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ومصرترترترترترترترترتايد األ ا  أكثر غابات "جعل الزراعة والاملتمثل يف  2ترّحب اإلدارة بتقييم هدف املنظمة االسرترترترترترترترترت اتيجي  -1
يف االسرترترتتجابة لدو  مهم للغاية  2خيلص التقييم إىل أن إمجايل تصرترترتميم وتركيز ا دف االسرترترت اتيجي و إنتاجية واسرترترتتدامة"  

 2030عرترتام األعمرترتا  العرترتاملي املتغال واالحتيرترتاجرترتات القغريرترتة املتغالة، ال سرترترترترترترترترترترترترترتيمرترتا يف سرترترترترترترترترترترترترترتيرترتا  خغرترتة التنميرترتة املسرترترترترترترترترترترترترترتترترتدامرترتة ل
إىل حتويل نظم اإلنتاج الزراعي يف ظل  2( واتفا  باريس بشرترترتتن تغال املناو  ويرمي ا دف االسرترترت اتيجي 2030)خغة عام 

تغيالات على السياسات من  بغريقة متكاملة 2030دعم تنفيذ خغة عام ما يتغال املناو وتدهور البيئة، من خال  إدخا  
م يف تفعيل النهج املق حة ّدم التقييم جمموعة من التوصرترترترترترترترترتيات إلحران املزيد من التقدّ   ويقخمتلفة واملمارسرترترترترترترترترتات يف قغاعات

 ومبادئها تفعياًل فعااًل، خاصة على املستوى القغري  1استدامة األغذية والزراعةاخلاصة بسيا  رؤية املنظمة املش كة  يف
 
أطر تقدمي الدعم إىل البلدان، التوصرترترترترترترتية املتعلقة باالسرترترترترترترتتفادة من كل عملية جديدة لصرترترترترترترتياغة  عندوتقبل اإلدارة،  -2
إىل نتائج حمتملة على  2واإلجراءات امل ابغة العشرترترين املتصرترتلة  ا املسرترتتدامتنلربجمة القغرية ل مجة مبادئ الزراعة واألغذية ا

وسرترترترتالوج إلدراجها ا تمل  املسرترترترتتدامتن سرترترترتات الزراعة واألغذيةاملسرترترترتتوى القغري  وهذا سرترترترتيربهن على القيمة املررترترترتافة ملمار 
مبادئ الزراعة السرترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترتات واخلغال واالسرترترترترترترترترترتتثمارات والتدخالت اإلرائية الوطنية  ولذل ، تق   إدارة املنظمة إدراج  يف

 يف اخلغوط التوجيهية لصياغة أطر الربجمة القغرية  املستدامتنواألغذية 
 
ص يتتفق اإلدارة متامً و  -3 د وتباد  أفررترترترترتل املمارسرترترترترتات يوحتوىل تا مع التوصرترترترترتية القاإرترترترترتية بمنشرترترترترتاء منرب معارف خمصرترترترترتّ

ألغذية والزراعة  و ذا الغرض، سرترترترترترتيتم تعزيز وإعادة تنظيم املوقع اإللك و  املسرترترترترترتتدام ل نتاجاإلوالنتائج ا ّققة يف تشرترترترترترتجيع 
مبادئ الزراعة املتعلق باسرترترترترترترترترترترترتتدامة األغذية والزراعة من أجل إبران أفررترترترترترترترترترترترتل املمارسرترترترترترترترترترترترتات وا االت الناج ة يف جما  تنفيذ 

 ستدامة اإلنتاج الغذائي والزراعي  ، وسيؤدي ذل  إىل حتفيز آليات تباد  املعارف لتشجيع نيادة ااملستدامتنواألغذية 
 
ت قيق حمتملة رئيسية ل ويوصي التقييم مبواصلة النهوض بالنهج املتكاملة واملش كة بن القغاعات باعتبارها حلوالً  -4
السرترترترترترترترترتتدامة، يف حن ينبغي النظر بشرترترترترترترترترتكل كامل يف الفرم املتاحة لتنفيذ املمارسرترترترترترترترترتات املسرترترترترترترترترتتدامة من خال   ج حمددة ا

هج اليت تدرج خمتلف مبا يف ذل  املقايررترترترتات املتتصرترترترتلة  وتتفق اإلدارة مع هذه التوصرترترترتية وتشرترترترتال إىل أن دعم الن   القغاعات،
أبعاد االسرترتتدامة، مبا يف ذل  عرب القغاعات، أمر ال غع عنه بالنسرترتبة إىل القغاعات الزراعية  ويكمن الت دي يف إرترتمان 

ومتويل حمدود  وستقوم اإلدارات الفنية يف املنظمة، بدعم من الفريق  ةحمدودمعالة جوانب االستدامة يف سيا  أطر نمنية 
، بت ديد ومعالة الفرم املتاحة ملواصرترترترترترترتلة تعزيز النهج ا ددة القغاعات اليت تتخذ 2املسرترترترترترترتؤو  عن ا دف االسرترترترترترترت اتيجي 

 بعن االعتبار املقايرات املتتصلة، مبا يف ذل  عرب القغاعات 
 
يف سرترترترترتيا  ا دف  تنبتن تكثف املنظمة جهودها لل ويج ملبادئ األغذية والزراعة املسرترترترترتتدامكما يوصرترترترترتى التقييم  -5

د اجملموعة الكاملة للممارسات اليت من خال  اختاذ خغوة إإافية يف صياغة خغوط توجيهية واإ ة حتدّ  2االس اتيجي 
لة ووصرترترترتفية، ومعالة  ، وتفسرترترترتال النماذج والنهجتنمبادئ األغذية والزراعة املسرترترترتتدامتدعم تنفيذ  ذات الصرترترترتلة بغريقة مفصرترترترتّ

مثل تغال املناو واملسرترتاواة بن النسرترتن والتغذية  وتتفق اإلدارة مع ا اجة إىل وإرترتع خغوط  ،مسرترتتلة دمج القررترتايا الشرترتاملة
                                                      

 http://www.fao.org/sustainability/ar/: استدامة األغذية والزراعة  1
 اإلجرترتراءات الرترتعشرترترترترترترترترترترترترترترترترترون املرترت ابرترتغرترترترترترترترتة لرترتترترتوجرترتيرترترترترترترترته صرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتانرترتع قرترترار  - املسرترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترترترترترترتدامرترترترترترترترتةحترترتويرترترترترترترترتل األغرترترترترترترترتذيرترترترترترترترتة والرترتزراعرترترترترترترترتة لرترتترترت رترتقرترتيرترتق أهرترترترترترترترتداف الرترتترترتنرترتمرترتيرترترترترترترترتة   2

http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf 

http://www.fao.org/sustainability/ar/
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
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أن سرترترترترترترترترترترترد )انظر اإلجراءات املق حة يف املصرترترترترترترترترترترتفوفة أدناه(  إال  تنتوجيهية تدعم تنفيذ مبادئ األغذية والزراعة املسرترترترترترترترترترترتتدام
لة قد يكون نشرترتاطا حمدود األثر يقتررترتي الكثال من املوارد  وقد  النماذج والنهج املمكنة اليت ينبغي "تفسرترتالها" بغريقة مفصرترتّ
وإرترترترترترترتعة املنظمة و رترترترترترترتركاؤها بالفعل العديد من النهج واخلغوط التوجيهية واألدوات ذات الصرترترترترترترتلة اليت يتعن تغبيقها على 

ولذل ، ي ق   إدراج جمموعة من النهج والسرترترترترترتياسرترترترترترتات واألدوات القائمة يف اخلغوط نغا  أوسرترترترترترتع وبصرترترترترترتورة أكثر انتظاما  
لك ونية  وهذا من التوجيهية بشرترترتتن اسرترترتتدامة األغذية والزراعةف أهداف التنمية املسرترترتتدامة وإتاحتها من خال  املنتديات اإل

  2 تنه أن يستجيب لشواغل تقييم ا دف االس اتيجي 
 
صرترترترترترترتية الداعية إىل مواصرترترترترترترتلة تعزيز الشرترترترترترترتراكات واالتصرترترترترترترتاالت باالع اف الكامل، ولكنها مقبولة وأخالا، حتظى التو  -6
مع طائفة من  2  وتدعم اإلدارة اق ا  إجراء اسرترترترترترترترترترترترتتعراض للشرترترترترترترترترترترترتراكات ا الية اليت تركز على ا دف االسرترترترترترترترترترترترت اتيجي اً جزئي

نيات والقغاع اخلام واملؤسسات املالية وكذل  مع الشركاء، مبا يف ذل  منظمات اجملتمع املد  والدوائر األكادميية والتعاو 
ا كومات والهات املاحنة الثنائية على املسرترترترترتتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، من أجل حتديد الفجوات والفرم املتاحة  

االت والتواصل من خال  االتصاملستدامتن كما تدعم اإلدارة إرورة مواصلة رفع مستوى الوعي مببادئ األغذية والزراعة 
، كما هو مق  ، لن يكون 2على مسرترترتتوى املنظمة  غال أن وإرترترتع خغة عمل عاملية حمّددة خاصرترترتة با دف االسرترترت اتيجي 

 لالحتياجات ا لية، مبا يررترترترترترترترترترترترترترتمن أمية أكرب والتزاماً وفقاً بنهج وخغال عمل عملية معّدة  وثيقاً  فعاال إالّ إذا ارتبال ارتباطاً 
 عنية أعظم للجهات الفاعلة امل
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 مصفوفة رّد اإلدارة
 (2تراتيجي رد اإلدارة على تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة المستدامة )الهدف االس

 توصية التقييم

 رّد اإلدارة
أو مقبولة  مقبولة

مرفوضةجزئياً أو   

 خطة اإلدارة

 القبولاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات بشأن 
الرفضالجزئي أو   

الوحدة 
 اإلطار الزمني المسؤولة

الحاجة إلى 
المزيد من 

 التمويل
 نعم أو ال()

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
ينبغي أن تكثف منظمة  :1التوصـــــــية 

األغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة جهودهرترترتا يف ال ويج 
ملبادئ األغذية والزراعة املسرترترترترترترترترترترتتدامة يف 

، من 2سرترترترترترترترترترتيا  ا دف االسرترترترترترترترترترت اتيجي 
خال  اختاذ خغوة إإرترترترتافية يف صرترترترتياغة 
خغوط توجيهية أوإرترترترت  من  رترترترتت ا أن 
توفر مؤ رترترترترترترترترترترتراً ألنواع املمارسرترترترترترترترترترترتات اليت 
ترترتدعم تنفيرترتذ مبرترتادئ األغرترتذيرترتة والزراعرترتة 
املسرترترترترترترترترترتتدامة، وتفسرترترترترترترترترترتال النماذج والنهج 
ذات الصرترترترتلة بغريقة مفصرترترترتلة ووصرترترترتفية، 
ومعالة مسرترترتتلة دمج القررترترتايا الشرترترتاملة 

 النسرترترتن مثل تغال املناو واملسرترترتاواة بن
 والتغذية 

 الوقة الذي نتفق فيه مع ا اجة إىل وإع خغوط توجيهية تدعم يف قبولة جزئياً م
)انظر اإلجراءات املق حة  تنتنفيذ مبادئ األغذية والزراعة املسرترترترترترترترتتدام

اليت و أدناه(، نرى أن سرترترترد النماذج والنهج اليت قد تكون ذات صرترترتلة، 
قد يكون نشاطا حمدود األثر ينبغي تفسالها بغريقة مفصلة ووصفية، 

إدراج جمموعة من  1-1يقتررترترترترترترترترترترترترتي الكثال من املوارد  ويق   اإلجراء و 
النهج والسرترترترترترتياسرترترترترترتات واألدوات القائمة يف اخلغوط التوجيهية، وهو ما 

  2من  تنه أن يستجيب لشواغل تقييم ا دف االس اتيجي 
 
أصرترترترترترترترترترترترترترتدرت املنظمة مؤخرا اخلغوط التوجيهية بشرترترترترترترترترترترترترترتتن لقد  1-1

ل األغذية والزراعة لت قيق أهداف التنمية املستدامة، وهي دليل "حتوي
ويعرض وصرترترتفا  تنعملي، يتواءم مع مبادئ األغذية والزراعة املسرترترتتدام

للنهج والسياسات واألدوات لتعزيز دعمها الفعا  للبلدان وهي ترع 
اسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجيات وخغال عمل قادرة على إسرترترترترترترترترترترترترترتراع وتالة عملية حتويل 

برترترترتاترترترترتاه تنفيرترترترتذ أهرترترترتداف التنميرترترترتة املسرترترترترترترترترترترترترترتترترترترتدامرترترترتة  القغرترترترتاعرترترترتات الزراعيرترترترتة 
اخلغوط التوجيهية يف األقاليم والبلدان املختارة كمطار  وسرترترترترترترترتتسرترترترترترترترتتخدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
، 2االسرترترترترترت اتيجي 

والوحرترتدات الفنيرترتة 
املرترتعرترتنرترتيرترترترترترترتة، وقرترترترترترترتادة 
الربامج اإلقليمية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخلغة املتوسغة 
األجرترترترترترترتل للف ة 

2018-2021 
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 توصية التقييم

 رّد اإلدارة
أو مقبولة  مقبولة

مرفوضةجزئياً أو   

 خطة اإلدارة

 القبولاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات بشأن 
الرفضالجزئي أو   

الوحدة 
 اإلطار الزمني المسؤولة

الحاجة إلى 
المزيد من 

 التمويل
 نعم أو ال()

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
السرترترتتعراض السرترترتياسرترترتات ونيادة االسرترترتتثمارات ووإرترترتع الربامج اليت تعزن 

، مع معالة القررترترترترترترترترترترترترترتايا تنتنفيذ مبادئ األغذية والزراعة املسرترترترترترترترترترترترترترتتدام
 الشاملة يف الوقة ذاته 

 
مبرترتادئ األغرترتذيرترتة والزراعرترتة وإرترترترترترترترترترترترترترتع إطرترتار حتليلي لرترتدعم تنفيرترتذ  1-2

يقّيم أوجه تآنر ومقايررترترترترترتات إجراءات األغذية والزراعة  املسرترترترترترتتدامتن،
، ويشرترتّجع اسرترتتخدامها على مسرترتتويي السرترتياسرترتات املسرترتتدامتن امل ابغة

 واملشاريع 
 

 وممثليرترتات املنظمرترتة
 
 
 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
، 2 االسرترترترترترت اتيجي

وإدارة الرترترتترترترتنرترترتمرترترتيرترترترترترترتة 
االقرترترتتصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاديرترترترترترترتة 
واالجرترتترترتمرترترترترترترتاعرترتيرترترترترترترتة، 
وإدارة الرترترترتترترترترتعرترترترترترترتاون 

 التقين

 
 
 
 

حبلرتو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة 
 2019 عام

 
 
 
 

 ال

من أجل إظهار القيمة  :2التوصـــــــــــية 
املررترترترترترترترترترترترترترترترتافرترترتة ملبرترترتادئ األغرترترتذيرترترتة والزراعرترترتة 
املسرترترترترترترترترترترترترترتترترتدامرترتة وتعزيز دجمهرترتا ا تمرترتل يف 
السرترترترترترترترترترترترترترتيرترترترترترترتاسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتات الوطنيرترترترترترترتة واخلغال 
والترترتدخالت اإلررترتائيرترتة، ينبغي للمنظمرترتة 

للربجمة جديد أن تستفيد من كل إطار 
القغرية ل مجة مبادئ األغذية والزراعة 

يف اخلغوط  تنإدراج مبرترترتادئ األغرترتذيرترتة والزراعرترتة املسرترترترترترترترترترترترترترتترترترتدام 1-2 قبولةم
 التوجيهية لصياغة أطر الربجمة القغرية 

 
 
 
 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
، 2 االسرترترترترترت اتيجي

ومرترترترترترترترترترترترترترتكرترترترترترترترترترترترترترتترترترترترترترترترترترترترترتب 
االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجيرترترترترترترتة 
والتخغيال وإدارة 

 املوارد
 

حبلرتو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة 
 2018عام 
 
 

 

 ال
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 رّد اإلدارة
أو مقبولة  مقبولة
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 خطة اإلدارة
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 اإلطار الزمني المسؤولة

الحاجة إلى 
المزيد من 

 التمويل
 نعم أو ال()

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
واإلجراءات العشرين املرتبغة املستدامة 

 ا )يف اخلغوط التوجيهية بشتن حتويل 
األغرترترترترترتذيرترترترترترتة والزراعرترترترترترتة لت قيق أهرترترترترترتداف 
التنمية املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة( إىل نتائج حمتملة 

 على املستوى القغري 

املسرترترتتدامتن سرترترتيتم ال ويج ألدوات ومبادئ األغذية والزراعة  2-2
العشرترترترترترين )اخلغوط التوجيهية بشرترترترترتتن ابغة بالنسرترترترترتبة إىل اإلجراءات امل  

أهداف التنمية املستدامة( خال  صياغة أطر الربجمة القغرية وتنفيذها 
يف  رترتايرترتة املغرترتاف يف بلرترتدان خمترترتارة  وسرترترترترترترترترترترترترترتي ظى ذلرترت  برترتدعم الفر  

 ات يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية املتعددة التخصص

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
 2 االسرترترترترترترترترترترت اتيجي

جنبرترترترتا إىل جنرترترترتب 
مرترترترترترترترترترتع برترترترترترترترترترترامرترترترترترترترترترتج 
اسرترترترترترترترترترترترترترترترت اترترترتيرترترتجرترترتيرترترترترترترتة 
أخرترترترترترترترترى، وقرترترترترترترترتادة 
الربامج اإلقليمية، 
وممرترترترترترترترترترتثرترترترترترترترترترتلرترترترترترترترترترتيرترترترترترترترترترتات 
املنظمة، ومكتب 
االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجيرترترترترترترتة 
والتخغيال وإدارة 
املوارد، ومكترترترترترترتب 
دعم املكرترترترترترترتاترترترترترترترتب 

 امليدانية
 

حبلرتو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة 
 2019عام 

 ال
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اسرترتتناداً إىل مزاياه النسرترتبية  :3التوصــية 

وخربترترترترترته الفنيرترترترترتة، ينبغي أن يواصرترترترترترترترترترترترترترترترترترتل 
جهوده يف  2الربنرترتامج االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجي 

مواءمة املنصرترترترترترترترترتات القائمة، أو إنشرترترترترترترترترتاء 
منصرترترترترترتة معرفة خمصرترترترترترتصرترترترترترتة لدمج وتباد  
أفررترترترترترتل املمارسرترترترترترتات والنتائج ا ققة يف 
تعزيز اإلنترترترترترتاج املسرترترترترترترترترترترترترترتترترترترترتدام لألغرترترترترتذيرترترترترتة 

 والزراعة 

سرترترترترترترترترترترترترترتيتم تعزيز املوقع اإللك و  املتعلق باسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة األغذية  1-3 قبولةم
أفرل املمارسات وا االت الناج ة يف جما   إبرانمن أجل  3والزراعة

املوقع هذا   وسرترترترترترترترترترترترترتيعرض تنتنفيذ مبادئ األغذية والزراعة املسرترترترترترترترترترترترترتتدام
املنتجاتف النتائجف التدخالت الرئيسرترترترترترترترترترتية املنبثقة أو ا ددة اإللك و  

  4من خال  املنتجات املعرفية العاملية
 
 
 

سرترترترترترترترترترترترترترتتعزن املنظمرترتة آليرترتات تبرترتاد  املعرفرترتة، يف مرترتا بن موظفي  3-2
املنظمة وأص اب املصل ة اخلارجين، من أجل تشجيع اعتماد املزيد 
من املمارسرترترترتات املتكاملة واملشرترترترت كة بن القغاعات من أجل اسرترترترتتدامة 
إنتاج األغذية والزراعة  وتل  اآلليات سرترترترترترترتتشرترترترترترترتمل على سرترترترترترترتبيل الذكر 

 ا صر: ال
 

  تنالقدرات بشرترتتن الزراعة واألغذية املسرترتتداممبادرات تنمية 
 ااخلغوط التوجيهية بشرترترترترترترترتتن أهداف التنمية املسرترترترترترترترتتدامة جنبو 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
، 2 االسرترترترترترت اتيجي

ومرترترترترترترترترترترترترترتكرترترترترترترترترترترترترترتترترترترترترترترترترترترترترتب 
االتصرترترترترترترترترترترترترتاالت يف 
املرترترترترترترترترترتنرترترترترترترترترترتظرترترترترترترترترترتمرترترترترترترترترترتة، 
 والوحدات الفنية

 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
، 2 االسرترترترترترت اتيجي

ومرترترترترترترترترترترترترترتكرترترترترترترترترترترترترترتترترترترترترترترترترترترترترتب 
االتصرترترترترترترترترترترترترتاالت يف 
املنظمرترترترترترتة، وقرترترترترترتادة 
الربامج اإلقليمية، 
وممرترترترترترترترترترتثرترترترترترترترترترتلرترترترترترترترترترتيرترترترترترترترترترتات 

حبلرتو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة 
 2019عام 

 
 
 
 
 
 

حبلرتو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة 
 2019عام 

 
 
 
 
 
 
 

 نعم
 
 
 
 
 

 
 
 نعم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3  http://www.fao.org/sustainability/ar 
رية وإعادهتا إىل هيئتها األصرترترتلية، واألدوات لدعم اختاذ القرارات ملتكاملة للمناظر الغبيعية واملناظر الب املنصرترترتة العاملية للمدارحل ا قلية للمزارعن، ومنصرترترتة تعميم التنوع البيولوجي، ومنصرترترتة دعم تنفيذ املسرترترتامات ا ددة وطنياً، واإلدارة ا  4

  باالستناد إىل األدلة بشتن الزراعة اإليكولوجية واملياه يف الزراعة والنظم الغذائية، والتقدم ا رن يف تقرير الزراعة املستدامة 

http://www.fao.org/sustainability/ar/
http://www.fao.org/sustainability/ar/
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 توصية التقييم

 رّد اإلدارة
أو مقبولة  مقبولة

مرفوضةجزئياً أو   

 خطة اإلدارة

 القبولاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات بشأن 
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الوحدة 
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الحاجة إلى 
المزيد من 

 التمويل
 نعم أو ال()

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
م إىل جنب مع إعداد ونشر مواد خاصة باالتصاالت والتعلّ 

 اإللك و ؛
  تعزيز الشبكات الفنية للمنظمة لتوليد املعرفة وتعميم اعتماد

  تنمبادئ الزراعة واألغذية املستدام
 

سرترترترترترترترترترترترترترتيتم إعرترترترتداد تقرير عن التقرترترترتدم ا رن يف حتقيق الزراعرترترترتة  3-3
املسرترترترترتتدامة من أجل مجع مؤ رترترترترترات االسرترترترترتتدامة الرئيسرترترترترتية لتوفال أفكار 
قائمة على األدلة خبصرترترترترترترترترترترترترترتوم التقدم ا رن على املسرترترترترترترترترترترترترترتتويات العاملية 

تيب ل   ع القرارا واإلقليمية والقغرية يف الزراعة املسرترترترترترترتتدامة ولدعم صرترترترترترترتن
وتقييم املقايررترترترترترترترترترترترترترتات يف ال ويج لنتائج ولوية حبسرترترترترترترترترترترترترترتب األاإلجراءات 

 الزراعة املستدامة ذات الصلة بتهداف التنمية املستدامة 
 

املرترترترترترترترترترتنرترترترترترترترترترتظرترترترترترترترترترتمرترترترترترترترترترتة، 
 والوحدات الفنية

 
 
 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
، 2 االسرترترترترترت اتيجي

و رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتعرترترترترترترترترترترترتبرترترترترترترترترترترترتة 
اقتصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاديرترترترترترترتات 
 التنمية الزراعية

 
 
 
 

 
لو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة حبرت
 2019عام 

 
 
 

 
 
 ال

ينبغي أن تواصرترترترتل منظمة  :4التوصـــية 
األغذية والزراعة ال ويج للنهج الشاملة 
واملتعددة القغاعات كعناصرترترتر أسرترترتاسرترترتية 

ويف الوقة نفسرترترترترته،  لو  االسرترترترترتتدامة  
ينبغي أن تنظر اإلدارات الفنيرترترترترترترتة يف 
املرترترترتنرترترترتظرترترترتمرترترترترترترتة، برترترترترترترتدعرترترترتم مرترترترتن الرترترترتربنرترترترترترترتامرترترترتج 

إن ال ويج لل لو  املسرترترترترترترتتدامة أمر ال غع عنه بالنسرترترترترترترتبة إىل  1-4 قبولةم
القغاع الزراعي  ويكمن الت دي يف إرترترترترترترترترترترترتمان حتليل ومعالة جوانب 

هذا الانب،  لبلورةو   ينومتويل حمدوداالسرتتدامة يف سرتيا  إطار نمين 
 ستقوم اإلدارات الفنية يف املنظمة مبا يلي:

 

اإلدارات الفنيرترترترترتة، 
فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 

  2 االس اتيجي
 
 

حبلرتو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة 
 2019عام 

 
 
 
 

 نعم
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 خطة اإلدارة
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الرفضالجزئي أو   

الوحدة 
 اإلطار الزمني المسؤولة

الحاجة إلى 
المزيد من 

 التمويل
 نعم أو ال()

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
، يف فرم تعميم 2االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجي 

املمارسات املستدامة يف النهج اخلاصة 
برترترترترترتالقغرترترترترترتاعرترترترترترتات، مع املراعرترترترترترتاة الواجبرترترترترترتة 
 للمقايرات وأوجه التآنر املتتصلة 

  حترترترترتديرترترترتد ومعرترترترتالرترترترتة الفرم اليت تزيرترترترتد من تعزيز إدراج أبعرترترترتاد
االسرترترترترترترترترترترترترترتترترتدامرترتة إرترترترترترترترترترترترترترتمن النهج والربامج واملشرترترترترترترترترترترترترترترتاريع ا رترتددة 

 القغاعات 
  حتديد أهم القرايا املش كة بن القغاعات وحتليل اخليارات

املمكنة ملعالة هذه القررترترترترترترترترتايا بشرترترترترترترترترتكل أفررترترترترترترترترتل يف وا لو  
 النهج ا ددة القغاعات 

 

حتديد مبادرات إقليمية رئيسرترترترترترترترترترترتية إإرترترترترترترترترترترتافية يف مجيع األقاليم  4-2
ال ويج للعمل  2االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجي  للربنامجالرئيسرترترترترترترترترترترترترترتية اليت ميكن فيها 

الرتذي يعزن اسرترترترترترترترترترترترترترتتخرتدام الرؤيرتة و املتكرتامرتل واملشرترترترترترترترترترترترترترت   بن القغرتاعرتات 
باسرترترترترترتتدامة األغذية والزراعة وإإرترترترترترتفاء الغابع الر ي  اخلاصرترترترترترتةاملشرترترترترترت كة 

 على ال تيبات مع قادة الربامج اإلقليمية من أجل التعاون 
 

 
 
 
 
 

 
 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
 2 االسرترترترترترترترترترترت اتيجي

جنبرترترترتا إىل جنرترترترتب 
مرترترترترترترترترتع الرترترترترترترترترتربامرترترترترترترترترتج 
االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجيرترترترترترترتة 
األخرترترى، وقرترترترترترترتادة 
 الربامج اإلقليمية

 
 
 
 
 

 
 

حبلرتو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة 
 2019عام 

 
 
 
 
 
 
 
 ال

ينبغي أن تواصرترترتل املنظمة  :5التوصـــية 
تعزيز الشرترترتراكات والت الفات من أجل 
حتقيق نظم مستدامة لألغذية والزراعة   
ومن أجرترترترترترترتل حتقيق ذلرترترترترترترت ، ينبغي أن 

الوقة الذي نتفق فيه مع التوصرترترترترترترترترترترترترترتية بتن تواصرترترترترترترترترترترترترترتل املنظمة تعزيز  يف قبولة جزئياً م
الشرترترتراكات والت الفات، مبا يف ذل  االتصرترترتاالت، فمننا نشرترترتعر بالقلق 

بالنسبة  2خغة عمل عاملية خاصة با دف االس اتيجي وإع حيا  
إىل تلرت  املواإرترترترترترترترترترترترترترتيع  ويتمثرتل أحد املعرتايال ا امة لتمويل املشرترترترترترترترترترترترترترتاريع 

د باملبادئ يف التقيّ  2والربامج املرغلع  ا إمن ا دف االس اتيجي 
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 نعم أو ال()

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
 2 يسرترترترترترترترترترترتتعرض الربنامج االسرترترترترترترترترترترت اتيجي

طرائق الشرترتراكة واإلزانات اخلاصرترتة به، 
باإلإرترترترترترترترترترترترترترتافة إىل آليات التمويل  دف 
نيادة إمكانات التدخالت ذات الصلة 

لزيادة األثر  2با دف االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجي 
وينبغي أن تسرترترترترترترترترترترترت  رترترترترترترترترترترترتد   وأوجه التآنر

عملية صياغة وتنفيذ الشراكات وخغة 
االتصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتا  اخلرترترترترترتاصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتة برترترترترترتا رترترترترترتدف 

برترترترتنرترترترتترترترترترترترتائرترترترتج هرترترترترترترتذا  2 االسرترترترترترترترترترترترترترترترترت اترترترترتيرترترترتجرترترترتي
،  دف توسرترترترترترترترترترترترتيع نغا  االسرترترترترترترترترترترترتتعراض

املشاركة لميع الشركاء املعنين )مبا يف 
ذلرترترترترترترت  الشرترترترترترترترترترترترترترتركرترترترترترترتاء غال التقليرترترترترترترتدين( 
واسرترترترترترترترترترترترترترتتغال  أوجرترترترته التكرترترترتامرترترترتل والترترترترتآنر 
املتتصرترترترترترترتلة بشرترترترترترترتتن قررترترترترترترتايا االسرترترترترترترتتدامة  
وعلى املسرترترترترترترترترترترترترترتتوى الوطين، ينبغي أن 
تسرترت  رترتد املكاتب امليدانية خبغة العمل 
هرترترترترترتذه، يف جهودهرترترترترترتا إل رترترترترترترترترترترترترترترا  مجيع 

فات ذات الصرترترترترترترترترترترترتلة  الشرترترترترترترترترترترترتركاء والت ال

، مع األخذ بعن االعتبار تناخلمسرترترترترترترترترترترترترترتة لألغذية والزراعة املسرترترترترترترترترترترترترترتتدام
دة السرترترترترترترترترترترترترترتيا   ولذل ، فبينما األولويات وأوجه التآنر والتكامل ا دّ 

حيظى طلرترتب وإرترترترترترترترترترترترترترتع خغال عمرترتل برترتالقبو ، فرترتمن هرترتذا اإلجراء ينبغي 
عيد العاملي  وستكون النهج العملية املصّممة وفقا يكون على الص أال

لالحتيرترتاجرترتات ا ليرترتة أكثر فعرترتاليرترتة يف إرترترترترترترترترترترترترترتمرترتان التزام أكرب للجهرترتات 
 الفاعلة املعنية 

 

يكتسرترترترترترتي  رترترترترترتركاء املنظمة مع طائفة من الهات الفعالة غال  5-1
ا كوميرترتة من اجملتمع املرترتد  والرترتدوائر األكرترتادمييرترتة والتعرترتاونيرترتات والقغرترتاع 

يف ذلرترت  من خال  املنصرترترترترترترترترترترترترترترتات والشرترترترترترترترترترترترترترتبكرترتات املتعرترتددة  اخلرترتام، مبرترتا
أصرترترترترترترت اب املصرترترترترترترتل ة على املسرترترترترترترتتوين الوطين واإلقليمي، أمية حا ة 

  وسرترترترترترتيتم إجراء اسرترترترترترتتعراض متنبالنسرترترترترترتبة إىل األغذية والزراعة املسرترترترترترتتدا
 الشرترترترتراكات واملنصرترترترتات املتعددة أصرترترترت اب املصرترترترتل ة اسرترترترت اتيجي لشرترترترتّ  
واألغذية والزراعة  2ي  دف االسرترترترترترترترترت اتيجبا اخلام ومشرترترترترترترترترتهد التمويل

، مبا يف ذل  التعاون بن بلدان النوب، من أجل حتديد تناملسرترترترترتتدام
الفرم والثغرات واإلجراءات املمكنة لررترترترترترترترترترتمان التمويل الكايف ونيادة 

  2أثر التدخالت ذات الصلة با دف االس اتيجي 
 

 
 
 
 
 
 
 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
، 2 االسرترترترترترت اتيجي

و رترترترترترترترترترترترترترتعبرترترترترتة تعبئرترترترترتة 
املوارد، و رترترترترترترترترترترترترترتعبرترتة 
الشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتراكرترترترترترترترترترتات 
 والتعرترترترترتاون يف مرترترترترتا
برترترترترترترترترترتن برترترترترترترترترترتلرترترترترترترترترترتدان 

 النوب
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

حبلرتو   رترترترترترترتايرترترترترترترتة 
 2019عام 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال
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 التمويل
 نعم أو ال()

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
 وينبغي أن يتمثل التوجه الرئيسرترترترترتي  ذه
الهود على خمتلف املسرترترترترترترترترترترترترترتتويرترترترتات يف 
املنظمرترتة يف إنشرترترترترترترترترترترترترترترتاء مبرترتادرات متعرترتددة 
األطراف، مع االع اف بتن املوارد اليت 
يسرترتاهم  ا الشرترتركاء تتجاون املسرترتامات 
املرترتاليرترتة وتشرترترترترترترترترترترترترترتمرترتل اخلربة والشرترترترترترترترترترترترترترتبكرترتات 

 واالستثمارات  والدعوة

االسرترترترترترترترترتتمرار يف رفع مسرترترترترترترترترتتوى الوعي، مع كل من الشرترترترترترترترترتركاء  5-2
وأص اب املصل ة بشتن منافع  5غال التقليدين يف املواردالتقليدين و 

لت ديد أولويات  تناسرترترترترترترترترترترترترترتتخدام مبادئ األغذية والزراعة املسرترترترترترترترترترترترترترتتدام
ختصرترترترترترترترترتيص املوارد، وتشرترترترترترترترترتجيع النهج املتكاملة وإحدا  أثر أكرب  ويف 
هذا اإلطار، ستسعى املنظمة وراء الفرم لكي تشر  بشكل منهجي 

لتعاون على قامة االتآنر والتكامل إلالشرترترترترترترترترترتركاء الرئيسرترترترترترترترترترتين ووراء أوجه 
 املستوى القغري 

 
 
 
 

سرترترترتتواصرترترترتل املنظمة تعزيز االتصرترترترتاالت والتواصرترترترتل يف املنظمة،  5-3
يف ذل  على املسرترترترترترترترترترترترترترتتويات العاملية واإلقليمية والوطنية، من خال   مبا

صرترترترترترترترترتة، ومنصرترترترترترترترترتات متعددة أصرترترترترترترترترت اب  تنظيم محالت وأحدا  خمصرترترترترترترترترتّ
املصرترترترترترترترترترترترتل ة، ووسرترترترترترترترترترترترتائل التواصرترترترترترترترترترترترتل االجتماعي وغال ذل  من أدوات 

والروابال املسرترترترترترترترتتدامتن  عةألغذية والزرالاالتصرترترترترترترترتاالت املبتكرة، لل ويج 

فرترترترترترترترترترترترترتريرترترترترترترترترترترترترتق إدارة 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
 ،2 االسرترترترترترت اتيجي

و رترترترترترترترترترترترترترتعبرترترترترتة تعبئرترترترترتة 
املوارد، و رترترترترترترترترترترترترترتعبرترتة 
الشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتراكرترترترترترترترترترتات 
والتعرترترترترتاون يف مرترترترترتا 
برترترترترترترترترترتن برترترترترترترترترترتلرترترترترترترترترترتدان 
الرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتنرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتوب، 
 وممثليات املنظمة

 

مرترترترترترترترترترترترترترترترتكرترترترترترترترترترترترترترترترتترترترترترترترترترترترترترترترترتب 
االتصرترترترترترترترترترترترترتاالت يف 
املنظمرترترترترترتة، برترترترترترتدعم 

فرترترترتريرترترترتق إدارة مرترترترتن 
الرترترترترترترترترترترترترترتربنرترترترترترترترترترترترترترتامرترترترترترترترترترترترترترتج 
 2 االسرترترترترترترترترترترت اتيجي

و عبة الشراكات 

اخلغة املتوسغة 
األجرترترترترترترتل للف ة 

2018-2021 
 
 
 
 
 
 

 
 

اخلغة املتوسغة 
األجرترترترترترترتل للف ة 

2018-2021 

 

 ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 ال

                                                      
 واملصارف اإلقليمية واملؤسسية ومرفق البيئة العاملية والصندو  األخرر للمناو واملؤسسات اخلالية، إمن جهات أخرى الشركاء الثنائيون الرئيسيون يف املوارد واملؤسسات املالية الدولية   5
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 توصية التقييم

 رّد اإلدارة
أو مقبولة  مقبولة

مرفوضةجزئياً أو   

 خطة اإلدارة

 القبولاإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات بشأن 
الرفضالجزئي أو   

الوحدة 
 اإلطار الزمني المسؤولة

الحاجة إلى 
المزيد من 

 التمويل
 نعم أو ال()

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
املشرترترترترترترترترترترترترترت كة بن خمتلف القغاعات يف ما بن الشرترترترترترترترترترترترترترتركاء، مبا يف ذل  
 الشركاء غال التقليدين، مثل القغاع اخلام واجملتمع املد  والشباب 

والتعرترترترترتاون يف مرترترترترتا 
برترترترترترترترترترتن برترترترترترترترترترتلرترترترترترترترترترتدان 

وب وقرترترترترترترتادة الرترترترتنرترترترت
الربامج اإلقليميرترترترتة 
 وممثليات املنظمة

 

 


