
September 2018 PC 125/3 

   

 والزراعةوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية  ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة

 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
 

MX375A 

A 

 البرنامج لجنة
 الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  16-12روما، 

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة 
 (2المستدامة )الهدف االستراتيجي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن 

 Masahiro Igarashiالسيد 

 مدير مكتب التقييم

 53903-06570 39+الهاتف: 
 



PC 125/3 2 

 

 سلسلة التقييمات املواضيعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعيةتقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف 
 (2من أجل الزراعة املستدامة )اهلدف االسرتاتيجي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغ
 مكتب التقييم

  



3 PC 125/3 

 

 المحتويات

 4 ..................................................................................................................... مقدمة -1
 4 ..............................................................................................الغرض من التقييم 1-1
 4 .............................................................................................. النطاق واألهداف 1-2
 4 ......................................................................................................... املنهجية 1-3

 5 ................................................................................................. احملددات 1-3-1
 5 ............................................................................... للمنظمة 2وصف الهدف االستراتيجي  -2

 5 ................................................................................... اإلطار االسرتاتيجي املراجع 2-1
 6 ................................................................................. 2برنامج اهلدف االسرتاتيجي  2-2

 6 ................................................................... 2برنامج وفريق اهلدف االسرتاتيجي  2-2-1
 7 ............................................................................................ التنفيذآليات  2-2-2
 8 ..................................................................................................... املوارد 2-2-3

 9 ..................................................................................................................... النتائج -3
 9 .................................................................................... االسرتاتيجي وأمهيته الوضع 3-1
 13 .................  2امليزة النسبية ملنظمة األغذية والزراعة والقيمة املضافة يف إطار الربنامج االسرتاتيجي  3-2
 15 ............................................. ومالءمة تصميمه 2الوضوح املفاهيمي للهدف االسرتاتيجي  3-3
 19 ................................................................................. واملسامهة يف النتائج الفعالية 3-4
 29 ....................................................................................... دمج املواضيع الشاملة 3-5
 35 ............................................................................................. فعالية الشراكات 3-6
 38 ........................................................................................... التنفيذطرائق وهنج  3-7
 39 ................................................................................................. آليات التنفيذ 3-8

 44 .............................................................................................. االستنتاجات والتوصيات -4
 44 ................................................................................................. االستنتاجات 4-1
 48 .................................................................................................... التوصيات 4-2

 

  



PC 125/3 4 

 

 مقدمة -1

 الغرض من التقييم 1-1
مسيامهة منظمية األغذيية والزراعية يف اإلدارة يوجز هذا التقرير االستنتاجات والنتائج الرئيسيية اليخ خليل إليهيا تقيييم  -1

، يف تطبيييق خطيية العمييل اإلراييادية املتجييددة (2املتكامليية للمييوارد الطبيعييية ميين أجييل الزراعيية املسييتدامة )اهلييدف االسييرتاتيجي 
 ربنامج.الخ اعُتمدت يف الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة ال 2017-2015للتقييم االسرتاتيجي والرباجمي للفرتة 

 

 النطاق واألهداف 1-2

عليييى املسيييتويات العامليييية واإلقليميييية  2يشيييمل نطييياق التقيييييم جهيييود املنظمييية للمسيييامهة يف اهليييدف االسيييرتاتيجي  -2
أم ال. ويغطيي التقيييم الفيرتة ميا بيي عيامي  2مين فرييق الربنيامج االسيرتاتيجي كانت هذه اجلهيود مدعومية أسواء والوطنية، 

، أي الفيييرتة منيييذ اعتمييياد اإلطيييار االسيييرتاتيجي اجلدييييد، ولكييين نُظييير أيضيييا  يف اليييربامج  ات الصيييلة باهليييدف 2014-2017
 .2014الخ بدأت قبل عام  2االسرتاتيجي 

 
وأكيييدت أهيييداف التقيييييم عليييى املسييياءلة ةييياه أعضييياء املنظمييية وايييركائها. وقييييم التقيييييم التقيييدم احملييير   يييو  قييييق  -3

وفحل قيمتيه املضيافة للجهيود اليخ تبيذهلا املنظمية لتعزييز األغذيية والزراعية املسيتدامة. وبيالنظر إىل ، 2اهلدف االسرتاتيجي 
 التاريخ القصري لألهداف االسرتاتيجية، مل يُقصد للتقييم أن يقوم بتقييم اآلثار.

 
 :رّكز التقييم على ثالث مسائل تقييم ااملة -4

 
  : هييل كييان وضييع املنظميية العيياملي وتلثريهييا يف جميياد السياسييات والييدعوة يف الوضععا االسععتراتيجي وأهميتعع

  ات صلة باحتياجات الدود األعضاء؟ 2اجملاالت املتعلقة باهلدف االسرتاتيجي 

  :إىل أي مييدى تحييت تييدخالت الفعاليععة والمسععاهمة فععي النتععائج، بمععا فععي  لععا المواضععيا الشععاملة
 وهنجه واسرتاتيجياته وأطره املفاهيمية، يف املسامهة يف  قيق النتائج االسرتاتيجية؟ 2اهلدف االسرتاتيجي 

 :مييا مييدى كفيياءة ومناسييبة اليينهج واالسييرتاتيجيات وطرائييق التنفيييذ  طرائععا التنفيععذ والكفععاشة والشععرا ات
 .2املستخدمة يف تدخالت الربنامج االسرتاتيجي 

 
 المنهجية 1-3

أجيرى التقيييم مكتيل التقيييم يف املنظمية بيدعم مين فرييق مسليا مين استشياريي خيارجيي  وي خيربة مواضيييعية.  -5
 .2وقد استفاد التقييم طواد عملية التقييم من أفكار وتعليقات فريق الربنامج االسرتاتيجي 
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؛ 1وثييائق و ليييل بيانييات إداريييةالتقييييم يف  ييع البيانييات علييى مصييادر متعييددة وطييرق  تلطيية: اسييتعراض اعتمييد  -6
اخصيييا  عليييى املسيييتويات العامليييية  429مكتيييل التقيييييم والتقييميييات األخيييرى؛ ومقيييابالت ميييع و لييييل الحيييق لألدلييية مييين 

 واإلقليمية والقطرية. ومتت  يارة البلدان واملكاتل اإلقليمية التالية خالد عملية التقييم:
 

 ،ورواندا أفريقيا: غانا )املكتل اإلقليمي(، وكينيا 

 نام آسيا واحمليط اهلادئ: تايلند )املكتل اإلقليمي(، وبنغالديش، و هورية الو الدميقراطية الشعبية، وفيت 

 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: هنغاريا )املكتل اإلقليمي(، و هورية قريغيزستان 

  املكتل اإلقليمي الفرعي(، وبوليفياأمريكا الالتينية والبحر الكارييب: ايلي )املكتل اإلقليمي(، وبنما( 

 الشرق األدىن ومشاد أفريقيا: مصر )املكتل اإلقليمي(، واملغرب 

 
 المحددات 1-3-1

تشييمل الزراعيية املسييتدامة معظييم أعميياد املنظميية التقنييية والرباجمييية، وتشييكل جييزءا  رئيسيييا  ميين والييية املنظميية. وقييد  -7
الغابات ومصايد األمساك واحملاصيل والثيروة اييوانيية، لتقييميات مواضييعية فرديية ايا أهنيا قطاعات مثل  خضعت يف املاضي

جمياالت عميل رئيسيية للمنظميية. وايري حالييا  تقييييم التقيدم احملير  املييرتبط بالتغذيية واملواضييع الشيياملة املتعلقية باملسياواة بييي 
أكثر عمقيا  لألنشيطة املتعلقية  يذه املواضييع. ومل يتطيرق هيذا اجلنسي، ضمن التقييمات  ات الصلة للسماح بإجراء تقييم 

باهليييدف  اتيييرتبط  ييي الدرجييية اليييخالتقيييييم إىل تفاصييييل واسيييعة يف  ييييع هيييذه القطاعيييات واملواضييييع، ولكنيييه أايييار إليهيييا إىل 
ع جمياالت العميل اليخ . وبالتايل، ال ميكين هليذا التقيييم أن ييّدعي أنيه ايامل يف استعراضيه ليفتيا ات يف  يي2االسرتاتيجي 

 .2يغطيها اهلدف االسرتاتيجي 

 
 للمنظمة 2وصف الهدف االستراتيجي  -2

 اإلطار االستراتيجي المراجا 2-1
بفكييرة اإلنتيياز الزراعييي املسييتدام، كعنصيير أساسييي للقضيياء علييى اجلييوع لطاملييا التزمييت منظميية األغذييية والزراعيية  -8

اليذي جعيل  2(،1987)مسيتقبلنا املشيرتك،  Bruntlandومع نشير تقريير وضمان االستخدام املستدام للموارد الطبيعية. 
تيياله، وكييذلة قميية الييذي  مصييطل" لالتنمييية املسييتدامةل اييائع االسييتخدام، ومييسمتر األمييم املتحييدة املعيي  بالبيئيية والتنمييية

، أصييب" ميين الواضيي" بشييكل متزايييد أنييه ميين دون اعتبييارات بيئييية واجتماعييية أفضييل يف جميياد صيينع 1992األرض لعييام 
وتتزاييد ددييدات تغيري املنياى عليى الزراعية وسيط الطليل املتزاييد عليى األغذيية واألعيالف  القرار، سييتم تقيويا التنميية.

ة، مميا يقلييل مين تيوافر امليوارد الطبيعيية )مثيل امليياه واألرض(، ويتسيبل يف كييوارث واألليياف، وهيي تيسثر سيلبا  عليى الزراعي
اييديدة ومتكييررة. ويف الوقييت نفسييه، تييلل الضييغول الزراعييية علييى املييوارد الطبيعييية ميين نظييم اإلنتيياز )احملاصيييل، والثييروة 

املتعلييق بييالنمو السييكا   علييى األغذييية اييوانييية، وتربييية األحييياء املائييية(، الييخ توسييعت وتكثفييت لتليييب الطلييل املتزايييد
ميية املسييتدامة، واتفيياق بياري  بشييلن تغييري املنيياى، إىل وأهييداف التن 2030والتغيريات. وأدى اعتميياد جييدود أعمياد عييام 

                                                      
 على ابكة الويل للحصود على قائمة كاملة بالوثائق الخ متت مراجعتها. 4يرجى الرجوع إىل امللحق رقم   1
  future.pdf-common-documents.net/our-http://www.un . 1987تقرير اهليئة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية: مستقبلنا املشرتك.   2

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
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الشيعور باإلييياح ملعاجلية هييذه التحيديات والتهديييدات العاملييية، ميع االعييرتاف بلمهيية األغذييية والزراعية املسييتدامة كعنصيير 
يف جدود أعماد التنمية املستدامة، مما جعل املنظمة جهة فاعلة مهمة يف التقدم  و التنمية املستدامة. ولعيدة أساسي 

عقود، قامت املنظمة بدور رائد يف  ديد املفياهيم وتعزييز املعاهيدات والسياسيات واالسيرتاتيجيات واليربامج الدوليية مين 
 عة.أجل التنمية املستدامة يف جماد األغذية والزرا

 
إدارة قاعييدة املييوارد الطبيعييية وصييوهنا، وتوجيييه ل وقييد حييددت منظميية األغذييية والزراعيية التنمييية املسييتدامة علييى أهنييا -9

. التغييييري التكنوليييوجي واملسسسيييال بطريقييية تضيييمن تلبيييية االحتياجيييات البشيييرية ومواصيييلة تلبيتهيييا لألجيييياد اياليييية والقادمييية
الزراعييية والغابيييات ومصيييايد األمسييياك(  فييي  األراضيييي وامليييياه والنباتيييات وامليييوارد الوراثيييية التنميييية املسيييتدامة )يف قطاعيييات و 

ل. )مييسمتر منظميية اييوانيية، وال تتسييبل بتييدهور البيئية، وهييي مالئميية مين الناحييية الفنييية وسيليمة اقتصيياديا  وعادليية اجتماعييا  
 رؤييية املنظميية واإلطييار االسييرتاتيجي املراجييع للمنظميية، ومت تبيي  مفهييوم االسييتدامة بالكامييل يف 3(.1989األغذييية والزراعيية، 

الذي يقر باياجة امللحة لتحويل النظم الزراعية والغذائيية بطريقية تلييب الطليل غيري املسيبوق عليى األغذيية النياتج عين تزاييد 
رد الطبيعييية واآلثييار عييدد سييكان العييامل بسييرعة، مييع تييوفري سييبل العيييش املالئميية والتصييدي للتحييديات املتمثليية يف نييدرة املييوا

 السلبية النا ة عن تغري املناى.

 
، أطلييييق املييييدير العييييام للمنظميييية مراجعيييية ليفطييييار االسييييرتاتيجي 2012توليييييه منصييييبه يف ينايرلكييييانون الثييييا  لييييدى  -10

راجييييييع للفييييييرتة 
ُ
، الييييييذي صييييييادق عليييييييه مييييييسمتر املنظميييييية يف 2019-2010للمنظميييييية، مييييييا أدى إىل اإلطييييييار االسييييييرتاتيجي امل

وقيد بيا اإلطيار اُلمراجيع تسلسيال  هرمي يا لألهيداف والغاييات، بيدء ا برؤيية املنظمية ليي لعيامل خياد مين . 2013يونيولحزيران 
اجلييوع وسييوء التغذييية، تسييهم فيييه الزراعيية واألميين الغييذائي يف  سييي مسييتويات معيشيية اجلميييع، السيييما أاييد النييا  فقيير ا، 

وحيييدد اإلطييار االسييرتاتيجي للمنظميية طريقيية جديييدة للعمييل،  يقييةحت  قييق االسييتدامة االقتصييادية واالجتماعييية والبيئيييةل.بطر 
مشييّدد ا علييى أمهييية  يييادة الرتكيييز والتعيياون عييرب الوحييدات لتحقيييق أهييداف املنظميية وضييمان اسييتجابة أفضييل الحتياجييات 

 والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة. جلعل الزراعة 2وُكر  اهلدف االسرتاتيجي  البلدان.
 

 2برنامج الهدف االستراتيجي  2-2
 2برنامج وفريا الهدف االستراتيجي  2-2-1

بيي للزراعية املسيتدامة، اليخ تتطليل التكاميل  رؤيية منظمية األغذيية والزراعية مين 2تركيز اهلدف االسرتاتيجي  ينبع -11
احملاصيييل والثييروة اييوانييية والغابييات ومصييايد األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية وبييي االعتبييارات القطاعييات اييا يف  ليية إنتيياز 

حييود أربعيية جميياالت للنتييائج دييدف إىل تعزيييز التنمييية  2. ويتمحييور اهلييدف االسييرتاتيجي االجتماعييية واالقتصييادية والبيئييية
( 2)تعمل على  سي اإلنتاجية الزراعية على  و مستدام؛ ( اعتماد ممارسات1)على  يع املستويات: 4الزراعية املستدامة

( دعيم واعتمياد الصيكوك الدوليية وآلييات ايوكمية الداعمية هليا 3)تعزيز آليات ايوكمة لدعم التحود إىل الزراعة املستدامة؛
 مة على األدلة للتخطيط واإلدارة.اختا  قرارات قائو ( 4)من أجل نظم غذائية مستدامة؛

 

                                                      
  /e.pdf0162t-a/3http://www.fao.org. 65، اجلزء الثالث، الصفحة 1989منظمة األغذية والزراعة، حالة األغذية والزراعة،   3
 يضم مصطل" لالزراعةل يف هذا التقرير، احملاصيل والثروة اييوانية والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  4

http://www.fao.org/3/a-t0162e.pdf
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، وهيييو 2015، اليييذي أنشيييا يف أواخييير عيييام 2فرييييق إدارة الربنيييامج االسيييرتاتيجي  2ويقيييود الربنيييامج االسيييرتاتيجي  -12
مسسود عن التنسيق الشامل لربنامج العمل، اا يف  لة التخطيط والرصد واإلبالغ وتسهيل التفاعيل بيي اإلدارات ودعيم 

غيري مسييسود عين تنفيييذ األنشيطة، وهييو دور  2ربنيامج االسييرتاتيجي ومين املهييم مالحظية أن فريييق أدارة ال املكاتيل امليدانييية.
 األقسام الفنية واملكاتل امليدانية.

 
 آليات التنفيذ 2-2-2

، وتطييورت يف السيينوات 2015-2014 السيينتي ُوضييعت الرتتيبييات لتنفيييذ اإلطييار االسييرتاتيجي ألود مييرة يف فييرتة -13
 التنفيذ والرصد على أسا  االحتياجات الناائة والدرو  املستفادة.الالحقة، مع إدخاد تعديالت على عمليات 

 
، أطيير الربجميية القطرييية، وجميياالت 2مشلييت آليييات التنفيييذ الييخ اسييتخدمتها املنظميية لتحقيييق اهلييدف االسييرتاتيجي  -14

. وتتييوىل إدارة آليييات التنفيييذ هييذه لفييرق تنفيييذل متعييددة 5العمييل الرئيسييية، واملبييادرات اإلقليمييية واألنشييطة الفنييية املسسسييية
التخصصييات، تتييللا ميين مييوملفي عييرب املنظميية يعينييون يف أدوار جهييات التنسيييق ولأو مييديري التنفيييذ. واعتبييارا  ميين الفييرتة 

 6، مت وقا جماالت العمل الرئيسية كآلية للتنفيذ واستعيا عنها انتجات املعرفة العاملية.2018-2019

 
ومت يف البداييية تكليييا املبييادرات اإلقليمييية بقيييادة تنفيييذ أحييد األهييداف االسييرتاتيجية، علييى الييرغم ميين أهنييا ةمييع  -15

يف البدايية يف الصيدارة  2فرق متعددة التخصصات تسهم يف تنفيذ أهداف اسرتاتيجية متعددة. وكان اهلدف االسيرتاتيجي 
لنسبة للمبادرة اإلقليمية ليفدارة املتكاملة للمناملر الطبيعية الزراعيية؛ ويف آسييا بالنسبة ألربع مبادرات إقليمية: يف أفريقيا، با

واحملييط اهلييادئ، بالنسييبة ملبييادرة األر  اإلقليميية واملبييادرة اإلقليمييية للنمييو األ رق؛ ويف الشيرق األدىن ومشيياد أفريقيييا، بالنسييبة 
اإلقليميية اليخ تقودهيا أهيداف اسيرتاتيجية أخيرى أيضيا  جمياالت  ملبادرة ندرة امليياه. وباإلضيافة إىل  لية، أدرجيت املبيادرات

 .2العمل الخ تساهم يف اهلدف االسرتاتيجي 

 
يعتيييرب إطيييار الربجمييية القطريييية قنييياة اإلتيييا  الرئيسيييية عليييى املسيييتوى القطيييري، وهيييو عبيييارة عييين اتفييياق بيييي ايكومييية  -16

 مة أنشطتها على مدى فرتة ترتاوح بي سنتي وأربع سنوات.ومنظمة األغذية والزراعة حيدد أين ينبغي أن تركز املنظ

 
األنشطة الفنية املسسسية هي املبادرات الخ تستضيفها منظمة األغذية والزراعة أو تشيارك فيهيا، واليخ ديدف إىل  -17

نشياطا  فنييا  مسسسييا  يف منظمية األغذيية والزراعية،  125تسهيل اعتماد الصكوك الدولية وآليات ايوكمة وتنفيذها. وهناك 
 7منها. 30يستضيا  2، يف حي أن اهلدف االسرتاتيجي 6ومعظمها مستضاف يف اهلدف االسرتاتيجي 

 

                                                      
 على ابكة الويل. 3يف امللحق رقم  2تتوفر قائمة كاملة بآليات التنفيذ املتعلقة باهلدف االسرتاتيجي   5
6  /56810http://intranet.fao.org/fao_communications/news/detail/c/  كيين الوصييود إىل هييذا الييرابط إال ميين خييالد الشييبكة )مالحظيية: ال مي

 الداخلية للمنظمة(
املصنفة عليى أهنيا أنشيطة فنيية مسسسيية ألغيراض املسياءلة وامليزانيية مين قبيل مكتيل االسيرتاتيجية والتخطييط وإدارة امليوارد،  الستةال يشمل  لة البنود   7

الوكاليية و الشييعبة املشييرتكة بييي منظميية األغذييية والزراعيية  58لشييعبة السياسييات االجتماعييية واملسسسييات الريفييية، والنشييال الفيي   11وهييي: النشييال الفيي  
 69جهة االتصاد للشيسون اجلنسيانية، والنشيال الفي   66الدولية للطاقة الذرية يف جماد استعماالت الطاقات النووية يف األغذية والزراعة، والنشال الف  

 اعبة تغري املناى. 72اعبة مركز االستثمار، والنشال الف   70اعبة اإلحصاءات، والنشال الف  

http://intranet.fao.org/fao_communications/news/detail/c/56810/
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 الموارد 2-2-3
مين  املائيةيف  40هو أكرب برنامج اسرتاتيجي من حييث ميوارد الربنيامج العيادي، ويشيمل  2االسرتاتيجي الربنامج  -18

وعند دجمه مع املوارد من خارز امليزانيية، يعتيرب الربنيامج  8(.2017-2014النفقات من االارتاكات املقررة يف فرتة التقييم )
مييين  املائيييةيف  31وميثيييل حيييوايل ، 5املنظمييية، بعيييد الربنيييامج االسيييرتاتيجي  ثيييا  أكيييرب برنيييامج اسيييرتاتيجي يف 2االسيييرتاتيجي 

ويشييمل  مليييار دوالر أمريكييي. 1.29النفقييات العادييية وتليية املموليية ميين خييارز امليزانييية يف فييرتة التقييييم، والييخ تبليي  حييوايل 
 49) 1، أنفقيت معظيم امليوارد عليى النياتج 2 لة كال مين ميوارد امليوملفي وغيري امليوملفي. ويف إطيار اهليدف االسيرتاتيجي 

 (.املائةيف  14) 3(، والناتج املائةيف  17) 2(، والناتج املائةيف  20) 4(، يليه الناتج املائةيف 

 
والوحيدات  2ومت االتفاق على استخدام املوارد من موملفي الربنامج العادي بي فريق إدارة الربنامج االسيرتاتيجي  -19

ليهيييا امليدانيييية، توييييتم ختصييييل معظيييم هيييذه امليييوارد للمكاتيييل  املختلفييية يف املنظمييية مييين خيييالد اتفاقيييات مسيييتوى ا دمييية.
اإلدارات الفنيييية الرئيسيييية: إدارة مصيييايد األمسييياك وتربيييية األحيييياء املائيييية، وإدارة الزراعييية واايييية املسيييتهلة، وإدارة الغابيييات، 

 وإدارة املناى والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه.

 
مليييار دوالر  2.48، ايزانييية إ الييية تبليي  2مشييروعا  يسييهم يف اهلييدف االسييرتاتيجي  1 430وحييدد فريييق التقييييم  -20

. ويسيياهم العديييد ميين هييذه املشيياريع يف 2018منهييا اعتبييارا  ميين ينايرلكييانون الثييا   املائييةيف  64أمريكييي، مت تنفيييذ حييوايل 
حييوايل  2أكثيير ميين هييدف اسييرتاتيجي واحييد، وتبليي  ايصيية املقييدرة ميين امليزانييية املخصصيية حصييريا  للهييدف االسييرتاتيجي 

، متثييل املشيياريع علييى املسييتوى ايافظييةوضييمن هييذه  ميين إ ييايل امليزانييية(. املائييةيف  79مليييار دوالر أمريكييي )حييوايل  1.96
(، واملشيياريع اإلقليمييية املائييةيف  21(، تليهييا املشيياريع العاملييية واألقاليمييية )حييوايل املائييةيف  66القطييري أكييرب حصيية )حييوايل 

 (.املائةيف  13واإلقليمية الفرعية )حوايل 

 
حيوايل  2اهليدف االسيرتاتيجي وحظيت أفريقيا بلكرب حصة من متويل املشاريع، حيث بل  إ ايل ميزانية مشياريع  -21
غييري العاملييية(، تليهييا آسيييا واحمليييط  2ميين  يييع مشيياريع اهلييدف االسييرتاتيجي  املائييةيف  40مليييون دوالر أمريكييي )أو  385

يف  13(، والشيييرق األدىن ومشييياد أفريقييييا )املائيييةيف  19الالتينيييية ومنطقييية البحييير الكيييارييب )(، وأمريكيييا املائيييةيف  21اهليييادئ )
 (. املائةيف  7(، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى )املائة

 
( مييين املائيييةيف  66يف الغاليييل مييين اجلهيييات املا ييية الثنائيييية ) 2ويييتم تلقيييي التموييييل ملشييياريع اهليييدف االسيييرتاتيجي  -22

و ظى املشاريع املمولية مين الصيناديق االسيتئمانية األحاديية، حييث ختصيل  ايكومي يف املنظمة. التعاو  الربنامجخالد 
وأخريا ، متثل املشاريع الخ متوهلا صيناديق  (.املائةيف  10حكومة عضو ما األمواد للمنظمة ملشاريع يف بلدها، حبصة كبرية )

، كمييا أن هنيياك حصيية مماثليية ميين 2ميين حافظيية اهلييدف االسييرتاتيجي  ملائييةايف  6األمييم املتحييدة والييربامج املشييرتكة حييوايل 
 من خالد برنامج التعاون التق . الربنامج العادي للمنظمة

  

                                                      
 (.11)اجلدود  2017-2016( والفرتة 12)اجلدود  2015-2014منظمة األغذية والزراعة للفرتة  برنامجاملصدر: تقرير تنفيذ   8
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 النتائج -3

 الوضا االستراتيجي وأهميت  3-1
، وختصييل البلييدان بشييكل متزايييد األولوييية لتعميييم 2030: تشييكل الزراعيية املسييتدامة جييوهر خطيية عييام 1 النتيجععة

األغذييية والزراعيية املسييتدامة يف اسييرتاتيجيات التنمييية الوطنييية والعمليييات الدولييية، ممييا اعييل جهييود منظميية األغذييية 
 والزراعة يف الدعوة إىل االستدامة والرتكيز عليها  ات أمهية كبرية.

 
 أطييير السياسيييات دأبيييت منظمييية األغذيييية والزراعييية عليييى اليييدعوة إىل دميييج مبيييادئ األغذيييية والزراعييية املسيييتدامة يف -23

املقاربات يف معظمهيا قطاعيية، مثيل هنيج وكانت هذه  .2الوطنية واسرتاتيجيادا لعدة عقود قبل وضع اهلدف االسرتاتيجي 
ليفنتاز احملصويل، وا طة العاملية للثروة اييوانية املستدامة، وهنج النظم اإليكولوجية ملصايد األمساك وتربية  9ايف  والتوسع

الييخ مت  10كمييا اييددت الرؤييية املشييرتكة لألغذييية والزراعيية املسييتدامة،  ائييية، أو مبييادئ اإلدارة املسييتدامة للغابييات.األحييياء امل
وأيددا األجهزة الرئاسيية يف املنظمية، عليى اياجية إىل االنتقياد إىل نظيم إنتياز  2تطويرها ضمن إطار اهلدف االسرتاتيجي 

 يذا  11وتستشهد أيضا  املنظمات الدولية ومراكيز الفكير أكثر استدامة مع معاجلة التحديات البيئية العاملية عرب القطاعات.
مناخيييا (، باعتبيياره هنييج منظميية األغذييية والزراعيية  اإلطييار، باإلضييافة إىل هنييج مييددة )مثييل ايفيي  والتوسييع، والزراعييية الذكييية

لالسيييتدامة. وعليييى سيييبيل املثييياد، دعيييا ميييسمتر األميييم املتحيييدة للتنيييوع البيوليييوجي، اليييذي انعقيييد يف كيييانكون، ايكوميييات إىل 
ألغذيية ايا يف  لية املبيادئ ا مسية السيتدامة ا 12استخدام التوجيهات الصادرة عن املنظمة واملتصلة بالقطاعات الزراعيية،

للحوار بشلن السياسات والرتتيبات ا اصة بايوكمة والضرورية لتحديد مسارات التنمية املستدامة عرب  والزراعة، لكلسا 
.ل وقيييد اسيييتخدمت بعيييا أهيييداف التنميييية املسيييتدامة  يعهيييا وعيييرب القطاعيييات وعليييى امتيييداد سالسيييل القيمييية املتصيييلة  يييا

هنج األغذية والزراعة املستدامة يف ختطيط نظمها الغذائية والزراعية، ولدعم تنفييذ  البلدان، مثل بنغالديش واملغرب ورواندا،
 13واتفاق باري  بشلن تغري املناى. 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 
وةدر اإلاارة إىل أن لدى منظمة األغذية والزراعة جمموعة كبرية من األنشيطة اليخ توضي" وضيعها الفعياد لتلبيية  -24

 . وعلى سبيل املثاد:2االحتياجات العاملية واملواءمة القوية مع اهلدف االسرتاتيجي 
 

بشيلن اإليكولوجييا الزراعيية ، استضافت منظمة األغذية والزراعة الندوة األوىل 2014يف سبتمربلأيلود  أ()
، حضرها ممثلو ايكوميات والبياحثون واجملتميع امليد  والقطياع ا يا  من أجل األمن الغذائي والتغذية

وأتاحيييت النيييدوة الفرصييية ملناقشييية مسيييامهة اإليكولوجييييا الزراعيييية يف الييينظم  14ومنظومييية األميييم املتحيييدة.
مواصيلة تعزييز ودعيم  ييادة تبي  هنيج اإليكولوجييا الغذائية والزراعيية املسيتدامة، وايجعت املنظمية عليى 

واستنادا  إىل نتائج النيدوة، قاميت منظمية األغذيية والزراعية  15الزراعية يف األنشطة والتدخالت الوطنية.

                                                      
9  e.pdf2215e/i2215i/014http://www.fao.org/docrep/ 

10  e.pdf3940i-a/3http://www.fao.org/ 
11  -pcro-intense-more-through-security-symposium.org/knowledgebase/food-economic-https://www.global 

8708985983.08-08-2016production/solutions/solution. 
12  /platform/en-mainstreaming-biodiversity/biodiversity-on-dialogue-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi 
13  .pdfe7749i-a/3http://www.fao.org/ 
14  en.pdf9021EN/i9021I/3http://www.fao.org/ 
15  e.pdf4327i-a/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/docrep/014/i2215e/i2215e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
https://www.global-economic-symposium.org/knowledgebase/food-security-through-more-intense-crop-production/solutions/solution.2016-08-08.8708985983
https://www.global-economic-symposium.org/knowledgebase/food-security-through-more-intense-crop-production/solutions/solution.2016-08-08.8708985983
http://www.fao.org/3/a-i7749e.pdf
http://www.fao.org/3/I9021EN/i9021en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf
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مشيياركا  ميين أصييحاب املصييلحة املتعييددين ميين  1 350بتسييهيل ايييوار العيياملي الييذي اييارك فيييه حييوايل 
ملناقشية  16 2016و 2015لة مين االجتماعيات اإلقليميية يف عيامي يف سلس ، ااركواا  دولة عضو  162

 جمموعة متنوعة من وجهات النظر وا ربات والنهج يف جماد اإليكولوجيا الزراعية.
 
، عقدت املنظمة ندوة  دولية حود دور التكنولوجيات اييوية الزراعية يف الينظم 2016فربايرلابال يف  (ب)

منييييدوب ميييين البلييييدان األعضيييياء واملنظمييييات  400الغذائييييية املسييييتدامة والتغذييييية، حضييييرها أكثيييير ميييين 
ايكومية الدولية والقطاع ا ا  واجملتمع املد  ومنظمات املنتجيي واألوسيال األكادمييية ومسسسيات 

ومتثيييل اهليييدف مييين النيييدوة يف معاجلييية املسيييائل املتعلقييية بقطاعيييات احملاصييييل والثيييروة اييوانيييية . البحيييوث
 ونظمييت املنظميية .وايراجيية ومصييايد األمسيياك، الييخ تغطييي جمموعيية واسييعة ميين التكنولوجيييات اييوييية

تشييرين اجتميياعي إقليميييي نيياجحي بشييلن التكنولوجيييات اييوييية الزراعييية يف سييبتمربلأيلود ونييوفمربل 
حيوايل  حضرهدولة( ويف إثيوبيا ) 41اخل من  200أكثر من  حضرهتباعا  يف ماليزيا ) 2017الثا  
 (.دولة واقعة جنوب الصحراء الكربى 37مشاركا  من  160

 
وهيو ايراكة بيي أصيحاب املصيلحة  –يتوافق جدود األعمياد العياملي بشيلن الثيروة اييوانيية املسيتدامة  (ز)

وأاييار أصييحاب املصييلحة الييذين متييت . 2متامييا  مييع اهلييدف االسييرتاتيجي  –يف قطيياع الثييروة اييوانييية 
مقابلتهم إىل أمهيية جيدود األعمياد العياملي بشيلن الثيروة اييوانيية املسيتدامة كمنتيدى لتمكيي العناصير 

فسهم مع جدود أعماد االستدامة. ووجد التقييم األخري الفاعلة يف قطاع الثروة اييوانية من ما اة أن
أنيه يتمااييى بشييكل  17للمشيروع الييذي ييدعم جييدود األعميياد العياملي بشييلن الثيروة اييوانييية املسييتدامة

اليدعم اليذي  كما يتمااىوإطار االستدامة يف املنظمة.   2للهدف االسرتاتيجي  204جيد مع الناتج 
ميييل الفنييية ايكوميييية الدولييية املعنيييية بييياملوارد الوراثييية اييوانيييية، وعميييل تقدمييه املنظمييية ألمانيية  اعييية الع

الرتيبانو وما األفريقية بالشراكة مع منظمة الصحة العاملية واال اد األفريقي، للغاية مع برنامج مكافحة 
 .2اهلدف االسرتاتيجي 

 
ترتبط أمهية عمل املنظمة يف جماد الغابيات بعيدة عملييات تشيمل جلنية الغابيات، والطلبيات مين اليدود  (د)

األعضيييياء وااللتزامييييات باالتفاقييييييات الدولييييية مثييييل برنيييييامج األمييييم املتحييييدة للتعييييياون يف جميييياد خفيييييا 
تغييري املنيياى،  االنبعاثييات النا يية عيين إ اليية الغابييات وتييدهورها، واتفاقييية األمييم املتحييدة اإلطارييية بشييلن

ومنتدى األمم املتحدة املع  بالغابات، وبرنامج دعم إنفا  قواني الغابات وحوكمتها والتجارة املتعلقية 
وجيييدود األعمييياد العييياملي بشيييلن امليييوارد  يييا املشيييرتك بيييي اال ييياد األوروذ ومنظمييية األغذيييية والزراعييية، 

ذه العملييييييات بالكاميييييل ميييييع اهليييييدف ويتماايييييى عميييييل املنظمييييية امليييييرتبط  ييييي 18.الوراثيييييية، و يييييدي بيييييون
ويُنظيير  ، مييع الرتكيييز علييى تعزيييز اإلدارة املسييتدامة للغابييات واألراضييي بطريقيية متكامليية.2االسييرتاتيجي 

إىل منظمية األغذيية والزراعية عليى أهنيا رائيدة عليى املسيتوى العياملي يف ميا يتعليق اجياالت تقيييم امليوارد 

                                                      
16  /agroecology-on-symposium-international-second/04/2018eu.eu/-https://agrinatura 
 .لوضع جدود أعماد عاملي لدعم تنمية قطاع الثروة اييوانية املستدامةل /MUL/360GCP /GLOتقييم املشروع   17
18  http://www.bonnchallenge.org/content/challenge 

https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/
http://www.bonnchallenge.org/content/challenge
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وط ، وخفييييا االنبعاثييييات النا يييية عيييين إ اليييية الغابييييات ايرجييييية، ورصييييد الغابييييات علييييى املسييييتوى اليييي
وتُعتيييرب مسيييامهة منظمييية األغذيييية والزراعييية كشيييرية يتيييوىل املسيييسولية عييين عملييييات رصيييد  19وتيييدهورها.
بصيييفة  ا، والعميييل املتعليييق  ييياوالتحقيييق منهييي ااالنبعاثيييات املرجعيييي للغابيييات، واإلبيييالغ عنهييي مسيييتويات

خفا االنبعاثات النا ية عين إ الية الغابيات وتيدهورها عامة، اثابة مدخالت أساسية لدعم عمليات 
 20إىل األمام، واملسامهة يف اإلدارة املستدامة ملوارد األراضي.

 
مين خيالد املشياركة يف نشير  2030قدمت منظمة األغذية والزراعة مسامهة كبرية يف إعداد خطية عيام  (ه)

املسييتدامة، واألميين الغييذائي والتغذييية، وعييدة جزات القضييايا حييود جميياالت مثييل الزراعيية إصييدارات مييو 
جميياالت أخييرى. وكانييت هييذه املييواد األساسييية اثابيية مييدخالت يف تعريييا أهييداف التنمييية املسييتدامة، 
 ووضعت منظمة األغذية والزراعة بوصفها العبا  مهما  يف تعزيز األغذية والزراعة ضمن أهداف التنميية

 امساير  230مين أصيل  21املستدامة. وقد مت  ديد منظمة األغذيية والزراعية باعتبارهيا الوكالية الراعيية ليي
ألهييداف التنميييية املسيييتدامة، ممييا يسيييهم يف تطويرهيييا املنهجييي وةمييييع البيانيييات  ات الصييلة  يييا. كميييا 

اإلبيالغ امليرتبط  يا مين بليدا  بشيلن تنفييذ أهيداف التنميية املسيتدامة و  25قدمت املنظمة الدعم ييوايل 
 خالد املراجعات الوطنية الطوعية.

 
أدجمت مفاهيم االستدامة الرئيسية بصورة متزايدة يف عمل املنظمية يف جمياد مصيايد األمسياك منيذ نشير  (و)

مدونة السلوك بشلن الصييد الراييد. ويف السينوات األخيرية، مت توضيي"  لية بشيكل أكيرب مين خيالد 
ج النظام البيئيي لرتبيية األحيياء املائيية، ومهيا يرتبطيان ارتباطيا  البيئي ملصايد األمساك وهنتنفيذ هنج النظام 

وثيقييييا  بييييالنهج املتكامليييية إلدارة مسييييتجمعات املييييياه، واإلدارة املتكامليييية للسييييواحل، واإلدارة املتكامليييية 
مة صيغرية النطياق يف للمناملر الطبيعية، ومن خالد ا طول التوجيهيية الطوعيية لتيلمي املصيايد املسيتدا

سييييياق األميييين الغييييذائي والقضيييياء علييييى الفقيييير. وتحييييت مبييييادرة النمييييو األ رق يف كييييابو فييييريدي وكينيييييا 
واملغييييرب، وهييييذه البلييييدان يف طييييور اعتميييياد أطيييير وسياسييييات خاصيييية بييييالتخطيط البحييييري والسيييياحلي 

ييذ مسيارات العميل هيذه املتكامل. وعلى املستوى العاملي، كانت مبادرة النمو األ رق اثابة وسيلة لتنف
 )مدونة السلوك بشلن الصيد الرايد، وخطط العمل العاملية وخطط العمل الدولية(.

 
مين جانيل املنظمية عليى  ييع املسيتويات أمير مهيم ييل األسييباب تعزييز التكاميل بيي القطاعيات إن : 2النتيجعة 

يييزاد تعزيييز االسييتدامة يف اليينهج ا اصيية  الرئيسييية الكامنيية وراء املمارسييات غييري املسييتدامة. ويف الوقييت نفسييه، ال
 بالقطاعات مالئما  للغاية.

 
                                                      

علييى املسييتوى الييوط  مييع التقييييم االسييرتاتيجي لييدور املنظميية وعملهييا يف تتسييق النتييائج املتعلقيية بالصييلة العاملييية لتقييييم مييوارد الغابييات ورصييد الغابييات   19
لرصييد الغابيييات علييى املسييتوى الييوط  يف  سييية بلييدان يف آسيييا وأمريكييا الالتينيييية  2015(، وتقييييم عييام 2012قطيياع الغابييات )منظميية األغذييية والزراعييية 

 (2015وأفريقيا )منظمة األغذية والزراعة 
ة يف آسيا واحمليط اهليادئ، ودراسية حالية يف فيتنيام وبينغالديش، ومقيابالت مسيجلة ميع أصيحاب املصيلحة اإلقليمييي والقطيريي، املصدر: دراسة حال  20

 وتقارير تقييم سابقة.
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القطاعييات كحلييود متمليية مشييرتكة بييي جييا  أكثيير تكييامال  ومتعييددة التخصصييات و هنُ  2يقييرتح الربنييامج االسييرتاتيجي  -25
االقتصييادية واالجتماعييية والبيئييية الكامنيية وراء انعييدام األميين الغييذائي، واجلييوع، والفقيير، وسييوء التغذييية،  ملعاجليية تعقيييد املشيياكل

وتييدهور األراضييي، وفقيييدان التنييوع البيوليييوجي، وتغييري املنيياى. ومييين املفييرتض أن يكيييون اليينهج املشييرتك بيييي القطاعييات ايييامال  
لزراعيية ومصييايد األمسيياك والغابييات( ميين أجييل التوصييل إىل فهييم لقطيياعي أو أكثيير )مثييل صييحة األرض وصييحة اإلنسييان؛ أو ا
وميكييين أن يتخيييذ التكاميييل أايييكاال   تلفييية: بيييي القطاعيييات  21مشيييرتك، وينبغيييي أن يتخيييذ إجيييراءات منسيييقة ييييل املشييياكل.

لتحقيييق  وعلييى مسييتوى نظييم اإلنتيياز واملنتجييي علييى مسييتوى املنيياملر الطبيعييية لتعظيييم التييآ ر وكفيياءة ا ييدمات اإليكولوجييية؛
واسيتزراع األمسياك يف حقيود األر (؛ واجلوانيل االقتصيادية أقصى قدر من الكفاءة يف استخدام امليوارد )مثيل الزراعية ايراجيية؛ 

القطاعييات حيييث يييتم نشيير ا يييربة  ةداخييل قطيياع مييا )ولكييين لييي  حصييرا (؛ وقييد يشييري إىل هنييج متعيييددوالبيئييية واالجتماعييية 
علييى إدخيياد ممارسييات  2املشيرتكة بييي القطاعييات لتحديييد اإلنتياز املسييتدام أو دعمييه. وال يقتصيير عمييل اهليدف االسييرتاتيجي 

 جديدة، بل يشمل أيضا  تقوية وتعزيز التقنيات التقليدية ضمن الرؤية املشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة.

 
 ات أمهيييية كبيييرية، حييييث تواجيييه نظيييم الزراعييية  2واألقييياليم الييينهج املتكاملييية للهيييدف االسيييرتاتيجي تعتيييرب البليييدان  -26

واألغذييية سلسييلة مييين  ييديات االسييتدامة العاجلييية، مثييل التهديييدات املقلقييية لتييدهور األراضييي، والظيييروف اجلوييية القاسيييية 
علييى  2اد، ُوجييد أن تركيييز اهلييدف االسييرتاتيجي بالنسييبة ليفنتاجييية الزراعيية وخييدمات اليينظم اإليكولوجييية. وعلييى سييبيل املثيي

قضيييايا نيييدرة امليييياه  ات عالقييية وثيقييية باألولوييييات اإلقليميييية للشيييرق األدىن ومشييياد أفريقييييا حييييث يعيييا  كيييل بليييد فعلييييا  مييين 
ليى امليوارد استنزاف املياه اجلوفية وسط تدهور كبري يف جودة املياه، ويتفاقم  لة بسبل آثار تغيري املنياى، وتزاييد التنياف  ع

املائييية بييي القطاعييات. و ليية صييحي" أيضييا  يف األقيياليم األخييرى ويتييي" فرصييا  للتبييادد اإلقليمييي. ويف هييذه اياليية، ليين يييتم 
استخدام هنيج متكاميل يف إدارة امليياه وحيدها، ولكين أيضيا  لتقيدل حليود للنظيام الزراعيي بلكمليه وسالسيل القيمية ا اصية 

 صلحة.الخ تشمل  يع أصحاب امل به،

 
رؤييية األغذييية وقييد طبقييت منظميية األغذييية والزراعيية اليينهج املتكامليية يف عملهييا املتعلييق بتغييري املنيياى قبييل اعتميياد  -27

اليييرتويج هليييذه الييينهج لتيييوفري فييير  جدييييدة لالسيييتفادة مييين األنشيييطة  2والزراعييية املسيييتدامة، وواصيييل الربنيييامج االسيييرتاتيجي 
املشييرتكة بييي القطاعييات علييى املسييتوى الييوط . وعلييى سييبيل املثيياد، يوصييي الكتيياب املرجعييي بشييلن الزراعيية الذكييية مناخيييا  

لذكية مناخيا  بطريقية اياملة الصادر عن املنظمة لباستخدام اإلدارة املتكاملة للمناملر الطبيعية كلداة لتوسيع نطاق الزراعة ا
وأسييفرت هييذه اليينهج، املطبقيية يف تييدخالت الزراعيية الذكييية مناخيييا ، عيين نتييائج ملموسيية يف معاجليية القضييايا   22ومنصييفةل.

 والفر  املشرتكة بي القطاعات يف كينيا وأوغندا و امبيا.

 
تعادة الغابيات واملنياملر الطبيعيية، على تعزيز اإلدارة املتكاملة للمنياملر الطبيعيية واسي 2يعمل الربنامج االسرتاتيجي  -28

وتعترب هذه االستجابات  ات صلة كبيرية، عليى سيبيل املثياد، يف سيياق الوفياء بلهيداف اسيتعادة األراضيي يف  يدي بيون. 
ة الزراعية العابرة للحدود الذي وضيعته املنظمية وقد مت تطبيق هذه النهج بفعالية ضمن إطار برنامج إدارة النظم اإليكولوجي

                                                      
  /e.pdf7749i-a/3http://www.fao.org . 2017تسريع التلثري من خالد التنسيق عرب القطاعات، منظمة األغذية والزراعة،   21
  ./e.pdf3325e/i3325i/018http://www.fao.org/docrep.  2013الكتيياب املرجعييي بشييلن الزراعيية الذكييية مناخيييا ، منظميية األغذييية والزراعيية،   22

 arsourcebook/-agriculture-smart-http://www.fao.org/climate/( 2017)هناك أيضا  نسخة ثانية لعام 

http://www.fao.org/3/a-i7749e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/ar/
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، مما أدى إىل  قيق فوائد ملية ووطنية وعاملية متعيددة تشيمل: اسيتعادة األراضيي املتيدهورة، واحتبيا  23يوض هنر كاجريا
الغابييات  ادرةومتثييل مبييالتخفيييا ميين تغييري املنيياى، وحفيي  التنييوع البيولييوجي الزراعييي، واإلنتيياز الزراعييي املسييتدام. الكربييون، و 

وأدى  24وامليييزارع يف كينييييا مثييياال  جييييدا  لتطبييييق إدارة الغابيييات واملراعيييي وكيييذلة اسيييتعادة األراضيييي القاحلييية وايييبه القاحلييية.
الربنيييامج إىل  سيييي إدارة امليييياه وميييوارد الرعيييي. واعتميييدت ثيييالث مقاطعيييات )إ يوليييو، ومارسيييابيت، وسيييامبورو( هنيييج إدارة 

 ستخدامها وإمكانية الوصود إليها.وفري املراعي، وااملراعي التشاركي لتحسي ت

 
أنييه علييى املسييتوى الييوط  والييوط  الفرعييي، تعتمييد وعلييى الييرغم ميين األمثليية املييذكورة أعيياله، الحيي  فريييق التقييييم  -29

كوسيتاريكا أمهية هذه الينهج املشيرتكة بيي القطاعيات وفعاليتهيا بشيكل أساسيي عليى هيكيل ايوكمية يف بليد معيي. وتعتيرب  
خفيا االنبعاثيات  مثاال  جيدا  على وجود آليات وطنية راسخة تسهل العمل املنسق عرب القطاع، مثل تلة املتعلقة بربامج

النا يية عيين إ اليية األحييراز وتييدهور الغابييات، الييخ ةمييع بييي الغابييات والطاقيية والسييياحة والزراعيية. ويف الوقييت نفسييه، يف 
نبعاثيييات النا يية عيين إ اليية األحييراز وتيييدهور الغابييات علييى قطيياع الغابييات، وكيييان املكسييية، اقتصييرت أنشييطة خفييا اال

 التعاون مع و ارة الزراعة مدودا  للغاية ألن اهلياكل الوطنية القائمة ال تسدي إىل التعاون عرب القطاعات.

 
حقيييق اليينهج املتكامليية فرصيية ممتييا ة لت 2بشييكل عييام، يييرى فريييق التقييييم أنييه يف حييي يييوفر اهلييدف االسييرتاتيجي  -30

واا أن العديد من البلدان ال ييزاد ليديها هنيج قطياعي  الشاملة املشرتكة بي القطاعات، فإن هناك مقايضات وقيود مهمة.
قييوي كمييا يتبييي ميين تقسيييم املسييسوليات الومليفييية والتخطيييط القطيياعي بييي و ارات مييددة، فييإن اسييتخدام اليينهج القطاعييية 

خيود قيمية ملعاجلية القضيايا ا اصيية بالقطاعيات، وكيذلة إلدخياد عناصير مشيرتكة بيي القطاعييات ميكنيه أن يكيون نقطية د
 للقضايا املعقدة مثل تغري املناى.

 

 2الميزة النسبية لمنظمة األغذية والزراعة والقيمة المضافة في إطار البرنامج االستراتيجي  3-2
يف قوديا التقليديية   2تكمن امليزة النسبية ملنظمة األغذية والزراعة يف  قيق نتائج اهليدف االسيرتاتيجي  :3النتيجة 
ومنتدى تالقي. ولديها قدرة تقنية قوية يف عدد من اجملاالت  ات الصلة وهي قادرة على للمعرفة ووسيط  كمزود

العيييياملي، وايضييييور اإلقليمييييي والقطييييري،  تعزييييز نظييييم مسييييتدامة لألغذييييية والزراعييية ميييين خييييالد ا طيييياب السياسيييي
دامة يف عيدد والصالت بايكومات. وقد استخدمت هذه املزايا النسبية بفعالية لتعزيز مبدأ األغذية والزراعة املست

 من األنشطة الراسخة.
 

الييذين متييت مقييابلتهم إىل القييوة الفنييية الييخ تتمتييع  ييا املنظميية وقييدردا  ا ييارجييوأاييار  يييع أصييحاب املصييلحة  -31
عليييى تنفييييذ أو تطيييوير منتجيييات املعرفييية وتقيييدل التوجييييه بشيييلن السياسيييات والتوجهيييات االسيييرتاتيجية  ات الصيييلة بيييالنظم 

بعييا هييذا العمييل مبتكييرا . كمييا  وقييد كييان الكثييري ميين عملهييا متينييا  ميين الناحييية التقنييية، ويعتييرباملسييتدامة لألغذييية والزراعيية. 
أاار معظم الذين متت مقابلتهم خالد التقيييم إىل قيوة املنظمية العامليية واإلقليميية كمنتيدى للتالقيي، إميا مين خيالد املهيام 

                                                      
23  /901665detail/en/c/-archive/news-action/kagera/news-http://www.fao.org/in 
غابيييات كيسيييرييا واإلدارة املتكاملييية للمراعيييي ( القيييدرات والسياسيييات واييييوافز املاليييية يف 1)مبيييادرات الغابيييات الزراعيييية اليييخ نفيييذت خيييالد مشيييروعي:   24
(GCP/KEN/073/GFF ؛)(واسييتعادة األراضييي القاحليية واييبه القا2 )ة يف كينيييا ميين خييالد تطييوير املسسسييات اييوييية وغريهييا ميين ايييوافز يف إطييار حليي

 .(GCP/KEN/090/GFFمبادرة االستعادة )

http://www.fao.org/in-action/kagera/news-archive/news-detail/en/c/901665/
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املنوطييية  يييا )عليييى سيييبيل املثييياد، كمستضييييا لألمانيييات واهليئيييات( أو تفويضيييها العييياملي كمنظمييية حكوميييية دوليييية. وحيييدد 
 جماالت عمل راسخة مت فيها تعزيز مبادئ االستدامة.الباحثون عدة 

 
وعلى سبيل املثاد، عمل املنظمة يف جماد مصايد األمساك وتربية األحيياء املائيية املسيتدامة هيو عميل قيدل العهيد.  -32

األحييياء املائييية، وهييي اهليئيية الدولييية الوحيييدة الييخ تتمتييع بوالييية عاملييية ومشيياركة فعاليية يف جميياد رصييد مصييايد األمسيياك وتربييية 
الرئيسية وجممعة املعلومات العامليية عين حالية مصيايد األمسياك وتربيية  جهة اإليداعوحوكمتها وتنميتها. وتعترب املنظمة عامليا  

األحياء املائية على الصعيد العاملي والتجارة الدولية يف منتجات امللكوالت البحريية. كميا تسيتخدم الشيبكات العامليية هيذه 
ت، علييى سييبيل املثيياد املبييادرة العاملييية للمييلكوالت البحرييية املسييتدامة الييخ تسييتند إىل الوثييائق املرجعييية، مثييل مدونيية املعلومييا

 ذية والزراعة بشلن الصيد الرايد.السلوك ملنظمة األغ

 
عترب منظمة األغذية والزراعة مركز امتيا  يوفر معلومات عاملية ااملة عن موارد الغابات، مما يساعد البليدان يف وتُ  -33

أيضا  أن ا يربة الفنيية للمنظمية يف جمياد  الح  أصحاب املصلحة ا ارجيونتطوير قدرادا على تقييم موارد الغابات. وقد 
ليميية  قامت منظمة األغذيية والزراعية ببنياء قيدرات إق ام كبري. وعلى مّر السني،صحة اييوان واإلنتاز اييوا   ظى باحرت 

، ال سيييما يف آسيييا، ميين خييالد مشيياريع مكافحيية األمييراض اييوانييية الطارئيية الييخ تطبييق اآلن كبييرية يف جميياد صييحة اييييوان
تكمين  25حف  املوارد الوراثيية اييوانيية،أيضا  على الوقاية من األمراض ومقاومة مضادات امليكروبات. ويف جماالت مراقبة و 

  امليزة النسبية للمنظمة يف اجلمع بي القوة التقنية والقدرة على عقد اراكات عاملية وإقليمية والعمل كوسيط للمعرفة.

 
ة يف قطياع وتتمتع املنظمة، من حيث املبدأ، ايزة نسبية يف اإلدارة املتكاملة للمناملر الطبيعية ويف املناهج املتكاملي -34

الزراعيية بوجييه عييام، حيييث أهنييا متتليية كييل ا ييربات التقنييية الرئيسييية يف اجمليياالت  ات الصييلة؛ وال ميليية اآلخييرون هييذه امليييزة 
 بنف  القدر الذي متتلكه منظمة األغذية والزراعة.

 
كهيئة منفذة، يف دورها كمسيهل ملناقشيات   ةكما سامهت قدرة املنظمة على الوصود إىل متويل مرفق البيئة العاملي -35

السياسييات املشييرتكة بييي القطاعييات علييى الصييعيد العيياملي ويف  تلييا البلييدان. وتسييتطيع املنظميية ميين خييالد مرفييق البيئيية 
اى ، ميع ايكوميات والشيركاء املختلفيي، تصييميم وتنفييذ العدييد مين املشياريع الييخ تتنياود اإلنتياز املسيتدام وتغيري املنييةالعامليي

، يف وقييت التقيييم، ثالييث أكيرب اييرية للمنظمية يف جميياد امليوارد، حيييث يقيدر عييدد ةواايية البيئية. وكييان مرفيق البيئيية العامليي
وباإلضييافة إىل  26مشيروع قيييد التنفييذ. 100ملييون دوالر أمريكييي(، ايا يف  ليية أكثير ميين  732مشييروعا  ) 188املشياريع بيي

اون بيييي و ارات الزراعييية )اليييخ تعتيييرب النظيييري ايكيييومي العضيييوي ملنظمييية األغذيييية  لييية، هنييياك جمييياد مت إنشييياؤه لزييييادة التعييي
 .للمناى صندوق األخضرالو  ةوالزراعة( وو ارات البيئة الخ غالبا  ما تضم مراكز التنسيق القطرية التابعة ملرفق البيئة العاملي

 
                                                      

 .(A. Mcleod ،2018اييوانية )ملخل من التقرير املواضيعي حود قطاع الثروة   25
-2006مليييون دوالر أمريكيييي يف دورة التجديييد الرابعييية ملرفييق البيئييية العامليييية ) 72،  ييييادة هائليية مييين حيييوايل 1992لاييهد الربنيييامج الييذي بيييدأ يف عييام   26

(، يف منتصيا 2018-2014لليدورة السادسية )(. وتبلي  التقيديرات 2014-2010ملييون دوالر أمريكيي يف اليدورة ا امسية ) 346(، إىل أكثر مين 2010
يف املئيية ميين إ ييايل التخصيصييات يف الييدروة  7مليييون دوالر أمريكييي أو مييا يقييارب  159مليييون دوالر أمريكييي، مت حشييد مييا يزيييد قليييال  عيين  378املييدة، 

ق البيئية العامليية ومنظمية األغذيية والزراعية، منظمية األغذيية مليار دوالر أمريكي حىت اآلنل. استعراض إدارة ايافظة املشرتكة بيي مرفي 2.2السادسة البال  
 والزراعة، مكتل املفتش العام.
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 مالشمة تصميم و  2الوضوح المفاهيمي للهدف االستراتيجي  3-3
، حيييود املقايضيييات املرتبطييية 2كانيييت هنييياك مناقشيييات مفييييدة، يف أوائيييل أييييام اهليييدف االسيييرتاتيجي   :4النتيجعععة 

ملية، باإلنتاجية واالستدامة. وعلى الرغم من أن منظمة األغذية والزراعة قد بذلت جهودا  لتحليل املقايضيات احملت
فرييق التقيييم قاميت احاولية اياملة لوضيع  لية  اليخ استعرضيها 2إال أن القليل من مشاريع اهلدف االسيرتاتيجي 

موضييع التنفيييذ، وال يعييا  نظييام قيييا  األداء يف املنظميية مسييللة االسييتدامة بشييكل كيياف. ونتيجيية لييذلة، توجييد 
 مل يتم التعامل معها بعد. 2فجوات يف حافظة اهلدف االسرتاتيجي 

 
ال ميكيين ةنييل املقايضييات بييي التنمييية الزراعييية والتنمييية االجتماعييية والبيئييية )املييوارد الطبيعييية( وهييي متلصييلة يف  -36

يف  2مفهيييوم التنميييية املسيييتدامة. ويكمييين التحيييدي الرئيسيييي اليييذي تواجهيييه املنظمييية يف  قييييق نتيييائج اهليييدف االسيييرتاتيجي 
االت التناقضيييات بيييي األبعييياد الثالثييية لالسيييتدامة: االقتصيييادي االعيييرتاف  يييذه املقايضيييات واستكشيييافها، ويف بعيييا ايييي

)اإلنتاجية( والبيئي واالجتماعي، وتطوير فهم مشرتك على املستوى الوط  أو احمللي للمعا العملي هلذه الشيرول، واقيرتاح 
 ل.هنج لحكومي ااملطرق براغماتية للتفاوض على هذه املقايضات باستخدام 

 
املقايضيييات، عليييى سيييبيل املثييياد، مييين خيييالد حاوليييت منظمييية األغذيييية والزراعييية استكشييياف التحيييديات الكامنييية يف  -37

العمل يف إطار االستخدام الكاء للميوارد، وجمياالت العميل الرئيسيية للزراعية الذكيية مناخييا ، والتحيالا اليدويل بشيلن الزراعية 
، وبعييا العمييل يف إطييار املبييادرة اإلقليمييية لييألر  يف 27يييات حفيي  املييواردليينهج وتكنولوج واالسييتعراض العييامليالذكييية مناخيييا ، 

نام و امبيا، مت  ليل العالقات بي تغيري املنياى واألمين الغيذائي مين خيالد تيدخالت منظمية األغذيية  آسيا. ويف مالوي وفيت
ا قييد بييدأت يف العديييد ميين اييياالت ومييع  ليية، فإهنيي 28والزراعيية  ات الصييلة، مثييل املشييروع األقيياليمي للزراعيية الذكييية مناخيييا .

)وخاصة مع املشاريع الصغرية( فقط يف  لييل الصيورة الكاملية مين حييث املقايضيات والقييم اليخ ينطيوي عليهيا اختييار أنظمية 
 أو ممارسات مستدامة أو منتجة تقريبا ، وإبالغ املستفيدين احملتملي أو ايكومات الوطنية عنها.

 
، 2021-2018للخطيية املتوسييطة األجييل للفيييرتة  2النسييخة املنقحيية ملساييرات اهلييدف االسييرتاتيجي قبييل إصييدار  -38
مسييتوى اهلييدف االسييرتاتيجي والنييواتج القيييا  الفعيياد للتقييدم احمليير   ييو علييى  2تسييهل مساييرات اهلييدف االسييرتاتيجي  مل

مساييييرات  7املسييييتوى، اييييا يف  ليييية مساييييرا  عييييايل  13، 2 قيييييق االسييييتدامة. وتضييييمن إطييييار نتييييائج اهلييييدف االسييييرتاتيجي 
ليفنتاجييية. وتتعلييق أربعيية منهييا بييو ن أو حجييم اإلنتيياز للفييرد الواحييد، ويتعلييق ا ييام  منهييا بالقيميية املضييافة للفييرد الواحييد. 

 –إ ييايل عامييل اإلنتاجييية  –وتتعلييق  يييع هييذه املساييرات باإلنتيياز والقيميية بييدال  ميين اإلنتاجييية. ويعتييرب املسايير السيياد  
متكييامال ليفنتاجييية، ولكنييه نييادرا  مييا يكييون متاحييا  علييى نطيياق واسييع ونييادرا  مييا تقيسييه منظميية األغذييية والزراعيية يف  مقياسييا

يتعلييق بالتكنولوجيييات الييخ تييروز هلييا. ومل متتييد املساييرات إىل األبعيياد املختلفيية لكفيياءة اسييتخدام املييوارد )األرض وامليييياه  مييا
 ال تسلط الضوء على املقايضات بينها.والعمل واملغذيات واألعالف( كما أهنا 

 

                                                      
27  https://www.wocat.net/en/about 
  http://www.fao.org/climatechange/epic/projects/en/ ، متاح على العنوان التايل:/EC/139GCP/INTمنظمة األغذية والزراعة، املشروع   28

https://www.wocat.net/en/about
http://www.fao.org/climatechange/epic/projects/en/
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بقيا  األداء املذكور أعاله وقد بذلت جهيودا  ملعاجلتهيا، وال سييما تقّر منظمة األغذية والزراعة باملشكلة املتعلقة  -39
اليييخ تتنييياود عليييى وجيييه  ،2هليييدف التنميييية املسيييتدامة  29 4 للمقصيييدمييين خيييالد قييييادة اجلهيييود الراميييية إىل وضيييع مسايييرات 

وقييد تتطلييل  ليية إجييراء حبييث مكثييا والتعيياون مييع العديييد ميين وحييدات املنظميية  التحديييد األبعيياد املتعييددة لالسييتدامة.
باإلضيييافة إىل االسيييرتاتيجية العامليييية لتحسيييي اإلحصييياءات الزراعيييية والريفيييية. ونظيييرا  لتعقييييدها وهنيييج املشييياركة يف تطويرهيييا، 

إىل قييييا  لنسيييبة املسييياحة الزراعيييية املخصصييية للزراعييية  1-4-2ات قييييد التطيييوير. ويهيييدف املساييير تيييزاد منهجيييية املساييير  ال
ويف حيي أن منظمية  32اسيتنادا  إىل األبعياد الثالثية لالسيتدامة: البيئيي واالقتصيادي واالجتمياعي. 31 30املنتجة واملسيتدامةل 

األغذيية والزراعية يف وضييع جييد لتطييوير األدوات وإجيراء التحليييل بشيلن هييذه املسيللة، فييإن التشياور مييع أصيحاب املصييلحة 
 على نطاق أوسع سيكون مهما  ملعاجلة املقايضات بطريقة فعالة وتشاركية.

 
: نسيييبة املسييياحة 1-4-2 التنميييية املسيييتدامةمسيييودة قائمييية باملواضييييع واملسايييرات الفرعيييية ملساييير هيييدف : 1الجعععدو  

 (2018الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة )اعتبارا  من أغسط لآب 
 الفرعي المؤشر الموضوع الرقم

 قيمة إنتاز املزرعة لكل هكتار إنتاجية األرض 1
 صايف دخل املزرعة الرحبية  2
 آليات ختفيا املخاطر القدرة على الصمود 3
 انتشار تدهور الرتبة صحة الرتبة 4
 التباين يف توافر املياه استخدام املياه 5
 إدارة األمسدة  اطر التلوث باألمسدة 6
 إدارة املبيدات خطر املبيدات 7
 استخدام املمارسات الداعمة للتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي 8
 معدد األجور يف الزراعة العمالة الالئقة 9

 مقيا  املعاناة من انعدام األمن الغذائي األمن الغذائي 10

                                                      
ضييمان وجييود نظييم إنتيياز غييذائي مسييتدامة، وتنفيييذ ممارسييات  راعييية متينيية تييسدي إىل  يييادة اإلنتاجييية واحملاصيييل، وتسيياعد علييى ، 2030لحبلييود عييام   29

 ى النظم اإليكولوجية، وتعز  القدرة على التكّيا مع تغري املناى وعلى مواجهة أحيواد الطقي  املتطرفية وحياالت اجلفياف والفيضيانات وغريهياايفاظ عل
 .لتدرايا من الكوارث، و سِّن نوعية األراضي والرتبة

  en/241goals/indicators/-development-http://www.fao.org/sustainable/ ، يرجى الرجوع إىل:1-4-2ملزيد من التفاصيل حود املسار   30
 3-2)القضييياء عليييى الفقيييير(؛ و 2-1و 1-1ومسايييرات أهييييداف التنميييية املسيييتدامة األخيييرى، اييييا يف  لييية  مقاصيييدييييرتبط هيييذا املساييير بالعديييييد مييين   31

 4-6)جيودة امليياه(؛ و 3-6أ )املسياواة بيي اجلنسيي وملكيية األراضيي(؛ و5و )التنيوع البيوليوجي الزراعيي(؛ 5-2)اإلنتاجيية الزراعيية واليدخل الزراعيي(؛ و
 )تدهور األراضي(. 3-15)ندرة املياه(؛ و

لييييفدارة املسيييتدامة يف مصيييايد األمسييياك والغابيييات، لتغطيييية اهليييدف  1-2-15واملساييير  1-4-14الزراعييية وسُيسيييتكمل باملساييير  1-4-2يغطييي املساييير   32
 )وهو مسار من الفئة األوىل(.  1-2-15بالكامل. وقامت منظمة األغذية والزراعة بتوجيه وضع املسار  2االسرتاتيجي 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/241/en/
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 ضمان حقوق حيا ة األراضي حيا ة األراضي 11
 
أدى رسم خرائط بسيطة جلهود املنظمة يف  ليل املقايضات إىل قائمة تضم تسعة جماالت ميكين أن يكيون فيهيا  -40

حاجة إىل  ليل أكثر تفصييال  لتحدييد ماهيية املقايضيات تضارب متمل بي األبعاد املختلفة لالستدامة. ومع  لة هناك 
 املوجودة يف مشاريع املنظمة، وكيا ختتلا هذه املقايضات وفقا  يجم التدخالت والقدرات احمللية للنظر فيها.

 
ذلة وتتطلييل معاجليية تييلثري املقايضييات اتبيياع هنييج اييامل يلخييذ يف االعتبييار اجلوانييل التقنييية املتعلقيية باإلنتيياز وكيي -41

االعتبيارات املسسسيية والسياسيية واالجتماعيية والبيئييية، مثيل اإلنصياف والشيمود، ميين أجيل  قييق االتسياق يف السياسييات 
ال يفصل أو يقدم أي إراادات بشيلن املسيللة ايامسية للمقايضيات بيي  2العامة. غري أن إطار عمل اهلدف االسرتاتيجي 
ولييذلة تُعيييد  املتعلقيية بالقيييدرة البيئييية.نطاقييا  وارد، أو بشييلن األسييئلة األوسيييع  تلييا أبعيياد االسيييتدامة وكفيياءة اسييتخدام املييي

مسارات األداء الواردة يف إطار النتائج بالغة األمهية من حيث القيمة املضافة احملتملة الخ ميكين أن تنيتج عين إطيار النتيائج 
  وخطة العمل. ومن األمهية اكان أيضا  استخدام مسارات االستدامة كحزمة ااملة لتوجيه تدخالت االستدامة.

 
: أمثليية علييى املقايضييات احملتمليية لالسييتدامة الييخ استكشييفتها منظميية األغذييية والزراعيية يف إطييار الربنييامج 2 الجععدو 

 2االسرتاتيجي 
 المقايضة الرقم

 التكثيا مقابل التنويع 1
 ااية البيئة مقابل استخدام املياه ألغراض الريّ  2
 مقابل ااية أصحاب اييا ات الصغرية (االقتصاد على النطاق الواسع )لصاحل املزارع الكبرية 3
 التوسع الزراعي مقابل ااية الغابات 4
 الطاقة النظيفة )الطاقة اييوية( مقابل االستخدام املتزايد للموارد الطبيعية 5
 منو احملاصيل )األمسدةلاملبيدات( مقابل جودة املياه 6
 القدرة على الصمود مقابل الكفاءة 7
 ة مقابل اإلنتاجيةالزراعة العضوي 8
 إنتاجية أفضل مقابل تغذية أفضل 9
 

وإطييار النتييائج ا ييا  بيييه بيياختالف املنيياطق واملييوملفي؛ وميييع  2خيتلييا فهييم الربنييامج االسيييرتاتيجي : 5 النتيجععة
ودعمييت   لية،  ّسين  لية ايرور الوقييت وال مينيع تنفييذ الينهج املسيتدامة يف تييدخالت منظمية األغذيية والزراعية.

ا طيية  مييع مييرور الوقييت  يييادة الوضييوح ومالءميية التصييميم )علييى سييبيل املثيياد، 2تطييورات اهلييدف االسييرتاتيجي 
 واملبادرات اإلقليمية، وأطر الربجمة القطرية(.، 2021-2018املتوسطة األجل 
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هيو أكثرهيا  2ومن بي  ييع األهيداف االسيرتاتيجية، اعتيرب العدييد مين ميوملفي املنظمية أن اهليدف االسيرتاتيجي  -42
تعقيدا ، و لة بالنظر إىل تركيزه متعدد األبعاد والقصد العام الستبداد الينهج التقليديية والقطاعيية بُينهج أكثير مشيوال  تعتميد 

 على الربامج ومتعددة األبعاد.
 

مع كإطار للتخطيط واإلبالغ بشكل جيد،   2اهلدف االسرتاتيجي  املوملفون يف معظم املكاتل اإلقليميةويفهم  -43
بتعريا  2إدارة الربنامج االسرتاتيجي  قامتمرور الوقت، مع و ل العديد من دورات التخطيط واإلبالغ.  لة تطلّ  أنّ 

. وكان لدى  يع موملفي األغذية والزراعة املستدامةو  2اهلدف االسرتاتيجي موملفي املكاتل اإلقليمية بفعالية كبرية على 
، 2املنظمة الذين أجريت مقابالت معهم يف املكاتل اإلقليمية فكرة واضحة عن سلسلة نتائج اهلدف االسرتاتيجي 

تبينت من خالد املواءمة الواضحة لعملهم مع األولويات اإلقليمية واالسرتاتيجية للمنظمة، وكذلة من خالد اخنفاض 
الربامج يف  ي وموملفياملنظمة التقني يوأعرب بعا موملف ىل املقّر الرئيسي إلعداد التقارير.معدد الرفا للنتائج املقدمة إ

ويُعزى  لة جزئي ا إىل  وأهدافه وهنج تنفيذه. 2املكاتل اإلقليمية والقطرية عن فهم أضعا هليكل اهلدف االسرتاتيجي 
 التوافر احملدود للخطول التوجيهية واألدوات  ات الصلة.

 
املكتييل أبليي  ) 2وعلييى الييرغم ميين أن فريييق التقييييم وجييد دليييال  علييى التواصييل اجليييد ملفيياهيم اهلييدف االسييرتاتيجي  -44

الوضيوح واليدعم املقيدم يف واملكتل اإلقليمي ألوروبيا وآسييا الوسيطى عين  ييادة  مريكا الالتينية والبحر الكارييباإلقليمي أل
قييد  كييرت مييرارا  وتكييرارا  حاجتهييا إىل رق العمييل يف املكاتييل القطرييية ، فييإن فيي(2ميين الفييرق اإلقليمييية للربنييامج االسييرتاتيجي 

توضي" حود العمليات ا اصة بتحديد األهداف وربط املشاريع بلهداف اسرتاتيجية مددة. وقد يكون هذا قد ساهم يف 
وتُعتيرب االجتماعيات . 2اتيجي الصعوبات الخ تواجه املوملفي يف فهيم اليربامج اليخ ايل اعتبارهيا جيزءا مين اهليدف االسيرت 

ميييع املكاتييل اإلقليميييية، واملناسيييبات ا اصيية اليييخ ينظمهيييا قائيييد  2الشييهرية اليييخ ينظمهيييا فريييق إدارة الربنيييامج االسيييرتاتيجي 
الربنييامج االسييرتاتيجي علييى املسييتوى العيياملي واإلقليمييي، وسييائل هاميية لالتصيياد والتنسيييق والييرتويج لليينهج الرباجمييية الرئيسييية 

 الصلة؛ غري أهنا قد ال تكون كافية لضمان التوعية على مستوى املنظمة.  ات

 
يعتيييرب مفييييدا  داخيييل املنظمييية لتوضيييي" رؤيييية املنظمييية يف ميييا يتعليييق بلهيييداف  2ويف حيييي أن اهليييدف االسيييرتاتيجي  -45

التنمييية املسييتدامة، فإنييه يف بعييا األقيياليم )علييى سييبيل املثيياد املكتييل اإلقليمييي آلسيييا واحمليييط اهلييادئ، واملكتييل اإلقليمييي 
ار ليفبييييالغ أكثيييير منييييه كييييلداة كإطيييي  2ألمريكييييا الالتينييييية والبحيييير الكييييارييب( ُيسييييتخدم إطييييار عمييييل الربنييييامج االسييييرتاتيجي 

، مل يكيين 2ويف حييي أن ايافظيية الشيياملة  تييوي علييى تييدخالت  ات صييلة ميين منظييور اهلييدف االسييرتاتيجي  اسييرتاتيجية.
، أو اليييربامج االسيييرتاتيجية بشيييكل عيييام، سيييوى تيييلثري ميييدود عليييى ايافظييية اإلقليميييية مييين حييييث 2للربنيييامج االسيييرتاتيجي 

ومت اإلبالغ عن االحتياجات اإلقليمية والوطنية الخ حدددا املسمترات اإلقليمية واللجيان  تيجية.األولويات أو النهج االسرتا
 املختلفة على أهنا أكثر أمهية من اإلطار االسرتاتيجي على املستويي اإلقليمي والقطري.

 
و سييي وضيييوحه  2، مت تنقييي" اهلييدف االسيييرتاتيجي 2021-2018للفيييرتة  اجلديييدة ويف ا طيية املتوسييطة األجيييل -46

، اييا يف  ليية مساييرات أهييداف التنمييية املسييتدامة. وتصيياغ أطيير الربجميية 2030وأمهيتييه ميين خييالد الرتكيييز علييى خطيية عييام 
واملبييادرات اإلقليمييية، ويسكييد علييى  2القطرييية اجلديييدة بشييكل متزايييد مييع روابييط واضييحة بإطييار عمييل اهلييدف االسييرتاتيجي 
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، مت تنقيي" التوجيهيات 2015أطير الربجمية القطريية. ويف عيام  ةتقييم حديث أجرتيه منظمية األغذيية والزراعية عين فعاليي لة 
ا اصيية بييلطر الربجميية القطرييية لضييمان، يف  ليية أمييور، مواءميية النتييائج علييى املسييتوى القطييري مييع النتييائج الييواردة يف اإلطييار 

 33اض" وفعاد يف مواءمة أطر الربجمة القطرية مع اإلطار االسرتاتيجي.االسرتاتيجي املنق"، وتبي أن هذا األمر و 
 

ثبُييت أن اإلبييالغ عيين النتييائج أميير صييعل يف بعييا األحيييان بسييبل الرتابطييات املتلصييلة بييي  تلييا  :6النتيجععة 
 الواقع.ق التنفيذ الفعلي للنتائج أو اإلتا ات امللموسة على أرض غري أن  لة مل يع األهداف االسرتاتيجية.

 
. 2وجد فريق التقييم أمثلة على أنشطة تتضمن عناصر اإلنتاز املستدام ولكن مل ييتّم إياقهيا باهليدف االسيرتاتيجي  -47

ألسيييباب السييهولة مييين وميين املمكيين اإلبيييالغ عيين الييربامج واملشييياريع يف إطييار أكثييير ميين هييدف اسيييرتاتيجي واحييد، ولكيين 
اإلبالغ عنها فقط  ت هدف اسرتاتيجي واحد. وكان هناك عيدد مين األمثلية يف حافظية الناحية اإلدارية قد خيتار املدراء 
حييييييث مل ينسيييييل العميييييل اليييييذي يسيييييهم يف اإلنتييييياز ايييييييوا  املسيييييتدام إىل اهليييييدف ، 34املنظمييييية لقطييييياع الثيييييروة اييوانيييييية

تسياهم بقيدر أقيل يف اإلنتياز . وال يسثر  لة عليى أثير العميل ولكين ميكين أن يعطيي االنطبياع بيلن املنظمية 2 االسرتاتيجي
ايييييوا  املسيييتدام مميييا تقيييوم بيييه يف الواقيييع. وتنيييدرز معظيييم تقيييارير عميييل املنظمييية املتعليييق بصيييحة ايييييوان يف إطيييار اهليييدف 

ألنييه يتنيياود التحضييري ييياالت الطييوارئ واالسييتجابة هلييا، ويييتم متويلييه ميين ميزانيييات الطييوارئ )وينطبييق  ليية  5االسييرتاتيجي 
وتسيهم الوقايية  (.2004نفلونزا الطييور اليخ هيمنيت عليى جيدود األعمياد يف آسييا منيذ عيام أمكافحة بصفة خاصة على 

ألنيييه يشيييمل تيييدابري اليييتحكم يف الطيييوارئ  5مييين األميييراض اييوانيييية العيييابرة للحيييدود ومكافحتهيييا يف اهليييدف االسيييرتاتيجي 
إلنتياز ايييوا  املسيتدام، ولكين ييتم اإلبيالغ عنيه ألنيه يسيهم يف ا 2والقدرة على الصمود، وأيضيا  يف اهليدف االسيرتاتيجي 

املنظمية يف جمياد الثيروة اييوانيية تركييزا  قوييا  عليى سلسيلة  وتركيز بعيا أعمياد. 5عموما  فقط يف إطار اهلدف االسيرتاتيجي 
مت إييياق بعضييها شييمل أيضييا  عناصيير اإلنتيياز املسييتدام. و ت ا، ولكنهيي4قييدم التقييارير يف إطييار اهلييدف االسييرتاتيجي تالقيميية و 

 .بشكل أساسي ألهنا تتناود األمن الغذائي والتغذية 1باهلدف االسرتاتيجي 

 

 الفعالية والمساهمة في النتائج 3-4
املنتجي وميديري امليوارد الطبيعيية ممارسيات تيسدي إىل  ييادة و سيي تيوفري املنيافع وا يدمات يف اعتماد  :1الناتج 

 .مستدامة نظم إنتاز القطاع الزراعي بطريقة
مت االضييطالع بعمييل قيييم يسييهم يف اعتميياد ممارسييات مسييتدامة وأكثيير إنتاجييية يف  يييع املنيياطق وعييرب : 7النتيجععة 

جميياالت مواضيييعية  تلفيية. ومييع  ليية، فييإن االسييتدامة والقييدرة علييى  يييادة  قيييق النتييائج ميين تييدخالت اهلييدف 
كانت متغرية بسبل جمموعة من العوامل اا يف  لة االستدامة االقتصيادية واالجتماعيية، وملكيية   2االسرتاتيجي 

 األراضي، وقدرات االعتماد، واملالءمة مع السياق احمللي وأولويات البلدان.
 

تشمل ممارسات اإلنتاز املستدام الخ تشجعها منظمة األغذية والزراعية جمموعية واسيعة مين الينهج. وتشيري األدلية  -48
إىل أنيييه قيييد مت دعيييم اختبارهيييا واعتمادهيييا مييين خيييالد التيييدخالت عليييى املسيييتوى املييييدا ، مميييا يعيييود بالفائيييدة املباايييرة عليييى 

                                                      
 .2018رية، بشلن فعالية أطر الربجمة القطتقييم مكتل التقييم يف منظمة األغذية والزراعة   33
 (.A. Mcleod،2018ملخل من التقرير املواضيعي عن قطاع الثروة اييوانية )  34
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ووجيد فرييق التقيييم عموميا  أن هيذه يز القدرات املسسسيية الوطنيية. املزارعي، وكذلة على املستوى املسسسي من خالد تعز 
املمارسييات  ات صييلة وثيقيية بالسييياق احمللييي حيييث أهنييا تعييا  التحييديات املتعلقيية باخنفيياض اإلنتاجييية، وتييدهور األراضييي، 

زراعية الذكيية مناخييا ، والزراعيية واالسيتغالد املفيرل للميوارد و ييادة التعيرض لتغيري املنياى. فعليى سيبيل املثياد، تبيي أن تعزييز ال
مييوارد، وايراجيية الزراعييية، مناسييل للغاييية للظييروف اإليكولوجييية الزراعييية احمللييية وقييد أدى إىل نتييائج إاابييية. ويف ايافظيية لل

هيييذه املمارسيييات مسيييللة تقنيييية فحسيييل، ألن األبعييياد االجتماعيييية واالقتصيييادية واملسسسيييية  اعتميييادالوقيييت نفسيييه، ال ميثيييل 
يعتييرب ففيي كينيييا عليى سييبيل املثياد،  عياد األخيرى تلعييل دورا  رئيسييا  يف اعتمادهييا وتكرارهيا بنجيياح عليى نطياق أوسييع.واألب

حيا ة األراضي عامال  رئيسيا  مثبطا  لالستثمار يف ممارسات الزراعة الذكية مناخييا ، اليخ تتطليل أطيرا   منيية األمن يف انعدام 
هليييذا الييينهج. ويف  امبييييا، يعتيييرب اسيييتخدام التكنولوجييييات اجملهيييدة )مثيييل املعييياود اليدويييية( أطيييود لتحقييييق الفوائيييد الكاملييية 

ومدودييية تييوافر املعييدات املييوفرة للعماليية )مثييل اآلالت البييذارة والكسييارات( والقييدرة احملييدودة للمييزارعي علييى ايفيياظ علييى 
الخ ميكن  ميل تكاليفهيا، بعيا العواميل الدافعية املمارسات بعد الدعم األويل، ومدودية الوصود إىل مبيدات األعشاب 

 مارسات الزراعة الذكية مناخيا .ملعدالت التب  املنخفضة مل

 
ويف إندونيسيا وتيمور ليشخ، ُوجد أن الزراعة ايافظة للموارد فعالية يف تلبيية احتياجيات صيغار امليزارعي يف اييد  -49

ثرة بتدهور األراضيي واجلفياف، مين خيالد ايفياظ عليى مسيتويات رطوبية أعليى من خسائر احملاصيل يف املناطق البعلية املتل
إال أن اعتماد هنج الزراعة ايافظة للموارد على نطاق أوسع يتطلل املزيد من إقامية يف الرتبة، وغالبا  ما تكون الغلة أعلى. 

الييو ارات املسييسولة عيين تغييري املنيياى اييبكات الصييالت، وتطييوير اييراكات الييتعلم املشييرتكة بييي القطاعييات، وال سيييما إاييراك 
واملياه وايد من  اطر الكوارث، فضال  عن التفاعل الوثييق ميع الربمليانيي بشيلن املسيائل املتعلقية بالتشيريعات. ويف مشيروع 

ى نطياق الزراعة ايافظة للموارد يف إندونيسيا، أدى التقدم البطيء يف ركيزة البيئية التمكينيية إىل تقلييل فرصية االعتمياد علي
أوسع بعد املشروع. وباملثل، مت تبي  ممارسيات ايراجية الزراعيية عليى نطياق أوسيع يف بليدان مثيل بوركينيا فاسيو والنيجير ويف 
أميياكن أخييرى يف منطقيية السيياحل، يف حييي مل يظهيير املزارعييون يف  امبيييا اهتمامييا  مميياثال  يف هييذا اليينهج، وحيتمييل أن يكييون 

  ة األراضي. لة بسبل انعدام األمن يف حيا

 
 هيا يف قطياع مصيايد األمسياك،االسيتدامة يف عملدمج ايواغل الرائيدة يف ميا يتعليق بيمنظمية األغذيية والزراعية وكانت  -50

وتشجيع هنج النظيام اإليكوليوجي يف مصيايد األمسياك، وهنيج النظيام اإليكوليوجي يف تربيية األحيياء املائيية، وا طيول التوجيهيية 
الطوعيييية لضيييمان اسيييتدامة مصيييايد األمسييياك الصيييغرية ايجيييم يف سيييياق األمييين الغيييذائي والقضييياء عليييى الفقييير. وتشيييمل أبييير  

 ، الرتويج لنظم استزراع األمساك يف حقود األر  وجعل النظم القائمة أكثر إنتاجية.املبادرات يف قطاع تربية األحياء املائية

 
مل تسيتمر بعيد مراحلهيا التجريبيية. وميكين تفسيري  2ووجد فريق التقيييم أن معظيم تيدخالت اهليدف االسيرتاتيجي  -51

، وكيذلة إىل حيد ميا عيدم كفايية املواتيةقدرات االعتماد والبيئة من خالد ، واألهمّ  ، اا يف  لة لة بالعديد من العوامل
واالقتصيادية والبيئيية الرئيسيية يف بدايية التيدخالت، فضيال  عين غيياب الرصيد املسيتمر واملشيورة  التحليل للعوامل االجتماعية

ة الفنيية بشيلن مسييارات التنفييذ. وتشيمل العوامييل األخيرى القييدرة عليى  ييادة التمويييل وقيدرة البليدان علييى التوسيع، وإمكانييي
 تضمي النتائج يف السياسات.
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ثبت أن تشجيع اتباع هنج اامل للقطاعات يف الزراعة املستدامة ميثل  يديا ، ال سييما عليى املسيتوى : 8 النتيجة
الييوط ، عنييدما ينطييوي  ليية علييى التعيياون التشييغيلي بييي  تلييا الكيانييات ايكومييية. وقييد حققييت هييذه اليينهج 

حمللييي واملزرعيية، حيييث يكييون إدميياز األبعيياد املختلفيية يف عييدة قطاعييات أكثيير تاحييا  أكييرب علييى مسييتوى اجملتمييع ا
 تلصال  مما هو عليه على املستوى الوط .

 
جهيدا  متجيددا  لتعزييز منظيورات أكثير تكيامال  عيرب القطاعيات يف عميل  2جلل إطار عمل اهلدف االسيرتاتيجي  -52

املنظميية، وخاصيية يف وضييع أطيير مفاهيمييية ومنييا ز معيارييية. ووفقييا  ملييوملفي منظميية األغذييية والزراعيية، هنيياك اآلن املزيييد ميين 
اإليكولوجيية أكثير مميا كيان مين  ايوار بشلن القضيايا املشيرتكة بيي القطاعيات وإدارة املنياملر الطبيعيية، وكيذلة هنيج للزراعية
 وسييتتطلل املزيييد ميين الوقييت ربقبييل داخييل املنظميية. وتشييكل تر يية  ليية إىل عمييل علييى نطيياق واسييع يف البلييدان  ييديا  أكيي

هناك أمثلة مشجعة على هذه اجلهود يف البلدان الخ كانيت بيئية مسسسيادا مواتيية أكثير للحيوار  تإلملهار التلثريات. وكان
 شرتكة بي القطاعات.واملبادرات امل

 
يف عمليييات صييياغة املشيياريع وتنفيييذها أميير صييعل،  35ثبييت أن تعزيييز إدميياز مبييادئ األغذييية والزراعيية املسييتدامة -53
وميع  لية،  سيما بسبل مدودية الفر  لضمان التعاون بي القطاعات واعتماد هنج متكاملية عليى املسيتوى اليوط . وال

فيهيا اييوار الييوط  بشيلن املبيادئ املتعلقية باألغذيية والزراعية املسيتدامة يف تيسيري التنسيييق هنياك أمثلية مين البليدان اليخ تي" 
كمييا كانييت تعبئيية املييوارد ميين خييالد الصييندوق األخضيير للمنيياى، الييخ تييتم ميين خييالد صييياغة مقرتحييات   36بييي القطاعييات.

وكينيا،  37شرتكة بي القطاعات يف أرمينيا، واهلند،املشاريع، اثابة نقطة دخود إلدماز األغذية والزراعة املستدامة والنهج امل
 ومولدوفا. 39وقريغيزستان، ومقدونيا،  38

 
مييين بيييي السيييبل الناجحييية اليييخ دعيييم مييين خالهليييا الربنيييامج  ا  وكانيييت آليييية دعيييم بيييرامج الشيييركاء املتعيييددين واحيييد -54

اعتماد املمارسيات املتكاملية عليى املسيتوى القطيري، وهيي صيندوق اسيتئما  متعيدد اجلهيات املا ية حييث  2االسرتاتيجي 
 تكييون املييوارد أقييل ختصيصييا  منييه يف املسييامهات الطوعييية التقليدييية. ومت ختصيييل أمييواد آلييية دعييم بييرامج الشييركاء املتعييددين

ديش، واملغيرب، وروانيدا( وتقاسيم املعيارف اإلقليميية والعامليية  ات لتجربة األغذية والزراعة املسيتدامة يف ثالثية بليدان )بينغال

                                                      
. 2014املبيييييييييادئ ا مسييييييييية لألغذيييييييييية والزراعييييييييية املسيييييييييتدامة )مييييييييين الرؤيييييييييية املشيييييييييرتكة لألغذيييييييييية والزراعييييييييية املسيييييييييتدامة، منظمييييييييية األغذيييييييييية والزراعييييييييية،   35

e.pdf3940i-a/3http://www.fao.org/): 

سي الكفاءة يف استخدام املوارد أمر بال  األمهية للزراعة املستدامة؛  

تتطلل االستدامة إجراءات مباارة للحفاظ على املوارد الطبيعية واايتها وتعزيزها؛ 

 االجتماعي، غري مستدامة؛الزراعة الخ ال  مي و سن سبل املعيشة الريفية واإلنصاف والرفاه 

تعزيز قدرة السكان واجملتمعات والنظم اإليكولوجية أمر أساسي للزراعة املستدامة؛ 

تتطلل األغذية والزراعة املستدامة آليات إدارة مسسولة وفعالة. 
وسلطنة عمان وتون  وموريتانيا والضفة الغربية نام؛ قريغيزستان ومولدوفا؛ كوت ديفوار وغامبيا واملو مبيق؛ مصر وليبيا واملغرب  بنغالديش وفيت  36

 وقطاع غزة.
37  GFF/183GCP /IND/– .الزراعة ا ضراء:  ود الزراعة يف اهلند إىل منافع بيئية عاملية وايفاظ على التنوع البيولوجي ايرز واملناملر الطبيعية للغابات 
38  GCF/088GCP /KEN/– .تعزيز القدرة على التخطيط والتكيا الفعاد للتكيا مع تغري املناى يف كينيا 
39  GCF/003GCP /MCD/– .دعم إدارة آلية تنسيق وطنية فعالة بشلن إطار التعاون العاملي 

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf


PC 125/3 22 

 

الصيييلة، ايييا يف  لييية مبيييادئ األغذيييية والزراعييية املسيييتدامة. ويف قريغيزسيييتان، أدى التعييياون والتكاميييل بيييي قطييياعي الغابيييات 
الزراعيي الرعيوي، إىل تيسيري  والزراعة، الذي اري الرتويج له من خالد مشروع كبيري بشيلن اإلدارة املسيتدامة للنظيام اجلبليي

 التخطيط املتكامل الستخدام األراضي وممارسات اإلدارة املستدامة للغابات واألراضي.

 
لييية األخيييرى حييييث اسرتايييدت السياسيييات عليييى املسيييتوى اليييوط  ومسيييتوى املقاطعيييات بتيييدخالت األمث وتشيييمل -55

ايقلييية كاسييرتاتيجية الزراعيية املفضييلة لييدى ايكوميية.  ، بورونييدي الييخ اعتمييدت مييدار  املييزارعي2الربنييامج االسييرتاتيجي 
وعليييى نطييياق أكثييير مليييية، يسيييتخدم وكيييالء اإلراييياد الزراعيييي يف املقاطعيييات يف  هوريييية الو الدميقراطيييية الشيييعبية مبيييادئ 

 .2 تيجيتوجيهية الستزراع األمساك يف حقود األر ، ينتجها املزارعون من أجل املزارعي، مع دعم من الربنامج االسرتا

 
السياسيييييات والقيييييواني وأطيييييير اإلدارة  –: تعزييييييز أصيييييحاب املصييييييلحة يف البليييييدان األعضييييياء للحوكميييييية 2النعععععاتج 

يف العمليييية املسديييية إىل  ييييادة اسيييتدامة نظيييم  –واملسسسيييات الال مييية ليييدعم املنتجيييي والقيييائمي عليييى إدارة امليييوارد 
 اإلنتاز يف القطاع الزراعي.

باإلضيافة إىل منصيات وآلييات التنسييق الوطنيية، اسيتخدمت املنظمية بفعاليية منصيات عامليية وإقليميية   :9النتيجة 
زييييز إدماجهيييا يف كنقيييال دخيييود للحيييوار بشيييلن السياسيييات والتيييلثري عليييى قضيييايا األغذيييية والزراعييية املسيييتدامة وتع

 والتشريعات الوطنية. السياسات والربامج
 

مسييامهات منظميية األغذييية والزراعيية يف ا طيياب السياسييي الييدويل بشييلن نظييم اإلنتيياز توجييد أمثليية متعييددة عيين  -56
 الزراعي املستدامة واياجة إىل التعجيل باعتماد هنج متكاملة. ويشمل بعا هذه األمثلة ما يلي:

 
والزراعية املشاركة النشيطة يف التحيالا العياملي للزراعية الذكيية مناخييا ، حييث تشيرتك منظمية األغذيية  (أ)

 يف قيادة جمموعة عمل من األفرقة العاملة.
الييخ ةمييع بييي  تلييا أصييحاب املصييلحة ميين قطاعييات  40إنشيياء منصيية تعميييم التنييوع البيولييوجي، (ب)

البيئيية لتحدييد جمياالت العميل املشيرتك يف وضيع هُنيج القطاعيات و  األمساكومصايد  والغاباتالزراعة 
واسيييييتخدامه املسيييييتدام. وتطيييييوير حيييييوافز هنيييييج خيييييدمات النظيييييام متكاملييييية يفييييي  التنيييييوع البيوليييييوجي 

 اإليكولوجي وتعزيزه يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي.

العامليييييية  ات الصيييييلة، اليييييخ أتاحيييييت الفرصييييية ملناقشييييية التحيييييديات  42والنيييييدوات 41امليييييسمتراتتنظييييييم  (ز)
 نظم غذائية أكثر استدامة. لتحقيقواألولويات 

                                                      
منظمييية األغذيييية والزراعييية ميييع اتفاقيييية التنيييوع ، نظميييت 2018. ويف مايولأييييار 2016أنشيييلت منظمييية األغذيييية والزراعييية منصييية تعمييييم التنيييوع البيوليييوجي يف عيييام   40

صيلحة مين قطاعيات البيولوجي حوارا متعدد أصحاب املصلحة بشلن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية؛ وقد  ع هذا ايوار بيي  تليا أصيحاب امل
 ج متكاملة يف  التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام.الزراعة والغابات ومصايد األمساك والبيئة لتحديد جماالت العمل املشرتك لوضع هن

مييين الطميييوح إىل العميييل، يف  –حيييود العميييل عيييرب القطاعيييات لوقيييا إ الييية الغابيييات و ييييادة مسييياحة الغابيييات  ا  نظميييت منظمييية األغذيييية والزراعييية ميييسمتر   41
م املتحيدة املعي  بالغابيات، إىل املنتيدى السياسيي الرفييع املسيتوى ،  دف تقدل توصيات، من خالد الدورة الثالثة عشرة ملنتدى األمي2018فربايرلابال 

دة الغطياء ايرجيي، املع  بالتنمية املستدامة، بشلن اإلجراءات الخ يتعي اختا ها على الصعيد العاملي ومن قبل البلدان من أجل وقا إ الة الغابات و ييا
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مسييامهات  تلفيية يف اتفاقييية األمييم املتحييدة اإلطارييية املتعلقيية بتغييري املنيياى مثييل قيييادة أو املشيياركة يف  (د)

الييخ تعيز  دور األغذييية والزراعية  ييو العميل بشييلن تغيري املنيياى  السياسياتية وايييواراتقييادة األحيداث 
 وتنفيذ اتفاق باري .

 
لييات برنيامج األميم املتحييدة  فيا االنبعاثيات النا ية عين إ اليية وعليى سيبيل املثياد، لعبيت املنظمية، ميين خيالد عم -57

األحيييراز وتيييدهور الغابيييات، دورا  أساسييييا  يف إنشيييياء الييينظم الوطنيييية لرصيييد الغابييييات و دييييد املسيييتويات املرجعيييية لالنبعاثييييات 
وربييط هييذه العناصيير  بليدا ، 40لربنييامج خفيا االنبعاثييات النا يية عيين إ الية األحييراز وتييدهور الغابييات يف واملسيتويات املرجعييية 

ومين األمثلية األخيرى عليى  لية نظيم اليرتاث الزراعيي   بالعمل املعياري مع ايكومات الوطنية بشلن تقييمات موارد الغابات.
 الزراعية يف العديد من البلدان.  ات األمهية العاملية الخ سامهت يف اعتماد سياسات تدمج الرتاث الزراعي يف برامج التنمية

 
ووجد فريق التقييم أن املنظمة نشطت يف استخدام املنصات العاملية الخ يتم استضافتها يف كثيري مين األحييان يف  -58

املنظمة جلمع  تلا أصيحاب املصيلحة وتسيليط الضيوء عليى قضيايا اإلنتياز املسيتدام يف النقيا  العياملي، والعميل كوسييط 
جييدود األعميياد العيياملي ميين أجييل و ( 2)( هيئيية املييوارد الوراثييية لألغذييية والزراعيية؛ 1)مايييد. وكييان ميين بييي هييذه املنصييات: 

وقييا و ( 5) 44الشييراكة التعاونييية بشييلن الغابييات؛و ( 4)منصيية تعميييم التنييوع البيولييوجي؛ و ( 3) 43الثييروة اييوانييية املسييتدامة؛
اإليكولوجيييا الزراعييية ميين أجييل األميين الغييذائي مييا بييي القطاعييات و يييادة مسيياحة الغابييات والنييدوة بشييلن  إ اليية الغابييات يف

وتشمل هذه املنصات اآلليات ايكومية الدولية لوضع السياسات الخ تستخدمها املنظمة ملساعدة البلدان يف  45والتغذية.
 ختطيط وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات القطاعية الوطنية املعنية.

 
سييتوى اإلقليمييي لتعزيييز مبييادئ األغذييية والزراعيية املسييتدامة، ودعييم االجتماعييات علييى املاملنظميية  تسييتخدمكمييا  -59

عمليات التشاور مع الدود األعضاء، والسعي لتحديد أولويادا، ودعم صياغة التحلييل واملناقشيات الال مية، ال سييما مين 
ذييية والزراعيية كشييرية تقيي  خييالد أعميياد املييسمترات اإلقليمييية واللجييان الفنييية للمنظميية. ويف أفريقيييا، يُنظيير إىل منظميية األغ

نشيييط وميييسثر لال ييياد األفريقيييي واللجيييان االقتصيييادية اإلقليميييية يف جمييياد صيييياغة السياسيييات لألغذيييية والزراعييية املسيييتدامة. 
ودعمييت منظميية األغذييية والزراعيية وضييع الربنييامج الشييامل للتنمييية الزراعييية يف أفريقيييا، وا طييط الوطنييية لالسييتثمار يف جميياد 

 –بلدا  يف اإلقلييم؛ وصيياغة املبيادرات اإلقليميية الفرعيية  33الخ تتناود قضايا االستدامة واألمن الغذائي يف األمن الغذائي 
لخطيية التقييارب ليييفدارة واالسييتخدام املسييتدامي لليينظم اإليكولوجييية للغابييات يف غييرب أفريقيييال، التابعيية  علييى سييبيل املثيياد

للجماعة االقتصادية لدود غيرب أفريقييا، واليخ تسيهل التعياون ومواءمية السياسيات وتنسييقها مين أجيل  سيي إدارة ميوارد 
 46الغابات يف اإلقليم الفرعي.

                                                                                                                                                                     

ابات وبالتعاون مع الشيركاء، االجتمياع العياملي لألخشياب مسيتدامة مين أجيل عيامل مسيتدامل ونظمت مع اللجنة االستشارية للصناعات القائمة على الغ
 .2018، تاله اجتماع دويل آخر خالد أسبوع الغابات يف دورة جلنة الغابات يف يوليولمتو  2017يف عام 

 ( والنييييدوة الدولييييية الثانييييية بشييييلن اإليكولوجيييييا الزراعييييية1420النييييدوة الدولييييية األوىل عيييين اإليكولوجيييييا الزراعييييية ميييين أجييييل األميييين الغييييذائي والتغذييييية )  42
(/agroecology-on-symposium-international-second/04/2018eu.eu/-https://agrinatura) 

: جيييدود األعمييياد العييياملي مليييسمتر الثيييروة اييوانيييية املسيييتدامة، اليييدورة 2016سيييبتمربلأيلود  30-26اليييدورة ا امسييية والعشيييرون للجنييية الزراعييية، روميييا،   43
 (.2016سبتمربلأيلود  30-26: تقرير الدورة ا امسة والعشرين للجنة الزراعة )روما، 2017يوليولمتو   8-3األربعون، روما، 

44  /http://www.cpfweb.org/en 
45  /agroecology-on-symposium-international-second/04/2018eu.eu/-https://agrinatura 
46  .pdfa777mj/030http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/
http://www.cpfweb.org/en/
https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj777e.pdf
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ابكة األلبان يف آسيا، وهي عبارة عن فرع للجنية اإلنتياز ايييوا  وصيحة  واحمليط اهلادئ، تطورتويف منطقة آسيا  -60

ايييوان يف آسييا واحملييط اهليادئ، لكيي تيربط نفسيها باال ياد اليدويل لأللبيان، ووضيعت إطيارا  لالسيتدامة ييرتبط بشيكل مبااير 
ويف أوروبا وآسييا الوسيطى، تقيدم منظمية األغذيية والزراعية اليدعم ألربيع جليان إقليميية وتسيتخدم  47بلهداف التنمية املستدامة.

ويف إقلييم الشييرق األدىن ومشياد أفريقيييا، مسحيت املييدخالت  48هيذه األميياكن كنقطية دخييود لتضيمي مبييادئ اإلنتياز املسييتدام.
أقرهييا اجملليي  الييو اري العييرذ للمييياه التييابع جلامعيية الييدود العربييية الفنييية للمنظميية يف إنشيياء االسييرتاتيجية العربييية ألميين املييياه الييخ 

 إنشاء لاملنرب التعاو  اإلقليميل لتبادد املعرفة واملعلومات والبيانات.ب، 2015رمسيا  يف يونيولحزيران 

 
جيات أعرب أصحاب املصلحة الوطنيون عن تقديرهم ألمهية مسامهات املنظمة يف صياغة االسيرتاتي :10النتيجة 

 وا طط الخ تعز  الزراعة املستدامة وبناء القدرات الوطنية لتنفيذها.
 

الدعم املقدم من املنظمة يف جماد وضع االسيرتاتيجيات وا طيط الوطنيية ييوفر نقيال دخيود وجد فريق التقييم أن  -61
للتعاون عرب القطاعيات بيي  تليا اليو ارات بشيلن قضيايا اإلنتياز املسيتدام. وقيد أدى ةرييل رؤيية املنظمية وهنجهيا بشيلن 

االت العمييل األساسيية املطلوبيية لتنفيييذ خطيية عييام األغذيية والزراعيية املسييتدامة يف روانييدا إىل حييوار رفييع املسييتوى لتحديييد جميي
ويف املغيييرب )بليييد آخييير ييييتم فييييه ةرييييل األغذيييية والزراعييية املسيييتدامة(، مت إنشييياء منصييية  يف جمييياد األغذيييية والزراعييية. 2030

 49مشرتكة بي الو ارات والقطاعات لتنسيق تطوير السياسات الخ تعا  قضايا االستدامة الرئيسية.
 
الربنيييامج املشيييرتك بيييي منظمييية األغذيييية والزراعييية وبرنيييامج األميييم املتحيييدة اإلمنيييائي املعنيييون لدميييج الزراعييية يف يقيييدم  -62

الييدعم لتخطيييط السياسييات واالسييتثمار ميين أجييل اإلنتيياز املسييتدام وإدميياز التكيييا مييع تغييري  50خطييط التكيييا الوطنيييةل
ل عمييل املنظمية يف أمريكيا الالتينييية مثياال  آخيير عليى  ليية، ويشيك 51بلييدا . 11املنياى يف السياسيات التنظيمييية والتنمويية يف 

تصيييميم السياسيييات لالزراعيييية البيئييييةل واعتمادهيييا يف العدييييد مييين البليييدان )مثيييل الربا ييييل وكوبيييا  يف فعييياد وقيييد كيييان هليييا دور
 واملكسية ونيكاراغوا(.

 
ء عليى اإلنتياز املسيتدام بالتقيدير وحظيت مشاركة املنظمة يف صيياغة خطيط االسيتثمار القطريية اليخ تسيلط الضيو  -63

ميين جانييل البلييدان، وقييد مت اسييتخدامها جلييذب االسييتثمارات يف  تلييا القطاعييات. ويف روانييدا، دعمييت املنظميية صييياغة 
ا طيية االسييرتاتيجية لتحييود الزراعيية الييخ تتضييمن خططييا  لقطاعييات الزراعيية الفرعييية، مدعوميية باسييرتاتيجية النمييو األخضيير 

ود، واسرتاتيجية الغابات وخطة االستثمار يف الغابات. وباملثل، دعمت املنظمة و ارة البيئة والغابيات يف والقدرة على الصم
 آسيا واحمليط اهلادئ. إقليميف  واحدة من أوائل خطط االستثمار القطري املتعدد القطاعات وضعبنغالديش يف 

 

                                                      
 . ابكة األلبان يف آسيا:  و االستدامة. عناصر االسرتاتيجية اإلقليمية للتنمية املستدامة يف جماد األلبان يف آسيا.2015منظمة األغذية والزراعة.   47
الداخلية، وهيئة آسيا الوسطى والقوقا ، واهليئية  تشمل هذه: اهليئة األوروبية للزراعة، واهليئة االستشارية األوروبية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية  48

 األوروبية للغابات.
49  e.pdf7575i-a/3http://www.fao.org/ 
50  /action/naps/overview/en-http://www.fao.org/in 
 نام و امبيا. كولومبيا وغامبيا وغواتيماال وكينيا ونيباد والفلبي وتايلند وأوغندا وأوروغواي وفيت   51

http://www.fao.org/3/a-i7575e.pdf
http://www.fao.org/in-action/naps/overview/en/
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قيييييام أصييييحاب املصييييلحة بوضييييع واعتميييياد وتنفيييييذ آليييييات ايوكميييية الدولييييية والصييييكوك  ات الصييييلة  :3النععععاتج 
)املواصفات، وا طيول التوجيهيية، والتوصييات، وغريهيا( الال مية لتحسيي و ييادة تيوفري السيلع وا يدمات يف نظيم 

 اإلنتاز املستدامة يف قطاع الزراعة
 

اإلطيار االسيرتاتيجي  2العامليية اليخ تسياهم يف اهليدف االسيرتاتيجي  واألجهيزةتسبق معظيم اآللييات  :11النتيجة 
ربط اإلطار االسرتاتيجي املعدد النتائج احملققة يف إطار هذه اآلليات بنتيائج اهليدف ومع  لة،  اجلديد للمنظمة.

املثيياد، ميين . وتشييكل هييذه األجهيزة آليييات مفيييدة لتعزيييز الينهج املسييتدامة يف البلييدان، عليى سييبيل 2االسيرتاتيجي 
خالد  ديد جيداود أعمياد املنتيديات والعملييات ايكوميية الدوليية، وتيوفري البيانيات واألدلية  ات الصيلة، وربيط 

 صانعي السياسات وأصحاب املصلحة التقنيي الوطنيي.
 

كميية الدولييية، وقييد وسييعت املنظميية مسييامهادا يف هييذه املنصييات آليييات ايو للمنظميية حضييور ملحييوظ يف  تلييا  -64
عيزو  لية بشيكل العاملية حود املواضيع الخ تعك  احتياجات و يديات اإلنتياز املسيتدام. وعليى اليرغم مين أنيه ال ميكين 

والزراعييية  ، فقيييد وجيييد فرييييق التقيييييم أمثلييية عليييى تكثييييا اجلهيييود لتعزييييز مبيييادئ األغذيييية2مبااييير إىل اهليييدف االسيييرتاتيجي 
كميا متكنيت املنظمية مين املضيي قيدما  وإضيافة قيمية إىل  تليا املنصيات العامليية ايا يتماايى   املستدامة يف هيذه املنتيديات.

 .2مع اهلدف االسرتاتيجي 

 
وميكين رؤيية أمثليية عليى هييذا العميل يف الشييراكة العامليية مين أجييل الرتبية والتحييالا العياملي للزراعيية الذكيية مناخيييا ،  -65

الييذي تستضيييا املنظميية أمانتييه. ويف جميياد صييحة اييييوان، يييدعم عمييل مركييز الطييوارئ لعمليييات األمييراض اييوانييية العييابرة 
الييخ  ييدد دور املنظميية يف تنفيييذ خطيية العمييل العاملييية  52للحييدود خطيية عمييل املنظميية بشييلن مقاوميية مضييادات امليكروبييات

وتعمييل منظميية األغذييية والزراعيية مييع املنظميية  53ة الصييحة العاملييية.بشييلن مقاوميية مضييادات امليكروبييات الييخ نشييردا منظميي
العاملييية لصييحة اييييوان ومنظميية الصييحة العاملييية علييى الصييعيد العيياملي يف إطييار تعيياون ثالثييي األطييراف، للتصييدي ملقاوميية 

 54مضادات امليكروبات باستخدام هنج لالصحة الواحدةل )املعرف بلنه لاامل ومتعدد القطاعاتل(.

 
ايياركت املنظميية، خييالد االجتميياع الثييا  والعشييرين ملييسمتر األطييراف يف اتفاقييية األمييم املتحييدة ، 2016ويف عييام  -66

اإلطارييية بشييلن تغييري املنيياى الييذي عقييد يف املغييرب، يف تنظيييم حييدث لللعمييل يف جميياد احمليطيياتل، يّسيير املناقشييات العاملييية 
آلية مصيممة للجميع بيي وهو  - 55 العاملي بشلن ندرة املياه يف الزراعةبشلن القضايا املتعلقة باحمليطات، وأطلقت اإلطار 

 املياه ألغراض الزراعة.العناصر الفاعلة الرئيسية يف  يع أ اء العامل ملواجهة التحديات اجلماعية الخ تواجه استخدام 

 
كميا سياعدت املنظمية يف تسيهيل تطبيييق املعاهيدات يف  تليا البليدان. ويف جميياد مصيايد األمسياك غيري القانونييية  -67

، على وجه التحديد، تبيي أن اليدعم املقيدم مين املنظمية لالتفياق بشيلن تيدابري دولية املينياء، اليذي دون إبالغ ودون تنظيم
وقيد كييان  جييد يف العديييد مين البليدان الييخ  ارهيا فرييق التقييييم. ، مفهيوم بشييكل2016دخيل حييز التنفيييذ يف يونييولحزيران 

                                                      
52  e.pdf5996i-a/3http://www.fao.org/ 
53  http://www.wpro.who.int/entity/drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf ؛-a/3http://www.fao.org/ 
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55  /arwater/overview/wasag/-http://www.fao.org/land 
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التفيياق تييدابري دوليية املينيياء حامسييا  يف جميياد قييدرة البلييدان علييى تكييفييه مييع قوانينهييا. عمييل املنظميية بشييلن النمييو ز القييانو  
تنفييذ مدونية السيلوك  وعالوة على  لة، مت وضع العديد من خطط العمل الدولية. وهي أدوات طوعية مت وضعها ملواصلة

( خطيية العمييل الدولييية للحييد ميين الصيييد العرضييي 1)بشييلن الصيييد الرايييد، وتنطبييق علييى  يييع الييدود و يييع الصيييادين: 
( خطيية العمييل الدولييية لصييون وإدارة أمسيياك القيير ؛ 2)للطيييور البحرييية يف مصييايد األمسيياك الييخ تسييتخدم ا يييول الطويليية؛ 

خطية العميل الدوليية و ( 4)( خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانو  دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء علييه؛ 3)
 إلدارة طاقات الصيد.

 
القضيييايا املتعلقييية بيييإدارة مبييييدات اآلفيييات وتيييدعم اجلوانيييل املختلفييية لتنفييييذ  تعيييد املنظمييية جهييية فاعلييية رئيسيييية يف -68

)علييى سييبيل  2واسييتكهومل ميين خييالد تييدخالت  صصيية ميكيين عزوهييا إىل اهلييدف االسييرتاتيجي اتفاقيييات بييا د وروتييردام 
وأسيفرت ايراكة املنظمية ميع جامعية واليية أوريغيون عين  56املثاد يف رواندا، وتسعة بلدان يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى(.

 57تطوير أدوات جديدة لغرب أفريقيا تساعد يف رصد مبيدات اآلفات يف البيئة وتقدير اآلثار السلبية احملتملة.
 

اختا  أصحاب املصلحة قرارات مستندة إىل أدلة يف جمايل ختطيط وإدارة الزراعية وامليوارد الطبيعيية ليدعم : 4 الناتج
 ، و لة عن طريق الرصد والتقييم والتحليالت.التحود إىل نظم اإلنتاز املستدامة يف قطاع الزراعة

: تدعم منظمة األغذية والزراعة بفعالية تولييد املعيارف والبيانيات واألدلية، ونشيرها، ليدعم اختيا  القيرار 12النتيجة 
 املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.يف جماالت اإلنتاز املستدام وإدارة املوارد الطبيعية على 

 
تسعى املنظمة إىل املسامهة يف صنع القرار القائم على األدلة يف ما يتعلق باإلنتاز املسيتدام وإدارة امليوارد الطبيعيية  -69

( 2)( إنتاز دراسات وتقييميات عامليية ووطنيية بشيلن قطاعيات ميددة؛ 1)من خالد جماالت العمل املختلفة، اا يف  لة:
تطييوير املنهجيييات واألدوات واملساييرات. وقييد وجييد و ( 3)املسيياعدة علييى املسييتوى الييوط  يف إنتيياز البيانييات واملعلومييات؛ و 

أن تستفيد بشيكل أكيرب  2فريق التقييم مسامهات واضحة يف  يع هذه اجملاالت، وميكن لتدخالت الربنامج االسرتاتيجي 
واعتمييد اسييتخدام هييذه املييواد يف صيينع السياسييات القائميية علييى األدليية علييى ربييط البيانييات  ميين هييذه التجييارب الناجحيية.

والتحلييييل باليييدعم املسيييتهدف عليييى املسيييتوى القطيييري يف صيييياغة السياسيييات. وتقيييدم ايييياالت اليييواردة أدنييياه أمثلييية عليييى 
 اجملاالت املذكورة.

 

 تقييمات العالمية والوطنيةالدراسات وال

 
سرتاتيجية، مثل حالة األغذيية والزراعية، وحالية األمين الغيذائي والتغذيية، وحالية تتناود منتجات املعرفة العاملية واال -70

املائييية يف العيامل، وحاليية الغابيات يف العييامل، وحاليية أسيواق السييلع الزراعيية، ومنظميية التعيياون  األحييياءمصيايد األمسيياك وتربيية 
العاملية، قضيايا االسيتدامة،  املنظوراتوالتنمية يف امليدان االقتصادي، والتوقعات الزراعية ملنظمة األغذية والزراعة ودراسات 

وتقيدم هيذه املنشيورات والدراسيات والتقييميات املرتبطية  يا . 6اتيجي على الرغم من أهنا تقع رمسيا  يف إطيار اهليدف االسيرت 
 منظورات جديدة وتوصيات بايلود واملمارسات امللموسة.

                                                      
  /EC/040GCP/RERالوثيقة    56
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بنياء عليى طليل هيئية امليوارد الوراثيية لألغذيية والزراعية، تقيوم منظمية األغذيية والزراعية بانتظيام وعلى سبيل املثاد،  -71

النباتيية واييوانيية وايرجيية واملائيية يف  ييع أ ياء العيامل، باإلضيافة إىل خطيط العميل العامليية اليخ بتقييم حالة املوارد الوراثية 
 58يلتزم  ا أعضاء هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لتعزيز ايف  واالستعماد املستدام للموارد الوراثية يف القطاع املعي .

وارد الوراثية للغابات يف العيامل، اليذي يقيدم معلوميات تسيهم يف اإلدارة املسيتدامة عن حالة امل 2014قد ساهم تقرير عام و 
، ونظيييم هلييذه املييوارد، يف صييياغة السياسيييات الوطنييية وإدميياز التنييوع اليييوراثي يف التخطيييط الييوط  للتكيييا ميييع تغييري املنيياى

ارد ت املستلنسييية، ونظييام اإلنيييذار املبكييير للميييو يف املنظمييية، مثييل نظيييام معلوميييات التنيييوع الييوراثي للحيوانيييا املعلومييات الوراثيييية
أصييحاب املصييلحة ميين الوصييود إىل املعلومييات وتبادهلييا. وخلييل تقييييم عمييل املنظميية يف الوراثييية النباتييية؛ وقييد مّكيين  ليية 

وارد الوراثيية يف جمياد املي قيديرةإىل أن عمل املنظمة بشلن املوارد الوراثية مهم للغاية وأن املنظمة سيلطة  59جماد املوارد الوراثية
 لألغذية والزراعة.

 
وكما يتضي" مين االستعراضيات واملقيابالت، قيدمت املنظمية مسيامهة كبيرية عليى املسيتوى العياملي لتحسيي قاعيدة  -72

املعلوميييات وجودديييا يف ميييا يتعليييق بيييالتخطيط اليييوط  للغابيييات واإلبيييالغ عليييى املسيييتوى اليييدويل، ايييا يف  لييية تقيييييم امليييوارد 
د تعزيييز نظييم حصيير الغابييات ورصييدها علييى املسييتوى الييوط . ويقييدم عمييل رصييد الغابييات علييى املسييتوى ايرجييية ميين خييال

للتخطيييط، وعلييى سييبيل املثيياد رصييد  زونييات الكربييون  الييوط ، الييذي تدعمييه منظميية األغذييية والزراعيية، املعلومييات الال ميية
برنيامج األميم املتحيدة للتعياون يف جمياد خفيا االنبعاثيات والتحقق منها و ديد مستويات االنبعاثات املرجعيية الال مية يف 

النا ة عن إ الة الغابيات وتيدهورها، وغريهيا مين أعمياد التخفييا مين آثيار تغيري املنياى. وال تسيتخدم املعلوميات فقيط مين 
أيضيا  مين قبيل قبيل برنيامج األميم املتحيدة للتعياون يف جمياد خفيا االنبعاثيات النا ية عين إ الية الغابيات وتيدهورها، ولكين 

مرفق الشيراكة للحيد مين انبعاثيات كربيون الغابيات، وخطية االسيتثمار يف الغابيات، وصيندوق الكربيون ايييوي )عليى سيبيل 
نييام و امبيييا(.  ويهيدف التقرييير الييذي أطلييق مييسخرا  حييود تيلثريات تغييري املنيياى علييى مصييايد األمسيياك  املثياد، يف تييون  وفيييت

 م البلدان يف  ديد خيارات التكيا والتخفيا  ات الصلة.إىل دع 60وتربية األحياء املائية

 
يُعيييرتف عليييى نطييياق واسيييع بقواعيييد البيانيييات اإلحصيييائية العامليييية ملنظمييية األغذيييية والزراعييية، مثيييل قاعيييدة البيانيييات  -73

ءات الزراعيية النظام العاملي للمعلومات بشلن املياه والزراعة، كمصادر موثوقة ومفيدة للمعلومات عين اإلحصيااإلحصائية و 
لتقيييييم  وايرجيييية ومصيييايد األمسييياك. وعيييالوة عليييى  لييية،  كييير املوملفيييون ايكومييييون يف  تليييا اليييو ارات الوطنيييية أدوات

( واملنشييورات )مثييل األدليية املتعلقيية بييإدارة املييياه املائليية SWIMWATو AQUACROPاسييتخدام املييياه للمحاصيييل )مثييل 
 تنفيذ مشاريعهم وحبوثهم.للملوحة والتبخر( على أهنا مفيدة يف 

 
ايكوميية عيين تقييديرها للييدعم التقيي  وتنمييية القييدرات املقدميية ميين املنظميية إىل الربنييامج العيياملي  ويف كينيييا، أعربييت -74

وينطبيق الشييء باعتبارمهيا مفييدين يف إبيالغ عمليية وضيع السياسيات.  لا طة االسيرتاتيجية ليفحصياءات الزراعيية والريفييةل
ديش، حيييث دعمييت املنظميية إعييداد مشييروع ا طيية االسييرتاتيجية ليفحصيياءات الزراعييية والريفيييةل الييذي نفسييه علييى بيينغال

وتتوافييق ا طيية االسييرتاتيجية ليفحصيياءات الزراعييية والريفييية مييع االسييرتاتيجية . 2017وافقييت عليييه و ارة التخطيييط يف عييام 

                                                      
58  Report.pdf-policy/FAO_Full-https://www.oecd.org/gov/regulatory 
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ية مت وضعها اوجل ا طول التوجيهية لشعبة اإلحصاءات العاملية لتحسي اإلحصاءات الزراعية والريفية، وهي مبادرة عامل
يف األمم املتحدة. وستسهل ا طة االسرتاتيجية ليفحصاءات الزراعية والريفية تطوير اإلحصاءات الزراعية والريفيية يف البليد 

 لتوفري البيانات لرصد أهداف التنمية املستدامة.

 
اييياغال  رئيسييييا  يف إقلييييم الشيييرق األدىن ومشييياد أفريقييييا، أجيييرت املنظمييية عيييدة ويف جمييياد امليييوارد الوراثيييية، اليييخ متثيييل  -75

تقييمات ملوارد املياه اجلوفية عن طريق  ليل القضايا اهليدرولوجية وايوكمة واملساواة بي اجلنسي املتعلقة بامليياه اجلوفيية يف 
اإلضييافة إىل دعييم التعييداد الزراعييي الييوط  بتقيييدل األردن واملغييرب وتييون . ويف املغييرب، قامييت منظميية األغذييية والزراعيية ب

جيرد وطي  لغيا ات الدفيئية يف قطياع الزراعية مين قبيل أمانية الدولية  املساعدة الفنية، وكانت تلة املساعدة حامسية يف إنشياء
ويف أوغنييدا،  .افيهيي البيولييوجيييية الرتبيية والتنييوع لتتبييع و سييي نوعلللتنمييية املسييتدامة، وكييذلة يف تطييوير املساييرات الوطنييية 

وباسيييتخدام  أن يبيييي عميييل املنظمييية يف جمييياد كفييياءة امليييوارد. AQUACROPمنيييو ز و  MASCOTTEهنيييج ميكييين لتطبييييق 
AQUACROP (، واألصيناف املزروعية امليياها اصية بسيجالت الو ، حسن املزارعون نظيامهم امليائي )ةنيل اإلجهياد امليائي

 كل  لكل مرت مكعل من املاء.  1.4اإلنتاجية اقدار  مما  ادباستخدام منهجيات طبقة البذور ونظم السماد، 

 
املنيياخي الزراعييي ويف الو ، وجييد فريييق التقييييم أن املشييروع املمييود ميين مرفييق البيئيية العاملييية املعنييون لتعزيييز الرصييد  -76

ومعلوميات األرصياد ، يساهم يف تعزييز اسيتخدام بيانيات لتحسي التكيا مع تغري املناى واألمن الغذائيلاملعلومات ونظم 
اجلوية الزراعية يف صنع القيرار مين خيالد إدمياز البيانيات املتعلقية بينظم اإلنتياز واملنطقية الزراعيية البيئيية وميوارد األراضيي يف 

 السياسات الوطنية.

 
يف بنغالديشلمكتل اإلحصاءات يف  ويف بنغالديش، قدمت املنظمة دعما  هاما  لشعبة اإلحصاءات واملعلومات -77

تطيوير نظيام املعلوميات و  (2)( مواءمية اإلحصياءات الزراعيية )الرتكييز عليى األر (؛ 1)بنغالديش، من خالد ثالثة مشياريع:
ويف . 2014التقييييم املتعمييق لقييدرة بيينغالديش علييى إنتيياز اإلحصيياءات الزراعييية والريفييية يف عييام و ( 3)عيين سييوق الزراعيية؛ 

الغابييات، قييدمت املنظميية مسييامهة كبييرية يف جميياد  سييي خطييول األسييا  للمعلومييات ونوعيتهييا ميين أجييل التخطيييط قطيياع 
لقطيياع الغابييات الييوط  يف بيينغالديش وإعييداد التقييارير الدولييية، اييا يف  ليية تقييييم مييوارد الغابييات. وقييد مت  ليية عيين طريييق 

غراض للحصر الوط  للغابيات. وباإلضيافة عليى  لية، ييوفر دعيم تعزيز نظم رصد  زون الغابات ودعم التنفيذ املتعدد األ
املنظمة أيضا  املعلومات الال مة لتطوير الرصد واإلبالغ والتحقق و ديد املستويات املرجعيية النبعاثيات الغابيات كجيزء مين 

 العملية الوطنية  فا االنبعاثات النا ة عن إ الة الغابات وتدهورها.

 
نظيير إىل منظميية األغذييية والزراعيية علييى أهنييا وكاليية رائييدة يف دعييم تطييوير ايصيير الييوط  للغابييات، نييام، يُ  ويف فيييت -78

ونظييم املعلومييات اإلدارييية  ات الصييلة، وتقييارير تقييييم املييوارد ايرجييية. وإن املنظميية يف وضييع جيييد ميكنهييا ميين القيييام  ييذا 
 املنظميات  ات الصيلة، مثيل الوكالية اليابانيية للتعياون اليدويل النسيبية وقيدرادا وتعاوهنيا ميعالدور بسيبل ميزديا التكنولوجيية 

وقد ساعد الدعم الطويل األميد  يف عملهما. VNFORESTو FIPIلدعم ودائرة الغابات يف الواليات املتحدة األمريكية، 
لتعزييييز القيييدرة الوطنيييية عليييى جيييرد الغابيييات عليييى  سيييي جيييودة البيانيييات، وسييياهم بشيييكل كبيييري يف  سيييي السياسيييات، 

 والتخطيط القطاعي، ورصد الغابات و زون الكربون، وتشجيع اإلدارة املستدامة للغابات.
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 األدوات والمنهجيات والمؤشرات

 
التقييمييات والدراسييات العاملييية، تقييوم منظميية األغذييية والزراعيية بإنتيياز جمموعيية واسييعة ميين األدوات باإلضييافة إىل  -79

للمساعدة يف اختا  القرارات املستنرية بشلن االستخدام االسرتاتيجي والفعاد للموارد الطبيعية. ومن أبر  األمثلة على  لة 
الييذي  1-4-2أهييداف التنمييية املسييتدامة، ال سيييما املسايير  دور املنظميية الرائييد يف تطييوير منهجيييات للعديييد ميين مساييرات

ويشيكل  لية مثيياال  عليى تفعييل مفهييوم  يهيدف إىل قييا  لنسييبة املسياحة الزراعيية املخصصيية للزراعية املنتجية واملسييتدامةل.
مستمرة، فقيد مت قبيود . ويف حي أن عملية  ديد هذا املسار ال تزاد 2االستدامة املعرب عنه يف إطار اهلدف االسرتاتيجي 

الوثيقيية املنهجييية الييخ قييدمتها منظميية األغذييية والزراعيية إىل فريييق ا ييرباء املشييرتك بييي الوكيياالت املعيي  اساييرات األهييداف 
 ، مما من" منظمة األغذية والزراعة الوالية لقيادة مواصلة تطوير هذا املسار.اإلمنائية املستدامة

 
ليدعم اجلهيود الوطنيية يف  يع ونشير  وهيي مبيادرة تقودهيا منظمية األغذيية والزراعية Open Foris،61تعتيرب منصية  -80

معلومييات موثوقيية عيين حالييية املييوارد ايرجييية، حيوييية بالنسيييبة لصييانعي القييرار وأصييحاب املصيييلحة املعنيييي. كمييا تسيييتخدم 
عيين إ اليية الغابييات وتييدهورها، يف دعييم التقييارير الدولييية يف إطييار رصييد خفييا االنبعاثييات النا يية  Open Forisتطبيقييات 

االسييتعراض العيياملي ليينهج وتكنولوجيييات حفيي  واإلبييالغ والتحقييق ميين عملييية تقييييم مييوارد الغابييات يف املنظميية. ويشييكل 
املوارد ابكة عاملية بشلن اإلدارة املستدامة لألراضيي، تعميل عليى تعزييز التوثييق واملشياركة واسيتخدام املعرفية ليدعم التكييا 

وتقييدم املنظميية دعمييا  استشيياريا  فنيييا  منتظمييا  للجنيية اتفاقييية  ختييا  القييرارات يف جميياد اإلدارة املسييتدامة لألراضييي.واالبتكييار وا
ميين خييالد  ،األمييم املتحييدة ملكافحيية التصييحر املعنييية بييالعلم والتكنولوجيييا، وجمموعيية األمييم املتحييدة ليييفدارة البيئييية لألراضييي

 62راضي للتقارير الرئيسية.إعداد مدخالت عن اإلدارة املستدامة لأل

 
وعليى املسييتوى العيياملي، قييام مركييز املنظميية للييتعلم اإللكيرتو  بتطييوير عييدد ميين الييدورات التعليمييية متعييددة اللغييات  -81

هييذه الييدورات جمانييا  كخدميية عاميية ؛ ويييتم تقييدل 2واملييوارد التعليمييية للبلييدان األعضيياء الييخ تسييهم يف اهلييدف االسييرتاتيجي 
دورة تتعلييق بتغييري املنيياى واألميين الغييذائي؛ ودمييج تغييري املنيياى يف خطييط االسييتثمار الزراعييي؛ و ليييل  17عاملييية. وميين بينهييا 

الفاقد من األغذيية؛ والتغذيية والزراعية؛ وجيرد غيا ات الدفيئية يف الزراعية؛ والتحلييل االجتمياعي للزراعية ومشياريع االسيتثمار 
لريفيي؛ ومساييرات أهييداف التنميية املسييتدامة  ات الصييلة اليخ ترعاهييا املنظميية؛ وحيل النزاعييات علييى امليوارد الطبيعييية؛ وبنيياء ا

رؤية مشرتكة  و األغذية والزراعة املستدامة. ويف حي أنه من املبكر ايديث عن االسيتيعاب الكاميل هليذه اليدورات، فيإن 
أليييا مسيييتخدم  27، وقيييد سيييجلت املنظمييية بالفعيييل أكثييير مييين 2018ط يف عيييام العديييد منهيييا جدييييد وقيييد مت إصيييدارها فقييي

يف  يييع أ يياء العييامل. وباإلضييافة إىل  ليية، يييتم حاليييا  تطييوير سييت دورات  2أكملييوا دورات تتعلييق باهلييدف االسييرتاتيجي 
تحيييدة يف اتفاقيييية األمييم املمتصييلة بالزراعيية الذكيييية مناخيييا  وسييييتم إطالقهييا خييالد اليييدورة الرابعيية والعشيييرين ملييسمتر األطييراف 

 اإلطارية بشلن تغري املناى.

  

                                                      
61  Open Foris  الربجميييات املتخصصية الييخ تطلبهيا البلييدان واملسسسيات، وتبادهلييا ودعمهييا، هيي مبييادرة تقودهيا منظميية األغذيية والزراعيية لتطيوير أدوات

ل  يع البيانيات و ليلهيا لتنفيذ القوائم املتعددة األغراض جلرد الغابات. وهي عبارة عن جمموعية مين أدوات الربجمييات اجملانيية واملفتوحية املصيدر اليخ تسيهّ 
 وإعداد التقارير بشكل مرن وفعاد.

62  /making/en-decision-management/slm-land-water/land/sustainable-http://www.fao.org/land 

http://www.fao.org/land-water/land/sustainable-land-management/slm-decision-making/en/
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 دمج المواضيا الشاملة 3-5
، و ليية أيضيا  بفضيل االسييتخدام 2يتزاييد إدميياز املنظيور اجلنسيا  يف مشيياريع اهليدف االسيرتاتيجي  :13النتيجعة 

األكثيير انتظامييا  للقياسييات اجلنسييانية ومتطلبييات جنسييانية أكثيير صييرامة للموافقيية علييى املشييروع. ومييع  ليية، فييإن 
تعمييييم مراعييياة املنظيييور اجلنسيييا  بشيييكل فعييياد يتطليييل  لييييال  أفضيييل لسيييياقات ميييددة مييين أجيييل تعزييييز التفييياهم 

تعميم املنظيور اجلنسيا ، واسيتخدام أمثلية ملموسية وأفضيل املمارسيات  والقدرات الداخلية لتخطيط ورصد وتقييم
  ات الصلة. 2من تدخالت اهلدف االسرتاتيجي 

 
ال تييذكر املنظييور اجلنسييا  علييى وجييه التحديييد،  2ويف حييي أن نتييائج و رجييات ومساييرات اهلييدف االسييرتاتيجي  -82

فييإن تعميييم مراعيياة املنظييور اجلنسييا  هييو جييزء ال يتجييزأ ميين مفهييوم األغذييية والزراعيية املسييتدامة. ويييتم تتبييع نتييائج املنظييور 
 تراعييي الفييوارق بييي اجلنسييي يف إطييار مراقبيية املسسسييات ويييتم اإلبييالغ عنهييا يف وتصيينيفات اجلنسييا  ميين خييالد مساييرات
و سييييينها لتيسييييري الرصييييد  وقييييد مت مييييسخرا  اسييييتعراض هييييذه املساييييرات والتصيييينيفات(. 603) 6إطييييار اهلييييدف االسييييرتاتيجي 

(. وباإلضيافة إىل 2021-2018واإلبالغ عن اإلتا ات املتعلقة باملسياواة بيي اجلنسيي يف ا طية املتوسيطة األجيل املقبلية )
من خالد أهداف املساواة بيي اجلنسيي لسياسية املنظمية بشيلن  2رتاتيجي  لة، مت دمج املنظور اجلنسا  يف اهلدف االس

 املساواة بي اجلنسي.

 
ملعاجليية القضييايا املتعلقيية باملسيياواة بييي اجلنسييي عييرب جمموعيية  2ويف حييي أن هنيياك فرصييا  يف اهلييدف االسييرتاتيجي  -83

من القطاعات الفرعية اا يف  لة احملاصيل والثروة اييوانية والغابات ومصايد األمساك، فإن تعميم مراعاة املنظور اجلنسا  
وليدى مستشياري  ى القطيري.ال يزاد مدودا  بسبل جودة التحليل و ع البيانات املصنفة حسل نوع اجلن  عليى املسيتو 

الشيييسون اجلنسيييانية ومراكيييز التنسييييق اجلنسيييانية يف املكاتيييل اإلقليميييية والقطريييية درجيييات متفاوتييية مييين الفهيييم للعميييل املتعليييق 
وملواجهة هذا األمر، وضعت املنظمة خطوطا  توجيهيية وأدوات منهجيية تعيا   والقضايا اجلنسانية. 2باهلدف االسرتاتيجي 

، اا يف  لة املنشورات املتعلقة بعلء العميل عليى عياتق 2يف املواضيع  ات الصلة باهلدف االسرتاتيجي  املنظور اجلنسا 
املرأة يف سياق اإلنتاز الزراعي املستدام. ويف حي أنه ميكن االطالع على هذه املنتجات إىل حد ما داخل املنظمة، ميكين 

ا ، تر ة هيذه الوثيائق إىل اللغيات احملليية حيثميا يكيون  لية مناسيبلنشرها على نطاق أوسع وتكييفها مع سياق بلد معي و 
 أن يزيد من قيمتها وفائددا.

 
يف املكتييل اإلقليمييي ألوروبييا إن املنظييور اجلنسييا  غييري مرئييي ميين حيييث التسييليم املباايير للمنتجييات وا ييدمات و  -84

، ولكيين وفقييا  للمقييابالت فإنييه مييدمج يف دورة املشيياريع حبسييل ا طييول التوجيهييية للمنظميية، أو متطلبييات وآسيييا الوسييطى
. وميين بييي العوائييق الييخ  ييود دون تعميييم مراعيياة األخضيير للمنيياىصييندوق الصييكوك التمويييل يف جميياد تغييري املنيياى، مثييل 

ز تنسيييق الشييسون اجلنسييانية يف  تلييا البلييدان، ودرجييات املنظييور اجلنسييا  يف عمييل املنظميية، القييدرات غييري املتسيياوية ملراكيي
  تلفة من  ديد األولويات لتعميم مراعاة املنظور اجلنسا  وعدم وجود نظام راسخ لرصد اعتبارات املساواة بي اجلنسي.

 
هييي  ات أمهييية كبييرية، ويف قطيياع الثييروة اييوانييية، يييتم تفسييري القضييايا اجلنسييانية بشييكل جيييد يف املشيياريع املعيارييية، و  -85
أن تعميييم املنظييور اجلنسييا  ال يييزاد عملييية مسييتمرة. وكييان هنيياك تعيياون قييوي بييي اييعبة اإلنتيياز اييييوا  وصييحة اييييوان  إال

وايعبة السياسييات االجتماعييية واملسسسييات الريفييية، أسييفر عيين خطيول توجيهييية عملييية إلدميياز النييوع االجتميياعي يف مشيياريع 
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كميا أملهيرت وثيائق مشياريع الثيروة اييوانيية اليخ   فقيط(. 2)ال يقتصر على اهليدف االسيرتاتيجي  2013عام الثروة اييوانية يف 
عيادة  بعيد متطلبيات مين جهية ما ية. وعليى املسيتوى القطيري، أفييد بيلن  –فحصها فريق التقييم نية إلدماز املنظور اجلنسا  

 يف معظمه املنظور اجلنسا . للمشاريع مل يراعالعملي  هناك ماوالت لبناء القدرات و يادة الوعي، ولكن التنفيذ

 
تينييييية والبحيييير ويبييييدو أن املنظييييور اجلنسييييا  موضييييوع يييييتم تناولييييه بشييييكل جيييييد يف املكتييييل اإلقليمييييي ألمريكييييا الال -86

، على سبيل املثاد من خالد الدعم 2الكارييب، الذي تلقى الدعم من املقّر الرئيسي ومن فريق إدارة الربنامج االسرتاتيجي 
وقيد سياعد تنسييق املنظمية اجلييد يف جمياد مراعياة املسياواة  63ل.Salud, saberes y saboresر املنشيور لصداالف  واملايل إل

يف مشاريع مرفيق البيئية العامليية والصيندوق األخضير للمنياى، اليخ  تياز للكثيري مين املتطلبيات يف هيذا  بي اجلنسي املنظمة
اجملياد. وأبلي  برنيامج األميم املتحيدة اإلمنييائي يف بنميا عين تلقيي توجيهيات مفييدة ميين منظمية األغذيية والزراعية عين الشييسون 

ت السيكان األصيليي املتعلقية بالقضيايا اجلنسيانية اليخ  تياز إىل اجلنسانية وإدارة الغابيات، بشيلن بعيا خرباديا يف جمتمعيا
 تعزيز مشاركة املرأة.

 
واعتيرب فريييق التقييييم أن مشيروع التخفيييا ميين وطييلة تيلثريات تغييري املنيياى يف الزراعيية، اليذي نفذتييه منظميية األغذييية  -87

وسيهلت املعرفية واملهيارات اليخ  مثياد عليى متكيي امليرأة.والزراعة باالارتاك مع املركز العاملي للحراجة الزراعية يف كينييا، هيو 
مين اكتسبتها النساء الريفيات من خالد التيدريل عليى  تليا ممارسيات الزراعية الذكيية مناخييا ، يف إنشياء مشيتل جملموعية 

اييجار، مميييا أدى إىل تولييييد دخييل مسييي" باسيييتثمارات إضيييافية يف إنتيياز األلبيييان. كميييا اييجع املشيييروع عليييى  سيييي إدارة األ
العلا واملااية مما أدى إىل  يادة إنتاز ايليل. وبالرغم من هذا العمل اجلوهري املرتبط باملنظور اجلنسا ، ال تزاد النساء 

 املمارسيات الناجحية بسيبل القضيايا االجتماعيية والثقافيية )عليى سيبيل املثياد، املستفيدات يشرن إىل بعا القييود يف تبي 
وال تيزاد هنياك حاجية إىل بيذد املزييد مين  64بسبل دور الرجاد يف اختا  القرارات بشيلن ختصييل األراضيي واسيتخدامها(.

 عنيي وممارسادم.اجلهود لضمان تعميم االعتبارات اجلنسانية بشكل فعاد يف تفكري  يع أصحاب املصلحة امل

 

 التغذية

 
على الرغم من جمموعة واسعة من السياسات التمهيدية والدعم املعياري لتعميم التغذية، فإن معظم  :14النتيجة 

قييد فشييلت يف دمييج التغذييية يف مرحليية التصييميم، ممييا اعييل ميين الصييعل  ديييد  2مشيياريع اهلييدف االسييرتاتيجي 
 .وفعاليتها املنظمة على املستوى القطريتدخالت التغذية يف لايجم العام 

 
مشيياركتها بشييكل أكثيير وضييوحا  يف هيكييل التغذييية عييز ت إدارة منظميية األغذييية والزراعيية التييزام املنظميية بالتغذييية و  -88

وتدمج رؤية اهليدف . 2012يف عام  67وقد مت اعتماد اسرتاتيجية ورؤية جديدة لعمل املنظمة يف جماد التغذية 66 65العاملي.

                                                      
63  /ES8269http://www.fao.org/publications/card/fr/c/I  1141377/وhttp://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/  
 .. 2015كينييييييييا. منظميييييييية األغذييييييييية والزراعييييييية.   درو  مييييييين املشييييييييروع التجيييييييرييب للتخفيييييييييا ميييييييين وطيييييييلة تييييييييلثريات تغيييييييري املنيييييييياى يف الزراعيييييييية يف  64

e.pdf4396i-/a3http://www.fao.org/ 
: املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسيوء التغذيية. مكتيل التقيييم، منظمية األغذيية والزراعية. روميا، 1تقييم اهلدف االسرتاتيجي   65

2018. 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/I8269ES/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1141377/
http://www.fao.org/3/a-i4396e.pdf
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بييي مبادئهيييا األساسييية ليفنتييياز املسييتدام للمحاصييييل والثيييروة  التغذيييية املتعلقييية باألغذييية والزراعييية املسييتدامة 2االسييرتاتيجي 
 68اييوانية وتربية األحياء املائية.

 
، سواء مت تطويرهيا يف ععلى نطاق واس وُتستخدم منتجات املنظمة املعيارية بشلن التغذية والزراعة املراعية للتغذية -89

ميين أجييل الزراعيية أو أهييداف أخييرى، كمييا تييتم اإلاييارة هلييا. وهييي تشييمل خالصيية ملساييرات  2إطييار اهلييدف االسييرتاتيجي 
وا طيييول التوجيهيييية الطوعييية لتعمييييم مفهيييوم التنيييوع البيولييوجي يف السياسيييات واليييربامج وخطيييط العميييل  69،املراعييية للتغذيييية

 70الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالتغذية، والزراعة املراعية للتغذية ونظم األغذية املستخدمة، على سبيل املثاد ال ايصر.

 
ة عين مشياريع املنظمية اليخ تركيز عليى معاجلية قضيايا التغذيية وعالوة على  لة، هناك العدييد مين األمثلية اإلاابيي -90

. وغالبيا  ميا يكيون للمشياريع املوجهية  يو إنتياز احملاصييل تيلثريات إاابيية أكثير وضيوحا  عليى 2ضمن اهليدف االسيرتاتيجي 
أن ميدار  تيدريل امليزارعي عليى تنويع النظم الغذائية واملداخيل مقارنة بإنتاز الثروة اييوانيية وتربيية األحيياء املائيية. ويبيدو 

اسييتهالك األطعميية املغذييية ميين قبييل املييزارعي. وهنيياك جيييدة لتحسييي  ا  الزراعيية وايييياة ومطييابخ وحييدائق املييدار  تقييدم هنجيي
، فعليى سيبيل املثياد، تعيز  2أيضا  أمثلة إاابية على إدراز التغذية يف املبادرات اإلقليمية  ات الصلة باهلدف االسرتاتيجي 

 يييادة كثافيية املغييذيات الدقيقيية يف حبييوب  71االسييرتاتيجية اإلقليمييية لييألر  ميين أجييل األميين الغييذائي يف آسيييا واحمليييط اهلييادئ
 األر  من خالد استخدام أدوات الرتبية ايديثة.

 
. 2ومع  لة، ال يتم اعتبار التغذية بشكل منهجيي يف مرحلية تصيميم العدييد مين مشياريع اهليدف االسيرتاتيجي  -91

يف رواندا، باإلضيافة إىل فير  العميل، مين اسيتهالك  72فعلى سبيل املثاد،  اد مشروع حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا
وقيد تكيون ليبعا مشياريع  البيا من قبل اجملتميع احملليي كمنفعية غيري مقصيودة للمشيروع بيدال  مين أن يكيون جهيدا  مركيزا .

مباارة على توافر األنواع املغذية لالستهالك من قبل الفقيراء. ويوضي" هيذا املثياد تنمية تربية األحياء املائية آثار سلبية غري 
وجيد و  73أن املفاضالت بي الزراعة املستدامة وتغذية اإلنسيان ال تيزاد حباجية إىل دراسية أفضيل يف بدايية تصيميم املشياريع.

، أن 2نة وثائق مشياريع اهليدف االسيرتاتيجي للتغذية يف مرحلة التصميم من عيفريق التقييم بعد  ليل مدى دمج املشاريع 

                                                                                                                                                                     
املعنيييية متيييت معاجلييية مسيييللة التغذيييية بصيييورة متزاييييدة يف اجتماعيييات جملييي  منظمييية األغذيييية والزراعييية ومسمتراديييا، فضيييال  عييين اللجيييان الفنيييية يف املنظمييية   66
. وكيان امليسمتر اليدويل الثيا  املعي  2016مشيكالت السيلع، ويف امليسمترات اإلقليميية للمنظمية اليخ عقيدت يف عيام و زراعة، ومصايد األمساك، والغابيات، بال

-2016للتغذييية )(، الييذي أقييّر إعييالن رومييا بشييلن التغذييية وإطييار العمييل ا ييا  بييه وإطييالق عقييد األمييم املتحييدة 2014بالتغذييية )نوفمربلتشييرين الثييا  
 ( معلما  هاما .2025

 .2014االسرتاتيجية والرؤية لعمل املنظمة يف جماد التغذية. منظمة األغذية والزراعة. روما.   67
  /e.pdf3940i-a/3http://www.fao.org . 2014بناء رؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة. املبادئ والنهج. منظمة األغذية والزراعة. روما.   68
  .2016خالصة مسارات الزراعة املراعية للتغذية. منظمة األغذية والزراعة. روما.   69
  . 2017لنظم الزراعية والغذائية املراعية للتغذية يف املمارسة العملية. خيارات التدخالت. منظمة األغذية والزراعة. روما. ا  70
سيييا واحملييييط االسييرتاتيجية اإلقليمييية لييألر  لتحقيييق األميين الغييذائي املسييتدام يف آسيييا واحمليييط اهلييادئ. منظميية األغذييية والزراعيية. املكتييل اإلقليمييي آل  71

 .2014اهلادئ. 
لتغذيية وتعزييز فير  عمالية الشيباب مّود حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا مشروع لتعزيز التنوع الزراعي من أجيل اييّد مين الفقير ومكافحية سيوء ا  72

 غو.  يف ارق أفريقيال. وركز املشروع على توليد العمالة وتعزيز فر  الوصود إىل الغذاء يف مقاطعات بوجيسريا، وغاكينكي، وجيساكارا، وروهان
يف أعيالف اييوانيات، ايا يف  لية  –نيوع مين األمسياك الصيغرية  ات القيمية الغذائيية العاليية  ووهي –ل Mukeneهنياك تزاييد يف اسيتخدام ليف كينيا،   73

 أعالف األمساك، وميكن أن يسثر  لة على استهالك هذه األمساك من قبل الفقراء يف حالة ارتفاع األسعار بسبل الطلل.

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf


33 PC 125/3 

 

نظيييرت يف التحيييديات  املائيييةيف  2منهيييا فقيييط قيييد أدجميييت نوعيييا  مييين التيييدخالت املتعلقييية بالتغذيييية، وأقيييل مييين  املائيييةيف  28
 74التغذوية الناائة مثل البدانة.

 
منييذ إنفييا   2جهودهييا لتعميييم التغذييية ضييمن بييرامج اهلييدف االسييرتاتيجي  75كثفييت اييعبة التغذييية واليينظم الغذائييية -92

يقّر موملفو التغذية ونقال االتصاد يف املكاتل امليدانية للمنظمية أنيه عليى اليرغم مين ومع  لة،  اإلطار االسرتاتيجي املراجع.
غذييية يف مرحلييية تصيييميم املشييياريع، هنييياك الييدعم املقيييدم مييين ايييعبة التغذيييية واليينظم الغذائيييية واجلهيييود املبذولييية لضيييمان إدراز الت

 حاجة إىل املزيد من املشاورات والتوعية وهناك حاجة إىل االعرتاف بلن الفر  ال تزاد مفقودة لتعميم التغذية يف املشاريع.

 
وباإلضافة إىل  لة، توفر اسرتاتيجية املنظمة يف جمياد التغذيية رؤيية تقدميية بشيلن عميل املنظمية يف جمياد التغذيية  -93

 تاز إىل التفعيل، كما أن رصد وتقييم العميل اليذي تقيوم بيه املنظمية يف جمياد التغذيية، ايا يف  لية ضيمان نطياق اهليدف 
 يشكل  ديا  أيضا .، 2االسرتاتيجي 

 

 اختغير المن
تساهم منظمة األغذية والزراعية، مين خيالد دميج عملهيا بشيلن تغيري املنياى إىل حيد كبيري يف عملهيا  :15النتيجة 

الرباجمي، يف توضيي" الصيلة بيي الزراعية املسيتدامة والتخفييا مين حيدة تغيري املنياى والتكييا معيه عليى املسيتويات 
 تغري املناى يف الربامج.ل إدراز العاملية واإلقليمية والوطنية. وتشجع فر  التموي

 
، وآلييات تنفييذه، ومنتجاتيه 2ووجد أن تغري املناى مدمج بشكل جيد يف تصيميم مبيادرات اهليدف االسيرتاتيجي  -94

املعيارييية. وعييالوة علييى  ليية، بسييبل آليييات التمويييل النااييئة املرتبطيية  ديييدا  بتغييري املنيياى )علييى سييبيل املثيياد، مرفييق البيئيية 
املناى األخضر(، أصب" هذا البعد اآلن رئيسيا  للعديد من تدخالت املنظمية يف هيذا اجملياد. وقيد اتبعيت ندوق العاملية، وص

املنظميية هنجييا  متعييدد القطاعييات يف حافظيية اسييتثمارادا الواسييعة املتعلقيية بتغييري املنيياى واملتصييلة بعييدة قطاعييات اييا يف  ليية 
يف بيينغالديش وبوليفيييا وكينيييا وقريغيزسييتان و هورييية الو الدميقراطييية  الغابييات، والثييروة اييوانييية، والزراعيية، كمييا هييو اييياد

نييييام وروانييييدا. وتحييييت املنظميييية يف العمييييل علييييى مسييييتويات  تلفيييية ميييين املفاوضييييات العاملييييية إىل  الشييييعبية واملغييييرب وفيييييت
 السياسات الوطنية واألنشطة امليدانية.

 
بشييلن تغييري  2ويلحي  فريييق التقييييم أنيه ميين بييي املسييامهات الرئيسيية لعمييل املنظميية يف إطييار اهليدف االسييرتاتيجي  -95

قد ساعدت املنظمية يف توضيي" الصيلة بيي الزراعية املسيتدامة والتخفييا مين حيدة تغيري املنياى والتكييا معيه عليى فاملناى، 
ن تغري املناى كمعيار هام ينبغي النظير فييه مين أجيل الزراعية املسيتدامة. املستويي العاملي واإلقليمي، اا يف  لة الوعي بشل

                                                      
منيذ إصيدار ا طيول التوجيهيية اجلدييدة لتصيميم املشياريع يف  2دف االسيرتاتيجي مشاريع مت اختيارها عشوائيا  من مشياريع اهلي 104تتللا العينة من   74

. وميكن االطالع على ا طول التوجيهية ليفدارة البيئيية واالجتماعيية 2017-2014وحىت هناية ا طة املتوسطة األجل للمنظمة للفرتة  2015مار لآ ار 
 . /e.pdf4413i-a/3http://www.fao.orgيف منظمة األغذية والزراعة على العنوان التايل:

حلقة دراسية تعقد كل اهرين ملوملفي املقر  32ما جمموعه  نفبذ، قامت اعبة التغذية والنظم الغذائية حىت اآلن بت1وفقا  لتقييم اهلدف االسرتاتيجي   75
: املسامهة يف القضياء 1الرئيسي يف املنظمة، ددف إىل  سي فهم ما تنطوي عليه التغذية وكيا ميكن أن تساهم يف العمل )تقييم اهلدف االسرتاتيجي 

 (.2018عة. روما، على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. مكتل التقييم، منظمة األغذية والزرا

http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
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وعلييى سييبيل املثيياد، يف سييياق اتفيياق بيياري ، سييامهت املنظميية يف ضييمان النظيير يف القضييايا الزراعييية يف املسييامهات احملييددة 
وطنيييا . وعلييى الييرغم ميين أن وطنيييا  )املقصييودة(، اييا يف  ليية ميين خييالد مسيياعدة البلييدان علييى صييياغة مسييامهادا احملييددة 

 لألغذييية والزراعييةمنظميية األغذييية والزراعيية  املنظميية قييد اسييتخدمت اليينهج املتكامليية يف أنشييطة تغييري املنيياى قبييل وضييع هنييج
ومتثل أولويات اجلهات املا ة ومتطلبات أدوات التموييل  تعزيز هذا التكامل. 2املستدامة، فقد واصل اهلدف االسرتاتيجي 

 سيما مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناى( قوة توجيهية أخرى يف هيذا الصيدد. وعليى اليرغم مين أن العاملية )وال
 من التوافق معه. يا  ، فإن هناك مستوى عال2هذه املتطلبات مل يتم تطويرها بالنظر إىل اهلدف االسرتاتيجي 

 
 76الحو مة

 
سييامهت جهييود املنظميية لتشييجيع صيينع القييرار التشيياركي املتعييدد القطاعييات علييى املسييتويات العاملييية  :16النتيجععة 

واإلقليميييية والوطنيييية يف تعزييييز مبيييادئ الزراعييية املسيييتدامة. وكشيييرية حكيييومي موثيييوق وماييييد، سيييامهت املنظمييية يف 
 تلا املنتديات واملنصات.العمليات االسرتاتيجية املتعلقة بصياغة السياسات والربامج من خالد تنسيق  

 
دعمت منظمة األغذية والزراعة، على املستويي العاملي واإلقليمي، آليات توفر القواعيد واملعيايري الدوليية وتشيجع  -96

على صنع القرار التشاركي وا طاب السياسي. وتشمل هذه اآللييات اللجيان الفنيية للمنظمية، مثيل جلنية مصيايد األمسياك، 
إلقليمي ألفريقيا، واملسمتر اإلقليمي ألمريكيا الالتينيية والبحير الكيارييب، وامليسمتر وجلنة الغابات، وجلنة الزراعة، وكذلة املسمتر ا

اإلقليميييي آلسييييا واحملييييط اهليييادئ، وامليييسمتر اإلقليميييي للشيييرق األدىن، وامليييسمتر اإلقليميييي ألوروبيييا، واجملتمعيييات اإلقليميييية مثيييل 
 77اجملتمعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا.

 
 القطاعييييات ميييية الشيييياملة عنصييييرا  أساسيييييا   لييييق بيئيييية مواتييييية للزراعيييية املسييييتدامة وتيييياح املشيييياركة عييييربوتعتيييرب ايوك -97

مين مبيادئ األغذيية والزراعية  ا  والتخطيط وصنع القرار، وهي تتطليل التشياور ميع أصيحاب املصيلحة املتعيددين وتعيد واحيد
، بيدأت املنظمية بتيسيري حيوار ومنصيات أصيحاب 2املستدامة. وعلى املستوى القطيري، وبيدعم مين الربنيامج االسيرتاتيجي 

املصييلحة املتعييددين. وكييان اهلييدف ميين  ليية الييدعم آلليييات ايوكميية الشيياملة  فيييز سياسييات وبييرامج أكثيير تكييامال  دعمييا  
 لألغذية والزراعة املستدامة.

 
وتقيييدم بعيييا املنييياهج املتكاملييية اليييخ وضيييعتها منظمييية األغذيييية والزراعييية، مثيييل هنيييج النظيييام اإليكوليييوجي ملصيييايد  -98

األمساكل ولهنج النظام اإليكولوجي لرتبية األحياء املائيةل، أطر عمل متينة، ولكنها تتطلل تدخالت إدارية إضافية مددة 
املثياد، اياجية إىل اييد مين جهيد الصييد يف املصيايد الطبيعيية، أو يل االحتياجيات امللحية لتلية القطاعيات، عليى سيبيل 

                                                      
القواعييد الرمسييية وغييري الرمسييية، واملنظمييات والعمليييات الييخ تعييرّب ميين خالهلييا اجلهييات يعييّرف اإلطييار االسييرتاتيجي املراجييع للمنظميية ايوكميية علييى أهنييا ل  76

يونيييولحزيران.  22-15امنيية والثالثيون. روميا. ل. اإلطيار االسييرتاتيجي املراجيع. اليدورة الثالفاعلية العامية وا اصية عيين اهتماماديا وتصيوغ القضييايا وتنفيذها
 . 2013منظمة األغذية والزراعة. 

للجنية مصيايد األمسياك لالسيتدامة عين طرييق إنفيا  اتفياق تيدابري دولية املينياء اليذي يهيدف إىل منيع الصييد غيري  32على سيبيل املثياد، روجيت اليدورة   77
للجنيية االقتصييادية  31صصييت الييدورة القييانو  دون إبييالغ ودون تنظيييم. كمييا ركييزت اللجنيية اهتمامييا  كبييريا  علييى مدونيية السييلوك بشييلن الصيييد الرايييد. وخُ 

ن للمييسمتر اإلقليمييي ألفريقيييا تعميييم تغييري املنيياى والتنييوع و الغذائييية املسييتدامة يف أوروبييا وآسيييا الوسييطى، بينمييا ناقشييت الييدورة الثالثييألوروبييا لليينظم الزراعييية و 
 البيولوجي عرب الزراعة ومصايد األمساك والغابات.
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اياجيية إىل معاجلييية مشييياكل األمييراض واسيييتخدام امليييواد الكيميائييية ومقاومييية مضيييادات امليكروبييات يف إنتييياز تربيييية األحيييياء 
قييدر مييا ميكيين أن تكييون غييري املائييية. ويف العديييد ميين البلييدان، ال تكييون املنظمييات اإلقليمييية إلدارة مصييايد األمسيياك فعاليية ب

فعاليية أو عاطليية بسييبل عييدم كفاييية الييدعم السياسييي واملييايل. وبييدون بييذد االهتمييام الكييايف لييدعم هييذه املنظمييات، ختيياطر 
علييى املسييتوى اإلقليمييي ويف املنيياطق الواقعيية خييارز نطيياق املنظمية بفقييدان التييلثري العملييي يف دفييع مبييادئ اإلدارة املسييتدامة، 

 .الوالية الوطنية
 

ووجد فريق التقيييم حياالت ناجحية ليدعم املنظمية للحوكمية عليى  تليا املسيتويات يف البليدان اليخ متيت  يارديا  -99
، اييا يف  ليية: خطيية االسييتثمار القطييري يف بيينغالديش؛ 2والييخ كانييت موضييع دعييم مييدد ميين فريييق الربنييامج االسييرتاتيجي 

؛ فييت نيياميف  78القيواني وايكومية والتجيارة يف قطيياع الغابيات التيابع للمنظميةنفيا  إوخطية إعيادة اهليكلية الزراعيية وبرنييامج 
والربامج الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والربامج الوطنية ليفدارة املتكاملة لآلفات يف ثالثة دود من رابطة 

 ، ودعم حوكمة املياه يف الغرب.79الدود املستقلة 
 

 شرا اتفعالية ال 3-6
عليى املبيادرات العامليية بيدال مين  2تقيوم الشيراكات العامليية واإلقليميية املتعلقية باهليدف االسيرتاتيجي  :17النتيجعة 

. ومع  لة، هناك حاالت قليلة حيث يبدو 2اإلطار االسرتاتيجي، ولكنها تتوافق جيدا  مع اهلدف االسرتاتيجي 
 قد عز  أاكاد الشراكة القائمة أو اجلديدة. 2أن اهلدف االسرتاتيجي 

 
تعترب الشراكات ضرورية لعمل املنظمية وتتمتيع اييزة قويية يف  ييع أنشيطتها. وإن اسيتنتاجات فرييق التقيييم بشيلن  -100

ولكنهيا تيسثر عليى تنفييذه. وهنياك عيدد مين األمثلية عين ايراكات  2اراكات املنظمية ليسيت ميددة باهليدف االسيرتاتيجي 
، علييييى اليييرغم مييين أن اهلييييدف 2يييية متعيييددة األطيييراف مهميييية وطويلييية األميييد ومتوافقييية متامييييا  ميييع اهليييدف االسيييرتاتيجي عامل

 ال يسثر بالضرورة على جدود أعماهلا، على سبيل املثاد: 2االسرتاتيجي 
 

 80الغابات؛ الشراكات ايكومية الدولية مثل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واملبادرة العاملية ملراقبة 

  الغابييييات ايييراكات األميييم املتحيييدة، مثيييل برنيييامج األميييم املتحيييدة  فيييا االنبعاثيييات النا ييية عييين إ الييية
 ، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشلن تغري املناى؛ هاوتدهور 

  الشيييراكات بيييي أصيييحاب املصيييلحة املتعيييددين اليييخ تعقيييدها منظمييية األغذيييية والزراعييية، واليييخ ديييدف إىل
علومييات والتييلثري علييى السياسييات، اييا يف  ليية جييدود األعميياد العيياملي بشييلن الثييروة اييوانييية تبييادد امل

املسيييتدامة، والتحيييالا اليييدويل بشيييلن الزراعييية الذكيييية مناخييييا ، والشيييراكة العامليييية بشيييلن املنييياى ومصيييايد 

                                                      
د ميين قطييع األاييجار غييري القييانو  والقضيياء عليييه يف هناييية كميية والتجييارة يف قطيياع الغابييات التييابع للمنظميية إىل ايييو نفييا  القييواني وايإيسييعى برنييامج   78

  programme/en-flegt-fao-action/eu-http://www.fao.org/in/ املطاف. 
 أرمينيا، وبيالرو ، و هورية مولدوفا.  79
والزراعية واللجنية املبادرة العاملية ملراقبة الغابات هي مبادرة تقودهيا حكوميات أسيرتاليا والنيرويج والوالييات املتحيدة األمريكيية، وكيذلة منظمية األغذيية   80

لرصيد الغابيات وقييا   املعنية بسواتل رصد األرض ليدعم بليدان برنيامج خفيا االنبعاثيات النا ية عين إ الية الغابيات وتيدهورها يف تطيوير نظمهيا الوطنيية
  gfoi-http://www.gfoi.org/about/االنبعاثات املرتبطة  ا، وإجراءات اإلبالغ والتحقق. 

http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/en/
http://www.gfoi.org/about-gfoi/


PC 125/3 36 

 

اونييية يف جميياد الغابييات، ، والشييراكة التعالرتبيية األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، والشييراكة العاملييية ميين أجييل
 .OpenForisو

 
وعلييى املسييتوى اإلقليمييي، تعقييد املنظميية أو تشييارك يف عييدد ميين الشييراكات اهلاميية القائميية منييذ فييرتة طويليية حييود  -101

والشيييبكات املنشيييلة لتبيييادد  81. وتشيييمل هيييذه الشيييراكات اللجيييان اإلقليميييية2القضيييايا  ات الصيييلة باهليييدف االسيييرتاتيجي 
. ووجد فريق التقييم أيضا  بعا األمثلية عين أايكاد جدييدة TEAKNETابكة و املعلومات، مثل ابكة األلبان يف آسيا 

والييخ تتصييل بييه، وال سيييما اسييتنادا  إىل مبييادئ األغذييية  2ميين الشييراكات الييخ نشييلت بييالتوا ي مييع اهلييدف االسييرتاتيجي 
 والزراعة املستدامة:

 
  يف الشيييرق األدىن ومشييياد أفريقييييا ايييراكة  2عيييز ت مبيييادرة نيييدرة امليييياه اليييخ يقودهيييا اهليييدف االسيييرتاتيجي

 املنظمة مع اجملل  العرذ للمياه.

  ملهرت اراكة جديدة بي منظمة األغذية والزراعة وفريق العمل املعي  بيإدارة الوسطىويف أوروبا وآسيا ،
القتصيادية ألوروبيا واملعهيد األوروذ للمسياواة بيي اجلنسيي، بشيلن األراضي التابع للجنة األمم املتحيدة ا

 قضايا توحيد األراضي.

 اليخ أطلقيت  ،لنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك 82رحلة اجلديدة من برنامج نانسنوتواصل امل
يف البليدان  ، نشر منو ز هنج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمسياك إلدارة مصيايد  تيارة2017يف عام 
 األفريقية.

 
كمييا تقييّر منظميية األغذييية والزراعيية بييلن الشييراكات بييي البلييدان النامييية )بييي بلييدان اجلنييوب( تييزداد أمهييية بالنسييبة  -102

لالبتكار يف جمياد الزراعية. ويعتيرب حسياب األمانية للتضيامن ميع أفريقييا مثياال  عليى هيذا التعياون املبتكير بيي بليدان اجلنيوب 
يف جدود أعماهلا. وهيو حسياب أمانية تيديره أفريقييا ييدعم مبيادرات التنميية  الذي تدعمه املنظمة والذي يشمل االستدامة

 40، بتموييل بلي  2013األفريقية. ومت إطالق ايساب رمسيا  خالد الدورة الثامنية والثالثيي مليسمتر املنظمية يف يونييولحزيران 
 مع املد  يف الكونغو.مليون دوالر أمريكي من أنغوال، وغينيا االستوائية، وجمموعة من منظمات اجملت

 
وفعاليية يف إقامية الشيراكات ميع ايكوميات. وعليى خبيربة  بشكل عيام تتمتع منظمة األغذية والزراعة :18النتيجة 

خارز القطاع الزراعيي، حققيت املنظمية بعيا التقيدم يف سيياق اليربامج الرغم من ضعفها يف التعامل مع الو ارات 
، وال سيييما الشييركات ا اصيية الكبييرية، مييدود ايكييومييمييع الشييركاء غييري  االخنييرالاملشييرتكة بييي القطاعييات. وإن 

 على التعامل مع املقايضات من أجل االستدامة. لة على قدرة املنظمة وقد يسثر 
 

                                                      
ا واحملييط اهليادئ لييفدارة املسيتدامة للغابيات على سبيل املثاد، اهليئة اإلقليمية ليفنتاز اييوا  والصحة اييوانية يف آسييا واحملييط اهليادئ، وايبكة آسيي  81

علييى البيئيية يف البحيير  وإعييادة التلهيييل؛ واهليئيية اإلقليمييية ملصييايد األمسيياك، واهليئيية العاميية ملصييايد األمسيياك يف البحيير املتوسييط، واملنظميية اإلقليمييية للمحافظيية
فحة اجلراد الصحراوي يف الشرق األدىن؛ واهليئة ايكومية الدولية املعنية بالتنمية األار وخليج عدن، وجلنة الغابات واملراعي يف الشرق األدىن، وجلنة مكا

 يف ارق أفريقيا.
 /e.pdf6039i-a/3http://www.fao.org. 2016برنامج نانسن لنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك، منظمة األغذية والزراعة.   82

http://www.fao.org/3/a-i6039e.pdf


37 PC 125/3 

 

 ويف بعيا البليدان، تعميلميددة السيياق.  2وعلى املستوى الوط  واحمللي، تكون اراكات اهلدف االسرتاتيجي  -103
يف الغالييل مييع اييركاء تقليييديي؛ وعلييى وجييه ا صييو  حيييث سييعت إىل  قيييق  منييذ أمييد طويييل منظميية األغذييية والزراعيية

االسيييتدامة يف داخيييل قطييياع ميييا. ويف ايييياالت اليييخ عيييز ت فيهيييا املنظمييية العميييل متعيييدد القطاعيييات، قاميييت بتوسييييع نطييياق 
املشياريع يف أفريقييا حيييث تعميل منظمية األغذيية والزراعية مييع ايراكادا. وعليى سيبيل املثياد، وجيد فريييق التقيييم العدييد مين 

جمموعة واسعة من الشركاء ايكيوميي وغيري ايكيوميي عليى إدارة املنياملر الطبيعيية، واستصيالح الغابيات، ومرافيق الغابيات 
 واملزارع، والزراعة الذكية مناخيا .

 
ى الشيييييراكات اليييييخ تسييييياهم يف عميييييل اهليييييدف ومييييين منظيييييور مواضييييييعيلقطاعي، وجيييييد فرييييييق التقيييييييم أمثلييييية علييييي -104

يف  يع اجملاالت الخ مت فحصها. ويُعد تقييم موارد الغابات يف املنظمة مثاال  إاابيا  للشراكات مع وكاالت  2االسرتاتيجي
 األحباث واجلامعات والشركات ا اصة لتطوير تكنولوجيات جديدة للصاحل العام، وتسهيل الوصود إىل أحدث املعلوميات

، وقعت منظمة األغذيية والزراعية اتفاقيية ايراكة ميددا ثيالث 2015عن االستشعار عن بعد بتكلفة أقل للبلدان. ويف عام 
، خييالد مييسمتر األطييراف ايييادي والعشييرين يف بيياري ، وتسييتخدم املنظميية منييذ Googleسيينوات )مييذكرة تفيياهم( مييع اييركة 

إىل صور وقواعيد بيانيات  بلدا    170 نية الوصود اجملا  ألكثر منلتوفري إمكا Google Earth Engineبرنامج  2018عام 
راكة الناجحييية، حزمييية اييياملة وأدوات االستشيييعار عييين بعيييد عيييرب األقميييار الصيييناعية. ومييين األمثلييية األخيييرى عليييى هيييذه الشييي

، اليييخ أطلقيييت يف عيييام 83مسييياعدات تنشييييط اقتصيييادات البليييدان األفريقيييية املطلييية عليييى احمليطيييات يف مواجهييية تغيييري املنييياى
فرصة دمج موارد ومعارف منظمة األغذية والزراعة والبنة الدويل وبنة التنمية األفريقي مين أجيل دعيم  ، والخ توفر2016

 البلدان يف مكافحة تغري املناى.

 
يييية عليييى ووجيييد فرييييق التقيييييم أيضيييا  أايييكاال  متعيييددة مييين التعييياون بشيييلن تغيييري املنييياى: ميييع املنظميييات غيييري ايكوم -105

املسييييتوى امليييييدا ؛ ومييييع و ارات الزراعيييية )مثييييل الزراعيييية الذكييييية مناخيييييا (، وو ارات البيئيييية والغابييييات )مثييييل برنييييامج خفييييا 
االنبعاثات النا ة عين إ الية الغابيات وتيدهورها( عليى املسيتوى اليوط ؛ وميع هيئيات األميم املتحيدة واألجهيزة الدوليية عليى 

برنييامج األمييم املتحييدة للتعيياون يف جميياد خفييا االنبعاثييات النا يية عيين إ اليية الغابييات د، املسييتوى العيياملي )علييى سييبيل املثييا
 ، والتحالا العاملي للزراعة الذكية مناخيا ، والشراكة العاملية من أجل الرتبة(.وتدهورها يف البلدان النامية

 
اجلهييات الفاعليية مييع ويف مييا يتعلييق بالشييراكات مييع القطيياع ا ييا ، ةييد منظميية األغذييية والزراعيية طرقييا  للعمييل  -106

الكبييرية يف القطييياع ا يييا  عليييى املسييتوى العييياملي، ومعظمهيييا مييين خيييالد الشييراكات العامليييية واإلقليميييية املتعيييددة أصيييحاب 
طق ويف املقّر الرئيسي عن رأيهم بلن مشاركة املنظمة ميع القطياع املصلحة. وقد أعرب املشاركون يف املقابالت يف  يع املنا

ا ييا  كنييت مييدودة وحييذرة علييى  ييو ال مييربر لييه. وعلييى الييرغم ميين إحييرا  تقييدم يف التعامييل مييع القطيياع ا ييا ، ال يييزاد 
ووجييد فريييق امة. للمنظميية تييلثري مييدود علييى بعييا اجلهييات الفاعليية الرئيسييية يف القطيياع ا ييا  املتعلييق بالزراعيية واالسييتد

ميع القطياع ا يا ،  االتفاقيات املسسسية(مقارنة بعلى حدوث  يادة يف الرتتيبات التشغيلية املباارة ) مدودا  التقييم دليال  
وال توجييد أمثليية علييى قيييام الشييركات ا اصيية الكبييرية بتغيييري ممارسييادا بشييلن االسييتدامة كنتيجيية مبااييرة للعمييل مييع منظميية 

 األغذية والزراعة.

 

                                                      
83  .pdfa6441i-a/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/a-i6441e.pdf
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وقييد اسييتخدمت منظميية األغذييية والزراعيية سييلطتها يف الييدعوة إىل االجتماعييات وواليتهييا املعيارييية، واسييتندت إىل  -107
ت للتواصيييل بنشييال بشيييلن االسييتدامة. وسيييامهت يف أوراق العميييل واالسييرتاتيجيات املتعلقييية باإلنتيياز املسيييتدام ميييع الشييراكا

وعلييى املسييتوى القطييري، جمموعييات العمييل العاملييية واإلقليمييية ومنصييات أصييحاب املصييلحة املتعييددين الييخ تشييارك فيهييا. 
نسيق الوطنية الخ تقودها أو تساهم فيها، عليى سيبيل املثياد ضمنت املنظمة معاجلة االستدامة يف العديد من جمموعات الت

نيام، وروانييدا. ويف أمريكيا الالتينييية، اسييتخدمت  يف كينييا، وقريغيزسييتان،  هوريية الو الدميقراطييية الشيعبية، واملغييرب، وفيييت
املتعلقيية باالسييتدامة. وأكييد املنظميية روابطهييا القوييية مييع ايكومييات احمللييية ومنظمييات اجملتمييع املييد  للتييلثري يف السياسييات 

 العديد من أصحاب املصلحة على أمهية حياد املنظمة عندما تساهم يف املناقشات حود املواضيع املعقدة.

 
ويف حييي أن جهييود تنمييية الشييراكات يف حشييد األمييواد الييخ ميكيين أن تسييتخدمها املنظميية والبلييدان األعضيياء يف  -108

التقييييم أن هييذه املنفعيية احملتمليية مل يييتم اسييتغالهلا بالكامييل وعلييى الييدوام. ويُنظيير إىل توسيييع نطيياق العمييل، فقييد وجييد فريييق 
للوصود إىل  يع املسسسات  ات الصلة الخ تتناود قضايا االستدامة على أهنا ناقصة. ويعترب دور املنظمة،   النهج احملددة

صيييندوق األخضيير للمنيياى، أميييرا  مهمييا  لتمكييي الوصيييود إىل كوكاليية رئيسييية يف املشييياريع الييخ ميوهلييا مرفيييق البيئيية العاملييية وال
 التمويل للعمل املتعلق بتغري املناى. وهناك جماد لتوسيع هذه امليزة احملتملة للشراكات.

 

 طرائا ونهج التنفيذ 3-7
 ةبشيكل رئيسيي عليى اهتميام اليربامج املتعيدد 2الربنيامج االسيرتاتيجي  يل املخصل لتدخليعتمد التمو  :19النتيجة 

األطييراف مثيييل برنيييامج األميييم املتحييدة للتعييياون يف جمييياد خفيييا االنبعاثيييات النا يية عييين إ الييية الغابيييات وتيييدهورها يف 
 أو الوكاالت املا ة الثنائية احملددة. البلدان النامية، أو الصندوق األخضر للمناى، أو مرفق البيئة العاملية،

 
يف املقييّر الرئيسييي للمنظميية واملكاتييل امليدانييية، اسييتمرت وفقييا  ملعظييم األاييخا  الييذين أجريييت معهييم مقييابالت  -109

يف االعتميياد علييى متويييل اجلهييات املا يية ميين خييارز امليزانييية.  2املشيياريع أو الييربامج الكبييرية الييخ تييدعم اهلييدف االسييرتاتيجي 
ما  أفضل مع مبادئ األغذية والزراعة املستدامة. غري أن التموييل ؤ خرية تواوتظهر املشاريع الخ مت تصميمها يف السنوات األ

هلذه املشاريع مت ختصيصه متاايا  مع أولويات املا ي، وكانت املواءمة مع مبادئ األغذية والزراعة املستدامة بالصدفة أكثير 
هج الرباجميييية اليييخ تشيييبه تركييييز األغذيييية والزراعييية منهيييا مسيييتهدفة. وعليييى سيييبيل املثييياد، يقيييوم مرفيييق البيئييية العامليييية بتعزييييز الييين

اإلدارة العاملييية ملصييايد  –املسييتدامة علييى اليينهج املشييرتكة بييي القطاعييات واملتكامليية )علييى سييبيل املثيياد، احمليطييات املشييرتكة 
األمسيياك السيياحلية، األمسيياك املسييتدامة وحفيي  التنييوع البيولييوجي يف املنيياطق الواقعيية خييارز الوالييية الوطنييية، ومبييادرة مصييايد 

 ملرفق البيئة العاملية(. السابعة فرتة ةديد املواردوبرنامج 

 
والحيي  فريييق التقييييم أيضييا  أنييه نظييرا  لتعقيييد وحجييم القضييايا الييخ يتعييي معاجلتهييا، واياجيية إىل  ييوالت كبييرية يف  -110

البيئيية التمكينييية والعقليييات لييدى املنتجييي وصييانعي القييرار، فييإن مقييدار املييوارد املتاحيية ليييفدارات، أو الشييعل، أو املكاتييل 
واعتييرب العديييد ميين األاييخا   مييدودة. 2تنفيييذ الفعيياد للربنييامج االسييرتاتيجي اإلقليمييية، أو املكاتييل القطرييية، ميين أجييل ال

 ا  الييذين متييت مقييابلتهم أن  ليية عائقييا  مييتمال  لنجيياح تييدخالت األغذييية والزراعيية املسييتدامة، الييخ تتطلييل اسييتمرارية ووقتيي
 ع.الختبار املمارسات املثلى واملستدامة والتحقق منها، ومن مث تكرارها على نطاق واس

 



39 PC 125/3 

 

 2تفاوتت عمليات التخطيط للعمل واإلبالغ واالتصاالت الداخلية املتعلقة بالربنيامج االسيرتاتيجي  :20النتيجة 
علييى مسييتويات املكاتييل اإلقليمييية والقطرييية، واعتييرب يف بعييا اييياالت أن  ليية قييد أدى إىل تفسييريات متنوعيية 

 ج التشغيل.وهنُ  2وغامضة يف الغالل جملاالت تركيز اهلدف االسرتاتيجي 
 

كييان ميثيل مشييكلة، وكانييت   يللعميل خييالد فيرتل السيينتي األوليياعتيرب العديييد مين مييوملفي املنظمية أن التخطيييط  -111
العديييد ميين اجلهييات الفاعليية حباجيية إىل فهييم أدوارهييا ومتطلبييات اإلبييالغ اجلديييدة. ومل تقتصيير هييذه املسييللة علييى اهلييدف 

وكانيييت مشيييرتكة بيييي  ييييع األهيييداف االسيييرتاتيجية. وميييع  لييية، الحييي  جيييزء كبيييري مييين ميييوملفي املنظمييية  2االسيييرتاتيجي 
: تحييت جميياالت عمييل رئيسييية 2التحسييينات الييخ أدخلييت علييى التعيياون عييرب القطاعييات يف سييياق الربنييامج االسييرتاتيجي 

ظمية مين خيالد اليرتويج للمناقشيات املشيرتكة بيي ملنتجات املعرفة العاملية يف كسر بعا الصوامع الفنية طويلة األميد يف املن
القطاعات، وربط ابكة املمارسي يف  يع أ اء العامل وتسهيل تبادد املعارف وا يربات، كميا قيدمت املبيادرات اإلقليميية 
آليييييات ناجحيييية لتعزيييييز اليييينهج الرباجمييييي علييييى املسييييتوى اإلقليمييييي. وكييييان هنيييياك اتفيييياق عييييام علييييى أن إطييييار عمييييل اهلييييدف 

قييد سيياعد يف هيكليية التقييارير ا اصيية باملنظميية بشيييكل مشييرتك، وقييدم آلييية لتحسييي نتييائج التواصييل بيييي  2رتاتيجي االسيي
 املنظمة واجلهات املا ة الرئيسية والشركاء.

 

 آليات التنفيذ 3-8
تركيز أطير الربجمية القطريية بشيكل متزاييد عليى دميج هُنيج االسيتدامة، يف حيي أنيه ينبغيي إجيراء  لييل  :21النتيجة 
 .2جودة لتمكي  قيق النتائج املتعلقة باهلدف االسرتاتيجي أكثر منهجية و للسياق 

 
 أطر البرمجة القطرية

املقرتحية الحتياجيات البليدان األعضياء سيعيا  تعد أطر الربجمة القطرية من أهيم اآللييات لتحدييد اسيتجابة املنظمية  -112
وراء  قيق أهداف التنميية الوطنيية اليخ تتسيق ميع اإلطيار االسيرتاتيجي املراجيع اليذي وضيعته املنظمية واألولوييات اإلقليميية 

عتبيييارات مييا  أفضيييل ميييع اإلطيييار االسيييرتاتيجي املراجيييع، كميييا أن اؤ وتيييربهن آخييير دفعييية مييين أطييير الربجمييية القطريييية توا والعاملييية.
االسيتدامة مدجمية إىل حييد ميا يف معظييم أطير التعيياون القطيري يف البليدان املشييمولة يف نطياق هييذا التقيييم. ومييع  لية، كييان 

ناقصييا   2التحلييل الشيامل للعوامييل األساسيية اليخ تييسثر عليى احتمياد  قيييق التيدخالت  ات الصيلة باهلييدف االسيرتاتيجي 
 بصورة عامة.

 

 ةاألنشطة الفنية المؤسسي
جمموعة كبرية من اآلليات،  2املرتبطة باهلدف االسرتاتيجي  84نو متثل األنشطة الفنية املسسسية الثالث :22النتيجة 

تسرتاد معظمها بنظم حوكمية خيارز املنظمية، وقيد وجيد فرييق التقيييم أمثلية عليى النتيائج اليخ تسياهم يف اهليدف 
 ولأو يتم اإلبالغ عنها يف إطاره. 2االسرتاتيجي 

                                                      
امليوارد، يشمل  لة البنود الستة املصنفة على أهنا أنشطة فنية مسسسية ألغيراض املسياءلة وامليزانيية مين قبيل مكتيل االسيرتاتيجية والتخطييط وإدارة ال   84

الوكاليية و الشييعبة املشييرتكة بييي منظميية األغذييية والزراعيية  58لشييعبة السياسييات االجتماعييية واملسسسييات الريفييية، والنشييال الفيي   11وهييي: النشييال الفيي  
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املتعليييق بوضيييع املعيييايري واالتفاقييييات الدوليييية يف إطيييار  2ييييتم تنفييييذ اجليييزء األكيييرب مييين عميييل اهليييدف االسيييرتاتيجي  -113
أن ل... املنظميية قييد حسيينت إىل حييد كبييري  85األنشييطة الفنييية املسسسييية. وقييد اقييرتح التقييييم املسييتقل لقييدرة املنظميية الفنييية

وعليييى سيييبيل املثييياد، . 2016و 2012تقيييدميها للمنتجيييات وا يييدمات الرئيسيييية اليييخ وجهيييت عملهيييا املعيييياري بيييي عيييامي 
 ضاعفت منظمة األغذية والزراعة تنفيذها لصكوك وضع املعايري مثل االتفاقيات الدولية ومدونات السلوكل.

 
، اعتيييربت األنشيييطة الفنيييية املسسسيييية بشيييكل عيييام مهمييية و ات صيييلة بتحقييييق نتيييائج اهليييدف اسيييتنادا  للمقيييابالت -114

، وال سييييما تلييية اليييخ مت ة. وميييع  لييية، بوصيييفها هيئيييات وآلييييات مسيييتقلة، فيييإن األنشيييطة الفنيييية املسسسيييي2االسيييرتاتيجي 
للنفيييو  احملتميييل مييين توجييييه الربنيييامج )اليييخ ليييديها هيئاديييا اإلداريييية ا اصييية(، أقيييل تقيييبال   16و 14إنشييياؤها وفقيييا  للميييادتي 

 الييخ أسسييتها أو تقودهييا ركهييا أولويييات املنظمييات وواليادييا ا اصيية الييخ ل بيئاديياوبرجمتييه، اييا أن لييديها ل 2االسييرتاتيجي 
 الدود األعضاء. أو

 
لتعزييييز مبيييادئ األغذيييية والزراعييية املسيييتدامة والتعييياون بيييي  2ميييا يتعليييق عيييدود أعمييياد اهليييدف االسيييرتاتيجي  ويف -115

القطاعات، فيإن األنشيطة الفنيية املسسسيية هيي آلييات تنسييق فعالية، ومنصيات للمعرفية، وآلييات تيسثر بشيكل مبااير عليى 
، اهليئييات اإلقليمييية ملصييايد األمسيياك مثييل اللجنيية اإلقليمييية ملصييايد األمسيياك وتربييية األحييياء وميين األمثليية عليهييا السياسييات.

يف آسيا الوسطى والقوقا ، واللجنة العامة ملصايد األمساك يف البحير املتوسيط، وجلنية أمسياك التونية يف احملييط اهلنيدي؛ املائية 
 جلباد.الشراكة بشلن اوالشراكة التعاونية بشلن الغابات، وأمانة  والشراكات األخرى مثل الشراكة العاملية من أجل الرتبة،

 
للتعيياون يف جمياد خفيا االنبعاثيات النا يية وتتوافيق بعيا األنشيطة الفنيية املسسسييية، مثيل برنيامج األميم املتحيدة  -116

ويعيييز  هيييذا الربنيييامج . 2، بشيييكل مبااييير أكثييير ميييع اهليييدف االسيييرتاتيجي عييين إ الييية الغابيييات وتيييدهورها يف البليييدان الناميييية
املشيياركة الواعييية واهلادفيية ألصيييحاب املصييلحة، اييا يف  لييية السييكان األصييليون، ويركييز عليييى اليينهج املتكامليية، ويسيييتخدم 

الربنيامج أيضيا  مسياعدة بالغية األمهيية للبليدان لكيي تيتمكن  ماألدوات املعيارية للمنظمة مثل تقييم املوارد ايرجية. كما يقد
فوعات قائمة على النتائج، تتمتع املنظمية بفرصية التيلثري عليهيا مين خيالد دورهيا احمليدد يف إنشياء نظيام من الوصود إىل مد

 لغاباتلاملستوى املرجعي للغابات. ديد املستوى املرجعي لالنبعاثات لالغابات و  لرصدوط  

 

 المبادرات اإلقليمية

جيييييدة االسيييييتهداف ومتجاوبيييية وفعالييييية للهيييييدف  اعتُيييييربت املبييييادرات اإلقليميييييية أهنيييييا آليييييات تنفييييييذ :23النتيجععععة 
وقامت العديد من املناطق بتعزيز التعياون عيرب األهيداف االسيرتاتيجية وحققيت تاحيا  معتيدال  يف . 2االسرتاتيجي 

اجلمع بي  تلا القطاعات واألقسيام يف إطيار مواضييع عامية. كميا تطيورت املبيادرات اإلقليميية ملواجهية القضيايا 
 تواجهها املناطق، على سبيل املثاد مبادرة ندرة املياه يف الشرق األدىن ومشاد أفريقيا.الناائة الخ 

 

                                                                                                                                                                     

 69جهة االتصاد للشيسون اجلنسيانية، والنشيال الفي   66الدولية للطاقة الذرية يف جماد استعماالت الطاقات النووية يف األغذية والزراعة، والنشال الف  
 اعبة تغري املناى. 72اعبة مركز االستثمار، والنشال الف   70اعبة اإلحصاءات، والنشال الف  

 تقييم مستقل للموارد الفنية يف املنظمة.  85

 .fao.org/fileadmin/user_upload/PermRep/files/FAO_Assessment_of_Technical_Capacity.pdfhttp://www 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/PermRep/files/FAO_Assessment_of_Technical_Capacity.pdf
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ومت اسيييتخدام املبيييادرات اإلقليميييية بفعاليييية كمنصييية عمليييية طويلييية األجيييل لتبييي  االحتياجيييات اإلقليميييية والقطريييية  -117
اتيجية. وعز ت املبادرات اإلقليميية، بيدرجات وربطها يف نف  الوقت مع األهداف املسسسية للمنظمة بطريقة براجمية واسرت 

أطيير الربجميية متفاوتيية، التعيياون بييي األهييدافلالربامج االسييرتاتيجية، وعييز ت األبعيياد اإلقليمييية لعمييل املنظميية يف إطييار تنفيييذ 
 ويي اإلقليمي والوط .القطرية، كما عز ت امللكية على املست

 
ا الالتينية والبحر الكارييب، اهليكل الرئيسي لعمل املكتل اإلقليميي. وعليى وقدمت املبادرات اإلقليمية، يف أمريك -118

لهييدف لالكبييرية مهييية األمنهييا بشييكل رمسييي، فقييد مت االعييرتاف ب ا  مل يكيين يقييود أييي 2الييرغم ميين أن الربنييامج االسييرتاتيجي 
لالزراعة األسرية  – 2يف اإلقليم. ومت دمج العمل املتعلق بدعم اإلنتاز املستدام كجزء من املبادرة اإلقليمية  2االسرتاتيجي 

لاالسييتخدام املسيييتدام  – 3نظييم الغييذاء الشيياملة ميين أجيييل التنمييية الريفييية املسييتدامةل، وجييزء كبيييري ميين املبييادرة اإلقليمييية و 
تم اإلبالغ عن املبيادرات اإلقليميية مين قبيل يو  وإدارة  اطر الكوارثل يف اإلقليم.للموارد الطبيعية والتكيا مع تغري املناى 

املكتل اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وإدارة األراضي املستدامة باعتبارها هيكل عميل ضيروري حقيق العدييد 
املبيادرات اإلقليميية قيد سياعدت يف بنياء فيرق  من الفوائد، اا يف  لة كسر الصوامع وحشد التموييل. وأفيادت التقيارير أن

 متعددة االختصاصات ودفعت الفرق الفنية للعمل معا  بشكل أوثق، حيث أهنا مسحت خبرق الصوامع التقنية.

 
ويف أوروبييا وآسيييا الوسييطى، ال ُتسييتخدم املبييادرات اإلقليمييية كآلييية تنفيييذ موا ييية منفصييلة، بييل كمنصيية علييى املييديي  -119

والطويييل، حيييث تتوافييق األولويييات اإلقليمييية وأهييداف التنمييية املسييتدامة ورؤييية منظميية األغذييية والزراعيية  يعييا، وتليييب املتوسييط 
عليى  وتنميية سلسيلة القيميةل األولويات القطرية يف الوقت نفسه. وباملثيل، ركيزت املبيادرة اإلقليميية يف أفريقييا للتكثييا اإلنتياز

مة ميع تضيمي القضيايا  ات الصيلة بياإلقليم مثيل سالسيل القيمية والتجيارة العيابرة للحيدود، معاجلة احتياجات اإلنتاز املسيتدا
 وحيا ة األراضي والتكثيا املستدام، باستخدام هُنج لايف  والتوسعل، والزراعة ايافظة للموارد، والزراعة الذكية مناخيا .

 
ويف الشييرق األدىن، اعتييرب أصييحاب املصييلحة ا ييارجيون الرئيسيييون أن مبييادرة نييدرة املييياه منصيية فعاليية يف تنظيييم  -120

عمل املنظمة والتواصل بشلنه يف جماد مواضيعي مدد مع سرد واض"، ومن خالد ةمييع العدييد مين املبيادرات يف برنيامج 
يف بييدء نقااييات أصييحاب املصييلحة  مبييادرة اإلقليمييية دور فعيياداملنظميية أن للمتسييق. وباإلضييافة إىل  ليية، اعتييرب موملفييو 

املتعييددين حييود االسييتخدام االسييرتاتيجي للمييوارد املائييية. وسييهلت مبييادرة نييدرة املييياه وضييع املنظميية كمسسسيية تييدعو لعقييد 
وعليييى سييبيل املثيياد، أثييير  الجتماعييات ومنظميية رائيييدة يف جميياد تقييدل املسييياعدة التقنييية بشييلن اسيييتخدام املييياه يف الزراعيية.ا

، بشييكل 2صييدى مبييادرة نييدرة املييياه، املقرتنيية بتعزيييز رؤييية األغذييية والزراعيية املسييتدامة ميين قبييل فريييق الربنييامج االسييرتاتيجي 
إاييياذ وكبيييري عليييى مسيييامهات املنظمييية يف املغيييرب مييين خيييالد تشيييجيع ومتوييييل التقييميييات الوطنيييية السيييتخدام امليييوارد املائيييية 

وباإلضيييافة إىل  لييية، كانيييت املبيييادرة فعالييية يف تعزييييز بعيييا  الصيييلة لتشيييجيع إدارة أكثييير كفييياءة للميييياه. والتيييدخالت  ات
 الشراكات وإقامة اراكات جديدة مع اجملل  العرذ للمياه.

 
ة آسيييا واحمليييط اهلييادئ، أملهييرت مبييادرة األر  اإلقليمييية ومبييادرة النمييو األ رق مييدى ايييياة الربييية املائيييإقليييم ويف  -121

املوجودة يف نظم حقود األر ، والخ كان للكثري منهيا قيمية بالنسيبة للسيكان احمللييي مين أجيل الصيحة والتغذيية ومكافحية 
اآلفييات.  واسييتجابت هييذه املبييادرات لالحتياجييات اإلقليمييية املتعلقيية بييالنظر يف إنتيياز األر  علييى  ييو مسييتدام ميين منظييور 

اهليييدف  إىلنتيييائج اسيييتزراع األر  واألمسييياك  ومييين الصيييعل إسيييناد. لفرعيييية ليفنتيييازميييع تيييرابط الييينظم االطبيعيييية نظيييم املنييياملر 
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 .األر  واألمسيياكألن ملنظميية األغذييية والزراعيية تيياريخ طويييل يف العمييل علييى اإلدارة املتكامليية لآلفييات ونظييم  2االسييرتاتيجي 
األسيفل إىل مين وتعزييز ممارسيات التنميية لومع  لة، ميكن أن يعزى الرتكيز املتجدد عليى  لييل مسيتوى املنياملر الطبيعيية، 

. 2ل القائمة على املشاركة، وتسليط الضوء على أمهيية التنيوع البيئيي لينظم غذائيية صيحية، إىل اهليدف االسيرتاتيجي األعلى
مين األعلييى  تيدخالتوعموميا ، يتنياود هيذا اليينهج املختليا جيذريا  الفجييوات اليخ خلفتهيا التييدخالت السيابقة واليخ تعتييرب 

متيييت تر ييية أحيييد مكونيييات مبيييادرة األر  اإلقليميييية يف ىل األسيييفل وغيييري متكيفييية ميييع الواقيييع احملليييي. وكمثييياد عليييى  لييية، إ
، ممييا سيياهم يف النقييا  الييوط  لمنيياملر الطبيعييية ا ضييراء لييألر ّ لشييعبية، بإعييادة ترتيبهييا كمبييادرة ل هورييية الو الدميقراطييية ا

 التنمية الزراعية املستدامة. حود االسرتاتيجيات الطويلة األجل من أجل

 
وباإلضافة إىل  لة، هناك ثالث مبادرات إقليمية جدييدة مسيتمدة مين الطلبيات اياليية والقضيايا الناايئة يف  -122

هذه املبادرات: املبادرة اإلقليمية بشلن تغري املناى، واملبادرة اإلقليمية بشيلن الصيحة الواحيدة، واملبيادرة اإلقليم. وتشمل 
ميييية ا اصييية باليييدود اجلزريييية الصيييغرية الناميييية يف احملييييط اهليييادئ. ومتثيييل املبيييادرات اجلدييييدة، مثيييل مبيييادرة الصيييحة األقالي

الواحدة، جهود املنظمة لتعزيز قودا يف صحة اييوان من خالد مركز حاالت الطوارئ املع  بياألمراض اييوانيية العيابرة 
ة مثييل واملنظميية العاملييية لصييحة اييييوان يف العمييل علييى القضييايا النااييئمنظميية الصييحة العاملييية  عللحييدود، مييع التعيياون ميي

 مقاومة مضادات امليكروبات.

 
ومت استخدام بعا املبيادرات اإلقليميية بفعاليية جليذب امليوارد ألنشيطة اإلنتياز املسيتدامة. وعليى سيبيل املثياد، يف   -123

كوت ديفوار: مت استكماد املبيادرة اإلقليميية للتكثييا اإلنتياز املسيتدام وتنميية سلسيلة القيميةل اليخ عمليت عليى ترتيبيات 
مليييون دوالر أمريكييي، لكييل منهمييا،  30وجلنيية اال يياد األوروذ ملبليي   الييدويلحيييا ة األراضييي، ميين خييالد اسييتثمار البنيية 

 10لييدعم تنفيييذ مشييروع قييانون حيييا ة األراضييي. وباملثييل، متكنييت مبييادرة نييدرة املييياه يف الشييرق األدىن ميين جييذب حييوايل 
 86ماليي دوالر أمريكي للمبادرة اإلقليمية على وجه التحديد.

 

 مجاالت العمل الرئيسية

ميا بينهيا، فقيد وجيد أهنيا  رغم اختالف جمياالت العميل الرئيسيية مين حييث هنيج التنفييذ والتنسييق يف :24 النتيجة
ويتمتع التحود األخري إىل منتجيات املعرفية العامليية بإمكانيية  فعالة يف تعزيز التعاون بي القطاعات ضمن املنظمة.
  يادة  سي هذا التعاون ومشاركة املكاتل اإلقليمية.

 
وقيييد وجيييد فرييييق التقيييييم أن جمييياالت العميييل الرئيسيييية قيييد حققيييت أهيييدافها بشيييكل كبيييري يف تسيييهيل فهيييم اهليييدف  -124

وتيييوفري مسييياحة للتواصيييل والتعييياون بشيييلن مواضييييع ميييددة هليييذا اهليييدف. وعيييز ت جمييياالت العميييل الرئيسيييية  2االسيييرتاتيجي 
التعيياون عييرب أقسييام املنظميية ميين خييالد تييوفري مسيياحة للحييوار بييي القطاعييات ميين خييالد لجمتمعييات املمارسييةل واييبكات 

 التنوع البيولوجي(.نااطة وكبرية )مثل الزراعة الذكية مناخيا  وخدمات النظم اإليكولوجية و 
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، غييري أن رخيياوة عمليييات وبنييية جميياالت العمييل الرئيسييية خلقييت درجيية ميين االرتبيياك بييي  تلييا وحييدات املنظميية -125
وأُبل  أهنا  ادت طبقة هيكليية للعميل خاصية يف جمياد التنسييق )عليى سيبيل املثياد، اجتماعيات عدييدة ملختليا جمموعيات 

بعا املصيادر حيود األسيا  املنطقيي وراء إنشياء جمياد عميل رئيسيي للزراعية الذكيية  العمل(. وعلى سبيل املثاد، تناقشت
للتيداخل بيي جمميوعخ العميل هياتي. وباإلضيافة  ا  مناخيا  وهنج متكامل الستخدام املوارد بكفاءة، يف حي أن هناك تصيور 

ن متشيابكا  ميع املبيادرة اإلقليميية للنميو كيا  مبيادرة النميو األ رقإىل  لة، فيإن العميل يف إطيار جمياد العميل الرئيسيي بشيلن 
األ رق الخ نُفذت يف آسييا، وقيد اسيتندت إىل بعيا اجملياالت الفنيية للشيركات، مميا ايكل  يديا  أميام  دييد النتيائج  ات 

ها، ايا الصلة. وأبلغت املكاتل امليدانية يف املنظمة إىل حد كبري أهنا ال تشارك يف ومليفة جمياالت العميل الرئيسيية وال تقيدر 
 تنسيق على مستوى املقّر الرئيسي.أنه يُنظر إليها على أهنا تعا  اياجة إىل ال
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 والتوصيات االستنتاجات -4

 االستنتاجات 4-1
 2030، بتر يععزا البرامجععي علععا االسععتدامة، بالكامععل مععا  طععة عععا  2: يتماشععا الهععدف االسععتراتيجي 1 االسععتنتا 

واحتياجعات البلعدان الناشع ةت وتعكعف حافظعة المنظمعة لألنشععطة الشعاملة التعي تتوسعا تعدريجيات، نجاحعات معتعدالت فععي 
تعزيز هذا النهج لحّل الدوافا الكامنة وراش الممارسات غيعر المسعتدامةت وقعد اسعتخدمظ منظمعة األغذيعة والزراععة 

االسعتدامة فعي إطعار األنشعطة والمحافعل القائمعة، ولكنهعا قوتها  منتدى للتالقي و وسيط للمعرفة في تعزيز مبعاد  
تحتععا  إلععا إحععراي المزيععد مععن التقععد  فععي تفعيععل الععنهج المقترحععة بفعاليععة فععي سععياق ر يععة ومبععاد  األغذيععة والزراعععة 

 المستدامة، وال سيما علا المستوى القطريت
 

أمهية كبيرية يف االسيتجابة إىل تغييري خطية  او وتركيزه   2ُوجد أن التصميم العام للهدف االسرتاتيجي  -126
تركييييزه عليييى األغذيييية  . وميثيييل2030العميييل العامليييية واالحتياجيييات القطريييية، ال سييييما يف سيييياق خطييية عيييام 

والزراعييية املسيييتدامة واليييدعوة إىل  وييييل نظيييم اإلنتييياز الزراعيييي يف ضيييوء تغيييري املنييياى والضيييغول االجتماعيييية 
للتغيييريات يف السياسيييات يف  تليييا القطاعيييات ليييدعم تنفييييذ خطييية التنميييية  واالقتصيييادية، األولويييية املطلوبييية

بطريقيية متكامليية، وايييد ميين  يياطر التفيياعالت السييلبية بييي أجييزاء  تلفيية ميين اليينظم  2030املسييتدامة لعييام 
 ما بينها. الغذائية مع بناء التآ ر يف

 
العدييييد ميييين األطيييير واملنتجييييات املعياريييية الييييخ وضييييعتها منظميييية األغذيييية والزراعيييية يف إطييييار اهلييييدف إن و  -127

الخ منظمات وطنية ودولية أخرى من قبل  يهايشار إلبشلن  تلا جوانل اإلنتاز املستدام،  2االسرتاتيجي 
ألغذييية والزراعييية أن إدخييياد لتوجييييه عملهييا يف هيييذه اجمليياالت. واعتيييرب املوملفييون واإلدارة يف منظمييية ااعتمييددا 

كييييان تطييييورا  إاابيييييا ، واعتييييربوا أن إطييييار عمييييل الربنييييامج   ةواألغذييييية والزراعيييية املسييييتدام 2اهلييييدف االسييييرتاتيجي 
ميثيييل أداة مفييييدة ملواءمييية عميييل املنظمييية ميييع مبيييادئ األغذيييية والزراعييية املسيييتدامة، وربيييط رؤيييية  2االسيييرتاتيجي 

 نظمة بلهداف التنمية املستدامة.امل

 
وقععد تحّسععن ونهجعع  الععدروم المسععتفادة والخبععراتت  2: يعكععف تطععور تصععميم الهععدف االسععتراتيجي 2االسععتنتا  

ما مرور الوقظ،  ما هعو الحعا  بالنسعبة لفهعم معونفي منظمعة األغذيعة  2الوضوح المفاهيمي للهدف االستراتيجي 
والنتععائج المؤسسععية  ات الصععلة بالهععدف  والمواشمععة بععين أطععر البرمجععة القطريععة، واألولويععات اإلقليميععة، ،والزراعععة

ما أهداف التنمية المسعتدامة ععامالت إيجابيعات فعي المناقشعات  2 ت  انظ مواشمة الهدف االستراتيجي2االستراتيجي 
بدايعة جيعدة فعي التعرويج للر يعة المشعتر ة  2هات وقعد حقعا البرنعامج االسعتراتيجي ئاالستراتيجية بين المنظمعة وشعر ا

اعععة المسعتدامة، التععي  انعظ مفيععدة فعي دمععج المفعاهيم الرئيسععية لالسعتدامة الزراعيععة فعي أطععر البرمجععة لألغذيعة والزر 
علا المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميةت ومعا  لعا، فعي العديعد معن الحعاالت، ال يعتم دععم إمكانيعة  للمنظمة

نهج واألدوات  ات الصععلة التععي تسععهل ة مععن  ععال  إطععار وصععفي يفّصععل الععسععتدامتنفيععذ ر يععة األغذيععة والزراعععة الم
 التطبيا العملي علا المستويين الوطني والوطني الفرعيت
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، مميا اعليه يف غايية بيي بعيا أكيرب األقسيام الفنيية واإلدارات داخيل املنظمية 2امع اهلدف االسرتاتيجي  -128
حيييىت داخيييل وميييع  لييية،  القطيييري.التعقيييد والصيييعوبة مييين ناحيييية تصيييميمه وتنفييييذه، ايييا يف  لييية عليييى املسيييتوى 

املنظمية )ناهييية عيين الشييركاء ا ييارجيي(، كانييت اياجيية إىل املزييد ميين الوضييوح مليياهرة يف مييا يتعلييق بفهييم إطييار 
 ديدا  لتحقيق نتائجه.، وكيا خيتلا عن املفاهيم السابقة، وما هو مطلوب  2عمل اهلدف االسرتاتيجي 

 
والتعيديالت الالحقية علييه  2كان النهج التشاركي يف إنشاء إطار النتائج ا ا  باهلدف االسرتاتيجي  -129

دورات وسييامهت  ، بنيياء علييى الييتعلم واملزيييد ميين املشيياورات، فعيياال  يف  يييادة الوضييوح.2018اعتبييارا  ميين عييام 
، سييواء يف املقيير 2السييرتاتيجي الرصييد والتخطيييط املتكييررة يف  سييي ونشيير الفهييم بشييلن إطييار نتييائج اهلييدف ا

وسيهل التقيدم احملير  مين خيالد املبيادرات اإلقليميية ملواءمية األولوييات اإلقليميية  الرئيسي أو املكاتيل امليدانيية.
، وتطيييور جمييياالت العميييل الرئيسيييية )ميييع  وهليييا املسيييتمر  يييو منتجيييات املعرفييية 2ونتيييائج اهليييدف االسيييرتاتيجي 
. وتحيت جمياالت العميل الرئيسيية ومنتجيات املعرفية 2ركيز اهلدف االسيرتاتيجي العاملية(،  يادة فهم جماالت ت

وساعدت صياغة وثيقة األغذية والزراعة املستدامة  العاملية يف كسر بعا صوامع املنظمة الفنية الطويلة األمد.
يف إطييار األهييداف  الرئيسيييةالعالقييات املتبادليية مييع جميياالت العمييل  ديييد يف  2بواسييطة اهلييدف االسييرتاتيجي 

وعلييى الييرغم ميين أن تركيييز رؤييية األغذييية والزراعيية املسييتدامة هييو علييى ممارسييات اإلنتيياز  االسييرتاتيجية املختلفيية.
املستدامة، فإهنا قد متكنت من الوصود إىل جماالت العميل املختلفية مثيل ايمايية االجتماعيية وسلسيلة القيمية 

ميع  2افة إىل  لية، كانيت ممارسية مواءمية اهليدف االسيرتاتيجي . وباإلضيوميا إىل  ليةوالقدرة على الصمود، 
 2030أهييداف التنمييية املسييتدامة فعاليية أيضييا  يف  يييادة الوضييوح والفهييم لكيفييية مسييامهة املنظميية يف خطيية عييام 

. وعليييى اليييرغم مييين هيييذه التطيييورات، سييييكون مييين املفييييد ايصيييود عليييى 2مييين خيييالد الربنيييامج االسيييرتاتيجي 
ألغذييييية والزراعيييية الرئيسييييية لبييييادئ املصييييل اليييينهج والنمييييا ز احملييييددة بشييييلن كيفييييية تر يييية توجيهييييات إضييييافية تف

 بشكل أكثر فعالية. 2املستدامة إىل تدخالت ملموسة لتعزيز إمكانية تنفيذ نتائج اهلدف االسرتاتيجي 

 
: تسعاهم منظمعة األغذيعة والزراععة فعي اعتمعاد مفعاهيم وسياسعات وممارسعات تعدعم اإلنتعا  المسعتدا  معن 3االستنتا  

 ععال  العمععل المنجععز علععا جميععا مسععتويات المنظمععة وفععي جميععا المجععاالت المواضععيعيةت وقععد وجععد فريععا التقيععيم 
تجات المعرفة، واستراتيجيات اللجعان العديد من األمثلة التي تم فيها إحراي تقد  في تضمين مباد  االستدامة في من

والحععوارات والععنهج اإلقليميععة، والسياسععات الوطنيععةت  معا واجهععظ منظمععة األغذيععة والزراعععة التحععديات  فقععد  العالميعة، 
 ان هناك تقد  محدود للغاية في تنفيذ الممارسات المستدامة أو النهج والممارسات الشاملة للقطاعات علا نطعاق 

تضمن استدامتهات وقد استند القليل من التد الت التي تععزي الممارسعات الزراعيعة المسعتدامة علعا واسا، أو بطريقة 
المعلومات من التقييمات الدقيقة للعوامل االجتماعية واالقتصادية، والخصعائ  علعا مسعتوى المؤسسعات، وقعدرات 

 نهج المقترحةتالتبني الوطنية، والمزايا النسبية، والجدوى الشاملة علا المدى الطويل لل
 

 ييييدد قييييوة دفيييييع رؤييييية األغذييييية والزراعييييية املسييييتدامة، وا طييييول التوجيهيييييية واألدوات املتعلقيييية باهليييييدف  -130
وأثبتييت عملييية تصييميم وتنفيييذ  ، التوقعييات ا اصيية بييالنهج املتكامليية املشييرتكة بييي القطاعييات.2االسييرتاتيجي 

هج املتكاملة الشاملة للتنمية الزراعية املستدامة، باملقارنة معظم التدخالت تاحها يف إملهار املنافع احملتملة للنُ 
 مع ايلود والنما ز التقليدية ا اصة بالقطاعات.
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وعلييى الييرغم ميين النجيياح املعتييدد الواضيي" يف تعزيييز اليينهج املتكامليية الشيياملة للتنمييية الزراعيية املسييتدامة،  -131

وتلثريها واسع النطاق، مع نتائج مدودة النطياق واسيتدامتها  نطاقهاوجد فريق التقييم أيضا  أدلة مدودة على 
جدوى النهج  ، يف  لة أمور،للجدوى، اا يف  لة ااملة غري مضمونة. ومل يكن هناك تقييمات واعتبارات

 املقرتحة وقدرات االعتماد يف تصميم غالبية التدخالت  ات الصلة.

 
التعععرويج النشعععط للعععنهج المتكاملعععة  2تعععائج الهعععدف االسعععتراتيجي : ال تتطلعععب المسعععاهمة الفعالعععة فعععي ن4االسعععتنتا  

المشعتر ة بععين القطاععات فقععط، بعل أيضععات النظعر فععي القضعايا الخاصععة بالقطاععات عينهععا معن  ععال  مبعاد  األغذيععة 
قعات الروابط وأوجع  التعرير والعالوالزراعة المستدامة، بما في  لا ييادة اإلنتاجية، والقدرة علا إضفاش المزيد من 

ت وتمثل التحدي الرئيسي الذي واجهت  المنظمة في الحاجة إلا االعتراف واستكشعاف المتبادلة العابرة للقطاعات
النطعععاق الكامعععل للمقايضعععات المحتملعععة، وفعععي بعععع  الحعععاالت التناقضعععات بعععين االسعععتدامة )البي يعععة واالجتماعيعععة( 

فارقعععات علعععا المعنعععا العملعععي وتطبيعععا مفعععاهيم واإلنتاجيعععةت ولعععم تكعععن هنعععاك مناقشعععات  افيعععة حعععو  آ عععار هعععذا الم
 االستدامة في سياقات محددة أو علا نطاق وطني أوسات

 
ويف اليييرتويج ليييُنهج ميييددة يليييود تربيييية األحيييياء املائيييية أو الزراعييية أو الغابيييات، تصيييدر املنظمييية أحكاميييا   -132

، بيدال  مين اسيتخدام ميزديا النسيبية والفير  معينيةيف سيياقات ه املقايضيات، ذضمنية بشلن القيمية النسيبية هلي
العاملييييية والوطنييييية واحمللييييية، يف إاييييراك أصييييحاب املصييييلحة يف  املسييييتوياتاملتاحيييية للقيييييام بييييدور املّيسيييير، علييييى 

 استكشاف هذه املقايضات والعمل على إااد حلود مشرتكة.

 
سبيل املثاد، مين خيالد إجيراء ويف حي أن منظمة األغذية والزراعة استكشفت هذه التحديات، على  -133

أو يف إطيييار تنفيييذ االسييتخدام الفعييياد ملييوارد جميياالت العميييل  87تقييييم االسييتدامة يف الييينظم الغذائييية والزراعييية،
الرئيسية، أو التدخالت املتعلقة ابادرة األر  اإلقليمية يف آسييا، فإهنيا قيد بيدأت فقيط يف العدييد مين ايياالت 

 التواصييييل مييييع املسييييتفيدين احملتملييييي واجملموعييييات املسييييتهدفة، أو ايكومييييات )وخاصيييية املشيييياريع الصييييغرية( يف
وعيالوة عليى  تنطيوي عليهيا  ييع أبعياد االسيتدامة.  اليخالوطنية، بشلن الصورة الكاملية مين حييث املبيادالت 

ألنظميييية يف اقتصييييادات السييييوق ايديثيييية دون  ييييوالت  ييييو سياسييييات تقييييدم حييييوافز اال تتوسييييع هييييذه  ليييية، 
ام السوق أو األراضي الخ تفضل ممارسات أكثر استدامة. ولتحقيق  لة، يف جماد ةريل ممارسيات الستخد

األغذيييية والزراعييية املسيييتدامة،  تييياز املنظمييية إىل العميييل بيييالتوا ي عليييى تشيييجيع التغييييريات الضيييرورية يف البيئييية 
ة  و إضفاء الطابع املسسسي  لة أمور، يف التواصل بشلن نتائج جيد ضمنالتمكينية من خالد االستمرار، 

علييى هييذه املمارسييات اجليييدة الييخ مت توضيييحها يف التجييارب ضييمن االسييرتاتيجيات الوطنييية، والتواصييل بشييلن 
ن مين اختيا  قيرارات تسيتند إىل البيانيات و البيانات حبيث تتمكن ايكومات الوطنية وأصحاب املصيلحة اآلخير 

 بشلن اإلاابيات والسلبيات.

 

                                                      
87  e.pdf3957i-a/3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/a-i3957e.pdf


47 PC 125/3 

 

يُنظر إلا جودة واتساق مساهمة منظمة األغذية والزراعة في آليات الحو معة العالميعة واإلقليميعة فعي : 5االستنتا  
علا أنها جيعدة بشعكل ععا ، وقعد سعاهمظ فعي قعدرتها علعا تعزيعز مبعاد  اإلنتعا   2مجاالت الهدف االستراتيجي 

ضافية في ربط الخطاب الععا  لليعات هناك حاجة إلا اتخا   طوة إو المستدا  دا ل اللجان العالمية واإلقليميةت 
الحو مععة العالميععة هععذا باألفعععا  الملموسععة علععا المسععتوى المحلععيت وفععي مععا يتعلععا بالتحععديات فععي دعععم آليععات 
الحو مة الوطنية والوطنية الفرعية التي ترتبط علا وج  التحديد بمحر ات اإلنتا  غير المستدا ، فإن هناك حاجعة 

جيععععة للبي ععععة المواتيععععة للتغيععععرات السععععلو ية والمؤسسععععية المطلوبععععة والمزايععععا النسععععبية إلععععا إجععععراش تحليععععل أ ثععععر منه
 للتكنولوجيات والنهج المقترحةت

 
 تييياز منظمييية األغذيييية والزراعييية إىل القييييام باملزييييد مييين حييييث املشييياركة عليييى امليييدى الطوييييل يف تطيييوير  -134

قطاعييات مييددة، وفهييم البيئيية التمكينييية، والتصييدي بشييكل مباايير للقضييايا ا اصيية بكييل بلييد، علييى سيييبيل 
وة اييوانييية ومصييايد األمسيياك، ، ومنييع األمييراض يف الثيير واملسيياواةاملسييائل املتعلقيية باإلنتاجييية املنخفضيية، املثيياد، 

واستخدام املواد الكيميائية يف إنتياز تربيية األحيياء املائيية، واييد مين األرصيدة السيمكية، وقطيع األايجار غيري 
القيييانو ، وحفييي  امليييوارد الوراثيييية للمحاصييييل، واالخنيييرال ميييع القطييياع ا يييا . وقيييد تنظييير املنظمييية يف املشييياركة 

كومييات الوطنييية واجلهييات الفاعليية األخييرى املعنييية بقضييايا االسييتدامة ميين خييالد بطريقيية أكثيير انتظامييا  مييع اي
تقدل الدعم والتحاليل املخصصة للسياقات احملددة، مع الرتكيز على املنافع والفر  واملخاطر احملتملة املرتبطة 

 بالنهج املقرتحة.

 
: استندت أقسا  المنظمة ومكاتبهعا الميدانيعة إلعا الشعرا ات القائمعة  ات الصعلة فعي مجعاالت العمعل 6االستنتا  

ات التعاون ما الشعر اش الناشع ينت ومعا ي، واستمرت تدريجيات في استكشاف إمكان2المتصلة بالهدف االستراتيجي 
المععوارد الماليععة والفنيععة والبشععرية فععي سععياق  2مراعععاة تعقيععد وحجععم السععمات المبتكععرة لعمععل الهععدف االسععتراتيجي 

المحدودة، هناك حاجة إلا تقييم إمكانية توسيا نطاق الشرا ات وفرص تعب ة المواردت ومن شأن  لا أن يساعد 
ات التععاون األوسعا نطاقعات معا التحالفعات يعمعن إمكان بشكل  امعلالمنظمة علا تحديد مجاالت الترير واالستفادة 

 تالراسخة والممكنة الجديدة
 

وعليييى املسيييتويي العييياملي واإلقليميييي، تعتيييرب منظمييية األغذيييية والزراعييية عضيييوا  يف العدييييد مييين الشيييراكات  -135
. ويف حي أنه من 2املتعددة أصحاب املصلحة، والخ تعترب مهمة ملتابعة عملها يف جماد اهلدف االسرتاتيجي 

امليرتبط باهليدف الواض" أن معظم هذه الشراكات  كمها اسرتاتيجية املنظمة وبروتوكوالدا، فيإن أمهيية العميل 
وحجميييه يتطلبيييان صيييياغة خطيييط وآلييييات  صصييية للشيييراكة والتواصيييل لضيييمان  دييييد  ييييع  2االسيييرتاتيجي 

الزراعيية املسييتدامة، ومتابعتهييا. ومييع تطييوير هنييج العالقييات احملتمليية مييع اجلهييات الفاعليية  ات الصييلة يف جميياد 
باإلضييييافة إىل اييييراكادا و ، يتعييييي  ديييييد اجمليييياالت احملتمليييية إلقاميييية اييييراكة جديييييدة، 2الربنييييامج االسييييرتاتيجي 

 تاز املنظمة إىل النظر يف توسيع نطاق مشاركتها مع  يع الراسخة بشلن قضايا األغذية والزراعة املستدامة، 
هييات الفاعليية الدولييية والوطنييية  ات الصييلة، اييا يف  ليية مسسسييات القطيياع ا ييا  والبحييث، املنظمييات واجل

 وتعزيز التحالفات  ات الصلة مع اجملتمع املد  والشركاء الدوليي.
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 التوصيات 4-2
ينبغي أن تكثف منظمة األغذيعة والزراععة جهودهعا فعي التعرويج لمبعاد  األغذيعة والزراععة المسعتدامة فعي  – 1التوصية 

، من  ال  اتخا   طوة إضافية في صعياغة  طعوت توجيهيعة أوضع  معن شعأنها أن تعوفر 2سياق الهدف االستراتيجي 
تدامة، وتفسعير النمعا   والعنهج  ات الصعلة مؤشرات ألنواع الممارسات التي تدعم تنفيذ مبعاد  األغذيعة والزراععة المسع

 بطريقة مفصلة ووصفية، ومعالجة مسألة دمج القضايا الشاملة مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والتغذيةت
 

كانييت جهييود املنظميية يف تعزيييز املبييادئ الرئيسييية لألغذييية والزراعيية املسييتدامة مورييية يف إدميياز مفهييوم  -136
ر الربجمييية عليييى املسيييتويي اليييوط  واإلقليميييي. وهيييي تتماايييى جييييدا  ميييع خطييية العميييل العامليييية االسيييتدامة يف أطييي

واألولويييات الوطنييية  ات الصييلة. ويف حييي أن رؤييية األغذييية والزراعيية  واإلقليميييةلالسييتدامة واملبييادرات العاملييية 
ميع أنيه عييام بياألحرى، عليى ميا اييل  املسيتدامة رؤيية ممتيا ة، إال أهنييا تيوفر توجيهيا  عيايل املسييتوى واسيرتاتيجيا ،

مييين خيييالد إطيييار عميييل أكثييير فعليييه لتنفييييذ مبادئهيييا الرئيسيييية. وايييل دعيييم تنفييييذ األغذيييية والزراعييية املسيييتدامة 
تفصيال  يصا بوضوح املالم" الرئيسية للنما ز والنهج واملمارسات الخ تدعم كل مبدأ من املبادئ ا مسة. 

دد للخطول التوجيهية إلدماز مبيادئ األغذيية والزراعية املسيتدامة يف ويف هذا اإلطار، ميكن ختصيل قسم م
عمليات إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وعلى املستويي الوط  واحمللي، ينبغيي أن تقيرتن هيذه األطير 

 بتحليل اامل جلميع املقايضات وأوجه التآ ر احملتملة، اا يف  لة التسويات وايلود املمكنة.

 
لكييي تيينج" اليينظم اإلنتاجييية األكثيير اسييتدامة التمكينييية  روري أن حيييدث  ييود كبييري يف البيئييةوميين الضيي -137

وخاصة األكثر تكامال . وبصفتها منظمة  ات متثييل دائيم يف العدييد مين البليدان، فيإن املنظمية يف وضيع جييد 
بشييكل اسييتثنائي لتشييجيع وتيسييري التغيييريات املطلوبيية؛ ومييع  ليية، فييإن هييذه التغيييريات تتخطييى تليية الييخ مت 

مصيايد األمسياك، أو مشياريع وبيرامج التنميية. و تياز  وأواحيدةل يف سياسيات الزراعية الرتويج هلا تقلييديا  لمليرة 
املنظمة إىل االخنرال يف عملية  ود، وإجراء  ليل للبيئة التمكينية وجيدوى تيدخالت االسيتدامة واملقايضيات 

جراءات البديلية عليى احملتملة. وينبغي أن تساعد املنظمة البلدان يف  ليل آثار سيناريوهات خط األسا  واإل
بشلن جمموعة من مسارات االستدامة، واإلبالغ عنها، مما يتطلل املزيد من  املستويي الوط  الفرعي والوط 

التعيياون بييي الوحييدات  ات الصييلة )اإلدارات التقنييية واإلدارة املعنييية بالتنمييية االجتماعييية واالقتصييادية( داخييل 
إىل أن تصاحل تصميم كل إطار برجمة قطري، وعنيد االقتضياء صيياغة  املنظمة. و تاز مثل هذه التحليالت

 االسرتاتيجيات الزراعية الوطنية بطريقة تعك  متاما  مدى تعقيد البيئة التمكينية.

 
مععن أجععل إنهععار القيمععة المضععافة لمبععاد  األغذيععة والزراعععة المسععتدامة وتعزيععز دمجهععا المحتمععل فععي  – 2التوصععية 

السياسات الوطنية والخطط والتد الت اإلنمائية، ينبغي للمنظمة أن تستفيد من  ل إطار للبرمجة القطرية لترجمة 
فععي الخطععوت التوجيهيعععة بشععأن تحويعععل مبععاد  األغذيععة والزراععععة المسععتدامة واإلجععراشات العشعععرين المرتبطععة بهعععا )

 األغذية والزراعة لتحقيا أهداف التنمية المستدامة( إلا نتائج محتملة علا المستوى القطريت
 

ومع األخذ يف االعتبار أمهية وطبيعة رؤية األغذية والزراعة املستدامة املتعددة األبعياد، ينبغيي تعزييز الفير   -138
واملخاطر لتطبيقها من خالد املشاركة الرمسية جلميع وحيدات املنظمية  ات الصيلة يف صيياغة أطير الربجمية القطريية 
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وينبغي أن يكون ليدى املنظمية أسيا  منطقيي  ى القطري.الرئيسية لعمل املنظمة على املستو  التنفيذوهي آلية  –
واضيي" للييُنهج املقرتحيية، مييع األخييذ يف االعتبييار بشييكل كامييل جلييدوى الييُنهج واالسييرتاتيجية املقرتحيية يف السييياق 

 احمللي، وتعديل هذه النهج بشكل دوري وحسل االقتضاء. ولتنفيذ هذه التوصية:
 

ينبغي أن تشرك املكاتل اإلقليمية املكاتل القطرية املعنية، عند إعداد صيياغة جدييدة ألطيار  (أ 2)
واإلدارات الفنييية بشييلن  2االسييرتاتيجي  الربنييامجالربجميية القطرييية، ميين خييالد املناقشييات مييع فريييق 

اعيية إطيار االسيتدامة لألغذييية والزراعية املسيتدامة، ووضييع أسيا  منطقيي واضيي" ليُنهج األغذيية والزر 
 املستدامة والشراكات احملتملة.

دورة إطيييار الربجمييية القطريييية، ايييل عليييى اإلدارات مييع صيييياغة التيييدخالت  ات الصيييلة ضيييمن   (ب 2)
الفنيية أن تقييدم دعمييا  للسياسيات و ليييال  يف  ديييد وتقيييم الفوائييد واملخيياطر والقييود احملتمليية لكييل 

امج اييياملة متعييددة األوجيييه، مييع معيييامل تييوفري إرايييادات لييرب  ميييعتييدخل ضييمن السيييياقات احملييددة، 
وأهيييداف ميييددة بوضيييوح ملعاجلييية االسيييتدامة. واسيييتنادا  إىل التجيييارب السيييابقة يف إجيييراء دراسيييات 

(، ينبغييي أن يقييوم فريييق وهنييج مماثليية مناخيييا    ديييد النطيياق )تليية الييخ أجريييت علييى الزراعيية الذكييية
بالتعيييياون مييييع اإلدارات الفنييييية بتشييييجيع التقييمييييات ا اصيييية بييييالظروف  2الربنييييامج االسييييرتاتيجي 

االجتماعييية واالقتصييادية ليفنتيياز وأمنييال اليينظم اإليكولوجيييية ومصيياحل املييزارعي، ممييا يييرب  بوضيييوح 
الفييير  واملخييياطر، وكيييذلة التكلفييية والفوائيييد واملقايضيييات احملتملييية بيييي القطاعيييات وداخيييل الييينظم 

ملستهدفة، من خالد تطيوير أدوات ليدعم اإلدمياز املنهجيي هليذا التحلييل يف اإليكولوجية واملواقع ا
وميكيين العثييور علييى  88التييدخالت  ات الصييلة بإطييار العمييل االسييرتاتيجي، ميين بييي أمييور أخييرى.

بعيا األمثليية للتحلييل الييذي ميكين اسييتخدامه هلييذا الغيرض يف دراسييات ايالية الييخ مت إعييدادها يف 
اإليكولوجييية الزراعييية العييابرة للحييدود يييوض هنيير كيياجريا، الييذي يشييرح إطييار مشييروع إدارة اليينظم 

أمهييييية اليييينهج املتكامليييية القائميييية علييييى األبعيييياد اإليكولوجييييية واالقتصييييادية واالجتماعييييية، وفوائييييدها 
 املتعددة، باستخدام معايري االستدامة، أي اإلنتاجية واملرونة واالستقرار واإلنصاف.

 ات الصيييلة، ينبغيييي أن تكفيييل املكاتيييل امليدانيييية اسيييتمرار الرصيييد يف عنيييد تنفييييذ التيييدخالت  ز( 2)
املتكيفة ميع اليربامج مين أجيل إنتياز األدلية الال مية للتقيدم، وتعيديل الينهج الوقت ايقيقي واإلدارة 

ميين القيييام برصييد منتصييا املييدة لتييدخالت امليدانييية حسييل اياجيية. وينبغييي أن تسييتفيد املكاتييل 
التقدم احملر  من حيث النتائج  ات الصلة بالتلثري عليى االسيتدامة، وتعمييم  تارة مع الرتكيز على 

كمييا ميكيين إجييراء هييذا الرصييد باالاييرتاك مييع ممثلييي ميين   اليينهج املتكامليية الشيياملة لعييدة قطاعييات.
وعنييييييد  ،واإلدارات الفنييييييية )مثيييييل تليييييية املشييييياركة يف مرحليييييية التصيييييميم( 2الربنيييييامج االسيييييرتاتيجي 
واييل أن تييرب  النتييائج واألدليية ميين  اء التنمييية وأصييحاب املصييلحة اآلخييرين.االقتضيياء، إاييراك اييرك

هيييذه التميييارين  قييييق النتيييائج املرجيييوة إىل جانيييل ا يييربات غيييري املقصيييودة، وأن تيييتم مناقشيييتها ميييع 
 اإلدارات الفنية واملكاتل الرئيسية املعنية لتسهيل التعلم واالبتكار واإلدارة املتكيفة.

 

                                                      
88  /901665detail/en/c/-archive/news-action/kagera/news-http://www.fao.org/in 
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إىل  لة، قد تقوم فرق الربنامج االسرتاتيجي اراجعة املعيايري اياليية الختييار بليدان الرتكييز، وباإلضافة  -139
،  ييييدف  ديييييد أولويييييات عييييدد مييييدود ميييين البلييييدان ليفدميييياز الكامييييل ملبييييادئ األغذييييية والزراعيييية املسييييتدامة

اسيييتدامة عاجلييية،  واسيييتخدامها كنميييا ز إلثبيييات فعاليييية الييينهج. وقيييد تتضيييمن املعيييايري دوال   ات اهتماميييات
تيينعك  يف السياسييات الوطنييية، وحيثمييا تكييون البيئيية التمكينييية والظييروف احمللييية مواتييية لتعزيييز فعالييية األغذييية 

بتطيوير ايراكة طويلية األميد ميع  2ويف هذه البلدان، ينبغيي أن يقيوم الربنيامج االسيرتاتيجي  والزراعة املستدامة.
ات اليينهج  ات الصييلة وتعزييير الييدمج القييائم علييى األدليية لألغذييية أصييحاب املصييلحة الييوطنيي والييدوليي إلثبيي

 والزراعة املستدامة يف السياسات واملمارسات الوطنية.

 
جهودا في مواشمة  2استنادات إلا مزاياا النسبية و برت  الفنية، ينبغي أن يواصل البرنامج االستراتيجي  – 3التوصية 

مخصصعة لعدمج وتبعاد  أفضعل الممارسعات والنتعائج المحققعة فعي تعزيعز المنصات القائمعة، أو إنشعاش منصعة معرفعة 
 اإلنتا  المستدا  لألغذية والزراعةت

 
بوضع خريطة الحتياجات املعرفية املتطيورة وميوارد املعرفية املتيوفرة  2ينبغي أن يقوم الربنامج االسرتاتيجي  -140

والزراعيية، وتوحيييد املعرفيية املتولييدة ميين اإلتييا ات والييدرو  املسييتفادة،  لألغذيييةبشييلن قضييايا اإلنتيياز املسييتدام 
و ويلها إىل أفضل املمارسات الخ ميكن اإلاارة إليها يف سياقات  تلفية. وميكين اسيتخدام منصيات املنظمية 

تعزييز  القائمة على ابكة اإلنرتنت لتقدل موارد معرفة دم أصحاب املصلحة واملمارسيي الرئيسييي، مين أجيل
واليينهج املتصييلة  ييا بشييكل أفضييل، وإمكانييية اعتمادهييا، اييا يف  ليية  مبييادئ األغذييية والزراعيية املسييتدامةفهييم 

إمكانييية  سييي دمييج االعتبييارات املتعلقيية باملسيياواة بييي اجلنسييي والتغذييية وتغييري املنيياى، واستضييافة مناقشييات 
مارسيييي الرئيسييييي عليييى املسيييتويات العامليييية عامليييية حيييود هيييذه املقاربيييات اليييخ تشيييمل أصيييحاب املصيييلحة وامل

 واإلقليمية والوطنية.

 
ينبغعععي أن تواصعععل منظمعععة األغذيعععة والزراععععة التععرويج للعععنهج الشعععاملة والمتععععددة القطاععععات  عناصعععر  – 4التوصععية 

امج أساسععية لحلععو  االسععتدامةت وفععي الوقععظ نفسعع ، ينبغععي أن تنظععر اإلدارات الفنيععة فععي المنظمععة، بععدعم مععن البرنعع
، فععي فععرص تعمععيم الممارسععات المسععتدامة فععي الععنهج الخاصععة بالقطاعععات، مععا المراعععاة الواجبععة 2االسععتراتيجي 

 للمقايضات وأوج  الترير المتأصلةت
 

عنيييد تطيييوير أدوات ملموسييية وختصييييل امليييوارد لتسيييهيل وضيييع سياسيييات وطنيييية أكثييير ترابطيييا  وترتيبيييات  -141
مسسسيييات )ايوكميييية( تيييسثر علييييى قطيييياع الزراعييية واملييييوارد الطبيعيييية، اييييل إيييييالء االهتميييام لتعزيييييز السياسييييات 

. كميا  تياز املنظمية وعيرب أبعياد االسيتدامة بفعاليية أكيرب القطاعياتالقطاعية من أجل معاجلة املقايضات بي 
واليينهج القطاعييية كنقطيية دخييود، وميين مث اجلمييع بييي اليينهج القطاعييية واملشييرتكة بييي  اآلراءإىل اسييتخدام هييذه 

 القطاعات ملتابعة االستدامة.
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ومتابعة  للتحليل األخري ملسائل التنسيق املشرتكة بي القطاعيات، اليذي نشيرته منظمية األغذيية والزراعية  -142
يف إجراء دراسية ميددة  2ينبغي أن ينظر الربنامج االسرتاتيجي  89مع املركز العاملي للزراعة ايراجية، باالارتاك

حود أس  الُنهج واآلليات املتكاملة للنهج الناجحة بي القطاعات وكذلة املمارسات ا اصة بالقطاعيات، 
الدراسييية عميييل املنظمييية يف دعيييم تطيييوير هيييذه تثيييري ميييع املراعييياة الواجبييية للمقايضيييات  ات الصيييلة. وميكييين أن 

االسييرتاتيجيات الزراعييية الوطنييية الشيياملة والسياسييات  ات الصييلة الييخ دييدف إىل تغيييري ايييوافز للتخصصييات 
القطاعية واملمارسيات غيري املسيتدامة، ميع التلكييد عليى ضيرورة التكييا ميع الظيروف والتهدييدات املتغيرية، ايا 

 املثاد ال ايصر.يف  لة تغري املناى، على سبيل 
 

املبييادرات اإلقليمييية قييد أثبتييت بشييكل عييام أهنييا آلييية فعاليية للعمييل املشييرتك بييي القطاعييات علييى اييا أن  -143
واليييينهج املتكامليييية يف العديييييد ميييين البلييييدان، اييييل أن يقييييوم فريييييق الربنييييامج  2مسييييتوى اهلييييدف االسييييرتاتيجي 

سية إضافية، يتم تنسيقها مين قبيل مبادرات إقليمية رئي يفبإضفاء الطابع الرمسي على املشاركة  2االسرتاتيجي 
 وهي مهمة لتحقيق األغذية والزراعة املستدامة.أخرى برامج اسرتاتيجية 

 
ينبغععي أن تواصععل المنظمععة تعزيععز الشععرا ات والتحالفععات مععن أجععل تحقيععا نظععم مسععتدامة  – 5التوصععية 

طرائععا الشععرا ة  2لألغذيععة والزراعععةت ومععن أجععل تحقيععا  لععا، ينبغععي أن يسععتعرض البرنععامج االسععتراتيجي 
واإلنجععايات الخاصععة بعع ، باإلضععافة إلععا آليععات التمويععل بهععدف ييععادة إمكانععات التععد الت  ات الصععلة 

تسترشععد عمليععة صععياغة وتنفيععذ الشععرا ات لزيععادة األ ععر وأوجعع  التععريرت وينبغععي أن  2دف االسععتراتيجي بالهعع
بهعدف توسعيا نطعاق المشعار ة  نتعائج هعذا االسعتعراض،ب 2الخاصة بالهعدف االسعتراتيجي و طة االتصا  

ل والتعععرير لجميعععا الشعععر اش المعنيعععين )بمعععا فعععي  لعععا الشعععر اش غيعععر التقليعععديين( واسعععتغال  أوجععع  التكامععع
المتأصلة بشأن قضايا االستدامةت وعلعا المسعتوى العوطني، ينبغعي أن تسترشعد المكاتعب الميدانيعة بخطعة 

مثعععل التوجععع  تالعمعععل هعععذا، فعععي جهودهعععا إلشعععراك جميعععا الشعععر اش والتحالفعععات  ات الصعععلةت وينبغعععي أن ي
تععددة األطعراف، معا الرئيسي لهذا الجهود علعا مختلعف المسعتويات فعي المنظمعة فعي إنشعاش مبعادرات م

االعتععراف بععأن المععوارد التععي يسععاهم بهععا الشععر اش تتجععاوي المسععاهمات الماليععة وتشععمل الخبععرة والشععبكات 
 والدعوة واالستثماراتت
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ويف حيييي أن املنظمييية منخرطييية ميييع معظيييم الشيييركاء املعنييييي يف دعيييم اهتماميييات  املصيييلحة الرئيسييييي احملتمليييي.
نا ية عين إ الية االستدامة )مثل مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحيدة للتعياون يف جمياد خفيا االنبعاثيات ال

يييد ميين التعيياون املكثييا االستشييارية للبحييوث الزراعييية الدولييية(، هنيياك إمكانييية ملز  ةالغابييات وتييدهورها، واجملموعيي
واملتسييق مييع جمموعيية ميين املنظمييات حييود رؤييية األغذييية والزراعيية املسييتدامة ميكنهييا أن تييسدي إىل نتييائج أفضييل. 

مييين التعييياون و وينبغيييي للمنظمييية أن تعيييز  تنسييييق ترتيبيييات الشيييراكة هيييذه وأن تسيييتفيد مييين أوجيييه التكاميييل والتيييآ ر 
 والناائي يف جماد تعزيز األغذية والزراعة املستدامة. احملتمل بي  تلا أصحاب املصلحة التقليديي
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للشيييراكة واالتصييياالت ديييدف إىل إايييراك  ييييع الشيييركاء  وي الصيييلة )ايييا يف  لييية الشيييركاء غيييري التقلييييديي( 
واسيتغالد أوجييه التكاميل والتييآ ر املتلصيلة بشييلن األغذيية والزراعيية املسيتدامة والقضييايا  ات الصيلة. وميكيين أن 

لعقد اجتماعات دورية ميع املسسسيات املاليية الدوليية الرئيسيية ووكياالت األميم املتحيدة تتضمن ا طة أحكاما  
)مثل البنة الدويل، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنيامج األميم املتحيدة للبيئية( السيتعراض ايافظية مين 

التعياون بيي بليدان اجلنيوب  منظور أوجه التكامل والتعياون احملتملية. وينبغيي أيضيا  أن تيرب  الفير  الناايئة عين
الناةييية عييين  2يف خطييية العميييل. وايييل أن تنظييير عمليييية صيييياغة خطييية العميييل يف نتيييائج اهليييدف االسيييرتاتيجي 

أنشيطة فنييية مسسسييية  تلفيية، ميين أجييل تقييييم قيمتهيا الفعلييية وطبيعيية مسييامهتها، باإلضييافة إىل إمكانييية  قيييق 
 مزيد من الرتابط والتآ ر والتلثري.

 
تقيييدم املزييييد ميين الشيييرح عيين الييينهج إلاييراك منظميييات اجملتميييع ة إىل إايييراك اييركاء التموييييل، ميكيين  طييية العمييل أن باإلضييافو 

املد ، وخاصة منظمات املزارعي والشركات ا اصة على املسيتوى احملليي، وتشيجيع الشيراكات ميع مسسسيات البحيث احملليية 
 ناء التحالفات مع اجلهات الداعية للتنمية الزراعية املستدامة.لدعم ةارب املقاربات اجلديدة ولأو تقييم فوائدها، وب

 


