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 املوجز
  من أهببدا  التنميبببة  2املرحلبببة األوىل من تقييهل اهلببد  عن ابلتقرير  )املنظمبببة  منظمبببة األغببذيببة والزراعببةترحببب

معلومات شبباملة مع ، يف املاضببو واضاضببروالشببامل ملشبباركة املنظمة وايف حليل اللتعرب عن تقديرها لاملسببتدامة وت
 وإنه ملن املناسببببببببب . اركة االسبببببببب اتيجيةمشبببببببب ملنظمةاالتحدايت والفرص أمام مشبببببببباركة وكذلك عن العمل اجلاري 

 لمنظمة.لاستعراض اإلطار االس اتيجو معلومات من أجل تقدمي جًدا فيد املت و يوقتالمن حيث 

  تقييهل املرحلة األوىل وتقدم بعض االق احات إلعداد املرحلة الثانية.اليت خلص إليها نظمة ابلنتائج األولية املترحب و 

 جلنة الربانمجالتوجيهات املطلوبة من 
  تقييهل املرحلة األوىل ملسبببببببائل الرئيسبببببببية الواردة يف تقرير ابشبببببببأن وتوجيهاهتا تقدمي آرائها قد ترغب جلنة الربانمج يف

 اإلدارة.مالحظات و 

 مسودة املشورة
 :قامت جلنة الربانمج مبا يلي 

اجلوع "القضاااء على  -التنمية املسااتدامةمن أهداف  2دف حتقيق اهلنظمة يف املبتقييم مسااا ة  ترحب أ()
 تقرير عن املرحلة األوىل؛ -" وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة

 لنتائج األولية؛عربت عن أتييدها لأو  ب()

 ؛ا مبالحظات اإلدارةعلم   تأخذو  ج()

 .2020 تشرين الثاين/يف نوفمرباملزمع عقدها  ادورهتتقرير تقييم املرحلة الثانية يف استعراض إىل  تعتطلّ و  د()
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 -من أهداف التنمية املستدامة  2اهلدف حتقيق تقييم مسا ة منظمة األغذية والزراعة يف 
  -"القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة" 

 تقرير عن املرحلة األوىل

 

 إلدارةلالحظات األولية امل
 
من أهببدا  التنميببة  2املرحلببة األوىل من تقييهل اهلببد  عن ابلتقرير  )املنظمببة  ترحببب منظمببة األغببذيببة والزراعببة -1

معلومات شاملة عن تقدمي ، مع يف املاضو واضاضروالشامل ملشاركة املنظمة وايف لتحليل العرب عن تقديرها لاملستدامة وت
ت يوقتالوإنه ملن املناسب من حيث . أمام مشاركة املنظمة مشاركة االس اتيجيةالتحدايت والفرص وكذلك العمل اجلاري 

 لمنظمة.لاستعراض اإلطار االس اتيجو معلومات من أجل تقدمي جًدا فيد املو 
 
خمتلف مع القائمة  هروابطإىل جزئو طرق بشببببببببكل ، ويت2لهد  الطابع الشببببببببامل لجيد بشببببببببكل التقييهل تناول يو  -2

بشبببكل  هاواسبببتمدامملوارد الطبيعية اوإدارة  تلك املتعلقة ابلقضببباء على الفقرخاصبببة  –أهدا  التنمية املسبببتدامة مقاصبببد 
 .كافة  جريئة على املستوايتمشاركة ملنظمة للمشاركة اليت تتمتع هبا اوامليزة النسبية  -مستدام 

 
قدم حجة دامغة ، وت2لهد  الطابع الشببببببببببببببامل ليد جعلى حنو تعرض املقدمة النتائج املعلومات و حني أن ويف  -3
اإلدارة أن حتليل النتائج والتوصببببببببببيات رى ، تكافةعلى املسببببببببببتوايت  يف مشبببببببببباركتها املنظمة هتتدي به هنج متكامل عتماد ال
، خاصبببببة مسبببببتدامبشبببببكل  هاواسبببببتمداموالنظهل اإليكولوجية ملوارد الطبيعية ادارة إلعن الدور اضاسبببببهل ق يعمعوزمها تفكري ي

يف الوقت اضايل وابط ذه الر يتهل إبراز ه هإنو تغري املناخ على اإلنتاج واإلنتاجية. انعكاسبببببببات آاثر األراضبببببببو وال بة واملياه، و 
 .املنظمة للبلدانالذي تقدمه لدعهل لاألعضاء على أهنا القيمة املضافة حتظى ابع ا  يف إطار نتائج املنظمة، و 

 
بيئات هتيئة وصببببببببببببيات املتعلقة بزايدة قدرة اضكومات على اجتذاب االسببببببببببببتثمار من خالل التحتظى ابل حيب و  -4

ما بني بلدان  من خالل الشبببببراكات بني القطاعني العام واخلاص، وتعزيز التعاون يفخاصبببببة متكينية وتكامل السبببببياسبببببات، 
ذلك، وابإلضببببببببببببافة إىل . تنفيذيةالوزارات المعاجلة كفاءة املؤسببببببببببببسببببببببببببات واملوارد يف اضاجة إىل اجلنوب والتعاون الثالثو، و 

هو ما ودعهل السبببياسبببات، و  ةكمو اض اضاجة إىل تعزيز القدرات يف جمايلإىل لى وجه التحديد عاإلشبببارة سبببيكون من املفيد 
  ؛نهج إقليموالستعانة بأفضل )على املستويني الوطين ودون الوطين، ابفهًما لفههل بيئة السياسات القطرية  ضرورايً سيكون 

؛ واسببتمدام حتليل النظهل الغذائية، ضبباربةتاملاتية سببياسببالهدا  األبني تسببوايت ابلذات الصببلة حتليل البياانت واملعلومات و 
على الفقر ومحاية  لقضبببباءن قبيل ام –املمكنة على أهدا  التنمية املسببببتدامة األخرى  يةيارات السببببياسبببباتاخلر اثآودراسببببة 

 .تغري املناخالصمود أمام ة واملوارد املائية، وتعزيز القدرة على التنوع البيولوجو واألراضو وال ب
 
 وضبع السبائد،دلة وفههل أفضبل للإجياد األعن طريق ، تالتقييهل أبمهية اضوكمة وتكامل السبياسبات والتدخال يقر  و  -5
، وأثر السبببياسبببات السبببابقة لتوجيه دعهل السبببياسبببات واق ا  خيارات ملموسبببة السبببائدة جتاهاتاالقتصببباد السبببياسبببو، و االو 

بلدان ملرحلة الثانية من التقرير بشبببكل أفضبببل احتياجات الاأن حتدد سبببيكون من املههل كما القطري.  الصبببعيد للتنفيذ على 
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حتقيق ية تقدمي الدعهل و التوصببببيات بشببببأن كيفيشببببمل املسببببتوايت،  ا كل قدرات ودعهل على  ما هو متوقع من املنظمة من و 
 .النتائج على نطاق واسع

 
، وهو ج أكثر تكاماًل هنُ كسبببر أطواق التقوقع واعتماد ترحب اإلدارة ابلنتائج والتوصبببيات اليت تدعو إىل حتسبببني  و  -6

إىل اضوافز احملتملة اليت ميكن وضبببببعها لضبببببمان التعاون وتشبببببري ، لا بيد سبببببتعا  هذه الشبببببواغيدً العمل واثقة من أن مبادرة 
التعليقات العامة األخذ بعني االعتبار قرير املرحلة األوىل هذا ومع ناد إىل تابالسببببببببببت ،توصببببببببببو اإلدارةو املنظمة. على نطاق 
 املسائل التالية.إىل من أهدا  التنمية املستدامة  2اهلد   املرحلة الثانية من تقييهلتطرق أعاله، أبن تبينة للتحسني امل

 
بني القائهل صبببببببببري على ال ابط يل وبشبببببببببكل حايف الوقت اض هاز يتركينصبببببببببب ميكن لنظرية التغيري املق حة، اليت و  -7

بشكل أفضل النهج ربز األساس املنطقو للتوصيات الالحقة، أن تتيح وت ،أهدا  التنمية املستدامةمن  2د  مقاصد اهل
 :رئيسية النظهل الغذائية يف ثالثة جوانباستدامة اجلوع و القضاء على لتحقيق الالزمة املتكاملة 

 
خمتلف االجتماعية االقتصادية األخرى عرب قاصد واملأهدا  التنمية املستدامة من  2 مقاصد اهلد ال ابط بني  أ )

الركب"، خلف أحد أي بدأ "عدم ترك الوفاء  لضبببمان رب عاماًل أسببباسبببًيا تعما يأهدا  التنمية املسبببتدامة، وهو 
أن تشببمل لروابط ل. وينبغو ههلومتكين بدعهل صببغار منتجو األغذيةذات الصببلة  اجلوانب على وجه اخلصببوص يفو 

شببببببكات من ذلك  غريتوفري اضماية االجتماعية و وكذلك واخلدمات اإلنتاجية، إىل املوارد  هلوصبببببوهلابخلصبببببوص 
  .األمان لدعهل أصحاب اضيازات الصغرية واجلهات الفاعلة الريفية

ايل ابملوارد الوراثية رتبط يف الوقت اضمسبببتدام، الذي يبشبببكل  هاالدور اضاسبببهل إلدارة املوارد الطبيعية واسبببتمدامو  ب )
، وأثر املناخ على اإلنتاج واإلنتاجية يكولوجيةمع خدمات النظهل اإلال يتناول ال ابط اضاسببببببببببببببهل ، و فقطالزراعية 

 .يكولوجيةالنظهل اإلوتوافر واستمدام املوارد الطبيعية وخدمات 
بة إىل يكون هائاًل  ميكن أنالذي و الكوارث وتغري املناخ امل تب عن ثر األو  ج ) يف األمن الغذائو والتغذية ابلنسبببببببببببببب

املنظمة يف معاجلة األمن الغذائو والقدرة على ضبببببببطلع به العمل املتكامل الذي تابلنسببببببببة إىل ،  ا يف ذلك العامل
تركيز وهنج حمور أحدث إبراز حلول قائمة على الطبيعة، و اعتماد األزمات والكوارث من خالل أمام الصببببببببببببببمود 

 .للمنظمة

 
ظر يف إدراج اعتبارات الن، و للبلدان توصبببببببببببيات بشبببببببببببأن االحتياجات امللموسبببببببببببة ميقدتال كيز و تعزيز تقييهل للينبغو و  -8

اليت تشبببهد البلدان على سببببيل الذكر ال اضصبببر، جمموعات مسبببتهدفة من البلدان،  ا يف ذلك، صبببوص وتوصبببيات حمددة خ
املزيد وفري توجيه املنظمة يف توذلك لوالبلدان األقل منواً / البلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية نزاعات 

 .صمن الدعهل االس اتيجو واملمص  
 
اليت حتتاجها املكاتب امليدانية للمنظمة امسة لقدرات واألدوات اضلى اع ربأكيركز بدرجة إجراء حتليل وسببببببببببببببيكون  -9

عن التقييهل القادم نبثقة . وسببتكون التوصببيات املأمرًا ال غىن عنهأهدا  التنمية املسببتدامة من  2لقيادة الدعهل لتحقيق اهلد  
 .يف هذا الصددأيًضا مهمة  التقينلربانمج التعاون 
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ا هو جاٍر الستفادة م  خاصة ابلشراكات، و الذي تقوم به اأيضا بشكل أفضل الدور اضاسهل أن يربز لتقييهل ميكن لو  -10
لقطاع اخلاص ومنظمات ها امع اجلهات الفاعلة من غري الدول،  ا فيمن حوارات  يةعلى املستوايت العاملية واإلقليمية والقطر 

 .ن ومنظمات املستهلكني واملؤسسات البحثية واألكادمييةو اجملتمع املدين واملنتج
 

لتعزيز خاصببببة لنهج اإلقليمية، ة لولوياأل عطاءا تتعلق إبقد يرغب التقييهل يف النظر يف حتليل وتوصببببيات أكثر حتديدً و -11
 .مشواًل النظهل الغذائية كإطار يربط بني خمتلف جوانب عمل املنظمة يف بيئة أكثر  يفحتول إحداث 

 
 العاملو )على سبيل املثال، يفالصعيد بدور املنظمة وعملها على تتعلق ميكن لفريق التقييهل النظر يف إضافة توصية و -12

سياسات المناقشات ومداوالت املنظمة بشأن نشر الكفيلة بساليب أل ، وابالرائسيةفنية و الجهزة ص عدًدا خمتارًا من األما خي
من  2حول اهلد  الدائرة بشكل أفضل يف املناقشات اإلقليمية والعاملية  هاواستمدامالتنمية املستدامة ذات الصلة أبهدا  

 . أهدا  التنمية املستدامة


