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متهيداحملتويات

لقد أثبتت عملية إصدار أول نسخة من برنامج العمل 
وامليزانية ضمن اإلطار االسرتاتيجي املراجع جدواها يف سياق 

التغريات التحويلة يف منظمة األغذية والزراعة. ولقد نجحنا من 
خالل العمل معاً يف زيادة تركيز املنظمة وتوجهها نحو تحقيق 

النتائج واستجابتها عىل نحو فعال الحتياجات األعضاء. وكان 
برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2014-2015 مبثابة اختبار للنهج 
املشرتك الذي اعتمدته املنظمة منذ سنة 2012 ويُظهر برنامج 

تقرير تنفيذ الربامج أننا كنا عىل قدر التحدي بالفعل. وكام 
ستالحظون من خالل هذا التقرير، مل يكن التنفيذ يف الفرتة 

2014-2015 عملية تعلّم فحسب بل أفضت أيضاً إىل تحقيق 

املنشودة. النتائج 

النواتج املقررة،  من  املائة تقريباً  90 يف  فقد أنجزت املنظمة 
بتقدميها  تعّهدت  التي  املساعدة  بالفعل  قّدمت  أنها  معناه  مبا 

يف برنامج العمل وامليزانية. واألهم من هذا أّن ما أنجزته 
تقريباً  املائة  80 يف  األعضاء يف تحقيق  املنظمة سيساعد 

التغريات  املتوقعة، وبالتايل إحراز تقدم يف  املخرجات  من 
املنظمة  تنّفذ  أخرى،  وبعبارة  متوقعة.  كانت  التي  الفعلية 

قياسه عىل  تأثري ملموس ميكن  له  الجهد  برنامج عملها وهذا 
تتحقق  مل  وحيثام  والعاملية.  واإلقليمية  الوطنية  املستويات 

املاثلة  القيود  بشأن  قيّمة  دروساً  نستخلص  بالكامل،  تطلعاتنا 
عليها. التغلّب  وسبل  أمامنا 

وإّن املبادرات اإلقليمية خري مثال عىل تأثري طرق العمل 
الجديدة. فهي أعطتنا القدرة الالزمة لرتكيز برنامج عملنا 

عىل االحتياجات الخاصة والتحديات يف األقاليم مع اإلقرار 
بخصوصيات كل منها. وتعتمد املبادرات اإلقليمية عىل مختلف 

مجاالت خربة املنظمة من خالل صقل املساعدة مبا يتناسب 
مع االحتياجات امللموسة والربط بني الربامج الوطنية وإطارنا 

العاملي. االسرتاتيجي 

وإّن الرشاكات االسرتاتيجية التي أقمناها ووطّدناها مع 
الحكومات واألمم املتحدة واملنظامت الدولية واإلقليمية 

األخرى، فضالً عن القطاع الخاص واملجتمع املدين باتت تحتّل 
مكانة مركزية يف هذه الجهود. فوحدها الجهود املشرتكة قادرة 
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شعارات وال تزال املنظمة تؤدي الدور الالزم للتصدي لألزمة 
اإلنسانية واالستثامر يف بناء القدرة عىل الصمود.

وترّحب املنظمة باعتامد أهداف التنمية املستدامة وعددها 
17 هدفاً واالتفاق الجديد الخاص بتمويل التنمية املتفق عليه 

يف خطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس بشأن تغري املناخ. 
وتفتخر املنظمة مبساهمتها يف تحقيق هذه املخرجات. وإذ 

ميهد االحتفال بهذه املحطات البارزة الطريق للحاجة إىل 
إجراءات ملموسة، باستطاعة املنظمة أن تربهن أّن برنامج 

عملها يتامىش مع األهداف العاملية املوضوعة وأننا عىل أهبة 
االستعداد للمساهمة يف الجهود الوطنية والعاملية لتحويل 

هذه االلتزامات إىل نتائج تعود بالنفع عىل الفئات السكانية 
األضعف يف العامل.

وإننا ندعم البلدان، من خالل املساعدة التي نقدمها لها، لبلوغ 
ما ال يقل عن 14 هدفاً من أهداف التنمية املستدامة وعددها 

17 هدفاً. ونحن جزء من الجهد الرامي إىل جمع وتحليل 

البيانات التي ستقيس التقدم الذي أحرزناه باتجاه تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة. ويعمل موظفونا عن كثب مع 

الخرباء الوطنيني لوضع خطط التكيف الوطنية وسينتقلون اآلن 
إىل مرحلة دعم تنفيذ املساهامت املعتزمة املحددة وطنياً.

نستطيع معاً التغلب عىل التحديات املاثلة أمامنا. وإّن منظمة 
األغذية والزراعة تقوم بواجبها. هذا ما يبيّنه تقرير تنفيذ 

الربامج. وإننا نواصل عملنا استنادا إىل الجهود التي بذلت يف 
فرتة السنتني الحالية ليك نصبح جيل التحرر من الجوع.

جوسيه غرازيانو دا سيلفا
 املدير العام

عىل التصدي للتحديات التي نواجهها وإننا نعمل بالفعل عىل 
بناء تحالفات للميض قدماً. ويُظهر أيضاً تقرير تنفيذ الربامج 

كيفية مراعاة قضايا املساواة بني الجنسني والحوكمة يف عملنا 
من خالل تحقيق نتائج ملموسة ساعدت يف بلوغ كل من 

االسرتاتيجية. األهداف 

وخالل الفرتة 2014-2015، استخدمت املنظمة ميزانية 
برنامجها العادي بالكامل تقريباً وزادت نفقاتها اإلجاملية، مبا 

يشمل املساهامت الطوعية بفضل مستوى تنفيذ أعىل بواسطة 
حسابات األمانة ومشاريع برنامج التعاون التقني، ومبا يتامىش 

كلياً مع املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام. ومن املعامل 
البارزة أيضاً، تويل مكاتبنا اإلقليمية مبارشة إدارة قسم أكرب 

من ميزانيتنا وذلك نتيجة جهود الالمركزية الرامية إىل جعل 
املنظمة وعملها أقرب إىل األعضاء فيها. 

ويُظهر تقرير تنفيذ الربامج، مبوازاة ذلك، أننا بقينا أوفياء 
اللتزامنا بأن نكون منظمة معرفة مرّسخة يف واقعها: فقد 

حافظنا عىل عملنا عىل املستوى العاملي يف املجاالت الفنية 
واملعيارية ويف مجال املنافع العامة وترجمناه من خالل العمل 

عىل املستوى الوطني.

وخالل فرتة السنتني، متكنت املنظمة من إيجاد الوفورات 
الالزمة الناشئة عن الكفاءة وقدرها 36,6 مليون دوالر أمرييك 

من دون أن يؤثر ذلك عىل تنفيذ برنامج عملها. وإذ نحرص 
عىل مواصلة التزامنا بزيادة الكفاءة ليتسنى لنا أن نفعل أكرث 

بواسطة املوارد التي وضعتموها يف عهدتنا، فمن واجبي أن 
أؤكد من جديد أّن التخفيضات املستمرة يف امليزانية قد وضعت 

املنظمة يف موقف حساس قد يؤثر، يف املستقبل القريب، عىل 
قدرتنا عىل تحقيق النتائج. وإين أحثّكم عىل إعطاء املنظمة 

األدوات واملوارد التي تحتاج إليها للوفاء بااللتزام الذي 
قطعتموه عندما وقّعتم عىل دستور املنظمة أال وهو املساهمة 

يف توسيع االقتصاد العاملي وضامن تحرر اإلنسانية من الجوع.

وكانت سنة 2015 سنة تاريخية أرست األسس للمستقبل. 
وتزامن االحتفال مبرور سبعني عاماً عىل تأسيس املنظمة مع 

انتهاء الدورة الخاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية ومؤمتر القمة 
العاملي لألغذية وشهد بلوغ أكرث من 70 بلداً الغايات املتعلقة 
بالجوع املحددة عىل املستوى الدويل. وأقرّت املنظمة بالجهود 

التي بذلتها وحّفزت العمل باتجاه القضاء نهائياً عىل الجوع 
وهو أحد األهداف الطموحة التي نصت عليها خطة التنمية 
لعام 2030 تحت شعار عدم إغفال أحد. وهذه ليست مجرد 
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qq.©FAO/Olivier Asselin .املساعدة عىل خفض أعباء عمل النساء – مزارعة يف السنغال تحمل املاء لري قطعة أرض مزروعة بالكرنب

بصفتها منظمة حكومية دولية ذات عضوية شبه عاملية، تتمثل 
األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

فيام ييل: 

ويقدم تقرير تنفيذ املرشوع ألعضاء منظمة األغذية والزراعة 
وأصحاب املصلحة النتائج التي قامت املنظمة بتحقيقها خالل 

عامي 2014-2015. ويتوافر التقرير كامال باللغات الرسمية 
باملنظمة عىل موقع www.fao.org/pir. وهو أول تقرير تنفيذ: 

q	 يتم يف ظل اإلطار االسرتاتيجي املنقح ملنظمة األغذية
والزراعة والخطة متوسطة املدى 2017-2014

q	 باستخدام منهجية متابعة وإعداد تقارير قوية من أجل
التوصل إىل نتائج

q	يقوم بإعداد تقارير حول النتائج
q	 يتضمن تقارير متكاملة حول النوع االجتامعي بوصفه

موضوع  مشرتك بني القطاعات
q	 يستفيد من الوسائل املحسنة للتنفيذ يف منظمة األغذية

والزراعة الناتج عن التغيري التحوييل

تقدم هذه اللمحة الحقائق الرئيسية حول التطورات السياسية 
الرئيسية، حققت نتائج والتسليم خالل فرتة السنتني كام ورد يف 

n .تقرير تنفيذ الربامج

اإلسهام يف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن 

الغذايئ وسوء التغذية

جعل الزراعة أكرث إنتاجية واستدامة

الحد من الفقر يف الريف 

متكني أنظمة غذاء أكرث شمولية وفاعلية

زيادة قدرة سبل كسب العيش 

مقدمة

تقرير تنفيذ البرامج 2015-2014   



1. تطور 
السياسات 

التطورات عىل مستوى السياسات العاملية

األهداف اإلمنائية لأللفية: بحلول 31 ديسمرب/كانون األول 
2015، حقق 72 من أصل 129 بلداً ترصدها املنظمة غاية 

الهدف اإلمنايئ لأللفية املتمثلة يف خفض معدل انتشار نقص 
التغذية إىل النصف.

أهداف التنمية املستدامة وهي مجموعة مؤلفة من 17 
هدفاً طموحاً مصحوباً بـ 169 غاية من املفرتض أن تسرتشد 

بها الحكومات والوكاالت الدولية واملجتمع املدين واملؤسسات 
األخرى يف السنوات الخمس عرشة املقبلة، اعتمدتها الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة وعددها 193 دولة يف 25 سبتمرب/

أيلول 2015. وتقدم املنظمة الدعم للبلدان، من خالل برامجها 
االسرتاتيجية، لتحقيق أهداف خطة التنمية لعام 2030. 

مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ )COP 21( – ديسمرب/
كانون األول 2015، باريس، فرنسا. أسدت املنظمة املشورة 
الفنية لدولها األعضاء ملؤازرة مشاركتها يف مفاوضات اتفاق 
باريس وللوفاء بالتزاماتها، مع الحرص عىل الربط بني تغري 

املناخ والزراعة واألمن الغذايئ.

إيطاليا  بالتغذية يف روما،  املعني  الثاين  الدويل  املؤمتر  ُعقد 
2014. وكان هذا املؤمتر  21 نوفمرب/ترشين الثاين  19 إىل  من 

االهتامم  فيه  تركّز  املستوى  رفيع  دولياً  حكومياً  اجتامعاً 
إقرار  أشكاله. وتم  التغذية بشتى  التصدي لسوء  العاملي عىل 

الصلة، حيث  العمل ذي  التغذية وإطار  إعالن روما بشأن 
استئصال  إىل  العامل بوضع سياسات وطنية تهدف  قادة  تعّهد 

غذائية  نظم  إلتاحة  الغذائية  النظم  وتحويل  التغذية  سوء 
للجميع. مغذية 

معرض إكسبو ميالنو العاملي الذي ُعقد حول موضوع "إطعام 
كوكبنا، طاقة للحياة" مبشاركة حشد من الرأي العام لبحث 

الحاجة امللحة إىل استئصال الجوع وسوء التغذية باعتبارهام 
ركيزتني أساسيتني من ركائز خطة التنمية العاملية. وتولت 
املنظمة تنسيق مشاركة منظومة األمم املتحدة بالتعاون 

الوثيق مع الحكومة اإليطالية وساهمت أو شاركت يف عدد من 
األحداث الجانبية طوال فرتة انعقاد املعرض من 1 مايو/أيار إىل 

31 أكتوبر/ترشين األول 2015.

ُعقد املؤمتر العاملي الرابع عرش للغابات يف مدينة دوربان يف 
جنوب أفريقيا بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة. وكان هذا 
أكرب وأهّم اجتامعات القطاع الحرجي يف العامل بحضور مشاركني 

من جميع البلدان واألقاليم والقطاعات. وقد يّست املشاركة 
الواسعة النطاق واملناقشات الشاملة للقضايا الحرجية مراعاتها 
يف جداول العمل العاملية الخاصة بالتنمية املستدامة، فضالً إىل 

 t .املساهمة يف بناء رشاكات جديدة

عرض ألبرز سياسات التنمية 
واإلنجازات الرامية إىل مكافحة 

الجوع، األمن الغذايئ وسوء التغذية
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FAO/©Alessandra Benedetti

السنتني عىل  فرتة  البلدان خالل  من  متزايد  عدد  t صادق 
تتخذها  التي  التدابري  بشأن  والزراعة  األغذية  منظمة  اتفاق 

ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  امليناء  دولة 
االتفاق  نفاذ  يبدأ  ليك  وذلك  عليه،  والقضاء  وردعه  تنظيم 

.2016 سنة  منتصف  يف 

أقرّت لجنة األمن الغذايئ العاملي يف شهر أكتوبر/ترشين األول 
2014 املبادئ الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم 

األغذية. وتهدف هذه املبادئ إىل تشجيع االستثامرات املسؤولة 
يف الزراعة ونظم األغذية التي تساهم يف تحقيق األمن الغذايئ 
والتغذية وتدعم بالتايل اإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف 

سياق األمن الغذايئ الوطني.

أقرّت لجنة األمن الغذايئ العاملي يف شهر أكتوبر/ترشين األول 
2015 إطار العمل بشأن األمن الغذايئ والتغذية يف ظل 

األزمات املمتدة. ويهدف إطار العمل هذا إىل تحسني األمن 
الغذايئ والتغذية للسكان املترضرين من األزمات املمتدة أو 

املعرضني لها من خالل معالجة مظاهرها الحرجة وبناء القدرة 
عىل الصمود والتكيّف مع تحديات معيّنة واملساهمة يف 

الكامنة.  معالجة األسباب 

السنوات الدولية

 2015 عام  يف  للرتبة  الدولية  بالسنة  املنظمة  احتفلت 
مع  وبالتعاون  الرتبة  أجل  من  العاملية  الرشاكة  إطار  يف 

ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  أمانة  ومع  الحكومات 
املواد  من  كبرية  كمية  إصدار  السنة  مدار  عىل  وتّم  التصحر. 
موارد  حالة  عن  التقرير  بينها  من  عديدة،  بلغات  اإلعالمية 

العامل.  يف  الرتبة 

احتفلت املنظمة بالسنة الدولية للزراعة األرسية يف عام 2014 
إلبراز أهمية الزراعة األرسية والزراعة عىل مستوى أصحاب 

الحيازات الصغرية من خالل تركيز اهتامم العامل عىل دورهام 
البارز يف القضاء عىل الجوع والفقر.

التطورات يف املنظمة

توصل مجلس املنظمة للمرة األوىل يف شهر مارس/آذار 2015 
إىل توافق تاريخي حول مستوى برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

املالية متهيداً إلحالته إىل مؤمتر املنظمة.

وافق مؤمتر املنظمة يف شهر يونيو/حزيران 2015 عىل برنامج 
العمل وامليزانية )2017-2016( بتوافق اآلراء وأعاد انتخاب 

السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام للمنظمة املنتهية 
واليته، لوالية ثانية عىل رأس املنظمة. 

احتفلت املنظمة يف 16 أكتوبر/ترشين األول 2015 مبرور 
سبعني عاماً عىل تأسيسها. وقد ساهمت املنظمة بشكل كبري 
عىل مدار السنوات السبعني األخرية يف مساعدة ماليني الجياع 

n .يف مختلف أرجاء العامل
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qq سوكور، باكستان. الحياة اليومية يف قرية أغرقتها الفيضانات، وتقوم منظمة األغذية
©FAO/Asim Hafeez .والزراعة بالعمل عىل املساعدة عىل القضاء عىل الفقر وبناء القدرة

2. النتائج 
نظرة عامة

تقوم منظمة األغذية والزراعة بقياس النتائج باستخدام املحصالت 
واملخرجات مع املؤرشات واألهداف. 

تعكس املحصالت ومؤرشاتها التغريات التي تحدث يف البيئة 
الوطنية أو العاملية الداعمة الرضورية لتحقيق األهداف 

االسرتاتيجية. وهي ذات عالقة مبسائل ميكن عالجها من خالل 
مشاركات املنظمة. 

تعترب املخرجات ومؤرشاتها مشاركة من منظمة األغذية والزراعة 
فيام يتعلق بالعمليات واملنتجات والخدمات يف عملية املحصالت. 

ومتثل املخرجات النتائج التي تعترب املنظمة مسؤولة عنها 
مسؤولية مبارشة من خالل تنفيذ املرشوعات والربامج ووضع 

املعايري واملبادئ التوجيهية واإلحصاءات واملنتجات األخرى. 

واستطاعت املنظمة تحقيق أو تجاوز 88 يف املائة )45( من أهداف 
مؤرشات املخرجات، مع تحقيق خمسة مؤرشات بصورة جزئية 

وعدم تحقيق واحد فقط منها. ومن الدروس الرئيسية املستفادة 
رضورة إرشاك مكاتب املنظمة الالمركزية يف وضع أهداف أكرث 

واقعية للعامني 2017-2016.

وبالنسبة لعامي 2014-2015، أظهرت 77 يف املائة )24( من 
مؤرشات املحصالت التي توافرت لها بيانات تحقيق تقدم فيام 
يتعلق باألهداف التي تم تحقيقها بصورة كلية أو جزئية، بينام 
تخلفت سبعة مؤرشات محصالت تخلفا كبريا. وكانت الدروس 
الرئيسية املستفادة تتعلق بالسامح باملزيد من الوقت لجمع 

إجابات أصحاب املصلحة وضامن وجود عامني كاملني بني دورات 
التقييم. وسوف تسمح تجربة قياس مؤرشات املحصالت بتحسني 

صياغتها يف الخطة متوسطة املدى 2021-2018.

وتهدف املنظمة إىل إحداث تأثري عىل أرض الواقع يف حياة الناس 
ويف رفاههم. وهناك أمثلة يف ملخص نتائج كل هدف اسرتاتيجي، 
إىل جانب أداء مؤرشات املحصالت واملخرجات. وتوضح مؤرشات 

املحصالت وجود تقدم يف التغيريات التي حدثت يف البيئة التمكينية 
املعروضة من خالل خمسة فئات )منخفضة، متوسطة االنخفاض، 
متوسطة، متوسطة االرتفاع، مرتفعة(. وتوضح مؤرشات املخرجات 

n .حدوث تقدم باملقارنة باألهداف
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الهدف االسرتاتيجي 1

الفقر  عىل  القضاء  يف  اإلسهام 
التغذية  وسوء  الغذايئ  األمن  وانعدام 

إن القضاء املستدام عىل الجوع وانعدام 
األمن الغذايئ وسوء التغذية يتطلب من 
الحكومات واملشاركني اآلخرين يف عملية 

التنمية القيام مبزيد من التنسيق يف 
اإلجراءات التي يقومون بها. ويجب أن يركز 
عمل منظمة األغذية والزراعة عىل املستوى 
العاملي واإلقليمي عىل حشد الدعم وتبني 

حوار حول السياسات الشاملة من أجل 
زيادة االلتزام السيايس والفهم العام 

بالقضايا وتيسري التوصل إىل توافق يف الرأي 
حول السياسات واملامرسات الجيدة. وعىل 

املستوى الوطني، تعمل املنظمة بصورة 
مبارشة مع متخذي القرار لرفع وعيهم 

وتطوير مهاراتهم وتشجيع الحوار حول 
السياسات والتنسيق بني القطاعات. 

ومع نهاية فرتة العامني وبدعم نشط من 
منظمة األغذية والزراعة، تشري البيانات 
النوعية إىل انه متت مساعدة دول مثل 

بنغالديش وبوليفيا والسلفادور وسرياليون 
وكابو فريدي ونيبال والنيجر عىل تبني 

أو مراجعة سياسات وبرامج وترشيعات 
تتعلق باألمن الغذايئ والتغذية. وقد 

قامت 44 يف املائة من الدول بتبني أو 
السياسات واالسرتاتيجيات  تحسني تصميم 

وبرامج االستثامر التي تدعمها األطر 
القانونية. وقد تجاوزت النتائج التي 

حققتها املنظمة أهداف العامني نتيجة، 
من جانب، لظهور فرص جديدة عىل 

مستوى القطر للعمل عىل حيازة األرايض 
واملصايد الصغرية والحق يف الطعام. 

ومن ناحية أخرى، بينام نجد أن 
السياسات واألطر القانونية الخاصة باألمن 

الغذايئ كافية يف العديد من الدول، 
فإن التنفيذ عىل أرض الواقع، كام نراه 
يف مؤرش زيادة املوارد البرشية واملالية 

واالستثامر، يظل ضعيفا وميثل أحد نقاط 
األولوية يف املستقبل. وهناك حاجة 

للمزيد من الدعم، عىل سبيل املثال، 
ملتابعة اإلنفاق العام املتعلق باألمن 

الغذايئ والتغذية وتحليل فاعلية خيارات 
تخصيص املوارد. ويعترب ذلك مجاال جديدا 

بالنسبة إىل املنظمة وسوف يتطلب 
رشاكات اسرتاتيجية أقوى حتى يصبح 

فعاال بصورة حقيقية. 

وقد حققت 38 يف املائة من الدول 
تقدما جيدا يف املجاالت الهامة التي 

تتعلق بتحسني الحوكمة وآليات التنسيق 
والرشاكات املتعلقة باألمن الغذايئ 

والتغذية – وتحقيق مؤرش محصالت 
يرتاوح بني مرتفع إىل متوسط االرتفاع – 
باملقارنة بنسبة  19 يف املائة من الدول 

التي قامت بذلك يف عام 2014. وقد تم 
تقديم دعم لتنمية القدرات إىل 70 دولة 
يف خمسة مناطق أثناء العامني من أجل 
تعزيز تعميم األمن الغذايئ والتغذية يف 

السياسات القطاعية وبرامج االستثامر. 
فقد تم تعزيز قدرات حكومات الكونغو 
ورواندا وناميبيا عىل سبيل املثال لتطوير 
اسرتاتيجيات وطنية خاصة بالتغذية. ويف 
نفس الوقت، فإن التقدم املمتاز الذي تم 

تحقيقه عىل املستوى العاملي واإلقليمي 
خالل العامني يتم ترجمته بصورة تدريجية 

إىل تقدم عىل مستوى األقطار، وخاصة 
من خالل االعرتاف بدور املجتمع املدين 

والقطاع الخاص يف اآلليات الوطنية إلدارة 
األمن الغذايئ والتغذية. 

وفيام يتعلق بعملية اتخاذ القرار التي 
تعتمد عىل األدلة، واجهت العديد من 
الدول تحديات تتعلق بضعف قدرات 

املتابعة وتحليل السياسات الخاصة 
باألمن الغذايئ والتغذية. وكانت إسهامات 

املنظمة يف هذا املجال يف غالب األحيان 
نتيجة لدعم من خارج امليزانية لتطوير 

القدرات وتطبيق األدوات الرئيسية 
للمنظمة مثل تصنيف املراحل املتكامل 
عىل مستوى القطر. ويف حني تم تحقيق 
تقدم يف عمل مسح وتحليل للسياسات 

والربامج والترشيعات ذات الصلة باألمن 
الغذايئ والتغذية، ميكن الحصول عىل 
مزيد من الدعم عىل مستوى القطر، 
لضامن استخدام نتائج تحليل األمن 
الغذايئ والتغذية، يف الواقع من قبل 

n .متخذي القرار
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لم ُيْنَجز شيئا (< 50%)جزئي (50% إلى %75) كلي(> %75) االنجاز:

مرتفعمتوسط إلى مرتفعمتوسطمتدني إلى متوسطمتدني درجة التنفيذ:

10

المستهدف
(بنهاية 2015)

مرجع
المؤشر

الفعلي
(بنهاية 2015)

ماتم 
انجازه

المؤشر

%7%42%38%13

%3%4

%28%32%34

%1

%78%18

%2

%23%14%19%27%17

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

1.2.1

1.3.1

1-2.3.1

2-2.3.1

93137

41 5

47 30

23 8

49 47

52 57

18 11

19

النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

مؤشرات نتائج قياس المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام 
األمن الغذائي وسوء التغذية

1.1.أ

1.1.ب

2.1.أ

3.1.أ

البلدان التي تعتمد سياسات/اسرتاتيجيات، وبرامج استثامر محسنة 
يف القطاعات و/أو عرب القطاعات يدعمها إطار قانوين.

البلدان التي حّسنت عملية تخصيص املوارد )من حيث املالءمة، 
والكفاءة، والفعالية( الستئصال الجوع، وانعدام األمن الغذايئ 
وسوء التغذية. 

البلدان التي تعتمد آليات محّسنة للحوكمة والتنسيق من أجل 
استئصال الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. 

البلدان التي تعتمد منتجات تحليلية محسّنة قامئة عىل األدلة 
ورفيعة الجودة تتأىت عن نظم املعلومات الوظيفية دعامً لعمليات 
وضع السياسات والربامج يف مجال األمن الغذايئ والتغذية. 

عدد عمليات السياسة العامة التي أّدت إلى تعزيز إدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية واعتبارات 
المساواة بين الجنسين في السياسات القطاعية، وخطط االستثمار والبرامج كنتيجة لدعم الفاو. 

 عدد عمليات السياسة العامة التي أّدت إلى تعزيز إدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية في األطر 
القانونية كنتيجة لدعم الفاو. 

 عدد المنظمات التي تعّززت قدراتها في مجال الموارد البشرية والتنمية التنظيمية في مجال األمن 
الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

 عدد البلدان التي حّسنت تخصيص الموارد المالية واستخدامها لألمن الغذائي والتغذية كنتيجة 
لدعم الفاو. 

 عدد عمليات السياسة العامة التي أّدت إلى تنسيق أكثر شمولية عبر القطاعات ومجموعات 
أصحاب المصلحة )القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني( في مجال حوكمة األمن 

الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

عدد البلدان التي حّسنت الرصد والتحليل في مجال األمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك 
مساهمات مختلف القطاعات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة كنتيجة لدعم الفاو. 

 عدد عمليات السياسة العامة التي حّسنت القدرات البشرية والمؤسسية إلدارة نظم وضع الخرائط 
ذات الصلة باتخاذ قرارات في مجال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو.

 عدد عمليات السياسة العامة التي حّسنت القدرات البشرية والمؤسسية لرصد وتقييم تأثيير 
السياسات والبرامج على مجال األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015
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pq تعمل منظمة األغذية والزراعة بصورة نشطة عىل دعم املبادئ التوجيهية الطوعية
لتأمني املصائد املستدامة الصغرية يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر – الصيادون 

.©FAO/E Bonitatibus .يقومون بإنزال الشباك الكيسية يف الهند

محّط التركيز
من املنتجات املعيارية ومنتجات 
حتديد املقاييس إلى النتائج على 
املستوى القطري: حالة سيراليون

تضطلع املنظمة بدور أساسي في تسهيل وتعزيز 
مشاركة أصحاب املصلحة اخملتلفني )مثل احلكومات 

ومنظمات اجملتمع املدني واألوساط البحثية واألكادميية 
واملنظمات اإلقليمية( في صياغة واعتماد أدوات حتديد 

املعايير واملقاييس من أجل حتقيق األمن الغذائي والقضاء 
على سوء التغذية. وقد جرى اعتماد اخلطوط التوجيهية 

الطوعية من أجل دعم التحقيق التدريجي للحق في 
الغذاء املالئم في سياق األمن الغذائي القطري في العام 

2004، واخلطوط التوجيهية الطوعية حول احلوكمة 
املسؤولة حليازة األراضي واملصايد والغابات في سياق 

األمن الغذائي القطري في العام 2012 وفي يونيو/
حزيران 2014، إلى جانب اخلطوط التوجيهية الطوعية 
لتأمني املصايد الصغيرة النطاق املستدامة في سياق 

األمن الغذائي والقضاء على الفقر. كما تدعم املنظمة 
من خالل برنامجها االستراتيجي حول األمن الغذائي 

والتغذية بصورة ناشطة على دعم تنفيذ هذا النوع من 
الصكوك الدولية على املستوى القطري. 

وكنتيجة مباشرة لدعم املنظمة خالل الفترة -2015
2014، بدأت سيراليون تعّد مجموعة من السياسات 

واالستراتيجيات ومشاريع القوانني املتسقة )السياسة 
القطرية لألراضي، وقانون التسجيل العام، وسياسة 
املصايد واستراتيجية التنمية، وقانون املصايد وخطة 

العمل الوطنية للمصايد اجملتمعية(، وهي كلها متوافقة 
مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة 
املسؤولة حليازة األراضي في سياق األمن الغذائي 

الوطني. وقد شملت العملية التحضيرية حتى تاريخه 
مسارات متعددة أصحاب املصلحة إلى جانب مراعاة 

االعتبارات اجلنسانية. وكان الدعم التقني للمنظمة، مبا 
في ذلك العمل املوجه نحو تعزيز الوعي وتنمية القدرات، 

أساسيًا من أجل تشكيل اإلطار املؤسسي الذي اعتمدته 
احلكومة بصيغة رسمية بغية تعزيز احلوار بني جميع 

أصحاب املصلحة والقطاعات ذات الصلة.

وقد أدى اإلطار املؤسسي اجلديد إلى حتسني االتساق 
السياسي على مستوى مخرجات األمن الغذائي والتغذية. 

كما سمح بإيجاد الروابط بني القطاعات في خالل احلوار 
السياسي بشأن القطاعات اخملتلفة أي قطاع األراضي 
ومصايد األسماك والغابات، وشّكل منصة للمنظمة 

ولشركاء آخرين من أجل توجيه الدعم التقني نحو وضع 
السياسات واالستراتيجيات والقوانني املرتبطة بحوكمة 
ملكية األراضي مع التركيز على األمن الغذائي والتغذية.

تدعيم قدرات املساعدة في وضع 
السياسات على املستوى القطري

في العام 2015، أطلقت املنظمة مبشاركة االحتاد األوروبي 
آلية للمساعدة في وضع السياسات من أجل دعم بيئة 

األمن الغذائي والتغذوي والزراعة املستدامة في بلدان 
مختارة. وقد بدأ تنفيذ برنامج الشراكة املذكور وعنوانه 

"تأثير األمن الغذائي والتغذوي والقدرة على الصمود 
واالستدامة والتحول" )البرنامج( في 24 بلًدا. ويعتمد 

البرنامج من أجل توفير املساعدة في مجال السياسات 
وخدمات تطوير القدرات على املستوى القطري على 

شبكة من مسؤولي السياسات واخلبراء التقنيني 
يعملون في املؤسسات احلكومية. ويجمع حوار نشط 

بني ممثلي املنظمة ووفود االحتاد األوروبي وحكوماته من 
أجل رصد نقاط الضعف والقوة في بيئة األمن الغذائي 

والتغذية والزراعة املستدامة ومن أجل حتديد نطاق 
التدخالت املطلوبة على مستوى السياسات والدعم 

التقني. ومن خالل االستناد إلى النتائج اجليدة التي 
حققها برنامج "حتسني احلوكمة العاملية من أجل احلد 
من اجلوع" خالل الفترة 2014-2015 واملمول من االحتاد 

األوروبي، يوفر برنامج تأثير األمن الغذائي والتغذوي 
والقدرة على الصمود واالستدامة والتحول موارد إضافية 

قدرها 30 مليون يورو من املساهمات الطوعية الصادرة 
عن املفوضية األوروبية للفترة 2015-2020 من أجل 

تكثيف العمل على املستوى القطري. ويأتي توفير هذا 
الدعم في مجال السياسات وتطوير القدرات مبوجب 

برنامج الشراكة املبرم بني املنظمة واالحتاد األوروبي 
استجابًة لطلب الدول األعضاء.
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الهدف االسرتاتيجي 2

واستدامة إنتاجية  أكرث  الزراعة  جعل 

يتطلب تكثيف اإلنتاج الزراعي مع 
الحفاظ عىل أو حتى تعزيز املوارد 

الطبيعية مع املساعدة يف جعل مجتمعات 
املزارعني أكرث قدرة القيام بتنسيق 

اإلجراءات يف مختلف القطاعات حتى 
تشمل األبعاد االجتامعية واالقتصادية 

والبيئية لالستدامة. وتقوم املنظمة بدعم 
الدول األعضاء يف زيادة اإلنتاج الزراعي، 

من خالل الكفاءة يف استغالل املوارد 
واملساواة يف النفاذ، من خالل الحفاظ عىل 

أو تعزيز املوارد الطبيعية، واملساعدة يف 
الحوكمة املسؤولة.  تحقيق 

وبصورة عامة، يشري تقييم املحصالت إىل 
أن الدول تحقق تقدما من خالل تبني 

مامرسات ابتكارية بينام تظهر نتائج 
مشجعة فيام يتعلق بزيادة اإلنتاجية 

الزراعية. وقد دعمت املنظمة 245 مبادرة 
يف 89 دولة يف مامرسات اإلنتاج الزراعي 

املستدامة من خالل استخدام مناهج 
تشاركية جعلتها تحقق نتائج تجاوزت 

املستهدف، مبا يف ذلك أكرث من 80 مبادرة 
يف أفريقيا وحدها. ويغطي ذلك مجاال 

حيويا فيام يتعلق بالدعم التقني للمنظمة 
يف الدول التي تتبنى أساليب تكنولوجية 

ومناهج لتحسني اإلنتاج املستدام. ويف 
بوروندي، تم تبني منهج جديد ألنظمة 

اإلنتاج املتكاملة التي تم تعديلها محليا. 
وهناك منهج آخر يتم استخدامه بنجاح 
عىل نطاق واسع من قبل املنظمة وهو 

مدارس حقول املزارعني. ففي مايل، 
تم إنشاء 400 مدرسة حقول مزارعني، 

يستفيد منها حوايل 10 آالف منتج، ثلثهم 
تقريبا من النساء. 

متكنت  41 يف املائة من الدول من تحقيق 
خفض مرتفع أو متوسط االرتفاع يف 

فجوة غلة املحاصيل ومتكنت أكرث من 
نصف الدول من تقليل مساحة الزراعة 

الطبيعية واألنظمة الحيوية املحمية التي 
يتم فقدانها بسبب الزراعة. ومن خالل 
استخدام املصائد وتربية األحياء املائية 

املستدامة، قامت  74 يف املائة من الدول 
بتحسني مامرسات إنتاجها. وحققت 26  

يف املائة من الدول مستوى مرتفع أو 
متوسط االرتفاع يف إدراج مناطق الغابات 

تحت خطط إدارة الغابات. ويف املقابل، 
ساءت إدارة الغابات املستدامة بالنسبة 

لتلك الدول وأصبحت ذات مستوى 
منخفض أو متوسط االنخفاض. 

 74 215 مبادرة يف  ودعمت املنظمة 
ومتعددة  متكاملة  مناهج  لتبني  دولة 

الحيوية  األنظمة  مستوى  عىل  القطاعات 
مع تحقق نتائج بارزة يف مجال إدارة 

تعتمد  التي  واملناهج  الطبيعية  املوارد 
وتربية  املصايد  الحيوية يف  األنظمة  عىل 

املستدامة  واإلدارة  املائية،  األحياء 
التنوع  لألرايض واملياه، والحفاظ عىل 
الحيوي، وتعزيز خطط إدارة األرايض 

إىل  النتائج  وتشري  األمطار.  ومستجمعات 
التي تم تيسريها  املناهج  أن مثل هذه 

لإلدارة عىل  بالنسبة  تعترب رضورية 
املنظمة  وقامت  الحيوية.  النظم  مستوى 

يف اإلكوادور وغواتيامال وبريو بدعم تبني 
موارد طبيعية مستدامة  إدارة  مامرسات 
أمطار  مستجمعات  إدارة  وتطوير خطط 

وبالرغم من ذلك، هناك  بصورة تشاركية. 
لتعزيز  إىل بذل جهود مستمرة  حاجة 

النظم  تتم عىل مستوى  التي  املرشوعات 
الحيوية من أجل إدارة واستعادة ونرش 

املستدامة.  املامرسات 

ومن املشجع أن هناك عدد متزايد من 
تحسن أطر الحوكمة  التي تشري إىل  الدول 

حيث سجلت  68 يف املائة من الدول 
االرتفاع فيام  أو متوسط  مستوى مرتفع 
املائة  الوطنية و 43 يف  بالربامج  يتعلق 
العامة  واآلليات  للمؤسسات  بالنسبة 

وتنسيق  صياغة  يتم  حتى  السليمة 
الوطنية  واالسرتاتيجيات  الربامج  ومتابعة 

متكاملة يف  إنتاج  أنظمة  بتبني  تقوم  التي 
والبيانات  التقييم  ويشري  الزراعة.  قطاع 

بتحسني  الدول  قيام مختلف  إىل  النوعية 
بالتحرك  لها  يسمح  مبا  حوكمتها  أنظمة 

من  املستدامة  الزراعة  تطبيق  نحو 
األغذية  تقدمه منظمة  خالل دعم نشط 

والزراعة. فقد قامت املنظمة يف مرص 
عىل سبيل املثال بتوفري دعم تقني

t )يتبع يف صفحة 14(
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2.3.2

المستهدف
(بنهاية 2015)

مرجع
المؤشر

الفعلي
(بنهاية 2015)

ماتم 
انجازه

المؤشر

النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

عدد المبادرات التي دعمتها الفاو والتي استخدمت ُنهجًا شمولية وتشاركية إلقرار وتقاسم 
ممارسات ابتكارية من أجل اإلنتاج الزراعي المستدام.

عدد المبادرات التي دعمتها الفاو لتحديد وتوثيق وتسهيل استراتيجيات متكاملة من 
أجل إدارة النظام اإليكولوجي بصورة مستدامة، وإعادة ترميمه والتكّيف مع تغّير المناخ 

والتخفيف من آثاره

عدد المنظمات، والمؤسسات العامة والخاصة في مجال المعارف، ووكاالت اإلدارة 
والشبكات التي تلّقت دعمًا تنظيميًا ومؤسسيًا و/أو دعمًا في مجال تنمية القدرات الفنية.

عدد البلدان التي تلقت الدعم في مجال تحليل مسائل الحوكمة وخيارات االستدامة المتكاملة 
لقطاع الموارد الزراعية والطبيعية

عدد عمليات السياسة العامة المستهدفة التي تضمنت حوارًا عبر القطاعات حول نظم إنتاج 
موارد زراعية وطبيعية متكاملة وأكثر استدامة تلّقت دعمًا من الفاو

عدد منظمات الخدمة العامة الوطنية واآلليات الحكومية والدولية التي قّدمت لها الفاو دعمًا 
أساسيًا أّدى إلى إصالحات في الهيكليات المؤسسية، أو الوظائف أو اإلجراءات اإلدارية

عدد الصكوك الدولية )األطر القانونية والمعايير، والخطوط التوجيهية، والتوصيات وغيرها من 
النصوص الفرعية( التي اعتمدتها إحدى آليات أو صكوك الفاو، أو أجهزتها الفرعية/ مجموعات 

العمل الفنية التابعة لها، في ما يخّص اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد الطبيعية

عدد العمليات في اآلليات/الصكوك الدولية غير التابعة للفاو التي عكست الشواغل التي 
رّوجت لها الفاو بشأن اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد الطبيعية في قراراتها أو 

منتجاتها 

عدد العمليات والشراكات التي دعمتها الفاو لتسهيل تنفيذ الصكوك واآلليات الدولية 
)بما في ذلك اإلقليمية منها( التي تشجع اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد 

الطبيعية

عدد نقاط البيانات اإلضافية في قواعد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات اإلحصائية 
الرئيسية في المنظمة

النسبة المئوية لمجموعات البيانات االجتماعية ذات الصلة في قواعد البيانات اإلحصائية 
الرئيسية في المنظمة والتي تضم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس

األساليب، أو المعايير أو المواصفات الجديدة أو المعّدلة لجمع، وإدارة وتجميع وتحليل 
البيانات/المعلومات التي وضعتها الفاو وصادق عليها جهاز مختّص

عدد منتجات البيانات/المعلومات ذات الصلة التي أنتجها أصحاب المصلحة بدعم من الفاو 
في مجال تنمية القدرات

مرتفعمتوسط إلى مرتفعمتوسطمتدني إلى متوسطمتدني درجة التنفيذ:
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4.2.ب

مؤشرات نتائج قياس المساهمة في جعل الزراعة 
أكثر إنتاجية واستدامة

البلدان التي انخفضت فيها فجوة غلة املحاصيل منذ فرتة اإلبالغ األخرية. 

البلدان التي ازداد فيها توازن الربوتينات القابلة لالستهالك البرشي يف 
اإلنتاج الحيواين أو بقي ثابتاً منذ فرتة اإلبالغ األخرية. 

البلدان التي ازدادت فيها مساحة الغابات الخاضعة لخطط إدارة الغابات 
كنسبة مئوية، منذ فرتة اإلبالغ األخرية. 

البلدان التي حّسنت مامرسات مصايد األسامك/تربية األحياء 
املائية املستدامة. 

البلدان التي تناقصت فيها مساحات النباتات الطبيعية ومناطق النظم 
اإليكولوجية املحمية التي جرت خسارتها لصالح التوسع الزراعي منذ 
فرتة اإلبالغ األخرية.

البلدان التي تعتمد وثائق تخطيط/ سياسات رفيعة املستوى واسرتاتيجية 
تعّزز اإلنتاج الزراعي املستدام، وإدارة املوارد الطبيعية.

البلدان املستهدفة التي تقوم فيها منظامت محّسنة للخدمات العامة وآليات 
بني املنظامت لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وترشيعات وطنية تعّزز 
اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية.

البلدان التي أظهرت التزاماً قويا لصكوك دولية مختارة وضعتها الفاو.

البلدان التي أبدت مستوى قوياً من االلتزام بآليات حوكمة مختارة 
وضعتها الفاو.

البلدان التي عززت أطرها القانونية الوطنية من خالل دمج أحكام صكوك 
دولية مختارة وضعتها الفاو مختارة.

البلدان التي حّسنت معدالت االستجابة و / أو نوعية املساهامت يف جمع 
البيانات العاملية عن الزراعة واملوارد الطبيعية.

البلدان التي تنتج "حسابات بيئية-اقتصادية" تتعلق بتقييم األنشطة املتصلة 
بالزراعة ومصايد األسامك والحراجة. 

البلدان التي تستخدم إحصاءات عىل مستوى معتدل أو عىل نطاق واسع يف 
عمليات صنع السياسات املتعلقة بالزراعة وإدارة املوارد الطبيعية. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015
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المؤشر

النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

عدد المبادرات التي دعمتها الفاو والتي استخدمت ُنهجًا شمولية وتشاركية إلقرار وتقاسم 
ممارسات ابتكارية من أجل اإلنتاج الزراعي المستدام.

عدد المبادرات التي دعمتها الفاو لتحديد وتوثيق وتسهيل استراتيجيات متكاملة من 
أجل إدارة النظام اإليكولوجي بصورة مستدامة، وإعادة ترميمه والتكّيف مع تغّير المناخ 

والتخفيف من آثاره

عدد المنظمات، والمؤسسات العامة والخاصة في مجال المعارف، ووكاالت اإلدارة 
والشبكات التي تلّقت دعمًا تنظيميًا ومؤسسيًا و/أو دعمًا في مجال تنمية القدرات الفنية.

عدد البلدان التي تلقت الدعم في مجال تحليل مسائل الحوكمة وخيارات االستدامة المتكاملة 
لقطاع الموارد الزراعية والطبيعية

عدد عمليات السياسة العامة المستهدفة التي تضمنت حوارًا عبر القطاعات حول نظم إنتاج 
موارد زراعية وطبيعية متكاملة وأكثر استدامة تلّقت دعمًا من الفاو

عدد منظمات الخدمة العامة الوطنية واآلليات الحكومية والدولية التي قّدمت لها الفاو دعمًا 
أساسيًا أّدى إلى إصالحات في الهيكليات المؤسسية، أو الوظائف أو اإلجراءات اإلدارية

عدد الصكوك الدولية )األطر القانونية والمعايير، والخطوط التوجيهية، والتوصيات وغيرها من 
النصوص الفرعية( التي اعتمدتها إحدى آليات أو صكوك الفاو، أو أجهزتها الفرعية/ مجموعات 

العمل الفنية التابعة لها، في ما يخّص اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد الطبيعية

عدد العمليات في اآلليات/الصكوك الدولية غير التابعة للفاو التي عكست الشواغل التي 
رّوجت لها الفاو بشأن اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد الطبيعية في قراراتها أو 

منتجاتها 

عدد العمليات والشراكات التي دعمتها الفاو لتسهيل تنفيذ الصكوك واآلليات الدولية 
)بما في ذلك اإلقليمية منها( التي تشجع اإلنتاج الزراعي المستدام وإدارة الموارد 

الطبيعية

عدد نقاط البيانات اإلضافية في قواعد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات اإلحصائية 
الرئيسية في المنظمة

النسبة المئوية لمجموعات البيانات االجتماعية ذات الصلة في قواعد البيانات اإلحصائية 
الرئيسية في المنظمة والتي تضم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس

األساليب، أو المعايير أو المواصفات الجديدة أو المعّدلة لجمع، وإدارة وتجميع وتحليل 
البيانات/المعلومات التي وضعتها الفاو وصادق عليها جهاز مختّص

عدد منتجات البيانات/المعلومات ذات الصلة التي أنتجها أصحاب المصلحة بدعم من الفاو 
في مجال تنمية القدرات
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t )تابع للصفحة 11(
ملختلف القطاعات يف العديد من الوزارات 

من خالل إعداد تقييم احتياجات 
واسرتاتيجيات إدارة مياه، مبا يسهم يف 

إعداد خطة الدولة "اسرتاتيجية التنمية 
الزراعية املستدامة نحو عام 2030."

السياسات  عمليات  املنظمة  دعمت  وقد 
املناخية  التغريات  لتحسني  دولة   17 يف 

عمليات  وجود  الحوكمة يف ظل  أطر  يف 
يف  الزراعة  تضمني  أجل  من  وطنية 
يف  املطبقة  الوطنية  التكيف  خطط 

والفلبني  نيبال  وشملت  وأوغندا  مالوي 
وكينيا  وأوروغواي  وفيتنام  وتايلندا 
األمم  برنامج  مع  والرشاكة  وزامبيا 

اإلمنايئ.  املتحدة 

وظهرت نتائج جيدة يف مجال األدوات 
الدولية واإلقليمية وآليات الحوكمة ذات 
الصلة. وقد استطاع عدد يقل عن نصف 

عدد الدول بالوفاء بإسهاماتهم املالية 
املتعلقة باآلليات الدولية ومن خالل 

القيام بذلك فقد أظهرت دعمها القوي، 
بالرغم من أن هناك 26 يف املائة فقط 

قد قاموا بتضمني بند واحد عىل األقل يف 
الوطنية.  القانونية  أطرها 

ويف حني نجد أن غالبية الدول تقوم باستخدام 
اإلحصاءات بصورة مكثفة يف وضع السياسات، 

يوجد  69 يف املائة منها يف مستوى متوسط 
االرتفاع ومستوى مرتفع يف التنفيذ وفقا ملؤرش 

املحصالت، كام ال تزال هناك نقاط ضعف 
كبرية يف عملية التقدم نحو اتخاذ القرار 

الذي يعتمد عىل األدلة يف التخطيط وإدارة 
القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية من أجل 

n  .وضع أنظمة إنتاج زراعي مستدامة

محط التركيز
تنفيذ الزراعة الذكية مناخياً 

في مالوي
أدى برنامج االبتكارات االقتصادية والسياسية من أجل 

الزراعة الذكية مناخياً  في مالوي إلى تأليف قاعدة 
صلبة من املعارف املتصلة بأوجه التآزر واملبادالت في 

شؤون التنمية الزراعية، واألمن الغذائي، والتخفيف من 
آثار تغير املناخ والتكيف معه. واستُخدمت هذه العملية 

التخاذ قرارات قائمة على البراهني في مجال اعتماد 
ممارسات وخطط استثمار وصياغة سياسات من شأنها 

أن تساهم في التكيف مع تغير املناخ.

وتتضمن بعض النتائج الرئيسية ما يلي: حتليل ممارسات 
مختارة بشأن الزراعة الذكية مناخياً- مثل الزراعة 

املقحمة للخضر، واحلفاظ على التربة واملياه، وزراعة 
األشجار، واستخدام األسمدة البيولوجية، واستخدام 

األسمدة غير البيولوجية والبذور املُسنة- من حيث 
التكاليف واملنافع بغية اعتمادها على مستوى األسرة 

املعيشية؛ واستفادة عاملنِي في اإلرشاد وممثلني عن 
منظمات املزارعني واملؤسسات احلكومية وطالب اجلامعات 

من تنمية مكثفة للقدرات في مجاالت تقييم ممارسات 
الزراعة الذكية مناخياً وتعزيزها؛ ودعم املنظمة للحوار بني 

وزارة الزراعة والري وتنمية موارد املياه في مالوي، ووزارة املوارد 
الطبيعية والطاقة والتعدين بغية استعراض السياسات 

الوطنية املتعلقة بالزراعة وتغير املناخ ومواءمتها، ودعم 
إدراج الزراعة )من ضمنها الغابات ومصايد األسماك وتربية 

األحياء املائية( في صياغة  خطة التكيُّف الوطنية.

مكافحة ندرة املياه 
في املغرب

دعمت املنظمة املفوضية العليا للمياه والغابات 
ومحاربة التصحر في املغرب، بغية مكافحة التصحر 

في املناطق القاحلة وشبه القاحلة من خالل إدارة 
تشاركية ملستجمعات املياه. ونُفذت عملية ألصحاب 
مصلحة متعددين في املغرب، أدت إلى املشاركة في 

صياغة خطة جماعية إلدارة مستجمع مياه وادي 
طاطا والتصديق عليها، ويقع هذا املستجمع في إقليم 

ميدلت. وتتضمن اخلطة إجراءات إلعادة تأهيل الغابات 
املتدهورة ومناطق الرعي؛ وتروّج ملزيد من املمارسات 

املستدامة واملربحة اقتصادياً من أجل اإلنتاج املتصل 
بالغابات واملراعي واملوارد الزراعية واملواشي وإدارتها؛ 
ن الهياكل األساسية امللية؛ وتنمي القدرات  وحتسِّ

وتُنوِّع نظم اإلنتاج القائمة لتعزيز خلق الوظائف ودرّ 
املداخيل من املوارد الطبيعية ومنتجات احلرف اليدوية 

والسياحة. واضُطلع بأنشطة جتريبية، مما يسر بالنتيجة 
اعتماد تقنيات محسنة إلدارة املوارد الطبيعية )إعادة 

تشجير وتأهيل املناطق املتدهورة من الغابات واملراعي، 
وبناء آبار صغيرة لنظم مراقبة تدفق املياه وإمدادات 

الري، ومعاجلة األخاديد، واحلفاظ على التربة واملياه، 
وجتميع املياه( لدى 000 5 نسمة يقطنون بالقرب من 

املياه. مستجمع 

وشاركت مجموعة واسعة من املؤسسات احلكومية 
واإلقليمية  الوطنية  املستويات  اآلخرون على  والشركاء 
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qq الحفاظ عىل الوطنية يف مجال  الهيئات  والزراعة مع  األغذية  تعمل منظمة 
املياه وإنتاج صغار املالك للموايش – خروف يرشب املاء من صنبور يف املغرب. 

©FAO/Giampiero Diana

وامللية )أي وزارة الفالحة والصيد البحري ووزارة 
ووكالة احلوض  االجتماعية  التنمية  ووكالة  الداخلية 

املائي مللوية( في هذا الصدد وأدت دوراً هاماً من ناحية 
واملالي ألصحاب املصلحة املليني  التقني  الدعم 

بأعمال مدنية وتشييد هياكل أساسية  واالضطالع 
على نطاق صغير ومتوسط. وجرى تعزيز قدرات ثماني 

جلان قروية وسبع رابطات نسائية بغرض حتسني 
العلف  اليدوية امللية وتسويقها وتوفير  إنتاج احلِرف 

للمواشي على نطاق صغير.

إصالح األراضي املتدهورة 
في رواندا

كانت الزراعة الدافع وراء النمو املذهل الذي حققته 
رواندا في األعوام املاضية، غير أن البالد تواجه حتديات 

خطيرة، يهدد الكثير منها إمكاناتها اإلنتاجية الطويلة 
األجل للزراعة فيها. و"أرض التالل األلف" هو ثاني 

البلدان األكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. ويشهد تدهوراً خطيراً في مجال 

األراضي، مبا في ذلك االجنراف وفقدان خصوبة التربة 
وتراجع كميات املياه ونوعيتها. وباإلضافة إلى ذلك، 

ميارس تغير املناخ أصال ضغطاً سلبياً كبيراً على الزراعة. 
ومع تدهور مخزون املوارد الطبيعية وازدياد ندرته أكثر 

من أي وقت مضى، ستشكل تغذية عدد متنامٍ من 
السكان في رواندا حتدياً هائالً في املستقبل القريب. 
وملواجهة هذا الواقع، التزمت حكومة رواندا بإعادة 2 

مليون هكتار من األراضي املتدهورة بحلول 2020 عمالً 
بالتعهد الذي قطعته مبوجب حتدي بون، وهو التزام 

عاملي يهدف إلى إعادة 150 مليون هكتار من األراضي 
املتدهورة بحلول عام 2020.  

وتدعم املنظمة هذه اجلهود من خالل البرامج 
املستدامة للزراعة واألغذية وإعادة املناظر الطبيعية 
والغابات إلى هيئتها األصلية، التي تركز على إقامة 

روابط بني الزراعة واملوارد الطبيعية. وساعدت املنظمة 
على تقييم املسائل األساسية املتعلقة باالستدامة 

وهي تدعم حالياً منتديات سياسية مشتركة بني 
القطاعات من أجل معاجلتها بطريقة متكاملة من 

خالل التكيف مع حوكمة املوارد الزراعية والطبيعية 
واملمارسات ذات الصلة. 

وأُنشئ فريق عمل مشترك بني عدة قطاعات للعمل 
على توطيد أواصر التعاون بني القطاعات، أي الزراعة 

واملوارد الطبيعية. وهو يعمل على إعداد منظورات 
واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد  تعالج  متكاملة 

زيادة وحتسني  إلى  باالستدامة سعياً  املتعلقة  والبيئية 
الزراعة والغابات ومصايد  توفير السلع واخلدمات من 

النتائج  وتتضمن  بطريقة مستدامة.  األسماك 
حلقة عمل بشأن حوار قطاعي حول السياسات 

العامة، "في سبيل القيام بعمل منسق من أجل 
أُعيدت  زراعة مستدامة وغابات ومناظر طبيعية 

الطبيعية"؛ ومشاركة أصحاب مصلحة  إلى هيئتها 
الوطني؛ ومنتدى للحوار  رفيعي املستوى على املستوى 

السياسية؛  التوصيات  القطاعات؛ ومجموعة من  بني 
الطبيعية  باملناظر  وصياغة خطة عمل متعلقة 

املنتجة وتبادلها مع احلكومة. وتدور مناقشات بشأن 
إعداد املزيد من خطط اإلدارة الفعالة واملتكاملة في 
قضاء روليندو حيث تُعد مبادرات مختلفة تركز على 
التربة واملياه والتنمية  الزراعي واحلفاظ على  اإلنتاج 

منسقة.  بطريقة  االجتماعية 
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لم ُيْنَجز شيئا (< 50%)جزئي (50% إلى %75) كلي(> %75) االنجاز:

مرتفعمتوسط إلى مرتفعمتوسطمتدني إلى متوسطمتدني درجة التنفيذ:

%20%28%37%13

%2

%12%18 %70

%21%39%37

%3

%10%29%9 %51

%1

المستهدف
(بنهاية 2015)

مرجع
المؤشر

الفعلي
(بنهاية 2015)

ماتم 
انجازه

المؤشر

2126

10 4

18 16

14 11

1.1.3

2.1.3

3.1.3

4.1.3

18 14

10 12

5 7

16 12

12 7

5 6

5.1.3

1.2.3

2.2.3

3.2.3

1.3.3

2.3.3

النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

مؤشرات نتائج قياس المساهمة في الحد من الفقر الريفي

1.3.ب

2.3.أ

1.3.أ

3.3.أ

البلدان التي تستخدم مجموعة محّسنة من االسرتاتيجيات، والسياسات، 
والخطوط التوجيهية، واألنظمة واألدوات الرامية إىل تحسني حصول الرجال 
والنساء من فقراء األرياف عىل موارد إنتاجية وخدماتية. 

البلدان التي قامت فيها املنظامت الريفية ذات الصلة، واملؤسسات 
الحكومية وغريهم من أصحاب املصلحة ذات الصلة، بتعزيز قدراتها 
من أجل تحسني الحصول العادل للرجال والنساء يف الريف عىل موارد 
إنتاجية، وخدمات مالمئة، ومنظامت وأسواق. 

البلدان التي اعتمدت مجموعة محّسنة من السياسات، واملؤسسات والتدخالت 
الرامية إىل توفري عمل الئق يف الريف، مبا يف ذلك النساء والشباب. 

البلدان التي اعتمدت نظم محّسنة للحامية االجتامعية تربط الحامية 
االجتامعية بالحّد من الفقر يف الريف، واألمن الغذايئ والتغذية، واإلدارة 
املستدامة للموارد الطبيعية. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015

عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتوليد بيئة مواتية للمنظمات والمؤسسات الريفية، ولتمكين 
فقراء الريف.

عدد البلدان التي تلّقت الدعم لتصميم ورصد وتنفيذ ُنهج وسياسات وتدخالت تشّجع الحصول 
العادل على الموارد الطبيعية اإلنتاجية وإداراتها على نحو مستدام.

عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لوضع وتنفيذ معارف وعلوم وتكنولوجيات مناصرة للفقراء 
وتراعي المساواة بين الجنسين من أجل زيادة توافر األغذية والوصول بصورة أفضل إلى األسواق.

 عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتصميم وتنفيذ سياسات ونهج تشّجع نظما ابتكارية ومناصرة 
للفقراء وتراعي المساواة بين الجنسين لتقديم الخدمات ونماذج البنية األساسية الريفية.

 عدد البلدان أو المؤسسات اإلقليمية المستهدفة التي تلّقت الدعم لتصميم وتنفيذ ورصد 
سياسات مستدامة وشمولية ومراعية للقضايا الجنسانية في مجال التنمية الريفية واستراتيجيات 

للحّد من الفقر. 

 عدد البلدان التي دّعمت من أجل تنقيح أو صياغة سياسات التنمية الريفية الزراعية التي تدمج مبادئ 
العمل الريفي الالئق كهدف رئيسي، أو لتنفيذ برامج العمل الريفي الالئق.

 عدد البلدان التي تّم توفير المساعدة لها لدعم تطبيق معايير العمل الدولية في المناطق الريفية. 

 عدد منتجات المعرفة بشأن العمل الريفي الالئق التي جرى وضعها ونشرها.

 عدد البلدان التي وّفر لها الدعم لتحسين تصميم وتنفيذ نظم للحماية االجتماعية المناصرة للفقراء، 
والمراعية للعمر وللمساواة بين الجنسين تستهدف سكان األرياف.

 عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتحسين القدرات من أجل رصد نظم الحماية االجتماعية 
وتأثيرها على الحّد من الفقر في الريف. 

الهدف االسرتاتيجي 3

الريف  يف  الفقر  من  الحد 

يعترب الفقر قضية كربى تتعلق بانعدام 
األمن الغذايئ والتغذية ويستمر يف كونه 
تحديا رئيسيا عامليا. وتساعد املنظمة يف 

مكافحة الفقر يف الريف من خالل تحسني 
سبل املعيشة يف الريف عن طريق العمل 

عىل تحفيز وتنويع االقتصاد الريفي. 

وقد أكد تقييم نهاية عام 2015 عىل أن 
الدول تواجه تحديات تتعلق بتحسني 

النفاذ العادل للفقراء يف الريف إىل موارد 
اإلنتاج والخدمات واملنظامت واألسواق. 

ويف نهاية العامني، كانت غالبية الدول 
الزال أمامها شوطا طويال لتقطعه لتنفيذ 

مجموعة محسنة من االسرتاتيجيات 
والسياسات واللوائح واألدوات التي 

تستهدف تحسني نفاذ الرجال والنساء يف 
الريف إىل موارد اإلنتاج والخدمات التي 
يحتاجونها لتحسني سبل معيشتهم. ومن 

خالل دعم منظمة األغذية والزراعة، متتع 
املنتجون الفقراء يف الريف واألرس يف 18 
دولة بنفاذ أفضل للوسائل التكنولوجية 

واملعرفة واملدخالت واألسواق. وتم 
إعطاء اهتامما خاصا للسلع بوصفها 

مصدرا أساسيا للدخل مبا يف ذلك الحبوب 
الغذائية األساسية والكسافا والكينوا 

وزيت النخيل واللنب واألغذية األخرى 
ذات املصدر الحيواين.

وباملثل، فيام يتعلق بدور املنظامت الريفية 
يف تحسني قدراتها عىل مساعدة الفقراء 

يف الريف عىل تحقيق نفاذ أكرث عدالة إىل 

املوارد والخدمات، حققت أكرث من 80 يف 
املائة من الدول نتائج ترتاوح بني منخفضة 
إىل متوسطة عىل مؤرش املحصالت. وتشري 
دراسات حاالت الدول بالرغم من ذلك إىل 

أن املنظمة قد أسهمت يف تحسني البيئة 
التمكينية، يف ألبانيا عىل سبيل املثال، عىل 

العمل عىل متكني صغار املالك واملزارع 
األرسية يف أوروبا ووسط آسيا ضمن إحدى 

مبادرات املنظمة اإلقليمية. 

ويتطلب خفض الفقر يف الريف بذل 
الدول لجهود تتعلق بوضع مجموعة 
من السياسات املحسنة واملؤسسات 

والتدخالت التي تهدف إىل خلق عمل 
الئق يف الريف للنساء والشباب. وبينام 
نجد أن 3 يف املائة من الدول فقط قد 
حققت نتائج ترتاوح بني متوسطة إىل 
مرتفعة عىل مؤرشات املحصالت تلك، 

تشري البيانات النوعية إىل أن العديد من 
الدول التي عملت فيها املنظمة عىل بناء 

الدعم، كان يوجد بها طفرة قوية عىل 
مستوى الدولة. فقد نجحت املنظمة يف 
غواتيامال والسنغال وأوغندا يف استخدام 

منهج الدولة املتكامل من أجل تعزيز 
تشغيل الئق للشباب يف الريف. 

ومن خالل تحسني الرشاكات يف املناطق 
والدول ورشكاء املوارد، قامت املنظمة 

بدعم 18 دولة عىل تحديد وتنفيذ ومراقبة 
اسرتاتيجيات التنمية الريفية املستدامة 

والعادلة للجنسني والحد من الفقر. 

وقدمت املنظمة نصائح تتعلق بالسياسات 
والدعم التقني للدول لتعزيز خلق 

وظائف الئقة يف الريف، وخاصة للشباب. 
وتعترب عملية تحسني فرص التوظيف 

والظروف يف الريف من األمور الهامة يف 
أي اسرتاتيجية للحد من الفقر. ومن خالل 

استخدام األدوات اإلرشادية للمنظمة، 
ودراسات الحالة واملامرسات الجيدة مثل 

مدارس حقول صغار املزارعني ومدارس 
الحياة، استطاعت 10 دول توفري وظائف 

الئقة يف املناطق الريفية بينام تلقت 
5 دول فقط دعام يف مجال مد تطبيق 

معايري العمل الدولية. 

الدول  أمام  وهناك إمكانات كبرية 
االجتامعية،  الحامية  أنظمة  لتعزيز 
العمل  للمنظمة  ميكن  مجال  وهو 
الدول لتحسني  عليه عن كثب مع 
تنفيذ  أجل  املؤسسية من  القدرات 

فعالة يف  اجتامعية  برامج حامية 
متابعة  إىل  باإلضافة  الريفية،  املناطق 

وبرامج  سياسات  وتصميم  وتحليل 
املنظمة  أسهمت  وقد  فعالة.  اجتامعية 

االجتامعية  الحامية  نظم  تعزيز  يف 
الريف  لسكان  بالنسبة  متاحة  وجعلها 
17 دولة مع االهتامم بصفة خاصة  يف 

الفقراء  تستهدف  التي  بالتحسينات 
12 دولة.  والسن والنوع االجتامعي يف 
وبدأت املنظمة من خالل تطوير إطار 

االجتامعية،  للحامية 
t )يتبع يف صفحة 18(
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لم ُيْنَجز شيئا (< 50%)جزئي (50% إلى %75) كلي(> %75) االنجاز:

مرتفعمتوسط إلى مرتفعمتوسطمتدني إلى متوسطمتدني درجة التنفيذ:

%20%28%37%13

%2

%12%18 %70

%21%39%37

%3

%10%29%9 %51

%1

المستهدف
(بنهاية 2015)

مرجع
المؤشر

الفعلي
(بنهاية 2015)

ماتم 
انجازه

المؤشر

2126

10 4

18 16

14 11

1.1.3

2.1.3

3.1.3

4.1.3

18 14

10 12

5 7

16 12

12 7

5 6

5.1.3

1.2.3

2.2.3

3.2.3

1.3.3

2.3.3

النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

مؤشرات نتائج قياس المساهمة في الحد من الفقر الريفي

1.3.ب

2.3.أ

1.3.أ

3.3.أ

البلدان التي تستخدم مجموعة محّسنة من االسرتاتيجيات، والسياسات، 
والخطوط التوجيهية، واألنظمة واألدوات الرامية إىل تحسني حصول الرجال 
والنساء من فقراء األرياف عىل موارد إنتاجية وخدماتية. 

البلدان التي قامت فيها املنظامت الريفية ذات الصلة، واملؤسسات 
الحكومية وغريهم من أصحاب املصلحة ذات الصلة، بتعزيز قدراتها 
من أجل تحسني الحصول العادل للرجال والنساء يف الريف عىل موارد 
إنتاجية، وخدمات مالمئة، ومنظامت وأسواق. 

البلدان التي اعتمدت مجموعة محّسنة من السياسات، واملؤسسات والتدخالت 
الرامية إىل توفري عمل الئق يف الريف، مبا يف ذلك النساء والشباب. 

البلدان التي اعتمدت نظم محّسنة للحامية االجتامعية تربط الحامية 
االجتامعية بالحّد من الفقر يف الريف، واألمن الغذايئ والتغذية، واإلدارة 
املستدامة للموارد الطبيعية. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015

عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتوليد بيئة مواتية للمنظمات والمؤسسات الريفية، ولتمكين 
فقراء الريف.

عدد البلدان التي تلّقت الدعم لتصميم ورصد وتنفيذ ُنهج وسياسات وتدخالت تشّجع الحصول 
العادل على الموارد الطبيعية اإلنتاجية وإداراتها على نحو مستدام.

عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لوضع وتنفيذ معارف وعلوم وتكنولوجيات مناصرة للفقراء 
وتراعي المساواة بين الجنسين من أجل زيادة توافر األغذية والوصول بصورة أفضل إلى األسواق.

 عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتصميم وتنفيذ سياسات ونهج تشّجع نظما ابتكارية ومناصرة 
للفقراء وتراعي المساواة بين الجنسين لتقديم الخدمات ونماذج البنية األساسية الريفية.

 عدد البلدان أو المؤسسات اإلقليمية المستهدفة التي تلّقت الدعم لتصميم وتنفيذ ورصد 
سياسات مستدامة وشمولية ومراعية للقضايا الجنسانية في مجال التنمية الريفية واستراتيجيات 

للحّد من الفقر. 

 عدد البلدان التي دّعمت من أجل تنقيح أو صياغة سياسات التنمية الريفية الزراعية التي تدمج مبادئ 
العمل الريفي الالئق كهدف رئيسي، أو لتنفيذ برامج العمل الريفي الالئق.

 عدد البلدان التي تّم توفير المساعدة لها لدعم تطبيق معايير العمل الدولية في المناطق الريفية. 

 عدد منتجات المعرفة بشأن العمل الريفي الالئق التي جرى وضعها ونشرها.

 عدد البلدان التي وّفر لها الدعم لتحسين تصميم وتنفيذ نظم للحماية االجتماعية المناصرة للفقراء، 
والمراعية للعمر وللمساواة بين الجنسين تستهدف سكان األرياف.

 عدد البلدان التي تّم توفير الدعم فيها لتحسين القدرات من أجل رصد نظم الحماية االجتماعية 
وتأثيرها على الحّد من الفقر في الريف. 
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t )تابع للصفحة 16( 
وتعزيز قدراتها وإنشاء رشاكات اسرتاتيجية 

مع منظمة العمل الدولية وبرنامج 
الغذاء العاملي واليونيسيف والبنك 

الدويل لالستجابة الحتياجات الدول. ففي 
غواتيامال، دعم برنامج مرافق الغابات 

واملزارع قانونا جديدا يضمن أنه، خالل 

الثالثني عاما القادمة، يتم توزيع 1 يف املائة 
من العائدات يف املوازنة الوطنية عىل 

زارعي األشجار. ومن املقدر أن يستفيد 
من القانون 7.5 مليون شخص يف 1.5 

مليون أرسة، 30 يف املائة منهم من النساء. 
كام ساعدت املنظمة أيضا يف تحسني 

قدرات املنظامت الريفية يف أنغوال وغامبيا 

وغانا وغينيا بيساو وكينيا وليربيا والنيجر 
والسنغال والصومال وزامبيا ونيبال والفلبني 

ورسي النكا وفيتنام وجورجيا وقريغيستان 
وبوليفيا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيامال 

وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا ولبنان 
والسودان وتونس عىل املشاركة يف عمليات 

n .الحوار الخاصة بالسياسات

محط التركيز
منظمات املنتجني عززت مشاركة املرأة 
في املناطق الريفية ومتكينها في احلوار 
بشأن السياسات على املستوى الوطني 

ساعدت املنظمة على عقد مشاورات تشاركية معززة 
في أوساط منظمات املنتجني بشأن عملية صياغة 
مشروع القانون املتعلق بالسياسة الزراعية. ومت هذا 

األمر من خالل مشروع دمييترا ومدارس املزارعني احلقلية 
وبرنامج اإلنصاف التعاوني  ، ضمن إطار عمل مبادرة 

"النيجريون يغّذون النيجريني" في النيجر.

وبدأ مشروع اإلنصاف التعاوني في النيجر عام 
2012 كجزء من برنامج االحتاد األوروبي/املنظمة 

بشأن حتسني احلوكمة العاملية للحد من اجلوع. ورّكز 
على تيسير احلوار بشأن السياسات بني منظمات 

التنظيمية  القدرات  وتعزيز  واحلكومة؛  املنتجني 
ملنظمات املنتجني واملساواة بني اجلنسني- من أجل 
حتسني نوعية اخلدمات املقدمة إلى أعضائها. وأدى 

املنظمة/برنامج  برنامج  يقدمه  الذي  املستمر  الدعم 
اإلنصاف التعاوني إلى حتسني احلوار بشأن السياسات 

املنتجني. وبدعم من  النيجر ومنظمات  بني حكومة 
باملشاورات واحلوار بني  املعنية  املنظمة، متكنت الشبكة 
النيجر من تنسيق حوار مكثف  منظمات املنتجني في 

على النطاق الُقطري في أوساط صغار املنتجني، 
إزاء مشروع  واتخاذ موقف مشترك ملنظمات املنتجني 

الزراعية. وفي مايو/أيار  بالسياسة  املتعلق  القانون 
2015، نال املوقف املشترك للمنتجني والنص املعدَّل 

املنتجني  تأييد كافة منظمات  املذكور  القانون  ملشروع 
والشبكات  الرئيسية  الهرمية  واإلقليمية  الوطنية 

التابعة لها وأُخطرت وزارة الزراعة رسمياً بهما.

دعم  نطاق  تتخطى  املنظمة  إسهام  نتائج  وبدأت 
الزراعية:  بالسياسة  املتعلق  القانون  مشروع  صياغة 

بني  واحلوار  باملشاورات  املعنية  الشبكة  زالت  فما 
مجال  مبثابة  تعمل  النيجر  في  املنتجني  منظمات 

دورها  توطد  وهي  املنتجني،  بني منظمات  للمشاورات 
السياسية  الساحة  في  به  معترفاً  العباً  بصفتها 

مبادرة  تنفيذ  على  التأثير  وتواصل  النيجرية. 
الصكوك  من  وغيرها  النيجريني"  يغذون  "النيجريون 

تؤثر في آالف صغار  التي سوف  الصلة  ذات  القانونية 
في  والتغذية-  الغذائي  األمن  في  وبذلك  املنتجني- 

البلد. أرجاء  كل 

وباإلضافة إلى ذلك، اختيرت نوادي دمييترا باعتبارها 
نقطة دخول إلى كل أنشطة الوكاالت األربع التابعة 

لألمم املتحدة واملشاركة في البرنامج املشترك مع 
األمم املتحدة لإلسراع في إحراز التقدم نحو التمكني 
االقتصادي للمرأة الريفية. ونال النهج تأييد مبادرة 

"النيجريون يغذون النيجريني" والوزارات املعنية بالزراعة، 
وتربية املاشية والسكان، والنهوض باملرأة، وحماية 

الطفل. وتشارك منظمات املنتجني واحتادات منظمات 
املنتجني واجملتمع املدني والسلطات اإلقليمية وامللية 

في هذا البرنامج الذي يدعم املبادرة املذكورة.

ورُسمت أيضاً استراتيجية بشأن حشد الرأس املال 
االجتماعي بغرض تآزر النهج التشاركية مثل مدراس 

املزارعني ونوادي املستمعني اجملتمعيني احلقلية، وإشراك 
املنظمات الزراعية، وزيادة التأثير على املستوى امللي 

وحتسني النهج على املستوى الوطني.

وشّكلت آلية دعم برنامج الشركاء املتعددين في 
الريفية ومتكني  املنظمة أساس جناح تعزيز املؤسسات 
سكان الريف من خالل استخدام التواصل التشاركي 

التي حتشد  اجلنسانية  املراعية لالعتبارات  والنهج 
النساء والرجال والشباب في األرياف، وتطوير قدراتهم 

بغية تأدية دور نشط في تطوير احلوكمة اجملتمعية 
املنتجني. روابطهم مع منظمات  وتعزيز  وحفزها 
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الهدف االسرتاتيجي 4

الغذاء  أنظمة 

يعترب تحسني شمولية وكفاءة أنظمة الغذاء 
والزراعة من األمور الهامة لألمن الغذايئ 
والتغذية، إىل جانب االستخدام املسؤول 

للموارد الطبيعية وضامن إنتاج وتوفري 
املنتجات الصحية واآلمنة.

وقد أثبت تقييم تقدم الدول يف تنفيذ 
االتفاقيات الدولية واآلليات واملعايري التي 

تعزز وجود تجارة أكرث كفاءة وأسواق 
أنها متثل تحديات يف ظل استمرار زيادة 
مقاييس التجارة بصفة عامة وعدم توافر 
املعلومات ذات الصلة بسهولة. وبالرغم 

من ذلك، تشارك منظمة األغذية والزراعة 
بفعالية مثل حالة املبادرة اإلقليمية لتجارة 
األغذية الزراعية وتكامل األسواق يف أوروبا 

ووسط أسيا، تتمكن دول مثل جورجيا 
وكازاخستان وقرغيزستان ومولودفا 

وطاجيكستان وأوكرانيا من احراز تقدم يف 
موامئة سياساتها ولوائحها مع االتفاقيات 
الدولية. ويف هندوراس عىل سبيل املثال، 

كان وضع اتفاقية تحل مشكلة القطع 
غري القانوين لألشجار الستخدامها يف تجارة 
األخشاب مبساعدة املنظمة قد أظهر دور 

املنظمة عىل مستوى القطر. وتنعكس 
فعالية جهود املنظمة يف دعم تنمية 

القدرات وشمولية قطاع األغذية الزراعية 
يف املستوى األعىل من املتوقع يف مشاركة 

الدول ذات الدخل املنخفض ومتوسط 
االنخفاض التي شاركت يف الدستور 

العاملي للغذاء واالتفاقية الدولية لحامية 
النباتات يف نهاية عام 2015. وقد متت 

مناقشة 30 مسألة جديدة وتم التقدم يف 
69 مسودة معايري وتم تبني 35 معيارا 

جديدا يف مجال سالمة الغذاء وجودته 
وصحة النباتات. ومن خالل تبادل العاملني 

والخربات والتجارب استمر الدستور 
العاملي للغذاء واالتفاقية الدولية لحامية 
النباتات يف العمل عن كثب عىل تطوير 

أنظمة عىل االنرتنت ملساعدة أعضائها يف 
املشاركة بصورة أكرث فاعلية يف املفاوضات 

بني الحكومات. 

لنموذج مؤرشات  األولية  النتائج  وتوضح 
الخاص مبنظمة  الجديد  الغذاء  إهدار 
األغذية والزراعة، بالرغم من أنه من 
يتم استخدامه بصورة  أن  املتوقع  غري 
2016، أن املؤرش قد  كاملة حتى عام 

انخفض بني أعوام 2011 و2013 يف 56 
دولة، مبا يشري إىل تقدم يف تطوير وتنفيذ 

األغذية  الزراعية وسالسل  املرشوعات 
بها. ومن  الفاقد  تقليل  تم  والتي  الزراعية 
خالل مبادرة الحفاظ عىل الغذاء، تم بناء 
500 عضوا مبا  شبكة رشاكات مع أكرث من 

الخاص  يف ذلك املجتمع املدين والقطاع 
واألكادمييني،  املتحدة  األمم  ومؤسسات 

45 دولة يف  قامت املنظمة بدعم 
الغذاء.  الحد من فاقد واملهدر من 
األطراف  أيضا  املنظمة  كام ساعدت 

 56 القيمة الصغرية يف  الفاعلة يف سالسل 
والفاعلية  الشمولية  تحسني  عىل  دولة 

املحيل.  املستوى  واالستدامة عىل 

والزالت عملية تخصيص املوارد للقطاع 
الزراعي متثل تحديا. وقد أظهر معدل 

االستثامرات الزراعية الذي تم حسابه يف 
الفرتة من 2012 وحتى 2013 وجود زيادة 

هامشية يف 51 دولة من بني 57 دولة 
) 90 يف املائة(. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

وجود زيادة يف االستثامرات الزراعية ال 
يضمن وجود زيادة يف مخصصات املوارد 

لعالج مشكالت األمن الغذايئ والتغذية 
واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية أو 

محصالت القضاء عىل الفقر. وتعترب عملية 
إقرار لجنة األمن الغذايئ العاملي ملبادئ 
االستثامرات املسؤولة يف مجال الزراعة 

وأنظمة األغذية يف عام 2014 خطوة هامة 
عىل طريق تعزيز االستثامرات املسؤولة يف 

مجال الزراعة وأنظمة الغذاء التي تسهم 
يف األمن الغذايئ والتغذية، ومبا يدعم 

االستمرار يف تطبيق الحق يف الحصول عىل 
غذاء كايف يف سياق األمن الغذايئ الوطني. 

لقد تم انجاز عمل املنظمة املتعلق 
بوضع سياسات داعمة، وأدوات مالية 

واستثامرات بصورة كاملة فيام يتعلق بعدد 
األهداف التي تم انجازها. إن عدد الدول 
التي تحصل عىل دعم يف مجال االستثامر 
املسؤول ويف متابعة السياسات وتحليلها 

واإلصالح أكرب من املتوقع وهو ما يعكس 
من ناحية وجود رشاكات ناجحة وطويلة 
املدى مع املؤسسات املالية العاملية. وقد 
حصلت 38 دولة عىل دعم من املنظمة 

لزيادة االستثامر املسؤول يف أنظمة أغذية 
زراعية تتميز بالكفاءة والشمولية، 

وقامت املنظمة بصياغة عمليات مبتكرة 
لدعم أنظمة األغذية الزراعية التي 

تتميز بالكفاءة والشمولية بقيمة 1,8 
مليار دوالر أمرييك مع البنك الدويل 
n .واملؤسسات املالية العاملية األخرى
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لم ُيْنَجز شيئا (< 50%)جزئي (50% إلى %75) كلي(> %75) االنجاز:

مرتفعمتوسط إلى مرتفعمتوسطمتدني إلى متوسطمتدني درجة التنفيذ:

42
56
30

30
69
35

134
25
175

147
30
155

18 7

17 8

1.1.4

2.1.4

3.1.4

4.1.4

%50%25 %25

7% %89%4

%50%18%14%11%7

%24 %46%18%6%6

%97

%3

97 60

45 60

56 40

60 70

38 16

18 13

1.2.4

2.2.4

3.2.4

1.3.4

2.3.4

3.3.4

النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

مؤشرات نتائج قياس المساهمة في تمكين نظم زراعية 
وغذائية شاملة وفعالة

2.4.أ

2.4.ب

3.4.أ

3.4.ب

3.4.ج

المستهدف
(بنهاية 2015)

مرجع
المؤشر

الفعلي
(بنهاية 2015)

ماتم 
انجازه

المؤشر

البلدان التي شهدت فيها القيمة املضافة للصناعة الزراعية منواّ أرسع من 
القيمة املضافة للزراعة. 

البلدان التي انخفض فيها مؤرش الفاو بشأن الفاقد من األغذية.

البلدان التي ازدادت فيها االئتامنات للزراعة باألرقام الحقيقية 
)معّدلة حسب التضخم(. 

البلدان التي ازدادت فيها نسبة االستثامر الزراعي.

البلدان التي قلّصت مستوى املثبطات التي تؤثر عىل قطاع الزراعة واألغذية. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015

عدد المعايير الدولية الجديدة أو المنقحة في مجال سالمة األغذية وجودتها والصحة النباتية
- النظر في قضايا جديدة

- التقدم في مشاريع المعايير
- اعتماد معايير جديدة

 

عدد االتفاقات ذات الصلة بالتجارة التي وّفرت فيها الفاو اإلثباتات، أو تنمية القدرات أو 
منتديات للحوار.

 
عدد منتجات معلومات السوق التابعة للفاو التي زاد استخدامها.

 
عدد البلدان و/أو الهيئات اإلقليمية التي وفرت لها الفاو الدعم لتصميم وتنفيذ سياسات وأطر 

تنظيمية للصحة النباتية والحيوانية وسالمة وجودة األغذية
- الصحة النباتية

- الصحة الحيوانية
- مراقبة األغذية

 
عدد المؤسسات التي تستفيد من دعم الفاو في مجال صياغة وتنفيذ استراتيجيات، وتوفير 

سلع عامة تعّزز الشمولية والكفاءة في سالسل األغذية الزراعية.

 

عدد البلدان التي وّفرت فيها الفاو الدعم للحّد من الفاقد والمهدر من األغذية. 

 
عدد البلدان التي وّفرت لها الفاو الدعم لتنفيذ سالسل قيمة تتسم بالشمولية والكفاءة 

واالستدامة. 
 

عدد المؤسسات التي وّفرت لها الفاو الدعم لزيادة توافر المنتجات والخدمات المالية المقّدمة 
إلى القطاع الزراعي.

 

عدد البلدان التي وّفرت لها الفاو الدعم لزيادة االستثمار الرشيد في نظم لألغذية الزراعية 
تّتسم بالكفاءة والشمولية.

 

عدد البلدان التي تتلقى دعم الفاو في مجال رصد وتحليل وإصالح السياسات الغذائية 
والزراعية.
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محط التركيز
برنامج التعاون التقني بوصفه متويالً حافزاً 

للحد من الفاقد واملهدر من األغذية
في مجال احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، 

استُخدمت برامج إقليمية ووطنية للتعاون التقني من 
أجل حتفيز مشاريع ممولة من التبرعات كانت مبنية آنذاك 

على برامج التعاون التقني وأّدت إلى توسيع نطاقها: 
حدد أحد البرامج اإلقليمية للتعاون التقني مع االحتاد 
األفريقي األولويات من أجل احلد من الفاقد واملهدر من 
األغذية في سياق خطط االستثمار التابعة للبرنامج 

الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، فيما أجرت برامج 
وطنية للتعاون التقني منفذة في اإلقليم دراسات 

تشخيصية وبنت قدرات اجلهات الفاعلة في السلسلة 
بغية تقليص الفاقد، مما حّسن األمن الغذائي والتغذوي 

وأدى إلى توليد مزيد من املداخيل وخلق فرص عمل. 

وتابعت مشاريع ممولة من آيرلندا وهولندا والنرويج 
وسويسرا برامج التعاون التقني واستكملتها عبر 

منتدى رفيع املستوى إلعداد برنامج إقليمي للفاقد ما 
بعد احلصاد في إطار استراتيجية تنفيذ إعالن ماالبو 

وخارطة الطريق؛ وعمليات التقييم في 15 بلداً لتقدمي 
أدلة تقوم على أساسها استراتيجيات وطنية للحد 
من الفاقد من األغذية؛ وتنظيم برامج تدريبية في 

هذه البلدان لبناء قدراتها في مجال تقييم الفواقد 
وممارسات املناولة اجليدة بعد احلصاد.

أما في إقليم البحر الكاريبي، فقد اتسع كذلك نطاق 
تنفيذ مشروع ممول من هولندا من حيث انتشاره ونطاق 

بناء القدرات مبقتضى برنامج إقليمي للتعاون التقني 
في مجال الفواقد ما بعد احلصاد. وعموماً، استفاد 13 

بلداً من إقليم البحر الكاريبي، إذ تلقى أكثر من 500 
شخص التدريب في مجال 13 محصوالً من املاصيل 

ذات القيمة االقتصادية/التصديرية. 

تعّد املنظمة وشركاؤها مجموعة من 
أحدث أدوات بناء القدرات بغية املساعدة 
على تقدمي خدمات مالية إلى األسر من 

أصحاب احليازات الصغيرة واألعمال التجارية 
الزراعية الصغيرة واملتوسطة احلجم

 مت حشد املمارسات اجليدة في مجال السياسات بشأن 
التمويل الريفي والزراعي، جمعتها املنظمة وجهات 

شريكة أساسية )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
والبنك الدولي والوكالة األملانية للتعاون الدولي وصندوق 
األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ورابوبانك( في مجموعة 

من أحدث أدوات بناء القدرات اخملصصة لألخصائيني 

امليدانيني، مثل منظمات املنتجني ومؤسسات مالية 
ووكاالت حكومية وشركات خاصة لألعمال التجارية 

الزراعية. وكانت النتائج مذهلة في 75 مؤسسة من 36 
بلداً  في أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وامليط الهادئ 

شاركت في دورات تدريبية أقامتها املنظمة في فترة 
السنتني من خالل مشاريع قطرية وحلقات عمل إقليمية 

)مع جهات إقليمية شريكة مثل رابطة االئتمان الريفي 
والزراعي في أفريقيا ورابطة مؤسسات متويل التنمية في 
أمريكا الالتينية واحتاد غرف التجارة والصناعة اآلسيوية( 

وفعاليات عاملية )مع جهات عاملية شريكة معهد 
بولدير للتمويل بالغ الصغر ومؤمتر القمة العاملي املعني 

باالئتمانات بالغة الصغر لعام 2015(.

وحّسن البرنامج قدرات األسر من أصحاب احليازات 
الصغيرة واألعمال التجارية الزراعية الصغيرة 

واملتوسطة احلجم للحصول على مجموعة واسعة 
من اخلدمات املالية من مؤسسات قادرة على تقييم 

احتياجاتها وتلبيتها بطريقة مستدامة. وأُطلقت عدة 
مبادرات للمتابعة مع جهات شريكة محلية، منها 

 FIRAفي بيرو و Agrobancoفي املغرب و Crédit agricole
في املكسيك واملصرف احلكومي في باكستان.
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لم ُيْنَجز شيئا (< 50%)جزئي (50% إلى %75) كلي(> %75) االنجاز:

مرتفعمتوسط إلى مرتفعمتوسطمتدني إلى متوسطمتدني درجة التنفيذ:
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النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

مؤشرات نتائج قياس المساهمة في زيادة قدرة سبل العيش على 
الصمود أمام التهديدات واألزمات

1.5.أ

2.5.أ

4.5.أ

3.5.أ

المستهدف
(بنهاية 2015)

مرجع
المؤشر

الفعلي
(بنهاية 2015)

ماتم 
انجازه

المؤشر 

البلدان التي حّسنت التزامها وقدرتها عىل إدارة مخاطر الكوارث 
واألزمات يف قطاع الزراعة واألغذية والتغذية بشكل سياسات، 
وترشيعات، ونظم مؤسسية. 

البلدان التي حّسنت قدراتها عىل توفري معلومات منتظمة، 
وإطالق إجراءات يف الوقت املالئم ملواجهة تهديدات محتملة، 
ومعروفة وناشئة يف مجال الزراعة واألغذية والتغذية. 

البلدان التي حّسنت قدرتها عىل تطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار 
والتخفيف منها مبا يقلّص املخاطر عىل الزراعة، واألغذية والتغذية. 

البلدان التي حّسنت قدراتها عىل التأهب وإدارة االستجابة. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015

عدد البلدان التي قامت بصياغة واعتماد في مؤسساتها استراتيجية/خطة للحّد من المخاطر وإدارة 
األزمات كنتيجة لدعم الفاو.

- بلدان
- أقاليم/أقاليم فرعية

 
عدد البلدان واألقاليم التي حّسنت استراتيجياتها وبرامجها االستثمارية للحّد من المخاطر وإدارة األزمات 

كنتيجة لدعم الفاو.
- بلدان

- أقاليم/أقاليم فرعية
 

عدد آليات/نظم رصد التهديدات التي دعمها من جانب الفاو لتعزيز إعطاء إنذارات مبكرة.
 

عدد البلدان التي حّسنت عملية وضع خرائط القدرة على الصمود/التعّرض للمخاطر والتحليل كنتيجة 
لدعم الفاو.

- بلدان
- أقاليم 

 
عدد األقاليم/البلدان التي حّسنت تطبيق معايير و/أو تكنولوجيات وممارسات متكاملة ومحددة 

القطاعات للوقاية والتخفيف من المخاطر كنتيجة لدعم الفاو. 
- بلدان

- أقاليم
 

عدد األقاليم/البلدان التي حسنت تطبيق تدابير تحّد من التعّرض للمخاطر وتعّزز قدرة المجتمعات 
المحلية على الصمود في وجه التهديدات واألزمات كنتيجة لدعم الفاو 

- بلدان
- أقاليم

 

عدد البلدان التي تستفيد من دعم الفاو لفهم المعايير، والخطوط التوجيهية، والممارسات في مجال 
األخطار والتأهب لحالة الطوارئ الخاصة بالقطاع. 

 
نسبة األقاليم/البلدان المتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة واألغذية والتغذية والتي استفادت 

االستجابة لحاالت الطوارئ من دعم التنسيق من جانب الفاو حسب مستوى حالة الطوارئ. 
L3-

L2/L1-
 

النسبة المئوية من البلدان المتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة ووّفرت فيها الفاو استجابة لألزمات 
في الوقت المالئم مع االستجابة لمتطلبات المساواة بين الجنسين. 

الهدف االسرتاتيجي 5

القدرة  زيادة 

املزارعني  القيام بزيادة قدرة  من املهم 
والصيادين وزارعي األشجار من أجل 

الفقر  وتقليل  الغذايئ  األمن  ضامن 
األجيال  لصالح  الطبيعية  املوارد  وحامية 

التغريات  ألن  واملستقبلية  الحالية 
والكوارث  الطبيعية  والكوارث  املناخية 

تأثريا  تؤثر  اإلنسان  فيها  يتسبب  التي 
ضخام عىل الشعوب من خالل إتالف أو 
املوارد وسبل املعيشة وخاصة يف  تدمري 

الريفية.  املناطق 

وبالنسبة للتقدم الشامل فيام يتعلق 
بحجم الدول التي يوجد بها وتقوم 

بتنفيذ  سياسات وأنظمة مؤسسية ترتبط 
بالقدرات املتعلقة بتقليل املخاطر وإدارة 

األزمات فإنه تقدم محبط، حيث سجل 
انخفاضا وصل إىل 27 يف املائة يف عام 

2015. ويبدو أن ذلك ينتج بصفة أساسية 

عن انخفاض مستوى االستثامرات يف 
هذا املجال. وبالرغم من ذلك فإن إسهام 

املنظمة يف إحراز تقدم عىل مستوى 
املحصالت قد تم تقييمه عىل أنه إيجابيا 

وقام مابني 50 يف املائة إىل 70 يف املائة 
من أصحاب املصلحة بتصنيفه عىل أنه 

يرتاوح بني متوسط أو هام يف الدول التي 
تم إجراء دراسات بها أظهرت وجود 
أمثلة إيجابية من خالل الدعم الذي 

قدمته املنظمة إىل بوركينا فاسو وتشاد 
والنيجر من خالل مبادرة التحالف العاملي 

لزيادة القدرة. وقامت 38 دولة أيضا 
بوضع خطط للحد من مخاطر الكوارث 
وإدارة األزمات يف القطاع الزراعي كام 

قامت 18 دولة بتطوير برامج استثامرية 

واسرتاتيجيات حشد موارد للحد من 
مخاطر الكوارث من خالل دعم منظمة 
األغذية والزراعة. وتم تضمني الحد من 

مخاطر الكوارث يف املبادئ التوجيهية 
الجديدة للمصايد الصغرية  التطوعية 

ودعم تنفيذها كام هو الحال يف جنوب 
آسيا ورسي النكا والهند وبنغالديش وجزر 
ملديف. ومتت صياغة عملية وضع برامج 

االستثامر الوطنية من أجل متويل مرفق 
البيئة العاملي لتحسني املصايد واألحراج 
من خالل إرشادات املنظمة يف 14 دولة. 

وترتفع نسبة الدول التي متتلك قدرات 
متوسطة االرتفاع تتعلق بتوفري معلومات 

بصورة منتظمة والقيام بإجراءات إنذار 
مبكر يف الوقت املناسب بصورة نسبية 

حيث بلغت 44 يف املائة بالرغم من أنها 
قد انخفضت بالنسبة ملؤرشة املحصالت 

باملقارنة بعام 2014، بسبب استمرار وجود 
نقاط ضعف يف تجميع وتحليل املعلومات 
املتعلقة بالقدرة واملخاطر يف املجتمع. وقد 

ساعدت املنظمة 39 دولة ومنطقتني عىل 
القيام بتحليل القدرة والضعف من خالل 

رفع مستوى التصنيف املتكامل ملراحل 
األمن الغذايئ. وقد أدى دعم املنظمة يف 

بوركينافاسو والنيجر والصومال واليمن من 
خالل إدارة وتحليل مؤرش القدرة إىل أداء 

تحليل الضعف أكرث فعالية. 

وقد حققت الدول تقدما جيدا يف تحسني 
قدرات تطبيق تدابري التخفيف والوقاية 

بالرغم من أن الحجم اإلجاميل ظل 
منخفضا عند 17 يف املائة. وقد تم تطبيق 

تدابري فنية للوقاية من املخاطر وتخفيفها 
يف 46 دولة بفضل مستوى املساهامت 

التطوعية التي تم حشدها. 

أكرث من نصف الدول التي تعمل بها 
املنظمة لديها قدرات ترتاوح بني مرتفعة 

أو متوسطة االرتفاع خاصة فيام يتعلق 
بالتأهب واالستجابة لألزمات. وقد استفادت 

76 دولة من دعم املنظمة يف تطبيق 

معايري ومبادئ توجيهية ومامرسات التأهب 
للمخاطر والحاالت الطارئة بالرغم من عدم 

تحقيق األهداف يف أكرث من 100 دولة. 
وركزت أنشطة املنظمة عىل دعم التدريب 

عىل املستوى الوطني ودون اإلقليمي أو 
اإلقليمي حول املعايري التي تتبناها واملبادئ 

التوجيهية لحاالت الطوارئ املتعلقة 
باملاشية واملامرسات الجيدة إلدارة الطوارئ.  

وساعدت املنظمة الدول يف أفريقيا وآسيا 
من خالل اسرتاتيجيات معززة للتأهب ألزمة 

أنفلونزا الطيور. 

ولعبت املنظمة دورا رياديا أثناء الحاالت 
الطارئة التي أثرت عىل نطاق واسع يف 

قطاع الزراعة. واستفادت كافة الدول التي 
كانت تتعرض لحاالت طارئة من املستوى 

3 )جنوب السودان وجمهورية أفريقيا 
الوسطى واليمن والفلبني( و 88 يف املائة 

يف املستوى 1 واملستوى 2 من دعم تنسيق 
استجابة املنظمة يف حاالت الطوارئ. 

ومتكنت املنظمة من تحقيق أهداف حشد 
موارد تصل إىل 795 مليون دوالر لفرتة 

السنتني لدعم عملها املتعلق بتعزيز القدرة 
n .واالستجابة للحاالت الطارئة
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لم ُيْنَجز شيئا (< 50%)جزئي (50% إلى %75) كلي(> %75) االنجاز:
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النتائج التي حققتها منظمة األغذية والزراعة مقاسة بمؤشرات المخرجات

مؤشرات نتائج قياس المساهمة في زيادة قدرة سبل العيش على 
الصمود أمام التهديدات واألزمات

1.5.أ

2.5.أ

4.5.أ

3.5.أ

المستهدف
(بنهاية 2015)

مرجع
المؤشر

الفعلي
(بنهاية 2015)

ماتم 
انجازه

المؤشر 

البلدان التي حّسنت التزامها وقدرتها عىل إدارة مخاطر الكوارث 
واألزمات يف قطاع الزراعة واألغذية والتغذية بشكل سياسات، 
وترشيعات، ونظم مؤسسية. 

البلدان التي حّسنت قدراتها عىل توفري معلومات منتظمة، 
وإطالق إجراءات يف الوقت املالئم ملواجهة تهديدات محتملة، 
ومعروفة وناشئة يف مجال الزراعة واألغذية والتغذية. 

البلدان التي حّسنت قدرتها عىل تطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار 
والتخفيف منها مبا يقلّص املخاطر عىل الزراعة، واألغذية والتغذية. 

البلدان التي حّسنت قدراتها عىل التأهب وإدارة االستجابة. 

توزيع الدول حسب درجة التنفيذ يف عام 2015

عدد البلدان التي قامت بصياغة واعتماد في مؤسساتها استراتيجية/خطة للحّد من المخاطر وإدارة 
األزمات كنتيجة لدعم الفاو.

- بلدان
- أقاليم/أقاليم فرعية

 
عدد البلدان واألقاليم التي حّسنت استراتيجياتها وبرامجها االستثمارية للحّد من المخاطر وإدارة األزمات 

كنتيجة لدعم الفاو.
- بلدان

- أقاليم/أقاليم فرعية
 

عدد آليات/نظم رصد التهديدات التي دعمها من جانب الفاو لتعزيز إعطاء إنذارات مبكرة.
 

عدد البلدان التي حّسنت عملية وضع خرائط القدرة على الصمود/التعّرض للمخاطر والتحليل كنتيجة 
لدعم الفاو.

- بلدان
- أقاليم 

 
عدد األقاليم/البلدان التي حّسنت تطبيق معايير و/أو تكنولوجيات وممارسات متكاملة ومحددة 

القطاعات للوقاية والتخفيف من المخاطر كنتيجة لدعم الفاو. 
- بلدان

- أقاليم
 

عدد األقاليم/البلدان التي حسنت تطبيق تدابير تحّد من التعّرض للمخاطر وتعّزز قدرة المجتمعات 
المحلية على الصمود في وجه التهديدات واألزمات كنتيجة لدعم الفاو 

- بلدان
- أقاليم

 

عدد البلدان التي تستفيد من دعم الفاو لفهم المعايير، والخطوط التوجيهية، والممارسات في مجال 
األخطار والتأهب لحالة الطوارئ الخاصة بالقطاع. 

 
نسبة األقاليم/البلدان المتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة واألغذية والتغذية والتي استفادت 

االستجابة لحاالت الطوارئ من دعم التنسيق من جانب الفاو حسب مستوى حالة الطوارئ. 
L3-

L2/L1-
 

النسبة المئوية من البلدان المتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة ووّفرت فيها الفاو استجابة لألزمات 
في الوقت المالئم مع االستجابة لمتطلبات المساواة بين الجنسين. 
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محط التركيز
اإلحصاءات وتغير املناخ والقدرة على 

الصمود على املستوى الُقطري
يترجم نظام املنظمة  لإلنذار املبكر/العمل املبكر 

التحذيرات القائمة على التوقعات إلى إجراءات على 
املستوى الُقطري بغية تخفيف أثر اخملاطر. ويركز النظام 

على جتميع املعلومات املتعلقة بالتوقعات املتاحة من 
خالل نظم املنظمة لإلنذار املبكر مثل النظام العاملي 

للمعلومات والتنبيه املبكر في مجال األغذية والزراعة، 
ونظام الوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية 

العابرة للحدود في حاالت الطوارئ، تقرير التصنيف 
املتكامل ملراحل األمن الغذائي ضمن تقرير عاملي فصلي 

عن نظام  اإلنذار املبكر/العمل املبكر. وتعمل املنظمة مع 
السلطات الوطنية إلنشاء نظم إنذار مبكر واستحداث 

مؤشرات ومحفزات قائمة على البراهني مثل املؤشر املعني 
باالنحرافات في األسعار أو مؤشر الضعف القطري التابع 

للنظام العاملي للمعلومات والتنبيه املبكر في مجال 
األغذية والزراعة سعياً إلى اتخاذ اإلجراءات السريعة. 

وتُعد خطط العمل املبكر كي تُنفذ فور بلوغ مستوى 
محفز. ويشكل تعزيز قواعد البيانات والنظم اإلحصائية 
واملعلوماتية وحتديد الثغرات في البيانات أمرين رئيسيني 

لترسيخ نظم رصد خطر الكوارث، واملساءلة بشأن األضرار 
واخلسائر، والتحليل والتوصيات القائمة على البراهني. 

وعزز نظام اإلجراءات األولية واإلنذار املبكر عمل املنظمة 
املتصل بتقييم اخملاطر واإلنذارات املبكرة وحتديد مواطن 

الضعف على اخلريطة واإلحصاءات ذات الصلة. وعلى 
سبيل املثال، نُشرت في عام 2015 أربعة تقارير عاملية عن 

نظام اإلجراءات األولية واإلنذار املبكر في حاالت النينيو 
حتلل األثر املتنامي لظاهرة النينيو على األمن الغذائي 

والزراعة، وتالها إيفاد بعثات إلى منغوليا وبابوا غينيا 
اجلديدة وإثيوبيا وزمبابوي وإندونيسيا من أجل إعداد خطط 

عمل مبكرة بهدف تخفيف األثر املدمر للنينيو على 
السبل امللية لكسب العيش واحلد منه.

وبواسطة برنامج INFORMED، وهو برنامج رئيسي مشترك 
بني االحتاد األوروبي واملنظمة، دعمت املنظمة وستواصل 

دعم البلدان لتحسني األمن الغذائي القائم على البراهني 
وقياس القدرة على الصمود والبرمجة في البلدان واألقاليم 

املعرضة للمخاطر. ويتضمن البرنامج مكوناً لتحليل 
البيانات وتنمية القدرات ذات الصلة ومكوناً يهدف إلى 

إنشاء منصة عاملية للمعرفة بشأن القدرة على الصمود.

االستجابة ألزمة ما مبوازاة بناء قدرة 
سبل كسب العيش على الصمود في 

جنوب السودان
من خالل برنامج يدرّ 95 مليون دوالر أمريكي في أثناء الفترة 

2014-2015، أحدثت املنظمة فرقاً من خالل إعادة سبل 
كسب العيش ملا يبلغ 2,4 مليون شخص معرض للمخاطر 

وزيادة قدرتهم على الصمود. ووُضع البرنامج ونُّفذ في 
بيئة صعبة ودينامية للغاية، سعياً إلى تلبية االحتياجات 

اإلنسانية الطارئة في املناطق األشد تضرراً من النزاع، مبوازاة 
استمرار التدخالت املتوسطة والطويلة األجل أينما يتيح 

الوضع ذلك، وتطبيق حلول ابتكارية. 

ومت حفز إنتاج البذور على املستوى الوطني واقتصادات 
السوق امللية وتعزيز إعادة جمع البذور من املزارعني في 

املناطق االستوائية ومنطقة بحر الغزال ألغراض التوزيع في 
معظم املناطق األكثر عرضة للمخاطر وإضافة 1,95 مليون 

دوالر أمريكي إلى مداخيل املزارعني. وجرى حتسني البنية 
التحتية الوطنية لسلسلة التبريد في إطار التدخل بشأن 

الصحة احليوانية وتوسيع نطاق القدرات امللية لتخزين 
اللقاحات واألدوية البيطرية وتوزيعها.

ومن ناحية التنسيق، عززت املنظمة مجموعات العمل 
الفنية الوطنية بهدف إجراء عمل استراتيجي وحتليلي 

بشأن األمن الغذائي يتيح إصدار مستجدات فصلية عن 
التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلنسانية 

بشأن البرمجة في األوساط املعنية بالعمل اإلنساني 
واملساعدات اإلمنائية. وأخيراً، عملت املنظمة بنشاط على 

إطالق عملية "مستلزمات البقاء على قيد احلياة" بالطائرة 
املروحية بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، منظمة األمم 

املتحدة للطفولة )اليونيسف( ومجموعة اللوجستيات 
وبعض املنظمات غير احلكومية لتوزيع مستلزمات مصممة 

خصيصاً للسكان املتضررين من النزاع في والية الوحدة 
الذين هربوا في الغابات ووسط املستنقعات دون أي إمكانية 

للحصول على املساعدات طوال أسابيع.

وتوسع املنظمة في املناطق األقل تضرراً من النزاع نطاق 
تدخلها اإلمنائي وتعيد تصميمه مع التشديد بصورة أكبر 
على بناء القدرة على الصمود على مستوى اجملتمع امللي. 

وتُعالج مسائل متصلة بالنزاع الدائر حول املوارد الطبيعية 
والتكيف مع تغير املناخ واحلد من خطر الكوارث بواسطة 
النَّهج امليداني املتعلق باملُزارعني والرعاة متى أمكن الربط 
مع مبادرات أخرى مثل برنامج الغذاء مقابل األصول التابع 

لبرنامج األغذية العاملي واجملموعات املعنية باالدخارات 
والقروض على مستوى القرية. وتقود املنظمة مبنظور أبعد 

العمل في مجال وضع برامج تعليمية تناسب اجملتمعات 
امللية الزراعية الرعوية وتعزيز تطوير خدمات اإلرشاد 

باالستناد إلى السوق ونظم تسليم املدخالت. 
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3. تعميم 
مراعاة املنظور اجلنساني 

في عمل املنظمة  
تعترب عملية املساواة بني الجنسني من األمور الهامة 

بالنسبة ملهمة املنظمة املتعلقة بتحقيق األمن الغذايئ 
الزراعي  اإلنتاج  التغذية، وزيادة  من خالل رفع مستويات 

الريف.  معيشة سكان  الطبيعية وتحسني  املوارد  وإدارة 
التي  الجنسني  الفجوة بني  تقليل  الدول يف  املنظمة  وتدعم 

االقتصادية  اإلنتاج والخدمات والفرص  النفاذ ملوارد  توجد يف 
للوصول إىل عامل خايل من الجوع وسوء التغذية. وتم تضمني 
الجنسني من  املساواة بني  مناهج وأنشطة تهدف إىل تحقيق 

املنظمة يف  الجنساين يف عمل  املنظور  خالل تعميم مراعاة 
االسرتاتيجية.  األهداف  كافة 

من خالل اإلسهام يف القضاء عىل الجوع )هدف اسرتاتيجي 1(، تم 
تحقيق أهداف جديرة باملالحظة فيام يتعلق بالتعامل مع املخاوف 
الخاصة بالنوع االجتامعي يف السياسات القطاعية واألطر القانونية 

الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية من خالل دعم املنظمة عىل سبيل 
املثال للتعامل مع املساواة بني الجنسني يف إعداد أطر قانونية تتعلق 

بأمن الحيازة يف سرياليون، ويف غواتيامال يف تطوير سياسة للمساواة 
بني الجنسني وإطار لتطبيقها. 

الشعوب  وإدراج  االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  االعتبارات  كانت 
الذي تم تنفيذه يف  األصلية من األمور الرضورية للعمل 

مجموعة  املنظمة  دعمت  حيث  والكاريبي  الالتينية  أمريكا 
والكاريبي  الالتينية  أمريكا  دول  مبجموعة  الخاصة  النساء 

الربازيل  وإعالن  السلفادور،  تتزعمها  والتي  باملرأة  للنهوض 
الحكومات ومنظامت املجتمع املدين  2014 بني  الصادر يف 

والذي اعرتف للمرة األوىل بعدم املساواة االجتامعية 
إىل  والحاجة  الريف  النساء يف  تواجهها  التي  والسياسية 

للتعامل مع ذلك.  إجراءات 

وأيدت املنظمة تنمية وتبني مؤرشات مناسبة للنوع االجتامعي 
تتعلق باألمن الغذايئ والتغذية إلعداد بيانات مصنفة حسب 

الجنس يف الدول مثل تطبيق نتيجة التنوع الغذايئ لدى النساء 
يف الفلبني وطاجيكستان. ومن األمثلة األخرى هناك إدراج 

تقارير مصنفة حسب الجنس يف الربمجيات الخاصة بتسجيل 
األرايض يف نيجرييا وإدخال مقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ 

يف أنغوال وإثيوبيا ومالوي والنيجر وكينيا وجنوب أفريقيا 
وكمبوديا. 

إنتاجية  أكرث  الزراعة  املتعلقة بجعل  األعامل  ومن بني 
2( تم تكييف مدارس حقول  )الهدف االسرتاتيجي  واستدامة 

لتناسب  املجتمع  املستمعني يف  نوادي  تعمل مع  التي  املزارعني 
والنيجر  وموريتانيا  ومايل  بوروندي  الريفيات يف  النساء 

الفالحني  القيام من خالل تجريب  الهدف هو  والسنغال. وكان 
التكيف املحيل وتبني طرق  بتعزيز  الريف  وبث اإلذاعة يف 
املوسم وتقديم تدريب غري رسمي  زراعية مستدامة طوال 

واملكسيك  وكمبوديا  الربازيل وشييل  ويف  الصغرية.  للجامعات 
وأوروغواي  وباراغواي  وبنام  وكوبا  وكوستاريكا  ونيكاراغوا 

تم الرتكيز عىل تضمني النساء يف عملية نقل التكنولوجيا 
لصالح الزراعة األرسية، ولدعم خدمات التوسع واملساعدة يف 

الخربات.  وتبادل  العامة  والبيئة  الزراعة  سياسات 

ونرش  تحليل  تم  املرأة،  عىل  العمل  أعباء  خفض  وبهدف 
العاملة  لتوفري  ومامرسة  تكنولوجي  أسلوب   100 من  أكرث 

األرسية  والزراعة  والتغذية،  الغذايئ  األمن  تحسني  أجل  من 
التغريات  مع  والتكيف  واملياه  الرتبة  عىل  والحفاظ  املنتجة 
نرش  وتم  الالتينية.  وأمريكا  أفريقيا  رشق  يف  وذلك  املناخية 

 t أقيم يف نريويب،   الذي  املشاركة"  النتائج يف "معرض 
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من خالل وسائل التواصل االجتامعي الخاصة مبنظمة األغذية 
والزراعة، والشبكات الرشيكة والفعاليات املتخصصة. ويف 

املبادرة اإلقليمية لندرة املياه يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا، 
ساعد القيام بتقييم متعدد التخصصات يعتمد عىل دراسة علم 

املياه الجوفية والحوكمة والجنسانية، من خالل تحليل خاص 
باملساواة بني الجنسني، يف تحديد إسهامات النساء والرجال، مع 
إلقاء الضوء عىل التحديات والفرص املتعلقة مبنهج أكرث عدالة 

وشمولية ومشاركة إلدارة املياه الجوفية. 

ومن خالل برنامج "من الحامية حتى اإلنتاج" والذي أسهم يف 
الحد من الفقر يف الريف )الهدف االسرتاتيجي 3(، تم تضمني 
تحليل خاص باملساواة بني الجنسني يف دراسات تتعلق بأثر 

التحويالت النقدية. وبالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، تم 
إجراء دراسة حالة نوعية تتعلق مبدى تأثري التحويالت النقدية 

االجتامعية يف مالوي يف متكني املرأة اقتصاديا. وتم عرض النتائج 
عىل لجنة وضع املرأة. 

وتغطي قاعدة بيانات الجنسني وحقوق األرض 83 دولة وتوفر 
بيانات مصنفة وفقا للجنس ومؤرشات للزراعة، من بني أمور 

أخرى، وإدارة األصول وامللكية. وقامت قاعدة بيانات النوع 
االجتامعي وحقوق األرض بتطوير أداة لتقييم الترشيعات 

لتوفري نصائح فاعلة ورسيعة ومستهدفة حول السياسات وتنمية 
القدرات إىل الدول األعضاء يف املنظمة من أجل حيازة أرايض 

عادلة بني الجنسني. وقد تم تطبيق أداة تقييم الترشيعات 
بنجاح يف 10 دول حيث قامت املنظمة بتقديم النصح حول 

التغريات الرضورية من أجل جعل األطر القانونية تؤدي بشكل 
أكرب إىل حيازة أرايض عادلة للجنسني. 

ومن خالل الرشاكة مع املعهد الدويل ألبحاث سياسات الغذاء 
ومؤسسة بيل و ليندا جتيس، قامت املنظمة بتكييف والتحقق 
من مقياس لتمكني املرأة من أجل تشخيص املجاالت الرئيسية 

حيث تم عدم متكني الرجال والنساء يف مرشوعات التنمية 
الزراعية بحيث يتم تصميم اسرتاتيجيات مالمئة لعالج أوجه 
القصور ومتابعة محصالت املرشوع املتعلقة بتمكني املرأة. 

ومن خالل برنامج التعاون بني دول الجنوب، عززت املنظمة 
الحوار والتعلم بني الحكومات وممثيل املجتمع املدين من 10 

دول يف معرض تبادل املعرفة حول التمكني االقتصادي للمرأة يف 
الريف وهذه الدول هي أثيوبيا وغواتيامال والعراق وجمهورية 

قريغيزستان وليربيا ومالوي والنيجر ورواندا وأوغندا.

ويف الهند، وفرت املنظمة الدعم الفني لجمعية القضاء عىل الفقر 
يف الريف لتمكني 500 ألف مجموعة نسائية فقرية يف الريف ذات 
دعم ذايت من املشاركة يف األنشطة االقتصادية، وتعزيز نفاذهم إىل 

الخدمات الصحية وخدمات التغذية. وأيدت املنظمة كمبوديا يف 
تطوير اسرتاتيجية التنمية األوىل للطفل وخطة عمل وطنية لتعميم 
الجنسانية والقضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال يف قطاع املصائد.

وقد تم التعامل مع الجنسانية بصورة رصيحة كأحد األبعاد 
الخطري للشمولية يف األنظمة الغذائية )الهدف االسرتاتيجي 4( 

من خالل عدد من التقارير واملطبوعات الفنية. وتم تقديم دعم 
كبري لتعزيز مشاركة املرأة يف سالسل قيمة األغذية الزراعية 

التي تتعلق بالجذور و الدرنات والبستنة واملصائد وإنتاج األلبان 
والنفاذ لألسواق والخدمات الزراعية يف أمريكا الالتينية وأفريقيا 

وأسيا من خالل توفري مدخالت وأساليب تكنولوجية خاصة 
بإضافة القيمة والتدريب الفني وتطوير املرشوعات.

تعترب املساواة الجنسانية ومتكني املرأة جزء هام من عمل 
املنظمة الذي يتعلق بالقدرة )الهدف االسرتاتيجي 5(. وقد تم 
جمع ونرش املامرسات الجيدة التي تسهم يف القدرة واملساواة 

بني الجنسني. وقد تم إعداد املبادئ التوجيهية الخاصة بتحسني 
املساواة بني الجنسني يف املسائل اإلقليمية لتعزيز نفاذ املرأة 
لألرايض واملوارد الطبيعية يف سياق الكوارث واألزمات املمتدة 

وتم تقديم دعم قطري مامثل إىل الصومال وكينيا. 

وخالل فرتة العامني، دعمت املنظمة الجهود الرامية للحد من 
عدم املساواة بني الجنسني لزيادة قدرة املجتمع مبا يف ذلك 
خطط التوفري والقروض للنساء يف ليربيا وأوغندا وغواتيامال 

وهندوراس، ودعم التعاونيات النسائية وجمعيات املنتجني يف 
باكستان والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن وفانواتو لتحسني 
النفاذ للخدمات املالية، وتعزيز املواقد التي تستخدم الوقود 

بكفاءة ومامرسات تقليل أعباء العمل عىل النساء ومخاطر 
العنف الذي يعتمد عىل أساس الجنس واملرتبط بجمع الوقود 

يف السودان وجنوب السودان، واستمرار والتوسع يف نوادي 
دمييرتا لتيسري بناء قدرة املجتمعات التشاركية والعادلة يف 

النيجر وبوروندي وجمهورية الكونغو الدميقراطية، من بني 
أمور أخرى. 

وتم تحقيق نتائج هامة أيضا خالل العامني يف مجال تعزيز 
آليات املنظمة املؤسسية املتعلقة بالتعميم الجنساين الفعال، يف 

t  ،ظل وجود فريق جنساين قوي
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4. إحصاءات 
       ملتخذي القرار 

وشبكة فنية تتكون من أكرث من 200 نقطة اتصال جنسانية 
وخرباء يعملون يف كافة مكاتب املنظمة. 

وأحرزت املنظمة تقدما يف خلق بيئة مؤسسية مواتية لتعميم 
الجنسانية ومداخالت تستهدف النساء من خالل سياسة املساواة 
بني الجنسني الخاصة مبنظمة األغذية والزراعة، مع تحقيق ما بني 

11 إىل 15 معيار عىل األقل، وخطة عمل عىل مستوى منظومة 

األمم املتحدة حول املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، مع 
تحقيق أو تجاوز 13 معيارا من بني 15 معيارا. 

تعمل  رائدة  هيئة  العاملي  املستوى  عىل  املنظمة  تعترب 
املساواة  وتقليل عدم  الريف  النساء يف  أجل متكني  من 

يتضح من خالل زيادة  الزراعة، كام  الجنسني يف قطاع  بني 
املنظمة.  مع  بالتعاون  والوطنيني  الدوليني  الرشكاء  اهتامم 

التعاون  من خالل  املنظمة  قامت  املثال،  سبيل  فعىل 
للتنمية  الدويل  والصندوق  الدويل  البنك  مع  الوثيق 
يف  الجنسانية  حول  تدريبي  منهج  بتطوير  الزراعية 

الدروس  البناء عىل  املناخ من خالل  تجاه  الذكية  الزراعة 
n املنظمة.  من  املستفادة  والخربات 

الجودة رضورية من أجل تصميم  تعترب اإلحصاءات عالية 
التغذية  وسوء  الفقر  بتقليل  الخاصة  السياسات  واستهداف 

للموارد  املستدام  االستخدام  ولتعزيز  الريف  والفقر يف 
واألزمات. وهي  التهديدات  تجاه  القدرة  وزيادة  الطبيعية 

للقرارات  الدويل  واملجتمع  الحكومات  اتخاذ  أساس  متثل 
التقدم نحو تحقيق  ولعب دور هام يف قياس ومتابعة 

املنظمة يف  وتسهم  والدولية.  الوطنية  التنمية  وغايات  أهداف 
املنتجات  واستخدام  لتقديم  مواتية  بيئة  املساعدة عىل خلق 

عامة.  عاملية  كمنافع  الجودة  عالية  اإلحصائية 

لتحسني جودة  معايري ومقاييس جديدة  تطوير  تم  وقد 
مقاربة  إمكانية  ولزيادة  الدول  تعدها  التي  اإلحصاءات 

املثال  الدول واملناطق. فقد تم عىل سبيل  البيانات يف 
الزراعي  لإلحصاء  العاملي  للربنامج  أول مسودة  استكامل 

20 مبدأ توجيهي وتقرير فني من خالل  2020، وتم نرش 

اإلحصائية  البيانات  استخدام  تم  وقد  الدولية.  االسرتاتيجية 
التي تم جمعها ونرشها من قبل املنظمة عىل نطاق واسع من 
تم  التي  اإلحصائية  البيانات  وكانت  الدولية.  االسرتاتيجية  قبل 
استخدامها عىل نطاق  تم  املنظمة قد  قبل  جمعها ونرشها من 

املوضوعية يف  البيانات اإلحصائية  واسع من خالل قاعدة 
املستخدمني–  زيارة من  2,5 مليون  تلقت حوايل  التي  املنظمة 

النامية.  مع تزايد األعداد من الدول 

وتم تقديم الدعم الفني لتحسني القدرات اإلحصائية الوطنية. 
وكانت عنارص النجاح الرئيسية ناتجة عن الرشاكات واالستخدام 
االسرتاتيجي لإلسهامات الطوعية التي تدعم تنفيذ اإلسرتاتيجية 

العاملية وقاعدة البيانات اإلحصائية القطرية. وتم بذل جهود 
خاصة لتعزيز تنسيق بناء القدرات اإلحصائية مع مبادرة 

الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا الخاصة باالتحاد 
األفريقي ووكالة الواليات املتحدة ملبادرة بناء القدرات الخاصة 
بالتنمية العاملية والتي تدعم التوافق والتحقق ونرش البيانات 

الوطنية يف دول جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا وآسيا. 

الوكاالت املعنى  الخرباء املشرتك بني  ومن املهم قيام فريق 
اقرتحتها  24 مؤرشا  بقبول  املستدامة  التنمية  أهداف  مبؤرشات 

املنظمة من أجل متابعة إطار جدول أعامل 2030 للتنمية 
االتفاق بني  تنسيق وتيسري  نفاذ يف  للمنظمة  كان  املستدامة. 

 n املتحدة.  لألمم  التابعة  اإلحصائية  املنظامت 
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@ منظمة األغذية والزراعة، 2016

وشهد عاما 2014-2015 تغريات بعيدة األثر يف الشكل رقم 1 
يف الطريقة التي قامت بها املنظمة باألعامل والتي استهدفت 

بصورة أساسية االستجابة بصورة أفضل الحتياجات أعضائها 
وتطور األحداث يف البيئة العاملية. قامت املنظمة مبا ييل:

q	 تحسني التنفيذ املايل، مع إنفاق  99,4 يف املائة من
املخصصات )مليار دوالر أمرييك(، بنسبة ترتفع مبقدار 7  

يف املائة عن النفقات املتوقعة املمولة من خالل املساهامت 
التطوعية )1,5 مليار دوالر أمرييك( وبزيادة 29 يف املائة 

يف التنفيذ تحت مظلة برنامج التعاون الفني )126 
مليون دوالر أمرييك(، مبا يتوافق بصورة كاملة مع معايري 

املحاسبة الدولية يف القطاع العام )شكل رقم 2(

q	.)2 زيادة نسبة اإلنفاق يف املجال. )شكل رقم

q	 زيادة حشد املوارد من خارج املوازنة بسبب زيادة
 1,8 ليصبح  املائة  6 يف  بنسبة  الحايل واملستقبيل  العمل 
القطر،  تقريبا عىل مستوى  نصفها  أمرييك،  مليار دوالر 

يف  للتوسع  للرشكاء  التشغيلية  التنفيذ  طريقة  وإطالق 
الوطني. التنفيذ  انجاز  طريقة 

q	 مضاعفة عدد الدول التي تقدم مساهامت مالية للتعاون 
بني دول الجنوب إىل 16 منذ 2010-2011، مع زيادة 

قيمة األرصدة التي يتم حشدها باملثل، إىل 70 مليون دوالر 
أمرييك يف عام 2015-2014.

q	 تطبيق ترتيبات إدارة برامج اسرتاتيجية بناء عىل الخربة، مع
الرتكيز بصورة أكرب عىل اآلثار املتعلقة مبستوى القطر.

q	 تحقيق وفورات كفاءة تصل إىل 36,6 مليون دوالر أمرييك
من خالل مراجعة مناصب قامئة يف املكاتب غري الفنية، 

واحتواء تكاليف العاملني ووفورات من السفر والخدمات 
الداخلية والعقود.


