمبا يف ذلك تقديم إحصاءات عالية اجلودة وتنسيق املواضيع الشاملة لعدة جماالت بشأن امل -بوضع املعايري 

 .اجلنسني واحلوكمة، يقاس األداء ويبلغ عنه بواسطة مؤشرات األداء والغايات الرئيسية

 

  



لم ُيْنَجز (< 50%)أنجز جزئيا (50% إلى %75) أنجز بالكامل (> %75) اإلنجازات:

عاليمتوسط/ عاليمتوسطمتوسط/ منخفض منخفض درجة التنفيذ:

10

الهدف
(نهاية 2015)

حالياالمرجع
(بنهاية 2015)

تحّقق المؤشر

%7%42%38%13

%3%4

%28%32%34

%1

%78%18

%2

%23%14%19%27%17

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

1.2.1

1.3.1

1-2.3.1

2-2.3.1

93137

41 5

47 30

23 8

49 47

52 57

18 11

19

النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

القضاء على الجوع
الهدف ا�س�اتيجي 1

مؤشرات النتائج التي تقيس المساهمة في القضاء على الجوع، 
األمن الغذائي وسوء التغذية

1.1.أ

1.1.ب

2.1.أ

3.1.أ

الهدف االستراتيجي 1

البلدان التي تعتمد سياسات/اسرتاتيجيات، وبرامج استثامر محسنة 
يف القطاعات و/أو عرب القطاعات يدعمها إطار قانوين.

البلدان التي حّسنت عملية تخصيص املوارد )من حيث املالءمة، 
والكفاءة، والفعالية( الستئصال الجوع، وانعدام األمن الغذايئ 
وسوء التغذية. 

البلدان التي تعتمد آليات محّسنة للحوكمة والتنسيق من أجل 
استئصال الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. 

البلدان التي تعتمد منتجات تحليلية محسّنة قامئة عىل األدلة 
ورفيعة الجودة تتأىت عن نظم املعلومات الوظيفية دعامً لعمليات 
وضع السياسات والربامج يف مجال األمن الغذايئ والتغذية. 

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. 

 عدد عمليات السياسة العامة التي أّدت إلى تعزيز إدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية في األطر 
القانونية كنتيجة لدعم الفاو. 

 عدد المنظمات التي تعّززت قدراتها في مجال الموارد البشرية والتنمية التنظيمية في مجال األمن 
الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

 عدد البلدان التي حّسنت تخصيص الموارد المالية واستخدامها لألمن الغذائي والتغذية كنتيجة 
لدعم الفاو. 

 عدد عمليات السياسة العامة التي أّدت إلى تنسيق أكثر شمولية عبر القطاعات ومجموعات 
أصحاب المصلحة )القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني( في مجال حوكمة األمن 

الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

عدد البلدان التي حّسنت الرصد والتحليل في مجال األمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك 
مساهمات مختلف القطاعات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة كنتيجة لدعم الفاو. 

 عدد عمليات السياسة العامة التي حّسنت القدرات البشرية والمؤسسية إلدارة نظم وضع الخرائط 
ذات الصلة باتخاذ قرارات في مجال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو.

 عدد عمليات السياسة العامة التي حّسنت القدرات البشرية والمؤسسية لرصد وتقييم تأثيير 
السياسات والبرامج على مجال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015
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 : املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1اهلدف االسرتاتيجي 

 

مال اجلهاات احلكومياة وغاري     يستلزم القضاء املستدام على اجلوع وانعدام األمن الغاذائي وساوء التغذياة أن تع    -37

احلكومية بطريقة أكثر تنسيقا وتركيزا على األسباب اجلذرية اليت ُتبقي من يعانون مان اجلاوع وانعادام األمان الغاذائي      

وسوء التغذية عالقني يف حلقة مفرغة من احلرمان املزمن. وتسهم املنظمة يف هذه القضية من خاالل العمال يف شاراكة ماع     

الفاعلة اإلمنائية األخرى على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية من أجل تهيئة بيئة سياساتية احلكومات واجلهات 

ومؤسسية مواتية أكثر لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. وتستخدم املنظمة، بصفتها منظمة عاملية، عملها علاى املساتويني   

 :ية القدرات على املستوى القطري من حيث ما يليالعاملي واإلقليمي كأداة لزيادة االلتزام السياسي وتنم
 

، اليت تركز بقدر أكرب على نواتج األمن الغذائي والتغذية سياسات وخطط االستثمار والربامج واألطر القانونيةال )أ(

 ( 2-1-1، و1-1-1)الناجتان 

-1، و3-1-1)الناجتاان    عمال املاوارد البشرياااة واملالياااة لتحويل االلتزام السياسي إىل مزيد من ختصيص )ب(

1-4 ) 

لتحسني املشاركة والتنسيق عرب القطاعات ومع أصحاب املصالحة  احلوكمة وآليات التنسيق والشراكات  تعزيز )ج(

 ( 1-2- 1)الناتج 

مدعومة مبعلومات أفضل عن حاالت األمن الغذائي والتغذية، وتعزيز تتباع  اختاذ قرارات مستندة إىل األدلة،  )د(

 (.2-3-1، و1-3-1ءات ووضع خرائط هلا، وحتسني تقييم األثر )الناجتان اإلجرا

 

 احلاوار الشاامل املتعلاق بالسياساات     الادعوة وتعزياز   علاى  واإلقليمي على املستويني العاملي عمل املنظمةويرّكز  -38

توافاق يف اآلراء بشاأن    ىلالفهام املشارتك للقضاايا، وتيساري التوصال إ      الرفيع املساتوى، وتعزياز   االلتزام السياسي لزيادة

علاى املساتوى   و واملمارسات اجليدة. األدوات وتبادل أطر للسياسات، ووضع، خيارات السياسيات واخليارات املؤسسية

على زيادة الاوعي بقضاايا األمان     صناع القرار يف احلكومات والشركاء يف التنمية مع عمل املنظمة بشكل مباشرتالقطري، 

ملهارات والكفاءات والدراياة الفنياة، وتعزياز احلاوار     ا سني فهم أسباب العمل وخياراته، وتطويرالتغذية، وحتوالغذائي 

 والشاركاء   احلكوماة  أصحاب املصلحة على اخاتالف أناواعهم يف   على مستوى والعمل التعاوني الشامل القائم على األدلة

 اخلاص واألوساط األكادميية. يف التنمية واجملتمع املدني والقطاع

 

 قييم النواتجت

 

املتاااح ماان السياسات/االساارتاتيجيات وباارامج االسااتثمار تعتماد البلاادان بشااكل متزايااد، أو حتّساان تصاميم،    -39

، املؤشار  1)املخرج  احملسنة يف القطاعات و/أو القطاعات الفرعية مدعومة بإطار قانوني يف سياق األمن الغذائي والتغذية

يف املائة من البلدان معدالت متوسطة إىل مرتفعة ومرتفعة مقارنة بهذا املؤشار،   44، سّجلت 2015(. ويف نهاية عام ألف

. وتشري البيانات النوعية إىل أّن خمتلف البلدان قاد اعتمادت أو قامات    2014يف املائة يف مطلع سنة  42يف مقابل نسبة 
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من الغاذائي والتغذياة خاالل الفارتة     مبراجعة السياسات أو الربامج أو التشريعات الايت تتنااول التحاديات املتصالة بااأل     

بدعم نشط من املنظمة، ومنها على سابيل املثاال بانغالديش وبوليفياا وكاابو فاريدي والسالفادور ونيباال          2014-2015

 .والنيجر وسرياليون

 

 أّن ويف حني أّن اإلطار السياسي والقانوني لألمن الغذائي والتغذية هو إطار مناسب يف العدياد مان البلادان، إال    -40

، ال يازال ضاعيفًا يف الكاثري مان احلااالت      زيادة يف املوارد واالستثمارات املالية والبشارية القدرة على تنفيذه، على شكل 

يف املائاة   49، ساّجلت نسابة   2014، رغم التحسن املسجل مقارناة بسانة   2015وُيعترب من األولويات. ويف نهاية سنة 

عدالت املتوسطة الدنيا مقارنة مبؤشر ختصيص املوارد للقضاء على اجلاوع وانعادام   تقريبًا من البلدان معدالت أدنى من امل

 (.باء ، املؤشر1األمن الغذائي وسوء التغذية )املخرج 

 

( ضعف إجاراء  1وُتعيق عقبتان أخريان تسجيل تقدم من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية وهما حتديدًا: ) -41

( االفتقار إىل تقييم منتظم وصارم لكفاءة السياساات والاربامج   2اعتماد هذا التحليل  و)حتليل سليم للعمليات السياسية و

يف املائة من البلدان ساّجلت،   79من حيث تأثريها على حالة األمن الغذائي والتغذية. ورغم إحراز بعض التقدم، إال أّن 

)املخارج   صنع القرارات املساتندة إىل الارباهني  ، معدالت متدنية إىل متوسطة ومتدنية مقارنة مبؤشر 2015يف نهاية سنة 

 .(. ويستدعي هذا األمر مزيدًا من االستثمارات واجلهود على املستوى الوطين3

 

وسّجلت البلدان تقدمًا جيدًا بالنسبة إىل احلوكمة وآليات التنسيق والشراكات من أجل األمن الغذائي والتغذياة   -42

يف املائاة يف   19ائة منها سجلت معدالت مرتفعة إىل متوسطة ومرتفعة مقارنة بنسبة يف امل 38( حيث أّن نسبة 2)املخرج 

. ويف هذا داللة على التزام البلدان العمل بصورة شااملة ومنساقة أكثار لوضاع سياساات وبارامج وأطار        2014مطلع سنة 

 .قانونية للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وتطبيقها

 

ا بالنسبة إىل مساهمة الفاو يف التقدم احملرز على صعيد املخرجات، فقد جاء التقييم إجيابيًا باإلمجال حيث أم -43

يف املائة من البلدان بالنسبة إىل مجيع املؤشارات علاى    90سّجلت مساهمة الفاو معدالت معتدلة إىل ملحوظة يف أكثر من 

 مستوى املخرجات.

 

 نتنيالنتائج احملققة خالل فرتة الس

 

  سبعة منها.جتاوز الغايات املوضوعة ل، أجنزت املنّظمة النواتج الثمانية بأكملها مع 2015-2014يف الفرتة  -44

 

( الغاية املتوخاة، فإّن قيمة 1-1-1بالسياسات وخطط وبرامج االستثمار ) املتعلقوبينما تفوق قيمة مؤشر الناتج  -45

( جتاوزت بشكل كبري الغاية املتوخاة لفرتة السانتني. ويعازى ذلاك بشاكل     2-1-1)مؤشر الناتج املتعلق باألطر القانونية 

أساسي إىل بروز فرص جديدة للعمل يف جمال حيازة األراضي ومصايد األمساك الصاغرية النطااق واحلاق يف الغاذاء علاى      
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طوط التوجيهّياة وغريهاا مان    املستوى القطري يف سياق األمن الغذائي الوطين. ومبوازاة بروز دعم قوي للتفاوض على اخل

الصكوك على املستوى العاملي، توجد مساحة واسعة لتكثيف اجلهود بصورة أكارب مان أجال ترمجاة تلاك الصاكوك إىل       

 سياسات وبرامج وأطر قانونية على املستوى القطري من خالل حوار سياسي مشولي ومستند إىل األدلة.

 

( وختصايص املاوارد املالياة واساتخدامها     3-1-1املوارد البشارية )  وقد ختطت النتائج احملققة يف جمال تنمية -46

( الغايات احملددة لفرتة السنتني. وقد تعّزز العمل على ختصيص املوارد املالية واستخدامها بفضل الفرص الايت  1-1-4)

لاى املساتوى القطاري.    نشأت خالل فرتة السنتني من أجل مراعاة األمن الغذائي والتغذية يف الدعم املقدم لالستثمارات ع

ومع ذلك، تدعو احلاجة إىل مزيد من الدعم من أجل تعّقب النفقات العّامة على األمن الغذائي والتغذية وحتليال فعالياة   

خيارات ختصيص املوارد. ويشكل ذلك جمال عمل جديد للمنظمة حيث تربز احلاجاة إىل إبارام شاراكات اسارتاتيجية     

 شركاء يف هذا اجملال.أكثر صالبة من أجل دعم قدرات ال

 

( وفًقاا  1-2-1وجاءت النتائج يف جمال احلوكمة وآليات التنسيق والشراكات من أجل األمن الغذائي والتغذية ) -47

للخّطة املوضوعة هلا. وبدأ التقّدم املمتاز احملرز على املستوى العاملي واإلقليمي خالل فرتة السنتني يرتجم تادرجيًيا مان   

املستوى القطري، ال سّيما يف جمال اإلقرار بدور اجملتمع املدني والقطااع اخلااص يف آلياات احلوكماة     خالل التقدم على 

القطرية اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية. يف املقابل، تدعو احلاجة إىل مزياد مان االساتثمارات واملشااركة املباشارة ماع       

ليات احملاسبة والتظلم على املستويني القطري واحمللي، وكاالت أخرى من ضمن منظومة األمم املتحدة من أجل تدعيم آ

 مبا يف ذلك الدعوة إىل اعتماد أحكام قانونية مرتبطة بآليات املساءلة وتطوير قدرة أصحاب املصلحة على تطبيقها.

 

النتاائج  وبشكل عام، جاءت النتائج احملققة يف جماال صانع القارارات املساتندة إىل األدلاة وفًقاا للمتوقاع. وتعازى          -48

( بشكل أساساي إىل ختصايص الادعم مان خاارج امليزانياة مان        1-3-1اخلاصة مبراقبة وحتليل حالة األمن الغذائي والتغذية )

تصانيف املراحال   النظاام املتكامال ل  أجل تطوير القدرة على تطبيق بعض من املنتجات املعيارية األساسية اخلاصة باملنظمة مثل 

ز تقدم على مستوى حتليل ووضع اخلرائط للسياسات والاربامج والتشاريعات املتصالة بااألمن     على املستوى القطري. ورغم إحرا

(، توجاد حاجاة   (2)2-3-1( إىل جانب تقييم أثرها على األمن الغذائي والتغذياة )املؤشار   (1)2-3-1الغذائي والتغذية )املؤشر 

ام صاناع القارارات للنتاائج احملارزة يف جماال حتليال       إىل مزيد من الدعم على املستوى القطري، مبا يف ذلك للتأكد من استخد

 األمن الغذائي والتغذية بصورة فعالة.  

 

 أبرز إجنازات عمل املنظمة على املستوى العاملي

 

متكنت املنظمة، من خالل التنظيم املشرتك مع منظمة الصحة العاملية للمؤمتر الدولي الثاني بشأن التغذية، من  -49

صلحة من احلكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاص، ما أفضى إىل اعتمااد إعاالن روماا بشاأن     اجلمع بني أصحاب امل

التغذية وإطار العمل واللذين يهدفان إىل ضمان مساهمة األنظمة الغذائية يف احلد مان مجياع أشاكال ساوء التغذياة. كماا       

 ار رقابي على إطار العمل.تعمل املنظمة حالًيا باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية على تطوير إط
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مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة والنظم الغذائياة مان جاناب جلناة األمان       إقرارالعملية الشمولية إىل أدت و -50

يف ساياق األمان    صاغرية النطااق  الغذائي العاملي إىل جانب اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية لتأمني مصاايد األمسااك ال  

 لى الفقر من جانب جلنة مصايد األمساك يف دورتها احلادية والثالثني. الغذائي والقضاء ع

 

وقد أعّدت املنظمة كذلك مساهمات اسرتاتيجية واشرتكت بصورة ناشطة يف مسارات عاملياة متعاددة مان أجال      -51

ة حاول التغذياة وفرياق    الرتويج العتبارات األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك جلنة الغابات وجلنة األمم املتحدة الدائم

وشراكة القضاء علاى اجلاوع باني األطفاال     العمل رفيع املستوى املعين بأزمة األمن الغذائي العاملي ومبادرة تعزيز التغذية 

، ومعرض إكسبو ميالناو  20ريو + اجلوع الصادر عن مؤمتر لىحتدي القضاء عومتابعة  2015وخطة التنمية ملا بعد عام 

 ؤمتر العاملي للغابات.  املالزراعة الذكية مناخًيا و والتحالف الدولي بشأن

 

 أهم إجنازات عمل املنظمة على املستوى القطرص أو اإلقليمي

 

ساهمت املنظمة يف صياغة واعتماد إعالن ماالبو الصادر عن االحتاد اإلفريقي بشاأن التعجيال باالنمو والتحاول      -52

وقاد تضاّمن    2014عيشة ، والذي جرى اعتمااده يف يونياو/حزيران   الزراعيني من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سبل امل

"  إىل جانب تطوير وتنفياذ خطاة عمال إقليمياة مان      2025إفريقيا حبلول العام  "االلتزام بالقضاء الكامل على اجلوع يف

ة يف إطاار نتاائج   أجل تطبيق إعالن ماالبو دعًما للجهود اإلقليمية والقطرياة املبذولاة  وتضامني األمان الغاذائي والتغذيا      

 .الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا

 

ووّفرت املنظمة الدعم من أجل إدماج التغذية يف اسرتاتيجية األمن الغذائي املتكامل اخلاصة برابطة أمم جناوب   -53

بالغاذاء  ( إىل جاناب الرؤياة اخلاصاة    2020-2015شرق آسيا، ويف خطة العمال اخلاصاة بهاا حاول األمان الغاذائي )      

  (.2025-2016والزراعة والغابات )

 

الالتينياة   أمريكاا وجرى توفري الدعم لتصميم وصياغة خطاة األمان الغاذائي والتغاذوي اخلاصاة  ماعاة دول        -54

، مان خاالل عملياة    2015ومنطقة البحر الكارييب واملوافقة عليها من ثاّم خاالل قمتهاا الثالثاة يف يناير/كاانون الثااني       

لية  وجرى التوصل إىل سياسات أقوى وأكثر فعالياة يف جماال األمان الغاذائي والتغذياة يف إطاار الركاائز        تشاركية ومشو

األربع هلذه اخلطة، مثل االسرتاتيجية اإلقليمية املصممة من أجل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية  وتوحياد املنصاة   

خلربات واملعارف الفنية بني البلدان، إىل جاناب تعزياز التعااون    اإللكرتونية لألمن الغذائي والتغذية اليت تسمح بتبادل ا

 بني بلدان اجلنوب وعملية صنع القرارات املستندة إىل األدلة.

 

ماا أدى   2015و 2014بلًدا يف خمتلف أحناء األقااليم اخلمساة يف    70توفري الدعم لبناء القدرات يف أكثر من وجرى  -55

والتغذية يف السياسات القطاعية وبرامج االستثمار إىل جانب تطاوير أطار سياساية مشارتكة باني      إىل تعزيز مراعاة األمن الغذائي 

القطاعات يف جمال األمن الغذائي والتغذية. ويف بلدان مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وناميبيا، جارى تادعيم قادرة    
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 ذلاك، اساتند هاذا العمال إىل اخلطاوط التوجيهياة اخلاصاة        احلكومات على تطوير اسرتاتيجيات التغذية القطرية. إضاافة إىل 

مبصايد األمساك الصغرية النطاق املستدامة يف زامبيا ومالوي وموريشيوس ورواندا إىل جانب اخلطوط التوجيهية الطوعياة بشاأن   

ريياا والسانغال وسارياليون    احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغاذائي الاوطين يف ليب  

 ومنغوليا وكمبوديا وإندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار ونيبال وتايلند وفييت نام.

 

وقد سّهلت املنظمة وضع وتطبيق األطر القانونية الداعمة للحق يف الغذاء والنفاذ العادل واألكثار أمًناا إىل املاوارد     -56

وعلى سبيل املثال، يف بوليفيا، وكنتيجة للدعوة وبنااء القادرات يف جماال دعام اجمللاس القطاري       بلًدا.  16واألصول يف 

 للغذاء والتغذية، وافقت احلكومة على سياسة قطرية لألغذية والتغذية تتضّمن احلق يف الغذاء الكايف.

 

والتغاذوي يف عادد مان    وقد جرى العمل على دعم القدرات يف جمال وضاع اخلارائط اخلاصاة بااألمن الغاذائي       -57

، /األمام املتحادة مان أجال مباادرة تعزياز التغذياة        REACHشاراكة  البلدان. وعلى سبيل املثال، وبالتشارك مع شبكة 

عززت املنظمة قدرات أصحاب املصلحة القطريني يف بوركيناا فاساو، وأرحارز تقادم إضاايف يف إثيوبياا والنيجار يف جماال         

 تخدام هذا النوع من املعلومات يف صنع القرارات.حتسني قدرات أصحاب املصلحة على اس

 

بيانات واملعلوماات املتصالة بااألمن الغاذائي     لوجرى توفري الدعم من أجل تطوير القدرات القطرية على مراقبة ا -58

بلاًدا، مباا يف    52والتغذية، وحتليلها وإرساهلا واستخدامها على حنو أفضل من أجل حتسني عملية صنع القارارات يف  

لك من خالل التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغاذائي وخمتلاف الاربامج األخارى الايت تقودهاا املنظماة )راجاع أهام          ذ

  (.5اإلجنازات ضمن اهلدف االسرتاتيجي 

 

 أبرز ما حتقق يف جمال مراعاة املساواة بني اجلنسني

 

سية والقانونية القطاعية وتلاك املشارتكة باني    جرى حتقيق نتائج هامة يف معاجلة اهلواجس اجلنسانية يف األطر السيا -59

 القطاعات يف جمال األمن الغذائي والتغذية بفضل الدعم الذي قّدمته املنظمة يف فرتة السنتني، مبا يف ذلك من خالل:
 

 اجلنسني يف إعداد األطر القانونية املرتبطة بأمن احليازات يف سرياليون  بنيتعميم املساواة  )أ(

متكني املرأة الريفية واألمن الغذائي والتغذياة يف غواتيمااال، مان خاالل تطاوير السياساة اخلاصاة         العمل على (ب)

من جانب وزارة الزراعة والثروة  2023-2014اجلنسني واإلطار االسرتاتيجي لتنفيذها يف الفرتة  بنيباملساواة 

 ساساية ماان أجال ضاامان املساااواة   احليوانياة واألغذيااة. وتعتارب السياسااة اجلديادة واآلليااات املرتبطاة بهااا أ    

يف مشاركة الرجال والنساء يف عمليات التنمية الريفية ووصوهلم إىل املوارد واخلدمات املنتجة. كما أنها تشاّكل  

 حمّطة أساسية يف تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والايت وّقعات غواتيمااال عليهاا     

 هذا مثال على حتويل اإلرادة السياسية إىل نتيجة ملموسة.بلدًا آخر. و 99إىل جانب 
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الالتينياة   أمريكاا ة عناوين أساسية يف العمال املنفاذ يف   يوشّكلت االعتبارات اجلنسانية ومشاركة الشعوب األصل -60

ياة ومنطقاة   الالتين أمريكاا التابعاة جلماعاة دول   اجملموعة اخلاصة بااملرأة  ومنطقة البحر الكارييب حيث دعمت املنظمة 

باني احلكوماات ومنظماات     2014" بقيادة السلفادور وإعالن برازيلياا الصاادر يف   Adelanto Mujeresالبحر الكارييب "

اجملتمع املدني حيث جرى اإلقرار ألول مرة بانعدام املساواة الاذي تواجهاه املارأة الريفياة علاى املساتويني االجتمااعي        

 ذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة.والسياسي إىل جانب احلاجة إىل اختا

 

ودعمت املنظمة تطوير واعتماد مؤشرات جنسانية مالئماة مرتبطاة بااألمن الغاذائي والتغذياة مان أجال إنتااج          -61

وطاجيكستان،  الفلبنيبيانات مقسمة حبسب اجلنس يف بلدان خمتارة، مثل اعتماد عالمة تنوع النظام الغذائي للمرأة يف 

التقارير وفًقا للتقسيم اجلنساني ضمن برنامج تسجيل األراضي يف نيجرييا، واعتماد مقياس املعاناة وتضمني وظيفة عرض 

 من انعدام األمن الغذائي يف أنغوال وإثيوبيا ومالوي والنيجر وكينيا وجنوب أفريقيا وكمبوديا. 
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 ...حمّط الرتكيز

 ى املستوى القطري: حالة سرياليونج علمن املنتجات املعيارية ومنتجات حتديد املقاييس إىل النتائ

تضطلع املنظمة بدور أساسي يف تسهيل وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة املختلفني )مثل احلكومات ومنظمات اجملتمع املدني 

األمان   واألوساط البحثية واألكادميية واملنظمات اإلقليمية( يف صياغة واعتماد أدوات حتديد املعايري واملقاييس من أجل حتقياق 

الغذائي والقضاء على سوء التغذية. وقد جرى اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل دعم التحقياق التادرجيي للحاق يف    

، واخلطوط التوجيهية الطوعياة حاول احلوكماة املساؤولة حلياازة      2004الغذاء املالئم يف سياق األمن الغذائي القطري يف العام 

، إىل جاناب اخلطاوط   2014ويف يونياو/حزيران   2012 سياق األمان الغاذائي القطاري يف العاام     األراضي واملصايد والغابات يف

التوجيهية الطوعية لتأمني املصايد الصغرية النطاق املستدامة يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر. كما تادعم املنظماة مان    

رة ناشطة على دعم تنفيذ هذا النوع من الصكوك الدولية علاى  خالل برناجمها االسرتاتيجي حول األمن الغذائي والتغذية بصو

 املستوى القطري. 

، بدأت سرياليون تعّد جمموعة من السياساات واالسارتاتيجيات ومشااريع    2015-2014وكنتيجة مباشرة لدعم املنظمة خالل الفرتة 

املصايد واسارتاتيجية التنمياة، وقاانون املصاايد وخطاة      القوانني املتسقة )السياسة القطرية لألراضي، وقانون التسجيل العام، وسياسة 

العمل الوطنية للمصايد اجملتمعية(، وهي كلها متوافقة مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املساؤولة حلياازة األراضاي يف    

صالحة إىل جاناب مراعااة    سياق األمن الغذائي الوطين. وقد مشلت العملية التحضاريية حتاى تارخياه مساارات متعاددة أصاحاب امل      

االعتبارات اجلنسانية. وكان الدعم التقين للمنظمة، مبا يف ذلك العمل املوجه حنو تعزيز الوعي وتنمية القادرات، أساساًيا مان أجال     

تشكيل اإلطار املؤسسي الذي اعتمدته احلكومة بصيغة رمسية بغياة تعزياز احلاوار باني مجياع أصاحاب املصالحة والقطاعاات ذات         

 الصلة.

وقد أدى اإلطار املؤسسي اجلديد إىل حتسني االتساق السياسي على مساتوى خمرجاات األمان الغاذائي والتغذياة. كماا مساح        

بإجياد الروابط بني القطاعاات يف خاالل احلاوار السياساي بشاأن القطاعاات املختلفاة أي قطااع األراضاي ومصاايد األمسااك            

أجال توجياه الادعم الاتقين حناو وضاع السياساات واالسارتاتيجيات          والغابات، وشّكل منصة للمنظمة ولشركاء آخارين مان  

 والقوانني املرتبطة حبوكمة ملكية األراضي مع الرتكيز على األمن الغذائي والتغذية.

 تدعيم قدرات املساعدة يف وضع السياسات على املستوى القطري

اعدة يف وضع السياسات من أجل دعم بيئة األمن الغذائي ، أطلقت املنظمة مبشاركة االحتاد األوروبي آلية للمس2015يف العام 

وعنوانه "تأثري األمان الغاذائي والتغاذوي    والتغذوي والزراعة املستدامة يف بلدان خمتارة. وقد بدأ تنفيذ برنامج الشراكة املذكور 

توفري املساعدة يف جمال السياسات  بلًدا. ويعتمد الربنامج من أجل 24يف والقدرة على الصمود واالستدامة والتحول" )الربنامج( 

وخدمات تطوير القدرات على املستوى القطري على شبكة مان مساؤولي السياساات واخلارباء التقنايني يعملاون يف املؤسساات        

احلكومية. وجيمع حوار نشط بني ممثلي املنظمة ووفود االحتاد األوروبي وحكوماته من أجل رصد نقاط الضعف والقوة يف بيئة 

الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة ومن أجل حتديد نطاق التدخالت املطلوبة على مستوى السياسات والادعم الاتقين.   ألمن ا

ومن خالل االستناد إىل النتائج اجليدة اليت حققها برنامج "حتسني احلوكمة العاملية من أجل احلد من اجلوع" خاالل الفارتة   

ي، يوفر برنامج تأثري األمان الغاذائي والتغاذوي والقادرة علاى الصامود واالساتدامة        واملمول من االحتاد األوروب 2014-2015

مان   2020-2015مليون يورو من املساهمات الطوعية الصادرة عن املفوضية األوروبية للفرتة  30والتحول موارد إضافية قدرها 

اساات وتطاوير القادرات مبوجاب برناامج      أجل تكثيف العمل على املستوى القطري. ويأتي تاوفري هاذا الادعم يف جماال السي    

 لطلب الدول األعضاء. الشراكة املربم بني املنظمة واالحتاد األوروبي استجابًة
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زيادة إنتاجية 
واستدامة الزراعة 

الهدف ا�س�اتيجي 2

مؤشرات النتائج التي تقيس المساهمة 
في زيادة إنتاجية واستدامة الزراعة

الهدف االستراتيجي 2

عاليمتوسط/ عاليمتوسطمتوسط/ منخفض منخفض درجة التنفيذ:

البلدان التي انخفضت فيها فجوة غلة املحاصيل منذ فرتة اإلبالغ األخرية. 

البلدان التي ازداد فيها توازن الربوتينات القابلة لالستهالك البرشي يف 
اإلنتاج الحيواين أو بقي ثابتاً منذ فرتة اإلبالغ األخرية. 

البلدان التي ازدادت فيها مساحة الغابات الخاضعة لخطط إدارة الغابات 
كنسبة مئوية، منذ فرتة اإلبالغ األخرية. 

البلدان التي حّسنت مامرسات مصايد األسامك/تربية األحياء 
املائية املستدامة. 

البلدان التي تناقصت فيها مساحات النباتات الطبيعية ومناطق النظم 
اإليكولوجية املحمية التي جرت خسارتها لصالح التوسع الزراعي منذ 
فرتة اإلبالغ األخرية.

البلدان التي تعتمد وثائق تخطيط/ سياسات رفيعة املستوى واسرتاتيجية 
تعّزز اإلنتاج الزراعي املستدام، وإدارة املوارد الطبيعية.

البلدان املستهدفة التي تقوم فيها منظامت محّسنة للخدمات العامة وآليات 
بني املنظامت لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وترشيعات وطنية تعّزز 
اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية.

البلدان التي أظهرت التزاماً قويا لصكوك دولية مختارة وضعتها الفاو.

البلدان التي أبدت مستوى قوياً من االلتزام بآليات حوكمة مختارة 
وضعتها الفاو.

البلدان التي عززت أطرها القانونية الوطنية من خالل دمج أحكام صكوك 
دولية مختارة وضعتها الفاو مختارة.

البلدان التي حّسنت معدالت االستجابة و / أو نوعية املساهامت يف جمع 
البيانات العاملية عن الزراعة واملوارد الطبيعية.

البلدان التي تنتج "حسابات بيئية-اقتصادية" تتعلق بتقييم األنشطة املتصلة 
بالزراعة ومصايد األسامك والحراجة. 

البلدان التي تستخدم إحصاءات عىل مستوى معتدل أو عىل نطاق واسع يف 
عمليات صنع السياسات املتعلقة بالزراعة وإدارة املوارد الطبيعية. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015
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النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

الهدف االستراتيجي 2

الهدف
(نهاية 2015)

حالياالمرجع
(بنهاية 2015)

تحّقق المؤشر

لم ُيْنَجز (< 50%)أنجز جزئيا (50% إلى %75) أنجز بالكامل (> %75) اإلنجازات:

عدد المبادرات التي دعمتها الفاو والتي استخدمت ُنهجًا شمولية وتشاركية إلقرار وتقاسم 
ممارسات ابتكارية من أجل اإلنتاج الزراعي المستدام.

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

عدد المنظمات، والمؤسسات العامة والخاصة في مجال المعارف، ووكاالت اإلدارة 
والشبكات التي تلّقت دعمًا تنظيميًا ومؤسسيًا و/أو دعمًا في مجال تنمية القدرات الفنية.

عدد البلدان التي تلقت الدعم في مجال تحليل مسائل الحوكمة وخيارات االستدامة المتكاملة 
لقطاع الموارد الزراعية والطبيعية

عدد عمليات السياسة العامة المستهدفة التي تضمنت حوارًا عبر القطاعات حول نظم إنتاج 
موارد زراعية وطبيعية متكاملة وأكثر استدامة تلّقت دعمًا من الفاو

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

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

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 

عدد العمليات والشراكات التي دعمتها الفاو لتسهيل تنفيذ الصكوك واآلليات الدولية 
)بما في ذلك اإلقليمية منها( التي تشجع اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد 

الطبيعية

عدد نقاط البيانات اإلضافية في قواعد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات اإلحصائية 
الرئيسية في المنظمة

النسبة المئوية لمجموعات البيانات االجتماعية ذات الصلة في قواعد البيانات اإلحصائية 
الرئيسية في المنظمة والتي تضم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس

األساليب، أو المعايير أو المواصفات الجديدة أو المعّدلة لجمع، وإدارة وتجميع وتحليل 
البيانات/المعلومات التي وضعتها الفاو وصادق عليها جهاز مختّص

عدد منتجات البيانات/المعلومات ذات الصلة التي أنتجها أصحاب المصلحة بدعم من الفاو 
في مجال تنمية القدرات
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 زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات: 2اهلدف االسرتاتيجي 

 من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

 

مبوازاة احلفاظ على املوارد الطبيعية واخلادمات املتصالة بالنظاام     5اعيل إىل تكثيف اإلنتاج الزرمن شأن التوّص -62

إجراءات منسقة مشارتكة باني   اختاذ الصمود أن يستلزم  مناإليكولوجي أو تعزيزها، وكذلك متكني اجملتمعات الزراعية 

 البلادان ظماة األغذياة والزراعاة    القطاعات تتناول األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتعلقة باالستدامة. وتادعم من 

 احلفااظ  (2)اساتخدام املاوارد     كفااءة  (1)عضاء لزيادة اإلنتاج الزراعاي واإلنتاجياة الزراعياة مان خاالل حتساني:       األ

 ، واالساتهالك املساؤول   أصاول اإلنتااج  األوراق املالية، واحلصاول علاى    (3)على املوارد الطبيعية ومحايتها وتعزيزها  

 احلوكماة املساؤولة. وتضاطلع املنظماة مبجموعاة واساعة مان األعماال         (5)تغاري املنااخ  و   أماملصمود القدرة على ا (4)

 اليت تدعم القدرات القرطرية وكاذلك العملياات الوطنياة واإلقليمياة والعاملياة لتقيايم التقادم احملارز         على املستوى العاملي

 يقها:يف سبيل الزراعة املستدامة مع املخرجات التالية املرزمع حتق
 

حتّسن إنتااج القطااع الزراعاي بطريقاة مساتدامة       ومديري املوارد الطبيعية ممارسات ابتكارّية املنتجنياعتماد  )أ(

 ( 3-1-2و 2-1-2و 1-1-2)النواتج 

 البلدان األعضاء مان تعزياز احلوكماة مان أجال تيساري االنتقاال إىل نظام اإلنتااج الزراعاي املساتدامة            متكني )ب(

 (  3-2-2و 2-2-2و 1-2-2)النواتج 

تلقي صكوك دولية وإقليمية وآليات احلوكمة ذات الصلة الدعم مان أجال حتساني اإلنتااج الزراعاي وزيادتاه        )ج(

 ( 3-3-2و 2-3-2و 1-3-2)النواتج  بطريقة مستدامة

الرصاد   مان خاالل  الرتويج لصنع القرارات القائم على الرباهني وإدارة القطاعاات الزراعياة واملاوارد الطبيعياة      )د(

 (.3-4-2و 2-4-2و 1-4-2والتحليل )النواتج  واإلحصاءات

 

 تقييم املخرجات

 

( وُتسّجل نتائج مشّجعة من حياث ارتفااع   1-2ُتحرز البلدان تقدمًا من أجل اعتماد ممارسات مبتكرة )املخرج   -63

وإدارة املاوارد  بااء(  -1-2املؤشار  يف املائاة( )  41)بلادًا   80اإلنتاجية الزراعياة وتقلايص الثغارة يف غاالل احملاصايل يف      

معادالت   2015، ساّجل عادد متزاياد مان البلادان يف نهاياة       2014الطبيعية بصورة مستدامة أكثر. وباملقارنة مع سانة  

 يف املائااة(  26مرتفعااة إىل متوسااطة ومرتفعااة ماان حيااث زيااادة املساااحات احلرجيااة مبوجااب خطااط إدارة الغابااات )  

 يف املائااة(  74قاات ممارسااات مسااتدامة يف مصااايد األمساااك وتربيااة األحياااء املائيااة )  أو أنهااا طّبدال( -1-2)املؤشاار 

مساحة النباتات الطبيعية والنظم واو( -1-2)املؤشر يف املائة(  51أو يف احلاالت اليت تراجعت فيها )هاء( -1-2)املؤشر 

                                                      
 تشمل الزراعة إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية والغابات وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك.  5
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دد البلدان الايت ازدادت فيهاا ماوازين    اإليكولوجية احملمية اليت فرقدت لصاحل الزراعة. ومن جهة أخرى، مل يتحسن ع

 يف املائااة(  3منااذ آخاار فاارتة أرعااّدت فيهااا تقااارير )  6الربوتينااات الصاااحلة لالسااتهالك البشااري يف اإلنتاااج احليااواني

 .وساءت اإلدارة احلرجية املستدامة من حيث عدد البلدان يف اهلامش املتدني واملتوسط إىل املتدنيجيم( -1-2)املؤشر 

 

د لدى عدد متزايد من البلدان أطر حمسنة للحوكمة تسّهل عملية االنتقال إىل الزراعاة املساتدامة )املخارج    وتوج -64

منها معدالت مرتفعة أو متوسطة إىل مرتفعاة مان حياث الاربامج الوطنياة      ألف( -2-2)يف املائة  68( حيث يسجل 2-2

يات السليمة من أجل وضاع بارامج واسارتاتيجيات وطنياة     بالنسبة إىل املؤسسات العامة أو اآللباء( -2-2)يف املائة  43و

وتنسيقها ورصدها بغية تشجيع نظم اإلنتاج املستدامة واملتكاملة يف القطاع الزراعي. ويشري التقييم والبياناات النوعياة إىل   

ط مان الفااو.   أّن خمتلف البلدان قامت بتحسني نظم احلوكمة لديها لدعم عملية االنتقاال إىل زراعاة مساتدامة بادعم نشا     

 فعلى سبيل املثال، قّدمت املنظمة يف مصر دعمًا فنيًا يف أكثر مان قطااع لعادد مان الاوزارات مان خاالل إعاداد عملياات          

 تقياايم لالحتياجااات واساارتاتيجيات إلدارة املياااه، فساااهمت بالتااالي يف "اساارتاتيجية التنميااة الزراعيااة املسااتدامة      

 ." يف البالد2030حتى 

 

لدان تقدمًا جيدًا بالنسبة إىل إقرار أو اعتماد صكوك دولية وإقليمية لانظم اإلنتااج الزراعاي املساتدام     وحققت الب -65

من البلدان معدالت مرتفعاة أو متوساطة إىل مرتفعاة مقارناة     باء( -3-2)يف املائة  53( حيث سّجلت نسبة 3-2)املخرج 

امللزماة الصاادرة عان الفااو أو إعاالن رمساي لتنفياذ        مع مؤشر قياس مستوى االلتزام من خالل املصادقة علاى الصاكوك   

مان البلادان مسااهماتها    جايم(  -3-2)يف املائاة   49الصكوك غري امللزمة الصادرة عن الفاو. وعالوة على ذلاك، اساتوفت   

ن البلادان  يف املائة ما  26املالية اإللزامية املستحقة لآلليات الدولية، ويف هذا داللة على الدعم القوي هلا. لكن فقط نسبة 

أدرجت حكمًا واحدًا على األقّل من أحكام الصكوك الدولية اليت تستضيفها الفاو ضامن أطرهاا القانونياة الوطنياة، مماا      

 .يستوجب بذل مزيد من اجلهود يف هذا اجملال

 

تساتخدم اإلحصااءات بشاكل مكّثاف يف عملياات صانع       جايم(  -4-2)يف املائاة(   69ومع أّن غالبياة البلادان )   -66

رارات، ال تزال هناك مواطن ضعف كبرية تعيق إحراز تقدم من أجل اختاذ القارارات باالساتناد إىل باراهني ألغاراض     الق

(. وعاالوة  4-2التخطيط واإلدارة يف القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية وصواًل إىل نظم إنتاج زراعي مساتدامة )املخارج   

ت البياناات العاملياة عان الزراعاة وال اساتخدام اإلحصااءات لصانع        على ذلك، مل حتّسن تلك البلادان إتاحاة جمموعاا   

من البلادان ُتصادر حساابات    باء( -4-2)يف املائة  92على سبيل املثال، مل تكن نسبة  2015القرارات. ففي نهاية سنة 

ادية املتكاملاة  بيئية واقتصادية هامشية تتعلق بتقيايم مادى اساتيفاء الزراعاة ملعاايري نظاام احلساابات البيئياة واالقتصا         

  للزراعة.
 

                                                      
شر إىل قياس اعتماد ممارسات زراعية مستدامة بالنسبة إىل الثروة احليوانية. وهو يعطي حتديدًا فكرة عن الفعالية البيئية للممارسات يهدف هذا املؤ  6

 اخلاصة بالثروة احليوانية. ويعتمد اإلنتاج احليواني الذي يعتمد بشكل مكثف على مدخالت خارجية على احلبوب وعلى غريها من منتجات اليت

ف عة اإلنسان استهالكها مباشرة. ويقّيم هذا املؤشر، كحصة صاحلة لألكل من الربوتينات، إنتاج منتجات غذائية حيوانية مقارنة بكمية العلباستطا

 الصاحل وغري الصاحل لالستهالك البشري. وهو ميثل أيضًا نطاق املنافسة بني األغذية والعلف يف كل بلد من البلدان.
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أما بالنسبة إىل مساهمة الفاو يف إحراز تقدم على صعيد املخرجات، فقد كان التقييم إجيابيًا باإلمجاال وكانات    -67

 يف املائاة مان البلادان بالنسابة إىل املؤشارات علاى مساتوى املخرجاات          80مساهمة الفاو معتدلة إىل ملحوظة يف أكثر من 

 (.4-2و 2-2بواسطة املسح )باألغلب املخرجان اليت جرى تقييمها 

 

 النتائج احملققة يف فرتة السنتني

 

حتقيقاًا جزئياًا، ومل حتقاق    اثنني حتقيقًا كاماًل، وناجتني نواتج  تسعة 2015-2014نظمة يف الفرتة املحققت  -68

 .ناجتًا 12ناجتًا واحدًا من أصل 

 

ممارساات اعتمادها    اساتخدام  فارتة السانتني يف جماال دعام     استعراض العمل الاذي أجنزتاه املنظماة يف   لدى و -69

نتاائج هاماة وجماال واحاد يساتلزم       جتّلات أصحاب مصلحة لزيادة إنتاج القطاع الزراعي وحتسينه بطريقاة مساتدامة،   

 (،1-1-2بلدًا من أجل فهم ممارسات اإلنتاج الزراعي املستدام باستخدام نهج تشااركية )  89. ودعمت املنظمة االهتمام

مباادرًة يف أفريقياا وحادها. ويشامل      80كثر من املنظمة ألمن خالل دعم  املوضوعةالغاية  إىل حد كبري وجتاوزت النتائج

بلادان بغياة اعتمااد تكنولوجياات وُنهاج      الهذا األمر جمااًل هامًا من جماالت املساعدات التقنية اليت تقادمها املنظماة يف   

أحاد الاُنهج    قلياة للمازارعني  احلرس ادن بوضاوح حتقياق إجنااز. وتشاكل املا     بايّ يهذا جيدة لتحسني اإلنتاج املستدام، و

 نتائج جيدة. حققتاملستخدمة اليت 

 

 املؤسساية  هالتنمياة قادرات   الفااو املنظمات اليت تلقت دعماًا مان    املقرر من عددال، مت بلوغ كما كان خمططًا لهو -70

ملة واملتعددة القطاعات بشاأن اإلدارة املساتدامة للنظاام اإليكولاوجي     (. غري أن نتائج املبادرة املتكا3-1-2و/أو التقنية )

اخنفااض  ُيعزى تشكل نتائج ما دون الغاية املرجوة. و (2-1-2) آثارهمن تخفيف الو التكيف مع تغري املناخو استعادتهو

القطاعاات  ضامن  ساتدامة  املاوارد ماا زالاوا يعتاربون اال    يف شركاء الأصحاب املصلحة ويف جزء منه إىل كون معدل اإلجناز 

دعمات  قاد  األحياء املائية ومصايد األمسااك. و تربية والغابات و الثروة احليوانيةإنتاج احملاصيل و ألغراض هاعربوليس 

 القطاعات على مستوى النظام اإليكولوجي.  ةأجل اعتماد نهج متكاملة ومتعدد نبلدًا م 74املنظمة 

 

ج متكاملة قائمة علاى النظاام اإليكولاوجي إلدارة املاوارد الطبيعياة يف مصاايد       نهاعتماد وتتمثل أبرز النتائج يف  -71

األمساك وتربية األحياء املائية، واإلدارة املستدامة لألراضي واملياه، واحلفاظ على التناوع البيولاوجي علاى نطااق النظاام      

ر وماواطن الضاعف علاى مساتوى النظاام      اعتماد تدابري للتكيف والتخفيف من اآلثار، وتقيايم املخااط   إبرازاإليكولوجي و

احلصاول علاى املاوارد     زياادة القادرة علاى   طاط إدارة األراضاي ومساتجمعات امليااه ساعيًا إىل      الرتويج خلاإليكولوجي، و

واستخدامها. وتبني النتائج أن تيسري النهج املتكاملة واملتعددة القطاعات يشكل أمرًا حامسًا بالنسابة إىل إدارة اخلادمات   

ة بالنظام اإليكولوجي واحلفاظ عليها على مستوى هذا النظام. وال بّد مان مواصالة باذل اجلهاود يف سابيل توطياد       املتعلق

 ونشرها. استعادتهاالتدخالت على مستوى النظام اإليكولوجي بغرض إدارة املمارسات املستدامة و
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االنتقاال إىل نظام اإلنتااج    غياة تيساري   ب أطر احلوكمة الوطنياة وجرى حتقيق نتائج متصلة بدعم املنظمة لتعزيز  -72

 بلدًا بتحلايالت عان مساائل احلوكماة واحللاول      29 جرى مّد، إذ على نطاق واسع( 1-2-2) املستدام يف قطاع الزراعة

مان خاالل إجاراء حاوار     على املستوى القرطاري  السياسات اليت تدعمها املنظمة  يف جمال عملياتالوجتاوز عدد . املتاحة

إىل حاد  ة احملادد  غايةال (2-2-2إلدارة املوارد الزراعية والطبيعية ) -وأكثر استدامة -شأن نظم متكاملةبني القطاعات ب

وهذا يربهن على جناح جهود املنظمة يف سبيل تعزيز احلوار باني القطاعاات    .بلدًا 36نتائج يف جرى حتقيق ال، إذ كبري

املاوارد   نتااج إلعلاى نظام مساتدامة    ذلاك  وآثاار   عامليًاهلامة السياسات اودعمه على املستوى الوطين يف ما يتعلق بشؤون 

العاماة الوطنياة واآللياات احلكومياة الدولياة الايت        اتمنظمات اخلادم عدد  ومن جهة أخرى، كان. الزراعية والطبيعية

منظماة   114رغم دعم ، رجوةامل غايةال دون( 3-2-2املؤسسية ) هاإلجراء إصالحات يف هياكل الدعمها املنظمة إليقدمت 

 .بلدًا 53نتائج يف الوطنية أو آلية حكومية دولية يف حتقيق 

 

عمااًل بااخلطط    النتاائج يف جماال الصاكوك الدولياة واإلقليمياة وآلياات احلوكماة ذات الصالة          وُحققت مجيع -73

املارة األوىل   وهذه هي أيضا .املنظمةأحد جماالت قوة  األمر يشكل هذامن الواضح أن و .(3-3-2إىل  1-3-2)املوضوعة 

الصكوك الدولية، الايت  و العمليات املتعلقة باآللياتمن من خالل عدد  الفاومة لقياس تأثري اليت جترى فيها حماولة منّظ

اإلنتااج الزراعاي املساتدام    املتعلقاة ب الشاواغل   تعكس يف قراراتها أو منتجاتهاا واليت وحتظى بدعمها،  نظمةاململ تضعها 

 ة.وإدارة املوارد الطبيعي

 

األسااليب والقواعاد واملعاايري، حساب ماا كاان        مباا فيهاا  بإنتاج اإلحصااءات،   املتصلةنتائج جرى حتقيق الو -74

البلدان على صانع القارارات باالساتناد إىل     ةنتائج يف جمال قدرال( يف حني ُحققت جزئيًا 2-4-2و 1-4-2خمططًا له )

جمموعات البيانات املتصلة بقواعد البيانات اإلحصاائية الرئيساية يف   وَتَضمَّن عدد نقاط البيانات يف (. 3-4-2الرباهني )

مان عاام   وذلاك باالرجوع    ،انبعاثات غازات الدفيئة ملرة واحادة  عن إلحصاءاتلالتغطية التارخيية  توسيع نطاقاملنظمة 

 غاياة يف مؤشار واحاد   رنة باليف املائة ملرة واحدة باملقا 640 بنسبة داءزيادة األإىل  هذا األمر أدىو .1961إىل عام  1990

البيانات اإلحصائية الرئيساية يف املنظماة   عدد جمموعات البيانات يف جرى بلوغ وعلى النحو املخطط له،  .من املؤشرات

الايت أنتجهاا أصاحاب     املعلوماات ذات الصالة  و منتجات البياناات  عدد. أما نيصنفة حسب اجلنسيف ما يتعلق بتلك امل

ة، ويبّين حتليل النتاائج أن  املنشود غايةأقل من الفقد كان ( 3-4-2يف جمال تنمية القدرات ) املصلحة بدعم من املنظمة

نظمة من تكثيف اجلهود وزيادتها يف سبيل دعم قدرات البلادان يف جماال اساتخدام    مهذا األمر يشكل جمااًل ال بّد فيه لل

 البيانات ألغراض صنع القرارات. 

 

 جنازات على الصعيد العامليأبزر ما حققه عمل املنظمة من إ

 

استدامة األغذية والزراعة لتيساري الفهام والتطبياق     حتقيقأعدت املنظمة وأطلقت املبادئ وإطار العمل من أجل  -75

تنفياذها   اُختربقطاعات على مستوى النظام اإليكولوجي. والمتعددة وعلى املستوى القرطري يف جمال اعتماد ُنهج متكاملة 

 واملغرب.  اندايف بنغالديش ورو
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، وهاي  هاذا التحاالف   وإطاالق  ة الذكية مناخيًاعيف إنشاء التحالف الدولي بشأن الزرا فّعااًل ًادور نظمةامل وأدت -76

الدولياة والوطنياة وغاري     األجهازة خار مان   آ جهاازاً  96و عضاواً  بلاداً  22شاراكات ماع    تستضيف اآلن أمانتاه، مقيماةً  

 احلكومية.

 

 2014يف عاامي   األمن الغذائي والتغاذوي يف جمال  ةييكولوجيا الزراعشات دولية بشأن اإلوعقدت املنظمة مناق -77

تمكني نهاج  لا تادابري تشاريعية ضارورية     تنطاوي علاى   املتعلقاة بالسياساات  . وصيغت جمموعة مان التوصايات   2015و

تبادل أفضال املمارساات يف    الزراعة والغابات ومصايد األمساك، وأرقيمت شبكات من أجل جمال يف ةييكولوجيا الزراعاإل

 كل إقليم.

 

مان خاالل الرتوياج     باالغ ودون تنظايم  إدون  يالصايد غاري القاانون   ودعمت املنظمة تنفيذ إطار دولاي ملكافحاة    -78

اليت تتخذها دولة امليناء ملناع الصايد غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم وردعاه         االتفاق بشأن التدابريام إىل ملالنض

د أمسااك  ييف مصاا الصايد  وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهدف مكافحة هاذا الشاكل مان     2009 الصادر عام هوالقضاء علي

الواسعة النطااق، ومجاع البياناات وحتليلاها      لنظم اإليكولوجية البحرية، والنظم اإليكولوجية البحرية اهلشةحمددة، وا

جلناة مصاايد   رجتع والعرضاي. وإضاافة إىل ذلاك، أقارت     امل والصيددعمًا إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، 

اخلطوط التوجيهياة لضامان اساتدامة مصاايد     و اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم 2014يف عام  األمساك

، وُعقادت مشااورات بشاأن تنفياذها علاى املساتوى       يف سياق األمن الغذائي والقضاء علاى الفقار   النطاقاألمساك الصغرية 

 . 2015لعاملي ويف أربعة أقاليم يف عام ا

 

 املرتبطاة خارى  األقطاعاات  الونبعاثاات غاازات الدفيئاة يف الزراعاة والغاباات      الوأجرت املنظمة تقييمًا عاملياًا   -79

 قاعادة البياناات اإلحصاائية املوضاوعية     ، مما أدى إىل إدراج قاعدة بيانات شاملة عن االنبعاثاات يف  باستخدام األراضي

 .منوذج احملاسبة البيئية للثروة احليوانية العاملية. وجرى حتديث نظمةيف امل

 

، إذ تضامن إساهامات مان    لألغذية والزراعاة يف العاامل   احليوانية التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثيةوُنشر  -80

 لماوارد احلرجياة   ل يمتقيا عملياات  أجارت  مجع البيانات وتنقيحها  و يف جمالقدراتها  جرت تنميةبلدًا  120أكثر من 

 بلدًا وإقليمًا. 234إسهامات من أكثر من بفضل  يف العامل

 

علاى   رؤياة مشارتكة بشاأن حوكماة امليااه اجلوفياة       2014يف عام  نظمةاملبرنامج متعدد الوكاالت بقيادة  عّدوأر -81

 نب إطار عمل لتنفيذ الرؤية.، إىل جاليت تعمل فيها املنظمة( والعاملي)األقاليم اخلمسة ا ني اإلقليمياملستوي

 

  



33 C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 

 

 أبزر ما حققه عمل املنظمة من إجنازات على الصعيد القطرص أو اإلقليمي

 

حملياًا مان خاالل توسايع نطااق الاربامج يف        ةومكيف ةومتكامل ةعتماد ممارسات إنتاج مستدامالرّوجت املنظمة  -82

 ةمد نهج جدياد يف بورونادي مان أجال ُنظام إنتااج مساتدام       وكولومبيا وكينيا وتنزانيا. فقد اعُت كمبوديابوروندي ومالي و

مناتج مان املناتجني     1 000ماا ال يقال عان     اساتفاد منهاا   حقلياة للمازارعني   ةمدرسا  400. وأرنشئت يف مالي ةومتكامل

 على األقل.  يف املائة 30ني، تبلغ نسبة النساء منهم الرعوي نيالزراعيالزراعيني و

 

 تربياة ميتان يف حلقة عمال إقليمياة عان    يومنظمتان إقل ئإقليم آسيا واحمليط اهلادوشارك مخسة عشر بلدًا من  -83

إمكانياة  و األمسااك يف حقاول األرز   ُنظِّمات يف إندونيسايا مان أجال مناقشاة أهمياة نظام تربياة         األمساك يف حقول األرز

ستدامة لتكثيف إنتاج األرز، مباا  ممارسات "احلفظ والتوسع" امل قلية للمزارعنياحلرس اد. وأردرجت يف مناهج املتطويرها

 .زارعون يف الفلبنياملاعتمدها قد ر، وااخلضواملاشية واألرز واألمساك واألرز و يف ذلك النظم املتكاملة لألرز

 

نظم با  املتصالة ياارات  اخلبلدًا بغية حتديد خيارات التكياف ماع تغاري املنااخ. واعُتاربت       15ودعمت املنظمة  -84

ف لانظم إنتااج   مناسبة يف مالوي وزامبيا وفييت نام. وأرعادت حافظاات بشاأن خياارات التكّيا     ات خيار الزراعة الرعوية

ف تساتند إىل اجملتماع احمللاي ُمعادَّة     مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف شيلي وبنغالديش. وُرمسات خطاط تكّيا   

 ملناطق تغطيها الغابات يف بريو وكينيا. 

 

وسيلة تكنولوجية تستخدمها النساء يف شرق أفريقيا سعيًا إىل حتسني األمان   100من  ويّسرت املنظمة نشر أكثر -85

 " الذي ُعقد يف نريوبي.املعارف شاطرت ياتملتقيف أحد " نتاجيةاإل لزراعة األسريةالغذائي والتغذية وا

 

املتعلقاة بالنظاام   فيهاا والسالع واخلادمات     لارتاث الزراعاي  امواقاع  بلدًا كي حتافظ علاى   23ودعمت املنظمة  -86

. نظم الارتاث الزراعاي ذات األهمياة العاملياة     بلدًا يف قائمة 16موقعًا يف  36اإليكولوجي ذات الصلة. وأردرج ما جمموعه 

، كماا ُحاددت مخساة مواقاع إضاافية )يف الياباان وبانغالديش        2014موقعًا يف عام  31 جرى حتديدومن هذه املواقع، 

نظم الارتاث الزراعاي ذات األهمياة    جلنة مشرتكة بني الوزارات بشأن  موريتانيانشئت يف . وأر2015وإندونيسيا( يف عام 

 .العاملية

 

زارعي الكينوا وأصحاب املصالحة يف أفريقياا والشارق األدناى، ماع تباادل       خاصة مبوأرنشئت وُعززت شبكات  -87

راعاة واملعاهاد املعنياة بالتنمياة الريفياة      اإلقليمي. ودعمات املنظماة وزارات الز  وعلى الصعيد الدولي  ستخلصةالدروس امل

واإلرشاد الزراعي من خالل إجاراء تقيايم تشااركي لالحتياجاات ودعام تطاوير خطاة اسارتاتيجية يف أنغاوال واجلزائار           

 واملغرب. 
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ووضع خطط اإلدارة التشاركية ملساتجمعات   ممارسات اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةودعمت املنظمة اعتماد  -88

. وُحددت ُنهج متكاملة ومتعددة القطاعات خاصة باإدارة مساتجمعات   غواتيماالوبريو و إكوادورعليها يف  صادقةملياه واملا

 .قريغيزستانو طاجيكستانوتركيا و أوزبكستانومت تبادهلا يف أذربيجان و جرى اختيارها واملصادقة عليهااملياه و

 

لنهج واملمارسات اجليادة املتعلقاة بااإلدارة املساتدامة لألراضاي      واخُتربت ثالث وعشرون صحيفة وقائع بشأن ا -89

الدراسة العاملياة لانهج   بوروندي وتنزانيا ورواندا وأردرجت يف قواعد البيانات العاملية اخلاصة بو اختبارًا ميدانيًا يف أوغندا

أن إعاادة الغاباات الشاساعة    دعمًا للتوعية والفهم. وُرمست واعُتمدت خطاط عمال وطنياة بشا     وتكنولوجيات حفظ املوارد

 يف بريو ورواندا وغواتيماال ولبنان. إىل هيئتها األصليةواملناظر الطبيعية 

 

تغري املنااخ  اخلاصاة با  عتباارات  االبلادًا مان أجال حتساني      17يف  متعلقة بالسياساات وآزرت املنظمة عمليات  -90

يف أوغنادا   التكيُّاف الوطنياة   طخطا راج الزراعاة يف  حتديدًا يف أرطر احلوكمة: جارى تنفياذ عملياات وطنياة رامياة إىل إد     

وكينياا وزامبياا(    أوروغاواي بلدان إضاافية )نيباال والفلابني وتايلناد وفييات ناام و       7نطاقها لتشمل  مّت توسيعوماالوي و

 بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

 

جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالاة الغاباات   برنامج األمم املتحدة للتعاون يف وزادت املنظمة )من خالل  -91

بلادًا.   56 فض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتادهورها يف خل( على حنو كبري دعمها وتدهورها يف البلدان النامية

. وتقادم  عاثاات الغاباات  املستويات املرجعية النباستحداث نظم وطنية ملراقبة الغابات و البلدان من أجلودعمت املنظمة 

املباادرة املعاززة خلفاض االنبعاثاات النامجاة عان       احليازة يف سياق  أوضاعاملنظمة الدعم إىل مثانية بلدان من أجل تقييم 

 .إزالة األحراج وتدهور الغابات

 

بادعم مان املنظماة.     غياناا مع بيانات عن إنتاج احملاصيل الزراعية غاري التقليدياة يف   جلوُوضعت اسرتاتيجية  -92

 بدعم من املنظمة.  غياناافة إىل ذلك، أرجري تقييم للنظام اإلحصائي الزراعي يف وباإلض

 

وأردرجت ممارسات ابتكارية بشأن األعالف والتغذية، وإنتاج الباذور، وإدارة الصاحة احليوانياة يف إندونيسايا      -93

 والفلبني. وبنغالديش وسري النكا

 

 مراعاة املساواة بني اجلنسنيأبرز ما حتقق يف 

 

ناوادي املساتمعني   وماالي وموريتانياا والنيجار ماع      السانغال ويف بورونادي   قلية للمازارعني احلرس اداملُوضعت  -94

تكيياف  علاى  ، ةالريفيا  ةاإلذاعيا  والاربامج  ةرب الزراعيا ا، مان خاالل التجا   للعمال خصيصًا للمرأة الريفية  اجملتمعيني

 ورات تدريبية غري رمسية طوال املوسم وجملموعات صغرية.األساليب الزراعية املستدامة واعتمادها حمليًا بواسطة د
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، بهادف  زراعاة األسارية  املتعلقاة بال  نقل التكنولوجياا يف أمريكا الالتينية على إشراك املرأة يف انصّب الرتكيز و -95

ومبيا واملكسايك  دعم اخلدمات اإلرشادية واملساعدة يف السياسات البيئية الزراعية وتبادل اخلربات )الربازيل وشيلي وكول

 (.أوروغوايو باراغوايوكوستاريكا وكوبا وبنما و نيكاراغواو

 

ختفيف عبء العمل الواقع على كاهل النساء يف اإلنتاج الزراعاي" عاددًا    -"نفاد الوقتبعنوان ويعرض املنشور  -96

الواقع على كاهال النسااء يف    من التكنولوجيات واملمارسات واخلدمات املوفرة لليد العاملة من أجل احلد من عبء العمل

 حماور  ويكمان احللاول واعتمادهاا.   على صول جمال الزراعة. ويستكشف نوع وطبيعة القيود اليت تواجهها النساء يف احل

 .إىل البنية التحتية وإىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوصول والطاقة املياه تأمنييف  الرتكز

 

مان التكنولوجياات    100، مت حتليل ونشار أكثار مان    الواقع على كاهل النساء عبء العمل ختفيفوسعيًا إىل  -97

صاون الرتباة   واملمارسات املوفرة لليد العاملة من أجل حتسني األمن الغاذائي والتغاذوي، وإنتاجياة الزراعاة األسارية، و     

يف  "املعاارف  شااطر ت ىملتقا يف "يف شرق أفريقيا وأمريكا الالتينياة. وُنشارت اساتنتاجات     لتكيف مع تغري املناخاو واملياه

، ووساائل التواصال االجتمااعي التابعاة     لتكنولوجيات واملمارسات املتاحة لصغار املناتجني الازراعيني  منتدى ا، ونريوبي

 للمنظمة، والشبكات الشريكة واملؤمترات والفعاليات املتخصصة.

 

ى ومشال أفريقيا، أرجري تقيايم متعادد التخصصاات    يف الشرق األدن املبادرة اإلقليمية لندرة املياهويف إطار عمل  -98

لمياه اجلوفية يف خزاَنني جاوفيَّني  لشاملة الوكمة احل( بغرض تعزيز املساواة بني اجلنسنيواحلوكمة و ئيةيولوجيا املااجل)

ل علاى حتدياد إساهامات النسااء والرجاا      املسااواة باني اجلنساني   اختريا يف املغرب وتونس. وساعد حتليل معمق بشاأن  

 مشااركة ومشاواًل و  مسااواة نهاج أكثار    الناشئة عن اعتمااد احملددة ومشاركتهم، مما سلط الضوء على التحديات والفرص 

 حلوكمة املياه اجلوفية.
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 حمط الرتكيز...

 يف مالوي الزراعة الذكية مناخيًاتنفيذ 

إىل تاأليف قاعادة صالبة مان      يف ماالوي  7الذكياة مناخيااً  أدى برنامج االبتكارات االقتصادية والسياسية من أجال الزراعاة   

املعارف املتصلة بأوجه التآزر واملبادالت يف شاؤون التنمياة الزراعياة، واألمان الغاذائي، والتخفياف مان آثاار تغاري املنااخ           

والتكيف معه. واسُتخدمت هذه العملية الختاذ قرارات قائمة علاى الارباهني يف جماال اعتمااد ممارساات وخطاط اساتثمار        

 ة سياسات من شأنها أن تساهم يف التكيف مع تغري املناخ.وصياغ

مثال الزراعاة املقحماة     -الذكياة مناخيااً  وتتضمن بعض النتائج الرئيسية ما يلي: حتليل ممارسات خمتارة بشاأن الزراعاة   

 غري البيولوجياة  للخضر، واحلفاظ على الرتبة واملياه، وزراعة األشجار، واستخدام األمسدة البيولوجية، واستخدام األمسدة

من حيث التكاليف واملنافع بغية اعتمادها على مستوى األسارة املعيشاية  واساتفادة عاامل ني يف اإلرشااد       -البذور املرحسنةو

وممثلني عن منظمات املزارعني واملؤسساات احلكومياة وطاالب اجلامعاات مان تنمياة مكثفاة للقادرات يف جمااالت تقيايم           

وتعزيزها  ودعم املنظمة للحوار بني وزارة الزراعة والري وتنمياة ماوارد امليااه يف ماالوي،      يًاالذكية مناخممارسات الزراعة 

ووزارة املوارد الطبيعية والطاقة والتعدين بغية استعراض السياسات الوطنية املتعلقة بالزراعة وتغري املناخ ومواءمتهاا، ودعام   

 .التكيُّف الوطنية ةخطبية األحياء املائية( يف صياغة  إدراج الزراعة )من ضمنها الغابات ومصايد األمساك وتر

 مكافحة ندرة املياه يف املغرب

يف املغرب، بغية مكافحة التصحر يف املناطق القاحلة وشابه   املفوضية العليا للمياه والغابات وحماربة التصحردعمت املنظمة 

ية ألصحاب مصلحة متعددين يف املغرب، أدت إىل املشاركة القاحلة من خالل إدارة تشاركية ملستجمعات املياه. وُنفذت عمل

والتصديق عليها، ويقع هذا املستجمع يف إقليم ميادلت. وتتضامن    وادي طاطا يف صياغة خطة مجاعية إلدارة مستجمع مياه

رحبة اقتصاديًا من اخلطة إجراءات إلعادة تأهيل الغابات املتدهورة ومناطق الرعي  وترّوج ملزيد من املمارسات املستدامة وامل

أجل اإلنتاج املتصل بالغابات واملراعي واملوارد الزراعية واملواشي وإدارتها  وحتسِّان اهلياكال األساساية احمللياة  وتنماي      

القدرات وُتنوِّع نظم اإلنتاج القائمة لتعزيز خلاق الوظاائف ودّر املاداخيل مان املاوارد الطبيعياة ومنتجاات احلارف اليدوياة          

اضطرلع بأنشطة جتريبية، مما يسر بالنتيجة اعتماد تقنياات حمسانة إلدارة املاوارد الطبيعياة )إعاادة تشاجري       والسياحة. و

وتأهيل املناطق املتدهورة من الغابات واملراعاي، وبنااء آباار صاغرية لانظم مراقباة تادفق امليااه وإمادادات الاري، ومعاجلاة            

 نسمة يقطنون بالقرب من مستجمع املياه. 5 000اه( لدى األخاديد، واحلفاظ على الرتبة واملياه، وجتميع املي

وشاركت جمموعة واسعة من املؤسسات احلكومية والشركاء اآلخرون على املستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية )أي وزارة 

هذا الصادد وأدت دورًا  ( يف وكالة احلوض املائي مللويةو كالة التنمية االجتماعيةوالفالحة والصيد البحري ووزارة الداخلية و

وتشاييد هياكال أساساية علاى      مدنياة هامًا من ناحية الدعم التقين واملالي ألصحاب املصلحة احملليني واالضطالع بأعماال  

نطاق صغري ومتوسط. وجرى تعزيز قدرات مثاني جلان قروية وسبع رابطات نسائية بغرض حتسني إنتاج احل ارف اليدوياة   

 لعلف للمواشي على نطاق صغري.احمللية وتسويقها وتوفري ا

 

 

                                                      
مع حكومات ومراكز حبوث وجامعات ومؤسسات شريكة أخرى  رات االقتصادية والسياسية من أجل الزراعة الذكية مناخيًاكااالبتبرنامج يعمل   7

 باستخدام حتليل اقتصادي وسياسي سليم. الزراعة الذكية مناخيًابغية دعم االنتقال إىل 
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 إصالح األراضي املتدهورة يف رواندا

كانت الزراعة الدافع وراء النمو املذهل الذي حققته رواندا يف األعوام املاضية، غري أن البالد تواجه حتديات خطرية، يهدد 

لاف" هاو ثااني البلادان األكثار اكتظاظاًا       الكثري منها إمكاناتها اإلنتاجية الطويلة األجل للزراعاة فيهاا. و"أرض الاتالل األ   

. ويشهد تادهورًا خطاريًا يف جماال األراضاي، مباا يف ذلاك االجناراف وفقادان         الكربى أفريقيا جنوب الصحراءبالسكان يف 

خصوبة الرتبة وتراجع كميات املياه ونوعيتها. وباإلضافة إىل ذلاك، مياارس تغاري املنااخ أصاال ضاغطًا سالبيًا كابريًا علاى          

عة. ومع تدهور خمزون املوارد الطبيعية وازدياد ندرته أكثر من أي وقت مضى، ستشكل تغذية عدد متناٍم من الساكان  الزرا

مليون هكتار من األراضي  2يف رواندا حتديًا هائاًل يف املستقبل القريب. وملواجهة هذا الواقع، التزمت حكومة رواندا بإعادة 

ملياون   150الذي قطعته مبوجب حتدي بون، وهاو التازام عااملي يهادف إىل إعاادة      عماًل بالتعهد  2020املتدهورة حبلول 

 .  2020هكتار من األراضي املتدهورة حبلول عام 

إىل هيئتهاا  والغاباات  إعاادة املنااظر الطبيعياة    وتدعم املنظمة هذه اجلهود من خالل الاربامج املساتدامة للزراعاة واألغذياة و    

روابط بني الزراعة واملوارد الطبيعية. وساعدت املنظمة على تقييم املسائل األساساية املتعلقاة   ، اليت تركز على إقامة األصلية

باالستدامة وهي تدعم حاليًا منتديات سياسية مشرتكة بني القطاعات من أجل معاجلتها بطريقة متكاملة من خالل التكيف 

 مع حوكمة املوارد الزراعية والطبيعية واملمارسات ذات الصلة. 

أرنشئ فريق عمل مشرتك بني عدة قطاعات للعمل على توطيد أواصر التعاون بني القطاعات، أي الزراعة واملوارد الطبيعية. و

زياادة  وهو يعمل على إعداد منظورات متكاملة تعاجل األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتعلقة باالساتدامة ساعيًا إىل   

. وتتضمن النتائج حلقة عمل بشأن ن الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامةوحتسني توفري السلع واخلدمات م

، "يف سبيل القيام بعمل منسق من أجل زراعة مستدامة وغابات ومناظر طبيعية أرعيدت حوار قطاعي حول السياسات العامة

وطين  ومنتادى للحاوار باني القطاعاات      إىل هيئتها الطبيعية"  ومشاركة أصحاب مصلحة رفيعي املستوى على املستوى ال

وجمموعة من التوصيات السياسية  وصياغة خطة عمل متعلقة باملنااظر الطبيعياة املنتجاة وتبادهلاا ماع احلكوماة. وتادور        

مناقشات بشأن إعداد املزيد من خطط اإلدارة الفعالة واملتكاملة يف قضاء رولينادو حياث ُتعاد مباادرات خمتلفاة تركاز علاى        

 الزراعي واحلفاظ على الرتبة واملياه والتنمية االجتماعية بطريقة منسقة.اإلنتاج 
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عاليمتوسط/ عاليمتوسطمتوسط/ منخفض منخفض درجة التنفيذ:

الهدف
(نهاية 2015)

حالياالمرجع
(بنهاية 2015)

تحّقق المؤشر

لم ُيْنَجز (< 50%)أنجز جزئيا (50% إلى %75) أنجز بالكامل (> %75) اإلنجازات:

البلدان التي تستخدم مجموعة محّسنة من االسرتاتيجيات، والسياسات، 
والخطوط التوجيهية، واألنظمة واألدوات الرامية إىل تحسني حصول الرجال 
والنساء من فقراء األرياف عىل موارد إنتاجية وخدماتية. 

البلدان التي قامت فيها املنظامت الريفية ذات الصلة، واملؤسسات 
الحكومية وغريهم من أصحاب املصلحة ذات الصلة، بتعزيز قدراتها 
من أجل تحسني الحصول العادل للرجال والنساء يف الريف عىل موارد 
إنتاجية، وخدمات مالمئة، ومنظامت وأسواق. 

البلدان التي اعتمدت مجموعة محّسنة من السياسات، واملؤسسات والتدخالت 
الرامية إىل توفري عمل الئق يف الريف، مبا يف ذلك النساء والشباب. 

البلدان التي اعتمدت نظم محّسنة للحامية االجتامعية تربط الحامية 
االجتامعية بالحّد من الفقر يف الريف، واألمن الغذايئ والتغذية، واإلدارة 
املستدامة للموارد الطبيعية. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015

عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتوليد بيئة مواتية للمنظمات والمؤسسات الريفية، ولتمكين 
فقراء الريف.

عدد البلدان التي تلّقت الدعم لتصميم ورصد وتنفيذ ُنهج وسياسات وتدخالت تشّجع الحصول 
العادل على الموارد الطبيعية اإلنتاجية وإداراتها على نحو مستدام.

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.

 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.

 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. 

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

 عدد البلدان التي تّم توفير المساعدة لها لدعم تطبيق معايير العمل الدولية في المناطق الريفية. 

 عدد منتجات المعرفة بشأن العمل الريفي الالئق التي جرى وضعها ونشرها.

 عدد البلدان التي وّفر لها الدعم لتحسين تصميم وتنفيذ نظم للحماية االجتماعية المناصرة للفقراء، 
والمراعية للعمر وللمساواة بين الجنسين تستهدف سكان األرياف.

 عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتحسين القدرات من أجل رصد نظم الحماية االجتماعية 
وتأثيرها على الحّد من الفقر في الريف. 
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 يف الريفاحلد من الفقر  : 3اهلدف االسرتاتيجي 

 

رئيسيًا النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وما زال أبرز حتد على الصعيد العاملي. وتسااعد   ًايشكل الفقر سبب -99

ظمة( يف مكافحة الفقر يف الريف عرب حتسني سبل كسب العيش الريفية من خالل تادخالت  منظمة األغذية والزراعة )املن

 ترمي إىل تنشيط االقتصاد الريفي وتنويعه بصورة عامة. وجتمع املنظماة ساتة جمااالت رئيساية للادعم الرباجماي هاي:        

ت الصاغرية ووصاوهلم إىل   ( حتساني إنتاجياة أصاحاب احلياازا    2تعزيز املؤسسات الريفياة ومنظماات املناتجني  )    (1)

حتسني البنياة التحتياة    (4( إتاحة فرص متساوية للحصول على املوارد اإلنتاجية واإلدارة املستدامة هلا  )3األسواق  )

تعزيز احلماية االجتماعية لساكان   (6( زيادة فرص العمل الريفي الالئق يف املزرعة وخارجها  و)5واخلدمات الريفية  )

 ظمة تشديدًا خاصًا على تلبية احتياجات املرأة والشباب يف األرياف.الريف. وتشدد املن

 

 ويهدف برنامج املنظمة االسرتاتيجي بشأن احلد من الفقر يف املناطق الريفية إىل حتقيق ما يلي: -100
 

 1-1-3)الناواتج   تعزيز إمكانية احلصول على املوارد اإلنتاجية واخلدمات والوصول إىل املنظماات و األساواق   )أ(

 ( 5-1-3و 4-1-3و 3-1-3و 2-1-3و

 ( 3-2-3و 2-2-3و 1-2-3)النواتج  زيادة فرص العمل الالئق )ب(

 (.2-3-3و 1-3-3)الناجتان  تعزيز نظم احلماية االجتماعية )ج(

 

 تقييم املخرجات

 

ماوارد اإلنتااج   إعطاء فرص أفضل ومتساوية للفقراء يف األرياف للحصول علاى  تواجه البلدان حتديات من أجل  -101

يف املائة من البلدان اليت مشلاها   15، سّجلت 2015(. ويف نهاية عام 1-3)املخرج  أو اخلدمات أو املنظمات أو األسواق

تقييم املخرجات معدالت متوسطة إىل مرتفعة ومرتفعاة مقارناة مبؤشار اساتخدام جمموعاة حمسانة مان االسارتاتيجيات         

واألدوات الرامية إىل حتسني فرص حصول الفقراء يف األرياف، رجااًل ونسااء،   مةواألنظوالسياسات واخلطوط التوجيهية 

 (.ألف-1-3على موارد اإلنتاج واخلدمات املالئمة واألسواق وتشجيع اإلدارة املستدامة لقاعدة املوارد الطبيعية )

 

ت احلكومياة وأصاحاب   مضاعفة اجلهود من جاناب املنظماات الريفياة املعنياة واملؤسساا      كذلكومن الضروري  -102

املصلحة املعنيني اآلخرين بعدما عززوا قدراتهم إلتاحة فرص متساوية للرجال والنساء يف األرياف للحصاول علاى ماوارد    

، حيث أّن باء(-1-3اإلنتاج واخلدمات املالئمة واملنظمات واألسواق ولتشجيع اإلدارة املستدامة لقاعدة املوارد الطبيعية )

. ومع ذلك، مثة مؤشرات ناجتاة  2015تقريبًا من البلدان سّجلت معدالت متوسطة إىل مرتفعة يف عام  يف املائة 18نسبة 

عن دراسات حالة قطرية على مستوى النواتج تشري إىل أّن املنظمة قد ساهمت يف حتسني البيئة املشّجعة، كما يف ألبانياا  

ة واملازارع األسارية يف أوروباا وآسايا الوساطى مان ضامن        مثاًل، بالنسبة إىل العمل على متكني أصحاب احليازات الصغري

 .واحدة من مبادرات املنظمة اإلقليمية
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البلادان البتكاار جمموعاة حمسانة مان السياساات       ويتطّلب احلد من الفقر يف األريااف باذل جهاود مان قبال       -103

  غاري  (2-3ساء والشباب )املخارج  ، مبا يف ذلك للنواملؤسسات والتدخالت الرامية إىل خلق فرص عمل الئق يف األرياف

. ورغام التقادم البطايء، تشاري     ألاف( -2-3) يف املائة فقط من البلدان سّجلت معادالت متوساطة إىل مرتفعاة    3أّن نسبة 

البيانات النوعية يف عدد من البلدان اليت استطاعت فيها املنظمة حشد الادعم، إىل تابين تادخالت املنظماة بشادة علاى       

ي غواتيماال والسنغال وأوغندا مثاًل، أسدت املنظمة املشورة بشاأن السياساات ووفارت الادعم الفاين      املستوى القطري. فف

 .لتلك البلدان من أجل التشجيع على خلق فرص عمل الئق يف األرياف، خاصة بالنسبة إىل الشباب

 

يف املائاة   10سابة  حياث ساّجلت ن   تعزيز نظم احلماياة االجتماعياة  هناك كذلك هامش واسع للبلدان من أجل  -104

. وماع ذلاك، ساتمّكن اجلهاود     ألاف( -3-3) 2015تقريبًا من البلدان معدالت متوساطة إىل مرتفعاة أو مرتفعاة يف عاام     

املنظمة من العمل عن كثب مع البلدان لتحسني قدراتها املؤسسية من أجل تطبيق برامج  2015-2014يف الفرتة  املبذولة

 .اطق الريفية، فضاًل عن رصد سياسات وبرامج احلماية االجتماعية وحتليلها وتصميمهافعالة للحماية االجتماعية يف املن

 

يف التقدم احملرز على مستوى املخرجاات، فقاد جااءت نتاائج التقيايم إجيابياة        املنظمةأما من حيث مساهمة  -105

ائاة مان أصاحاب املصالحة     يف امل 70إىل  50باإلمجال حيث سّجلت مساهمة املنظمة معدالت معتدلة إىل ملحوظاة لادى   

 .الوطنيني الذين مشلهم املسح بالنسبة إىل مجيع املؤشرات على مستوى املخرجات

 

 النتائج احملققة يف فرتة السنتني

 

ناواتج حتقيقاًا كااماًل، بإجناازات فاقات       10، حققت املنظمة تسعة من أصال  2015-2014 السنتنييف فرتة  -106

بلدًا لتعزيز قدرتها على تصاميم   60تحقيق ناتج واحد جزئيًا. وهذا يتجّسد يف دعم بوحاالت،  سبعالغايات املنشودة يف 

وتنفيذ السياسات والربامج واألطر القانونية للحد من الفقار يف الرياف. وتضامنت هاذه اجلهاود العمال علاى السياساات         

 شاملة لعدة قطاعات.والتشريعات، واالطالع على املعارف والعلوم والتكنولوجيا، واملشورة السياسية ال

 

، حّفزت املنظمة التعاون الوثيق مع شاركاء مان قطاعاات خمتلفاة مان خاالل       2015-2014ويف فرتة السنتني  -107

املنابر اإللكرتونية للتشاور ومبادرات تنمية القدرات املراعية لالعتبارات اجلنسانية، مما حّسن قدرات املنظماات الريفياة   

(. وأسادت املنظماة املشاورة لعشارة حكوماات وطنياة       1-1-3ة يف احلوار حول السياسات )بلدًا من أجل املشارك 26يف 

بشأن التغيريات الالزمة بغية وضع أطر قانونية أكثر مالءمة حليازة األراضي على حناو يراعاي اعتباارات املسااواة باني      

صادد، وبغياة املشااركة يف عملياات     اجلنسني بتطبيق أداة تقييم التشريعات، ومتكينها من حتسني االساتجابة يف هاذا ال  

عاملية من قبيل أهداف التنمية املستدامة، وجلنة األمن الغذائي العاملي، واخلطوط التوجيهياة الطوعياة بشاأن احلوكماة     

 (.2-1-3املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين )
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بلدًا من حتسن فرص احلصاول   19نتجون فقراء وأسر معيشية فقرية يف األرياف يف وبدعم من املنظمة، استفاد م -108

(. وأرولاَي انتبااه خااص لسالع أساساية تشاكل مصاادر دخال         3-1-3على التكنولوجيا واملعارف واملدخالت واألسواق )

ألغذياة ذات املصادر   رئيسية، مبا يف ذلك احلبوب األساسية والكسافا والكينوا وزيت النخيال واحللياب، وغريهاا مان ا    

احليااواني. واسااُتخدم حتلياال التصاانيف الصااادر عاان مراقبااة الزراعااة يف العااامل وقائمااة البيانااات التابعااة للمنظمااة      

(Dataportrait            من أجل تفعيال اجلهاود اهلادفاة إىل زياادة حصاول صاغار املناتجني علاى املعرفاة الزراعياة والعلاوم )

ظمة أيضًا سياسات ونهج تشجع نظم تقديم اخلادمات الريفياة االبتكارياة لصااحل     بلدًا. ورّسخت املن 14والتكنولوجيا يف 

الفقراء واملراعية لالعتبارات اجلنسانية، من خالل وضع خطوط توجيهية بشأن مشاركة اجملتماع احمللاي يف التخطايط    

ساساية وتقنياات الزراعاة    على مستوى البلديات، ودعم إنشاء منظمات للمنتجني، وتقديم الدعم الفين لتحسني البنى األ

(3-1-4). 

 

بلادًا لوضاع    18ومن خاالل حتساني الشاراكات ماع األقااليم والبلادان والشاركاء يف املاوارد، دعمات املنظماة            -109

اسرتاتيجيات ترمي إىل حتقيق التنمية الريفية املساتدامة والعادلاة للرجاال والنسااء وإىل احلاّد مان الفقار، وتنفياذ تلاك          

(. وهذا يتضمن تعريف االسرتاتيجية وخطة العمل 5-1-3صدها، ما أدى إىل جتاوز الغاية املنشودة )االسرتاتيجيات  ور

 بلدان تقع يف أوروبا وآسيا الوسطى. 6يف  2020-2014الوطنيتني من أجل التنمية الزراعية والريفية للفرتة 

 

إىل أي اسارتاتيجية مان اسارتاتيجيات    ويشكل حتسني فرص العمل يف األرياف وظروفه أمارًا رئيسايًا بالنسابة     -110

احلد من الفقر. ونتيجة استخدام األدوات التوجيهياة التابعاة للمنظماة، ودراساات احلالاة، واملمارساات اجليادة مثال         

بلدان بصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج  10مدارس تدريب املزارعني الشباب على الزراعة واحلياة، قامت 

ئق يف املناطق الريفية وتستهدف بصورة خاصة الشابات والشابان يف الرياف. ودعمات املنظماة مخساة      تولد فرص عمل ال

منتوجاًا مان منتجاات املعرفاة،      16(. وأخريًا، أرجنر 2-2-3بلدان من أجل توسيع نطاق تطبيق معايري العمل الدولية )

 (.3-2-3املناطق الريفية )مما حيسن قياس وحتليل البيانات املتعلقة بالعمل الالئق يف الزراعة و

 

 14، ساهمت املنظمة يف تعزيز نظم احلماية االجتماعية وإتاحتها لسكان الريف يف فرتة السنتنينهاية وحبلول  -111

بلدًا. وبدأت املنظمة باستحداث إطارها املتعلق باحلماية االجتماعية، وتعزيز قدراتها وإقامة شراكات اسارتاتيجية بغياة   

منظمة األمام املتحادة للطفولاة    ات القرطرية )مبا يف ذلك مع منظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي وتلبية االحتياج

(. وأتاح هذا األمر للمنظمة دعم عمليات وطنية وإقليمية خاصة بالسياسات مان خاالل بارامج    )اليونيسف( والبنك الدولي

ية ومنظمات املزارعني والباحثني الوطنيني بشأن وسائل اإلعالم تنمية القدرات لصاحل صانعي السياسات واملؤسسات الريف

يف الريف، كما أتاح هلا إسداء املشورة التقنية بشأن آليات توسايع نطااق تغطياة خادمات احلماياة االجتماعياة لتشامل        

 .الزراعة الريفية وشبه احلضرية

 

تنفياذ نظام للحماياة االجتماعياة املناصارة      بلدًا الدعم لتحساني تصاميم و   12، تلقى 2015وحبلول نهاية عام  -112

(. وقادمت املنظماة أيضاًا    1-3-3للفقراء واملراعية العتبارات السّن واملساواة بني اجلنسني، مبا جتاوز الغاية احملاددة ) 
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يال  أدلة كمية ونوعية عن األثر االجتماعي واإلنتاجي لربامج احلماية االجتماعية مثال الاربامج الوطنياة املتعلقاة بالتحو    

النقدي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وُيستخدم هذا األمر لرتشيد صنع القارارات علاى املساتوى القرطاري وجادول      

 .(2-3-3األعمال العاملي، وإلعطاء املنظمة ركيزة لزيادة الدعم القرطري )

 

 أبزر ما حققه عمل املنظمة من إجنازات على الصعيد العاملي

 

مؤشرًا يغطي تسعة بلدان، وهاي مؤشارات    240الل مرصد سبل كسب العيش الريفية، وضعت املنظمة، من خ -113

مصنفة حسب نوع جنس رّب األسرة أو حسب األفراد واملكان )املناطق الريفية أو احلضرية(. وجيمع هذا املرصد بياناات  

واة وشاروط سابل كساب العايش     ومؤشرات عن الزراعة والتنمية الريفية ذات الصلة برصد الفقر يف الرياف وانعادام املساا   

 الريفية بصورة أعّم.

 

وأرنشئ فريق عمل متعدد أصحاب املصلحة بغية تزويد صانعي السياسات مبعلومات عن طريقة تناول الشامولية   -114

 االجتماعية واجلنسانية يف السياسات اليت تنظم االستثمارات الزراعية.

 

كرتوني بشأن األثر االجتماعي واالقتصاادي لربناامج مكافحاة طااعون     بلدًا نتيجة مؤمتر إل 75وأّيد ممثلون عن  -115

 اجملرتات الصغرية واستئصاله املدعوم من منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان.

 

، وّسعت املنظمة نطااق دورهاا يف جماال احلماياة االجتماعياة. وخّولات       2015-2014ويف أثناء فرتة السنتني  -116

اليونيسف والبنك الدولي املنظماة املشااركة يف   راكات االسرتاتيجية مع منظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي والش

مسار جديد للعمل بشأن نظم احلماية االجتماعية اليت تليب االحتياجات القرطرياة وأساهمت يف جادول األعماال العااملي      

 ماية االجتماعية. بالتشديد على أهمية الربط بني الزراعة واحل

 

 يشمل أبزر ما حققه عمل املنظمة من إجنازات على الصعيد الُقطرص أو اإلقليمي ما يلي:

 

ساهمت املنظمة يف صياغة خطة العمل من أجل تنفيذ إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تعزيز احلماياة   -117

 االجتماعية.

 

االسارتاتيجية وخطاة   لتقنية وساهمت يف تنمية القدرات بغية حتديد وأتاحت املنظمة املعارف وأسدت املشورة ا -118

يف ألبانيا والبوسنة وصربيا ومجهورياة مقادونيا    2020-2014العمل الوطنيتني من أجل التنمية الزراعية والريفية للفرتة 

 اليوغسالفية السابقة واجلبل األسود وكوسوفو.
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ثار االجتماعية واإلنتاجية لاربامج احلماياة االجتماعياة مثال الاربامج      وقدمت املنظمة أدلة كمية ونوعية عن اآل -119

وغاناا وكينياا وليساوتو     الوطنية املتعلقة بالتحويل النقدي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )إثيوبيا وزامبياا وزمباابوي  

ألعمال العاملي بشاأن احلماياة   ومالوي(. واسُتخدم هذا األمر إلرشاد عملية صنع القرارات على املستوى القرطري وجدول ا

االجتماعية. وقدمت املنظمة يف ليسوتو أدلة عن القيماة املضاافة للجماع باني التحاويالت النقدياة والبساتنة يف املناازل،         

 دخالت الزراعية التكميلية.تواإلسهام يف ال

 

 أوغنداللشباب يف الريف يف بنجاح النهج القرطري املتكامل من أجل تشجيع فرص العمل الالئق  املنظمةوطبقت  -120

وغواتيماال. ويولي النهج، حسب السياق القرطري، األولوية ملواضايع مثال تشاغيل الشاباب، عمالاة األطفاال،        السنغالو

اهلجرة، و/أو املرأة يف الريف، غري أنه يعمام مراعااة املسااواة باني اجلنساني واالساتدامة البيئياة. وأسادت املنظماة يف          

سياسية بغية رسم سياسة وطنية لعمالة األطفال، وهي حتدد ُنهجًا ناجحاة وابتكارياة بغياة التصادي     السنغال املشورة ال

للتحديات اليت يواجهها الشباب يف الريف فيما تشجع العمل الالئق يف الريف. وباإلضاافة إىل ذلاك، مت تعزياز قادرات     

 . راعةالزأصحاب املصلحة يف قطاعي الزراعة والعمل ملنع عمالة األطفال يف 

 

وحرصااًا علااى متااتني القاادرات يف جمااال إدارة املخاااطر يف أوساااط الفقااراء يف الريااف، دعماات املنظمااة رساام    -121

اسرتاتيجية مشرتكة بشأن القدرة على الصمود يف أوغندا، تركز على توطيد الروابط مع احلماية االجتماعية والرتكيز على 

ك بشأن القدرة على الصمود يف ماالوي مان خاالل حتدياد خياارات إلقاماة       املساواة بني اجلنسني وتنفيذ الربنامج املشرت

 أوجه تآزر بني احلماية الزراعية واالجتماعية.

 

جنااوب األفريقااي يف جامعااة  للوبالتعاااون مااع املنظمااات االقتصااادية اإلقليميااة الشااريكة واملختاارب الغااذائي     -122

يرمي إىل تعميق فهم الروابط بني الزراعة واحلماياة االجتماعياة.    برناجمًا للتبادل التعليمي املنظمةستيللينبوش، وضعت 

وتضّمن التبادل التعليمي زيارات ميدانية بشأن التدخالت ذات الصلة يف جنوب أفريقيا وليسوتو وموزامبيق حياث تلقاى   

لقاة باحلماياة   مسؤولون يف مؤسسات حكومية رئيسية من غانا وليساوتو وكولومبياا معلوماات أولياة عان التادخالت املتع      

 االجتماعية اليت ميكن تكرارها يف بلدانهم.

 

الذي يفرض، يف فرتة الثالثني عامًا  Probosqueمرفق الغابات واملزارع يف غواتيماال صياغة قانون  برنامجودعم  -123

يستفيد من هاذا القاانون   يف املائة من إيرادات امليزانية الوطنية على املنتجني احلرجيني. ومن املقدر أن  1املقبلة، توزيع 

يف املائاة مانهم. وسااعدت املنظماة أيضاًا علاى حتساني         30مليون أسرة، وتشكل النسااء   1.5مليون نسمة يؤلفون  7.5

بيسااو، وكينياا، وليبريياا، والنيجار، والسانغال، والصاومال،        –قدرات املنظمات الريفية يف أنغوال، وغامبيا، وغينياا  

وسري النكا، وفييت نام، وجورجيا، وقريغيزستان، وبوليفياا، وكوساتاريكا، والسالفادور،    وزامبيا، ونيبال، والفلبني، 

وغواتيماال، وهندوراس، واملكسيك، ونيكاراغوا، ولبنان، والسودان، وتونس، بهدف املشاركة يف عمليات احلاوار بشاأن   

 السياسات.
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 أبرز ما حتقق يف مراعاة املساواة بني اجلنسني

 

التحول من احلماية إىل اإلنتاج حتلياًل جنسانيًا يف دراساته عن آثار التحويالت النقدية.  أدرج برنامج -124

وبالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، أرجريت دراسة حالة 

ي على متكني املرأة من الناحية االقتصادية. وُعرضت نوعية بشأن مدى قدرة التحويالت النقدية االجتماعية يف مالو

 النتائج على جلنة وضع املرأة.

 

بلدًا وتتيح بيانات ومؤشرات مصنفة حسب اجلنساني   83وتشمل قاعدة بيانات اجلنسني واحلقوق يف األراضي  -125

اجلنسني واحلقوق يف األراضاي   بشأن الزراعة، من مجلة جماالت أخرى، وإدارة األصول وامللكية. وأعّدت قاعدة بيانات

بغرض إسداء املشاورة الساريعة واهلادفاة والفعالاة يف جماال السياساات وتنمياة قادرات البلادان           التشريعاتأداًة لتقييم 

األعضاء يف املنظماة العاملاة يف سابيل حياازة األراضاي علاى حناو يراعاي املسااواة باني اجلنساني. وطربقات أداة تقيايم              

بلدان أسدت فيها املنظمة نصائح بشأن التغيريات الالزمة بغية وضع أطر قانونية أكثر مالءماة   10التشريعات بنجاح يف 

 حليازة األراضي على حنو يراعي املساواة بني اجلنسني.

 

وبالشراكة مع املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، كيفت املنظماة وأّيادت    -126

لتمكني املرأة من أجل تشخيص اجملاالت األساسية لضعف املرأة )والرجل( يف مشاريع التنمية الزراعية،  اعتماد مقياس 

 سعيًا إىل رسم اسرتاتيجيات مناسبة ملعاجلة أوجه القصور ورصد خمرجات املشروع املتصلة بتمكني املرأة.

 

ادل والاتعّلم باني احلكوماات وممثلاي     ومن خالل برنامج التعاون باني بلادان اجلناوب، شاجعت املنظماة التبا       -127

يف معرض تقاسم املعارف بشأن التمكني االقتصادي للمرأة يف الريف، ومان ضامنها إثيوبياا     بلدان 10اجملتمع املدني من 

 ومجهورية قريغيزستان ورواندا والعراق وغواتيماال وليبرييا ومالوي ونيبال والنيجر. وأوغندا

 

جمموعاة   500 000دعمًا تقنيًا إىل مجعية القضاء على الفقر يف الريف بغرض متكني  ويف اهلند، قدمت املنظمة -128

الذاتية للمرأة الفقرية يف الريف يف جمال املشاركة يف األنشطة االقتصادية، وتعزيز حصاوهلا علاى    املساعدةمن جمموعات 

 اخلدمات الصحية والتغذوية.

 

تها األوىل بشأن مناء الطفل وخطة عمل وطنية من أجل تعميم مراعاة وآزرت املنظمة كمبوديا يف وضع اسرتاتيجي -129

 (.2020-2015املنظور اجلنساني وحظر أسوأ أشكال عمل األطفال يف قطاع مصايد األمساك )
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 حمط الرتكيز...

 وى الوطين منظمات املنتجني عززت مشاركة املرأة يف املناطق الريفية ومتكينها يف احلوار بشأن السياسات على املست

ساعدت املنظمة على عقد مشاورات تشاركية معززة يف أوساط منظمات املنتجني بشأن عملية صياغة مشروع القانون املتعلق 

، ضمن  8بالسياسة الزراعية. ومت هذا األمر من خالل مشروع دمييرتا ومدارس املزارعني احلقلية وبرنامج اإلنصاف التعاوني

 ون يغّذون النيجريني" يف النيجر.إطار عمل مبادرة "النيجري

كجزء من برنامج االحتاد األوروبي/املنظمة بشأن حتسني احلوكمة  2012اإلنصاف التعاوني يف النيجر عام  مشروعوبدأ 

العاملية للحد من اجلوع. ورّكز على تيسري احلوار بشأن السياسات بني منظمات املنتجني واحلكومة  وتعزيز القدرات 

من أجل حتسني نوعية اخلدمات املقدمة إىل أعضائها. وأدى الدعم  -نظمات املنتجني واملساواة بني اجلنسنيالتنظيمية مل

املستمر الذي يقدمه برنامج املنظمة/برنامج اإلنصاف التعاوني إىل حتسني احلوار بشأن السياسات بني حكومة النيجر 

عنية باملشاورات واحلوار بني منظمات املنتجني يف النيجر من ومنظمات املنتجني. وبدعم من املنظمة، متكنت الشبكة امل

تنسيق حوار مكثف على النطاق القرطري يف أوساط صغار املنتجني، واختاذ موقف مشرتك ملنظمات املنتجني إزاء مشروع 

ل ملشروع القانون املذكور ، نال املوقف املشرتك للمنتجني والنص املعد2015َّالقانون املتعلق بالسياسة الزراعية. ويف مايو/أيار 

 .تأييد كافة منظمات املنتجني الوطنية واإلقليمية اهلرمية الرئيسية والشبكات التابعة هلا وأرخطرت وزارة الزراعة رمسيًا بهما

ية وبدأت نتائج إسهام املنظمة تتخطى نطاق دعم صياغة مشروع القانون املتعلق بالسياسة الزراعية: فما زالت الشبكة املعن

بني منظمات املنتجني، وهي توطد دورها  للمشاوراتباملشاورات واحلوار بني منظمات املنتجني يف النيجر تعمل مبثابة جمال 

بصفتها العبًا معرتفًا به يف الساحة السياسية النيجرية. وتواصل التأثري على تنفيذ مبادرة "النيجريون يغذون النيجريني" 

  -وبذلك يف األمن الغذائي والتغذية -ذات الصلة اليت سوف تؤثر يف آالف صغار املنتجنيوغريها من الصكوك القانونية 

 يف كل أرجاء البلد.

وباإلضافة إىل ذلك، اختريت نوادي دمييرتا باعتبارها نقطة دخول إىل كل أنشطة الوكاالت األربع التابعة لألمم املتحدة 

دة لإلسراع يف إحراز التقدم حنو التمكني االقتصادي للمرأة الريفية. ونال النهج الربنامج املشرتك مع األمم املتحواملشاركة يف 

"النيجريون يغذون النيجريني" والوزارات املعنية بالزراعة، وتربية املاشية والسكان، والنهوض باملرأة، ومحاية تأييد مبادرة 

املدني والسلطات اإلقليمية واحمللية يف هذا  الطفل. وتشارك منظمات املنتجني واحتادات منظمات املنتجني واجملتمع

 الربنامج الذي يدعم املبادرة املذكورة.

نوادي وُرمست أيضًا اسرتاتيجية بشأن حشد الرأس املال االجتماعي بغرض تآزر النهج التشاركية مثل مدراس املزارعني و

أثري على املستوى احمللي وحتسني النهج على احلقلية، وإشراك املنظمات الزراعية، وزيادة الت املستمعني اجملتمعيني

 املستوى الوطين.

وشّكلت آلية دعم برنامج الشركاء املتعددين يف املنظمة أساس جناح تعزيز املؤسسات الريفية ومتكني سكان الريف من خالل 

الشباب يف األرياف، وتطوير استخدام التواصل التشاركي والنهج املراعية لالعتبارات اجلنسانية اليت حتشد النساء والرجال و

 قدراتهم بغية تأدية دور نشط يف تطوير احلوكمة اجملتمعية وحفزها وتعزيز روابطهم مع منظمات املنتجني.

 

                                                      
 دة واملساواة بني اجلنسني.هو نهج شامل قائم على املشاركة واحلوكمة السدي اإلنصاف التعاونيبرنامج   8
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النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

نظم زراعية
الهدف ا�س�اتيجي 4

مؤشرات النتائج التي تقيس المساهمة في تمكين 
ُنظم زراعية وغذائية أكثر شموال وكفاءة

2.4.أ

2.4.ب

3.4.أ

3.4.ب

3.4.ج

الهدف االستراتيجي 4

عاليمتوسط/ عاليمتوسطمتوسط/ منخفض منخفض درجة التنفيذ:

الهدف
(نهاية 2015)

حالياالمرجع
(بنهاية 2015)

تحّقق المؤشر

لم ُيْنَجز (< 50%)أنجز جزئيا (50% إلى %75) أنجز بالكامل (> %75) اإلنجازات:

البلدان التي شهدت فيها القيمة املضافة للصناعة الزراعية منواّ أرسع من 
القيمة املضافة للزراعة. 

البلدان التي انخفض فيها مؤرش الفاو بشأن الفاقد من األغذية.

البلدان التي ازدادت فيها االئتامنات للزراعة باألرقام الحقيقية 
)معّدلة حسب التضخم(. 

البلدان التي ازدادت فيها نسبة االستثامر الزراعي.

البلدان التي قلّصت مستوى املثبطات التي تؤثر عىل قطاع الزراعة واألغذية. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015

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

- التقدم في مشاريع المعايير
- اعتماد معايير جديدة

 

عدد االتفاقات ذات الصلة بالتجارة التي وّفرت فيها الفاو اإلثباتات، أو تنمية القدرات أو 
منتديات للحوار.

 
عدد منتجات معلومات السوق التابعة للفاو التي زاد استخدامها.

 
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

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

سلع عامة تعّزز الشمولية والكفاءة في سالسل األغذية الزراعية.

 

عدد البلدان التي وّفرت فيها الفاو الدعم للحّد من الفاقد والمهدر من األغذية. 

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

واالستدامة. 
 

عدد المؤسسات التي وّفرت لها الفاو الدعم لزيادة توافر المنتجات والخدمات المالية المقّدمة 
إلى القطاع الزراعي.

 

عدد البلدان التي وّفرت لها الفاو الدعم لزيادة االستثمار الرشيد في نظم لألغذية الزراعية 
تّتسم بالكفاءة والشمولية.

 

عدد البلدان التي تتلقى دعم الفاو في مجال رصد وتحليل وإصالح السياسات الغذائية 
والزراعية.
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 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءًة4اهلدف االسرتاتيجي 

 

والزراعة اآلخذة يف التطور سريعًا أمرًا باالغ األهمياة   ُتعترب املشاركة الفّعالة للبلدان يف حتديد معامل نظم األغذية  -130

بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية. وسيساعد حتسني كفاءة هذه النظم على ضمان االساتخدام املساؤول للماوارد املتاحاة     

بلادان  وتيسري إنتاج وتسليم منتجات صحية وآمنة. وسيعزز دعم مشاركة املنتجني مان أصاحاب احلياازات الصاغرية وال    

الصغرية اقتصاديًا مشولية هذه النظم. وتساهم منظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف إتاحاة نظام زراعياة شااملة وكفاؤة عان       

طريق تناول ثالثة جماالت عمل حامسة األهمية بالشراكة مع احلكومات واجلماعة اإلمنائية وأصحاب املصلحة املعنايني  

 لضمان ما يلي:
 

تعكس بشكل أكمل املتطلبات املختلفة للبلدان وتيّسر قدرة البلادان علاى    ليات ومعايري معززةاتفاقات دولية وآ )أ(

 ( 4-1-4و 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4تنفيذها )النواتج 

اليت جتمع بشكل متسق بني اسرتاتيجيات قطاعية فرعياة   تنمية سالسل الصناعة الزراعية واألغذية الزراعية )ب( 

 واملهادر جم إلتاحة نشوء واعتماد مناذج أعمال جتارية كفؤة واحلاد مان الفاقاد    ومشاريع صغرية ومتوسطة احل

 ( 3-2-4و 2-2-4و 1-2-4من األغذية )النواتج 

حتّسن احلوافز املعطاة للجهات الفاعلة على نطااق صاغري والبيئاة     داعمة سياسات وصكوك مالية واستثمارات )ج( 

 (.3-3-4و 2-3-4و 1-3-4النواتج اليت يتعني عليها أن تعمل فيها )

 

 تقييم املخرجات

 

كان جيدر إجراء التقييم للتقدم الذي أحرزته البلدان يف تنفيذ االتفاقات واآلليات واملعايري الدولية اليت تشاّجع   -131

عب صا ال( باالستناد إىل مؤشرات ثالثة. غري أنه كان من 1على مزيد من الفعالية والشمولية يف التجارة واألسواق )املخرج 

  الوطنيااة مبااا يتماشااى مااع االتفاقااات   تقياايم عاادد البلاادان الاايت عااّدلت سياساااتها التجاريااة وأنظمتهااا وآلياتهااا      

نظرًا إىل انقضاء وقت طويل بني اإلصدار واآلخر من إصدارات استعراض منظمة التجارة العاملياة للسياساات    ألف(-4-1)

 التادابري التقييدياة املفروضاة علاى التجاارة علاى املساتوى العااملي،          التجارية باعتباره مصدرًا للمعلومات. ويف ظّل تزايد

فإّن ستة بلدان )جورجيا وكازاخستان وقريغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوكرانيا( سّجلت تقدمًا علاى صاعيد مواءماة    

لحة من خالل املبادرة سياساتها وأنظمتها مع االتفاقات الدولية، وهي بلدان عملت فيها املنظمة بنشاط مع أصحاب املص

 اإلقليمية لتجارة األغذية الزراعية والتكامال يف األساواق يف أوروباا وآسايا الوساطى. وإّن قياام إندونيسايا بتعاديل نظاام          

 من أنظمتها وإبرام هندوراس اتفاقية ملعاجلة مسألة القطاع غاري املشاروع لألخشااب ألغاراض اإلجتاار باخلشاب يادالن         

  .حداث تغيري على املستوى القطريعلى مساهمة الفاو يف إ

 

وشهدت نسبة البلدان اليت شاركت فعليًا يف عملية وضاع املعاايري الدولياة برعاياة كال مان الدساتور الغاذائي          -132

يف املائاة يف نهاياة سانة     16.8( ارتفاعًا فاق املستوى املتوقع حياث ساّجلت   باء-1-4واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )
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يؤكد كفاءة الدعم الذي تقدمه املنظمة لبناء القدرات. ومل يكن باإلمكان اإلفادة عن عدد البلدان اليت حتسان  ، مما 2015

( لعدم بلورة هذا املؤشر بعد بسبب ضارورة معاجلاة مساائل سارية التقاارير      جيم-1-4فيها مؤشر اإلجراءات التنظيمية )

احليوانات وعمليات التقييم الرمسية اليت تتوالها املنظمة العاملياة  والتوفيق بني عمليات التقييم اليت جتريها الفاو لصحة 

  لتحديد جدوى بلورة هذا املؤشر. غري أّن العمل جاٍر اآلن 2015-2014لصحة احليوان. وقد تعذر ذلك يف فرتة السنتني 

 

ياة زراعياة وسالسال    ومن الصعب قياس التقدم احملرز يف القطاعني العام واخلاص لتطوير وتنفياذ أعماال جتار   -133

( ويستند هذا التقييم إىل بياناات ثانوياة مل تكان    2قيمة لألغذية الزراعية تتسم بقدر أكرب من الفعالية والشمولية )املخرج 

بلدًا تقريبًا ارتفاعاًا يف القيماة املضاافة يف قطااع      17، شهد 2013. ويف نهاية عام 2014متاحة إال للسنوات ما قبل عام 

 .عية أسرع منه يف القطاع الزراعيالصناعات الزرا

 

ولقد بلغ مؤشر الفاو للفاقد من األغذية مرحلة متقدمة مع أّن املصاادقة علياه ال تازال جارياة مقارناة ببياناات        -134

السالسل الزمنية الرمسية، فضاًل عن استعراضها النظري من قبل اللجنة االستشارية العلمية التابعة لالسرتاتيجية العاملية 

 . وهاو يساتند   2016سني اإلحصاءات الزراعية والريفية. ومن املتوقع أن يصبح املؤشر نافذًا بالكامال يف أواخار سانة    لتح

إىل بيانات ميزانيات األغذية )إنتاج السلع األولية والواردات والصادرات وسواها( وهي بيانات كاملة يف قاعادة البياناات   

. وتشري النتائج األولوية إىل تراجع مؤشر الفاقد من األغذية بني سنيت 2013اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة حتى سنة 

بلدًا، مما يدّل على حدوث تقدم يف تطبيق األعمال التجارياة الزراعياة وسالسال القيماة لألغذياة       56يف  2013و 2011

ئاة مان تلاك البلادان الباالغ      يف املا 18الزراعية اليت تتسم مبزيد من الفعالية من حيث تقليص الفواقاد. وساّجلت نسابة    

. وقاد أرجريات مقاابالت ماع     بااء( -2-4) بلدًا معدالت مرتفعة ومتوسطة إىل مرتفعة بالنسبة إىل تراجع املؤشر 56عددها 

عدد خمتار من أصحاب املصلحة الوطنيني يف البلدان أو املؤسسات الشاريكة الايت عملات معهاا املنظماة بشاكل مكّثاف        

 .انطباعاتهم بشأن التحسينات على املستوى القطري ومساهمة املنظمة يف إحداث التغيري خالل فرتة السنتني وأّكدت

 

وأعاق كذلك توافر البيانات الثانوية تقييم التقدم احملرز يف القطاعني العام واخلااص لوضاع وتنفياذ السياساات      -135

 (. وعماد 3الزراعياة وفعاليتهاا )املخارج     والصكوك املالية واالستثمارات اليت من شاأنها أن تزياد مشولياة نظام األغذياة     

بلدًا من البلدان اليت وّفرت هلا املنظمة الدعم وكانت البيانات متاحة بشأنها( إىل زياادة القاروض    56بلدًا )من أصل  34

 يف اهلااامش األدنااى يف املائااة(  97معظمهااا ) كااانو، 2013مقارنااة بساانة  2014للزراعااة باألرقااام احلقيقيااة يف عااام  

 (. وُحسب معدل االستثمارات الزراعية على امتاداد  ألف-3-4) (مليون دوالر أمريكي من جمموع القروض 19.0و 0.05)

مان البلادان الايت وّفارت هلاا املنظماة الادعم وكانات          72بلدًا )من أصل  58واتضح من خالله أّن  2013-2012الفرتة 

تاراوح باني   يف املائة كانت يف اهلامش األدناى الاذي    89حيث أّن نسبة البيانات متاحة بشأنها( سّجل زيادة يف املعدل 

 (.باء-1-4) 0.333و 0.001

 

ومل تكن البيانات متاحة لتقدير عدد البلدان اليت خّفضت مستوى املثبطاات الايت تاؤثر علاى قطااعي الزراعاة        -136

ة عوضًا عان ذلاك. وجارى    ( واسُتخدمت بالتالي السنوات السابقجيم-3-4واألغذية من خالل التشوهات يف السياسات )
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بلدًا وّفرت هلا الفاو دعمًا منتظمًا للعمل املتصال بالسياساات مان خاالل برناامج رصاد        11عن كثب رصد جمموعة تضّم 

 مااع الوضااع الااراهن يف الفاارتة 2013-2012السياسااات الغذائيااة والزراعيااة األفريقيااة وجاارت مقارنااة بيانااات الفاارتة 

مثة أمثلة على حااالت  لكن بلدًا اخنفاضًا يف املثبطات.  11البلدان البالغ عددها من هذه  أربعة . وأظهرت2005-2006

 ساااهمت فيهااا املنظمااة بشااكل ملحااوظ يف إحااداث تغاايري علااى املسااتوى القطااري كمااا تاادل عليااه مااثاًل اإلصااالحات   

 املؤسسية يف بوركينا فاسو.

 

 النتائج احملققة يف فرتة السنتني

 
، 4اليت ساهمت يف حتقياق اهلادف االسارتاتيجي     ةكل النواتج العشر 2015-2014ة حققت املنظمة يف الفرت -137

 منها. لثمانيةوجتاوزت اإلجنازات الغايات املوضوعة 

 

وتؤكد قيم مؤشر الناتج بشأن عمل املنظمة على تطوير واعتماد مواصافات يف جماال ساالمة األغذياة وجودتهاا       -138

د من الربوتوكوالت وحتسينها واعتماد بروتوكوالت جديدة مباا فااق التوقعاات.    ( النظر يف عد1-1-4والصحة النباتية )

وعلى غرار ذلك، قدمت املنظمة حتلياًل مبنيًا على الرباهني أو تنمية القدرات أو منتديات احلوار يف ما يتصل بعدد أكارب  

(. 2-1-4قتصادية اإلقليمية التابعة هلاا ) اال واجلماعاتمن االتفاقات التجارية املقررة أصاًل، بغية دعم البلدان األعضاء 

(. 3-1-4وفضاًل عن ذلك، شّكل أيضًا استخدام منتجات معلومات السوق التابعة للمنظمة إجنازًا بشاأن الغاياة أعااله )   

 وأكد عمل املنظمة من أجل دعم رسام وتنفياذ سياساات أو أطار تنظيمياة متصالة بالصاحة النباتياة والصاحة احليوانياة          

يف عدد من البلدان واألجهزة اإلقليمية أكرب بكثري مما كان متوقعاًا. ومت بلاوغ غاياات تتعلاق      إجنازاتقيق ( حت4-1-4)

بتقديم الدعم لتوفري املعلومات من خالل حلقاات عمال وتقييماات وتادريبات، وأيضاا بتقاديم مزياد مان الادعم املتعماق           

 به اإلقليمية لتحسني قدراتها التنظيمية.جملموعة فرعية من هذه البلدان وبعض اهليئات اإلقليمية أو ش

 

وحقق العمل على تنمية الصناعة الزراعية وسالسل األغذية الزراعية الغايات املرجوة على أكمل وجه )الناواتج   -139

( وعادد  1-2-4(. وفاق عدد املؤسساات املدعوماة يف جماال االسارتاتيجيات واملناافع العاماة )      3-2-4إىل  1-2-4من 

( العدد املتوقع. وجيسد هذا األمر االهتمام الكبري الاذي حتظاى باه    3-2-4عومة على صعيد سالسل القيمة )البلدان املد

البلدان النامية من أجل تعزيز قطاعات األغذية الزراعية املدفوعة مان القطااع اخلااص واملوجهاة حناو الساوق، وتناامي        

 صل إليها.يتم التو مسعة املنظمة يف هذا اجملال، وجناح الشراكات اليت

 

 إىل 1-3-4وحقق عمل املنظماة يف جماال السياساات والصاكوك املالياة واالساتثمارات الداعماة )الناواتج مان           -140

 ( كل الغايات على أكمل وجه. وقد فااق عادد البلادان الايت تتلقاى الادعم علاى صاعيد االساتثمارات املساؤولة          4-3-3

العدد املتوقع، مما جيسد جنااح الشاراكات الطويلاة األماد     ( 3-3-4( ورصد السياسات وحتليلها وإصالحها )4-3-2)

 مع املؤسسات املالية الدولية.
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 أبزر ما حققته مشاركة املنظمة من إجنازات على الصعيد العاملي

 

دعمت املنظمة صياغة مواصفات دولية جديدة ومنّقحة يف جماال ساالمة األغذياة وجودتهاا والصاحة النباتياة        -141

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأمانة الدستور الغذائي باملشورة العلمية لدعم وضع مواصافات غذائياة    بواسطة مّد أمانة

وتعزيز قدرات البلدان النامية على املشاركة بفعالية يف عمليات إعداد مواصفة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية حلماياة  

مواصافًة جديادًة يف جماال     35مشروع مواصفة تقدمًا واعُتمدت  69ًا وأحرز النباتات. ومت النظر يف ثالثني موضوعًا جديد

سالمة األغذية وجودتها والصحة النباتية. ومن خالل تبادل املاوظفني واخلاربات والتجاارب، واصال الدساتور الغاذائي       

رتنات لتحساني قادرات كال     واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعاون بصورة وثيقة يف جمال تطوير نظم على شبكة اإلن

 األعضاء بغرض املشاركة بفعالية أكرب يف املفاوضات احلكومية الدولية.

 

وأتاحت املنظمة الرباهني )تقارير حتليلية أو توليفية( وتنمية القدرات ومنتاديات للحاوار، بغياة دعام البلادان       -142

نفيذ اتفاقات وآليات وأطر دولية تعزز الشفافية يف االقتصادية اإلقليمية لكي تشارك بشكل فعال يف صياغة وت واجلماعات

اتفاقاًا متصااًل بالتجاارة. ويكمان      18 هاألسواق وترّسخ الفرص املتعلقة بالسوق العاملية واإلقليمية. وتلقى الدعَم ما جمموع

باا الشارقية وآسايا    مثال على هذا الدعم يف تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية على اإلنرتنت ملسؤولني من بلدان يف أورو

الوسطى، يسرت، باالقرتان مع إنشاء شبكة للخرباء يف التجارة الزراعية، تباداًل أكرب للمعاارف واخلاربة بشاأن مساائل     

يبنيز للتنمياة  لالسياسات التجارية. واتسمت الشراكات مع منظمة التجارة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد 

اليت متّر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية بأهمية حامسة لتحقيق النتائج املتصلة باتفاقاات التجاارة علاى     الزراعية يف البلدان

 الصعيد العاملي والقطري.  

 

وقاادمت املنظمااة إىل احلكومااات واجلهااات املعنيااة الوطنيااة معلومااات حمدثااة ملساااعدتها علااى رساام وتنفيااذ   -143

والتجارة. وشهد استخدام سبعة عشر منتوجًا من منتجات معلومات الساوق  اسرتاتيجيات كفؤة وشاملة يف جمال األسواق 

التابعة للمنظمة زيادة يف فرتة السنتني. وساهم الدور املتنامي ألحاد هاذه املنتجاات، نظاام املعلوماات املتعلقاة باألساواق        

 ساوق عاددًا مان البلادان     الزراعية، يف التأثري على القارارات السياساية وشاجع باروزه كمنصاة هاماة للمعلوماات عان ال        

 مالية كبرية لكفالة استمراريته. على تقديم مساهمات

 

ونالت تسع وسبعون مؤسسة الدعم يف جمال صياغة اسرتاتيجيات وتنفيذها وتاوفري املناافع العاماة الايت تعازز       -144

بنااء القادرات واملنتجاات    الشمولية والكفاءة يف سالسل األغذية الزراعية. ومن أجل دعم هذا العمال، اساُتحدثت ماواد ل   

املرتبطة باملعارف وُعقدت حلقات عمل تدريبية لوضع اسرتاتيجية للصناعات الزراعية والزراعة التعاقدية. وأدت شاراكة  

ناجحة أربرمت مع املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص )يونيدروا( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إىل نشر دليل عن 

دية، فيما أرعدت وثائق تقنية بشأن املمرات االقتصادية ومناذج األعمال التجارية الشاملة واستخدام الطاقاة  الزراعة التعاق

احلرارية األرضية. وأفضت املساعدة يف جمال السياسات املقدمة يف ثالثة بلدان إىل تقييم أولي بشأن إمكانية توليد الطاقة 

 من املخلفات الزراعية.
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 تهايف دور ئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةومت تأييد مباد -145

احلادية واألربعني. وقدمت املنظمة إسهامات تقنية يف النسخ املتتالية للوثيقة وآزرت جوالت املفاوضات. وأرطلاق برناامج   

بالشراكة مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  2015الختبار هذه املبادئ ميدانيًا يف بلدان إفريقية يف عام 

 ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(.

 

من أهداف التنمية املستدامة يف ما يتعلق بالفاقاد واملهادر مان األغذياة      3-12وقردمت إسهامات لصياغة الغاية  -146

قد واملهدر من األغذية واحلد منهما، بالتعاون مع املعهد الدولي لبحاوث سياساات   وإنشاء املنصة التقنية بشأن قياس الفا

 األغذية، وذلك تلبيًة لطلب صدر عن اجتماع وزراء الزراعة يف جمموعة العشرين الذي ترأسته تركيا.

 

 أبزر ما حققه عمل املنظمة من إجنازات على الصعيد القطرص أو اإلقليمي

 

يف جمال تصميم وتنفيذ سياسات وأطر تنظيمية للصحة النباتية والصحة احليوانية وسالمة  قدمت املنظمة الدعم -147

بلادًا يف ماا يتعلاق     28مؤسساة يف   30بلدًا يف ما يتعلق بالصاحة النباتياة، و   137مؤسسة يف  147األغذية وجودتها إىل 

واد الغذائية. وكنتيجة لعمل املنظمة، حّسن بلدًا يف ما يتعلق بالرقابة على امل 130مؤسسة يف  155بالصحة احليوانية، و

بلدًا جوانب خمتلفة من نظمها الوطنية للرقابة على املواد الغذائية، مبا يف ذلك األطر التشريعية واملؤسسية والقدرات  11

صحة احليوانياة،  التقنية والع لمية بغية وضع برامج إلدارة سالمة األغذية القائمة على املخاطر وتنفيذها. ويف ما يتعلق بال

بلدان تنفيذ اخلطوط التوجيهية بشأن نظم متكاملاة متعاددة األغاراض لتساجيل احليواناات الايت اساتكملتها         10بدأت 

 تنزانياا وأيدتها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتلقى مخسة من هاذه البلادان الادعم بواساطة مشااريع املنظماة )      

(. وحصلت مخسة بلادان يف أوروباا علاى مسااعدات لتنقايح      قريغيزستانو بية/قطاع غزةالضفة الغروسورينام و سوازيلندو

ساورينام وغاناا وكينياا    تشريعاتها الوطنية املتعلقة باحليوانات املائية وحتديثها، يف حاني نالات سابعة بلادان أخارى )     

ا يتعلق بالصحة النباتية، أرعدت ( مساعدات من أجل تعديل تشريعاتها البيطرية. ويف موفييت نام وجيبوتي وساموا والو

 أدلة ومواد تدريب لبناء قدرات البلدان يف جمال تطبيق مواصفات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتوصياتها.

 

بلدًا يف جمال احلد من هدر األغذياة وفقادانها، باإجراء تقييماات لتقادير       45وقدمت املنظمة دعمًا جوهريًا إىل  -148

منها، وبلورة السياسات واالسرتاتيجيات، وإطالق محالت توعية وطنية، وبناء قدرات اجلهات الفاعلة  مستويات الفاقد

عضاو مان    500املعنية بالسلسلة. وباإلضافة إىل ذلك، أرقيمت شبكة شراكة يف ظّل مبادرة توفري األغذية تضام أكثار مان    

 واملؤسسات اخلريية واملؤسسات األكادميية.القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ومؤسسات األمم املتحدة 

 

بلدًا لتنفيذ سالسل قيمة تتسم بالشمولية والكفاءة واالستدامة. وقد تضاّمن ذلاك تاوفري دعام      56وقردم الدعم إىل  -149

 كبري جلهات فاعلة صغرية النطاق معنية بسلسلة القيمة يف هاييت وأمريكا الوسطى وبربادوس وبلياز وكولومبياا وإكاوادور   

 يااا واجلباال األسااود وأفغانسااتان والفلاابني وفيياات نااام وشاارق أفريقيااا وليبرييااا وساارياليون والكااامريون  توصااربيا وكروا

ساو وتونس. ويف غضون ذلك، مت الرتويج إلطار عمل مفاهيمي واضح وتوجيه بشأن التنمياة املساتدامة لسلسالة    يب-وغينيا
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قائم على شبكة اإلنرتنت وحلقات عمال ومنشاورات تقنياة. وتضامن      القيمة يف أوساط املمارسني األخصائيني عرب منتدى

العمل أيضًا شراكات ناجحة مع برنامج األغذية العاملي والربازيل ضمن برنامج الشراء مان األفاريقيني مان أجال أفريقياا      

 بهدف دعم مخسة بلدان لتنفيذ برامج التغذية يف املدارس والشراء احمللي من صغار املزارعني.

 

وتلقت ستون مؤسسة الدعم إلتاحة املنتجات واخلدمات املالية على حناو أكارب للقطااع الزراعاي. ومشال هاذا        -150

الدعم برامج تنمية القدرات وإساداء املشاورة يف جماال السياساات إىل منظماات املناتجني واجلهاات الفاعلاة يف األعماال          

وانصب تركيز هذه التادخالت علاى ضامان تولياد منتجاات       التجارية الزراعية على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي.

مالية جديدة وعمليات داخلية ومناذج لألعمال التجارية ضمن هاذه املؤسساات ساعيًا إىل حتساني خدماة األسار الريفياة        

 .املعتمدة على الزراعة والغابات ومصايد األمساك، ومن ضمنها األسر املستبعدة أو اليت تعاني من نقص يف اخلدمات

 

وتلقى مثانية وثالثون بلدًا دعم املنظمة بغرض زيادة االستثمارات املسؤولة يف نظم كفؤة وشاملة خاصة باألغذياة   -151

الزراعية. ومبقتضى تعاون املنظمة الطويل األجل مع البنك الدولي واملؤسسات املالياة الدولياة األخارى، أعادت املنظماة      

 دوالر أمريكي. مليار 1.8ة خاصة باألغذية الزراعية تبلغ قيمتها عمليات ابتكارية دعمًا لنظم فعالة وشامل

 

ونال مثانية عشر بلدًا دعمًا من أجل رصد السياسات الغذائياة والزراعياة وحتليلاها وإصاالحها. وتضاّمن هاذا        -152

عيًا إىل الدعم حتديث مؤشرات رصد السياسات وعقد حلقات العمال املتعلقاة ببنااء القادرات علاى املساتوى القطاري سا        

تدريب املسؤولني احلكوميني وحتديد القيود يف جمال السياسات، وإعداد سلسلة من التقارير القطرية، واملذكرات التقنية 

موجزة عن السياساات. وجنحات املنظماة مان خاالل برناامج رصاد السياساات          إحاطاتاخلاصة بسلع معّينة، وإصدار 

مستدامة مملوكة للدولاة بغياة رصاد السياساات الغذائياة والزراعياة وحتليلاها        الغذائية والزراعية األفريقية يف إنشاء نظم 

 وإصالحها سعيًا إىل إتاحة أطر تتسم بقدر أكارب مان الفعالياة والكفااءة والشامولية يف جماال السياساات يف تساعة بلادان          

 امبيق(.وبوركينا فاسو وتنزانيا وغانا وكينيا ومالوي ومالي وموز يف أفريقيا )إثيوبيا وأوغندا

 

 أبرز ما حتقق ملراعاة املساواة بني اجلنسني

 

كانت مسألة املساواة بني اجلنسني ُتعتارب ُبعادًا أساسايًا مان أبعااد الشامولية يف تنمياة سلسالة قيماة األغذياة            -153

رات (. ونتيجة لذلك، أرعاد عادد مان التقاارير واملنشاو     1-3-4( واخلدمات املالية الشاملة )3-2-4و 1-2-4الزراعية )

التقنية اليت تناولت صراحًة ونشرت خربات قائمة على الرباهني مع األبعاد اجلنسانية لتطاوير نظام األغذياة الزراعياة.     

متكني املرأة يف أفغانستان: سّد الثغرة اجلنسانية من خالل خطط متكاملة لأللباان"، وتقاارير تقنياة عان      وتضمن مطبوع "

األلبان على حنو شامل يف كينيا وإثيوبيا وروانادا، وتقاارير عان التحاديات الايت       املساواة بني اجلنسني يف تطوير صناعة

 تعيق مراعاة املساواة بني اجلنسني يف آليات التمويل واالستثمار يف املناطق الريفية.
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 حمط الرتكيز...

 برنامج التعاون التقين بوصفه متوياًل حافزًا للحد من الفاقد واملهدر من األغذية

ل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، اسُتخدمت برامج إقليمية ووطنية للتعاون التقين من أجل حتفيز مشاريع ممولاة  يف جما

من التربعات كانت مبنية آنذاك على برامج التعاون التقين وأّدت إىل توسيع نطاقها: حادد أحاد الاربامج اإلقليمياة للتعااون      

من أجل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق خطط االستثمار التابعاة للربناامج    التقين مع االحتاد األفريقي األولويات

الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا، فيما أجرت برامج وطنية للتعاون التقين منفذة يف اإلقليم دراسات تشخيصية وبنت قدرات 

الغذائي والتغذوي وأدى إىل توليد مزيد من املاداخيل وخلاق    اجلهات الفاعلة يف السلسلة بغية تقليص الفاقد، مما حّسن األمن

 فرص عمل. 

وهولندا والنرويج وسويسرا برامج التعااون الاتقين واساتكملتها عارب منتادى رفياع املساتوى         اوتابعت مشاريع ممولة من آيرلند

 15وخارطة الطريق  وعمليات التقيايم يف   يف إطار اسرتاتيجية تنفيذ إعالن ماالبو للفاقد ما بعد احلصادإلعداد برنامج إقليمي 

بلدًا لتقديم أدلة تقوم على أساسها اسرتاتيجيات وطنية للحد من الفاقد من األغذية  وتنظايم بارامج تدريبياة يف هاذه البلادان      

 لبناء قدراتها يف جمال تقييم الفواقد وممارسات املناولة اجليدة بعد احلصاد.

فقد اتسع كذلك نطاق تنفيذ مشروع ممول من هولنادا مان حياث انتشااره ونطااق بنااء القادرات        أما يف إقليم البحر الكارييب، 

بلدًا من إقليم البحر الكارييب، إذ  13مبقتضى برنامج إقليمي للتعاون التقين يف جمال الفواقد ما بعد احلصاد. وعمومًا، استفاد 

 صيل ذات القيمة االقتصادية/التصديرية. حمصواًل من احملا 13شخص التدريب يف جمال  500تلقى أكثر من 

تعّد املنظمة وشركاؤها جمموعة من أحدث أدوات بناء القدرات بغية املساعدة على تقديم خدمات مالية إىل األسر من أصاحاب  

 احليازات الصغرية واألعمال التجارية الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم

اسات بشأن التمويل الريفي والزراعي، مجعتهاا املنظماة وجهاات شاريكة أساساية      مت حشد املمارسات اجليدة يف جمال السي 

)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي والوكالة األملانية للتعاون الدولي وصندوق األمم املتحادة للمشااريع اإلنتاجياة    

امليدانيني، مثل منظماات املناتجني ومؤسساات     ورابوبانك( يف جمموعة من أحدث أدوات بناء القدرات املخصصة لألخصائيني

يف  9بلاداً  36مؤسساة مان    75مالية ووكاالت حكومية وشركات خاصة لألعمال التجارية الزراعية. وكانت النتائج مذهلاة يف  

ل مشاريع أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ شاركت يف دورات تدريبية أقامتها املنظمة يف فرتة السنتني من خال

قطرية وحلقات عمل إقليمية )مع جهات إقليمية شريكة مثل رابطة االئتماان الريفاي والزراعاي يف أفريقياا ورابطاة مؤسساات       

أمريكا الالتينية واحتاد غرف التجارة والصناعة اآلسيوية( وفعاليات عاملية )مع جهات عاملية شريكة معهاد   يفمتويل التنمية 

 (.2015لصغر ومؤمتر القمة العاملي املعين باالئتمانات البالغة الصغر لعام بولدير للتمويل البالغ ا

زات الصغرية واألعمال التجارية الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم للحصاول  اوحّسن الربنامج قدرات األسر من أصحاب احلي

وتلبيتها بطريقة مستدامة. وأرطلقات عادة   على جمموعة واسعة من اخلدمات املالية من مؤسسات قادرة على تقييم احتياجاتها 

يف املكسايك   FIRAيف باريو و  Agrobancoيف املغارب و  Crédit agricoleمبادرات للمتابعة مع جهات شريكة حملياة، منهاا   

 واملصرف احلكومي يف باكستان.

 

                                                      
بلدًا يف أمريكا الالتينية  12(. وهناك 11( وآسيا واحمليط اهلادئ )35( وأفريقيا )29أمريكا الالتينية )توّزعت املؤسسات على النحو التالي:   9

 آسيا واحمليط اهلادئ. يف  بلدان 9بلدًا يف أفريقيا و 15ومنطقة الكارييب و
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النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

القدرة
الهدف ا�س�اتيجي 5

مؤشرات النتائج التي تقيس المساهمة في زيادة قدرة 
سبل العيش على الصمود أمام الكوارث 

1.5.أ

2.5.أ

4.5.أ

3.5.أ

الهدف االستراتيجي 5

عاليمتوسط/ عاليمتوسطمتوسط/ منخفض منخفض درجة التنفيذ:

الهدف
(نهاية 2015)

حالياالمرجع
(بنهاية 2015)

تحّقق المؤشر

لم ُيْنَجز (< 50%)أنجز جزئيا (50% إلى %75) أنجز بالكامل (> %75) اإلنجازات:

البلدان التي حّسنت التزامها وقدرتها عىل إدارة مخاطر الكوارث 
واألزمات يف قطاع الزراعة واألغذية والتغذية بشكل سياسات، 
وترشيعات، ونظم مؤسسية. 

البلدان التي حّسنت قدراتها عىل توفري معلومات منتظمة، 
وإطالق إجراءات يف الوقت املالئم ملواجهة تهديدات محتملة، 
ومعروفة وناشئة يف مجال الزراعة واألغذية والتغذية. 

البلدان التي حّسنت قدرتها عىل تطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار 
والتخفيف منها مبا يقلّص املخاطر عىل الزراعة، واألغذية والتغذية. 

البلدان التي حّسنت قدراتها عىل التأهب وإدارة االستجابة. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015

عدد البلدان التي قامت بصياغة واعتماد في مؤسساتها استراتيجية/خطة للحّد من المخاطر وإدارة 
األزمات كنتيجة لدعم الفاو.

- بلدان
- أقاليم/أقاليم فرعية

 
عدد البلدان واألقاليم التي حّسنت استراتيجياتها وبرامجها االستثمارية للحّد من المخاطر وإدارة األزمات 

كنتيجة لدعم الفاو.
- بلدان

- أقاليم/أقاليم فرعية
 

عدد آليات/نظم رصد التهديدات التي دعمها من جانب الفاو لتعزيز إعطاء إنذارات مبكرة.
 

عدد البلدان التي حّسنت عملية وضع خرائط القدرة على الصمود/التعّرض للمخاطر والتحليل كنتيجة 
لدعم الفاو.

- بلدان
- أقاليم 

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

القطاعات للوقاية والتخفيف من المخاطر كنتيجة لدعم الفاو. 
- بلدان

- أقاليم
 

عدد األقاليم/البلدان التي حسنت تطبيق تدابير تحّد من التعّرض للمخاطر وتعّزز قدرة المجتمعات 
المحلية على الصمود في وجه التهديدات واألزمات كنتيجة لدعم الفاو 

- بلدان
- أقاليم

 

عدد البلدان التي تستفيد من دعم الفاو لفهم المعايير، والخطوط التوجيهية، والممارسات في مجال 
األخطار والتأهب لحالة الطوارئ الخاصة بالقطاع. 

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

االستجابة لحاالت الطوارئ من دعم التنسيق من جانب الفاو حسب مستوى حالة الطوارئ. 
L3-

L2/L1-
 

النسبة المئوية من البلدان المتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة ووّفرت فيها الفاو استجابة لألزمات 
في الوقت المالئم مع االستجابة لمتطلبات المساواة بين الجنسين. 
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 العيش على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة ُسبل : 5اهلدف االسرتاتيجي 

  

أمام التهديدات واألزمات واحلد مان األضارار واخلساائر الناجتاة     على الصمود بل العيش ُسقدرة زيادة تستلزم  -154

الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان محاية نظم سبل كسب العيش يف مواجهاة التهديادات الايت تتعارض      الكوارثعن 

حتسينها. وباالستناد إىل أسااس إطاار   هلا الزراعة واألغذية والتغذية )والصحة العامة املتصلة بذلك(، وإعادة تلك النظم و

وأهاداف التنمياة املساتدامة، ُتساّخر املنظماة       10( ومبا يتماشى ماع اتفاقاات دولياة جديادة    2015-2005عمل هيوغو )

 خربات تقنية وتشغيلية متعددة التخصصات يف قطاعات الزراعة واألغذية والتغذية من أجل دعم البلادان األعضااء فيهاا    

 ية:يف اجملاالت التال
 

 للحااّد ماان املخاااطر وإدارة األزمااات    اعتماااد وتنفيااذ نظاام قانونيااة وسياساااتية ومؤسسااية وأطاار تنظيميااة     )أ(

 ( 2-1و 1-1)الناجتان 

وكذلك الرتويج ملواصفات من أجال   إصدار اإلنذار املبكر ملواجهة املخاطر احملتملة واملعروفة والناشئة وإبالغها )ب(

 (  2-2و 1-2ت األغذية والتغذية )الناجتان حتليل األسباب اهليكلية ألزما

 ( 2-3و 1-3على مستويي األسرة واجملتمع احمللي )الناجتان  احلد من املخاطر والتعرض هلا )ج(

، سد الفجوة بني االنقسام يف جمال العمل اإلنساني إعداد وإدارة استجابات فعالة ملواجهة الكوارث واألزمات )د(

 (.3-4و 2-4و 1-4)النواتج  والتنمية

 

 املخرجات تقييم

 

 تتفاوت نتائج التقييم إىل حد كبري حبسب األبعاد املتصالة بتحقياق الصامود واملتمثلاة يف املخرجاات األربعاة.        -155

أما يف ما يتعلق مبساهمة املنظمة يف إحراز تقدم علاى مساتوى املخرجاات، فقاد كاان التقيايم إجيابياًا باإلمجاال حياث          

يف املائاة مان أصاحاب املصالحة الاوطنيني الاذين        70إىل  50معدالت معتدلة إىل ملحوظة لادى   سّجلت مساهمة املنظمة

 .مشلهم املسح بالنسبة إىل مجيع املؤشرات على مستوى املخرجات

 

 اعتمدت ونفذت نظمًا سياسية ومؤسسية وأطرًا تنظيمية للحد من املخاطر وإدارة األزماات أما نسبة البلدان اليت  -156

 ( من خالل تعزيز القدرات املؤسساية والسياسااتية بغياة احلاد مان الكاوارث وخمااطر األزماات وإدارتهاا          1-5)املخرج 

. وُيعازى  2015يف املائاة خاالل سانة     27من أجل الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، فقد شهدت اخنفاضًا ملحوظاًا إىل  

خصصة لالساتثمارات الرامياة إىل احلاد مان املخااطر والرتاجاع       تفاقم األوضاع إىل تدني مستوى املوارد البشرية واملالية امل

املالحظ يف بنى احلد من املخاطر وإدارة األزمات اليت تعمل بشكل جياد يف قطاعاات الزراعاة واألغذياة والتغذياة. وماع       

                                                      
إطار العمل بشأن األمن الغذائي   واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ مبقتضى اتفاق باريس  واطر الكوارثإطار س نداي للحد من خم  10

 .واليت تشكل كلها جدول األعمال العاملي اجلديد بشأن الصمود والتغذية يف ظل األزمات املمتدة
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 تعزيز القدرات ذلك، تشري دراسات احلالة يف بعض البلدان على سبيل املثال إىل أّن الدعم الذي وّفرته املنظمة أفضى إىل

املؤسسية والسياساتية للحد من املخاطر وإدارة األزماات يف بوركيناا فاساو وتشااد والنيجار بواساطة جمموعاة مان كباار          

مان ركاائز    3اخلرباء التابعني للتحالف العاملي للمبادرة املتعلقة بزيادة القدرة على التعايف والدعم الفاين إلعاداد الركيازة    

 .تحدة املتكاملة ملنطقة الساحلاسرتاتيجية األمم امل

 

 حّسنت قادراتها إلعطااء معلوماات منتظماة وإصادار إناذارات مبكارة       نسبة البلدان اليت  ورغم تراجعوباملثل،  -157

بلادًا تقريباًا أوضااعه يف     36، حّسان  يف املائاة  44( حياث اخنفضات إىل   2-5واختاذ تدابري يف الوقت املناسب )املخرج 

بشاكل رئيساي إىل ضاعف الانظم املوجاودة      هاذا   . وُيعزى2014ي والعالي إىل املتوسط مقارنة بسنة مستويي التنفيذ العال

جلمع البيانات عن نظم الصامود لادى اجملتمعاات احمللياة وحتليلاها، فضااًل إىل عادم وجاود باراهني لادى اساتخدام            

الربامج املراعياة للمسااواة باني اجلنساني     البيانات املتصلة باألخطار والتعرض هلا لالستنارة بها يف القرارات بشأن وضع 

وتنفيذها. وتشري دراسات احلالة القطرية إىل أّن الدعم الذي وّفرته املنظمة لبوركينا فاسو والنيجر والصاومال والايمن مان    

 خالل قياس مؤشر القدرة على الصمود وحتليله قد أفضى إىل حتّسن أداء حتليل التعرض للمخاطر يف تلك البلدان. 

 

 حتسني قدراتها يف جمال اختاذ تدابري للوقاية والتخفيف مان التاأثريات  وسّجلت البلدان تقدمًا جيدًا من أجل  -158

 (، وقد أدى هذا إىل زيادة ملحوظة بلغات معهاا نسابة البلادان الايت ساّجلت معادالت مرتفعاة ومتوساطة          3-5)املخرج 

 ، ماع أّن النسابة اإلمجالياة    2014يف املائة خالل سانة   5من  يف املائة مقارنة مع أقّل 17إىل مرتفعة من حيث القدرات 

 .ال تزال متدنية

 

( 4-5)املخرج  البلدان اليت تأثرت بالكوارث واألزمات واليت تتأهب هلا وتدير االستجابة الفعالة هلاأما نسبة  -159

يف املائاة مان البلادان الايت      55 واليت حّسنت قدرتها على التأهب وعلى إدارة االستجابة، فقد بقيت على حاهلاا عناد  

بلغت قدراتها يف هذا اجملال معدالت مرتفعة ومتوسطة إىل مرتفعة. ويبدو أّن القدرة املفرتضة علاى التأهاب واالساتجابة    

قد تراجعت خاصة يف أفغانستان وبنغالديش والكامريون وإثيوبيا والو ومالي والفلبني والسودان، يف حني لاوحظ تساجيل   

 لومبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسلفادور وباكستان والصومال واليمن وزمبابوي.حتّسن يف كو

 

 النتائج احملققة يف فرتة السنتني

 

مثانية من أصل تسعة نواتج تساهم يف حتقياق اهلادف    2015-2014حققت منظمة األغذية والزراعة يف الفرتة  -160

 ، مع إجناز جزئي لناتج واحد.5االسرتاتيجي 

 

 وتبيِّن اإلجنازات يف جمال السياسات واالسرتاتيجيات واخلطاط املتعلقاة بقطاعاات بعينهاا أو املشارتكة بينهاا        -161

بصياغة خطاط للحاد مان املخااطر وإدارة      2015بلدًا حبلول نهاية عام  38( قيام 1-1-5أو املتعلقة حتديدا باألخطار )

بقليل من الغاية املرجوة( وذلك بفضل الادعم مان املنظماة. وأردرج احلاد      األزمات يف قطاع الزراعة )ما يشكل إجنازًا أكرب
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 ، وقرادم دعام لتنفياذها    11النطااق  من خماطر الكوارث وإدارتها يف اخلطوط التوجيهية الطوعية ملصاايد األمسااك الصاغرية   

 ات وتعبئاة املاوارد  يف جنوب آسيا وسري النكا واهلند وبنغالديش وملديف. وُوضاعت اسارتاتيجيات لربجماة االساتثمار    

بلدًا بدعم مان املنظماة )حبساب الغاياة(. وأرجريات       18( للحّد من املخاطر وإدارة األزمات يف قطاع الزراعة يف 5-1-2)

برجمة لالستثمارات الوطنياة لتمويال مرفاق البيئاة العاملياة لتحساني قادرة مصاايد األمسااك أو الغاباات علاى الصامود             

 ًا.بلد 14بتوجيهات من املنظمة يف 

 

من آليات رصد التهديدات ونظم اإلنذار املبكر عملياتها لإلنذار املبكر بدعم من املنظمة،  293وعزز ما جمموعه  -162

، حبساب  1-2-5مبا يف ذلك اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود وأنفلونزا الطيور واألمراض احليوانياة األخارى )  

إقليمان بتحليال القادرة علاى الصامود/التعّرض للمخااطر وحتدياد مواقعهماا علاى         الغاية(. واضطلع تسعة وثالثون بلدًا و

( بدعم من املنظمة. وُتعزى النتائج احملققة على املساتوى القطاري بشاكل أساساي إىل توسايع نطااق       2-2-5اخلريطة )

الغاذائي واحلالاة   اختبار منوذج قياس وحتليل مؤشر القدرة علاى الصامود، وتوطياد التصانيف املتكامال ملراحال األمان        

اإلنسانية كنهج مشرتك ومعيار لتحليل األمن الغاذائي. وكاان مساتوى املسااهمات الطوعياة الايت جارت تعبئتهاا أمارًا          

 ضروريًا.

 

بلدًا  45بلدًا )حبسب الغاية(، وطّبق   46( يف 1-3-5وُنف َذت تدابري تقنية ملنع املخاطر والتخفيف من آثارها ) -163

( حتد من مواطن الضعف وتعزز قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود أماام خطار   2-3-5قتصادية )تدابري اجتماعية وا

التهديدات واألزمات. وُنفذت تدابري إضافية للحد من التعرض للمخاطر على املساتوى القطاري أكثار مماا كاان متوقعاًا،       

زت أعمال هاماة أيضاًا لتقليال الفاوارق باني      وُيعزى ذلك أيضًا إىل مستوى املساهمات الطوعية اليت جرت تعبئتها. وأرجن

 معات احمللية على الصمود.تاجلنسني باعتبارها وسيلة لزيادة قدرة اجمل

 

بلدًا من دعم املنظمة العتماد املعايري واخلطوط التوجيهية واملمارسات يف جماال األخطاار والتأهاب     76واستفاد  -164

بلدان. ورّكز عمل املنظمة على دعم التادريب   107ية املتمثلة يف استفادة (، مما حقق جزئيًا الغا1-4-5حلالة الطوارئ )

على املستوى الوطين أو شبه اإلقليمي أو اإلقليمي يف جمال اخلطوط التوجيهية واملعايري اخلاصة حباالت طاوارئ الثاروة   

يا وأفريقيا باسارتاتيجيات التأهاب   احليوانية وممارسات اإلدارة اجليدة يف حاالت الطوارئ. ودعمت املنظمة بلدانًا يف آس

بلادًا لتطبياق مواصافات وخطاوط توجيهياة وممارساات خاصاة         17املعززة ملواجهة أزمة أنفلونزا الطياور، كماا دعمات    

بالتأهب حلاالت الطوارئ الناجتة عن املخاطر الطبيعياة. وُوضاعت إجاراءات موحادة وقائماة بأمسااء اخلارباء واملعاهاد         

 الطوارئ النووية ومواجهتها.لتعزيز التأهب حلاالت 

 

 ، 3يف املائااة مان البلادان الاايت كانات حالاة الطااوارئ فيهاا عناد املسااتوى        100ويف فارتة السانتني، اساتفاد     -165

من الدعام الذي قدمته املنظمااة بغياة تنسايق     1و 2املائة من البلدان اليت شهدت حاالت طوارئ عند املستويني  يف 88و

(. ووفرت املنظمة مساعدة آنية ومراعية للمساواة بني اجلنسني يف حاالت األزمات 2-4-5رئ )االستجابة حلاالت الطوا

                                                      
 .ك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقراخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمسا  11
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يف املائة من البلدان املتضررة من أزمة مؤثرة على الزراعة. وعلى مدى فارتة السانتني، دعمات املنظماة      82( يف 5-4-3)

وب الساودان ومجهورياة أفريقياا الوساطى     يف الفلبني )إعصاار هاياان( وجنا    3أربع حاالت طوارئ مؤسسية من املستوى 

 39واليمن. وجنحت املنظمة باالشرتاك مع برنامج األغذية العاملي يف قيادة جمموعة األمن الغاذائي العااملي الايت آزرت    

جمموعة من جمموعات األمن الغذائي وآليات التنسيق يف خمتلف أرجاء العامل. وساهمت جمموعة األمن الغذائي العااملي  

ني قدرات اجملموعات الوطنية على مواءمة نظم إدارة املعلومات وإضفاء الطابع العاملي عليها، وتشغيلها، وحشد يف حتس

الدعم للمجموعات الوطنية وتشغيلها، وتكثيف الدعوة، وتعبئة االتصاالت واملوارد، وتنويع الشراكات. وأصبحت نوعياة  

نشرها مثل املواد التوجيهية بشأن النهج اخلاص بصاناديق تعزياز   االستجابة أفضل من خالل إعداد أدلة تقنية خمتلفة و

 القدرة على الصمود وكتّيب اخلطوط التوجيهية واملعايري اخلاصة حباالت طوارئ الثروة احليوانية.

 

مليون دوالر أمريكي لفارتة السانتني دعماًا جلادول      795وبلغت املنظمة أيضًا بالكامل غاية تعبئة املوارد بقيمة  -166

 أعمال املنظمة بشأن الصمود، مبا يف ذلك االستجابة يف حاالت الطوارئ.

 

 أبزر ما حققته مشاركة املنظمة من إجنازات على الصعيد العاملي

 

، بنشار  2015قامت املنظمة يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من خماطر الكوارث الاذي ُعقاد يف س انداي يف عاام      -167

 الكوارث على الزراعة واألمن الغذائي. وسلطت الدراساة الضاوء علاى حتمال قطااع الزراعاة       تأثري دراستها اجلديدة عن 

يف املائاة مان كال الكاوارث املتاأثرة       25يف املائة من كل األضرار واخلسائر، و 22حوالي  2013-2003وحده يف الفرتة 

 باملناخ على نطاق متوسط وكبري يف بلدان نامية.

 

األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة التأييد يف الدورة الثانية واألربعني للجناة   ونال إطار العمل بشأن -168

، بعد عملية استشارية وتفاوضاية شااملة ومتعاددة أصاحاب     2015العاملي املعقودة يف أكتوبر/تشرين األول  الغذائياألمن 

األغذية العاملي والصاندوق الادولي للتنمياة الزراعياة.     املصلحة دامت ثالثة أعوام وسهلتها املنظمة باالشرتاك مع برنامج 

اهلامة يف إطار العمل املذكور يف اإلطاار املفااهيمي للتعااون والشاراكة بشاأن "تعزياز القادرة علاى          سهاماتإلاومتثل أحد 

والشاراكة   الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية" الذي أعدته الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماا مان أجال التعااون    

والذي ُعرض مع دراسات حالة قرطرية ذات صلة )غواتيماال وكينيا والنيجر( يف أحاد األحاداث اجلانبياة خاالل انعقااد      

 الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي وذلك بالتعاون مع املعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية.

 

لإلنذار املبكر باملخاطر املتعددة لألغذية والزراعة على املساتوى العااملي وآخار    وأصدرت املنظمة النشرة الفصلية  -169

املستجدات بالنسبة إىل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة بشأن آثار املخااطر الطبيعياة املختلفاة    

ة تقارير منتظمة تسلط الضوء على آثاار األزماات   على الصعيد شبه اإلقليمي والقطري. وباإلضافة إىل ذلك، أصدرت املنظم

املمتدة على األمن الغذائي وإنتاج احملاصيل، وقدم النظام العاملي ملؤشر اإلجهاد يف الزراعة واملوقاع اإللكرتوناي اخلااص    
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مبرصد األرض بيانات حمدثة عن االستشعار عن ُبعد، وساعدا على حتسني الكشف عن مناطق زراعاة احملاصايل الايت    

  تعاني من إجهاد مائي )اجلفاف(.

 

وجرى حتسني نظم مراقبة التهديدات والتوقعات واإلنذار اخلاصاة بأزماة السلسالة الغذائياة علاى املساتويات        -170

العاملية واإلقليمية والوطنية من خالل تطوير نظم معلومات ومنصات وتنفيذها وصيانتها. وتتضّمن األمثلة دوائر املعلوماات  

جلراد، ورصد صدأ القمح، والنظام العاملي لإلنذار املبكر واالستجابة لألمراض احليوانية العابرة للحدود، ودعم املتعلقة با

الاذي يتايح    12شبكات خمتربات إقليمية للكشف عن األمراض احليوانية، والنظام العاملي ملعلومات األماراض احليوانياة  

للسلطات املعنية بسالمة األغذية اليت واصلت نشار إناذارات عان     معلومات آنية عن اآلفات واألمراض، والشبكة الدولية

السالمة الغذائية. وشهد مجع البيانات حتسنًا واسُتحدثت أدوات جديادة للتكنولوجياا النقالاة مان أجال مكافحاة كال        

عاددة مان خاالل    وحتسَّنت القادرة علاى توقاع املخااطر املت     13التهديدات املاثلة أمام إطار إدارة أزمات السلسلة الغذائية.

 تطوير أداة جديدة للتوقع تعزز نوعية النشرة الفصلية لإلنذار املبكر.

 

ورّوجت املنظمة ملصايد األمساك العالية اجلودة ولرتبية األحياء املائية القائماة علاى تادخالت اإلغاثاة وإعاادة       -171

مساك وتربية األحياء املائية واملصممة ملاّد  التأهيل بواسطة نشر توجيهات االستجابة حلاالت الطوارئ يف قطاع مصايد األ

َمن خيططون للتدخالت وينفذونها باملعلومات التقنية الرئيسية املطلوبة لالضاطالع مبهاامهم بفعالياة. وصايغت األقساام      

ر بغية دعم العناصر األساسية يف مدونة السلوك الرشيد ألنشطة اإلنتاج السمكي. وُوضعت بارامج تدريبياة مالئماة يف إطاا    

 اسرتاتيجية ترمي إىل تعزيز التوجيهات وتنمية قدرات االستجابة على الصعيد الوطين واإلقليمي. 

 

وعزز التعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف جمال اخلدمات املناخية القدرات الوطنياة إلدارة اجلفااف    -172

ريقي، ضمن إطار مبادرة األمم املتحادة لتنمياة القادرات    يف جنوب شرق آسيا واهلند والصني وشرق أفريقيا واجلنوب األف

سنوات ملقياس اإلشعاعية الطيفية للتصوير ذي التمييز املتوسط عن  10املتعلقة باملوارد املائية. وأردرج حتليل لصور عمرها 

احلرائاق املشاتعلة ومت   وقاعادة البياناات العاملياة بشاأن      2015حرائق النباتات يف تقدير املوارد احلرجية يف العامل لعاام  

 احلفاظ على خدمة اإلنذار بشأن احلرائق بواسطة الربيد اإللكرتوني. 

 

لحد من املخاطر يف جمال الزراعاة  املمارسات التكنولوجية اجليدة ل ووضعت املنظمة مقاربة ومنهجيًة لتقييم أداء -173

يف جماال الزراعاة والثاروة    تخفياف مان آثارهاا    مناع املخااطر وال  والثروة احليوانية ومصايد األمساك. وُرساخت قادرات   

بلدًا. وأرجريت دراسات حالة بشأن تدابري حملياة إلدارة مساتجمعات امليااه والتنمياة      14احليوانية ومصايد األمساك يف 

 املستدامة للجبال بغرض إعداد دراسة تركز على أمريكا الالتينية والشرق األدنى.

 

  

                                                      
 .النظام العاملي ملعلومات األمراض احليوانية التابع لنظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود  12

 .احليوانية لألمراض LMTو EMA-iاملتعلقة باجلراد ونظام والنظام اآللي جلمع البيانات RAMSESv4 و eLocust3مثل النظام اإللكرتوني   13
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 ازات على الصعيد القطرص واإلقليميأبزر ما حققه عمل املنظمة من إجن

 

أدى عمل املنظمة يف جمال احلوكمة مع أجهزة إقليمية مثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمياة واللجناة    -174

الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل إىل حتسني هياكل مؤسسية وقادرات ذات صالة.   

إنشاء وحدة حتليل القدرة على التكياف والصامود علاى املساتوى اإلقليماي الايت تاديرها         2014نظمة يف عام ويسرت امل

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمياة. ويف أمريكاا الالتينياة، سااهمت املنظماة يف الربناامج اإلقليماي بشاأن "األمان          

ثل اإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه علاى املساتوى الاوطين    البشري" والذي اسُتكمل بنهج للحد من التعّرض للمخاطر م

 يف غواتيماال.

 

بلادًا. واساُتكمل إعاداد نهاج ومعاايري       25واستمر تعزيز قياس وحتليل مؤشر القدرة علاى الصامود وتنفياذه يف     -175

 بلدًا. 35ئي يف أكثر من مشرتكة من أجل حتليل األمن الغذائي باستخدام النظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذا

 

وقامت وزارات الزراعة يف مجهورية الو الدميقراطياة الشاعبية والفلابني وكمبودياا ودومينيكاا وصاربيا وساانت         -176

وتأييدها رمسيًا، مما ضامن  لحد من املخاطر يف ميدان الزراعة فنسنت وجزر غرينادين بوضع اسرتاتيجيات وخطط عمل ل

ة بالزراعة واألمن الغذائي. ومت تبادل املعاارف واملنهجياات التشااركية يف جماال احلاد مان       مراعاة األولويات ذات الصل

 املخاطر يف هاييت.

 

وطبق سبعة عشر بلدًا مواصفات وخطوطًا توجيهية وممارسات خاصة بالتأهب حلااالت الطاوارئ الناجتاة عان      -177

دة واساتفادت مان مشاورة تقنياة أسادتها املنظماة يف       بلدًا منها جوانب جنسانية حماد  12املخاطر الطبيعية، وقد راعى 

 حينها بشأن االستجابة للمسائل اجلنسانية. وأرجريت تقييمات ألمن البذور يف تسعة بلدان إفريقية.   

 

ومن أجل معاجلة أزمة سلسة األغذية، رّوجت املنظمة ملمارسات جيدة على املستوى القطري مان خاالل نظاام     -178

، مثل نظام إدارة خمزونات املبيادات واإلجاراءات الصاحية والبيئاة املوحادة اخلاصاة بااجلراد، أو        الوقاية من األزمات

كروبات لألدوية بواساطة أنشاطة   ياإلدارة املستدامة للغابات. وباإلضافة إىل ذلك، تواصل املنظمة معاجلة مسألة مقاومة امل

منظماة الصاحة العاملياة واملنظماة العاملياة لصاحة احلياوان        تعاونية ضمن الشراكة الثالثية بني منظمة األغذية والزراعة و

مبقتضى نهج الصحة الواحدة. وُنفذت خطة إقليمية لالستجابة ترمي إىل ختفياف آثاار أزماة إيباوال علاى سابل كساب        

 العيش، بالشراكة الوثيقة مع جهات فاعلة إقليمية وبرنامج األغذية العاملي.

 

 اجلنسني أبرز ما حتقق ملراعاة املساواة بني

 

تشكل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة جزءًا هامًا من عمل املنظماة يف جماال القادرة علاى الصامود. وعلاى        -179

الصعيد العاملي، شّكل إدماج مبدأ مستقل بشأن املساواة بني اجلنسني يف إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل 
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 -وأرعّدت وثيقة معلومات أساسية عن "املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي وبنااء الساالم    األزمات املمتدة إجنازًا هامًا.

إطار مفاهيمي وتوجيهات مستقبلية" باعتبارها جهدًا مجاعيًا مع معهاد دراساات التنمياة، وساوف تاؤازر متابعاة إطاار        

ليل تدرييب عن "مراعاة املسااواة باني اجلنساني    مت إعداد دو .العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة

. وجارى  2016إجراءات الدعم القرطرية يف عام  يف إجراءات احلد من خماطر الكوارث يف الزراعة" وسوف ُيسرتشد به يف

جتميع ونشر ممارسات جيدة تساهم يف القدرة على الصمود واملسااواة باني اجلنساني. وأرعادت خطاوط توجيهياة بشاأن        

ساواة بني اجلنسني يف القضايا اإلقليمية" بغية تعزيز قدرة املارأة علاى حياازة األراضاي واملاوارد الطبيعياة يف       "حتسني امل

 سياق الكوارث واألزمات املمتدة، وقردم دعم قطري يف هذا اجملال إىل الصومال وكينيا. 

 

 احلاد مان انعادام املسااواة باني      وتتضمن أمثلة قطرية على الادعم الاذي تقدماه املنظماة وجهودهاا الرامياة إىل       -180

اجلنسني كوسائل لزيادة قدرة اجملتمعات احمللية على الصامود ماا يلاي: اساتحداث نظام ادخاار وتساليف للنسااء يف         

ليبرييا وأوغندا وغواتيماال وهندوراس  ودعم التعاونيات النسائية واحتادات املنتجني يف باكستان والضفة الغربياة وقطااع   

واتو بهدف حتسني احلصاول علاى اخلادمات املالياة  وتعزياز اساتخدام مواقاد وممارساات مقتصادة يف          غزة واليمن وفان

استهالك الوقود لتخفيف عبء العمل الواقع على كاهل النساء وخطر العنف اجلنساني املرتبط  مع الوقود يف الساودان  

سري بناء قادرة اجملتمعاات احمللياة علاى     وجنوب السودان  واحملافظة على نوادي دمييرتا وتوسيع نطاقها من أجل تي

الصمود بصورة متساوية وتشاركية يف النيجر وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية، من مجلة بلدان أخرى. وأرقيمات  

شراكات هامة على املستوى القطري مثل التعااون ماع هيئاة األمام املتحادة للمارأة يف ميامناار، مماا أدى إىل تقيايم أثار           

 ات على حنو يراعي االعتبارات اجلنسانية. الفيضان
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 حمط الرتكيز...

 اإلحصاءات وتغري املناخ والقدرة على الصمود على املستوى القرطري

التحذيرات القائمة على التوقعاات إىل إجاراءات علاى املساتوى القرطاري       والعمل املبكر يرتجم نظام املنظمة بشأن اإلنذار املبكر

طر. ويركز النظام على جتميع املعلومات املتعلقة بالتوقعات املتاحة من خالل نظم املنظمة لإلنذار املبكار  بغية ختفيف أثر املخا

مثل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة، ونظام الوقاية من األزمات والتصنيف املتكامال ملراحال األمان    

عاملي فصلي عن نظام اإلجراءات األولية واإلنذار املبكر. وتعمل املنظماة ماع السالطات    الغذائي واحلالة اإلنسانية، ضمن تقرير 

الوطنية إلنشاء نظم إنذار مبكر واستحداث مؤشرات وحمفزات قائمة على الرباهني مثل املؤشر املعين باالحنرافاات يف األساعار   

بكر سعيًا إىل اختاذ اإلجراءات الساريعة. وُتعاد خطاط العمال     أو مؤشر الضعف القطري التابع للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار امل

املبكر كي ُتنفذ فور بلوغ مستوى حمفز. ويشكل تعزياز قواعاد البياناات والانظم اإلحصاائية واملعلوماتياة وحتدياد الثغارات يف         

ليال والتوصايات القائماة    البيانات أمرين رئيسيني لرتسيخ نظم رصد خطر الكوارث، واملساءلة بشأن األضرار واخلسائر، والتح

على الرباهني. وعزز نظام اإلجراءات األولية واإلنذار املبكر عمل املنظمة املتصال بتقيايم املخااطر واإلناذارات املبكارة وحتدياد       

أربعة تقارير عاملية عن نظام  2015مواطن الضعف على اخلريطة واإلحصاءات ذات الصلة. وعلى سبيل املثال، ُنشرت يف عام 

لنينيو علاى األمان الغاذائي والزراعاة، وتالهاا      النينيو حتلل األثر املتنامي لظاهرة اءات األولية واإلنذار املبكر يف حاالت اإلجرا

إيفاد بعثات إىل منغوليا وبابوا غينيا اجلديدة وإثيوبيا وزمبابوي وإندونيسيا من أجل إعداد خطط عمل مبكرة بهادف ختفياف   

 ل احمللية لكسب العيش واحلد منه.لنينيو على السبلاألثر املدمر 

ماة وستواصال دعام    ظ، وهو برنامج رئيسي مشرتك بني االحتاد األوروبي واملنظمة، دعمت املنINFORMEDوبواسطة برنامج 

 البلدان لتحسني األمن الغذائي القائم على الرباهني وقياس القدرة على الصمود والربجمة يف البلدان واألقاليم املعرضة للمخااطر. 

ويتضمن الربنامج مكونًا لتحليل البيانات وتنمية القدرات ذات الصلة ومكوناًا يهادف إىل إنشااء منصاة عاملياة للمعرفاة بشاأن        

 القدرة على الصمود.

 االستجابة ألزمة ما مبوازاة بناء قدرة سبل كسب العيش على الصمود يف جنوب السودان

، أحادثت املنظماة فرقاًا مان خاالل إعاادة سابل        2015-2014أثناء الفرتة  مليون دوالر أمريكي يف 95من خالل برنامج يدّر 

مليون شخص معرض للمخاطر وزيادة قدرتهم على الصمود. وُوضاع الربناامج وُنّفاذ يف بيئاة صاعبة       2.4كسب العيش ملا يبلغ 

من النزاع، مبوازاة استمرار التادخالت  ودينامية للغاية، سعيًا إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية الطارئة يف املناطق األشد تضررًا 

 املتوسطة والطويلة األجل أينما يتيح الوضع ذلك، وتطبيق حلول ابتكارية. 

ومت حفز إنتاج البذور على املستوى الوطين واقتصادات السوق احمللية وتعزياز إعاادة مجاع الباذور مان املازارعني يف املنااطق        

مليون دوالر أمريكاي إىل   1 95توزيع يف معظم املناطق األكثر عرضة للمخاطر وإضافة االستوائية ومنطقة حبر الغزال ألغراض ال

مداخيل املزارعني. وجرى حتسني البنية التحتية الوطنية لسلسلة التربيد يف إطار التادخل بشاأن الصاحة احليوانياة وتوسايع      

 نطاق القدرات احمللية لتخزين اللقاحات واألدوية البيطرية وتوزيعها.

ناحية التنسيق، عززت املنظمة جمموعات العمل الفنية الوطنية بهدف إجاراء عمال اسارتاتيجي وحتليلاي بشاأن األمان        ومن

الغذائي يتيح إصدار مستجدات فصلية عن التصانيف املتكامال ملراحال األمان الغاذائي واحلالاة اإلنساانية بشاأن الربجماة يف          

منائية. وأخريًا، عملت املنظمة بنشاط على إطالق عملية "مستلزمات البقاء على األوساط املعنية بالعمل اإلنساني واملساعدات اإل

منظماة األمام املتحادة للطفولاة )اليونيساف( وجمموعاة       ، قيد احلياة" بالطائرة املروحية بالتعاون مع املنظمة الدولياة للاهجرة  

كان املتضررين من النزاع يف والياة الوحادة   اللوجستيات وبعض املنظمات غري احلكومية لتوزيع مستلزمات مصممة خصيصًا للس
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 الذين هربوا يف الغابات ووسط املستنقعات دون أي إمكانية للحصول على املساعدات طوال أسابيع.

وتوسع املنظمة يف املناطق األقل تضررًا من النزاع نطاق تدخلها اإلمنائي وتعيد تصميمه مع التشديد بصورة أكرب على بناء القدرة 

مود على مستوى اجملتمع احمللي. وُتعاجل مسائل متصلة بالنزاع الدائر حول املوارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ على الص

واحلد من خطر الكوارث بواسطة النَّهج امليداني املتعلق باملرزارعني والرعاة متى أمكن الربط مع مباادرات أخارى مثال برناامج     

مج األغذية العاملي واجملموعات املعنية باالدخاارات والقاروض علاى مساتوى القرياة. وتقاود       الغذاء مقابل األصول التابع لربنا

املنظمة مبنظور أبعد العمل يف جمال وضع برامج تعليمية تناسب اجملتمعات احمللية الزراعية الرعوية وتعزيز تطاوير خادمات   

 اإلرشاد باالستناد إىل السوق ونظم تسليم املدخالت. 
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 اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات :6اهلدف 

 

 الغرض والنطاق

 

وحيث أن منظمة األغذية والزراعة، منظمة  حتقيق املنظمة للجودة الفنية واملعرفة واخلدمات. 6يضمن اهلدف  -181

 ، فإن عملها للحفاظ على السالمة الفنية وتعزيزها يف خمتلف القطاعات واملواقع له أهميةراسخة يف واقعهاعاملية 

نواتج حمددة تدعم تنفيذ األنشطة الفنية املؤسسية  ة، من املقرر أن حيقق العمل واملوارد أربع6ويف إطار اهلدف  قصوى.

( 2-6 املخرج( واإلحصاءات )1-6 املخرجواألهداف االسرتاتيجية، من خالل جودة وكمال العمل الفين واملعياري )

 اجلدول  ويبّين (.4-6 املخرج)واحلوكمة ( 3-6 املخرجاجلنسني ) واملواضيع املشرتكة بني القطاعات للمساواة بني

 على الويب اإلجنازات مقارنة مبؤشرات األداء الرئيسية.  5يف امللحق 

 

 (1-6جودة وكمال العمل الفين واملعيارص )الناتج 

 

 اإلجنازات

 

تج جيري قياسها عن طريق ستة نوا تتحقق جودة وكمال العمل املعياري الذي تقوم به املنظمة من خالل -182

أصحاب املصلحة، باعتبارها تعبريا عن التقدم احملرز بشأن جودة  املعلومات املسرتجعة منمنهجية استقصائية لتقييم 

يف املائة بالنسبة للمجيبني على االستقصاء من املنظمة )كبار املدراء يف املنظمة(  62القيادة الفنية. وميثل القياس 

باملوافقة على جودة القيادة الفنية للمنظمة. وأقّر  14املنظمة )املشاركني يف اللجان الفنية يف املنظمة( واجمليبني من خارج

، لفنية وجودة العمل الفين للمنظمةأكثر من نصف اجمليبني من املنظمة بأنه جرى إحراز تقدم يف ضمان تفوق املعرفة ا

كاتب اإلقليمية. ووافقت الغالبية العظمى للمجيبني من خارج مع تركيز على تعزيز العالقات بني املقر الرئيسي وامل

 .ة على االستجابة للقضايا الناشئةاملنظمة على أنه جرى إحراز تقدم يف القدر

 

 أبرز النقاط

 

مت إنشاء سبع عشرة شبكة فنية لتسهيل تبادل املعارف بني املسؤولني داخل وعرب خمتلف التخصصات  -183

، مشلت الشبكات 2015(. وحبلول نهاية عام 2-1-6و 1-1-6الناجتان ) واالتساقدة الفنية واملواقع، ولضمان اجلو

موظف من املنظمة ومن الشركاء من خارج املنظمة من األوساط األكادميية واملنظمات الدولية مثل الصندوق  2 600حوالي 

تدت اجملاالت الفنية لتغطية احملاصيل، والثروة الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، والبنك الدولي. وام

احليوانية، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، والغابات، وتغري املناخ، وحيازة األراضي، واملياه، والتمويل الريفي 

                                                      
 .اللجان الفنية يف املنظمة: جلنة مشكالت السلع، وجلنة الزراعة، وجلنة مصايد األمساك، وجلنة الغابات  14
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ماعية، واألثر والزراعي، وسالسل القيمة الغذائية، وسالمة األغذية، واإلحصاءات، والقضايا اجلنسانية، واحلماية االجت

 البيئي واالجتماعي، واحلوكمة، والسياسات، والعمالة الالئقة يف األرياف.

 

اجتماعًا )ندوات على اإلنرتنت بشكل خاص(،  40وخالل فرتة السنتني، نظمت الشبكات أكثر من  -184

ولعبت الشبكات دورا واستعراضات نظرية، وقوائم للخرباء، ومستودعات للوثائق وغريها من أشكال تبادل املعرفة. 

رئيسيا يف إبقاء املوظفني على علم بالتطورات الدولية الكربى مثل املفاوضات بشأن تغري املناخ، واملؤمتر العاملي للغابات، 

 .2030عام ل وخطة التنمية املستدامة

 

رة املشروع لضمان وباإلضافة إىل ذلك، مت تطوير تسعة معايري بيئية واجتماعية، وجيري تطبيقها من خالل دو -185

 (.2-1-6عرب املنظمات ) واالتساقالتدخالت واالمتثال والسالمة الفنية 

 

ووفر الصندوق املتعدد التخصصات القدرة على االستجابة للقضايا الناشئة، ودعم البحث عن نهج جديدة  -186

 (.لقسم الثاني هاءا( )3-1-6وابتكارات لتكييف احللول للبيئة املتغرية عن طريق بذل جهود تعاونية )

 

يف املائة من اجمليبني على  85(، ووافق 4-1-6، ُعقدت مجيع دورات اللجان الفنية بنجاح )2014ويف عام  -187

املعلومات األساسية العالية اجلودة، جنبا إىل جنب مع األحداث  وثائقأن إعداد على االستقصاء، أو أنهم وافقوا بشدة، 

ان الفنية، أدت إىل حتسني الفهم األساسي للقضايا التقنية والناشئة املتصلة على سبيل اجلانبية واملناقشات يف اللج

املثال، بالعمل بشأن احمليطات والنمو األزرق وتغري املناخ واألمن الغذائي، مبا يف ذلك الزراعة الذكية مناخيا، وبناء 

زراعة اإليكولوجية والتكنولوجيا احليوية، ورصد ، وتيسري املناقشات عن النيرؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدام

 الغابات، ومواجهة أمراض احليوان واآلفات.

 

أساسية إىل البلدان األعضاء يف ما تقوم به من عمل يف جماالت  ( رسائل5-1-6وقدمت املطبوعات الرئيسية ) -188

كما أن املنظمة تهتدي بها  .ياسات الوطنيةالزراعة، ومصايد األمساك، والغابات، واألمن الغذائي، وتساعد يف وضع الس

 يف عملها لالستجابة للقضايا واالجتاهات الناشئة. 

 

، "نظم األغذية اليت تؤدي إىل حتسني التغذية"، عن 2013ووفر تقرير املنظمة عن حالة األغذية والزراعة لعام  -189

، وال تزال هذه الرسائل ترتدد على نطاق 2014يف عام  األساس للرسائل الرئيسية للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 واسع يف وسائط اإلعالم العامة، وعلى لسان العاملني يف جمال التنمية ويف البحوث العلمية. بينما وفر تقرير املنظمة 

لالحتفال  قدرا كبريا من األسس الواقعية "االبتكار يف الزراعة األسرية"عن  2014عن حالة األغذية والزراعة لعام 

، وكان مبثابة وثيقة معلومات أساسية رئيسية ليوم األغذية العاملي. وبني 2014بالسنة الدولية للزراعة األسرية يف عام 

"احلماية االجتماعية والزراعة: كسر حلقة الفقر يف عن  2015املنظمة عن حالة األغذية والزراعة لعام برامج تقرير 
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الفقر يف الريف حني تقرتن بإجراءات أوسع يف  احلد مناالجتماعية ستساعد على  كيف أن تدابري احلمايةالريف"، 

 جمال الزراعة والتنمية الريفية. 

 

، بيانات رئيسية يف أوانها عن اجلوع يف 2014وقدم التقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام  -190

، للمرة األوىل على اإلطالق، إحصاءات وأدلة عن 2014ات يف العامل لعام ووفر التقرير عن حالة الغاب. العامل إىل البلدان

الفوائد االجتماعية واالقتصادية اليت ميكن جنيها من الغابات، يف مصدر واحد يسهل االطالع عليه، تستنري به 

األمساك وتربية  أبرز التقرير عن حالة مصايدوما يتعلق بإدارة الغابات واستخدامها،  السياسات على حنو أفضل يف

منو اإلنتاج العاملي من األمساك بوترية أعلى من النمو السكاني، مشريا إىل  ار، استمر2014األحياء املائية يف العامل لعام 

 ضرورة وضع سياسات حتمي احمليطات وحتقق استدامة مصايد األمساك واألحياء املائية.

 

مة من االستعراضات اخلارجية واملشورة من اخلرباء الدوليني، واستفادت مجيع املطبوعات الرئيسية يف املنظ -191

تنزيل تلك لضمان جودة وسالمة النتائج اليت توصلت إليها. وقد قدمت أساسا واقعيا ملناقشات اللجان الفنية، ومت 

 كثر . ووافق أScopusعلمية ووثيقة مؤمتر مفهرسة يف  وثيقة 2 100 واستندت إليهامرة،  1 238 000 املطبوعات

يف املائة من اجمليبني على االستقصاء، أو أنهم وافقوا بشدة، على جودة املطبوعات الرئيسية للمنظمة وعملية  60من 

 إعدادها. 

 

مقاال أو فصل كتاب، يف جمالت علمية مفهرسة، مما أثبت قدرة املنظمة  283ونشر املؤلفون التابعون للمنظمة  -192

 (.6-1-6كرة القائمة على العلم جلدول أعمال التنمية وبرامج الشركات )على تقديم اخلربة الفنية املبت

 

 (2-6 املخرجتعزيز قدرة البالد على استخدام البيانات، ومجعها وحتليلها ونشرها )

 

اجلودة ضرورية لتصميم واستهداف سياسات ترمي إىل احلّد من اجلوع، وسوء التغذية  العاليةُتعد اإلحصاءات  -193

األرياف، وللرتويج لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية وزيادة القدرة على الصمود يف وجه التهديدات  والفقر يف

واألزمات. وهي توفر األساس لقيام احلكومات واجملتمع الدولي باختاذ قرارات مبنية على األدلة، وتؤدي دورا حامسا 

وتسهم املنظمة يف تهيئة بيئة  اإلمنائية الوطنية والدولية. التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف والغايات ورصديف قياس 

 داخلية وخارجية مواتية لتقديم منتجات إحصائية عالية اجلودة بوصفها سلعا عامة عاملية.

 

 اإلجنازات

 

مؤشرين من مؤشرات األداء الرئيسية: أحدهما لقياس استخدام اإلحصاءات يف وضع سياسات  ومت حتديد  -194

واسُتمدت مؤشرات  األدلة يف البلدان، واآلخر لتقييم التقدم احملرز يف جمال القدرات اإلحصائية الوطنية.ترتكز على 

املؤسسية. واسُتخدمت جمموعة إضافية من األسئلة لتقييم  مسح تقييم نتائج املسوحاتاستخدام اإلحصاءات من 
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ع القرار املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية استخدام اإلحصاءات على املستوى القطري، بشكل خاص، يف عمليات صن

وجرى ة على الصمود يف وجه التهديدات واألزمات. روالقد واحلد من الفقر يف الريف والزراعة وإدارة املوارد الزراعية

ة بلدًا تقدم هلا املنظمة الدعم وقد سّجلت معدالت متوسطة إىل مرتفعة ومرتفع 148بلدًا من أصل  55حتديد ما جمموعة 

 بلدًا. 12من حيث وجود إحصاءات فيها واستخدامها يف عمليات وضع السياسات مقارنة بالغاية املوضوعة واملتمثلة يف 

 

املعلومات عن القدرات اإلحصائية للبلدان من استمارات تقييم االسرتاتيجية العاملية لتحسني  واسُتمدت -195

يف آسيا( يف إطار االسرتاتيجية العاملية. واتضح  38يف أفريقيا و 52) بلدًا 90ومشل املسح  .اإلحصاءات الزراعية والريفية

يف آسيا(.  28يف أفريقيا و 43بلدًا منها سّجل معدالت متدنية ومتوسطة إىل متدنية من حيث قدراته اإلحصائية ) 71أّن 

يف أفريقيا  15من تلك البلدان ) 25ووّفرت االسرتاتيجية العاملية الدعم وأحرزت تقدمًا للنهوض بالقدرات اإلحصائية يف 

بلدًا. وقد أعّدت مجيع هذه البلدان خمططًا عامًا لإلحصاءات  18يف آسيا( مقارنة بالغاية املوضوعة واملتمثلة يف  10و

 .الزراعية وحتسني التنسيق بني املؤسسات. وارتكز التقييم إىل تقارير التنفيذ الواردة من الشركاء يف االسرتاتيجية العاملية

 

 أبرز النقاط 

 

قواعد ومعايري جديدة لتحسني جودة اإلحصاءات اليت تنتجها البلدان، ولزيادة قابلية مقارنة  مت وضع -196

(. فعلى سبيل 1-2-6البيانات عرب البلدان واألقاليم، مما يوسع إمكانية تطبيق واستخدام اإلحصاءات بشكل عام )

من  1حنو أفضل األصناف الزراعية، واكتملت املسودة األوىل للمجلد  املثال، ُمدد تصنيف املنتجات لكي يغطي على

 من قبل االسرتاتيجية العاملية.فنيًا  وتقريرًا توجيهيًا مبدًأ 20، ومت نشر 2020برنامج التعداد العاملي للزراعة لعام 

قاعدة البيانات  واستخدمت على نطاق واسع البيانات اإلحصائية اليت مجعتها املنظمة ونشرتها، وخباصة من

مليون مستخدم، بأعداد متزايدة من البلدان النامية.  2.5اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة، اليت زارها حوالي 

وهو كتيب حبجم اجليب، استعدادا للمؤمتر  األغذية والتغذية باألرقام،وأطلقت مخس حوليات إقليمية وصدر كتيب 

 .2014وفمرب/ تشرين الثاني يف ن املعين بالتغذيةالدولي الثاني 

 

 وقردم قدر كبري من الدعم الفين لتحسني القدرات اإلحصائية الوطنية، ال سيما فيما يتعلق بإجراء  -197

   والتعدادات واالختبارات التجريبية وتطبيق منهجيات فعالة من حيث التكلفة جلمع البيانات الزراعية اتاملسوح

الرئيسية للنجاح الذي حتقق يف هذا اجملال، الدور الذي مت إعطاؤه للشراكات، (. ومشلت العناصر 3-2-6و 6-2-2)

، اليت تدعم تنفيذ االسرتاتيجية العاملية وقاعدة البيانات اإلحصائية للمساهمات الطوعيةواالستخدام االسرتاتيجي 

ذلت جهود حمددة لتعزيز وتنسيق ذين يدعمان عمل تنمية القدرات اإلحصائية للمنظمة. وُبلالقطرية، وهما الربناجمني ال

مواءمة أنشطة بناء القدرات اإلحصائية مع مبادرة االحتاد األفريقي للربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا، ومبادرة 

ربى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لبناء القدرات، اليت تدعم مواءمة البيانات الوطنية يف أفريقيا جنوب الصحراء الك

 وآسيا، والتحقق منها ونشرها. 
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ووافق فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية على أربعة وعشرين  -198

. وكان للمنظمة 2030عام ل خطة التنمية املستدامةاقرتحتهم منظمة األغذية والزراعة لإلسهام يف إطار رصد  ًاعاملي ًامؤشر

، شاركت 2015-2014يف تنسيق وتسهيل التوافق بني املنظمات اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة. وخالل فرتة تأثري 

منظمة دولية(، وترأست جلنة املعهد اإلحصائي الدولي  45الفاو يف رئاسة جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )اليت تضم 

 .2016السابع الذي سيعقد يف روما يف أكتوبر/تشرين األول لإلحصاءات الزراعية، وهي تقود تنظيم املؤمتر الدولي 

 

باإلحصاءات  ةاملعني وجمموعة العملومت تعزيز حوكمة اإلحصاءات الداخلية من خالل دور كبري اإلحصائيني،  -199

(. ونتيجة لذلك، مت حتسني 4-2-6ألنشطة اإلحصائية )عن ابني اإلدارات، ووضع إطار جديد للمساءلة  ةاملشرتك

العمليات اإلحصائية للفاو، وُوضعت عملية كاملة إلصدار الشهادات، ومت تعزيز املساءلة الداخلية واخلارجية للنظام 

اإلحصائي يف منظمة األغذية والزراعة. وباإلضافة إىل ذلك، ُوضع إطار لضمان جودة اإلحصاءات ولتعزيز مواصلة احلفاظ 

ال اإلحصاءات الزراعية. واعُتمد هذا اإلطار كنموذج ملنظمات تابعة لألمم على مسعة ومصداقية الفاو كمركز متميز يف جم

املتحدة ومنظمات دولية أخرى، الستخدامها مع أنظمة اإلحصاءات اخلاصة بها من خالل التفاعل مع جلنة تنسيق 

 األنشطة اإلحصائية. 
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 جماالت احلوكمة واملساواة بني جودة اخلدمات، ومتاسك االسرتاتيجية والُنهج الالزمة لعمل املنظمة يف

 (3-6اجلنسني ومتكني املرأة يف برامج األهداف االسرتاتيجية )النتيجة 

 

حتتل مسألة املساواة بني اجلنسني مكانة مركزية يف والية الفاو يف سبيل حتقيق األمن الغذائي عرب رفع  -200

 الطبيعية وحتسني حياة سكان األرياف. تدعم الفاو البلدان مستويات التغذية وزيادة اإلنتاجية الزراعية وإدارة املوارد 

يف سعيها إىل ردم الفجوات بني اجلنسني اليت ال تزال مستمرة على مستوى الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات 

 .والفرص االقتصادية، وذلك من أجل حتقيق عامل خال من اجلوع ومن سوء التغذية

 

جوات، تتجلى قدرة البلد املعني على صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والربامج اليت توفر من أجل ردم تلك الف -201

فرصًا متساوية للرجال والنساء، من خالل جودة اخلدمات ومتاسك االسرتاتيجية والنهج الالزمة للعمل على املساواة بني 

 .ملستويات كافةاجلنسني، والتمكني عرب خمتلف برامج األهداف االسرتاتيجية للفاو، على ا

 

واملخرجات والنواتج ضمن سلسلة للنتائج،  االسرتاتيجية يقوم إطار النتائج لدى الفاو بالربط بني األهداف -202

وُتدرج االعتبارات اجلنسانية بهدف تعزيز التأثريات. من أجل حتقيق ذلك، يعمل األخصائيون يف اجملال اجلنساني 

يجية للفاو، سواء يف املقر الرئيسي أم يف املكاتب امليدانية، من أجل حتديد جماالت مع الفرق املعنية باألهداف االسرتات

العمل اليت تسرتعي اهتمامًا خاصًا بالبعد اجلنساني يف تصميم وتنفيذ ورصد السياسات والربامج واالستثمارات املتعلقة 

 .باألمن الغذائي وبالزراعة

 

وهو يتحقق من خالل ناجتني أال وهما: تعزيز قدرات البلدان  بواسطة مؤشرين اثنني 3-6يقاس املخرج  -203

( وإرساء آليات مؤسسية وتعزيز قدرات املوظفني على 1-3-6األعضاء على تعميم البعد اجلنساني والتدخالت اهلادفة )

 (.2-3-6دعم مبادرات البلدان الرامية إىل تناول املساواة بني اجلنسني )

 

 اإلجنازات

 

ج هامة على صعيد تعزيز اآلليات املؤسسية لدى الفاو لتعميم البعد اجلنساني. وقد دّلت النتائج، أجنزت نتائ -204

  .اليت قيست بناء على مؤشرين رئيسيني لألداء، على أن الفاو قد تفوقت على الغايات اليت حددت لفرتة السنتني
 

ايري تعميم البعد اجلنساني والتادخالت  ألف التقدم على صعيد حتقيق احلد األدنى من مع-3-6يقيس املؤشر  أ()

اليت تستهدف النساء خصيصًا، حبسب ما حتددها سياسة الفاو للمساواة باني اجلنساني. وقاد جارى التفاوق      

 معيااارًا ماان املعااايري الاادنيا، مقارنااة بالغايااة احملااددة الاايت قضاات  11علااى الغايااة احملااددة )مااع حتقيااق 

يف تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنساني واساتحداث بيئاة مؤسساية      معايري( فربهنت عن تقدم ثابت 6بإجناز 

 (.1واجلدول  1اإلطار تشجع على تعميم البعد اجلنساني )
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 باااء أداء الفاااو اسااتنادًا إىل املعااايري الاايت حااددتها خطااة العماال علااى نطاااق املنظومااة    -3-6يقااّيم املؤشاار  ب()

معيارًا من أصال   13خطة العمل"(. ومع متكن الفاو من حتقيق املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )"

على أدائها اجلياد مقارناة بنظرياتهاا مان املنظماات ضامن        2015معيارًا أو التفوق عليها، أكدت يف عام  15

 .(2واجلدول  2اإلطار منظومة األمم املتحدة )

 

بني اجلنسني اعتربت عناصر ثالثة رئيسيًة: أي من أجل االتساق والتنسيق يف تنفيذ العمل املتعلق باملساواة  -205

احلفاظ على فريق قوي معين بالشؤون اجلنسانية، وشبكة فنية على نطاق املنظمة معنية بالشأن اجلنساني  وإنشاء نظام 

 رصد لتتبع تقدم العمل اخلاص بالشأن اجلنساني  وإرساء نظام واضح للمساءلة. وقد حتققت إجنازات كربى 

 .لثقافة املؤسسية والتخطيط االسرتاتيجي وتوليد املعارفيف جماالت ا

 

جهة تنسيق للشؤون اجلنسانية  200أدت الشبكة الفنية املعنية باملساواة بني اجلنسني اليت تتألف تقريبًا من  -206

علق مبسائل املساواة وخرباء يف هذا اجملال لدى املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية، دورًا مهمًا يف تنفيذ العمل الفين املت

بني اجلنسني عرب املنظمة ويف البلدان. وقدمت اسرتاتيجية تعميم البعد اجلنساني فرصًا عديدة للمعاجلة املنهجية ملسألة 

املساواة بني اجلنسني يف اجملاالت ذات األولوية للمنظمة، مثل تنمية سلسلة القيمة، والزراعة الذكية مناخيًا وبناء 

 .ود واحلماية االجتماعيةالقدرة على الصم

 

أحرزت املنظمة تقدمًا على صعيد إدراج بيانات مصّنفة حسب اجلنس يف قواعد البيانات اإلحصائية للفاو،  -207

وأنتجت سلسلة من املواد التوجيهية والتدريبية لدعم إدراج الشؤون اجلنسانية يف صياغة الربامج واملشاريع امليدانية 

ربجمة القطرية. وأدت اآلليات املؤسسية واملساءلة املعززة دورًا هامًا يف تنفيذ العمل الفين ورصدها وكذلك يف أطر ال

 .واملعياري للفاو

 

وقد استخدمت املساهمات الطوعية بصورة اسرتاتيجية لتحسني وصول الفاو إىل النساء يف األرياف وتأثريها  -208

امج املمول من الوكالة السويدية للتعاون من أجل التنمية الدولية على متكينهّن. أطلقت مبادرات هادفة جديدة مثل الربن

الذي يستهدف بوجه خاص متكني النساء يف سالسل القيمة للصناعات الزراعية الغذائية يف مثانية بلدان يف أفريقيا. 

امرأة ورجل  300.000وجنح برنامج "دمييرتا"، من خالل أندية املستمعني يف اجملتمعات احمللية، يف بلوغ أكثر من 

يف ستة بلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ما عزز صوت نساء الريف ومشاركتهن يف املؤسسات الريفية. ويسعى 

برنامج األمم املتحدة املشرتك )بني الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية 

امرأة ريفية. ُحققت نتائج ملحوظة  75.000لتمكني االقتصادي لنساء الريف، إىل بلوغ أكثر من العاملي( الذي يتناول ا

 يف سبعة بلدان )هي إثيوبيا ورواندا وليبرييا والنيجر وغواتيماال ونيبال وقريغيزستان(، إذ تعززت مشاركة النساء 

ج األغذية وتعمم البعد اجلنساني يف السياسات يف منظمات املنتجني وحتسنت قدراتهن ومهاراتهن القيادية، وزاد إنتا

 .الزراعية من خالل تنمية القدرات
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برامج األهداف االسرتاتيجية وما يتصل بها من آليات وقد ساهم تناول مسألة املساواة بني اجلنسني عرب كافة  -209

تنفيذ، يف إدراجها بصورة أكثر منهجية يف عمل الفاو الفين واملعياري على املستويني العاملي والقطري، ويف حتقيق نتائج 

 مهمة.

 

 أبرز إجنازات عمل الفاو على املستويني العاملي واإلقليمي

 

عرتف به أن الفاو هي الوكالة الرائدة يف العمل من أجل متكني نساء الريف على املستوى العاملي، من امل -210

وخفض الالمساواة بني اجلنسني يف القطاع الزراعي، وخري دليل على ذلك هو االهتمام املتزايد للشركاء الدوليني 

الدولي والصندوق الدولي  والوطنيني بالتعاون مع املنظمة. فعلى سبيل املثال قامت الفاو، بالتعاون الوثيق مع البنك

  املستخلصةللتنمية الزراعية، بوضع دليل حول املساواة بني اجلنسني يف الزراعة الذكية مناخيًا مستندة إىل الدروس 

 .وإىل جتارب املنظمة

 

وقد حتققت إجنازات هامة للمنظمة من خالل إرساء مبادئ مستقلة بشأن املساواة بني اجلنسني يف إطار العمل  -211

بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة للجنة األمن الغذائي العاملي، ويف مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي 

 .اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية

 

الزراعية )اجلذور وجرى تقديم دعم كبري كذلك لتعزيز مشاركة النساء يف سالسل القيمة للصناعات الغذائية  -212

والدرنات، والبستنة ومصايد األمساك وإنتاج األلبان( والوصول إىل األسواق واخلدمات الزراعية يف أمريكا الالتينية 

 .وأفريقيا وآسيا عرب توفري املدخالت والتكنولوجيات إلضافة القيمة والتدريب الفين وتطوير األعمال

 

 برناجمًا للتعاون الفين ُنفذت يف الفرتة 159ين يف أفريقيا أن أظهر استعراض ملشاريع التعاون الف -213

مل تتناول مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء بسبب االستخدام احملدود للبيانات املصنفة حسب  2012-2014

 فيما خص اجلنس. وسوف يعمل املوظفون اإلقليميون بشكل وثيق على حتديد معايري لتقييم برامج التعاون الفين 

املتعلق بسياسة املساواة بني اجلنسني، وقد أرعد دليل ملساعدة املوظفني يف املكاتب امليدانية كما يف املقر  15املعيار 

 .الرئيسي على صياغة وتقييم املشاريع املراعية للبعد اجلنساني

 

 أبرز إجنازات عمل الفاو على املستوص القطرص

 

، أبلغ أكثر من 2015قطري إىل عدد كبري من املشاريع واملبادرات. ويف نهاية عام قرّدم الدعم على املستوى ال -214

مكتب قطري عن إجنازاته يف الرتويج للمساواة بني اجلنسني ومتكني النساء، فربهنت عن اإلدراج الناجح للقضايا  100

ليم كافة دورًا هامًا يف توليد املعارف اجلنسانية يف عمليات الربجمة القطرية. تبّين التقارير أن الفاو تؤدي عرب األقا

واألدلة من أجل إرشاد التدخالت املراعية للبعد اجلنساني يف الزراعة واألمن الغذائي والتغذية. وأجريت تقييمات قطرية 
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بلدًا( وكذلك دراسات تتناول قطاعات معينة من أجل دعم صياغة السياسات  15للشؤون اجلنسانية )لدى أكثر من 

القائمة على األدلة، مبا يف ذلك يف سياق الطوارئ. فعلى سبيل املثال، أجرت الفاو يف العراق عدة تقييمات  والربامج

 .لسبل املعيشة مراعية للشأن اجلنساني تناولت تأثري الصراعات يف األمن الغذائي لدى اجملتمعات املتضررة

 

منظمات املنتجني واملؤسسات الريفية. أما يف  وقد حتققت نتائج ملحوظة من حيث تعزيز مشاركة النساء يف -215

آسيا وأفريقيا فقد أثبتت مدارس املزارعني احلقلية عن أنها آلية ناجحة إلشراك النساء املزارعات وحتسني وصوهلن إىل 

د املدخالت اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيات والتدريب وممارسات الزراعة املستدامة مثل الزراعة احلافظة للموار

 .واإلدارة املتكاملة لآلفات وخفض احتمال الكوارث

 

من أجل خفض عبء العمل على كاهل نساء األرياف وزيادة كفاءة اليد العاملة، أجرت الفاو تقييمات عدة  -216

جريت على التكنولوجيات واملمارسات واخلدمات املتاحة املقتصدة لليد العاملة، مع الرتكيز على توفري املياه والطاقة.  وأ

دراسات متخصصة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية على التكنولوجيات واملمارسات املتعلقة حبفظ الرتبة واملاء والتكيف 

مع تغري املناخ وتنمية زراعة األحياء املائية. ويرد بعض من تلك الدراسات مبزيد من التفصيل يف أقسام " أبرز أنشطة 

 .دف االسرتاتيجي ذي الصلةتعميم البعد اجلنساني" حتت اهل

 

استكملت دراسات حالة لسبعة بلدان )غانا والوس ومالوي والفلبني وسرياليون وتنزانيا وزامبيا( حول تداعيات  -217

البعد اجلنساني واملساواة املرتتبة على االستثمارات املتعلقة باألراضي من حيث فرص توليد العمل والدخل. وبناء على 

 .مت إدراج الشأن اجلنساني واإلدماج االجتماعي يف اخلطوط التوجيهية الزراعية للمستثمريننتائج الدراسات، 

 

 النهج املطبقة لتناول الشؤون اجلنسانية يف العمل املعيارص للفاو

 

: وضعت الفاو أدوات مبتكرة لدعم حوارات أصحاب املصلحة وإدراج أبعاد دعم احلوارات املتعلقة بالسياسات -218

ة بني اجلنسني يف سياسات الزراعة واألمن الغذائي وخفض الفقر واألطر القانونية )مثاًل يف غانا وسرياليون(.  املساوا

وأسديت املشورة خبصوص السياسات إىل البلدان حول كيفية خفض أوجه الالمساواة احلالية، كجزء من تنفيذ اخلطوط 

اضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األر

 .)مثاًل يف منغوليا ونيبال وجنوب أفريقيا وإثيوبيا( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 

ل استنادًا إىل جتربة الفاو، جرى وضع مواد تتناول القضايا احلرجة والناشئة.  على سبي توليد املعارف: -219

املثال، أعدت دراسة حول املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي وبناء السلم مع معهد دراسات التنمية لدعم إطار عمل 

جلنة األمن الغذائي العاملي. ومت توسيع قاعدة بيانات اجلنسني واحلقوق يف األراضي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة 

وخطوطًا توجيهية جديدة حول حتسني املساواة بني اجلنسني يف القضايا اإلقليمية عرب إضافة مالمح لعشرين بلدًا جديدًا 

 .من أجل زيادة وصول النساء إىل األراضي وغريها من املوارد اإلنتاجية
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: من أجل تعزيز قدرات البلدان واملوظفني، جرى وضع أدوات ودورات للتعلم اإللكرتوني )دورة تنمية القدرات -220

ساني يف األمن الغذائي والتغذوي ودورة عن مشاريع ضمان اجلودة( وجرى تنظيم حلقات عمل تدريبية عن البعد اجلن

لقطاعات حمددة وأعدت مواد )مثل حيازة األراضي املراعية للبعد اجلنساني وحوكمة املوارد الطبيعية، والنساء وإدارة 

ها.(  يف كل إقليم، جرى تدريب جهات تنسيق الثروة احليوانية، والبعد اجلنساني وخفض خماطر الكوارث وإدارت

معنية بالشأن اجلنساني وموظفني فنيني خمتارين على كيفية الرتويج للمساواة بني اجلنسني ومتكني النساء يف الربامج 

امليدانية، ووضعت مواد إرشادية حمددة لدعم املوظفني يف تعميم البعد اجلنساني يف دورة املشروع وإطار الربجمة 

رية.  مبوجب برنامج الشراكة بني الفاو وتركيا، ُعززت القدرات الوطنية من حيث تصميم وتقديم اإلرشاد الزراعي القط

  .املراعي للشأن اجلنساني واخلدمات االستشارية الريفية يف تركيا وأذربيجان

 

العاملي واملؤمتر الثاني  : نظمت الفاو أنشطة ناجحة يف سياق جلنة وضع املرأة، وجلنة األمن الغذائيالدعوة -221

عشر لألطراف عززت التوعية باألبعاد اجلنسانية املتعلقة حبيازة األراضي وحوكمة املياه والزراعة الذكية مناخيًا 

والزراعة األسرية. وخالل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، بادرت الفاو إىل الدعوة ملعاجلة املسائل اجلنسانية يف 

 10ال اجلوع وسوء التغذية. وجرى تنظيم معرض لتقاسم املعارف مع موظفي الفاو ونظرائهم الوطنيني من جمال استئص

  .بلدان بهدف تبادل أفضل املمارسات لتعزيز التمكني االقتصادي للنساء

 

ألمن : ساهمت الفاو يف حتسني إتاحة اإلحصاءات املتعلقة بالبعد اجلنساني فيما خص الزراعة وااإلحصاءات -222

الغذائي وإدارة املوارد الطبيعية. وُنشرت األدوات واملنهجيات جلمع البيانات املصنفة حبسب اجلنس على البلدان 

واستخدمت كجزء من التعدادات واملسوح الزراعية الوطنية. ومت وضع خطوط توجيهية ومعايري حمددة من أجل مجع 

راضي والثروة احليوانية وإلدراج "توزيع القرارات وملكية البيانات املصنفة حبسب اجلنس بشأن ملكية النساء لأل

. ويوفر مقياس املعاناة 2020احليازة ضمن األسر املعيشية" يف اخلطوط التوجيهية للربنامج العاملي للتعداد الزراعي لعام 

ة انعدام األمن الغذائي من انعدام األمن الغذائي، الذي ابتكره مشروع "أصوات اجلياع"، قياسًا قائمًا على التجربة حلد

بالنسبة إىل األفراد، وهو يتيح النظر يف التفاوتات بني اجلنسني داخل األسرة املعيشية من حيث الوصول إىل الغذاء. 

مؤسسة وطنية مبا فيها وزارات الزراعة واملكاتب اإلحصائية الوطنية واألكادمييات يف دورات تدريبية حول  38شاركت 

 املصنفة حسب اجلنس يف القطاع الزراعي. مجع وحتليل البيانات
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  -: املعايري الدنيا للمساواة بني اجلنسني كوسيلة لتتبع التقدم يف جمال تعميم البعد اجلنساني يف الفاو 1اإلطار 

 موجزتقرير 

معيارًا  15ي على تقدم الفاو تقارير عن تعميم البعد اجلنساني من خالل سياستها اخلاصة باملساواة بني اجلنسني اليت تنطو

للحد األدنى وضعت لضمان حتديد وحتقيق البعد اجلنساني يف العمل املعياري للفاو ويف براجمها ومشاريعها القطرية. صممت 

( 2اإلطار معايري خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ) املعايري حبيث تتناسق وتتكامل مع

 .ملزمة جلميع منظمات األمم املتحدة واليت تقوم الفاو برفع تقاريرها استنادًا إليها كل سنة اليت تعترب

وضع إطار زمين لدفع تنفيذ املعايري الدنيا قدمًا.  وكان من املتوقع وضع املعايري الثالثة عشرة األوىل اليت تركز على إرساء 

. أما املعياران 2015ة، وعلى حتقيق بعض من النتائج الفنية، حبلول عام اآلليات املؤسسية لتعميم البعد اجلنساني ضمن املنظم

. حني توضع آلية لتعميم البعد اجلنساني، ميكن 2017املتبقيان فريتبطان بقياس زيادة التدخالت اخلاصة بالنساء حبلول عام 

 .رور الوقتاالعتبار أن املعيار قد حتقق، ألن تلك اآللية تتيح مجع البيانات لقياس التقدم مب

مشلت كل الوحدات املسؤولة من أجل مراجعة ومطابقة املساءلة على اهليكل املتغري  2013وقد أنشئت عملية تشاورية يف عام 

، حتددت عملية مجع البيانات واألدوات 2014للفاو وحتديد جمموعة من املؤشرات البسيطة والقابلة للقياس. حبلول مطلع 

مل يتمكن مكتب املوارد البشرية من حتديد مؤشر ملعيار احلد األدنى معيارًا.  15من أصل  14ما يتعلق با املالئمة لقياس التقدم في

الذي يرتبط بنظام تقييم وإدارة األداء، بسبب الطبيعة السرية للعملية. وعلى الرغم من أن بعض املعايري قد صيغت على  12رقم 

 .على استمرار تنفيذها الوقت حرصًا أنها غايات، فسوف تواصل الفاو تتبعها مع مرور

يف املائة(. قامت الُشعب املسؤولة برفع تقاريرها  73)بلغت نسبة اإلجناز  15معيارًا من أصل  11كان قد أجنز  2015يف نهاية 

اس كل سنة أو كل سنتني بناء على املؤشرات اليت جرى حتديدها، وأصبحت املنظمة قادرة اآلن على االرتكاز على خط األس

 12و 9هذا من أجل صياغة التحسينات ومناقشة األهداف املرتبطة بالبعد اجلنساني يف فرتة السنتني املقبلة. إىل جانب املعيارين 

، حباجة إىل حتسني. وفيما 2017، اللذين يتوجب إجنازهما يف عام 15و 14املذكورين أعاله، ال يزال مجع البيانات للمعيارين 

قد حتقق حبسب ما خطط له، ال تزال النتائج قائمة على عينات صغرية وحتتاج إىل  13ًا من أصل معيار 11أن تنفيذ أول 

توسيعها. سوف يستعرض الفريق املعين بالشأن اجلنساني النتائج األولية من بني نتائج فرتة السنتني األوىل وسيناقش 

 التحسينات مع بعض املكاتب.

 .1اجلدول لسنتني حسب كل معيار من معايري احلد األدنى يف يرد فيما يلي عرض خمتصر لنتائج فرتة ا

 

 : املعايري الدنيا لتعميم البعد اجلنساني1اجلدول 

 املعايري الدنيا

 ( واملساءلة2015لتعميم البعد اجلنساني )

حالة 

 التقدم

 النتائج املختصرة

 2015-2014للفرتة 

تتضمن مجيع قواعد البيانات اإلحصائية   1

 الفاو بيانات موزعة حبسب نوع الرئيسية يف

 .اجلنس عند االقتضاء وحيثما يكون ذلك متاحًا

قواعد البيانات الرئيسية للفاو املتاحة  8من أصل  6إن  منجز

للعموم ذات صلة بتصنيف البيانات حبسب اجلنس. 

وحتتوي أربع قاعدات بيانات حاليًا جمموعات بيانات 

نني منها مصنفة حبسب اجلنس وجيري العمل على اث

 .لكي تدرج فيهما بيانات خالل فرتة السنتني احلالية

إقليمية أو وطنية  بلدًا يف دورات تدريبية 38شارك  منجزتستثمر الفاو يف تعزيز قدرات البلدان األعضاء  2
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 املعايري الدنيا

 ( واملساءلة2015لتعميم البعد اجلنساني )

حالة 

 التقدم

 النتائج املختصرة

 2015-2014للفرتة 

على إعداد البيانات املوزعة حبسب نوع اجلنس 

وحتليلها واستخدامها يف حتليل السياسات 

 وختطيط الربامج واملشاريع وتقييمها. 

 تضمنت وحدات دراسية/تقاسم معلومات حول أهمية

مجع البيانات املصنفة حسب اجلنس وحتليلها من أجل 

مادة معرفية جديدة تتناول  16األمن الغذائي. أرنتجت 

حتديدًا املؤشرات املصنفة حبسب اجلنس ومنهجيات 

مجع البيانات و/أو حتليلها. وقد مت تقامسها مع البلدان 

األعضاء إما يف حلقات العمل عرب مكاتب الفاو امليدانية 

 .شبكة اإلنرتنت وإما عرب

بالنسبة جلميع األهداف االسرتاتيجية، يتم  3

إجراء حتليل خاص باملساواة بني اجلنسني 

ووضع خطة عمل تتعلق مبساواة بني اجلنسني  

وجيري قياس التقدم يف جمال املساواة بني 

 يع نتائج املنظمة. اجلنسني بالنسبة جلم

جرى حتديد مؤهالت مراعية للمساواة بني اجلنسني  منجز

مؤشرًا  11للمؤشرات ذات الصلة للمخرجات والنواتج )

مؤهاًل على مستوى  23مراعيًا للبعد اجلنساني و

 38مؤشرًا مراعيًا للبعد اجلنساني و 20املخرجات و

مؤهاًل على مستوى النواتج(. استخدمت البيانات 

الغ عن املساواة بني اجلنسني يف التقرير التجميعي لإلب

ملنتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج. ومت حتليل املساواة 

بني اجلنسني واعتماد مؤشرات للمساواة بني اجلنسني 

وأصبح بوسع الفاو حتليل االجتاهات يف جمال التخطيط 

 .لألنشطة اجلنسانية

لسياسة يتم وضع غاية مالية لتخصيص املوارد  4

 الفاو بشأن املساواة بني اجلنسني وحتقيقها 

خصصت ميزانية ملوضوع املساواة بني اجلنسني الشامل  منجز

 .لعدة جماالت ومت رفع تقرير يف ختام العام

يتم إجراء تقييم قطري بشأن املساواة بني  5

 اجلنسني كجزء من الربجمة القطرية.

الربجمة القطرية  يف املائة من أطر 66تضمن أكثر من  منجز

اليت جرت املوافقة عليها تقييمًا للمساواة بني اجلنسني 

 .يف حتليلها للوضع

جيرى استعراض للمساواة بني اجلنسني بالنسبة  6

إىل مجيع اخلدمات، لتوفري أساس لتحسني 

تنفيذ تعميم منظور املساواة بني اجلنسني، مبا يف 

 ذلك قياس التقدم احملرز واألداء.

وحدة/مكتبًا للفاو باستعراض  34، قامت 2010ذ عام من منجز

عملها املتعلق باملساواة بني اجلنسني. بني العامني 

يف املقر  2نشاطًا استعراضيا:  19جرى  2015و 2014

 .على املستوى القطري 17الرئيسي و

يدرج حتليل املساواة بني اجلنسني يف صياغة  7

خذ مجيع الربامج واملشاريع امليدانية، وتؤ

القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف االعتبار 

 يف عمليات املوافقة على املشاريع وتنفيذها.

ميكن تتبع تعميم البعد اجلنساني يف صياغة املشاريع  منجز

والربامج )من خالل مؤشرات املساواة بني اجلنسني( 

والتنفيذ )من خالل التقارير اخلتامية( فيما خص 

قة باملساواة بني اجلنسني، عرب النظام األنشطة املتعل

.يتبني حتى اللحظة، أن 2015ابتداء من يوليو/متوز 

يف املائة( من املشاريع قد  90نسبة مئوية مرتفعة جدًا )

( بناء على التحليل 145مشروعًا من أصل  131صيغت )



73 C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 

 

 املعايري الدنيا

 ( واملساءلة2015لتعميم البعد اجلنساني )

حالة 

 التقدم

 النتائج املختصرة

 2015-2014للفرتة 

يف املائة فقط  10اجلنساني. وخالل الفرتة نفسها، قام 

باستيفاء معايري األداء اجلنساني، من التقارير اخلتامية 

يف املائة من تلك التقارير سجلت عالمات  50إال أّن 

عالية )ليست كل مشاريع الفاو ذات صلة باإلدماج 

 .(اجلنساني

تتضمن مجيع عمليات استعراض وتقييم الربامج  8

بشكل كامل حتليل مسألة املساواة بني 

ة اجلنسني، وتقدم تقارير عن اآلثار املتصل

باملساواة بني اجلنسني يف اجملاالت اليت 

 تستعرضها.

يف املائة من تقارير التقييم اليت استكملت يف  90احتوى  منجز

بقضايا املساواة  قسمًا خمصصًا يتعلق 2015و 2014عام 

بني اجلنسني مع حتليل جنساني حسن الصياغة غطى 

اء تصميم املبادرة اخلاضعة للتقييم وإدارتها ونتائجها. وبن

على "اخلطوط التوجيهية لضمان اجلودة بشأن تعميم 

املساواة بني اجلنسني يف الفاو"، ترتاوح اجلودة 

اإلمجالية لعملية التعميم اجلنساني يف تقييمات الفاو بني 

 .مقبولة ومرضية

يوضع وينفذ برنامج إجباري لتنمية القدرات يف  9

جمال املساواة بني اجلنسني بالنسبة جلميع 

 .ظفني الفنيني واملديريناملو

أجنز 

 جزئيًا

وضعت الفاو ونفذت مواد تدريبية/دورات تعليمية 

أساسية بشأن املساواة بني اجلنسني وأتاحتها على 

 .موقعها التعليمي

 ,Gender equality" مت اعتماد الدورة التدريبية املعنونة

UN Coherence and you"  ونشرها من خالل حزمة

 "Welcome to FAOة "كرتوني التوجيهيالتعليم اإلل

ساهمت الفاو يف دورة تدريبية على نطاق األمم املتحدة 

 تناولت املساواة بني اجلنسني بعنوان

I know gender  هي متاحة حاليًا فقط على املوقع و

اإللكرتوني هليئة األمم املتحدة للمرأة، كما صاغت دورة 

 .تعريفية ترتكز على معارف الفاو

، مول االحتاد األوروبي دورة تعلم 2015يف عام 

ساعة تناولت "املساواة بني  15مدتها  -إلكرتوني

اجلنسني واألمن الغذائي والتغذوي" أطلقت من موقع 

الفاو للتعلم وتوجهت إىل مجيع جهات التنسيق املعنية 

 .بالشأن اجلنساني

 وجيري حاليًا وضع حزمة أساسية جديدة للتدريب على

املساواة بني اجلنسني موجهة إىل ممثلي الفاو واملوظفني 

 .الفنيني يف املكاتب امليدانية
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 املعايري الدنيا

 ( واملساءلة2015لتعميم البعد اجلنساني )

حالة 

 التقدم

 النتائج املختصرة

 2015-2014للفرتة 

حيدد احلد األدنى من الكفاءات يف حتليل مسألة  10

املساواة بني اجلنسني، ويطلب من مجيع 

 املديرين واملوظفني الفنيني استيفاءها.

لقيمة يدرج إطار الكفاءات للفاو الشأن اجلنساني حتت ا منجز

األساسية: االحرتام للجميع. إن اإلعالنات عن الوظائف 

الفنية ال تأتي  الشاغرة ملختلف مستويات الوظائف

حتديدًا على ذكر الكفاءات اجلنسانية. وتذكر تلك 

الكفاءات حني تقرر شعبة التوظيف التشديد على 

اخلربات أو املؤهالت يف اجملال اجلنساني. يف عام 

لية مجع للبيانات(، من بني ما )تاريخ أو عم 2015

إعالنًا عن وظائف شاغرة مت نشرها، تضمن  98جمموعه 

اشرتاط اخلربة أو املعرفة بالشؤون اجلنسانية  يف املائة 7

فيما تضمنت ثالثة يف املائة منها شرطًا صرحيًا بتوفر 

 .مؤهالت يف الشأن اجلنساني

 تضع كل إدارة فنية عملية فرز قائمة على 11

املساواة بني اجلنسني جلميع األنشطة املعيارية 

 والربامج واملنتجات املعرفية..

تبلغ جهات التنسيق املعنية بالشؤون اجلنسانية عن  منجز

مشاركة كبرية يف عملية الفرز القائمة على املساواة بني 

، منت نسبة األطراف 2015إىل  2014اجلنسني: فمن 

يف املائة فيما  38ائة إىل يف امل 15.5املشاركة دائمًا من 

 19تدنت نسبة األطراف املمتنعة دائمًا عن املشاركة من 

 2014يف املائة سنة  78يف املائة. وأبلغ  9يف املائة إىل 

أنهم قد نقحوا وثائق املشروع  2015يف املائة سنة  55و

تباعًا على ذكر  يف املائة 54يف املائة و 20فيما أتى 

قد متت اإلشارة إىل القدرات الفنية املنتجات املعرفية.  و

وإتاحة الوقت على أنهما من القيود الرئيسية اليت 

 .تعرتض تقديم هذا الدعم ملكاتبهم

يدرج تقييم للمساهمة يف حتقيق أهداف مسألة  12

املساواة بني اجلنسني اخلاصة بالفاو يف نظام 

 جلميع املوظفني الفنيني.   تقييم وإدارة األداء

 غري

 منجز

نظرًا إىل الطبيعة السرية لنظام تقييم األداء، مل يتمكن 

مكتب املوارد البشرية من حتديد مؤشر لتتبع هذا 

 .املعيار

يتم على حنو منهجي تعقب املوارد البشرية  13

واملالية والنتائج املعيارية والتنفيذية ذات الصلة 

مبسألة املساواة بني اجلنسني من املقر إىل املستوى 

لقطري ورفع تقرير عنها إىل األجهزة الرئاسية ا

 للمنظمة وإىل منظومة األمم املتحدة. 

البشرية واملالية  تدأب الفاو سنويًا على تعقب املوارد منجز

والنتائج املعيارية والتنفيذية وترفع تقارير عنها إىل الدول 

األعضاء. ويتعقب إطار رصد األهداف االسرتاتيجية للفاو 

تصلة مبسألة املساواة بني اجلنسني من خالل النتائج امل

مؤشراته ومؤهالته ويتم اإلبالغ عنها للدول األعضاء من 

 .خالل استعراض منتصف املدة

 

 



75 C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 

 

 املعايري الدنيا

 ( واملساءلة2015لتعميم البعد اجلنساني )

حالة 

 التقدم

 النتائج املختصرة

 2015-2014للفرتة 

   املعايري الدنيا للتدخالت اليت تستهدف النساء

يف املائة من ميزانية الفاو  30ختصيص نسبة  14

وعملها التنفيذي على الصعيدين القطري 

مي لغرض التدخالت اليت تستهدف واإلقلي

 النساء حتديدًا.

منجز 

 جزئيًا

أدرجت الفاو مؤشرات للمساواة بني اجلنسني يف نظام 

معلوماتها على املستوى امليداني اعتبارًا من يوليو/متوز 

. وعلى امتداد تلك الفرتة، بلغت حصة املشاريع 2015

ف اليت تعترب املساواة بني اجلنسني اهلد) G2b املصنفة

الرئيسي لنشاطها( من جممل املشاريع املوافق عليها 

 .يف املائة 6.8نسبة 

ارتفعت حصة إمجالي حمفظة برنامج التعاون  15

الفين املخصصة للربامج واملشاريع املتصلة 

يف  30يف املائة إىل  9باملساواة بني اجلنسني من 

 املائة.

أجنز 

 جزئيًا

سني يف نظام أدرجت الفاو مؤشرات للمساواة بني اجلن

معلوماتها على املستوى امليداني اعتبارًا من يوليو/متوز 

. أما البيانات املستخدمة لرصد هذا املعيار 2015

فمصدرها نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية على 

املستوى القطري. ولوحظ تقدم جيد: فإن مؤشرات 

 يف املائة  47املساواة بني اجلنسني تشري إىل أن 

شاريع التابعة لربنامج التعاون الفين املوافق عليها من امل

 2015وديسمرب/كانون األول  يف الفرتة بني يوليو/متوز

 تستويف املؤهالت اليت تفيد أنها تتناول املساواة 

بني اجلنسني. ومن املتوقع هلذا املعيار أن ينجز بالكامل 

 .2017يف نهاية عام 
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املعايري اليت حددتها خطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني  : أداء الفاو بناء على2اإلطار 

 املرأة

تعترب خطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إطارًا للمساءلة من أجل تعجيل عملية تعميم 

يع الوظائف املؤسسية لدى اهليئات املنضوية يف منظومة األمم املتحدة.  وقد أيدها املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء يف مج

هدفًا الستيفاء  2017وقد حدد عام  2012جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق يف أبريل/نيسان 

  .سنوية من قبل كل هيئة وإدارة ومكتب مشاركمنظومة األمم املتحدة مؤشرات األداء. وتستوجب خطة العمل رفع تقارير 

تعرتف الفاو بأهمية إطار املساءلة خلطة العمل كقوة دافعة لتحسني وتعميم اإلجراءات الداخلية للمساواة بني اجلنسني ومتكني 

فضل هيئات السنة الرابعة لرفع تقارير خطة العمل، وقد مت االعرتاف بالفاو على أنها من أ 2015النساء. ويصادف عام 

والنتائج اليت  2017االلتزامات املنفذة لضمان التقدم باجتاه الوفاء باملهلة احملددة يف عام  منظومة األمم املتحدة أداء من حيث

مؤشرًا  13، حبسب ما مت تأييده وتقدميه، أن الفاو قد أجنزت 2015حتققت حتى اآلن. على هذا املستوى، يبني تقرير عام 

 (.2 خلطة العمل أو تفوقت عليها )اجلدول 15داء الامن أصل مؤشرات األ

وبشكل خاص مقارنة بفرتة السنتني السابقة: أواًل، حتققت خطوات كبرية فيما خص عمليات التخطيط االسرتاتيجي )مؤشر 

نساني بصورة تدرجيية (. ومت إدراج املنظور اجل11( والثقافة التنظيمية )مؤشر األداء 4( والرصد واإلبالغ )مؤشر األداء 3األداء 

يف العمل الفين واملعياري للمنظمة وقد ًأصبح اآلن مدرجًا بصورة منتظمة يف برامج األهداف االسرتاتيجية وآليات التنفيذ )على 

 املستوى العاملي واإلقليمي والقطري( ويف معظم العمليات الداخلية لتخطيط اإلطار االسرتاتيجي وتنفيذه واإلشراف عليه. ثانيًا،

على مر السنني، سّجلت الفاو بصورة مستمرة أداء مرتفعًا حبسب الكثري من مؤشرات األداء، وأبرزها مؤشر االتساق )مؤشر 

 (.  15األداء 

واملنظمة تشارك بالكامل يف الشبكات ما بني الوكاالت بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء كما وأنها تشارك بانتظام 

مبوجب واليتها. وفيما خص املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، فإن الفاو ملتزمة مبا يلي: تعزيز  فيها وتساهم فيها

الشراكات احلالية واستكشاف إمكانيات عقد شراكات جديدة مع هيئات أخرى من األمم املتحدة  وضمان إنتاج وتوزيع 

الت موضوعية عالية اجلودة يف اآلليات ذات الصلة بني تقارير ومواد معرفية عالية اجلودة واالستمرار يف املساهمة مبدخ

 الوكاالت.
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بشأن املساواة بني اجلنسني  فيما خص خطة العمل على نطاق املنظومة 2015-2012تصنيف أداء الفاو للفرتة  : 2 اجلدول

 ومتكني املرأة، حبسب مؤشرات األداء

 العنوان مؤشر األداء
2012 2013 2014 2015 

 أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه واخلطة السياسات 1

 أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه إدارة األداء املراعية للشأن اجلنساني 2

 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تدنو من إجنازه التخطيط االسرتاتيجي 3

 عليهتفوقت  تفوقت عليه أجنزته تدنو من إجنازه الرصد واإلبالغ 4

 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته التقييم 5

 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته التدقيق املراعي لالعتبارات اجلنسانية 6

 أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه استعراض الربنامج 7

 أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه تتبع املوارد 8

 أجنزته زتهأجن أجنزته مل تنجزه ختصيص املوارد 9

 تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه اهليكل اجلنساني واملساواة 10

 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تدنو من إجنازه الثقافة املؤسسية 11

 تفوقت عليه تفوقت عليه أجنزته أجنزته تقييم القدرات 12

 تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تنمية القدرات 13

 تفوقت عليه تفوقت عليه أجنزته أجنزته توليد املعارف واالتصال 14

 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه االتساق 15
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 (4-6 املخرجقواعد وآليات ومؤسسات حوكمة أكثر فعالية ومشوال )

 

زراعة، من خالل املوضوع الشامل املتصل باحلوكمة، إىل تعزيز فعالية دعمها يف تهدف منظمة األغذية وال -223

وآليات ومؤسسات أكثر مشوال وفعالية على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين يف برامج األهداف  لقواعدجمال السياسات 

شورة االسرتاتيجية آلليات احلوكمة االسرتاتيجية. ويتم ذلك من خالل تقديم املفاهيم، واألساليب، واألطر، وكذلك امل

، وتوسيع شبكة معنية بلدان ومبادرات إقليمية ها يفالتزامات بالنسبة إىلالعاملية الرئيسية، والدعم املباشر لعمل املنظمة 

. ويتم قياس األداء من حيث اخلدمات، ككل املنظمة يفاملوظفني العاملني يف جمال احلوكمة على مجيع املستويات 

 اإلقليميني والوطنيني.  املصلحة القيادة آلليات احلوكمة العاملية الرئيسية، وتقديم الدعم ألصحاب وتوفري

 

 اإلجنازات

 

مت حتقيق النتائج املخططة لفرتة السنتني بالكامل. وهناك زيادة يف الوعي، يف مجيع أحناء املنظمة، بشأن  -224

 جمية ووظائف ابقضايا احلوكمة يف جمال الوظائف الفنية والربحيققها فهم واهتمام أفضل  أناملساهمة اليت ميكن 

 دعم السياسات يف املنظمة. وخيضع نهج املنظمة للحوكمة اآلن التفاق واسع النطاق، ومت التوصل خالل فرتة السنتني 

ق مساهمة الفاو إىل توافق يف اآلراء بشأن األولويات ذات الصلة يف مجيع األهداف االسرتاتيجية. ومت حتسني جودة واتسا

(، بفضل اسرتاتيجية مؤسسية للمشاركة مع وكاالت أخرى من منظومة األمم 1-4-6يف آليات عاملية خمتارة للحوكمة )

املتحدة، على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية، وتوجيه وتنسيق للمشاركة واملساهمة يف فرق العمل التقنية والعملية 

 طاق منظومة األمم املتحدة. وباإلضافة إىل ذلك، مت تعزيز قدرات املوظفني، بشكل كبري، احلكومية الدولية على ن

 يف جمال حتديد ومعاجلة التحديات الرئيسية اليت تواجه السياسات واحلوكمة يف املبادرات اإلقليمية وااللتزامات 

 (.2-4-6على املستوى القطري، من خالل تطوير مواد مبتكرة وأنشطة لتنمية القدرات )

 

 أبرز النقاط

 

مت وضع وتنفيذ آلية لالسرتاتيجية والتنسيق مشرتكة بني املنظمات، للمشاركة يف العملية العاملية لتحديد  -225

. ونتيجة لذلك، مت حتقيق مواءمة كبرية بني أهداف التنمية املستدامة واألهداف 2015جدول أعمال ما بعد عام 

املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة التابع للجمعية  الفريق العامل االسرتاتيجية للمنظمة. ويعكس تقرير

بشأن القضاء على الفقر واجلوع، وحتقيق األمن  2و 1العاملية لألعضاء يف املنظمة، وال سيما اهلدفني  األهدافالعامة 

( 6فية أولويات الفاو بشأن املياه )اهلدف الغذائي وحتسني التغذية، وتعزيز الزراعة املستدامة. وتعكس األهداف اإلضا

(، واحمليطات والبحار واملوارد البحرية 13(، وتغري املناخ )اهلدف 12وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة )اهلدف 

 (. 15(، والنظم اإليكولوجية األرضية، والغابات، والتصحر، وتدهور األراضي، والتنوع البيولوجي )اهلدف 14)اهلدف 
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 وبفضل عمل املدير العام كنائب للرئيس التنفيذي لفريق العمل الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي -226

وكالة وصندوقا وبرناجما تابعني للفريق، بشأن  24، استضافت املنظمة فريق التنسيق وروجت لتوافق اآلراء بني والتغذية

لفرص الرباجمية. وأثرت املنظمة على إعادة تنظيم برنامج العمل لدعم والسياسات وا واملؤشراتاملفاهيم والتعاريف 

 حتدي القضاء على اجلوع وروجت لرسائل شراكات أساسية لكل من العناصر اخلمسة. 

 

الفاو يف حتقيق تقدم كبري يف جمال إصالح اهليكل املؤسسي للتغذية، مما أدى إىل اعرتاف واسع  وساهمت -227

، وإعادة إطالق جلنة 15الدولي الثاني املعين بالتغذية "كأساس حلوكمة التغذية احلديثة" للمؤمترزي النطاق بالدور املرك

األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية تستضيفها الفاو، وتوسيع دور جلنة األمن الغذائي باعتبارها منصة منظومة األمم 

 السياسات بشأن التغذية. املتحدة للتشاور بني أصحاب املصلحة املتعددين وتقارب 

 

وقدمت شبكة فنية قوية ومتنامية لدعم احلوكمة، الدعم الفين من النظراء واملدخالت ملوظفي املنظمة يف التعامل  -228

مع قضايا احلوكمة املتصلة باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة. وسهلت الشبكة تبادل املعلومات بني املقّر الرئيسي 

، وتعزيز طبيعة عمل املنظمة املنظمةوحتسني االتساق يف فهم مفهوم احلوكمة وآثارها على تدخالت واملكاتب امليدانية، 

املتعدد التخصصات. كما سهلت الشبكة تعميم نهج احلوكمة داخل املنظمة وتكامله مع العمل على املستويني اإلقليمي 

ت املوضوعية مع اخلرباء اخلارجيني( واملدخالت والقطري من خالل الندوات، واملناقشات التقنية )مبا يف ذلك اجللسا

 ملنظمة.يف االتقنية، والدعم إلعداد واستخدام املواد للمؤمترات اإلقليمية وأيام األراضي واملياه 

  

                                                      
 ، يف حدث جانيب خاص David Nabarroبيان املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين باألمن الغذائي العاملي والتغذية، الدكتور   15

 .2015ديسمرب/كانون األول  3يف جملس املنظمة بشأن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، يوم 
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 النتائج اخلاصة باألبعاد اإلقليمية -جيم

 

ة دعمًا لدوهلا األعضاء. متثل األهداف االسرتاتيجية اخلمسة جماالت العمل اليت تنصب فيها جهود املنظم -229

  يف األولويات بالنسبة إىل أنشطة املنظمة يف كل إقليم 2014وقد حبثت كل من املؤمترات اإلقليمية خالل سنة 

 :يف ضوء ما يلي
 

مع األطر اخلاصة بنتائج األهاداف   2017-2014اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  أ()

 ن أجل تنظيم االستجابة لألولويات يف اإلقليم االسرتاتيجية م

 واألولويات اإلقليمية اليت تركز على االحتياجات اخلاصة لإلقليم باالستناد إىل أطر الربجمة القطرية  ب()

وجمموعة من املبادرات اإلقليمية املقرتحة باعتبارها آليات للتنفيذ مستندة إىل النتائج مان أجال تعزياز حماور      ج()

 .مل املنظمة إلحداث التأثريات املنشودة وتعبئة املوارد على املستوى القطريتركيز ع

 

 2015-2014 مبادرة مّت إقرارها وتنفيذها يف الفرتة 15املبادرات اإلقليمية البالغ عددها  3ل اجلدووترد يف  -230

ية على كل من املؤمترات اإلقليمية وُعرضت اإلجنازات اإلقليمية باعتبارها مساهمة يف حتقيق نواتج األهداف االسرتاتيج

2016املنعقدة يف سنة 
على الويب ملخص على إجنازات املنظمة والدروس املستخلصة من  4. ويرد ضمن امللحق 16

 .املبادرات اإلقليمية

 

 2015-2014املبادرات اإلقليمية يف الفرتة : 3 اجلدول

اهلدف االسرتاتيجي  اإلقليم

 الرئيسي

 2015-2014يف الفرتة املبادرات اإلقليمية 

 أفريقيا

 

 2025حتدي القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام  1اهلدف االسرتاتيجي 

 اإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية الزراعية يف أفريقيا 2اهلدف االسرتاتيجي 

 بناء القدرة على الصمود يف املناطق اجلافة يف أفريقيا 5اهلدف االسرتاتيجي 

 احمليط اهلادئآسيا و

 

 حتدي القضاء على اجلوع يف آسيا واحمليط اهلادئ 1اهلدف االسرتاتيجي 

 مبادرة األرّز اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ 2اهلدف االسرتاتيجي 

 مبادرة النمو األزرق يف آسيا واحمليط اهلادئ 2اهلدف االسرتاتيجي 

 لغذائي والتغذية يف جزر احمليط اهلادئسالسل القيمة لألمن ا 4اهلدف االسرتاتيجي 

 أوروبا وآسيا الوسطى

 

 متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية يف أوروبا وآسيا الوسطى 3اهلدف االسرتاتيجي 

 التجارة الزراعية الغذائية والتكامل اإلقليمي يف أوروبا وآسيا الوسطى 4اهلدف االسرتاتيجي 

                                                      
 .NERC/16/2و LARC/16/5و ERC/16/6و APRC/16/7و ARC/16/5الوثائق   16
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أمريكا الالتينية 

 البحر الكارييبو

 

 دعم مبادرة القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1اهلدف االسرتاتيجي 

 الزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية يف املناطق الريفية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 3اهلدف االسرتاتيجي 

 نطقة البحر الكارييبحتسني نظم األغذية يف م 4اهلدف االسرتاتيجي 

الشرق األدنى ومشال 

 أفريقيا

 

 املبادرة اخلاصة بندرة املياه يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا 2اهلدف االسرتاتيجي 

 الزراعة على نطاق صغري من أجل التنمية الشاملة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا 3اهلدف االسرتاتيجي 

ء القدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية يف إقلايم الشارق األدناى     بنا 5اهلدف االسرتاتيجي 

 ومشال أفريقيا
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 الرئيسية املستخلصةالدروس    -دال

 

تنفيذ األهداف االسرتاتيجية اجلديدة. وحّولت منظمة األغذية والزراعة  2015-2014اسُتهّل يف فرتة السنتني  -231

ته استجابًة لبيئة آخذة يف التطور، مبا يف ذلك التغيريات يف طارق عملاها. وُتعارض أدنااه الادروس      )املنظمة( عملها وركز

 املستفادة اليت ستساعد على حتسني حتقيق النتائج وقياسها.

 

 النتائج حتقيق

 

متكنت  أنها عنصر جناح رئيسي يف احلاالت اليت الشراكات مع الشركاء االسرتاتيجيني يف االستثماراتأثبتت  -232

فيها املنظمة من ترمجة دورها القوي يف إتاحة منتدى للتفاوض بشأن اخلطوط التوجيهية وغريها من صكوك السياسات 

على الصعيد العاملي على شكل إصالحات ملموسة يف جمال السياسات الوطنية، والربامج واألطر القانونية على املستوى 

 تأثري األمن الغذائي والتغذويمبادرة  ضمننظمة املبني االحتاد األوروبي والشراكة القطري. وعلى سبيل املثال، تشّكل 

حتدي خطوًة واعدة ومثااًل ُيحتذى به يف هذا الصدد  ومشلت املبادرات اإلقليمية بشأن  واالستدامة والتحّول املرونةو

واالحتاد اإلفريقي،  ر الكارييبمجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحاختاذ إجراءات من خالل  القضاء على اجلوع

ي بغية حتقيق قتصاداإلقليمية للتكامل االوالتواصل مع املنظمات  برهنت أنه باإلمكان االستفادة من القدرات املتاحة

 نتائج متسقة يف سياقات قرطرية متعددة.

 

ن أصحاب املصلحة ومن أجل اختاذ خطوات ملحوظة حنو إقامة نظام إيكولوجي مستدام، تستلزم اإلدارة م -233

قطاعات إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية والغابات وتربية األحياء املائية عرب والشركاء يف املوارد فهم االستدامة 

 الدعم املنسق إىل البلدان واتفاق باريس فرصة للمنظمة كي تقدم 2030. وتتيح خطة عام ضمنهاومصايد األمساك وليس 

بغرض تشجيع الزراعة املستدامة.  حاب املصلحة املتعلقة بالسياسات ومسائل احلوكمةاملتعددة أص احلواراتبشأن 

وميكن توسيع نطاق تنفيذ إطار األغذية والزراعة املستدامة الذي أعدته املنظمة واختربته يف أثناء فرتة السنتني باعتباره 

رصة أمام التكامل الشامل وبني عدة قطاعات مقاربة منهجية لالستدامة يف عدد كبري من البلدان. ويتيح هذا اإلطار ف

 بغرض حتقيق أوجه التآزر وتقليل املقايضات إىل أقصى حد ممكن.

 

 العمل الالئق يف الريفوأثبت حتديد الفرص الساحنة للنهوض بالعمل اجلاري على الصعيد القطري بشأن  -234

سرتاتيجية أنه اسرتاتيجية فعالة من أجل حتقيق نتائج يف الربامج واملشاريع يف جممل األهداف اال احلماية االجتماعيةو

اهلجرة بسبب يف هذه اجملاالت. وعلى سبيل املثال، طربق هذا النهج بنجاح يف إثيوبيا وتونس لدعم سياسات احلد من 

 األوضاع املعيشية الصعبة.

 

د على نظم غذائية شاملة روجت املنظمة لُنهج جديدة تشد ،اخلدمات املاليةوسالسل القيمة ويف جماالت  -235

يقودها القطاع اخلاص وتركز على األسواق. ويتمثل أحد مواطن الضعف يف صعوبة تعميم اإلجنازات والدعوة إىل إقامة 
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شراكات اسرتاتيجية أكثر بغية ضمان حتفيز تغيريات مؤسسية طويلة األجل يف قطاع األغذية الزراعية يف البلدان. 

والتغذية والتحّضر إعادة النظر يف نطاق  ،املناخ بتغري املتصلة املسائل بفعل الغذائية النظملى وسيستلزم األثر املتنامي ع

 هذا العمل اجلاري والرتكيز على الدفع به قردمًا.

 

واخلسائر  والكوارث الصدماتعن  الناجتة ضراراألبوتوجد ثغرات هامة يف جمال املعارف والبيانات تتصل  -236

بغية حتديد نطاق األضرار واخلسائر الناجتة عن الكوارث وأطلقت املنظمة نظام معلومات الزراعة. اليت يتكبدها قطاع 

واملرتتبة على الزراعة وقطاعاتها الفرعية )احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك والغابات(، ومن املتوقع تقديم 

عة يف كل أرجاء العامل ونظام معلومات بشأن األضرار تقرير سنوي عن تأثريات الكوارث واألزمات اليت تضّر بالزرا

 واخلسائر املتكبدة يف الزراعة.

 

اجلودة  بشأن 6مبوجب اهلدف  2015لعام  نظمة يف املعرفة بشأن األغذية والزراعةاملتقييم مساهمة ورأى  -237

تستجيب استجابًة نظمة املا منتجات وخدمات املعرفة اليت توفره أن جمموعة واسعة من الفنية واملعارف واخلدمات

كبريًة لوالية املنظمة ولطلبات البلدان األعضاء، وأن هناك اعرتافًا واسعًا بالتفوق الفين لعدد منها، مثل قواعد البيانات 

قاعدة اإلحصائية. ولكن التقييم اعترب أيضًا أنه ينبغي بذل جهود إضافية بغية حتسني تصميم املنتجات )من ضمنها 

( من أجل االحتياجات اخلاصة اليت تستلزمها فئاتها املستهدفة بغية تيسري إلحصائية املوضوعية يف املنظمةالبيانات ا

احلصول عليها، مبا يف ذلك جوانب التغطية اللغوية. وتعمل املنظمة أيضًا على حتديد أنواع تكنولوجيا جديدة وسباًل 

عبء الواقع على البلدان. وهذه مسألة اسرتاتيجية للغاية أحدث وأكثر مرونة جلمع البيانات من أجل التخفيف من ال

 .أهداف التنمية املستدامةنظرًا إىل املتطلبات اإلحصائية املتزايدة لدعم تنفيذ 

 

 النتائج حتقيق

 

مبوجب اإلطار االسرتاتيجي املراجع، ُتطبَّق مبادئ اإلدارة املستندة إىل النتائج بصورة منهجية أكثر يف خمتلف  -238

احل دورة الربامج، من التخطيط إىل الرصد واإلفادة بالنتائج واملوارد. وطّبقت املنظمة للمرة األوىل إطارًا للنتائج يدمج مر

 التخطيط ورصد النتائج على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري، مع مؤشرات تقيس التقدم الذي أحرزه عمل املنظمة 

 املنافع العامة العاملية بطريقة متعددة التخصصات وشاملة لعدة قطاعات.  يف عمليات السياسات واحلوكمة واستيعاب

 

املخرجات فرصة جيدة لزيادة بروز عمل املنظمة والتوعية بشأنه  تقييم: أتاح املخرجات مستوى على اإلبالغ -239

دثة عن توزيع البلدان وتوطيد العالقات مع كبار ممثلي أصحاب املصلحة الرئيسيني يف املنظمة. كما أتاح معلومات حم

حسب درجة تنفيذ املخرجات املرقاسة باملؤشرات. وهذه ميزة هامة باملقارنة مع االعتماد فقط على مؤشرات بيانية 

ثانوية، مما يضع قيودًا مشددة على توافر البيانات والتغطية القطرية. وأخريًا، تتيح البيانات اجملموعة معلومات 

 املشهودة للمنظمة  اإلسهاماتالت عمل املنظمة، وأتاحت إجراء أول تقييم بشأن تكتسي أهمية مباشرة يف جما

 يف التغيريات. 
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وميكن حتسني هذه العملية من خالل زيادة الوقت املخصص جلمع ردود أصحاب املصلحة، وبالتالي متكني  -240

د اجمليبني األكثر درايًة بعمل اجمليبني من عقد كل االستشارات الضرورية على حنو أفضل، وزيادة احتمال حتدي

املنظمة. وباإلضافة إىل ذلك، لن يكون الوقت الفاصل بني تقييم وآخر أقل من عامني يف عمليات الرصد املستقبلية، ألن 

التجربة األخرية بيَّنت أن التغيريات احلاصلة يف غضون عام واحد ليست هامة مبا يكفي يف أغلب األحيان ملالحظتها 

ستوى من النتائج. ويف نهاية املطاف، ستستفيد عمليات حتديد الغايات يف املستقبل من حتسن املعرفة على هذا امل

 بالبيئة املشّجعة احلالية السائدة على املستوى القطري من خالل البيانات اجملموعة أثناء عملية تقييم املخرجات. 

 

ؤشرات على مستوى النواتج بطيئة للغاية. ويرجع : كانت الكثري من غايات املالنواتجاإلبالغ على مستوى  -241

قد  2014ذلك يف معظم األحيان إىل أن املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة مل تكن عند حتديد الغايات يف بداية عام 

ملية حددت َبعد النواتج اليت سوف تسهم فيها أطر الربجمة القطرية واملشاريع امليدانية ذات الصلة. واسُتكملت هذه الع

يف إطار عملية الرصد اليت أدت إىل عملية تعّلم هامة يف املكاتب امليدانية. وبالنتيجة، أرفيد  2014يف أكتوبر/تشرين األول 

يف نهاية فرتة السنتني عن إسهامات على الصعيد القطري أكثر مما كان خمططًا له. وقد جرى تناول هذه املسألة يف 

اليت بدأت بتحديد الغايات على املستوى القطري. وباإلضافة إىل ذلك، أعطى  ،2017-2016عملية التخطيط للفرتة 

، وشّكل 2017-2016حتديد الغايات حملة عامة جيدة عن االحتياجات املستقبلية للبلدان واألقاليم لفرتة السنتني 

 األساس لتحسني نتائج الرصد على مستوى املنظمة باالستناد إىل األدلة.

 

لصاياغة الناواتج    2021-2018للفارتة   توساطة األجال  املطاة  سوف يوىل االنتباه خالل إعداد اخل ويف اخلتام، -242

واملخرجات ومؤشراتها، بغية ضمان الرتكيز على األولويات املتفق عليها بشأن عمل املنظماة وتبسايط قياساها ومواءمتهاا     

وب إياالء املزياد مان االنتبااه وباذل جهاود       مع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وحتسينها. ويف غضون ذلك، من املطل

إضافية لزيادة قدرات البلدان على قياس البيانات وحتليلها، على سبيل املثال تلك املتعلقاة بااألمن الغاذائي والتغذياة،     

والعمل الالئق يف الزراعة واملنااطق الريفياة، واحلساابات االقتصاادية البيئياة املتصالة بالزراعاة بهادف حتساني وضاع           

 اسات.السي
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 اإلدارة احلكيمة للموارد والتحسينات يف جمال التنفيذ   -ثانيا
 

 النقاط البارزة –وسائل التنفيذ احملّسنة يف املنظمة  -ألف

 

تسعى املنظمة باستمرار إىل حتسني بيئتها املشّجعة ملؤازرة حتقيق النتائج. ويف ما يلي النقاط البارزة لبعض  -243

 . شهدتها وسائل التنفيذ يف املنظمةالتحسينات الرئيسية اليت
 

 مؤشارًا علاى مساتوى املخرجاات مان أصال       31حتّسن االجتاه حنو حتقيق النتاائج مان خاالل اإلفاادة عان       أ()

يف املائة( سّجلت تقدمًا من خالل حتقيق الغاياات بالكامال أو جزئياًا      77مؤشرًا ) 24مؤشرًا ومن بينها  34

يف املائة( مؤشارات حمققاة جزئياًا     10) 5ؤشرات النواتج احملققة بالكامل  ويف املائة( من م 88مؤشرًا ) 45و

 .يف املائة( مل يتحقق 2ومؤشر واحد فقط )

( دوالر أمريكاي(  1يف املائة من االعتمادات الصافية )ملياار )  99.4حتّسن التنفيذ من الناحية املالية مع إنفاق  ب()

ملياار دوالر أمريكاي( وزياادة     1.5ملماول مان املسااهمات الطوعياة )    يف املائة أعلى من اإلنفاق املقادر وا  7أي 

 (.مليون دوالر أمريكي 126يف املائة يف التنفيذ يف إطار برنامج التعاون التقين ) 29بنسبة 

ملياار دوالر   1.8يف املائاة لتصال إىل    6زيادة تعبئة املوارد من خارج امليزانية لألعمال اجلارية واملقبلة بنسبة  ج()

مريكي، نصفها تقريبًا على املستوى القطري، وإطالق آلية التنفيذ التشغيلية للشركاء اليت تهادف إىل توسايع   أ

 .نطاق آلية التنفيذ القطري

علاى   نشاطًا رئيسيًا 33شراكة اسرتاتيجية وإشراك جهات فاعلة غري حكومية من خالل  100إقامة أكثر من  د()

 .صعيدي التواصل والدعوة

ترتيبات جديدة إلدارة الاربامج االسارتاتيجية واملباشارة بتنفياذها اساتنادًا إىل التجاارب الساابقة ماع          تصميم ها()

 .الرتكيز بقدر أكرب على التأثريات على املستوى القطري

حتّسن الرقابة على املشاريع امليدانية مماا أّدى إىل حتّسان األداء مان خاالل تاوفري البياناات وبنااء القادرات          و()

 .املشاريع وإدارتها ورصدها مبا يتماشى مع املساءلة يف املكاتب امليدانية لتصميم

إىل  إضفاء طابع رمسي على عمليات التخطيط والرصد ورفع التقارير واملساءلة يف املنظمة لتحقيق نتائج مساتندة  ز()

مبّساط ألطار الربجماة    الرباهني وتنفيذ هذه العمليات مبشاركة مجيع املكاتب القطرية، مبا يف ذلك اتباع نهاج  

 .القطرية

إطالق لوحة التحكم اخلاصة بالنتائج يف املنظمة ضمن نظام املعلوماات اخلااص باإدارة بارامج املنظماة ملاؤازرة        ح()

 .عملييت الرصد ورفع التقارير

تعزيز شبكة املكاتب امليدانية مع استحداث مكاتاب للشاراكة واالتصاال يف كال مان أذربيجاان وكازاخساتان         ط()

 .الكامريون، باإلضافة إىل غينيا االستوائيةو
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حتديث اإلجراءات اإلدارية مع استحداث جلان اختيار موظفي الفئة الفنياة وفئاة اخلادمات العاماة واختااذ       ي()

 .اإلجراءات الالزمة لذلك

بشاأن   ظاات حتقيق االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وصدور رأي املراجع اخلاارجي باال حتف   ك()

 (.2014احلسابات املراجعة املطابقة لتلك املعايري )عن سنة 

إجراء حتسينات يف نظم الدعم اإلداري على غرار األداة اخلاصة باملشرتيات والنظام اآللي إلدارة الوثائق لادعم   ل()

 .عمليات الرقابة الداخلية، خاصة يف املكاتب امليدانية

 .2016جلديدة السرتداد التكاليف على أن جيري تطبيقها يف سنة إقرار اجمللس سياسة املنظمة ا م()

مليون دوالر أمريكاي مان خاالل إعاادة النظار يف الوظاائف        36.6حتقيق وفورات نتيجة زيادة الكفاءة قدرها  )ن(

املوجودة يف املكاتب غري الفنياة واحتاواء تكااليف املاوظفني وحتقياق وفاورات يف عملياات السافر واخلادمات          

 .ية والعقودالداخل
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 مؤشرات األداء الرئيسية   -باء

 

جيري قياس التحساينات يف تنفياذ األهاداف الوظيفياة )التواصال، تكنولوجياا املعلوماات، حوكماة املنظماة،           -244

ها اإلشراف والتوجيه، واإلدارة الكفؤة( واألبواب اخلاصة )برنامج التعاون التقين واإلنفاق الرأمسالي واألمين( واإلفادة عن

بواسطة مؤشرات رئيسية لألداء وغايات ذات الصلة. ويقوم رؤسااء وحادات األعماال، باساتخدام املنهجياات املعتمادة،       

 مع البيانات عن مؤشرات األداء الرئيسية وجيرون تقييمًا لألداء خيضاع مان ثاّم لالساتعراض واملصاادقة مان جاناب        

داء الرئيساية واإلجناازات والادروس املستخلصاة  فيماا يارد أداء       رؤسائهم. وترد يف ما يلي األرقام اخلاصة مبؤشرات األ

 جيم. -برنامج التعاون التقين يف القسم الثاني

 

 : التواصل8 اهلدف الوئيفي

 

 الغرض والنطاق

 

األساس لقياس وظائف التواصال يف املنظماة، الايت تضام الشاراكات والادعوة وتنمياة         8اهلدف الوظيفي يوفر  -245

صاالت  وتعبئة املوارد، والتعاون بني بلدان اجلنوب. ووحادات األعماال املساؤولة هاي، علاى التاوالي،       واالت  القدرات

ماا باني بلادان اجلناوب      وشاعبة التعااون يف    مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات  ومكتب االتصاالت يف املنظماة 

 .وحشد املوارد

 

( جعل االسرتاتيجية والسياسة العامة املتعلقاة  1: )وهي ر هذا اهلدفيف إطا املنفذوتوج ه أربع أولويات العمل  -246

  طارق عمال املنظماة    باالتصاالت يف املنظمة وبالشراكات مع منظمات اجملتمع املدني ومنظمات القطاع اخلاص جزءا من

اإلعاالم، وباروز   ( زيادة بروز أنشطة املنظمة، وال سيما على الصعيد امليداني، من خالل عالقات أفضال ماع وساائل    2)

يف املنظماة  ( حتسني مواءمة حشاد املاوارد   3عالمة جتارية أكثر اتساقًا خاصة باملنظمة ووجودها على شبكة اإلنرتنت  )

 تلبياااااة احتياجاااااات املنظماااااة  ( 4)  اإلطاااااار االسااااارتاتيجي  ماااااعوالتعااااااون باااااني بلااااادان اجلناااااوب   

 ان اجلنوب.يف جمال التمويل من خارج امليزانية وشراكات التعاون بني بلد

 

 أردجمت الوظائف اليت كان يضطلع بها مكتاب تباادل املعرفاة والبحاوث واإلرشااد الساابق       ويف فرتة السنتني،  -247

. وأتااح هاذا   17يف املنظماة  مكتب االتصاالت املنشاأ حاديثاً  يف شعبتني، هما مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، و

االسرتاتيجية من خاالل إنشااء جهاة متخصصاة واحادة معنياة باالتصااالت         التغيري توفري دعم أفضل لتحقيق األهداف

إىل حتقيق وفورات ناشئة من الكفااءة  وأفضى هذا أيضا  وتبسيط وإعادة توجيه األعمال املتعلقة بتنمية القدرات والتواصل.

 .وظيفة 14مليون دوالر أمريكي وإىل إلغاء  3.76تبلغ 
 

                                                      
 .CL 148/3من الوثيقة  27-20الفقرات   17
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 اإلجنازات

 

 هذه جناحًا كابريًا بالنسابة إىل املنظماة يف جماال التواصال، ببلاوغ كال الغاياات الساّت          حققت فرتة السنتني -248

 (، على النحو املبّين أدناه.5امللحق املوضوعة وجتاوز عدة غايات )

 

 الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 

، وهااذا نتيجااة شااراكة جدياادة، أي أكثاار بساابع ماارات ماان الغايااة املرجااوة 100أقاماات املنظمااة أكثاار ماان  -249

االسرتاتيجيات املنقحة بشأن الشراكات واليت أدت إىل تبلور رؤية أوضح عن إمكانية إسهام الشاراكات وحاددت الانَّهج    

 الواجب اتباعه )مبا يف ذلك حتسني االستهداف والتسويق والتوريد(. 

 

ذياة والزراعاة، ماثاًل مان خاالل      وزادت املنظمة فرص احلصول على املعلومات على املستوى العاملي بشأن األغ -250

مستخدم مان كال أرجااء العاامل حبلاول       400 000قام بزيارته أكثر من  2014يف عام  18إطالق مركز للتعليم اإللكرتوني

. ويتضمن املركز مواد عن مواضيع مثل اخلطوط التوجيهية الطوعياة بشاأن احلوكماة املساؤولة حلياازة      2015نهاية عام 

والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين، والقضايا اجلنسانية واألمن الغذائي، وعمل األطفاال   األراضي ومصايد األمساك

بلدًا على جمالت وكتب باجملان أو بتكلفة زهيدة بفضل  120مؤسسة يف  3 000وتغّير املناخ. وفضاًل عن ذلك، اّطلعت 

موظاف مهاين معاين باإدارة املعلوماات       2 000خدم إمكانية الوصول إىل البحوث الزراعية العاملية على اإلنرتنت، واست

معايري إدارة املعلومات الزراعية، وهي عبارة عن بوابة إلكرتونية للمعلومات عن املعايري والتكنولوجيا واملمارسات اجليادة  

 يف جمال الزراعة.

 

ًا هاماًا مان أنشاطة    نشااط  33وأشركت املنظمة جهات فاعلة من غري الدول يف عملية صنع القرارات من خاالل   -251

والسنة الدولياة   2014التواصل والدعوة، ويف التوعية وأنشطة الدعم األخرى يف سياق السنة الدولية للزراعة األسريِّة لعام 

 .2016وإطالق السنة الدولية للبقول لعام  2015للرتبة لعام 

 

 االتصاالت يف املنظمة

 

رياق عادد متزاياد مان الشاراكات احلديثاة العهاد ماع وساائل          وصلت رسائل املنظمة إىل مجاهري جديدة عن ط -252

اإلعالم، وال سيما مع تعميم وسائط اإلعاالم، وكاذلك عان طرياق توسايع نطااق اساتخدام وساائل التواصال االجتمااعي           

 وشبكات االتصال اإلقليمية. 

 

                                                      
18  elearning\www.fao.org 

http://www.fao.org/elearning
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ضامن مركازًا للوثاائق    وأصبح من األسهل إجياد رسائل املنظمة مان خاالل موقاع إلكرتوناي حمّسان ومبسَّاط يت       -253

اإللكرتونية، مما يتيح معلومات وافية أكثر عن أنشطة املنظمة وبلغات إضاافية وبشاكل ييّسار للمساتخدمني وحملركاات      

 البحث تصفح املوقع. 

 

، ماع حتّسان النوعياة والرقاباة علاى      2015-2014مطباوع خاالل الفارتة     2 300وأصدرت املنظمة أكثر مان   -254

 تخدام نظام آلي إلدارة تدفق العمل.اإلنتاج، نتيجًة الس

 

 حشد املوارد والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب

 

مليار دوالر أمريكي، مما جتاوز الغاية املوضوعة للفرتة املالياة، وُيعازى هاذا التحسان إىل      1.8حشدت املنظمة  -255

ة بشأن حشد املاوارد  ووضاع أدوات   حد كبري إىل إدخال حتسينات يف جماالت أربعة هي: استعراض احلوكمة واملساءل

أفضل وتقارير رصد بغية إسناد األولوية للجهود املبذولة يف سبيل حشد املوارد  واالستثمار يف املهاارات يف جماال حشاد    

 املوارد والتسويق  والتنويع يف قاعدة متويل املنظمة.

 

حناة العشارون األوىل للمنظماة عاددًا أكارب مان       وباملقارنة مع الفارتة املالياة الساابقة، تشامل اآلن اجلهاات املا      -256

 2014. وعلى سبيل املثال، أرطلق يف عام واو عن تعبئة املوارد( –)القسم الثاني  املؤسسات والبلدان ذات الدخل املتوسط

 )أنغااوال وغينيااا االسااتوائية(   ان اثنااانحساااب األمانااة للتضااامن مااع أفريقيااا والااذي تعهااد مبقتضاااه بلاادان أفريقياا    

بلادان   مليون دوالر أمريكي منه وختصيصه الستخدامه مان قبال   34مت حتى اآلن تعبئة مليون دوالر أمريكي  40 مبتقدي

 أفريقية أخرى.

 

بلادًا مناذ    16بلاغ  والضاعَف   مبقادار وازداد عدد البلدان اليت تقدم إسهامات مالية للتعاون بني بلدان اجلنوب  -257

 مليااون دوالر أمريكااي يف الفاارتة  70ألمااوال الاايت ُحشاادت إذ بلغاات  ، وازدادت كااذلك قيمااة ا2011-2010الفاارتة 

التعااون باني بلادان اجلناوب      ومباادرات  من مشااريع   60 من أكثر. وباإلمجال، أدارت املنظمة مباشرًة 2014-2015

ون باني بلادان   وطّورت أدوات متّكن البلدان من إطالق مشاريع ثنائية إضافية. ومن األمثلة على ذلك، بوابة املنظمة للتعا

األعضاء يف احلصول على اخلربات واملعارف واحللول اإلمنائية املتاحاة يف   لبلدانااجلنوب وهي منصة إلكرتونية ملساعدة 

بلدان اجلنوب. وقد وّفرت اسرتاتيجية املنظمة للتعاون بني بلادان اجلناوب والايت أقيمات خاالل فارتة السانتني الادعم         

دام طرق أكثر مرونة وتنوعاًا لتباادل اخلاربات، مباا يف ذلاك علاى املادى القصاري،         لتوسيع نطاق االسرتاتيجيات واستخ

 وتنظيم رحالت دراسية وإقامة حوار بشأن السياسات ونقل التكنولوجيا. 
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 املستخلصةالدروس 

 

ه اسُتخلصت الدروس الرئيسية الثالثة التالية من العمل مبوجب هذا اهلدف الوظيفي، وسوف ُتستخدم لتوجيا  -258

 األنشطة يف املستقبل:
 

تشكل التطبيقات القائمة على شبكة اإلنرتنت، أكانت مرافق التعليم اإللكرتوني أو مرافق املوارد مثل الوصاول   )أ(

إىل البحوث الزراعية العاملية على اإلنرتنت أو معايري إدارة املعلومات الزراعية، وسائل فعالة جدًا مان حياث   

أن الزراعة واألمن الغذائي والتغذية على نطاق أوساع. وساوف تبحاث املنظماة عان      التكلفة إلتاحة املعرفة بش

 مزيد من الفرص للبناء على هذه النجاحات احملققة   

مّكن وضع نهج منتظم ومنهجي بشأن املطبوعات، أردرجت ضمنه معايري اجلودة، مان حتساني الرقاباةل علاى      )ب(

لبيانات، وقّلص التفاوت يف عارض مطبوعاات املنظماة وساهولة     جهيز وموثوقية اتالتكاليف، والوقت الالزم لل

 قراءتها 

، تبدأ نصف عمليات تعبئة املوارد تقريباًا  نظرًا إىل الطابع الالمركزي لعمليات صنع القرارات من قبل املاحنني )ج(

ادة املاوارد  من عقود ماحنني على املستوى القطري. وستتابع املنظمة جهود التواصل اليت تبذهلا مبا يكفل زيا 

 املعبأة لدعم أولوياتها االسرتاتيجية وآليات التنفيذ لديها، خاصة على املستوى القطري.  
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 : تكنولوجيا املعلومات9اهلدف الوئيفي 

 

 الغاية والنطاق

 

توفري حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات تتسم بدقاة توقيتهاا ونوعيتهاا وفعاليتهاا      9يشمل اهلدف الوظيفي  -259

مردوديتها التكاليفية ومراعاتها الحتياجات الزباائن، علاى أن ُيقااس ذلاك بواساطة مؤشارات رئيساية ثالثاة لاألداء.          و

 والوحدة املسؤولة عن هذه العمليات هي شعبة تكنولوجيا املعلومات.

 

 قباة بقيماة  جرى ترشيد عمليات شعبة تكنولوجيا املعلومات يف مطلاع السانة املالياة مماا أدى إىل وفاورات مرت      -260

، 2015-2014يف التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفارتة   9مليون دوالر أمريكي بالنسبة إىل اهلدف الوظيفي  11

 وظيفة وخفض عدد املوظفني بعقود قصرية واالستشاريني.  41مبا يف ذلك إلغاء 

 

 قادرات املنظماة يف جماال تكنولوجياا     يف املواءماة باني   2015-2014ومتثلت األولوية الرئيسية خاالل الفارتة    -261

املعلومات )البنى التحتية والنظم والربامج( بشكل وثيق أكثر مع االحتياجات االسارتاتيجية للمنظماة وخفاض التكااليف     

من خالل حتسني الرقابة على اإلدارة  تطوير حلول وخدمات جديدة لتكنولوجيا املعلومات  دعم املنتجاات واخلادمات   

ًا لتكنولوجيا املعلومات. وقد ساهمت هذه االسرتاتيجية يف تقديم اقرتاح خلفض املتطلباات مان اساتثمارات    املوجودة حالي

مان أباواب    14املعلوماات ونظمهاا ضامن البااب      االنفقات الرأمسالية يف املستقبل املخصصة للبناى التحتياة لتكنولوجيا   

  2017.19-2016امليزانية للفرتة امليزانية، وهو ما متت املوافقة عليه من ضمن برنامج العمل و

 

 اإلجنازات

 

تتناول ثالث غايات خاصة باألداء هذا اهلدف الوظيفي وقد مّت حتقيقها مجيعًا أو أنهاا كانات ضامن اهلاامش      -262

(. وخالل فرتة السنتني، أضفت شعبة تكنولوجيا املعلومات مزيادًا مان املهنياة علاى املمارساات الايت       5امللحق املقبول )

 يف عملها لكي تتواءم أكثر مع القواعد السائدة يف هذا القطااع. وانطاوت هاذه العملياة علاى جمموعاة تادابري مان         تتبعها

ضمنها حتديد منوذج استحقاق لتاوفري اخلادمات ووضاع معاايري جديادة لاألداء ضامن إطاار اتفاقاات خاصاة مبساتوى            

باء )أي النسبة -1-9 الرئيسي حقق مؤشر األداء اخلدمات. وبسبب وجود هذا النظام املتطلب أكثر على مستوى األداء،

 اليت حققت الغايات املرجوة منهاا( نتاائج ضامن اهلاامش املقباول لكان       اخلدماتاملئوية من االتفاقات اخلاصة مبستوى 

 دون الغاية احملددة على مستوى املنظمة ككّل. 

 

  

                                                      
 .C 2015/3يف الوثيقة  285و 263و 133إىل  129 من الفقرات  19
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 إدارة وظيفة تكنولوجيا املعلومات  

 

 وجيا املعلومات، خالل الفارتة املالياة، إصاالحات بغارض فهام توقعاات األداء مان       شهدت إدارة وظيفة تكنول -263

جانب مستخدمي تكنولوجيا املعلومات وتكاليفها واملوارد الالزماة لتلبياة تلاك التوقعاات، وبالتاالي إدارتهاا علاى حناو         

 أفضل. ومتحورت عملية اإلصالح حول ستة عناصر هي:
 

 نولوجيا املعلومات بتقسيم عملها والعاملني فيها ضمن ثالث فئات متخصصة:قامت شعبة تك – إعادة اهليكلة )أ(

 والبيانات املتصالة بتكنولوجياا املعلوماات واحملافظاة عليهاا، ماع       الربجميات، أي صيانة املعدات والعمليات (1)

وجياا  جمياات تكنول ، أي احلارص علاى تطاّور معادات وبر    التطاوير ( 2كفالة توافرها وموثوقيتها وتكاملاها  ) 

، أي تولياد  الرقابة على اإلدارة( 3املعلومات واخلدمات املرافقة هلا لتلبية االحتياجات املتغرية يف املنظمة  و)

 املعلومات واستخدامها من التخطيط وإعداد امليزانية والرصد وصواًل إىل األنشطة املباشرة. 

ادة عدد اخلادمات والوظاائف اخلاضاعة للغاياات     قامت شعبة تكنولوجيا املعلومات بزي - املعلومات واملساءلة )ب(

املوضوعة مبوجب االتفاقاات اخلاصاة مبساتوى اخلادمات وأعاادت النظار يف نظام التخطايط والرصاد لاديها           

واعتمدت نظام تسجيل الوقت جلميع العاملني فيها. وأدت املعلومات الناشئة عان ذلاك إىل زياادة الشافافية،     

د تأدية اخلدمات ومراقبتها وتكااليف اساتكمال النتاائج ووقات املاوظفني      أتاح ملديري الشعبة حتسني رص مما

 واالستجابة بالتالي بسرعة أكرب ومبزيد من الفعالية لتغري األولويات واحتياجات املستخدمني.

أقامت شعبة تكنولوجيا املعلومات وحدة تتوىل فهم تغري االحتياجات يف شابكة   – الرتكيز على العمل امليداني )ج(

كاتااب امليدانيااة ماان حيااث الاادعم علااى صااعيد تكنولوجيااا املعلومااات، وإدراج هااذه االحتياجااات ضاامن   امل

 االسرتاتيجية املتطورة للشعبة ومن ثّم توحيد ممارسات تكنولوجيا املعلومات على نطاق الشبكة ككّل.

رات جدياادة متصاالة باتاات الطلبااات اخلاصااة مبباااد – تعزيااز تااثمني االسااتثمارات يف تكنولوجيااا املعلومااات )د(

بتكنولوجيااا املعلومااات خاضااعة ماان اآلن فصاااعدًا لالسااتعراض ماان جانااب قساام متخصااص يكفاال تبساايط   

 االقرتاحات وإدراجها ضمن النظم املوجودة أو االستفادة من التكنولوجيا اجلديدة.

 مجيع جوانب مراقباة  استحدثت شعبة تكنولوجيا املعلومات وظيفة مراقبة اجلودة وأوكلتها – اجلودة مراقبة )ها(

جميات قبل إطالقها وصواًل إىل استعراض صحة املساتندات املصااحبة. واساتند    اجلودة انطالقًا من اختبار الرب

أيضااًا حتسااني النوعيااة إىل تااوخي قاادر أكاارب ماان الدقااة يف املعااايري املوضااوعة لالتفاقااات اخلاصااة مبسااتوى 

 القدرة على توقع تأدية خدمات تكنولوجيا املعلومات. اخلدمات، مما أدى إىل مزيد من املواءمة وبالتالي 

جتري شعبة تكنولوجيا املعلومات تدرجييًا اختبارات ملعرفة مدى توفر خادمات الادعم    – التعاقد مع اخلارج )و(

لتكنولوجيا املعلومات يف األسواق اخلارجية. ونتيجة هلذا التحليل، يستضيف اآلن مركز األمم املتحدة الدولي 

 بة نظامني إداريني رئيسيني ملنظمة األغذية والزراعاة، هماا النظاام العااملي إلدارة املاوارد الاذي ُيعتارب        للحوس

. وقد أظهر التحليال الاذي أجرتاه    شبكة معلومات املكاتب القرطرية، ونظام ختطيط املوارد يف املنظمةصلب  يف

الدعم الاالزم، خاصاة مان حياث اخلدماة      املنظمة أن املركز، نظرًا إىل حجمه، مؤهل على حنو أفضل لتقديم 
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مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، والبنى التحتية العالياة اجلاودة والقادرة علاى النهاوض بعاد حادوث         على

 الكوارث.

 

 تطوير منتجات وخدمات جديدة لتكنولوجيا املعلومات

 

 غاراض الرقاباة والرصاد علاى    زيادة ملحوظة يف الطلب علاى املعلوماات أل   2015-2014شهدت فرتة السنتني  -264

مستوى املنظمة ككّل. وقامت شعبة تكنولوجيا املعلومات بتطوير جمموعة من أدوات املعلومات عن األعمال تعطاي فكارة   

الشفافية  يف الوقت الفعلي ملتابعة حالة األعمال املالية والتشغيلية لدعم األهداف االسرتاتيجية، فضاًل عن إضفاء مزيد من

اإلدارية الرئيسية كاملشرتيات والشؤون املالية واملوارد البشرية والسفر. وتتيح هذه األدوات للماديرين علاى    على العمليات

حتقياق أولوياات    مجيع املستويات يف املنظمة إمكانية استباق التحديات املمكنة ومعاجلتها على حناو أفضال وصاواًل إىل   

 املنظمة. 

 

تكنولوجياا املعلوماات األدوات والبيئاة املناسابة خلفاض وقات وكلفاة         وخالل فرتة السنتني، استحدثت شعبة -265

تطوير نظم جديدة للمعلومات وكفالاة تكامال البياناات علاى حناو أكارب. وقامات الشاعبة أيضاًا بتحاديث التكنولوجياا            

 يؤديهاا لادعم   املستخدمة يف النظام العاملي إلدارة املوارد وحّسنت نوعية البياناات املوجاودة فياه وزادت الوظاائف الايت     

إصالح إدارة املاوارد البشارية وإجاراء عملياات الادفع التلقاائي والتساويات املصارفية يف امليادان، وأمتتاة عملياة إمتاام             

 موقعًا إلكرتونيًا ووفرت الدعم لألنشطة على مستوى املنظمة ككاّل علاى   150مستحقات السفر. وطّورت الشعبة أكثر من 

عين بالتغذية والسنة الدولية للزراعة األسرية واستحدثت مواقاع إلكرتونياة جديادة جلمياع     غرار املؤمتر الدولي الثاني امل

 من املكاتب القطرية.   50املكاتب اإلقليمية ولنحو 

 

 الدعم ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات املوجودة حاليًا

 

افظاة  مياع منتجاات وخادمات     قامت شعبة تكنولوجيا املعلومات بإعداد ونشار دليال للخادمات يتضامن ح     -266

تكنولوجيا املعلومات املوجودة حاليًا. وسعيًا إىل إبراز تساؤالت املستخدمني واملشاكل الايت تعرتضاهم علاى حناو أفضال      

وللرد عليها بالشكل املالئم، استحدثت الشعبة جهة اتصال وحيدة وأضفت طابعًا رمسياًا علاى كيفياة توثياق احلاوادث      

دمات. واستطاعت إدارة الشعبة بفضل هذه التحساينات أن ترصاد علاى حناو أفضال سارعة       وطلبات احلصول على اخل

إجياد احللول للحوادث املشار إليها وتلبية طلبات املستخدمني واسرتجاع املعلومات عن رضا املساتخدمني، مماا يسااعد    

 ونظم تكنولوجيا املعلومات. على حتديد األمناط وبالتالي استباق متطلبات املستخدمني إلجراء حتسينات يف خدمات

 

ويف ظّل احملاوالت املنتظمة خلرق وسائل الدفاع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، اختذت املنظمة تدابري مشاددة   -267

لتأمني تكنولوجيا املعلومات. فأعادت شعبة تكنولوجيا املعلومات النظر يف سياسات املنظمة وخطوطها التوجيهية املتصلة 

وجيا املعلومات حبيث تشمل مجيع مكونات تكنولوجيا املعلومات يف مكاتب املنظمة كافة  وقامات بتحاديث   تكنولأمن ب
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أدوات رصد أمن النظم  وزادت عمليات تقييم املخاطر األمنية على تكنولوجيا املعلومات  وأطلقت محلة توعياة جديادة   

 على األمن املتصل بتكنولوجيا املعلومات. 

 

  ستخلصةالدروس امل

 

 مت اسااتخالص ثالثااة دروس رئيسااية ماان العماال املنجااز يف إطااار هااذا اهلاادف الااوظيفي وسااوف ُيسااتفاد        -268

 األنشطة املنفذة يف املستقبل: منها يف
 

أّدت املساءلة، من خالل حتسني املعلومات وحتدياد املعاايري، إىل حتساني األداء وسيتواصال العمال بشاأنها        )أ(

  2017-2016خالل الفرتة 

يؤدي تدعيم النظم إىل حتسني جودة البيانات وموثوقيتها وإىل ختفيض الكلفة والوقات الالزماني لتطاوير نظام      )ب(

جديدة. وسوف تسعى شعبة تكنولوجيا املعلومات إىل إجياد مزيد من الفرص خلفض مستوى التشاتت يف نظام   

 تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة 

يث السياسات اخلاصة بأمن تكنولوجيا املعلوماات وإجراءاتهاا وتادريب    من الضروري العمل بانتظام على حتد )ج(

 املستخدمني عليها، ونشرها وتطبيقها من أجل محاية املنظمة على أكمل وجه من أي خمااطر مساتجدة علاى   

 أمن تكنولوجيا املعلومات.
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 : حوكمة منظمة األغذية والزراعة واإلشراف والتوجيه10اهلدف الوئيفي 

 

 طاقالغرض والن

 

األسس اليت تسامح بقيااس الوظاائف املرتبطاة حبوكماة منظماة األغذياة والزراعاة          10حيّدد اهلدف الوظيفي  -269

وتتمّثل وحدات األعمال املسؤولة باملؤمتر واجمللس وشعبة شؤون املراسم ومكتب الشاؤون القانونياة   واإلشراف والتوجيه. 

مكتاب املفاّتش العاام ومكتاب دعام الالمركزياة ومكتاب االسارتاتيجية         واألخالقية ومكتب املدير العام ومكتب التقيايم و 

 والتخطيط وإدارة املوارد.

 

وتساعد هذه الوظائف األعضاء يف االضطالع مبسؤولياتهم يف جمال اإلشراف علاى املنظماة وحتاّدد اسارتاتيجية      -270

لتقيايم واختااذ اإلجاراءات املناسابة يف ماا      املنظمة وتوّجه تنفيذ االسرتاتيجية. ويشمل ذلك آليات تسمح بإجناز مهماة ا 

يتعلق بالنتائج الربجمية وسالمة املنظمة الضامنية إضاافة إىل دعام عملياة احلوكماة الفّعالاة مان خاالل ضامان االمتثاال           

 للنصوص األساسية وللسياسات اليت يعتمدها األعضاء. 

 

الوظااائف املتصاالة باحلوكمااة  2015-2014للفاارتة وقااد بّسااطت التعااديالت املدخلااة إىل برنااامج العماال وامليزانيااة  -271

 مليون دوالر أمريكي. 6.09وظيفة والتخطيط لوفورات ناشئة من الكفاءة بقيمة  11واإلشراف والتوجيه، ما أدى إىل إلغاء 

 

 اإلجنازات

 

هاامش  أو كانات ضامن   منهاا  ثالثاة  تسمح أربعة مؤشرات وغايات بقياس أداء هذا اهلدف الوظيفي وقد أرجناز   -272

يف املائاة( ووفًقاا لغاياات املخرجاات      90األجهازة الرئاساية ضامن املهال الزمنياة املقاررة )      : تطبيق قرارات مقبول وهي

 .يف املائة( 86ونسبة توصيات املراجعة والتقييم املنفذة ) يف املائة( 73التنظيمية )

 

يف  63اسية باللغات املطلوبة ضمن املهلة احملاددة ) ومل تبلغ املنظمة الغاية املتمثلة يف تسليم وثائق األجهزة الرئ -273

يف املائة(، وقد أثاار ذلاك مشاكلة خاصاة يف جلناة الربناامج وجلناة املالياة.          90مع الغاية احملددة بنسبة  املائة مقارنًة

 والعمل جاٍر على معاجلة املسألة بالتشاور مع الرئيس املستقل للمجلس ومع رئيسي اللجنتني.

 

لنسبة اخلاصة بتوصيات املراجعة والتقييم حياث كاان رد اإلدارة املتفاق علياه مساتوًفا حبلاول املوعاد        وبلغت ا -274

يف املائاة. ويعازى ذلاك بصاورة أساساية إىل       93يف املائة، وهي نسبة أدنى بقليل من النسبة املساتهدفة أي   86احملدد 

وبالشاكل نفساه، كانات نسابة غاياات       التقيايم. بال مكتاب   اعتماد إجراء أكثر صرامة ملراقباة إجنااز التوصايات مان ق     

 يف املائة. 78يف املائة فقط من الغاية احملددة هلا وقدرها  1املخرجات احملصصة أقّل با 
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ومتّثلت إحدى اإلجنازات الرئيسية يف استكمال عملية التغيري التحولي من خالل اعتماد تدابري لتطبياق اإلطاار    -2675

ئج والتبليغ عنها بناًء على األدلة على املستوى املؤسسي. وباتت مجيع العمليات واإلجاراءات  االسرتاتيجي ومراقبة النتا

 والنظم سارية إضافة إىل تقوية الضوابط اإلدارية.

 

 اإلجنازات

 

جرى استحداث تقنية إلكرتونية جديدة لالقرتاع يف القاعة العامة من أجل تعزياز شافافية احتسااب األصاوات      -276

تصويت مبناداة األمساء. كما جرت ترقية البوابة اإللكرتونية اخلاصة باألعضااء مان أجال تساهيل النفااذ إىل      املسجلة وال

 املعلومات املرتبطة باحلوكمة، إىل جانب العمل على األمتتة اإلضافية لرتمجة الوثائق.

 

واإلدارة مان أجال محاياة مصااحل     وجرى إسداء املشورة القانونية والدستورية واألخالقية إىل األجهزة الرئاساية   -277

املنظمة على املديني القصري والبعيد والتشجيع علاى احارتام قواعاد املنظماة وسياسااتها وإجراءاتهاا ومعايريهاا اخلاصاة         

 بالسلوك األخالقي.

 

م عملية تقياي  44تقييمات قطرية و 3تقييًما موضوعًيا و 11وجرى النظر مبجموعة متنّوعة من القضايا من خالل  -278

للمشاريع مبا يف ذلك مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وإصالحات احلوكماة وإنتااج احملاصايل والتعااون ماع      

البلدان ذات الدخل املتوسط واالنتقال من اإلغاثة إىل التنمية وتنسيق اجملموعة املعنية باألمن الغذائي والتكّيف مع تغّيار  

 شر املعرفة والتنمية الرعوية.املناخ والتخفيف من تأثرياته ون

 

وأدى إسداء املشورة إىل مكتب املفتش العام إىل تعزيز املساءلة والرقابة الداخلية وإدارة املخااطر وإطاار الساالمة     -279

عملياة تادقيق لاربامج أو مباادرات      20عملياة تادقيق للمكاتاب الالمركزياة و     45واإلطار االئتماني يف املنظمة من خاالل  

طلب مشورة آخر. وقد حقق املكتب أيضاًا يف ادعااءات تزويار وحااالت ساوء       50لرئيسية والردود على أكثر من املنظمة ا

 سلوك وفًقا ملا ورد يف التقارير السنوية اليت قدمها املفتش العام إىل جلنة املالية. 

 

اجعاة االتفاقاات املربماة ماع     وجرى تدعيم شبكة املكاتب امليدانية من خالل افتتاح أو تعزيز أربعة مكاتب ومر -280

البلدان املضيفة يف سبعة بلدان من خالل استحداث آلية جديدة إلعداد التقارير السنوية من أجل تعزياز املسااءلة وإباراز    

على القسم  اجملاالت اليت حتتاج املكاتب القطرية فيها إىل الدعم، إىل جانب تدعيم عملية تعيني ممثلي املنظمة )االطالع

املعلومات(. وقد جرى تنظيم أربع زيارات ميدانية للممثلني الدائمني بهدف التآلف ماع عملياات    من دال للمزيد -ثانيًا 

  املنظمة يف ستة بلدان.

 

وجرى حتسني أعمال التخطيط والرصد وإعداد التقارير واملساءلة للتوصال إىل نتاائج مساتندة إىل األدلاة داخال       -281

ها وحتسينها من أجل توحيد مجيع أعمال املنظمة ضامن سلسالة نتاائج مشارتكة تشامل      املنظمة وإضفاء طابع رمسي علي
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إعداد التقارير عن النتائج احملققة على املستوى القطاري  وتبسايط خطاوط القياادة وترشايد املساؤوليات ألغاراض إدارة        

الربامج، ال سّيما على املساتوى   امج االسرتاتيجية وبرامج املكاتب القطرية واإلشراف عليها  وتبسيط التخطيط ووضعربال

القطري من أجل تركيز العمل على القضايا األساسية بالنسبة إىل إجناز النتائج املتفق عليها وقياساها  وإضافاء الشافافية    

على عمليات املنظمة من خالل تطوير لوحات إعالمية عن اإلدارة تقاوم علاى معلوماات مثبتاة مان مصاادر متعاددة، إىل        

لسياسات املسان دة لعمل املنظمة يف جمال املساءلة وإدارة املخااطر، وتطاوير إطاار للرقاباة الداخلياة وإطاار       جانب تدعيم ا

 مالي شامل يلبيان حاجات املنظمة احلالية على حنو أفضل.

 

 ستخلصةالدروس امل

 

ي االسرتشااد  يتمثل الدرسان األساسيان املستخلصان من العمل مبوجب هاذا اهلادف الاوظيفي واللاذان سايجر      -282

 بهما يف األنشطة املستقبلية مبا يلي:
 

مل تؤد املتابعة الداخلية لتحضري وثائق األجهزة الرئاسية إىل النتائج املتوقعة. بالتالي، تنوي املنظماة مراجعاة    )أ(

د العملية املعتمدة من أجل زيادة وترية املتابعة وإتاحة املعلوماات املرجتعاة للوحادات املساؤولة بهادف حتديا      

 املشاكل يف وقت أكرب وحتسني املساءلة 

مبكاتاب الشاراكة   جتاوبت البلدان ذات الدخل املتوساط والعاالي بشاكل جّياد ماع املفهاوم اجلدياد املتمثال          (ب)

واالتصال. وغالًبا ما أفضت عملية التفاوض إىل زيادة البلدان املضيفة ملساهماتها العينية إلدارة املكاتاب إضاافة   

  ألوسع نطاقًا لتحقيق غايات املنظمة.إىل مساهماتها ا
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 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوئيفي 

 

 الغرض والنطاق

 

الفعالني للموارد البشارية واملالياة وغريهاا    الكفؤين وقياس اإلدارة والتنظيم لساس األ 11يشّكل اهلدف الوظيفي  -283

وحادات العمال   مشلات  و حماددة لفارتة سانتني.    غاياات ماع  لألداء من األصول املادية من خالل مؤشرات أساسية ستة 

 ومكتب املوارد البشرية.  املسؤولة إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية

 

فرتة السنتني حول )أ( اختاذ التدابري الالزمة لادعم   خاللوتتمحور أوليات العمل يف إطار هذا اهلدف الوظيفي  -284

  20اليت متتثال للمعاايري احملاسابية الدولياة للقطااع العاام      ( الفاو) ملنظمة األغذية والزراعةوىل التابعة الكشوف املالية األ

االستمرار يف إصالح إجراءات األعمال، من خالل حتقيق الالمركزية وتبسايط نظام الرصاد وتعزيزهاا  و)ج( تقوياة       )ب(

 قدرات املوظفني، وال سيما يف امليدان.

 

 وظيفاة   16واملالية واإلدارية يف بداية فرتة السنتني، مما أتااح إلغااء    البشريةط تقديم اخلدمات جرى تبسيقد و -285

2015-2014التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  إطار يف
وفاورات الايت ينبغاي حتقيقهاا يف     ال، كجزء من 21

رتة السنتني إىل تقديم اقرتاحات لتبسيط وظيفاة املاوارد   أثناء فإجراءات األعمال االستمرار يف إصالح  ىوأد فرتة السنتني.

 2017.22-2016 برنامج العمل وامليزانية للفرتةالبشرية، وقد متت املوافقة عليها يف إطار 

 

 اإلجنازات

 

تقيس مؤشرات وغايات ستة أداء هذا اهلدف الوظيفي، وقد جرى حتقيق مخس غايات منهاا أو كانات ضامن     -286

(. ومت تفويت عنصر الغاية املتعلقة برضا العمالء اليت تشمل مركاز اخلادمات املشارتكة. وبعاد     5امللحق اهلامش املقبول )

، شاهد  بودابسات القرار الصادر عن وكالة أخرى من وكاالت األمم املتحدة بنقل الوظائف اإلدارية من املقار الرئيساي إىل   

 ارتفاعاًا كابريًا، مماا أدى إىل زياادة      بودابسات نظماة يف  عدد الوظائف الشاغرة يف مركاز اخلادمات املشارتكة التاابع للم    

الوقت الالزم لتجهيز املعامالت وإىل تراجاع يف النوعياة. وجياري حالياًا تنفياذ مشاروع ملعاجلاة مساألة فارتة دوران           يف

 .2016املوظفني بإجراء استعراض هيكلي ملركز اخلدمات املشرتكة خالل عام 

 

(. 2امللحاق  كاان األداء ضامن اهلاامش املقباول ولكان دون الغاياة املرجاوة )        يف،وعلى صاعيد التمثيال اجلغارا    -287

حسااب التوزياع    يفوضع تعريف أكثر صرامة للماوظفني الاذين ياتعني إدراجهام     وأسهمت ثالثة عناصر يف هذا الصدد: 

                                                      
 .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  20
 .CL 148/3من الوثيقة  109الفقرة   21
 .C 2015/3من الوثيقة  103إىل  98 من الفقرات  22
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الطبيعاة  عاديالت يف  ومان شاأن الت   عدد الوظاائف الشااغرة.  و عضوية املنظمة  إىلثالثة بلدان أخرى انضمام و ،اجلغرايف

التعايني،  عملياة  ساتغرقه  تاملقرتنة بالتدابري القائمة، خاصة االخنفاض الكبري يف الوقت الذي للوظائف الشاغرة والدورية 

ومبوازاة ذلك، تستخدم املنظمة التوعية ونشر اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة بالشراكة مع بعاض   أن يعاجل هذا الوضع.

 .وغري املمثلة املمثلة متثياًل ناقصًاالبلدان واليت تتوجه مجيعًا إىل  برنامج الفنيني املبتدئنيامعات، واملعاهد املهنية واجل

 

وميكن مالحظة حتسينات ملموسة وهامة يف عمليات املنظمة يف ثالثة جماالت رئيسية هي: حتسني املعلوماات   -288

 ني الرقابة امليدانية الداخلية.حتسوالداخلية واخلارجية  تقليص العمليات وخفض التكاليف  

 

 حتسني املعلومات الداخلية واخلارجية 

 

( بشاأن الكشاوف املالياة    غاري مشافوع بتحفظاات   رأيًا دون تعاديل )أي   2015أبدى املراجع اخلارجي يف عام  -289

وال ياربهن   23.طااع العاام  املعايري احملاسابية الدولياة للق  ، وهي املرة األوىل اليت تعّد فيها باستخدام 2014للمنظمة لعام 

على رفع تقارير مالية أعلى جودة ومصداقية وقابلية للمقارنة فحساب،   لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماالمتثال ل

بل يشري أيضًا إىل جناح املنظمة يف حتسني نظمها املالية والنظم املتصلة بها علاى الصاعيد العااملي بهادف حتقياق إدارة      

 اية أصوهلا على حنو أفضل.مالية أقوى ومح

 

وزياادة  وُيستخدم حتسني املعلومات أيضًا من أجل توسيع نطاق املعلومات املتاحة ملاوظفي املنظماة وماديريها،     -290

فاور   وعلاى حناو حاسام    وعليه السماح لإلدارة باستباق املشاكل واالستجابة هلا بسرعة أكارب  الشفافية وحتسني التخطيط

الرصد واإلبالغ عن االستثناءات املعّدة خالل فرتة السانتني جمااالت مان قبيال إدارة املشارتيات       نشأتها. وتشمل تقارير

، التمثيل اجلغرايف واجلنسااني واملدفوعات والعقود، وصحة املوظفني املهنية، وجماالت مهمة إلدارة املوارد البشرية مثل 

. ويشكل حتسني جودة املعلومات واحلصول عليهاا عنصارًا   والتوقعات املتعلقة بالتعاقد، والتوظيف وفرتة دوران املوظفني

 هامًا يف إطار الرقابة الداخلية الذي ُيعد يف أثناء فرتة السنتني.

 

 تقليص العمليات وخفض التكاليف

 

مثلما جرى يف فرتة السنتني السابقة، اختذت املنظمة تدابري خلفض تكااليف املادخالت وتبسايط اإلجاراءات.      -291

 أياام   303مبقدار الثلث تقريباًا مان    التعيني الالزم إلمتام عمليةالوقت يط يف إدارة املوارد البشرية إىل تقليص وأدى التبس

وأفضات عملياات التوحياد واألمتتاة، مباا يف ذلاك وضاع إجاراءات العمال           .2015يومًا يف عام  118إىل  2012عام  يف

يادة موثوقية املخرجات النامجة عن العمليات وجودتها. وتتايح  النموذجية، إىل تضافر اجلهود اإلدارية، مما أسفر عن ز

أداة ختطيط إلكرتونية جديدة للمشرتيات توطيد االحتياجات املتعلقاة باملشارتيات يف املقار الرئيساي، وخفاض تكااليف       

                                                      
 .C 2015/5Bو  C 2015/5Aالوثيقتان   23
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ملياة  ويف إطاار ع املعامالت، وتسهيل حتديد فرص الشاراء واالساتجابة هلاا ورصادها بالنسابة إىل أصاحاب العطااءات.        

 الطاقة. لالقتصاد يفتدابري أخرى اختاذ حتسني إدارة النفايات ووتركيب إضاءة جديدة يف املمرات ختضري املنظمة، مّت 

 

 حتسني الرقابة امليدانية الداخلية

 

ما زال مستوى االمتثال، وال سيما على نطاق شبكة املكاتب امليدانية، للوائح املنظماة وأنظمتهاا يشاكل جماااًل      -292

 ثريًا للقلق. وملواجهة هذا األمر، قامت املنظمة مبا يلي:م
 

برناامج  ، مان خاالل   الربنامج العاملي إلدارة املاوارد حتسني فهم إجراءات األعمال ونظم الدعم يف املنظمة مثل  )أ(

تدريب ميداني مكثف على عمليات املشاريع، وكاذلك احملادثاات اهلاتفياة اجلماعياة والرساائل اإلخبارياة       

 عم املباشر والد

للموظفني امليدانيني، مبا يتيح للموظفني يف املكاتب امليدانياة نفاس إمكانياة    زيادة نطاق التدريب املنتظم املرتاح  )ب(

التعليم والتدريب متامًا كما املوظفني يف املقر الرئيسي. ومتثلت إحدى النتائج الفورية هلذا  فرصاحلصول على 

 يف املائة  20ية االفرتاضية بنسبة األمر يف زيادة الدورات التدريب

احتياجات املستخدمني على الصعيد العااملي  تلبية جعل السياسات واإلجراءات اإلدارية متاحة وجمدية أكثر ل )ج(

 من خالل دليل املنظمة اإللكرتوني على شبكة اإلنرتنت 

 موظفاًا   96انتقال  ، 2015-2014حتسني القدرات التقنية واإلدارية مان خاالل تنقال املاوظفني. ويف الفارتة       )د(

 موظفاًا   15مراكز عمل جديدة، وكان معظمهم من املقار الرئيساي إىل امليادان، باملقارناة ماع العادد الباالغ         إىل

  2011-2010فرتة األساس  يف

 جعل اخلربة التقنية يف جمال املشرتيات غري مركزية من أجل معاجلة أعداد كبرية من بيئاات الشاراء املعقادة    )ها(

 وزيادة القدرات احمللية عرب التدريب والتوجيه وتطوير اإلجراءات.

 

 ومبوازاة ذلك، ساعدت الوحادة الطبياة ماديرين وماوظفني علاى مواصالة تنفياذ العملياات بساالمة وبإنتاجياة            -293

م الادعم ملعاجلاة   األماكن العالية املخاطر، وال سيما يف أثناء تفشي وبااء إيباوال يف غارب أفريقياا. وجارى أيضاًا تقادي        يف

 األخطار الصحية املرتبطة بالعمل يف مناطق أخرى تشوبها مشقات.

 

)انظر أعااله(، أدت   املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومع حتّسن الرصد الداخلي والتدابري املتخذة لدعم -294

لاوائح املنظماة وأنظمتهاا، وبصاورة خاصاة      هذه اخلطوات الداخلية للرقابة إىل حتسينات قابلة للقياس يف جمال التقياد ب 

على املستوى امليداني. ومن املتوقع حتقيق حتسينات إضافية عندما تصبح السياسة اجلديادة إلدارة أداء املاوارد البشارية    

سارية، من خالل مساءلة شخصية أكرب )مع ما لذلك من عواقب( بشأن األداء والتطاوير، واسارتاتيجية ملعاجلاة ضاعف     

 األداء.
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 املستخلصةالدروس 

 

 اسُتخلصاات دروس رئيسااية ثالثااة ماان العماال اجلاااري مبوجااب هااذا اهلاادف الااوظيفي، وسااوف ُيسااتعان      -295

 األنشطة املنفذة يف املستقبل: بها يف
 

تثّمن وكاالت أخرى لألمم املتحدة املاوظفني اإلدارياني الاذين تادربهم املنظماة. وساوف تعاد املنظماة خططاًا           )أ(

زيد التنسيق مع غريها من وكاالت األمم املتحدة، باالساتناد إىل خربتهاا املكتسابة يف مركاز     للطوارئ وسوف ت

اخلدمات املشرتكة يف بودابست، لتفادي اآلثار التشغيلية السلبية الناجتة عن زياادة مفاجئاة يف الطلاب علاى     

تمام مشرتك مثال املرافاق   موظفيها. ومن شأن هذا التعاون الوثيق أن يساعد أيضًا على حتديد جماالت ذات اه

  تكنولوجيا املعلومات، ودعم السلكيةالسلكية وال تصاالتواالاملشرتكة، 

ميلك حتسني إدارة املعلومات وتنقل املوظفني وال سيما من املقر الرئيسي إىل امليدان واملساءلة واستخدام قنوات  )ب(

عمليات الرقابة امليدانية الفعالاة مان حياث     اتصال متعددة لتنمية القدرات طاقات كامنة هامة من أجل تطوير

 التكلفة 

رفع التحليل القائم على املخاطر مستوى التوعية، وساعد على إياالء األولوياة لإلجاراءات وحشاد الادعم مان        )ج(

أجل الصيانة احلرجة ملبنى املقر الرئيسي يف روماا، مماا أتااح طارح هاذه املساألة علاى أعلاى املساتويات يف          

  املنظمة واحلكومة اإليطالية.املناقشات بني
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 : اإلنفاق الرأمسالي13الباب 

 

بغية إدراج ختطيط اإلنفاق الرأمسالي ضمن  10/2003أنشئ مرفق اإلنفاق الرأمسالي مبوجب قرار املؤمتر رقم  -296

الية إىل حتقيق أرباح من إطار منظمة األغذية والزراعة )الفاو( املالي واخلاص بامليزانية. وتسعى استثمارات املنظمة الرأمس

خالل بنية حتتية وبيئة عمل معززة القدرات والفعالية مبا خيدم احتياجات املنظمة لتأدية أعماهلا وحتقيق أهدافها 

ثالثة جماالت من جماالت االستثمارات  2015-2014االسرتاتيجية. وقد تناول برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

( البنى التحتية 3( خدمات الدعم التشغيلي واإلداري  و)2يا املعلومات وتشاطر املعرفة  )( تكنولوج1الرأمسالية هي: )

 .والتجهيزات

 

، قامت املنظمة مبراجعة معايري املوافقة على اقرتاحات اإلنفاق الرأمسالي. وأفضت 2013ويف نهاية سنة  -297

ستثمارات الواردة يف االقرتاحات، خاصًة يف ما يتعلق املعايري اجلديدة إىل مزيد من التشّدد يف عملية تقييم نوعية اال

 دواها بالنسبة إىل املنظمة وإمكانية قياس األرباح والتكاليف الناشئة عنها واملهل الزمنية واملخاطر. ونتيجة لذلك، 

الثة أصعدة أعّدت الوحدات اقرتاحات متّيزت  ودة أعلى وتليب هذه املتطلبات املتشددة. وكان لذلك تأثريات على ث

( بالتالي، كان التنفيذ 2( استغرقت صياغة مشاريع اإلنفاق الرأمسالي واملوافقة عليها مدة أطول من املاضي  )1هي: )

( بدأت بعض املشاريع يف 3أقّل منه يف الفرتات املالية السابقة  و) 2015-2014مبوجب اإلنفاق الرأمسالي يف الفرتة 

، أّدى 9. وعالوة على ذلك، بناًء على ما جاء يف اهلدف الوظيفي 2016ُتنجز يف عام وقت متأخر من الفرتة املالية وس

ترشيد قدرات تكنولوجيا املعلومات إىل خفض متطلبات االستثمارات من اإلنفاق الرأمسالي يف املستقبل بالنسبة إىل البنى 

 .التحتية لتكنولوجيا املعلومات وخدماتها

 

 .(. ويف ما يلي أبرز اإلجنازات5اء اإلنفاق الرأمسالي وقد حتقق كالهما )امللحق ويقيس مؤشران وغايتان أد -298

 

 تكنولوجيا املعلومات وتشاطر املعرفة

 

. وهي 2016مّت إطالق ثالثة مشاريع لتحسني تكنولوجيا املعلومات وتشاطر املعرفة ومن املقرر إجنازها يف سنة  -299

ملنظمة إلدارة أفضل من خالل رؤية أفضل وآنية للتقدم احملرز يف حتقيق ( تطوير لوحة حتكم على مستوى ا1تشمل: )

( تطوير نظام آلي إلدارة الوثائق مبا يتيح فرص أفضل للحصول على املنتجات املعيارية 2النتائج املرجوة يف املنظمة  )

حتسني نظام العمل اإلحصائي ( 3للمنظمة ووثائقها املتعلقة باحلوكمة بواسطة جمموعة منوعة من املنصات الرقمية  و)

يف املنظمة وتوسيع نطاقه حبيث يشمل مجيع اجملاالت اإلحصائية يف املنظمة، مبا يف ذلك تلك املنبثقة عن احتياجات 

 .الربامج االسرتاتيجية
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 خدمات الدعم التشغيلي واإلدارص

 

اسُتكمل املشروع اخلاص بتحسني  من بني املشروعني املمولني لتحسني خدمات الدعم التشغيلي واإلداري، -300

النظم اإلدارية يف املنظمة خالل الفرتة املالية يف الوقت احملدد وضمن امليزانية املوضوعة له. وقد حقق املشروع أهدافه 

املتمثلة يف تبسيط إجراءات األعمال وأمتتتها ودجمها وتطبيق العمليات وإصدار التقارير الالزمة إلعداد الكشوف املالية 

ملستوفية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومراقبة احرتام املعايري اإلدارية يف املنظمة. أما مشروع حتسني البنى ا

 .2016التحتية لتكنولوجيا املعلومات من أجل إدارة املوارد البشرية، فمن املتوقع استكماله يف مطلع سنة 

 

  البنى التحتية والتجهيزات

 

ثالثة مشاريع خاصة بالبنية التحتية والتجهيزات يف موعدها وضمن امليزانية املوضوعة هلا. وهي: اسُتكملت  -301

( استحداث وظيفة الربيد اإللكرتوني املوحد جلميع مكاتب املنظمة يف خمتلف أحناء العامل من أجل حتسني أمن 1)

ب واالنتقال إىل منصات الربيد اإللكرتوني تكنولوجيا املعلومات وخفض تكاليف التشغيل وتيسري التعاون بني املكات

( حتسني النظام العاملي إلدارة املوارد ملعاجلة أوجه القصور الوظيفية واملتعلقة باألداء وحتسني نوعية 2املستقبلية  )

( إجراء 3البيانات وحتديث النسخة اليت تقوم عليها املنصة لكي يسهل توفري خدمات الدعم هلا يف املستقبل  )

نات يف البنى التحتية للقاعة العامة الستحداث مقاعد ألربعة أعضاء جدد وتعزيز االمتثال لقواعد السالمة وإضافة حتسي

 .مقابس كهربائية جديدة لألعضاء الذين يستخدمون أجهزة إلكرتونية حممولة

 

 ستخلصةامل الدروس

 

يف مرحلة مبكرة وبشكل مستمر يف عملية يف أّن إشراك أصحاب املصلحة  ستخلصةمتثلت العربة األساسية امل -302

حتديد اخليارات وتقييمها وتصميم النهج املتوخى ورصد التنفيذ وتكييفه قد مّكنت مجيعًا من جتّنب املشاكل احملتملة 

 وبقي حمور تركيز املشاريع على تلبية االحتياجات الفعلية للمنظمة.
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 : اإلنفاق األمين14الباب 

 

 الغاية والنطاق

 

من أبواب امليزانية منطلقًا لقياس مدى توفري مناخ آمن ومأمون للعمل  14يشكل مرفق اإلنفاق األمين يف الباب  -303

يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية. وكانت الوحدات العاملة املسؤولة خالل فرتة السنتني كل من فرع أمن املقر الرئيسي 

ملسؤول عن تأمني السالمة يف مباني املقر الرئيسي والعاملني يف روما، وتقديم يف إدارة اخلدمات املؤسسية وهو الفرع ا

الدعم لوظيفة املدير العام باعتباره املسؤول املكلف بشؤون األمن بالنسبة إىل إيطاليا، والتواصل والتنسيق مع احلكومة 

ان التابعة ملكتب نائب املدير العام )العمليات( املضيفة وإدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن  ووحدة األمن يف امليد

  .اليت تضمن أمن املوظفني وسالمتهم يف مقار العمل امليدانية

 

وظائف يف فرع أمن املقر الرئيسي. واستنادًا  10ويف مطلع فرتة السنتني، أّدت عملية التبسيط اجلارية إىل إلغاء  -304

توفري قدر من املرونة لتعزيز األمن يف املقار كافة، متت املوافقة يف برنامج إىل التجربة خالل فرتة السنتني وسعيًا إىل 

على إلغاء تسع وظائف شاغرة من فئة اخلدمات العامة يف فرع أمن املقر الرئيسي  2017-2016العمل وامليزانية للفرتة 

من املوحدة اخلاضعة لسلطة نائب املدير وجرى تعزيز هذا الفرع بواسطة وحدة األمن يف امليدان وصواًل إىل إنشاء دائرة األ

. وإضافة إىل ذلك، أرعّدت 2017-2016العام )العمليات( املباشرة يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

  .خطوط توجيهية لكفالة توافر التمويل الكايف جلميع النفقات األمنية من االشرتاكات املقررة واملساهمات الطوعية

 

 ازاتاإلجن

 

تقيس مخسة مؤشرات وغايات األداء يف الباب اخلاص باإلنفاق األمين، وقد جرى حتقيق أربعة منها. واملؤشر  -305

ألف( مل يتحقق على  1-14املتعلق بالنسبة املئوية من املوظفني الذين أجنزوا مؤخرًا التدريب األمين األساسي )املؤشر 

يف املائة وُيعزى السبب الرئيسي  100هي أقّل بكثري من الغاية احملددة بنسبة يف املائة الفعلية  40اعتبار أّن نسبة 

. وفور تبّلغ املنظمة تدني مستوى املشاركة هذا 2015لذلك إىل عدم توافر معلومات موثوق بها وكاملة حتى مطلع سنة 

ته للمستخدمني بسهولة أكرب. وعالوة يف الغاية املؤسسية، قامت الفاو برتمجة التدريب األمين إىل مزيد من اللغات وأتاح

على ذلك، وّجهت املنظمة رسائل لتذكري مجيع املوظفني الذين مل يكملوا التدريب بضرورة القيام بذلك. ومبوازاة هذا، 

أتاحت للمديرين وملمثلي املنظمة وللممثلني اإلقليميني قائمة بهؤالء املوظفني مع تذكريهم مبسؤولياتهم اإلدارية لكفالة 

  .المة املوظفني. وقد أفضت هذه التدابري إىل رفع مستوى االمتثال وسُيعمل بها بصورة دائمةس

 

وقد وّفر فرع األمن يف املقر الرئيسي مناخًا آمنًا ومأمونًا للعمل يف املنظمة. ومشلت أنشطته تدابري أمنية روتينية  -306

 .خاصة باملوظفني إىل جانب أحداث بارزة أخرى
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حادثة أمنية ميدانية كانت يف  237لنسبة إىل األمن يف امليدان، فقد عاجلت دائرة األمن يف املنظمة أما با -307

معظمها أعمال سرقة وسطو واعتداءات بسيطة وأضرار يف املمتلكات وحوادث سري. ويف حني أّن األعمال اإلرهابية ال 

ري مصدر أخطر احلوادث األمنية اليت يتعرض هلا تزال تشّكل خطرًا كبريًا يف بعض أحناء العامل، تبقى حوادث الس

موظفو الفاو يف امليدان. وقد أرسندت األولوية للتدابري االستباقية للحوادث األمنية يف امليدان وتدابري االستجابة هلا يف 

عرضة للمخاطر  أشد مقار العمل عرضة للمخاطر. واستعانت املنظمة مبوظفني فنيني دوليني معنيني باألمن يف املقار األشد

)أي مجهورية أفريقيا الوسطى واجلمهورية العربية السورية( يعاونهم موظفون فنيون حمليون. وخالل العام الفائت، 

)يف اليمن  3أسدت وحدة األمن يف امليدان املشورة بشأن اجلوانب األمنية لالستجابة حلاالت طوارئ من املستوى 

ى( والتخطيط واالستجابة لكوارث طبيعية وأخرى من صنع اإلنسان، وأطلعت وجنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسط

اإلدارة العليا باستمرار على املخاطر األمنية يف امليدان. وعمدت أيضًا إىل تعزيز احلماية للموظفني يف خمتلف أحناء العامل 

  .نيةمن خالل زيادة امتثال املكاتب امليدانية للمنظمة ملعايري األمم املتحدة األم

 

 ستخلصةالدروس امل

 

حيتاج املديرون واملوظفون على املستويات كافة يف املنظمة إىل معلومات مالئمة ودقيقة من حيث التوقيت  -308

الفصل بني الوحدات بالنسبة إىل املوارد . ولالضطالع مبسؤولياتهم ومساءلة املوظفني املسؤولني عنهم يف هذا امليدان

املقر الرئيسي وامليدان واملسؤوليات والرتاتبية. وقد متثل احلّل يف دمج الوحدات حتت سلطة  اجملزأة لألمن يف كل من

 .2016يناير/كانون الثاني  1نائب املدير العام )العمليات( اعتبارًا من 
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 برنامج التعاون التقين   -جيم

 

 الغرض والنطاق

 

تيسري وصاول الادول األعضااء إىل    بموارد الربنامج العادي، يسمح برنامج التعاون التقين للمنظمة باالستفادة من  -309

معرفة وخربة الفاو التقنية يف مجيع اجملاالت ذات األولوية اليت يغطيها اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة. وتعترب األولويات 

الطلاب   إىلنياة املساتندة   يف أطر الربجمة القطرية دلياًل الستخدام برنامج التعاون الاتقين، لتقاديم املسااعدة التق    احملددة

بهدف االستجابة الحتياجات احلكومات، وتعزيز التغيري وتنمية القادرات، واملسااعدة يف تعبئاة املاوارد. وياتم تصاميم       

مشاريع برنامج التعاون التقين لتحقيق نتائج ملموسة وفورية بطريقة فعالة من حياث التكلفاة، ولتحفياز التغايريات مان      

 أجل التنمية.

 

 اإلجنازات الكبرية خالل فرتة السنتني –م برنامج التعاون التقين ألولويات األعضاء تعزير دع

 

يف ديسامرب/كانون األول   املائاة مت تنفيذ التدابري اليت وافق عليها اجمللس خالل دورته الثامناة واألربعاني بعاد     -310

ناامج التعااون الاتقين والاتغريات     . وحتقاق التادابري مواءماة أفضال باني بر     2015-2014، خالل فرتة السانتني  2013

التحولية للمنظمة، وتضمن تعزيز الربجمة والرصد وعملية التنفيذ يف برنامج التعاون التقين، لتحساني اساتجابة املنظماة    

 لألولويات القطرية، وحتقيق النتائج املرجوة وحتسني األثر. وعلى وجه التحديد: 
 

لتحديد أولوياات املسااعدة التقنياة يف برناامج التعااون       كنقطة دخولاستخدام أطر الربجمة القطرية مت إدراج  أ()

التقين، مبا يتماشى مع األولويات الوطنية واإلطار االسارتاتيجي للمنظماة، يف دليال برناامج التعااون الاتقين       

ي . وبالتوازي مع ذلك، مت تعديل اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة القطرية لك2015املراجع والصادر يف عام 

اليت ميكان  أطر الربجمة القطرية، نتائج يسلط الضوء على نواتج مصفوفة  التقينتشمل ملحقًا لربنامج التعاون 

برنامج التعاون الاتقين احملتملاة،    ربنامج التعاون التقين. تشكل مساهماتاملساعدة اإلمنائية لساهم فيها تأن 

ًا ملشااريع برناامج التعااون الاتقين يساتفيد مان       اليت مت حتديدها يف أطار الربجماة القطرياة، مؤشارا إرشاادي     

إجراءات املوافقة املبسطة واألسرع. وقد مشلت مجيع أطر الربجماة القطرياة، الايت مت صاياغتها حاديثًا مناذ       

 ، مؤشرًا إرشاديًا لربنامج التعاون التقين كملحق.2015شهر مايو/أيار 

مع اإلطار االسرتاتيجي. مان التصاميم إىل املوافقاة    التقين أفضل لربنامج التعاون  مواءمةمت وضع عملية لضمان  ب()

النهائية، يتم فحص املشاريع للتأكد من مواءمتها مع اإلطار االسارتاتيجي وأهدافاه االسارتاتيجية. كماا كاان      

هناك تركيز متجدد على نوع اجلنس، وهو موضوع مشرتك بني القطاعات يف اإلطار االسرتاتيجي. وُيطلب من 

ع برنامج التعاون التقين اخلضوع لتحليل جنساني أثناء صياغة املشروع. وباإلضافة إىل ذلك، يتم مجيع مشاري

استخدامات املؤشرات اجلنسانية من قبل ممثلي املنظمة لتعقب مسااهمة مشااريع برناامج التعااون الاتقين يف      

 النهوض باملساواة بني اجلنسني على املستوى القطري.
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ماع توجيهاات دورة مشااريع املنظماة. وعلاى وجاه       ناامج التعااون الاتقين ومواءمتهاا     مت تبسيط إجاراءات بر  ج()

التحديد، مت مراجعة دليل برنامج التعاون التقين لتسهيل ومواءمة اإلجراءات، من حتديد املشاريع وصياغتها 

التقين اآلن جزءا ال  وتقديرها واملوافقة عليها، وصوال إىل تقديم التقارير النهائية. ويشكل دليل برنامج التعاون

 .، مما يسمح للمستخدمني االستفادة من مصدر واحد للتوجيه يف املنظمةاملشاريعيتجزأ من دليل دورات 

لتسهيل تنفيذ اإلجراءات املراجعة من قبال املكاتاب امليدانياة. وتشامل هاذه      مبادرات التعلم والدعم مت إطالق  د()

( حلقاات  2املشاريع وتقديم املشورة الشاملة للمكاتب امليدانياة  )  غةلصيااملستمر  النظراء( دعم 1املبادرات: )

العمل لبناء القدرات والدورات اإلعالمية على املستوى اإلقليمي لعارض األدوات احملدثاة واملاواد اإلرشاادية،     

ميم ( تصا 3ويف دورة املشاروع  ) مبا يف ذلك تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التخطايط علاى املساتوى القطاري     

ن يف مجياع  وأدوات مستهدفة للتعلم، مبا يف ذلك تطوير وحدة التعلم اإللكرتوني للمنظمة، ليساتخدمها املوظفا  

 املواقع كجزء من برنامج ممثليات الفاو وكمنصة للتعلم اجلماعي.

 

 حملة عامة عن التمويل املعتمد والتنفيذ

 

ملياون دوالر   145.7خالل فرتة السانتني، مبجماوع بلاغ    مشروع لربنامج التعاون التقين  501مت املوافقة على  -311

ملياون دوالر   119.9مبجماوع بلاغ    ًامشاروع  438و 2013-2012، مقارناة بفارتة   4 اجلدولأمريكي، كما هو مبني يف 

 ،املائاة يف  8واملشاريع الايت متات املوافقاة عليهاا بنسابة       يف املائة 11بنسبة  املوافقاتأمريكي. وعمومًا، ارتفع مستوى 

من خمصصات امليزانياة املوافاق عليهاا هاي للمشااريع      يف املائة  68بفرتة السنتني السابقة. وجتدر اإلشارة إىل أن  مقارنًة

 الوطنية. 

 

 حبسب النطاق اجلغرايف 2015-2014: املوافقات على مشاريع برنامج التعاون التقين خالل فرتة 4اجلدول 

النسبة املئوية من إمجالي 

 تمدةامليزانية املع

 متوسط ميزانية

 املشروع الواحد

 (ةاألمريكي ات)بآالف الدوالر

 جمموع امليزانية عدد املشاريع

 (األمريكية الدوالرات)مباليني 

 نوع مشروع

 برنامج التعاون التقين

 وطين  99.8 302 331 68

 إقليمي فرعي 8.8 23 384 6

 إقليمي 12.1 34 354 8

 بني األقاليم 2.4 6 397 2

*مرفق برنامج التعاون التقين 22.6 136 167 16
 

 اجملموع 145.7 501 291 100
 مرافق إقليمية لربنامج التعاون التقين 9مرافق إقليمية فرعية و 4يشمل  *

 

 .ألقاليم منظمة األغذية والزراعة توزيع موارد برنامج التعاون التقين وفقًا 5 اجلدوليرد يف  -312
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 رنامج التعاون التقين حبسب األقاليم: توزيع موارد ب5اجلدول 

 النسبة املئوية

 من إمجالي امليزانية املعتمدة

 إمجالي امليزانية عدد املشاريع

 (األمريكية ات)مباليني الدوالر

 اإلقليم 

 أفريقيا 61.1 194 42

 الشرق األدنى 12.7 41 9

 آسيا واحمليط اهلادئ 30.8 118 21

 أوروبا 14.0 47 9

 الالتينية والبحر الكارييب أمريكا 24.7 95 17

 ما بني األقاليم 2.4 6 2

 اجملموع 145.7 501 100

 

تعاجل مشاريع برنامج التعاون التقين احتياجات دعم التنمية واملسااعدة يف حااالت الطاوارئ علاى حاد ساواء.        -313

 أدناه التوزيع حبسب فئة تدخل املشروع.  6 اجلدولويرد يف 

 

 حبسب الفئات 2015-2014قات على مشاريع برنامج التعاون التقين لفرتة : املواف6اجلدول 

 عدد املشاريع
 إمجالي امليزانية

 (ةاألمريكي ات)مباليني الدوالر
 فئة املشروع 

 املساعدة يف حاالت الطوارئ 27.4 61

 دعم التنمية 95.7 304

 مرفق برنامج التعاون التقين 22.6 136

501 145.7 
 اجملموع 

 
لعدم القادرة علاى التنباؤ باالكوارث والتهديادات واألزماات، فاإن معادل          نظرًا املساعدة يف حاالت الطوارئ: (أ)

 ًامشاروع  61الطلب على املساعدة يف حاالت الطوارئ قد خيتلف بني فرتة مالية وأخرى. ومتت املوافقة علاى  

باذلك، متات املوافقاة     . ومقارنًة2015-2014مليون دوالر أمريكي، خالل فرتة  27.4للطوارئ مبا جمموعه 

للطاوارئ   ًامشروع 43، و2013-2012مليون دوالر أمريكي يف فرتة  13.7مشروع للطوارئ مبجموع  31على 

. وبشاكل خااص، متات املوافقاة علاى مشااريع       2011-2010أمريكاي يف فارتة    دوالرمليون  17.4مبجموع 

نزا الطيور، وفريوس االيبوال، وحاالت تفشاي اجلاراد،   استجابًة لآلفات واألمراض العابرة للحدود )مثل أنفلو

واحلمااى القالعيااة، وطاااعون اجملاارتات الصااغرية(، وكااذلك حاااالت اجلفاااف والفيضااانات )مثاال النينيااو   

 واألعاصري(. 
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مليون دوالر أمريكاي لادعم التنمياة،     95.7مببلغ إمجالي بلغ  مشاريع 304: متت املوافقة على دعم التنمية ب()

 .2015-2014يف فرتة 

مليون دوالر أمريكي(. وُيستخدم هذا  22.6) ًامشروع 136وصل عدد مشاريع مرفق برنامج التعاون التقين إىل  ج()

املرفق لالستجابة الحتياجات التنمية امللحة يف بلاد ماا وتاوفري اخلاربة التقنياة احلرجاة، ووضاع مقرتحاات         

 ز التخطيط للربامج. املشاريع والوثائق للتفاعل مع شركاء املوارد وتعزي

 

ملياون دوالر أمريكاي، مباا يتماشاى ماع تنفياذ تبسايط         125.8خالل فرتة السنتني، بلغ التنفيذ ما جمموعه  -314

بفارتة   العمليات، وحتسني أدوات الرصد، واجلهود املبذولة لتنمياة القادرات، ورصاد التنفياذ وتعزياز الرقاباة، مقارناةً       

توزيع مساعدات برنامج التعااون الاتقين خاالل     7 اجلدولر أمريكي. ويرد يف مليون دوال 99.5مبجموع  2012-2013

 حبسب فئة تدخل املشاريع.  24فرتة السنتني

 

 حبسب فئة املشروع 2015-2014التنفيذ يف فرتة : 7اجلدول 

 فئة املشروع مليون دوالر أمريكي النسبة املئوية

 املساعدة يف حاالت الطوارئ 26.3 20.9

 دعم التنمية 82.5 65.6

 مرفق برنامج التعاون التقين 17 13.5

100 125.8 
 اجملموع

 

 حملة عامة عن مساهمة برنامج التعاون التقين ومواءمته مع اإلطار االسرتاتيجي 

 

 ، توزياع مسااعدات برناامج التعااون الاتقين حبساب األهاداف االسارتاتيجية،         3 والشاكل  8 اجلادول يرد يف  -315

من التنفيذ يف إطار برناجمني اسرتاتيجيني: زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة  املائةيف  57مع أكثر من 

( وزياادة قادرة سابل العايش علاى الصامود أماام        2والغابات ومصايد األمساك بطريقة مساتدامة )اهلادف االسارتاتيجي    

   (.5التهديديات واألزمات )اهلدف االسرتاتيجي 

                                                      
 .2015-2014و 2013-2012يذ املشاريع املعتمدة مقابل اعتمادات فرتتي تنف  24
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 حبسب األهداف االسرتاتيجية 2015-2014امج التعاون التقين يف فرتة : تنفيذ برن8اجلدول 

 النسبة املئوية

من إمجالي 

 التنفيذ

-2014التنفيذ يف فرتة 

 ات)مباليني الدوالر 2015

 (ةاألمريكي

 اهلدف االسرتاتيجي

 1 األمن الغذائي وسوء التغذية وانعداماملساهمة يف القضاء على اجلوع  16.6 13.2

31.5 39.6 
من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة  زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات 

 مستدامة

2 

 3 احلد من الفقر يف الريف 8.7 6.9

 4 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة 15.2 12.1

 5 زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات 32.6 25.9

0.5 0.6 
اجلودة التقنية، واملعرفة واخلدمات، مبا يف ذلك املواضيع الشاملة: املساواة بني 

 اجلنسني، واحلكومة، والتغذية، وتغري املناخ

 6اهلدف 

9.9 12.5 
  غري معني*

 اجملموع 125.8 100

 م بعد االنتهاء من حتديدها وفقا لإلطار االسرتاتيجي. ( اليت مل يت2015-2014)للتنفيذ خالل فرتة  2013-2012املشاريع املوافق عليها خالل فرتة  *

 

 حبسرررب األهرررداف االسررررتاتيجية/الوئيفية   2015-2014فررررتة ال: تنفيرررذ برنرررامج التعررراون الرررتقين يف   3الشررركل 

 (ةاألمريكي ات)مباليني الدوالر

 
*

 ليت مل يتم بعد االنتهاء من حتديدها وفقا لإلطار االسرتاتيجي.( ا2015-2014فرتة ال)للتنفيذ خالل  2013-2012املوافق عليها خالل فرتة  املشاريع 
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 املستخلصة الدروس

 

، لوحظات  2015-2014مع إدخال التدابري اجلديدة لتعزيز برناامج التعااون الاتقين، خاالل فارتة السانتني        -316

 االجتاهات التالية:
 

ر اسرتاتيجية وتكاماًل، مما مساح أيضاًا للمكاتاب    اسُتخدمت موارد برنامج التعاون التقين تدرجييًا بطريقة أكث أ()

بتخطيط أفضل للدعم التقين والتشغيلي اساتجابًة الحتياجاات الابالد، كنتيجاة للمؤشار       باالضطالعاإلقليمية 

 اإلرشادي لربنامج التعاون التقين املدرج يف أطر الربجمة القطرية اليت وضعت حديثًا. 

كأداة حتفيز بشكل متزايد ، على سبيل املثال، لتطاوير املشااريع علاى نطااق     التقين  التعاونُيستخدم برنامج  ب()

 أوسع بدعم من الشركاء يف املوارد، مما يسمح برفع مستوى الدعم لألولويات الوطنية. 

 وتنفيذها، بسبب مواءمة برنامج التعاون الاتقين ماع إجاراءات دورة املشااريع،      املشاريعحتسني الرقابة على  ج()

 ب تدابري التنمية والرصد وتعزيز القدرات. إىل جان

 

، سيواصل الرتكيز على التخطايط االسارتاتيجي لربناامج التعااون الاتقين لادعم       2017-2016وخالل فرتة السنتني  -317

لاتقين  األولويات املتفق عليها مبوجب أطر الربجمة القطرية، وتعزيز قدرات املكاتب امليدانية للتخطيط ملاوارد برناامج التعااون ا   

وإدارتها من خالل مبادرات تنمية القدرات والتعلم، وتنفيذ تعزيز الرقابة على تنفيذ املشااريع، واالساتخدام املتواصال لربناامج     

 التعاون التقين لتعبئة شراكات إضافية، مبا يف ذلك من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.  
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 شبكة املكاتب امليدانية   -دال

 

ظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أكثر من أي وقت مضى على أن يساتهدف عملرهاا املساتوى القرطاري     حترص من -318

وزيادة آثار هذا العمل. وتركز سلسلة نتائج املنظمة على نتائج ميكن حتديدها وحتدث داخل البلدان األعضااء، وتساعى   

ئيساي واملكاتاب اإلقليمياة واإلقليمياة الفرعياة      الوحدات مع بعضها بعضًا علاى مجياع املساتويات التشاغيلية )املقاّر الر     

 والقرطرية(، بالتنسيق مع شركاء آخرين، إىل إضافة قيمة إىل جهود األعضاء يف سبيل حتقيق األهداف الوطنية والعاملية.

 

سعى. وهلذه بلدًا، دورًا أساسيًا يف هذا امل 120وتؤدي املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة، واملوجودة يف أكثر من  -319

الغاية، أدجمتها املنظمة بصاورة أوثاق يف تنفياذ اإلطاار االسارتاتيجي وسلسالة نتائجاه  وهاي تقادم اآلن، علاى غارار            

الوحدات األخرى، التقارير بشأن جمموعة مشرتكة من النواتج ذات األولوية، مما يؤدي إىل حتقيق خمرجات مذكورة يف 

 هذا التقرير.

 

دعيم شبكة املكاتب امليدانية من أجل تلبية هذه التوقعات اجلديادة يف مخساة جمااالت    ومع ذلك، ال بد من ت -320

( املسااءلة  4( التفاويض والاتمكني  )  3( الربجمة يف املكاتب امليدانياة  ) 2( التغطية اجلغرافية  )1رئيسية، أال وهي: )

 ( قيادة املكتب.5والرقابة الداخلية  و)

 

 التغطية اجلغرافية

 

ملنظمة حتسني حضورها يف بلدان نامية، شريطة أن يكفل الربنامج احلالي أو املمكن ذلك، ويوافق البلاد  تعتزم ا -321

موارد ميزانياة الربناامج العاادي. واساتجابًة هلاذا       العضو على ذلك، ويكون التغيري عديم التأثري على التكلفة من حيث

 كازاخساتان والياة يف أذربيجاان وغينياا االساتوائية     اهلدف، اساتحدثت املنظماة أو عاززت أربعاة مكاتاب يف الفارتة امل      

 والكامريون.

 

وتقيِّم املنظمة وأجهزتها الرئاسية حاليًا خيارات تعطي شبكة املكاتب امليدانية ككل تغطية جغرافياة مناسابة،    -322

ماة يف البلاد   وكي يتماشى حجم كل مكتب وتشكيله وترتيبات التمويل اخلاصة به ماع الفارص املتاحاة أماام عمال املنظ     

املعين بغرض املساهمة يف حتقيق األهداف احلكومية املؤسسية والوطنية للمنظمة. ويتناول هذا االساتعراض ضامن نطاقاه    

ومعايريه كيفية استخدام مالك املوظفني يف املكاتب امليدانية وموقع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية من أجل مواصالة  

 مات اإلقليمياة للتكامال االقتصاادي ومنظماات اجملتماع املادني والقطااع اخلااص واالساتفادة          تطوير الشراكات مع املنظ

   من هذه الشراكات، ومن أجل توسيع نطاق استخدام التعاون بني بلدان اجلنوب.



113 C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 

 

 الربجمة يف املكاتب امليدانية

 

ملتوساطة األجال يف أطار برجمتهاا     استعرضت املنظمة الطريقة اليت تتبعها ممثليات املنظماة لوضاع أولوياتهاا ا    -323

القرطرية. وأدى االستعراض إىل اتساق اسرتاتيجي أكرب يف الربجمة يف املكاتب امليدانية مان خاالل دماج النتاائج املرجاوة      

على املستوى القطري مع األولويات اإلقليمية والنتائج املؤسسية للمنظمة  وربط هذه النتائج املرجوة ربطًا أوثاق بااجلهود   

ائية اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة  ووضع أولويات وغايات متفق عليها بغية حشد املوارد على املستوى القرطري اإلمن

 وإقامة الشراكات  وتضمني التنفيذ والرصد وتقديم التقارير يف العملياات املؤسساية القائماة مان أجال حتساني اإلشاراف        

 يم وتبسيط كيفية صياغة الربامج واستعراضها واملوافقة عليها وتوثيقها. على اإلدارة  وخفض تكاليف املعامالت عرب تنظ

 

 التفويض والتمكني

 

من أجل زيادة قدرة املكاتب املوجودة يف اخلطاوط األمامياة علاى االساتجابة مبروناة وبسارعة لتغّيار الظاروف          -324

امليدانياة. فعلاى سابيل املثاال، ُمنحات       تفويض املساؤوليات والسالطات إىل املكاتاب   والتوقعات، واصلت املنظمة عملية 

مكاتب إقليمية املزيد مان السالطات واملساؤوليات يف جماال التعايني احمللاي ملاوظفي فئاة اخلادمات العاماة واملاوظفني            

الوطنيني من الفئة الفنية ويف جمال القرارات يف املراحل املبكرة من مراحل إعداد املشااريع املمولاة مان خاارج امليزانياة.      

يتعلق باملشرتيات، زادت املنظمة القدرات احمللية، من خالل التدريب واإلرشاد وتطوير اإلجراءات وأيضًا من خالل ويف 

 انتداب خرباء املشرتيات لبيئات معقدة ويتم فيها تداول حجم كبري من املشرتيات.

 

 الداخلية والرقابةاملساءلة 

 

الداخلياة يف املكاتاب امليدانياة اساتجابًة لزياادة حااالت التفاويض         الرقاباة املنظمة خطاوط املسااءلة وتطبياق     عززت -325

توجيهات بشأن التقاارير القرطرياة    2015واكتسابها أهمية أكرب بالنسبة إىل تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي. وأصدرت املنظمة يف عام 

ان املضايفة واملاديرين يف املنظماة    ، كي جيّسد شكل التقارير وحمتوياتها على حنو أفضل احتياجاات البلاد  2014السنوية لعام 

من املعلومات. واستخدمت املكاتب اإلقليمية الفرعية واإلقليمية التقارير القرطرية للموافقة على أوليات مشارتكة بهادف حتساني    

املشارتكة  أداء املكاتب القرطرية. وباإلضافة إىل ذلك، قامت املكاتاب القرطرياة واملقار الرئيساي بتحليال التقاارير بشاأن املساائل         

إجاراء متابعاة منبثقاة عان التقاارير القرطرياة        25واملتكررة على الصعيد اإلقليمي والعاملي. فعلى الصعيد العاملي، حدد التحليل 

   .2016يف املائة( إجراًء منها حبلول فرباير/شباط  44) 11، وقد اسُتكمل 2014السنوية لعام 

 

املكاتب امليدانية عرب حتساني اساتخدام البياناات املؤسساية للمقارناة       وزادت املنظمة أيضًا شفافية العمليات يف -326

بني أداء املكاتب امليدانية واملعايري ويف ما بينها. وبدأت هذه التدابري، مع التدريب اهلادف، حتدث تأثريًا قاباًل للقياس 

مليزانياة. وجياري حالياًا تعايني مساؤولني      على كفاءة املكاتب امليدانية وامتثاهلا، ال سيما يف األنشطة املمولة من خاارج ا 

  ماليني منتدبني لتعزيز قدرات املكاتب اإلقليمية على اإلشراف على األنشطة املالية للمكاتب امليدانية ودعمها.
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 استخدام التدريب واملساءلة لتحسني مراقبة املشاريع امليدانية

التشغيلية للمشاريع املمولة من خارج امليزانية. وسعى بعاض ماديري   شواغل إزاء اإلدارة  2014حدد حتليل أرجري يف نهاية عام 

املاحنني احملددة وتلبيتها على حنو كامل  واستلزم عدد كبري جادًا مان املشااريع تادخالت      متطلباتاملشاريع جاهدين إىل فهم 

امليزانياة أو التاأخري يف تقاديم التقاارير     على مستوى اإلدارة، بسبب بطء وترية اإلنفاق أو اإلنفاق األعلى مان املساتوى املرادرج يف    

 اخلتامية أو اإلجراءات غري املنفذة من أجل اختتام مشروع ما من الناحية اإلدارية.

وأدى النظر يف األسباب الضمنية إىل نهج ثالثي األبعاد. أواًل، مّدت املنظمة املكاتب اإلقليمية ببيانات عن نطاق مراقبة ممثلياات  

املؤسسية، مما سلط الضوء على املشاريع اليت تستلزم إجراءات تصحيحية عاجلة. وحّول هذا نقطة الرتكياز مان    املنظمة للمعايري

ممثليات املنظمة إىل املشرفني يف املكتب اإلقليمي وبهذه الطريقة واءم املساءلة من أجل ضمان اإلجراءات التصحيحية مع السلساة  

 فز. القيادية، األمر الذي عزز بالنتيجة احلوا

ثانيًا، لقد عمل فريق من املقر الرئيسي، مدعومًا من ميّسرين متشاركني يف املكاتب اإلقليمية، ويستخدم حلقات عمل يليهاا دعام   

شاخص مان املاوظفني التنفياذيني وماوظفي الرقاباة مان شابكة املكاتاب امليدانياة            400ميداني متخصص ومكرس، مع أكثر من 

يًا إىل حتسني فهمهم ألهداف العملية وإجراءاتها وأدواتها، ومساعدتهم علاى ترشايد ممارساات    بأكملها، ومن املقر الرئيسي، سع

العمل وإعادة تركيزها. ومبوازاة ذلك، أعادت املنظماة دورة تدريبياة علاى اإلنرتنات بشاأن مساؤوليات املساؤولني عان امليزانياة           

 بصرف النظر عن مكان وجودهم.واملبادئ األساسية لدورة املشاريع، وهي متاحة جلميع املوظفني، 

أخريًا، اسُتحدثت آليات لتلبية االحتياجات اخلاصة للمكاتب امليدانية. وتضمنت هذه اآلليات تعيني أخصائي للمراقباة وإساداء   

دياة  املشورة بشأن االمتثال التفاقات املشاريع األكثر تعقيدًا، واستهالل وضع إجراءات بغية تناول ابتكارات متصالة مبشااريع نق  

 وإدارة جمموعات املشاريع ورصدها.

، بدأت هذه التدابري حتسِّن األداء: فقاد اخنفاض عادد املشااريع الايت تساتلزم إجاراءات تصاحيحية         2015وحبلول نهاية عام 

 عاجلة بأكثر من الثلث.

 

 تعيني ممثلي املنظمة وإحاطتهم
 

قاد شاّكل عااماًل مسااهمًا هاماًا يف تعزياز الرقاباة        اعترب مكتب املفتش العام أن حتسني مكاناة ممثلاي املنظماة     -327

الداخلية يف املكاتب امليدانية يف اآلونة األخرية. وبناًء على هذا النجاح، واصلت املنظمة صقل عملياتهاا الختياار ممثلاي    

كارب األولياات   املنظمة. وكّملت املنظمة هذا األمر بإعادة تركيز عملية اإلحاطة واحلث لكي حيدد ممثلو املنظماة بسارعة أ  

 .الربناجمية واالسرتاتيجية اليت حيتاجون فيها إىل الدعم من املكتب اإلقليمي واملقر الرئيسي

 

 املستخلصة الدروس

 

تتحسن مراقبة إدارة املشاريع املمولة من خارج امليزانية نتيجة اجلهود املستدامة املبذولة يف سبيل بناء  -328

كيز على االحتياجات والضغوط املفروضة على املكاتب امليدانية واستخدام املعلومات اخلربات، وتبسيط اإلجراءات، والرت

 جلعل العمليات شفافة للمشرفني وترسيخ خطوط املساءلة.
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 الصندوق املتعدد االختصاصات   -هاء

 

لتنظيمية ُيشكل الصندوق املتعدد االختصاصات وسيلة لتوطيد التعاون بني خمتلف االختصاصات واملستويات ا 329

مبا يعزز كفاءة املنظمة يف جماالت العمل ذات األولوية، فضاًل عن التشجيع على اختاذ تدابري خاّلقة تزيد الكفاءة 

  .والفعالية عند تنفيذ برامج املنظمة ورصدها

 

لوضع مبادرات  2015-2014واسُتخدمت املوارد املخصصة للعمل املشرتك بني االختصاصات خالل الفرتة  -330

قليمية براجمية مشرتكة وتنفيذها ولتوفري القدرة على االستجابة للمسائل املستجدة باستخدام ُنهج جديدة ولتشجيع إ

 25.االبتكارات يف جمال األعمال

 

مليون دوالر أمريكي يف جماالت العمل  9.4اإلنفاق من الصندوق املتعدد االختصاصات وقدره  9اجلدول ويبّين  -331

القسم ) 2015-2014مليون دوالر أمريكي ضمن املوارد غري املنفقة املرّحلة إىل الفرتة  0.6رصيد البالغ املذكورة. ويرد ال

، بالنسبة إىل أي نفقات إضافية ملرة واحدة ناشئة عن 6/2015( على حنو ما أجازه املؤمتر مبوجب قراره واو –الثاني 

 .تعزيز التغريات التحولية

 

 ()مباليني الدوالرات األمريكية 2015-2014تعدد االختصاصات يف الفرتة : موارد الصندوق امل9اجلدول 

 
 (2015-2014جمال العمل )

اإلنفاق )مباليني الدوالرات 

 (األمريكية

 2014مبادرة إقليمية يف اجملاالت ذات األولوية اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية يف سنة  15وضع وتنفيذ  1

 .اتيجيةواملشرتكة مع األهداف االسرت

5.0 

دعم االستجابة للمسائل املشرتكة املستجدة على املستويني العاملي واإلقليمي: إعداد خطة التنمية ما بعد عام  2

  املفاوضات بشأن تغري املناخ  إدارة املوارد املائية وحوكمتها  نظم الرتاث الزراعي  التحضريات للمؤمتر 2015

ية بشأن اإليكولوجيا الزراعية  ندوة عن التكنولوجيات البيولوجية العاملي للغابات  االجتماعات اإلقليم

الزراعية  الزراعة والتغذية يف اجلزر املرجانية يف احمليط اهلادئ  نطاق التجارب يف جمال انعدام األمن الغذائي 

 .)"أصوات اجلياع"(  والتعداد الزراعي العاملي

4.1 

 0.3 .فاءة والفعالية: عملية تقييم النواتج على مستوى املنظمةاالبتكارات يف جمال األعمال لتحسني الك 3

 9.4 جمموع اإلنفاق من الصندوق املتعدد االختصاصات  

 

  

                                                      
 2)ج( يف برنامج العمل وامليزانية واملذكرة اإلعالمية رقم 410الفقرة   25
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 تطور املوارد اإلمجالية -واو

 

  يتمثل أحد اجلوانب الرئيسية لتقرير تنفيذ الربامج يف اإلبالغ عن استخدام املوارد خالل الفرتة املالية -332

لق بتسليم املنتجات واخلدمات. ويوجز هذا القسم تطور واستخدام املوارد الكلية املتاحة من االشرتاكات املقررة يف ما يتع

  واملساهمات الطوعية. ويشري التحليل إىل جمموع اإلنفاق كما ورد يف احلسابات املالية لفرتة السنتني والذي

مما ( يف املائة 1مليون دوالر أمريكي ) 17.5ي أعلى مبقدار ، أ2015-2014مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  2 496بلغ 

 .2013-2012كان عليه يف الفرتة 

 

 :ضمن فئتني هما 10 اجلدولوترد مصادر التمويل الرئيسية يف  -333
  

ذات الصالة" مباا يشامل األنشاطة املمولاة مان املسااهمات املقاررة الناشائة عان            واحلساابات احلساب العام " )أ(

لربنامج العادي وما يتصل به مان مصاادر، مباا يف ذلاك نشااطات دعام االساتثمار املمولاة بصاورة          اعتمادات ا

 مشرتكة واسرتداد تكاليف الدعم، وبنود أخرى 

األمم املتحدة اإلمنائي" مبا يشمل األنشطة املمولة من مساهمات طوعياة مان خاالل     وبرنامجحسابات األمانة " )ب(

 .ة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائيمشاريع، مبا يف ذلك تلك املمول

 

مبا  وقد اخنفض اإلنفاق من احلساب العام واحلسابات ذات الصلة بشكل طفيف مقارنة بالفرتة املالية السابقة -334

يف املائة( يف حني أّن اإلنفاق املتصل حبسابات األمانة وبربنامج األمم املتحدة  0.2مليون دوالر أمريكي ) 2.4قدره 

 .10 اجلدوليف املائة( كما هو مبّين يف  1مليون دوالر أمريكي ) 19.9ئي قد ازداد مبا قدره اإلمنا

 

 (موجز عن اإلنفاق حبسب مصدر األموال )مباليني الدوالرات األمريكية: 10 اجلدول

 2013-2012 مصدر التمويل
2014-
2015 

الفارق 

بالدوالرات 

 األمريكية

نسبة 

 الفارق

 بات ذات الصلةاحلساب العام واحلسا 

 (1)مليون دوالر أمريكي  005.6 1غ اإلنفاق من الربنامج العادي مقابل ميزانية تبل     
996.0 1,000.1 4.1 0.4% 

 أنشطة االستثمار املمولة بصورة مشرتكة 
35.8 35.5 (0.3) (1%) 

 املساهمات الطوعية واألموال احملصلة مبقتضى ترتيبات بني املنظمات 
112.2 131.7 19.5 15% 

 املساهمات النقدية من احلكومات وغريها من اإليرادات املتنوعة 
18.2 21.4 3.2 15% 

 (11 اجلدولالتعديالت يف برنامج التعاون التقين ومرفق اإلنفاق الرأمسالي واإلنفاق األمين ) 
(10.7) (28.6) (17.9) 63% 

 (2)فرق العمالت 
(20.2) (30.7) (10.5) 34% 

 (3) غري ذلك
(20.1) (20.6) (0.5) 3% 

 اجملموع الفرعي
1,111.2 1,108.8 (2.4) (0.2%) 

 حسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 %25 189.8 770.7 580.9 (حسابات األمانة/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )باستثناء مشاريع حاالت الطوارئ    
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 (الت الطوارئ)مشاريع حااخلاصة عمليات اإلغاثة  
786.7 616.8 (169.9) (28%) 

 اجملموع الفرعي
1,367.6 1,387.5 19.9 1% 

 جمموع اإلنفاق
2,478.8 2,496.3 17.5 1% 

 :مالحظات

ادات مليون دوالر أمريكي ممول من ترحيل الرصيد غري املنفق من اعتم 9.4مبلغ  2015-2014ُيستثنى من اإلنفاق من الربنامج العادي للفرتة (  1)

 .7/2013اليت أجازها املؤمتر مبوجب قراره  2013-2012الفرتة 

 ميثل فرق العمالت تسويات ناشئة عن حتويل املعامالت باليورو املسجلة بسعر الصرف املطبق يف امليزانية عوضا عن سعر الصرف املعمول ( 2)

 . به يف األمم املتحدة والساري يف تاريخ إجراء كل معاملة

مليون دوالر أمريكي ألقساط التأمني الصحي املسجلة كخفض اللتزامات التغطية الطبية  20.3البند الرئيسي ضمن بند "غري ذلك" مبلغ ميثل (  3)

 بعد انتهاء اخلدمة ألغراض التقارير املالية.

 

  2015-2014فرررتة التعررديالت يف برنررامج التعرراون الررتقين ومرفررق اإلنفرراق الرأمسررالي واإلنفرراق األمررين يف ال: 11 اجلرردول

 ()مباليني الدوالرات األمريكية

-2012 مصدر التمويل
2013 

2014-
 الفارق 2015

 11.3 76.8 65.5 اعتمادات برنامج التعاون التقين اخلاصة بالفرتة املالية السابقة احملّولة إىل الفرتة املالية اجلارية 

 (2.7) (79.5) (76.8) التالية اعتمادات برنامج التعاون التقين املؤجلة للفرتة املالية 

 (4.1) - 4.1 موارد مرفق اإلنفاق الرأمسالي يف الفرتة املالية السابقة احملولة إىل الفرتة املالية اجلارية 

 (15.4) (15.4) - موارد مرفق اإلنفاق الرأمسالي املؤجلة إىل الفرتة املالية التالية 

 - - - ة املالية السابقة املؤجلة إىل الفرتة املالية اجلاريةموارد مرفق اإلنفاق األمين اخلاصة بالفرت 

 (7.0) (10.4) (3.4) موارد مرفق اإلنفاق األمين املؤجلة إىل الفرتة املالية التالية 

 (17.9) (28.6) (10.7) (صايف املبلغ احملّول إىل الفرتة املالية احلالية / )املؤجل إىل الفرتات املالية الالحقة 

 

 األداء -مج العمل برنا

 

استنادًا إىل مستوى االعتمادات الصافية املوافق عليها  2015-2014جرى وضع ميزانية برنامج العمل للفرتة  -335

وإىل املوارد املالية الطوعية املقدرة من خارج امليزانية. ويستند برنامج العمل إىل االحتياجات الالزمة لتحقيق الغايات 

تني مبقتضى أطر النتائج لألهداف االسرتاتيجية والوظيفية وبرنامج التعاون التقين واإلنفاق الرأمسالي املتعلقة بنواتج السن

 واألمين.

 

أداء املنظمة حبسب األهداف االسرتاتيجية والوظيفية مقارنة مع أبواب ميزانية الفرتة  12اجلدول وحيدد  -336

2014-2015
نامج العادي والتقديرات املتعلقة بتنفيذ األنشطة من خارج بالنسبة إىل االعتمادات الصافية يف الرب 26

امليزانية. والتقديرات وتوزيع األبواب للموارد من خارج امليزانية هي اليت ُنشرت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

عادي خالل الفرتة . وقد نّقح توزيع أبواب امليزانية لصايف اعتمادات الربنامج ال2013يف فرباير/ شباط   2014-2015

                                                      
 .C 2013/3الوثيقة   26
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هو الذي وافق عليه جملس املنظمة  12اجلدول املالية بسبب عملية التغيري التحولي وتوزيع ميزانية الربنامج العادي يف 

 27 .2013يف ديسمرب/ كانون األول 

 

ألولويات أن خيتلف استخدام موارد االعتمادات الصافية عما كان مقررًا نتيجة عوامل عدة مثل تغري ا   وال بد -337

مع تغّير املتطلبات اخلارجية على املستويني العاملي والقطري والتدابري املتخذة لالستجابة الحتياجات األعضاء األكثر 

 إحلاحًا والتكاليف غري املنظورة وتأثري أسعار الصرف.

 

مليون   005.6 1 غة يف املائة من االعتمادات الصافية البال 99.4، أنفقت املنظمة 2015- 2014ففي الفرتة  -338

يف  مليون دوالر أمريكي. وسوف ُيستخدم هذا الرصيد 5.6دوالر أمريكي، ما أسفر عن نقص إمجالي يف اإلنفاق قدره 

، لتغطية أي نفقات إضافية ملرة واحدة 6/2015 على النحو الذي أجازه املؤمتر مبوجب قراره  2017-2016الفرتة 

 مرتبطة بالتغريات التحولية.

 

  )ب( من الالئحة املالية، ُعرض أداء امليزانية على جلنة املالية خالل الدورة اليت عقدتها 5-4وفقًا للمادة  -339

وعمليات النقل  2015-2014لالطالع على النتائج الشاملة املتوقعة للميزانية يف الفرتة  2015يف نوفمرب/ تشرين الثاني 

منفقة يف برنامج التعاون التقين واإلنفاق الرأمسالي واألمين إىل الفرتة . وُتحّول أي أرصدة غري 28بني أبواب امليزانية

  12اجلدول املالية التالية الستخدامها متاشيًا مع ما نصت عليه الالئحة املالية احلالية للمنظمة، وهي ترد بالتالي يف 

 على أنها أنفقت بالكامل.

 

 بنسبة ، أي أنها كانت أعلىدوالر أمريكي ليارم 1.5نفاق ، بلغ اإل29من خارج امليزانيةويف إطار التنفيذ  -403

يف املائة من املبلغ املقّدر يف برنامج العمل وامليزانية. ويعزى ذلك إىل التوقعات احلريصة املستخدمة يف التوقعات  7

 املتصلة بهذه املوارد نظرًا إىل تعّذر توقع هذا النوع من تدفقات األموال.

 

  

                                                      
 CL 148/REPيف الوثيقة  8و 7والفقرتان  CL 148/3الوثيقة   27

 .FC 160/7الوثيقة   28

ة اخلاصة باملوارد من خارج امليزانية عائدات الدخل احملسوبة على احلساب العام. ويتماشى هذا مع عرضها يف برنامج يشمل اإلنفاق يف اخلان  29

 حيث وردت عائدات الدخل ضمن املوارد من خارج امليزانية 2013-2012العمل وامليزانية للفرتة 
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 ()بآالف الدوالرات األمريكية 2015-2014نامج العمل يف الفرتة أداء بر: 12اجلدول 

 جمموع التنفيذ التنفيذ من خارج امليزانية التنفيذ من الربنامج العادص 

االعتمادات  الباب

الصافية يف 

برنامج العمل 

 وامليزانية

اإلنفاق من االعتمادات  

الصافية حبسب سعر 

الصرف املعتمد يف 

 امليزانية

 /اإلنفاق 

 ()بالزيادة

االعتمادات  الباب

الصافية يف 

برنامج العمل 

 وامليزانية

اإلنفاق من  

االعتمادات الصافية 

حبسب سعر 

الصرف املعتمد يف 

 امليزانية

/ اإلنفاق 

 ()بالزيادة

االعتمادات  الباب

الصافية يف 

برنامج العمل 

 وامليزانية

1 94,617 82,664 11,953 152,759 211,625 (58,866) 247,376 294,289 (46,913) 

2 198,681 201,831 (3,150) 271,160 439,965 (168,805) 469,841 641,796 (171,955) 

3 62,142 63,281 (1,139) 54,450 92,025 (37,575) 116,592 155,306 (38,714) 

4 115,217 107,192 8,025 130,846 89,602 41,244 246,063 196,794 49,269 

5 37,905 46,720 (8,815) 795,287 678,583 116,704 833,192 725,303 107,889 

6 54,746 45,881 8,865 92 19,746 (19,654) 54,838 65,627 (10,789) 

7 134,721 134,721 0 0 0 0 134,721 134,721 0 

8 64,712 73,738 (9,026) 1,445 3,695 (2,250) 66,157 77,433 (11,276) 

9 35,501 34,876 625 4 0 4 35,505 34,876 629 

10 80,213 86,768 (6,555) 23,861 1,707 22,154 104,074 88,475 15,599 

11 81,691 77,507 4,184 7,278 5,867 1,411 88,969 83,374 5,595 

12 600 0 600 0 0 0 600 0 600 

13 21,886 21,886 0 0 0 0 21,886 21,886 0 

14 23,017 23,017 0 181 0 181 23,198 23,017 181 

 (99,887) 2,542,895 2,443,010 (105,454) 1,542,815 1,437,361 5,567 1,000,082 1,005,649 المجموع

 

. ويرد اإلنفاق 6األداء املالي حبسب املخرجات بالنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية واهلدف  4 الشكلويبّين  -341

 .يب لكل من أبواب امليزانيةعلى الو 5حبسب املخرجات ضمن امللحق 
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 ()بآالف الدوالرات األمريكي 6التنفيذ على مستوى املخرجات بالنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية واهلدف : 4الشكل 

 

 

 2015-2014اإلنفاق من الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزانية خالل الفرتة املالية  5 الشكلويبّين  -342

اإلنفاق. ويتضمن هذا الشكل أيضًا توزيع اإلنفاق من خارج امليزانية حسب النوع: املكاتب امليدانية كحصة من جمموع 

، بلغت حصة اإلنفاق من الربنامج 2015-2014وحاالت الطوارئ وتقديم الدعم إىل الربنامج العادي. وخالل الفرتة 

، 2013-2012ج التعاون التقين. ومقارنة مع الفرتة يف املائة لربنام 5يف املائة من جمموع اإلنفاق، منها  45العادي 

يف املائة، بسبب اخنفاض اإلنفاق  46يف املائة بعدما بلغت  1اخنفضت حصة الربنامج العادي من جمموع اإلنفاق بنسبة 

 .من خارج امليزانية

 

 املائة(، تلتها املشاريع يف 44واستأثرت مشاريع املساعدة الطارئة بأكرب حصة من اإلنفاق من خارج امليزانية ) -343

يف  16) املشاريع العاملية واألقاليميةيف املائة(، والدعم من خارج امليزانية املقدم إىل  40امليدانية يف غري حاالت الطوارئ )

 املائة(.
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وتوزيع ، 2015-2014اإلنفاق من الربنامج العادص ومن خارج امليزانية كحصة من جمموع اإلنفاق يف الفرتة : 5 الشكل

 اإلنفاق من خارج امليزانية حسب النوع

 

 

(. 6 الشكل) يف املائة من اإلنفاق 59وقد مت إنفاق معظم موارد الربنامج العادي يف املقر الرئيسي بنسبة تصل إىل  -344

املالية على التداعيات  مما يدّل 2013-2012يف املائة مما كانت عليه يف الفرتة  6غري أّن هذه النسبة أقّل بنسبة 

  11إىل  9املتوقعة لزيادة الالمركزية يف أنشطة املنظمة. وازدادت بنوع خاص حصة اإلنفاق يف املكاتب اإلقليمية من 

 .2015-2014و 2013-2012يف املائة بني الفرتتني  15إىل  12يف املائة ويف ممثليات املنظمة من 

 

 2015-2014ي واملكاتب امليدانية، : اإلنفاق من الربنامج العادص يف املقر الرئيس6الشكل 

 
 

 الربنامج العادي

40% 

اإلنفاق امليداني يف الربنامج العادي  

الربنامج  /برنامج التعاون  التقين)

 اخلاص لألمن الغذائي

5% 

 مشاريع الطوارئ  

 من خارج امليزانية

44% 

 اإلنفاق امليداني  

 (باستثناء حاالت الطوارئ)

40% 

 

 اإلنفاق العاملي واألقاليمي

 من خارج امليزانية 

16% 

 اإلنفاق من خارج امليزانية

 55% 

 املقر الرئيسي

59% 

 ممثليات املنظمة

15% 

 مكاتب االتصال

1% 

 املكاتب اإلقليمية

11% 

 املكاتب اإلقليمية الفرعية

4% 

الربنامج امليداني من الربنامج  

 العادي

10% 



C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 122 

 

 2013-2012استخدام األموال املرّحلة من الفرتة 

 

2013وفقًا ملا أجاز به املؤمتر يف عام  -345
وقدره  2013 - 2012، اسُتخدم الرصيد غري املنفق من الفرتة املالية 30

 2015 - 2014الفورية، يف الفرتة املالية  مليون دوالر أمريكي خلطة العمل 0.3مليون دوالر أمريكي، مبا يف ذلك  9.4

من أجل متويل أي إنفاق إضايف ملرة واحدة مقرتن بالتغريات التحولية. وقد استخدم املبلغ بأكمله لتمويل ثالثة جماالت 

 :من هذه النفقات ملرة واحدة
 

-2014لناشائة يف الفارتة   تكاليف إنهاء اخلدماة وإعاادة توزياع املاوظفني ا     لتمويلأمريكي  مليون دوالر 6.9 )أ( 

 والتدابري املتصلة بالتغريات التحولية اجلارية  2013-2012من الفرتة  2015

ملرة واحادة جلازء مان حصاة املنظماة يف تكلفاة نظاام املنساق املقايم لألمام            للتمويلمليون دوالر أمريكي  2.3 )ب( 

  31يف الكفااءة وإعاادة ختصايص املاوارد    املتحدة، واليت سيتم متويلها يف املستقبل مان تادابري حتقاق وفاورات     

ويرتبط التعاون املعزز ماع املنساقني املقايمني لألمام املتحادة بشاكل وثياق بطارق العمال اجلديادة يف املكاتاب            

 امليدانية 

عان   دوالر أمريكي لتغطية التكاليف ملرة واحدة لالستعراض املستقل إلصالحات احلوكماة الناجتاة   269 000 ج()

 .خطة العمل الفوريةمن  74-2اإلجراء 

 

 الوفورات واملكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة

 

 ال يزال السعي إىل حتقيق وفورات ومكاسب نتيجة زيادة الكفاءة حيظى بأولوية عالية بالنسبة إىل املنظمة.  -346

، عنصرًا رئيسيًا متثل 2012 وقد مشلت التغريات التحولية اليت أطلقها املدير العام بالنسبة إىل املنظمة، اعتبارًا من سنة

يف احلاجة إىل التحلي بفكر خمتلف قائم على القيمة مقابل املال داخل املنظمة والسعي تبعًا لذلك باستمرار إىل حتقيق 

مزيد من الكفاءة والفعالية يف طرق عملها. وقد أفضى هذا بالفعل إىل مستوى غري مسبوق من الوفورات نتيجة زيادة 

 مبوازاة تنفيذ برنامج العمل  2013-2012مليون دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني  71.6اره الكفاءة مبا مقد

 .املوافق عليه

 

، أخذ املؤمتر علمًا بالوفورات 2015-2014ولدى املوافقة على اعتمادات امليزانية وعلى برنامج العمل للفرتة  -347

ر أمريكي وطلب إىل املدير العام اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق مليون دوال 14املخطط هلا نتيجة زيادة الكفاءة وقدرها 

 مليون دوالر أمريكي مبوازاة تنفيذ برنامج العمل املوافق عليه. وكان يتعّين  22.6مزيد من الوفورات مبقدار 

                                                      
 CR 7/2013من قرار املؤمتر  3الفقرة   30

 .C 2015/3 PWB 2016-17قة يف الوثي 74-72الفقرات   31
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 يكي مليون دوالر أمر 36.6بفضل زيادة الكفاءة مبا مقداره  2015-2014حتقيق وفورات إمجالية خالل الفرتة 

 .وهو ما مّت بالفعل

 

 وشدد املؤمتر على أهمية خفض الزيادات يف تكاليف املوظفني يف املنظمة وأكد على أّن حتديد مزيد  -348

من الوفورات واملكاسب نتيجة زيادة الكفاءة جيب أن ينبع من اهلدف املتمثل يف استخدام املوارد املتاحة يف إطار املنظمة 

ن من الكفاءة والفعالية وليس على حساب تنفيذ برنامج العمل. وعليه، فقد مّت وضع النهج املتبع املتجددة بأكرب قدر ممك

 لتحديد الوفورات واملكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة انطالقًا من املبدأ الشامل الذي يقضي باحلد قدر املستطاع 

 .فنية يف املنظمةمن تأثريات هذه العملية على املكاتب امليدانية وعلى اإلدارات ال

 

 استعراض الوظائف يف الفئة الفنية ويف فئة اخلدمات العامة يف املكاتب غري الفنية 

 (مليون دوالر أمريكي 25)وفورات بقيمة 

 

متثلت العملية الرئيسية لتحديد الوفورات يف التكاليف املتصلة باملوظفني يف إجراء استعراض نقدي للوظائف  -349

ملكاتب غري الفنية املوجودة يف املقر الرئيسي للمنظمة، خاصة على مستوى اإلدارة العليا وإدارة من ا 17املنشأة يف 

اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية. وأفضى هذا االستعراض النقدي إىل إلغاء عدد صاٍف من الوظائف 

وظيفة  135وعددها  2013-2012غاة يف الفرتة ، أرضيفت إىل الوظائف املل2015-2014وظيفة يف الفرتة  100بلغ 

مليون دوالر أمريكي يف الفرتة املالية الواحدة. ومشلت هذه العملية حتديث شعبة  25وأفضت إىل وفورات قدرها 

 .تكنولوجيا املعلومات وترشيد كفاءة مكتب االتصاالت يف املنظمة بقدر أكرب ومكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 

 (مليون دوالر أمريكي 1.3اض الوظائف من رتبة مدير )وفورات مبقدار استعر

 

 جرى استعراض الوظائف من رتبة مدير سعيًا إىل تفعيل اإلدارة على حنو أكرب. وحدد االستعراض عددًا  -350

 بة من اجملاالت اليت باإلمكان حتسني اإلدارة فيها وأفضى ذلك إىل إلغاء أو ختفيض درجة سبع وظائف من رت

 .مليون دوالر أمريكي يف كل فرتة مالية 1.3يف املقر الرئيسي، مما حقق وفورات قدرها  1-مد

 

 (مليون دوالر أمريكي 3.9امتيازات املوظفني )وفورات مبقدار 

 

أقّر املؤمتر بأّن معظم امتيازات ومستحقات موظفي الفاو حتدد مبوجب النظام املشرتك يف األمم املتحدة وتوافق  -351

عليها جلنة اخلدمة املدنية الدولية أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك. وقد اتبعت املنظمة عن كثب 

 االستعراض الشامل الذي أجرته جلنة اخلدمة املدنية الدولية حلزمة التعويضات ملوظفي الفئة الفنية والفئات 

 على التدابري الواجب اختاذها،  2015مة يف نهاية سنة العليا خالل فرتة السنتني ووافقت اللجنة واجلمعية العا

 .مع ما قد يكون لذلك من تداعيات مالية يف املستقبل
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 ويف تلك األثناء، مّجدت جلنة اخلدمة املدنية الدولية أجور املوظفني يف الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة  -352

 مما أدى إىل وفورات  2015على حاله يف عام ( BMIP) وأبقت التأمني الصحي األساسي 2015و 2014يف عامي 

يف تكاليف املوظفني يف مجيع أبواب امليزانية مقارنة مع امليزانية. وقابل جزء من االخنفاض يف التكاليف الفعلية 

مما أدى للموظفني تأثري الزيادة يف التكاليف احلالية خلدمة املوظفني النامجة عن التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، 

 .مليون دوالر أمريكي 2.7إىل وفورات صافية يف فرتة السنتني قدرها 

 

وجرى أيضًا استعراض االمتيازات اخلاضعة لرقابة املدير العام. وتقرر خفض العدد األقصى من أيام اإلجازات  -353

 وفورات خالل فرتة السنتني  يومًا، مما أدى إىل 30إىل  60السنوية املرتاكمة واملدفوعة للموظفني عند التقاعد من 

 .مليون دوالر أمريكي 1.2قدرها 

 

 (مليون دوالر أمريكي 6.4الوفورات الناشئة عن تكاليف غري املوظفني )مبقدار 

 

مليون  6.4جرى استعراض تكاليف التشغيل لغري املوظفني ومت حتقيق وفورات متكررة يف فرتة السنتني قدرها  -354

الوفورات التشغيلية بالدرجة األوىل نتيجة زيادة كفاءة استخدام السفر يف مهام رمسية  دوالر أمريكي. وكانت هذه

 واخلدمات الداخلية والعقود مع جهات خارجية مقدمة للخدمات. ومت حتديدًا إجراء تغيريات يف معايري مدة السفر 

ومت متديد العمل بربنامج الفنادق من أجل حتديد درجة السفر جلميع موظفي املنظمة وللمسافرين من غري املوظفني  

 املفضلة  وجرى الرتكيز بقدر أكرب على التعلم اإللكرتوني لتطوير مهارات املوظفني  واستخدام آالت جتفيف اليدين 

يف احلمامات  تبسيط املساعدة املؤقتة  وإعادة التفاوض بشأن العقود مع اجلهات اخلارجية املقدمة خلدمات التنظيف 

 .اًل عن صيانة جتهيزات تكنولوجيا املعلوماتوالعتالة، فض

 

 تعبئة املوارد

 

تعتمد الفاو بشكل كبري على املساهمات الطوعية باإلضافة إىل االشرتاكات املقررة لتنفيذ برنامج عملها ومساعدة  -355

دوالر مليار  1.8، قامت املنظمة بتعبئة 2015-2014األعضاء على حتقيق األهداف اليت يطمحون إليها. ويف الفرتة 

. وكان تقريبًا نصف املوارد 2013-2012يف املائة قياسًا بالفرتة  6أمريكي من املساهمات الطوعية، أي بزيادة نسبتها 

 .املعبأة خالل فرتة السنتني من خالل اتفاقات ناشئة عن املكاتب امليدانية

 

يف املائة من جمموع املساهمات الطوعية  75وىل حنو ووّفر الشركاء يف املوارد الذين حيتلون املراتب العشرين األ -356

يف املائة خالل فرتة السنتني السابقة. واستحوذ  71، مقارنة مع 13 كما هو مبّين يف اجلدول 2015-2014يف الفرتة 

ارنة مع حنو يف املائة من إمجالي املوارد املعبأة مق 50الشركاء يف املوارد الذين حيتلون املراتب اخلمسة األوىل على حنو 

 .2013-2012يف املائة خالل الفرتة  43
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 2015-2014الشركاء يف املوارد الذين احتلوا املراتب األوىل خالل الفرتة  –املوارد املعبأة : 13اجلدول 

 2015-2014 2013-2012 الشريك يف املوارد / نوع التمويل

 334 327 االحتاد األوروبي

 212 145 الواليات املتحدة األمريكية

 139 47 مرفق البيئة العاملية

 120 124 اململكة املتحدة

 79 83 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 65 68 اليابان

 52 59 حساب األمانة املشرتك للماحنني واملمول من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 39 24 الربازيل

 13 0 أحادية من بينها مشاريع ممولة من حسابات أمانة

 38 43 أملانيا

 38 49 النرويج

 29 24 سويسرا

 25 17 املكسيك

 9 17 من بينها مشاريع ممولة من حسابات أمانة أحادية

 25 33 إيطاليا

 24 11 كندا

 23 23 هولندا

 22 19 البنك الدولي

 22 17 الصندوق املشرتك للعمل اإلنساني يف السودان

 22 1  طفولةمنظمة األمم املتحدة لل

 21 33 بلجيكا

 18 27 السويد

 98 156 *مشاريع أخرى ممولة من حسابات أمانة أحادية

 177 188 متعددة األطراف

 0 34 

 1 23 

 178 183 الشركاء اآلخرون يف املوارد 

 1,800 1,701 جمموع املوافقات

   الهباستثناء الربازيل واملكسيك إلدراجهما يف اخلانات املناسبة أع *
 

يف املائة  10واستحوذت حسابات األمانة املتعددة الشركاء وحسابات األمانة العاملية واإلقليمية على ما نسبته  -357

تقريبًا من جمموع املوارد املعبأة وبقيت مستقّرة مقارنة مع ما كانت عليه يف فرتة السنتني السابقة. وقد شّجعت املنظمة 

خالل آلية دعم برنامج الشركاء املتعددين يف منظمة األغذية والزراعة، مما ميّكن  التمويل املخصص بشكل طفيف من

شركاء املنظمة يف املوارد من ختصيص مساهماتهم جملاالت معينة من برنامج العمل هي بأمس احلاجة إىل املوارد. 

ائة من جمموع حسابات يف امل 13مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل  23، مّتت تعبئة 2015-2014وخالل الفرتة 

 .األمانة املتعددة املاحنني، من أجل دعم اآللية املذكورة مبساهمات من بلجيكا وهولندا والسويد
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وُيعّد حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا حسابًا مبتكرًا بقيادة البلدان األفريقية لدعم املبادرات اإلمنائية يف تلك  -358

ية من أجل القضاء على اجلوع وسوء التغذية ووضع حد للفقر يف الريف وإدارة املوارد البلدان ويف املنظمات اإلقليم

الطبيعية بصورة مستدامة. وقد اُتخذت تدابري يف إطار الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا التابع لالحتاد 

مليون دوالر  34ينيا االستوائية( منها مليون دوالر أمريكي )أنغوال وغ 40األفريقي حيث بلغت التربعات حتى اليوم 

يف املائة من جممل املوارد املعبأة بواسطة حسابات األمانة املتعددة  19أمريكي مّتت تعبئتها خالل فرتة السنتني ومتّثل 

 .املاحنني

 

ة بها. وتشكل حسابات األمانة األحادية أسلوب التمويل الرئيسي إلشراك البلدان يف عمليات التنمية اخلاص -359

فهي من جهة تتيح للبلدان االستفادة من اخلربات الفنية للمنظمة مبوازاة متويل الربامج بالكامل من جانبها. ومن جهة 

أخرى، يسمح ازدياد نصيب حسابات األمانة األحادية للبلدان تشاطر ما لديها من معارف من خالل التعاون بني بلدان 

يف املائة من املساهمات الطوعية اإلمجالية املعبأة للفرتة  7األحادية على اجلنوب. وقد استحوذت حسابات األمانة 

بلدًا. أما البلدان اليت كانت مشاركتها  40مليون دوالر أمريكي يف أكثر من  120، وقد متت املوافقة على 2014-2015

ولومبيا وتشاد واستحوذت فهي الربازيل وك 2015-2014األنشط يف مشاريع حسابات األمانة األحادية خالل الفرتة 

البلدان اليت احتلت املراكز اخلمسة األوىل على حوالي نصف املوارد اإلمجالية املعبأة من خالل هذه احلسابات. وكانت 

 .أذربيجان والكامريون وكازاخستان وتركيا من الشركاء اهلامني اآلخرين يف املوارد

 

باء(. وجرى –ن خالل التعاون بني بلدان اجلنوب )القسم الثاني ومّت توسيع قاعدة شركاء الفاو يف املوارد م -360

مليون دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني ألغراض التعاون بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك إبرام  70تعبئة ما جمموعه 

تقديم  2015نة اتفاقات جديدة مع الربازيل واملكسيك واملغرب وفنزويال. وجدير بالذكر التزام الصني اجلديد خالل س

مليون دوالر أمريكي ملدة مخس سنوات لربنامج التعاون بني بلدان اجلنوب الذي جيمع الصني باملنظمة دعمًا  50مبلغ 

 .لألولويات االسرتاتيجية للمنظمة

 

، حّسنت املنظمة شكل أطر الربجمة القطرية ومضمونها لكي تركز على حنو 2015-2014وخالل الفرتة  -361

دال(. وإّن أطر الربجمة القطرية  –ملنظمة داخل البلدان وتعبئة املوارد، مبا يشمل الغايات )القسم الثاني أفضل عمل ا

اجلديدة، فضاًل عن املساعدة على إشراك الشركاء داخل البلد، تيّسر تعبئة املوارد واالستثمارات أيضًا من خالل 

 .قليمية والصناديق العاملية الكربىمؤسسات التمويل الدولية، مبا يف ذلك مصارف التنمية اإل

 

وخالل فرتة السنتني، ساعدت املنظمة األعضاء، بواسطة مركز االستثمار لديها، على برجمة استثمارات فاقت  -362

مليار دوالر أمريكي ممولة من مؤسسات التمويل الدولية ملشاريع خمصصة ملواجهة حتديات انعدام األمن  7.5قيمتها 

تغذية واحلد من الفقر يف الريف واإلنتاج املستدام ولتعزيز النظم الغذائية والقدرة على الصمود. وجرى الغذائي وسوء ال

 .وضع اسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال االستثمارات ملساعدة البلدان على تعميم النتائج ضمن اإلطار االسرتاتيجي
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مل إىل التمويل للبلدان األعضاء من مرفق البيئة العاملية. ، أصبح بإمكان املنظمة النفاذ بشكل كا2006ويف سنة  -363

وقد ساهم التآزر بني أولويات كل من املنظمة واملرفق يف إعطاء زخم لنمو احلافظة املشرتكة بينهما اعتبارًا من سنة 

املوافقة عليها على . وقد جتلى هذا من خالل ازدياد عدد وقيمة املشاريع املشرتكة بني املنظمة واملرفق واليت متت 2006

مشروعًا  GEF-4 (26مرحلتني من التمويل من جانب املرفق مدة كل واحدة منها أربع سنوات وأطلقت عليها تسمية 

مشروعًا متت املوافقة  GEF-5 (69( و2010حتى يونيو/حزيران  2006متت املوافقة عليها يف الفرتة من يوليو/متوز 

 (.2014حتى يونيو/حزيران  2010عليها يف الفرتة من يوليو/متوز 

 

 تكلفة دعم الربامج امليدانية

 

 املنظمة. من دستور )أ( 3 -من والية املنظمة، على النحو الوارد يف املادة طاء جزءًايشكل تقديم املساعدة الفنية  -364

مثل التعاون باني بلادان   )رتتيبات الاملساهمات الطوعية وغري ذلك من واملساعدة الفنية من الربنامج العادي  تقديموميكن 

 الفاين خادمات الادعم      (1)   ماا يلاي:   األنشطةودعم دة الفنية للمساع األساسيةوتشمل املساهمات اجلنوب والشراكات(. 

من خاالل   بفعالية تنفيذ األنشطة( خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي لضمان 2)وألعضاء  إىل اقدم مباشرة ُتعادة ما اليت 

 املشاريع.

 

املموَّلاة مان خاارج     األنشاطة وغاريه مان    ةمج امليدانيابذلت املنظمة جهودًا متسقة لقياس تكاليف دعم الربلقد و -365

اساتبيان  إجاراء  ويتحقق ذلك من خالل املسح السنوي لقياس العمل الاذي يشامل    . امليزانية واإلبالغ عنها بطريقة شفافة

 املكاتب امليدانية.املوظفني املعنيني يف املقر الرئيسي ومن جانب مفصل 

 

تاوفري  من أجال  ، الفينيف حالة خدمات الدعم ( 1: ) بالشكل التاليخدمت البيانات الناشئة عن ذلك وقد اسُت -366

 لتقديم هذه اخلدمات وما يرتبط بذلك من تكاليف يف إطار الربنامج العاادي   تقديرات عن الوقت الذي خيّصصه املوظفون

توفري أساس واقعي لتحديد معدالت اسرتداد تكاليف خدماة  من أجل داري والتشغيلي، يف حالة خدمات الدعم اإل( 2و)

 اسرتدادها.وتيسري اإلجراءات الرامية إىل احلّد من هذه التكاليف أو حتسني وسائل  املشاريع

 

مليدانياة بهاذا   وستكون فرتة السنتني هذه هي الفرتة األخرية اليت سُتبّلغ فيها الفاو عن تكاليف دعام الاربامج ا   -367

إىل مبادأ  ، 2015، الايت متات املوافقاة عليهاا يف عاام      الشكل. وتستند السياسة اجلديادة السارتداد التكااليف يف الفااو    

االسرتداد الكامل والنسيب للتكاليف. وينطوي ذلك على تغايري طريقاة رصاد تكااليف الادعم واإلباالغ عنهاا يف املنظماة         

 .ياس العمللق وحاتمس مبوازاة التوّقف عن إجراء

 

 خدمات الدعم الفين
 

إن الكلفة اإلمجالية خلدمات الدعم الفين، اليت متّثل الكلفة املقّدرة للوقت الذي ينفقاه املوظفاون املمّولاون مان      -368

 2013 – 2012 الفاارتة يف مليااون دوالر أمريكااي  99.4ماان  لاادعم الفااين إىل املشاااريع، ارتفعاات  امليزانيااة لتااوفري ا 
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ملياون دوالر   20.6(. ولقاد متات تغطياة مبلاغ     14اجلدول ) 2015 - 2014 الفرتة يف دوالر أمريكي مليون 111.3إىل 

يف املائاة(، مماا    27.8يف املائة( من ميزانيات املشاريع، أي أقّل بكثري من نسبة فرتة السنتني الساابقة )  18.5أمريكي )

ة يف امليزانياة لتاوفري خادمات الادعم الفاين. وإن تكااليف       يشري إىل زيادة االعتماد على القدرات الفنية للمنظمة املرصاود 

يف املائة مماا ياربز زياادة     7.3يف املائة إىل  6.9خدمات الدعم الفين كنسبة من التنفيذ اإلمجالي للمشاريع، ارتفعت من 

 الطلب على قدرات الفاو ومهاراتها الفنية يف امليدان.

 

 * : خدمات الدعم الفين14اجلدول 
 2012 – 2013 

 )مليون دوالر أمريكي(

2014 – 2015 

 )مليون دوالر أمريكي(

 1,520.9 1,450.1 التنفيذ اإلمجالي للمشاريع )املساهمات الطوعية وبرنامج التعاون التقين(

 111.3 99.4 الكلفة اإلمجالية خلدمات الدعم الفين املقّدمة للمشاريع

 %7.3 %6.9 املشاريع تنفيذجمموع اجملموع كنسبة مئوية من  
 التكاليف الفعلية بسعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي املطبق يف امليزانيةيعكس تشمل األرقام أثر الفااروق يف تكاليف املوظفني مبا  *

 

  51ويشّكل املوظفون من الفئة الفنية يف املكاتب امليدانية املصدر الرئيسي لتوفري خادمات الادعم الفاين بنسابة      -369

يف املائة. ويرد التوزياع اإلقليماي خلادمات     49ملائة، يف حني يوّفر املوظفون من الشعب الفنية يف املقر الرئيسي نسبة يف ا

ولقاد كّرسات   . 7الشاكل  يف  مان أجال توفريهاا   الدعم الفين من حيث نسبة الوقت الذي ينفقه املوظفون من الفئة الفنية 

خلادمات الادعم   من الفئاة الفنياة   يف املائة من وقت املوظفني  34.5رية متوسط املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقط

 .2015 – 2014الفين يف الفرتة 

 

 النسررربة املئويرررة للوقرررف الرررذص ينفقررره املوئفرررون مرررن الفئرررة الفنيرررة علرررى دعرررم الرررربامج امليدانيرررة،      : 7الشررركل 

 2015 -2014الفرتة 
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 خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي

 

ل مّثا ُت، 2015 – 2014ز التنفيذ خاالل الفارتة   ب سياسة الفاو اخلاصة بتكاليف الدعم اليت دخلت حّيمبوج -370

بعملياة   واملرتبطاة  ،يف إطاار الربناامج العاادي   واملتقّلبة املتكّبادة  باشرة املتكاليف غري التكاليف الدعم اإلداري والتشغيلي 

بلغ جمموع تكاليف الادعم  ، 15اجلدول وكما هو مبّين يف  32اريعتنفيذ املشاريع، والواجب اسرتدادها من ميزانيات املش

 . ولقااد مت اساارتداد حااوالي  مليااون دوالر أمريكااي  143.3 مبلااغ 2015-2014اإلداري والتشااغيلي خااالل الفاارتة   

 يف املائة من هذه التكاليف من ميزانيات املشاريع، أي بنسبة أقل بقليل من فرتة السنتني السابقة. 88.4

 

 املشاريع مقارنة بنسبة التنفيذ اإلمجاليةميزانيات  املسرتدة منتكاليف الدعم اإلدارص والتشغيلي واملبالغ : 15اجلدول 

 2012 – 2013 

 )مليون دوالر أمريكي(

2014 – 2015 

 )مليون دوالر أمريكي(

 1,520.9 1,450.1 إمجالي تنفيذ املشاريع )املساهمات الطوعية وبرنامج التعاون التقين(

 143.3 139.4 اليف الدعم اإلداري والتشغيليتك

 126.6 125.4 * املشاريعميزانيات  اليت مت اسرتدادها مناملبالغ 

 16.7 14.0 تكاليف الدعم قيد االسرتداد 

 %88.4 %90.0 النسبة املئوية الصافية للتكاليف املسرتدة 

 %9.4 %9.6 يذ اإلمجالي للمشاريعكنسبة مئوية من التنفتكاليف الدعم اإلدارص والتشغيلي  إمجالي
 كتكاليف مباشرة ة املسرتدةوالتشغيلي ةاإلداري التكاليف تشمل *

 

 املشاريع اإلنفاق علىنسبة يف املائة ومبعّدل أدنى من  3ولقد ارتفعت كلفة الدعم اإلداري والتشغيلي بنسبة  -371

باإلنفاق املتعّلقة  والتشغيلي اإلداري تكاليف الدعميف املائة(. وكنتيجة لذلك، لقد شهدت  6)اليت ارتفعت بنسبة 

يف املائة خالل الفرتة  9.4إىل  2013 – 2012يف املائة خالل الفرتة  9.6على املشاريع اخنفاضًا طفيفًا من  اإلمجالي

نتيجة . ولقد ساهم حتسني كفاءة عدد من العمليات الداخلية خالل فرتة السنتني هذه يف حتقيق هذه ال2015 – 2014

 اإلجيابية.

  

                                                      
 ملشاريع من خارج امليزانية.إىل ا الربنامج العادياملقّدم من دعم ال تكاليف كامل اسرتدادبمن الالئحة املالية  7-6املنظمة ملتزمة مبوجب املادة   32
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 املنظمة يف اللغات : سياسة1امللحق 

 

  مقدمة

 

يف السنة من نوفمرب/تشرين الثاني إىل يونيو/حزيران  منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( مؤمترتاريخ نقل منذ  -372

 تراجعوبالتالي  سبقا.ا متخطيط اجتماعاتهل متلك ُمتسعًا من الوقت الوحدات الفنية الثانية من الفرتة املالية، مل تكن

اليت عقدت  املقررةعدد الدورات كما كان خمططًا يف برنامج العمل وامليزانية، وأدى ذلك إىل زيادة عدد الدورات غري 

اخنفض قلياًل، إال أن هذا  2015-2014يف الفرتة  خالل الفرتة املالية. ومع أن العدد اإلمجالي للدورات اليت عقدت

 ريه يف الفرتة املالية السابقة.العدد يتماشى مع نظ

 

 ضمان التعادل والتوازن الضرورة القصوى لمن جديد يف دورته الثالثني أكد مؤمتر املنظمة ، 1999يف عام و -373

  املؤمترإذ تطّلع واحلاجة إىل اإلشراف على جودة الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية. و ،لغات املنظمةيف استخدام 

التقدم احملرز عرب املتابعة  عن كثب على ضرورة أن يرصد األعضاءوافق زيد من التحسينات يف املستقبل، إىل حتقيق امل

يف تقريرين مفصلني بشأن  2015-2014يف الفرتة  االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملاليةونظر  والتقييم الدوريني.

اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة . ورّحب 33نظمةامللتحقيق التوازن بني اللغات يف منتجات التقدم احملرز 

 بالتحسينات اليت طرأت على التوازن بني اللغات وشدد على أهمية مواصلة اجلهود، ال سيما بالنسبة إىل اللغات 

 اليت ال يزال التقدم فيها بطيئًا.

 

 اجتماعات املنظمة

 

كان عليه ( أقااال مما 133) 2015-2014ة املوافق عليهااا للفرتة كان عدد دورات برنامج العمل وامليزانيااا -374

بتمويل  67دورة يف إطار الربنامج العادي و 68غري مقررة ) ةدور 135هناك  ت. وكان(157) 2013-2012فااااي الفرتة 

  لحقامليف  كما يردو 16اجلدول )كما هو ملخص يف  دورة 24( وبلغ عدد الدورات امللغاة حسابات األمانةمن 

، ويشّكل 2015-2014دورة خالل الفرتة  244( ما أسفر عن عقد www.fao.org/pirاملتاح على املوقع  الويب على 3

 يف املائة عن الفرتة املالية السابقة. 4ذلك اخنفاضًا نسبته 

 

  

                                                      
 JM 2015.1/2و  JM 2014.2/3الوثيقتان   33

http://www.fao.org/pir
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 يف املواقع امليدانيةالدورات اليت عقدت يف املقر الرئيسي و: 16 اجلدول

 2015-2014 2013-2012 2011-2010 الوصف

 133 157 171 وامليزانية العمل برنامج يف عليها موافق دورات

 (24) (11) (15) العادي الربنامج ملغاة، دورات

 67 35 55 العادي الربنامج ،مقررة غري دورات

 68 74 57 حسابات األمانة، مقررة غريدورات 

 244 255 268 اجملموع

 134 147 134 الرئيسي املقر

 110 108 134 امليدانيةواقع امل

 244 255 268 اجملموع

 45% 42% 50% دورات يف املواقع امليدانيةلانسبة 

 

النسبة املئوية لالجتماعات اليت عقدت بعدة لغات من لغات  بني اللغات يفأحد مؤشرات التوازن ويتمثل  -375

من لغات  يف املائة من االجتماعات خبمس أو ست لغات 21، عقد 2015-2014ففي الفرتة (. 8الشكل املنظمة )

يف املائة. وبلغت نسبة االجتماعات اليت عقدت  8، يف حني بقيت نسبة االجتماعات اليت عقدت بأربع لغات املنظمة

 يف املائة. 18بثالث لغات 

 

 ة(: نسبة االجتماعات حسب عدد اللغات )نسبة مئوي8 الشكل

 

 

 املطبوعات

 

مطبوعًا، وشّكل ذلك زيادة  2 367ما جمموعه  2015-2014أعّد لإلصدار بلغات املنظمة الرمسية خالل  -376

مطبوعًا. وتتصل الزيادة يف حجم  1 745يف املائة عن املطبوعات اليت صدرت يف الفرتة املالية السابقة وعددها  35بنسبة 

 ة املالية بالزيادة يف إنتاج املطبوعات وحتسني التتبع من خالل نظام تدفق العمل املطبوعات املسجلة يف أثناء الفرت
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 يف املائة باإلنكليزية،  56. وصدر، من اجملموع الكلي، 2014يف جمال املطبوعات الذي اسُتحدث يف منتصف عام 

يف املائة  3.7يف املائة بالروسية، و 4.1يف املائة بالعربية، و 3.8يف املائة باإلسبانية، و 18يف املائة بالفرنسية، و 12و

يف املائة  2.4بالصينية )مبا يف ذلك تلك املمولة من خالل برنامج املطبوعات الصينية(. وصدرت النسبة املتبقية وقدرها 

اره بلغات متعددة. ونظرًا لألهمية املمنوحة للمطبوعات ولنشر املعرفة، ُصمم نظام تدفق العمل يف جمال املطبوعات باعتب

 أداًة لوضع مواصفات ملراقبة اجلودة بواسطة رصد املطبوعات على نطاق املنظمة ككّل. وُيستخدم هذا النظام تلقائيًا 

 يف كل املنتجات اإلعالمية للمنظمة. 2015منذ يناير/كانون الثاني 

 

 املواد اإللكرتونية

 

بفضل التنفيذ الصارم للسياسات  2015-2014خالل عام  FAO.orgاستمر حتّسن التغطية اللغوية ملوقع  -377

املؤسسية ذات الصلة. وامتثلت كل املواقع اإللكرتونية اجلديدة اليت أرطلقت أثناء الفرتة املالية للتغطية اللغوية اإللزامية 

 املعّدة يف ما يتعلق مبركز الوثائق اإللكرتونية يف املنظمة، ُبذلت جهود إضافية لزيادة تغطية الوثائق وحسب االقتضاء. 

 وثيقة تقريبًا  25 000. وأردرجت يف الفرتة املالية FAO.orgيف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية ودعمًا لسياسة موقع 

 لغة(. ونتيجة لذلك يضم املركز اآلن أكثر  77يف مركز الوثائق اإللكرتونية يف املنظمة  ميع اللغات )متثلت فيها 

 وثيقة.  80 000من 

 

ارتفاعًا كبريًا طوال الفرتة املالية  - وخاصة باللغات غري الالتينية - عدد الوثائق املنشورة  ميع اللغات وشهد -378

يف املائة.  340، بلغت نسبة الزيادة يف عدد الوثائق املنشورة باللغة العربية 2013-2012السابقة. وباملقارنة مع الفرتة 

يف املائة،  269يف املائة، واإلنكليزية  350النحو التالي: الصينية وكانت نسبة الزيادة يف اللغات األخرى على 

يف املائة. ومع أّن أغلبية التقارير التقنية ُتنشر باللغة  224يف املائة، واإلسبانية  370يف املائة، والروسية  235والفرنسية 

لفرتة املالية السابقة. غري أن اإلجناز اإلنكليزية فحسب، فإن املنشورات الصادرة بكل لغة من اللغات ميكن مقارنته با

يف املائة من إمجالي  5.3يف املائة إىل  2إتاحة الوثائق باللغة الروسية، إذ ارتفعت من  حتسنياإلضايف اجلدير بالذكر هو 

 مركز الوثائق اإللكرتونية يف املنظمة.حمتوى 

 

 املصطلحات والدعم اللغوص

 

وهي منصة ،  Term Portalسخة جديدة من بوابة املصطلحات، إطالق ن2014عام  يف خريفجرى،  -379

الستحداث املفاهيم واملصطلحات والتعاريف وختزينها وإدارتها ومتابعتها، واسُتحدثت مهام إضافية بهدف تستخدم 

مثل زيادة سرعة االستخدام وسهولته وإمكانية تبادل السجالت مع مستخدمني آخرين،  متطلبات جديدة متنوعةتلبية 

 Term Portalت أصبح موقع بوابة املصطلحاو نظام متوافق مع األجهزة احملولة وأكثر تطورًا بشأن تدفق العمل.و

 زيارة يف الشهر من مجيع أحناء العامل. 2 700يستقبل اآلن ما يزيد على 
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ىل مسارد  (. وقاد تلقات البواباة إضاافات إ    17اجلادول  ) Term Portalبوابة املصطلحاتوجرى توسيع وتعزيز  -380

الثاني املعين بالتغذية ومسرد مصايد األمساك التابع للمنظمة  مياع اللغاات، بااالقرتان ماع ساري عمال        الدولياملؤمتر 

كامل لضمان نشرهما على نطاق أوسع وتنسيق احلفاظ عليهما وصيانتهما وضمان اساتدامتهما علاى املادى الطويال. كماا      

 لصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتوزيعه بالتعااون ماع الصاندوق املاذكور.    جرى االضطالع بعمل أولي الستيعاب مسرد ا

 األكارب   وهاي  ،FAOTERMوجرى تنقيح وحتاديث مستفيضاان يف بعاض اجملااالت الرئيساية جملموعاة مصاطلحات        

 ملتاحة املوجودة يف بوابة املصطلحات. وأسهمت بعض التدريبات/الشراكات يف حتسني البيانات ا 16بني اجملموعات الا 

 يف قواعد بيانات املصطلحات وأبرزت عملنا مع الشركاء اخلارجيني.

 

وبذلت جهود ، استمر اعتماد الرتمجة واألعمال املتصلة بها على تكنولوجيات الرتمجة مبساعدة احلاسوبو -381

بها. وعلى وجه خاصة لالرتقاء بها إىل أحدث جيل من أجيال التكنولوجيا وتبسيط العمليات وطرق العمل املتصلة 

، يتم شهريًا استخراج املصطلحات بصورة تلقائية من قواعد بيانات املصطلحات بغية إدماجها يف أدوات اخلصوص

يّسر البحث يف الرتمجات السابقة واسرتجاعها لتحسني االتساق بني وثائق املنظمة  الرتمجة مبساعدة احلاسوب، مما

 واإلسراع يف تسليم وثائق االجتماعات. 
 

 حسب اللغة Term Portalبوابة املصطلحاتاملصطلحات يف : 17 جلدولا

 
 الالتينية الروسية اإليطالية الصينية العربية اإلسبانية الفرنسية اإلنكليزية

 2006-2007 72 000 71 000 7 0000 50 000 52 000 11 000 500 8 000 

2008 -2009 83 000 79 000 76 000 55 500 54 000 11 000 2 400 9 000 

2010 -2011 100 000 97 000 94 000 7 0000 60 000 11 000 5 500 19 500 

2012-2013 167 051 144 046 110 188 71 715 64 452 11429 20 659 19 247 

2014-2015 126 800
34

 113 100
1

 111 800 91 000 77 000 33 100 16 000 20 200 

 

  

                                                      
أغلب األحيان اللغتني يف ين أرجريا يف بعض اجملاالت املتعلقة باملصطلحات واللذين تناوال الرتاجع يف األرقام هو نتيجة التوحيد والتنقيح اللذ  34

 اإلنكليزية والفرنسية.
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 يفالتمثيل اجلنساني واجلغرا: 2امللحق 

 

 التوازن بني اجلنسني بني املوئفني

 

  بقيت املنظمة ملتزمة مببدأ حتقيق التوازن بني نسبيت املوظفني الذكور واإلناث واحلفاظ على هذا التوازن. -382

ققت أهداف املنظمة ، وحتشكلت النساء عمومًا ما يزيد قلياًل على نصف جمموع موظفي املنظمة، 2015يف نهاية عام و

 يف املائة يف فئة مدير والفئات العليا(. 20يف املائة من اإلناث يف الفئة الفنية و 38باملساواة بني اجلنسني )نسبة املتعلقة 

 

. وتشكل النساء 2015عدد املوظفني من الذكور واإلناث حبسب الرتب حبلول نهاية عام  18اجلدول ويبني  -383

   (7خ ع -1ع يف املائة من موظفي فئة اخلدمات العامة )خ 66و  يف املائة من جمموع موظفي املنظمة 52عمومًا 

يف املائة من موظفي الفئة الفنية اآلخرين )املوظفون الفنيون  42و  (5ف-1يف املائة من موظفي الفئة الفنية )ف 40و

إىل نائب املدير  1-يف املائة من املوظفني من فئة مدير والفئات العليا )مد 22و  الوطنيون ومعاونو املوظفني الفنيني(

 3-يف املائة يف الرتبة ف 53و 2-يف املائة يف الرتبة ف 63العام(. وضمن موظفي الفئة الفنية، تباينت نسبة اإلناث من 

زيادة عدد املوظفات  3-وف 2-. وتعكس زيادة عدد النساء يف الرتبتني ف5-يف املائة يف الرتبة ف 24وصواًل إىل 

للمنظمة. ومع تقاعد كبار املوظفني تدرجييًا، يتوقع أن تنتقل كثريات منهن إىل مناصب املؤهالت يف اجملاالت الفنية 

 أعلى.

 

 2015 ديسمرب/كانون األول 31: املوئفون من اإلناث والذكور حبسب الرتبة  حتى 18اجلدول 

 النسبة املئوية لإلناث اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 %50 2 1 1 نائب املدير العام

 %20 10 8 2 العام املساعد املدير

 %23 35 27 8 2-مد

 %21 77 61 16 1-مد

 %22 124 97 27 مدير

 %24 331 250 81 5-ف

 %35 496 324 172 4-ف

 %53 321 152 169 3-ف

 %63 115 43 72 2-ف

 %59 29 12 17 * 1-ف

 %40 1,292 781 511 موئفو  الفئة الفنية

 %39 192 118 74 موظف وطين من الفئة الفنية

 %63 32 12 20 موظف معاون من الفئة الفنية

 %42 224 130 94 موئفو الفئة الفنية اآلخرون

 %64 22 8 14 7خ ع

 %75 171 42 129 6خ ع
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 %81 370 72 298 5خ ع

 %73 462 125 337 4خ ع

 %56 303 133 170 3خ ع

 %17 137 114 23 2خ ع

 %50 2 1 1 1خ ع

 %66 1,467 495 972 خدمات عامة

 %52 3,107 1,503 1,604 اجملموع

 .* مبا يف ذلك "املوظفون الفنيون املبتدئون"

 

ويف ما يتعلق بالفئة الفنية، أدت اجلهود املبذولة خالل الفرتات املالية األخرية إىل زيادة مطردة يف عدد النساء  -384

وإىل زيادة  2015يف املائة يف نهاية عام  45إىل  1996عام يف املائة يف نهاية  21يف الوظائف الفنية يف املقر الرئيسي من 

(. وتستند هذه النسب إىل جمموع عدد املوظفني يف الفئة الفنية 9الشكل يف املائة ) 38إىل  18يف مجيع املواقع من 

دة أو عقود دائمة والفئات العليا يف كل من وظائف الربنامج العادي والوظائف املمولة من خارج امليزانية بعقود حمددة امل

يف املقر الرئيسي واملكاتب املنشأة األخرى. ويف حني أن نسبة النساء يف الوظائف الفنية يف املكاتب خارج املقر الرئيسي 

  21إىل  1996يف املائة يف عام  8ما ازداد من  هي أقل من ذلك بكثري، إاّل أن معدل الزيادة كان مرتفعا نسبيا، بعد

 .2015 يف املائة يف عام

 

 :  النسبة املئوية لتمثيل املوئفات يف الفئة الفنية9 الشكل

 
 

، الرامي إىل حتسني كل من التمثيل 2010عالوة على ذلك، أسفر تنفيذ برنامج املوظفني املبتدئني يف عام  -385

، كانت 19اجلدول اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، عن نتائج ممتازة من حيث التمثيل اجلنساني. فكما هو مبني يف 

 يف املائة. 59)موظفات مبتدئات(  1-نسبة املوظفات يف الفئة الفنية برتبة ف 2015يف عام 
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 التقدم احملرز بشأن التمثيل اجلغرايف

 

ال تزال احلاجة إىل زيادة عدد البلدان املمثلة متثياًل منصفًا مسألة ذات أولوية. ويف حني يظل االعتبار األهّم  -386

يني املوظفني هو ضرورة توخي أعلى درجات الكفاءة واالختصاص والنزاهة، يشّجع مديرو التوظيف يف املنظمة لدى تع

على "إيالء العناية الواجبة، عند تعيني املوظفني، إىل ضرورة االختيار على أساس أوسع نطاق جغرايف ممكن"، متاشيًا 

 ة.من دستور املنظم 8من املادة  3مع ما تنص عليه الفقرة 

 

منهجية الحتساب توزيع  2003تشرين الثاني /اعتمد مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية والثالثني يف نوفمرب -387

 يف املائة  5يف املائة من الوظائف على أساس العضوية و 40التمثيل اجلغرايف. وُتوزع مبوجب هذه املنهجية نسبة 

 مبا يتناسب مع جدول األنصبة املقررة. يف املائة 55على أساس عدد سكان البلدان األعضاء و

 

بلدًا،  194بلدًا من أصل  123، بلغ عدد البلدان املمثلة متثياًل منصفًا 2015ديسمرب/كانون األول  31وحتى  -388

حني بلغت نسبة البلدان املمثلة متثياًل  2013يف املائة مما يشكل اخنفاضًا عن املستوى املسجل يف سنة  63أي نسبة 

يف املائة. وهذه الغاية حافلة  75وقدرها  2015-2014يف املائة وهي أقل من الغاية املنشودة للفرتة  68 منصفًا

بالتحديات يف ظل وجود العديد من البلدان عند أسفل اهلامش املنشود مما جعلها بسهولة عرضة ألن تكون ضمن فئة 

املوظفني أو إحالته إىل التقاعد. وكما جاء يف استعراض البلدان الناقصة التمثيل أو غري املمثلة مبجرد استقالة أحد 

، فقد ساهمت عوامل ثالثة يف هذا الرتاجع هي: اعتماد تعريف متشدد أكثر للموظفني 201435منتصف املدة يف سنة 

 .الذين يدخلون ضمن حساب التوزيع اجلغرايف وانضمام ثالثة بلدان إضافية إىل عضوية املنظمة وعدد الوظائف الشاغرة

 

بلدان  وعدد البلدان غري املمثلة متثياًل كافيًا  4، كان عدد البلدان املمثلة متثياًل زائدًا 2013ويف نهاية سنة  -389

بلدًا  22بلدان ممثلة متثياًل زائدًا  و 6، كان هناك 2015بلدًا. ويف نهاية عام  40بلدًا  وعدد البلدان غري املمثلة  17

البلدان اليت ال تقع ضمن نطاق البلدان املمثلة متثياًل  20 اجلدولبلدًا غري ممثل. ويبني  43ومتثياًل كافيًا   ةغري ممثل

عدد املوظفني اخلاضعني لسياسة التوزيع اجلغرايف  21اجلدول . ويبني 2015كانون األول ديسمرب/ 31منصفًا حتى 

 .2015ديسمرب / كانون األول  31حسب اجلنسية والرتبة حتى 

 

تحسن هذه األوضاع جزئيًا من خالل التعديالت يف العوامل الدورية مشفوعة بالتدابري املوجودة حاليًا، وسوف ت -390

ال سيما تقليص مدة عملية التعيني بشكل ملحوظ. وتسعى املنظمة حاليًا إىل بذل جهود على عدة مستويات لتحسني 

اكة مع مؤسسات مهنية ومع جامعات، فضاًل التمثيل اجلغرايف من خالل اإلعالن عن وظائف فنية متخصصة ضمن شر

عن اختاذ تدابري تهدف إىل اجتذاب املرشحني من ذوي املؤهالت من البلدان الناقصة التمثيل أو غري املمثلة. وُتبذل هذه 

 اجلهود من خالل برنامج الفنيني املهنيني املبتدئني وتتوجه خصيصًا للبلدان غري املمثلة أو الناقصة التمثيل. وسوف

                                                      
 PC 117/5 – FC 157/7يف الوثيقة  122الفقرة   35
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 يؤدي عدد من عمليات االختيار اجلارية حاليًا إىل زيادة عدد البلدان املمثلة متثياًل منصفًا، مما جيعل املنظمة أقرب 

 إىل بلوغ الغاية املرجوة. 

 

 2015ديسمرب/كانون األول  31: البلدان اليت ليسف ضمن النطاق حسب اإلقليم حتى 20اجلدول 

 البلدان غري املمثلة البلدان غري املمثلة متثياًل كافيًا نطاقهاالبلدان اليت جتاوزت ذروة  اإلقليم

مجهورية أفريقيا الوسطى، تشاد،    إثيوبيا، املغرب، تونس أفريقيا

إريرتيا،  ليسوتو، سان تومي وبرنسييب، 

 جنوب السودان، سوازيلند

الصني، إندونيسيا، اليابان، مجهورية   آسيا

 لندكوريا، ماليزيا، سنغافورة، تاي

بروني، كمبوديا، مجهورية كوريا 

الشعبية الدميقراطية، الو، ملديف، 

 ميامنار، سري النكا، تيمور ليشيت

إسرائيل، النرويج، بولندا، رومانيا،  إيطاليا أوروبا

االحتاد الروسي، سلوفاكيا، سلوفينيا، 

 سويسرا، تركيا

بيالروس، إستونيا، التفيا، موناكو، 

 اجلبل األسود

لالتينية أمريكا ا

 والبحر الكارييب

أنتيغوا وباربودا، جزر البهاما،   كوبا، املكسيك، فنزويال شيلي 

بربادوس، بليز، السلفادور، غرينادا، 

 سورينام

البحرين، الكويت، ليبيا، قطر، اململكة  مجهورية إيران اإلسالمية، سلطنة ُعمان لبنان  الشرق األدنى

ية العربية السعودية، اإلمارات العرب

 املتحدة

   الواليات املتحدة األمريكية    أمريكا الشمالية

جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

جزر كوك ، كرييباتي، جزر مارشال،     

ميكرونيزيا، ناورو، نيوي، باالو، ساموا، 

 جزر سليمان، توفالو
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 لتوزيع اجلغرايف حسب اجلنسية والرتبةاملوئفون من الفئة الفنية والفئات العليا الذين خيضعون لسياسة ا: 21اجلدول 

 2015ديسمرب/كانون األول  31حتى 

نائب  اجلنسية

املدير 

 العام

املدير 

العام 

 املساعد

-مد

2 

-مد

1 

-ف

5 

-ف

4 

-ف

3 

-ف

2 

 اجملموع 1-ف

 16 2 3 6 2 1  1 1  االحتاد الروسي

 7   3 2  1 1   إثيوبيا

 1    1      أذربيجان

 7   2 3 1   1  األرجنتني

 3    1 2     األردن

 2    2      أرمينيا

 4   1 2 1     إسبانيا

 15  1 4 2 6  2   أسرتاليا

 2     2     إسرائيل

 3 1   2      أفغانستان

 4   1  3     إكوادور

 3   1 2      ألبانيا

 56   7 26 16 4 3   أملانيا

 1 1         أندورا

 2   1 1      إندونيسيا

 2    1  1    أنغوال

 6 1   4   1   أوروغواي

 2   1 1      أوزبكستان

 3   1 2      أوغندا

 4    4      أوكرانيا

 7  1  6      آيرلندا

 3    1 1   1  آيسلندا

 66  4 10 31 15 4 1 1  إيطاليا

 1     1     بابوا غينيا اجلديدة

 1    1      باراغواي

 5 1  2 2      باكستان

 21  2 5 6 5 1 2   الربازيل

 5 1   1 2  1   الربتغال

 10    2 6 1 1   بلجيكا

 4   2 2      بلغاريا

 3    2 1     بنغالديش

 1    1      بنما

 5    5      بنن

 1     1     بوتان
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نائب  اجلنسية

املدير 

 العام

املدير 

العام 

 املساعد

-مد

2 

-مد

1 

-ف

5 

-ف

4 

-ف

3 

-ف

2 

 اجملموع 1-ف

 2     2     بوتسوانا

 5   2 2  1    بوركينا فاسو

 2   1 1      بوروندي

 2  1  1      البوسنة واهلرسك

 3 1 2        بولندا

 5  1 1 2  1    بوليفيا

 4   1 3      بريو

 2   1  1     تايلند

 1     1     تركمانستان

 8 1 1 2 2 1 1    تركيا

 2   1 1      ترينيداد وتوباغو

 2    2      توغو

 7   2 1 1 1 2   تونس

 2   1   1    تونغا

 4   1 2 1     جامايكا

 5   2 3      اجلزائر

 1     1     جزر القمر

 5 1 1  3      اجلمهورية التشيكية

 1     1     اجلمهورية الدومينيكية

 3   1 2      اجلمهورية العربية السورية

 2     2     الكونغو الدميقراطيةمجهورية 

 3    2 1     مجهورية إيران اإلسالمية

 5   2 1 1 1    مجهورية تنزانيا املتحدة

 6  1  3 2     مجهورية كوريا

 2    2      مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 1    1      جنوب أفريقيا

 5   2 3      جورجيا

 1     1     جيبوتي

 8    5 2 1    الدامنرك

 1     1     دومينيكا

 6    3 2 1    رواندا

 2 1  1       مانيارو

 2   1 1      زامبيا

 5  1 2 1 1     زمبابوي

 1   1       سان مارينو

 1    1      سانت فنسنت وغرينادين
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نائب  اجلنسية

املدير 

 العام

املدير 

العام 

 املساعد

-مد

2 

-مد

1 

-ف

5 

-ف

4 

-ف

3 

-ف

2 

 اجملموع 1-ف

 1     1     سانت كيتس ونيفيس

 1     1     سانت لوسيا

 1    1      سلطنة ُعمان

 1    1      سلوفاكيا

 1   1       سلوفينيا

 1    1      سنغافورة

 6    3 2 1    السنغال

 2     2     السودان

 7   1 5 1     السويد

 7    1 6     سويسرا

 3   1  1  1   سرياليون

 1     1     سيشيل

 7 1  2 1 2  1   شيلي

 2  1 1       صربيا

 1   1       الصومال

 26 3 1 6 7 4 3 1 1  الصني

 3   1 2      طاجيكستان

 2    2      العراق

 2   1  1     غابون

 3    1 2     غامبيا

 2     1  1   غانا

 4  1  2 1     غواتيماال

 2   1    1   غيانا

 2    1 1     غينيا

 1     1     غينيا االستوائية

 1     1     بيساو-غينيا

 1    1      فانواتو

 44   6 13 22 2  1  فرنسا

 5    5      الفلبني

 4 1  2 1      فنزويال

 5    3 1 1    فنلندا

 1     1     فيجي

 2     2     فييت نام

 1 1         قربص

 6 1 1 1 1  1 1   قريغيزستان

 1         1 كابو فريدي
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نائب  اجلنسية

املدير 

 العام

املدير 

العام 

 املساعد

-مد

2 

-مد

1 

-ف

5 

-ف

4 

-ف

3 

-ف

2 

 اجملموع 1-ف

 3    1 2     كازاخستان

 6   2 1 2 1    الكامريون

 3   1 2      كرواتيا

 24  2 5 5 8 3 1   كندا

 1    1      كوبا

 4    2 2     كوت ديفوار

 4  1 1 2      كوستاريكا

 6   1 2 1 1 1   كولومبيا

 3    2 1     الكونغو

 2    1 1     كينيا

 2    2      لبنان

 2 1  1       كسمربغل

 7   1 2 2 2    ليربيا

 2    2      توانيايل

 1    1      مالطة

 3   1 1 1     مالي

 3    1  2    ماليزيا

 2    1 1     مدغشقر

 3   2 1      مصر

 7    2 3 1 1   املغرب

 12  1 2 3 5  1   املكسيك

 2   2       مالوي

 42  2 9 10 16 4 1   اململكة املتحدة

 2   2       منغوليا

 4   1 2    1  موريتانيا

 1   1       موريشيوس

 3    1  1 1   موزامبيق

 5  1 1 1 2     مولدوفا

 1      1    ناميبيا

 5  1 1 1 1 1    النرويج

 8  1  4 2 1    النمسا

 4 1 1   1 1    نيبال

 6   1 2 3     النيجر

 5     2 2  1  نيجرييا

 3   1 1 1     نيكاراغوا

 5  1 1 2   1   نيوزيلندا
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نائب  اجلنسية

املدير 

 العام

املدير 

العام 

 املساعد

-مد

2 

-مد

1 

-ف

5 

-ف

4 

-ف

3 

-ف

2 

 اجملموع 1-ف

 2    1 1     هاييت

 18  3 5 5 3 1  1  اهلند

 3     2 1    هندوراس

 4 1 1   2     هنغاريا

 15   1 7 6  1   هولندا

 100  5 27 28 33 5 1  1 الواليات املتحدة األمريكية

 29  2 11 9 4 1 2   اليابان

 1    1      اليمن

 6   3 1 1  1   اليونان

 949 21 52 187 334 251 58 34 10 2 اجملموع الكلي

 
 

 

 

 




