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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 الدورة اخلامسة والثالثون

 2020مارس/آذار  4-2مسقط، سلطنة ُعمان، 

 املستدامةالدعم الذي تقّدمه املنظمة إىل البلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية 
     

  وجزامل
يف إقليم الشرق إجراءات من منظمة األغذية والزراعة لألم املتحدة )املنظمة( به  ّما تضطلعا عتقّدم هذه الوثيقة موجزً 

على املقّدم وتعرض الدعم  (.2030)خطة عام  2030األدىن ومشال أفريقيا )اإلقليم( دعًما خلطة التنمية املستدامة لعام 
اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية. وابختصار، بدأ مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا املستوايت 

)املكتب اإلقليمي( عملية إعادة مواءمة مبادراته اإلقليمية وبرانجمه امليداين بشكل تدرجيي مع متطلبات أهداف التنمية 
تنمية املستدامة يف اإلقليم والتوقعات والتحليالت اخلاصة هبا، إذ قام وعّزز أيًضا دوره يف رصد أهداف ال املستدامة.

 بتحويل منشوره املعنون "نظرة إقليمية عامة حول حالة األمن الغذائي والتغذية" إىل منشور للرصد والتحليل بشأن هدف
وترية عملية رصد أهداف التنمية  كما عّزز املكتب اإلقليمي شراكاهتا على الصعيد اإلقليمي لتسريع .2 التنمية املستدامة

ومن بني الشركاء الرئيسيني جامعة الدول العربية وذراعها التقين، املنظمة العربية للتنمية الزراعية؛  املستدامة وتنفيذها.
ي. وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(؛ ومنظمة الصحة العاملية؛ وبرانمج األغذية العامل

وقد قدم املكتب اإلقليمي الدعم وسيستمر يف تقدميه إىل البلدان بطرق متنوعة، منها بناء القدرات على رصد أهداف 
  .2التنمية املستدامة وتنفيذها، وال سيما اهلدف 
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 اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمي
  يلي:إن املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا 

املنظمة لتعزيز فهم ورصد أهداف التنفيذ  أاتحتهاألخذ علًما بدعم منتدى أصحاب املصلحة املتعددين الذي  -1
 املستدامة ومواءمة العمل املضطلع به يف اإلقليم مع هذه األهداف؛

العربية للتنمية الزراعية واألخذ علًما ابلشراكة اليت تعكف املنظمة على إقامتها بني جامعة الدول العربية واملنظمة  -2
 وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا( ومنظمات أخرى؛

 ودعوة البلدان إىل مواصلة مواءمة عملها مع أهداف العمل املستدامة وتوسيع نطاقه؛  -3
داف التنمية املستدامة، ومناشدة مؤشرًا من مؤشرات أه 21لـ  ابعتبارها اجلهة الراعيةواألخذ علًما بعمل املنظمة  -4

البلدان تكثيف جهودها، بدعم من املنظمة، لقياس التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التنفيذ املستدامة من خالل 
  هداف.هذه األتعزيز قدراهتا على رصد 

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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 حملة عامة -أولا 
يشكل املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا )املكتب اإلقليمي( جزًءا من برانمج عمل املنظمة العام لدعم  -1

املكتب  ابدرعلى املستوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية. وعلى الصعيد اإلقليمي،  2030خطة عام 
إعادة مواءمة الربانمج امليداين مع أهداف التنمية املستدامة عرب خمتلف أحناء اإلقليم وتوسيع نطاق إىل اإلقليمي 

برانمج األحباث يف جمال السياسات ليشمل رصد أهداف التنمية املستدامة والتوقعات والتحليالت ذات الصلة 
"املبادرة بشأن بناء القدرة على الصمود  ة، أي:وإن املبادرات اإلقليمية الثالث اليت أخذت بزمامها املنظم بذلك.

من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية، "ومبادرة الزراعة املستدامة الصغرية النطاق"، "واملبادرة بشأن ندرة املياه"، 
 وابإلضافة إىل ذلك، ومن خالل عملية تفكري اسرتاتيجي أجريت على ف التنمية املستدامة.اابتت متوائمة مع أهد

ابالستناد إىل جمموعة من  2الصعيد اإلقليمي، وضع املكتب اإلقليمي خطة عمل لتحقيق هدف التنمية املستدامة 
 .2030اجملاالت املقرتحة ذات األولوية لتحويل النظم الغذائية دعًما خلطة عام 

مة حول حالة األمن ذلك، أعاد املكتب اإلقليمي تصميم منشوره السنوي املعنون "نظرة إقليمية عا ىوعالوة عل -2
الغذائي والتغذية" ابعتباره منشورًا لرصد أهداف التنمية املستدامة وحتليلها، متاشًيا مع تقرير حالة األمن الغذائي 

  1والتغذية يف العامل.
 2030الدعم اإلقليمي املقّدم من املكتب اإلقليمي خلطة عام  -اثنياا

 اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة
 اإلسكوالتنمية املستدامة الذي عقدته لعّزز املكتب اإلقليمي مشاركته يف األعمال التحضريية للمنتدى اإلقليمي  -3

من أجل إضفاء وجهة نظر إقليمية على استعراض التقدم احملرز ومناقشات السياسات، مبا يشمل مواءمة خطة عام 
ويف إطار هذه العملية، يتم تكليف اإلسكوا إبعداد تقرير  مع أولوايت وأطر السياسات املتفق عليها إقليمًيا. 2030

، وعلى وجه التحديد تقرير عن حالة  أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية، 2030إقليمي عن خطة عام 
، وسيتم إعداد هذا التقرير، املعنون "التقرير العريب للتنمية املستدامة" ابتباع هنج قائم على كل هدف على حدة.

وقد أعدت الطبعة  على فرتات منتظمة لدعم متابعة واستعراض أهداف التنمية املستدامة على املستوى اإلقليمي.
  . وقّدم املكتب اإلقليمي إسهامات يف هذا التقرير.2030للتزامن مع إعالن خطة عام  2015األوىل يف عام 

 رصد أهداف التنمية املستدامة
وضع إطار  من أجلا وجامعة الدول العربية واملنظمة العربية للتنمية الزراعية تشرتك املنظمة مع كل من اإلسكو  -4

وحيمل هذا اإلطار عنوان "إطار رصد  شامل للمؤشرات واعتماده لرصد األمن الغذائي والتغذية يف البلدان العربية.
. 2018نمية الزراعية يف مارس/آذار األمن الغذائي يف املنطقة العربية"، اعتمدته اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للت

ويقر هذا اإلطار ابستخدام معدل انتشار نقص التغذية ومقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي ابعتبارمها 
  املؤشرين الرئيسيني لرصد انعدام األمن الغذائي. 

                                                      
  :التايل العنوان على عليه الطالع ميكن والذي تصميمه أعيد الذي للمنشور الثانية السنة 2018سنة  شّكلت 1

http://www.fao.org/3/I8336AR/i8336ar.pdf 
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ملستدامة، وجمموعة مؤشرات األمن ترتبط ارتباطًا وثيًقا أبهداف التنمية ا ت اليتؤشرامن امل 24ويتألف اإلطار من  -5
  على النحو التايل: 24وتصّنف املؤشرات الـ  الغذائي اخلاصة ابملنظمة، ومؤشرات عاملية وإقليمية خمتارة أخرى.

 باشرة ألهداف التنمية املستدامة )ومها: معدل انتشار املؤشرات من املمؤشرات أساسية، اثنان منها  ةثالث
  املعاانة من انعدام األمن الغذائي(؛نقص التغذية ومقياس 

  ستة مؤشرات يف ركيزة التوافر، ثالثة منها هي مؤشرات مباشرة ألهداف التنمية املستدامة أو وثيقة الصلة
 هبذا؛

 مخسة مؤشرات يف ركيزة الوصول، إثنان منها من املؤشرات املباشرة ألهداف التنمية املستدامة؛ 
 أربعة منها هي مؤشرات مباشرة ألهداف التنمية املستدامة؛مخسة مؤشرات يف ركيزة االستخدام ، 
 مخسة مؤشرات يف ركيزة االستقرار، أحدها من املؤشرات املباشرة ألهداف التنمية املستدامة؛ 

وقدمت املنظمة الدعم إىل اإلسكوا واملنظمة العربية للتنمية الزراعية واملعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية يف  -6
  .2019تدريبية بشأن هذا اإلطار يف كل من لبنان وتونس يف أغسطس/آب  ورشات عمل تنظيم

اجلهة املنظمة عترب اليت تقدت ورشات عمل إقليمية العتماد املؤشرات ولتمكني البلدان من استخدام إطار الرصد، ع   -7
املؤشرات واالحتياجات اخلاصة  ولتمكني البلدان من تقييم توافر البياانت وتنمية القدرات على جتميع الراعية هلا

وقدمت املنظمة الدعم لورشة العمل األوىل املعنونة "ورشة تدريبية إقليمية حول الزراعة واألغذية  ابملساعدة الفنية.
وحيازة األراضي واستعماهلا لدعم أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية"، واليت نظمها املعهد العريب للتدريب 

وعرضت هذه الورشة مقدمة  .2018يوليو/ متوز  5 إىل 1والبحوث اإلحصائية يف عمان، األردن، خالل الفرتة من 
املنظمة اجلهة اليت تعترب  21ــأساسية عن املنهجية والبياانت الالزمة إلعداد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ال

حصائية الوطنية لكل من مجهورية مصر العربية والعراق إل. وقد حضر الورشة مشاركون من املكاتب اهلا الراعية
  دن وعمان وفلسطني وقطر واململكة العربية السعودية والسودان وسوراي وتونس.واألر 

وأتيحت خدمات لتنمية قدرات حمددة األهداف من خالل ورشات عمل إقليمية نظمت عن منهجية مجع البياانت  -8
ن حتديد سبل بشأن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، وعن تقييم مدى توافر البياانت والثغرات يف البياانت، وع

ظمتا هبذا الشأن يف: ورشة ا لتحسني الرصد واإلبالغ. ومتثلت ورشتا العمل اإلقليميتان الرئيسيتان اللتان ن  املضي قدمً 
؛ وورشة العمل 2019أبريل/ نيسان  17إىل  15قدت يف القاهرة يف الفرتة من العمل اإلقليمية لبناء القدرات اليت ع  

يت نظمها املكتب اإلقليمي للشرق األدىن واملكتب اإلقليمي ألفريقيا حول مؤشرات اإلقليمية لتنمية القدرات ال
( يف 1-أ-5و 1-4-2و 2-3-2و 1-3-2أهداف التنمية املستدامة القائمة على الدراسات االستقصائية الزراعية )

   يف القاهرة. 2019أكتوبر/ تشرين األول  10إىل  7الفرتة من 
 التنمية املستدامةدعم السياسات بشأن أهداف 

اجلوع اليت أنشأهتا جامعة الدول العربية واليت أتخذ على  ىتعترب املنظمة عضًوا يف أمانة اللجنة الفرعية للقضاء عل -9
اجلوع، وحتسني األمن الغذائي والتغذية،  ىاملتعلق ابلقضاء عل 2املستدامة  عاتقها مهمة رصد حتقيق هدف التنمية

ضمن مجلة أهداف أخرى ذات صلة. ويتمثل هدف هذه اللجنة الفرعية يف وضع خطة  وتعزيز الزراعة املستدامة،
  .2لدعم البلدان العربية يف ما تبذله من جهود لتنفيذ أنشطة تتواءم مع هدف التنمية املستدامة 
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التقين للنهوض وحتت إطار اللجنة الفرعية للقضاء على اجلوع، أاتحت املنظمة مشروًعا إقليمًيا لربانمج التعاون  -10
مببادرة القضاء التام على اجلوع يف املنطقة العربية. وتتمثل نتيجة املشروع يف إطار اسرتاتيجي ملبادرات القضاء التام 

 . 2020ه البلدان األعضاء يف عام على اجلوع يف املنطقة العربية ستقرّ 
املستدامة الذي تنظمه اجلامعة العربية سنواي، كما دعمت املنظمة النسخة الثانية والثالثة لألسبوع العريب للتنمية  -11

، حداًث جانبًيا بعنوان "حتقيق القضاء التام (2018)وشاركت فيهما بنشاط. ونظمت، يف إطار أنشطة نسخته الثانية 
وأبرز هذا احلدث اجلانيب التحدايت اليت تعرتض سبيل القضاء على اجلوع يف املنطقة  على اجلوع يف املنطقة العربية".

العربية وجتارب املنظمات العاملة بشأن القضااي املتعلقة ابألمن الغذائي والتنمية املستدامة. وخالل النسخة الثالثة 
"حنو القضاء التام على اجلوع يف املنطقة املعنون ، عقدت املنظمة وجامعة الدول العربية احلدث اجلانيب (2019)

ادل اخلربات املنبثقة من مبادرة القضاء التام على اجلوع يف أفريقيا ز هذا احلدث اجلانيب على تبكّ قد ر و  العربية".
من  حىت اآلنحرز ما أ  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، والدروس املستخلصة من هذين اإلقليمني. كما عرض  ويف
يف وضع اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي وخطة العمل ذات الصلة للقضاء التام على اجلوع يف املنطقة العربية. م تقدّ 

كما نظمت املنظمة وجامعة الدول العربية حداًث جانبًيا حول موضوع "حنو القضاء التام على اجلوع يف املنطقة 
 .2019يت عقدت يف روما يف يونيو/ حزيران العربية" خالل الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة ال

)املياه النظيفة والنظافة الصحية( من خالل مبادرهتا اإلقليمية بشأن  6ا البلدان يف تنفيذ اهلدف وتدعم املنظمة أيضً  -12
لى ع ،دعمت املنظمةو  ندرة املياه وبرانمج إقليمي تدعمه السويد )الوكالة السويديّة للتعاون الدويل من أجل التنمية(.

أبريل/ نيسان  4مارس/ آذار إىل  31وجه اخلصوص، تنظيم مؤمتر أايم األراضي واملياه الذي انعقد يف الفرتة من 
 شارك فيه عدد من املهنيني ملعاجلة القضااي ظم املؤمتر يف جزأين رئيسيني، ومها: جزء فيّن يف القاهرة. وقد ن   2019

 املناخ وحوكمة األراضي واملياه؛ وجزء وزاري نظمته كل من املنظمة املتعلقة بندرة املياه، وتدهور األراضي، وتغري
ا ابرزًا لوزراء املياه والزراعة ن إعالاًن مشرتكً واملنظمة العربية للتنمية الزراعية واإلسكوا وجامعة الدول العربية، تضمّ 

املشرتك، يتعني توفري دعم قوي ق لدعم األمن الغذائي واملائي. وبعد هذا االجتماع بشأن ضرورة القيام بعمل منسّ 
االجتماع وضمان متابعة. وقد نظم االجتماع األول للجنة املشرتكة رفيعة هذا عن ناتج للحفاظ على الزخم ال

يف القاهرة، وتناول قضااي  2019أكتوبر/تشرين األول  24إىل  23املستوى لقطاعي الزراعة واملياه يف الفرتة من 
تعزيز احملاسبة املائية  6. وتشمل األعمال اإلضافية لدعم هدف التنمية املستدامة يالزراعختصيص موارد املياه للقطاع 

  وتنمية القدرات يف جمال إنتاجية املياه والصلة القائمة بني املياه واألغذية والطاقة يف بلدان خمتارة يف اإلقليم.  
الفرعي لشمال أفريقيا ثالث دراسات قطرية وعلى الصعيد اإلقليمي الفرعي، أجرى مكتب املنظمة اإلقليمي  -13

)موريتانيا واملغرب وتونس( بشأن إدماج السياسات والربامج املتعلقة ابلزراعة واألمن الغذائي ومواءمتها مع أهداف 
 التنمية املستدامة. ومشلت كل دراسة ما يلي:

  اعة؛حتديد السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية يف جمايل األمن الغذائي والزر 
  ةاألولوي ترتيبها حبسبوحتديد مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابلزراعة األمن الغذائي و 

 (؛2أهداف للتنمية املستدامة 10ا عرب مقصدً  16)

                                                      
  ابعتباره شراكة لتحقيق األهداف(. 17)إىل جانب اهلدف  15و 14و 13و 12و 10و 8و 6و 5و 2و 1وهذه األهداف هي: األهداف  2



6 NERC/20/INF/6 

 

  وحتليل مستوى إدماج املقاصد يف خمتلف الربامج التنفيذية املدرجة يف السياسات واالسرتاتيجيات
  املوجودة بني الربامج ومقاصد أهداف التنمية املستدامة؛ القطاعية، وحتديد الفجوات

 .ووضع توصيات بشأن التدخالت املتكاملة إلسراع وترية تنفيذ املقاصد 
 2030الدعم القطري املقّدم من املكتب اإلقليمي خلطة عام  -اثلثا

ممثلو املنظمة وموظفوها التقنيون بنشاط يف وضع برامج أفرقة األمم املتحدة  يشارك (1) ،وعلى الصعيد القطري -14
القطرية، عن طريق املسامهة بنشاط يف التقييم القطري املشرتك وصياغة إطار التنمية املستدامة لألمم املتحدة؛ 

دعم الوزارات التنفيذية بصورة و  (3)واملشاركة يف االجتماعات املتعلقة برصد أهداف التنمية املستدامة وتنفيذها؛  (2)
ودعم احلوار املتعدد أصحاب  (4)التخطيط مع أهداف التنمية املستدامة؛ عمليات نشطة يف مواءمة السياسات و 

من البلدان حبلول يت وردت وتتطابق املعلومات الواردة أدانه مع املعلومات ال املصلحة حول أهداف التنمية املستدامة.
  ة.اتريخ نشر هذه الوثيق

 التقدم احملرز يف البلدان يف جمال حتقيق أهداف التنمية املستدامة
يتوقف مستوى الدعم الذي تقدمه املنظمة على الصعيد القطري على حالة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف البلد  -15

ا إىل دراسة واستنادً ، أنشئت آليات وطنية للتنسيق املؤسسي يف معظم البلدان. 2019-2018املعين. وخالل الفرتة 
، اعت ربت هذه 2018استقصائية ملمثلي املنظمة يف اإلقليم، جيري بشكل تدرجيي وضع هذه اآلليات. ويف عام 

اآلليات غري فعالة بعد يف كل من اجلزائر واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس واليمن. ولكن بلدين اثنني 
حتسن حدوث آليات غري فعالة. وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدل على ا يعتمدان مأهن 2019فقط اعت ربا يف عام 

  .تنييف فعالية هذه اآلليات على مدى السن
وتوجد يف كل من اجلزائر والبحرين ومجهورية مصر العربية والعراق والكويت وعمان وفلسطني وتونس هياكل حوكمة  -16

، أشري إىل أن أهداف التنمية املستدامة تشكل دوافع 2018م وطنية قائمة وفعالة على مستوى التخطيط. ويف عا
 لالستثمارات الوطنية املتكاملة يف اجلزائر وفلسطني واليمن.

وقد دعمت املنظمة حكومة مجهورية مصر العربية يف تنظيم مؤمتر دويل لتعزيز الزراعة املستدامة يف إطار أهداف  -17
بتنظيم من معهد التخطيط القومي وحضره وزراء  2019 مارس/آذار التنمية املستدامة. وقد انعقد هذا املؤمتر يف

  التخطيط والزراعة واملياه.
 رصد أهداف التنمية املستدامة

يكمن أحد اجملاالت الرئيسية للدعم الذي تقدمه املنظمة إىل البلدان لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف تنمية  -18
ا مفصاًل على املنهجية املتعلقة بتجميع مؤشرات اركني ويوفر تدريبً القدرات، مبا يشمل جمموعة واسعة من املش

. ونظم املكتب اإلقليمي عدة ورشات عمل قطرية لتقدمي اجلهة الراعية هلا املنظمةعترب اليت تأهداف التنمية املستدامة 
 الدعم التقين يف هذا اجملال.

، والعراق 2018ديسمرب/كانون األول  13إىل  11يف اجلزائر خالل الفرتة من  تنيعمل تقني يتونظمت املنظمة ورش -19
، لرفع مستوى الوعي جبميع مؤشرات التنمية املستدامة 2019يناير/كانون الثاين  17إىل  13خالل الفرتة من 
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مان الصلة ابلزراعة واألمن الغذائي والتغذوي. كما مت تنظيم ورشة عمل مماثلة يف سلطنة ع   ذات
. وشاركت جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة عرب عدة وزارات يف ورشيت العمل 2019الثاين  تشرينأكتوبر/ يف

، ومشلتا اجلهة الراعية هلا املنظمةعترب اليت تاللتني أدات إىل االرتقاء مبستوى الوعي مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة 
تنمية املستدامة، وحتديد املؤشرات اليت تتوافر بياانت بشأهنا، أنشطة لتقييم القدرات الواسعة على رصد أهداف ال

واستعراض القائمة الوطنية مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة، ودعم مواءمتها مع إطار الرصد العاملي، وتوفري 
 التدريب األساسي على منهجية املؤشرات.

)معدل انتشار نقص  1-1-2ت املؤشرات مشل ،2019ويف العراق، ن ظمت ورشة عمل لبناء القدرات يف عام  -20
 )مفارقات أسعار األغذية(، 1-ج-2)مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي(، و 2-1-2(، والتغذية

)حجم الضغط الذي تتعرض له  2-4-6)التغري يف كفاءة استخدام املياه على مدى فرتة من الزمن(، و 1-4-6و
  املياه(. ونتيجة هلذه الورشة، ارتفع عدد املؤشرات اليت مت جتميعها واإلبالغ عنها. 

ويف فلسطني، مت تصميم أهداف التنمية املستدامة مبا يتالءم مع السياق الوطين وإدراجها يف عملية التخطيط الوطين  -21
قاصد أهداف التنمية املستدامة ضمن أجندة السياسات الوطنية واالسرتاتيجيات القطاعية، اليت تتناول اآلن م

ثنا عشر فريق عمل معين أبهداف التنمية املستدامة لتتبع التقدم احملرز يف إطار أنشئ االعامة. كما  2017-2022
 وبدأت فرق العمل الوطنية عملها بتحديد األهداف واملقاصد ذات األولوية لفلسطني أهداف حمددة بشكل منتظم.

صياغة خطة االستثمار  ،ووضع تدخالت لتنفيذ هذه األولوايت. ومن األمثلة على ذلك 2022-2017لألعوام 
، 2واليت توىل إعدادها فريق العمل املعين ابهلدف  2ابلنسبة إىل هدف التنمية املستدامة  2022-2020الوطنية 

  بدعم نشط من املنظمة.
ستخدم كإسهامات لتجميع املوازين السلعية للمجموعات الغذائية اليت ت   2019ومت تقدمي الدعم إىل األردن يف عام  -22

، ق دمت 2019، ابالستعانة مبنهجية املنظمة احملّدثة. ويف أبريل/نيسان 1-1-2يف مؤشر أهداف التنمية املستدامة 
من أهداف  2-1-2و 1-1-2املساعدة أيضًا لبناء قدرات دائرة اإلحصاءات العامة األردنية على جتميع اهلدفني 

  .2017التنمية املستدامة ابستخدام بياانت مسح دخل ونفقات األسرة يف األردن لعام 
 الستعراضات الوطنية الطوعية

عّززت املنظمة قدرات الديوان الوطين لإلحصائيات قد . و 2019ق دم استعراض وطين طوعي يف يوليو/متوز  ،يف اجلزائر -23
قياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي ومعدل انتشار حاالت نقص ما يتعلق مب، وال سيما قدراته يف يف اجلزائر

من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.  2-1-2و 1-1-2، الالزمني لتقييم التقدم احملرز يف ضوء املؤشرين يةالتغذ
  وأاتحت املنظمة للمغرب نفس أنشطة بناء القدرات.  

. وجاء ذلك عقب قيام اللجنة 2018ا الوطين الطوعي األول يف يوليو/ متوز ويف لبنان، قدمت احلكومة استعراضه -24
لتنمية املستدامة إبنشاء فرق عمل مواضيعية مشرتكة بني الوزارات للشروع يف إعداد أهداف االوطنية املعنية بتنفيذ 

ف التنمية املستدامة االستعراض الوطين الطوعي. وبدأت األعمال التحضريية لوضع اسرتاتيجية وطنية خاصة أبهدا
  ، حبضور رئيس الوزراء وبدعم من املنسق املقيم لألمم املتحدة.  2019أكتوبر/تشرين األول  3 يف



8 NERC/20/INF/6 

 

الل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين خويف موريتانيا، جرى إعداد أول استعراض وطين طوعي للبلد وعرضه  -25
 .2019ابلتنمية املستدامة يف نيويورك يف عام 

. ونظمت املنظمة 2019ويف سلطنة ع مان، ع رض أول استعراض وطين طوعي للبالد يف نيويورك يف يوليو/متوز  -26
، ابلتعاون مع خمتلف اهليئات يف سلطنة عمان، فعالية وطنية 2019ديسمرب/كانون األول  5إىل  1خالل الفرتة من 

املصلحة الوطنيني املعنيني، مبا يف ذلك  رفع مستوى وعي مجيع أصحاب (1): ، ومهاركزت على هدفني رئيسيني
اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية، بشأن تعميم قضااي األغذية والزراعة يف اخلطط واالسرتاتيجيات املتعلقة 

واملساعدة يف بناء قدرات اإلحصائيني الوطنيني واملوظفني التقنيني املعنيني على عدد من  (2)ابلتنمية املستدامة؛ 
    داف واملؤشرات املختارة ذات الصلة بسلطنة عمان.األه

ستعراض ال، قدمت املنظمة الدعم إىل السودان من أجل إعداد استعراضه الوطين الطوعي. ومت تعزيز ا2018ويف عام  -27
من خالل عملية تشاورية وطنية، وإشراك أصحاب املصلحة والشركاء يف  2018الوطين الطوعي للسودان لعام 

وأهداف التنمية املستدامة بشأن اهليكل املؤسسي،  2030ل منهجي من خالل أنشطة خطة عام التنمية بشك
والتشاور التفاعلي وورشات العمل التدريبية واجتماعات اخلرباء ومنتدايت احلوار بشأن السياسات مع املسؤولني 

ا إىل حتليل الروابط والتفاعالت ومن احلكوميني واملنظمات الطوعية، إضافة إىل محالت الدعاية والتوعية. واستنادً 
خالل ورشات عمل تشاورية وطنية خبصوص العوامل األكثر اسرتاتيجية اليت ستساعد السودان على تنفيذ خطة 

 التنمية املستدامة وحتقيقها، مت حتديد ثالثة عوامل مسرِّعة، وهي: عائد السالم والتحول الزراعي والتحول االجتماعي.  
املنظمة دراسة استعراضية حول تكامل السياسات والربامج اخلاصة ابلزراعة واألمن الغذائي  ويف تونس، أجرت -28

ومواءمتها مع مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. كما أجرت املنظمة دراسات مماثلة يف كل من موريتانيا 
عداد الواثئق املتعلقة ابلزراعة واألمن ا يف االستعراض الوطين الطوعي لتونس وقادت عملية إواملغرب. وسامهت أيضً 

  4-14و 2-14و 1-14)املقاصد  14( و5-6و 4-6و 3-6 2-6و 1-6)املقاصد  6و 2الغذائي لألهداف 
 من أهداف التنمية املستدامة.  (5-14و

ية . ويف هذا الصدد، قاد عمل2018كما ساهم املكتب اإلقليمي يف صياغة االستعراض الوطين الطوعي لتونس لعام  -29
  من أهداف التنمية املستدامة.  14و 6و 2إعداد الواثئق املتعلقة ابلزراعة واألمن الغذائي لألهداف 

ا يف البعثات املتعددة الوكاالت والشاملة لعدة قطاعات بشأن "التعميم والتسريع ا، تساهم املنظمة حالًيا أيضً وأخريً  -30
ودعم السياسات"، وذلك لدعم البلدان يف عملية حتديد العوامل املسرِّعة لرتتيب أهداف التنمية املستدامة حسب 

دعم السياسات" يف كل من األولوية وتنفيذها. وستساهم املنظمة، على وجه اخلصوص، يف بعثة "التعميم والتسريع و 
  مصر وفلسطني. 


