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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجامًا مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاال
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 موجزال
  ا" يسعى إىل تقدير برنامج عمل ما زال ا "بنيويً ليكون تقييمً  2مت تصميم التقييم اخلاص هبدف التنمية املستدامة

ويف حتليل حافظة التقييم، تبّّي أن عمل منظمة األغذية  وهذه عملية معّقدة وواسعة النطاق. .يف طور التبلور
يف املائة من  91ل والروابط بأهداف التنمية املستدامة األخرى ميثّ  2جمال هدف التنمية املستدامة والزراعة يف 

  جمموع احلافظة.

 هذا التقرير املرحلة األوىل من التقييم اليت أجريت بشكل أساسي يف املقر الرئيسي، وخيطط للمرحلة  ويشمل
إبالغ نتائج املرحلة الثانية إىل جلنة الربنامج يف دورهتا وسيتم  الثانية املخصصة للمستويّي اإلقليمي والقطري.

 التاسعة والعشرين بعد املائة.
  ّيف وضع إطار جدول جيد  أداءل االستنتاج الشامل يف أنه كان ملنظمة األغذية والزراعة ويف هذه املرحلة، متث

 يف هياكلها ى املنظمة أن جتري حتواًل ا، ولكن ما زال يتعّّي علا وخارجيً األعمال العاملي والتعريف بدوره داخليً 
ج الشراكات اخلاصة هبا ويف براجمها لدعم البلدان بصورة أفضل يف حتقيق هدف التنمية  وآليات التنفيذ وُنه

ضعف القدرات التشغيلية والرباجمية كعوامل رئيسّية مقّيدة جلودة وزيادة املساعدة اليت  ومت حتديد .2املستدامة 
ل إصالح األمم املتحدة فرصة ولكن يشكّ  بلدان األعضاء على األرض على املستوى الوطين.تقدمها املنظمة لل

 لتقوم منظمة األغذية والزراعة بتعزيز وجودها القطري.
  ًا يف ا مهمً واالستنتاج البارز اآلخر هو أن األهداف االسرتاتيجية والربامج االسرتاتيجية ذات الصلة حققت غرض

ات يتماشى إىل حد كبري مع أهداف التنمية املستدامة ويف اإلبالغ عنه وتعزيزه، ولكن حتديد ُنج متعدد القطاع
  ا من عدم الفعالية.ازدواجية "اللغة" )األهداف االسرتاتيجية وأهداف التنمية املستدامة( توّلد قدرً 

 .انات والتحليالت على واملرحلة الثانية جارية جلمع املزيد من البي وليس هناك سوى استنتاجات وتوصيات مبدأية
كما أُنا سوف تعيد النظر يف بعض االستنتاجات اليت مت التوصل إليها خالل  املستويّي القطري واإلقليمي.

  املرحلة األوىل.
 ل خطة الطوارئ يف إجراء دراسات وتتمثّ  .19-ومن الواضح أن هذه املرحلة الثانية تأثرت بتفشي جائحة كوفيد

شاريّي الوطنيّي املدعومّي من الفريق الدويل، ويف العمل يف الوقت نفسه على سلسلة حالة قطرية عن طريق االست
وجرى االتصال باملكاتب القطرية اليت  من دراسات احلالة اليت تتناول املنتجات املمّيزة ملنظمة األغذية والزراعة.

 أّكد معظمها استعداده واهتمامه وقدرته على املشاركة يف هذه اخلطة.

 حملة عامة من صفحة واحدة تعرض نتائج التقرير واستنتاجاته وتوصياته. 3املرفق  وترد يف  
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربنامج

  ًا.إّن جلنة الربنامج مدعوة إىل استعراض مضمون الوثيقة وتوفري التوجيهات حسبما تراه مناسب 
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 سلسلة التقييمات المواضيعية

 

 

 

 

 

بشأن "القضاء  2ألغذية والزراعة في تحقيق هدف التنمية المستدامة تقييم مساهمة منظمة ا
 على الجوع، وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة"

 

 

 

  المرحلة األولىعن تقرير 
 

 

 

 النسخة الموجزة للجنة البرنامج
 

 

 

 ةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدمكتب التقييم التابع ل
 

 2020أبريل/نيسان 
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 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 مكتب التقييم

 http://www.fao.org/evaluationهذا التقرير متاح يف شكل إلكرتوين على املوقع: 

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزر اعة 
لألمم املتحدة يف ما يتعلق بالوضع القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق 
بسلطاهتا أو بتعيّي حدودها وختومها. وال تعرب اإلشارة إىل شركات حمددة أو منتجات بعض املصنعّي، سواء  
كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة أو تفضيلها على مثيالهتا مما مل 
يرد ذكرها. واآلراء املتضمنة يف هذا املنتج هي آراء املؤلفّي وال تعرب بالضرورة عن وجهات نظر منظمة األغذية 

 والزراعة أو سياساهتا.

 ©FAO, 2020 

وما مل   هذا املنتج اإلعالمي واستنساخها ونشرها.وتشجع منظمة األغذية والزراعة استخدام املواد الواردة يف
يذكر خالف ذلك، ميكن نسخ هذه املواد وتنزيلها وطباعتها ألغراض الدراسات واألحباث والتدريس اخلاصة، 
أو استخدامها يف منتجات أو خدمات غري جتارية، على أن يشار إىل أن املنظمة هي املصدر، واحرتام حقوق 

موافقة املنظمة على آراء املستخدمّي وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من  النشر، وعدم افرتاض
 األشكال.

وينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق 
و أ www.fao.org/contact-us/licence-requestاالستخدامات التجارية األخرى إىل العنوان التايل: 

copyright@fao.org. 

 للمزيد من املعلومات عن هذا التقرير، يرجى االتصال على العنوان التايل:

 مدير مكتب التقييم

 منظمة األغذية والزراعة

Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 Rome 

Italy 

  evaluation@fao.org: الربيد اإللكرتوين

mailto:copyright@fao.org
mailto:evaluation@fao.org
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 شكر وتقدير
يشكر اجملموعة املرجعية اليت مت إنشاؤها لتوجيه هذا التقييم واليت تتألف يود مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة أن 

مكتب املدير العام، ونائب مدير عام املنظمة لشؤون املناخ واملوارد الطبيعية، )من اإلدارة العليا يف املقر الرئيسي يف روما 
مية االقتصادية واالجتماعية، ومكتب االسرتاتيجية ونائب املدير العام للعمليات، ونائب املدير العام للربامج، وإدارة التن

فقد ساعدت توجيهاهتا يف رسم مالمح التقييم وسامهت تعليقاهتا  واملكاتب اإلقليمية اخلمسة. (والتخطيط وإدارة املوارد
 على مسودة التقرير يف تعزيز تقرير التقييم بشكل ملحوظ.

 MariaHelena Semedoة الثاقبة اليت قّدمها كل من السّيدة ويود مكتب التقييم التنويه بالدعم القّيم والنظر 
)نائب مدير عام املنظمة لشؤون املناخ واملوارد الطبيعية(،  Anna Rappazzoاملدير العام(، والسّيدة  نائب )مكتب

، 2هبدف التنمية املستدامة واملكاتب الفنية يف املنظمة، والزمالء يف مركز التنمية والبيئة يف جامعة برين، ومركز الدعوة املعين 
  والزمالء يف املكتب، يف خمتلف مراحل التقييم. Masahiro Igarashiومدير مكتب التقييم السيد 

ويود مكتب التقييم أن يشكر بصورة خاصة مجيع املوظّفّي من منظمة األغذية والزراعة والشركاء من خارجها الذين تكّرموا 
وتوصياهتم بشأن آفاق  2ب عمل املنظمة يف اجملاالت املتعّلقة هبدف التنمية املستدامة بتقدمي مالحظاهتم على خمتلف جوان

 املستقبل بالنسبة إىل املنظمة من خالل املقابالت واإلجابات على الدراسة االستقصائية.

 Carstenّيد ، والسAlvaro Paz، والسّيد Adeline Sibandaالسّيدة  وتألف فريق التقييم من ستة خرباء خارجيّي هم:
Schwensen والسّيدة ،Margarita Lovon والسّيد ،Randall Purcell والسّيد ،Vernon Barrett وكذلك من ،

اليت استعرضت دور منظمة األغذية والزراعة يف صياغة أهداف التنمية املستدامة،  Elham Seyedsayamdostالسّيدة 
ا من )كبري مديري التقييم( من مكتب التقييم، بإدارة التقييم مدعومً  Olivier Cosséeوقام السّيد  .2وال سيما اهلدف 

  )حمللة التقييم(. Olive Zgambo)مساعدة مدير التقييم( والسّيدة  Veridiana MansourMendesالسّيدة 
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 الغرض من التقييم ونطاقه وأهدافه -1
 إجراء تقييمورهتا اخلامسة والعشرين بعد املائة، طلبت جلنة الربنامج يف منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(، يف د -1

بشأن "القضاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي وحتسّي  2ملسامهة املنظمة يف حتقيق هدف التنمية املستدامة 
  (.2التغذية، وتعزيز الزراعة املستدامة" )التقييم اخلاص هبدف التنمية املستدامة 

ا" يسعى إىل تقدير برنامج عمل ما زال يتبلور، وذلك لتحقيق األهداف ا "بنيويً ومت تصميم التقييم ليكون تقييمً  -2
 التالية:

  من أجل حتديد  2تقييم عمل املنظمة يف املاضي واحلاضر يف اجملاالت املتعّلقة هبدف التنمية املستدامة
 حملتملة اليت جيب سّدها؛املمارسات اجلّيدة اليت جيب تطويرها، واجملاالت اليت حتتاج إىل حتسّي، والثغرات ا

  والفرص 2وفهم وضع املنظمة ونقاط القوة والضعف النسبية اليت متلكها يف ما يتعّلق هبدف التنمية املستدامة ،
 املتاحة لتعزيز حتقيق هذا اهلدف؛

  ًا يف تعزيز ُنج املنظمة وشراكاهتا وبراجمها الداعمة هلدف التنمية واستكشاف أفضل اخليارات للمضي قدم
  ؛2ستدامة امل

  2وتشكيل خط أساس للتقييمات املستقبلية للدعم الذي تقدمه املنظمة لتحقيق هدف التنمية املستدامة. 

، مع الرتكيز بقدر أكرب على 2019إىل ديسمرب/كانون األول  2012ويغطي التقييم الفرتة املمتدة من يونيو/حزيران  -3
ا لآلثار ا خاصً ويويل التقييم اهتمامً  حّيز التنفيذ. 2030ا عندما دخلت خطة عام وصاعدً  2016الفرتة من عام 

استعراض عمل املنظمة الداعم لقياس مؤشرات أهداف  جير  ومل  املرتتبة عن اإلصالحات اجلارية يف األمم املتحدة.
اٍز يتناول ل املوضوع الرئيسي لتقييم مو ذلك أنه يشكّ  2التنمية املستدامة يف التقييم اخلاص هبدف التنمية املستدامة 

 دعم املنظمة لإلحصاءات الوطنية.

إىل دورته الثامنة والعشرين  2ا من جزئّي عن التقييم اخلاص هبدف التنمية املستدامة م مكتب التقييم تقريرً وسيقدّ  -4
زراعة وسريّكز اجلزء األول على اهلياكل املؤسسية ملنظمة األغذية وال 1بعد املائة ودورته التاسعة والعشرين بعد املائة.

، فيما سيبحث اجلزء 2030وبراجمها وآليات التنفيذ اخلاصة هبا، أي على بعض العناصر التحولية من خطة عام 
الثاين عن املمارسات اجلّيدة على املستويّي اإلقليمي والقطري اليت ميكنها أن تكون مهمة الستكشاف وتوسيع 

 .2030تعاونية من خطة عام نطاق اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف معاجلة العناصر ال

عرض وسته  .2020ويغطي هذا التقرير املرحلة األوىل من التقييم وخيطط للمرحلة الثانية اليت بدأت يف مارس/آذار  -5
نتائج املرحلة الثانية على الدورة التاسعة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج يف تقرير يتضمن االستنتاجات العامة 

ا الحرتام هذا ويعمل مكتب التقييم جاهدً  اليت ستوّجه عمل املنظمة يف السنوات القادمة. والتوصيات املستنرية
  قد تؤثر على قدرته على إجناز هذا التقييم الصعب يف الوقت احملدد. 19-اجلدول الزمين ولكن جائحة كوفيد

                                                             
 (.2019السابعة العشرين بعد املائة )منظمة األغذية والزراعة، على النحو الذي وافقت عليه جلنة الربنامج يف دورهتا  1
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  لت أهداف املرحلة األوىل يف ما يلي:ومتثّ  -6

 من أجل حتديد الفرص  2ر يف اجملاالت املتعّلقة هبدف التنمية املستدامة تقييم عمل املنظمة يف املاضي واحلاض
 ؛2واملعّوقات يف النهوض بعملها الداعم لتحقيق هدف التنمية املستدامة 

  ذات الصلة ويف الوقت املناسب يف الصياغة اجلديدة املمكنة لربامج املنظمة وآليات تنفيذها  املسامهاتوتوفري
عه وتقدمي هذا الدعم وتتبّ  2ملنظمة على التخطيط لدعم هدف التنمية املستدامة من أجل حتسّي قدرة ا

 واإلبالغ عنه؛
  والتحضري للمرحلة الثانية من التقييم عرب اختيار قائمة البلدان اليت ستجري دراسات حالة معّمقة، وعيّنة من

 .2ملستدامة ملنظمة األغذية والزراعة املتعّلقة هبدف التنمية ا 2املنتجات املمّيزة

عن االخنراط الواسع مع إدارة املنظمة وموظفيها وبعض مندويب البلدان األعضاء ثالثة أسئلة تقييم شاملة  توانبثق -7
 (، وهي:1جيري تفصيل كل واحد منها يف االختصاصات )امللحق 

اصد هدف هل تضع املنظمة نفسها يف موقع ميّكنها من تقدمي الدعم ذي الصلة للبلدان من أجل حتقيق مق  -ألف
 ؟2التنمية املستدامة 

إىل أي مدى تقوم املنظمة بتحويل براجمها وآليات التنفيذ اخلاصة هبا )أو ينبغي أن حتّوهلا( لدعم البلدان على   -باء
  ؟2حنو أفضل يف حتقيق مقاصد هدف التنمية املستدامة 

 2ية املستدامة كيف تتعاون املنظمة مع اجلهات األخرى لدعم البلدان يف حتقيق مقاصد هدف التنم  -جيم
 هبا؟ اخلاصة

ومت استغالل تقييمات األهداف االسرتاتيجية األخرية، وتقييم إطار  لقد مت استخدام جمموعة واسعة من التقنيات. -8
النتائج االسرتاتيجية، وتقييم اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص، بطريقة منهجية إىل جانب 

ا للحافظة، وحلل االستعراضات الوطنية الطوعية والتقارير  مستفيضً ى مكتب التقييم حتلياًل وأجر  تقارير املراجعة.
الواردة من املؤمترات اإلقليمية للمنظمة والتقارير السنوية من املكاتب القطرية، ونّظم دراسة استقصائية خمصصة 

ارين يف املقر الرئيسي واملكاتب وأجرى فريق من االستشاريّي اخلارجيّي مقابالت مع موظفّي خمت للموظفّي.
  .اإلقليمية للمنظمة )عرب االتصاالت اهلاتفية( ومع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

ويف إطار املرحلة الثانية، مت إطالق سلسلة من دراسات احلالة يف البلدان الستكشاف املنظورات احمللية واألبعاد على  -9
رسات اجلّيدة اليت تستحق أن يتم توسيع نطاقها، والنظر يف تنوع السياقات مستوى القواعد الشعبية، ورصد املما

 اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية.

                                                             
 من البلدان. هي حمددة هنا كأي منتج منوذجي وظاهر للمنظمة يطبق يف العديد 2
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ا، مت البدء ببحث على نطاق منظومة األمم املتحدة باالشرتاك مع مكاتب التقييم يف الصندوق الدويل للتنمية وأخريً  -10
وبرنامج األغذية العاملي، بغية رسم خريطة بالوكاالت املتعددة  ف()اليونيس للطفولة املتحدة األمم ومنظمةالزراعية 

  3على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية. 2األطراف اليت تساهم يف حتقيق مقاصد هدف التنمية املستدامة 

  وخيضع هذا التقييم لعّدة قيود نامجة عن نطاقه الواسع ومدى تعقيده. -11

 2ستدامة وهدف التنمية المستدامة إطار أهداف التنمية الم -2

  تصميم إطار أهداف التنمية المستدامة  2-1

ولكن ساهمت منظمة األغذية والزراعة بدرجة  من جانب الدول األعضاء. 2030ضعت خطة عام و   -1النتيجة 
ة ا مع الصندوق الدولي للتنميا مشترك  واتخذت المنظمة موقف   .2كبيرة في تصميم هدف التنمية المستدامة 

الزراعية وبرنامج األغذية العالمي، وقدمت خبرتها في مجموعة متنوعة من المواضيع التي تندرج ضمن 
، وعقدت 2030ا من خطة عام مؤشر   21ا في تصميم وساهمت منظمة األغذية والزراعة أيض   إطار واليتها.

بالتغذية( التي ساعدت  سلسلة من المؤتمرات والمشاورات الدولية )مثل المؤتمر الدولي الثاني المعني
  .2 على "صياغة سردية" هدف التنمية المستدامة

 أكبر لوالية المنظمة مقارنة ، كما تم تصميمه، مجاال  2نتيجة لذلك، يعطي هدف التنمية المستدامة  -2النتيجة 
تعّلق من األهداف اإلنمائية لأللفية، ويعكس بطريقة جيدة الشواغل السابقة للمنظمة في ما ي 1بالهدف 

باألمن الغذائي والزراعة المستدامة والتنوع البيولوجي والن هج القائمة على األغذية إزاء التغذية وما إلى 
  ركيزة أساسية للمنظمة. 2030لت الفلسفة الشاملة التي قامت عليها خطة عام ولطالما شكّ  ذلك.

 األدبيات مقارنة مع األهداف اإلمنائية لأللفية ا ما تظهر يفعند رواية كيف مت وضع أهداف التنمية املستدامة، غالبً  -12
ويفّسر ذلك االختالف الكبري يف النهج الذي اتبعه  اليت توصف على أُنا نتيجة عملية من األعلى إىل األسفل.

وتولت الدول األعضاء زمام القيادة يف خمتلف العمليات  .2030اجملتمع الدويل لوضع خطة التنمية املستدامة لعام 
  زية اليت ساعدت على حتديد أهداف التنمية املستدامة.املوا

كبرية يف املناقشات اليت أجراها الفريق العامل   مسامهاتوكانت املنظمة من املشاركّي النشطّي يف النقاشات وقدمت  -13
ية املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة التابع للجمعية العامة، حيث عملت مع برنامج األغذ

إىل الدورات املتعّلقة باألمن الغذائي  املسامهات ميالعاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية الختاذ موقف مشرتك وتقد
ويف ُناية املطاف، سامهت هذه اجلهود  والتغذية والزراعة املستدامة واحمليطات والبحار والغابات والتنوع البيولوجي.

)القضاء على اجلوع وحتقيق  2جلوع والزراعة، وهو هدف التنمية املستدامة يف وضع هدف قائم حبد ذاته بشأن ا

                                                             
، واجلماعة بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئّي، ومنظمة الصحة العاملية 3

  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
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األمن الغذائي وحتسّي التغذية وتشجيع الزراعة املستدامة(، ويف إدراج سلسلة من املقاصد واملؤشرات املتعّلقة 
  باألغذية والتغذية والزراعة يف أهداف أخرى للتنمية املستدامة.

اليت قدمتها منظمة األغذية والزراعة يف تصميم أهداف التنمية املستدامة، إىل حتضريات  واستندت املسامهة الكبرية -14
وسامهت منظمة األغذية والزراعة من خالل مشاركتها مع برنامج األغذية  اسرتاتيجية حصلت يف الوقت املناسب.

، 2013ة يف مدريد يف أبريل/نيسان العاملي يف تنظيم املشاورة الرفيعة املستوى بشأن اجلوع واألمن الغذائي والتغذي
(، 2014ومع منظمة الصحة العاملية يف تنظيم املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية يف روما )نوفمرب/تشرين الثاين 

عالوة  مسامهة فعالة يف تغيري اخلطاب بشأن اجلوع والتغذية وترمجة هذا التغيري إىل تصميم أهداف التنمية املستدامة.
من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل  كاًل ، مّكنت جلنة األمن الغذائي العاملي اليت مت إصالحها  على ذلك

للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي من املشاركة بطريقة مباشرة يف مجع البيانات ووجهات النظر وحتليلها والبناء 
 .2030عليها لصياغة خطة عام 

ا مؤشرً  21واملسامهة يف الوقت نفسه يف تصميم  2"صياغة سردية" هدف التنمية املستدامة  ومتّكنت املنظمة من -15
ا يف هذا اجملال، ال سيما أزمة أسعار ومن الواضح أن عوامل عديدة أخرى أدت دورً  تعترب اآلن وكالة راعية هلم.

خالل  2012لألمم املتحدة عام وحتدي القضاء على اجلوع الذي أطلقه األمّي العام  2008-2007األغذية لفرتة 
وأصبحت أربعة عناصر من أصل مخسة يتشكل منها حتدي القضاء على اجلوع، مقاصد هلدف  .20+مؤمتر ريو

 .2التنمية املستدامة 

بصورة خاصة( بطريقة جيدة الشواغل السابقة  2)وهدف التنمية املستدامة  2030يف الواقع، تعكس خطة عام  -16
األمن الغذائي والزراعة املستدامة والتنوع البيولوجي والنههج القائمة على األغذية إزاء التغذية للمنظمة يف ما يتعّلق ب

 أكرب لوالية املنظمة مقارنة باألهداف اإلمنائية واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية وما إىل ذلك، وتعطي جمااًل 
  ركيزة أساسية للمنظمة. 2030ة عام لت الفلسفة الشاملة اليت قامت عليها خطولطاملا شكّ  لأللفية.

  : العناصر والهيكلية والروابط باألهداف األخرى2هدف التنمية المستدامة  2-2

من خالل أوجه  2ويرتبط هدف التنمية المستدامة  .2030تقع الزراعة المستدامة في صلب خطة عام  -3النتيجة 
  المستدامة األخرى.ا بجميع أهداف التنمية ا وثيق  تآزر وتبادل معقدة، ارتباط  

وهناك عالقات دعم  كما تم تصميمه، مع نهج النظم الغذائية.  2يتماشى هدف التنمية المستدامة  -4النتيجة 
بشأن التغذية الجيدة، وكذلك بين  2-2بشأن األمن الغذائي و 1-2متبادل وأوجه تبادل بين المقصدين 

هذه التبادالت من خالل تخصيص الموارد  وتتجلى المخصصين إلنتاج األغذية. 4-2و 3-2 المقصدين
أ( ومن خالل األسواق والتجارة في السلع -2بطريقة تنافسية بحسب البحوث ونظم اإلرشاد )المقصد 

  ج( التي تربط منتجي األغذية بمستهلكيها.-2ب و-2) األساسية

حقيق هدف التنمية ا لتويدل ذلك على أن دعم منتجي األغذية أمر ضروري ولكنه ليس كافي   -5النتيجة 
: فإعادة توجيه البيئة االجتماعية واالقتصادية التي يعملون فيها أمر أساسي لتحقيق الزراعة 2 المستدامة

  المستدامة واألمن الغذائي.



12 PC 128/3 

واألهداف األخرى باالستناد إىل استعراض  2مت حتديد أوجه التآزر والتبادل الرئيسية بّي هدف التنمية املستدامة  -17
 2 ويرد اجلدول الكامل والعرض البياين للروابط العديدة القائمة بّي مقاصد هدف التنمية املستدامة بيات.واسع لألد

عرض نسخة مبسطة ترّكز بصورة أساسية على الروابط الداخلية وته  .2وأهداف التنمية املستدامة األخرى يف املرفق 
 .1يف الشكل  2هبدف التنمية املستدامة 

ا جبميع أهداف التنمية املستدامة ا وثيقً من خالل أوجه تآزر وتبادل معقدة، ارتباطً  2املستدامة  ويرتبط هدف التنمية -18
بشأن  8بشأن املساواة بّي اجلنسّي، واهلدف  5بشأن القضاء على الفقر، واهلدف  1األخرى، والسيما اهلدف 

 13واإلنتاج املستدامة، واهلدف  بشأن أمناط االستهالك 12العمل الالئق والنمو االقتصادي الشامل، واهلدف 
  بشأن النظم اإليكولوجية الربّية. 15بشأن النظم اإليكولوجية البحرية، واهلدف  14بشأن العمل املناخي، واهلدف 

بشكل أساسي بتأثري النظم الغذائية على التغذية والصحة من خالل  3وتتصل الروابط هبدف التنمية املستدامة  -19
ا بّي مقاصد عديدة من وهناك تبادالت معّقدة أيضً  املأمونة أو األمراض احليوانية املصدر. التلوث أو األغذية غري

 .2)املدن املستدامة( واهلدف  11)الطاقة( و 7)املياه( و 6أهداف التنمية املستدامة 

ويدل على أن  وُنج النظم الغذائية 2ويسّلط هذا التحليل الضوء على العالقة الوثيقة بّي هدف التنمية املستدامة  -20
إعادة توجيه البيئة االجتماعية واالقتصادية )األسواق، وسلوك املستهلكّي، والسياسات، والبحوث، ونظم التعليم 

 واإلرشاد، واالستثمار( اليت يعمل فيها منتجو األغذية ضرورية لتحقيق الزراعة املستدامة واألمن الغذائي.
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 التغيير المبّسطة نظرية - 1الشكل 

 

  

أ( عرب ضمان توافر بعض السمات الوراثية اليت ميكن تربيتها بطريقة مفيدة من خالل األصناف التجارية. -2الزراعي أن يدعم البحوث الزراعية )يف املقصد من شأن احلفاظ على التنوع البيولوجي 
ا على املدخالت من األصناف التجارية العالية الغّلة، وكذلك إىل مادً أقوى وأقل اعتا لالنتقال إىل الزراعة املستدامة مبا أن األجناس واألصناف التقليدية متيل إىل أن تكون عد املقصد أساسيً ويه 

 أن تكون مغذية بقدر أكرب منها يف الكثري من األحيان.

ى فهم كمي للجوع بوصفه الذي يدل عل 1-2ا توتر واضح بّي املقصد يساعد احلصول على األغذية املغذية يف مكافحة سوء التغذية لذا يدعم املقصدان بعضهما اآلخر؛ ولكن هناك أيضً 
ويدعو إىل إنتاج املزيد من األغذية املتنوعة )مثل املنتجات  1-2ا من املقصد أكثر طموحً  2-2عد املقصد الذي يتناول جودة األمناط الغذائية. بالتايل، يه  2-2ا يف األغذية األساسية، واملقصد نقصً 

 احليوانية والفاكهة واخلضار( وإىل تسويقها.

 وفعالية بّي إنتاج األغذية واستهالكها، أي التفاعل القائم قيام عالقة أكثر عداًل ج بأسواق السلع الغذائية األساسية العادلة واليت ميكن التنبؤ هبا؛ بالتايل، يدعمان -2ب و-2قصدان يتعّلق امل
 .//يف النقطة 

عكس، يقوم استهالك األغذية بتحفيز اإلنتاج وتوفري املعلومات عنه عن طريق األسواق واألسعار، لذا يذهب السهم (. وبال2-2، 1-2( يتيح استهالكها )4-2، 3-2من اجللي أن إنتاج األغذية )
 )ختفيض الفاقد واملهدر من األغذية إىل النصف( يندرج هنا يف سالسل القيمة بّي إنتاج األغذية واستهالكها. 3-12يف االجتاهّي. وجتدر اإلشارة إىل أن املقصد 

ا بقدر ما ميكن للمداخيل األعلى اليت جينيها صغار منتجي األغذية أن تدعم استثمارهم يف الزراعة املستدامة، وميكن . فهما يدعمان بعضهما بعضً 4-2و 3-2عالقة معّقدة بّي املقصدين هناك 
 املدى واالستدامة الطويلة املدى. للزراعة اإليكولوجية أن تستفيد من األسواق املرحبة. ولكن هناك توتر واضح بّي األرباح القصرية

. ولكن معظم برامج البحوث الزراعية ونظم الدعم 4-2و 3-2أ بنظم الدعم للزراعة )اإلرشاد، والبحث، والبنية التحتية الريفية، إخل.(، لذا من الطبيعي أن يدعم املقصدين -2يتعّلق املقصد 
 .(4-2)تقدمي قدر أقل من الدعم املؤسسايت للزراعة املستدامة  ، تمية. وحىت اآلنس، ال سيما للمحاصيل األسا(3-2)ة ا حنو زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجيموجهة تارخييً 

I 

III 

IV 

V 

VI 

II 

 مبّينة يف الشكل. 2وحدها أهداف التنمية املستدامة اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا باهلدف 
 .2وأهداف التنمية املستدامة األخرى )أوجه التبادل والتآزر( ورسم خريطة هبا بالتفصيل يف املرفق  2ية املستدامة ويتم استكشاف الروابط بّي مقاصد هدف التنم

 مفتاح الروابط الداخلية:
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  العالقة بين إطار أهداف التنمية المستدامة واإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة 2-3

ع لمنظمة األغذية والزراعة التركيز على األهداف التكاملية العابرة ل اإلطار االستراتيجي المراج  يسهّ  -6النتيجة 
 .2 دامة، ويعّبر بشكل جّيد عن هدف التنمية المستدامةللقطاعات، بما في ذلك أهداف التنمية المست

 2021-2018وأدمجت المنظمة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الخطة المتوسطة األجل للفترة 

  في مصفوفة النتائج. 2وتم إدراج المقاصد الثمانية لهدف التنمية المستدامة 

تزامنة إلى هدر الطاقة التنظيمية أثناء محاولة تناول مجموعتي ولكن يؤدي الحفاظ على إطارين بصورة م -7النتيجة 
وليس هناك عالقة فردية مباشرة بين هاتين المجموعتين من األهداف، لذا  األهداف في الوقت نفسه.

 ال يجري االنتقال من صيغة سردية إلى أخرى بشكل مباشر.

ا يف إعداد املنظمة العتماد ُنج مفيدً  2013ع يف عام كان التحّول الثقايف الذي يرعاه اإلطار االسرتاتيجي املراج -21
ولقد أعيد تصميم اإلطـار  يعرّب بطريقة مشاهبة عن اسرتاتيجية إمنائية تستند إىل أهداف مرتابطة عابرة للقطاعات.

  االسرتاتيجـي ليساهم بشكل واضح يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وأشار التقرير التوليفي  .2030ملنظمة، عن دور هذه األخرية يف حتقيق خطة عام وأبلغ عدد من الوثائق اليت أصدرهتا ا -22
عن تقييم األهداف االسرتاتيجية إىل أن هذه املواد التوجيهية تتضمن سرديات عدة 

، واألهداف االسرتاتيجية اخلمسة، واملبادئ 17أهداف التنمية املستدامة الـ  -د( 2019 والزراعة، األغذية )منظمة
)لتعبئة املوارد(. ورغم أن هذه ليست متناقضة يف ما بينها،  12املرتابطة، وجماالت الرتكيز الـ  20واإلجراءات الـ  5 الـ

عد األهداف االسرتاتيجية، مثلها وته  إال أُنا تؤدي إىل أوجه غموض بشأن ما يتعّي على املنظمة والشركاء القيام به.
وقد يكون استخدام لغتّي خمتلفتّي يف الوقت نفسه  ا للعامل إىل مفاهيم.يفً مثل أهداف التنمية املستدامة، لغة وتصن

فليس هناك عالقة فردية مباشرة بّي هاتّي اجملموعتّي من األهداف، لذا ال يتم االنتقال من لغة إىل  ا.ا مربكً أمرً 
 أخرى بشكل مباشر.

  تي جرى تحليلها في التقييمال 2لمحة عامة عن المجاالت المتعّلقة بهدف التنمية المستدامة  -3

بغرض حتديد  2م هذا القسم حملة عامة عن العمل األساسي اجلاري يف إطار مقاصد هدف التنمية املستدامة يقدّ  -23
تمل أن يكون من األمهية مبكان  وال ُياول  بشكل معّمق خالل املرحلة الثانية من التقييم. راجعتهاملاجملاالت اليت ُيه

 ل منهجي لفعالية هذه اجملاالت يف بلوغ املقاصد.هذا القسم إجراء حتلي

 2 لمحة عامة عن عمل منظمة األغذية والزراعة وحافظتها في إطار هدف التنمية المستدامة 3-1

والروابط بأهداف التنمية  2يمّثل عمل منظمة األغذية والزراعة في مجال هدف التنمية المستدامة  -8النتيجة 
بحدود المائة من حافظة مشاريع المنظمة بميزانية مشتركة تقّدر قيمتها في  91المستدامة األخرى حوالي 

بشأن إنتاج األغذية على الحافظة، في حين  4-2و 3-2ويهيمن المقصدان  دوالر أمريكي. اتمليار  6.7
بشأن التنوع البيولوجي  5-2في المائة من مصروفات البرنامج للمقصد  1أنه تم تخصيص أقل من 

 فترة المعنّية.الزراعي خالل ال
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وحتى لو كان  .2015لم يسّجل أي تغيير في نسبة المشاريع المخصصة لمختلف المقاصد بعد عام  -9النتيجة 
، كما تم تصميمه، يعكس األولويات الطويلة األمد لمنظمة األغذية والزراعة، 2هدف التنمية المستدامة 

اصد هذا الهدف والمبادئ الرئيسية لخطة فإنه من المتوقع أن تتطّور حافظة هذه األخيرة لتعكس مق
)مثل تعزيز الن هج المتكاملة، والدعوة لصالح اإلدماج اإلجتماعي، والعمل على نطاق واسع(  2030عام 

  بشكل أفضل.

اهلدف الذي يتوقع أن تساهم املنظمة بالقدر األكرب يف حتقيقه )اجلمعية العامة لألمم  2عد هدف التنمية املستدامة يه  -24
ا يف إطار جلّي أيضً  2وإن الدور املهم الذي تؤديه املنظمة لتحقيق هدف التنمية املستدامة  (.2018دة، املتح

 امنه 9ا يندرج مؤشرً  21عد منظمة األغذية والزراعة الوكالة الراعية لوته  ب(.2019املؤشرات العاملية )األمم املتحدة، 
  .2يف إطار هدف التنمية املستدامة 

مبزيد من الدقة، أجري استعراض  2مل الذي تقوم به املنظمة يف جمال هدف التنمية املستدامة ولتقدير حجم الع -25
ا لعناوين مشروعات املنظمة وبيانات األهداف يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية اليت متت املوافقة شامل تقريبً 

ويتمثل أحد القيود  هداف التنمية املستدامة".عليها ضمن اإلطار الزمين للتقييم، وذلك هبدف تصنيفها يف "لغة أ
يف هذا التحليل يف أن البيانات تتعّلق فقط باملشاريع اليت نفذهتا املنظمة واليت مت تسجيلها يف نظام معلومات  املهّمة

االشرتاكات بالتايل، ال يشمل التحليل يف هذه املرحلة العمل املعياري املمول بواسطة صناديق  إدارة الربامج امليدانية.
رة، وال الدعم الكبري الذي تقدمه شعبة مركز االستثمار يف املنظمة لالستثمار الزراعي الذي جيريه شركاء التنمية املقرّ 

  4اآلخرين مثل البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.

)أو كل جمموعة من  2وترد تفاصيل حافظة املشاريع حبسب كل مقصد من مقاصد هدف التنمية املستدامة  -26
 2 وتشري التقديرات إىل أن عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال هدف التنمية املستدامة .1، يف اجلدول 5املقاصد(

يف املائة من احلافظة املستعرضة مبيزانية مشرتكة بلغت قيمتها  91والروابط بأهداف التنمية املستدامة األخرى يغطي 
ل واحدة من السمات البارزة للحافظة يف صغر حجم وتتمثّ  .2019و 2012ّي عامي مليار دوالر أمريكي ب 6.7

يف املائة من اجملموع وعن  1بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، حيث إُنا تقل عن  5-2املصروفات الداعمة للمقصد 
 أفريقيا.يف املائة يف  0.3

 

 

                                                             
ويتسم جمال العمل هذا بأمهية  ا.مليار دوالر أمريكي سنويً  5الشركاء وقدرها حوايل تقّدر شعبة مركز االستثمار أُنا تدعم االستثمارات اليت جيريها هؤالء  4

نظر اوسيجرى "استعراض للمنتجات املميزة" يتناول دعم االستثمارات يف املرحلة الثانية من هذا التقييم ) 2حامسة بالنسبة إىل هدف التنمية املستدامة 
 (.1-7يف القسم  2من اجلدول  10البند 

وملعاجلة  باالستناد إىل عناوين املشروعات وأهدافها فقط. 4-2و 3-2وبّي املقصدين  2-2و 1-2 يكن من املمكن التأكد من الفوارق بّي املقصدين مل 5
(؛ والزراعة 2-2و 1-2يف اجملموعات التالية: األمن الغذائي والتغذية: )املقصدين  2هذه املشكلة، قام فريق التقييم بدمج مقاصد هدف التنمية املستدامة 

 (.5-2(؛ والتنوع البيولوجي الزراعي )املقصد 4-2و 3-2املرحبة واملستدامة )املقصدين 
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ة المستدامة التي تستهدفها مشاريع منظمة األغذية والزراعة في نظام مقاصد أهداف التنمي - 1الجدول 
 (2019-2012معلومات إدارة البرامج الميدانية )التقديرات لفترة 

مقاصد هدف التنمية 
  2املستدامة 

عدد 
  املشاريع

جمموع امليزانية 
 بالدوالر األمريكي

 من جمموع احلافظة يف )%(النسبة املئوية 

مجيع 
 تباملكا

املكتب 
اإلقليمي 

 ألفريقيا

املكتب 
اإلقليمي 
آلسيا 
واحمليط 
 اهلادئ

املكتب 
اإلقليمي 
ألوروبا 
وآسيا 
 الوسطى

املكتب 
اإلقليمي 
ألمريكا 
الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب 
اإلقليمي 
للشرق 
األدىن 
ومشال 
 أفريقيا

 العامل

  1-2استهالك األغذية )

 %26 %19 %4 %19 %10 %12 %15 1,127,691,850 641 (2-2و

 إنتاج األغذية
 %47 %64 %74 %62 %74 %70 %65 4,818,661,578 2892 (4-2و 2-3)

 التنوع البيولوجي الزراعي
(2-5) 86 43,862,316 0.6% 0.3% 0.4% 0.2% 1.7% 1% 1.3% 

مجيع مقاصد هدف التنمية 
 %6 %8 %1 %12 %5 %13 %10 703,076,598 479 أو معظمها 2املستدامة 

عدم وجود أي عالقة هبدف 
أو وجود  2التنمية املستدامة 

 عالقة بعيدة به
505 690,997,876 9% 5% 10% 7% 19% 8% 20% 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 7,384,290,218 4,603 إمجايل احلافظة

ورة أكثر دقة، حيث أعلن ثلثا اجمليبّي أن ومسح االستبيان املوّجه إىل موظفي املنظمة واالستشاريّي فيها برسم ص -27
  (.2ق ح)املل 5-2يف املائة من اجمليبّي املقصد  41واختار  .4-2و 1-2عملهم يساهم يف حتقيق املقصدين 

ويبدو أن حصة املشاريع املخصصة للزراعة واألمن الغذائي والتغذوي والتنوع البيولوجي الزراعي، قد بقيت مستقرة  -28
كذلك، مل تشهد نسبة املشاريع املندرجة يف الفئات املرتبطة  .2015مل تشهد أي تغيري بعد عام السنّي و  على مرّ 

 2 "، "هدف التنمية املستدامة2اليت جرى وصفها أعاله )"خاص هبدف التنمية املستدامة  2هبدف التنمية املستدامة 
ومل يطرأ أي اختالف  الزمن. يفة على مرّ ( سوى تغرّيات طفوما شابهثانوي"،  2أساسي"، "هدف التنمية املستدامة 

وميكن االحتجاج بأن حافظة املنظمة مل تكن حباجة  .2019-2016و 2015-2012على العمل بّي الفرتتّي  مهم
على حنو أفضل ألن هذا اهلدف، كما مت تصميمه،  2إىل التطور بشكل جذري لتعكس هدف التنمية املستدامة 

ومع ذلك، ال يزال من املتوقع أن تتطور  .1-2للمنظمة على النحو املبّّي يف القسم يعكس األولويات الطويلة األمد 
)مثل تعزيز النههج  2030واملبادئ الرئيسية خلطة عام  2حافظة املنظمة لتعكس مقاصد هدف التنمية املستدامة 

 املتكاملة، والدعوة لصاحل اإلدماج اإلجتماعي، والعمل على نطاق واسع( بصورة أمشل.
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 (2-2و 1-2 ناالمقصدألمن الغذائي والتغذوي )ا 3-2

ا محور تركيزها من التشديد شبه الحصري على إنتاج األغذية إلى تحّول منظمة األغذية والزراعة حالي   -10النتيجة 
ولكن يفتقر عملها إلى مفهوم متكامل وتركيز  اعتماد نظرة أكثر نظامية في ظل "نهج النظم الغذائية".

ونتيجة لذلك، قد تكون المنظمة متأخرة عن غيرها  قيمة على المستوى القطري.قوي على سالسل ال
ومن المتوقع أن يزيد مؤتمر القمة  من الشركاء في تفعيل نهج النظم الغذائية على المستوى القطري.

  من وضوح هذا العمل وضرورته. 2021حول النظم الغذائية الذي سيعقد في عام 

وال يجري التركيز فقط على جمع  ا.حوكمة ووضع السياسات باهتمام متجدد أيض  حظيت أهمية ال -11النتيجة 
ا على توليد األدلة وتكوين فهم أفضل للوضع، واالقتصاد اإلحصاءات وتقديم المساعدة الفنية، بل أيض  

السياسي، واالتجاهات، والعوامل، وتأثير السياسات السابقة من أجل توجيه الخدمات االستشارية 
وتشمل مجاالت المشاركة الناشئة األخرى بالنسبة إلى منظمة األغذية والزراعة والتي تتعّلق  ات.للسياس

من خطة العمل حول الغذاء في المناطق الحضرية، والتغذية، والفاقد  كال  ،  2-2و 1-2بالمقصدين 
 والمهدر من األغذية.

)اإلنتاج والتجهيز والتخزين والتسويق  6م الغذائي بكاملها حمور تركيزها من إنتاج األغذية إىل النظاحتّول املنظمة حاليً  -29
ولكن ال تزال  بصورة خاصة على حتسّي النظم الغذائية. 4واالستهالك(، مع تشديد الربنامج االسرتاتيجي 

قع ومن املتو  ا بالنسبة إىل عمل املنظمة.اإلجراءات مشتتة وتفتقر إىل مفهوم متكامل للنظم الغذائية وملا تعنيه فعليً 
ويف حّي أن منظمة  ا يف هذا اجملال.، تقدمً 2021أن ُيقق مؤمتر القمة حول النظم الغذائية الذي سيعقد يف عام 

األغذية والزراعة كانت يف الطليعة للرتويج ملؤمتر القمة هذا وحتديد العملية التحضريية له، وأبدت بالتايل قيادة رشيدة 
، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي( يف اليونيسفغريها من الوكاالت ) ر بأُنا متأخرة عنبصفتها هذه، هناك تصوّ 

وهذه واحدة من النقاط اليت سيحاول التقييم استكشافها خالل  تفعيل ُنج النظم الغذائية على املستوى القطري.
  املرحلة الثانية.

العمل اخلاص بالربنامج   يفولقد حظيت أمهية توليد األدلة من أجل وضع السياسات باهتمام متجدد، مثاًل  -30
 يف ا باهتمام متجدد، مثاًل وحظيت أمهية احلوكمة ووضع السياسات أيضً  وشعبة مركز االستثمار. 1االسرتاتيجي 

وال جيري الرتكيز فقط على مجع اإلحصاءات وتقدمي املساعدة الفنية، بل  .1العمل اخلاص بالربنامج االسرتاتيجي 
فهم أفضل للوضع، واالقتصاد السياسي، واالجتاهات، والعوامل، وتأثري السياسات أيضاً على توليد األدلة وتكوين 

ولكن ال تتوافر اآلن األدلة الكافية لضمان فعالية النههج  السابقة من أجل توجيه اخلدمات االستشارية للسياسات.
  السياساتية اليت تتبعها املنظمة يف احلد من اجلوع وسوء التغذية.

                                                             
ص ستهالك والتخلّ تعّرف املنظمة النظام الغذائي على أنه يشمل اجملموعة الكاملة من األطراف الفاعلة املعنية باإلنتاج والتجميع والتجهيز والتوزيع واال 6

والنظام الغذائي املستدام هو نظام يكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع بطريقة مرحبة )االستدامة االقتصادية( ويكون ذات منافع  غذائية.من املنتجات ال
 Sustainable food نظر:ا واسعة النطاق بالنسبة إىل اجملتمع )االستدامة االجتماعية( وذات وقع إجيايب وحيادي على البيئة الطبيعية )االستدامة البيئية(.

systems Concept and framework (FAO, 2018f).  
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من التثقيف التغذوي، ومؤشرات جودة النظم الغذائية، وعمل هيئة  كاًل املهمة يف جمال التغذية  وتشمل املنتجات  -31
الدستور الغذائي يف جمال املواصفات اخلاصة بالتغذية واملبادئ التوجيهية بشأن األمناط الغذائية الصحية املستدامة، 

ة والنظم الغذائية ومسؤويل التغذية يف املكاتب ا، من خالل شعبة التغذيوتقوم املنظمة أيضً  واملهدر من األغذية.
عد ويه  اإلقليمية، بتقوية القدرات الوطنية لتحليل النظم الغذائية ودعمها على املستويّي الوطين واحمللي )املناطقي(.

ا نظرً  2030ا بالنسبة إىل خطة عام عمل املنظمة يف جمال خطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضرية اسرتاتيجيً 
 .الثالثةز(، ويعود إىل بداية العقد األول من األلفية 2018إىل النمو احلضري غري املسبوق )منظمة األغذية والزراعة، 

تطبيق ُنج مشويل يف  ومن املشاريع الرائدة يف هذا اجملال مشروع "تطوير نظم أغذية مستدامة يف املناطق احلضرية:
يدعم جمالس املدن الثالث للتخطيط للنظم الغذائية )منظمة األغذية نريويب وداكا وليما )مشروع ندايل(" الذي 

  والزراعة، غري حمدد(.

 (4-1والروابط بالمقصد  3-2البرمجة االجتماعية/الجنسانية )المقصد  3-3

ا أكثر مراعاة لقد سمحت السياسة الخاصة بالمساواة بين الجنسين للمنظمة بأن تصبح تدريجي   -12النتيجة 
الجنسين، على الرغم من األداء غير المتساوي بين مختلف البرامج االستراتيجية للمساواة بين 

)تحقيق المساواة بين  5ل هدف التنمية المستدامة ويمثّ  والوحدات الفنية والمكاتب الميدانية.
ا عن الركب، فرصة لتعميم الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات( ومبدأ عدم ترك أحد متخّلف  

 الجنسين وتمكين المرأة بطريقة أكثر منهجية في عمل المنظمة. المساواة بين

إن العمل على الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك  -13النتيجة 
والغابات، والخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك صغيرة النطاق في سياق 

ئي والقضاء على الفقر، والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن االستثمارات المسؤولة في األمن الغذا
الزراعة والنظم الغذائية، يسبق حقبة أهداف التنمية المستدامة ولكنه ال يزال وثيق الصلة بدرجة عالية 

مية ذلك أن هذه الخطوط التوجيهية الطوعية تعالج قضايا أساسية بالنسبة إلى مقاصد أهداف التن
عد عمالة الشباب في الزراعة وت   وتروّج لنهج قائم على حقوق اإلنسان. 3-2و 4-1و 1-5المستدامة 

 مجال عمل ناشئ.

احلصول بشكل متكافئ على ة ـــكفالا واضحة تشمل بّي اجلنسّي أهدافً حتدد سياسة املنظمة اخلاصة باملساواة  -32
لة وفرص توليد الدخل وحصة أكرب من إمجايل املعونة الزراعية املوارد اإلنتاجية واخلدمات والدخل واألسواق والعما

املخصصة للمشاريع اليت تستهدف املرأة وقضايا املساواة بّي اجلنسّي، والتحكم فيها )منظمة األغذية والزراعة، 
ولقد  ا.نويً تقوم املنظمة بتقدمي تقارير عنها س 7كما أُنا حتدد معايري دنيا لتعميم املساواة بّي اجلنسّي ب(.2016

 للمساواة بّي اجلنسّي. ا أكثر مراعاةمسح تطبيق هذه املعايري الدنيا بأن تصبح البيئة على نطاق املنظمة تدرجييً 

                                                             
سيما ا إلجراء تقييم قطري للمساواة بّي اجلنسّي من أجل االسرتشاد به يف ختطيط املشاريع القطرية ملنظمة األغذية والزراعة وبرجمتها، وال تشمل شرطً  7

 ,Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Nepal (FAO :نظر مثاًل ا صياغة إطار الربجمة القطرية واستعراضه.

2019e).  
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فلم تقم مجيع الشعب الفنية بعد باستيعاب املرأة )والشباب( ك"عميل"  منهجية.ولكن مل ُيدث ذلك بطريقة 
 مربر حمتمل لذلك، إىل جانب الدور الذي يؤديه املدراء األفراد.كر تأثري جهات ماحنة حمددة كعامل وذه  حمتمل.

)حتقيق املساواة بّي اجلنسّي ومتكّي كل  5، وال سيما اهلدف 2015ل اعتماد أهداف التنمية املستدامة يف عام ومثّ  -33
ّي والتمكّي ا عن الركب، فرصة ملواصلة تعميم املساواة بّي اجلنسالنساء والفتيات( ومبدأ عدم ترك أحد متخّلفً 

  االقتصادي للمرأة يف عمل املنظمة.

نظر بصورة متزايدة إىل عمالة الشباب يف الزراعة كأمر مهم للحيلولة دون وباإلضافة إىل املساواة بّي اجلنسّي، يه  -34
نظم تركهم الزراعة واهلجرة إىل املناطق احلضرية، مع إجناز بعض األعمال املثرية لالهتمام يف هذا اجملال. وتظهر ال

أيضًا كمجال عمل مثري لالهتمام، ال سيما بالنسبة إىل الفريق املعين بالربنامج  يةلاألصالغذائية للشعوب 
 .3 االسرتاتيجي

ويتناول العمل على اخلطوط التوجيهية الطوعية التمييز ضد املرأة والفئات املهمشة األخرى وحتقيق املساواة يف احلق  -35
خالل حقبة  8وعلى الرغم من أنه مت اعتماد هذه اخلطوط التوجيهية والطبيعية. يف املوارد واخلدمات االقتصادية

فهي تعاجل قضايا أساسية  األهداف اإلمنائية لأللفية، إال أُنا ال تزال وثيقة الصلة يف حقبة أهداف التنمية املستدامة.
حظ تقييم اهلدف االسرتاتيجي وال وترّوج لنهج قائم على حقوق اإلنسان. 3-2و 4-1و 1-5بالنسبة إىل املقاصد 

ج( أن هذه اخلطوط التوجيهية وثيقة الصلة بدرجة عالية، ولكن ليس 2018للمنظمة )منظمة األغذية والزراعة،  1
ا بالغ األمهية، وعالقات املنظمة مع كل من عد اإلرادة السياسية أمرً وته  من السهل دائًما الرتويج هلا يف البلدان.

  .للنتيجة النهائية مهًماا  حمددً ين عاماًل احلكومة واجملتمع املد

 ج(-2ب و-2و 3-2المداخيل وسالسل القيمة واألسواق والتجارة )المقاصد  3-4

ا في رصد أسواق السلع إن منظمة األغذية والزراعة عن طريق شعبة التجارة واألسواق، نشطة جد   -14النتيجة 
واق الزراعية والنظام العالمي لإلعالم واإلنذار األساسية وتقوم بإدارة نظام المعلومات المتعلقة باألس

  المبكر عن األغذية والزراعة.

يوّلد الطلب المتنامي على األغذية واألنماط الغذائية الصحية والمتنوعة الحاجة إلى تزويد السوق  -15النتيجة 
صيل المحلية في ولم يتم عادة  إيالء اهتمام كبير للعديد من المحا بمجموعة أوسع من أنواع األغذية.

وتشمل هذه المحاصيل الفاكهة  حافظة خدمات معلومات األسواق الخاصة بشعبة التجارة واألسواق.
ا لصغار والخضار والجوزيات والكينوا والكسافا وفاكهة الخبز واليام وغيرها، وهي محاصيل تتيح فرص  

 .3-2منتجي األغذية يتم التشديد عليها في المقصد 

                                                             
تكتسي أربعة خطوط توجيهية طوعية ترّكز بشكل خاص على الفئات الضعيفة واملهمَّشة، أمهية خاصة وهي: اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل  8

التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق ؛ واخلطوط (2004)عمال املطرد للحق يف غذاء كاف اإل
؛ واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر (2012)األمن الغذائي الوطين 

 (.2014رات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية )جلنة األمن الغذائي العاملي، ؛ واملبادئ اخلاصة باالستثما(2015)
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أشارت التقييمات التي أجريت على المستوى القطري إلى عدم استفادة العديد من المشاريع لقد  -16النتيجة 
المتعّلقة بسلسلة القيمة استفادة كاملة من قدرة هذا النهج للعمل على المراحل السابقة والالحقة 

  لإلنتاج.

ا األخير على العالقة القائمة بين ا بيد التي أطلقها المدير العام وتشديد هذل مبادرة العمل يد  تشكّ  -17النتيجة 
القضاء على الجوع والحد من الفقر، مؤشرات على أن منظمة األغذية والزراعة تنظر إلى ما هو أبعد 

  من حدود المزارع.

على احلاجة إىل مساعدة املزارعّي املهمشّي  2-3-2و 1-3-2واملؤشران  3-2د مقصد أهداف التنمية املستدامة يشدّ  -36
ويف اإلطار االسرتاتيجي احلايل للمنظمة، يرتبط املؤشر  زراعة الكفاف إىل حتسّي التكامل االقتصادي.لالنتقال من 

)متكّي نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة( وباهلدف االسرتاتيجي  4بصورة أساسية باهلدف االسرتاتيجي  2-3
 4ولقد اكتسب عمل الربنامج االسرتاتيجي  9مة(.)جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدا 2

ا يف املنظمة ووفّر نقطة اتصال قوية للعمل التعاوين املشرتك بّي خمتلف اإلدارات والشعب، وال سيما ا واضحً زمخً 
ولكن أشارت التقييمات اليت  شعبة مركز االستثمار وشعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد ومكتب الشؤون القانونية.

ريت على املستوى القطري إىل تركيز العديد من املشاريع املتعّلقة بسلسلة القيمة يف الكثري من األحيان على إنتاج أج
األغذية من غري االستفادة بالكامل من قدرة هذا النهج لتحليل سالسل القيمة يف املراحل السابقة والالحقة لإلنتاج 

  والعمل عليها.

ا وتشديد هذا األخري على العالقة القائمة بّي هديف د اليت أطلقها املدير العام مؤخرً ا بيل مبادرة العمل يدً وتشكّ  -37
بشأن احلد من الفقر، مؤشرات على أن املنظمة تنظر إىل ما هو أبعد من حدود املزارع  1و 2التنمية املستدامة 

والفاقد واملهدر من األغذية، وتغرّي  ملعاجلة املسائل املتعّلقة بسالسل القيمة، واستخدام األراضي واملياه والطاقة،
وأفضل  و(.2019املناخ، واالستهالك الرشيد، والشباب، واملساواة بّي اجلنسّي، والعمالة )منظمة األغذية والزراعة، 

ا( "للجمع بّي" الشركاء والرساميل منتجً  توليسما ميكن أن يقال عن هذه املبادرة يف هذه املرحلة إُنا عملية )
واملوارد األخرى من أجل زيادة االستثمارات العامة واخلاصة يف النظم الغذائية املستدامة على نطاق  واملعلومات

ا حمادثات مع البنك الدويل ومصرف التنمية للبلدان األمريكية وجتري املنظمة حاليً  واسع وعلى أساس مناطقي.
  .ا بيد يف البلدان التجريبيةإلطالق مبادرة العمل يدً 

بقيادة شعبة مركز االستثمار وبالتعاون مع شعبة  AgrIntelو AgrInvestق نفسه، مت إطالق مبادريت ومن املنطل -38
 .2، جلذب االستثمارات اخلاصة بغية حتقيق مقاصد هدف التنمية املستدامة 4والربنامج االسرتاتيجي الشراكات 

 وال تزال املبادرتان يف املراحل األوىل من التطبيق.

ا لألسواق التقليدية للسلع األساسية وكانت مفيدة جدً  رة واألسواق برصد أسواق السلع األساسية.وتقوم شعبة التجا -39
لت ركيزة أسواق السلع العاملية منذ نشأهتا، مثل احلبوب ومنتجات األلبان واللحوم واملاشية الرئيسية اليت شكّ 

                                                             
  ، على النحو املبّّي يف القسم الثاين.2الذي يتداخل بشّدة مع اهلدف  12أيضاً هدف التنمية املستدامة  4يتناول عمل الربنامج االسرتاتيجي  9
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ة واملتنوعة يوّلد احلاجة إىل تزويد األسواق ولكن الطلب املتنامي على األغذية واألمناط الغذائية الصحي 10وغريها.
ومل يتم إيالء اهتمام كبري للعديد من احملاصيل احمللية املوجودة عادًة يف البلدان االستوائية  بأغذية معروفة بقدر أقل.

لتوفري واليت تشمل الفاكهة واخلضار واجلوزيات والكينوا والكسافا وفاكهة اخلبز واليام وغريها يف حافظة املنظمة 
 .3-2ا لصغار منتجي األغذية يتم التشديد عليها يف املقصد خدمات السوق، ولكن تتيح هذه احملاصيل فرصً 

 (4-2الزراعة المستدامة والقادرة على الصمود )المقصد  3-5

دامة ا من الن هج المتكاملة المتعّلقة بالزراعة المستا غني  لقد طورت منظمة األغذية والزراعة مستودع   -18النتيجة 
والقادرة على الصمود والتي تنطوي على إمكانات كبيرة في حقبة أهداف التنمية المستدامة، بما في 

ا أو الزراعة اإليكولوجية أو األغذية والزراعة المستدامة أو النهج الحياتي ذلك الزراعة الذكية مناخي  
  إلدارة المناظر الطبيعية.

ا على أنها أساسية لتطبيق نظر على نحو متزايد إلى الزراعة الذكية مناخي  ، ي  في ما يتعّلق بتغّير المناخ -19النتيجة 
في العديد من البلدان، وتشارك منظمة األغذية والزراعة في العديد من مشاريع مرفق  2030خطة عام 

وتقوم مبادرة النمو األزرق بتسخير قدرات قطاع تربية  البيئة العالمية والصندوق األخضر للمناخ.
حياء المائية والقطاع البحري في تحقيق النمو المستدام بغية تسريع التقدم في بلوغ مختلف أهداف األ

  التنمية المستدامة، ال سيما في الدول النامية الجزرية الصغيرة.

ج متكاملة لتحقيق زراعة أكثر استدامة. 4-2يدعو املقصد  -40 ا ولقد طّورت املنظمة بالفعل مستودعً  إىل اعتماد ُنه
ا من املمارسات واألدوات اليت أثبتت فعاليتها واليت تدعم النههج املتكاملة يف املناظر الطبيعية والبحرية، مثل يً غن

الزراعة اإليكولوجية واحلراجة االجتماعية، أو اإلدارة املستدامة لألراضي، أو اإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه، أو 
، 11اا، أو الزراعة الذكية مناخيً "احلفظ والتوسع" الذي طورته إدارة الزراعة مؤخرً اإلدارة الساحلية املتكاملة، أو ُنج 

، يندرج معظم العمل على هذا املقصد ضمن إطار اهلدف االسرتاتيجي 2013ومنذ عام  أو الزراعة اإليكولوجية.
2. 

، اليت مت 12زراعة املستدامةوشددت الرؤية املشرتكة لألغذية وال وكانت هذه النههج يف املاضي قطاعية يف معظمها. -41
على احلاجة إىل االنتقال إىل نظم إنتاج أكثر استدامة مع معاجلة  2تطويرها ضمن إطار اهلدف االسرتاتيجي 

  د(.2018التحديات البيئية العاملية عرب القطاعات )منظمة األغذية والزراعة، 

                                                             
 مثل منظمة النب الدولية واللجنة الدولية للشاي.متلك بعض السلع األساسية هندسة دولية خاصة هبا  10
غازات الدفيئة، تعّرفها منظمة األغذية والزراعة على أُنا "الزراعة اليت تزيد اإلنتاجية بشكل مستدام، وحتّسن القدرة على الصمود، وحتد من انبعاثات  11

 والزراعة، غري حمدد ب(.وتعزز حتقيق األمن الغذائي الوطين واألهداف اإلمنائية" )منظمة األغذية 
ومحاية املوارد  (2)زيادة اإلنتاجية والعمالة وإضافة القيمة يف النظم الغذائية؛  (1)ينطوي ُنج األغذية والزراعة املستدامة على مخسة مبادئ رئيسية هي:  12

 (5)الناس واجملتمعات والنظم اإليكولوجية على الصمود؛ وتعزيز قدرة  (4)وحتسّي سبل العيش وتعزيز النمو االقتصادي الشامل؛  (3)الطبيعية وتعزيزها؛ 
  ج(.2014وتكييف احلوكمة مع التحديات اجلديدة )منظمة األغذية والزراعة، 
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وتقّدر املنظمة أن الزراعة واحلراجة  أن العمل املناخي.بش 13ا باهلدف ا وثيقً ارتباطً  2ويرتبط هدف التنمية املستدامة  -42
وباملقابل، ميكن  غازات الدفيئة. يف املائة من مجيع انبعاثات 21وغريمها من أشكال استخدام األراضي تساهم يف 

رية أن ينجم اخلطر األكرب الذي ميثله تغرّي املناخ للبشرية عن االختالالت يف إمدادات األغذية نتيجة زيادة وت
  األحوال اجلوية القصوى وانتشار اآلفات واألمراض واألنواع الغازية يف أماكن جديدة.

نظر إليها على أُنا مهمة ا خط العمل األكثر شهرة للمنظمة يف إطار هذا املوضوع ويه وتبقى الزراعة الذكية مناخيً  -43
وإدارة املناخ والتنوع البيولوجي  2اتيجي ولقد قام الربنامج االسرت  بشكل متزايد يف ضوء أهداف التنمية املستدامة.

ا وأهداف التنمية املستدامة بالتفصيل، والحظا وجود واألراضي واملياه بتحليل أوجه التفاعل بّي الزراعة الذكية مناخيً 
  ز(.2019ارتباط وثيق يف ما بينها )منظمة األغذية والزراعة، 

ا جديدة لتقوم املنظمة بتعزيز االستثمار ألنشطة املتعّلقة باملناخ فرصً وتتيح الديناميكيات احلالية يف التمويل الدويل ل -44
يف الزراعة املستدامة على نطاق واسع من خالل احلصول على املوارد املتوافرة يف الصندوق األخضر للمناخ أو مرفق 

نظم غذائية أكثر  وينطوي التحول الالزم من ُنج قائم على االستخدام املكثف للمدخالت إىل البيئة العاملية.
وبالنسبة إىل هذه البلدان،  استدامة وقدرة على الصمود، على مثن ال ميكن لبلدان نامية عديدة أن تدفعه لوحدها.

ل تعّلم كيفية احلصول على خيارات التمويل الدويل واستخدامها بطريقة فعالة، خطوة مهمة يف االنتقال الطويل ميثّ 
  رة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ.األجل إىل مسارات التنمية القاد

ل آلية متويل الذي ميثّ  13وتشارك املنظمة بالفعل يف العديد من املشاريع الكربى املمولة من الصندوق األخضر للمناخ -45
قة فإنه ميّول بالفعل العديد من املشاريع املتعلّ  14أما بالنسبة إىل مرفق البيئة العاملية ا.حمتملة للزراعة الذكية مناخيً 

ولكن العمل الذي تضطلع به املنظمة عرب خمتلف الوحدات  ا واإلدارة املستدامة لألراضي.بالزراعة الذكية مناخيً 
ا بطريقة جيدة، ومثة تصور يف املنظمة مفاده حدوث تداخل الفنية واملكاتب القطرية يف جمال تغرّي املناخ ليس منسقً 

  وازدواجية يف األنشطة بشكل متكرر.

لتناول القضايا اليت  ةجديدا ستخدام املتسارع للتكنولوجيات األحيائية اجلديدة يف البحوث الزراعية فرصً وسيتيح اال -46
ويف ما يتعّلق هبذا املوضوع، استضافت  تصعب معاجلتها واليت تتعّلق بإنتاجية احملاصيل وصحة احليوانات والنباتات.

ئية الزراعية يف النظم الغذائية املستدامة والتغذية املنظمة الندوة الدولية حول دور التكنولوجيات األحيا
، باالستناد إىل العمل 2018-2017فرتة ال( وسلسلة من املشاورات اإلقليمية ذات الصلة يف 2016 )فرباير/شباط

                                                             
مليون دوالر أمريكي( ذات  250-50منظمة األغذية والزراعة معتمدة لدى الصندوق األخضر للمناخ ككيان لتنفيذ املنح للمشاريع املتوسطة احلجم ) 13

مليون دوالر أمريكي لتنفيذمها يف باراغواي  60.9، أيّد جملس الصندوق مشروعّي بقيمة 2018ويف عام  توى متوسط من املخاطر البيئية واالجتماعية.مس
يف عام  مليون دوالر أمريكي من الصندوق األخضر للمناخ 167.9وحصلت املنظمة على مبلغ قدره  والسلفادور مع املنظمة بوصفها الكيان املعتمد.

 )الصندوق األخضر للمناخ، غري حمدد(. 2019
ا ملعاجلة القضايا البيئية األصعب يف العامل واملتعّلقة بلدً  183وكالة و 18 عد شراكة بّيمنظمة األغذية والزراعة هي وكالة شريكة ملرفق البيئة العاملية الذي يه  14

ا للبلدان لكي تواجه هذه التحديات ويقدم مرفق البيئة العاملية منحً  واد الكيميائية، واملياه الدولية.بالتنوع البيولوجي، وتغرّي املناخ، وتدهور األراضي، وامل
 وتساهم يف الوقت نفسه يف حتقيق األهداف اإلمنائية الرئيسية مثل األمن الغذائي.
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يات السابق الذي قادته الشعبة املشرتكة بّي منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام التقن
 ب(.2013النووية يف جمايل األغذية والزراعة )منظمة األغذية والزراعة، 

وتقوم مبادرة النمو األزرق بتسخري قدرات قطاع تربية األحياء املائية والقطاع البحري يف حتقيق النمو املستدام بغية  -47
ولقد مت تعزيز  ة اجلزرية الصغرية.تسريع التقدم يف بلوغ خمتلف أهداف التنمية املستدامة، ال سيما يف الدول النامي

  واخلضار. واألمساك، واألرزّ  جمموعة من نظم تربية األرزّ 

ج األراضي واملناظر الطبيعية ضرورية لدعم األغذية والزراعة املستدامة.وته  -48 ولقد طّورت املنظمة عن طريق النهج  عد ُنه
  ا لدعم االنتقال إىل الزراعة املستدامة.اختربهتا ميدانيً ا و احليايت إلدارة املناظر الطبيعية، أدوات ميكن نشرها حمليً 

 أ(-2و 5-2 ناالمقصدالتنوع البيولوجي والعلوم والمعارف في خدمة الزراعة ) 3-6

تتمتع منظمة األغذية والزراعة بموقع فريد من نوعه لقيادة النقاش حول صون التنوع البيولوجي المهم  -20النتيجة 
ا ا أساسي  فهي تستضيف أمانة هيئة الموارد الوراثية ولطالما أدت دور   دامه.بالنسبة إلى الزراعة واستخ

  في تطوير الن هج الخاصة بصون الموارد واستخدامها المستدام.

ا إلى جانب ا فني  ال تزال المنظمة تحتل مكانة مهمة في مجال البحوث من أجل التنمية، بوصفها مرجع   -21النتيجة 
وال سيما المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومراكز أخرى تابعة  جهات فاعلة عالمية أخرى،

ت منظمة ويبرز نهج مدارس المزارعين الحقلية الذي تولّ  للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
ت ا في معظم منظماا، كميزة رئيسية ويتم إدماجه حالي  ا تقريب  عام   30األغذية والزراعة قيادته على مدى 

 البحوث من أجل التنمية.

كما أُنا تستضيف  ا يف صون التنوع البيولوجي الزراعي وتعزيز استخدامه املستدام،ا حموريً لطاملا أدت املنظمة دورً  -49
ا لقيادة النقاش حول املواضيع الرئيسية مثل تعزيز ا جيدً ونتيجة لذلك، حتتل املنظمة موقعً  أمانة هيئة املوارد الوراثية.

ع البيولوجي الزراعي يف الزراعة اإليكولوجية واملنظورات النظامية األخرى اليت طورهتا وجرّبتها يف إطار جدوى التنو 
ج املناظر الطبيعية" املستخدمة على نطاق واسع من جانب جمتمع صون التنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع  15"ُنه

ا، مت تشكيل ومؤخرً  هج اخلاصة بصون التنوع البيولوجي.البيولوجي، أو فهم كيف يتفاعل ُنج النظم الغذائية مع النه 
جمموعة التنوع البيولوجي يف مكتب املدير العام املساعد يف إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه من أجل 

 ح(.2019لزراعة، تنسيق التعاون، وتعظيم التآزر، وتعزيز اجلهود املبذولة يف املنظمة يف هذا الشأن )منظمة األغذية وا

ج البحوث من أجل التنمية، وهي مكانة تتشاركها مع  -50 وال تزال املنظمة حتتل مكانة مهمة كمرجع فين يف جمال ُنه
 املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية ومراكز أخرى تابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

                                                             
هبدف  2014اليت مت إطالقها خالل الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات يف يونيو/حزيران  آلية إصالح الغابات واملناظر الطبيعية  من خاللمثاًل  15

أهداف أيشي للتنوع  وحتقيق حتدي بونرفع  بالغ عنها من أجل املسامهة يفالنهوض بأنشطة إعادة مناظر الغابات إىل هيئتها األصلية ورصدها واإل
 والربامج واألنشطة ذات الصلة وتنفيذها يف البلدان األعضاء يف املنظمة واملسامهة يف تقدمي التقارير بفعالية أكرب إىل عرب تيسري تطوير املشاريع البيولوجي

 .اتفاقيات ريو

http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/en/
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/en/
https://www.bonnchallenge.org/
https://www.bonnchallenge.org/
https://www.cbd.int/nbsap/training/quick-guides/
https://www.cbd.int/nbsap/training/quick-guides/
https://www.cbd.int/nbsap/training/quick-guides/
https://www.cbd.int/rio/
https://www.cbd.int/rio/
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زراعة املدارية ومشروعه لتنمية القدرات يف نظم االبتكار الزراعي، أمثلة ا مع برنامج الل العمل املنجز مؤخرً ويشكّ 
ا، يف معظم ا تقريبً عامً  30الذي تولت املنظمة قيادته على مدى  16ويتم إدماج ُنج مدارس املزارعّي احلقلية بارزة.

درسة األعمال احلقلية من م كاًل وتشمل األشكال املختلفة العديدة هلذا النهج   منظمات البحوث من أجل التنمية.
ولقد حصلت حماوالت ملضاعفة أثر مدارس  .((Caisse de Résilience وصندوق تعزيز القدرة على الصمود

 املزارعّي احلقلية من خالل صحبها بالبث اإلذاعي ونشر مواد الفيديو وتطبيقات اإلنرتنت.

ل فرصة لتقوم منظمة قائمة على املعارف أُنا متثّ كما  وتعيد احللول الرقمية تشكيل كيفية توليد املعارف وتقامسها. -51
ا يف حتفيز تطوير ولقد أدت املنظمة دورً  من قبيل منظمة األغذية والزراعة، بالتأثري على شكل النظم الغذائية وأدائها.

اليت توفر بيانات للرصد البيئي  Foris Openأو مبادرة  17Earth Collect بعض االبتكارات الرقمية، مثل أداة
إلنشاء جملس رقمي دويل  18ا مع املنتدى العاملي لألغذية والزراعةوتعمل املنظمة أيضً  مستمدة من مصادر مفتوحة.

ويتواصل العمل على االستفادة من هذه الفرص يف مبادرة  أ(.2020لألغذية والزراعة )منظمة األغذية والزراعة، 
ويف عدد من املشاريع الرائدة اليت تنشر معلومات السوق عرب ا بيد اجلديدة اليت أطلقها مدير عام املنظمة العمل يدً 

  اهلواتف احملمولة.

 2030 معالجة المبادئ الرئيسية لخطة عام -4

من حيث تركيزه  2أظهرت األقسام السابقة أن عمل املنظمة يتماشى إىل حد كبري مع هدف التنمية املستدامة  -52
 2030لذي أحرزته املنظمة يف معاجلة املبادئ الرئيسية خلطة عام وُياول هذا القسم استعراض التقدم ا الرباجمي.

  املستمدة من الوثائق الرمسية لألمم املتحدة.

ال يزال من الممكن أن تحرز المنظمة المزيد من التقدم في تطبيق المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها  -22النتيجة 
إحداث التغيير، والتحّرك على نطاق واسع، ، ال سيما في ما يتعّلق بقدرتها على 2030خطة عام 

 ا عن الركب.والعمل مع القطاع الخاص، وعدم ترك أحد متخلف  

ا إلحراز  واسعً تشري املقابالت والردود على الدراسة االستقصائية ملوظفي املنظمة إىل أن هذه األخرية متلك جمااًل  -53
ؤكد جمموعة من املصادر األخرى، اليت تشمل تقييمات وت .2030التقدم يف مجيع املبادئ اليت تقوم عليها خطة عام 

األهداف االسرتاتيجية، والتقرير التوليفي لألهداف االسرتاتيجية، وتقييم إطار النتائج االسرتاتيجية، وتقرير االستعداد 
ق بقدرهتا على الذي أعده مكتب املفتش العام، أنه ال يزال من املمكن أن حترز املنظمة املزيد من التقدم يف ما يتعلّ 

ا عن الركب )منظمة إحداث التغيري، والتحّرك على نطاق واسع، والعمل مع القطاع اخلاص، وعدم ترك أحد متخلفً 
 ج(.2019ب، و2019د، و2018ج، و2018ب، و2018ب، و2017، و2017أ، و2016األغذية والزراعة، 

                                                             
 م البالغّي بصورة مجاعية ويعّلم املزارعّي كيف يواجهون املشاكل وُيلوُنا بصورة مستقلة.هو ُنج قائم على تعلّ  16
17 Collect Earth  هي أداة متّكن املستخدمّي من احلصول على صور األقمار االصطناعية الدقيقة والعالية الدقة من تطبيقاتGoogle Earth و ngBi

Maps وGoogle Earth Engine.ومن حتليلها لتحقيق جمموعة واسعة من األغراض ،  
ا غري رمسي لوزراء الزراعة )املنتدى املنتدى العاملي لألغذية والزراعة هو مؤمتر دويل بشأن القضايا املتصلة بالسياسات الزراعية والغذائية ويشمل مؤمترً  18

  .العاملي لألغذية والزراعة، غري حمدد(
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  التغيير التحّولي 4-1

الغ عن دور المنظمة وإعداد الموظفين للقيام بذلك، وبدأت هذه لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في اإلب -23النتيجة 
  الجهود تأتي بثمارها حيث بات الموظفون يتمتعون بالثقة لإلبالغ عن هذه القضايا.

مع تعيين  2016داخل المنظمة في عام  2030تم تحديد األدوار والمسؤوليات المتعّلقة بخطة عام  -24النتيجة 
ل جهة اتصال ومتحدث رفيع المستوى باسم ناخ والموارد الطبيعية( الذي شكّ نائب المدير العام )الم

وأوكلت إلى المكاتب الميدانية مسؤولية مساعدة الدول األعضاء  .2030المنظمة لشؤون خطة عام 
في تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها بدعم من فرق البرامج االستراتيجية 

  الخمسة.

لقد وضع اإلطـار االستراتيجـي وفرق البرامج االستراتيجية المعنية رؤية استراتيجية أقوى تتماشى من  -25النتيجة 
ولكن بانضمامها إلى خطوط عمل عديدة، عزلت البرامج  .2030الناحة المفاهيمية مع خطة عام 

  ضح.االستراتيجية نفسها بعض الشيء وبقي مدى تعزيزها للعمل التعاوني على األرض غير وا

ومت تعيّي  لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 2016وضعت ترتيبات احلوكمة اخلاصة باملنظمة يف سبتمرب/أيلول  -54
نائب املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعية( كجهة اتصال تنفيذية وكمتحدث رفيع املستوى باسم املنظمة لشؤون 

احلكومية الدولية والنقاشات االسرتاتيجية يف األمم املتحدة، مثل ل املنظمة يف النقاشات لكي ميثّ  2030خطة عام 
وأوكلت إىل املكاتب امليدانية املسؤولية األساسية املتمثلة يف مساعدة الدول  املنتدى السياسي الرفيع املستوى.

إىل مواءمة األعضاء يف حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة اخلاصة هبا، على أن حتظى يف جهودها الرامية 
الربامج القطرية واإلقليمية مع أهداف التنمية املستدامة على دعم نائب املدير العام )الربامج( وقادة الربامج 

ا عن هذه األدوار واملسؤوليات املؤسسية بشكل ا، الحظ التقييم أنه مل يتم اإلبالغ دائمً وعمليً  االسرتاتيجية اخلمسة.
ى املستويّي املركزي والالمركزي، وأن الرتكيز على أهداف التنمية املستدامة بدى واضح ومل يتم تنفيذها بالكامل عل

كخيار ال تزال تلجأ إليه خمتلف الربامج االسرتاتيجية واإلدارات والشعب بصورة فردية من دون وجود توجيه كاف 
 على مستوى املنظمة.

والفعاليات العامة الكربى متسقة بشكل منهجي فلقد باتت املطبوعات الرئيسية  ومع ذلك، مت إحراز تقدم ملحوظ. -55
ووضع مكتب االتصاالت يف املنظمة اسرتاتيجية اتصال بشأن أهداف التنمية املستدامة  .2030مع خطة عام 

والشبكة الداخلية على حنو متزايد لإلبالغ عن دور املنظمة الواقع يف صلب  FAO.org واستخدم موقع املنظمة
 2030.19ا ختصيص ثالثة من أصل أيام األغذية العاملية األربعة األخرية خلطة عام ومت أيضً  .2030خطة عام 

(، تبّّي أن 2ا من التعقيبات اليت مت مجعها حول هذه القضية يف الدراسة االستقصائية للموظفّي )امللحق وانطالقً 
  هذه اجلهود بدأت تأيت بثمارها.

                                                             
أمر  2030أفعالنا هي مستقبلنا؛ القضاء على اجلوع يف العامل حبلول عام  :2018ا؛ وغذية والزراعة أيضً ألا املناخ يتغري. :2016وم األغذية العاملي ي 19

 .نظم غذائية صحية من أجل القضاء على اجلوع يف العامل - أفعالنا هي مستقبلنا :2019ممكن؛ و
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 2030اتيجية أقوى تتماشى من الناحة املفاهيمية مع خطة عام لقد وضعت هيكلية اإلطـار االسرتاتيجـي رؤية اسرت  -56
ا بّي  وتشاركً وتشّجع فرق الربامج االسرتاتيجية اتباع طريقة عمل أكثر تكاماًل  وأهداف التنمية املستدامة.

مها ا أنه بانضماولكنه من الواضح أيضً  .2االختصاصات وتيّسر بصورة جزئية الرتكيز على هدف التنمية املستدامة 
وليس من الواضح كيف تهرمجت رؤية  إىل خطوط عمل عديدة، عزلت الربامج االسرتاتيجية نفسها بعض الشيء.

  الربامج االسرتاتيجية إىل عمل مشرتك بقدر أكرب على األرض.

وإصالح األمم املتحدة على منظمة األغذية والزراعة احلاجة إىل أن تصبح منظمة سريعة  2030وفرضت خطة عام  -57
يف ظل استمرار  2وهناك حاجة ملحة إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة  األداء ومدفوعة باالحتياجات القطرية.يف 

ومقارنة ببعض املنظمات اليت غرّيت طريقة عملها بشكل جذري، من قبيل برنامج األغذية  اجلوع وسوء التغذية.
 ستعداد لفعل ذلك. العاملي، ال تبدي منظمة األغذية والزراعة العزم نفسه يف اال

 أوجه الترابط والتآزر والتبادل 4-2

في هذه المرحلة، تبدو األمثلة العديدة على العمل المتكامل الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة  -26النتيجة 
 ك"نجاحات منعزلة" وليس كترجمة لنية موجودة على مستوى المنظمة.

ا ولية معقدة بطبيعتها، األمر الذي يجعل ترجمتها إلى حلول عملية أمر  تعتبر الن هج النظامية أو الشم -27النتيجة 
ومقارنة بأهداف التنمية المستدامة األخرى التي تتمتع بسردية موحدة تتشاركها جماعة واسعة  ا.صعب  

ا وال يزال يسعى إلى تشكيل ا وأكثر تعقيد  أوسع نطاق   2عد هدف التنمية المستدامة من الممارسين، ي  
  على مفاهيمه. توافق

وقد اعرتف بذلك موظفو  هو ُنج نظامي بشكل أساسي. 2إن النهج الالزم لبلوغ مقاصد هدف التنمية املستدامة  -58
وهناك الكثري من األمثلة على العمل املتسق مع سردية أهداف التنمية  املنظمة الذين أجريت مقابالت معهم.

ت منعزلة" وليس كرتمجة لنية موجودة على مستوى املنظمة من ولكن تبدو األمثلة املطروحة ك"جناحا املستدامة.
  أجل مواءمة العمل مع أهداف التنمية املستدامة.

ويضاف إىل صعوبة ترمجة املفاهيم إىل أفعال، التعقيد الكامن يف النههج النظامية والشمولية اليت متيل إىل أن تكون  -59
بة يف ترمجتها إىل حلول ملموسة بسبب وسع نطاق القضايا مرضية من الناحية املفاهيمية ولكن منطوية على صعو 

ا ما يتم ذكر اخلصائص احملددة للنظم الغذائية فنادرً  20 على ذلك.ويشكل ُنج النظم الغذائية مثااًل  اليت تنظر فيها.
لف أنواع ، وخمت)مثل أمهية سلوك املستهلكّي، ونظم املشرتيات العامة اخلاصة باملدارس واملستشفيات وغريها مثاًل 

ل سالسل القيمة وأسواق السلع األساسية(، وهي غري مفهومة منظمات املزارعّي واجملموعات التجارية اليت تشكّ 
  بشكل جّيد.

                                                             
نظم الغذائية متفق عليه على نطاق واسع. وتتهيأ الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ملؤمتر القمة حول النظم الغذائية ليس هناك حىت اآلن تعريف لل 20

 .من أجل وضع رؤية مشرتكة 2021الذي سيعقد يف أواخر سنة 
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ومقارنة بأهداف  ا.حبد ذاته واسع جدً  2ونطاق اهلدف  ا بامتياز.ا نظاميً عد أهداف التنمية املستدامة مفهومً وته  -60
( اليت متلك سردية ولغة موحدتّي تتشاركهما مجاعة واسعة 15و 14و 13ألهداف ا التنمية املستدامة األخرى )مثل

ويف هذا السياق، ميكن أن  تتطور والعديد من مفاهيمه تفتقر إىل الوضوح. 2من املمارسّي، ال تزال سردية اهلدف 
  تعاين منظمة حبجم منظمة األغذية والزراعة من "الشلل التحليلي".

 ن الركبا ععدم ترك أحد متخلف   4-3

ا عن الركب" في بعض الشعب وفرق البرامج يتم إيالء عناية كبيرة لمبدأ "عدم ترك أحد متخلف   -28النتيجة 
ولكن هناك افتقار إلى نهج نظامي وفهم مشترك لهذا المبدأ  .5و 3و 1االستراتيجية مثل البرامج 

في المنظمة على تنفيذه إال داخل منظمة األغذية والزراعة وال تجري مساءلة المديرين والموظفين 
 مساءلة محدودة.

ا عن الركب يف املنظمة، يتم إيالء عناية كبرية هلذه رغم أنه ليس هناك تعريف واضح ملبدأ عدم ترك أحد متخلفً  -61
من خالل الدعم املقدم ملختلف اخلطوط التوجيهية الطوعية، ويف الربنامج  1القضية يف الربنامج االسرتاتيجي 

مبا أنه من  5ويف الربنامج االسرتاتيجي  21من خالل عمله على الفقر املدقع واحلماية االجتماعية، 3االسرتاتيجي 
 22الواضح أن اجملتمعات املعّرضة للمخاطر واخلطار أو اليت حتتاج إىل مساعدة طارئة هي جمتمعات ضعيفة.

والفقر املدقع، وعمل األطفال، وفقر الشباب ولقد مت تطوير املنتجات التوجيهية واملعرفية بشأن املساواة بّي اجلنسّي،  -62
ومت اإلبالغ عن إحراز بعض التقدم يف جمال املساواة بّي اجلنسّي بفضل سياسة  يف الريف، والسكان األصليّي.

املنظمة اخلاصة باملساواة بّي اجلنسّي، وكذلك بفضل ارتباط الوصول إىل متويل التنمية يف الكثري من األحيان بقياس 
كما  ا.صف الدعم الذي تقدمه املنظمة للسكان األصليّي بأنه قليل جدً ووه  ضايا ورصدها واالمتثال هلا.هذه الق

 أنه ال يتم الرتكيز بقدر كاف على األشخاص ذوي اإلعاقة.

 له.ُنم يعتربون أن العلوم والتقنيات تصلح للعامل كإوال يتبىن املوظفون الفنيون القضايا االجتماعية بطريقة طبيعية إذ  -63
ويتمتع كبار املديرين واملمثلون القطريون بقدر حمدود من الوعي حول تنفيذ مبدأ مل يتم حتديده واإلبالغ عنه بشكل 

  دقيق يف املنظمة، وال يقومون باملساءلة عنه.

                                                             
:ainable Development Goals Sustof the Towards reaching Target 1.1  FAO Framework on Rural Extreme Poverty نظر مثاًل ا 21

(FAO, 2019i)  كذلك، هناك إطار منظمة األغذية والزراعة املتعّلق باحلماية االجتماعية  (.3ا )ليس فقط الربنامج االسرتاتيجي ا مؤسسيً عد إطارً الذي يه
ومها منتجان مؤسساتيان مشرتكان بّي القطاعات  ي(2019د؛ منظمة األغذية والزراعة، 2017وإطار املنظمة اخلاص باهلجرة )منظمة األغذية والزراعة، 

 وال يقتصران فقط على برنامج اسرتاتيجي واحد.
وضع االجتماعي ُيدد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مخسة عوامل ميكنها أن تؤدي إىل ختّلف الناس عن الركب وهي: التمييز، واجلغرافيا، واحلوكمة، وال 22

 What Does it Mean to be Left Behind: A UNDP discussion paper and framework for :نظرا ة.واالقتصادي، والصدمات واهلشاش

Implementation (UNDP, 2018). 
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 من المليارات إلى التريليونات - التحّرك على نطاق واسع من خالل الشراكات 4-4

وثق مع القطاع الخاص ومنظمات المنتجين والمؤسسات البحثية والمنظمات يلزم توافر عالقات أ -29النتيجة 
ا بين ما هو مطلوب وتجّسد مبادرة العمل يد   الخيرية إذا ما أريد للمنظمة أن تتحّرك على نطاق واسع.

للتحّرك على نطاق واسع في سياق أهداف التنمية المستدامة، وهو سياق يمكن للمنظمة أن تسّخر 
ا من نقاط القوة في مجال التحليالت والخبرة في دعم االستثمارات والمبادئ المعيارية بير  ا كفيه قدر  

 الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزراعة والنظم الغذائية.

ا في تشجيع الحكومات والشركاء على اإلنفاق في القطاع ا محوري  تؤدي منظمة األغذية والزراعة دور   -30النتيجة 
ومع ذلك، تراجع االستثمار العام في الزراعة في  سيما من خالل عمل مركز االستثمار.الزراعي، ال 

  البلدان النامية على مدى العقدين األخيرين.

لقد زادت المساهمات الطوعية في المنظمة في السنوات األخيرة ولكنها ال تزال تأتي من عدد صغير  -31النتيجة 
ولكن تحتاج المنظمة   للنمو.ل األنشطة المتعلقة بالمناخ مجاال  ل تمويويشكّ  من الشركاء في الموارد.

إلى تقوية مهاراتها العملية وأدواتها البرامجية لتتمكن من حشد المزيد من المساهمات الطوعية ومن 
  إنفاقها بشكل جّيد.

يجياتها الرامية إلى ل خطة عمل أديس أبابا فرصة لتقوم منظمة األغذية والزراعة بتنويع استراتتشكّ  -32النتيجة 
حشد الموارد العامة المحلية وبتقوية أشكال أخرى من التعاون اإلنمائي الدولي مثل التعاون بين 

  بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

 تعترب الشراكات الطموحة على نطاق واسع ضرورية للتحّرك على نطاق فعلي ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة. -64
ا من ناك شعور واضح لدى املوظفّي والشركاء اخلارجيّي بأن املنظمة باتت اآلن أكثر انفتاحً وكمالحظة عامة، ه

السابق، وبأنه يتم اآلن تشجيع املوظفّي ومكافأهتم على العمل بّي خمتلف املستويات التنظيمية، ال سيما مع 
  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.

ل مؤسسات األعمال الزراعية فتشكّ  املنظمة مع القطاع اخلاص مصدر قلق. عد العالقات احملدودة اليت متلكهاوته  -65
وإذا كانت املنظمة تنوي  ا.ا من مجيع النظم الغذائية تقريبً ا أساسيً املدخالت وشركات األغذية جزءً  وومزّودالكبرية 

وقد تستلزم  من الشركاء. أن تبقى جهة فاعلة رئيسية يف هذا املشهد اجلديد، سيتعّّي عليها أن تعمل مع هذا النوع
ا من الدبلوماسية الرفيعة املستوى على نطاق املنظمة ومشاركة حرّة عن طريق املنصات االسرتاتيجية احملددة لذلك مزجيً 

  املتعددة أصحاب املصلحة.

اف ما هو مطلوب للتحّرك على نطاق فعلي يف سياق إصالحات األمم املتحدة وأهد دبيا وجتّسد مبادرة العمل يدً  -66
ا من نقاط القوة يف جمال التحليالت واخلربة الطويلة يف دعم ا كبريً وميكن للمنظمة أن تسّخر قدرً  التنمية املستدامة.

ا يف الصكوك الدولية من قبيل املبادئ اخلاصة باالستثمارات االستثمارات واتباع ُنج يف االستثمار يكون متجّذرً 
  املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية.
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يف ما يتعّلق باجملتمع املدين، ستتسم الشراكات مع منظمات املزارعّي على املستوى احمللي بأمهية متزايدة مع مطالبة و  -67
ل ذلك جمال عمل قدمي قد يلزم تنشيطه من ويشكّ  23املزارعّي والرعاة وغريهم من منتجي األغذية باستقاللية أكرب.

مع املدارس والثانويات يف جمال التغذية، وقد يلزم إشراك  عالوة على ذلك، عملت بعض مشاريع املنظمة جديد.
  هذه اجلهات الفاعلة بقدر أكرب )مبا يف ذلك املدارس املهنية يف الزراعة(.

وميكن للشراكة بّي املنظمة واحلكومات أن تستفيد من العالقة األقوى مع شركاء التنمية بغية إشراك املنظمة بصورة  -68
ويرتبط االستثمار العام يف الزراعة يف البلدان النامية بنتائج األمن  ة القضايا السياساتية.أكثر اسرتاتيجية يف معاجل

وعلى املستوى العاملي، شهدت حصة  ا خالل األعوام السبعة عشر األخرية.ا مستمرً الغذائي، ولكنه شهد تراجعً 
)منظمة األغذية والزراعة،  2017و 2001يف املائة بّي عامي  1.6ا عند حوايل الزراعة من النفقات احلكومية ركودً 

2017.)  

 من خالل دعمها للربنامج الشامل للتنمية ولطاملا شّجعت املنظمة احلكومات على اإلنفاق يف قطاع الزراعة، مثاًل  -69
ا يف تعزيز القدرات الفنية للمنظمة بغية حتسّي جودة ا مهمً ويؤدي مركز االستثمار دورً  الزراعية يف أفريقيا.

ارات الزراعية يف البلدان النامية، وبالتايل حجمها، من خالل دعمه للبنك الدويل وغريه من مصارف التنمية االستثم
ومن املشكوك فيه أن يكون الزبون الرئيسي للمركز، أي البنك  )كذلك الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا(.

مليار  7إىل حوايل  2008مليار دوالر أمريكي يف عام  2ن الدويل، قد متكن من زيادة اإلقراض الزراعي من أقل م
 من دون احلصول على دعم فين عايل اجلودة من منظمة األغذية والزراعة. 2018دوالر أمريكي حبلول عام 

ومن الواضح أن مستوى التمويل الرئيسي والطوعي للمنظمة سيؤثر على قدرهتا على دعم تنفيذ هدف التنمية  -70
ل االهتمام اإلجيايب بتمويل اجلهات املاحنة للمرحلة الثانية من اآللية املرنة املتعددة الشركاء، شكّ وي .2املستدامة 

ا مبا يتماشى مع نوع خطوة يف االجتاه الصحيح من أجل تأمّي التمويل األكثر مرونة وقابلية للتوقع واألقل ختصيصً 
 ف التنمية املستدامة.الدعم املطلوب للربجمة املتكاملة الرامية إىل معاجلة أهدا

ا كبرية إلحداث ويتيح متويل األنشطة املتعّلقة باملناخ، وال سيما مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ، فرصً  -71
وتتمتع املنظمة مبكانة فريدة ختّوهلا تصميم التطبيقات هلذه الصناديق، وهي عملية  تغيري حتّويل على نطاق واسع.

ا يف اليت جرى تطويرها حديثً  (EX-ACT) ل أداة التقدير املسبق لصايف الكربونوتشكّ  غاية.معروف أُنا صعبة لل
ا على توفري املنهجيات القائمة على العلوم من أجل احتساب انبعاثات غازات الدفيئة واحتجاز  ممتازً املنظمة مثااًل 

  خضر للمناخ.الكربون املطلوب عادًة عند طرح املشاريع للحصول على متويل الصندوق األ

ولكن هناك قيود داخلية ومؤسسية على حجم املوارد اليت ميكن أن حتشدها املنظمة من الشركاء يف املوارد لرباجمها  -72
إىل أن منظمة األغذية والزراعة  2018وأشار تقرير شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف لعام  اخلاصة.

                                                             
وترد أقرب إشارة  ال يؤتى على ذكر العمل اجلماعي )منظمات املنتجّي والتعاونيات وغريها( يف أي من مقاصد أهداف التنمية املستدامة أو مؤشراهتا. 23
بشأن متكّي وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي  2-10املقصد  ا، يف:مقصدً  169يه يف مقاصد أهداف التنمية املستدامة البالغ عددها إل

حبلول عام  للجميع، بغض النظر عن السن أو اجلنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك،
ورغم ذلك، تبقى هذه اإلشارة مهمة ملساعدة  وحىت هذا املقصد ال يأيت على ذكر احلق يف العمل اجلماعي بل يكتفي بالتكلم عن "اإلدماج". .2030

  (.3-2أصحاب احليازات الصغرية على الوصول إىل األسواق وحتقيق وفورات احلجم )املقصد 
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ركاء الرئيسيّي يف املوارد، حيث يأيت أكثر من نصف املسامهات الطوعية من ا من الشتعتمد على قاعدة صغرية نسبيً 
  مخس جهات ماحنة فقط.

وهناك أدلة على فقدان قدر كبري من دعم اجلهات املاحنة بسبب الثقافة واملمارسات البريقراطية للغاية يف املنظمة،  -73
ا إىل أن وأشارت تقييمات سابقة أيضً  نطاق واسع.وهذا ما يلزم معاجلته إذا أرادت املنظمة أن تتحّرك بنجاح على 

املنظمة تواصل إىل حد كبري إجناز مهام على أساس منوذج قائم على املشاريع ينطوي على تكاليف معامالت غري 
  متناسبة وعدم االستفادة من املعارف وغياب أثر ملموس.

املوارد، مثل التعاون بّي بلدان اجلنوب   أخرى منل خطة عمل أديس أبابا فرصة لتحشد املنظمة أشكااًل وتشكّ  -74
)األمم  2019أبريل/نيسان  15املؤرخ  73/291د عليه قرار اجلمعية العامة والتعاون الثالثي، على النحو الذي شدّ 

ولطاملا قامت منظمة األغذية والزراعة بتعزيز التعاون بّي  (.2019؛ اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 2015املتحدة، 
  اجلنوب والتعاون الثالثي، مع وجود أمثلة جيدة على النجاح.بلدان 

 معالجة االستدامة البيئية   4-6

ا في ا مهم  تتمتع منظمة األغذية والزراعة بالقدرة على التعامل مع قضية االستدامة البيئية وتؤدي دور   -33النتيجة 
وتوّفر الزراعة الذكية  المناخ.االنتقال إلى الزراعة المستدامة والقادرة على الصمود في وجه تغّير 

ا متكاملة ومرنة أمور أخرى، ن هج   من جملةواألغذية والزراعة المستدامة  ا، والزراعة اإليكولوجية،مناخي  
ل واحدة من المهام الرئيسية في المرحلة وستتمثّ  لتوجيه اإلجراءات وتطوير االستراتيجيات المستدامة.

مة منظمة األغذية والزراعة في تحقيق مقصد هدف التنمية الثانية من التقييم عند تقدير مساه
  ، في تقدير مدى فعالية هذه المبادرات على المستوى القطري.4-2المستدامة 

 بين الحاجة إلى الحفاظ على المياه سيلزم معالجة طائفة من التبادالت في العديد من الحاالت، مثال   -34النتيجة 
وال تؤثر ممارسات الزراعة القادرة على  اق األراضي الزراعية والري.والغابات والحاجة إلى توسيع نط

 على الطرق التي سيلزم فيها تكييف أطر السياسات والحوكمة الصمود في وجه تغّير المناخ سوى قليال  
  من أجل الفصل في هذه التبادالت.

ّي القطاعات على املستويّي العاملي تؤديه كجهة منظمة للحوار املشرتك ب مهملدى منظمة األغذية والزراعة دور  -75
ا أو وتقود املنظمة حاليً  والقطري بغية تعزيز االنتقال إىل الزراعة املستدامة والقادرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ.

اخ، تشارك يف مبادرات عديدة ترمي إىل دعم التنمية الزراعية املستدامة بطرق خمتلفة وذلك عرب ربط الزراعة بتغرّي املن
والقدرة على الصمود، واملياه، واحلراجة، ومصايد األمساك، وإدارة األراضي، إخل. وستتمثل واحدة من املهام الرئيسية 
اليت تقع على عاتق هذا التقييم يف مرحلته الثانية، يف تقدير مدى فعالية هذه املبادرات املتكاملة على املستوى 

 القطري.

ر املنتجات املعرفية واملنهجيات واملفاهيم اخلاصة بالزراعة املستدامة وتتوىل مسؤولية ا عملية تطويوتقود املنظمة أيضً  -76
التطوير املنهجي والتدريب والرقابة على اجلودة وجتميع البيانات واإلحصاءات األساسية لقياس التقدم احملرز حنو 

يف الوقت نفسه مجع البيانات وحتليلها على املستويّي اإلقليمي والعاملي، مع دعم  1-4-2حتقيق املؤشرات الفرعية 
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وكانت املنظمة جهة فاعلة رئيسية يف القرار الذي  من جانب املكاتب اإلحصائية الوطنية على املستوى القطري.
 املناخ لفتح مسار عمل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي  نو والعشر اختذته الدورة الثالثة 

يشّدد على الدور األساسي للزراعة واألمن  24(2018 املناخ، عة )اتفاقية األمم املتحدة االطارية بشأن تغرّي عن الزرا
 الغذائي يف جدول األعمال الدويل للمناخ.

ل املشاريع ا بتغرّي املناخ، وتشكّ ا وثيقً بشأن "الزراعة املستدامة" ارتباطً  4-2ويرتبط مقصد هدف التنمية املستدامة  -77
ا وتوفر الزراعة الذكية مناخيً  ا من حافظة مشاريع املنظمة.ا مهمً قة بالقدرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ جزءً املتعلّ 

 بالسياق من أجل توجيه العمل وتطوير االسرتاتيجيات الزراعية الداعمة للتنمية  ومتصاًل ا متكاماًل بصورة خاصة ُنجً 
ال يزال جيب معاجلة عدد من  ،ولكن األبعاد املرتتبة عن تغرّي املناخ.الزراعية املستدامة يف ظل اآلثار املتعددة 

وال   بّي احلاجة إىل احلفاظ على املياه والغابات واحلاجة إىل توسيع نطاق األراضي الزراعية والري.التبادالت، مثاًل 
  عد سياسية بطبيعتها.اليت ته  على هذه التبادالت ا، سوى قلياًل تؤثر النههج الفنية من قبيل الزراعة الذكية مناخيً 

بعض البلدان  وبات وقد يلزم تعزيز دور املنظمة يف مكافحة تدهور األراضي ويف اإلدارة املتكاملة للموارد املائية. -78
ومع ذلك، يتسم الري بأمهية بالغة يف االنتقال  ا إىل زيادة استخدام الزراعة.من إجهاد مائي حاد يعزى جزئيً  عايني

وتتبىن شعبة األراضي واملياه يف املنظمة ُنج املناظر الطبيعية  قادرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ.إىل الزراعة ال
ولكن ال يزال يتعّّي عليها الوصول إىل الشركاء غري الفنيّي مثل شركات الطاقة ومكاتب السياحة وغريها، وإىل 

 الوزارات املعنية اليت تشرف على هذه القطاعات.

 لمقارنةالميزة ا -5

  إدارة المعارف 5-1

يمكن لعدم توافر نهج مؤسساتي متكامل إلدارة المعارف أن يعرقل تبادل الممارسات الناجحة على  -35النتيجة 
 ا.ا وخارجي  نحو أفضل داخلي  

 تعتبر الروابط بالمنظمات البحثية، ال سيما الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، أساسية. -36النتيجة 
د تم سحب التمويل من مراكز عديدة تابعة للجماعة االستشارية، ويقوم بعضها باالندماج في إطار وق

ويمكن لهذا  الجهود العالمية الرامية إلى إنشاء "جماعة استشارية واحدة للبحوث الزراعية الدولية".
  مراكز.ا في الطريقة التي تتعاون فيها المنظمة مع هذه الا جذري  التطور أن يحدث تغيير  

ل الحلول الرقمية فرصة لتقوم منظمة قائمة على المعارف من قبيل منظمة األغذية والزراعة بالتأثير تمثّ  -37النتيجة 
 على شكل النظم الغذائية وأدائها.

                                                             
  اعة.عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزر  24
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ولكن ال تكشف املقابالت عن وجود ُنج واضح إلدارة  يقوم معظم، إن مل يكن كل عمل املنظمة، على املعارف. -79
فلكل جمموعة يف املنظمة طريقتها اخلاصة يف  25عكس ما جيري يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية. املعارف على

اكتساب املخرجات القائمة على املعارف )السياسات، وأفضل املمارسات، إخل.( وفهمها وتطبيقها من خالل أوجه 
وميكن لعدم  26مع املعرفة" اخلاصة هبا.تفاعلها مع قادة الفكر واملنظمات البحثية ومجاعات املمارسة، ضمن "صوا

  ا.ا وخارجيً توافر ُنج مشرتك إلدارة املعارف أن يعرقل مواصلة التعلم وتبادل املمارسات الناجحة داخليً 

وإن مل تكن منظمة األغذية والزراعة منظمة حبثية، كانت املراكز اخلمسة عشر التابعة للجماعة االستشارية للبحوث  -80
ويقوم بعضها باالندماج يف إطار  ولكنه مت سحب التمويل من العديد من هذه املراكز، لتكّملها.الزراعية الدولية 

وميكن السرتاتيجية التكامل  اجلهود العاملية الرامية إىل إنشاء "مجاعة استشارية واحدة للبحوث الزراعية الدولية".
  ة مع هذه املراكز التابعة للجماعة االستشارية.ا يف الطريقة اليت تتعاون فيها املنظما جذريً هذه أن حتدث تغيريً 

وتهستخدم وسائل االتصال الرقمي بشكل متزايد من قبل اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية، وكذلك من قبل الشركات  -81
بالتايل، ستتسم احلوكمة العادلة واملنصفة للوصول إىل  اخلاصة بغية "صياغة السردية" وهتيئة األسواق ملنتجاهتا.

  عارف ونشرها يف النظم الغذائية بأمهية حامسة يف املستقبل القريب.امل

 القدرات 5-2

وتبقى قدرة  عد القدرات التقنية لمنظمة األغذية والزراعة مناسبة لدعم أهداف التنمية المستدامة.ت   -38النتيجة 
ر أقل ولوحظ وجود قد المنظمة على عقد االجتماعات مصدر قوة، ال سيما على المستوى العالمي.

من القدرات في مجاالت أخرى مهمة لدعم أهداف التنمية المستدامة مثل المجاالت السياساتية 
وحظيت القدرات التشغيلية على أسوأ تقدير من قبل موظفي  واالقتصادية واالجتماعية والقانونية.

  المنظمة.

الطبيعية ويف اجملاالت ذات الصلة، امليزة املقارنة عد اخلربة الفنية املتخصصة يف جمال الزراعة واألغذية وإدارة املوارد ته  -82
ولكن القدرات أقل بشكل ملحوظ يف جماالت أخرى مهمة لدعم أهداف التنمية املستدامة مثل  الرئيسية للمنظمة.

وحظيت القدرات التشغيلية من قبيل  اجملاالت السياساتية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية، أو إدارة املعارف.
ارة املوارد البشرية، واملشرتيات، والتعاقد، واإلدارة، وغريها، على أسوأ تقدير يف الدراسة االستقصائية للموظفّي إد

(. ومن بّي املهارات اليت ينبغي على املنظمة أن تكتسبها، أعطى اجمليبون على الدراسة االستقصائية 2)امللحق 
 .موظائف الرصد والتقييم والتعلّ األولوية للعلوم االجتماعية واالقتصادية وتعزيز 

                                                             
ا يف نظم إدارة املعارف حىت لو أن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ال يعترب نفسه منظمة فنية، لديه نائب رئيس إلدارة املعارف وقد استثمر كثريً  25

 وأدواهتا.
وتدرج قائمة املطبوعات األخرية للمنظمة  هرة.يوفر العديد من التقارير الرئيسية القطاعية الصادرة عن املنظمة واملخصصة ل"احلالة"، أمثلة على هذه الظا 26

من: حالة األغذية والزراعة؛ وحالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل؛ وحالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل؛  كاًل يف سلسلة التقارير الرئيسية  
وهناك سلسلة موازية تتعّلق باملوارد الوراثية  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. وحالة الغابات ىف العامل؛ وحالة أسواق السلع الزراعية؛ وحالة

وراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف وتشمل: حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل؛ وحالة املوارد الوراثّية احلرجّية يف العامل؛ وحالة املوارد ال
  FAO Publications Catalogue (FAO, 2020b) :نظرأ .ملالعا
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عد جلنة األمن الغذائي وته  وتبقى قدرة املنظمة على عقد االجتماعات مصدر قوة، ال سيما على املستوى العاملي. -83
وتبدو القدرة على  .2030العاملي وآلياهتا اخلاصة بالقطاع اخلاص واجملتمع املدين، ذات صلة بالنسبة إىل خطة عام 

دةً أضعف على املستوى القطري حيث تكون املنظمة يف الكثري من األحيان غائبة عن اجملاالت عقد االجتماعات عا
  السياساتية املهمة ومنتديات التنسيق.

 إصالح األمم المتحدة وتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما 5-3

مقارها في روما كفرص لتعزيز مكانة نظر إلى إصالح األمم المتحدة وزيادة تعاون الوكاالت التي توجد ي   -39النتيجة 
منظمة األغذية والزراعة على المستوى القطري. ويهدف اإلصالح إلى عرض خدمات األمم المتحدة 

ا وتلّبي طلب البلدان. وسيحتاج ذلك إلى تمتع ممثليات منظمة األغذية والزراعة بطريقة أكثر تماسك  
وباالستقاللية المالية إذا أرادت أن تعمل مع  في البلدان بقدرات أكبر، وبسلطة اتخاذ القرارات،

 وكاالت األمم المتحدة األخرى على قدم المساواة.

وتتشارك  يضيع تعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما أمام المنافسة وارتفاع تكاليف المعامالت. -40النتيجة 
ا من واليات كنها تتناوله انطالق  الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما جدول أعمال مشترك، ول

ويستمر الربط بين طبيعتها المختلفة والتغّلب على المنافسة للحصول على تمويل  ا.مختلفة جوهري  
 الجهات المانحة، في تشكيل تحديات مهمة.

عرب ا ا، وهي ملتزمة بدعم هذا اإلصالح ماليً املنظمة نشطة يف مجيع مسارات عملية إصالح األمم املتحدة حاليً  -84
ولقد دعمت  مضاعفة مسامهتها مبوجب الرتتيب اجلديد لتقاسم التكاليف من أجل دعم نظام املنسق املقيم اجلديد.

املنظمة البلدان يف إجراء التحليل القطري املشرتك وراجعت خطوطها التوجيهية اخلاصة بإطار الربجمة القطرية ذلك 
 ن إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل حتسّي االتساق والتكامل.ا مأن هذا اإلطار ُيتاج اآلن إىل أن يكون مستمدً 

ولقد مت تقدمي التدريب ذي الصلة إىل املكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة للمنظمة )منظمة األغذية والزراعة، 
 ك(.2019

، 2018كاالت يف عام فقد وقّعت هذه الو  ا.ا بطيئً ويشهد التعاون بّي الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما حتّسنً  -85
ومن الناحية  ا على نداء األمّي العام يف سياق إصالح األمم املتحدة.مذكرة تفاهم طموحة مدهتا مخس سنوات ردً 

اليت توجد  ّيتاألخر ا مع الوكالتّي ا مشرتكً التحليلية، بات تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل اآلن إنتاجً 
ومنظمة الصحة العاملية، كسبيل لتعزيز مكانته واستيعابه وحتسّي اتساق البيانات  ونيسفاليمقارها يف روما، وهي 

ويف ما يتعّلق بالقدرة على الصمود يف منطقيت الساحل والقرن  املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذوي ومصداقيتها.
العمليات املتكاملة اليت تندرج ضمن ا من األفريقي، نّفذت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي عددً 

وتعمل منظمة األغذية والزراعة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على عدد  نطاق امليزات املقارنة لكل منهما.
من املبادرات مثل شبكة التمويل واالستثمار يف أصحاب احليازات الصغرية واملشروعات الزراعية الغذائية الصغرية 

  جم.واملتوسطة احل
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وتتشارك  ولكن يضيع تعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما اآلن أمام املنافسة وارتفاع تكاليف املعامالت. -86
ا من واليات خمتلفة الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما جدول أعمال مشرتك، ولكنها تتناوله انطالقً 

الوكاالت والتغّلب على املنافسة للحصول على متويل اجلهات ويستمر الربط بّي الطبيعة املختلفة هلذه  ا.جوهريً 
املاحنة يف تشكيل حتديات مهمة تتخطى تقاسم املعلومات وتيسري عمل الوكاالت األخرى بطريقة انتهازية والعمل 

  ا على مستوى املشاريع، وهي أمور يسهل حتقيقها.معً 

ا وتليّب طلب البلدان، وسيحتاج بطريقة أكثر متاسكً  ويهدف إصالح األمم املتحدة إىل عرض خدمات هذه األخرية -87
إىل متتع ممثليات منظمة األغذية والزراعة يف البلدان بقدرات أكرب على اختاذ القرارات وباالستقاللية املالية وكذلك 
إىل دعم قدرات املكاتب القطرية للمنظمة بشكل ملحوظ للتمكن من العمل مع وكاالت األمم املتحدة األخرى 

  لى قدم املساواة يف اجملال التحليلي.ع

وجيب أن يتطور تعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على املستوى القطري مع تطبيق إصالح األمم املتحدة  -88
ونظام املنسق املقيم اجلديد، وسيتم تشجيعه عرب آليات التمويل اجملّمع اجلديدة من قبيل صندوق األمم املتحدة 

ل تطبيق برنامج األغذية ومن وجهة النظر هذه، شكّ  املستدامة الذي سيستوجب قيام التعاون. ألهداف التنمية
العاملي لالستعراضات االسرتاتيجية للقضاء على اجلوع يف عدد كبري من البلدان النامية مبشاركة ضعيفة من الوكاالت 

 األخرى اليت توجد مقارها يف روما، فرصة ضائعة.

  صيات األوليةاالستنتاجات والتو  -6
  ولكن ميكن استخالص جمموعة من االستنتاجات والتوصيات األولية من نتائج املرحلة األوىل. ا.ال يزال التقييم جاريً  -89

 التقدم المحرز :1االستنتاج 
ا لحشد  واسع  المنظمة ملتزمة بدعم اإلطار العالمي للتنمية المستدامة الذي ساعدت في تصميمه والذي يتيح مجاال  

ا عن دور المنظمة ا وخارجي  ولقد تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال اإلبالغ داخلي   اتها واإلبالغ عن واليتها.قدر 
ولقد شاركت منظمة األغذية والزراعة  ا.الداعم ألهداف التنمية المستدامة، وفي إعداد الموظفين للقيام بذلك أيض  

ا ا تعاوني  ا بأهداف التنمية المستدامة، واتخذت موقف  وثيق  ا في اإلصالح الحالي لألمم المتحدة الذي يرتبط ارتباط  
ا لتنمية القدرات من أجل مساعدة البلدان في قياس مؤشرات أهداف ا منهجي  ا برنامج  وطبقت المنظمة أيض   فيه.

 ا.ا كبير  ل إنجاز  التنمية المستدامة، وهو أمر لم يتم استعراضه في هذا التقرير ولو أنه يشكّ 

 2030بصورة خاصة وتشعر مبلكية خطة عام  2ة على صياغة سردية هدف التنمية املستدامة ساعدت املنظم -90
واملنظمة ملتزمة بدعم اإلطار العاملي  بكاملها، ال سيما جلهة تركيزها على أوجه التفاعل والتبادل بّي القطاعات.

وهناك  راهتا واإلبالغ عن واليتها.ا حلشد قد واسعً للتنمية املستدامة الذي ساعدت يف تصميمه والذي يتيح جمااًل 
 وعي واسع النطاق يف املنظمة حول إطار أهداف التنمية املستدامة.

بشكل خاص، وشاركت بطريقة  2ولقد أبلغت املنظمة عن دورها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة واهلدف  -91
وية وكاالت األمم املتحدة اإلمنائية لتفي منتجة يف إصالح األمم املتحدة احلايل الذي ينّسقه األمّي العام هبدف تق
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ا من ا وقدرً ا واقعيً ا وحسً ا تعاونيً بالغرض املنشود منها يف حقبة أهداف التنمية املستدامة، وأبدت يف املناقشات موقفً 
 اإلبداع يف بعض احلاالت. 

 اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة :2االستنتاج 
الستراتيجـي الحالي وفرق البرامج االستراتيجية المعنية رؤية استراتيجية أقوى تتماشى من لقد وضعت بنية اإلطـار ا

باع نهج أكثر ا في المضي نحو اتّ ا مفيد  وأدت المبادرات اإلقليمية دور   .2030الناحة المفاهيمية مع خطة عام 
ا بين  وتشارك  عمل أكثر تكامال   باع طريقةوتشّجع البرامج االستراتيجية اتّ  برامجية على المستوى اإلقليمي.

ولكن تربط هذه البرامج  بصورة خاصة. 2االختصاصات وتيّسر بصورة جزئية التركيز على هدف التنمية المستدامة 
ويؤدي استخدام سرديتين مختلفتين بصورة متزامنة،  االستراتيجية المنظمة بسردية تسبق أهداف التنمية المستدامة.

 تدامة واألهداف االستراتيجية للمنظمة، إلى عدم الوضوح وهدر الطاقة التنظيمية.أي أهداف التنمية المس

ا بانضمامها إىل خطوط عمل عديدة، عزلت الربامج االسرتاتيجية نفسها بعض الشيء وبقي مدى إحداثها فارقً  -92
 ية املستدامة.وتربط األهداف االسرتاتيجية اخلمسة املنظمة بسردية تسبق أهداف التنم على األرض غري واضح.

، بعملية أسرع من منظمة األغذية 2015وباشر برنامج األغذية العاملي الذي راجع إطاره االسرتاتيجي بعد عام 
ومن شأن اعتماد هيكلية واحدة لإلبالغ أن يوّلد املوارد ويوفّر  والزراعة لالنتقال إىل "لغة أهداف التنمية املستدامة".

على ذلك، ميكن للشراكات أن تستفيد من عمل شركاء التنمية واجلهات  عالوة الوقت على نطاق املنظمة.
 املستفيدة األخرى على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

  يلزم مراجعة اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة من أجل اعتماد بنية أخف وأكثر بساطة  :1التوصية
وسيكون من الصعب تمثيل القضايا العامة بطريقة شاملة  تدامة.ومهارة تخوض مباشرة في أهداف التنمية المس

وقد يكون من المفيد وجود فريق  في اإلطار الجديد وترجمة االلتزامات إلى إجراءات مرّكزة على األرض.
تنسيق مركزي معني بأهداف التنمية المستدامة يكون من شأنه إعادة جمع وظائف فرق البرامج االستراتيجية 

 لمتعّلقة بإدارة المعارف، وتعزيز االبتكار، ودعم التنفيذ، والرصد، ودعم تطوير االتصال والبرامج.الحالية ا

وسيكون من الصعب متثيل القضايا العامة  هناك اآلن عملية جارية لتصميم إطار اسرتاتيجي جديد للمنظمة. -93
 من بأهداف التنمية املستدامة )بداًل وميكن التفكري يف تشكيل فريق تنسيق مركزي معين  وتعزيزها بطريقة شاملة.

جمموعة من الفرق املنفصلة بغية تفادي مرّة أخرى العمل بشكل منفرد( يكون من شأنه إعادة مجع وظائف فرق 
الربامج االسرتاتيجية احلالية املتعّلقة بإدارة املعارف، وتعزيز االبتكار، ودعم التنفيذ، والرصد، ودعم تطوير االتصال 

ميكن تقسيم فريق التنسيق هذا إىل فرق فرعية تعىن بأهداف حمددة من أهداف التنمية املستدامة و/أو و  والربامج.
وسيدعم فريق التنسيق  ا إىل أمهية هذا األخري بالنسبة إىل املنظمة.نظرً  2مبقاصد حمددة من هدف التنمية املستدامة 

قي األهداف االسرتاتيجية قبل إنشاء فرق الربامج تطوير الربامج ولكنه لن يقودها كما كانت احلال يف نظام منسّ 
  االسرتاتيجية.
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  التحّرك على نطاق واسع :3االستنتاج 

ال يزال يتعّين على منظمة األغذية والزراعة أن تحّول هياكلها، وآليات التنفيذ ون هج الشراكات الخاصة بها، وبرامجها 
ل البيروقراطية وضعف وتشكّ  .2ق هدف التنمية المستدامة إلى حد ما بغية دعم البلدان على نحو أفضل في تحقي

ل إصالح ويشكّ  القدرات التشغيلية عوامل مقّيدة رئيسية لحجم البرامج التي تطبقها المنظمة على األرض ولجودتها.
م خدمات أفضل للدول ا فرصة لتعزز منظمة األغذية والزراعة وجودها القطري وتقدّ األمم المتحدة الجاري حالي  

ويتمثل شرط آخر للتحّرك على نطاق واسع  األعضاء من أجل بلوغ المقاصد القطرية ألهداف التنمية المستدامة.
ولكن لطالما كانت عالقات المنظمة بالكيانات الخاصة  في القدرة على التأثير على القطاع الخاص وسالسل القيمة.

السل القيمة على المستوى القطري ال يتخطى حدود محدودة، وتشير التقديرات السابقة إلى أن عملها في مجال س
 المزارع.

ويف ظل الدور املعياري التقليدي  حتظى املنظمة بتقدير كبري لعملها املعياري وإنتاج السلع العامة العاملية واإلقليمية. -94
وارد يف التشجيع للمنظمة وميزانيتها احملدودة وضعف قدراهتا التشغيلية، هناك بعض القصور من جانب الشركاء يف امل

ولقد زادت املسامهات الطوعية يف املنظمة يف السنوات  على النهوض بالدور التشغيلي على املستوى القطري.
عد احملافظة على القدرة على تقدمي ومع ذلك، ته  األخرية ولكنها ال تزال تأيت من عدد صغري من الشركاء يف املوارد.

ولن تتسم منظمة  ا لتحفيز االستثمار وممارسة التأثري يف جمال السياسات.سيً ا أسااحللول العملية يف البلدان أمرً 
  ا على السواء.ا وتشغيليً ا معياريً معيارية حبتة باألمهية نفسها كمنظمة تؤدي دورً 

دامة  للنمو ووسيلة مفيدة لتعزز املنظمة حتقيق مقاصد هدف التنمية املستل متويل األنشطة املتعلقة باملناخ جمااًل ويشكّ  -95
  على نطاق واسع من خالل العمل يف شراكات مع الدول األعضاء واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص. 2

ّجهت انتقادات كثرية للطريقة اليت تدير فيها املنظمة براجمها امليدانية من خالل أعداد كبرية من املشاريع ولقد وه  -96
أعم، يتم حتديد ارتفاع تكاليف املعامالت وضعف القدرات وبصورة  الصغرية اليت تفتقر إىل الرتابط يف ما بينها.

ولكن  التشغيلية كعوامل رئيسية مقّيدة لنمو املسامهات من خارج امليزانية، وكسبب إلحباط املوظفّي يف املنظمة.
وإصالح األمم املتحدة على منظمة األغذية والزراعة احلاجة إىل أن تصبح منظمة تتمتع  2030تفرض خطة عام 

رة أكرب على األداء على املستوى القطري من خالل تعزيز إضفاء الطابع الالمركزي على العمليات وختصيص بقد
 املوارد.

ومت التبليغ عن أن عملية العناية الواجبة للتدقيق يف الشراكات  ولطاملا كانت عالقات املنظمة بالقطاع اخلاص حمدودة. -97
 ومقّيدة وحتد بالتايل من عدد هذه الشراكات.مع الكيانات اخلاصة، هي عملية مرهقة وطويلة 

  ا إلى األولوية التي تعطى لزيادة االستثمار في الزراعة المستدامة من أجل إطعام مليارات ونظر   :2التوصية
األشخاص والطلب القوي من جانب الحكومات في هذا المجال، يتمثل واحد من األدوار الرئيسية التي 

تيسير قدرة الحكومات على جذب االستثمارات العامة والخاصة من خالل يجب أن تؤديها المنظمة في 
المساعدة على تعزيز البيئة السياساتية، وتطبيق التشريعات المناسبة، وتيسير الشراكات بين القطاعين العام 
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والخاص، والنهوض بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وتقديم الدعم النشط لسالسل قيمة 
 ددة.مح

  سيلزم توثيق الروابط بالقطاع الخاص، ومنظمات المنتجين، والمؤسسات التعليمية والبحثية،  :3التوصية
والمنظمات الخيرية إذا كانت منظمة األغذية والزراعة جادة في رغبتها باعتماد نهج النظم الغذائية والتحّرك 

  على نطاق واسع.

تفيد من العالقة األقوى مع الشركاء يف التنمية إلشراك املنظمة بصورة ميكن للشراكة بّي املنظمة واحلكومات أن تس -98
 يف سياق عمل املنظمة مع وقد يبدو من السهل حتقيق ذلك مثاًل  أكثر اسرتاتيجية يف معاجلة القضايا السياساتية.

الثنائية على  ا من خالل اجلهات املاحنةالبنك الدويل من خالل شعبة مركز االستثمار، ولكن ميكن حتقيقه أيضً 
 املستوى القطري اليت متلك برامج متينة يف جمال األمن الغذائي.

وسيلزم توثيق الروابط بالقطاع اخلاص، واملؤسسات البحثية، واملنظمات اخلريية اليت تيّسر االبتكار والتمويل إذا  -99
وقد تستلزم االسرتاتيجية  ع.كانت املنظمة جادة يف رغبتها باعتماد ُنج النظم الغذائية والتحّرك على نطاق واس

ا من الدبلوماسية الرفيعة املستوى على نطاق املنظمة ومشاركة حرّة عن طريق املنصات املتعددة احملددة لذلك مزجيً 
 أصحاب املصلحة.

ا وباملثل، يبدو العمل مع مراكز البحوث واملدارس املهنية املعنية بالزراعة والقطاع التعليمي بصورة عامة، ضروريً  -100
 الستثمار يف املعارف من أجل حتقيق التنمية املستدامة وتعزيز عمالة الشباب ودعم حتسّي التغذية.ل

ا ا، مبا يف ذلك من خالل إشراك القطاع اخلاص، نظرً وميكن تعزيز التعاون بّي بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي أيضً  -101
وميكن توسيع  ا بيد فرصة يف هذا الصدد.العمل يدً  ل مبادرةوتشكّ  ألمهيتهما يف النهوض بالنظم الغذاية املستدامة.

نطاق هذه املبادرة لتحليل األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية على املستوى املناطقي ولتحديد 
ا عن ا، وعدم ترك أحد متخلفً الثغرات من أجل ضمان تلبية االحتياجات الغذائية/التغذوية ألشد الفئات ضعفً 

 ومكافحة سوء التغذية مبختلف أشكاله. الركب،

وباالستفادة من االهتمام العام الذي حتظى به أهداف التنمية املستدامة، ميكن للمنظمة أن جتري محلة توعية حول  -102
العمل االستباقي مع الدول األعضاء واجلهات الفاعلة احمللية األخرى )القطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية، 

وتصميمها  2ها( يف بلداُنا من أجل الرتويج للحلول الداعمة لبلوغ مقاصد هدف التنمية املستدامة واملدارس، وغري 
 وتطويرها من خالل املبادرات احمللية اخلاصة بالنظم الغذائية. 

  يتعين على منظمة األغذية والزراعة أن تقّوي مهاراتها العملية وأدواتها البرامجية لتتمكن من حشد  :4التوصية
مزيد من المساهمات الطوعية االستراتيجية والبرامجية، ومن إنفاقها بشكل جّيد لدعم هدف التنمية ال

وسيقتضي ذلك إجراء إصالح منهجي إلجراءات المنظمة  ، ومن إبراز النتائج التي جرى تحقيقها.2المستدامة 
وأدواتها وعملياتها التشغيلية الخاصة ببرمجة المساعدة وتقديمها، واعتماد نهج البرامج في ثقافة المنظمة 

  وقدراتها.
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ا أكرب من أصحاب املصلحة والشركاء، ا يشمل عددً لتتمتع املنظمة بالفعالية يف تطبيق جدول أعمال أكثر تعقيدً  -103
وجيب أن يكون  ستحتاج إىل تسريع وترية عمل نظم صنع القرارات واملشرتيات والتنفيذ يف املقر الرئيسي ويف امليدان.

لرئيسي هو سرعة األداء والرشاقة، ال سيما وأن الوكاالت اإلمنائية مدعوة إىل التعامل مع قدر أكرب من عدم الشعار ا
 اليقّي نتيجة لتغرّي املناخ والنزاعات والتهديدات الوبائية املستجدة. 

املسامهات الطوعية  ويتعّّي على املنظمة أن تقّوي مهاراهتا العملية وأدواهتا الرباجمية لتتمكن من حشد املزيد من -104
وبصورة خاصة، يتعّّي على املنظمة أن تواصل العمل على  بطريقة اسرتاتيجية وبراجمية ومن إنفاقها بشكل جّيد.

ا أكرب من ا وتأثريً اعتماد برامج مبتكرة شاملة وقائمة على األدلة لدعم املبادرات الوطنية، وهو ما قد يرتك وقعً 
ويستلزم ذلك اعتماد ُنج الربامج يف ثقافة املنظمة وأدواهتا   الرتابط يف ما بينها.املشاريع الصغرية اليت تفتقر إىل

وعملياهتا التشغيلية وقدراهتا، وبالتايل إجراء إصالح منهجي إلجراءات املنظمة اخلاصة بربجمة املساعدة وتقدميها 
  ورصدها.

 العمل القانوني وفي مجال السياسات :4االستنتاج 

ا بشكل أساسي ا بعض الشيء ومتسق  منظمة األغذية والزراعة القطري في مجال السياسات متحفظ  لطالما كان عمل 
ل التعامل مع تزايد أوجه عدم المساواة والتحكيم في التبادالت ولكن يشكّ  مع توجيهات وزارة الزراعة في كل بلد.

عتبران عن حق وي   2030إلى خطة عام  بين التنمية االقتصادية واالجتماعية والمستدامة، أمرين محوريين بالنسبة
  عوامل محددة للنجاح.

ا عن الركب"، الرتكيز بقدر أكرب على يقتضي مبدأ أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف "عدم ترك أحد متخلفً  -105
وغريهم  ا والسكان األصليّياملهمشّي والنساء والفتيات واملعوقّي واجملتمعات املتضررة من األزمات واملشردين داخليً 

ل ويستلزم ذلك توافر سردية أكثر إجيابية حول اهلجرة اليت متثّ  من الفئات اليت تعاين من أوجه احلرمان األكثر حّدة.
حبل جناة للعديد من اجملتمعات الريفية من خالل التحويالت املالية، وحول املمارسات الزراعية واملعارف التقليدية 

ومل ينجح جتاهل  القرون واليت مت حتديثها بصورة مستمرة. ّيمة اليت تراكمت على مرّ املستندة إىل املعارف العملية الق
هذه املعارف وفرض تقنيات اإلنتاج الزراعي "احلديثة" القائمة على كثافة رأس املال من غري مراعاة الوقائع احمللية 

 ملستقبل.االقتصادية، والزراعية اإليكولوجية، واالجتماعية يف املاضي ولن ينجح يف ا

ا أكثر جرأة حيال عمالئها الرئيسيّي عرب وستتطلب حالة اجلوع وسوء التغذية يف العامل من املنظمة أن تتخذ موقفً  -106
 مبزيد من احلزم. 2احلكومات على معاجلة العناصر السياساتية الالزمة لتحقيق هدف التنمية املستدامة  حثّ 

عترب بعضها من الشركاء هتا مع اجلهات الفاعلة احلكومية اليت ال يه ا أن تنوّع حتالفاوسيتطلب ذلك من املنظمة أيضً 
التقليديّي للمنظمة )الصحة والبيئة والتعليم وغريها( وأن تعزز تعاوُنا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والشركاء 

قضايا بعناية أكرب ومن شأن العمل يف شراكات مع هذه اجلهات الفاعلة أن يساعد املنظمة على إيالء  يف التنمية.
  اإلنصاف واألمن الغذائي والنتائج التغذوية.

ومبوازاة الدعوة  ا على مدى العقدين األخريين.ا مستمرً ولقد شهد االستثمار العام يف الزراعة يف البلدان النامية تراجعً  -107
لزراعة ومصايد األمساك حلشد املزيد من املوارد يف الزراعة، ال بد من بناء الثقة يف قدرة القطاعات، من قبيل ا
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والغابات، على حتسّي حياة الناس عرب معاجلة قضايا كفاءة استخدام املوارد وجباية الضرائب والفساد بطريقة جذرية 
بشأن املؤسسات الفعالة والشفافة واخلاضعة  6-16و 5-16يف الوزارات القطاعية مبا يتماشى مع املقصدين 

  ا على مدى فعالية املؤسسات يف استخدام مواردها احلالية وحشد موارد إضافية.وتؤثر هذه القضايا أحيانً  للمساءلة.

ا توافر وسيلزم هنا أيضً  وجيب معاجلة جمموعة من التبادالت املعّقدة بّي التنمية االقتصادية واالجتماعية واملستدامة. -108
ة اليت تفرضها حقبة أهداف مشاركة أكرب من جانب املنظمة يف السياسات من أجل مواجهة التحديات املتزايد

ا بّي ا، ولكن عمل املنظمة يف جمال السياسات مشتت حاليً ويعترب اتساق السياسات أساسيً  التنمية املستدامة.
خمتلف فرق الربامج االسرتاتيجية، واإلدارات الفنية اليت يتلقى كل منها توجيهات من جهاز رئاسي قطاعي خمتلف 

غابات أو جلنة مصايد األمساك، ومركز االستثمار، ودائرة قانون التنمية، ووحدة حوكمة أو من جلنة الزراعة أو جلنة ال
ا، وبعض املشاريع العاملية مثل برنامج تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة التنمية املستدامة إيكولوجيً 

 ل أو برنامج رصد وحتليل السياسات الغذائية والزراعية.والتحوّ 

  ا في المجال القانوني وفي مجال السياسات ا وأوسع نطاق  ثمة حاجة إلى مشاركة أقوى وأكثر اتساق   :5صية التو
لتتمكن منظمة األغذية والزراعة من مواجهة تحديات حقبة أهداف التنمية المستدامة، وال سيما معالجة 

 التبادالت بين النمو واإلنصاف واالستدامة.

أن يساعد على حتسّي  1ل أهداف التنمية املستدامة على النحو املقرتح يف التوصية ميكن لتعزيز التنسيق يف جما -109
، ولكن أهداف التنمية املستدامة ستحقق للمنظمة مدى تنسيق الدعم السياسايت لقضايا حمددة يف املقر الرئيسي

تها يف السياسات على وحتتاج املنظمة إىل تعزيز مشارك .نفسها من جانب البلدان األعضاءعلى املستوى القطري 
املستوى القطري بشكل أساسي، حيث قدراهتا السياساتية والتحليلية متفاوتة وممولة من اجلهات املاحنة بصورة 

ولتوسيع نطاق حضورها يف جمال السياسات، اعتمدت املنظمة على املسؤولّي الرفيعي املستوى عن السياسات  عامة.
يف املكاتب اإلقليمية، وعلى التمويل من خارج امليزانية لتقوية مكاتب قطرية خمتارة، وعلى الدورات التدريبية والندوات 

  وهذه النههج مفيدة وجيب االستمرار يف اتباعها. .عرب اإلنرتنت املوّجهة ملوظفيها على مجيع املستويات

ا ا وجمرّبً ا معتمدً  إلصدار تقارير حمددة( ومع اجملتمع املدين أسلوبً عترب العمل مع األوساط األكادميية الوطنية )مثاًل ويه  -110
تمع املدين، ويف ما يتعّلق باجمل يف احلوارات يف جمال السياسات والدعوة، وميكن للمنظمة أن تعتمده بدرجة أكرب.

 ستتسم الشراكات مع منظمات املزارعّي على املستوى احمللي بأمهية متزايدة مع مطالبة املزارعّي باستقاللية أكرب.
 وحتتاج املنظمة إىل متكّي صغار منتجي األغذية ليصبحوا عوامل تغيري إذ أُنم ميلكون املعارف ولديهم دور يؤدونه.

  رز في مجال المساواة بين الجنسين، يمكن لشعبة السياسات االجتماعية بناء على التقدم المح :6التوصية
ا والمؤسسات الريفية أن تطّور التوجيهات وتعطي التعليمات لضمان وجود فهم جّيد لمبدأ عدم ترك أحد متخلف  

  عن الركب، ويجب مساءلة كبار المديرين والممثلين القطريين عن تنفيذها.

ساواة بّي اجلنسّي يف شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية بتطوير منهجياته كما قام الفريق املعين بامل -111
وآلياته لتشمل ضوابط من أجل االمتثال بصورة خاصة ملبدأ املساواة بّي اجلنسّي، ميكن فعل الشيء نفسه يف 

والصيادين احلرفيّي وغريهم، تصميم احللول اليت تستهدف الفئات احملرومة األخرى، مثل السكان األصليّي والرعاة 
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وينبغي أن يكون هناك نظام إبالغ يستند إىل جمموعة من  عرب جتميع توجيهات مؤسسية خمتلفة موجودة بالفعل.
  املعايري الدنيا، كما هي احلال مع السياسة املتعّلقة باملساواة بّي اجلنسّي.

  ة استخدام الموارد في الوزارات المختصة، بما من معالجة قضايا الكفاءة المؤسسية وكفاء ال بدّ  :7التوصية
في ذلك مسألة الفساد، معالجة جذرية ذلك أنها تؤثر في بعض الحاالت على مدى فعالية المؤسسات في 

 استخدام مواردها الحالية وحشد موارد إضافية.

  لفني القطاعي، بغية مم في األساس لتقديم الدعم اقد يلزم تعديل برنامج التعاون الفني الذي ص   :8التوصية
 توفير هذا النوع من الدعم الواسع والتحولي والمؤسسي عند الحاجة.

ال يزال هناك حاجة إىل حتقيق التنمية املؤسسية يف البلدان النامية، ويف القطاعات الفنية بصورة خاصة، على النحو  -112
 ءلة على مجيع املستويات( )إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمسا 6-16الذي يصبو إليه املقصدان 

وستساهم  )احلد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة جبميع أشكاهلما( من مقاصد أهداف التنمية املستدامة. 5-16و
 يف التعاون معاجلة القضايا املتعّلقة باألداء املؤسسي اليت تقّيد فعالية الوزارات املختصة يف الكثري من األحيان )مثاًل 

تدريب وسياسات املوارد البشرية، وإدارة املوارد، إخل.( يف تعزيز دور الزراعة والغابات ومصايد بّي اإلدارات، وال
األمساك يف التنمية عن طريق تقوية الثقة العامة هبذه القطاعات وزيادة بروزها يف األولويات التنموية، ومنح الوزارات 

 ت الوطنية.املعنية املزيد من النفوذ والقدرة على التأثري يف احلكوما

ولتتمكن املنظمة من تقدمي هذا النوع من عمليات بناء القدرات على املستوى املؤسسي وبطريقة حتّولية، سيلزم  -113
ا القدرات الفنية اليت تسند اإلدارات وتتناول معظم مشاريع برنامج التعاون الفين حاليً  إصالح برنامج التعاون الفين.

  وترّكز أنشطة بناء القدرات عادًة على التدريب الفردي للموظفّي يف الوزارة. ليها.الفنية يف وزارة الزراعة األولوية إ

 التعقيد وإدارة المعارف :5االستنتاج 

، ولكنه سيكون من الصعب تطبيقه 2لقد ساهمت منظمة األغذية والزراعة في تصميم هدف التنمية المستدامة 
ا حيث أنه ال يقتصر فقط ا وغني  معقد   2مة األخرى، يعتبر الهدف ومقارنة بأهداف التنمية المستدا على أرض الواقع.

من األهداف اإلنمائية لأللفية، وال تزال الجهات الفاعلة  1على القضاء على الجوع كما كانت الحال في الهدف 
القدرات  وقد يكون هناك ميل إلى تقّبل قدر كبير من التعقيد الذي ينطوي على خطر تشتت تطّور لغة مشتركة بشأنه.

ا )مثل البيئة، والقطاع الخاص، والتكنولوجيا األحيائية، والمساواة بين الجنسين، والتمويل على نطاق واسع جد  
التفكير على مستوى وسيتمثل التحدي في  ا، إلخ.(.والسكان األصليين، والزراعة المراعية للتغذية والذكية مناخي  

في إطار  للتحرّك على المستوى المحلي بطريقة فعالةلوقت نفسه وفي إيجاد سبيل في ا عالمي وبطريقة شمولية
وي نظر إلى الن هج المناطقية على أنها ن هج واعدة في مواجهة هذا  الموارد المالية والبشرية والسياسية المحدودة.

 التحدي.

وعناصر أخرى من  2 لقد سامهت املنظمة مسامهة كبرية من الناحية املفاهيمية يف تصميم هدف التنمية املستدامة -114
ا ما كما ذكر يف هذا التقرير، غالبً  ، ولكن هل ميكنها أن ترتجم تفكريها املعقد إىل أرض الواقع؟2030خطة عام 

، قد يكون هناك ميل إىل 2ويف معرض السعي إىل حتقيق اهلدف  ا.يكون تطبيق النههج النظامية والشمولية صعبً 
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ويف الوقت  ا.على خطر تشتت القدرات والتمويل على نطاق واسع جدً  تقّبل قدر كبري من التعقيد الذي ينطوي
ا على النظم ويتماشى مع الطبيعة الشاملة ألهداف ا قائمً نفسه، جيب أن يعكس ُنج املنظمة إزاء احلكومات ُنجً 

رة الزراعة، وال يف هذا الصدد يف الوصول إىل الوزارات غري وزا املهّمةوستتمثل واحدة من املهام  التنمية املستدامة.
  سيما البيئة واحلماية االجتماعية والتخطيط واملالية، والتمتع باملصداقية لديها.

للتحرّك على ويف إجياد يف الوقت نفسه سبيل  التفكري على مستوى عاملي وبطريقة مشوليةوسيتمثل التحدي يف  -115
ويهنظر عن حق إىل النههج املناطقية  سياسية احملدودة.يف إطار املوارد املالية والبشرية وال املستوى احمللي بطريقة فعالة

ج واعدة يف مواجهة هذا التحدي مبا أُنا تشمل عددً    ا أصغر من اجلهات الفاعلة مقارنة بالنههج الوطنية.على أُنا ُنه

  لية.على منظمة األغذية والزراعة أن تحّسن قدرتها على تكييف ن هجها العالمية مع السياقات المح :9التوصية 
وقد تحتاج في ذلك إلى إسناد األولوية للن هج المناطقية )مثل النهج الحياتي إلدارة المناظر الطبيعية، ونظم 

وسيتوقف المزيج األمثل من التدخالت على الظروف واألوضاع  التراث الزراعي ذات األهمية العالمية(.
محلي والتفاصيل لكي يحقق تنفيذ هذه المحلية ما يسّلط الضوء على أهمية تكوين فهم كامل للسياق ال

 التدخالت النتيجة الناجحة المرجوة بأقل كلفة.

  يمكن للنهج المتكامل والواضح إلدارة المعارف أن يساعد على سد الفجوات بين الش عب،  :10التوصية
ية، وتيسير وتعزيز التفاعالت بين الموظفين في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطر 

 التعّلم.

باتت املنظمة أكثر فعالية من الناحية العملية وتتمتع بقدرة أفضل على ترمجة ُنهجها العاملية املعقدة يف الكثري من  -116
األحيان إىل كالم بسيط، وعلى تكييفها مع السياقات احمللية بطرق تكون منطقية بالنسبة إىل اجلهات الفاعلة 

جيب أن يكون السؤال املطروح هو  الو تجارب بطريقة تنطلق من األسفل إىل األعلى.احمللية، وعلى التعّلم من ال
؟" بل "ما هي عناصر أهداف التنمية املستدامة اليت كذا  يف منطقة 2"كيف ميكن تنفيذ هدف التنمية املستدامة 

 تعين أصحاب املصلحة احملليّي واليت تعاجل شواغلهم احملددة ونقاشاهتم؟".

املناطقية الكثري لتقدمه يف هذا الصدد )مثل النهج احليايت إلدارة املناظر الطبيعية، ونظم الرتاث الزراعي ولدى النههج  -117
ا تقوية دور املنظمة يف مكافحة تدهور األراضي ويف اإلدارة املتكاملة للموارد وقد يلزم أيضً  ذات األمهية العاملية(.

أصحاب املصلحة واملستثمرين يف مجيع القطاعات، مبا يف ذلك  املائية وسيتعّّي على املنظمة الوصول إىل خمتلف
 شركات الطاقة ومكاتب السياحة وغريها، وإىل الوزارات املعنية اليت تشرف على هذه القطاعات.

ويتمثل عنصر  ا.ا بشكل أكرب من التكنولوجيا املتوافرة حاليً وميكن لنظم إدارة املعارف يف املنظمة أن تستفيد أيضً  -118
  إقامة الروابط مع العمل على املستوى القطري وجعل املعارف تستند إىل ما ُيصل بالفعل يف امليدان.أساسي يف

ومن شأن توافر ُنج واضح وأدوات معيارية لتنظيم طريقة اكتساب املنظمة للمعارف وتقامسها، أن يزيد من فعالية 
  حتويل املعارف إىل توصيات يف جمال السياسات وإىل وبرامج فعالة.
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  دراسات الحالة المقترحة للمرحلة الثانية -7

د املرحلة األوىل من التقييم سلسلة من القضايا اليت جرى وصفها يف هذا التقرير واليت سيتم استكشافها اآلن حتدّ  -119
ويلّخص هذا القسم املمارسات اجليدة والبلدان املقرتحة إلجراء دراسة  مبزيد من التفصيل على املستوى القطري.

  قة عنها خالل املرحلة الثانية من التقييم.معمّ 

 المنتجات المميزة 7-1
لتؤخذ كعيّنة يف حافظة  2يتم اقرتاح عدد من املنتجات املميزة ذات الصلة مبختلف مقاصد هدف التنمية املستدامة  -120

بية واملقابالت وسيجري حتليل هذه املنتجات خالل املرحلة الثانية عن طريق الدراسات املكت (.2املنظمة )اجلدول 
مع املطلعّي على األمور، وسيتم تلخيص النتائج يف دراسات حالة موجزة يف حماولة لتوثيق صلتها هبدف التنمية 

  وجدواها يف حتقيقه، وتوفري املعلومات لتطويرها يف املستقبل. 2املستدامة 
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 مميزة" المقترحة للمرحلة الثانيةدراسات الحالة بشأن "المنتجات ال - 2الجدول 

مقاصد أهداف التنمية  دراسات الحالة المقترحة
 المستدامة ذات الصلة

 2-2، 1-2 العمل القانوين والربملاين يف جمال األمن الغذائي والتغذوي (1
 2-2 التثقيف التغذوي (2
 2-3، ب-2 دعم تطوير سلسلة القيمة (3

د الطبيعية من خالل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة دعم احليازة املضمونة للموار  (4
 حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات واخلطوط التوجيهية األخرى

والروابط  2-4، 2-3، 2-1
وهدف  4-1باملقصد 

 10التنمية املستدامة 

 لة لآلفات(مدارس املزارعّي احلقلية ومشتقاهتا )مبا يف ذلك اإلدارة املتكام (5
مجيع مقاصد هدف التنمية 

والروابط  2املستدامة 
 7-4باملقصد 

 2-4، 2-3، 2-1 مكافحة األمراض واآلفات العابرة للحدود ودعم إدارة األزمات يف السلسلة الغذائية (6
 2-5، 2-4، 2-2 الزراعة اإليكولوجية واملعارف التقليدية وصون التنوع البيولوجي يف املوقع الطبيعي (7
 5-2 محاية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واحلصول على حصة عادلة منها (8

 التعاون بّي بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي (9

أ، والروابط جبميع -2
مقاصد هدف التنمية 

، هدف التنمية 2املستدامة 
 17املستدامة 

 دعم االستثمار الزراعي )العام واخلاص( (10

جبميع أ، والروابط -2
مقاصد هدف التنمية 

، هدف التنمية 2املستدامة 
 17املستدامة 

 ج-2ب، -2 دعم أسواق السلع األساسية العادلة واملستنرية والتجارة الدولية يف الزراعة (11

 متكّي املرأة الريفية (12
والروابط  2-3، 2-2، 2-1

 1هبديف التنمية املستدامة 
 5و

والروابط  4-2، 2-2، 1-2 والتغذوي ريفية واحلضرية لألمن الغذائياألغذية للمدن والروابط ال (13
 11 هبدف التنمية املستدامة

والروابط هبدف  4-2، 3-2 تعزيز تربية األحياء املائية والنمو األزرق (14
 14التنمية املستدامة 

مبا أُنا  13لتنمية املستدامة ا ولكنها تتشكل كموضوع مركزي يف تقييم هدف اوجرى النظر يف الزراعة الذكية مناخيً  -121
ل اقرتاح آخر ومتثّ  وهلذا السبب مت إزالتها من هذا االقرتاح. .3-13ب و-13تنعكس بصورة مباشرة يف املقصدين 
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ومبا أن هذا ليس  يف استعراض دور األجهزة الرئاسية واملؤمترات واللجان اإلقليمية يف حتديد توّجه متسق للمنظمة.
   للعمل، سيحاول فريق التقييم إدماج املسألة كموضوع شامل يف املرحلة الثانية.جمااًل  ا أو حىتا فعليً منتجً 

 دراسات الحالة القطرية 7-2
تشمل املرحلة الثانية من التقييم سلسلة من دراسات احلالة القطرية الستكشاف املنظورات احمللية واألبعاد على  -122

وينية هلذا التقييم، تسند اجملموعة املختارة من دراسات احلالة القطرية ا إىل النظرة التكونظرً  مستوى القواعد الشعبية.
 ، بوصف ذلك سبياًل 2ا كبرية )وحىت مبكرة( لتحقيق هدف التنمية املستدامة أدناه األولوية للبلدان اليت تبذل جهودً 

االسرتاتيجيات اهلادفة للنظر  ا إىل عيّنة منولكنها تسنتد أيضً  جلمع املمارسات اجلّيدة اليت تستحق أن يتم تطويرها.
ويتم إيالء  يف تنوع السياقات )مثل الوضع االقتصادي واالجتماعي، ومستوى التنمية، والسيناريوهات السياسية(.

 ا بيد يف هذه العيّنة، وهي التالية:االهتمام للبلدان املستفيدة من مبادرة العمل يدً 

 :ومالوي، ورواندا أنغوال، وبوركينا فاسو، وكابو فريدي، أفريقيا  
 :املغرب والسودان الشرق األدىن 
 :جورجيا وتركيا أوروبا وآسيا الوسطى 
 :كولومبيا، وكوستا ريكا، وإكوادور أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  
 :بنغالديش، وإندونيسيا، ونيبال، وجزر احمليط اهلادئ، وباكستان، والفلبّي آسيا واحمليط اهلادئ  

من مجع أفضل املمارسات وتقامسها، ال جيب أن تقتصر التجارب القطرية املوثّقة يف املرحلة الثانية  ولتعظيم الفائدة -123
م من بعض املمارسات اجلّيدة اليت يطبقها ا حماولة التعلّ ا فيها، بل جيب أيضً على املمارسات اليت تؤدي املنظمة دورً 

  شركاء آخرون

ن اجليل األول املختارة لتصميم وتنفيذ أطر األمم املتحدة للتعاون يف ا )باكستان( من بّي بلداوتشمل العيّنة بلدً  -124
يف سياق إصالح  2جمال التنمية املستدامة بغية تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال هدف التنمية املستدامة 

االت اليت توجد مقارها يف روما األمم املتحدة، وبلدين )كولومبيا وإندونيسيا( مت اختيارمها كبلدان جتريبية لتعاون الوك
 (.2019)منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، 

ا إىل ولكن نظرً  ا أن تقوم فرق من اخلرباء الدوليّي بزيارة البلدان اليت تتناوهلا دراسات احلالة.وكان من املقرر أساسً  -125
وسيستمر الفريق الدويل بتأدية  ، جيري اآلن تغيري اخلطط.19-ر بسبب جائحة كوفيدالقيود املفروضة على السف

ا جبمع البيانات على وظيفة تقدمي الدعم التحليلي، ولكن سيقوم املستشارون الوطنيون الذين مت توظيفهم حمليً 
 املستوى القطري.

 



PC 128/3 45 

 المراجع
يد يف نظم الزراعة واألغذية. جلنة األمن الغذائي العاملي، . مبادئ االستثمار الرش2014. لجنة األمن الغذائي العالمي

 روما. متاح على الرابط:
 _2014_AR.pdfhttp://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/rai/CFS_Principles_Oct. 

مساك ألراضي ومصايد األحليازة ا احلوكمة املسؤولة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن. 2012. منظمة األغذية والزراعة
. منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط: من الغذائي الوطيناأليف سياق ت والغابا

http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf. 

منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على . FAO Policy on Gender Equality. أ2013منظمة األغذية والزراعة. 
 .i3205e.pdf-http://www.fao.org/3/aالرابط: 

 Biotechnologies at Work for Smallholders: Case Studies from. ب2013الزراعة. منظمة األغذية و 

Developing Countries in Crops, Livestock and Fish . :منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط
i3403e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

 ،ثونالالدورة الثامنة والثب. اإلطار االسرتاتيجي املراجع. املؤمتر، 2013منظمة األغذية والزراعة. 
. منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط: (C 2013/7) 2013 يونيو/حزيران 15-22

g015a/mg015a.pdfhttp://www.fao.org/3/m. 

منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح . FAO and the Open Working Group. 2014منظمة األغذية والزراعة. 
on-group-working-goals/overview/open-development-http://www.fao.org/sustainable-على الرابط: 

/goals/ar-development-sustainable. 

ورقة وأهداف التنمية املستدامة لتغذية الشعوب ومحاية الكوكب"،  2015ب. "ما بعد 2014منظمة األغذية والزراعة. 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-: . متاح على الرابطمنظمة األغذية والزراعة، روما قضايا.

themes_Issue_Papers/EN/Full_set_Englishrev_01.pdf_2015/14، 2019سبتمرب/أيلول  6 اطلع عليه يف. 

 :Building a common vision for sustainable food and agriculture.ج2014منظمة األغذية والزراعة. 

principles and approaches . :3-منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط/a/http://www.fao.org

i3940e.pdf. 

يف سياق  ة النطاقغري ك صااستدامة مصايد األمسمان اخلطوط التوجيهية الطوعية لض أ.2015منظمة األغذية والزراعة. 
p://www.fao.org/3/ahtt-. منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط: والقضاء على الفقر ئياألمن الغذا

i4356ar.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/rai/CFS_Principles_Oct_2014_AR.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3205e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3403e.pdf
http://www.fao.org/3/mg015a/mg015a.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/open-working-group-on-sustainable-development-goals/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/open-working-group-on-sustainable-development-goals/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/open-working-group-on-sustainable-development-goals/ar/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/14_themes_Issue_Papers/EN/Full_set_Englishrev_01.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/14_themes_Issue_Papers/EN/Full_set_Englishrev_01.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/14_themes_Issue_Papers/EN/Full_set_Englishrev_01.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356ar.pdf


46 PC 128/3 

منظمة األغذية والزراعة، روما. . Evaluation of FAO Strategic Objective 5. أ2016منظمة األغذية والزراعة. 
 .bq613e.pdf-http://www.fao.org/3/a متاح على الرابط:

ب. حتقيق أهدافنا: برنامج منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بّي اجلنسّي يف جمايل 2016راعة. منظمة األغذية والز 
 i6618a.pdf-http://www.fao.org/3/a ، روما. متاح على الرابط:الزراعة والتنمية الريفية. منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة، روما. . Evaluation of FAO Strategic Objective 3. 2017األغذية والزراعة. منظمة 
 .bd603e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتاح على الرابط: 

منظمة األغذية والزراعة، روما. . Evaluation of FAO Strategic Objective 4. ب2017منظمة األغذية والزراعة. 
 .bd718e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتاح على الرابط: 

 :Implementing 2030 Agenda for Food and Agriculture. ج2017. منظمة األغذية والزراعة

Accelerating Impact through Cross-Sectoral Coordination at the Country Level . منظمة األغذية
 .i7749e.pdf-http://www.fao.org/3/aوالزراعة، روما. متاح على الرابط: 

ية والزراعة، روما. متاح منظمة األغذ. FAO Social Protection Framework. د2017منظمة األغذية والزراعة. 
 .i7016e.pdf-http://www.fao.org/3/aعلى الرابط: 

نوفمرب/تشرين  16-12)روما،  تقرير الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج.أ2018 منظمة األغذية والزراعة.
 http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdfغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط: (. منظمة األ2018الثاين 

 AUD2718 - Assessment of FAO’s SDG Readiness in Support of. ب2018 .منظمة األغذية والزراعة

Countries in the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development . منظمة األغذية
 . غري منشور. منظمة األغذية والزراعة، روما. 2018، مكتب املفتش العام -والزراعة 

منظمة األغذية . 1سرتاتيجي الغذية والزراعة يف حتقيق اهلدف اتقييم مسامهة منظمة األ. ج2018 منظمة األغذية والزراعة.
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-راعة، روما. متاح على الرابط: والز 

/detail/ar/c/1133105. 

. منظمة األغذية 2سرتاتيجي القيق اهلدف اغذية والزراعة يف حتتقييم مسامهة منظمة األ. د2018 منظمة األغذية والزراعة.
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-والزراعة، روما. متاح على الرابط: 

/detail/ar/c/1133105. 

إجراًء مرتابطًا لتوجيه  20 –. حتويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ه2018 .منظمة األغذية والزراعة
 .http://www.fao.org/3/I9900ar/i9900ar.pdfمنظمة األغذية والزراعة. متاح على الرابط:  صناع القرار، روما،

منظمة األغذية . Sustainable food systems Concept and framework. و2018 .والزراعةمنظمة األغذية 
 .http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdfوالزراعة، روما. متاح على الرابط: 

http://www.fao.org/3/a-bq613e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6618a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd603e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd718e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7749e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7016e.pdf
http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1133105/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1133105/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1133105/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1133105/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1133105/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1133105/
http://www.fao.org/3/I9900ar/i9900ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf


PC 128/3 47 

 Our world is urbanizing: Is food on your agenda? Integrating Food. ز2018 منظمة األغذية والزراعة.

into Urban Planning . :منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط
http://www.fao.org/3/I8568EN/i8568en.pdf. 

. إنعاش املناطق الريفية من أجل الشباب: قرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعةت  .ح2018 .منظمة األغذية والزراعة
(. منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط: 2018 أكتوبر/تشرين األول 5-1)روما، 

r.pdfhttp://www.fao.org/3/mx457ar/mx457a. 

نوفمرب/تشرين  8-4)روما،  جنامتقرير الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب . أ2019منظمة األغذية والزراعة. 
(. منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط: 2019الثاين 

na582AR/na582AR.pdf/http://www.fao.org/3. 
منظمة األغذية . Evaluation of FAO’s Strategic Results Framework. ب2019. منظمة األغذية والزراعة

 .http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdfوالزراعة، روما. متاح على الرابط: 
 SDGs for people, planet and prosperity: FAO’s SDG compliance. ج2019. مة األغذية والزراعةمنظ

work as means for leveraging sustainable investments in agri-food systems . ،منظمة األغذية والزراعة
 .http://www.fao.org/3/ca5137en/ca5137en.pdfروما. متاح على الرابط: 

 التقرير التوليفي بشأن النتائج والدروس املستفادة من عمليات تقييم األهداف. د2019منظمة األغذية والزراعة. 
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-االسرتاتيجية. منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط: 

/detail/ar/c/1194534. 
 Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector. ه2019منظمة األغذية والزراعة. 

in Nepal .  ،متاح على الرابط:  .كامتندومنظمة األغذية والزراعة
http://www.fao.org/3/CA3128EN/ca3128en.pdf.  

مبادرة العمل  (؛2019نوفمرب/تشرين الثاين ) 1املعلومات مذكرة   - CL 6/163الوثيقة . و2019منظمة األغذية والزراعة. 
 .http://www.fao.org/3/nb922ar/nb922ar.pdfوالزراعة، روما. متاح على الرابط: يًدا بيد. منظمة األغذية 

 Climate-smart agriculture and the Sustainable Development. ز2019. منظمة األغذية والزراعة

Goals: Mapping interlinkages, synergies and trade-off s and guidelines for integrated 

implementation :منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط .
http://www.fao.org/3/ca6043en/ca6043en.pdf. 

(. 2019ديسمرب/كانون األّول  6-2) دورة الثالثة والستّي بعد املائة للمجلستقرير الح. 2019والزراعة. منظمة األغذية 
األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط:  . منظمة2021 – 2020التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

5ar/mz825ar.pdfhttp://www.fao.org/3/mz82. 

http://www.fao.org/3/I8568EN/i8568en.pdf
http://www.fao.org/3/mx457ar/mx457ar.pdf
http://www.fao.org/3/na582AR/na582AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5137en/ca5137en.pdf
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1194534/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1194534/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/ar/c/1194534/
http://www.fao.org/3/CA3128EN/ca3128en.pdf
http://www.fao.org/3/nb922ar/nb922ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca6043en/ca6043en.pdf
http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf


48 PC 128/3 

 FAO Framework on Rural Extreme Poverty: Towards reaching. ط2019. األغذية والزراعةمنظمة 

Target 1.1 of the Sustainable Development Goals :منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط .
/http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4811en. 

. منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على FAO Migration Framework. ي2019األغذية والزراعة. منظمة 
 .84EN.pdfhttp://www.fao.org/3/ca3984en/CA39الرابط: 
 اسرتاتيجية(؛ 2019نوفمرب/تشرين الثاين ) 2رقم مذكرة املعلومات  - - CL 163/4. ك2019. األغذية والزراعةمنظمة 

. منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية تنظيم وإعادة 2030والزراعة خلطة عام منظمة األغذية 
 .http://www.fao.org/3/nb929ar/nb929AR.pdf على الرابط:

 Realizing the potential of digitalization to improve the agri-food. أ2020. األغذية والزراعةمنظمة 

system: Proposing a new International Digital Council for Food and Agriculture .مذكرة مفاهيمية .
 ttp://www.fao.org/3/ca7485en/ca7485en.pdfمنظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط: 

منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على . FAO Publications Catalogue. ب2020. األغذية والزراعةمنظمة 
 .http://www.fao.org/3/ca7988en/CA7988EN.pdfالرابط: 

 The NADHALI project. Developing Sustainable Food. من دون تاريخاألغذية والزراعة. منظمة 

Systems for Urban Areas: Piloting a holistic approach in NAirobi (Kenya), DHAka 

(Bangladesh), and LIma (Peru) متاح على الرابط: [النسخة اإللكرتونية]. منظمة األغذية والزراعة .
/action/nadhali/en-http://www.fao.org/in. 

 Climate-Smart Agriculture: Managing Ecosystems forمن دون تاريخ ب. منظمة األغذية والزراعة. 

Sustainable Livelihoods :منظمة األغذية والزراعة، روما. متاح على الرابط .-http://www.fao.org/3/a

an177e.pdf. 

. FAO Corporate Programmes Monitoring Board 2016/04. من دون تاريخ ج. منظمة األغذية والزراعة
 .غري منشورظمة األغذية والزراعة، روما. من

FAO and FES. 2003. The One to Watch – Radio, New ICTs and Interactivity, FAO/ Friedrich 

Ebert Foundation, Rome/Geneva . :1متاح على الرابطe/y4721e00.htmhttp://www.fao.org/3/y472. 
. االجتماع املشرتك، 2019. العالميالصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية منظمة األغذية والزراعة و 

نوفمرب/تشرين  4)روما،  السابعة والعشرون بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الثامنة والسبعون بعد املائة للجنة املالية الدورة
. متاح . منظمة األغذية والزراعة، رومات اليت توجد مقارها يف روماالتقرير مرحلي عن التعاون بّي الوكا(. 2019 الثاين

 .http://www.fao.org/3/na938ar/na938ar.pdfعلى الرابط: 
GCF. n/d. CGF website: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 .https://www.greenclimate.fund/ae/fao. متاح على الرابط: [النسخة اإللكرتونية]

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4811en/
http://www.fao.org/3/ca3984en/CA3984EN.pdf
http://www.fao.org/3/nb929ar/nb929AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7988en/CA7988EN.pdf
http://www.fao.org/in-action/nadhali/en/
http://www.fao.org/3/a-an177e.pdf
http://www.fao.org/3/a-an177e.pdf
http://www.fao.org/3/a-an177e.pdf
http://www.fao.org/3/y4721e/y4721e00.htm
http://www.fao.org/3/na938ar/na938ar.pdf
https://www.greenclimate.fund/ae/fao


PC 128/3 49 

GFFA. n/d. Global Forum for Food and Agriculture. BMEL Federal Ministry of Food and 

ureAgricult [النسخة اإللكرتونية] :متاح على الرابط ./berlin.de/en-https://www.gffa. 
HULME, David. 2009. The Millennium Development Goals: A Short History of the World’s 

Biggest Promise. Working paper no. 100. Manchester, Brooks World Poverty Institute. 
KAMAU, Macharia, CHASEK, Pamela and O’CONNOR, David. 2018. Transforming 
Multilateral Diplomacy: The Inside Story of the Sustainable Development Goals. London and 

New York, Routledge. 
MOPAN. 2018. MOPAN 2017-2018 Assessments – Food and Agriculture Organization 

)FAO( [النسخة اإللكرتونية] :متاح على الرابط .-http://www.mopanonline.org/assessments/fao2017

FAO%20report%20final.pdf/18. 
MOPAN. 2019. Country-level collaboration between FAO, IFAD, and WFP Synthesis report. 

 . متاح على الرابط:[النسخة اإللكرتونية]
 -http://www.mopanonline.org/otherproducts/items/MOPAN%20Case%20study%20

agencies%20(En)%20[Web].pdf-based%20UN-%20Collaboration%20between%20the%20three%20Rome. 
PINTO, Alessandro de, WIEBE, Keith D., ROSEGRANT, Mark W.  2016. Climate change 

and agricultural policy options: A global-to-local approach. IFPRI, Washington:متاح على الرابط . 
ls/getfile/collection/p15738coll2/id/130790/filename/131001.pdfhttp://ebrary.ifpri.org/uti. 

SEYEDSAYAMDOST, Elham. 2015.  Development as End of Poverty: Reform or 

Reinvention, Global Governance, volume 21.4, pp. 515-535 . :متاح على الرابط
https://www.jstor.org/stable/pdf/24526349.pdf?seq=1. 

عن دورته الثالثة والعشرين، املعقودة يف ف اطر ألر امتتقرير مؤ . 2018 .اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ
دة، باريس. متاح على الرابط: األمم املتح .2017تشرين الثاين/نوفمرب  18إىل  6بون يف الفرتة من 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2017/cop23/ara/11a01a.pdf. 

 .66/288. 2012متوز/يوليو  27يف  عية العامةقرار اختذته اجلم. 2012. األمم المتحدة الجمعّية العامة
 . نيويورك، األمم املتحدة. متاح على الرابط:إليه نصبو الذي املستقبل

288&Lang=Ahttps://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/. 

مدخالت أولية من األمـّي العـام يف أعمـال . A/67/634 ب. تقرير األمّي العام2012. األمم المتحدة الجمعّية العامة
. األمم املتحدة، نيويورك. متاح على الرابط: العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة الفريـق العامـل املفتـوح بـاب

https://undocs.org/ar/A/67/634. 

العاّمة املعين بأهداف التنمية  . تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجمعّية2014. األمم المتحدة الجمعّية العامة
 املستدامة. نيويورك، األمم املتحدة. متاح على الرابط:

 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=A. 

https://www.gffa-berlin.de/en/
http://www.mopanonline.org/assessments/fao2017-18/FAO%20report%20final.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/fao2017-18/FAO%20report%20final.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/fao2017-18/FAO%20report%20final.pdf
http://www.mopanonline.org/otherproducts/items/MOPAN%20Case%20study%20-%20Collaboration%20between%20the%20three%20Rome-based%20UN-agencies%20(En)%20%5bWeb%5d.pdf
http://www.mopanonline.org/otherproducts/items/MOPAN%20Case%20study%20-%20Collaboration%20between%20the%20three%20Rome-based%20UN-agencies%20(En)%20%5bWeb%5d.pdf
http://www.mopanonline.org/otherproducts/items/MOPAN%20Case%20study%20-%20Collaboration%20between%20the%20three%20Rome-based%20UN-agencies%20(En)%20%5bWeb%5d.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130790/filename/131001.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/24526349.pdf?seq=1
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2017/cop23/ara/11a01a.pdf
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/67/634
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=A


50 PC 128/3 

. األمم املتحدة، نيويورك. من الغذائي والتغذيةألالتنمية الزراعية وا. 73/253. قرار 2018. األمم المتحدة الجمعّية العامة
 .https://undocs.org/ar/A/RES/73/253 متاح على الرابط:

نس آيرس اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى بوي وثيقة. 73/291. قرار 2019. األمم المتحدة الجمعّية العامة
. متاح على الرابط: نيويوركالثاين املعين بالتعاون فيما بّي بلدان اجلنوب. األمم املتحدة، 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/291. 

 Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on. 2015. األمم المتحدة

Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)..  :األمم املتحدة، نيويورك. متاح على الرابط
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf. 

 – Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now. 2019 األمم المتحدة.

Science for Achieving Sustainable Development. Independent Group of Scientists appointed 

by the Secretary-General, United Nations, New York . :متاح على الرابط
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf. 

األمم املتحدة، نيويورك. متاح . Tier Classification for Global SDG Indicators. ب2019. األمم المتحدة
 على الرابط:

https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_26%20Septemb

er%202019_web.pdf. 
. متاح على [النسخة اإللكرتونية]، United Nations Archived. United Nations. من دون تاريخ. األمم المتحدة

 .https://search.archives.un.org/الرابط: 
UNDP. 2018. What Does it Mean to be Left Behind: A UNDP discussion paper and framework 

for Implementation. UNDP, New York . :متاح على الرابط
cuhttp://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Dis

ssion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf. 
UNWOMEN. 2018. FAO Results of UN-SWAP 2.0 Reporting: 2018 UN-SWAP Performance 

.by Indicator. UNWOMEN, New York.  :متاح على الرابط-https://www.unwomen.org/

-media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un/

en.pdf?la=en&vs=604-results-reporting-2-swap-fao-swap/results/2018/2018. 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/253
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_26%20September%202019_web.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_26%20September%202019_web.pdf
https://search.archives.un.org/
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Discussion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Discussion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/results/2018/2018-fao-swap-2-reporting-results-en.pdf?la=en&vs=604
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/results/2018/2018-fao-swap-2-reporting-results-en.pdf?la=en&vs=604
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/results/2018/2018-fao-swap-2-reporting-results-en.pdf?la=en&vs=604
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/results/2018/2018-fao-swap-2-reporting-results-en.pdf?la=en&vs=604


51  PC 128/3 

 

 المرفقات
 : األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت1المرفق 

 المقر الرئيسي للمنظمة

 المنصب الشعبة اللقب اإلسم الرقم

1 Alberta  Mascaretti 
شعبة مركز االستثمار 

(DPI) رئيسة دائرة أفريقيا 

2 Alejandro Grinspun 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

الريفية  والمؤسسات
(ESP) 

كبري اخلرباء االقتصاديّي )فريق احلماية 
 االجتماعية(

3 Alessandro Spairani 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) مسؤول الربامج 

4 Alimatou Biaye 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 

استشاري، العمل على مكافحة التصّحر، فريق 
 تغري املناخ والقدرة على الصمود

5 Amy Heyman 
البرنامج االستراتيجي 

2 (SP2) خبري إحصائي 

6 Ana IslaRamos 
شعبة التغذية والنظم 

 مسؤول تغذية (ESN)الغذائية 

7 Andrew Taber 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 
 قائد الفريق، فريق احلراجة االجتماعية

8 Angélica María  Jácome Daza 

مكتب الدول 
ة الجزرية الصغير 

النامية والبلدان 
األقّل نمو ا والبلدان 

النامية غير الساحلية 
(OSL) 

 مديرة

9 Anna Lartey 
شعبة التغذية والنظم 

 مديرة (ESN)الغذائية 

10 Anna Rappazzo 

نائب المدير العام 
)المناخ والموارد 

 (DDG-N)الطبيعية( 
 2030املستشارة الفنية حول خطة عام 

11 Anne Brunel 
 الشراكاتشعبة 

(PSP)  
 خبرية يف النظم الغذائية للشعوب األصلية



52 PC 128/3 

 المنصب الشعبة اللقب اإلسم الرقم

12 Anni Vuohelainen 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 

مسؤولة حرجية، إنفاذ القوانّي واحلوكمة 
 والتجارة يف قطاع الغابات

13 Ariella Glinni 

مكتب المدير العام 
المساعد، إدارة 
الزراعة وحماية 

 (AGD)المستهلك 

 رية املوظفّي الفنيّي/أمينة جلنة الزراعةكب

14 Arni Mathiesen 

المدير العام 
المساعد إلدارة 
مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية 
(FI-ADG) 

 املدير العام املساعد

15 Arsen Vartanyan 

مكتب دعم 
المكاتب الميدانية 

(OSD) 
 كبري املسؤولّي عن الربامج 

16 Aruna Gujral 

االستراتيجية مكتب 
والتخطيط وإدارة 

 (OSP)الموارد 
 مسؤولة عن االسرتاتيجية والتخطيط

17 Astrid Agostini 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 

منسقة املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة 
 عن إزالة الغابات وتدهورها 

18 Audum Lem 

شعبة سياسات 
وموارد مصايد 

األسماك وتربية 
األحياء المائية 

(FIA) 

 نائب املدير

 19 Avetik Nersisyan 

مكتب المدير العام 
المساعد، إدارة 
الزراعة وحماية 

 (AGD)المستهلك 

كبري املسؤولّي الزراعيّي، االتفاقية الدولية 
 لوقاية النباتات

20 Beate Scherf 
البرنامج االستراتيجي 

 مسؤولة اإلنتاج احليواين 2

21 Benjamin Davis 
البرنامج االستراتيجي 

 قائد الربنامج  3
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 22 Berhe Tekola 

قسم اإلنتاج 
الحيواني وصحة 

 (AGA)الحيوان 
 مدير

23 Bernd Seiffert 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

مسؤول املعيشة الريفية واملؤسسات القطرية  
 )الفريق املعين بالعمل الالئق يف الريف(

24 Beth Crawford 

مكتب االستراتيجية 
والتخطيط وإدارة 

 (OSP)الموارد 
 مديرة

شعبة التجارة  بن بلحسن بوبكر  25
 مدير (EST)واألسواق 

26 Brave Ndisale 
البرنامج االستراتيجي 

 قائد الربنامج االسرتاتيجي 1

27 Buba Bojang 
مكتب الشؤون 

 مسؤول قانوين (LEG)القانونية 

28 Bukar Tijani 

مكتب المدير العام 
المساعد، إدارة 
الزراعة وحماية 

 (AGD)المستهلك 

 املدير العام املساعد

29 Ceren  Gurkan 
البرنامج االستراتيجي 

 مسؤول الربامج 1

30 Cindy Holleman 
قسم اقتصاديات 

التنمية الزراعية 
(ESA) 

 كبري اخلرباء االقتصاديّي

31 Claire Biloud 

ير العام مكتب المد
المساعد، إدارة 
مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية 
(FID) 

 رئيسة

32 Clara VelezFraga 
مكتب االتصاالت 

 كبرية املسؤولّي عن االتصاالت (OCC)في المنظمة 

33 Claudis Nicolai 
مكتب االتصاالت 

 مسؤولة االتصاالت (OCC)في المنظمة 
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34 Clayton Campagnola 
البرنامج االستراتيجي 

 القائد السابق للربنامج االسرتاتيجي 2

35 Cristina Amaral 

مكتب دعم 
المكاتب الميدانية 

(OSD) 
 مدير

36 Cyprien Biaou 

مكتب دعم 
المكاتب الميدانية 

(OSD) 
 مسؤول الربامج

37 Dan Gustafson 
نائب المدير العام 

 امبرامج نائب املدير الع (DDP))البرامج( 

38 Danilo Mollicone 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) مسؤول فين 

 39 Darana Souza 
شعبة التغذية والنظم 

 مسؤولة عن التغذية والنظم الغذائية (ESN)الغذائية 

40 Diana Gutierrez 
مكتب االتصاالت 

 مسؤولة االتصاالت (OCC)في المنظمة 

41 Divine Njie 
البرنامج االستراتيجي 

 سؤولة عن التغذية والنظم الغذائيةم 4

 املدير العام (DG)المدير العام  شو دونيو  42

43 Dorian Navarro 
مكتب كبير 
 مستشار للربامج  (OCS)اإلحصائيين 

44 Eduardo Mansur 
شعبة األراضي 

 مدير (CBL)والمياه 

45 Emma Gibbs 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 
 راجة االجتماعيةاستشارية، فريق احل

46 Erdgin Mane 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

 مسؤول السياسات

47 Ewald Rametsteiner 
البرنامج االستراتيجي 

 نائب مدير شعبة سياسات وموارد الغابات 2

48 Fabio Grita 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 
 فريق املياه واجلبال
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 احلفار دفري 49

مكتب المدير العام 
المساعد، إدارة 
الزراعة وحماية 

 (AGD)المستهلك 

 منسق الربامج

50 Federica Matteoli 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) مسؤولة املوارد الطبيعية 

51 Feras Ziadat 
البرنامج االستراتيجي 

 مسؤول فين يف شعبة األراضي واملياه 2

52 Feras Ziadat 
راضي شعبة األ
 مسؤول فين (CBL)والمياه 

53 Festus Akinnifesi 

شعبة تطوير األعمال 
وتعبئة الموارد 

(PSR) 
 املنسق التنفيذي، املبادرات املتعددة األطراف 

54 Francesco Tubiello 
البرنامج االستراتيجي 

 كبري اخلرباء اإلحصائيّي يف شعبة اإلحصاء 2

55 Hans Dreyer 

ي قسم اإلنتاج النبات
ووقاية النباتات 

(AGP) 
 مدير

56 Heather Jacobs  شعبة المناخ والبيئة
(CBC)  خبرية يف السياسات املناخية 

57 Helene Sow 

مكتب االستراتيجية 
والتخطيط وإدارة 

 (OSP)الموارد 
 مسؤولة أوىل عن االسرتاتيجية والتخطيط 

58 Hilde Kruse 
أمانة هيئة الدستور 

 (AGFC)الغذائي 
ولة املواصفات الغذائية، هيئة الدستور مسؤ 

 الغذائي

59 Hiroto Mitsugi 

المدير العام 
المساعد إلدارة 

 الغابات 
(FO-ADG) 

 املدير العام املساعد

60 Hubert Boulet 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 

منسق الربامج، برنامج اإلدارة املستدامة للحياة 
 الربية

61 Ilaria Sisto 

السياسات شعبة 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

 مسؤولة قضايا املساواة بّي اجلنسّي والتنمية
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62 Jamie Morrison 
البرنامج االستراتيجي 

 قائد الربنامج   4

63 Javier Molina Cruz شعبة الشراكات 

(PSP) 

كبري املسؤولّي عن حيازة األراضي )اخلطوط 
مة املسؤولة حليازة التوجيهية الطوعية بشأن احلوك

األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق 
 األمن الغذائي الوطين(

64 Jean Maurice Durand شعبة الشراكات 

(PSP) 

كبري املسؤولّي عن حوكمة األراضي )اخلطوط 
التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة 

األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق 
 ن الغذائي الوطين(األم

65 Jeffrey Campbell 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 
 مدير مرفق الغابات واملزارع

66 Jeongha Kim 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

مسؤول الربامج )الفريق املعين بالعمل الالئق يف 
 الريف(

67 Jeremy Schlickenrieder 
والبيئة شعبة المناخ 

(CBC) املسؤول عن املوارد الطبيعية 

68 Jessie Fagan 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

استشارية خمتصة يف عمالة األطفال والشباب، 
 شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية

69 John Preissing 
شعبة مركز االستثمار 

(DPI) نائب املدير 

70 John Ryder 

شعبة سياسات 
وموارد مصايد 

األسماك وتربية 
األحياء المائية 

(FIA) 

 املسؤول األول عن مصايد األمساك

71 Jose VallsBedeau 
البرنامج االستراتيجي 

 مسؤول السياسات 4

72 José Lopez 

قسم اقتصاديات 
التنمية الزراعية 

(ESA) 
 املسؤول األول عن الربامج

73 José Rosero Moncayo  شعبة اإلحصاء
(ESS) مدير 
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74 Josef Schmidhuber 
شعبة التجارة 

 نائب املدير (EST)واألسواق 

75 Julian Schnetzer 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) أخصائي يف املناخ والبيئة 

76 Kakoli Ghosh 
البرنامج االستراتيجي 

 منسق 2

77 Karel Callens 
البرنامج االستراتيجي 

 ئد الربنامج االسرتاتيجي نائب قا 1

78 Kostas Stamoulis 

قسم اقتصاديات 
التنمية الزراعية 

(ESA) 
 مستشار خاص 

79 Lee Heng 

مكتب المدير العام 
المساعد، إدارة 
الزراعة وحماية 

 (AGD)المستهلك 

رئيس قسم إدارة الرتبة واملياه وتغذية احملاصيل، 
 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك 

80 Libor Stloukal 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

 مسؤول السياسات

81 Luca Mershed 

شعبة تطوير األعمال 
وتعبئة الموارد 

(PSR) 
 أخصائي يف تطوير األعمال

82 Marcela Villarreal 
شعبة الشراكات 

(PSP) مديرة 

83 Marco Sánchez Cantillo 
قسم اقتصاديات 

لزراعية التنمية ا
(ESA) 

 نائب املدير

84 Margret Vidar 
مكتب الشؤون 

 مسؤولة قانونية (LEG)القانونية 

85 Maria AcostaLazo 
 شعبة الشراكات

(PSP) 
 خبرية يف احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية

86 Maria Helena Semedo 

نائب المدير العام 
)المناخ والموارد 

 الطبيعية( 
(DDG-N) 

 العام )املناخ واملوارد الطبيعية( نائب املدير

87 Marie Libert 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) استشارية معنية باسرتاتيجية تغري املناخ 
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88 Mark McGuire 

مكتب المدير العام 
المساعد، إدارة 

التنمية االقتصادية 
 (ESD)واالجتماعية 

 مسؤول عن األمن الغذائي والتغذية

89 Markus Lipp 
سالمة وجودة وحدة 

 (AGFF)األغذية 
كبري املسوؤلّي عن سالمة األغذية، وحدة 

 سالمة وجودة األغذية

90 Marta Iglesias 
البرنامج االستراتيجي 

 مسؤولة الربامج 2

91 Martha Osorio 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

 مسؤولة عن قضايا املساواة بّي اجلنسّي والتنمية

92 Matthias Halwart 
البرنامج االستراتيجي 

2 
كبري املسؤولّي الزراعيّي يف شعبة سياسات 
 وموارد مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

93 Máximo Torero 

المدير العام 
المساعد إلدارة 

التنمية االقتصادية 
-ES)واالجتماعية 

ADG) 

 املدير العام املساعد

 هاين ماي  94
ياسات شعبة الس

االجتماعية 
والمؤسسات الريفية 

(ESP) 

مسؤولة السياسات )فريق متكّي املؤسسات 
 واخلدمات الريفية(

95 Michael Clark 

مكتب المدير العام 
المساعد، إدارة 

التنمية االقتصادية 
 (ESD)واالجتماعية 

 كبري املنسقّي

96 Michael Euler 

نائب المدير العام 
)المناخ والموارد 

 (DDG-N)عية( الطبي
 موظف فين مزامل

97 Mirella Salvatore 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) خبري إحصائي 

البرنامج االستراتيجي  شيا مىن 98
 نائب قائد الربنامج االسرتاتيجي  2

99 Nadine Valat 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) مسؤولة أوىل عن املوارد الطبيعية 
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100 Natalia Alekseeva 
ة المناخ والبيئة شعب

(CBC) مسؤولة أوىل عن املوارد الطبيعية 

101 Nicholas Sitko 

قسم اقتصاديات 
التنمية الزراعية 

(ESA) 
 خبري اقتصادي

102 Nicole Franz 

شعبة سياسات 
وموارد مصايد 

األسماك وتربية 
األحياء المائية 

(FIA) 

حمللة يف جمال التخطيط ملصايد األمساك 
 ق()الصغرية النطا

103 Ny You 

قسم اقتصاديات 
التنمية الزراعية 

(ESA) 
 خبري اقتصادي يف األعمال التجارية الزراعية 

104 Olivier Dubois 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) مسؤول أول عن املوارد الطبيعية 

105 Peter Wobst 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

 مسؤول أول

106 Pietro Gennari 
مكتب كبير 
 رئيس اإلحصائيّي  (OCS)اإلحصائيين 

107 Rene Castro 

المدير العام 
المساعد إلدارة 

المناخ والتنوع 
البيولوجي واألراضي 

 (CB-ADG)والمياه 

 املدير العام املساعد

108 Reuben Sessa 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) املسؤول عن املوارد الطبيعية 

109 Roberto Ridolfi 
إدارة دعم البرامج 

 املدير العام املساعد (PS)والتعاون التقني 

110 Rodrigo Castañeda 
شعبة الشراكات 

(PSP) نائب املدير 

111 Rosa Rolle 
قسم األغذية 

 املسؤول األول عن تنمية املشاريع (ESN)والتغذية 

112 Sabina Zaccaro 
مكتب االتصاالت 

 منسقي شؤون االتصاالت كبرية (OCC)في المنظمة 
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 العطار سناء 113
مكتب دعم 

المكاتب الميدانية 
(OSD) 

 مسؤولة الربامج

114 Selvaraju Ramasamy 
البحوث واإلرشاد 

(AGDR) 
 رئيس وحدة البحوث واإلرشاد

115 Serena Pepino 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

 خبري خمتص يف احلق يف الغذاء

البرنامج االستراتيجي  أمحد شكري 116
 كبري اخلرباء االقتصاديّي  5

117 Simone Borelli 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 

مسؤول الغابات، الفريق املعين بإدارة املوارد 
احلرجية واحلراجة الزراعية واحلراجة يف املناطق 

 احلضرية

118 Stephan Baas 
البرنامج االستراتيجي 

 مسؤول عن املوارد الطبيعية 5

119 Susan Kaaria 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

 مسؤولة أوىل

120 Sven Walter 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 

قائد الفريق، فريق املنتجات واإلحصاءات 
 احلرجية

121 Szilvia Lehel 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

لريفية والمؤسسات ا
(ESP) 

 استشارية يف شؤون املساواة بّي اجلنسّي

122 Tacko Ndiaye 

شعبة السياسات 
االجتماعية 

والمؤسسات الريفية 
(ESP) 

 مسؤول أول

123 Takayuki Hagiwara 
شعبة مركز االستثمار 

(DPI) رئيس، إدارة آسيا واحمليط اهلادئ 

124 Thomas Hammond 
شعبة المناخ والبيئة 

(CBC) ملسؤول األول عن األراضي واملياها 

125 Tina Farmer 
مكتب االتصاالت 

 مستشارة يف جمال االتصاالت (OCC)في المنظمة 
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126 Trudy Wijnhoven 
قسم األغذية 

 مسؤول تغذية (ESN)والتغذية 

127 Valerie Bizier 
مكتب كبير 
 خبرية إحصائية أوىل (OCS)اإلحصائيين 

128 Vasily Popov 

االستراتيجية مكتب 
والتخطيط وإدارة 

 (OSP)الموارد 
 نائب املدير

 129 Vera Agostini 

شعبة سياسات 
وموارد مصايد 

األسماك وتربية 
األحياء المائية 

(FIA) 

 نائب املدير

130 Victor Leon 

مكتب االستراتيجية 
والتخطيط وإدارة 

 (OSP)الموارد 
 املسؤول عن االسرتاتيجية والتخطيط

شعبة مركز االستثمار  اخلوري وفاء 131
(DPI) 

رئيسة، دائرة أوروبا وآسيا الوسطى ومشال أفريقيا 
 وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب

مكتب االتصاالت  بوزيان يامسينة 132
 نائب املدير (OCC)في المنظمة 

133 Yon Fernandez-Larrinoa  شعبة الشراكات
(PSP) 

 قائد الفريق )الشعوب األصلية(

134 Yuka Makino 

شعبة سياسات 
وموارد الغابات 

(FOA) 
 قائد الفريق، فريق املياه واجلبال

 المكاتب الميدانية للمنظمة

 المنصب/الدور الشعبة اللقب اإلسم الرقم

 ولد أمحد عبد السالم 135
المكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى وشمال 
 (RNE)أفريقيا 

 املدير العام املساعد

136 Abebe HaileGabriel 
المكتب اإلقليمي 

 املدير العام املساعد (RAF)ألفريقيا 

137 Ade Freeman 
المكتب اإلقليمي 

 قائد الربنامج اإلقليمي (RAF)ألفريقيا 
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138 Andre Croppenstedt 
المكتب اإلقليمي 

 مسؤول السياسات (RAF)ألفريقيا 

139 Ariela Glinni 
المكتب اإلقليمي 

سطى ألوروبا وآسيا الو 
(REU) 

 املسؤول الفين األول

 البهري عزيز 140
المكتب اإلقليمي 

آلسيا والمحيط الهادئ 
(RAP) 

 خبري اقتصادي أول

141 Chenf Fang 
المكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا الوسطى 
(REU) 

 خبري اقتصادي

142 David Dawe 
المكتب اإلقليمي 

آلسيا والمحيط الهادئ 
(RAP) 

 خبري اقتصادي أول

143 Elmira Nessipbayeva 
المكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا الوسطى 
(REU) 

 خبرية يف برنامج املبادرات اإلقليمية

144 Eve Crowley 

المكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي 

(RLC) 

 نائب املدير اإلقليمي

145 Giorgi Kvinikadze 
المكتب اإلقليمي 

 ألوروبا وآسيا الوسطى
(REU) 

 خبري إحصائي

146 Herve Ouedraogo 
المكتب اإلقليمي 

 مسؤول الربامج (RAF)ألفريقيا 

147 Hivy Ortiz 

المكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي 

(RLC) 

 مسؤولة الغابات/جهة االتصال هلدف التنمية املستدامة

148 JeanMarc Faures 
المكتب اإلقليمي 

وشمال  للشرق األدنى
 (RNE)أفريقيا 

 قائد الربنامج اإلقليمي 

149 Jocelyn BrownHall 
المكتب اإلقليمي 

 نائب املمثل االقليمي (RAF)ألفريقيا 

150 Julio Berdegue 
المكتب اإلقليمي 

 املدير العام املساعدألمريكا الالتينية 
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والبحر الكاريبي 
(RLC) 

151 Koffi Amegbeto 
المكتب اإلقليمي 

 املسؤول األول عن السياسات (RAF)ريقيا ألف

152 Luis Lobo 

المكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي 

(RLC) 

 املسؤول الفين

153 Mark Smulders 
مكتب المنظمة في 

 املمثل السابق للمنظمة  إندونيسيا 

154 Maya Takagi 

المكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 

بي والبحر الكاري
(RLC) 

 قائدة الربنامج اإلقليمي

155 Mphumuzi Sukati 
المكتب اإلقليمي 

 املسؤول األول عن التغذية والنظم الغذائية (RAF)ألفريقيا 

156 Raimund Jehle 
المكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا الوسطى 
(REU) 

 قائد الربنامج اإلقليمي

157 Reuben AdjeiMensa 
المكتب اإلقليمي 

 الدعم من مكتب املساعدة خلدمات تكنولوجيا املعلومات  (RAF)يا ألفريق

158 Ricardo Rapallo 

المكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي 

(RLC) 

 املسؤول األول عن السياسات

159 Rolhi Salomon 
المكتب اإلقليمي 

 املسؤول عن الربامج والتخطيط وامليزانية (RAF)ألفريقيا 

160 Sridhar Dharmapuri 
المكتب اإلقليمي 

آلسيا والمحيط الهادئ 
(RAP) 

 املسؤول األول عن سالمة األغذية والتغذية 

 161 Sridhar Dhamapuri 
المكتب اإلقليمي 

آلسيا والمحيط الهادئ 
(RAP) 

 املسؤول األول عن سالمة األغذية والتغذية 

162 Sumiter Broca 
المكتب اإلقليمي 

سيا الوسطى الفرعي آل
(SEC) 

 املسؤول األول عن السياسات
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163 Tania Santivanez 
المكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا الوسطى 
(REU) 

 املسؤولة الزراعية

164 Valeria Rocca 
المكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا الوسطى 
(REU) 

 املستشارة اإلقليمية ألهداف التنمية املستدامة 

165 Victor Mol 
اإلقليمي  المكتب

آلسيا والمحيط الهادئ 
(RAP) 

 مسؤول الربامج

166 Yao Xiangjun 
المكتب اإلقليمي 

آلسيا والمحيط الهادئ 
(RAP) 

 قائد الربنامج اإلقليمي

 المؤسسات األخرى

 المنصب/الدور  المنظمة اللقب اإلسم الرقم 
167 Ammad Bahalim  ةمسؤول الربامج/عضو يف جملس اإلدار  مؤسسة غيتس 

168 Brian Baldwin 
آلية القطاع الخاص 
التابعة للجنة األمن 

 الغذائي العالمي
 مستشار لشؤون التنمية والسياسات

 169 Christophe Hegadorn 
لجنة األمن الغذائي 

 األمّي العالمي

170 David Suttie 
الصندوق الدولي للتنمية 

 مستشار لشؤون السياسات الزراعية

171 David Kaatrud مدير شعبة الربامج والسياسات برنامج األغذية العالمي 

 172 David Nabarro 
منظمة الصحة 

العالمية/إمبيريال كوليدج 
 لندن

املبعوث اخلاص للمدير العام ملنظمة الصحة العاملية بشأن 
املدير املشارك ملعهد إمبرييال كوليدج لالبتكار /19-كوفيد

 ليدج لندن الصحي العاملي التابع إلمبرييال كو 
173 Elilarasu Renganathan ممثل املدير العام للتقييم والتعلم على املستوى التنظيمي  منظمة الصحة العالمية 
174 Ellen Piwoz  املسؤولة األوىل عن الربامج مؤسسة غيتس 

175 Evariste Nicoletis 
لجنة األمن الغذائي 

 العالمي
ملعين باألمن الغذائي منسق فريق اخلرباء الرفيع املستوى ا

 والتغذية

176 Fabio Isoldi 
لجنة األمن الغذائي 

 مساعد الرئيس العالمي

177 Francesco Branca مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية  منظمة الصحة العالمية 
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 المنصب/الدور  المنظمة اللقب اإلسم الرقم 

178 Irene Hoffmann 
هيئة الموارد الوراثية 

 األمينة لألغذية والزراعة

179 Jomo 
Kwame 

Sundaram 

منظمة األغذية 
والزراعة/إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية 
 في األمم المتحدة سابق ا

 املدير العام املساعد سابًقا لشؤون التنمية االقتصادية

180 Jos Verbeek 2030املستشار األول خلطة التنمية املستدامة لعام  البنك الدولي 

181 Julien Colomer 

الجماعة منظمة منظومة 
االستشارية للبحوث 

 الزراعية الدولّية
 كبري املديرين، النتائج وأداء الربامج 

182 Kent Nnadozie 

المعاهدة الدولية لوقاية 
الموارد  -النباتات 

الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة

أمّي املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
 والزراعة

183 Lauren Phillips 
الصندوق الدولي للتنمية 

 مديرة شعبة السياسات التشغيلية والنتائج الزراعية 

184 Lawrence Haddad الرئيس تقرير التغذية العالمي 

185 Mario Arvelo 
لجنة األمن الغذائي 

 الرئيس العالمي

186 Max Blanck 
منتدى األمن الغذائي 

 امليّسر والتغذوي

187 Neal Pronesti استشاري يف الشراكات اخلارجية برنامج األغذية العالمي 

188 Nolsson Torben 
الصندوق الدولي للتنمية 

 أخصائي أول يف املشاركة العاملية الزراعية

189 Patrick Webb مؤسسة ألكسندر ماكفرلّي منأستاذ يف التغذية  جامعة تافت 

190 Paul Winters 
الصندوق الدولي للتنمية 

 نائب الرئيس املساعد، دائرة االسرتاتيجية واملعرفة راعيةالز 

191 Paul Nehnman 

مركز الدعوة بشأن 
من أهداف  2الهدف 

 التنمية المستدامة
 مدير

192 Peter Messerli مدير مركز التنمية والبيئة/الرئيس املشارك للمجموعة املستقلة  جامعة بيرن
 م املتحدةمن العلماء الذين عينهم أمّي عام األم



66 PC 128/3 

 المنصب/الدور  المنظمة اللقب اإلسم الرقم 

193 Raniya Sayed Khan 
الصندوق الدولي للتنمية 

 أخصائي يف النتائج  الزراعية

194 Rob Vos 
المعهد الدولي لبحوث 

 مدير شعبة األسواق والتجارة واملؤسسات  السياسات الغذائية

195 Robynni Anderson 
آلية القطاع الخاص 
التابعة للجنة األمن 

 الغذائي العالمي
 الرئيس

196 Rosemary Navarette 
آلية القطاع الخاص 
التابعة للجنة األمن 

 الغذائي العالمي
 مدير أصحاب املصلحة 

 197 Sonja Vermeulen 
منظمة منظومة الجماعة 

االستشارية للبحوث 
 الزراعية الدولّية

 مديرة الربامج 

198 Stefano Prato املدير العام جمعية التنمية الدولية 
199 Stephanie Hochstetter مديرة التعاون بّي الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما برنامج األغذية العالمي 

200 Stineke Oenema 
لجنة األمم المتحدة 

 منسقة اللجنة الدائمة للتغذية التابعة ملنظومة األمم املتحدة الدائمة المعنية بالتغذية
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 نظرية التغيير المفّصلة :2المرفق 

 وبينه وبين األهداف األخرى 2وجه التآزر والتبادل داخل هدف التنمية المستدامة تحليل أ

 معلومات أساسية

عترب ويه  واألهداف األخرى. 2يستعرض هذا املرفق اجلهود املبذولة لرسم خريطة بأوجه التفاعل بّي هدف التنمية املستدامة 
ا إىل الطبيعة املرتابطة واليت ونظرً  .2ّلقة هبدف التنمية املستدامة ذلك مبثابة "نظرية تغيري" عامة )ال ختص املنظمة فقط( متع

ا يف اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لدعم ، اقرتهح خالل مرحلة حتديد النطاق أن ينظر التقييم أيضً 2030ال تتجزأ خلطة عام 
  بشكل مباشر مبقاصد هذا اهلدف أو تقّوضه واملقاصد اليت تتأثر 2املقاصد اليت تسمح بتحقيق هدف التنمية املستدامة 

ا لتزويد واألهداف األخرى مفيدً  2وميكن أن يكون تسليط الضوء على أوجه التفاعل هذه بّي هدف التنمية املستدامة 
عالوة على ذلك، يتم اختاذ العديد  املنظمة باملشورة ذات الصلة حول كيفّية معاجلة هذه الروابط يف براجمها وعملها املعياري.

وهناك حاجة إىل ُنج النظم املتكاملة  لقرارات القطرية املتعّلقة بالتخطيط والربجمة والسياسات على املستوى القطاعي.من ا
 لفهم التوترات بّي األهداف وإدارهتا ولالستفادة من املنافع املشرتكة أو أوجه التفاعل احملتملة.

 المنهجية

لرئيسية بّي األهداف، استعرض فريق التقييم يف مكتب التقييم األمور يف معرض حبثه عن مصدر موثوق قام جبرد الروابط ا
الذي مت إنشاؤه  27املواد الرمسية اليت عرضها فريق اخلرباء املشرتك بّي الوكاالت املعين بأهداف التنمية املستدامة (1)التالية: 

الذي أعّدته فرق اخلرباء املستقلّي يف  2019عام وتقرير التنمية املستدامة ل (2)لألمم املتحدة؛  حتت مظلة اللجنة اإلحصائية
  29واألدبيات العلمية ذات الصلة. (3)؛ 28Bertelsmann Stiftungة شبكة حلول التنمية املستدامة ومؤسس

من خالل مركز التنمية والبيئة يف جامعة برن إلعداد  30وتبّّي أن العمل الذي اضطلعت به اجملموعة املستقلة من العلماء
ا من البيانات املتعّلقة بالروابط بّي مقاصد أهداف التنمية وفّر القاعدة األوسع نطاقً  2019لتنمية املستدامة لعام تقرير ا

ا  ورمسيً ا شاماًل عد مصدرً بالتايل، فإُنا ته  ا األدبيات العلمية املساندة لكل رابط.هذه أيضً  31وحتدد قاعدة البيانات املستدامة.
 2ها لتكون األساس الرئيسي لتحليل أوجه التآزر والتبادل بّي هدف التنمية املستدامة على السواء، لذلك مت اختيار 

 واألهداف األخرى.

                                                             
27 SDGs. 2019. Interlinkages of the 2030 Agenda for Sustainable Development-IAEG. 
28. Global Sustainable Development Report 2019 -Science for Achieving Sustainable Development  -The Future Is Now   
 أو؛  A Guide to SDG Interactions: from Science to Implementation. Paris, International Council for Science ICS :2017مثل  29

ICSU 2015: Review of Targets for the Sustainable Development Goals: the Science Perspective.  
  15 هي جمموعة مؤلفة من 30

ً
  .2019 ضاء واختارهم األمّي العام ومت تكليفهم بإعداد تقرير التنمية املستدامة لعاما مسّتهم الدول األععامل

31 lcontent/uploads/2019/sdg/index.htm-https://datablog.cde.unibe.ch/wp. 
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بع يف استعراض معلومات قاعدة بيانات مركز التنمية والبيئة املتعّلقة بكل مقصد مرّقم من مقاصد هدف ل النهج املتّ ومتثّ 
ومن مث مت  وبالعكس. قاصداململعرفة كيف يؤثر على غريه من  32(5-2إىل  1-2)أي املقاصد من  2التنمية املستدامة 

 33تلخيص أوجه التفاعل يف مصفوفة وعرضها يف رسم بياين.

عد وته  يف الرسم البياين ووصفها يف املصفوفة. 2وجرى كذلك تبيان أوجه التفاعل يف ما بّي مقاصد هدف التنمية املستدامة 
 ا.سبيً هذه الروابط الداخلية بسيطة وبديهية ن

ا من الروابط بّي مقاصد أهداف التنمية املستدامة اليت ا صغريً وأضاف فريق التقييم على املصفوفة والرسم البياين أدناه عددً 
 34:مل يتم رسم خريطة هبا يف قاعدة بيانات مركز التنمية والبيئة، مثاًل 

 الزمة لدعم التنمية املستدامة، مبا يف ذلك ضمان أن يكتسب مجيع املتعلّمّي املعارف واملهارات ال) 7-4املقصد  بّي
جبملة من السهبهل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش املستدامة، وحقوق اإلنسان، 

الثقافة  واملساواة بّي اجلنسّي، والرتويج لثقافة السالم والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مسامهة
ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات ) 4-2 واملقصد( 2030يف التنمية املستدامة، حبلول عام 

زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على 
ال الطقس الشديدة وحاالت اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارث،  املناخ وعلى مواجهة أحو التكيّف مع تغريّ 

الرئيسي الذي تؤديه املعارف والتعّلم يف جمال  الدور إلبراز( 2030ا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام وحتسِّن تدرجييً 
عد ويه  عة املستدامة.منها املخصص للزرا 4-2، وال سيما املقصد 2030التنمية املستدامة من أجل حتقيق خطة عام 

 ا بالنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة اليت هي منظمة معارف.هذا الرابط أساسيً 

  بشأن العمل املناخي، واحلياة حتت املاء،  15و 14و 13ا بّي أهداف التنمية املستدامة عترب التبادالت املهمة جدً وته(
ادالت مباشرة يف قاعدة بيانات مركز التنمية والبيئة، ولكن من كتب  2والنظم اإليكولوجية الربّية على التوايل( واهلدف 

أوجه التفاعل املتصلة باخلدمات  (1 (وجهة نظر فريق التقييم قد يكون من املهم التمييز بّي نوعّي من الروابط ومها:
وأوجه التفاعل املتصلة  (2) والتكاليف اإليكولوجية "غري القابلة لالستبعاد" مثل التلقيح أو تساقط األمطار أو التلوث؛

باخلدمات والتكاليف اإليكولوجية "القابلة لالستبعاد" )مثل خصوبة الرتبة والري( اليت تتطلب بعض الضوابط وحيازة 
 13واألهداف  2ومت عرض الرابط األول يف الرسم البياين كرابط مباشر بّي هدف التنمية املستدامة  املوارد الطبيعية.

املتعّلق باحلصول على املوارد، مبا فيها  4-1مت تصوير الرابط الثاين على أنه مير عرب املقصد يف حّي أنه  15و 14و
ضمان متتّع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس املوارد الطبيعية، وملكيتها والتصّرف فيها )

ى اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي احلقوق يف احلصول على املوارد االقتصادية، وكذلك حصوهلم عل
والتصرّف فيها وغري ذلك من احلقوق املتعلّقة بأشكال امللكية األخرى، وباملرياث، وباحلصول على املوارد الطبيعية، 

                                                             
واملخصصة لوسائل  (2ملستدامة ج يف حالة هدف التنمية ا-2ب و-2أ و-2ال تشمل قاعدة بيانات مركز التنمية والبيئة املقاصد اليت فيها حروف ) 32

 التنفيذ.
يت تعرف ب"درجة حصلت حماوالت يف البداية إلظهار األوزان الرتجيحية أو كثافة كل تفاعل يف الرسم البياين يف قاعدة بيانات مركز التنمية والبيئة )وال 33

 بّّي أن هذا األمر غري عملي.ولكن سرعان ما ت (.2015اجمللس الدويل للعلوم" ألنه مت استعارهتا من تقريره لعام 
 .إضافات أجراها مكتب التقييم يف املنظمة على القائمة اليت وضعها مركز التنمية والبيئة 2يف اجلدول  17و 2ل الرابطان ميثّ  34
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ط ويسلّ  (.2030والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 
  من أجل إدارهتا على حنو أكثر استدامة.ذلك الضوء على أمهية جعل حيازة املوارد الطبيعية أكثر عداًل 

 النتائج

وأهداف التنمية املستدامة األخرى يف الصفحة  2يرد العرض البياين للروابط القائمة بّي مقاصد هدف التنمية املستدامة 
وأهداف التنمية  2وبّي اهلدف  2رئيسية بّي مقاصد هدف التنمية املستدامة قائمة بأوجه التفاعل ال 2م اجلدول ويقدّ  .9

 املستدامة األخرى.

وليس من السهل االنتقال من رسم بياين بالروابط بّي األهداف إىل تعريف ألفضل طريقة لتحديد نطاق هذا التقييم )هدف 
ية املستدامة ميّكن حتقيق مقصد آخر أو يقّيده ال يعين أنه ا من أهداف التنما واحدً وجملرد أن مقصدً  (.+2التنمية املستدامة 

كما أن املقاصد اليت مت حتديدها على أنه يوجد أوجه تآزر  ا.ا مشرتكً جيب بالضرورة تقييم مسامهة املنظمة فيهما تقييمً 
ا بشكل فيها مجيعً  ا لكي جيري استعراض مسامهة املنظمةعديدة جدً  2وتبادل قوية بينها وبّي هدف التنمية املستدامة 

 ا من الروابط اليت مت حتديدها.ال ينبع تلقائيً  +2لذا فإن تعريف هدف التنمية املستدامة  منهجي.

ا إىل التكرار الوارد يف هذه االنتباه أيضً  2030وحلسن احلظ، لفتت دراسة أوجه التآزر والتبادل املوجودة يف خطة عام 
يف الواقع، تتم اإلشارة إىل أوجه  ا.ا أيضً مرتابطة فحسب، بل إُنا تتكرر كثريً  فليست مجيع مقاصد أهداف التنمية اخلطة.

ومن األمثلة على ذلك هدف التنمية املستدامة  الرتابط بّي األهداف عن طريق تكرار النص نفسه يف خمتلف أجزاء اخلطة.
وترد أمثلة  لها ويلّخص حمتواها بأسره.بكام 2030بشأن االنتاج واالستهالك املسؤولّي، وهو موضوع تتناوله خطة عام  12

 .1أخرى على ذلك يف اجلدول 

ا على السؤال املتعّلق بكيفية حتديد إطار هدف ا بسيطً يف الواقع، إنه يوفّر جوابً  ل هذا التكرار مشكلة بالضرورة.وال يشكّ 
ي مقصد جرى ذكره بالفعل أو أ +2جيب أن يشمل هدف التنمية املستدامة  بأفضل طريقة ممكنة: +2التنمية املستدامة 

 وعلى سبيل املثال: .2اإلشارة إليه بشكل ملموس يف نص مقاصد هدف التنمية املستدامة 

  من أن يشمل  بالتايل، ال بدّ  .3-2ا يف املقصد باحلصول على املوارد االنتاجية الذي يهذكر أيضً  4-1يتعّلق املقصد
  .4-1التقييم املقصد 

 بشكل سطحي(، ما يعين أنه ميكن للتقييم أن  4-2و 5-1لى الصمود يف املقصدين ويتم ذكر مفهوم القدرة ع(
  .5-1يشمل املقصد 

  ( اليت ترتبط باملقصد 3-2و 2-2املساواة بّي اجلنسّي )اليت جيري التلميح إليها يف املقصدين  1-5ويتناول املقصد
  يف التقييم. 1-5املذكور أعاله، ما يدعو إىل إدراج املقصد  1-4

  ا من التعليم، وبالتايل بالكاد ستؤدي إضافة املقصد ل نوعً أ بالفعل خدمات اإلرشاد اليت تشكّ -2ويذكر املقصد
  ا.أ أكثر وضوحً -2)التعليم من أجل التنمية املستدامة( إىل نطاق التقييم إىل جعل التلميح الوارد يف املقصد  4-7
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  نااملقصدألغذية مبقدار النصف( بالروابط بّي إنتاج األغذية ))ختفيض الفاقد واملهدر من ا 3-12ويتعّلق املقصد 
 2(، وبالتايل فإنه موجود بالفعل يف هدف التنمية املستدامة 2-2و 1-2 نااملقصد( واستهالكها )4-2و 2-3

 وإن مل يكن بصورة واضحة.

 7املستدامة للموارد الطبيعية )الروابط ( والتبادالت مع اإلدارة 27و 26و 25وقد يلزم استعراض التبادالت السلبية )الروابط 
 حتقيق املقاصد األخرى. 2( خالل التقييم لضمان أال يقّوض عمل املنظمة الداعم هلدف التنمية املستدامة 9و 8و

بشأن عمل  6-8بشأن العمل الالئق للجميع و/أو  5-8، مثل املقاصد 8رتبط بعض مقاصد هدف التنمية املستدامة يو 
الذي يأيت على ذكر  3-2ا باملقصد ا وثيقً بشأن السياحة املستدامة، ارتباطً  9-8بشأن السخرة و/أو  7-8الشباب و/أو 

 "فرص العمل غري الزراعية".
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 2030بعض األمثلة على التكرار في خطة عام  :1الجدول 

 الحصول على الموارد

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار  :3-2المقصد 
سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية  منتجي األغذية، وال

واملزارعّي األسريّي والرعاة والصيادين، مبا يف ذلك من 
خالل ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي وعلى 
موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف واخلدمات 
املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم على 

حصوهلم على فرص عمل الفرص لتحقيق قيمة مضافة و 
 .2030 غري زراعية، حبلول عام

ضمان متّتع مجيع الرجال والنساء،  :4-1المقصد 
وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف 
احلصول على املوارد االقتصادية، وكذلك حصوهلم 
على اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية 

وق األراضي والتصّرف فيها وغري ذلك من احلق
املتعّلقة بأشكال امللكية األخرى، وباملرياث، 
وباحلصول على املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا 
اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك 

 .2030التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 

القيام بإصالحات أ: -5المقصد 
لتخويل املرأة حقوًقا متساوية يف املوارد 

، وكذلك إمكانية حصوهلا االقتصادية
على حق امللكية والتصّرف يف األراضي 
وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات 
املالية، واملرياث واملوارد الطبيعية، وفًقا 

 .للقوانّي الوطنية

 35القدرة على الصمود

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة  :5-1المقصد 
بالظواهر على الصمود واحلد من تعرضها وتأثّرها 

املتطرفة املتصلة باملناخ وغريها من اهلزات والكوارث 
 .2030االقتصادية واالجتماعية والبيئية حبلول عام 

التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد  :5-11المقصد 
األشخاص املتضررين، وحتقيق اخنفاض كبري يف اخلسائر 

اإلمجايل العاملي اليت االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج احمللي 
حتدث بسبب الكوارث، مبا يف ذلك الكوارث املتصلة باملياه، 
مع الرتكيز على محاية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون يف ظل 

 .2030أوضاع هشة، حبلول عام 

تعزيز  :1-13المقصد 
القدرة على الصمود 
والتكيف يف مواجهة 
األخطار املرتبطة باملناخ 

ية يف مجيع والكوارث الطبيع
البلدان، وتعزيز القدرة على 

 .التكيف مع تلك األخطار

 المعارف والمهارات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة

ضمان أن يكتسب مجيع املتعّلمّي املعارف واملهارات  :7-4المقصد 
الالزمة لدعم التنمية املستدامة، مبا يف ذلك جبملة من السهبهل من بينها 

ق التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش املستدامة، التعليم لتحقي
وحقوق اإلنسان، واملساواة بّي اجلنسّي، والرتويج لثقافة السالم 
والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مسامهة 

 .2030الثقافة يف التنمية املستدامة، حبلول عام 

ضمان أن تتوافر  :8-12المقصد 
يف كل مكان املعلومات ذات  للناس

الصلة والوعي بالتنمية املستدامة 
وأمناط العيش يف وئام مع الطبيعة 

 .2030حبلول عام 

حتسّي التعليم وإذكاء  :3-13المقصد 
الوعي والقدرات البشرية واملؤسسية 

 املناخ، والتكيف معه، للتخفيف من تغرّي 
 .واحلد من أثره واإلنذار املبكر به

 

                                                             
شخص(" 100 000من كل )عدد الوفيات واملفقودين واملتضررين بصفة مباشرة بالكوارث  1-1-1/13-5-1/11-5-1" تتشارك هذه املقاصد مؤشرين مها: 35
)عدد البلدان اليت تعتمد وتنفذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارث مبا يتماشى مع إطار سينداي للحد من  2-1-1/13-ب-3/11-5-1و"

 ".2030-2015خماطر الكوارث للفرتة 
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 36واإلنتاج المستداميناالستهالك 

حتسّي الكفاءة يف استخدام املوارد العاملية يف جمال االستهالك  :4-8المقصد 
، والسعي إىل فصل النمو االقتصادي عن 2030ا، حىت عام واإلنتاج، تدرجييً 

ا لإلطار العشري للربامج بشأن االستهالك واإلنتاج التدهور البيئي، وفقً 
 .دان املتقدمة النمو بدور الريادةاملستدامّي، مع اضطالع البل

تنفيذ اإلطار العشري لربامج االستهالك واإلنتاج  :1-12المقصد 
 البلدان وتويلاملستدامّي، مع قيام مجيع البلدان باختاذ إجراءات 

دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية يف البلدان النامية املتقدمة 
 .وقدراهتا

 التنوع البيولوجي

احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة  :5-2المقصد 
وحيوانات املزارع واحليوانات املدّجنة وما يتصل هبا من األنواع الربية، 
مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة اليت تهدار إدارة 

، وضمان الوصول إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن ]...[سليمة 
م املوارد الوراثية وما يّتصل هبا من معارف تقليدية بعدل استخدا

 .2020ا، حبلول عام وإنصاف على النحو املتفق عليه دوليً 

اختاذ إجراءات  :5-15المقصد 
للحد من تدهور املوائل  مهمةو عاجلة 

الطبيعية، ووقف فقدان التنوع 
، 2020البيولوجي، والقيام، حبلول عام 

 .ة ومنع انقراضهاحبماية األنواع املهدَّد

تعزيز التقاسم العادل  :6-15المقصد 
واملنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سبل 
الوصول إىل تلك املوارد، على النحو 

 .ااملتفق عليه دوليً 

  

                                                             
ويتشارك  نها والبصمة املادية حبسب الناتج احمللي اإلمجايل".)البصمة املادية ونصيب الفرد م 1-2-12 /1-4-8" تتشارك هذه املقاصد املؤشر نفسه: 36

)االستهالك املادي احمللي ونصيب الفرد منه واالستهالك املادي احمللي حبسب الناتج  2-2-2/12-4-8" وهو: 2-12ا مع املقصد ا مؤشرً أيضً  4-8املقصد 
 ".احمللي اإلمجايل
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 النظم اإليكولوجية للمياه العذبة

محاية وترميم النظم اإليكولوجية  :6-6المقصد 
املياه، مبا يف ذلك اجلبال والغابات واألراضي املتصلة ب

الرطبة واألُنار ومستودعات املياه اجلوفية والبحريات، 
 .2020حبلول عام 

ضمان حفظ وترميم النهظم اإليكولوجية الربية والنهظم اإليكولوجية للمياه  :1-15المقصد 
بال واألراضي اجلافة، العذبة الداخلية وخدماهتا، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة واجل

ا لاللتزامات مبوجب االتفاقات الدولية، وضمان استخدامها على حنو مستدام، وذلك وفقً 
 .2020حبلول عام 

 الحد من النفايات

ختفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية على صعيد  :3-12المقصد 
د من خسائر األغذية يف أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكّي مبقدار النصف، واحل

مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك خسائر ما بعد احلصاد، حبلول عام 
2030. 

احلد بدرجة كبرية من إنتاج النفايات،  :5-12المقصد 
من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة 

 .2030االستعمال، حبلول عام 

 الحماية االجتماعية

تحداث نظم وتدابري محاية اجتماعية مالئمة اس :3-1المقصد 
على الصعيد الوطين للجميع ووضع حدود دنيا هلا، وحتقيق تغطية 

 .2030صحية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 

اعتماد سياسات، وال سيما السياسات املالية وسياسات  :4-10المقصد 
 .اواة تدرجييً األجور واحلماية االجتماعية، وحتقيق قدر أكرب من املسا
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 وأهداف التنمية المستدامة األخرى 2أوجه التآزر والتبادل الرئيسية بين هدف التنمية المستدامة  :2الجدول 

هذه القائمة ليست شاملة وترّكز على أوجه التفاعل األقوى الواردة يف قاعدة بيانات مركز التنمية والبيئة مع إدخال التعديالت اليت 
تدل األرقام يف العمود األول على األرقام املوضوعة يف دائرة يف الرسم البياين الوارد يف الصفحة و  يف "املنهجية".جرى وصفها أعاله 

9. 

 الرقم

من هدف 
التنمية 

المستدامة أو 
 المقصد

إلى هدف 
التنمية 

المستدامة 
 أو المقصد

 الوصف النوع االتجاه

 2التفاعل يف ما بّي مقاصد هدف التنمية املستدامة 

I 2-1 2-2  يف
 ± االجتاهّي

ا مبا أن احلصول على األغذية املغذية يساعد على مكافحة يدعم املقصدان بعضهما بعضً 
ا ا كميً الذي يعكس فهمً  1-2ا بّي املقصد سوء التغذية؛ ولكن هناك توتر واضح أيضً 

الذي يتناول جودة األمناط  2-2ا يف األغذية األساسية واملقصد للجوع بوصفه نقصً 
ويدعو إىل إنتاج  1-2ا من املقصد أكثر طموحً  2-2عترب املقصد بالتايل، يه  الغذائية.

 املزيد من األغذية املتنوعة )مثل املنتجات احليوانية والفاكهة واخلضار( وإىل تسويقها.

II 2-1، 2-1 2-3، 2-4 
يف 

 + االجتاهّي

عكس، ُيّفز استهالك وبال .(2-2، 1-2)باستهالكها  (4-2، 3-2)يسمح إنتاج األغذية 
األغذية إنتاجها ويوجهه عن طريق األسواق واألسعار، لذلك يذهب السهم يف 

)ختفيض الفاقد واملهدر من األغذية  3-12وجتدر اإلشارة إىل أن املقصد  االجتاهّي.
  مبقدار النصف( يعاجل هذه املرحلة بّي إنتاج األغذية واستهالكها يف سالسل القيمة.

III 2- ،التفاعل  ج-2بII  يف اجتاه
 + واحد

ج بأسواق السلع الغذائية النزيهة والقابلة للتوقع؛ بالتايل، -2ب و-2يرتبط املقصدان 
ا وفعالية بّي إنتاج األغذية واستهالكها، أي فإُنما يدعمان قيام رابط أكثر إنصافً 

 .IIالتفاعل 

IV 2-3 2-4 
يف 

 ± االجتاهّي

ا بقدر ما ميكن يدعمان بعضهما بعضً  معقدة. فهمابعالقة  4-2و 3-2يرتبط املقصدان 
الرتفاع دخل صغار منتجي األغذية أن يدعم استثمارهم يف الزراعة املستدامة، وميكن 

ولكنه من املعروف أن التوتر  للزراعة اإليكولوجية أن تستفيد من األسواق األكثر رحبية.
 . جلقائم بّي األرباح القصرية األجل واالستدامة الطويلة األ

V 2-يف اجتاه  4-2، 3-2 أ
 + واحد

بحوث، والبنية التحتية الريفية، وما أ بنظم دعم الزراعة )اإلرشاد، وال-2يتصل املقصد 
ولكن معظم برامج  .4-2و 3-2 نياملقصد(، لذا فإنه من الطبيعي أن يدعم إىل ذلك

راعي واإلنتاجية الزراعية ا حنو زيادة اإلنتاج الز البحوث الزراعية ونظم الدعم موّجهة تارخييً 
وحىت اآلن، مت تقدمي قدر أقل من الدعم  ، ال سيما للمحاصيل األساسية.(2-3)

 .(4-2)املؤسسي للزراعة املستدامة 

VI 2-5 2- ،يف اجتاه  4-2أ
 + واحد

من شأن احلفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي أن يدعم البحوث الزراعية )جزء من 
ن توافر بعض السمات الوراثية اليت قد يتم تطويرها بطريقة مفيدة أ( عرب ضما-2املقصد 

ا لنجاح االنتقال إىل عد هذا املقصد أساسيً وبصورة مباشرة، يه  يف األصناف التجارية.
الزراعة املستدامة مبا أن السالالت واألصناف التقليدية متيل إىل أن تكون أكثر قدرة 
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ا على املدخالت من األصناف التجارية اعتمادً  ل، ومغّذية بقدر أكرب، وأقلعلى التحمّ 
 العالية الغلة.

 وأهداف التنمية املستدامة األخرى 2التفاعل بّي هدف التنمية املستدامة 

1 5-1 2 
يف اجتاه 

 + واحد

مييل حصول املزارعات على املوارد االنتاجية )مثل األراضي واإلرشاد واالئتمان( إىل أن 
عزيز املساواة بّي اجلنسّي يف احلصول على األراضي واملوارد ا، وميكن لتيكون حمدودً 

ويف بعض السياقات،  الطبيعية والتكنولوجيا والتمويل إخل. أن ُيّفز زيادة إنتاج األغذية.
ميكن للمساواة األكرب بّي اجلنسّي داخل األسر املعيشية أن يؤدي إىل زيادة املساواة 

يل سوء التغذية واجلوع اللذين تعاين منهما النساء يف احلصول على األغذية فيها وإىل تقل
 والفتيات.

2 1 2 
يف 

 + االجتاهّي
عترب اجلوع أحد مظاهر الفقر املدقع؛ أوجه التآزر العامة بّي احلد من الفقر واجلوع: يه 

ويرتبط سوء التغذية مبستوى الدخل ذلك أن معظم األغذية املغذية متيل إىل أن تكون 
 عكس، ميكن لألفراد الذين ُيصلون على تغذية جّيدة أن ينتجوا أكثر.وبال غالية الثمن.

يف اجتاه  2-2، 2-1 1-3 3
 + واحد

تدعم احلماية االجتماعية األمن الغذائي والتغذوي للفقراء من خالل منحهم املوارد 
الالزمة للحصول على األغذية، والسماح هلم بتخصيص املزيد من الوقت واملوارد 

 تجة، وتعزيز قدراهتم على إدارة املخاطر.لألنشطة املن

يف  2-4، 2-3 1-5، 1-4 4
 ± االجتاهّي

 عرب ضمان ميكن لتعزيز املساواة يف احلصول على املوارد أن ُيّفز منو إنتاج األغذية، مثاًل 
حصول املزارعات على خدمات اإلرشاد واخلدمات املالية نفسها اليت ُيصل عليها 

رتم حق السكان األصليّي يف األراضي احلرص على أن ُيه  املزارعون الذكور أو عرب
ا، وميكن للجهود الرامية إىل ضمان املساواة يف  تنافسيً ولكن تبقى الزراعة عماًل  املنتجة.

احلصول على وسائل اإلنتاج أن حتد يف بعض السياقات من اإلنتاجية العامة للقطاع 
   يف بعض حاالت إصالح األراضي(.)مثاًل 

يساعد إنتاج األغذية القادر على الصمود يف ضمان االستقرار يف احلصول على  وباملثل،
ا ل بعدً األغذية على مر الزمن، إن كان خالل السنوات اجلّيدة أو السيئة، وهذا ما يشكّ 

ولكن لتحقيق ذلك، ُيتاج منتجو األغذية القادرين  ا من أبعاد األمن الغذائي.أساسيً 
تعّرضهم للمخاطر، األمر الذي يرتتب عنه تكلفة من  على الصمود إىل أن ُيدوا من

 حيث اإلنتاجية العامة إذ أن احلصول على بوليصة تأمّي ينطوي على دفع عالوة.
إىل  (4-2)وبالعكس، ستؤدي زيادة اإلنتاجية الزراعية من دون إيالء عناية لالستدامة 

 ملتصلة باملناخ.زيادة قابلية التأثر باألحداث املتطرفة وغريها من الصدمات ا

يف  2-4 13-3، 13-2 5
 + االجتاهّي

ا، وبالتايل تدعم ا إىل الزراعة الذكية مناخيً )الزراعة املستدامة( ضمنً  4-2يوحي املقصد 
 ف مع تغرّي ا من أجل التكيّ )السياسات واملعارف الذكية مناخيً  3-13و 2-13املقاصد 

 ا.بعضها بعضً  4-2املناخ والتخفيف من آثاره( و
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يف اجتاه  13 2 6
 - واحد

وال  يف املائة من مجيع انبعاثات غازات الدفيئة. 20تساهم الزراعة بالفعل يف حوايل 
ووضع  (1-2)يف أنه سيكون لتحقيق حصول اجلميع على األغذية املأمونة واملغذية  شكّ 

 وزيادة االستثمارات يف (3-2)ومضاعفة اإلنتاجية الزراعية  (2-2)ُناية لسوء التغذية 
ا على أ(، تكلفة من حيث انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ما قد يؤثر سلبً -2الزراعة )

وبالعكس، ميكن للسياسات  بشأن العمل املناخي. 13بلوغ هدف التنمية املستدامة 
 الرامية إىل التخفيف من آثار تغرّي املناخ أن حتد من اإلنتاج الزراعي.

7 
15-1 ،15-2 ،
 يف 2-4، 2-3 15-4، 15-3

 ± االجتاهّي

)مثل املياه واخلشب واألراضي  توّفر النظم اإليكولوجية الربّية املوارد ملنتجي األغذية
والتلقيح ومكافحة التآكل وغريها(، وبالعكس، ميكن للمزارعّي أن يساعدوا على ترميم 

يعية عد احلصول على املوارد الطبويه   من خالل احلراجة الزراعية(.النظم اإليكولوجية )مثاًل 
ا من العديد من اسرتاتيجيات بناء قدرة الفقراء يف املناطق الريفية على ا حيويً ا مكونً أيضً 

ل، أو مجع الفاكهة الربّية والتوت والفطريات، أو صنع الفحم الصمود، مثل رعي الرحّ 
ا تبادالت عن أيضً  2و 15ولكن تشمل التفاعالت بّي هديف التنمية املستدامة  النبايت.

عّدي على املوائل الطبيعية واستخدام املوارد الطبيعية بطريقة غري مستدامة من طريق الت
 جانب منتجي األغذية.

يف  2-5 15-6، 15-5 8
 + االجتاهّي

ا للمسألة نفسها )محاية التنوع البيولوجي( عد هذا الرابط تكرارً ، يه 1كر يف اجلدول كما ذه 
عىن بناء عليه، يه  ا من أوجه التآزر.ا فعليً وليس وجهً  2030يف خمتلف مقاصد خطة عام 

 6-15و 5-15عىن املقصدان بصورة خاصة باألنواع املدجنة يف حّي يه  5-2املقصد 
 باألنواع الربّية.

9 
 )ال سيما 8
8-1 ،8-3 ،
8-5 ،8-6) 

2 
يف 

 + االجتاهّي
والنمو  (6-8)وعمل الشباب  (5-8)ميكن للسياسات املصممة لتحفيز العمل الالئق 

، أن تعزز النمو (3-8)وسهولة القيام باألعمال  (1-8)ا للفقراء يف أقل البلدان منوً  املناصر
 واستحداث فرص العمل يف جمال إنتاج األغذية وحتويلها والتجارة فيها وبيعها بالتجزئة.

يف  2-4، 2-3 8-9 10
 + االجتاهّي

ا يف  إضافيً ودخاًل بديلة للمعيشة  سباًل توفر السياحة الزراعية والسياحة اإليكولوجية 
وبالعكس، أنتجت قرون من الزراعة مناظر طبيعية مهمة من الناحية  املناطق الريفية.

 الثقافية وجذابة من الناحية السياحية.

يف اجتاه  8-7 2-4، 2-3 11
ميكن لزيادة إنتاج األغذية أن يؤدي إىل زيادة عمل األطفال الذي ُيصل بشكل أساسي  - واحد

 ثروة احليوانية واحلراجة والصيد وتربية األحياء املائية.يف الزراعة وال

12 9 2 
يف 

 ± االجتاهّي

 ا للتنمية الصناعية والعكس بالعكس )الصناعات الزراعية(.ميكن أن توفر الزراعة أساسً 
ا( إنتاج األغذية أ أيضً -2وتدعم البنية التحتية الريفية اجلّيدة )املذكورة عن حق يف املقصد 

ولكن تتنافس الصناعة باستمرار مع الزراعة على األراضي، واليد العاملة،  يها.والتجارة ف
واالنتباه يف جمال السياسات، واالستثمارات، إخل. وميكن للتلوث الصناعي أن ُيد من 

  (19)مشابه للرقم  إنتاجية الزراعة.

13 11 2 
يف 

ا لإلنتاج ية للمنتجات الزراعية ومركزً ا رئيسر، سوقً ل املدن يف عامل آخذ يف التحضّ تشكّ  ± االجتاهّي
ا مع الزراعة على اليد الزراعي )الزراعة احلضرية وشبه احلضرية(؛ ولكنها تتنافس أيضً 
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العاملة واألراضي واملياه واملوارد األخرى، وميكن للتلوث احلضري أن ُيد من إنتاجية 
  (18)مشابه للرقم  الزراعة.

يف اجتاه  أ-2 4-7، 4-5 14
 + واحد

أساسية لتعزيز خدمات  (7-4)عد زيادة املعارف واملهارات يف جمال التنمية املستدامة ته 
 أ(، وتيّسر االنتقال إىل الزراعة املستدامة.-2اإلرشاد ونظم دعم الزراعة األخرى )

 من خالل ل ذلك جمال عمل رئيسي بالنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة )مثاًل ويشكّ 
وباملثل، ميكن للقضاء على الفوارق بّي اجلنسّي يف التدريب  لية(.مدارس املزارعّي احلق

املهين )املرشدين، والبيطريّي، وغريهم( أن يساعد على دعم قطاع زراعي يطغى فيه 
 العنصر النسائي على حنو متزايد يف العديد من البلدان.

15 4 2 
يف 

 + االجتاهّي

د واإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي، جمموعة واسعة من أوجه التآزر بّي التعليم اجليّ 
: تساهم الوجبات املدرسية يف تغذية األطفال الذين هم يف سن الدراسة ويف فمثاًل 

ا خليارات املستهلكّي ا رئيسيً  حمددً ؛ ويعد التثقيف التغذوي عاماًل (1-4)تثقيفهم 
إىل زيادة اإلنتاجية  (4-4، 3-4)وممارسات الطبخ؛ وقد أدى التعليم الفين واملهين والعايل 

 الزراعية من خالل حتسّي تدريب املزارعّي واملرشدين وغريهم.

يف  2-4، 2-3 7-3، 7-2 16
 ± االجتاهّي

ستساعد زيادة استخدام مصادر الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة يف املناطق 
د األحيائي )إما على ل الوقو ؛ ويشكّ (4-2)الريفية يف احلد من البصمة البيئية للزراعة 

ا من أشكال  مهمً حساب إنتاج األغذية أو كجزء منه، مثل الغاز األحيائي( شكاًل 
 الطاقة املتجددة.

17 7-1 2 
يف اجتاه 

تقوم الطاقة املتاحة بأسعار معقولة بتيسري اإلنتاجية الزراعية ونقل األغذية وختزينها  + واحد
 والتجارة فيها وحتويلها وإعدادها.

18 6-4 ،6-5 ،
يف  2-4، 2-3  6-6

 ± االجتاهّي
يف املائة من املياه العذبة يف العامل؛ وميكن للزراعة أن تتعدى  70يستهلك الري حوايل 

على النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه؛ وتتوقف تربية املاشية يف األراضي اجلافة على 
 توافر املياه؛ إخل.

19 2-3 6-3 ،3-9 ،
14-1 

يف اجتاه 
 - دواح

 ميكن الستخدام مبيدات اآلفات يف الزراعة أن يؤدي إىل تلّوث اهلواء، واملياه، والرتبة.
ا على جودة كما ميكن لتآكل الرتبة وتسّرب األمسدة الكيميائية يف البحار أن يؤثر سلبً 

 املياه يف النظم اإليكولوجية الساحلية.

يف اجتاه  3-3 2-3 20
لتكاثر بعوضة األنوفيليس الناقلة للمالريا، ولقد ترافق تطور الري توّفر خطط الري املوئل  - واحد

 يف أفريقيا بزيادة ملحوظة يف حاالت اإلصابة هبذا املرض.

يف اجتاه  2-2، 2-1 6-1 21
عترب مياه الشرب النظيفة ضرورية لغسل األغذية ا حبد ذاته وته ا غذائيً عد املياه عنصرً ته  + واحد

 وطهيها.

يف  2-2، 2-1 3 22
 + االجتاهّي

أوجه التآزر البيولوجي بّي التغذية والصحة: التغذية اجلّيدة ضرورية للتمتع بصحة جّيدة، 
وبالعكس،  .غذيةاألبينما ميكن لألغذية غري املأمونة أن تتسبب بأمراض منقولة بواسطة 

 متتص األجساد السليمة املغذيات وحتبسها بطريقة أفضل من األجساد غري السليمة.
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23 14 2 
يف اجتاه 

 ± واحد

ا، وتساهم بالتايل تنتج مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية األغذية املغذية جدً 
ولكن  .(3-2)ويف توفري الدخل لصغار منتجي األغذية  2-2و 1-2يف حتقيق املقصدين 

-14)حرية وحفظ املناطق الب (4-14)قد تؤدي اجلهود الرامية إىل احلد من الصيد املفرط 
إىل خفض كمية األغذية البحرية املتوافرة يف األجل القصري ومحاية توافرها يف األجل  (5

 الطويل.

24 17 
مجيع 

األهداف أو 
 املقاصد

يف اجتاه 
بشأن "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية  17يسعى هدف التنمية املستدامة  + واحد

 بكاملها. 2030دعم خطة عام من أجل التنمية املستدامة" إىل 

25 10 
مجيع 

األهداف أو 
 املقاصد

يف اجتاه 
ا على خطة اآلثار العامة املرتتبة عن تراجع أوجه عدم املساواة والسياسات األكثر إنصافً  + واحد

  بكاملها. 2030عام 

26 16 
مجيع 

األهداف أو 
 املقاصد

يف اجتاه 
 + واحد

بكاملها من خالل  2030العدالة على خطة عام اآلثار العامة املرتتبة عن الســــــــــــــالم و 
"فوائد الســــالم" )املوارد احملررة بفضــــل اخنفاض خطر نشــــوب النزاعات(، واملؤســــســــات 

 الشفافة والفعالة، واإلدماج السياسي للجميع.
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 والتوصيات : مصفوفة النتائج واالستنتاجات3المرفق 
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 قائمة المالحق
 االختصاصات -1امللحق 

 نتائج الدراسة االستقصائية للموظفّي -2امللحق 

 دور منظمة األغذية والزراعة يف تصميم أهداف التنمية املستدامة -3امللحق 

 حتليل احلافظة  -4امللحق 


