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 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 موجز

 
لاق ن علىرؤية عاملية مشككككحنكة قو  قيق التنمية املسككككتدامة  2030يشكككككل اعتماد خلة التنمية املسككككتدامة لعام  

 مثيل. اوطموح وهنج مل يسبق هل
وتقّر أهداف التنمية املسككككتدامة ًامامه ب اية األغذية والزراعة ت التنمية املسككككتدامة. ويشكككككل الق ككككا  على ا وع  

 .أحد إاال دو األهداف ب كملها لتحقيق جمموعة  شككككككككككككككرطن  ككككككككككككككرورينوالفقر وتلبية احتياجات سكككككككككككككككا  الري  
، فإ  منظومة األمم املتحدة 2030وعلى الرغم من أ  البلدا  األع كككككا  تتحمل املسكككككيولية الرئيسكككككية لتحقيق خلة عام 

، بتقدمي دعم أكثر اتسككككاقامه وتكامالمه على 2016قد التزمت ت االسككككتعراش الشككككامل الذ  رر  كل أربع سككككنوات، لعام 
 البلدا .  منتجابة لالحتياجات الناشئة نلاق املنظومة لالس

، وحددت أولويات املنظمة لدعم 2030خلة عام األغذية والزراعة  منظمةوناقشت األجهزة الفنية والرئاسية ت  
سككككككحناتيجي زيادة تركيز اإلطار اال علىتنفيذ أهداف التنمية املسككككككتدامة على سيع املسككككككتويات. وسككككككاعدت هذه العملية 

أهداف التنمية املسككككتدامة، واعتمدت هنجا شككككامال  علىللمنظمة  2021-2018املراجع واخللة املتوسككككلة األجل للفحنة 
 .2030للتصد  للتحديات املعقدة واملحنابلة اليت تلرحها خلة عام 

د خلة عام متماسككة وسكبل ملعا ة تعقيتبحث البلدا  عن ترتيبات ميسكسكية مناسكبة لتصكميم سكياسكات  أوالمه، 
 من خالل برامج سياساتية ميكن إدارهتا. 2030
، فيزيامه ا  دورمه أي كككككامه جمموعة واسكككككعة من وسكككككائل التنفيذ ميكن للمنظمة أ  تلع  فيها  2030وتتوخى خلة عام  

 عالة. من الشراكات الف واالستفادة ما يتعلق بنقل املعارف واالبتكار واآلليات املالية املبتكرةوال سيما ت 
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، التزمت البلدا  أي ككككامه بنظام راككككد شككككامل 2030ولتسككككهيل املسككككا لة املتبادلة، اليت هي إحدى ركائز خلة عام  
 دثةحماليت تغليها اخللة. وت هذا الصككككككككككدد، تقدم هذه الوثيقة معلومات  الواسككككككككككعة وفقامه جملاالت السككككككككككياسككككككككككات العامة
البلدا   ىلإستدامة، اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا، والدعم اإلحصائي املقّدم عن حالة ميشرات أهداف التنمية امل

 للتغل  على  ديات الراد.
 االسكتعداد مدى ، وتبن2030وتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن مشكاركة املنظمة ت خلة التنمية املسكتدامة لعام  

 ومتابعتها واستعرا ها.تقدمي الدعم لتنفيذها  الكفا ة تو 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر

 
ر مدعو إىل القيام مبا يلي:   إ  املًي
 
 ،ملنظمةاعلمامه باملكانة املركزية اليت  تلها األغذية والزراعة ت  قيق أهداف التنمية املسككككككككككككككتدامة وعمل  األخذ أ()

 االسككككككككككككككحناتيجي، من أجل توفا القواعد واملفاهيم واألدوات والبيانات دعمامه للجهودت إطار واليتها وإطارها 
ثمارات وو ككع سككياسككات وبرامج واسككت واختيار املقااككد وطنيةبذهلا األع ككا  وشككركاؤهم إلجرا  تقييمات اليت ي

 وطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛
التنمية املسكككككتدامة وإرسكككككا  دور املنظمة ت راكككككد أهداف  اسكككككتعراش التقدم احملرز ت و كككككع ميشكككككرات أهدافو  ب()

التنمية املستدامة، واإلحاطة علما باللبيعة التكميلية للميشرات الوطنية والعاملية، اليت توفر من خالهلا ميشرات 
 أهداف التنمية املستدامة األساس للراد واإلبالغ على املستوى العاملي؛

د ا يتعلق بتنفيذ مبادرات تنمية القدرات اإلحصككككائية على نلاق أوسككككع دعما لراككككت م ظمةلمنلتوفا التوجيه و  ج()
 أهداف التنمية املستدامة؛

 ، 2030موااككككككككككككككلة العمل مع الدول األع ككككككككككككككا  السككككككككككككككتعراش التقدم احملرز ت خلة عام  املنظمةاللل  إىل و  د()
ستوى وتتوا م معه، ى السياسي الرفيع املمبا ت ذلك املسائل املشحنكة بن القلاعات، اليت تندرج ت دورة املنتد

 اليت و عتها ا معية العامة؛  لرقوفقامه لل
بعمككل األمككانككة ت جمككال دعم  قيق أهككداف التنميككة  بككانتظككامإبقككا  األع كككككككككككككككا  على علم  املنظمككةالللكك  إىل و  ه()

 .املستدامة، من خالل التقارير الدورية املقدمة إىل اللجا  الفنية واألجهزة الرئاسية

 ميكن توجيه أ  استفسارات بش   م مو  هذه الوثيقة إىل:
 Maria Helena Semedo السيدة

 نائ  املدير العام
 اللبيعيةاملناخ واملوارد  لشيو 
 +39 06570 52060ات : اهل
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 2030خطة التنمية المستدامة لعام  –أّوًل 
 
 الناس ألجل عمل برنامج، بواكككككككككككفها  2015ت سكككككككككككبتمرب أيلول  2030اعُتمدت خلة التنمية املسكككككككككككتدامة لعام  -1

 : و كككككع حّد للفقر املدقعو ويليةبشككككك   دور األغذية والزراعة جريئة  2030. وإ  تللعات خلة عام 1 االزدهارو  واألرش
 –وا وع وسيع أشكككال سككو  التغذية؛ واالنتقال إىل إشككراف مسككتدام وتنمية شككاملة للزراعة واملوارد اللبيعية ونظم األغذية 

 إىل جكانك  االلتزام مبككافحكة تغا املنكاخ وبنكا  القكدرة على التكي  معكه. وإ  هكذه اللموحكات متك اككككككككككككككلكة ت وعكد خلكة 
  .إاال أحدعدم بكك   2030عام 
 
 رؤية للتنمية تتناقض بشككككككل حاد مع املا كككككي القري . واسكككككتنادامه إىل الدروس املسكككككتفادة  2030وتقدم خلة عام  -2

ج شككككاملة ومتكاملة بن الق ككككايا واملشككككاكل، وتدعو إىل اتباع هنُ  القائممن األهداف اإلمنائية لأللفية، فإهنا تعحنف بالحنابط 
حيزامه  2030ة عام للتنمية املسكككككككتدامة. وتوفر خل –االقتصكككككككادية واالجتماعية والبيئية  –ًاما األبعاد الثالثة  تعكسللتنمية 

وأدوارها  ةاملنظمألغذية والزراعة، وتزيد بشككككككل كبا من مسكككككيوليات ياسكككككات العامة، وال سكككككيما بالنسكككككبة إىل اأوسكككككع للسككككك
 امة.معا ة العديد من التحديات األساسية ألهداف التنمية املستداملتوقعة بوافها وكالة متخصصة تساعد األع ا  على 

 
جهات للا  و  ميع البلد –ومسيولية ساعية  –يامه عامليامه التنمية املستدامة بوافها  دّ  2030وتعرش خلة عام  -3

. وهي تدعو إىل اتباع هنج جديدة للسككياسككات والربامج واالسككتثمارات، وتدعو ا كومات وشككركائها إىل اتباع كافة  الفاعلة
 سبل جديدة للعمل معامه عرب القلاعات والتخصصات، باالستناد إىل التعاو  الدويل واملسا لة املتبادلة. 

 
ل اليت تكف – ال ككككرورية  وسككككائل التنفيذ ، وجهة نظرها املوسككككعة بشكككك   2030ومن السككككمات املتميزة خللة عام  -4

دعم و  ، ولكن أي امه الواول إىل األسواق والتكنولوجيا وتقاسم املعارف وتنمية القدراتا صول على التمويل واالستثمار
د الشككراكات بن أاككحاب املصككلحة املتعددين كوسككيلة أسككاسككية لتوفا املوار  علىبشكككل كبا  اعتمادهاالسككياسككات. وميثل 

 دورها منظومة األمم املتحدة ب سكككككككرها، اليت ر  أ  يسكككككككتوتإىل اامه عن املا كككككككي و ديامه هائالمه بالنسكككككككبة بك  اقرافمهامة، الالز 
 امللال  ا ديدة كعناار ًكينية لعمل اآلخرين.

 
ادلة، قادر على توجيه املتبومن التحديات التكميلية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا، بنا  نظام واسع ومتكامل للمسا لة  -5

انتباه ا كومات وا هات الفاعلة األخرى إىل متللبات النجاح، وعلى تعزيز الوعي وا وار الشامل على سيع املستويات، 
 تعزيز عمليات متابعة السياسات الشاملة واملتكاملة.على تتبع التنفيذ وكذلك قياس األثر، و على و 
 
 داف التنمية املسكككككككككتدامة مسكككككككككيولية ساعية تقع على عاتق سيع الدول األع كككككككككا ، الرغم من أ   قيق أه وعلى -6

 أولويات ذاتتعحنف بو كككوح ب   الدول ت أو كككاع جتلفة جدامه، ولديها احتياجات وقدرات وموارد  2030فإ  خلة عام 
 و نشككانات، إىل التصككني  للبي. وييد  النلاق الواسككع واللموحات العالية للخلة، مبا ت ذلك ا اجة إىل مزيد من جتلفة

                                        
 .2015سبتمرب أيلول .  2030  ويل عاملنا: خلة التنمية املستدامة لعام   1
 Agenda for Sustainable Development web.pdf 21252030https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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الهتمام، وسككيسككتغرق ا باملوارد واا كبامه نظام للراككد العاملي معقد ومتعدد اللبقات. ويتلل  الراككد واإلبالغ العامليا  التزاممه 
بالفعل اسكككككككككتعدادها إلنشكككككككككا  نظام للمسكككككككككا لة ا قيقية  أبدتحتما بعض الوقت، ولكن العديد من الدول األع كككككككككا  قد 

  2املتبادلة.
 
ت دعم  ملنظمةاوتتناول هذه الوثيقة بالتفصكككككيل العالقة بن األغذية والزراعة وأهداف التنمية املسكككككتدامة، وا را   -7

 تقدم احملرزرتيبات التنسكككككيق ت األمم املتحدة وراكككككد الوتملتكاملة واملشكككككحنكة بن القلاعات ووسكككككائل التنفيذ السكككككياسكككككات ا
 .وعملية املتابعة واالستعراش

 
 األغذية والزراعة وأهداف التنمية المستدامة –اثانيً 

 
تتسكككككم األغذية والزراعة ب اية حاحة لتحقيق أهداف التنمية املسكككككتدامة، تا يسكككككما باتباع هنج متكاملة ومعا ة  -8

 ديات التنمية املسككككككككككككككتدامة ب بعادها الثالثة. وت الواقع، يُعحنف ب   التنمية املسككككككككككككككتدامة لنظم األغذية والزراعة هي عامل 
 تدامة، ومت  ديدها كمسكككككك لة شككككككاملة ذات أولوية ت خلة عمل أديس أبابا، رئيسككككككي ت ًكن تنفيذ أهداف التنمية املسكككككك

من أهداف التنمية املسككتدامة، املكرس  17واسككتكمال اهلدف  2030اليت  دد الوسككائل املالية وغا املالية لتنفيذ خلة عام 
 للشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة ووسائل التنفيذ.

 
يحنكز   يزالالالتنمية الريفية عدم إاال أحد، تا يسكككهم ت الق كككا  على الفقر، الذ   على بشكككّدة حنكيزال ويكفل -9

بشكككل أسككاسككي ت املناطق الريفية؛ كما تسككاهم التنمية الريفية املسككتدامة ت  قيق االسككتدامة البيئية أي ككامه، وتسككهم بشكككل  
 د ، وإدارهتما على قو مسككككككتدام، ف ككككككال عن  ككككككما  النمو االقتصككككككاكبا ت اسككككككتعادة املوارد اللبيعية والتنوع البيولوجي 

مع  ديد التنمية الزراعية على أهنا األكثر فعالية. وت الواقع، على الرغم من أنه ميكن أ  تكو  الزراعة القلاع الرئيسكككككككككككككي 
 3ألجل التنمية. بالكاملللنمو الشامل ت البلدا  القائمة على الزراعة، فإنه مل يتم استغالهلا 

 
وتعزز برامج األهداف االسككحناتيجية للمنظمة النهج الشككاملة لألمن الغذائي والتغذية والق ككا  على الفقر واإلدارة  -10

املسككككككتدامة واسككككككتخدام املوارد اللبيعية والنظم اإليكولوجية، وهي توفر أدوات للتنفيذ املتكامل ألهداف التنمية املسككككككتدامة، 
  بشكككككككككل كامل ت مفاو ككككككككات املنظمة نتيجة ملشككككككككاركةألع ككككككككائها. وي   ذلك  شككككككككامل دعمالدمي وتسككككككككما للمنظمة بتق

، مبعرفة وخربة املنظمة اليت يعحنف هبا املفاو كككككككككككككو  ًامامه، واليت تنعكس بشككككككككككككككل كامل ت خلة التنمية 2015ما بعد عام 
 .2030املستدامة لعام 

 

                                        
بلدامه استعرا ات وطنية طوعية ت املنتدى السياسي الرفيع املستوى، وهو املنتدى األرفع ت األمم املتحدة ملتابعة  44، سيقدم 2017ت عام   2

ي خللة وسيع مستويات الدخل، اللابع العامل األقاليما من سيع . وييكد عدد البلدا  املشاركة وتوزيعها، مبا ت أهن2030واستعراش سياسات خلة عام 
 .2030التنمية املستدامة لعام 

 . تقرير التنمية ت العامل. الزراعة من أجل التنمية.2008جمموعة البنك الدويل.   3
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، 20214-2018هبا، وأعدت خلتها املتوسلة األجل للفحنة  وقد استعر ت املنظمة اإلطار االسحناتيجي اخلاص -11
 . ويسككككككككككككككهم عمل الربامج االسككككككككككككككحناتيجية اخلمسككككككككككككككة للمنظمة 2030خلة عام  معل ككككككككككككككما  موا مة سيع أعمال املنظمة 

أهداف التنمية املستدامة، من ميشرات ميشرامه  52أهداف التنمية املستدامة يتم قياسها بواسلة من مقااد مقصدامه  40ت 
 أهداف التنمية املسككككككتدامة كالتنمية املسككككككتدامة ) الق ككككككا  التام على ا وع (، وكذلمن أهداف  2دف اهلمع الحنكيز على 

  ) ا يكاة  كت املكا  ( 14و ) العمكل املنكاخي ( 13و ) العمكل الالئق ومنو االقتصكككككككككككككككاد ( 8و ) الق كككككككككككككككا  على الفقر ( 1
  ) ا ياة ت الرّب (. 15و
 

 والقطريةالسياسات على المستويات العالمية واإلقليمية  بشأنالحوار  –ثالثًا
 

ومعة ت جتل  صكككككالالتحول من هنج من خالل ًثل أهداف التنمية املسكككككتدامة نقلة نوعية ت التنمية املسكككككتدامة،  -12
ميسكككككسكككككية  األبعاد، تتلل  سكككككياسكككككات وترتيبات ةتعدداملحنابلة بشككككككل وثيق و املجماالت التنمية إىل جمموعة من األهداف 

على املسكككككككتويات القلرية واإلقليمية والعاملية. كما أ  اتسكككككككاع نلاق املعارف والتجارب واخلربات الالزمة  وشكككككككاملة متكاملة
 جمموعة واسعة من الكفا ات ومشاركة سيع ا هات الفاعلة. حشديتلل  أي امه ا اجة إىل 

 
التنمية  القلر  املتعلق ب هدافاالسكككككككككككحناتيجي البلدا   ديات ت  كككككككككككما  التخليط  وت هذا الصكككككككككككدد، تواجه -13

املسككتدامة، وال سككيما ت  ديد األولويات الوطنية، والسككماح بزيادة تكامل السككياسككات واالسككحناتيجيات القلاعية، و ديد 
رز وتقييم وطنية لراككد التقدم احمل طرقعلى الصككعيد الوط ، وو ككع خرائط طريق ملموسككة، ف ككال عن  املو ككوعة املقااككد
 النتائج.
 

ويُلل  من منظومة األمم املتحدة دعم العمليات العاملية واإلقليمية والوطنية من خالل زيادة التنسككككككيق وتسككككككهيل  -14
يمية لا وار بن أاحاب املصلحة من الدول وغا الدول، وتعزيز السياسات والربامج املتسقة على املستويات العاملية واإلق

 ، تا يتيا التنفيذ املتكامل ألهداف التنمية املسكككككككككتدامة. ويكتسكككككككككي ذلك أاية خااكككككككككة بالنسكككككككككبة الفرعية الوطنيةو والوطنية 
 لوكاالت املتخصككككككككككصككككككككككة اليت تتمتع ب قوى اخلربات ت جمال السككككككككككياسككككككككككات والتنمية املعيارية وامليسككككككككككسككككككككككية ت منظومة إىل ا

 األمم املتحدة. 
 

كل كامل ت نشكككر خرباهتا، بالتعاو  الوثيق مع األمم املتحدة وأاكككحاب املصكككلحة اآلخرين، بشككك املنظمةوتشكككار   -15
 من أجل زيادة االتسكككككككككاق على املسكككككككككتويات العاملية واإلقليمية والوطنية  ا وار ت جمال السكككككككككياسكككككككككاتوال سكككككككككيما لتيسكككككككككا 

 اخلامس(. القسم انظر)
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 املستوى القلر على 
 

خلة  وحر يتمثل أحد التحديات الرئيسككككككية ت دعم ا هود القلرية الرامية إىل  ديد طموحات وطنية جديدة ت  -16
سكككككككككوا ، األهداف واملقااكككككككككد وامليشكككككككككرات  . ومن املتوقع أ  تسكككككككككتخدم البلدا  املتقدمة النمو والنامية على حد  2030عام 

ا ديدة لراد تقدمها. ويقوم العديد من البلدا  بو ع ترتيبات ميسسية مبتكرة تعكس هنجامه  حكوميامه جامعامه . وختتل  
 هيئاتأو  امةو جمالس وطنية للتنمية املسككككككتدأ  ا  هيئات مشككككككحنكة بن الوزارات بن كوهنا هذه ا ديدة هيئات التنسككككككيق

 أو مكات  رؤسا  الوزرا  نفسها.  ن قبل وزارات التخليط أو املاليةم إشراف
 

والقلاع  ةيوت معظم ا االت، ًتد منصككككات تنفيذ أهداف التنمية املسككككتدامة أي ككككامه إىل الربملا  والسككككللات احملل -17
لراككككككد سككككككتعداد ملهام ااخلاص واجملتمع املدين وأاككككككحاب املصككككككلحة اآلخرين. وتقوم مكات  اإلحصككككككا  الوطنية أي ككككككامه باال

 السادس(. القسم انظرومواجهة التحديات )
 

من جان  األفرقة القلرية لألمم  املشكككككاركة النشكككككلةوتلل  ا كومات، من خالل امليسكككككسكككككات املذكورة أعاله،  -18
ت اليت الأوجه تآزر قوية مع ا هات الفاعلة األخرى ت األمم املتحدة، وال سككككككككككككككيما الوكا املنظمةاملتحدة، حيث وجدت 
 توجد مقارها ت روما.

 
 ت عملية أهداف التنمية املسككككتدامة على املسككككتوى القلر  بشكككككل أسككككاسككككي  املنظمةوت هذا السككككياق، تشككككار   -19

ل جديد يمن خالل براجمها القلرية. ويتم االتفاق على األولويات القلرية للمنظمة مع ا كومات، وهي تنعكس ت ج
هدف إىل املوا مة مع أهداف التنمية املسككككتدامة أكثر ف كثر، وإىل تشكككككيل األسككككاس لتعبئة املوارد أطر الربجمة القلرية ي من

  وتصميم الربامج.
 

وقد تشككككككمل األولويات، عادةمه، الق ككككككا  على الفقر، ومعا ة انعدام األمن الغذائي ونقا التغذية، واالسككككككتخدام  -20
 ة، والقكدرة على الصككككككككككككككمود أمكام تغا املنكاخ والتكي  معكه. ومن خالل املشككككككككككككككارككة النشككككككككككككككلة املسككككككككككككككتكدام للموارد اللبيعيك

التسكككاق على املسكككتوى القلر  إىل  قيق مزيد من ا املنظمةمع االبتكارات امليسكككسكككية اليت ت كككعها البلدا ، هتدف جهود 
 ة جماالت السككككككياسككككككات املتعدد على مسككككككتوى السككككككياسككككككات من خالل زيادة قدرات ا كومات على تعزيز أوجه التآزر عرب

 سوا . اليت تتمتع فيها املنظمة بالوالية والقدرة على حد  
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 : أمثلة1اإلطار 
 
الفدرالية وحكومات املقاطعات على اسحناتيجية  ات، بالعمل مع ا كوم2016، ت مللع عام املنظمة، بدأت باكستانت 
وزارة مع  جريت ت البد  مشككككككككاوراتجمال سككككككككياسككككككككات أهداف التنمية املسككككككككتدامة ت سيع أقا  البالد. وأُ  ت امللكية لبنا 

ية املستدامة، وفرقة العمل الربملانية املعنية ب هداف التنم رة األمن الغذائي الوط  والبحوثووزا التخليط والتنمية واإلاالح
، أُعّدت خارطة 2016ار ت األمم املتحدة ذات الصككككلة. وت مايو أيّ وا كومات ت أربع مقاطعات وثالث مناطق، ووكاال

طريق ميلفككة من  س خلوات لككدمج األمن الغككذائي والتغككذو ، وأهككداف التنميككة املسككككككككككككككتككدامككة املتعلقككة بككالزراعككة واملوارد 
األمم املتحدة  فريق تاللبيعية، ت عملية التخليط. وميكن أ  يكو  هذا النهج مبثابة منوذج يستخدمه األع ا  اآلخرو  

 ، لو ع خرائط طريق تاثلة بش   موا يع أخرى مثل الصحة أو التعليم.بباكستا  املع  القلر 
 ا كومة لكي تعتمد عملية لصكككككككككككياغة السكككككككككككياسكككككككككككات أكثر اتسكككككككككككاقامه و ولية وتقوم على األدلة،  املنظمةتدعم كينيا، وت 

يجية ل القلاع ومنوه. ورر  ذلك حاليامه من خالل تقدمي الدعم لصياغة اسحناتالالزمة لتحوّ  من ش هنا أ  توفر البيئة املواتية
  ألهداف زراعي. وسككككككتوفر االسككككككحناتيجية إطارا للتنفيذ الوطاالسككككككتثمار ال الوطنية ت جمال لةاخلو  نالزراعيالنمو والتحول 

التنمية املسكتدامة، من خالل  ديد األهداف واملقااكد وامليشكرات الوطنية ذات الصكلة باألولويات الرئيسكية لألمن الغذائي 
 لقلاع الزراعي واستثماراته ت البلد. لتخليط الالقيمة، اليت سيستند إليها  سلةوسل

أي ككككا تقدمي الدعم لتعزيز القدرات البشككككرية والتنظيمية للمومفن ا كومين وامليسككككسككككات وأاككككحاب املصككككلحة  ومن املقرر
اآلخرين، من خالل حلقات تدريبية بش    ديد وتوحيد املقااد الوطنية واإلقليمية والعاملية، وكذلك نظم الراد والتقييم 

خليط على مسككككككتوى للتسككككككتوفرا  األسككككككاس  االسككككككتثمار الزراعي ة ت جمالالوطني لةاخلو املرتبلة هبا. ومبا أ  االسككككككحناتيجية 
 على الصعيدين الوط  والقلر ، فإنه من املتوقع أ  تيديا دورا رئيسيا ت تعبئة املوارد هلذا القلاع.  القلاعات
لسلفادور ا كومة ت ا املنظمةألهداف التنمية املستدامة. وقد دعمت  معجالمه ا بلدامه يشهد تنفيذمه  14من  واحد السلفادور

 إجرا ات من قبيل:  ختاذال
لتخليط التابعة الفنية ل واألمانة وزارة الزراعة والثروة ا يوانية ووزارة البيئةوالسككككككككككككككللات العليا من  املسككككككككككككككيولنتدري   أ()

( 2019-2014وا كومات احمللية، إلعداد خلة التنمية اخلمسكككية )للفحنة  س الوط  لألمن الغذائي والتغذو واجملل للرئاسكككة
بالتعاو  مع وزارة الزراعة، االسحناتيجيات الوطنية املتعلقة  املنظمة، و عت 2017واخللط االسحناتيجية امليسسية. وت عام 

بالغابات وتغا املناخ وإدارة مسككتجمعات املياه، اليت تشكككل أدوات فعالة ت جمال السككياسككة العامة لتحقيق أهداف التنمية 
 املستدامة. 

 (، واملشكككاركة النشكككلة 2019ط )حىت عام املشكككاركة ت و كككع ودعم اخللة الوطنية للتنمية املسكككتدامة على املدى املتوسككك ب()
 بدور استشار .  فيه مع اجمللس الوط  لالستدامة البيئية وقابلية الت ثر حيث ت للع املنظمة

  ناإلعالميو  والصكككككككككحفينالتوااكككككككككل موجهة إىل ا مهور العام و  لرفع مسكككككككككتوى الوعياال كككككككككلالع ب نشكككككككككلة تدريبية  ج()
 نظماتامل، ف كككال عن (REDCOSANت السكككلفادور ) والتغذو  الغذائي باألمناملعنين  االتصكككاالتمسكككيويل  شكككبكةمن 
 لمنتدى الدائم املع  باألمن الغذائي والتغذو .ل التابعة
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 املستوى اإلقليميعلى 
 

 ، 2030يلع  التنسككككككككيق اإلقليمي لتنفيذ أهداف التنمية املسككككككككتدامة وراككككككككدها دورامه رئيسككككككككيامه ت هيكل خلة عام  -21
ج هنن خالل اتباع موإنفاذ االلتزامات اإلقليمية  للبلدا  تبادل الدروس املسككككككككككككككتفادة و ديد األولويات املشككككككككككككككحنكة تا يتيا
املستوين اإلقليمي  زت املناقشات، علىواالستفادة من اخلربات اإلقليمية لراد التقدم احملرز وتقييم النتائج. وقد ركّ  منسقة

ت ا معية فواإلقليمي الفرعي، على  كككككككككككما  موا مة عمل أهداف التنمية املسكككككككككككتدامة مع االلتزامات القائمة بالفعل. وكلّ 
ال ة التابعة لألمم املتحدة بدعم التنسككيق اإلقليمي وتيسككا التقارب واالتسككاق ت جمالعامة لألمم املتحدة اللجا  االقتصككادي

 السياسات، ف ال عن راد التقدم احملرز واألثر على الصعيدين اإلقليمي والقلر .
 

الفنية  اأجهزهتوتشكككككككككككككار  املنظمة مشكككككككككككككاركة كاملة ت العمليات اإلقليمية، وتدرج أهداف التنمية املسكككككككككككككتدامة ت  -22
والرئاسككككككككية اإلقليمية، ف ككككككككال عن دعمها لألنشككككككككلة اإلقليمية بشكككككككك   أهداف التنمية املسككككككككتدامة اليت ت ككككككككللع هبا اللجا  

 االقتصادية التابعة لألمم املتحدة. 
 

رات اإلقليمية ل2015وت عام  -23  ألولوياتىل اإأاية أهداف التنمية املسككتدامة بالنسككبة  لمنظمة، ناقشككت سيع املًي
واألطر املتفق عليها إقليميامه، وحددت اجملاالت الرئيسككككككككية ملسككككككككااة املنظمة على املسككككككككتوى اإلقليمي مبا ت ذلك من خالل 

 .5مبادراهتا اإلقليمية
 

يق أهداف البحر الكارييب الوسكككككككيلة لتحقمنلقة وت أمريكا الالتينية، تشككككككككل خلة ساعة دول أمريكا الالتينية و  -24
ت املنلقة، وتقود املبادرة اإلقليمية للق ككككككا  على ا وع التنفيذ املنسككككككق  2030تغذية الواردة ت خلة عام األمن الغذائي وال

 ، وبالتعاو  مع أاككحاب املصككلحة اآلخرين على الصككعيدين اإلقليمياملنظمةألهداف التنمية املسككتدامة بدعم من واملتسككق 
 والوط .

 
  أفريقيكككا  2063وأهكككداف إعال  مكككاالبو وخلكككة عكككام  2030وت أفريقيكككا، يوجكككد تعزيز متبكككادل بن خلكككة عكككام  -25

 اليت نصبو إليها .
 

ر الدويل الثالث املع  بالدول ا زرية الصككككككككغاة النامية مسككككككككار سككككككككاموا )2014وت عام  -26  العمل إجرا ات، أقّر املًي
إىل تيسككككككا إقامة منتدى يعقد كل  املنظمة(، الذ  دعا S.A.M.O.A .Pathway النامية الصككككككغاة ا زرية للدول املعّجل

سككككنتن من أجل و ككككع برنامج عمل ملعا ة  ديات األغذية والتغذية ت الدول ا زرية الصككككغاة النامية. واسككككتجابة للل  
رت  قل ألة ومكت  املمثل السكككككامي ، باالشكككككحنا  مع إدارة الشكككككيو  االقتصكككككادية واالجتماعياملنظمةالبلدا  األع كككككا ، يسكككككّ

البلدا  منوامه والبلدا  النامية غا السكككاحلية والدول ا زرية الصكككغاة النامية، و كككع  برنامج عمل عاملي بشككك   األمن الغذائي 
ثل هذه املبادرة، من خالل توفا التوجيه لتعزيز االتسكككككاق والتنسكككككيق 6والتغذية من أجل الدول ا زرية الصكككككغاة النامية  . ًو

                                        
 . LIM/2017C/1و 18/2017Cو 17/2017Cو 16/2017Cو 15/2017Cو 14/2017Cالوثائق  انظر  5
6  Draft.pdf-SIDS-FSN-on-Programme-Action-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/Sids/Global 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/Sids/Global-Action-Programme-on-FSN-SIDS-Draft.pdf
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الدعم العاملي واإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية والتنمية املسكككتدامة ت الدول ا زرية الصكككغاة النامية، إسكككهامامه ملموسكككامه  بن
 .2030ت التنفيذ املتكامل خللة عام 

 
 املستوى العامليعلى 
 

على ا اجة إىل و ع اسحناتيجيات متماسكة وسياسات متكاملة ًامامه عرب القلاعات،  2030لة عام وتشدد خ -27
بالتعاو  الوثيق بن الدول األع كا  وأاكحاب املصكلحة اآلخرين. وينبغي ربط أهداف التنمية املسكتدامة ومقااكدها بلرق 

ّكن أوجه التآزر املفيدة. وتدعو   ياسككككككككككككككات جمال السكككككككككككككك من التكامل تإىل املزيد  ةاملنظممتماسكككككككككككككككة تعكس ترابلها ًو
يدة، وال سيما ومف وداعمة األغذية والزراعة ل ما  أ  تكو  األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية متآزرة يقلاع عرب

 مة، ظللمسكككككككااة ت الق كككككككا  على الفقر وا وع وسكككككككو  التغذية. وتوفر النهج وأطر السكككككككياسكككككككات املختلفة اليت تروج هلا املن
ة النمو األزرق، األغذية والزراعة، ومبادر اسككككككككككككككتدامة مثل الحنكيز على النظم الغذائية القائمة على التغذية، والرؤية املتعلقة ب
تحفيز قوية ل خللط ا ماية االجتماعية، وسككككككككككككككائل ومفهوم الصككككككككككككككحة الواحدة، وهنج النظام اإليكولوجي، والدور اإلراي

 . التفاعالت القلاعية اإلرابية
 

سكككككككككككتدامة األغذية املبادئ من أجل رؤية مشكككككككككككحنكة ال 7لمنظمةوناقشكككككككككككت الدورات األخاة للجا  الفنية التابعة ل -28
ية. وتقوم جماالت السياسات ت القلاعات الزراع عرب واملقاي ات، واعحنفت هبا كإطار مناس  ملعا ة التفاعالت والزراعة
حاليامه بو ككع املبادئ ت خلو  توجيهية ملموسككة وبسككيلة، ميكن تلبيقها بسككهولة على الصككعيد القلر  من أجل  املنظمة

 تصميم الربامج ودعم السياسات.
 

 جمال تا كومية الدولية املتعددة نشككككككككلة بشكككككككككل ملحوي ت و ككككككككع اكككككككككو  عاملية  وأجهزهتا املنظمةوكانت  -29
. وتشكككككمل هذه الصككككككو ، اخللو  التوجيهية اللوعية بشككككك   ا وكمة 2030م سكككككياسكككككات تتقاسكككككم أهدافها مع خلة عاال

واخللو  التوجيهية اللوعية ل كككككما  اسكككككتدامة مصكككككايد  االسكككككتثمارات الزراعية املسكككككيولةومبادئ   يازة األرا كككككياملسكككككيولة 
و  إبالغ ودو  تنظيم القانوين د التدابا اليت تتخذها دولة املينا  ملنع الصككيد غااالتفاق بشكك   األحا  الصككغاة ا جم، و 

ة، أهداف التنمية املسكككككككتدامة املختلفمقااكككككككد وردعه والق كككككككا  عليه. وتسكككككككهم هذه الصككككككككو  بشككككككككل مباشكككككككر ت  قيق 
وتسككككتجي  للمبدأ الشككككامل املتمثل ت عدم إاال أحد. وتعزز املنظمة جهودها على الصككككعيد القلر  ملسككككاعدة األع ككككا  

 يارية واملعايا ت أطر السياسات الوطنية.على إدراج هذه الصكو  املع
 

 الشراكات ووسائل التنفيذ –رابًعا
 

مبا ت ذلك التمويل  -من  وسككككككككككككككائل التنفيذ  املالية وغا املالية  متكاملةجمموعة  2030تت ككككككككككككككمن خلة عام  -30
يق أهداف الالزمة لتحق –ودعم السككياسككات  ، ولكن أي ككامه الواككول إىل األسككواق والتكنولوجيا وتنمية القدراتواالسككتثمار

 طار لتنمية املسككككككتدامة كمقااككككككد حمددة ت إا حمددة من أهداف التنمية املسككككككتدامة. وقد مت  ديد وسككككككائل التنفيذ ألهداف

                                        
 .C 24/2017و C 23/2017و C 22/2017و C 21/2017الوثائق   7
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 (، كما مت  ديدها بشككككككككككككل عام ت )ج( 2، )ب(2، )أ(2األجبد ، مثل  التسكككككككككككلسكككككككككككل كل هدف )املقااكككككككككككد  سككككككككككك 
 ، الذ  حيدد  شراكة عاملية من أجل التنمية  حمدثة.من أهداف التنمية املستدامة 17اهلدف 
 

 وسائل التنفيذ املالية
 

 ق التنميةإطار شكككامل لوسكككائل التنفيذ مللوب لتحقي على، تفاو كككت عملية ًويل التنمية ما تقّدمباإل كككافة إىل  -31
 ل الرئيسككككككككية والوسككككككككائل املالية وغا املالية الالزمة لتحقيق التنميةورسككككككككم خرائط للعوام املسككككككككتدامة، وخلة عمل أديس أبابا

 ، يتم اسككككككتعرا ككككككها سككككككنويا 2030ميع أبعادها. وتشكككككككل خلة عمل أديس أبابا جز ا ال يتجزأ من خلة عام جباملسككككككتدامة 
ة املسككككتدامة. ويقوم يت منتدى جصككككا لتمويل التنمية، وتُعرش نتائجه ت املنتدى السككككياسككككي الرفيع املسككككتوى املع  بالتنم

فريق مهام مشكككحن  بن الوكاالت بإعداد التقرير السكككنو  عن ًويل التنمية، الذ  يشككككل مسكككااة رئيسكككية ت منتدى ًويل 
 التنمية واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املع  بالتنمية املستدامة. 

 
لتنفيذ من أجل الوسائل الالزمة ل حشدت عملية متابعة ًويل التنمية، مع الحنكيز على أاية  املنظمةوقد نشلت  -32

 تشكككككككككككككجيع التغيا التحويل، وال سكككككككككككككيما ت املناطق الريفية، ل كككككككككككككما  عدم إاال أحد. وقد تعاونت املنظمة مع الوكاالت 
كة ت سيع مشككككككككككككككحن  وثائق، من خالل تنظيم جمموعة متنوعة من األحداث ت نيويور ، وتقدمي روما توجد مقارها تاليت 

  مراحل العملية التح اية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املع  بالتنمية املستدامة.
 

املوارد  ةرئيسككية لتعبئ لريقةبشكككل قو  على الشككراكات، وال سككيما مع القلاع اخلاص، ك 2030وتركز خلة عام  -33
 ا قيقية كوسيلة للتنفيذ. وت هذا الصدد، ميكن للمنظمة أ  تستفيد من تارخيها اللويل وخربهتا ت هذا اجملال.

 
 الشراكات

 
باإل كككافة إىل تسكككهيل واكككول البلدا  إىل وسكككائل التنفيذ، فإ  نليات التعاو  ا ديدة واملختلفة والدينامية ميكنها  -34

مية أكثر اسكككتدامة. وميكن أ  تسكككاعد الشكككراكات املتعددة أاكككحاب املصكككلحة، خااكككة عندما أ  تسكككهم ت مسكككارات للتن
، املنظمة. وتسكككككاهم مشكككككاركة 2030تعقدها ا كومات، على موا مة سيع أاكككككحاب املصكككككلحة حول طموحات خلة عام 

ة بالبيانات،  يث ات واملشكككاركللشكككراكات، ت و كككع القواعد واملعايا والتوجيهات املتعلقة بالسكككياسككك نامه بواكككفها عامالمه تكّ 
 تزود سيع ا هات الفاعلة بالتوجيهات واملعايا الوا حة للنجاح. 

 
 شكككككككدحوباإل كككككككافة إىل ذلك، عززت املنظمة املنصكككككككات والتحالفات الناجحة، مع إمكانية تسكككككككريع وتاة التقدم و  -35

ذ  أطلق لة. وين ككككككككم برنامج التنوع البيولوجي الا هات الفاعلة من أجل  قيق أهداف التنمية املسككككككككتدامة بلريقة متكام
 حديثامه، واإلطار العاملي بشككككككككككك   ندرة املياه، إىل منصكككككككككككات متعددة أاكككككككككككحاب املصكككككككككككلحة أخرى عززهتا املنظمة قبل خلة 

و شككككككككراكة أ جدول األعمال العاملي بشكككككككك   الثروة ا يوانية املسككككككككتدامة وألحنبة من أجل ا، مثل الشككككككككراكة العاملية 2030عام 
أسككاسككية لتحفيز  ليسككية ت الوقت نفسككه، وتشكككل وسككائ بال، اليت تعاجل التحديات البيئية واالجتماعية واالقتصككادية الرئا

 لتنمية املستدامة. من أهداف امتعددة العمل املتسق وا ماعي لتحقيق أهداف 
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من مناذج املسكككككككككاعدة اإلمنائية الرحية التقليدية. وت هذا السكككككككككياق، يتحول  هائال  وال 2030وتتلل  خلة عام  -36

مبتكرة  ية أخرىمال املسكككككككككاعدة القائمة على املنا، مع نليات طرقبعض املاقن الرئيسكككككككككين إىل هنج إمنائية جديدة تكمل 
 القلاع اخلاص دورامه أكثر أاية.  فيها ، حيث يلع بن عّدة أطراف فاعلة املزجمثل 
 

 ، يةاألسككككككككككاسككككككككككوعلى الرغم من أ  الشككككككككككراكات بن القلاعن العام واخلاص يشككككككككككيع اسككككككككككتخدامها ت جمال البنية  -37
 أكثر  ملنظمككةات مراحلككه املبكرة ت جمككال الزراعككة. وت سككككككككككككككيككاق أهككداف التنميككة املسككككككككككككككتككدامككة، تركز  ال يزالفككإ  تنفيككذهككا 

  املوارد معتقوم جب العام واخلاص تُعترب أداة ميكنها أ  على اسكككككككككككككتكشكككككككككككككاف هذه اللريقة مبا أ  الشكككككككككككككراكات بن القلاعن
ة، جتمع وتوفا مصكككككادر بديلة للدخل. وت سكككككياق الزراع ونقل املعارف أ  تعزز أي كككككامه تنمية التكنولوجياالعام و  القلاع مع

حاب ارعن من أاككككككككككككككوا كومات واملز  التجارية هذه الشككككككككككككككراكات االبتكارية بن جهات فاعلة جتلفة، من قلاع األعمال
أ  حيسككككككن اإلنتاجية وأ  حيفز النمو الشككككككامل ت قلاعي الزراعة  من شكككككك نهواجملتمع املدين، األمر الذ   ا يازات الصككككككغاة

 واألغذية ت سيع أقا  العامل. 
 

 لشككككككككككككككراكات ت تنفيذ ا وبالنظر إىل التجارب السككككككككككككككابقة، هنا  عدد من القيود وعوامل النجاح، اليت مت  ديدها -38
بن القلاعن العام واخلاص ت جمال الزراعة. ومن أجل التنفيذ الناجا للشككككككككككككككراكات بن القلاعن العام واخلاص ت جمال 
الزراعة، ر  النظر ت عدد من ا وان . وينبغي  كككككككما  ا وكمة الرشكككككككيدة من خالل نظام لل كككككككوابط واملوازين من أجل 

اللرفن. وعالوة على ذلك، فإ  إنشكككا  نليات قوية للراكككد والتقييم أمر  بن املخاطر وتقاسكككم كككما  الشكككفافية واملسكككا لة 
  رور  لنجاح الشراكات بن القلاعن العام واخلاص ت جمال الزراعة. 

 
ات دعمها للدول األع ككككككككككككككا  من خالل هتيئة بيئ املنظمةوت ما يتعلق بالعوامل والقيود املذكورة ننفامه، سككككككككككككككتعزز  -39

 إلدارة حكيم نظامو  توفا األطر امليسككسككية والتنظيميةمع  ت جمال السككياسككاتًكينية وتيسككا و ككع السككياسككات وا وارات 
  ل املنظمة بشكككككك   النماذج امليسككككككسككككككيةو ككككككما  الشككككككفافية ت الصكككككككو  القانونية. وعلى سككككككبيل املثال، كا  عم ياألرا كككككك

الفهم  العام لتنمية األعمال الزراعية الشككككاملة، عامالمه أسككككاسككككيامه ت بنا  لقلاعلالبلدا  النامية لتوفا الدعم  اتسككككتخدمه يتال
ع للتنمية الزراعية األوس وت جمال السياساتبش   كيفية تناس  التعاو  بن القلاعن العام واخلاص مع األطر امليسسية 

 والريفية.
 

، ليس فقط ةرئيسككككي وسككككائلما بن بلدا  ا نوب والتعاو  الثالثي  ، ميثل التعاو  ت2030وت سككككياق خلة عام  -40
رائدة ت األمم واحدة من املنظمات ال املنظمةلتعبئة موارد مالية إ افية، بل أي امه لدعم بنا  القدرات ونقل املعارف. وتُعّد 
 عى بنشككككككككككككككا  إىل فرص لتوسككككككككككككككيع نلاق وعدداملتحدة، اليت  فز وتيسككككككككككككككر هذه التبادالت على نلاق واسككككككككككككككع، وتسكككككككككككككك

 الشركا  املعنين. 
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 في عملية التنسيق لألمم المتحدة المنظمةمشاركة  –خامًسا
 2030لدعم تنفيذ خطة عام 

 
 اللتهوسكككككككك امعارفهلتوفا  اإلمنائية ألمم املتحدةمنظومة االفراككككككككة واملسككككككككيولية أمام  2030يتيا اعتماد خلة عام  -41

 لدول األع ا  لدعم تنفيذ اخللة. ل، العقد االجتماعات وخربهت
 

بنشكككككككككككا  ت جهود التنسكككككككككككيق اليت تبذهلا األمم  املنظمة، شكككككككككككاركت 2015ت عام  2030ومنذ اعتماد خلة عام  -42
  ملنظمةاالتابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، سكككككككككاات  العاملة األفرقةاملتحدة لدعم تنفيذها. ومن خالل مشكككككككككاركتها ت 

ت و ع اخللو  التوجيهية واألدوات املخصصة الستخدامها من قبل أفرقة األمم املتحدة القلرية، لدعم البلدا  ت تنفيذ 
دة القلرية، تحاملقدمة ألفرقة األمم امل ات. ويكتسكككككي هنج التعميم والتسكككككريع ودعم السكككككياسكككككات والتوجيه2030خلة عام 

 األمم املتحدة للمسككككككاعدة اإلمنائية، ويقّر با اجة عمل المه إلطار. ويعد هذا النهج مكمّ املنظمةإىل أاية خااككككككة بالنسككككككبة 
أي ككامه  ملنظمةاخصككصككة بشكك   القواعد واملعايا والسككياسككات وراككد التقدم احملرز. كما سككاات تللوكاالت امل الفنيةإىل اخلربة 

 التوجيهية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بش   راد أهداف التنمية املستدامة على الصعيد القلر .  ت إعداد اخللو 
 

، التزمت األمم املتحدة بتقدمي وتارسكككككككككككككة عملية ختليط 2030شكككككككككككككيامه مع الرؤية الشكككككككككككككاملة ا ديدة خللة عام اًو -43
توجيهات  علا إاملنظومة. وقد دعمت املنظمة بنشككككككا   تقارير أكثر اتسككككككاقا وتكامال على نلاق ورفعاسككككككحناتيجي وتنفيذ 

األمم املتحدة للمسككككككككككككككاعدة اإلمنائية تقوم على املبدأ  عمل منظومة األمم املتحدة  يل جديد من أطر جان  منجديدة 
 األساسي املتمثل ت  عدم إاال أحد . 

 
يعترب االسكككككككتعراش الشكككككككامل للسكككككككياسكككككككات الذ  رر  كل أربع سكككككككنوات، مهمة رئيسكككككككية للجمعية العامة لألمم و  -44

لة التنفيذية ، من أجل تعزيز وتنسكككككيق األنشكككككاملنظمة، مبا ت ذلك اإلمنائية ألمم املتحدةمنظومة اوفر التوجيه إىل ياملتحدة، 
 ربع سككنواتالذ  رر  كل أ اعتماد االسككتعراش الشككامل للسككياسككات ت العملية امليدية إىل املنظمةاملشككحنكة. وقد شككاركت 

، الذ  يدعو وكاالت منظومة األمم املتحدة واككككككككككككككناديقها وبراجمها، كّل ت إطار واليته، إىل تعميم أهداف 2016لعام 
 لتخليط االسحناتيجي وعملهم على سيع املستويات. با ذات الصلة هموثائقالتنمية املستدامة ت 

 
كما تواي أي امه ب   تستفيد الوكاالت من االستعراش الشامل للسياسات الذ  رر  كل أربع سنوات، ك داة  -45

صاد  بنشا  ت ا وارات اليت أجراها اجمللس االقت املنظمةلتحسن تكامل وتنسيق عمل منظومة األمم املتحدة. وشاركت 
، وقد أبلغت هذه 2016-2015دة ت األجل اللويل ت الفحنة واالجتماعي لألمم املتحدة بش   موقع منظومة األمم املتح

اآل  ت تنفيذ االستعراش الشامل  املنظمة. وتشار  2016ا وارات املداوالت بش   االستعراش الشامل للسياسات لعام 
ة دللسكككككككككككككياسكككككككككككككات الذ  رر  كل أربع سكككككككككككككنوات على نلاق املنظومة، مبا ت ذلك من خالل نليات جمموعة األمم املتح
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ر املنظمة، ملاإلمنائية. ويتم توفا مزيد من املعلومات بش   االستعراش الشامل للسياسات الذ  رر  كل أربع سنوات،  ًي
  8من جدول األعمال. 15ت إطار البند 

 
 رصد التقدم المحرز –سادًسا

 
دة، يامه هائال ت نفس الوقت. فلدى و ع خلة التنمية املستدامة ا ديميثل إطار الراد ا ديد فراة هائلة و دّ  -46

اعحنفت الدول األع كككا  ب   توسكككيع نلاق حيز السكككياسكككات سكككيحتاج أي كككامه إىل توسكككيع عدد املقااكككد وامليشكككرات ل كككما  
 اتساق العمل ًامامه مع الرؤية ا ديدة للتنمية املستدامة. 

 
أهداف التنمية من ميشككككككرات ميشككككككرامه  21كككككككككككككككككككك ، تُعترب املنظمة حاليامه الوكالة الراعية لومسككككككيولياهتا اواعحنافامه بقدراهت -47

 أهداف اإلمنائية لأللفية إىل األهداف من يشككراتاملرات أخرى. وترمي الزيادة ت عدد املسككتدامة ووكالة شككريكة لسككتة ميشكك
نة اإلحصكككائية الواردة ت اخللة. وقد أقّرت اللج التنمية املسكككتدامة إىل اسكككتيعاب الرؤية ا ديدة  ديدامه ومتللبات السكككياسكككة

إطار امليشككرات العاملي، واعحنفت بدور الوكاالت  (،2017لألمم املتحدة رحيامه، خالل دورهتا الثامنة واألربعن )مارس نذار 
لصعيد العاملي، االراعية، الذ  يشمل النهوش باملنهجيات وسع البيانات من املصادر الوطنية واإلبالغ عن امليشرات على 

 ف ال عن توفا الدعم لتنمية القدرات اإلحصائية للبلدا  ت مرحلة سع البيانات و ليلها.
 

على سيع هذه ا بهات، وقد أنشككككككككك ت مكت  كبا اإلحصكككككككككائين لتنسكككككككككيق الوفا  مبسكككككككككيولياهتا  املنظمةوتعمل  -48
عمل املعنية يشكككككككرات أهداف التنمية املسكككككككتدامة والتابعة جملموعة البواكككككككفها الوكالة الراعية. وجتمع اجملموعة الفرعية املعنية مب

القيادة  ت املنظمة، وذلك  رعاية  تلكل ميشككككككر  الفنيةاالتصككككككال  جهاتباإلحصككككككا ات املشككككككحنكة بن اإلدارات، بن 
 اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة. بش   لعمل لالرئيسية  الوالةلكبا اإلحصائين، وهي  الشاملة
 

وقد ركز العمل املتعلق بالتلوير املنهجي على رفع مستوى تصني  ميشرات أهداف التنمية املستدامة  يث يتم  -49
منهجيات امليشكككككككرات للبلدا ، ويكو  بإمكا  البلدا  البد  باإلبالغ عن تلك امليشكككككككرات. ومن خالل  بإطالقالسكككككككماح 

اخلربا  املشككككككككحن  بن الوكاالت املع  مبيشككككككككرات أهداف التنمية املسككككككككتدامة، وهو فريق عمل قلر  مكل   عملها مع فريق
  املنظمةع كككوامه وتابع للجنة اإلحصكككائية لألمم املتحدة،  حت  28بو كككع اإلطار العاملي ألهداف التنمية املسكككتدامة ي كككم 

ل  األعمال املنهجية واخللط ذات الصككككلة، للتقدم بلع ميشككككرات من املسككككتوى الثالث، وهي تسككككرّ  ةت رفع مسككككتوى أربع
  ربا  املشكككككككككككككحن ة القادمة لفريق اخل سكككككككككككككن سيع امليشكككككككككككككرات املتبقية من املسكككككككككككككتوى الثالث  ت رعايتها قبل انعقاد الدور 

 . 2017بن الوكاالت املع  مبيشرات أهداف التنمية املستدامة ت أكتوبر تشرين األول 
 

ية والعاملية، ، والبيانات اجملمعة اإلقليملمنظمةت األمم املتحدة البيانات القلرية ل حصا اتوستستخدم شعبة اإل -50
 من التقرير املرحلي العاملي عن أهداف التنمية املسككككككككككككتدامة،  2017طبعة عام  إلعداد، وسككككككككككككرد التجاربوالرسككككككككككككوم البيانية 

                                        
 . 27/2017Cالوثيقة   8
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 حاليامه  ملنظمةااملتابعة واالسككككككككككتعراش اليت يقوم هبا املنتدى السككككككككككياسككككككككككي الرفيع املسككككككككككتوى. وتعمل  عملية تيصككككككككككّ  الذ  
ف كككككال عن  ،ذات الصكككككلةالواكككككفية على و كككككع منصكككككة لدبالغ عن أهداف التنمية املسكككككتدامة تت كككككمن البيانات والبيانات 

 ومنشورات. مليشرات ومواد تدريبيةتقييم ا بلاقات
 

مبسككاعدة البلدا  من خالل دعم املشككاورات الوطنية املتعلقة براككد ميشككرات انعدام األمن الغذائي  املنظمةوتقوم  -51
ألغذية؛ وبنا  أو الفاقد واملهدر من ا خلا عة لدنتاج الزراعي املستداموالتغذية؛ وإجرا  عمل تق  لتحديد وقياس املناطق ا
ائية الوطنية. ويرتبط ذلك أي ككككككامه بالعمل العاملي لتحديد منهجيات لبعض القدرات من خالل العمل مع املكات  اإلحصكككككك

وعية بشككككك   طامللتزمة بإاكككككدار تقارير وطنية لبلدا  الدعم العام أاية خااكككككة بالنسكككككبة إىل اامليشكككككرات ا ديدة. ويكتسكككككي 
 التقدم احملرز ت  قيق أهداف التنمية املستدامة. 

 
ت التصكككككد  لتحديات إطار امليشكككككرات العاملية. وت هذا الصكككككدد، سكككككتسكككككاهم كما أ  الشكككككراكات حاحة أي كككككامه  -52

ركا  نخرين لتسهيل مع البنك الدويل وش بالشراكة املنظمةالشراكة العاملية للمسوح الريفية والزراعية املتكاملة، اليت أنش هتا 
نمية املسككتدامة أهداف التعدد من ميشككرات  ة منها تت االسككتفادإدارة وتنفيذ املسككوح املتكاملة لألسككر واملسككوح الزراعية، 

 لألغذية والزراعة. 
 

أدلة منهجية و  تدريبية على شكككككككككككككبكة اإلنحننتدورات  إعدادالبلدا ، رر   جتل  ولتسكككككككككككككهيل تنمية القدرات ت -53
نمية . وسككككككُتنظم حلقات عمل تدريبية لتاملنظمةأهداف التنمية املسككككككتدامة  ت رعاية  من ميشككككككرات تكميلية لكل ميشككككككر

 قدرات اخلربا  القلرين املشاركن ت سع البيانات و ليلها. 
 

ات أهداف ر املباشكككككرة إىل البلدا  من أجل تكيي  أطرها الوطنية للراكككككد مع ميشككككك الفنيةوتُقدم أي كككككامه املسكككككاعدة  -54
. وميكن أ  يساعد ذلك ياناتالب وجتميع ايا اليت و عتها املنظمة  معأو لتنفيذ اخللو  التوجيهية واملع التنمية املستدامة

قياس اسككككككتهال  األغذية لتقدير النقا ت التغذية، وت إدخال وحدة م بشكككككك   على سككككككبيل املثال، ت سع و ليل بيانات
اسات استقصائية ميم وتنفيذ در تصلاملعاناة من انعدام األمن الغذائي ت الدراسات االستقصائية الوطنية؛ وت دعم البلدا  

زراعية متكاملة جتمع البيانات لراككككككككككد العديد من مقااككككككككككد أهداف التنمية املسككككككككككتدامة املتعلقة بالزراعة؛ وت دعم البلدا  
اسككككككككككتخدام تغيا و  األشككككككككككجاراملتصككككككككككلة ب وارداملو عن الغابات  ةلوير وتعزيز نظم الراككككككككككد املتكاملة لتوفا معلومات موثوقلت

  مع ومعا ة البيانات املتعلقة بسح  املياه من قبل القلاع الصناعي وفقامه للمعايا الدولية. األرا ي؛ وت دعم البلدا  
 

 في عملية المتابعة والستعراض األغذية والزراعة منظمةمشاركة  –سابًعا
 

، وتبد  البلدا  التزاما مشككككجعا جتاه هذا املبدأ 2030ًثل املسككككا لة املتبادلة إحدى الركائز األسككككاسككككية خللة عام  -55
من خالل مشككككاركتها ت عملية املتابعة واالسككككتعراش اليت تتوج بعقد املنتدى السككككياسككككي الرفيع املسككككتوى كل سككككنة. ورتمع 

ملتحدة؛ ستوى الوزار  برعاية رئيس اجمللس االقتصاد  واالجتماعي لألمم ااملنتدى السياسي الرفيع املستوى سنويامه على امل
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 وكل أربع سككككككككككككككنوات، رتمع املنتدى على مسككككككككككككككتوى رؤسككككككككككككككا  الدول وا كومات برعاية ا معية العامة لألمم املتحدة.
 ، سيجتمع املنتدى على املستوى الوزار . 2017وت عام 

 
من عمليات  باك  ع املسككككككككككتوى على املسككككككككككتوى الوزار  على أنه تتويج لعددويُنظر إىل املنتدى السككككككككككياسككككككككككي الرفي -56

االسككككككككتعراش احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية الرامية إىل سع املعلومات وتقييم اإلجرا ات اليت تتخذها الدول األع ككككككككا  
 ة. وشركاؤها من أجل تعزيز التغيا التحويل الذ  تدعو إليه أهداف التنمية املستدام

 
ا كومية  األجهزة، واملدخالت املللوبة من سيع الواج  إعدادها العاملية التقارير إعدادوتشكككمل هذه العمليات  -57

اسككتعرا ككامه وطنيامه طوعيامه، وأحداث مثل منتديات  40الدولية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، والتقارير الصككادرة عن أكثر من 
 نتديات العامليةلألمم املتحدة، وامل التابعة التنمية املسككككككككككككككتدامة اإلقليمية اليت تنظمها اللجا  االقتصككككككككككككككادية اإلقليمية اخلمس

العلم تيسكككا ملع  باأاكككحاب املصكككلحة  املتعدد نتدىاملاليت تكل  هبا ا معية العامة، مثل منتدى ًويل التنمية؛ و  السكككنوية
والتكنولوجيا واالبتكار؛ واالجتماع اخلاص للمجلس االقتصككككككككاد  واالجتماعي املع  بالبنية التحتية والتصككككككككنيع واالبتكار. 

، ويتم اسككتكماله باسككتعرا ككات موا ككيعية متعمقة ألهداف جتارة ككلّ   2030ورر  اسككتعراش التقدم احملرز ت خلة عام 
، سيتم إجرا  استعرا ات موا يعية ألهداف 2017ا. وت عام سنوي   17ستدامة، ويتم تنقيا اهلدف من أهداف التنمية امل
 .14و 8و 5و 2و 1التنمية املستدامة 

 
 تزايككدامه لال را  عككامليككامه، طلبككامه م خبربة ومعرفككة فنيككة معحنف هبككاحمككايككدامه يتمتع  حمفالمه ، بواككككككككككككككفهككا املنظمككةوتشككككككككككككككهككد  -58

 .جتل  املراحل التح اية والتيارات اليت تتالقى خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوىت هذه العملية ودعمها ت 
 

، بككالتعككاو  الوثيق مع منظومككة األمم املتحككدة )ت أفرقككة األمم املتحككدة املنظمككةوعلى النحو املبن أعاله، قككامككت  -59
عداد إلبة لللبات الدعم من عدة بلدا  أع كككككككككككا  ، باالسكككككككككككتجاروما توجد مقارها تا الوكاالت اليت القلرية(، وال سكككككككككككيم

 ديد خلو  األسككاس مليشككرات املقااككدتحلاالسككتعرا ككات الوطنية اللوعية، من خالل سلة أمور منها الدعم اإلحصككائي 
 وإجرا   ليالت للسككككككككككككككياسككككككككككككككات املتعلقة باجملاالت ذات الصككككككككككككككلة بوالية املنظمة، وعقد مشككككككككككككككاورات وطنية و أو التحقق 

 أاحاب املصلحة.  املتعددة من املشاورات
 

ة نظمة أي ا بنشا  ت دعم إعداد املنتديات اإلقليمية اخلمسة املعنية بالتنمياملوعلى الصعيد اإلقليمي، شاركت  -60
يشككككرات مباملسككككتدامة اليت عقدهتا اللجا  االقتصككككادية اإلقليمية، من خالل توفا األدلة، مبا ت ذلك  ليل البيانات املتعلقة 

 ال سكككككيما و  موا كككككيعيةوتنظيم موائد مسكككككتديرة  أسكككككاسكككككيةمعلومات وثائق مناقشكككككة ووثائق وإعداد  التنمية املسكككككتدامة أهداف
 من أهداف التنمية املستدامة.  14و 2ما يتعلق باهلدفن  ت
 

 التح ككاات لالجتماعات اإلقليمية ت إطار التح ككا للمنتدى السككياسككي الرفيع املسككتوى، املنظمةكما دعمت  -61
 املتعددة وتيسكككككا املشكككككاورات وا وارات حشكككككد ا هات الفاعلة من غا الدولواللوجسكككككيت، ف كككككال عن  الفّ  وتوفا الدعم 

 أاحاب املصلحة. 
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ت االسكككككتعرا كككككات املوا كككككيعية اليت أجريت للمنتدى السكككككياسكككككي الرفيع  املنظمةوعلى الصكككككعيد العاملي، سكككككاات  -62
يت إعداد وثيق االجتماعية لو ع وتنسيقاللجنة التنفيذية للشيو  االقتصادية و  قدمته، استجابة للل  2017املستوى لعام 

 إحدى تقومو ة قيد االسككككككككككككككتعراش. مناقشككككككككككككككة لتقدمي حملة عامة عن حالة التقدم احملرز ت  قيق أهداف التنمية املسككككككككككككككتدام
، وتوفر 9من أهداف التنمية املسككككككككككتدامة 2، باسككككككككككتعراش اهلدف روما توجد مقارها تاليت  الوكاالت أعدهتا اليت قتن،الوثي
  10من أهداف التنمية املستدامة. 14تقييمامه  الة اهلدف  الثانية الوثيقة
 

ر األمم املتحدة الرفيع املسكككتوى املع  باحمليلات، الذ  سكككيعقد ت  املنظمةوتدعم  -63 ألمم ل الرئيسكككي قرّ ملاأي كككامه مًي
، لدعم تنقيذ اهلدف 226 70، مبوج  قرار ا معية العامة 2017يونيو حزيرا   9إىل  5املتحدة ت نيويور  ت الفحنة من 

بشككككككل وثيق مع البلدا  امل كككككيفة وكذلك مع الدول  املنظمةمن أهداف التنمية املسكككككتدامة. وت هذا الصكككككدد، عملت  14
بوافها ، ظمةتزود املنو . على موا يع معّينة املركزة الشراكة حوارات لتحفيزاألع ا  األخرى وأاحاب املصلحة اآلخرين 
من أهداف  14البلدا  باملعلومات والدعم والقدرات لتحقيق اهلدف  ،14الوكالة الراعية ألربعة ميشكككككككرات ت إطار اهلدف 

 التنمية املستدامة. 
 

ة الراد وسيلة رئيسية للمنظمة للمسااة ت عمليحالة ... ت العامل، الرئيسية للمنظمة عن  امللبوعاتوتشكل  -64
ا، هلواملتابعة واالسككككتعراش على الصككككعيد العاملي، من خالل توفا بيانات عاملية عن امليشككككرات اليت تعد املنظمة وكالة راعية 

 مية املسككككككككككككككتدامة. قو  قيق أهداف التناحملرز ف ككككككككككككككال عن  ليل السككككككككككككككياسككككككككككككككات املتعلقة بالتدابا املعتمدة لتعزيز التقدم 
اإلقليمية اليت تقودها املنظمة بشككك   األمن الغذائي والتغذية، مسكككااة رئيسكككية  االسكككتعرا كككاتوت هذا الصكككدد، سكككتشككككل 

 نشرها تتماشى مع ا دول الزم  للمنتدى اإلقليمي.  دورةتعراش، كما أ  ت البعد اإلقليمي للمتابعة واالسأي امه 
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