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 موجز
 

  األعضتتتاء على التقدم احملرز  2016يُطلع التقرير التجميعي الستتتتعران منتصتتتف املدة يالتقرير التجميعي  لعام
استتتتتتتتتتناداً إىل إطار  2017-2016من أجل تنفيذ برنامج العمل وامليزانية املتفق عليه للفرتة  2016خالل ستتتتتتتتتنة 

الرصتد يف املنظمة املستتند إىل النتائج للعمل باستتخدام  يع مصتادر التمويل املتاحة. ويفيد التقرير عن مدى 
يط الضتتتتوء والغايات، مع تستتتتلوجود املنظمة على املستتتتار الصتتتتحيت باذاه تنفيذ املخرجات مقارنة باملؤشتتتترات 

 على اإلجنازات احملققة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية. 
  غتتايتتة 50يف املتتائتتة  من غتتايتتات خمرجتتات األهتتداف االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة البتتال  عتتددهتتا  86ي 43وقتتد إ إجنتتاز 

 بتتتاإل تتتال الغتتتايتتتاتيف املتتتائتتتة  منهتتتا جزئيتتتاً. ورغم اذتتتاه حتتتتديتتتد  14ي 7هلتتتذه الستتتتتتتتتتتتتتنتتتة، يف حني إ إجنتتتاز 
مؤشتتراً  32حيث ستتّجل  2017ملحوظ مقارنة بغايات  ، جرى حتقيق تقدم2016مقارنة بستتنة  2017إىل ستتنة 

 يف املائة.  50عن  يف املائة  نسبة إجناز ال تقلّ  64ي
  نتيجتتة التتتدابري اجلتتديتتدة املتختتذة لتحستتتتتتتتتتتتتتني التنفيتتذ واالرتقتتاء بتتاملعلومتتات 2016وكتتان تكثيف األداء يف عتتام 

ن توقعات حتقيق الغايات الرتاكمية لنهاية عام  ، علماً أّن بعضتتها طمو  2017على املستتتوى القطرم مع حتستتّ
 وسيحتاج إىل رصد وثيق. 

  ك الصتتتتتحيت باذاه توفري اجلودة الفنية واخلدمات، ذا يف  ل املستتتتتاروإّن مؤشتتتتترات األداء الرئيستتتتتية ما تتتتتية يف
ديد اهم يف حتقيق األهداف االستتتتتتترتاتيجية. وقد ّإ على وجه التحبالنستتتتتتتبة إىل املوا تتتتتتتيع املشتتتتتتترتكة ال  تستتتتتتت

من معايري األداء  12من املعايري الدنيا لسياسة املنظمة اخلاصة ذراعاة املسائل اجلنسانية فيما أجنز  12استيفاء 
 يف خطة عمل املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

 نة وأقّرت املؤمترات اإلقليمية يف لة تنفيذ املبادرات اإلقليمية القائمة وعددها  2016 ستتتتتتتتتتتتتت  مبادرة 15مواصتتتتتتتتتتتتتت
 مع إجراء بعض التعتتديالت فيهتتا، ختتاصتتتتتتتتتتتتتتتة يف أمريكتتا الالتينيتتة والبحر الكتتاري ، وحتتددت  تتاالت األولويتتة

 ال  ينبغي النظر فيها بالنسبة إىل املبادرات اإلقليمية اجلديدة يف فرتة السنتني املقبلة. 
 مؤشتتتتتراً من مؤشتتتتترات األداء الرئيستتتتتية لألهداف الوظيفية ألستتتتتاليب العمل  25من أصتتتتتل  23جاٍر يف  والعمل

، ومن املتوقع إجناز  يع مؤشتترات األداء الرئيستتية مع  اية 2016واألبواب اخلاصتتة ال  جرى قياستتها يف عام 
. ويالحظ على وجه التحديد حتّسن معدالت املوافقة على مشاريع برنامج التعاون التقين وتنفيذها 2017سنة 

 بشكل ملحوظ مقارنة ذا كانت عليه يف فرتة السنتني املا ية. 
  وجرى تعزيز الرتتيبات اخلاصتتتتة بةدارة ال امج من خالل تعيني قادة لل امج االستتتترتاتيجية وتشتتتتكيل فرق إلدارة

لقدرة الفنية للمنظمة. ا مع احملافظة علىاالستتتتترتاتيجية وتعيني منستتتتتقني إقليميني لل امج االستتتتترتاتيجية ال امج 
 لتحستتتتتتتتتتتتتتني تنفيتتذ ال امج االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة 2016وجرى تتتدعيم الرتتيبتتات اخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتة بتتةدارة ال امج يف  تتايتتة 

 على حنو أك .
 ة القطريةلقطرم من خالل تبستتتتتتتتتتتيط أطر ال  وّإ حتستتتتتتتتتتتني الرتتيبات املتخذة لدعم التنفيذ على املستتتتتتتتتتتتوى ا  

 أك  جلودة تنفيذ املشاريع وتوقيته. منهجية ودورة املشاريع وإيالء عناية 
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  2016والعمل جاٍر بالنستتتتتتتتتتتتتتبة إىل اإلنفاق من موارد االعتمادات الصتتتتتتتتتتتتتتافية واملستتتتتتتتتتتتتتامهات الطوعية يف عام، 
 ئة من موارد امليزانية.يف املا 50وهي السنة األوىل من السنة املالية، وقد بل  

  مشتتتتتتتتتتتتتتروعتتًا من مشتتتتتتتتتتتتتتتاريع برنتتامج التعتتاون التقين ذتتا  موعتته 398، متتتت املوافقتتة على 2016وخالل ستتتتتتتتتتتتتتنتتة 
يف املتتائتتة من اعتمتتادات  61أم متتا يعتتادل  2017 - 2016مليون دوالر أمريكي من اعتمتتادات الفرتة  80.7

 ظاً مقارنةعلى املشتتتتتتتاريع، وهو ما يشتتتتتتتكل حتستتتتتتتناً ملحو فرتة الستتتتتتتنتني ل نامج التعاون التقين املتاحة للموافقة 
يف املائة للمستتتتتتاعدة يف حاالت  15يف املائة منها للدعم اإلمنائي و 85. وقد جرى ختصتتتتتتي  2014مع ستتتتتتنة 

 2015-2014بتتتتتالنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة إىل اعتمتتتتتادات  2016الطوارئ. وبل  تنفيتتتتتذ برنتتتتتامج التعتتتتتاون التقين يف عتتتتتام 
 يف املائة مقارنة 20مليون دوالر أمريكي، أم ما يعادل زيادة بنستتتتتتتتتبة  67.7على حٍد ستتتتتتتتتواء  2017-2016و

 . 2014مع سنة 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب لجنتي البرنامج والمالية
 

 يرجى من اللجنتني القيام ذا يلي:  
 

  ؛انظر أدناه ياستعران التقدم احملرز باذاه حتقيق النتائج والغايات املالية وإسداء املشورة هبذا الصدد 
 .وإعطاء توجيهاهتما لتحسني استعران منتصف املدة من حيث الشكل واملضمون 

 
 لعناية لجنة البرنامج:  

 
  واإلجنازات بالنستتتتتتتتتتبة 2016القستتتتتتتتتتم الثاا الذم يتناول التقدم احملرز على صتتتتتتتتتتعيد غايات املخرجات لستتتتتتتتتتنة 

فضتتتالً عن التقدم احملرز واإلجنازات  3و 2و 1باملالحق مدعوماً  6إىل كل من األهداف االستتترتاتيجية واهلدف 
وبالنسبة إىل األولويات اإلقليمية من خالل املبادرات اإلقليمية  4امللحق يف  ال املساواة بني اجلنسني  من 

 . 5امللحق يف 
 

 لعناية لجنة المالية:  
 

 ن يف أستتتتاليب العمل  القستتتتم الثالث الذم يتناول التقدم احملرز مقارنة ذؤشتتتترات األداء الرئيستتتتية وأوجه التحستتتتّ
 .3بامللحق بواب اخلاصة، مدعوماً بالنسبة إىل األهداف الوظيفية وبرنامج التعاون التقين واأل

 الذم يتناول إدارة التنفيذ واملوارد، ذا يف  لك التنفيذ من الناحية املالية من  يع مصتتتتتتتتتتتتتتادر  والقستتتتتتتتتتتتتتم الرابع
 التمويل املتاحة، فضاًل عن برنامج التعاون التقين.
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 مقدمة   -أو الا 

 

 نطاق التقرير
 
األعضتتتتتتتاء على التقدم احملرز  2016يُطلع التقرير التجميعي الستتتتتتتتعران منتصتتتتتتتف املدة يالتقرير التجميعي  لعام  -1

 استتتتتتتتتتتتتتناداً إىل إطار الرصتتتتتتتتتتتتتد 20171-2016من أجل تنفيذ برنامج العمل وامليزانية املتفق عليه للفرتة  2016خالل ستتتتتتتتتتتتتنة 
 وجود املنظمة دىعن مويفيد التقرير  مصتتتتتتتتتتادر التمويل املتاحة.يف املنظمة املستتتتتتتتتتتند إىل النتائج للعمل باستتتتتتتتتتتخدام  يع 

 على املستتتتتتتتار الصتتتتتتتتحيت باذاه تنفيذ املخرجات مقارنة باملؤشتتتتتتتترات والغايات، مع تستتتتتتتتليط الضتتتتتتتتوء على اإلجنازات احملققة
 على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

 
 2017-2016من أجل إعداد تقرير تنفيذ ال امج للفرتة  2017وسيتم االسرتشاد بالتقرير التجميعي يف  اية سنة  -2

 والذم ستتتتتتتتتتتتتتيتضتتتتتتتتتتتتتتّمن معلومات عما حققته املنظمة من إجنازات مقارنة ذؤشتتتتتتتتتتتتتترات وغايات املخرجات والنواتج احملددة
 لفرتة السنتني، فضاًل عن األداء التشغيلي والوظيفي للمنظمة.

 
  2017-2014لفرتة حملة عامة عن إطار النتائج يف املنظمة خالل ا

 
عملي  ختطيط عمل املنظمة ورصتتتتتتتتتتتتتده كل ستتتتتتتتتتتتتنتني يف إطار  2017-2014يوّجه إطار النتائج يف املنظمة للفرتة  -3

برنامج العمل وامليزانية. وجرى حتديث إطار النتائج وبلورة عملية الرصتتتتتتتتتتتتتتد يف إطار التعديالت ال  أدخلت على برنامج 
 . 2015يف شهر ديسم /كانون األول  2017-2016العمل وامليزانية للفرتة 

 
 ويستتتتتتتند إطار النتائج إىل منو ج  ستتتتتتلستتتتتتلة النتائج  الذم يربط بني األهداف والنواتج واملخرجات كما هو مبنّي  -4

 :. وهو يشمل1يف الشكل 
 

 األجل يف يلستتتتتتنتني أو أربع ستتتتتتنوات  والنواتج مع مؤشتتتتتتراهتا وغاياهتا ،مخستتتتتتة أهداف استتتتتترتاتيجية مع مؤشتتتتتتراهتا يأ 
 ؛2017-2016واملخرجات مع مؤشراهتا وغاياهتا السنوية لفرتة السنتني  2017-2014املتوسط 

واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصتتتتتتتة، النواتج مع مؤشتتتتتتترات األداء الرئيستتتتتتتية والغايات  6وبالنستتتتتتتبة إىل اهلدف  يب 
 يلسنتني وأربع سنوات  واملخرجات. 

 
 ويف حني أن تصتتتتتتتتتتتتميم اإلطار إ من األعلى إىل األستتتتتتتتتتتتفل، و لك من خالل تصتتتتتتتتتتتتميم النواتج الالزمة لتحقيق  -5

 كل هدف واملخرجات لتحقيق كل نتيجة، فةن الروابط من حيث صتتتتتتتتتتتتتتلتها بتحقيق النتائج، يتم التخطيط هلا وتنفيذها 
 نظمة واملستتتتتتتتتتتتتويات املختلفة للنتائج من األستتتتتتتتتتتتفل إىل األعلى. وتشتتتتتتتتتتتتكل ستتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتلة النتائج هذه الصتتتتتتتتتتتتلة بني عمل امل

 لمنظمتتة لمعينتتة إ إجنتتاز منتجتتات /ختتدمتتات  إ اال  إ حتقيقهتتا. وهي تظهر أيضتتتتتتتتتتتتتتتًا املنطق الكتتامن وراء هتتذه الروابط: 

                                                 
 www.fao.org/pwbعلى املوقع  املتاحتان CL 153/3و C 2015/3الوثيقتان   1
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 ينبغي  عندهافإ حتقيق املخرجات وإ ا صتتتتتتّحت االفرتا تتتتتتات،  وإ استتتتتتيتم حتقيق املخرج؛  فعندهاعلى النحو املخطط له، 
 ي املنشتتتتتتتتتتتتتتودتكون الظروف متوفرة لتحقيق األثر اإلمنائ فعندهاإ حتقيق النواتج،  وإ اك إىل النتيجة املرجوة؛ أن يؤدم  ل

 من اهلدف.
 
وإّن املنظمة تنتج املخرجات يف ستتتتتلستتتتتلة النتائج اخلاصتتتتتة باألهداف االستتتتترتاتيجية وتقوم ذراقبتها وهي مستتتتتؤولة  -6

 قياستتتها على مستتتتوى املخرجات بالنستتتبة إىل كل هدف ويتموقد جرى و تتتع املؤشتتترات والغايات  بالكامل عن تنفيذها.
واألهداف  6قياستتتها بالنستتتبة إىل اهلدف  وجيرموإ حتديد مؤشتتترات أستتتاستتتية لألداء وغايات  من األهداف االستتترتاتيجية.
وقادة ال امج  تعّقب النتائج يف املنظمة.بواستتتتتطة نظام  2016وّإ قياس تلك املؤشتتتتترات لستتتتتنة  الوظيفية واألبواب اخلاصتتتتتة.

مال أما رؤستتاء وحدات األع االستترتاتيجية هم املستتؤولون عن رصتتد مؤشتترات املخرجات اخلاصتتة باألهداف االستترتاتيجية.
  1امللحق ويتناول  واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة. 6التجارية، فهم مستتتتتتتتتتتتتتؤولون عن رصتتتتتتتتتتتتتتد مؤشتتتتتتتتتتتتتترات اهلدف 

 ات. عملية رصد املخرج

 

 
 

  

 لموارد الطبيعيةاإدارة 
 مستدامعلى نحو  هااستخدامو 

 األهداف العالمية
 عدام األمن الغذائينوا الجوع القضاء على

 وسوء التغذية
 القضاء على الفقر من خالل التقدم

 للجميع االقتصادي واالجتماعي
 

: 1اهلدف االسرتاتيجي 
املسامهة يف القضاء على 

األمن اجلوع وانعدام 
 الغذائي وسوء التغذية

اهلدف االسرتاتيجي 
: متكني نُظم زراعية 4

وغذائية أكثر مشوالً 
 وكفاءة 

 اهلدف االسرتاتيجي
: احلد من الفقر يف 3

 الريف
: 5اهلدف االستتتتتتتتتتتتترتاتيجي 

بل العيش زي ادة قدرة ستتتتتتتتتتتتتتُ
متتتتتتتام أعتتتتلتتتتى الصتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتود 
 التهديدات واألزمات

وحتسني زيادة : 2 اهلدف االسرتاتيجي
توفري السلع واخلدمات يف الزراعة 
والغابات ومصايد األمساك بطريقة 

 مستدامة
  النواتج  النواتج  النواتج  النواتج  النواتج

 املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات

 

 

 

 

 للمنظمة البيئة التمكينية

 سلسلة نتائج منظمة األغذية والزراعة: نموذج 1الشكل 

ية اإلمنائ النواتجمؤشرات 
 التقتتتتتتتدم وال لرصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 طويلتتةال التتتأثرياتتقيس 
 األجتتتتتل ال  تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهم

 .احتقيقه يف النواتج
 لقياس النواتجمؤشتتتتتتتتتترات 
 عن النتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتئتتتتةالتغريات 

 خمرجتتتتتتتتاتاستتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتدام 
 لتتتتتتتتة  من بني املنظمتتتتتتتتة

 أمور أخرى.

 

ة نيتتتّ مكيالتّ الوظتتائف 
لتتتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني أداء 

يتم املنظمتتتتتة التتتتتذم 
بواستتتتتتتتتتتتتتطة رصتتتتتتتتتتتتتتده 

األداء  متتتؤشتتتتتتتتتتتتتتتتتترات
 الرئيسية.

 متتتؤشتتتتتتتتتتتتتتتتتتترات التتتنتتتواتتتتتج
 شودةاملن لقياس النتائج

لتتتتتتتتترصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد إجنتتتتتتتتتازات 
 املنظمة.

: اإلدارة 11اهلدف الوظيفي  : التواصل8اهلدف الوظيفي 
 ة والفعالةفؤ الك

: 9اهلدف الوظيفي 
 تكنولوجيا املعلومات

: حوكمة 10اهلدف الوظيفي 
 واإلشراف والتوجيه املنظمة

اءات اإلحص واملعارف واخلدمات ذا يف  لك اجلودة الفنية عن 6اهلدف 
   تغري املناخو املساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية  :واملوا يع املشرتكة
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 دليل الوثيقة 
 
واإلجنازات  2016التقدم احملرز على صتتتتتتتتعيد املخرجات مقارنة بالغايات املو تتتتتتتتوعة لستتتتتتتتنة  القستتتتتتتتم الثاايتناول  -7

 فضتتتتتتتالً عن التقدم احملرز واإلجنازات  3و 2و 1باملالحق مدعوماً  6واهلدف  ،بالنستتتتتتتبة إىل كل من األهداف االستتتتتتترتاتيجية
 5مللحق اة إىل األولويات اإلقليمية من خالل املبادرات اإلقليمية يف وبالنسب 4امللحق يف  ال املساواة بني اجلنسني  من 

 على جلنة ال نامج للنظر فيها.  وهي  يعها معرو ة
 
ن يف األعمال التجارية  القستتتتتتتتم الثالثويفيد  -8 عن التقدم احملرز مقارنة ذؤشتتتتتتتترات األداء الرئيستتتتتتتتية وأوجه التحستتتتتتتتّ

  وهي  يعها معرو تتتتتتتتتتتتتتة 3بامللحق بالنستتتتتتتتتتتتتتبة إىل األهداف الوظيفية وبرنامج التعاون التقين واألبواب اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة، مدعوماً 
 على جلنة املالية للنظر فيها. 

 
ة، ذ واملوارد، ذا يف  لك التنفيذ املايل باستتتتتتتتخدام  يع مصتتتتتتتادر التمويل املتاحإدارة التنفي القستتتتتتتم الرابعويتناول  -9

 على جلنة املالية للنظر فيها.  وهي  يعها معرو ةفضاًل عن برنامج التعاون التقين، 
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 6والهدف  األهداف االستراتيجية -التقدم المحرز واإلنجازات  -ثانياا 
 

 لمحة عامة عن التقدم المحرز

 

 األهداف االستراتيجية
 

 م اعتمتتتتده املؤمترذالتتتت 2017-2016ب نتتتتامج العمتتتتل وامليزانيتتتتة للفرتة  2016استتتتتتتتتتتتتتتنتتتتار عمتتتتل املنظمتتتتة يف عتتتتام  -10
 . وجيرم رصتتتتتتتتتتتتتتتد التقتتدم احملرز2015والتعتتديالت ال  اعتمتتدهتتا ادلس يف ديستتتتتتتتتتتتتتم /كتتانون األول  2015يف يوليو/متوز 

االستتتتتتترتاتيجية على أستتتتتتتاس ستتتتتتتنوم بواستتتتتتتطة املؤشتتتتتتترات والغايات الصتتتتتتتادرة يف إطار نتائج حنو حتقيق خمرجات األهداف 
 شتتتتتتتتتر  لعملية حتديد غايات املخرجات ورصتتتتتتتتتدها. وترد يف ما يلي حملة عامة 1امللحق . ويرد يف 2األهداف االستتتتتتتتترتاتيجية

 .2017والتوقعات لعام  2016عن التقدم احملرز يف حتقيق غايات املخرجات يف عام 
 

 غتتتايتتتة ملخرجتتتات الستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 50يف املتتتائتتتة  من أصتتتتتتتتتتتتتتتتل  86غتتتايتتتة ي 43، اجنزت بتتتالكتتتامتتتل 2016ويف  تتتايتتتة عتتتام  -11
ويُعّد هذا االختبار يف املائة  بصتتتتتورة جزئية.  14غايات منها ي 7، يف حني اجنزت يوهي بالتايل  على املستتتتتار الصتتتتتحيت  

يف املائة  75من  لك املستتتخدم خالل فرتة الستتنتني املا تتية حيث أعطيت درجة  على املستتار الصتتحيت  عند إجناز  أقوى
ومع أن حتديد الغايات . 2017-2016الغايات خالل الفرتة  إىل التشتتتديد يف عملية و تتتعأو أكثر من الغاية، و لك نظراً 

 حيتتتث 2017مقتتتارنتتتة بغتتتايتتتات  ُأجنز الكثري، فقتتتد 1لحق ، على حنو متتتا يرد شتتتتتتتتتتتتتترحتتته يف امل2017قتتتد انتقتتتل حنو عتتتام 
  .2وامللحق  1انظر اجلدول ي 2017على األقل مقارنة بغايات عام  يف املائة 50يف املائة  حتقيق  64ي مؤشراً  32يبنّي 
 

 : التقدم المحرز في بلوغ الغايات المحددة لمخرجات األهداف االستراتيجية1الجدول 
 

 2017الغايات التراكمية لعام  2016غايات عام  
عدد الغايات 

 املنجزة
عدد الغايات 

 جزئياً  املنجزة
العدد اال ايل 

 ادموع %50التقدم > %50≤التقدم  للغايات

 8 3 5 8 1 7 1 الهدف االستراتيجي
 13 5 8 13 4 9 2 الهدف االستراتيجي
 10 7 3 10 2 8 3 الهدف االستراتيجي
 10 3 7 10 0 10 4 الهدف االستراتيجي
 9 0 9 9 0 9 5 الهدف االستراتيجي

 50 18 32 50 7 43 المجموع
 

ن املعلومات   وحتستتتتّ انظر القستتتتم الرابعنتيجة لتدابري حتستتتتني التنفيذ اجلديدة ي 2016وجاء تستتتتريع األداء يف عام  -12
ن توقعات حتقيق الغايات الرتاكمية احملددة لنهاية عام   ، وبعضتتتتتتتها طمو 2017على املستتتتتتتتوى القطرم، إ تتتتتتتافة إىل حتستتتتتتتّ

 مما يستلزم رصدا دقيقا. ويرد أدناه موجز عن التقدم احملرز يف بلوغ كل غاية من الغايات االسرتاتيجية.
 

                                                 
 www.fao.org/pwb املتا  على العنوان  6Web Annex  3/153CLعلى الويب  6امللحق   2

http://www.fao.org/pwb
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 الصتتتتتتتتتحيت املستتتتتتتتتار  على 1ياهلدف االستتتتتتتتترتاتيجي  القضتتتتتتتتتاء على اجلوع باملستتتتتتتتتامهة يفومضتتتتتتتتتى العمل املتعلق  -13
 ، مع إحراز تقدم واستتتتتتتتتع يف مخستتتتتتتتتة مؤشتتتتتتتتترات حنو حتقيق الغايات2016مؤشتتتتتتتتترات يف عام  8 أصتتتتتتتتتل من 7يف ما خي  

 . ورغم إحراز تقدم على مستتتتتتتتتتتتتتتوى حتليل وو تتتتتتتتتتتتتتع اخلرائط للستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتات وال امج2017الرتاكمية احملددة لنهاية عام 
 ، فةن تقييم أثرها على األمن الغذائي والتغذية 1-2-3-1والتشتتتتتتتريعات املتصتتتتتتتلة باألمن الغذائي والتغذية يمؤشتتتتتتتر املخرج 

 يستتتتتتلزم املزيد من الدعم، ال ستتتتتيما على املستتتتتتوى القطرم، وكذلك للتأكد ل  االً   ما زال ميثّ 2-2-3-1يمؤشتتتتتر املخرج 
 ورة فعالة.واستخدامهم هلا بص اتألمن الغذائي والتغذية إىل صانعي القرار من إبالغ النتائج احملرزة يف  ال حتليل ا

 
 لزيادة وحتستتتتتني توفري الستتتتتلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصتتتتتايد األمساك بطريقة مستتتتتتدامةومضتتتتتى العمل  -14

 متابعة ، ويلزم2016مؤشتتتتتتتتتتترا يف عام  13 أصتتتتتتتتتتتل من 9الصتتتتتتتتتتتحيت يف ما خي   املستتتتتتتتتتتار  على 2ياهلدف االستتتتتتتتتتترتاتيجي 
. ويلزم االهتمام بالعمل بشتتتتتأن اعتماد 2017عدة مؤشتتتتترات عن كثب من أجل بلوغ الغايات الرتاكمية احملددة لنهاية عام 

 ، 3-1-2إىل  1-1-2 من املنتجني للممارستتات ال  من شتتأ ا زيادة وحتستتني االنتاج الزراعي بصتتورة مستتتدامة ياملخرجات
بت بلوغ لمزارعني. وأصتتتتتتتتتتتاحلقلية ل دارساملمثل  ناجحةويشتتتتتتتتتتتمل  لك اتباع نُتُهج والذم يرمي إىل حتقيق غايات طموحة، 

يف ما خي  دعم إصتتتتتتتتال  اهلياكل املؤستتتتتتتتستتتتتتتتية والوظائف أو اإلجراءات اإلدارية لتعزيز  وشتتتتتتتتيكاً  2016الغاية احملددة لعام 
ة، وهي تعاجل إنتاج احملاصتتتتتتتتتتتتتتيل  ، وإن كانت معظم النتائج املبل  عنها نتائج قطاعي3-2-2الزراعة املستتتتتتتتتتتتتتتدامة ياملخرج 

 فرتة السنتني.  ةوالغابات ومصايد األمساك؛ وسيلزم متابعتها عن كثب بغية حتقيق غاي
 

 أصل من 8الصحيت يف ما خي   املسار  على 3ياهلدف االسرتاتيجي  للحد من الفقر يف الريفومضى العمل  -15
 لستتتتتتتتتبعة مؤشتتتتتتتتترات من أجل بلوغ الغايات الرتاكمية احملددة لنهاية، ويلزم القيام ذتابعة دقيقة 2016مؤشتتتتتتتتترات يف عام  10
. ويلزم، بصتتتتتتتفة خاصتتتتتتتة، االهتمام بالعمل املتعلق بتحستتتتتتتني القدرات من أجل رصتتتتتتتد نظم احلماية االجتماعية 2017عام 

نفيذ اجلارم ، بدعم الت2017 . وستتتتتتيجرم تعزيز هذا العمل يف عام 2-3-3وتأثريها على احلّد من الفقر يف الريف ياملخرج 
على املستتتتتتتتتوى القطرم يف أفريقيا وحتستتتتتتتتني العمليات اإلقليمية مثل مبادرة القضتتتتتتتتاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر 

 لبلوغ الغاية احملددة لفرتة السنتني. ياً الكاري ، و لك توخّ 
 

 الصتتتتتتحيت املستتتتتتار  على 4اتيجي ياهلدف االستتتتتترت  لتمكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءةويستتتتتتري العمل  -16
. 2017حرز تقدم واستتتتع حنو بلوغ الغايات احملددة لنهاية عام حيث أُ ، 2016يف ما خي   يع املؤشتتتترات العشتتتترة يف عام 

 وذاوزت طلبات احلصتتتتتتتتتتتتتتول على الدعم عدد الطلبات املتوقعة يف ما خي  دعم العمل بشتتتتتتتتتتتتتتأن نظم األغذية والزراعة،
العاملي وتزايد اهتمام البلدان بتطوير نظمها الزراعية الغذائية استتتجابة للتوستتع احلضتترم املطرد والستتكان زها النمو وال  حفّ 

 األصغر سنا واتباع أساليب عمل جديدة.
 

  5ياهلدف االسرتاتيجي  ماتزيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزومضى العمل من أجل  -17
حرز تقدم واسع حنو بلوغ الغايات احملددة لنهاية وأُ ، 2016الصحيت بالنسبة إىل  يع املؤشرات العشرة يف عام  املسارعلى 
 . واستتتتتتتتتتتتتتتفادت  يع األعمال والنتائج  ات الصتتتتتتتتتتتتتتلة من الفرع املتاحة من حشتتتتتتتتتتتتتتد املستتتتتتتتتتتتتتامهات الطوعية2017عام 

 ذا ذاوز اخلطط األصلية على املستوى القطرم.
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 6الهدف 
 

 ؛ 1جودة ونزاهة العمل الفين واملعيارم واملتعلق بو ع املعايري الذم تضطلع به املنظمة يالناتج  6يضمن اهلدف  -18
 ، واحلوكمة 3يالناتج  لقضتتايا املستتاواة بني اجلنستتني ؛ وتنستتيق املوا تتيع املشتترتكة 2وتوفري إحصتتاءات رفيعة اجلودة يالناتج 

 . ويتوقع أن حيقق العمل واملوارد هذه النتائج الستتتتتتتتتتتّت لدعم إجناز 6 املناخ يالناتج  ، وتغرّي 5 ، والتغذية يالناتج 4يالناتج 
 األنشطة الفنية املؤسسية واألهداف االسرتاتيجية.

 
  2016التقدم احملرز وحتقيق النواتج الستتتتة. ويف  اية عام  ةرئيستتتيالداء اً من مؤشتتترات األويقيس أحد عشتتتر مؤشتتتر  -19

 الصتتتتحيت يمؤشتتتتر واحد للجودة الفنية ومؤشتتتتران لكل من قضتتتتايا املستتتتاواة املستتتتاررات على من تلك املؤشتتتت كانت ستتتتبعة
 بني اجلنستتتتتتتتني واحلوكمة وتغري املناخ ، وتقاس أربعة من مؤشتتتتتتتترات األداء الرئيستتتتتتتتية ياإلحصتتتتتتتتاءات والتغذية  على أستتتتتتتتاس

. وبصتتتتتتفة خاصتتتتتتة، إ الوفاء باملعايري الدنيا االثين 3امللحق على حنو ما يرد شتتتتتترحه أدناه وكما هو مبنّي يف  فرتة الستتتتتتنتني،
 جنزمعايري احملدد لفرتة الستتتتتتتتتتتنتني ، وأُ  10عشتتتتتتتتتتتر لستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة املنظمة بشتتتتتتتتتتتأن مراعاة املنظور اجلنستتتتتتتتتتتاا يذا يتجاوز غاية 

لغاية احملددة ل من معايري األداء املتعلقة خبطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يطبقا 12
 .4امللحق لفرتة السنتني ، و لك على حنو ما يرد يف 

 
 المبادرات اإلقليمية

 
تشتتتتتتتتتتتتتتكل املبادرات اإلقليمية تليًة لضتتتتتتتتتتتتتتمان التنفيذ الفعال وإحداد األثر الذم يستتتتتتتتتتتتتتاهم يف حتقيق األهداف  -20

 من خالل املوا تتتتتتتتتتتتيع املشتتتتتتتتتتتترتكةاالستتتتتتتتتتتترتاتيجية، مع توفري إطار متماستتتتتتتتتتتتك إلجراءات املنظمة على املستتتتتتتتتتتتتوى القطرم، 
 يف اإلجنتتتتازات ال  حققتهتتتتا املبتتتتادرات اإلقليميتتتتة 2016بني األولويتتتتات القطريتتتتة. وقتتتتد نظرت املؤمترات اإلقليميتتتتة لعتتتتام 

. ووافقت املؤمترات على مواصتتتتلة 20173-2016وأولويات أنشتتتتطة املنظمة يف فرتة الستتتتنتني  2015-2014يف فرتة الستتتتنتني 
مبادرة مع بعض التعديالت، وخصتتوصتتا يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري ،  15قليمية القائمة وعددها تنفيذ املبادرات اإل

 وحددت اداالت  ات األولوية املتوقع النظر فيها لغرن إعداد مبادرات إقليمية جديدة يف فرتة السنتني املقبلة.
 

مبتتادرة ال  وافقتتت  15طتتار املبتتادرات إقليميتتة وعتتددهتتا يف إ 2016االجنتتازات احملققتتة يف عتتام  5امللحق وترد يف  -21
، باإل تتتتتتتتتتتافة إىل اداالت احملددة اجلديدة  ات األولوية واإلجنازات 2017-2016عليها املؤمترات اإلقليمية لفرتة الستتتتتتتتتتتنتني 

  املتعلقة بقضايا املساواة بني اجلنسني يف كل إقليم.
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 على الجوع: المساهمة في القضاء 1الهدف االستراتيجي 
 وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 
القضتتتتتتتاء املستتتتتتتتدام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وستتتتتتتوء التغذية أن تعمل اجلهات الفاعلة احلكومية يتطلب  -22

عفاً ي الفئات األكثبقة ال  تُ تركيزاً للتصتتتتتتتدم لألستتتتتتتباب اجلذريّ و وغري احلكومية بطريقة أكثر تنستتتتتتتيقاً  دائرة  يف عالقةر  تتتتتتتُ
ات شتتراكة مع احلكومات وغريها من اجله  تتمنوتستتاهم املنظمة يف حتقيق هذا اهلدف بالعمل  .مفرغة من احلرمان املزمن

تؤديان إىل حتسني ة سيّ ة مؤسّ ة وبيئالفاعلة يف  ال التنمية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية لو ع سياسة متكينيّ 
لالرتقاء  أداةكعملها على املستتتتتتويني العاملي واإلقليمي  الفاو، باعتبارها منظمة عاملية، تستتتتتتخدم و  ألمن الغذائي والتغذية.ا

  على املستوى القطرم من حيث: القدرات تنميةو ياسي ذستوى االلتزام السّ 
 

 وأطر قانونية  1-1-1 املخرجي برامج استتتتتتتثمارو  الستتتتتتياستتتتتتي الصتتتتتتريت الذم يتخذ شتتتتتتكل ستتتتتتياستتتتتتاتااللتزام  يأ 
 وختصتتتتتتتتتتتتتتي  املوارد الالزمتتة للقضتتتتتتتتتتتتتتتاء على اجلوع وانعتتدام األمن الغتتذائي وستتتتتتتتتتتتتتوء التغتتذيتتة  2-1-1 املخرجي
  . 4-1-1 املخرجو  3-1-1 املخرجي

أصتتتتتتتتحاب  بنيتعزيز احلوكمة وتليات التنستتتتتتتتيق والشتتتتتتتتراكات لتحستتتتتتتتني املشتتتتتتتتاركة والتنستتتتتتتتيق ع  القطاعات و و  يب 
  . 1-2-1 املخرجي املصلحة

 الستتتتتتياستتتتتتاتية القائمة على األدلّة ال  تدعمها معلومات أفضتتتتتتل عن حاالت األمن الغذائي والتغذيةالعمليات و  يج 
  . 2-3-1 املخرجورسم خرائطها وحتسني تقييم التأثريات يإلجراءات اتتبع  تعزيز، و  1-3-1 املخرجي

 

 التقييم العام  – 2016في عام  المحققةالنتائج 

 
نة يف ستت الصتتحيت املستتار ات علىاملخرجمؤشتترات ستتبعة من أصتتل ةانية من ، باتت 2امللحق كما هو مبني يف  -23

 حيتاج اً احدو  اً منها يف مرحلة متقدمة جيداً حنو حتقيق غايات فرتة الستتتتتتتتتتتتنتني، يف حني أن هناك مؤشتتتتتتتتتتتتر  مخستتتتتتتتتتتتة، و 2016
 إىل العناية لتحقيق غاية فرتة السنتني. 

 
  من خالل االرتقاء ذستتتتتتوى 1-1-1 املخرجتيستتتتتري الستتتتتياستتتتتات وخطط وبرامج االستتتتتتثمار بشتتتتتكل كبري ي وإّ  -24

حملافل العاملية خالل ا الوعي لدى صانعي السياسات بشأن الروابط بني السياسات القطاعية واألمن الغذائي والتغذية، من
ليمية مثل والعشرين وجلنة األمن الغذائي العاملي واحملافل اإلقمثل جلنة مصايد األمساك وجلنة الغابات ومؤمتر األطراف الثاا 

ال نامج الشتتتتتتتتامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا و اعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  ورابطة أمم جنوب شتتتتتتتترق 
  بسبب استمرار بروز الفرع للعمل يف  ال حيازة األرا ي 2-1-1 املخرجتسيا. ويتسارع التقدم بشأن األطر القانونية ي

ومصتتتتتتتايد األمساك الصتتتتتتتغرية النطاق واحلق يف الغذاء واحلماية االجتماعية يف ستتتتتتتياق األمن الغذائي الوطين على املستتتتتتتتوى 
ات وبرامج ياستتتتتستتتتتالقطرم. وإ تقدمي دعم قوم لرت ة اخلطوط التوجيهية وغريها من الصتتتتتكوك على املستتتتتتوى العاملي إىل 

 ، ذا يف  لك من خالل العمل ومستتتتتتتتند إىل األدلة شتتتتتتتاملمن خالل حوار ستتتتتتتياستتتتتتتي  الوطينوأطر قانونية على املستتتتتتتتوى 
 مع ال ملانيني. 
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  وختصي  املوارد املالية واستخدامها 3-1-1 املخرجاحملققة يف  ال تنمية املوارد البشرية يوقد استفادت النتائج  -25
ن الفرع املتاحة خالل هذا العام لتعزيز قدرات املنظمات لتدعيم بناء القدرات على املستوى القطرم م  4-1-1 املخرجي

وارد على ختصتتتتتتتتتتتتي  املمن أجل زيادة القدرة على مواجهة حتديات انعدام األمن الغذائي وستتتتتتتتتتتتوء التغذية. وال يزال العمل 
صتتتي  األمن الغذائي والتغذية وحتليل فعالية خيارات خت من أجل تعّقب النفقات العاّمة على، وخاصتتتة املالية واستتتتخدامها

  رد،  ااًل جديداً نسبياً للمنظمة ويتطلب شراكات اسرتاتيجية أقوى لالستفادة من قدرات الشركاء.املوا

 
 ، ُيرتجم التقدم 1-2-1 املخرجويف  ال احلوكمة وتليات التنسيق والشراكات من أجل األمن الغذائي والتغذية ي -26
على املستتتتتتتتتتتتتتويني العاملي واإلقليمي إىل تقدم على املستتتتتتتتتتتتتتوى القطرم، حيث تدعم املنظمة  2016لذم إ حتقيقه يف عام ا

نفيذها، ورفع وصكوك لو ع املعايري لت معيارية احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين لزيادة احلوار والتعاون وتبين صكوك
 ستتياستتاتية ومؤستتستتية موائمة أكثر من أجل احلق يف الغذاء. وقد ستتّجل تقدممستتتوى االلتزام الستتياستتي لضتتمان هتيئة بيئة 

عن النتائج على وجه اخلصتتتتوع يف أمريكا الالتينية. ومع  لك، هناك  إ تتتتافيةإبالغ بلدان  مع جيد يف  ال العمل هذا،
املتحدة من أجل تدعيم ألمم لمباشتتترة مع وكاالت أخرى وإىل مشتتتاركة املنظمة مشتتتاركة  اتحاجة إىل مزيد من االستتتتثمار 

املدا والقطاع اخلاع  تعزيز مشاركة ادتمع م على املستويني القطرم واحمللي، ذا يف  لك الدعوة إىلتليات احملاسبة والتظلّ 
وأصتتتتتحاب املصتتتتتلحة اآلخرين، مثل ال ملانيني ومنظمات املستتتتتتهلكني واملنتجني، بشتتتتتكل أكثر منهجية يف تليات احلوكمة 

 الغذائي والتغذية.  الوطنية لألمن

 
 بشتتتتأنالقدرة   على تنمية 1-3-1 املخرجي لنتائج املتعلقة برصتتتتد وحتليل حاالت األمن الغذائي والتغذيةوركزت ا -27

ملستتتتتتتوى القطرم، راحل األمن الغذائي على اتطبيق بعض املنتجات املعيارية الرئيستتتتتتية للمنظمة، مثل التصتتتتتتنيف املتكامل مل
من أهداف التنمية املستتتتدامة، وتطوير أداة  2املؤشتتترات لقياس التقدم احملرز مقابل مقاصتتتد اهلدف  فضتتتالً عن البدء بتنفيذ

يل وو تتتتتتع ورغم إحراز تقدم على مستتتتتتتوى حتللألمن الغذائي والتغذية.  بني الوكاالت مشتتتتتترتكةحماية االجتماعّية للتقييم 
قييم أثرها يظل ت  1-2-3-1 املخرجمؤشتتتتر والتغذية ي اخلرائط للستتتتياستتتتات وال امج والتشتتتتريعات املتصتتتتلة باألمن الغذائي

على املستتتوى القطرم،  م وخاصتتةاجة إىل مزيد من الدع االً حب  2-2-3-1 املخرجمؤشتتر على األمن الغذائي والتغذية ي
  .رة فعالةو القرارات للنتائج احملرزة يف  ال حتليل األمن الغذائي والتغذية بص صانعياستخدام لضمان إبالغ و ذا يف  لك 

 

 أبرز النتائج العالمية واإلقليمية

 
مم ية العاملية، مع الشتتتتركاء اآلخرين يف التنمية ووكاالت األالستتتتياستتتتاتتشتتتتمل نتائج مشتتتتاركة املنظمة يف العمليات  -28

 املتحدة، ما يلي: 
 

ويل الثاا املؤمتر الدتنفيذ اإلجراءات املنصتتتتتتتوع عليها يف اإلعالن بشتتتتتتتأن التغذية وإطار العمل الصتتتتتتتادرين عن  يأ 
  من قبل اجلمعية العامة لألمم 2025-2016املعين بالتغذية، ذا يف  لك إعالن عقد العمل من أجل التغذية ي

املتحدة. كما روجت املنظمة، بالعمل مع منظمة الصتتتتتتتتتتتتحة العاملية، حلوار يف  ال الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات بني البلدان 
ألمناط  الندوة الدولية عن النظم الغذائية املستتتتدامةلغذائية من خالل والشتتتركاء يف التنمية بشتتتأن التغذية والنظم ا

نة ، وطورت القدرات على املستتتتويات 2016، ال  عقدت يف ديستتتم /كانون األول غذائية صتتتحّية وتغذية نستتتّ
 القطرية واإلقليمية والعاملية لرصد إطار عمل املؤمتر الدويل الثاا املعين بالتغذية. 
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 لتذم اختتذتته جلنتة األمن الغتذائي العتاملي بتحتديتد أولويتات التغتذيتة والنظم الغتذائيتة يف جتدول أعمتاهلتا، والقرار ا يب 
 كما يتضت من إنشاء جلنة األمن الغذائي العاملي دموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتغذية. 

املعين  ثالثالجلديدة يمؤمتر األمم املتحدة احلضرية ا اخلطةوإدراج الشواغل بشأن األمن الغذائي والتغذية  من  يج 
 ة   ، ومتابعة ميثاق ميالنو بشتتتتتتأن الستتتتتتياستتتتتتات الغذائيالثالث املوئلباإلستتتتتتكان والتنمية احلضتتتتتترية املستتتتتتتدامة،  

، 2016يف املدن، ذا يف  لك مؤمتر القمة الثاا لرؤستتتتتتاء البلديات الذم عقد يف روما يف أكتوبر/تشتتتتتترين األول 
ذستتتتتوى الوعي بشتتتتأن النظم الغذائية املستتتتتدامة لألمن الغذائي والتغذية يف املناطق احلضتتتترية، يف عدد واالرتقاء 

 من املطبوعات العاملية.

مستتامهات استترتاتيجية واشتترتكت بصتتورة نشتتطة يف مستتارات عاملية متعددة  وباإل تتافة إىل  لك، أعّدت املنظمة يد 
وجلنة الزراعة  الغاباتمصايد األمساك وجلنة جلنة  على غرارلتغذية، من أجل الرتويج العتبارات األمن الغذائي وا

طة التنمية واملنتدى الستتتتياستتتتي الرفيع املستتتتتوى املعين خب تعزيز التغذية حركةلتغذية و لجلنة األمم املتحدة الدائمة و 
ر العاملي ا واملؤمتوالتحالف الدويل بشتتتتأن الزراعة الذكية مناخيً وحتدم القضتتتتاء على اجلوع  2030املستتتتتدامة لعام 

  للغابات.

 
  ، ما يلي:2016ومشلت نتائج التعاون مع خمتلف املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية خالل عام  -29
 

؛ وتنفيذ إعالن ماالبو 2016إنشتتتتاء التحالف ال ملاا األفريقي لألمن الغذائي والتغذية يف أكتوبر/تشتتتترين األول  يأ 
 ، دعماً 2025الصتتتتتادر عن االحتاد األفريقي والذم يشتتتتتمل  االلتزام بالقضتتتتتاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 

 للجهود اإلقليمية والقطرية املبذولة؛ وإطالق منصتتتتتتتتتتتتة تبادل املعارف والرصتتتتتتتتتتتتد بشتتتتتتتتتتتتأن األمن الغذائي والتغذية 
 لتنمية يف أفريقيا، وإ اختبارها يف منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوبال  و تتتتتتتتتتتعتها الشتتتتتتتتتتتراكة اجلديدة من أجل ا

 األفريقي. 

وتنفيذ اسرتاتيجية األمن الغذائي املتكامل اخلاصة برابطة أمم جنوب شرق تسيا وخطة العمل اخلاصة هبا حول  يب 
  ، 2025-2016ي  إىل جتتانتتب الرؤيتتة اخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتة بتتاألغتتذيتتة والزراعتتة والغتتابتتات 2020-2015األمن الغتتذائي ي

ذا يف  لك احلوار بشتتتأن الستتتياستتتات بني البلدان حول األمن الغذائي والتغذية للقضتتتاء على اجلوع وعلى  يع 
 أشتتتتتتتتتتتكال ستتتتتتتتتتتوء التغذية، من خالل املشتتتتتتتتتتتاورة ما بني القطاعات بشتتتتتتتتتتتأن األمن الغذائي والتغذية ال  عقدت 

 مم جنوب شرق تسيا واملنظمة.بدعوة مشرتكة من رابطة أ 2016يف بانكوك يف ف اير/شباط 

وتنفيذ خطة األمن الغذائي والتغذية اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة كماعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، مع العناية بقدر  يج 
 أك  بالعالقة بني األمن الغذائي والتغذية والزراعة األسترية وتغري املناخ، فضتال عن قضتايا املستاواة بني اجلنستني،

 البلدان األعضتتتتتتتتتتتتتتاء يف  اعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاري  على استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية املستتتتتتتتتتتتتتاواةوذوافقة  يع 
 بني اجلنسني من أجل حتقيق خطة األمن الغذائي والتغذية.

، الذم عقد 2016وقيام أعضتتتاء من ال ملان األوروإ بةنشتتتاء التحالف األوروإ ملكافحة اجلوع يف أبريل/نيستتتان  يد 
  بشأن العالقة بني السالم واألمن الغذائي. 2016م /أيلول منتدى يف سبت
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 أبرز النتائج القطرية 
 

 :ما يلي أبرز النتائج شملت -30
 

بلداً يف األقاليم اخلمستتتتتتتتتتتتة بتعميم األمن الغذائي والتغذية يف الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات القطاعية وبرامج  36قام أكثر من  يأ  
االستتتتتتثمار و/أو و تتتتتع أطر لستتتتتياستتتتتات األمن الغذائي والتغذية بني قطاعات مشتتتتترتكة. ويف بعض البلدان مثل 

ل الروابط أجل تفعيرواندا وقرغيزستتتتان وهندوراس وباراغوام، إ تعزيز قدرة احلكومات وأصتتتحاب املصتتتلحة من 
بني التغذية واحلماية االجتماعية يف الستياستات وال امج. ودعمت املنظمة و تع خطط استتثمار للزراعة واألمن 
الغذائي والتغذية وتنفيذها ورصتتتتتتتتتتتدها يف بنغالديش وبوتان و هورية الو الدميقراطية الشتتتتتتتتتتتعبية وأنغوال وتشتتتتتتتتتتتاد 

إل تتتتتتتافة إىل  لك، استتتتتتتتند هذا العمل إىل اخلطوط التوجيهية ومالوم ومدغشتتتتتتتقر والنيجر وستتتتتتتلطنة ُعمان. وبا
الطوعية لكفالة استتتتدامة مصتتتايد األمساك الصتتتغرية النطاق يف كوستتتتاريكا وكولومبيا واخلطوط التوجيهية الطوعية 
بشتتتتتأن احلوكمة املستتتتتؤولة حليازة األرا تتتتتي ومصتتتتتايد األمساك والغابات يف ستتتتتياق األمن الغذائي الوطين يف لي يا 

 رياليون وأوغندا وكمبوديا و هورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وفييت نام وكولومبيا وغواتيماال.وس

 وبدأ احلوار بني صتتتتتتتانعي الستتتتتتتياستتتتتتتات والشتتتتتتتركاء يف التنمية بشتتتتتتتأن األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستتتتتتتتدامة  يب 
األمن  ستتتتاعدة يف  ال الستتتتياستتتتات ل نامج تأثريعلى املستتتتتويني القطرم واإلقليمي الفرعي، من خالل مرفق امل

الغذائي والتغذوم واملرونة واالستتتتتتدامة والتحول، ذا يف  لك يف جيبوب وكمبوديا وتشتتتتتاد وفيجي وفانواتو وجزر 
ستتتتتتتليمان وكينيا ولي يا ومايل وموزامبيق وميامنار والنيجر وستتتتتتتوازيالند واجلماعة االقتصتتتتتتتادية لدول غرب أفريقيا. 

الصتتتتكوك و  دعم برنامج تأثري األمن الغذائي والتغذوم واملرونة واالستتتتتدامة والتحول يف تر ة املنتجات ويستتتتاهم
 املعيارية على املستويني العاملي واإلقليمي إىل سياسات وتغيريات مؤسسة على املستوى الوطين. 

وارد والنفا  العادل واألكثر أمًنا إىل املو تتتتتتتتتتتتتتع وتطبيق أطر قانونية داعمة للحق يف الغذاء بلداً على  17ويعمل  يج 
. وعلى ستتتتتبيل املثال، أدى العمل منذ فرتة طويلة مع اجلبهة ال ملانية الوطنية يف اجلمهورية الدومنيكية واألصتتتتتول

. وتشتتتتتتمل 2016إىل إقرار القانون بشتتتتتتأن األمن الغذائي والتغذية والستتتتتتيادة الغذائية يف النصتتتتتتف األول من عام 
 رى عن الدعم كمبوديا ونيبال وبوركينا فاسو وكابو فريدم وغواتيماال وهندوراس والسلفادور. األمثلة األخ

تطوير القدرات الوطنية للرصتتتتتد والتحليل واالتصتتتتتال واالستتتتتتفادة على حنو أفضتتتتتل من بيانات ومعلومات األمن  يد 
من خالل النظام املتكامل   لك ذا يف بلدا، 32يف  اتالغذائي والتغذية  ات الصلة من أجل حتسني صنع القرار 

  .لتصنيف مراحل األمن الغذائي وال امج املختلفة األخرى ال  تقودها املنظمة

 

 اإلنجازات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

 
انونية القطاعية يف األطر الستتتياستتتية والق الشتتتواغل املتصتتتلة باملستتتاواة بني اجلنستتتنيعاجلة ملحتقيق نتائج هامة جرى  -31

يف بوتسوانا ا يف  لك ذ املنظمة،وتلك املشرتكة بني القطاعات يف  ال األمن الغذائي والتغذية بفضل الدعم الذم قّدمته 
 وكمبوديا وتوغو وغواتيماال وكذلك يف توليد البيانات واملؤشتتتتتتتتتتتترات والتحليالت املفصتتتتتتتتتتتتلة حبستتتتتتتتتتتتب نوع اجلنس ومعظمها 

   دول غرب البلقان. يف
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 : زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات2الهدف االستراتيجي 
 من الزراعة والغابات ومصايد األسماك بطريقة مستدامة

 
تدامة اإلنتاج الزراعي وزيادته، مع العمل يف نفس الوقت على إدارة املوارد الطبيعية، عماًل  -32 يتطلب حتقيق استتتتتتتتتتتتتت

الزراعية ذا يف  لك احملاصتتتتتتتتتتيل والثروة احليوانية والغابات وتربية األحياء املائية ومصتتتتتتتتتتايد  القطاعاتمنستتتتتتتتتتقاً مشتتتتتتتتتترتكاً بني 
األمساك، وكذلك مزيداً من إدماج أبعاد االستتتتتتدامة الثالثة البيئية واالقتصتتتتتادية واالجتماعية. وهلذا الستتتتتبب، تدعم املنظمة 

 ؛هاوتعزيز  تهاومحاياملوارد الطبيعية صتتتتتتتتون و   2ءة استتتتتتتتتخدام املوارد؛ يحتستتتتتتتتني كفا  1البلدان لزيادة اإلنتاجية من خالل: ي
زيادة القدرة على الصتتمود و   4احلصتتول على األصتتول اإلنتاجية واالستتتهالك املستتؤول؛ ي يةحتستتني اإلنصتتاف وإمكانو   3ي

  يلي: . ويستلزم  لك ماحتسني احلوكمةو   5تغري املناخ؛ ي بالنسبة إىلخصوصاً 
 

و ج متكاملة إلدارة النظام اإليكولوجي وإصتتتالحه وابتكارات تزيد من إنتاج القطاع الزراعي وحتستتتنه ممارستتتات  يأ 
 1-1-2ات من املخرجتتتتتبطريقتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتة، يعتمتتتتتدهتتتتتا املنتجون والقتتتتتائمون على إدارة املوارد الطبيعيتتتتتة ي

  .3-1-2إىل 

التحليالت وأطر احلوكمة واآلليات املشتتتتتترتكة بني املنظمات لتعزيز احلوكمة يف البلدان األعضتتتتتتاء من أجل  دعمو  يب 
  . 3-2-2إىل  1-2-2ات من املخرجالتحول إىل نظم اإلنتاج املستدامة يف القطاع الزراعي ي

ستتتتدام زراعي على حنو مدولية وتليات حوكمة متصتتتلة هبا مو تتتوعة ومنفذة لتحستتتني وزيادة اإلنتاج ال صتتتكوكو  يج 
  .3-3-2إىل  1-3-2ات من املخرجي

القرارات القائمة على األدلة يف ختطيط وإدارة القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية من خالل اإلحصاءات  اختا و  يد 
  . 3-4-2إىل  1-4-2ات من املخرجوالرصد والتحليل ي

 

 التقييم العام  – 2016في عام  المحققةالنتائج 

 
 الصتتتتحيت املستتتتار ات علىاملخرجمؤشتتتترات  تستتتتعة من أصتتتتل ثالثة عشتتتتر من، باتت 2امللحق مبني يف  هو كما -33

منها يف مرحلة متقدمة جداً حنو حتقيق غايات فرتة الستتتتتتتنتني، يف حني أن هناك مؤشتتتتتتترات أخرى  مخستتتتتتتةو ، 2016يف عام 
  حتتاج إىل العناية لتحقيق غايات فرتة السنتني.

 
بشتتتأن املمارستتتات املعتمدة من قبل املنتجني لزيادة وحتستتتني اإلنتاج يف القطاع الزراعي على حنو مستتتتدام عمل وال -34
لتحقيق ومن الضتتتتتتتتتترورم متابعته عن كثب  2016مل حيقق الغايات املنشتتتتتتتتتتودة لعام   3-1-2إىل  1-1-2ات من املخرجي

 ةاملختلط بلداً مع اعتماد املمارستتتتتات املتعلقة بالزراعة 90. وقد إ حتقيق النتائج يف أكثر من 2017الغايات الطموحة لعام 
والزراعة اإليكولوجية والتكيف مع تغري املناخ واحلدائق شبه احلضرية واملدرسية. وكانت املدراس احلقلية للمزارعني  بالغابات

 ل والنستتتتتتتتتتتاء للحصتتتتتتتتتتتول بلداً وتعزيز املستتتتتتتتتتتاواة بني الرجا 26النهج التشتتتتتتتتتتتاركي األكثر أمهية، مع اال تتتتتتتتتتتطالع بالعمل يف 
 على التكنولوجيا واملوارد. 
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اج النتائج املتصتتتتتتلة بتعزيز احلوكمة يف البلدان األعضتتتتتتاء لالنتقال إىل إنت باإل الالصتتتتتتحيت  وتستتتتتتري على املستتتتتتار -35
  يف ادتتاالت مثتتل 1-2-2 املخرجبلتتدًا يف حتليتتل قضتتتتتتتتتتتتتتتايتتا وخيتتارات احلوكمتتة ي 15زراعي مستتتتتتتتتتتتتتتتتدام. ودعمتتت املنظمتتة 

 وكمة ال  تؤثرباحل اخلاصتتتتتتتة الرتتيباتو  باحليازة الستتتتتتتياستتتتتتتات الوطنية واألطر القانونية واملؤستتتتتتتستتتتتتتية والستتتتتتتياستتتتتتتات املتعلقة
 على االستتتتتتتتتتتتدامة والتقييمات ال  تتناول حوكمة املياه اجلوفية. وارتفع عدد العمليات الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتاتية ال  تدعمها املنظمة

، مع زيادة كبرية يف عدد املبادرات، 2017  بشتتتتتتتتتكل جيد حنو غاية عام 2-2-2 املخرجبني القطاعات ي من خالل احلوار
 القطاعات بشتتتتتتأن الستتتتتتياستتتتتتات، وخاصتتتتتتة يف البلدان ال  تُعع باستتتتتتتدامة األغذية والزراعة بني ذا يف  لك عناصتتتتتتر احلوار

متتة دعم املنظ وإنّ ه. على نطتتاق أوستتتتتتتتتتتتتتع، أو ال  تتعتتامتتل مع إدارة األرا تتتتتتتتتتتتتتي والتكيف مع تغري املنتتاخ واحلتتد من تثتتار 
  3-2-2 املخرجلإلصتتالحات يف اهلياكل املؤستتستتية أو الوظائف أو اإلجراءات اإلدارية من أجل تعزيز الزراعة املستتتدامة ي

وسيتم  ؛النتائج ال  أفيد عنها هي يف معظمها قطاعية، وتتناول إنتاج احملاصيل والغابات ومصايد األمساكحيتاج إىل عناية و 
 ة عن كثب لتحقيق الغاية املتوخاة لفرتة السنتني.   مان املتابع

 
اإلجنازات ال  حتققت يف  ال الصتتكوك الدولية واإلقليمية وتليات  2016لعام  كما تستتري على املستتار الصتتحيت -36

 . وتشمل األمثلة ما يلي: زيادة املشاركة يف املفاو ات الزراعية 3-3-2إىل  1-3-2ات من املخرجاحلوكمة  ات الصلة ي
ال  جرت يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشتتتتتتتتتتتأن تغري املناخ، واجلهاز الفرعي للمشتتتتتتتتتتتورة العلمية والتكنولوجيات؛ 

تماع الستتتتتتتتتتتتتتابع دة باالنقران، خالل االجوالدعم املقدم إىل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات ال ّية املهد
عشتر ملؤمتر األطراف، للحّد من استتغالل األنواع البحرية؛ واملستامهات يف االجتماعني الثاا والعشترين والثالث عشتر ملؤمتر 

 األطراف؛ واملدخالت الفنية املقدمة لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مصايد األمساك املستدامة. 

 
د وصتتتتتتتتتتتتتلت النتائج يف  ال اختا  القرارات القائمة على األدلة إىل مرحلة متقدمة جداً. ومتت إ تتتتتتتتتتتتتافة نطاق وق -37

 جتتتتتتتديتتتتتتتد إىل التتتتبتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن انتتتتبتتتتعتتتتتتتاثتتتتتتتات غتتتتتتتازات التتتتتتتدفتتتتيتتتتئتتتتتتتة يف قتتتتطتتتتتتتاع التتتتزراعتتتتتتتة كتتتتنستتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة متتتتئتتتتويتتتتتتتة 
التقارير  يف استتتتتتخدامه إ  ، وقد1-4-2 املخرجمن إ ايل االقتصتتتتتاد،  تتتتتمن فئة املؤشتتتتترات الزراعية البيئية ياملستتتتتامهة يف 

. وو تتتتتتتعت 2016واملنظمة يف التقرير عن حالة األغذية والزراعة لعام  الفريق الدويل املعين بتغري املناخالدولية الصتتتتتتتادرة عن 
، املكلفة هبما، وبالتايل كانت هذه مستامهة 1-5-2و 1-4-6املنظمة منهجيات جديدة ملؤشترات هديف التنمية املستتدامة 

 عدد منتجات البيانات واملعلومات ال  أنتجها أصتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة بدعم من املنظمة  قد بل و . 2-4-2 املخرجهامة يف 
. ومع  لك، ال يزال عمل البلدان يف هذا ادال قطاعياً مرحلة متقدمة للغاية  3-4-2 املخرجيف  ال تنمية قدراهتم ي

 دانت الستتتتتتخدام البيانات عند صتتتتتنع القرارات، وخاصتتتتتة لدعم البلللغاية، وينبغي على املنظمة أن تركز على تعزيز القدرا
  يف العملية املقبلة لرصد أهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عنها.

 

 أبرز النتائج العالمية واإلقليمية 
 

 :ما يلي أبرز النتائج تشمل -38
 

تأييد الدول األعضتتتتاء يف جلنة الزراعة للمبادئ اخلمستتتتة الستتتتتدامة األغذية والزراعة واإلعراب عن الدعم القوم  يأ 
 . 2030يف جلنة الغابات لتسهيل تنفيذ خطة عام 

 وإطالق  اإلطار العاملي للعمل بشأن ندرة املياه  خالل مؤمتر األطراف الثاا والعشرين.  يب 
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عة املستتتتتتتتتتتتتتتدامة خالل مؤمتر األطراف الثالث عشتتتتتتتتتتتتتتر، ذا يف  لك الدعم إلعداد اخلطوط وروجت املنظمة للزرا يج 
ة الستتتتتتتتياستتتتتتتتات الزراعية البيئية يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، واألحداد اجلانبي لو تتتتتتتتعالتوجيهية الطوعية 

 ملبادرة  رؤية األمازون .

دارسة علمية حول النهج  300دراسة حالة وأكثر من  45مركز للمعارف عن الزراعة اإليكولوجية مع  إنشاء وإ يد 
 الزراعية اإليكولوجية املستدامة إلدارة النظم اإليكولوجية وإصالحها والتكيف مع تغري املناخ واحلد من تثاره. 

ملشتتترتكة ئية يف املناقشتتتات املتعلقة بةدارة املياه ااملنظمة قدرة قطاعي مصتتتايد األمساك وتربية األحياء املا حستتتنتو  يه 
 بني القطاعات يف سياق تغري املناخ و من إطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.

لغرن اإلدارة املستتتتتتتدامة للنظام اإليكولوجي يف قطاع مصتتتتتتايد األمساك. وتُقدر  لألرصتتتتتتدةأداة تقييم  تطوير وإ يو 
صتتتتيد األمساك، وستتتتتوفر مقياستتتتا أفضتتتتل  عملياتألمساك استتتتتناداً إىل أمناط تاري  األداة مستتتتتوى حالة أرصتتتتدة ا

. وباإل تتافة إىل  لك، إ االنتهاء تيشتتيمن أهداف  6ألهداف التنمية املستتتدامة واهلدف  1-4-14للمقصتتد 
األرصتتتتتتتدة الستتتتتتتمكية العاملية واإلبالغ عنها يف التقرير عن حالة املوارد الستتتتتتتمكية وتربية األحياء  حالةمن تقييم 

 . 2016املائية يف العامل لعام 

 

 أبرز النتائج القطرية 
 

 ما يلي: النتائج أبرز تشمل -39
 

من خالل استتتتتتتتتتدامة األغذية والزراعة على الصتتتتتتتتتعيدين اإلقليمي  2030قدمت املنظمة الدعم لتنفيذ خطة عام  يأ 
 يأفريقيا وأوروبا وتسيا الوسطى وأمريكا الالتينية والبحر الكاري   والقطرم. 

ويف إطار مبادرة النمو األزرق، ُنشتتتتتترت خطوط توجيهية عن ممارستتتتتتات االستتتتتتتزراع النباب والستتتتتتمكي، وُعقدت  يب 
 عم لالستزراع النباب والسمكي يف بلدان إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا.حلقتا عمل بشأن إنشاء شبكة د

واستتخدمت اخلطوط التوجيهية العاملية التابعة للمنظمة إلعادة الغابات واملشتاهد الطبيعية املتدهورة يف األرا تي  يج 
يجرييا والستتتتتتتنغال يوبيا وناألصتتتتتتتلية، لو تتتتتتتع خطط عمل يف بوركينا فاستتتتتتتو والنيجر وغامبيا وإث اجلافة إىل هيئتها
 وفيجي وهاي . 

وقتتُدم التتدعم إىل ةتتانيتتة بلتتدان ينيبتتال وكينيتتا الفلبني وتتتايلنتتد وأوغنتتدا وأوروغوام وفييتتت نتتام وزامبيتتا  يف  تتال  يد 
وطنيتاً، من خالل خطط التكّيف الوطنيتة وإجراءات التخفيف املالئمتة وطنيتاً والرصتتتتتتتتتتتتتتد  احملتددة املستتتتتتتتتتتتتتامهتات

 منها.  الدفيئة يف القطاع الزراعي والتحقق عاثات غازاتواإلبالغ عن انب

هكتار من النظم الزراعية احلرجية الرعوية يف بوركينا فاستتتتتتتتتو والنيجر باستتتتتتتتتتخدام  3 000وإ إصتتتتتتتتتال  أكثر من  يهت 
لإلصتتتتتتتتتتال  الذم ينطوم على استتتتتتتتتتتخدام األنواع احمللية املتعددة األغران ال  ختتارها ادتمعات  املنظمة منو ج

 رةاحملفو  اهلالليتتتتة   لتجميع امليتتتتاه/النظمفتتتتالرياااحملليتتتتة ياألشتتتتتتتتتتتتتتجتتتتار والشتتتتتتتتتتتتتتجريات واألعشتتتتتتتتتتتتتتتتتاب ، ونظم  
 من قبل ادتمعات احمللية. 
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 ت غتتازات التتدفيئتتة النتتاذتتة عن إزالتتة الغتتابتتات وتتتدهورهتتا، بلتتدًا من أجتتل احلتتد من انبعتتاثتتا 56ودعمتتت املنظمتتة  يو 
 للتعتتتاون يف  تتتال خفض االنبعتتتاثتتتات النتتتا تتتة عن إزالتتتة الغتتتابتتتات وتتتتدهورهتتتامن خالل برنتتتامج األمم املتحتتتدة 

بلداً ، وحتديد املستتتتتتتتتتتتتتتويات  40أنظمة لرصتتتتتتتتتتتتتتد الغابات الوطنية ي تطويرية. وكان الرتكيز على يف البلدان النام
بلتتداً ،  14بلتتدان ، والتتتأهتتب القتتانوا ي 7بلتتدان ، وتعزيز حوكمتتة الغتتابتتات ي 10نبعتتاثتتات الغتتابتتات ياملرجعيتتة ال

 بلداً  خلفض االنبعاثات النا ة عن إزالة الغابات وتدهورها 12ي والضتتتتتتتتتتتتتماناتبلدان ،  9وحيازة األرا تتتتتتتتتتتتتي ي
 يف البلدان النامية.

 بلتتتدًا متتتدرجتتتًا حتتتاليتتتاً  16موقعتتتًا يف  37لعتتتامليتتتة، وهنتتتاك ودعمتتتت املنظمتتتة نظم الرتاد الزراعي  ات األمهيتتتة ا يز 
 على القائمة املتعلقة بنظم الرتاد الزراعي  ات األمهية العاملية.

 الستتتتتتياستتتتتتات من أجل حتستتتتتتني إدارة مصتتتتتتايد األمساك الصتتتتتتغرية النطاق،  يف  ال حوارودعمت املنظمة إجراء  ي  
  لنطاقاالتوجيهية الطوعية لضتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتدامة مصتتتتتتتتتايد األمساك الصتتتتتتتتتغرية مما أدى إىل اهتمام متزايد باخلطوط 

 الفقر يف تنزانيا وباكستان وإكوادور واهلند وهندوراس.  يف سياق األمن الغذائي والقضاء على

 

 اإلنجازات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

 
ستتتتتبيل  املستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني والتغذية. فعلىأصتتتتتبت  ج املدارس احلقلية للمزارعني وستتتتتيلة هامة ملعاجلة مستتتتتألة  -40

مدرستتتتتتة حقلية للمزارعني، كانوا من النستتتتتتاء.  40منتج إ تدريبهم يف  1 200يف املائة من أصتتتتتتل  70املثال، يف بوروندم، 
تربية  ألغران التسويق واحلدائق الصغرية وإنتاج الفطريات وإنتاج السماد وتكامل ونُّظمت دورات تدريبية يف  ال البستنة

 األمساك والثروة احليوانية. واستتتتتتتتتتتتتهدفت هذه الدورات استتتتتتتتتتتتتهالك الفطريات واللحوم واألمساك واألطعمة الغنية باملغذيات، 
 مما ساهم بشكل مباشر يف تعزيز التغذية. 
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 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 

 
مليون شتتتتخ  يعيشتتتتون يف فقر مدقع، وال يزال  900حنو  الرغم من إحراز تقدم يف احلّد من الفقر، ال يزال على -41

 الزراعة  يف املناطق الريفية ويعتمدون على املدقع الفقر من يعانون الذين األشتتتتتتخاععدم املستتتتتتاواة منتشتتتتتتراً. ويعيش معظم 
 اق والفرعواألستتتتتتتتو  والتقنيات اتواخلدم املوارد إىل وصتتتتتتتتولفرع كافية لل إىل يفتقرون وهم. عيشتتتتتتتتهم كستتتتتتتتبيف ستتتتتتتتبل  

االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية للخروج من دوامة الفقر. وتدعم املنظمة احلكومات يف احلّد من الفقر يف الريف عن طريق التحول الريفي 
الشتتتتتامل، مع الرتكيز بشتتتتتكل خاع على تلبية احتياجات النستتتتتاء والشتتتتتباب يف املناطق الريفية. ويف حني أن النمو املراعي 

ة وخلق يف األرياف يتطلب  جاً واستتتتتتعاً ومتعدد األبعاد لزيادة اإلنتاجية الزراعي للفقراء يبدأ يف الزراعة، فةن احلد من الفقر
 احلد البشتتتتترم. ويستتتتتتخدم برنامج املنظمة االستتتتترتاتيجي بشتتتتتأن فرع للعمل والتنويع االقتصتتتتتادم واالستتتتتتثمار يف العنصتتتتتر

 سياق نلي لدعم البلدان يف ما يلي:  من الفقر يف الريف اسرتاتيجيات  ات
 

  من خالل العمل إمكانية وصتتتتتتتتتتتتتتول فقراء الريف إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات واملنظمات واألستتتتتتتتتتتتتتواقتعزيز  يأ 
 ، وتعزيز تنفيذ ُ ج مناصرة للفقراء بالنسبة إىل سياسات وبرامج لتحسني 1-1-3 املخرجمع املنظمات الريفية ي

 ، وتوفري املشتتتتتتتتتتتتتورة بشتتتتتتتتتتتتتأن 4-1-3إىل  2-1-3 من اتاملخرجاحلصتتتتتتتتتتتتتول على التكنولوجيات واالبتكارات ي
السياسات وتنمية القدرات لو ع اسرتاتيجيات ترمي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني والتنمية الريفية املستدامة 

   .5-1-3 املخرجواحلد من الفقر ي

 لصتتتتتتتتتتتتتتلة، تعزيز فرع العمل الالئق من خالل دعم الستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتات القائمة على األدلة وتنمية القدرات  ات ا يب 
  مع الرتكيز بصتتتتتتتتتتتتتورة خاصتتتتتتتتتتتتتة على تعزيز التمكني االقتصتتتتتتتتتتتتتادم واالجتماعي للشتتتتتتتتتتتتتباب والنستتتتتتتتتتتتتاء يف الريف

  ودعم الستتتتتياستتتتتات لتوستتتتتيع نطاق تطبيق معايري العمل الدولية ليشتتتتتمل 3-2-3إىل  1-2-3ات من املخرجي
 . 2-2-3 املخرجي املناطق الريفية

املشورة يف  ال السياسات وتنمية القدرات ونظم املعلومات وصكوك تعزيز نظم احلماية االجتماعية من خالل  يج 
املعرفة القائمة على األدلة من أجل حتستتتني ستتتبل كستتتب العيش يف الريف وتعزيز قدرة فقراء األرياف على إدارة 

   .2-3-3إىل  1-3-3ات من املخرجاملخاطر ي

 

 التقييم العام – 2016في عام  المحققةالنتائج 

 
الصتتتحيت يف عام  املستتتار ات علىاملخرجمن مؤشتتترات  ةعشتتتر من أصتتتل  ةانية، باتت 2امللحق كما هو مبني يف  -42

 تاج إىل العنايةحت سبعة مؤشرات، وبعضها يف مرحلة متقدمة جداً حنو حتقيق غايات فرتة السنتني، يف حني أن هناك 2016
 . غايات فرتة السنتني لتحقيق

 
 الصتتتتتتتتتحيت، مما يعكس توستتتتتتتتتعاً ستتتتتتتتتريعاً    ماٍن على املستتتتتتتتتار1-1-3 املخرجالريفية ي للمنظمات املنظمةودعم  -43

 تعزيز تنفيذ النهج املناصتتتتتتترة للفقراء بالنستتتتتتتبة إىل الستتتتتتتياستتتتتتتات وال امج وحتستتتتتتتني احلصتتتتتتتول  يف  ال العمل. كما أن نتائج
 املستتتتتتتتتتتتار هي أيضتتتتتتتتتتتتاً على  4-1-3إىل  2-1-3ات من املخرجعلى التكنولوجيات واملعارف، واملدخالت واألستتتتتتتتتتتتواق ي

ومقارنة بفرتة الستتتتنتني املا تتتتية، كثّفت املنظمة جهودها وإ حتقيق نتائج هامة يف دعم املشتتتتورة يف  ال . باإل ال الصتتتتحيت
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 داستتتترتاتيجيات ترمي إىل حتقيق املستتتتاواة بني اجلنستتتتني والتنمية الريفية املستتتتتدامة واحل وتنمية القدرات لو تتتتع الستتتتياستتتتات
   .5-1-3 املخرجاملستويات القطرية واإلقليمية واملؤسسية يعلى  من الفقر

 
، وال ستتتيما من حيث دعم 2016لستتتنة  الصتتتحيت املستتتار والعمل من أجل تعزيز فرع العمل الالئق ماٍن على -44

 . 1-2-3 ملخرجاأو مراجعة ستتتتياستتتتات واستتتترتاتيجيات التنمية الريفية الزراعية لدمج مبادئ العمل الالئق مركزياً ي صتتتتياغة
   إىل مرحلة متقدمة جداً 3-2-3 املخرجوقد وصتتتتتتتتتتتتل العمل على توليد منتجات املعرفة بشتتتتتتتتتتتتأن العمل الالئق يف الريف ي

 لتحقيق غاية الستتتتتتتنتني، مع كون النتائج احملققة غالباً على املستتتتتتتتوى العاملي. الصتتتتتتتحيت املستتتتتتتار ، وهو على2016يف عام 
من أجل تطبيق معايري منظمة العمل  2017ات للبلدان خالل ستتتتتتتتنة وكما هو خمطط، ستتتتتتتتيقّدم الدعم يف  ال الستتتتتتتتياستتتتتتتت

  . 2-2-3الدولية يف املناطق الريفية ياملخرج 

 
ة التقدم بشأن الدعم املقدم لتحسني تصميم وتنفيذ نظم احلماية االجتماعيباإل ال الصحيت  املسار يف ويسري -45

هي غاية  2017ولكن الغاية املو تتتتتوعة لعام   1-3-3 املخرجوللمستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني ي للعمراملناصتتتتترة للفقراء، واملراعية 
 القدرات من أجل رصتتد نظم احلماية االجتماعية وتأثريها على احلدّ . غري أن التقدم بشتتأن العمل املتعلق بتحستتني طموحة

، مع دعم التنفيذ اجلارم 2017يف عام  . وستتتتتتتتتتتتتتيتم تعزيز هذا العملحيتاج إىل عناية  2-3-3 املخرجي من الفقر يف الريف
على املستتتتتتتتتتتتتتتوى القطرم يف أفريقيا وتعزيز العمليات اإلقليمية مثل مبادرة القضتتتتتتتتتتتتتتاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر 

  الكاري  ي اعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  ، من أجل حتقيق غاية السنتني.

 

 ية واإلقليميةأبرز النتائج العالم
 

 ما يلي: النتائج أبرز تشمل -46
 

املستتتتتوى العاملي، انضتتتتمت املنظمة إىل  موعة العمل التابعة دلس التعاون بني الوكاالت يف  ال احلماية  على يأ  
ة. وشتتتتاركت املنظمة يف مؤمتر القمة العاملي  االجتماعية، وإ الرتكيز على احلماية االجتماعية يف الستتتتياقات اهلشتتتتّ

 جتماعية املستجيبة للصدمات. للعمل اإلنساا، داعيًة إىل التوسع يف نظم احلماية اال

ونُظمت حلقة عمل تشتتتتتتتتتتاورية مع ممثلي املنظمة يف أوروبا وتستتتتتتتتتتيا الوستتتتتتتتتتطى، وأدت إىل حتديد نقاط الدخول  يب 
 اخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتة بكتتل بلتتد للعمتتل التتذم تقوم بتته املنظمتتة للربط بني احلمتتايتتة االجتمتتاعيتتة والزراعتتة واألمن الغتتذائي 

 يف اإلقليم.

ودعمت املنظمة إنشتتاء هيئة الزراعة األستترية ألمريكا الوستتطى واجلمهورية الدومنيكية، يف إطار منظومة التكامل  يج 
 ألمريكا الوسطى، مما أدى إىل اجلمع بني احلكومات واملنظمات املعنية بالزراعة األسرية من سبعة بلدان.  

التنمية ملواد اإلعالمية بشتتأن العالقة بني اهلجرة والزراعة و وكثّفت املنظمة جهودها يف ما يتعلق باهلجرة، وإعداد ا يد 
الريفية والستتتتتتتياقات اإلنستتتتتتتانية، ألغران مؤمتر القمة العاملي بشتتتتتتتأن اهلجرة يف ستتتتتتتبتم /أيلول، فيما جيرم حالياً 

  و ع اتفاقية تعاون مع املنظمة الدولية للهجرة.
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 أبرز النتائج القطرية
 

 ما يلي: النتائج أبرز تشمل -47
 

بلداً يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري  يف و تتع خطة عمل بشتتأن الزراعة األستترية والتنمية  33دعمت املنظمة  يأ 
 الريفية.

 األستتتتتتترية يف بوليفيا لو تتتتتتتع خطط التنفيذ اخلاصتتتتتتتة هبا،  الزراعة ودعمت املنظمة مخس منظمات جامعة ملنتجي يب 
مليون دوالر أمريكي لتحستتتني اإلنتاج وستتتلستتتلة القيمة والروابط  90بقيمة ختصتتتي  موارد حكومية  مما أدى إىل

 مع األسواق.

مية احليوانية، ومتت تن والثروة األستتتتتتتتتترية الزراعية احملاصتتتتتتتتتتيل  موعة ملنتجي 800ويف نيبال، إ إنشتتتتتتتتتتاء أكثر من  يج 
 القدرات ملعاجلة األمن الغذائي والتغذوم. 

،  Ley Organica Forestal o de Bosques y su Reglamentoمشتتتتتروع  ودعمت املنظمة إكوادور لو تتتتتع  يد 
الذم يقيم اإلطار التشتتتريعي احلايل، ويف الوقت نفستتته يعزز تطوير اإلطار القانوا لتنفيذ الستتتياستتتات واألدوات 

 املعززة خلفض االنبعاثات النا ة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات. ال  تتماشى مع املبادرة
 يف زامبيتتا، اقرُت  أن تكون مستتتتتتتتتتتتتتتامهتتة املنظمتتة يف ربط احلمتتايتتة االجتمتتاعيتتة بتتالزراعتتة والقتتدرة على الصتتتتتتتتتتتتتتمود، و  يهت 

ياستتتتتتتتتتتتتتات  من خالل توليد األدلة واملعرفة وتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة الوطنية وتعزيز احلوار بشتتتتتتتتتتتتتتأن الستتتتتتتتتتتتتت
ة، ات القائمة مع منظمة العمل الدولييف القطاعني، جزءا من برنامج األمم املتحدة املشتتتتتتتتتترتك، لتعزيز الشتتتتتتتتتتراك 

 وبرنامج األغذية العاملي، واليونيسف.

ويف غواتيماال، تدعم املنظمة صتتتياغة استتترتاتيجية خمصتتتصتتتة لعمالة الشتتتباب يف األرياف ملقاطعة ستتتان ماركوس،  يو 
 حيث سيتم اختبار خدمة  نقطة اخلدمات املوحدة  للتوظيف يف األرياف يف بلدية تيخوتال. 

لالجئني وادتمعات  الريف يفكسب العيش املستدامة   سبل وقد نفذت املنظمة املرحلة التجريبية ملشروع  تعزيز يز 
 . وباالستناد إىل هذه التجربة الناجحة، ستعمل املنظمة عن كثب مع مفو ية األمم املضيفة يف شرق السودان

ة لذات املشتتتترتكة، لتوستتتتيع نطاق ستتتتلستتتتلة القيماملتحدة الستتتتامية لشتتتتؤون الالجئني، على برامج االعتماد على ا
 املتعلقة بةنتاج األعالف وتصنيع احلليب وتسمني احليوانات.  

 
 اإلنجازات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

 
تظل مستتتألة املستتتاواة بني اجلنستتتني جانباً غالباً يف املشتتتاريع واألنشتتتطة للحد من الفقر يف املناطق الريفية. وُأجرم  -48

، مما وفر خط 2016عشتتتترون تقييما قطريا شتتتتامال للمستتتتاواة بني اجلنستتتتني يف القطاعات الزراعية والريفية يف أفريقيا يف عام 
  تنمية املستدامة واخلطة الوطنية لالستثمار الزراعي من املنظور اجلنساا.أساس لرصد تنفيذ إعالن ماالبو وأهداف ال

 
وقد أظهر برنامج األمم املتحدة املشتتتتتتترتك الذم نفذته املنظمة بالشتتتتتتتراكة مع برنامج األغذية العاملي والصتتتتتتتندوق  -49

ال، وأدى إىل خدمة يا وقريغيزستتتتتتتتتتتتتتتان ونيبالدويل للتنمية الزراعية وهيئة األمم املتحدة للمرأة، نتائج واعدة للغاية يف إثيوب
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امرأة وأستتتتتتتتتتترهّن. ومشلت الفوائد زيادة فرع احلصتتتتتتتتتتتول على اخلدمات املالية وتشتتتتتتتتتتتكيل التعاونيات وزيادة  18 000حوايل 
 املشاريع.  يادةر  إمكانية الوصول إىل املدخالت والسيطرة عليها واملعرفة والتكنولوجيات اإلنتاجية والتدريب على مهارات

 
فر املنظمة بودوان  يدمييرتا ، تو  والتنمية يمنظمة األغذية والزراعة ومؤستتتتتستتتتتة امللك وكجزء من برنامج املرأة الريفية -50

نواد من نوادم دمييرتا يف مخس نافظات يف  هورية الكونغو الدميقراطية،  305املساعدة للشركاء يف التنفيذ من أجل دعم 
 حتاد األوروإ واليونيستتتتتف بشتتتتتأن العنف القائم على نوع اجلنس. وعالوة على  لك، ذا يف  لك مشتتتتتروع ممول من قبل اال

 عية نستتائية للحصتتول على قرون إلدارة أنشتتطتها املالية يف لي يا، مما أدى إىل زيادة اإلنفاق على األغذية  300إ دعم 
 خفضة.  واالحتياجات األساسية األخرى وزيادة إنتاج األرز واخلضار يف األرا ي املن
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 : تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شموالا وكفاءة4الهدف االستراتيجي 

 
عامل  لبناءالغة األمهية ب الزراعية والغذائية السريعة التطوراملشاركة الفعالة للبلدان األعضاء يف تشكيل النظم تعت   -51

أن يستتتاعد يف  تتتمان االستتتتخدام املستتتؤول للموارد املتاحة وتستتتهيل  النظمومن شتتتأن حتستتتني كفاءة هذه  خال من اجلوع.
ولية وسيساعد دعم إشراك صغار املنتجني والدول الصغرية اقتصاديا على تعزيز مش املنتجات الصحية واملأمونة. وتوفريإنتاج 
الثة  االت ن خالل معاجلة ثالشتتتتتتتتاملة والفعالة موالغذائية وتستتتتتتتتهم املنظمة يف متكني النظم الزراعية  للجميع. النظمهذه 

  :عمل حيوية يف شراكة مع احلكومات و تمع التنمية وأصحاب املصلحة املتضررين لضمان ما يلي
 

 تيستتتتتتتتتتتر ال  تعكس بشتتتتتتتتتتتكل كامل املتطلبات املختلفة للبلدان وال  االتفاقات واآلليات واملعايري الدولية،تعزيز  يأ 
  . 4-1-4إىل  1-1-4ات من املخرجي البلدان على تنفيذها ةقدر 

لقطاعات الفرعية ل املتستتتتتتقةاالستتتتتترتاتيجيات  ذمع بنيال   الصتتتتتتناعة الزراعية وستتتتتتلستتتتتتلة األغذية الزراعيةوتنمية  يب 
اقد واملهدر فعالة وللحد من الف أعمالواملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم إلتاحة الفرصة لظهور واعتماد منا ج 

   . 3-2-4إىل  1-2-4ات من املخرجي من األغذية

من شأ ا حتسني احلوافز للجهات الفاعلة الصغرية احلجم،  و ع سياسات داعمة وصكوك مالية واستثماراتو  يج 
  . 3-3-4إىل  1-3-4ات من املخرجا يوللبيئة ال  جيب أن تعمل فيه

 

 التقييم العام  – 2016في عام  المحققةالنتائج 

 
 ، والعديد2016الصتتتتتتحيت يف عام  املستتتتتتار ات ما تتتتتتية علىاملخرج،  يع مؤشتتتتتترات 2امللحق كما هو مبني يف  -52

  منها يف مرحلة متقدمة جداً حنو حتقيق غايات فرتة السنتني.

 
ولقد كان هناك طلب أك  مما كان متوقعا لدعم العمل بشتتتتتتتتتأن النظم الزراعية والغذائية، ُنفزا بالتطورات العاملية  -53

دان املتزايد بتطوير نظمها الزراعية الغذائية ردا على التوستتتتتع احلضتتتتترم الستتتتتريع والستتتتتكان األصتتتتتغر ستتتتتناً وطرق واهتمام البل
  العمل اجلديدة.

 
  أك  مما  1-1-4 املخرجخاصة بسالمة األغذية وجودهتا وصحة النبات ي وكان التقدم يف و ع واعتماد معايري -54

ال  و عت من خالل عملية و ع املعايري، والعدد األك  من املعايري اجلديدة كان متوقعاً من حيث عدد مشاريع املعايري 
ال  إ اعتمادها. وباملثل، وفرت املنظمة التحليالت أو تنمية القدرات أو منتديات للحوار بشتتتتتتتتتتتتتتأن املزيد من االتفاقات 

 ، يف حني2017طمو  لعتتام ، ولكن لتتديهتتا هتتدف 2016  أكثر ممتتا كتتان خمططتتا لتته يف عتتام 2-1-4 املخرجالتجتتاريتتة ي
  وحقق غاية فرتة الستنتني. 3-1-4 املخرجأن عدد املنتجات اإلعالمية عن الستوق ال  زاد استتخدامها كان أعلى أيضتاً ي

وقد أكد دعم املنظمة لو تتع وتنفيذ الستتياستتات واألطر التنظيمية لستتالمة األغذية وجودهتا وصتتحة النبات وصتتحة احليوان 
 جنازات يف عدد أك  من البلدان واألجهزة اإلقليمية مما كان متوقعاً.  ، اإل4-1-4 املخرجي

 
 النتتتائج بشتتتتتتتتتتتتتتتأن األعمتتال الزراعيتتة وستتتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتتل األغتتذيتتة الزراعيتتة   يع الصتتتتتتتتتتتتتتحيت املستتتتتتتتتتتتتتتار على وتستتتتتتتتتتتتتتري -55
  . وكتتتان عتتتدد البلتتتدان ال  تلقتتتت التتتدعم للحتتتد من الفتتتاقتتتد واملهتتتدر من األغتتتذيتتة 3-2-4إىل  1-2-4من  اتاملخرجتتتي
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  أعلى بكثري مما كان خمططا له، مما يعكس جنا  املنظمة يف لفت االنتباه إىل هذه املستتتألة على املستتتتوى 2-2-4 املخرجي
  وعدد البلدان 1-2-4 املخرجالعاملي. وفاق عدد املؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات ال  إ دعمها يف  ال االستتتتتتتتترتاتيجيات واملنافع العامة ي

املتوقع، مما يعكس الشتتتتتتتراكات الناجحة ال  إ عقدها   ، العدد3-2-4 املخرجاملدعومة على صتتتتتتتعيد ستتتتتتتالستتتتتتتل القيمة ي
  واهتمام البلدان النامية املتزايد بتعزيز قطاعات األغذية الزراعية املدفوعة من القطاع اخلاع واملوجهة حنو السوق.

 
  3-3-4إىل  1-3-4 من اتاملخرجويسري عمل املنظمة بشأن السياسات والصكوك املالية واالستثمارات الداعمة ي -56
الصتتحيت. وفاق عدد املؤستتستتات ال  حتصتتل على دعم املنظمة يف  ال تصتتميم وتنفيذ الصتتكوك واخلدمات  املستتار على

املتوقع، كمتتا كتتان احلتتال أيضتتتتتتتتتتتتتتتا بتتالنستتتتتتتتتتتتتتبتتة إىل عتتدد البلتتدان ال  تتلقى التتدعم يف  تتال    العتتدد1-3-4 املخرجاملتتاليتتة ي
 . ويعكس  لك يف جزء 3-3-4 املخرج  ورصد السياسات وحتليلها وإصالحها ي2-3-4 املخرجاالستثمارات املسؤولة ي

 منه جنا  الشراكات الطويلة األمد مع املؤسسات املالية الدولية والشركاء اآلخرين. 

 

  أبرز النتائج العالمية واإلقليمية
 

 ما يلي: النتائج أبرز تشمل -57
 

معياراً متفق عليه دولياً لصتتحة احليوان وصتتحة النبات وستتالمة األغذية وجودهتا، ما يشتتكل مستتامهة  42اُعتمد  يأ 
بالغة األمهية يف محاية املوارد النباتية من اآلفات ومحاية املستتتتتتتتتتتتتتهلك وتوفري أستتتتتتتتتتتتتاس للمعايري واألنظمة الوطنية. 

ملختلف  ة وبروتوكوالت التشتتتتتخي ويتمثل  لك يف املستتتتتتويات القصتتتتتوى للملوثات، مثل الرصتتتتتاع يف األغذي
 اآلفات النباتية. 

ومتت مستتتتتتاعدة البلدان يف تنفيذ اتفاق الشتتتتتتراكة الطوعية ملكافحة قطع األشتتتتتتجار غري املشتتتتتتروع يف إطار خطة  يب 
العمل إلنفا  القوانني واحلوكمة والتجارة يف قطاع الغابات اخلاصتتتتتتتتتتة باالحتاد األوروإ. وكانت إندونيستتتتتتتتتتيا أحد 

ين من هذا الدعم، وهي توفر ثلث واردات االحتاد األوروإ من األخشتتتتتتتتتتتاب االستتتتتتتتتتتتوائية من حيث املستتتتتتتتتتتتفيد
 القيمة. 

وقد متت مساعدة مفو ية االحتاد األفريقي على و ع برنامج لألعمال الزراعية على مستوى القارة، من خالل  يج 
تقييم حا تتتتنات خمتارة للمؤستتتتستتتتات الزراعية هبدف تصتتتتميم منو ج حضتتتتانة أكثر استتتتتدامة وو تتتتع إطار عمل 

عايري الطوعية جية إقليمية بشأن املللشراكات بني القطاعني العام واخلاع يف  ال الزراعة وإعداد مشروع اسرتاتي
 على أساس املنشأ اجلغرايف.  

ات النباتية الوطنية وإدارة اآلفات يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا، ملواجهة تف يف  ال الصحة وإ تعزيز القدرات يد 
 Xylella fastidiosaاحلجر الصتتتتتتتتتتتتتتحي واآلفتتات النبتتاتيتتة العتتابرة للحتتدود مثتتل اللفحتتة البكترييتتة على الزيتون 

ية ال  متثل هتديداً كبرياً على إنتاج الزيتون يف اإلقليم. وبالشراكة مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة وقا
النباتات يف الشتتتتتتتترق األدىن واملركز الدويل للدراستتتتتتتتات الزراعية املتقدمة يف البحر األبيض املتوستتتتتتتتط وأصتتتتتتتتحاب 

واالحتواء، وو تتتتتتتتتعت خطط للطوارئ  واالستتتتتتتتتتئصتتتتتتتتتال وط التوجيهية للوقايةاملصتتتتتتتتتلحة اآلخرين، إ إعداد اخلط
 واملراقبة، ونظمت حلقة عمل دولية لتبادل املعلومات احملدثة عن اآلفات ومكافحتها. 

 



PC 121/3 - FC 166/6 26 

 أبرز النتائج القطرية
 

 ما يلي: النتائج أبرز تشمل -58
 

ة للصتتتتتتتتحة النباتية واحليوانية وستتتتتتتتالمة األغذيلتصتتتتتتتتميم وتنفيذ ستتتتتتتتياستتتتتتتتات وأطر تنظيمية بلداً الدعم  40تلقى  يأ  
هتا. ويتمثل هذا الدعم يف تعزيز تشتتتتتتريعات الصتتتتتتحة النباتية يف  هورية الو الدميقراطية الشتتتتتتعبية، وو تتتتتتع وجود

خطة عمل بشتتتتأن مقاومة املضتتتتادات امليكروبات يف فييت نام وبناء القدرات يف  ال الوقاية من األفالتوكستتتتني 
 اال. يف الذرة يف غواتيم

بلتدًا يف احلتد من الفتاقتد واملهتدر من األغتذيتة من خالل اختتا  اإلجراءات على أربع  27وقتد متتت مستتتتتتتتتتتتتتتاعتدة  يب 
جبهات: محالت لرفع مستتتتتتتتتتتتتتتوى الوعي؛ وقياس الفاقد وحتديد احللول املستتتتتتتتتتتتتتتدامة؛ وبناء قدرات القطاع العام 

 املستندة إىل األدلة. واجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة؛ والسياسات واالسرتاتيجيات 

 بلداً الدعم  18ومتت مستتتتتتتتتتتتتتاعدة البلدان يف زيادة االستتتتتتتتتتتتتتتثمارات املستتتتتتتتتتتتتتؤولة يف نظم األغذية الزراعية. وتلقى  يج 
 يف هذا الصتتتتتتتتدد، ومن األمثلة على  لك، الدعم الذم تلقته اململكة العربية الستتتتتتتتعودية يف و تتتتتتتتع استتتتتتتترتاتيجية 

 وخطة لالستثمار الزراعي املسؤول يف اخلارج. 

بلداً الدعم إلنشتتتتتتاء نظم مستتتتتتتدامة مملوكة للدولة بغية رصتتتتتتد الستتتتتتياستتتتتتات الغذائية والزراعية وحتليلها  11وتلقى  يد 
 وإصتتتتتتالحها. ومشل  لك الدعم املقدم يف إطار برنامج رصتتتتتتد الستتتتتتياستتتتتتات الغذائية والزراعية األفريقية وحتليلها، 

 قاعدة بيانات ملؤشتتتتتترات الستتتتتتياستتتتتتات يف موزامبيق وحتليل مؤشتتتتتترات األستتتتتتعار يف ستتتتتتالستتتتتتل القيمة  مثل إعداد
 يف بوروندم ودراسات عن تثار سياسات األسعار يف بعض قطاعات احملاصيل الرئيسية يف السنغال. 

 
 اإلنجازات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

 
بلداً يف أفريقيا، بتمويل من الوكالة الستتتتتتويدية  12نُتّفذ مشتتتتتتروعان بشتتتتتتأن تنمية ستتتتتتلستتتتتتلة القيمة، استتتتتتتفاد منهما  -59

للتعاون اإلمنائي الدويل من أجل التنمية واالحتاد األوروإ. وقد عمل أحد املشروعني على متكني املرأة لالستفادة من تنمية 
 خلاصتتة باجلذورا القيمة املستتاواة، يف حني أن املشتتروع الثاا يدعم ستتالستتل من أك  ستتلستتلة القيمة الغذائية الزراعية بقدر

والدرنات، حيث تلعب املرأة دورا أستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتيا يف عدد من العمليات من الزراعة إىل تستتتتتتتتتتتتويق املنتج النهائي. ومن خالل 
شتتتتتروعان الفرع ملرأة، يزيد املالتصتتتتتدم للقيود ال  تعرتن حوكمة ستتتتتالستتتتتل القيمة وتعزيز القدرات الفنية واإلدارية لدى ا

واملزايا االقتصتتتتتتادية املتاحة للمستتتتتتتفيدين منهما، مما يوّلد تثارا مضتتتتتتاعفة على األمن الغذائي والتغذوم. وإ تعزيز التقنيات 
 والتكنولوجيات الفعالة من حيث الطاقة واملراعية للبيئة واملناخ على طول ستتتتتتتلستتتتتتتلة القيمة، وقد ستتتتتتتاهم هذان املشتتتتتتتروعان 

 ع املعلومات اإلحصتتتتتتائية من خالل الدراستتتتتتات والتحليالت بشتتتتتتأن عدد من القضتتتتتتايا مثل دور املرأة يف التجارة غري يف 
 احلدود، واملعّوقات والتحديات ال  تواجه املرأة داخل سالسل القيمة املعّينة.  الرمسية ع 
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 واألزمات يداتالتهد أمام الصمود على العيش سُبل قدرة زيادة: 5 االستراتيجي الهدف

 
 ستتتتتتبل نظتتتتتتم وقايتتتتتتة وبالتتتتتتتايل واألزمتتتتتتات، التهديتتتتتتدات أمتتتتتام الصتتتتتتمود علتتتتتتى العتتتتتتيش ستتتتتتبل قتتتتتتدرة لزيتتتتتتادة توخيًتتتتتا -60

للعمتتتتتل املباشتتتتتر واملتستتتتتق  الفتتتتتاعلني متعتتتتتددة استتتتترتاتيجية شتتتتتراكات وجتتتتتود يلتتتتتزموحتستتتتتينها،  واستتتتتتعادهتا ومحايتهتتتتتا العتتتتتيش
  املكتستتتتتتتتبة واخلتتتتتتتت ات املستتتتتتتتتفادة التتتتتتتتدروس علتتتتتتتتى وبالبنتتتتتتتتاء. ةوالعامليتتتتتتتت ةواإلقليميتتتتتتتت ةوالوطنيتتتتتتتت ةاحملليتتتتتتتت ياتعلتتتتتتتتى املستتتتتتتتتو 

 املنظمتتتتتة تتتتتتوفر اإلنستتتتتان، يتستتتتتبب هبتتتتتا التتتتت  واألزمتتتتتات الطبيعيتتتتتة الكتتتتتوارد حتتتتتاالت يف العمتتتتتل متتتتتن عقتتتتتود متتتتتدى علتتتتتى
 واألزمتتتتتتتات املختتتتتتتاطر متتتتتتتن احلتتتتتتتد علتتتتتتتى األعضتتتتتتتاء البلتتتتتتتدان ملستتتتتتتاعدة التخصصتتتتتتتات متعتتتتتتتددة وتشتتتتتتتغيلية فنيتتتتتتتة ختتتتتتت ات
 املستتتتتتتدامة التنميتتتتتتة وحتفيتتتتتتز الفقتتتتتتر وطتتتتتتأة متتتتتتن والتخفيتتتتتتف اجلتتتتتتوع ملكافحتتتتتتة أساستتتتتتية مكونتتتتتتات هتتتتتتي وتلتتتتتتك املتعتتتتتتددة،

 :يلي ذا للقيام البلدان وتدعم املنظمة. الصمود على العيش سبل قدرة وزيادة
 

  واعتمادهتتتتتتا للحتتتتتتدوسياستتتتتتاتية ومؤسستتتتتتية  قانونيتتتتتتة نظتتتتتتمواألزمتتتتتتات متتتتتتن ختتتتتتالل تنفيتتتتتتذ  باملختتتتتتاطر التتتتتتتحكم  أ(
  .2-1-5 املخرجو  1-1-5 املخرجي األزمات وإدارةالكوارد  خماطرمن 

  وفتتتتتتتتةبشتتتتتتتتأن التهديتتتتتتتتدات احملتملتتتتتتتتة، املعر  ةاملبكتتتتتتتتر  اإلنتتتتتتتتذارات ونشتتتتتتتتر إصتتتتتتتتدار ختتتتتتتتالل متتتتتتتتن للوقايتتتتتتتتة املراقبتتتتتتتتة  ب(
  والتغذيتتتتتتتتتة األغذيتتتتتتتتتةألزمتتتتتتتتتات  البنيويتتتتتتتتتة األستتتتتتتتتباب حتليتتتتتتتتتل ملعتتتتتتتتتايري التتتتتتتتترتويجعتتتتتتتتتن  فضتتتتتتتتتالً  والناشتتتتتتتتتئة، منهتتتتتتتتتا

  .2-2-5 املخرجو  1-2-5 املخرجي
  القطتتتتتتتتترم املستتتتتتتتتتوى علتتتتتتتتتىاملعيشتتتتتتتتتية و  ةعلتتتتتتتتتى مستتتتتتتتتتوى األستتتتتتتتتر  هلتتتتتتتتتا ومتتتتتتتتتن التعتتتتتتتتتّرن املختتتتتتتتتاطر متتتتتتتتتن احلتتتتتتتتتد  ج(

  .2-3-5 املخرجو  1-3-5 املخرجي
  .3-4-5إىل  1-4-5 املخرجات مني هلا واالستجابة واألزماتالتأهب للكوارد   د(

 
 التقييم العام – 2016في عام  المحققة النتائج

 
أّن تقتتتتتتتدماً و  2016 يتتتتتتتع مؤشتتتتتتترات املخرجتتتتتتتات يف عتتتتتتتام  حتقيتتتتتتتق أّن العمتتتتتتتل جتتتتتتتاٍر علتتتتتتتى 2 امللحتتتتتتتقيوّ تتتتتتتت  -61

لفتتتتترتة الستتتتتنتني. وقتتتتتد استتتتتتفادت  يتتتتتع األعمتتتتتال والنتتتتتتائج  احملتتتتتددة الغايتتتتتاتحنتتتتتو بلتتتتتوغ   يعهتتتتتايف  ملحوظتتتتتاً قتتتتتد ُأحتتتتترز
 املستتتتتتوى علتتتتتى األصتتتتتلية ذتتتتتا فتتتتتاق اخلطتتتتتطأمتتتتتوال املستتتتتامهات الطوعيتتتتتة  تعبئتتتتتة أتاحتهتتتتتا التتتتت  الفتتتتترع متتتتتن الصتتتتتلة  ات

 .القطرم

 
 املتعلقتتتتتتة أو بينهتتتتتتا واملشتتتتتترتكة بعينهتتتتتتا بقطاعتتتتتتات املتعلقتتتتتتة واخلطتتتتتتط واالستتتتتترتاتيجيات السياستتتتتتات نتتتتتتتائج وتبتتتتتتنّي  -62

 للحتتتتتتتد خطط/استتتتتتترتاتيجيات بصتتتتتتتياغة إقليميتتتتتتتة مؤسستتتتتتتات 3و بلتتتتتتتًدا 27 قيتتتتتتتام  1-1-5 املختتتتتتترجيباألخطتتتتتتتار  حتديتتتتتتتًدا
 زال لفتتتتترتة الستتتتتنتني. ومتتتتتا احملتتتتتددة الغايتتتتةوهتتتتتو متتتتتا يتجتتتتتاوز بكثتتتتتري  املنظمتتتتة، دعتتتتتم بفضتتتتتل األزمتتتتتات وإدارة املختتتتتاطر متتتتن

واستتتترتاتيجيات تعبئتتتتة املتتتتوارد للحتتتتد متتتتن املختتتتاطر  االستتتتتثمارات بر تتتتة بشتتتتأن احملتتتتددة النتتتتتائج حتقيتتتتق حنتتتتو ما تتتتيا التقتتتتدم
 بتوجيتتتتتتتتتته استتتتتتتتتتتثمارية بتتتتتتتتتترامج و تتتتتتتتتتعت التتتتتتتتتت  بلتتتتتتتتتتًدا عشتتتتتتتتتتر االثتتتتتتتتتتين يف و لتتتتتتتتتتك ، 2-1-5 املختتتتتتتتتترجوإدارة األزمتتتتتتتتتتات ي

 .املنظمة من
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 بلتتتتتتوغ علتتتتتتى  1-2-5 املختتتتتترجي املبّكتتتتتتر واإلنتتتتتتذار تهديتتتتتتداتاملتعلقتتتتتتة برصتتتتتتد ال احملتتتتتترزة النتتتتتتتائج أوشتتتتتتكت وقتتتتتتد -63
 العامليتتتتتتة املستتتتتتتويات علتتتتتتى التهديتتتتتتدات لرصتتتتتتد نظاًمتتتتتتا 89 إىل فعتتتتتتال دعتتتتتتم تقتتتتتتدمي متتتتتتعلفتتتتتترتة الستتتتتتنتني  احملتتتتتتددة الغايتتتتتتة

 ملتتتتتدى التعتتتتترن حتلتتتتتيالت إجتتتتتراء علتتتتتى واملنتتتتتاطق البلتتتتتدان قتتتتتدرات لتحستتتتتني املنظمتتتتتة دعتتتتتم وبلتتتتت . والوطنيتتتتتة واإلقليميتتتتتة
 استتتتتتتتتكمال إوجتتتتتتتته التحديتتتتتتتتد،  وعلتتتتتتتتى . 2-2-5 املختتتتتتتترجي ابلتتتتتتتتدً  32أمامهتتتتتتتتا  الصتتتتتتتتمود علتتتتتتتتى والقتتتتتتتتدرة للتهديتتتتتتتتدات
النعتتتتتتدام معمتتتتتتق  حتليتتتتتتل إلجتتتتتتراء بلتتتتتتًدا 30 إىلتتتتتتتوفري التتتتتتدعم  متتتتتتع مقتتتتتتراً  11مؤشتتتتتتر القتتتتتتدرة علتتتتتتى الصتتتتتتمود يف  حتلتتتتتتيالت

 معمتتتتتق حبستتتتتب التصتتتتتنيف حتليتتتتتل إىل باإل تتتتتافة الغتتتتتذائي، األمتتتتتن ملراحتتتتتل املتكامتتتتتل التصتتتتتنيفاألمتتتتتن الغتتتتتذائي حبستتتتتب 
 .اإلقليمي املستوى على الغذائي األمن ملراحل املتكامل

 
 1-3-5 املختتتتتتتترجيوالتتتتتتتتتدابري  ات الصتتتتتتتتلة  والتخفيتتتتتتتتف الوقايتتتتتتتتة قتتتتتتتتدراتلتحستتتتتتتتني  املنظمتتتتتتتتةوأوشتتتتتتتتك دعتتتتتتتتم  -64
والتخفيتتتتتف  املختتتتتاطرللوقايتتتتتة متتتتتن  فنيتتتتتة تتتتتتدابري واخُتتتتتتذتالستتتتتنتني.  فتتتتترتةل احملتتتتتددة الغايتتتتتة بلتتتتتوغ  علتتتتتى 2-3-5 املختتتتترجو 

 احملليتتتتتة ملختتتتتاطراجتماعيتتتتتة واقتصتتتتتادية للحتتتتتّد متتتتتن تعتتتتترن ادتمعتتتتتات  تتتتتتدابري بلتتتتتًدا 28 واختتتتتتذ ا،بلتتتتتدً  57يف  متتتتتن حتتتتتدهتا
 علتتتتى القتتتتدرة بشتتتتأن الفضتتتتلى املمارستتتتات تعمتتتتيم لتيستتتتري وتوخيًتتتتا. الصتتتتمود علتتتتى قتتتتدرهتا وتعزيتتتتز واألزمتتتتات التهديتتتتدات
 ةاألوروبيتتتتتتتت للمفو تتتتتتتتّيةالتابعتتتتتتتتة  التتتتتتتتدويل االقتصتتتتتتتتادم والتعتتتتتتتتاون للتنميتتتتتتتتة العامتتتتتتتتة واملديريتتتتتتتتة املنظمتتتتتتتتةأطلقتتتتتتتتت  الصتتتتتتتتمود،

الغتتتتتتذائي والتغذيتتتتتتة يف إطتتتتتتار  بتتتتتتاألمن يف متتتتتتا يتعلتتتتتتقبشتتتتتتأن الصتتتتتتمود  اإلنرتنتتتتتتت علتتتتتتى شتتتتتتهريةسلستتتتتتلة حلقتتتتتتات دراستتتتتتية 
شتتتتتتهريا  وجيتتتتتترم.  INFORMEDالقتتتتتترارات ي اختتتتتتتا  أجتتتتتتلمتتتتتتن  والصتتتتتتمود ألمتتتتتتن الغتتتتتتذائيوا للتغذيتتتتتتة املعلومتتتتتتاتبرنتتتتتامج 

  املعلومتتتتتتتاتمتتتتتتتن ختتتتتتتالل  نشتتتتتتترة  و لتتتتتتتك الغذائيتتتتتتتة، السلستتتتتتتلة أزمتتتتتتتات مواجهتتتتتتتةإصتتتتتتتدار املمارستتتتتتتات الفضتتتتتتتلى بشتتتتتتتأن 
  .األزمات من الوقاية نظام –الغذائية السلسلة أزمات إدارة إطار عن

 
  بلتتتتتتًدا 34 استتتتتتتفادة متتتتتتع التوقعتتتتتتات  1-4-5ي الطتتتتتتوارئ حلتتتتتتاالت التأّهتتتتتتب حيتتتتتتث متتتتتتن النتتتتتتتائج فاقتتتتتتت وقتتتتتتد -65

حلتتتتتاالت الطتتتتتوارئ. ويف عتتتتتام  التأّهتتتتتب يف  تتتتتالباملعتتتتتايري واخلطتتتتتوط التوجيهيتتتتتة واملمارستتتتتات  لألختتتتتذ املنظمتتتتتةمتتتتتن دعتتتتتم 
  الطتتتتتتتتتوارئ حلتتتتتتتتتاالت االستتتتتتتتتتجابة لتنستتتتتتتتتيق املنظمتتتتتتتتتة، بلغتتتتتتتتتت نستتتتتتتتتبة البلتتتتتتتتتدان واملنتتتتتتتتتاطق املستتتتتتتتتتفيدة متتتتتتتتتن دعتتتتتتتتتم 2016

 املنتتتتتتتاطق متتتتتتتن يف املائتتتتتتتة 100و البلتتتتتتتدان متتتتتتتن يف املائتتتتتتتة 64و ، L3ي 3 الطتتتتتتتوارئ مستتتتتتتتوى يف يف املائتتتتتتتة 100  2-4-5ي
 لمنظتتتتتتتتورومراعيتتتتتتتتة ل تنيتتتتتتتتة مستتتتتتتتاعدة املنظمتتتتتتتتة وفّتتتتتتتترت  لتتتتتتتتك، إىل باإل تتتتتتتتافة . L2/L1ي 1و 2 الطتتتتتتتتوارئ مستتتتتتتتتويي يف

رة باألزمتتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتتة. ويف عتتتتتتتتام البلتتتتتتتتدان املتضتتتتتتتترّ  متتتتتتتتن يف املائتتتتتتتتة 74 يف  3-4-5ي حتتتتتتتتاالت األزمتتتتتتتتات يفاجلنستتتتتتتتاا 
 أفريقيتتتتتتتتا و هوريتتتتتتتتة الستتتتتتتتودان جنتتتتتتتتوب يف 3 املستتتتتتتتتوى علتتتتتتتتى املؤسستتتتتتتتية الطتتتتتتتتوارئ، دعمتتتتتتتتت املنظمتتتتتتتتة حتتتتتتتتاالت 2016

 النينيو . لظاهرة ياستجابة وإثيوبيا اجلنوبية وأفريقيا تشاد حبرية وحون واليمن الوسطى

 
  ةواإلقليمي ةالعالمي النتائج أبرز

 
 ما يلي: النتائج أبرز تشمل -66
 

املنظمتتتتتة بشتتتتتتأن  موقتتتتتف وثيقتتتتتة مثتتتتتل الفضتتتتتلى واملمارستتتتتات الرئيستتتتتية السياستتتتتات بشتتتتتأن مطبوعتتتتتات إطتتتتتالق يأ 
باملاشتتتتتية يف حتتتتتاالت الطتتتتتوارئ: دليتتتتتل  املتعلقتتتتتة املنظمتتتتتةمتتتتتؤمتر القمتتتتتة العتتتتتاملي للعمتتتتتل اإلنستتتتتاا،  تتتتتتدخالت 

 الالجئتتتتني لشتتتتؤون الستتتتامية املتحتتتتدة األمتتتتمومفو تتتتية  املنظمتتتتةاملشتتتترتك بتتتتني  التقتتتتين التتتتدليلأستتتتلوب العمتتتتل ؛ 
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 موقتتتتتف ووثيقتتتتتةد؛ أو تتتتتاع التشتتتترّ  يف اخلشتتتتت  الوقتتتتود إمتتتتتداداتبشتتتتأن منهجيتتتتتة تقيتتتتيم العتتتتترن والطلتتتتتب علتتتتى 
 بشتتتتتتتأن  احلمايتتتتتتتة االجتماعيتتتتتتتة لبنتتتتتتتاء ودعتتتتتتتم قتتتتتتتدرة ستتتتتتتبل كستتتتتتتب العتتتتتتتيش علتتتتتتتى الصتتتتتتتمود يف ظتتتتتتتلّ  املنظمتتتتتتتة

 أفريقيتتتتتتتتتا يف اجلافتتتتتتتتة األرا تتتتتتتتتي يف األمستتتتتتتتاك دي ؛  مصتتتتتتتتاواإلنستتتتتتتتتانية ةاألزمتتتتتتتتات املمتتتتتتتتتدة والستتتتتتتتتياقات اهلّشتتتتتتتت
 تعتمتتتتتتتتد التتتتتتتت  العتتتتتتتتيش كستتتتتتتتب  لستتتتتتتتبل الصتتتتتتتتمود علتتتتتتتتى القتتتتتتتتدرة بنتتتتتتتتاء بشتتتتتتتتأن  الكتتتتتتتت ى الصتتتتتتتتحراء جنتتتتتتتتوب

متتتتذكرات موا تتتتيعية توجيهيتتتتة أصتتتتدرهتا و  والتغذيتتتتة؛ الغتتتتذائي األمتتتتن حتستتتتني أجتتتتل متتتتن األمستتتتاك مصتتتتايد علتتتتى
 تتنتتتتاول وهتتتتي املمتتتتتدة، األزمتتتتات ظتتتتلّ  يف والتغذيتتتتة الغتتتتذائي األمتتتتن بشتتتتأن العمتتتتلاملنظمتتتتة دعمتتتتا لتنفيتتتتذ إطتتتتار 

 .املمتدة األزمات حاالت يف املناسبة التقنية النُتُهج
مثتتتتتتل  الستتتتتتالم التتتتتتدائم،إحتتتتتتالل األحتتتتتتداد العامليتتتتتتة للتتتتتتدعوة بشتتتتتتأن دور األمتتتتتتن الغتتتتتتذائي والتغذيتتتتتتة يف  دعتتتتتتم يب 

 املتحتتتتدة يف األمتتتتمالتتتتذم ألقتتتتاه املتتتتدير العتتتتام يف االجتمتتتتاع بصتتتتيغة تريتتتتا التتتتذم عقتتتتده  لتتتتس األمتتتتن  اخلطتتتتاب
 للعمتتتتتل العتتتتتاملي القمتتتتتة متتتتتؤمتر هتتتتتامش علتتتتتى اجلانبيتتتتتة واألحتتتتتداد والستتتتتالم، والتغذيتتتتتة الغتتتتتذائي األمتتتتتن بشتتتتتأن

 .اإلنساا
  بشتتتتتتتتتتراكة  2021-2017ي الصتتتتتتتتتتغرية ادتتتتتتتتتترتات طتتتتتتتتتتاعون واستئصتتتتتتتتتتال ملكافحتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتاملي ال نتتتتتتتتتتامج إطتتتتتتتتتتالق يج 

 .احليوان لصحة العاملية املنظمة مع
أربعتتتتتتتة اجتماعتتتتتتتات لشتتتتتتتبكة األنتتتتتتتواع الغازيتتتتتتتة يف الغابتتتتتتتات وإنشتتتتتتتاء شتتتتتتتبكة جديتتتتتتتدة ألوروبتتتتتتتا وتستتتتتتتيا عقتتتتتتتد  يد 

 الوسطى.
 .اجلفاف بشأن األول األفريقي املؤمتر خالل  اجلفاف خماطر إلدارة االسرتاتيجي اإلطاراعتماد   يهت 
  بالتعتتتتتتتاون املنتتتتتتتاخ، إزاء املرونتتتتتتتة بشتتتتتتتأن املتحتتتتتتتدة لألمتتتتتتتم العتتتتتتتام األمتتتتتتتني مبتتتتتتتادرة تفعيتتتتتتتلاملنظمتتتتتتتة يف  مستتتتتتتامهة يو 

 .العام لألمني التنفيذم واملكتب للبيئة املتحدة األمم برنامج مع
عتتتتتتن الكتتتتتتوارد الزراعيتتتتتتة لغتتتتتترن رصتتتتتتد  النا تتتتتتة واخلستتتتتتائر األ تتتتتتراراملوافقتتتتتتة علتتتتتتى منهجيتتتتتتة املنظمتتتتتتة لتقيتتتتتتيم  يز 

 .املستدامة التنمية بأهدافمؤشر إطار سندام  م الصلة وإلدراجها يف املؤشر  م الصلة 

 
 القطرية النتائج أبرز
 

 ما يلي: النتائج أبرز تشمل -67
 

إعتتتتتتداد استتتتتترتاتيجيات وطنيتتتتتتة بشتتتتتتأن القتتتتتتدرة علتتتتتتى الصتتتتتتمود يف كتتتتتتل متتتتتتن  هوريتتتتتتة أفريقيتتتتتتا الوستتتتتتطى  جيتتتتتترم يأ 
وإثيوبيتتتتتتا ومدغشتتتتتتقر والصتتتتتتومال وزمبتتتتتتتابوم. وأفضتتتتتتت االستتتتتترتاتيجية املستتتتتتتتوفاة جلنتتتتتتوب الستتتتتتودان إىل و تتتتتتتع 

 كتتتتتتل  يف فرعيتتتتتتة إقليميتتتتتة استتتتتترتاتيجيات إعتتتتتداد وجيتتتتتترم. الرعويتتتتتة العتتتتتتيش ستتتتتبل النطتتتتتاق بشتتتتتتأنبرنتتتتتامج واستتتتتتع 
 حبتتتتتترية حلتتتتتتون الصتتتتتتمود علتتتتتتى القتتتتتتدرة استتتتتترتاتيجية متتتتتتن كجتتتتتتزءي ونيجرييتتتتتتا والنيجتتتتتتر وتشتتتتتتاد الكتتتتتتامريون متتتتتتن

 القتتتتدرة بزيتتتتادة املتعلقتتتتة للمبتتتتادرة العتتتتاملي التحتتتتالف عمليتتتتة متتتتنيكقستتتتم  فاستتتتو وبوركينتتتتا الستتتتنغال ويف  تشتتتتاد
  .الصمود على
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 ظتتتتل يف والتغذيتتتتة الغتتتتذائي األمتتتتن بشتتتتأن العمتتتتلحتتتتدد التوعيتتتتة والتتتتدعوة التتتتذم نُظتتتتم يف نتتتتريوإ حتتتتول إطتتتتار  يب 
 وجنتتتتتتتتوب والصتتتتتتتتومال وكينيتتتتتتتتا وإثيوبيتتتتتتتتا الدميقراطيتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتو و هوريتتتتتتتتة لتشتتتتتتتتاد دعًمتتتتتتتتا املمتتتتتتتتتدة األزمتتتتتتتتات
 .والسودان السودان

متتتتع إنشتتتتاء نافتتتتتذة  النينيتتتتو، بالنستتتتبة إىل ظتتتتاهرةاملبكتتتتر الختتتتتا  إجتتتتراءات مبّكتتتترة  اإلنتتتتذار نظتتتتام جتتتترى اختبتتتتار يج 
. التأهيتتتتتتتتل إعتتتتتتتتادة وأنشتتتتتتتتطة الطتتتتتتتتوارئ حلتتتتتتتتاالت اخلتتتتتتتتاع إطتتتتتتتتار الصتتتتتتتتندوق يفرة لتمويتتتتتتتتل اإلجتتتتتتتتراءات املبكتتتتتتتت

يف كتتتتتتتل متتتتتتتن كينيتتتتتتتا ومدغشتتتتتتتقر وبتتتتتتتاراغوام وإطتتتتتتتالق التقريتتتتتتتر  مبكتتتتتتترة إجتتتتتتتراءات الختتتتتتتتا خطتتتتتتتط  توو تتتتتتتع
ديستتتتتتم /كانون إىل  أكتوبر/تشتتتتتترين األول متتتتتتن الفصتتتتتتلي العتتتتتتاملي األول عتتتتتتن اختتتتتتتا  إجتتتتتتراءات مبكتتتتتترة للفتتتتتترتة

 . 2016األول 
 إىل الوقتتتتتتتوداآلمتتتتتتتن  اخلاصتتتتتتتة بكينيتتتتتتتا والصتتتتتتتومال للوصتتتتتتتول يتتتتتتتةالصتتتتتتتيغة النهائيتتتتتتتة لالستتتتتتترتاتيجية القطر إعتتتتتتتداد  يد 

 .والطاقة
 الكونغتتتتتتتتتو  هوريتتتتتتتتة يف التتتتتتتت  توجتتتتتتتتتد مقارهتتتتتتتتا يف رومتتتتتتتتا الوكتتتتتتتتاالتبتتتتتتتتني  مشتتتتتتتتترتكةإعتتتتتتتتداد بتتتتتتتترامج مخاستتتتتتتتية  يهت 

 النستتتتتاء ستتتتتّيما وال ،للستتتتتكان الصتتتتتمود علتتتتتى والقتتتتتدرة الغتتتتتذائي األمتتتتتن لتعزيتتتتتز والصتتتتتومال والنيجتتتتتر الدميقراطيتتتتتة
 .املستهدفة املناطق يف واألطفال

يتعلتتتتتق بتتتتتأمران حيوانيتتتتتة  يف متتتتتا املختتتتتاطر وتقيتتتتتيم القيمتتتتتة سلستتتتتلة وحتليتتتتتل للمراقبتتتتتة، توجيهيتتتتتة خطتتتتتوط إعتتتتتداد يو 
 وفتتتتريوسمثتتتتل متتتترن إيبتتتتوال وفتتتتريوس كورونتتتتا املستتتتبب ملتالزمتتتتة الشتتتترق األوستتتتط التنفستتتتية  املصتتتتدر نتتتتددة

H5N1  الطيور. إلنفلونزااملسبب 
بةعتتتتتتتداد وتنفيتتتتتتتذ  وتركيتتتتتتتا كستتتتتتتتاننستتتتتتتتان وأوزباكتتتتتتتل متتتتتتتن أ ربيجتتتتتتتان وكازاخستتتتتتتتان وقريغيزستتتتتتتتان وتركم  قيتتتتتتتام يز 

 املنتتتتتتتاظراملتكاملتتتتتتتة للمتتتتتتتوارد الطبيعيتتتتتتتة يف منتتتتتتتاطق  بتتتتتتتاإلدارة يُعتتتتتتتعمرفتتتتتتتق البيئتتتتتتتة العامليتتتتتتتة  متتتتتتتن ممتتتتتتتول مشتتتتتتتروع
وتركيتتتتتتتتتتا  الوستتتتتتتتتتطى تستتتتتتتتتتيا يف نتيجتتتتتتتتتتة امللوحتتتتتتتتتتةالزراعتتتتتتتتتتي املعر تتتتتتتتتتة للجفتتتتتتتتتتاف والضتتتتتتتتتترر  لإلنتتتتتتتتتتتاج الطبيعيتتتتتتتتتتة

 . CACILM-2ي

 
 الجنسين بين بالمساواة المتعلقة اإلنجازات

 
 لأل تتتتتترار النطتتتتتتاق واستتتتتتع تقيتتتتتتيم يف باملستتتتتتاواة بتتتتتتني اجلنستتتتتتنييف العتتتتتتراق وستتتتتتوريا، أُدرجتتتتتتت مؤشتتتتتترات تتعلتتتتتتق  -68

 تضتتتتتتطلع العمتتتتتتل املتتتتتتأجور وغتتتتتتري املتتتتتتأجور التتتتتتذمفهتتتتتتم  منهتتتتتتا عناصتتتتتتر  لتتتتتتةمتتتتتتن النتتتتتتتائج  الغتتتتتترن ويشتتتتتتمل. واخلستتتتتتائر
  للمشتتتتتتتاركة للمتتتتتتترأة املتاحتتتتتتتة الفتتتتتتترع وحتديتتتتتتتد معتتتتتتته،واستتتتتتترتاتيجيات التعامتتتتتتتل  اجلنستتتتتتتاا للعنتتتتتتتف والتعتتتتتتتّرن ،بتتتتتتته املتتتتتتترأة

 دليتتتتتتتل التتتتتتتتدريب  نشتتتتتتترالتتتتتتتتدخالت املتعلقتتتتتتتة بالزراعتتتتتتتة. وإ باإل تتتتتتتافة إىل  لتتتتتتتك  بواستتتتتتتطة الستتتتتتتالم بنتتتتتتتاء عمليتتتتتتتات يف
 وستتتتتتتيجرم نشتتتتتتتر التوصتتتتتتتيات  يف قطتتتتتتتاع الزراعتتتتتتتةعلتتتتتتتى االستتتتتتتتجابة املراعيتتتتتتتة للجنستتتتتتتني للحتتتتتتتد متتتتتتتن خمتتتتتتتاطر الكتتتتتتتوارد 

 .املقبلة السنوات يف هذا الدليليف إطار 
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 : الجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع المشتركة )تغير المناخ6الهدف 
 والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

 
 املنظمتتة، فتتةن على املنظمتتة أن تكفتتل تتتتتتتتتتتتتتمتتانتتًا التبتتاع  ج قوم وعملي يستتتتتتتتتتتتتتتنتتد إىل النتتتائج يف  يع أعمتتال  -69

بأن يكون لديها قدرة داخلية على حتقيق النتائج املرجوة. ففي ستتتتتتتتياق تزداد فيه الالمركزية، يصتتتتتتتتبت للمحافظة على القوام 
 الفين للمنظمة، وبناء قدرهتا على تعميم وظائفها الفنية الرئيسية إىل ما هو أبعد من حدودها املؤسسية، أمهيًة قصوى.

 
 ؛ وتوفري إحصتتتتتتتتتتتتتاءات عالية اجلودة 1جودة وكمال العمل الفين واملعيارم للمنظمة يالناتج  6ويضتتتتتتتتتتتتتمن اهلدف  -70

 ، وتغري املناخ 5 ، والتغذية يالناتج 4 ، واحلوكمة يالناتج 3 ؛ وتنسيق املوا يع املشرتكة لقضايا اجلنسني يالناتج 2يالناتج 
ملوارد هذه النواتج الستة احملددة ال  تدعم إجناز أنشطة فنية مؤسسية واألهداف  . ومن املتوقع أن حيقق العمل وا6يالناتج 

 االسرتاتيجية.
 

التقدم احملرز وإجنازات النواتج الستتتة. وهناك ستتبعة من مؤشتترات  ةرئيستتيالداء من مؤشتترات األ اً مؤشتتر  11 ويقيس -71
، وهناك أربعة مؤشتترات 2016الصتتحيت استتتناداً إىل القيم الفعلية املبل  عنها يف  اية عام  املستتاراألداء الرئيستتية هذه على 

 كل سنتني.  واحدة تاحة بعد ذا أنه يتم قياسها مرةغري م أداء رئيسية
 

 (1-6جودة وكمال عمل المنظمة الفني والمعياري )الناتج 

 
. حنو فّعال على إلطار االستتتتتتترتاتيجيامن األستتتتتتتاستتتتتتتي تعزيز جودة وكمال العمل الفين واملعيارم للمنظمة لتنفيذ  -72

 املوارد الطبيعية ، تتحقق هذه النتيجة من خالل  تتتتتتتتتتتتتمان اجلودة التقنية للمعرفةاملناخ و وبتنستتتتتتتتتتتتتيق من نائب املدير العام ي
 زيز الروابطفنية؛ والشتتتتتتتتتتتبكات الفنية وتوفري خ ة فنية مالئمة لل امج؛ وتععن طريق القيادة الفنية الرئيستتتتتتتتتتتية يف اإلدارات ال

بني املقر الرئيستتي واملكاتب اإلقليمية؛ والقدرة على االستتتجابة للقضتتايا الناشتتئة من خالل صتتندوق متعدد التخصتتصتتات؛ 
 اتاد املطبوعوالنهون بالفهم األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي للتحديات يف التخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتات األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية عن طريق اللجان الفنية؛ وإعد

 الرئيسية املتقدمة.
 

وتتحقق جودة وكمال العمل املعيارم الذم تقوم به املنظمة من خالل ستتتتتتتتتتتتتتتة نواتج جيرم قياستتتتتتتتتتتتتتها عن طريق  -73
منهجية استقصائية لتقييم اسرتجاع املعلومات من أصحاب املصلحة، باعتبارها تعبريا عن التقدم احملرز بشأن جودة القيادة 

 ، نستتتتتتتتتتتتبة اديبني على االستتتتتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتتتتاء من املنظمة 2016يف املائة ملؤشتتتتتتتتتتتتر األداء الرئيستتتتتتتتتتتتي لعام  68.5ياس وميثل ق .الفنية
  الذين يوافقوا على جودة 2016واديبني من خارج املنظمة ياملشتتتتتتتاركني يف اللجان الفنية يف املنظمة ال  اجتمعت يف عام 

 القيادة الفنية للمنظمة.
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 ما يلي: 2016أبرز النتائج يف عام  وتشمل -74
 

تتتتتتتتوفر الشتتتتتتتبكات الفنيتتتتتتتة الستتتتتتتبع عشتتتتتتترة منصتتتتتتتة لتبتتتتتتتادل املعلومتتتتتتتات واملعتتتتتتتايري الفنيتتتتتتتة بتتتتتتتني  يتتتتتتتع مستتتتتتتتويات  يأ 
املنظمتتتتتتتة، ولضتتتتتتتمان حتديتتتتتتتد املمارستتتتتتتات اجليتتتتتتتدة واالتستتتتتتتاق يف السياستتتتتتتات والتتتتتتتنهج. واعتبتتتتتتتاراً متتتتتتتن شتتتتتتتهر 

 يف املائتتتتتتتتتتتتتتتة يف املقتتتتتتتتتتتتتتتّر الرئيستتتتتتتتتتتتتتتتي  59موظتتتتتتتتتتتتتتتتف ي 3 000، شتتتتتتتتتتتتتتتارك حتتتتتتتتتتتتتتتوايل 2016ديستتتتتتتتتتتتتتتم /كانون األول 
، إ تستتتتتهيل تبتتتتتادل املعرفتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل 2014يف املائتتتتتة يف امليتتتتتدان  يف هتتتتتذه الشتتتتتبكات. وبتتتتتدءا متتتتتن عتتتتتام  41و

نتتتتتتتتتدوة عتتتتتتتتت  اإلنرتنتتتتتتتتتت ، والنشتتتتتتتتترات اإلخباريتتتتتتتتتة،  53حتتتتتتتتتدثاً واجتماعتتتتتتتتتاً، و 128االجتماعتتتتتتتتتات واألحتتتتتتتتتداد ي
وتطتتتتتتتتوير املمارستتتتتتتتات وأدوات إدارة املعرفتتتتتتتتة يقواعتتتتتتتتد البيانتتتتتتتتات، ومستتتتتتتتتودعات املعلومتتتتتتتتات، وقتتتتتتتتوائم اخلتتتتتتتت اء ، 

  .2-1-6واملخرج  1-1-6واستعرا ات األقران، وبناء القدرات، واألنشطة التدريبية ياملخرج 

املشتتتتتتاريع التتتتتتدعم يف تنفيتتتتتتذ اخلطتتتتتتوط التوجيهيتتتتتتة بشتتتتتتأن  مشتتتتتتروع وتلقتتتتتتت هتتتتتتذه 200إ فحتتتتتت  أكثتتتتتتر متتتتتتن  يب 
 تتتتتتتتتتتتدخالت املنظمتتتتتتتتتتتة تتوافتتتتتتتتتتتق ، وبالتتتتتتتتتتتتايل إ  تتتتتتتتتتتمان أن 2016اإلدارة البيئيتتتتتتتتتتتة وادتمعيتتتتتتتتتتتة ختتتتتتتتتتتالل عتتتتتتتتتتتام 

  .2-1-6مع سياساهتا املؤسسية ياملخرج 

ملتتتتتتتتتؤمتر  نيولعبتتتتتتتتتت املنظمتتتتتتتتتة دوراً بتتتتتتتتتارزاً يف املنتتتتتتتتتتديات الكتتتتتتتتت ى للسياستتتتتتتتتات مثتتتتتتتتتل التتتتتتتتتدورة الثانيتتتتتتتتتة والعشتتتتتتتتتر  يج 
 األطتتتتتراف يف اتفاقيتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة اإلطاريتتتتتة بشتتتتتأن تغتتتتتتري املنتتتتتاخ، والتتتتتدورة الثالثتتتتتة عشتتتتترة ملتتتتتؤمتر األطتتتتتتراف 
يف اتفاقيتتتتتتتة التنتتتتتتتوع البيولتتتتتتتوجي، واملنتتتتتتت  احلكتتتتتتتومي التتتتتتتدويل للعلتتتتتتتوم والسياستتتتتتتات يف  تتتتتتتال التنتتتتتتتوع البيولتتتتتتتوجي 

تحتتتتتدة املعتتتتتين باإلستتتتتكان والتنميتتتتتة احلضتتتتترية وختتتتتدمات النظتتتتتام اإليكولتتتتتوجي، واملوئتتتتتل الثالتتتتتث ملتتتتتؤمتر األمتتتتتم امل
املستتتتتتتتدامة، والنتتتتتتتدوة الدوليتتتتتتتة بشتتتتتتتأن التكنولوجيتتتتتتتات البيولوجيتتتتتتتة الزراعيتتتتتتتة، واالجتماعتتتتتتتات اخلاصتتتتتتتة املعنيتتتتتتتتة 
بظتتتتتتتاهرة النينيتتتتتتتو واملمتتتتتتتّر اجلتتتتتتتاف، واالجتمتتتتتتتاع الرفيتتتتتتتع املستتتتتتتتوى يف اجلمعيتتتتتتتة العامتتتتتتتة لألمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة حتتتتتتتول 

 املوا تتتتتتتيعهنتتتتتتتاك مثتتتتتتتاالن عتتتتتتتن تليتتتتتتتات التنستتتتتتتيق اجلديتتتتتتتدة بشتتتتتتتأن مو تتتتتتتوع مقاومتتتتتتتة امليكروبتتتتتتتات لألدويتتتتتتتة. و 
الرئيستتتتتتتتتتية، ومهتتتتتتتتتتا ادموعتتتتتتتتتتة املشتتتتتتتتتترتكة بتتتتتتتتتتني اإلدارات املعنيتتتتتتتتتتة باإلحصتتتتتتتتتتاءات ملؤشتتتتتتتتتترات أهتتتتتتتتتتداف التنميتتتتتتتتتتة 
املستتتتتتدامة، التتتتت  دعمتتتتتت كبتتتتتري اإلحصتتتتتائيني متتتتتن ختتتتتالل تتتتتتوفري التتتتتدعم املنهجتتتتتي التتتتتالزم للمؤشتتتتترات احلاديتتتتتة 

مضتتتتتتتتادات  اعتتتتتتتتة العمتتتتتتتتل املشتتتتتتتترتكة بتتتتتتتتني اإلدارات املعنيتتتتتتتتة ذقاومتتتتتتتتة والعشتتتتتتتترين حتتتتتتتتتت وصتتتتتتتتاية املنظمتتتتتتتتة، و 
 3-1-6 املختتتتتتترجامليكروبتتتتتتتات يمضتتتتتتتادات امليكروبتتتتتتتات، التتتتتتت  تتتتتتتتدعم تنفيتتتتتتتذ خطتتتتتتتة العمتتتتتتتل بشتتتتتتتأن مقاومتتتتتتتة 

  .6-1-6 املخرجو 

 صتتتتتتتتتتتكاً لو تتتتتتتتتتتع املعتتتتتتتتتتتايري، أم أكثتتتتتتتتتتتر 160أو حتتتتتتتتتتتتديث  إعتتتتتتتتتتتدادكمتتتتتتتتتتتا  كتتتتتتتتتتترت اإلدارات الفنيتتتتتتتتتتتة أنتتتتتتتتتتته إ  يد 
السياستتتتتتات وتنميتتتتتتة القتتتتتتدرات متتتتتتن ختتتتتتالل دعتتتتتتم بشتتتتتأن وار احلتتتتتتلت املنظمتتتتتتة الستتتتتتابقة. وستتتتتتهّ متتتتتن الستتتتتتنوات 

، أطلقتتتتتتت منصتتتتتتة املعرفتتتتتتة الرعويتتتتتتة ومنصتتتتتتة 2016ويف عتتتتتتام  منصتتتتتتة فنيتتتتتتة أو املشتتتتتتاركة فيهتتتتتتا. 280متتتتتتن  أكثتتتتتتر
 املعرفتتتتتتتة بشتتتتتتتأن سالستتتتتتتل القيمتتتتتتتة الغذائيتتتتتتتة املستتتتتتتتدامة. وتتتتتتتتتابع املنظمتتتتتتتة توصتتتتتتتيات تقيتتتتتتتيم مستتتتتتتامهة املنظمتتتتتتتة

 فتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتأن األغذيتتتتتتتتتة والزراعتتتتتتتتتة، وقتتتتتتتتتد شتتتتتتتتترعت يف عمليتتتتتتتتتة تقيتتتتتتتتتيم للمنتجتتتتتتتتتات واخلتتتتتتتتتدمات الفنيتتتتتتتتتةيف املعر 
  .6-1-6ياملخرج 

وعقتتتتتتتدت اللجتتتتتتتان الفنيتتتتتتتة يجلنتتتتتتتة مصتتتتتتتايد األمستتتتتتتاك، وجلنتتتتتتتة الغابتتتتتتتات، وجلنتتتتتتتة الزراعتتتتتتتة، وجلنتتتتتتتة مشتتتتتتتكالت  يهت 
  2030م الستتتتتتتلع  دوراهتتتتتتتتا التتتتتتت  تعقتتتتتتتد كتتتتتتتل ستتتتتتتنتني، ونظتتتتتتترت أيضتتتتتتتاً يف القضتتتتتتتايا الشتتتتتتتاملة علتتتتتتتى خطتتتتتتتة عتتتتتتتا

  وايف املائتتتتتتة متتتتتتن اديبتتتتتتني قتتتتتتد وافقتتتتتت 68ويف مستتتتتتألة التغذيتتتتتتة. وأظهتتتتتترت عمليتتتتتتات استقصتتتتتتاء للمشتتتتتتاركني أن 
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 العاليتتتتتتتتتتة اجلتتتتتتتتتتودة، جنبتتتتتتتتتتاً إىل جنتتتتتتتتتتب  األساستتتتتتتتتتيةأو وافقتتتتتتتتتتوا بشتتتتتتتتتتدة علتتتتتتتتتتى أن إعتتتتتتتتتتداد وثتتتتتتتتتتائق املعلومتتتتتتتتتتات 
متتتتتع األحتتتتتداد اجلانبيتتتتتة واملناقشتتتتتات يف اللجتتتتتان الفنيتتتتتة، أدت إىل حتستتتتتني الفهتتتتتم األساستتتتتي للقضتتتتتايا التقنيتتتتتة 

يف املائتتتتتتة  نتيجتتتتتتة  85ي 2014والناشتتتتتتئة يف دورات اللجتتتتتتان. وكتتتتتتان التصتتتتتتنيف أقتتتتتتل ممتتتتتتا كتتتتتتان عليتتتتتته يف عتتتتتتام 
  .4-1-6تأخر توزيع بعض الوثائق ياملخرج 

تغتتتتتتري املنتتتتتتاخ والزراعتتتتتتة  –حالتتتتتتة األغذيتتتتتتة والزراعتتتتتتة  االطتتتتتتالع علتتتتتتى وُنشتتتتتترت أربعتتتتتتة مطبوعتتتتتتات رئيستتتتتتية: وإ يو 
 متتتتتتتتتترة يف أول عشتتتتتتتتتترة أيتتتتتتتتتتام، ونشتتتتتتتتتترت وستتتتتتتتتتائل اإلعتتتتتتتتتتالم أكثتتتتتتتتتتر 20 000أكثتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتن  واألمتتتتتتتتتتن الغتتتتتتتتتتذائي

 -حالتتتتتتتة مصتتتتتتتايد األمستتتتتتتاك وتربيتتتتتتتة األحيتتتتتتتاء املائيتتتتتتتة  تنزيتتتتتتتل وإ .ختتتتتتت  يف  يتتتتتتتع أحنتتتتتتتاء العتتتتتتتامل 1 000متتتتتتتن 
متتتتتتترة، وهتتتتتتتي أعلتتتتتتتى نستتتتتتتبة بتتتتتتتني املطبوعتتتتتتتات  156 100أكثتتتتتتتر متتتتتتتن املستتتتتتتامهة يف األمتتتتتتتن الغتتتتتتتذائي والتغذيتتتتتتتة 

اهتمتتتتتام  ويلي الرئيستتتتية. وبصتتتتترف النظتتتتتر عتتتتتن العنصتتتتتر اإلحصتتتتتائي التتتتذم يشتتتتتكل مصتتتتتدراً فريتتتتتداً للمعلومتتتتتات، أُ 
واالتفتتتتتتتاق بشتتتتتتتأن ، وتغتتتتتتتري املنتتتتتتتاخ، والتغذيتتتتتتتة، 2030عتتتتتتتام ختتتتتتتاع للقضتتتتتتتايا العامليتتتتتتتة الناشتتتتتتتئة، مثتتتتتتتل خطتتتتتتتة 

الغابتتتتتتات والزراعتتتتتتة: حتتتتتتتديات  –حالتتتتتتة الغابتتتتتتات يف العتتتتتتامل  تنزيتتتتتتلدولتتتتتتة املينتتتتتتاء. وإ التتتتتت  تتختتتتتتذها تتتتتتتدابري ال
 – 2016-2015حالتتتتتتة أستتتتتتواق الستتتتتتلع الزراعيتتتتتتة للفتتتتتترتة متتتتتترة. ومتيتتتتتتزت  41 000 وفتتتتتترع استتتتتتتخدام األرا تتتتتتي

 بعنصتتتتتتتر قتتتتتتتومق تتتتتتتتوازن أفضتتتتتتتل بتتتتتتتني األولويتتتتتتتات الوطنيتتتتتتتة والصتتتتتتتا  العتتتتتتتام التجتتتتتتتارة واألمتتتتتتتن الغتتتتتتتذائي: حتقيتتتتتتت
 عتتتتتتتتتتتن التماستتتتتتتتتتتك يف صتتتتتتتتتتتنع السياستتتتتتتتتتتات التجاريتتتتتتتتتتتة واحلوكمتتتتتتتتتتتة لتحقيتتتتتتتتتتتق األمتتتتتتتتتتتن الغتتتتتتتتتتتذائي، وإ تنزيلهتتتتتتتتتتتا

  .5-1-6مرة ياملخرج  26 400

، متتتتتن قبتتتتتل 2016مؤسستتتتتة يف  يتتتتتع أحنتتتتتاء العتتتتتامل يف عتتتتتام  8 000املركتتتتتز الرابتتتتتع متتتتتن بتتتتتني  املنظمتتتتتةواحتلتتتتتت  يز 
 اإلنرتنتتتتتتت علتتتتتتى شتتتتتتبكة خرجتتتتتتاتاملم منهجيتتتتتتة الرتتيتتتتتتب البحتتتتتتود العلميتتتتتتة . وتقتتتتتتيّ  ملراكتتتتتتز موقتتتتتتع الرتتيتتتتتتب 

 عتتتتتتتتن طريتتتتتتتتق قيتتتتتتتتاس حجتتتتتتتتم صتتتتتتتتفحات اإلنرتنتتتتتتتتت، وو تتتتتتتتوحها، وتأثريهتتتتتتتتا، متتتتتتتتع الرتكيتتتتتتتتز بشتتتتتتتتكل ختتتتتتتتاع
 على املخرجات العلمية.

 
 (2-6تعزيز قدرة البالد على استخدام، وجمع وتحليل ونشر البيانات )الناتج 

 
تُعّد اإلحصتتاءات العالية اجلودة  تترورية لتصتتميم واستتتهداف ستتياستتات ترمي إىل احلّد من اجلوع، وستتوء التغذية  -75

وم بتنستتتتتيقها كبري . وهذا الناتج وخمرجاته األربعة، ال  يقوالفقر يف الريف، وللرتويج لالستتتتتتخدام املستتتتتتدام للموارد الطبيعية
اإلحصتتائيني يف املنظمة، يقضتتي بو تتع أستتاليب جلمع وذميع ونشتتر وحتليل واستتتخدام بيانات يف  االت بيانات خمتلفة، 

 مل عوتوفري الدعم لتعزيز مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات اإلحصتتتتتتتتتتتاءات الوطنية يف  ع وحتليل ونشتتتتتتتتتتتر البيانات يذا يف  لك عن طريق ال
 على االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية العاملية وقاعدة البيانات اإلحصتتتتتتتتتتتتتتائية القطرية  حبيث يتّم إنتاج بيانات عالية اجلودة وقابلة للمقارنة 

 على الصعيد الدويل، وحتصل عليها  يع البلدان.
 

استتتتتتتتتتتخدام   1ويتم تعقب اإلجنازات من خالل مؤشتتتتتتتتتترين من مؤشتتتتتتتتتترات األداء الرئيستتتتتتتتتتية على فرتة ستتتتتتتتتتنتني: ي -76
 . للبلدان قدرة اإلحصتتتتتتتتتتائيةال  التحستتتتتتتتتتينات يف 2اإلحصتتتتتتتتتتاءات يف و تتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات تركز على األدلة يف البلدان؛ وي

 .2017-2016وسيتم اإلبالغ عن كال املؤشرين يف تقرير تنفيذ ال امج 
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 ما يلي: 2016عام يف وتشمل أبرز نتائج  -77
 

عيتتتتتة البيانتتتتتات الوطنيتتتتتة والعامليتتتتتة وو تتتتتع الصتتتتتيغة النهائيتتتتتة ملقتتتتترت  املبتتتتتادرات التتتتت  تقودهتتتتتا املنظمتتتتتة لتحستتتتتني نو  يأ 
تنقتتتتتتتيت تصتتتتتتتنيف االستتتتتتتتهالك الفتتتتتتتردم حستتتتتتتب الغتتتتتتترن، فضتتتتتتتاًل عتتتتتتتن نشتتتتتتتر املنهجيتتتتتتتة املراجعتتتتتتتة لتصتتتتتتتنيف 

   يف نظتتتتتتتتتتتتام العمتتتتتتتتتتتتل اإلحصتتتتتتتتتتتتائي اجلديتتتتتتتتتتتتد يف منظمتتتتتتتتتتتتة األغذيتتتتتتتتتتتتة والزراعتتتتتتتتتتتتة، 1-2املنتجتتتتتتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتتتتتتة ي
 األغذيتتتتتتتتتتة يف قاعتتتتتتتتتتدة البيانتتتتتتتتتتات اإلحصتتتتتتتتتتائية املو تتتتتتتتتتوعية  التتتتتتتتتتذم يستتتتتتتتتتتخدم لتوليتتتتتتتتتتد البيانتتتتتتتتتتات وميزانيتتتتتتتتتتات

يف املنظمتتتتتتتتة. وإ حتستتتتتتتتني اتستتتتتتتتاق وفعاليتتتتتتتتة نظتتتتتتتتام املعاجلتتتتتتتتة اجلديتتتتتتتتد متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل و تتتتتتتتع وحتتتتتتتتدات إلنتتتتتتتتتاج 
 موعتتتتتات بيانتتتتتات جديتتتتتدة حتتتتتول اإلنتتتتتتاج والتجتتتتتارة يف قاعتتتتتدة البيانتتتتتات اإلحصتتتتتائية املو تتتتتوعية، والتحقتتتتتق 
منهتتتتتتتتا، واستتتتتتتتتخدامها. وباإل تتتتتتتتافة إىل  لتتتتتتتتك، ُو تتتتتتتتعت منهجيتتتتتتتتة جديتتتتتتتتدة لتجميتتتتتتتتع ميزانيتتتتتتتتات األغذيتتتتتتتتة، 

ت أول دفعتتتتتتتة متتتتتتتن ميزانيتتتتتتتات األغذيتتتتتتة. وأجتتتتتتترم عمتتتتتتتل منهجتتتتتتتي كبتتتتتتري متتتتتتتن ختتتتتتتالل إعتتتتتتتداد مشتتتتتتتروع ونشتتتتتتر 
تقريتتتتراً فنيتتتتاً، وخطوطتتتتاً توجيهيتتتتة ومتتتتواد تدريبيتتتتتة  25اخلطتتتتوط التوجيهيتتتتة للتعتتتتداد الزراعتتتتي، فضتتتتال عتتتتن إعتتتتداد 

  .1-2-6يف إطار االسرتاتيجية العاملية ياملخرج 

وطنيتتتتتتتتة يف إطتتتتتتتتار االستتتتتتتترتاتيجية العامليتتتتتتتتة. ومتتتتتتتتتت مستتتتتتتتاعدة وإ تقتتتتتتتتدمي التتتتتتتتدعم للمؤسستتتتتتتتات اإلحصتتتتتتتتائية ال يب 
البلتتتتتدان يف تطبيتتتتتق منهجيتتتتتات فعالتتتتتة متتتتتن حيتتتتتث الكلفتتتتتة لقيتتتتتاس أفضتتتتتل للمحاصتتتتتيل املختلطتتتتتة، والبستتتتتتتنة، 

يف الزراعتتتتتتتة؛ ولو تتتتتتتتع إطتتتتتتتتار رئيستتتتتتتتي جلمتتتتتتتع العينتتتتتتتتات؛ والستتتتتتتتتخدام البيانتتتتتتتتات  الرجتتتتتتتتال والنستتتتتتتتاءومشتتتتتتتاركة 
ات واالستقصتتتتتتتتتاءات. وقُتتتتتتتتتدمت املستتتتتتتتتاعدة لتنميتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتدرات اإلداريتتتتتتتتتة؛ وللتوفيتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتني بيانتتتتتتتتتات التعتتتتتتتتتداد

اإلحصتتتتتتتائية بشتتتتتتتأن القضتتتتتتتايا املتعلقتتتتتتتة باحلوكمتتتتتتتة اإلحصتتتتتتتائية، وتنستتتتتتتيق اخلطتتتتتتتط االستتتتتتترتاتيجية وتصتتتتتتتميمها. 
بلتتتتتتداً لو تتتتتتع اخلطتتتتتتط  19وعلتتتتتتى ستتتتتتبيل املثتتتتتتال، يف منطقتتتتتتة تستتتتتتيا واحملتتتتتتيط اهلتتتتتتادئ، قُتتتتتتدم التتتتتتدعم الفتتتتتتين يف 

وباإل تتتتتتافة إىل  لتتتتتتك، إ تعزيتتتتتتز قتتتتتتدرات البلتتتتتتدان علتتتتتتى استتتتتتتخدام نظتتتتتتام اإلحصتتتتتائية الوطنيتتتتتتة االستتتتتترتاتيجية. 
وقريغيزستتتتتتتتتان وطاجيكستتتتتتتتتان  اإلستتتتتتتتالمية إيتتتتتتتتران هوريتتتتتتتتة يف أفغانستتتتتتتتتان و  ةاملعلومتتتتتتتتات اإلحصتتتتتتتتائية القطريتتتتتتتت

  .2-2-6ياملخرج  4بلداً أفريقياً  19وهاي ، ويف 

وجعلهتتتتتتتا يف متنتتتتتتتاول  يتتتتتتتع البلتتتتتتتدان،  ومتتتتتتتن حيتتتتتتتث إنتتتتتتتتاج بيانتتتتتتتات عاليتتتتتتتة اجلتتتتتتتودة وقابلتتتتتتتة للمقارنتتتتتتتة دوليتتتتتتتاً، يج 
أُرستتتتتلت االستتتتتتبيانات الستتتتتنوية عتتتتتن املنتجتتتتتات يف املوعتتتتتد احملتتتتتدد، وإ و تتتتتع اللمستتتتتات األختتتتترية علتتتتتى وحتتتتتدة 

والتحقتتتتتتتتق منهتتتتتتتتا. وُنشتتتتتتتترت  2013و 2012ذاريتتتتتتتتة جديتتتتتتتتدة، واستتتتتتتتتكمل  تتتتتتتتع ميزانيتتتتتتتتات األغذيتتتتتتتتة لعتتتتتتتتامي 
الغتتتتتذائي لعشتتتتترين بلتتتتتداً يف قاعتتتتتدة البيانتتتتتات   موعتتتتتات البيانتتتتتات اجلديتتتتتدة عتتتتتن احلمايتتتتتة االجتماعيتتتتتة واألمتتتتتن

اإلحصتتتتتتتائية املو تتتتتتتتوعية يف املنظمتتتتتتتتة، وتقتتتتتتتدم العمتتتتتتتتل املتعلتتتتتتتتق بةنتتتتتتتتتاج الكتيبتتتتتتتات العامليتتتتتتتتة واإلقليميتتتتتتتتة لعتتتتتتتتام 
 ،2016لقاعتتتتتتتتتتدة البيانتتتتتتتتتتات اإلحصتتتتتتتتتتائية بشتتتتتتتتتتكل كبتتتتتتتتتتري يف عتتتتتتتتتتام  اإللكتتتتتتتتتترتوا. وإ حتستتتتتتتتتتني املوقتتتتتتتتتتع 2016

وأكثتتتتتر ديناميكيتتتتتة. وأدى التفاعتتتتتل متتتتتع  تمتتتتتع مستتتتتتخدمي ممتتتتتا أدى إىل نظتتتتتام أكثتتتتتر مالءمتتتتتة للمستتتتتتخدمني 
 قاعتتتتتتتتتتدة البيانتتتتتتتتتتات اإلحصتتتتتتتتتتائية إىل حتستتتتتتتتتتينات إ تصتتتتتتتتتتميمها خصيصتتتتتتتتتتاً لتلبيتتتتتتتتتتة متطلبتتتتتتتتتتات املستتتتتتتتتتتخدمني 

  .3-2-6ياملخرج 

                                                 
نيا ومايل ومدغشقر يإثيوبيا وأنغوال وأوغندا وبنن وبوركينا فاسو وتنزانيا و هورية الكونغو ورواندا وزامبيا والسنغال وغانا والكامريون وكوت ديفوار وك  4

 ومالوم وموزمبيق ونيجرييا.



35 PC 121/3 - FC 166/6 

وتلعتتتتتب املنظمتتتتتة دوراً جوهريتتتتتاً يف مستتتتتاعدة البلتتتتتدان علتتتتتى  تتتتتع ورصتتتتتد البيانتتتتتات املتعلقتتتتتة بأهتتتتتداف التنميتتتتتتة  يد 
ودعمتتتتتتتتتتتتت اآلليتتتتتتتتتتتتات املؤسستتتتتتتتتتتية، مثتتتتتتتتتتتتل  اعتتتتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتتتل املشتتتتتتتتتتتترتكة بتتتتتتتتتتتتني اإلدارات املعنيتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتدامة. 

 باإلحصتتتتتتتتاءات وفريتتتتتتتتق العمتتتتتتتتل الفتتتتتتتتتين املتتتتتتتترتبط هبتتتتتتتتا، هتتتتتتتتذه العمليتتتتتتتتتة حتتتتتتتتتت إشتتتتتتتتراف كبتتتتتتتتري اإلحصتتتتتتتتتائيني،
الوكالتتتتتة  تها. وتعمتتتتتل املنظمتتتتتة بصتتتتتف2030متتتتتن ختتتتتالل تنستتتتتيق مستتتتتامهة املنظمتتتتتة يف إطتتتتتار رصتتتتتد خطتتتتتة عتتتتتام 

  .4-2-6من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ياملخرج  مؤشراً  21على  املؤمتنة

وأدى عمتتتتتتتتل  اعتتتتتتتتة العمتتتتتتتتل املشتتتتتتتترتكة بتتتتتتتتني اإلدارات املعنيتتتتتتتتة باإلحصتتتتتتتتاءات إىل و تتتتتتتتع معتتتتتتتتايري وخطتتتتتتتتوط  يهت 
ستتتتتاعد املنظمتتتتتة علتتتتتى مواصتتتتتلة حتستتتتتني اتستتتتتاق وجتتتتتودة إنتتتتتتاج البيانتتتتتات الداخليتتتتتة. يسممتتتتتا توجيهيتتتتتة جديتتتتتدة، 

خطتتتتتتيط للمستتتتتامهة يف برنتتتتتامج عمتتتتتل إحصتتتتتتائي شتتتتتامل، ممتتتتتا وفتتتتتر تقييمتتتتتتا جلتتتتتودة والتاتقيتتتتتيم أجتتتتترم مستتتتتت لو 
 عن اجلودة الشاملة للمنتجات اإلحصائية يف املنظمة.

ونوقشتتتتتتت القضتتتتتتايا املتعلقتتتتتتتة برصتتتتتتد مؤشتتتتتترات أهتتتتتتتداف التنميتتتتتتة املستتتتتتتدامة واالحتياجتتتتتتتات القطريتتتتتتة احملتتتتتتتددة  يو 
ختتتتتالل دورة هيئتتتتتة اإلحصتتتتتاءات الزراعيتتتتتة يف تستتتتتيا واحملتتتتتيط اهلتتتتتادئ التتتتت  عقتتتتتدت يف بوتتتتتتان يف ف اير/شتتتتتباط 

 2016 التتتتتتتتتتذم عقتتتتتتتتتتد يف أكتوبر/تشتتتتتتتتتترين األول، ويف املتتتتتتتتتتؤمتر الستتتتتتتتتتابع عتتتتتتتتتتن اإلحصتتتتتتتتتتاءات الزراعيتتتتتتتتتتة 2016
يف استضتتتتتتافته املنظمتتتتتتة واملعهتتتتتتد التتتتتتوطين اإليطتتتتتتايل لإلحصتتتتتتاءات. وشتتتتتتارك يف املتتتتتتؤمتر عتتتتتتدد كبتتتتتتري  تشتتتتتتاركو 

 متتتتتتن منتجتتتتتتي البيانتتتتتتات ومستتتتتتتخدميها متتتتتتن البلتتتتتتدان الناميتتتتتتة، وكتتتتتتان هنتتتتتتاك برنتتتتتتامج علمتتتتتتي واستتتتتتع النطتتتتتتاق
 جلسة موازية. 48عالية اجلودة إ عر ها يف أربع جلسات عامة و دراسة 240مع أكثر من 

 

 (3-6البلدان على صياغة وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج توف ر فرصاا متساوية للرجال والنساء )الناتج  قدرة

 
إن ستتتتتتتّد الفجوات على مستتتتتتتتوى املستتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتني يف ادال الزراعي ومتكني النستتتتتتتاء الريفيات أمر نورم  -78

ول األعضاء، اجلميع. وبالتايل، توفر املنظمة املشورة الفنية للد لتحقيق والية املنظمة بشأن األمن الغذائي والتغذية، وإشراك
وتعزز قدراهتا على صياغة وتنفيذ ورصد السياسات وال امج ال  تقدم للنساء والرجال الفرع والفوائد املتساوية من التنمية 

 الزراعية والريفية. 

 
 اإلطار االسترتاتيجي،  يف مشترتكلوالية املنظمة، كمو توع  اً نوري اً تتم معاجلة املستاواة بني اجلنستني، بصتفتها أمر و  -79

جلنستتتتتتتني، املستتتتتتتاواة بني احتقيق نوعية جيدة، واستتتتتتترتاتيجيات متماستتتتتتتكة و ج هتدف إىل   اتومن خالل توفري خدمات 
لعمل اوتدخالت تستتتهدف املرأة يف إطار ال امج االستترتاتيجية. وتُنستتق شتتعبة الستتياستتات االجتماعية واملؤستتستتات الريفية 

  ع  املنظمة، باملستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني ةاالتصتتتتتال املعني جهاتو املتعلق باملستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني، من خالل فريق من اخل اء 
 الذين ينخرطون مع كل فريق من فرق ال امج االسرتاتيجية، والشعبة الفنية واملكتب القطرم لدعم بر ة وتنفيذ التدخالت 

 إلقليمية والقطرية.على املستويات العاملية وا

 
 ويتم قياس التقدم والنتائج احملرزة من خالل مؤشرين من مؤشرات األداء الرئيسية: -80
 

معيتتتتتاراً واملتعلقتتتتتة  15ألتتتتتف التقتتتتتدم احملتتتتترز بشتتتتتأن معتتتتتايري املنظمتتتتتة التتتتتدنيا البتتتتتال  عتتتتتددها  3-6يقتتتتتيس املؤشتتتتتر  يأ 
بتعمتتتتتتيم مراعتتتتتتاة املنظتتتتتتور اجلنستتتتتتاا والتتتتتتتدخالت املوجهتتتتتتة للمتتتتتترأة حتديتتتتتتداً، علتتتتتتى النحتتتتتتو احملتتتتتتدد يف سياستتتتتتة 
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 ، كمتتتتتتتتا حتقتتتتتتتتق 2017-2016املستتتتتتتتاواة بتتتتتتتتني اجلنستتتتتتتتني يف املنظمتتتتتتتتة. وقتتتتتتتتد إ ذتتتتتتتتاوز الغايتتتتتتتتة احملتتتتتتتتددة للفتتتتتتتترتة 
 ، ذتتتتتتا يف  لتتتتتتك 4املرفتتتتتتق يمعيتتتتتتاراً متتتتتتن املعتتتتتتايري التتتتتتدنيا، مقارنتتتتتتة بالعشتتتتتترة معتتتتتتايري التتتتتت  كتتتتتتان خمططتتتتتتاً هلتتتتتتا  12

 بشأن حصة برنامج التعاون التقين من املشاريع ال  تتناول مسألة املساواة بني اجلنسني. 15املعيار 

ا خطتتتتتة العمتتتتتل علتتتتتى نطتتتتتاق املنظومتتتتتة بتتتتتاء أداء املنظمتتتتتة استتتتتتناداً إىل املعتتتتتايري التتتتت  حتتتتتددهت 3-6يقتتتتتيم املؤشتتتتتر  يب 
 ، 2017-2016املتعلقتتتتتتتتة باملستتتتتتتتاواة بتتتتتتتتني اجلنستتتتتتتتني ومتكتتتتتتتتني املتتتتتتتترأة. وقتتتتتتتتد إ حتقيتتتتتتتتق الغايتتتتتتتتة احملتتتتتتتتددة للفتتتتتتتترتة 

  .4املرفق معياراً لألداء، مقارنة بالعشرة املخطط هلا ي 12مع حتقيق أو ذاوز 

 
لتعميم يها واحملافظة علويؤكد األداء مقابل هذين املؤشتتتترين جنا  جهود املنظمة يف و تتتتع تليات مؤستتتتستتتتية فعالة  -81

، إ تقييم قدرات الشتتتتتتتتتتتبكة الفنية املعنية 2016 . ويف عام 2-3-6لتدخالت املوجهة للمرأة ياملخرج ااملنظور اجلنستتتتتتتتتتتاا و 
ظف يف  يع أحناء املنظمة، بشتتتتتتتكل منتظم، وإ تعزيزيها أيضتتتتتتتاً. مو  200بني اجلنستتتتتتتني، وال  تضتتتتتتتم أكثر من  باملستتتتتتتاواة
نظيم إىل تقدمي املشتتتورة الفنية من قبل اخل اء املعنيني باملستتتاواة بني اجلنستتتني يف املقر الرئيستتتي ويف األقاليم، إ ت وباإل تتتافة
اجلنستتتانية  ال املعنية بالشتتتؤونمن الندوات على شتتتبكة اإلنرتنت واحللقات الدراستتتية، لتعزيز قدرات جهات االتصتتت ستتتلستتتلة

 ملعاجلة اآلثار املرتتبة على مستتتتتتألة املستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني يف عمل ال امج االستتتتتترتاتيجية، مثل الزراعة الذكية مناخياً، واحلد
، 2016من خماطر الكوارد، والعنف القائم على نوع اجلنس. وُعقدت حلقة عمل ملدة ثالثة أيام يف نوفم /تشتتتتترين الثاا 

االت ن باملستتتتاواة بني اجلنستتتتني، لتعزيز التنستتتتيق والتواصتتتتل داخل الشتتتتبكة، وحتديد  و ن املعنيو ارك فيها اخل اء اإلقليميشتتتت
التعاون والتآزر بني املقّر الرئيستتتي واملكاتب اإلقليمية. وإ حتديث األدوات واملواد اإلرشتتتادية لتعميم املستتتاواة بني اجلنستتتني 

 املنظمة، كما إ حتديث دورة املشروع أيضاً ونشرها على نطاق واسع. يف أطر ال  ة القطرية يف 

 
ولتنستتتتتيق وتنفيذ العمل املتعلق باملستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني على املستتتتتتوى اإلقليمي، يعمل اخل اء اإلقليميني املعنيني  -82

يميني لل نامج ستتتتتتتقني اإلقلباملستتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتني على صتتتتتتتياغة استتتتتتترتاتيجيات جنستتتتتتتانية نددة بالتشتتتتتتتاور الوثيق مع املن
االستتتترتاتيجي، واملوظفني الفنيني وممثلي املنظمة. وقد استتتتُتكملت االستتتترتاتيجيات اخلاصتتتتة بأوروبا وتستتتتيا الوستتتتطى، وتستتتتيا 
واحمليط اهلادئ، وهي حتدد اداالت  ات األولوية للعمل املعين باملستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني، وال  من املتوقع أن تشتتتتترك أيضتتتتتا 

 لوطنيني والدوليني بطريقة أكثر فعالية.الشركاء ا

 
 يالدعم اجلنستتتتتتتتتتتتتتاا للبلدان األعضتتتتتتتتتتتتتتاء 1-3-6املتعلقة باملخرج و  2016عام  احملققة يف نتائجالوتشتتتتتتتتتتتتتتمل أبرز  -83

 من خالل ال امج االسرتاتيجية  ما يلي:
 

املراعيتتتتتتتة للمنظتتتتتتتور التحاليتتتتتتتل املستتتتتتتتندة إىل األدلتتتتتتتة، والبيانتتتتتتتات املصتتتتتتتنفة حبستتتتتتتب نتتتتتتتوع اجلتتتتتتتنس، واملؤشتتتتتتترات  يأ 
قاعتتتتدة األدلتتتتة بشتتتتأن املنظتتتتور اجلنستتتتاا يف قطتتتتاع الزراعتتتتة وتثتتتتار  لتتتتك علتتتتى األمتتتتن  توستتتتيععتتتتت  . يُ اجلنستتتتاا

 املنظمتتتتتة، واصتتتتتلت 2016الغتتتتتذائي والتغذيتتتتتة، أمتتتتتراً  تتتتترورياً لو تتتتتع السياستتتتتات املستتتتتتنرية واملوجهتتتتتة. ويف عتتتتتام 
الوطنيتتتتتتتتة والنظتتتتتتتتراء يف  تتتتتتتتع املعلومتتتتتتتتات  املؤسستتتتتتتتات تاملشتتتتتتتتاركة يف و تتتتتتتتع األدوات واملنهجيتتتتتتتتات، وستتتتتتتتاعد

املصتتتتتتنفة حبستتتتتتب نتتتتتتوع اجلتتتتتتنس وحتليلهتتتتتتا. وذتتتتتترم املنظمتتتتتتة علميتتتتتتات تقيتتتتتتيم املستتتتتتاواة بتتتتتتني اجلنستتتتتتني بشتتتتتتكل 
منتتتتتتظم يف  يتتتتتع األقتتتتتاليم، لتستتتتتليط الضتتتتتوء علتتتتتى القضتتتتتايا اجلنستتتتتانية الرئيستتتتتية يف  تتتتتاالت الزراعتتتتتة واألمتتتتتن 

، 2016ليتتتتتتتتة تقيتتتتتتتتيم للمستتتتتتتتاواة بتتتتتتتتني اجلنستتتتتتتتني يف عتتتتتتتتام عم 32الغتتتتتتتتذائي والتغذيتتتتتتتتة. وقتتتتتتتتد إ االنتهتتتتتتتتاء متتتتتتتتن 
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 وُنشتتتتتتترت نتتتتتتتتائج تلتتتتتتتك التتتتتتت  أجريتتتتتتتت يف أوروبتتتتتتتا وتستتتتتتتيا الوستتتتتتتطى وإ توزيعهتتتتتتتا علتتتتتتتى احلكومتتتتتتتات والشتتتتتتتركاء 
 يف التنمية  ات الصلة.

وعلتتتتتى الصتتتتتعيد العتتتتتاملي، و تتتتتعت املنظمتتتتتة مؤشتتتتترين جديتتتتتدين بشتتتتتأن حيتتتتتازة املتتتتترأة لألر تتتتتي، إ إدراجهمتتتتتا  يب 
، لتتبتتتتتتتتع التقتتتتتتتتدم احملتتتتتتتترز إلحتتتتتتتتدى غايتتتتتتتتات هتتتتتتتتدف التنميتتتتتتتتة 2030يف برنتتتتتتتتامج الرصتتتتتتتتد العتتتتتتتتاملي خلطتتتتتتتتة عتتتتتتتتام 

. وعلتتتتتى الصتتتتتعيد القطتتتتترم، تعاونتتتتتت املنظمتتتتتة متتتتتع املعهتتتتتد التتتتتدويل لبحتتتتتود سياستتتتتات األغذيتتتتتة 5املستتتتتتدامة 
  تتتتتتال تكييتتتتتتف مؤشتتتتتتر متكتتتتتتني املتتتتتترأة يف  تتتتتتال الزراعتتتتتتة يف النيجتتتتتتر وإثيوبيتتتتتتا، يف ستتتتتتياق برنتتتتتتامج  تعجيتتتتتتل يف

التقتتتتدم حنتتتتو التمكتتتتني االقتصتتتتادم للمتتتترأة الريفيتتتتة  التتتتذم إ تنفيتتتتذه متتتتع الصتتتتندوق التتتتدويل للتنميتتتتة الزراعيتتتتة، 
 ومنظمة األغذية والزراعة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة.

 العديتتتتتتتتتتد  املنظمتتتتتتتتتتة. بالشتتتتتتتتتتراكة متتتتتتتتتتع الوكتتتتتتتتتتاالت الرائتتتتتتتتتتدة، و تتتتتتتتتتعت وتنميتتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتتدراتدعتتتتتتتتتتم السياستتتتتتتتتتات  يج 
متتتتتتن منتجتتتتتتات املعرفتتتتتتة ومتتتتتتواد تنميتتتتتتة القتتتتتتدرات لتتتتتتتدعم إدمتتتتتتاج املستتتتتتاواة بتتتتتتني اجلنستتتتتتني يف  تتتتتتاالت العمتتتتتتتل 
الرئيستتتتتتتية يف التتتتتتت امج االستتتتتتترتاتيجية. وعلتتتتتتتى ستتتتتتتبيل املثتتتتتتتال، ُو تتتتتتتع إطتتتتتتتار يتعلتتتتتتتق بسالستتتتتتتل القيمتتتتتتتة املراعيتتتتتتتة 

بشتتتتأن سالستتتتل القيمتتتتة الغذائيتتتتة املستتتتتدامة، متتتتع الرتكيتتتتز بوجتتتته  املنظمتتتتةستتتتاا الستتتتتكمال  تتتتج للمنظتتتتور اجلن
ختتتتتاع علتتتتتى االستتتتتتدامة االجتماعيتتتتتة. وقتتتتتد بُتتتتتين هتتتتتذا اإلطتتتتتار علتتتتتى نتتتتتتائج العديتتتتتد متتتتتن تقييمتتتتتات سالستتتتتل 
القيمتتتتتتتة املراعيتتتتتتتة للمنظتتتتتتتور اجلنستتتتتتتاا، ويتتتتتتتتم تنفيتتتتتتتذها حاليتتتتتتتاً  تتتتتتتمن مشتتتتتتتروع تليتتتتتتتة دعتتتتتتتم برنتتتتتتتامج الشتتتتتتتركاء 

عتتتتتتددين يف منظمتتتتتتة األغذيتتتتتتة والزراعتتتتتتة، يتتتتتتتم تنفيتتتتتتذه يف ةانيتتتتتتة بلتتتتتتدان يف أفريقيتتتتتتا يال نتتتتتتامج االستتتتتترتاتيجي املت
 . وإ و تتتتتتتع دليتتتتتتتل تتتتتتتتدري  ووحتتتتتتتدة بشتتتتتتتأن املستتتتتتتاواة بتتتتتتتني اجلنستتتتتتتني والزراعتتتتتتتة الذكيتتتتتتتة مناخيتتتتتتتاً، بتجميتتتتتتتع 4

ابع للجماعتتتتتتتتتة املمارستتتتتتتتات اجليتتتتتتتتتدة املختتتتتتتتت ة واألستتتتتتتتتاليب املبتكتتتتتتتتترة، بالتعتتتتتتتتاون متتتتتتتتتع برنتتتتتتتتتامج البحتتتتتتتتود التتتتتتتتتت
 . ويف ستتتتتتتتياق عمتتتتتتتتل 2االستشتتتتتتتتارية للبحتتتتتتتتود الزراعيتتتتتتتتة الدوليتتتتتتتتة والبنتتتتتتتتك التتتتتتتتدويل يال نتتتتتتتتامج االستتتتتتتترتاتيجي 

املنظمتتتتة بشتتتتأن القتتتتدرة علتتتتى الصتتتتمود واالستتتتتجابة اإلنستتتتانية، و تتتتعت املنظمتتتتة أيضتتتتاً متتتتواد توجيهيتتتتة نتتتتددة 
العنتتتتتتف القتتتتتتائم علتتتتتتى نتتتتتتوع  للمنظتتتتتتور اجلنستتتتتتاا، والوقايتتتتتتة متتتتتتن ةبشتتتتتتأن احلتتتتتتد متتتتتتن خمتتتتتتاطر الكتتتتتتوارد املراعيتتتتتت

 اجلنس والتخفيف من تثاره.

لتتتتتدعم إدمتتتتتاج أبعتتتتتاد  منظِّمتتتتتةكجهتتتتتة   منظمتتتتتة األغذيتتتتتة والزراعتتتتتة. تعمتتتتتل احلتتتتتوار بشتتتتتأن التتتتتدعوة والسياستتتتتات يد 
املستتتتتتتاواة بتتتتتتتني اجلنستتتتتتتني يف عمليتتتتتتتات السياستتتتتتتات الوطنيتتتتتتتة والدوليتتتتتتتة املتعلقتتتتتتتة بتتتتتتتاألمن الغتتتتتتتذائي والتغذيتتتتتتتة. 

بشتتتتتأن حقتتتتتوق  34التوصتتتتتية العامتتتتتة  باعتمتتتتتاد 2016وتتعلتتتتتق إحتتتتتدى النتتتتتتائج الرئيستتتتتية التتتتت  حتققتتتتتت يف عتتتتتام 
يتتتتز  تتتتد املتتتترأة، والتتتت  إ و تتتتعها بالتعتتتتاون يف الريتتتتف، الصتتتتادرة عتتتتن اللجنتتتتة املعنيتتتتة بالقضتتتتاء علتتتتى التمي املتتتترأة

متتتتتع الصتتتتتندوق التتتتتدويل للتنميتتتتتة الزراعيتتتتتة، وبرنتتتتتامج األغذيتتتتتة العتتتتتاملي، وهيئتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة للمتتتتترأة. وتتتتتتن  
التوصتتتتتتتية علتتتتتتتى نقطتتتتتتتة دختتتتتتتتول مهمتتتتتتتة للتتتتتتتدعوة إىل إدراج املنظتتتتتتتور اجلنستتتتتتتتاا يف احلتتتتتتتوارات الوطنيتتتتتتتة بشتتتتتتتتأن 

بتتتتتة الناجحتتتتتة املكتستتتتتبة يف غواتيمتتتتتاال، قتتتتتدمت املستتتتتاعدة الفنيتتتتتة السياستتتتتات. وبنتتتتتاء علتتتتتى هتتتتتذا اإلجنتتتتتاز والتجر 
 يف تنفيتتتتتتتتتتتذ توصتتتتتتتتتتتية اللجنتتتتتتتتتتتة املعنيتتتتتتتتتتتة بالقضتتتتتتتتتتتاء علتتتتتتتتتتتى التمييتتتتتتتتتتتز  تتتتتتتتتتتد املتتتتتتتتتتترأة يف بوتستتتتتتتتتتتوانا وقريغيزستتتتتتتتتتتتان 

  .1يال نامج االسرتاتيجي 

، نظمتتتتتتتتت املنظمتتتتتتتتة احلتتتتتتتتدد الرفيتتتتتتتتع املستتتتتتتتتوى  لنستتتتتتتتتحث اخلطتتتتتتتتى معتتتتتتتتاً 2016ويف ديستتتتتتتتم /كانون األول  يه 
ني املتتتترأة الريفيتتتتة متتتتن القضتتتتاء علتتتتى اجلتتتتوع والفقتتتتر ، باالشتتتترتاك متتتتع الرئاستتتتة الستتتتلوفاكية دلتتتتس االحتتتتتاد لتمكتتتت
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األوروإ، واملفو تتتتتتتتتية األوروبيتتتتتتتتتة، وبالتعتتتتتتتتتاون الوثيتتتتتتتتتق متتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتندوق التتتتتتتتتدويل للتنميتتتتتتتتتة الزراعيتتتتتتتتتة، وبرنتتتتتتتتتامج 
ملناقشتتتتتتة التحتتتتتتديات  األغذيتتتتتتة العتتتتتتاملي، وهيئتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة للمتتتتتترأة. وقتتتتتتد وفتتتتتتر احلتتتتتتدد منصتتتتتتة تفاعليتتتتتتة

. وستتتتتتتتوجه نتتتتتتتواتج 2030والفتتتتتتترع املتاحتتتتتتتة للمضتتتتتتتي قتتتتتتتدما ذستتتتتتتألة املستتتتتتتاواة بتتتتتتتني اجلنستتتتتتتني يف خطتتتتتتتة عتتتتتتتام 
، ذتتتتتتا يف  لتتتتتتك  املنتتتتتتتدى بشتتتتتتأن متكتتتتتتني 2017احلتتتتتتدد عمتتتتتتل املنظمتتتتتتة بشتتتتتتأن التتتتتتدعوة والسياستتتتتتات يف عتتتتتتام 

الغتتتتتذائي العتتتتتاملي املقبلتتتتتة.  املتتتترأة يف ستتتتتياق األمتتتتتن الغتتتتتذائي والتغذيتتتتة  التتتتتذم ستتتتتيعقد ختتتتتالل دورة جلنتتتتة األمتتتتتن
ونشتتتتتترت املنظمتتتتتتة حملتتتتتتة عامتتتتتتة شتتتتتتاملة عتتتتتتن عملهتتتتتتا يف  تتتتتتال املستتتتتتاواة بتتتتتتني اجلنستتتتتتني ومتكتتتتتتني املتتتتتترأة  حتقيتتتتتتق 
 أهتتتتتتتدافنا: برنتتتتتتتامج املنظمتتتتتتتة للمستتتتتتتاواة بتتتتتتتني اجلنستتتتتتتني يف  تتتتتتتال الزراعتتتتتتتة والتنميتتتتتتتة الريفيتتتتتتتة ، مستتتتتتتلطة الضتتتتتتتوء 

 على  االت العمل الرئيسية والتجارب الناجحة.

 
 جودة الخدددمددات ونُهج متمدداسدددددددددددكددة لحوكمددة أكثر فعدداليددة للقضدددددددددددددايددا على الصدددددددددددعيددد العددالمي واإلقليمي 

 (4-6والوطني )الناتج 

 
، من خالل العمل ال نا ي املنفذ للمو تتتتتتتوع الشتتتتتتتامل املتصتتتتتتتل باحلوكمة، إىل تعزيز فعالية عملها املنظمةهتدف  -84

ب واإلقليمية والوطنية. ويتم  لك من خالل تطوير املفاهيم واألستتتاليبشتتتأن الستتتياستتتات واحلوكمة على املستتتتويات العاملية 
وأطر العمل، فضتتال عن تقدمي املشتتورة االستترتاتيجية لتعزيز تليات احلوكمة العاملية على املستتتوى القطرم. ويتم توفري الدعم 

   تتتتتتتتتتتتتتع شتتتتتتتتتتتتتتبكتتة من املوظفنييف بلتتدان خمتتتارة ومن خالل املبتتادرات اإلقليميتتة، ذتتا يف  لتتك و  املنظمتتةاملبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر لعمتتل 
وكمة تشارك يف عمل احلوكمة على  يع املستويات، بتنسيق من فريق دعم احل وتوسيع نطاقها لكي يف  يع أحناء املنظمة

 والسياسات يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية.

 
ة ى املستتتتتتار الصتتتتتتحيت لفرت ويتم تعقب نواتج احلوكمة من خالل مؤشتتتتتترين من مؤشتتتتتترات األداء الرئيستتتتتتية، مها عل -85

 متزايد  للحوكمة، واستتتتتتتخدامه بشتتتتتتكل املنظمةالك ى، اتفاق على نطاق املنظمة على  ج  اإلجنازاتالستتتتتتنتني: ومن بني 
 يف عمل املنظمة على املستتتتتتتتتتتتتتويات العاملية واإلقليمية والقطرية. ويتماشتتتتتتتتتتتتتى  ج املنظمة للحوكمة مع الرأم العام للخ اء، 

ياً من االلتزام الستتتتائد  باحلوكمة الرشتتتتيدة  حنو جدول أعمال أكثر توا تتتتعاً وواقعية، حيدده االلتزام بنهج الذم انتقل تدرجي
 مملوكتتتة من احلكومتتتة، وتنطلق من القتتتاعتتتدة إىل القمتتتة، وتقوم على إجيتتتاد احللول. وتتبع هتتتذه النهج مستتتتتتتتتتتتتتتتارًا مفتوحتتتاً، 

لب احلكومات، االلتزام املعيارم بالتنمية املستتتتتتدامة. وحبستتتتتب طوغري تقيدم، وحتليلياً، فيما حتافظ يف الوقت نفستتتتته على 
استتتتتتتخدام التحاليل االقتصتتتتتتادية الستتتتتتياستتتتتتية لتحديد وتقييم أدوار ومصتتتتتتا  أصتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة الرئيستتتتتتيني  املنظمةتدعم 

 واملؤسسات الرئيسية، استجابة لتغري السياسات.

 
 ما يلي: 2016يف عام احملققة أبرز النتائج  وتشمل -86
 

 ، لعبتتتتتتت املنظمتتتتتتة دوراً 1-4-6يف تليتتتتتتات حوكمتتتتتتة عامليتتتتتتة خمتتتتتتتارة ياملختتتتتترج  املنظمتتتتتتةعلتتتتتتى صتتتتتتعيد مستتتتتتامهة  يأ 
قياديتتتتتتاً يف تليتتتتتتات احلوكمتتتتتتة العامليتتتتتتة املستتتتتتتهدفة، متتتتتتع أهتتتتتتداف نتتتتتتددة لتمكتتتتتتني استتتتتترتاتيجية مؤسستتتتتتية فعالتتتتتتة 

التغذيتتتتتتتة العامليتتتتتتتة ؛ وتعزيتتتتتتتز استتتتتتترتاتيجية 2030ويف الوقتتتتتتت املناستتتتتتتب لتتتتتتتدعم األعضتتتتتتتاء يف تنفيتتتتتتتذ خطتتتتتتة عتتتتتتتام 
التنستتتتتيق داختتتتتل منظومتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لتتتتتدعم نتتتتتواتج املتتتتتؤمتر التتتتتدويل  حتستتتتتنيمتتتتتن ختتتتتالل  املنظمتتتتتةاخلاصتتتتتة ب

 ؛ واملستتتتتتتاعدة يف تطتتتتتتتوير  منتتتتتتتو ج جديتتتتتتتد  لشتتتتتتتراكة بتتتتتتتني أصتتتتتتتحاب 5-6الثتتتتتتتاا املعتتتتتتتين بالتغذيتتتتتتتة يالنتتتتتتتاتج 
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 ائل التنفيتتتتتتذ األختتتتتترى، مصتتتتتتلحة متعتتتتتتددين يهتتتتتتدف إىل حشتتتتتتد  موعتتتتتتة واستتتتتتعة متتتتتتن املتتتتتتوارد احلقيقيتتتتتتة ووستتتتتت
متتتتتتتتتن القطتتتتتتتتتاع اخلتتتتتتتتتاع والشتتتتتتتتتركاء اآلختتتتتتتتترين، لتحستتتتتتتتتني التتتتتتتتتدخل، واإلنتاجيتتتتتتتتتة، والقتتتتتتتتتدرة علتتتتتتتتتى الصتتتتتتتتتمود، 

 واالستدامة، واحلالة التغذوية لألسر الزراعية.

وقُتتتتتدم التتتتتدعم لو تتتتتع إطتتتتتار وأولويتتتتتات مناقشتتتتتة أهتتتتتداف التنميتتتتتة املستتتتتتدامة يف املتتتتتؤمترات اإلقليميتتتتتة اخلمستتتتتة،  يب 
مصتتتتتايد األمستتتتتاك، وجلنتتتتتة الغابتتتتتات، وجلنتتتتتة الزراعتتتتتة، وجلنتتتتتة األمتتتتتن الغتتتتتذائي العتتتتتاملي. وأدى  وكتتتتتذلك يف جلنتتتتتة

كبتتتتتري اإلحصتتتتتائيني، و استتتتتتعران مؤشتتتتترات املنظمتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل مكتتتتتتب االستتتتترتاتيجية والتخطتتتتتيط وإدارة املتتتتتوارد 
 اعة. مؤشراً ألهداف التنمية املستدامة يف إطار نتائج منظمة األغذية والزر  50 أكثر من إىل إدماج

 وحّستتتتتتتتتتنت زيتتتتتتتتتتادة الرتكيتتتتتتتتتتز علتتتتتتتتتتى جوانتتتتتتتتتتب احلوكمتتتتتتتتتتة يف االرتباطتتتتتتتتتتات علتتتتتتتتتتى املستتتتتتتتتتتويات اإلقليميتتتتتتتتتتة والقطريتتتتتتتتتتة  يج 
متتتتتتتن ختتتتتتتالل متتتتتتتا يقتتتتتتتارب عشتتتتتتترة تتتتتتتتدخالت يف  يتتتتتتتع التتتتتتت امج  املنظمتتتتتتتةمتتتتتتتن فعاليتتتتتتتة العمتتتتتتتل املتتتتتتتدعوم متتتتتتتن قبتتتتتتتل 

االستتتتترتاتيجية اخلمستتتتتة. ولعتتتتتب دعتتتتتم احلوكمتتتتتة دوراً هامتتتتتاً يف العديتتتتتد متتتتتن  تتتتتاالت العمتتتتتل، ذتتتتتا يف  لتتتتتك: حوكمتتتتتة 
 ، 2و 1 ، حوكمتتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتتايد األمستتتتتتتتتتاك يال نا تتتتتتتتتتان االستتتتتتتتتترتاتيجيان 2امليتتتتتتتتتتاه اجلوفيتتتتتتتتتتة يال نتتتتتتتتتتامج االستتتتتتتتتترتاتيجي 

وحوكمتتتتتتتتة املستتتتتتتتائل   ،4و 3ن ان االستتتتتتتترتاتيجيايف  تتتتتتتتال التتتتتتتترم والصتتتتتتتترف يال نا تتتتتتتتوحوكمتتتتتتتتة تقتتتتتتتتدمي اخلتتتتتتتتدمات 
ن ااملتعلقتتتتتتتتتة بعمليتتتتتتتتتات أصتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتلحة املتعتتتتتتتتتددين والعمليتتتتتتتتتات املشتتتتتتتتترتكة بتتتتتتتتتني القطاعتتتتتتتتتات يال نا تتتتتتتتت

 ، وحوكمتتتتتتتتتتتة سالستتتتتتتتتتتل القيمتتتتتتتتتتتة واملستتتتتتتتتتتائل االقتصتتتتتتتتتتتادية السياستتتتتتتتتتتية يف إصتتتتتتتتتتتالحات 2و 1ن ااالستتتتتتتتتتترتاتيجي
  ، واحلوكمتتتتتتتتتة املتصتتتتتتتتتلة بةدمتتتتتتتتتاج إدارة خمتتتتتتتتتاطر الكتتتتتتتتتتوارد 4نتتتتتتتتتامج االستتتتتتتتترتاتيجي السياستتتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتتتة يال  

يف  تتتتتتتال احلوكمتتتتتتتة قويتتتتتتتاً  املنظمتتتتتتتة . وكتتتتتتتان التتتتتتتدعم املقتتتتتتتدم متتتتتتتن قبتتتتتتتل 5يف الزراعتتتتتتتة يال نتتتتتتتامج االستتتتتتترتاتيجي 
  .2-4-6أدناه  وأوكرانيا وفييت نام ياملخرج نظر ابشكل خاع يف األردن وكينيا واملغرب ي

وكجتتتتتزء متتتتتن مبتتتتتادرة إقليميتتتتتة حتتتتتول نتتتتتدرة امليتتتتتاه يف الشتتتتترق األدىن ومشتتتتتال أفريقيتتتتتا، دعمتتتتتت املنظمتتتتتة احلكومتتتتتة  يد 
املغربيتتتتتتتة يف تقيتتتتتتتيم حوكمتتتتتتتة طبقتتتتتتتة امليتتتتتتتاه اجلوفيتتتتتتتة يف برشتتتتتتتيد. وكتتتتتتتان اهلتتتتتتتدف حتديتتتتتتتد التحتتتتتتتديات الرئيستتتتتتتية، 

ات امليتتتتتاه اجلوفيتتتتتة طبقتتتتتاخلاصتتتتتة بعقتتتتتود الواستكشتتتتتاف اخليتتتتتارات املتاحتتتتتة ملعاجلتهتتتتتا، ذتتتتتا يف  لتتتتتك متتتتتن ختتتتتالل 
باعتبارهتتتتتتتتا تليتتتتتتتتة حوكمتتتتتتتتة مبتكتتتتتتتترة لتتتتتتتتإلدارة واالستتتتتتتتتخدام املستتتتتتتتتدامني والشتتتتتتتتاملني للميتتتتتتتتاه اجلوفيتتتتتتتتة. ومستتتتتتتتت 
تشتتتتتتتتخي  احلوكمتتتتتتتتة بفهتتتتتتتتم أفضتتتتتتتتل للتتتتتتتتديناميكيات الكامنتتتتتتتتة حتتتتتتتتول استتتتتتتتتخدام امليتتتتتتتتاه اجلوفيتتتتتتتتة، والتتتتتتتتدوافع 

لتشتتتتتخي  والتحقتتتتتق منتتتتته منتتتتت اً لنظتتتتتام القتتتتتانوا القتتتتتائم. ووفتتتتتر العمتتتتتل علتتتتتى الالرئيستتتتتية وراء عتتتتتدم االمتثتتتتتال 
متتتتتن أصتتتتتتحاب املصتتتتتلحة متتتتتن اجلهتتتتتتات الوطنيتتتتتة  ات الصتتتتتتلة واهليئتتتتتات احلكوميتتتتتتة  100للحتتتتتوار ألكثتتتتتر متتتتتتن 

احملليتتتتة، وادتمعتتتتات احملليتتتتة، وادتمتتتتع املتتتتدا، واملتتتتزارعني، واجلمعيتتتتات النستتتتائية. كمتتتتا أنتتتته ستتتتاعد علتتتتى توليتتتتد 
اجلوفيتتتتتة احملليتتتتتة التتتت  بتتتتتدأهتا الستتتتتلطات اإلقليميتتتتتة توصتتتتيات نتتتتتددة بشتتتتتأن كيفيتتتتة جعتتتتتل عقتتتتتود طبقتتتتتات امليتتتتاه 

 املختصتتتتتة، وستتتتتيلة لبنتتتتتاء حتتتتتتالف متتتتتع اجلهتتتتتات الفاعلتتتتتة القتتتتتادرة علتتتتتى العمتتتتتل ستتتتتوياً ملعاجلتتتتتة مستتتتتألة اإلفتتتتتراط 
 .اإلقليميف استغالل املياه اجلوفية، واملسامهة يف التنمية احمللية واألمن الغذائي يف 

املبتكتتتتتترة حتتتتتتول قضتتتتتتايا خمتتتتتتتارة تتعلتتتتتتق باحلوكمتتتتتتة هبتتتتتتدف  وثتتتتتتائقوالوو تتتتتتعت املنظمتتتتتتة عتتتتتتددا متتتتتتن املنتجتتتتتتات  يه 
ات الرئيستتتتتتية. ومتتتتتتن بتتتتتتني أمتتتتتتور متتتتتتع أولويتتتتتتات السياستتتتتت 2030مستتتتتتاعدة البلتتتتتتدان علتتتتتتى تكييتتتتتتف خطتتتتتتة عتتتتتتام 

ملختتتتتتتت  عتتتتتتتتن  االقتصتتتتتتتتاد السياستتتتتتتتي لألمتتتتتتتتن الغتتتتتتتتذائي والتغذيتتتتتتتتة واألغذيتتتتتتتتة والزراعتتتتتتتتة  ّإ إعتتتتتتتتداد أختتتتتتتترى،
 املستتتتتتتتتدامة  لتتتتتتتتدعم برنتتتتتتتتامج تتتتتتتتتأثري األمتتتتتتتتن الغتتتتتتتتذائي والتغتتتتتتتتذوم واملرونتتتتتتتتة واالستتتتتتتتتدامة والتحتتتتتتتتول، املشتتتتتتتترتك
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بتتتتتني االحتتتتتتاد األورإ ومنظمتتتتتة األغذيتتتتتة والزراعتتتتتة، ومتتتتتوظفي إطتتتتتار العمتتتتتل املستتتتتتدام لسياستتتتتات الزراعتتتتتة. كمتتتتتا 
 2030بالتعتتتتتتتاون متتتتتتتع املركتتتتتتتز العتتتتتتتاملي للزراعتتتتتتتة احلراجيتتتتتتتة،  التقريتتتتتتتر عتتتتتتتن تنفيتتتتتتتذ خطتتتتتتتة عتتتتتتتام ،  تتتتتتتعتأ تتتتتتتا و 

يف  تتتتتتال األغذيتتتتتتة والزراعتتتتتتة: تستتتتتتتريع وتتتتتتترية التتتتتتتأثري متتتتتتتن ختتتتتتالل التنستتتتتتيق عتتتتتتت  القطاعتتتتتتات علتتتتتتى املستتتتتتتتوى 
 القطتتتتتتتترم . وتشتتتتتتتتمل بعتتتتتتتتتض املبتتتتتتتتادرات احلاليتتتتتتتتة مستتتتتتتتتامهات يف إعتتتتتتتتداد  التقريتتتتتتتتر عتتتتتتتتتن حتتتتتتتتتديات احلوكمتتتتتتتتتة

ج التكيتتتتتف متتتتتع تغتتتتتري املنتتتتتاخ وإدارة خمتتتتتاطر الكتتتتتوارد يف الزراعتتتتتة ؛ والعمتتتتتل علتتتتتى إدمتتتتتاج منظتتتتتورات يف إدمتتتتتا 
املنظمتتتتتة يف التتتتتربط بتتتتتني االستتتتتتجابة اإلنستتتتتانية لتتتتتدعم التنميتتتتتة علتتتتتى املتتتتتدى الطويتتتتتل، ويف  مشتتتتتاركةاحلوكمتتتتتة يف 

 .املمتدةتفعيل إطار العمل لألمن الغذائي يف األزمات 

تناميتتتتة لتتتتدعم احلوكمتتتتة تقتتتتدمي التتتتدعم الفتتتتين متتتتن النظتتتتراء واملتتتتدخالت ملتتتتوظفي وواصتتتتلت شتتتتبكة فنيتتتتة قويتتتتة وم يو 
تعامتتتتتل متتتتتع قضتتتتتايا احلوكمتتتتتة املتصتتتتتلة باألهتتتتتداف االستتتتترتاتيجية اخلمستتتتتة، وستتتتتهلت الشتتتتتبكة تبتتتتتادل للاملنظمتتتتتة 

املعلومتتتتتتات واخلتتتتتت ات بتتتتتتني املتتتتتتوظفني يف املقتتتتتتّر الرئيستتتتتتي واملكاتتتتتتتب امليدانيتتتتتتة. ومتتتتتتن بتتتتتتني القضتتتتتتايا التتتتتت  متتتتتتتت 
تها، التنستتتتتتيق املشتتتتتترتك بتتتتتتني القطاعتتتتتتات التستتتتتتاق السياستتتتتتات؛ وحتتتتتتتديات احلوكمتتتتتتة يف تنفيتتتتتتذ خطتتتتتتة مناقشتتتتتت
 ، ودور املنظمة يف دعم احلكومات الوطنية يف هذه العملية.2030عام 

 

ضمان الجودة والتماسك في عمل منظمة األغذية والزراعة على التغذية من خالل تعميم التغذية في اإلطار 
 (5-6يز مساهمة منظمة األغذية والزراعة في الهندسة الدولية للتغذية )الناتج االستراتيجي، وتعز 

 
جية، ، من تضتتمني التغذية يف ال امج االستترتاتيمشتترتكاً جعل مستتألة التغذية مو تتوعا  متّكنت املنظمة، من خالل -87
يف املبادرات وتليات احلوكمة العاملية لتحسني التغذية. ويتم قياس األداء من خالل مؤشرين من مؤشرات  تويل دور القيادةو 

 األداء الرئيسية ويتم تنسيقها من قبل مدير شعبة التغذية والنظم الغذائية.

 
 العاملي للقضتتتتتتتاء  على و تتتتتتتع رؤية مشتتتتتتترتكة للعمل 2014وقد ستتتتتتتاعد املؤمتر الدويل الثاا املعين بالتغذية يف عام  -88

 على اجلوع وعلى  يع أشتتتتتتكال ستتتتتتوء التغذية، ذا يف  لك النق  يف التغذية، والنق  يف املغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن 
يستتري التقدم احملرز بشتتأن مؤشتتر األداء الرئيستتي  عدد البلدان املدعومة من املنظمة ال  تبّل  عن التقدم احملرز أو الستتمنة. و 
 لتزامتتات بتتةعالن رومتتا عن التغتتذيتتة وإطتتار العمتتل للمؤمتر التتدويل الثتتاا للتغتتذيتتة ، على املستتتتتتتتتتتتتتتار الصتتتتتتتتتتتتتتحيت،يف تنفيتتذ اال

 وستتتتتتتتتتيتم اإلبالغ عنه يف  اية فرتة الستتتتتتتتتتنتني، بناء على البيانات من املستتتتتتتتتتت املؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتي للمنظمة الذم ستتتتتتتتتتيتم إجراؤه 
 .2017 منظمة الصحة العاملية يف عام ستجريه الذمية ، واالستعران العاملي الثاا لسياسة التغذ2017يف سبتم /أيلول 

 
وستتتتتتتيتم قياس التقدم احملرز بشتتتتتتتأن مؤشتتتتتتتر األداء الرئيستتتتتتتي  عدد وحدات/موظفي املنظمة الذين يطبقون املعايري  -89

. وقد ُو تتتتتتتتع حد أدىن من املعايري و ج 2017الدنيا والنهج املؤستتتتتتتتستتتتتتتتي لتعميم التغذية يف اإلطار االستتتتتتتترتاتيجي  يف عام 
 ، وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتذهتتتا من خالل تنميتتتة مهتتتارات 2016مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتي لنظم األغتتتذيتتتة املراعيتتتة للجوانتتتب التغتتتذويتتتة يف عتتتام 

 املوظفني يف املنظمة.
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 ما يلي: 2016يف عام احملققة وتشمل أبرز النتائج  -90
 

يف اعتمتتتتتتاد قتتتتتترار اجلمعيتتتتتتة العامتتتتتتة لألمتتتتتتم املتحتتتتتتدة  يتتتتتتةيف  تتتتتتال احلوكمتتتتتتة العامليتتتتتتة للتغذالتتتتتتدعم  ستتتتتتاهم تتتتتتتوفري يأ 
كعقتتتتتد   2025-2016املتتتتتؤمتر التتتتتدويل الثتتتتتاا املعتتتتتين بالتغذيتتتتتة، ويعلتتتتتن فتتتتترتة  النتتتتتتائج الصتتتتتادرة عتتتتتنالتتتتتذم يؤيتتتتتد 

متتتتتتن أجتتتتتتتل التغذيتتتتتتة. وتشتتتتتتتمل اإلجنتتتتتتازات الرئيستتتتتتية األختتتتتتترى املتعلقتتتتتتة بالتنستتتتتتتيق يف منظومتتتتتتة األمتتتتتتتم  العمتتتتتتل
الغتتتتتذائي العتتتتتاملي بتحديتتتتتد أولويتتتتات برنتتتتتامج عمتتتتتل بشتتتتتأن التغذيتتتتتة، ونقتتتتتل وإعتتتتتادة املتحتتتتدة قتتتتترار جلنتتتتتة األمتتتتتن 

 إطتتتتتالق جلنتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة الدائمتتتتتة للتغذيتتتتتة يف رومتتتتتا، باستضتتتتتافة املنظمتتتتتة، وتعزيتتتتتز شتتتتتبكة األمتتتتتم املتحتتتتتدة
لتتتتتزام وا بالتغذيتتتتةمتتتتن أجتتتتل مبتتتتادرة تعزيتتتتز التغذيتتتتة، برتكيتتتتز أكتتتت  علتتتتى إطتتتتار عمتتتتل املتتتتؤمتر التتتتدويل الثتتتتاا املعتتتتين 

أكتتتتت  بتتتتتنهج التتتتتنظم الغذائيتتتتتة والزراعيتتتتتة. ولعبتتتتتت املنظمتتتتتة ومنظمتتتتتة الصتتتتتحة العامليتتتتتة دوراً قياديتتتتتاً يف االجتمتتتتتاع 
، 2016أغستتتتتطس/تب  4الرفيتتتتتع املستتتتتتوى  التغذيتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل النمتتتتتو  التتتتتذم عقتتتتتد يف ريتتتتتو دم جتتتتتانريو يف 

بتتتتتان تيجي يف مبتتتتادرة الياأيضتتتتاً كشتتتتتريك استتتترتا املنظمتتتتةويف التخطتتتتيط للمتابعتتتتة. وعتتتتتالوة علتتتتى  لتتتتك، تعمتتتتتل 
  .1-4-6 املخرجو  1-5-6 للتغذية يف أفريقيا ياملخرج

ولعبتتتتتتت املنظمتتتتتتة دوراً فعتتتتتتااًل يف دعتتتتتتتم التعتتتتتتاون بتتتتتتني  موعتتتتتتة التغذيتتتتتتتة و موعتتتتتتة األمتتتتتتن الغتتتتتتذائي التتتتتتتتابعتني  يب 
الصتتتتتعيد للجنتتتتتة الدائمتتتتتة املشتتتتترتكة بتتتتتني الوكتتتتتاالت، بشتتتتتأن ال  تتتتتة املتكاملتتتتتة لألمتتتتتن الغتتتتتذائي والتغذيتتتتتة علتتتتتى 

العتتتتتتاملي ويف بلتتتتتتدان خمتتتتتتتارة يوال ستتتتتتيما البلتتتتتتدان املتضتتتتتتررة متتتتتتن األزمتتتتتتة الستتتتتتورية . وقتتتتتتدمت املنظمتتتتتتة التتتتتتدعم 
لعمليتتتتتتتات السياستتتتتتتات اإلقليميتتتتتتتة الرئيستتتتتتتية يمثتتتتتتتل ال نتتتتتتتامج الشتتتتتتتامل للتنميتتتتتتتة الزراعيتتتتتتتة يف أفريقيتتتتتتتا، و اعتتتتتتتة 

تستتتتتيا ، لتعزيتتتتتز التتتتتنظم الغذائيتتتتتة دول أمريكتتتتتا الالتينيتتتتتة ومنطقتتتتتة البحتتتتتر الكتتتتتاري ، ورابطتتتتتة أمتتتتتم جنتتتتتوب شتتتتترق 
املراعيتتتتتة للجوانتتتتتب التغذويتتتتتة بشتتتتتكل أفضتتتتتل. وواصتتتتتلت املنظمتتتتتة املشتتتتتاركة بنشتتتتتاط يف شتتتتتبكة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
متتتتن أجتتتتل مبتتتتادرة تعزيتتتتز التغذيتتتتة، متتتتن ختتتتالل املشتتتتاركة يف شتتتتبكات األمتتتتم املتحتتتتدة علتتتتى املستتتتتوى القطتتتترم 

  .1-5-6بلداً ياملخرج  57يف 

باالشتتتتترتاك متتتتتع منظمتتتتتة الصتتتتتحة العامليتتتتتة،  الفتتتتتاووكمتابعتتتتتة للمتتتتتؤمتر التتتتتدويل الثتتتتتاا املعتتتتتين بالتغذيتتتتتة، نظمتتتتتت  يج 
، نتتتتتتتتدوة دوليتتتتتتتتة بشتتتتتتتتأن التتتتتتتتنظم الغذائيتتتتتتتتة املستتتتتتتتتدامة ألمنتتتتتتتتاط غذائيتتتتتتتتة 2016ديستتتتتتتتم /كانون األول  2و 1يف 

ذيتتتتة متتتتن ختتتتتالل صتتتتحية وتغذيتتتتة نستتتتنة، لتبتتتتادل اخلتتتت ات والسياستتتتات والتتتتت امج التتتت  و تتتتعت لتحستتتتني التغ
  .2-5-6عمل النظم الغذائية ياملخرج 

 وقتتتتتتتتتدمت املنظمتتتتتتتتتة التتتتتتتتتدعم الفتتتتتتتتتين لتنفيتتتتتتتتتذ التزامتتتتتتتتتات املتتتتتتتتتؤمتر التتتتتتتتتدويل الثتتتتتتتتتاا املعتتتتتتتتتين بالتغذيتتتتتتتتتة، يف أكثتتتتتتتتتر يد 
يف أفريقيتتتتتتا؛  40يف أوروبا/تستتتتتتيا الوستتتتتتطى؛ و 5يف أمريكتتتتتتا الالتينيتتتتتتة والبحتتتتتتر الكتتتتتتاري ؛ و 20بلتتتتتتداً ي 90متتتتتتن 

 يف تستتتتتتتتيا واحملتتتتتتتتيط اهلتتتتتتتتادئ . وجتتتتتتتترى الرتكيتتتتتتتتز علتتتتتتتتى التكامتتتتتتتتل  20ال أفريقيتتتتتتتتا؛ ويف الشتتتتتتتترق األدىن/مشتتتتتتتت 9و
بتتتتتني التتتتتنهج القائمتتتتتة علتتتتتى األغذيتتتتتة يف استتتتترتاتيجيات التغذيتتتتتة املتعتتتتتددة القطاعتتتتتات، والتغذيتتتتتة يف السياستتتتتات 
وخطتتتتتتتتتط االستتتتتتتتتتثمار الزراعيتتتتتتتتتة، التغذيتتتتتتتتتة واألغذيتتتتتتتتتة يف املتتتتتتتتتدارس، ونظتتتتتتتتتم املعلومتتتتتتتتتات الغذائيتتتتتتتتتة، والتثقيتتتتتتتتتف 

  .2-5-6ياملخرج الغذائي 

وأعتتتتتتد مشتتتتتتروع الستتتتتترتاتيجية املنظمتتتتتتة لتتتتتتدمج التغذيتتتتتتة، كحجتتتتتتر زاويتتتتتتة للمعتتتتتتايري املشتتتتتترتكة والتتتتتتنهج املؤسستتتتتتي  يه 
 لتعمتتتتتتتتيم التغذيتتتتتتتتتة يف اإلطتتتتتتتتار االستتتتتتتتترتاتيجي. وإ تعيتتتتتتتتني متتتتتتتتتوظفني متتتتتتتتن شتتتتتتتتتعبة التغذيتتتتتتتتة والتتتتتتتتتنظم الغذائيتتتتتتتتتة



PC 121/3 - FC 166/6 42 

التغذيتتتتتتة يف خطتتتتتتط عملهتتتتتتم  كنقتتتتتتاط اتصتتتتتتال لكتتتتتتل فريتتتتتتق برنتتتتتتامج استتتتتترتاتيجي، إ تتتتتتتوعيتهم بشتتتتتتأن تعمتتتتتتيم
  .3-5-6ياملخرج 

وتُبتتتتتذل اجلهتتتتتود حاليتتتتتاً لالستتتتتتفادة متتتتتن نظتتتتتم املعلومتتتتتات والتقتتتتتارير املوجتتتتتودة لرصتتتتتد التقتتتتتدم احملتتتتترز يف نتتتتتواتج  يو 
 التغذية وتنفيذ سياسات التغذية  ات الصلة.

 

مان جودة وتماسدددددددددك عمل المنظمة بشدددددددددأن تغير المناخ من خالل تعميم تغير المناخ في كامل اإلطار ضددددددددد
 (6-6االستراتيجي وتعزيز مساهمة المنظمة في الهياكل الوطنية واإلقليمية والدولية لتغير المناخ )الناتج 

 
خرية. ويضمن مهية بارزة يف السنوات األلقد اكتسب دور الزراعة يف التخفيف من تثار تغري املناخ والتكيف معه أ -91

املو تتوع الشتتامل بشتتأن تغري املناخ، بتنستتيق من مدير شتتعبة املناخ والبيئة، القيادة الفنية لعمل املنظمة على تعزيز القدرات 
د األمساك، يالوطنية للتصدم لتغري املناخ والزراعة، وحتسني التكامل بني األمن الغذائي، والزراعة، واعتبارات الغابات ومصا

 يف احلوكمة الدولية بشأن تغري املناخ.

 
 والنتائج احملرزة من خالل مؤشتتتتترين من مؤشتتتتترات األداء الرئيستتتتتية، ومها على املستتتتتار الصتتتتتحيت  التقدمويتم قياس  -92

 :2016يف عام 
 

ألتتتتتف عتتتتتدد البلتتتتتدان املدعومتتتتتة متتتتتن املنظمتتتتتة التتتتت  تبلتتتتت  عتتتتتن التقتتتتتدم يف تعمتتتتتيم األمتتتتتن -6-6يقتتتتتيس املؤشتتتتتر  يأ 
الغتتتتتتتتذائي والزارعتتتتتتتتة يف سياستتتتتتتتات وعمليتتتتتتتتات تغتتتتتتتتري املنتتتتتتتتاخ. وعلتتتتتتتتى املستتتتتتتتتوى التتتتتتتتوطين، تسرتشتتتتتتتتد إجتتتتتتتتراءات 

قبتتتتتتتل املتتتتتتتؤمتر احلتتتتتتتادم والعشتتتتتتترين  هاتقتتتتتتتدمالبلتتتتتتتدان بشتتتتتتتأن تغتتتتتتتري املنتتتتتتتاخ باملستتتتتتتامهات احملتتتتتتتددة وطنيتتتتتتتاً، التتتتتتت  
يف ستتتتتياق اتفاقيتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة  اوأولوياهتتتتتت ا، تعبتتتتترياً عتتتتتن أهتتتتتدافهنتتتتتددة وطنيتتتتتاً  مقتتتتتررةمستتتتتامهة لألطتتتتتراف ك

املنظمتتتتتة  تدموقتتتتتاإلطاريتتتتتة بشتتتتتأن تغتتتتتري املنتتتتتاخ. وحتتتتتتول البلتتتتتدان اهتمامهتتتتتا اآلن إىل تنفيتتتتتذ هتتتتتذه االلتزامتتتتتات. 
دان ، وو تتتتتتتع بلتتتتتتت 4بشتتتتتتتأن و تتتتتتتع النمتتتتتتتا ج لتتتتتتتتأثري تغتتتتتتتري املنتتتتتتتاخ ي 2016بلتتتتتتتداً ختتتتتتتالل عتتتتتتتام  20إىل التتتتتتتدعم 

 بلتتتتتتتتتدان ، واحلتتتتتتتتتد متتتتتتتتن خمتتتتتتتتتاطر الكتتتتتتتتتوارد وخطتتتتتتتتتط إدارة خمتتتتتتتتتاطر الكتتتتتتتتتوارد 5خطتتتتتتتتط التكيتتتتتتتتتف الوطنيتتتتتتتتتة ي
 بلتتتتتتتدان ، وو تتتتتتتع نظتتتتتتتم لقيتتتتتتتاس انبعاثتتتتتتتات غتتتتتتتازات الدفيئتتتتتتتة متتتتتتتن القطاعتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة واإلبتتتتتتتالغ عنهتتتتتتتا  5ي
 بلدان . 6ي

 بتتتتتتتتاء عتتتتتتتتدد احلتتتتتتتتوارات الرفيعتتتتتتتتة املستتتتتتتتتوى يف  تتتتتتتتال السياستتتتتتتتات ويف ادتتتتتتتتال التقتتتتتتتتين -6-6ويقتتتتتتتتيس املؤشتتتتتتتتر  يب 
علتتتتتى الصتتتتتعيدين العتتتتتاملي واإلقليمتتتتتي حيتتتتتث تتتتتتؤدم املنظمتتتتتة دوراً رياديتتتتتاً يشتتتتتجع التقتتتتتدم يف املستتتتتائل املتصتتتتتلة 
بتتتتاألمن الغتتتتذائي والزراعتتتتة. وتظهتتتتر التتتتدعوة علتتتتى املستتتتتوى العتتتتاملي النتتتتتائج: فقتتتتد بتتتتدأت القطاعتتتتات الزراعيتتتتة 
حتظتتتتتى باهتمتتتتتام التتتتتدور املركتتتتتزم التتتتتذم ميكتتتتتن أن تلعبتتتتته يف االستتتتتتجابة العامليتتتتتة لتغتتتتتري املنتتتتتاخ. وعلتتتتتى املستتتتتتوى 
العتتتتتاملي، تنتتتتتّوه ديباجتتتتتة اتفتتتتتاق بتتتتتاريس  باألولويتتتتتة األساستتتتتية لضتتتتتمان األمتتتتتن الغتتتتتذائي والقضتتتتتاء علتتتتتى اجلتتتتتوع 

 املنتتتتتاخ ، نتضتتتتتنة مفهتتتتتوم وبأوجتتتتته قابليتتتتتة تتتتتتأثر نظتتتتتم اإلنتتتتتتاج الغتتتتتذائي بصتتتتتفة خاصتتتتتة باآلثتتتتتار الضتتتتتارة لتغتتتتترُي 
ويوجتتتتتته إعتتتتتتالن متتتتتتراكش للعمتتتتتتل متتتتتتن أجتتتتتتل املنتتتتتتاخ والتنميتتتتتتة املستتتتتتتدامة،  . األمتتتتتتن الغتتتتتتذائي  األكثتتتتتتر مشوليتتتتتتة

جلميتتتتتع التتتتتذم أقتتتتترّه رؤستتتتتاء التتتتتدول واحلكومتتتتتات يف التتتتتدورة الثانيتتتتتة والعشتتتتترين ملتتتتتؤمتر األطتتتتتراف، دعتتتتتوة قويتتتتتة  
ألمتتتتتتن الغتتتتتتذائي واختتتتتتتا  إجتتتتتتراءات صتتتتتتارمة األطتتتتتتراف لتعزيتتتتتتز ودعتتتتتتم جهتتتتتتود القضتتتتتتاء علتتتتتتى الفقتتتتتتر و تتتتتتمان ا
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 . وباإل تتتتتتافة إىل دورهتتتتتتا املركتتتتتتزم يف التتتتتتدورة ملواجهتتتتتتة التحتتتتتتديات التتتتتت  يطرحهتتتتتتا تغتتتتتترّي املنتتتتتتاخ علتتتتتتى الزراعتتتتتتة
الثانيتتتتتتتة والعشتتتتتتترين ملتتتتتتتؤمتر األطتتتتتتتراف، ستتتتتتتامهت املنظمتتتتتتتة إىل حتتتتتتتد كبتتتتتتتري يف العمليتتتتتتتات العامليتتتتتتتة متتتتتتتن ختتتتتتتالل 

وميتتتتتتة الدوليتتتتتتة املعنيتتتتتتة بتغتتتتتتري املنتتتتتتاخ، واهليئتتتتتتات الفرعيتتتتتتة التفاقيتتتتتتة املستتتتتتامهة واملشتتتتتتاركة يف عمليتتتتتتات اهليئتتتتتتة احلك
األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة اإلطاريتتتتتتة بشتتتتتتأن تغتتتتتتري املنتتتتتتاخ، وصتتتتتتندوق كوبنهتتتتتتاغن األخضتتتتتتر للمنتتتتتتاخ، والتحتتتتتتالف التتتتتتدويل 

. وباإل تتتتتتتتافة إىل  لتتتتتتتتك، 5بشتتتتتتتتأن الزراعتتتتتتتتة الذكيتتتتتتتتة مناخيتتتتتتتتاً، والشتتتتتتتتراكة اخلاصتتتتتتتتة باملستتتتتتتتامهة احملتتتتتتتتددة وطنيتتتتتتتتاً 
العمليتتتتتتات املتصتتتتتتلة بتغتتتتتتري املنتتتتتتاخ املشتتتتتترتكة آلليتتتتتتة وارستتتتتتو بشتتتتتتأن األ تتتتتترار واخلستتتتتتائر،  ستتتتتتامهت املنظمتتتتتتة يف

واملنظمتتتتتتتة العامليتتتتتتتة لألرصتتتتتتتاد اجلويتتتتتتتة، ومفو تتتتتتتية األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لشتتتتتتتؤون الالجئتتتتتتتني. وبلتتتتتتت  إ تتتتتتتايل عتتتتتتتدد 
 عملية. 21العمليات ال  ساهم فيها عمل املنظمة بشأن تغري املناخ، 

 
 ما يلي: 2016يف عام احملققة ى أبرز النتائج األخر  وتشمل -93
 

احملتتتتتتددة وطنيتتتتتتاً أن التتتتتتدول األعضتتتتتتاء تتتتتتترى أن القطاعتتتتتتات  املقتتتتتتررةبتتتتتتنّي حتليتتتتتتل أجرتتتتتتته املنظمتتتتتتة للمستتتتتتامهات  يأ 
التتتت  قتتتتدمت هتتتتذه املستتتتامهات  189يف متتتتا يتعلتتتتق باستتتتتجابتها لتغتتتترُي املنتتتتاخ: فمتتتتن البلتتتتدان التتتتت  الزراعيتتتتة نوريتتتتة

يف املائتتتتتتتتتتتة الزراعتتتتتتتتتتتة و/أو استتتتتتتتتتتتخدام األرا تتتتتتتتتتتي وتغتتتتتتتتتتترُي استتتتتتتتتتتتخدام  89، أدرج 2016يوليو/متتتتتتتتتتتتوز  29حتتتتتتتتتتت  
 األرا تتتتتتتتتي واحلراجتتتتتتتتتة كقطتتتتتتتتتاع يف مستتتتتتتتتامهاهتا املتعلقتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتالتخفيف متتتتتتتتتن التتتتتتتتتتأثريات و/أو التكيُتتتتتتتتتف معهتتتتتتتتتا.
وقطاعتتتتتتات الزراعتتتتتتة واستتتتتتتخدام األرا تتتتتتي وتغتتتتتترُي استتتتتتتخدام األرا تتتتتتي واحلراجتتتتتتة متتتتتتن بتتتتتتني أكثتتتتتتر القطاعتتتتتتات 

وُيشتتتتتتتار  بلتتتتتتدان املتعلقتتتتتتتة بتخفيتتتتتتف التتتتتتتأثريات يكمقاصتتتتتتتد و/أو كتتتتتتةجراءات .املشتتتتتتار إليهتتتتتتا يف مستتتتتتتامهات ال
يف املائتتتتتتتتة متتتتتتتتن  املستتتتتتتتامهات  83إىل قطتتتتتتتتاع استتتتتتتتتخدام األرا تتتتتتتتي وتغتتتتتتتترُي استتتتتتتتتخدام األرا تتتتتتتتي واحلراجتتتتتتتتة يف 

احملتتتتددة وطنيتتتتاً ، وهكتتتتذا فتتتتةن ترتيبتتتته هتتتتو الثتتتتاا بعتتتتد قطتتتتاع الطاقتتتتة. وُيستتتتتكمل هتتتتذا التحليتتتتل ذنشتتتتور  املقتتتتررة
 القطاعتتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتتة يف املستتتتتتتتامهات احملتتتتتتتتددة وطنيتتتتتتتتاً: ادتتتتتتتتاالت  ات األولويتتتتتتتتة للتتتتتتتتدعم التتتتتتتتدويل ، التتتتتتتتذم 

 ساعدة للبلدان.إىل األمام للمنظمة وغريها من الشركاء الدوليني يف تقدمي امل اً وا ح مساراً يعرن 

 ، ودعتتتتتتتا بقتتتتتتتوةحلالتتتتتتتة األغذيتتتتتتتة والزراعتتتتتتتة لتغتتتتتتتري املنتتتتتتتاخ، والزراعتتتتتتتة واألمتتتتتتتن الغتتتتتتتذائي 2016وخصتتتتتتت  إصتتتتتتتدار  يب 
إىل  تتتتترورة مواءمتتتتتة وإدمتتتتتاج السياستتتتتات بشتتتتتأن املنتتتتتاخ والزراعتتتتتة واألغذيتتتتتة والتغذيتتتتتة، وربتتتتتط التمويتتتتتل الزراعتتتتتي 

 يف الزراعة. ةالتحّولي تامنهما لتحفيز التغيري  واالستفادةبالتمويل املخص  للمناخ 

 اسياستتتتاهتوقتتتتد رفعتتتتت املنظمتتتتة يف الفتتتترتة األختتتترية متتتتن مستتتتتوى قتتتتدرهتا علتتتتى تتتتتوفري التتتتدعم للبلتتتتدان يف تنفيتتتتذ  يج 
 ، إ تستتتتتتتهيل عمليتتتتتتتة تشتتتتتتتاورية شتتتتتتتاملة يف  يتتتتتتتع أحنتتتتتتتاء املنظمتتتتتتتة، 2016بشتتتتتتتأن تغتتتتتتتري املنتتتتتتتاخ. وطتتتتتتتوال عتتتتتتتام 

ومتتتتتتتن ختتتتتتتالل األجهتتتتتتتزة الرئاستتتتتتتية يف املنظمتتتتتتتة، لصتتتتتتتياغة استتتتتتترتاتيجية وخطتتتتتتتة عمتتتتتتتل للمنظمتتتتتتتة بشتتتتتتتأن تغتتتتتتتري 
املنتتتتتتتاخ. وقتتتتتتتد مستتتتتتتت  لتتتتتتتك للمنظمتتتتتتتة والتتتتتتتدول األعضتتتتتتتاء فيهتتتتتتتا بتحديتتتتتتتد األولويتتتتتتتات معتتتتتتتاً لعمتتتتتتتل املنظمتتتتتتتة 

، أنشتتتتتتتتتتئت إدارة جديتتتتتتتتتتتدة خمصصتتتتتتتتتتتة 2016املستتتتتتتتتتتقبلي بشتتتتتتتتتتتأن تغتتتتتتتتتتري املنتتتتتتتتتتتاخ. ويف ديستتتتتتتتتتتم /كانون األول 
التنتتتتتتتوع البيولتتتتتتتوجي، واألرا تتتتتتتي وامليتتتتتتتاه، وإ تعيتتتتتتتني متتتتتتتدير عتتتتتتتام مستتتتتتتاعد. وعتتتتتتتالوة علتتتتتتتى  لتتتتتتتك، للمنتتتتتتتاخ، و 

 ، 2016اكتستتتتتتتتتتتتتبت املنظمتتتتتتتتتتتتتة اعتمتتتتتتتتتتتتتاداً متتتتتتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتتتتتندوق األخضتتتتتتتتتتتتتر للمنتتتتتتتتتتتتتاخ يف أكتوبر/تشتتتتتتتتتتتتترين األول 

                                                 
 تسارع تغري املناخ وتنمية الشراكات.  5
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 وأعربتتتتتتتتت رمسيتتتتتتتتتاً عتتتتتتتتتن استتتتتتتتتتعدادها لتتتتتتتتدعم الشتتتتتتتتتراكة متتتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل توقيتتتتتتتتع االتفتتتتتتتتتاق اإلطتتتتتتتتتارم لالستتتتتتتتتتعداد 
  .1-6-6ياملخرج  2016اا يف نوفم /تشرين الث

كمتتتتتا إ حتستتتتتني مستتتتتتوى مشتتتتتاركة املنظمتتتتتة يف احلتتتتتوارات السياستتتتتاتية والفنيتتتتتة العامليتتتتتة واإلقليميتتتتتة. وكتتتتتان وفتتتتتد  يد 
املنظمتتتتتتة إىل املتتتتتتؤمتر الثتتتتتتاا والعشتتتتتترين لألطتتتتتتراف يف اتفاقيتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة اإلطاريتتتتتتة بشتتتتتتأن تغتتتتتتري املنتتتتتتتاخ، 

ثالثتتتتتتة اجتماعتتتتتتات عمتتتتتتل عامليتتتتتتة يبشتتتتتتأن الغابتتتتتتات،  أكتتتتتت  وأعلتتتتتتى مستتتتتتتوى متتتتتتن أم وقتتتتتتت مضتتتتتتى، وقتتتتتتاد
 واحمليطتتتتتات، والزراعتتتتتة ، فضتتتتتاًل عتتتتتن العديتتتتتد متتتتتن األحتتتتتداد اجلانبيتتتتتة. كمتتتتتا ستتتتتامهت املنظمتتتتتة بشتتتتتكل كبتتتتتري
 يف احلتتتتتتتتتتتتتوارات اإلقليميتتتتتتتتتتتتتة لصتتتتتتتتتتتتتندوق كوبنهتتتتتتتتتتتتتاغن األخضتتتتتتتتتتتتتر للمنتتتتتتتتتتتتتاخ يف أفريقيتتتتتتتتتتتتتا وأمريكتتتتتتتتتتتتتا الالتينيتتتتتتتتتتتتتة

  .2-6-6ياملخرج  2016ام يف أكتوبر/تشرين األول وديسم /كانون األول من ع
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 األهداف الوظيفية - األداء -ثالثاا 
 

 األهداف الوظيفية واألبواب الخاصة – لمحة عامة عن األداء -ألف
 

اإلشراف و مة املنظمة حوكو تكنولوجيا املعلومات و جيرم قياس التحسينات يف حتقيق األهداف الوظيفية يالتواصل  -94
  واألبواب اخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتة يبرنتتامج التعتتاون التقين واإلنفتتاق الرأمستتايل واألمين  واإلفتتادة عنهتتا والفعتتالتتة والتوجيتته واإلدارة الكفؤة

لألداء وغايات  ات الصلة. ويقوم رؤساء وحدات األعمال، بواسطة املنهجيات املعتمدة، كمع  اً رئيسي مؤشراً  27بواسطة 
ء خيضتتتتتع من سّ لالستتتتتتعران واملصتتتتتادقة من جانب رؤستتتتتائهم؛ البيانات عن مؤشتتتتترات األداء الرئيستتتتتية وجيرون تقييماً لألدا

 . 2016النتائج املسجلة يف عام  3امللحق ويتضمن اجلدول يف 
 

 لألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة: مؤشراً  27ومن بني مؤشرات األداء الرئيسية البال  عددها  -95
 

 ؛ 2017قق غاياهتا الرتاكمية لنهاية ومن املتوقع أن حتُ  2016يف عام على املسار الصحيت منها  23 كان يأ 
فني الذين نستتتتتبة املوظبيتعلق  الذم األداء الرئيستتتتتية مؤشتتتتتراتمن  واحد يف الشتتتتتيء بعض متأخراً  العمل يزال وال يب 

 ؛2017ألف  لكن من املتوقع إجنازه مع  اية سنة -1-14أكملوا التدريب األمين األساسي ي
 ألف ، فهو خارج-1-10األداء الرئيستتتتتتتتتتتتتتي املتعلق بةتاحة وثائق األجهزة الرئاستتتتتتتتتتتتتتية يف موعدها يأما مؤشتتتتتتتتتتتتتتر  يج 

يف املائة فقط من وثائق األجهزة الرئاستتية وفق املهل الزمنية احملددة وباللغات  71عن مستتاره حيث أتيحت نستتبة 
ت األمانة عملية رصتتتتتتتد إعداد الوثائق يف املائة . وقد كثّف 100يالغاية لفرتة الستتتتتتتنتني هي  2016املطلوبة يف عام 

 ؛مع أمانات األجهزة الرئاسية وهي ترفع تقارير أسبوعية عن  لك إىل اإلدارة العليا
اخلدمات  العمالء عن ر تتتالغايات النواتج وجيرم قياس مدى  ةمن مؤشتتترات األداء الرئيستتتي مؤشتتترينّإ استتتتيفاء  يد 

 اإلدارية مرة كل سنتني فقط.
 

 كل  من ادةاملستتتتتف والدروس واإلجنازات الرئيستتتتية األداء مؤشتتتترات ستتتتجلتها ال  املعدالت إىل إشتتتتارة يلي ما ويف -96
   .لتقينا التعاون برنامج صعيد على احملرز التقدم الرابع القسم ويتناول. اخلاع والباب الوظيفية األهداف من
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 : التواصل8الهدف الوظيفي 
 

 يةوتنم والدعوة الشتتتتتتتتراكات  لك يف ذا املنظمة، يف التواصتتتتتتتتل وظائف لقياس أستتتتتتتتاستتتتتتتتاً  8 الوظيفي يوفر اهلدف -97
 التوايل على يه الوظائف هذه عن املستتؤولة والوحدات .اجلنوب بلدان بني والتعاون املوارد وتعبئة واالتصتتاالت؛ القدرات؛
 اجلنوب لدانب بني ما يف التعاون وشتتتتتتتتعبة املنظمة؛ يف االتصتتتتتتتتاالت ومكتب القدرات؛ وتنمية والدعوة الشتتتتتتتتراكات شتتتتتتتتعبة
 املوارد. وحشد

 
 احلكوميني غري الشتتتتركاء من طائفة متنوعة   إشتتتتراك1وتوجه ثالد أولويات رئيستتتتية العمل املتعلق هبذا اهلدف: ي -98

 االستتتتتتتتتترتاتيجية، مع املستتتتتتتتتتامهة يف حتستتتتتتتتتتني قدرات الدول األعضتتتتتتتتتتاء يف األجل الطويل؛ ال امج ونتائج نطاق لغرن تعزيز
 إجراء اتصتتتتتتتاالت استتتتتتترتاتيجية مرنة وموجهة للمستتتتتتتاعدة على تعبئة الدعم لل امج االستتتتتتترتاتيجية واملبادرات األخرى؛ و   2ي
عة ومنوعة، ذا يشتتتتتمل التعاون بني بلدان اجلنوب، مع حتستتتتتني اتستتتتتاق املستتتتتامهات الطوعية 3ي    وإجياد قاعدة موارد موستتتتتّ

 يف اإلطار االسرتاتيجي.
 

 2016في عام  المحققةالنتائج 
 

 متضي املنظمة يف مسارها حنو حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية الستة لفرتة السنتني بشأن التواصل. -99
 

فرتة ل الغايةدت أربعة اتفاقات أخرى للشتتتتتتتتتراكة يدّ للشتتتتتتتتتراكة وجي  جديداً  اتفاقاً  17أبرمت املنظمة  2016ويف عام  -100
 . وّإ حشد قدرات 18 يلفرتة السنتني ه الغايةمبادرة للدعوة بشأن األولويات املؤسسية ي 18  ودعمت 30 يالسنتني ه

ن األمثلة احملددة لل امج االستترتاتيجية. وم الدعوة العملية دعماً   ال عاملية يف  ال البيانات واألدوات والتكنولوجيات ويف
 ملعلوماتا واملكانية يف  ال الغابات، والشتتتتراكة مع شتتتتبكة  بشتتتتأن األدوات اجلغرافية غوغل اردعلى  لك الشتتتتراكة مع  

ل إىل قاعدة ة بالبيئة ال  يديرها املزارعون، والوصتتتتتتتتتتتو الغذاء وال  تتعلق بالطرق الزراعية غري املضتتتتتتتتتتترّ  أولوية بشتتتتتتتتتتتأن والعمل
 النستتتتتتتاء رابطةني مع اجلنستتتتتتت، وتقاستتتتتتتم اخل ات يف  ال عمالة تافتسالبيانات العاملية لالستتتتتتتتهالك الغذائي التابعة جلامعة 

، والتعزيز التنظيمي ملنظمات املنتجني يف إقليم الشتتتتتتتترق األدىن ومشال أفريقيا عن طريق التبادل حلستتتتتتتتاهبن اخلاع العامالت
يف  ال الفاقد  كفلررو بني النظراء الذم ييستتتتتتتتتره احتاد املنتجني الزراعيني يف كيبيك، والدعم الفين الذم تقدمه مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة 

واملهدر من األغذية، وتقاستتتتتتتتم املعطيات اللوجستتتتتتتتتية ألغران اجلهود اإلنستتتتتتتتانية مع املنظمة الدولية للرؤية العاملية. وأدت 
إىل اكتستتتتتتتتتتتتاب مزيد من املعرفة والوعي من خالل التعاون الوثيق مع جهات متنوعة  2016الستتتتتتتتتتتتنة الدولية للبقول يف عام 

 األكادميي ووكاالت األمم املتحدة . وسطوالع املدا والقطاع اخلاع يالبلدان األعضاء وادتم
 

 لفرتة الستتتتتتتتتتتتتتنتني  الغتتايتتةي 2016 جتتا يف عتتام  22وبل  عتتدد ُ ج تنميتتة القتتدرات دعمتتا لل امج االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة  -101
م وبناء القدرات املتعلقة قيي . وُتذكر من بني االجنازات الرئيستتية املشتتاركة املنتظمة مع الفاعلني غري احلكوميني يف ت35 هي

ت الزراعية والغابات، واالستتتتتتثمارا األمساك ومصتتتتتايد األرا تتتتتي حليازة املستتتتتؤولة احلوكمة بشتتتتتأن الطوعية التوجيهية باخلطوط
زيز قدرات وتع ة بشتتتتتتتتتأن اخلطوط التوجيهية الطوعيةاملستتتتتتتتتؤولة، والزراعة األستتتتتتتتترية، ذا يف  لك إجراء عشتتتتتتتتترة حوارات وطني
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ريكا وتقييم االحتياجات من قدرات االستتتتتتتتتثمارات الزراعية املستتتتتتتتؤولة يف أم جني والتعاونيات يف مشال أفريقيامنظمات املنت
 الالتينية وأفريقيا اجلنوبية.

 
وجرى تكثيف االتصتتاالت من أجل توستتيع نطاق نشتتر املعلومات واالستتتفادة منها على املستتتوى العاملي، حيث  -102

 لفرتة الستتتتتتتتتتتتتتنتني ةاحملتتدد الغتتايتتةماليني زيتتارة يف الشتتتتتتتتتتتتتتهر ي 8.9قع اإلنرتنتتت التتتابع للمنظمتتة بل  عتتدد الزيتتارات الفعليتتة ملو 
 . 14 000 يلفرتة الستتتتتتنتني ه الغايةزيارة يف الشتتتتتتهر ي 20 700ماليني زيارة  وبل  مستتتتتتتوى وجود وستتتتتتائل اإلعالم  7 يه

وحتقق تواصل أوسع من خالل الشراكات يف  ال االتصال والرتتيبات التعاونية مع وكاالت رئيسية مثل مؤسسة تومسون 
باللغة اإلسبانية، ووكالة أنباء اإلمارات، وناشيونال جيوغرافك، ووكالة  EFEرويرتز، ووكالة أنباء تاس الروسية، ووكالة أنباء 

  قضتتتايا موا تتتيعية مما أفضتتتى إىل صتتتدور حنو لرتويج إخبارياً  تقريراً  216. ونشتتترت املنظمة سإيل باييأنباء زينهوا، وصتتتحيفة 
تقرير إخبارم يف وستتتائل اإلعالم من  يع أحناء العامل. ورّكز االنتاج الستتتمعي والبصتتترم على منتجات وستتتائط  255 000

االت على حتسني ماهري. وساعد دليل االتصالتواصل االجتماعي وبصفة خاصة اليوتيوب، وتويرت وفيسبوك لبلوغ هذه اجل
بكات جديدة على قيام شتتتتتت مما شتتتتتتجعقدرة مكاتب املنظمة على اختا  ترتيبات للحمالت احمللية وتعزيز جهود التواصتتتتتتل، 

 مثل شراكة ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن.
 

احملدد لنهاية  غايةالويف ما خي  تعبئة املوارد، ما زالت املسامهات الطوعية ما ية على املسار الصحيت حنو بلوغ  -103
من الشتتتتتتتركاء يف املوارد،  مليار دوالر أمريكي. وما زال هناك اعتماد على قاعدة صتتتتتتتغرية نستتتتتتتبياً  1.6 اوقدرهفرتة الستتتتتتتنتني 

ة ومرفق البيئ امهات الطوعية ياالحتاد األوروإيف املائة من إ ايل املستتتتتت 64حيث يوفر الشتتتتتتركاء الرئيستتتتتتيون العشتتتتتترة نستتتتتتبة 
األمم  الطوارئ الذم يديره مكتب ملواجهة املركزم العاملية، والواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، والصتتتتتتتتتتتتتتندوق

املتحدة لتنستتتيق الشتتتؤون اإلنستتتانية، وحستتتاب األمانة املشتتترتك للجهات املاحنة الذم يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
 وكندا، واليابان، وبلجيكا، والنرويج . وشتتتتتتتتتتتتتتكلت املوارد ال  متت تعبئتها على الصتتتتتتتتتتتتتتعيدين اإلقليمي والقطرم نستتتتتتتتتتتتتبة 

 يف املتتائتتة 11يف املتتائتتة يف الشتتتتتتتتتتتتتترق األدىن ومشتتال أفريقيتتا، و 12يف املتتائتتة يف أفريقيتتا، و 40تعبئتتة من خالل ئتتة، يف املتتا 76
يف املائة يف أوروبا وتسيا الوسطى، مع تعبئة  3يف املائة يف تسيا واحمليط اهلادئ، و 10يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، و

لفرتة  غايةالبر تها القطرية ي  من أطرلتعبئة املوارد  هدفاً  بلداً  99كة بني األقاليم. وحدد يف املائة ملشاريع عاملية ومشرت  24
طراد الشتتراكات بني بلدان اجلنوب والشتتراكات الثالثية، و لك مثال عن طريق ذدد املستتامهة ة . وتتزايد ب152 يالستتنتني ه

ان والشتتتتتتركاء الرئيستتتتتتيني كفنزويال وال ازيل وجنوب أفريقيا وتركيا. ويتزايد عدد البلد مليون دوالر أمريكي للصتتتتتتني 50 بقيمة
ال  توفر مستتتتتتتتتتامهات عينية وتشتتتتتتتتتتارك يف مبادرات التعاون الثالثي، ذا يف  لك املبادالت بني املزارعني وإقامة الشتتتتتتتتتتبكات 

 املؤسسية مثل اجلبهات ال ملانية.
 

ة. ذا يشمل العمل عن طريق لوحة الرصد التنفيذم اجلديد املشاريعحافظة اء وجرى بذل جهد كبري لتحسني أد -104
 مشتتتتتتتتتتتتتتاريع 903دارية من اإلجراءات نوع من اإلونتيجة لذلك، اخنفض العدد اال ايل للمشتتتتتتتتتتتتتتاريع ال  تستتتتتتتتتتتتتتتلزم اختا  

 ثالثة أشهر. غضونيف  مشروعاً  52إىل 
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 ما يلي: أبرز اإلجنازات األخرىوتشمل  -105
 

 ، ومصرف كردم Rabobank Foundationتوسع الشراكات مع القطاع اخلاع ذا يف  لك مؤسسة رابوبانك ي يأ 
  بغرن إعداد صتتتتتتتتكوك مالية وتليات استتتتتتتتتثمارية MasterCard  وماستتتتتتتترت كارد يCrédit Agricoleأغريكول ي

 .نساءً لدعم صغار املزارعني، وبصفة خاصة التعاونيات الزراعية ال  تضم 
 األمساك ومصتتايد ا تتياألر  حليازة املستتؤولة احلوكمة بشتتأن الطوعية التوجيهية م اخلاصتتة باخلطوطتنفيذ برامج التعلّ  يب 

 والغابات وال  تغطي العنصتتتتتتتر اجلنستتتتتتتاا، واالستتتتتتتتثمارات الزراعية والتعاون املتعدد أصتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة يف كل 
 قليمي يف سبعة من بلدان أمريكا الالتينية.ومنغوليا وسرياليون وأوغندا، وعلى املستوى اإل لي يامن 

 اإلنرتنتتت لىع الزراعتتة  تتال يف العتتامليتتة البحود إىل حتقيق زيتتادة ك ى يف العتتدد العتتاملي للمستتتتتتتتتتتتتتجلني للنفتتا  يج 
كتاب إلكرتوا   22 000، مما أتا  النفا  إىل بلداً  115مؤستتتتتتتتستتتتتتتتة مستتتتتتتتجلة يف  3 000والذم بل    AGORAي
 من الناشرين العلميني الدوليني. 185 لة يصدرها  7 000و

 مؤسسة. 34بلدان و 10للتعاون، ذشاركة  إرساء بوابة للتعاون بني بلدان اجلنوب تتيت مدخالً  يد 
الزراعة من قبل مؤستتتتستتتتات التمويل  مليار دوالر أمريكي يف 2.4استتتتتثمار مبل  على  2016متت املوافقة يف ستتتتنة  يه 

منظمة األغذية والزراعة. وتشتتتتتتمل  االت االستتتتتتتثمار الرئيستتتتتتية الزراعة على نطاق ، بدعم من الشتتتتتتريكة الدولية
مع تغري  فصغري وسالسل القيمة واألمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية ودعم املؤسسات الريفية والتكيّ 

 املناخ والرّم وصون الرتبة والبع التحتية الريفية. 
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 تكنولوجيا المعلومات: 9الهدف الوظيفي 
 

 دةحستتتتتتتتتتتتتتنة التوقيت ورفيعة اجلو توفري حلول وخدمات يف  ال تكنولوجيا املعلومات  9الوظيفي  يلحظ اهلدف -106
 املنظمتتة. ووحتتدة األعمتتال األعمتتال يف ، وتتنتتاول احتيتتاجتتاتالعمالءكلفتتة وموجهتتة حنو ن حيتتث الوفعتتالتتة و ات كفتتاءة م

 مات.املسؤولة هي شعبة تكنولوجيا املعلو 
 

 2016في عام  المحققةالنتائج 
 

  ةاألهداف احملددة لفرتة الستتتتتنتني واملتعلقة ذؤشتتتتترات األداء األستتتتتاستتتتتية الثالث ما تتتتتية يف ستتتتتبيل حتقيقاملنظمة  إنّ  -107
  .كافة

 
 الذين شتتتتتتتتتتتاركوا يف املستتتتتتتتتتتت عن ر تتتتتتتتتتتاهم التام عن خدمات تكنولوجيا املعلومات  العمالءيف املائة من  74وعّ   -108

يف املائة من االتفاقات بشتتتتأن مستتتتتوى  78يف املائة ؛ وقد حقق  70 يلفرتة الستتتتنتني ه ةاحملدد الغايةي نظمةال  تقدمها امل
ال  تتضتتتتتتتتتتتتمن  نظمةيف املائة من مشتتتتتتتتتتتتاريع امل 80يف املائة ؛ كما أن  80 يلفرتة الستتتتتتتتتتتتنتني ه ةاحملدد الغايةاخلدمة غاياته ي

يف املائة .  80 يلفرتة الستتتتتتتنتني ه ةاحملدد الغايةم يف الوقت املناستتتتتتتب و تتتتتتتمن امليزانية يمكّونات تكنولوجيا املعلومات تُقدي 
نةوهذا ناتج عن العمل امللحوظ الذم جرى   لتحستتتتتتتتتتتتتتني عملية تقدمي اخلدمات وفقًا لنمو ج اخلدمات  2016 يف ستتتتتتتتتتتتتت

 العمل واتساقه.  ليات لضمان و و الذم ّإ اعتماده يف فرتة السنتني السابقة، ذا يف  لك إعادة تصميم وتبسيط العم
 

وفعالة وتمنة، قادرة على التطّور لتلبية االحتياجات  كفؤةنظم معلومات   لو تتتتتتتتتتتتتتعأشتتتتتتتتتتتتتتواط كبرية  ُقطعتوقد  -109
نظام جديد إلدارة الوثائق دعمًا لتحّول مركز اخلدمات املشتتتتتتتتتتتتتترتكة من خالل اعتماد الديناميكية للمنظمة. ومشل  لك 

وقد مست  البيانات بني نظم خمتلفة ويقّل  ذزئة التكنولوجيات. جاهز يوّحد عملية تكاملبرنامج  توستتيع نطاق استتتخدام
اء اجليد حلول جديدة، وستتتتتتتتتتتتتاهم يف توليد بيئة لتكنولوجيا املعلومات تتمتع باألد لتوفريهذا النهج بتخفيض الوقت الالزم 

 وباالستدامة. 
 

دارة يف املنظمة يف إطار و تتع  نستتخة واحدة للحقيقة  لبيانات اإل يةالتشتتغيللوحة الرصتتد  وتنفيذوجرى تصتتميم  -110
قع  تتتتتتتمن بشتتتتتتتأن عمليات ت نظمة. وتوفّر هذه اللوحة معلومات حستتتتتتتنة التوقيت وموثوقة للمدراء يف املنظمةاخلاصتتتتتتتة بامل

ما يلزم ناسب واختا  مليف الوقت ا اهلامة االت مسؤولياهتم بشكل يسّهل حتليل األداء واملخاطر، ويتيت اكتشاف القضايا 
 . نظمةموظف ميداا يف امل 1 000 حلوايل. وّإ توفري التدريب املالئم معهالتأقلم لتدابري من 

 
وّإ اعتماد  ج جديد يف  ال التعاون واالتصتتتتتتاالت هبدف  تتتتتتمان املستتتتتتتوى  اته من الوصتتتتتتول إىل تكنولوجيا  -111

الناشتتتتتتتتتتتتتتط  دليلحتويل الالعامل. وقد مشل العمل يف هذا ادال  حول نظمةيف  يع مكاتب امل يف  اية املطافاملعلومات 
لألعمال وبرنامج اتصتتتتتتتتتتتتتتاالت موّحد  Skype؛ واعتماد اإللكرتوا؛ وتوحيد وحتديث نظام ال يد دليل مركزمإىل  منظمةلل

 ، وهو حّل قائم Office 365جيمع بني عقد املؤمترات ع  اهلاتف، وع  الوستتتتتتتتتتتتائل الستتتتتتتتتتتتمعية والبصتتتتتتتتتتتترية؛ وإدخال نظام 
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 الوصتتتتتتتتتتتتتتول إىل التطبيقات وامللفات اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة ذكاتبهم من أم موقع نظمةيتيت ملستتتتتتتتتتتتتتتخدمي املو  الستتتتتتتتتتتتتتحابةتقنية على 
، وحتسني نظمةويف أم وقت. وتشمل املنافع األولية زيادة سعة التخزين يف الصندوق ال يدم أربعني مرة جلميع موظفي امل

  إ ايل تكاليف الصيانة والدعم. االتصاالت بني املكاتب وختفيض
 

 ى للحرع على أن تتماشتتتتتتتتتتتتت نظمةوجرى تعزيز الستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتات واملعايري اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة بتكنولوجيا املعلومات يف امل -112
لوجيا يكون خمصتتتتصتتتتاً لتكنو  نظمةاخلاع بامل اإلداريةاجات املنظمة. وهذا يشتتتتمل إدراج قستتتتم يف دليل اإلجراءات تيحامع 

. ةاتية الستتتتتتتحابيّ املعلومتكنولوجيات جديدة مثل  معمّتت مراجعة هندستتتتتتتة تكنولوجيا املعلومات وتكييفها  كمااملعلومات.  
ة من خالل اعتماد ستتتتتتتياستتتتتتتات مؤستتتتتتتستتتتتتتية، وتوحيد الدعم يف املقر اإللكرتوني يات والتجهيزات وّإ حتستتتتتتتني قدرات ال  

 التوفّر لشتتتبكة باستتتتخدام تصتتتميم جديد ُو تتتع لتحستتتنيل األستتتاستتتية، إ تتتافًة إىل أنه جرى تقييم البنية منظمةالرئيستتتي لل
واألداء. وقد أفضتتتتتتتتتتتتتت هذه التعديالت ح  اآلن إىل بعض النتائج مثل توفري التطبيقات واألجهزة يف الوقت املناستتتتتتتتتتتتتب، 

  التكاليف.يف من دون زيادة  منظمةيف عرن نطاق الشبكة امليدانية لل وزيادة ملحوظة
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 واإلشراف والتوجيه منظمة: حوكمة ال10الهدف الوظيفي 
 

 ه. ووحداتيواإلشتتتتتتتراف والتوج األستتتتتتتاس لقياس الوظائف املتصتتتتتتتلة حبوكمة املنظمة 10يشتتتتتتتكل اهلدف الوظيفي  -113
، ومكتب التقييم، ومكتب املفتش العام، ومكتب املدير العام، املراستتموادلس وشتتؤون  األعمال املستتؤولة هي شتتعبة املؤمتر

  .امليدانية املكاتبومكتب الشؤون القانونية واألخالقية، ومكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، ومكتب دعم 
 

 ستتتتتتتتتؤولياهتم وتوّجه تنفيذها، كما تستتتتتتتتتاعد األعضتتتتتتتتتاء على النهون ذ نظمةحتّدد هذه الوظائف استتتتتتتتترتاتيجية املو  -114
الستتتتتالمة على و اإلشتتتتتراف على املنظمة. ويتطلب  لك إنشتتتتتاء تليات لتقييم النتائج ال ا ية واختا  اإلجراءات بشتتتتتأ ا،  يف

؛ ودعم احلوكمة الفعالة من خالل  مان االمتثال للنصوع األساسية والسياسات ال  تعتمدها األجهزة للمنظمة الكامنة
تدابري  اختا عن طريق  ةحّوليالت اتالتغيري يف فرتة الستتنتني يف استتتكمال عملية  الرئيستتيةويات الرئاستتية. وتتمثل إحدى األول

  اإلدارة. الرقابة على مستوىلتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي وتعزيز 
 

 2016في عام  المحققةالنتائج 
 

من أصتتتتتل مؤشتتتتترات ني اثناحملددة لفرتة الستتتتتنتني واملتعلقة ذؤشتتتتترين  الغاياتعلى طريق حتقيق ما تتتتتية املنظمة  إنّ  -115
  األداء األساسية األربعة.

 
يف املائة من قرارات اجلهاز الرئاسي  من املهلة الزمنية احملددة  90، فةنه جيرم تنفيذ نظمةويف ما يتعلق حبوكمة امل -116

يف املائة فقط من وثائق اجلهاز الرئاسي وفقاً للمهل الزمنية  71يف املائة . إمنا ّإ تقدمي  90 يلفرتة السنتني ه ةاحملدد الغايةي
ن بنستتتتتتتبة 2016 ستتتتتتتنة ات يفومتطلبات اللغ لفرتة  ةاحملدد الغايةي 2015لعام  خبط األستتتتتتتاسيف املائة مقارنًة  1، وهو حتستتتتتتتّ

يف املائة . وكثّفت شتتتعبة املؤمتر وادلس وشتتتؤون املراستتتم رصتتتد عملية إعداد الوثائق مع أمانات األجهزة  100 يالستتتنتني ه
  عن التقّدم احملرز.أسبوعية إىل اإلدارة العليا الرئاسية، وهي تقدم تقارير 

 
يما نّفذ مكتب املفتش يف املائة من التوصتتتتتتتيات ف 94أّما بالنستتتتتتتبة إىل اإلشتتتتتتتراف، فقد قام مكتب التقييم بتنفيذ  -117
يف املائة . واستترتعى املفتش العام انتباه املدير  95 يلفرتة الستتنتني ه ةاحملدد الغايةيف املائة منها يف التاري  احملدد ي 83العام 

يات املتعلقة باملراجعة وتقدمي تقارير منتظمة   العام واجتماع اإلدارة العليا إىل احلاجة إىل حتستتتتتتتتتتتتتتني معدل تنفيذ التوصتتتتتتتتتتتتتت
  هبذا الشأن إىل جلنة املالية.

 
، وسوف تتم اإلفادة قطفالنواتج ال  حتققت كل سنينت  غاياتبويف ما خيّ  التوجيه، يتم قياس املؤشر املتصل  -118

استتتتتعران منتصتتتتف املدة لعام  بنّي وي. 2018يف أوائل عام  2017-2016عنه يف التقرير عن تنفيذ ال نامج يف فرتة الستتتتنتني 
  .النواتجبلوغ هذه الوثيقة  التقدم احملرز على صعيد حتقيق املخرجات ال  تساهم يف أم ي 2016
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  ما يلي: أبرز اإلجنازات األخرىوتشمل  -119
 

 عليها ادلس يف ديستتتتتتتتتتتتتتم / ال  صتتتتتتتتتتتتتتادق 2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفرتة  يفأدرجت التعديالت  يأ 
ال امج من خالل توطيتد ترتيبتات اإلدارة التداخليتة وترشتتتتتتتتتتتتتتيتد  تنفيتذإجراءات لتعزيز عمليتة  2015كتانون األول 

 ، صتتتتتتتتتتتتتتتتتادق ادلس2016يف املقر الرئيستتتتتتتتتتتتتتي. وبتتتاالستتتتتتتتتتتتتتتنتتتاد إىل التطّورات والتجتتتارب خالل عتتتام  القتتتدرات
دة إلدارة ال امج لربط املعرفتتة الفنيتتة بتتالعمل 2016يف ديستتتتتتتتتتتتتتم /كتتانون األول  لى حنو ع يتتاتعلى ترتيبتتات موحتتّ

 تغري املناخ واإلحصاءات. يف  اللعمل اتنسيق يف الوقت  اته و  إبرازها بشكل أك ، و أفضل
 ابات إىل حستتتتتتتتتت باالستتتتتتتتتتتنادبيان الرقابة الداخلية  إلصتتتتتتتتتتدار، وبدأ العمل منظمةُو تتتتتتتتتتع إطار الرقابة الداخلية للو  يب 

وظيفي نظر اهلدف الاُ الرصتتتد التشتتتغيلية ي. كما جرى حتديث ستتتجل املخاطر املؤستتتستتتية، وباتت لوحة 2017عام 
   تضّم معلومات لرصد املخاطر املؤسسية  ات الصلة.9
 تدابري 306مراجعة  ّم  تقرير 31، 2016كان مكتب املفتش العام قد أصدر، ح   اية ديسم /كانون األول و  يج 

من هذه التقارير باستتعرا تات جرت على مستتوى املكاتب امليدانية فيما  19 ارتبطمتفق عليها. وقد  اتوتوصتي
ات مّتت مراجعة  اخلطوط التوجيهية للتحقيقو استتتتتتتتتتعرا تتتتتتتتتاً يف املقر الرئيستتتتتتتتتي أو على نطاق املنظمة.  12ُأجرم 

  ال يف مكتب املفتش العام  حبيث تعكس توسيع نطاق والية مكتب املفتش العام ال  جيريهااإلدارية الداخلية 
 6سياسة منع التحرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة.لتشمل حتقيقات ناشئة ذوجب  التحقيق

حبستتتتتتتب ما أبلغت عنه جلنة املالية  توصتتتتتتتيات املراجع اخلارجي إقفاليف  2016يف ستتتتتتتنة وإ احراز تقدم ملحوظ  يد 
  7 .عليه وأثنت

ية حتقيق خطة العمل املتجددة اإلرشتتتادية لعمليات التقييم االستتترتاتيج على طريق مانٍ مكتب املفتش العام إّن و   هي
ع وتستتتتتتتتتتتت تقييم موا تتتتتتتتتتتتيعي. وبصتتتتتتتتتتتتورة عامة، أطلق مكتب التقييم ثالد عمليات 2017-2015وال ا ية للفرتة 
 . 2018-2017تقييماً للمشاريع، سوف جيرم استكماهلا يف الفرتة  21و قطرمعمليات تقييم 

الشتتتؤون القانونية األولوية ملشتتتاريع وترتيبات متويل مراعية للوقت، مثل احملكمة اإلدارية ملنظمة وقد أعطى مكتب   وي
ئتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة إىل األجهزة الر والوثتتائق املقتتدمتتة  وقرارات التحكيمالطلبتتات املقتتدمتتة إىل جلنتتة الطعون العمتتل التتدوليتتة و 

اتفاق يف قاعدة بيانات االتفاقات.  500، ّإ إدخال أكثر من 2016وتستتتتتتتتتتتتتتجيل املعاهدة. ويف عام  والقانونية
املستتتؤولة حليازة  احلوكمةللخطوط التوجيهية الطوعية بشتتتأن  تشتتتريعيُقّدمت مستتتاعدة كبرية لو تتتع أدوات تقييم و 

ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين، وتنفيذ اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة  األرا ي
، واالتفاق بشتتتتأن التدابري ال  تتخذها دولة امليناء علماً أن هذا االتفاق األخري لنطاقامصتتتتايد األمساك الصتتتتغرية 

نصتتتتتتتتتتتتتتاً تشتتتتتتتتتتتتتتريعياً جديداً، ذا يف  لك  9 673. ومّتت إ تتتتتتتتتتتتتتافة 2016دخل حّيز التنفيذ يف يناير/كانون الثاا 
  .FAOLEX8السياسات الوطنية، إىل قاعدة البيانات القانونية 

                                                 
 FC 166/12الوثيقة   6
 CL 155/6من الوثيقة  27والفقرة  FC 164/11 الوثيقة  7
والغابات  ك مصايد األمساكتجددة يذا يف  لقاعدة البيانات القانونية للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية امل  8

 .واملياه 
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 رصتتتد للمستتتاعدة يف املوحدةّإ تعزيز إدارة املكاتب امليدانية من خالل اعتماد واستتتتخدام  موعة من املؤشتتترات   زي
ناد صورة مو وعية عن أداء املكاتب القطرية باالستهذا إدارة األداء منظمة. ويوفّر نظام أداء املمثلني القطريني لل

 منظمةرية للبالنستتتبة إىل املكاتب القط اهلامةومات املؤستتتستتتية جرى توحيد املعلو رئيستتتية. الملستتتؤولية اإىل  االت 
 لبلدان املشتتتتتتتترق  نظمةم. وّإ توقيع االتفاق املتعلق باملكاتب اإلقليمية الفرعية للمنظمةلل الداخليةعلى الشتتتتتتتتبكة 

ته بصتتتتتيغواالتصتتتتتال يف الكويت جاهزاً  الشتتتتتراكة، وبات االتفاق بشتتتتتأن مكتب 2016يف ديستتتتتم /كانون األول 
  .لنهائيةا
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 والفعالة كفؤة: اإلدارة ال11الهدف الوظيفي 
 

األصتتتتتتتول واملوارد  واإلشتتتتتتتراف بالنستتتتتتتبة إىلاإلدارة األستتتتتتتاس لقياس مدى كفاءة وفعالية  11يوفّر اهلدف الوظيفي  -120
إدارة اخلدمات املؤستتتتتتتستتتتتتتية ومكتب املوارد  هياألعمال املستتتتتتتؤولة  وحداتإّن و البشتتتتتتترية واملالية واملادية األخرى للمنظمة. 

  البشرية.
 

 2016في عام  المحققةالنتائج 
 

  الفعالية.و  كفؤةالتحقيق مؤشرات األداء األساسية املتعلقة باإلدارة ما ية يف املسار الصحيت لاملنظمة  إنّ  -121
 

لفرتة  ةاحملّدد الغايةيوماً ي 120 أقّل من إىل للتوظيف، ّإ ختفيض الوقت الالزم 9يف ما خيّ  إدارة املوارد البشتتتتتريةو  -122
 لفرتة الستتتتتتتتتتتتتتنتني من حيث نستتتتتتتتتتتتتتبة البلدان األعضتتتتتتتتتتتتتتاء املمثلة متثياًل عاداًل  ةاحملّدد الغايةأيضتتتتتتتتتتتتتتاً  تالستتتتتتتتتتتتتتنتني . وحتقق

يف املائة .  75 يه لفرتة الستتتتتتتنتني ةاحملّدد الغايةي 2016عام  يفمن املوظفني يف حالة تنّقل جغرايف  50وكان  يف املائة  75ي
ترّكز العمل على استتتتتتعران عمليات التوظيف جلميع فئات املوظفني من أجل توستتتتتيع نطاق  موعة املرشتتتتتحني املؤهلني، و 

وزيادة جودة إجراءات االختيار والتعيني وحستتتتتن توقيتها. وقد أويل اهتمام خاع إىل مبادرات التواصتتتتتل لتحستتتتتني التمثيل 
  اجلغرايف للبلدان األعضاء.

 
راجع امل  من 2016يّإ إعدادها خالل عام  2015برأم غري معّدل بشتتتتتتتتتتتتتتأن بياناهتا املالية لعام  نظمةوحظيت امل -123

خارجي. وهبدف حتستتتني مستتتتوى االمتثال، وخباصتتتة يف املكاتب امليدانية، جرى تعيني مستتتؤولني ماليني خيضتتتعون لستتتلطة 
أربعة مكاتب إقليمية، كما وفرت شتتتتعبة الشتتتتؤون املالية دورات تدريب افرتا تتتتية ويف املوقع غّطت  يفمدير الشتتتتؤون املالية 

  اتب امليدانية.للمستخدمني يف املك وإ إتاحتها موعة واسعة من املوا يع. كذلك، ُو عت تقارير إ افية للرصد املايل 
 

  ال الشتتتتتتتتتتؤون املالية، وإدارة املوارد البشتتتتتتتتتترية  حيال اخلدمات املقدمة يف العمالءوجيرم قياس مستتتتتتتتتتتوى ر تتتتتتتتتتى  -124
 رتة يف تقرير تنفيذ ال نامج لف وستتتتتتتتتتتتتتوف يتم نشتتتتتتتتتتتتتترهوإدارة املوارد املادية كل ستتتتتتتتتتتتتتنتني من خالل مستتتتتتتتتتتتتتت عام للموظفني 

 . 2017-2016السنتني 
 

  ما يلي: أبرز اإلجنازات األخرىوتشمل  -125
 

 مشتتتتتتاريع لالقتصتتتتتتاد يف استتتتتتتهالك الطاقة،  عدة للمنظمة. كما أنُو تتتتتتعت ستتتتتتياستتتتتتة جديدة للمستتتتتتؤولية البيئية  يأ 
ية،  ورات املالية إلعادة بعض الوف ذوازاة حتقيق نظمةيف امل االنبعاثات وختفيضذا يف  لك تركيب ألوا  مشستتتتتتتتتتتتتت

 .هااستثمار 
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من املناصتب  أقلأُعيدت هيكلة مركز اخلدمات املشترتكة مع تعيني رئيس جديد له ونائب رئيس، واعتماد عدد و  يب 
 إمنا من املستوى األعلى لتوفري االستقرار والقدرة على الصمود يف وجه تبّدل املوظفني.

ستتتتتتتتتتتتتترتداد االتأخري يف معاجلة  يع املطالبات ب تعويضلقد مست حتستتتتتتتتتتتتتتني العمليات والنظم يف نظام الستتتتتتتتتتتتتتفر و  يج 
 يوماً. 15إىل  20من طالبات امل ملعاجلة اتعلى مستوى اخلدماالتفاق  ت مدة، كما تقّلصاملصروفات

والعمليات والنظم إلدارة املوارد البشتتتتتترية من غري املوظفني، ذا يف  لك  لإلجراءات حتستتتتتتيناً  80وُأجرم أكثر من  يد 
 استعران عملية دفع الرواتب  ات الصلة ال  ألغت ثالثة أرباع املدفوعات ال  تتطلب تدخاًل يدوياً.

الدويل يف املكاتب القطرية مع خطط توريد رفيعة  التوريدمستتتؤوالً عن  13بفضتتتل تعيني  التوريدتعّززت خدمات و  يهت 
 بتدريب يف املكاتب امليدانية املشتتتتتتتتتترتياتنشتتتتتتتتتتر التقارير عن إدارة ورصتتتتتتتتتتد  وترافقالقيمة أو  ات خماطر مرتفعة. 

 .عن طريق ندوات ع  اإلنرتنتموظف  500
ة واحلقيبة الدبلوماستتتتتتتية وعقود خدمات التنظيف، وخضتتتتتتتعت ملناقصتتتتتتتوجرى تبستتتتتتتيط العمليات املتصتتتتتتتلة بال يد  يو 

 يف املائة. 15جديدة حيث اخنفضت كلفتها اإل الية بنسبة 
وقد  تتمنت استتتجابة اخلدمات الطبية لتفشتتي مرن زيكا استتتمرار األعمال، ومل يتم التبلي  عن أم مضتتاعفات  يز 

 موظفني هبذا املرن.  ةبفعل إصاب
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 الرأسمالياإلنفاق 

 
دد املرفق مرفق اإلنفاق الرأمسايل كباب من أبواب برنامج العمل وامليزانية. وحيُ  10/2003نشتتأ املؤمتر ذوجب قراره أي  -126

 لية يف املنظمة فرتة الستتتتتتتتتتتنتني املا مدة حياهتا االفرتا تتتتتتتتتتتيةويأ ن باملصتتتتتتتتتتتروفات املتعلقة بأصتتتتتتتتتتتول مادية وغري مادية تتجاوز 
 وال  تتطلتتتب عمومتتتًا مستتتتتتتتتتتتتتتوى من املوارد يتعتتتذر متويلتتته يف إطتتتار اعتمتتتادات فرتة متتتاليتتتة واحتتتدة. ويوفر مرفق التمويتتتل 

 للحفتتتتتاظ على منتجتتتتتات وختتتتتدمتتتتتات املنظمتتتتتة وحتستتتتتتتتتتتتتتينهتتتتتا يف متتتتتا يتعلق بكتتتتتل من:  االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتتتتارات املطلوبتتتتتةهتتتتتذا 
 دارية؛ يج  والبنية التحتية واخلدمات. يأ  املنصات للمعلومات والبيانات الفنية؛ يب  والنظم التشغيلية واإل

 
وبرصتتتتتد  لعمليات ، بتقييم نوعية االستتتتتتثماراتلويقوم  لس إدارة اإلنفاق الرأمسايل، برئاستتتتتة نائب املدير العام ي -127

ا هلتنفيذ مشتتتتتتتتتتاريع اإلنفاق الرأمسايل من حيث أمهيتها بالنستتتتتتتتتتبة إىل املنظمة وفوائدها وتكاليفها ال  ميكن قياستتتتتتتتتتها وجداو 
 الزمنية واملخاطر املتصلة هبا.

 

  2016النتائج المحققة في سنة 
 

إّن منظمة األغذية والزراعة ما تتتتتية بشتتتتتكل كبري باذاه حتقيق مؤشتتتتترين اثنني رئيستتتتتيني من مؤشتتتتترات األداء لفرتة  -128
طة نددة خ ال  متت املوافقة عليها  . وجلميع مشاريع اإلنفاق الرأمسايل3انظر امللحق السنتني يتعلقان باإلنفاق الرأمسايل ي

يف ستتتتبعة مشتتتتاريع ملرفق  2016ألف . وكان العمل جاٍر يف عام -1-13لتحليل الكلفة واألربا  ولتحقيق األربا  ياملؤشتتتتر 
اإلنفاق الرأمسايل. وُأجنز ثالثة منها يف الوقت احملدد هلا و تتتتتتتتتتتتتتمن امليزانية املقررة خالل الستتتتتتتتتتتتتتنة يف حني جرى متديد الفرتة 

  ومن املقرر 2016يف املائة يف عام  60باء بنستتتتتتتتبة -1-13ياملؤشتتتتتتتتر  2017املخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة الثنني من املشتتتتتتتتاريع ح  ستتتتتتتتنة 
 2017. ومن املتوقع حتقيق الغاية املو تتتتتوعة الستتتتتتكمال املشتتتتتاريع يف  اية ستتتتتنة 2017استتتتتتكمال ثالثة مشتتتتتاريع يف ستتتتتنة 

 . يف املائة منها، أو ختطي هذه الغاية 80واحملددة بنسبة 
 

وتتصتتل  يع مشتتاريع اإلنفاق الرأمسايل اجلارية بتكنولوجيا املعلومات وذرم اإلفادة عن النتائج املستتجلة يف إطار  -129
 عن تكنولوجيا املعلومات.  9اهلدف الوظيفي 
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 اإلنفاق األمني
 

الباب اخلاع باإلنفاق األمين على اعتباره مرفقاً لإلنفاق من أجل تأمني تغطية  5/2005أنشتتتتتتتتتتتتتتأ قرار املؤمتر رقم  -130
فر اإلنفاق األمين ويو  شتتتتاملة لتكاليف املوظفني وغري املوظفني املتصتتتتلة بشتتتتكل مباشتتتتر بأمن وستتتتالمة املوظفني واألصتتتتول.

األستتتتتتتتتتتتتتاس لقياس مدى توفري بيئة عمل تمنة ومأمونة يف املقر الرئيستتتتتتتتتتتتتتي واملكاتب امليدانية. وكانت التعديالت يف برنامج 
طت بقدر أك  الوظائف املتصتتتتتتتتتلة باألمن من خالل  تتتتتتتتتّم اخلدمات األمنية  2017-2016العمل وامليزانية للفرتة   قد بستتتتتتتتتّ

ر العام ال  ختضتتتتتتتتتتتتتتع لستتتتتتتتتتتتتتلطة نائب املدي دائرة األمن املوّحدةدمات األمنية يف امليدان حتت إطار يف املقّر الرئيستتتتتتتتتتتتتتي واخل
 يللعمليات  املباشرة. 

 

  2016النتائج المحققة في سنة 
 

 ما يتعلق فرتة الستتتتنتني يف خاللإّن منظمة األغذية والزراعة ما تتتتية يف حتقيق مؤشتتتترات األداء الرئيستتتتية اخلمستتتتة  -131
 ة ويف حني ّإ استتتتتيفاء املؤشتتتترات الثالثة لتنفيذ ال امج على الصتتتتعيد العاملي، ال يزال مؤشتتتتر النستتتتبة املئوي األمين. باإلنفاق

يف املائة  يف منتصتتتتتتتف الطريق لتحقيق الغاية املو تتتتتتتوعة لفرتة  45من املوظفني الذين أكملوا التدريب األمين األستتتتتتتاستتتتتتتي ي
 د االمتثالوجيرم رصتتتتتتتتت إىل أّن احلصتتتتتتتتتة التدريبية اإللكرتونية متاحة بعدة لغات.وذدر اإلشتتتتتتتتتارة  يف املائة . 90الستتتتتتتتتنتني ي

 على املستوى املركزم من خالل توجيه رسائل تلقائية إىل املوظفني غري املمتثلني وإىل مدرائهم. 
 

عمل تمنة ومأمونة  ئةهتيئة بي ومشلت األولويات بالنسبة إىل اخلدمات األمنية يف املقر الرئيسي مواصلة العمل على -132
 واء.س حدٍ  لتنفيذ ال امج يف املقر الرئيسي بالنسبة إىل كل من املوظفني واملندوبني يف املنظمة على

 
أما يف ما يتعلق باألمن يف امليدان، فقد أعطت املنظمة األولوية إلرستتتتتتتتتتتتتتاء بنية حتتية ميكن من خالهلا استتتتتتتتتتتتتتتباق  -133

يني يف املقار واستعانت املنظمة خب اء أمنيني دول هلا يف املقار األشّد عر ة للمخاطر. احلوادد األمنية امليدانية واالستجابة
أستتتتدت دائرة األمن مشتتتتورهتا بشتتتتأن اجلوانب األمنية  ،2016خ اء نليون. وخالل ستتتتنة  يعاو ماألشتتتتد عر تتتتة للمخاطر 

  ية على املخاطر األمنية يف امليدان.وأطلعت كبار املسؤولني بصورة دور  3لالستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى 
 

ية الالزمة يف املقار األشتتد عر تتة للمخاطر وتوفري الدعم املستتتمر هلا، باتت األولو  التحتّيةوبعدما ّإ إرستتاء البنية  -134
ملكاتب اومن شأن هذه اإلجراءات أن تعزز امتثال  ملعاجلة املسائل األمنية يف املقار األقّل عر ة للمخاطر. 2017يف سنة 

 امليدانية للمنظمة ملؤشر االمتثال ملعايري األمم املتحدة األمنية الدنيا للعمل.
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 إدارة التنفيذ والموارد -رابعاا 
 

ب  يع تنفيذ برنامج العمل والتنفيذ املايل ذوج تيف  االاحلاصتتلة  املستتتجداتيقدم هذا القستتم حملة عامة عن  -135
 .التقينمصادر التمويل وأداء برنامج التعاون 

 
 إدارة التنفيذ -ألف

 
انون األول كتت  /ديستتتتتتتتتتتتتتم يف املوافق عليهتتا  2017-2016برنتتامج العمتتل وامليزانيتتة للفرتة  التعتتديالت على عقتتب -136

املقر  من خالل حتستتتتتتتتتتتتتتني ترتيبات اإلدارة الداخلية وترشتتتتتتتتتتتتتتيد اهليكل يف ال امجاختذ عدد من التدابري لتعزيز تنفيذ ، 2015
ال  تعاو م.  صتتتتّغرةاملالرئيستتتتي. وعلى وجه التحديد، جرى تعيني مخستتتتة قادة لل امج االستتتترتاتيجية وتشتتتتكيل فرق اإلدارة 

ني تكون اإلدارات الفنية ملقر الرئيستتتتتي، يف حويتوىل تنفيذ ال امج االستتتتترتاتيجية املوظفون املوجودون يف املكاتب امليدانية وا
قد و مستتؤولة عن  تتمان اجلودة الفنية للعمل املنجز وعن تأدية األنشتتطة الفنية يف املنظمة وعن توفري املنافع العامة العاملية. 

لكي توائم املكتتاتتتب اإلقليميتتة كمتتا إ منتتذ  لتتك الوقتتت تنظيم .  2016هتتذه التغيريات حيز التنفيتتذ يف مطلع عتتام  دخلتتت
 ة.ل امج االسرتاتيجيإقليميني ل نيمنسقمخسة عملها مع ال امج االسرتاتيجية، مع تعيني بشكل أفضل 

 
للمستتتتتتتتتتتاعدة يف تركيز عمل اإلدارات  2016ألول مرة يف عام ات اخلدممستتتتتتتتتتتتوى تفاقات الظام جديد واعتمد ن -137

فنية ألولويات الابشتتتتتتتتأن املهم  االفنية على احتياجات ال امج االستتتتتتتترتاتيجية على الصتتتتتتتتعيد القطرم، باإل تتتتتتتتافة إىل عمله
لية رئيستتتتتتية عمتنفيذ املنظمة، مع من قبل ع ير اإدارة املشتتتتتت جودةجهود متضتتتتتتافرة لتحستتتتتتني بذل العاملية. كما شتتتتتتهد العام 

أدوات استحدثت و  .املقفلةاملشاريع اخلاصة ب قةستكمال اإلدارة املعلّ الو  ،التقاريررفع إلجراءات و توقيت التحسني حسن 
ىل حد كبري إكما جرى .  ةدار إجراءات على مستتتوى اإلإلدارة، وهي اآلن قيد االستتتخدام لتعقب املشتتاريع ال  حتتاج إىل ل

هذا ادال. وأخرياً،  يفكثريا ستتتتاعد  وهو ما ي - هتاوإدار املشتتتتاريع تقييم منهجية املنظمة اخلاصتتتتة ب –ع اريدورة املشتتتتتبستتتتيط 
 احلكومةليه على حنو ما تشتتتتري إملنظمة ابيان أولويات و ، ةالقطري ةتوجيهية جديدة إلعداد إطار ال  خطوط  ةغاصتتتتيمتت 

لتحقيق التزاماهتا فضتتتتل أان على حنو مت هلا بدعم البلدستتتتييف و تتتتع نظمة عل املذ تمعة هذه التغيريات و يف البلد املعين. 
 ف التنمية املستدامة.اهدإزاء مقاصد معينة من أ

 
 ئيستتتتتتتتتتتييف املقر الر  للمنظمةات الفنية هذه التغريات، إ احلرع على  تتتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتتتمرار القدر   يعمن خالل و  -138

أظهر و  2016   ايةالذم أجرم يف الفنيةات ستقل للقدر املتقييم اللى نطاق واسع يف ع تأكد  لك. و ويف املكاتب امليدانية
رصد اداالت ال  تشوهبا  دارةاإل، تواصل  اته. ويف الوقت 201610-2012على مدى الفرتة ات الفنية قد تعززت القدر أن 

 يف الوثيقة كما هو مبنّي ت مللء الوظائف الشتتتتتتتاغرة،  يوقتالاملناستتتتتتتبة من حيث املوظفني واختا  اإلجراءات  عددفجوات يف 
FC 166/9. 
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اإلطار مليدانية ااملكاتب هبا مكتب املفتش العام، يف الطرق ال  نفذت ا تتتتتتتتتتتطلع به استتتتتتتتتتتتعران هام ثان، ونظر  -139
 دمإىل حتوأشتتتتتتتتتتتتتتار إجيابية، ستتتتتتتتتتتتتتتعران االات ال  خل  إليها هذا االستتتتتتتتتتتتتتتنتاج تعموم، كانوعلى ال االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجي.

للمضتتتتتي يستتتتتية األولوية الرئوستتتتتتكمن جيدا؛ فهما مفهوم هو تقدير، و بالاإلطار االستتتتترتاتيجي وحيظى  التعلم باملمارستتتتتة . 
عمل الفين على املستتتتتتوى القطرم، ومواصتتتتتلة الرتكيز على الاملنشتتتتتودة لنتائج لل امج االستتتتترتاتيجية حتقيق ا تتتتتمان يف  قدما

 اجلة تغري املناخ.عذزاماهتا التيف ما خي  أهداف التنمية املستدامة و إحراز تقدم من أجل لبلدان ادعم املتعلق بللمنظمة 
 

لزيادة تعزيز تنفيذ ال امج االستتتترتاتيجية،  2016ويف هذا الصتتتتدد، جرى توحيد ترتيبات إدارة ال امج يف  اية عام  -140
، جلديدةامكتب كبري اإلحصائيني؛ وإدارة املناخ والتنوّع البيولوجي و  ؛مع إنشاء منصب جديد لنائب املدير العام يال امج 

 2016.11كانون األول يف ديسم /نظمة امل لس عليه وافق على حنو ما 
 

 التنفيذ المالي -باء
 

مليون  1 005.6البتتالغتتة  2017-2016امليزانيتتة للفرتة اعتمتتادات على ، CR 6/2015 ، ذوجتتب قرارهوافق املؤمتر -141
التوزيع املنقت ظي حو . املؤمترالصتتتتتادرة عن  التوجيهاتدوالر أمريكي، وعلى برنامج العمل، رهناً بالتعديالت املستتتتتتندة إىل 

يف إطار التعديالت على برنامج  2015سب أبواب امليزانية ذوافقة ادلس يف ديسم /كانون األول الصافية حبلالعتمادات 
 2017.12-2016العمل وامليزانية للفرتة 

 
 وعية.واملستتتتتتتتتتتتامهات الطالصتتتتتتتتتتتتافية من االعتمادات ألف ميزانية متكاملة تتمن خالل نظمة املنفذ برنامج عمل يُ و  -142

يف املائة   56مليون دوالر أمريكي ي 566.2بر ة  تمتّ  الصتتتتتتتتتتتتتتافية ال  وافق عليها ادلس، لالعتماداتنقت ويف التوزيع امل
األهداف الوظيفية؛   تتتتتتتمنيف املائة   26مليون دوالر أمريكي ي 261.4؛ ومبل  6باب األهداف االستتتتتتترتاتيجية وال  تتتتتتتمن
 مليون دوالر أمريكي 39.9 ومبل  برنتتتامج التعتتتاون التقين؛  تتتتتتتتتتتتتتمنيف املتتتائتتتة   14مليون دوالر أمريكي ي 138.1ومبل  

ات الطوعية . وُقّدرت املستتتتامهةالطارئملصتتتتروفات األمين وا واإلنفاقالرأمسايل لإلنفاق األبواب اخلاصتتتتة   تتتتمنيف املائة   4ي
يف املائة   99مليون دوالر أمريكي ي 1 562.7منهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ،مليون دوالر أمريكي 1 572.6العمل ذبل  الالزمة لتنفيذ برنامج 

 .واإلنفاق األمينيف املائة  لألهداف الوظيفية  1مليون دوالر أمريكي ي 9.9ومبل  ، 6 دفواهللألهداف االسرتاتيجية 

 
جاٍر على قدم ، أم يف الستتتتنة األوىل من فرتة الستتتتنتني، 2016عام يف استتتتتخدام موارد االعتمادات الصتتتتافية وإن  -143

التنفيذ مقابل ميزانية فرتة الستتتتتنتني املعتمدة وامل  ة يف األهداف االستتتتترتاتيجية والوظيفية وأبواب خاصتتتتتة كما أن   وستتتتتاق.
  القستتتتتتتتتتم التايلويبنّي  يف املائة تقريبا . 50مليون دوالر أمريكي ي 431.3حوايل قد بل  مليون دوالر أمريكي،  867.5بل  ذ

مليون دوالر أمريكي  799.2. ويبل  استخدام املسامهات الطوعية 2017-2016التنفيذ مقابل برنامج التعاون التقين للفرتة 
 عر تتتتتتتتتتتتتته. والتنفيذ املايل الذم ت2017-2016يف املائة  من مستتتتتتتتتتتتتتتوى املوارد املقدرة يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  51ي
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 يف  اية ديستتتتتتتتتتم /كانون األولهي كما   2016عام إيرادات ىل مصتتتتتتتتتتروفات والتزامات و إأّويل. وهو يستتتتتتتتتتتند هذه الوثيقة 
 .201713 ت ار/مارسيف  2016سابات السنوية لعام احلللمنظمة قبل إقفال  املراجعةيف احلسابات غري 

 
واألهداف  6 واهلدفتُقارن بتحقيق األهداف االستتتتتتتتتتتترتاتيجية  2017-2016إن املوارد املدرجة يف امليزانية للفرتة و  -144

 . 2ياملشار إليها بتت  غري  لك   يف الشكل  2016يف عام  األمين اإلنفاقو الرأمسايل  اإلنفاقو الوظيفية 
 

 حسدددددددددددب أبواب الميزانية )باسدددددددددددتثناء برنامج التعاون التقني(ب 2016عام بالتنفيذ في  : الميزانية مقارنة2الشدددددددددددكل 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 
 

ىل جلنة إ 2017-2016التقرير الستتتتتتنوم عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني أبواب امليزانية لفرتة الستتتتتتنتني قّدم يُ و  -145
اشئة الوثيقة املصروفات املتوقعة لفرتة السنتني وعمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية النعرن وت 14املالية يف هذه الدورة.

لألهداف االستتترتاتيجية  النواتجمستتتتوى  نداألداء املايل ع 3الشتتتكل يرد يف و . 2017-2016عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة 
 .6واهلدف 
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 (األمريكية )بآالف الدوالرات 6لألهداف االستراتيجية والباب  النواتجمستوى  عند 2016في عام  التنفيذ: 3الشكل 
 

 
 

إقليم أفريقيا و ليم إقيف تنفيذ ن معدل الوإواملقر الرئيستتتي.  األقاليمستتتب حبالتنفيذ املايل معدل  4الشتتتكل يرد يف و  -146
ألزمات ستتتتتتتتتتاس إىل االستتتتتتتتتتتجابة ل لك باألويعزى  ،ألخرىاألقاليم ايف ا عليه احلال مشال أفريقيا والشتتتتتتتتتترق األدىن أعلى مم

 . الطوارئحاالت و 
 

 حسب األقاليم والمقر الرئيسي )بآالف الدوالرات األمريكية(ب 2016عام في  : الميزانية مقارنةا بالتنفيذ4الشكل 
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 برنامج التعاون التقني -جيم
 

 مليون دوالر أمريكي 80.7 نامج للتعاون التقين بقيمة مشتتتتتتتتتتتتتتروعاً ل 398، متت املوافقة على 2016خالل عام  -147
مليون  132.9البالغة  برنامج التعاون التقين اعتماداتيف املائة من  61، ذا ميثل 2017-2016يف إطار االعتمادات للفرتة 

يف املائة  15نمية، ويف املائة من هذا املبل  لدعم الت 85ع. وّإ ختصتتتتتتتتتتتتتتي  ير ادوالر أمريكي واملتاحة للموافقة على املشتتتتتتتتتتتتتت
رنامج ب حبستتتتتتتتتتب األقاليم. وتبنّي عمليات املوافقة على مشتتتتتتتتتتاريعوافقة املمعدالت  2 دولاجليف وترد للمستتتتتتتتتتاعدة الطارئة. 

اعتمادات برنامج من يف املائة  45يدوالر أمريكي مليون  58.5قياستتتتتتتتا إىل مبل  حتستتتتتتتتنا كبريا  2016يف عام  التقينالتعاون 
 من فرتة السنتني السابقة.املقارن األول وهو العام ، 2014يف عام وافق عليه امل  تقينالتعاون ال

 
 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016امج التعاون التقني في نهاية عام نبر مشاريع على  ةالموافقعمليات : 2 الجدول

 
برنامج التعاون التقني واإلقليم مشروع نوع 

 المستفيد

اعتمادات الفترة 
2016-2017 

 في ةموافقعمليات ال
 2016عام 

النسبة المئوية الموافق 
 عليها

 %65  28.2 43.4 أفريقيا

 %61  15.8 26.0 تسيا

 %45  4.9 10.8 أوروبا

 %60  11.8 19.5 أمريكا الالتينية

 %72  6.8 9.4 الشرق األدىن

 %35  1.4 4.0 ما بني األقاليم

 %61  68.8 113.1 للدعم اإلنمائيالمجموع الفرعي 

 %60  12.0 19.8 المجموع الفرعي للمساعدة الطارئة

 %61  80.7 132.9 المجموع

 
ني اخلاصتتتتتتتتتة على مدى فرتتني ماليتني ييبدأ التنفيذ يف فرتة الستتتتتتتتتنتلإلنفاق ن أموال برنامج التعاون التقين متاحة إ -148

 ، العتمتتادات الفرتتني2016يف عتتام  التعتتاون التقينبتتالتمويتتل ويستتتتتتتتتتتتتتتمر يف فرتة الستتتتتتتتتتتتتتنتني التتتاليتتة . ويبل  تنفيتتذ برنتتامج 
مليون  56.6يف املتتائتتة عن مبل   20، بزيتتادة قتتدرهتتا مليون دوالر أمريكي 67.7 ، متتا قيمتتته2017-2016و 2014-2015

رفت يف عام . و 2014املبل  عنه يف عام  دوالر أمريكي مليون دوالر أمريكي  52.4، إ إنفاق 2016من بني املبال  ال  صتتتتتتتُ
ت املوافقتتتتة عليهتتتتا يف اعتمتتتتادات الفرتة   ، فوصتتتتتتتتتتتتتتتتتل االستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام اإل تتتتايل العتمتتتتادات2015-2014ملشتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع متتتتتّ

 يف املائة. ويشتتتتتتتتتتري معدل متوستتتتتتتتتتط املصتتتتتتتتتتروفات الشتتتتتتتتتتهرية إىل أنه ستتتتتتتتتتيتم حتقيق غاية التنفيذ 79إىل  2015-2014 الفرتة
 .2017 اية عام حبلول  2015-2014يف اعتمادات الفرتة  يف املائة 100بنسبة 

 
 ، التقّدم احملرز على صتتتتعيد املعايري الدنيا لستتتتياستتتتة املنظمة للمستتتتاواة بني اجلنستتتتنيي 4امللحق وكما هو مبنّي يف  -149
 املستتتتتتاواة منها ةاملائ يف 59 تناول، 2016 ستتتتتتنة خالل الناشتتتتتتطة التقين التعاون برنامج مشتتتتتتاريع من مشتتتتتتروعاً  208 بني من
توّزعت مستتتتتاعدة برنامج التعاون و  .15للمعيار  املائة يف 30 وقدرها 2017 لستتتتتنة املو تتتتتوعة الغاية ختطى ذا اجلنستتتتتني بني

 ستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتدةامل اجلهتتتتاتستتتتتتتتتتتتتتتتتب حب 6و 5الشتتتتتتتتتتتتتتكلني يف  كمتتتتا هو مبني  التقين املقتتتتّدمتتتتة يف إطتتتتار املشتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع املعتمتتتتدة
  . ةف االسرتاتيجيادهواأل
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 )بماليين الدوالرات األمريكية(األقاليم حسب ب 2016عام في : تنفيذ برنامج التعاون التقني 5الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (بماليين الدوالرات األمريكية) االستراتيجيةف اهدحسب األب 2016عام في تنفيذ برنامج التعاون التقني : 6الشكل 
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 المخرجات - واإلبالغ الرصد عملية: 1 الملحق
 

 . وتظهر هالتخطيط لعمل املنظمة ورصتتتتتتتتتتتتتتد  عملي 2017-2014للفرتة  ملنظمة األغذية والزراعة يوّجه إطار النتائج -150
 ملخرجاتاال  تقيس التقدم احملريز على كل مستتتتوى من مستتتتويات ستتتلستتتلة النتائج:  والغايات يف جوهر اإلطار املؤشتتترات

احلاصتتتلة غيريات نظمة يف التاملمستتتامهة إجراءات  عنأستتتاستتتاً للتقييم واإلبالغ هذا يوفّر و واألهداف االستتترتاتيجية.  والنواتج
 ، على و تتتتتتتتتتع عملية 2013بشتتتتتتتتتتكل تدرجيي، منذ عام  ولقد عملت األمانة .ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني ياتاملستتتتتتتتتتتو على 

 .15رصد النتائج
 

يتم اإلبالغ عنها و  يف  اية فرتة الستتتنتنيواإلبالغ اخلاصتتتة باألهداف االستتترتاتيجية والنواتج رصتتتد ال وذرم عملية -151
التقرير الغ عنه يف ويتم اإلب على أستتتتاس ستتتتنوماملخرجات وجيرم رصتتتتد التقدم احملرز على صتتتتعيد  يف تقرير تنفيذ ال امج.

 فية و تتتتتتتتتع العملية كيهذا امللحق بةجياز  يصتتتتتتتتتف و . وكذلك يف تقرير تنفيذ ال امج التجميعي الستتتتتتتتتتعران منتصتتتتتتتتتف املدة
 .2017–2016التقّدم احملرز من حيث غايات املخرجات لفرتة السنتني رصد و 
 

 عملية تحديد الغايات
 

 سلسلة يفمن أجل حتقيق النواتج نظمة من حيث املنتجات واخلدمات ال  تقّدمها املسامهة امل املخرجاتتشّكل  -152
 التنفيذمن خالل  ةلعاملياالوطنية واإلقليمية و املنظمة للمستتاءلة عنها على املستتتويات  ختضتتعوهي متثل النتائج ال  النتائج. 
 مسامهات مقررة وطوعية. ع تدخالت املنظمة امللموس ل

 
باالستتتتتتناد إىل الدروس املستتتتتتفادة خالل  2017-2016وجرى و تتتتتع خطط عمل لألهداف االستتتتترتاتيجية للفرتة  -153

  ُأستتتتتتتتتتتند دور أبرز إىل املكاتب القطرية يف  ال حتديد 1مع األخذ يف احلستتتتتتتتتتتبان ثالثة حتستتتتتتتتتتتينات: ي 2015–2014الفرتة 
  ُو تتعت اتفاقات خدمات 3  متت صتتياغة املنتجات/اخلدمات بشتتكل أو تتت باعتبارها عناصتتر أستتاستتية؛ ي2الغايات؛ ي

 للموارد.صصات خمال امج االسرتاتيجية والشعب/املكاتب حتدد النتائج املتوقّعة وما يرتبط هبا من  بني املسؤولني عن
 

 وُأجنزت عمليتتة و تتتتتتتتتتتتتتع غتتايتتات املخرجتتات على املستتتتتتتتتتتتتتتويتتات القطريتتة واإلقليميتتة والعتتامليتتة خالل الفرتة املمتتتدة  -154
وجرى نشتتترها يف التعديالت ال  أُدخلت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2015من يوليو/متّوز إىل أكتوبر/تشتتترين األّول 

الرتكيز بشتتتكل خاع على الغايات القطرية املتصتتتلة باألولويات القطرية الواردة يف أطر ال  ة القطرية  وإ. 2016-201716
  مقتتتارنتتةً ، جرى توجيتتته األهتتتداف عمومتتتاً  بتتتاذتتتاه عتتتام 2017 . أّوالً على عرن غتتتايتتتات املخرجتتتات تتتتأثريانال  كتتتان هلتتتا 

لعديد تنفيذ اطيط لإ التخ ولذلكصعوبة توقع توقيت املسامهات الطوعية وحجمها وتوجهها ال ا ي؛  بسبب2016  بعام

                                                 
 2/115PC–من الوثيقة  22إىل  2والفقرات من   3/148CLمن الوثيقة  70إىل  44والفقرات من   3/2013Cمن الوثيقة  48إىل  30الفقرات من   15

FC 154/9  والوثيقةCL 149/LIM/6 من الوثيقة  1؛ وامللحقPC 117/5 – FC 157/7 ؛ والقسم دال من الوثيقةC 2015/3 47إىل  17؛ والفقرات من 
 .CL 153/3من الوثيقة 

 C 153/3 Web Annex 6الوثيقة   16
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ارتفعت قيمة  ،وثانياً خالل الستتتنة الثانية من فرتة الستتتنتني.  على املستتتتوى القطرم الرامية إىل حتقيق النتائج من املستتتامهات
  بالنستتتتتتتتتتتتتتبة إىل العديد من املؤشتتتتتتتتتتتتتترات ال  متثّلت فيها وحدات 2015–2014يمقارنة بالفرتة  2017–2016الغايات للفرتة 

ن الناحية م القياس يف العمليات الستتتتتتتياستتتتتتتاتية أو اإلجنازات القطرية على الرغم من أن ستتتتتتتلستتتتتتتل  الغايات هذه ال ختتلف
  .اهليكلية

 
 عملية الرصد

 
يشتتمل إطار النتائج العمليات القطرية واإلقليمية والعاملية للتخطيط ورصتتد النتائج، مع مؤشتترات من شتتأ ا قياس  -155

 قياسإىل منهجية  50مؤشتتتتتتتتتر من مؤشتتتتتتتتترات املخرجات البال  عددها ويستتتتتتتتتتند كل التقّدم الذم حترزه املنظمة يف عملها. 
املستتتتتتتتتتتتؤولون عن التنفيذ ورؤستتتتتتتتتتتتاء املكاتب واملستتتتتتتتتتتتؤولون عن ال امج دراء امل. وقام 2016طُّبقت يف الربع األخري من عام 

 .التايلبتجميع التدابري واستعرا ها، على النحو  االسرتاتيجية
 

 اإلقليميةو ومعاجلتها وحتليلها من جانب املكاتب القطرية  البياناتّإ إستتتتتتتتتتتتتناد املستتتتتتتتتتتتتؤوليات وتوفري الدعم جلمع   أي
 . املؤسسيةاالسرتاتيجية باستخدام نظم املعلومات  بال امجوالفرق املعنية 

 من جتتتتانتتتتب املكتتتتاتتتتتب القطريتتتتة لإلبالغ  املخرجتتتتاتملؤشتتتتتتتتتتتتتترات  املنهجيأويلي اهتمتتتتام ختتتتاع إىل االختيتتتتار   بي
 .القطرمعيد نظمة على الصاملعن النتائج ال  حققتها 

واملصتتتتتتتادقة عليها  عنهااملبّل   املخرجاتبتحليل نتائج  يع مؤشتتتتتتترات  ةاالستتتتتتترتاتيجي املستتتتتتتؤولون عن ال امجقام   جي
درجت . وقد أُ ومتاشتتتتتياً مع املذكرات املنهجية على أستتتتتاس  موعة مشتتتتترتكة من معايري  تتتتتمان اجلودة، وذميعها
ة يف استتتتتتتتتتتتعران الغايات احملدد على صتتتتتتتتتتتعيدعن التقدم احملرز  فوعةالتقارير املر فقط يف  املصتتتتتتتتتتتادق عليهاالنتائج 

 .2016املدة لعام منتصف 
 2016باعتباره على املستتتتتار الصتتتتتحيت يف حال حتقيق غاية عام  2016التقّدم احملرز لتحقيق غايات عام  تقييمإ  يد 

 يف حتتتتتتتال عتتتتتتتدم حتقيق  اً إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافيتتتتتتت اً يتطلتتتتتتتب انتبتتتتتتتاهتتتتتتت وبتتتتتتتاعتبتتتتتتتارهبتتتتتتتالكتتتتتتتامتتتتتتتل أو يف حتتتتتتتال ختطيهتتتتتتتا، 
حيث أعطيت درجة  2015-2014فرتة الويُعّد هذا االختبار أقوى من  لك املستتتتتتخدم خالل  .2016غاية عام 

يف املائة أو أكثر من الغاية، و لك نظراً إىل التشتتتتتتديد يف عملية و تتتتتتع  75 على املستتتتتتار الصتتتتتتحيت  عند إجناز 
 .2017-2016الغايات خالل الفرتة 

على احلاالت ال  ستتّجلت نستتبة  الضتتوءالرتاكمية مع تستتليط  2017إ استتتعران التقّدم احملرز لتحقيق غاية عام  يهت 
 يف املائة. 50 تقدم ال تتعدى
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 2017-2016 للفترة األهداف االستراتيجية مخرجات مؤشرات من حيث: التقدم المحرز 2الملحق 
 (%100<) أُنجز جزئياا  Δ (؛%100 ≤أُنجز بالكامل ) ●: 2016التقد م المحرز في عام 

 

 الغذائي وسوء التغذيةالجوع وانعدام األمن  القضاء علىالمساهمة في  :1الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم 
المحرز 
مقابل 
غايات 
2016 

نهاية الغاية ل
2017 
الغايات 
 التراكمية

 

التقدم 
المحرز 
مقابل 
غايات 
2017 

تتعه د البلدان األعضدداء   1-1
وشددددددددددددركددددددا هددددددا فددي الددتدندمديددددددة 
بالتزامات سددددددياسددددددية صددددددريحة  
بشدددددددكل سدددددددياسدددددددات، وخط  
استثمار، وبرامج، وأطر قانونية 
وبتخصددددددددددديل الموارد الالزمددة 
السدددددددددتئصدددددددددال الجوع وانعدام 
 األمن الغذائي وسوء التغذية.

حتستتتتتتتتتتتتتتتني قتتتدرات احلكومتتتات وأصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب   1-1-1
 وخطط استتتتتثماراملصتتتتلحة على و تتتتع أطر ستتتتياستتتتاتية 

وبرامج يف القطتتاعتتات وبني القطتتاعتتات لألمن الغتتذائي 
 والتغذية. 

  عدد عمليات الستتتتتتتياستتتتتتتة العامة ال  أّدت إىل تعزيز
إدراج أهتتتداف األمن الغتتتذائي والتغتتتذيتتتة واعتبتتتارات 
املستتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتني يف الستتتتتتتتياستتتتتتتتات القطاعية، 

 وخطط االستثمار وال امج كنتيجة لدعم الفاو

51 58 ● 139 42% 

حتستتتتتتتتتتتتتتتني قتتتدرات احلكومتتتات وأصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب   1-1-2
املصلحة على و ع وتنفيذ أطر قانونية وتليات مساءلة 
لتحقيق احلق يف غذاء مالئم، ولتحسني احلصول اآلمن 

 والعادل على املوارد واألصول.

  عدد عمليات الستتتتتتتياستتتتتتتة العامة ال  أّدت إىل تعزيز
األطر إدراج أهتتتتداف األمن الغتتتتذائي والتغتتتتذيتتتتة يف 

 القانونية كنتيجة لدعم الفاو

8 25 ● 29 86% 

حتستتتتتتتتتتتتتتتني قتتتدرات احلكومتتتات وأصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب   1-1-3
نظمة يف شتترية وتنمية املستتاملصتتلحة على تنمية املوارد الب
  ال األمن الغذائي والتغذية.

  عتتدد املنظمتتات ال  تعّززت قتتدراهتتتا يف  تتال املوارد
البشتتتتتتتتتتتتتتترية والتنمية التنظيمية يف  ال األمن الغذائي 

 والتغذية كنتيجة لدعم الفاو 

18 25 ● 35 71% 

حتستتتتتتتتتتتتتتتني قتتتدرات احلكومتتتات وأصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب   1-1-4
املصتتتتتتتتتلحة اآلخرين على تعزيز مالءمة، وكفاءة، وفعالية 

واستتتتتتتتتتتتتتتخدامها لتحقيق األمن ختصتتتتتتتتتتتتتتي  املوارد العامة 
 الغذائي والتغذية.

  نت ختصتتتتتتتتتتتتي  املوارد املالية عدد البلدان ال  حستتتتتتتتتتتتّ
واستتتتتتتتتخدامها لألمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم 

 الفاو

4 7 ● 11 64% 
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 الغذائي وسوء التغذيةالجوع وانعدام األمن  القضاء علىالمساهمة في  :1الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم 
المحرز 
مقابل 
غايات 
2016 

نهاية الغاية ل
2017 
الغايات 
 التراكمية

 

التقدم 
المحرز 
مقابل 
غايات 
2017 

اعتماد البلدان األعضاء   1-2
وشددددددددددركائها في التنمية  ليات 
شددداملة للحوكمة والتنسددديق من 

 وانعدامأجل اسدتئصدال الجوع 
 األمن الغذائي وسوء التغذية

حتستتتتتتتتتتتتتتتني قتتتدرات احلكومتتتات وأصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب   1-2-1
املصتتلحة يف  ال التنستتيق االستترتاتيجي ع  القطاعات 
وبني أصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب املصتتتتتتتتتتتتتتتلحتتتة لتحقيق األمن الغتتتذائي 

 والتغذية.

  عدد عمليات الستتياستتة العامة ال  أّدت إىل تنستتيق
 يفأكثر مشولية ع  القطاعات وأصتتتتحاب املصتتتتلحة 

 ال حوكمة األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم 
 الفاو

20 25 ● 39 64% 

القرارات التي تت خددذهددا   1-3
البلدان األعضددددددداء وشدددددددركا ها 
في التنمية في ما يخل  األمن 
الغذائي والتغذية تسدددددددددددتند إلى 
ة وإلدددى تدددحدددلددديددددددل رفددديدددع  أدلدددددد 
الجودة، وحسدددددددددددن التوقيدددددد  
وشامل لألمن الغذائي والتغذية 

مددن الددبدديددددددانددددددات  يسددددددددددددتددفدديددددددد
والمعلومددددددات المتدددددداحددددددة في 
شدددددددددددبكددة القطدداع القددائم ونظم 
المعلومددددددات المتوفرة لدددددددى 

 أصحاب المصلحة.

وأصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب  حتستتتتتتتتتتتتتتتني قتتتدرات احلكومتتتات  1-3-1
املصتتتتتتتتتتتتتتتلحة على رصتتتتتتتتتتتتتتتد االذاهات وحتليل مستتتتتتتتتتتتتتتامهة 
القطاعات وأصحاب املصلحة يف حتقيق األمن الغذائي 

  والتغذية.

  نت ال الرصتتتد والتحليل يف  عدد البلدان ال  حستتتّ
األمن الغتتذائي والتغتتذيتتة، ذتتا يف  لتتك مستتتتتتتتتتتتتتتتامهتتات 
خمتلف القطاعات من أجل اختا  قرارات مستتتتتتتتتتتتتتتتنرية  

  كنتيجة لدعم الفاو

11 32 ● 28 114% 

أصتتتتتتتتتتتتتتتحتتاب و حتستتتتتتتتتتتتتتتني قتتدرات احلكومتتات  1-3-2
املصتتتتتتتلحة على و تتتتتتتع خرائط الستتتتتتتياستتتتتتتات، وال امج، 

ورصدها،  والتغذية، والتشريعات املتصلة باألمن الغذائي
 وتقييمها من أجل اختا  قرارات مستنرية.

  عدد عمليات السياسة العامة ال  حّسنت القدرات
البشتتتترية واملؤستتتتستتتتية إلدارة نظم و تتتتع اخلرائط  ات 
الصلة باختا  قرارات يف  ال األمن الغذائي والتغذية  

  كنتيجة لدعم الفاو

2 6 ● 13 46% 

   العامة ال  حّسنت القدرات عدد عمليات السياسة
البشرية واملؤسسية لرصد وتقييم تثار السياسات 
وال امج  ات الصلة باألمن الغذائي والتغذية من 
  أجل اختا  القرارات كنتيجة لدعم الفاو

7 6 Δ 26 23% 
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  والغابات بطريقة مستدامةوالخدمات من الزراعة ومصايد األسماك  السلعزيادة وتحسين توفير : 2الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2016 

نهاية الغاية ل
2017 

 الغايات التراكمية

التقدم 
المحرز مقابل 

 2017غايات 

اعتمدددددداد المنتجين   2-1
والددددقددددددائددددمدددديددددن عددددلددددى إدارة 
الموارد الطبيعية لممارسات 

ن لع توفير السدددد تزيد وتحسدددد 
والخددددمدددات في نظم إنتدداج 
لقطدددددداع الزراعي بطريقددددددة  ا

 مستدامة.

حتديد ممارستتتتتتتتتتتتتتتتات ابتكارية لإلنتاج   2-1-1
الزراعي املستتتتتتتتتتتتتتدام، يذا يف  لك املمارستتتتتتتتتتتتتات 
التقليدية، كتلك املوجودة يف قائمة نظم الرتاد 
الزراعي  ات األمهيتتتتتتتتة العتتتتتتتتامليتتتتتتتتة  وتقييمهتتتتتتتا، 

جانب أصحاب ونشرها، وتيسري اعتمادها من 
  املصلحة.

  عدد املبادرات ال  دعمتها الفاو وال  استتتتخدمت
ُ جاً مشولية وتشتتتتتتتتاركية إلقرار وتقاستتتتتتتتم ممارستتتتتتتتات 

 ابتكارية من أجل اإلنتاج الزراعي املستدام.

116 107 Δ 320 33% 

حتتتتتتتديتتتتتتد  ج متكتتتتتتاملتتتتتتة ومتعتتتتتتددة   2-1-2
القطتتتتتاعتتتتتات حيتتتتتال تقييم النظم اإليكولوجيتتتتتة 

وإصتتتتتتتتتتتتتتتالحهتتا، وتقييمهتتا، ونشتتتتتتتتتتتتتتترهتتا، وإدارهتتتا 
وتيستتتتتتتتتتتتتتتري اعتمتتتادهتتتا من جتتتانتتتب أصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب 

 املصلحة.

  عتتدد املبتتادرات ال  دعمتهتتا الفتتاو لتحتتديتتد وتوثيق
وتستتتتتتتتتتتتتهيل استتتتتتتتتتتتترتاتيجيات متكاملة من أجل إدارة 
النظام اإليكولوجي بصتتتتتتتتتتتتتتتورة مستتتتتتتتتتتتتتتتدامة، وإعادة 
ترميمتتتتتته والتكّيف مع تغرّي املنتتتتتتاخ والتخفيف من 

 تثاره

71 54 Δ 197 27% 

تعزيز القدرات التنظيمية واملؤستتتتتستتتتتية   2-1-3
يف املؤستتتتتتتستتتتتتتات العامة واخلاصتتتتتتتة، واملنظمات، 
والشتتتتتتتتتبكات لدعم االبتكار واالنتقال إىل نظم 

  إنتاج زراعي أكثر استدامة.

  عدد املنظمات، واملؤستتتتتتستتتتتتات العامة واخلاصتتتتتتة يف
 ال املعارف، ووكاالت اإلدارة والشتتتتتتتتتتتتتتتبكات ال  

تنظيمياً ومؤسسياً و/أو دعماً يف  ال تلّقت دعماً 
 تنمية القدرات الفنية.

71 56 Δ 215 26% 

تعزيز أصددددددددددددحدددددداب   2-2
المصدددددددددددلحدددددة في البلددددددان 
 –األعضدددددددددددددددداء للحوكمددددددة 

السدددياسدددات والقوانين وأطر 
والمؤسسات الالزمة  اإلدارة

لددددعم المنتجين والقدددائمين 

دعم البلتتتتدان يف حتليتتتتل مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتل   2-2-1
احلوكمة وخيارات نظم اإلنتاج الزراعي املستدام 

 وإدارة املوارد الطبيعية

  عتتتتدد البلتتتتدان ال  تلقتتتتت التتتتدعم يف  تتتتال حتليتتتتل
مستتتتتتتتتتتتتتائل احلوكمة وخيارات االستتتتتتتتتتتتتتتدامة املتكاملة 

 والطبيعيةلقطاع املوارد الزراعية 

13 15 ● 30 50% 

دعم البلتتتتتتدان لتعزيز أطر احلوكمتتتتتتة   2-2-2
الوطنية ال  تعّزز نظم اإلنتاج الزراع املستتتتتتتتتتتتتتدام 

 وإدارة املوارد الطبيعية

   عدد عمليات الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة العامة املستتتتتتتتتتتتهدفة ال
تضتتتتتتتتتتتتتتتمنت حواراً ع  القطاعات حول نظم إنتاج 

18 27 ● 45 60% 
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  والغابات بطريقة مستدامةوالخدمات من الزراعة ومصايد األسماك  السلعزيادة وتحسين توفير : 2الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2016 

نهاية الغاية ل
2017 

 الغايات التراكمية

التقدم 
المحرز مقابل 

 2017غايات 

 فددي –عددلددى إدارة الددمددوارد

العمليدددة المؤديدددة إلى زيدددادة 
اسدددددددددددتدامة نظم اإلنتاج في 

 الزراعي. القطاع

استتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة موارد زراعيتتة وطبيعيتتة متكتتاملتتة وأكثر 
 تلّقت دعماً من الفاو

 2-2-3   دعم منظمتتات اخلتتدمتتة العتتامتتة
واآلليتتتات القتتتائمتتتة بني املنظمتتتات لتنفيتتتذ 
الستتياستتات واالستترتاتيجيات والتشتتريعات 

 ملستداماالوطنية ال  تعّزز اإلنتاج الزراعي 
 وإدارة املوارد الطبيعية

  واآلليتتتات عتتتدد منظمتتتات اخلتتتدمتتتة العتتتامتتتة الوطنيتتتة
احلكوميتتتة والتتتدوليتتتة ال  قتتتّدمتتتت هلتتتا الفتتتاو دعمتتتاً 
أستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتياً أّدى إىل إصتتتتتتتتتتتتتتتالحات يف اهليكليات 

 املؤسسية، أو الوظائف أو اإلجراءات اإلدارية

14 11 Δ 42 26% 

وضدددددددددددع أصدددددددددددحداب   2-3
المصدددددددددددلحددددددة واعتمددددددادهم 
وتنفيذهم لصدددددددددددكوك دولية 
وآليات ذات صددددددددددلة  بنظم 
 اإلنتاج الزراعي المستدام

دعم أصحاب املصلحة للمشاركة يف   2-3-1
حتديث تليات وصتتتتتتتتتتتتتتتكوك دولية يذا يف  لك 
اإلقليميتتتتتة منهتتتتتا  قتتتتتائمتتتتتة، أو و تتتتتتتتتتتتتتتع تليتتتتتات 

 وصكوك دولية جديدة حتت رعاية الفاو.

  ،عدد الصتتتتتتتتتتتتتتتكوك الدولية ياألطر القانونية واملعايري
واخلطوط التوجيهيتتتتتة، والتوصتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات وغريهتتتتتا من 

أو  إحدى تلياتالنصتتتتتتتوع الفرعية  ال  اعتمدهتا 
صتتتتتتتتتتتتتتتكوك الفتتتاو، أو أجهزهتتتتا الفرعيتتتة/  موعتتتات 
العمتتتتل الفنيتتتتة التتتتتابعتتتتة هلتتتتا، يف متتتتا خيّ  اإلنتتتتتاج 

 الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

18 23 ● 34 68% 

دعم أصتتتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتتتتلحة لإلقرار   2-3-2
بقطتتتتاعتتتتات الزراعتتتتة وأختتتتذهتتتتا يف االعتبتتتتار يف 

احلوكمة والعمليات الصتتتتتتتتكوك الدولية، وتليات 
والشتتتتتتتتتراكات  ات الصتتتتتتتتتلة بوالية الفاو، ولكن 

 ليس حتت رعاية املنظمة.

  عدد العمليات يف اآلليات/الصتتتتتتتتتتتتتكوك الدولية غري
التابعة للفاو ال  عكست الشواغل ال  رّوجت هلا 
الفاو بشتتتتتأن اإلنتاج الزراعي املستتتتتتدام وإدارة املوارد 

 الطبيعية يف قراراهتا أو منتجاهتا 

12 23 ● 33 70% 

دعم أصحاب املصلحة لتيسري تنفيذ   2-3-3
وتطبيق تليتات وصتتتتتتتتتتتتتتتكوك دوليتة يذتا يف  لتك 

  عتتدد العمليتتات والشتتتتتتتتتتتتتتتراكتتات ال  دعمتهتتا الفتتاو
لتستتتتتتتتهيل تنفيذ الصتتتتتتتتكوك واآلليات الدولية يذا يف 

25 41 ● 98 42% 
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  والغابات بطريقة مستدامةوالخدمات من الزراعة ومصايد األسماك  السلعزيادة وتحسين توفير : 2الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2016 

نهاية الغاية ل
2017 

 الغايات التراكمية

التقدم 
المحرز مقابل 

 2017غايات 
اإلقليميتتتة منهتتتا ، والتوصتتتتتتتتتتتتتتتيتتتات/املتطلبتتتات يف 

 تليات احلوكمة  ات الصلة.

منها  ال  تشتتتتتتتتتتتتجع اإلنتاج الزراعي   لك اإلقليمية
 املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

اتخدددداذ أصدددددددددددحدددداب   2-4
المصددددددددددلحة لقرارات تعتمد 
على األدلددددددة في تخطي  
وإدارة القطددداعدددات الزراعيددة 
والموارد الطبيعيددددددة لدددددددعم 
التحو ل إلى نظم اإلنتدددددداج 
المسدددددددددددتدددددامددددة في القطدددداع 
الزراعي من خالل الرصدددددددددد 
واإلحصدددددددددددددددداءات والتقييم 

 والتحليل

 2-4-1   ُذميع البيتتتتتتانتتتتتتات واملعلومتتتتتتات
ر ، ات الصتتتتتتتتتتتتتتتلتتة  وُذمَّع وتتُتدمج وتُنشتتتتتتتتتتتتتتتي

وُتستتتتتتتتتتتتتتتتخرج بيتتانتتات جتتديتتدة من خالل 
بتتالتشتتتتتتتتتتتتتتتتتارك مع  - التحليالت والنمتتا ج

 .شركاء

  عدد نقاط البيانات اإل تتتتتتتتتتتتتتتافية يف قواعد البيانات
يسية الرئ ات الصلة من قواعد البيانات اإلحصائية 

 يف املنظمة

917 470 219 703 ● 

 

834 941 75% 

   النستتتتتبة املئوية دموعات البيانات االجتماعية  ات
الصتتتتتتلة يف قواعد البيانات اإلحصتتتتتتائية الرئيستتتتتتية يف 
املنظمة وال  تضتتتتتتتتم بيانات مصتتتتتتتتنفة حستتتتتتتتب نوع 

 اجلنس

2 3 ● 3 100% 

، ومعايري تو تتتتتتتتتع وتُنشتتتتتتتتتر منهجيات  2-4-2
ريفتتات وأدوات أخرى جلمع ومواصتتتتتتتتتتتتتتتفتتات وتع

 وحتليلها. البيانات وإدارهتا وذميعها

 واصتتتتتتتتتتتتفات اجلديدة أو أو املعايري أو امل ألستتتتتتتتتتتتاليبا
وإدارة وذتتتتتتتمتتتتتتتيتتتتتتتع وحتتتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتتل  املتتتتتتتعتتتتتتتتّدلتتتتتتتتة جلتتتتتتتمتتتتتتتع

صتتتتتتادق و  املنظمةالبيانات/املعلومات ال  و تتتتتتعتها 
 عليها جهاز خمت ّ 

12 19 ● 30 63% 

وفَّر التتتتتدعم للمؤستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات على  ُ 2-4-3
الصتتتتتتتتتتتتتتتعيتتدين الوطين واإلقليمي يف  تتال تنميتتة 

أجتتتتتتتتل التخطيط لعمليتتتتتتتتة  ع القتتتتتتتتدرات من 
وإجراء  ،البيانات وحتليلها وتطبيقها ونشتتتتتتتتتتتتتتترها

 هذه العملية.

  ،عدد منتجات البيانات/املعلومات  ات الصتتتتتتتتتتتتتتتلة
ال  أنتجها أصتتتتحاب املصتتتتلحة بدعم من الفاو يف 

 القدرات ال تنمية 

32 68 ● 119 57% 
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 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2016 

نهاية الغاية ل
2017 
الغايات 
 التراكمية

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2017 
يحظى فقراء األريدددددداف   3-1

معز زة ومتسدددددددددددددداويددددة  بددددنمكددددانيددددة
ى الموارد اإلنتاجية للحصول عل

والدددمدددندددظدددمددددددات  والدددخدددددددمددددددات
واألسدددددددددددددواق ويددمددكددنددهددم إدارة 
مدددواردهدددم عدددلدددى ندددحدددو أكدددثدددر 

 استدامة

عزيز املنظمات واملؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات الدعم لت  3-1-1
 ففقراء الريوتيسري عملية متكني  الريفية

  عتتتدد البلتتتدان ال  ّإ توفري التتتدعم فيهتتتا لتوليتتتد بيئتتتة مواتيتتتة
 للمنظمات واملؤسسات الريفية، ولتمكني فقراء الريف

8 18 ● 25 72% 

التتدعم للتشتتتتتتتتتتتتتتتجيع على اعتمتتاد وتنفيتذ   3-1-2
رة للفقراء حيال ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات وبرام  جنُتُهج مناصتتتتتتتتتتت 

ن احلصتتول على موارد طبيعية ا بصتتورة وإداراهت حتستتّ
  مستدامة

  عدد البلدان ال  تلّقت الدعم لتصتتتتتتتميم ورصتتتتتتتد وتنفيذ ُ ج
وستتتتياستتتتات وتدخالت تشتتتتّجع احلصتتتتول العادل على املوارد 

 الطبيعية اإلنتاجية وإداراهتا على حنو مستدام

5 7 ● 15 47% 

الدعم لتحسني حصول املنتجني الفقراء   3-1-3
يف على تكنولوجيتتتتتتتتات واألستتتتتتتتتتتتتتتر الفقرية يف الر 

وعلى مدخالت والوصتتتتتتتتتتتتتتتول إىل  ومعارف مالئمة
 األسواق.

  عارف توفري الدعم فيها لو تتتتتتتتع وتنفيذ معدد البلدان ال  ّإ
وعلوم وتكنولوجيات مناصتتتتتتتتتترة للفقراء وتراعي املستتتتتتتتتتاواة بني 
اجلنستتتتتتتتتتتني من أجل زيادة توافر األغذية والوصتتتتتتتتتتتول بصتتتتتتتتتتتورة 

 أفضل إىل األسواق

7 14 ● 33 42% 

دعم االبتكتتتتتارات يف توفري اخلتتتتتدمتتتتتات   3-1-4
 يفالريفيتتتتة وتنميتتتتة البنيتتتتة التحتيتتتتة املتتتتتاحتتتتة للفقراء 

 الريف

  عتتتدد البلتتتدان ال  ّإ توفري التتتدعم فيهتتتا لتصتتتتتتتتتتتتتتتميم وتنفيتتتذ
ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات و ج تشتتتتتتتتتّجع نظما ابتكارية ومناصتتتتتتتتترة للفقراء 
وتراعي املستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني لتقدمي اخلدمات ومنا ج البنية 

 األساسية الريفية

3 5 ● 11 45% 

إستتتداء املشتتتورة يف  ال الستتتياستتتة العامة   3-1-5
وتنميتتتتتتتتة القتتتتتتتتدرات لتحتتتتتتتتديتتتتتتتد ع  القطتتتتتتتتاعتتتتتتتتات 

استتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتتتات ترمي إىل حتقيق التنميتتتتتة الريفيتتتتتة 
املستتتتتدامة والعادلة للرجال والنستتتتاء، وإىل احلّد من 

  الفقر.

  عدد البلدان أو املؤستتتتتستتتتتات اإلقليمية املستتتتتتهدفة ال  تلّقت
الدعم لتصتتتتميم وتنفيذ ورصتتتتد ستتتتياستتتتات مستتتتتدامة ومشولية 

 تتتال التنميتتتة الريفيتتتة ومراعيتتتة للقضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتا اجلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتانيتتتة يف 
 واسرتاتيجيات للحّد من الفقر

5 18 ● 24 75% 
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 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2016 

نهاية الغاية ل
2017 
الغايات 
 التراكمية

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2017 
يدددحدددظدددى فدددقدددراء الدددريددف   3-2

بفرص أكبر في الحصددددددول على 
عمددل الئق في المزرعددة وخددارج 

 المزرعة

دعم الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات القائمة على األدلة   3-2-1
 رات يف  ال صتتتياغة وتنفيذ ستتتياستتاتوتنمية القد
ف وبرامج توّلد عمالً الئقاً يف الري يجياتواستتتتتتتتتترتات

مع الرتكيز بصتتتتتتتتتتتتتتتورة خاصتتتتتتتتتتتتتتتة على تعزيز التمكني 
االقتصتتتتتتتتتتادم واالجتماعي للشتتتتتتتتتتباب والنستتتتتتتتتتاء يف 

  الريف.

  عدد البلدان ال  دعمتها الفاو من أجل تنقيت أو صتتتتتتتتتتتتتتتياغة
ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات التنمية الريفية الزراعية ال  تدمج مبادئ العمل 

ريفي أو لتنفيذ برامج العمل الالريفي الالئق كهدف رئيستتتي، 
 الالئق

6 6 ● 20 30% 

دعم الستتتتتياستتتتتات لتوستتتتتيع نطاق تطبيق   3-2-2
 معايري العمل الدولية حبيث يشمل املناطق الريفية

  عدد البلدان ال  ّإ توفري املستتتتتتتتتتتتاعدة هلا لدعم تطبيق معايري
 العمل الدولية يف املناطق الريفية

0 0 ● 4 0% 

الفين إلنشتتتتتتتتتتتتتتتتتاء نظم معلومتتتات التتتدعم   3-2-3
وتوليد بيانات ومعارف بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن العمل الالئق يف 

 الريف على الصعيد الوطين، واإلقليمي، والعاملي

  عدد منتجات املعرفة بشتتتتتتتتتتأن العمل الريفي الالئق ال  جرى
 و عها ونشرها

5 12 ● 16 75% 

تدتدعدز ز نُدظُدم الدحدمددددددايددددددة   3-3
االجتمدددداعيددددة دعمدددداا للحددددد  من 
الدددفدددقدددر فدددي الدددريدددف بصدددددددددددددورة 

 مستدامة

تويفَّر املشتتورة يف  ال الستتياستتات وتنمية   3-3-1
القتتتتتتتدرات، والتتتتتتتدعوة لتحستتتتتتتتتتتتتتتني نظم احلمتتتتتتتايتتتتتتتة 

ستدامة نمية الريفية املاالجتماعية من أجل تعزيز الت
واحلتتتتّد من الفقر وحتقيق األمن الغتتتتذائي  والعتتتتادلتتتتة
 والتغذية

  ميم الدعم لتحستتتتتني تصتتتتت املنظمةعدد البلدان ال  وّفرت هلا
املراعية و  اية االجتماعية املناصتتتتتتتتتتتتتتترة للفقراءوتنفيذ نظم للحم

 للعمر وللمساواة بني اجلنسني تستهدف سكان األرياف

7 6 Δ 17 35% 

حتستتتتني نظم املعلومات وصتتتتكوك املعرفة   3-3-2
القتتتائمتتتة على األدلتتتّة من أجتتتل تقييم تتتتأثري تليتتتات 
احلمتتتايتتتة االجتمتتتاعيتتتة على تقلي  الالمستتتتتتتتتتتتتتتتتاواة، 

عزيز قدرة وت وحتسني سبل كسب العيش يف الريف
 فقراء األرياف على إدارة املخاطر

  عدد البلدان ال  ّإ توفري الدعم فيها لتحستتتتتني القدرات من
رصتتتتتتتتتتتد نظم احلماية االجتماعية وتأثريها على احلّد من أجل 

 الفقر يف الريف

6 1 Δ 12 8% 
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 وكفاءة شموالا  أكثر وغذائية زراعية نظم تمكين: 4الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2016 

نهاية الغاية ل
2017 
الغايات 
 التراكمية

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2017 
ذ   4-1 ُتصدددددددددددددداغ وتُنفددد 

االتفددددداقدددددات الددددددوليدددددة، 
وا ليات والمواصدددددفات 
الددددتددددي تددددرو ج لددددتددددجددددددارة 
وأسدددددددددددواق أكثر كفدددداءة 
وشدددددددددددموليددة من جددانددب 

 البلدان.

 

و تتتتتتتتتتتتتتتع معايري دولية جديدة ومنّقحة يف  ال ستتتتتتتتتتتتتتتالمة   4-1-1
تشتتتتتتتتتّكل عليها البلدان، و األغذية وجودهتا والصتتتتتتتتتحة النباتية، وتوافق 

  مرجعاً لالتساق الدويل.

  عتتدد املعتتايري التتدوليتتة اجلتتديتتدة أو املنقحتتة يف  تتال
 سالمة األغذية وجودهتا والصحة النباتية

 النظر يف قضايا جديدة -
 التقدم يف مشاريع املعايري -
 اعتماد معايري جديدة -

 
 
 

12 

52 

9 

 
 
 

12 
58 
42 

 
 
 
● 

● 

● 
 

 
 
 

16 

105 

34 

 
 
 

75% 
55% 

124% 

فري التتدعم للبلتتدان و موعتتاهتتتا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة اإلقليميتتة تو   4-1-2
 ل يف صتتتتتتتتياغة وتنفيذ اتفاقات دولية وأنظمةللمشتتتتتتتتاركة على حنو فعا

وتليات وأُطر ترّوج لألستتتتتتتتواق الشتتتتتتتتفافة ولتعزيز الفرع يف األستتتتتتتتواق 
 العاملية واإلقليمية

  عدد االتفاقات  ات الصتتتتتتتتتتتتتتتلة بالتجارة ال  وّفرت
أو تنميتتتتتة القتتتتتدرات أو  اإلثبتتتتتاتتتتتتات املنظمتتتتتةفيهتتتتتا 

 منتديات للحوار

11 13 ● 
 

39 33% 

ثة للحكومات وأصتتتتتتتتتتتتتتتحاب   4-1-3 ُتوفَّر معلومات وحتليالت ندَّ
املصتتتتتتلحة الوطنيني لتصتتتتتتميم وتنفيذ استتتتتترتاتيجيات كفؤة وشتتتتتتاملة يف 

  ال األسواق والتجارة

   عدد منتجات معلومات الستتتتتتتتوق التابعة للفاو ال
 زاد استخدامها

0 14 ● 
 

11 127% 

توفري الدعم ملؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات القطاع العام من أجل حتستتتتتتتتتتني   4-1-4
قدرهتا على تصتتتميم وتنفيذ ستتتياستتتات وأطر تنظيمية أفضتتتل، وتقدمي 
خدمات عامة متصتتتتلة بالصتتتتحة النباتية واحليوانية، وبستتتتالمة األغذية 

 وجودهتا

  عدد البلدان و/أو اهليئات اإلقليمية ال  وفرت هلا
الفاو الدعم لتصتتتتتتتتتتتتميم وتنفيذ ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات وأطر 
تنظيمية للصتتتتتحة النباتية واحليوانية وستتتتتالمة وجودة 

 األغذية

 الصحة النباتية -
 الصحة احليوانية -
 مراقبة األغذية -
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 وكفاءة شموالا  أكثر وغذائية زراعية نظم تمكين: 4الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج
 الغاية

نهاية ل
2016 

الفعلي 
2016 

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2016 

نهاية الغاية ل
2017 
الغايات 
 التراكمية

التقدم المحرز 
مقابل غايات 

2017 
ذ   4-2 تُنشدددددددددددددددأ وتُنفددددد 

مؤسدددددددددسدددددددددات األعمال 
الزراعيددة وسدددددددددددالسددددددددددددل 

عيددة حيددث األغددذيددة الزرا
تكون أكثر شدددددددددددموليدددددة 

مدددن جددددددانددددددب  وكدددفدددددداءة
 القطاعين العام والخاص

توفري الدعم ملؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات القطاع العام لصتتتتتتتتتتتتياغة وتنفيذ   4-2-1
سياسات واسرتاتيجيات، ولتوفري سلع عامة تعزز الشمولية والكفاءة 

 سالسل األغذية الزراعيةيف 

  يف ةاملنظمعدد املؤستتتستتتات ال  تستتتتفيد من دعم 
 سلع عامة وتوفري  ال صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات

تعّزز الشتتتتتتتتتتتتمولية والكفاءة يف ستتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتل األغذية 
 الزراعية

10 37 ● 53 70% 

توفري الدعم لو ع برامج قائمة على األدّلة للحّد من الفاقد   4-2-2
  األغذية على الصعيد الوطين، واإلقليمي والعاملي.واملهدر من 

  عتتتدد البلتتتدان ال  وّفرت فيهتتتا الفتتتاو التتتدعم للحتتتّد
 من الفاقد واملهدر من األغذية

13 27 ● 29 93% 

توفري الدعم الفين واإلدارم لألطراف املعنيني يف ستتتتتتتلستتتتتتتلة   4-2-3
 ة الزراعية ال  تّتستتتتتتتتتتتتتتمالقيمة من أجل الرتويج لستتتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتل األغذي

  واالستدامة. بالشمولية والكفاءة

 يتتتذ ا الفتتتاو التتتدعم لتنفعتتتدد البلتتتدان ال  وّفرت هلتتت
تتستتتتتتتتتتتتتتم بالشتتتتتتتتتتتتتتمولية والكفاءة  ستتتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتل قيمة

 واالستدامة 

15 25 ● 60 42% 

ذ   4-3 ع وتُنفدددد  توضددددددددددد 
السددياسددات، والصددكوك 
المالية، واالسدددددددتثمارات 
ن شددددددددمولية  التي تحسدددددددد 
نظم األغدددذيدددة الزراعيدددة 
وكفدددداءتهددددا من جددددانددددب 
الدددددقدددددطدددددداعددددديدددددن الدددددعددددددام 

 والخاص.

توفري الدعم ملؤستتتتتستتتتتات القطاعني العام واخلاع لتصتتتتتميم   4-3-1
ن احلصتتول على رأس املال لنظم  وتنفيذ صتتكوك وخدمات مالية حتستتّ

 ال  تّتسم بالكفاءة والشمولية األغذية

  عدد املؤستتتتستتتتات ال  وّفرت هلا الفاو الدعم لزيادة
توافر املنتجات واخلدمات املالية املقّدمة إىل القطاع 

 الزراعي

19 29 ● 61 48% 

توفري الدعم ملؤسسات االستثمار العامة واخلاصة من أجل   4-3-2
 الشموليةتّتسم بالكفاءة و زيادة االستثمارات املسؤولة يف نظم زراعية 

  عتتتدد البلتتتدان ال  وّفرت هلتتتا الفتتتاو التتتدعم لزيتتتادة
االستتتتتثمار الرشتتتتيد يف نظم لألغذية الزراعية تّتستتتتم 

 بالكفاءة والشمولية

4 18 ● 13 138% 

ثار ت وإدارة نشتتتتتتتتتتتتتتتأ النظم وُتدعيم البلدان لرصتتتتتتتتتتتتتتتد وحتليلتُ   4-3-3
عية، يف واملوارد الطبي غذية والزراعةواأل الستتتتتياستتتتتات املتصتتتتتلة بالتجارة

 النظم الغذائية ويف املخاطر املتصلة باألسعار واألسواق

  عدد البلدان ال  تتلقى دعم الفاو يف  ال رصتتتتتتتتتتد
 وحتليل وإدارة املخاطر املتصلة باألسعار واألسواق

6 11 ● 15 73% 
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 واألزمات التهديدات على الصمود أمامُسبل كسب العيش  قدرةزيادة : 5الهدف االستراتيجي 

نهاية ل الغاية المؤشر المخرج الناتج
2016 

 2016الفعلي 

التقدم 
المحرز 
مقابل 
غايات 
2016 

نهاية الغاية ل
2017 
الغايات 
 التراكمية

 

التقدم 
المحرز 

مقابل غايات 
2017 

اليم تعتمدددددد بلددددددان وأقددددد  5-1
 وتنف ذ نظماا قانونية وسددددددياسدددددداتية
ومؤسددددسددددية وأطراا تنظيمية للحد  
 من المخاطر وإدارة األزمات.

 

ن القدرات لصتياغة ستياسات   5-1-1 حتستّ
وخطط للحتّد من املختاطر  واستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتات

  وإدارة األزمات، والرتويج هلا

  عدد البلدان ال  قامت بصتتتتتتتياغة واعتماد يف مؤستتتتتتتستتتتتتتاهتا
استتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتة/خطتتتة للحتتتّد من املختتتاطر وإدارة األزمتتتات  

 كنتيجة لدعم الفاو

14 
 

27 ● 43 
 

63% 

ت تعّزز التنسيق وحتّسن اسرتاتيجيا  5-1-2
بر تتتة االستتتتتتتتتتتتتتتتثمتتتار وتعبئتتتة املوارد للحتتتّد من 

 املخاطر وإدارة األزمات

  نت استتتترتاتيجياهتا وبرا ها عدد البلدان واألقاليم ال  حستتتتّ
االستتتتتتتتتتتتتتتتثمارية للحّد من املخاطر وإدارة األزمات كنتيجة 

 الفاولدعم 

7 
 

بلتتتتتتتتداً،  12ي 14
 إقليمان 

● 15  
 

80% 

تقدددد م البلددددان واألقددداليم   5-2
ة وتوف ر اإلندذار معلومدات منتظمد

الدمدخدددددداطر  الدمدبدكدر لدمدواجدهددددددة
 المحتملة والمعروفة والناشئة

 

ن   5-2-1 اآلليات لتحديد تُنشتتتتتتتتتتتتتتتأ/حُتستتتتتتتتتتتتتتتَّ
لة ولتقييم املخاطر املتصت التهديدات ورصتدها

 بةعطاء إنذار مبكر متكامل وحسن التوقيت

  عدد تليات/نظم رصتتد التهديدات ال  دعمها من جانب
 الفاو لتعزيز إعطاء إنذارات مبكرة

12 89 ● 91 98% 

ن القتتتتدرات لتقييم عوامتتتتل   5-2-2 حتستتتتتتتتتتتتتتتّ
اهلشتتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتة والقدرة على الصتتتتتتتتتتتتتتتمود لدى 

 كستتتتتتتتتتتتتبادتمعات احمللية/ موعات ستتتتتتتتتتتتتبل  
  العيش

  عدد البلدان ال  حّسنت عملية و ع خرائط القدرة على
  الصمود/التعّرن للمخاطر والتحليل كنتيجة لدعم الفاو

16 32 ● 43 74% 

تحد  البلدان من المخاطر   5-3
والتعرض لهددددددا على مسدددددددددددتويي 

 األسرة والمجتمع

 

ن قدرات البلدان وادتمعات   5-3-1 حتستتتتتتتّ
وأصتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة الرئيستتتتتتتيني على  احمللية

تنفيذ املمارستتتتتتتات اجليدة يف  ال الوقاية من 
متتنتتهتتتتتتتتا لتتتتتقتتلتتيتت  تثتتتتتتتتار  اآلثتتتتتتتتار والتتتتتختتفتتيتتف
  التهديدات واألزمات

  نت تطبيق معايري وتكنولوجيات عدد البلدان ال  حستتتتتتتتتتتتتتتّ
وممارستتتتتتتتات متكاملة ونددة القطاعات للوقاية والتخفيف 

 من املخاطر كنتيجة لدعم الفاو

16 57 ● 69 83% 
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 واألزمات التهديدات على الصمود أمامُسبل كسب العيش  قدرةزيادة : 5الهدف االستراتيجي 

نهاية ل الغاية المؤشر المخرج الناتج
2016 

 2016الفعلي 

التقدم 
المحرز 
مقابل 
غايات 
2016 

نهاية الغاية ل
2017 
الغايات 
 التراكمية

 

التقدم 
المحرز 

مقابل غايات 
2017 

ن قدرات البلدان وأصتتتتتتحاب   5-3-2 حتستتتتتتّ
املصتتتتلحة الرئيستتتتيني على احلّد من اهلشتتتتاشتتتتة 
وتعزيز القدرة على الصتتتتتتتتمود لدى ادتمعات 

 احمللية املعّر ة للتهديدات واألزمات

  عدد املنظمات ال  حسنت تطبيق تدابري حتّد من التعّرن
للمخاطر وتعّزز قدرة ادتمعات احمللية على الصتتتتتتتتتتتتتتتمود يف 

 املنظمةوجه التهديدات واألزمات كنتيجة لدعم 

9 28 ● 32 88% 

البلدان واألقاليم المتأثرة   5-4
بدددالكوارا واألزمدددات تسدددددددددددتعدددد 
 إليجاد الحلول الفعالة وإدارتها

ن قدرات الستتتتتتلطات الوطنية   5-4-1 حتستتتتتتّ
وأصتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة على التأهب لألزمات 

 من أجل تقلي  تثار األزمات

 عتتدد البلتتدان ال  تستتتتتتتتتتتتتتتتفيتتد من دعم الفتتاو لفهم املعتتايري 
واملمتتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتتات يف  تتتتال األخطتتتتار  واخلطوط التوجيهيتتتتة

 والتأهب حلالة الطوارئ اخلاصة بالقطاع 

7 34 ● 45 76% 

تعّزز قتتدرات التنستتتتتتتتتتتتتتتيق من أجتتل   5-4-2
التتتتأهتتتب واالستتتتتتتتتتتتتتتتجتتتابتتتة لألزمتتتات على حنو 

 أفضل

  نستتتتتتتتتتتتتتتبتتة األقتتاليم/البلتتدان املتتتأثرة بتتأزمتتة تلقي بثقلهتتا على
الستتتتتجابة ا فيها الزراعة واألغذية والتغذية وال  استتتتتفادت

 تتتتال التنستتتتتتتتتتتتتتتيق  يف املنظمتتتتةحلتتتتاالت الطوارئ من دعم 
 حسب مستوى حالة الطوارئ

L3:100% 
L2/L1:60-

100% 

L3:100% 
L2/L1: 

 يف املائة 64
 من البلدان

ن م يف املائة 100
 األقاليم

● 
● 

L3:100% 
L2/L1:60-

100% 

100% 

تعّزز قتدرات الستتتتتتتتتتتتتتتلطتات الوطنية   5-4-3
وأصتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتلحة على االستتتتتتتتتتجابة إىل 

 األزمات

  النستتتتتتتتتتتتتتتبة املئوية من البلدان املتأثرة بأزمة تلقي بثقلها على
ووّفرت فيها الفاو استتتتتتتتتتتتتتتتجابة لألزمات يف الوقت الزراعة 

 املالئم مع االستجابة ملتطلبات املساواة بني اجلنسني

-60100% 74% ● -60100% 100% 
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 واألهداف الوظيفية واألبواب الخاصة 6الهدف –: التقدم المحرز من حيث مؤشرات األداء األساسية 3الملحق 
 

 Δ؛ خارج عن المسار □؛ متوس  ●التقدم: جيد 
 

مرجع 
الفعلي  الرئيسيمؤشر األداء  المخرج

2016 
الغاية لعام 

2017 
التقد م 
 المحرز

 الجودة الفنية والمعرفة والخدمات: 6الهدف 

 عمل، وخدمات جيدة للنظمةوجودة وكمال البيانات ال  تنتجها وتنشرها امل حتقيق اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات -بيان الناتج 
 على احلوكمة واملساواة بني اجلنسني

 الفين واملعيارم الذم تقوم به املنظمة: جودة وكمال العمل 6-1

 ألف-6-1

 وجيرم قياسها من خالل:جودة القيادة الفنية، 

  منهجية مستت لتقييم املعلومات املرذعة من أصتحاب املصتلحة بشتأن عناصتر القيادة
الفنية من قبيل:  تتتتتتتتتتمان االمتياز يف املعارف الفنية، وااللتزام بالستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات الفنية، 

والقدرة على االستتتتتجابة للقضتتتتايا الناشتتتتئة، واالرتقاء بفهم أستتتتاستتتتي والستتتتالمة الفنية 
 للتحديات وإجياد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية

68.5% 64%  

 ونشرها من خالل أساليب نّسنة و عتها املنظمة درة البالد على استخدام البيانات و عها وحتليلها: تعّزز املنظمة ق6-2

 ألف-6-2

استتتتتخدام اإلحصتتتتاءات يف و تتتتع الستتتتياستتتتات املرتكزة على األدلة يف  االت األهداف 
االستتتتتتتتتتتترتاتيجية اخلمستتتتتتتتتتتتة ياألمن الغذائي والتغذية، الزراعة املستتتتتتتتتتتتتدامة، الفقر يف الريف 

 :وجيرم قياسه من خاللوالقدرة على مواجهة التهديدات واألزمات ، 

 يف مثل عمليات صنع السياسات عدد البلدان ال  لديها إحصاءات وتستخدمها 

 نظمةياملصدر: املست املؤسسي الذم ذريه امل  

ه سيتم تقييم
يف عام 
2017 

30 
ال 
 ينطبق

 باء-6-2

 وجيرم قياسه من خالل:للقدرة اإلحصائية،  نظمةتقييم امل نظام

 تقدماً كبرياً يف القدرة اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتائية يف نتائج استتتتتتتتتتتتتتتتمارات ال  أحرزت  عدد البلدان
 القطرم لالسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية التقييم

ه سيتم تقييم
يف عام 
2017 

45 
ال 
 ينطبق

تنفيذ و : جودة اخلدمات ونُتُهج متماستتكة للعمل على املستتاواة بني اجلنستتني ومتكني املرأة ال  تؤدم إىل تعزيز القدرات القطرية يف  ال صتتياغة 6-3
 ورصد سياسات وبرامج توّفر فرصاً متساوية للرجال وللنساء 

 ألف-6-3

عدد املعايري الدنيا لتبسيط مسألة املساواة بني اجلنسني، والتدخالت املستهدفة اخلاصة 
 :وجيرم قياسه من خاللبالنساء ال  اعتمدت، 

 حتديد ورصد  موعة من التدخالت الرئيسية املتصلة باملعايري الدنيا 

12 10 ● 

 باء-6-3

 اجلنستتتتتتتتتني بني املتعلقة باملستتتتتتتتتاواةاألداء يف خطة العمل على نطاق املنظومة عدد معايري 
 :وجيرم قياسه من خالل، نظمةومتكني املرأة ال  حّققتها امل

 ق طة العمل على نطاحتديد ورصتتتتتتتتتتتتد  موعة من التدخالت الرئيستتتتتتتتتتتتية املتصتتتتتتتتتتتتلة خب
 املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

13 10 ● 

هلدف ا على الصتتتتتتتتتتتتعيد العاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج: خدمات جيدة ملعاجلة أكثر فعالية ومشوال لقواعد احلوكمة وتلياهتا ومؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتاهتا 6-4
 االسرتاتيجي

 ألف-6-4
وراً قيادياً د نظمةعدد من تليات أو عمليات عاملية خمتارة للحوكمة ال  متارس فيها امل

 ذا شّجع إحراز تقدم يف مسائل متصلة باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة.
3 3 ● 
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مرجع 
الفعلي  الرئيسيمؤشر األداء  المخرج

2016 
الغاية لعام 

2017 
التقد م 
 المحرز

 باء-6-4

التقدم خبصتتتتتوع األهداف االستتتتترتاتيجية  احلوكمة حيث شتتتتتجعت املنظمةعدد مستتتتتائل 
 وجيرم قياسه من خالل:اخلمسة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، 

 يف  تتتتتتال احلوكمتتتتتتة من قبتتتتتتل املوظفني يف فرق األهتتتتتتداف  نظمتتتتتتةحتتتتتتتديتتتتتتث  ج امل
 االسرتاتيجية.

10 20 ● 

يف اهلندستتتتتة  ةاملنظموتعزيز مستتتتتامهة  يف اإلطار االستتتتترتاتيجيج التغذية على التغذية من خالل دم املنظمة تتتتتمان اجلودة واالتستتتتتاق يف عمل : 6-5
 الدولية للتغذية

 ألف-6-5

ال  تبّل  عن التقتتتدم احملرز يف تنفيتتتذ االلتزامتتتات  املنظمتتتةعتتتدد البلتتتدان املتتتدعومتتتة من 
بةعالن روما عن التغذية وإطار العمل للمؤمتر الدويل الثاا للتغذية ياملصتتتتتتتتتتدر: نظام 

 ومنظمة الصحة العاملية  املنظمةالرصد املشرتك بني 

ه سيتم تقييم
يف عام 
2017 

 
ال 
 ينطبق

 باء-6-5

الذين يطبقون املعايري الدنيا والنهج املؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتي لتعميم  املنظمةعدد وحدات/موظفي 
 التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي ياملصدر: تقييم املتابعة ما بعد التدريب 

ه سيتم تقييم
يف عام 
2017 

 
ال 
 ينطبق

يف  نظمةبشتتتتأن تغري املناخ من خالل تعميم تغري املناخ يف كامل اإلطار االستتتترتاتيجي وتعزيز مستتتتامهة امل نظمة تتتتمان جودة ومتاستتتتك عمل امل: 6-6
 اهلياكل الوطنية واإلقليمية والدولية لتغري املناخ

 ألف-6-6
ة ال  تبل  عن التقدم يف تعميم األمن الغذائي والزراع نظمةعدد البلدان املدعومة من امل
 تغري املناخيف سياسات وعمليات 

20 30 ● 

 باء-6-6

عدد احلوارات الرفيعة املستتتتتتتتوى يف  ال الستتتتتتتياستتتتتتتات يف ادال التقين على الصتتتتتتتعيدين 
صتتتلة دورا رياديا يشتتتجع التقدم يف املستتتائل املت نظمةالعاملي واإلقليمي حيث تؤدم امل

 باألمن الغذائي والزراعة يف برنامج تغري املناخ

21 30 ● 

 

 التعاون التقني: برنامج 7الباب 

 طر ال  ة القطريةودعماً لتنفيذ نتائج أ تام مع األهداف االسرتاتيجية وباتساق الامج التعاون التقين على حنو فعّ حتقيق برن - بيان الناتج

 : إدارة ودعم برنامج التعاون التقين7-1

 ● %100 %61 2017-2016معدل املوافقة على موارد برنامج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات للفرتة  ألف-7-1

 ● %100 %79 2015-2014معدل إجناز مشاريع برنامج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات للفرتة  باء-7-1

 

 : التواصل8الهدف الوظيفي 

تنمية و  نظمة بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة والدعوة ومستوى أعلى من التوعية والدعم السياسي واملواردحيظى حتقيق أهداف امل -بيان الناتج 
 معّززة للقدرات وإدارة املعارف

 وتنمية القدرات الشراكات والدعوة: 8-1

 ألف-8-1
عدد التعهدات بشتتتتتتتتتتتتتتتراكات حامسة ّإ إبرامها أو استتتتتتتتتتتتتتتتمرارها؛ ومبادرات الدعوة لدعم 

 احلامسة للمنظمة واألهداف االسرتاتيجية املضطلع هبا األنشطة
39 48 ● 

 باء-8-1

 لتنمية القدرات ال  تنفذ كجزء من تنفيذ األهداف االسرتاتيجية نظمةعدد  ج امل
 
 

22 35 ● 
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 المحرز

 : االتصاالت8-2

 ألف-8-2
ياستتتتتتتتناداً إىل إحصتتتتتتتاءات الدخول على  FAO.org نظمةزيارات املستتتتتتتتخدمني ملوقع امل

 شبكة اإلنرتنت 
000 900 8 000 000 

7 ● 

 باء-8-2
للرصتتتد  Meltwaterمستتتتوى وجود وستتتائل اإلعالم يعدد زيارات املوقع  مقاستتتاً خبدمة 

 اإلعالمي
700 20 000 14 ● 

 اجلنوب : تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان8-3

 ألف-8-3

مليتتار  0.689  2015-2014مستوى املسامهات الطوعية ال  جرت تعبئتها يف فرتة السنتني ي
دوالر 
 أمريكي

مليار  1.6
دوالر 
 أمريكي

● 

 ● 148 99 عدد البلدان  ات هدف واقعي لتعبئة املوارد باء-8-3

 

 : تكنولوجيا المعلومات9الهدف الوظيفي 

تُعاجلي حاجات األعمال يف املنظمة بصورة حسنة التوقيت يف  يع املواقع اجلغرافية من خالل حلول وخدمات يف  ال تكنولوجيا  - بيان الناتج
 املعلومات حسنة التوقيت ورفيعة اجلودة وفعالة و ات الكفاءة من حيث الكلفة وموّجهة إىل العمالء

 ألف-9-1

مستتتوى ر تتا العميل من تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة حستتب  ال العمل الرئيستتي، 
 وجيرم قياسه من خالل:

  متاماً ياملصدر: مست سنوم للعمالء  الرا نيالنسبة املئوية من العمالء 

74% 70% ● 

 باء-9-1

قياستتتتها رم وجيالنستتتتبة املئوية التفاقات بشتتتتأن مستتتتتوى اخلدمات ال  حققت أهدافها، 
 :من خالل

 االستعرا ات السنوية ألداء اخلدمات 

78% 80% ● 

 جيم-9-1

ت وال  تٌنجز اال  تتضمن مكّونات تكنولوجيا املعلوم نظمةالنسبة املئوية من مشاريع امل
 :وجيرم قياسها من خاللوكودة رفيعة و من امليزانية،  يف الوقت احملّدد

  املعلوماتحافظة املشاريع املتصلة بتكنولوجيا  
80% 80% ● 

 

 : حوكمة المنظمة واإلشراف والتوجيه10الهدف الوظيفي 

 واإلدارة االسرتاتيجية واإلشراف لتعاون السياسي مع الدول األعضاءالتوجه الفعلي للمنظمة من خالل زيادة االلتزام وا -بيان الناتج

 نظمة: حوكمة امل10-1

 Δ %100 %71 تقدم يف حينها واحتياجات اللغات وثائق األجهزة الرئاسية ال  ألف-10-1

 ● %90 %90 تنفيذ قرارات األجهزة الرئاسية يف املواعيد احملددة باء-10-1

 : اإلشراف10-2

 ألف-10-2

النستتبة املئوية للتوصتتيات ال  استتتكملت بشتتأ ا يف املوعد احملدد استتتجابة اإلدارة املتفق 
 عليها

 

84% 95% ● 
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مرجع 
الفعلي  الرئيسيمؤشر األداء  المخرج

2016 
الغاية لعام 

2017 
التقد م 
 المحرز

 : التوجيه10-3

 ألف-10-3

ه سيتم تقييم حتقيق غايات النواتج التنظيمية.
يف عام 
2017 

80% 
ال 
 ينطبق

 
 والفعالة الكفؤة: اإلدارة 11الهدف الوظيفي 

 القيمة مقابل املال يف إجناز وظائف ائتمانية، وو ع سياسات، ورصد ومراقبةتعظيم الفعالية والعمل من أجل  مان  – بيان الناتج

 والفعالة للموارد البشرية الكفؤة: اإلدارة 11-1

 ● 120 120 الوقت املطلوب لتعيني موظفني ألف-11-1

 ● % 75 %76 النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة متثيالً متساوياً  باء-11-1

 ● 75 50  يعدد املناصب يف فرتة السنتني  التنقل اجلغرايف جيم-11-1

 والفعالة للموارد املالية الكفؤة: اإلدارة 11-2

 بشأن كشوفاهتا املالية من مراجع خارجي معّدلرأياً غري  نظمةتتلقى امل ألف-11-2

رأم غري 
 معّدل

للمراجع 
 اخلارجي

رأم غري 
 معّدل

للمراجع 
 اخلارجي

● 

 والفعالة للموارد البشرية واملادية واملالية الكفؤة: اإلدارة 11-3

 مستوى إر اء العمالء من خالل جودة اخلدمات املقدمة يحسب  ال العمل  ألف-11-3

ه سيتم تقييم
يف عام 
2017 

72% 
ال 
 ينطبق

 
 : اإلنفاق الرأسمالي13 الباب

بية احتياجات األعمال أساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلاملنظمة منافع من حيث توفري بنية االستثمارات الرأمسالية يف  حتقق - بيان الناتج
 يف املنظمة وإجناز األهداف االسرتاتيجية

 ألف-13-1

النستتتتتتتتتبة املئوية من اإلنفاق الرأمسايل املخصتتتتتتتتتَّ  للمبادرات ال  ُأجرم هلا حتليل التكلفة 
 وجيرم قياسها من خالل:واملنافع وخطة حتقيق العائد، 

 استعران سنوم  
100% 100% ● 

 باء-13-1

النستتبة املئوية من مشتتاريع اإلنفاق الرأمسايل ال  أجنزت يف موعدها وكودة رفيعة و تتمن 
 وجيرم قياسها من خالل:امليزانية، 

 حافظة املشاريع 
60% 80% ● 
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مرجع 
الفعلي  الرئيسيمؤشر األداء  المخرج

2016 
الغاية لعام 

2017 
التقد م 
 المحرز

 اإلنفاق األمني: 14الباب 

 على حنو تمن ومأمون يف  يع املواقع ال  تعمل فيها املنظمة قادرون على تأديته مهامهم نظمةموظفو امل -بيان الناتج 

 بيئة عمل تمنة ومأمونة لتنفيذ ال امج يف املقر 14-1

 □ %90 %45 الذين أ وا تدريب األمن األساسيالنسبة املئوية للموظفني  ألف-14-1

 بيئة عمل تمنة ومأمونة لتنفيذ ال امج يف خمتلف أرجاء العامل 14-2

 ● %100 %92 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية ال  تلتزم باملعايري الدنيا لألمن التشغيلي ألف-14-2

 باء-14-2
نية النسبة املئوية للموظفني الدوليني يف املكاتب امليدانية الذين يلتزمون ذعايري العمل األم

 الدنيا ألماكن اإلقامة 
100% 100% ● 

 جيم-14-2
النستتتتتتتتتتتتبة املئوية لإلبالغ عن احلوادد املتصتتتتتتتتتتتتلة باألمن يف املكاتب امليدانية مع متابعتها 

 العاجلة 
100% 100% ● 

 دال-14-2
ستتتتاعة ملستتتتاعدة  72النستتتتبة املئوية إليفاد املهنيني املتخصتتتتصتتتتني يف األمن امليداا خالل 
  املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة باألمن، حبسب احلاجة

100% 90 % ● 

 Δ؛ خارج عن المسار □؛ متوس  ●التقدم: جيد 
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 التقد م المحرز على صعيد المعايير الدنيا  -المساواة بين الجنسين -4الملحق 
 منظومةال نطاقوخطة العمل على لسياسة المنظمة للمساواة بين الجنسين 

 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 

 ةاعتبارها أستتتاستتتيب، االستتترتاتيجييف اإلطار  مشتتترتكاً  مو تتتوعاً  اوصتتتفهب املستتتاواة بني اجلنستتتني مستتتألة جيرم تناول -156
، واستتتترتاتيجيات ونُتُهج متماستتتتكة هتدف إىل حتقيق املستتتتاواة بني اجلنستتتتني جّيدةلوالية املنظمة، من خالل تقدمي خدمات 

 القطريتتتة القتتتدراتتعزيز إىل  6من اهلتتتدف  3-6 النتتتاتجرمي يو الت املوّجهتتتة إىل املرأة يف ال امج االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتة. والتتتتدخّ 
تقدم احملريز والنتائج وجيرم قياس ال .هاورصد هاتنفيذ إىل فرصاً متساوية للرجال والنساء تتيتصياغة سياسات وبرامج على 
 من خالل مؤشرين أساسيني لألداء كما يرد أدناه. احملققة

 
 معايري املنظمة األساسية الدنيا للمساواة بني اجلنسني  -ألف -3-6املؤشر 

 
ياستها ساملعايري الدنيا اخلمسة عشر ال  تنطوم عليها من خالل  البعد اجلنسااتقارير عن تعميم  نظمةتقدم امل -715

ويف برا ها  نظمةم تتعت لضتتمان حتديد وحتقيق البعد اجلنستتاا يف العمل املعيارم للوُ  وال اخلاصتتة باملستتاواة بني اجلنستتني 
معايري خطة العمل على نطاق املنظومة بشتتتأن املستتتاواة  وتتكامل معمت املعايري حبيث تتناستتتق مِّ صتتتُ . و ومشتتتاريعها القطرية

برفع تقاريرها استناداً  نظمةوال  تقوم امل ،جلميع منظمات األمم املتحدة بالنسبة عت  ملزمةال  تُ  ،بني اجلنسني ومتكني املرأة
 إليها كل سنة.

 
ألوىل ال  تركز ا ملتوقع و ع املعايري الثالثة عشردماً. وكان من ا ع إطار زمين لدفع تنفيذ املعايري الدنيا قُ وُ  كما -158

 على إرستتتتتتتتتاء اآلليات املؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتية لتعميم البعد اجلنستتتتتتتتتاا  تتتتتتتتتمن املنظمة، وعلى حتقيق بعض من النتائج الفنية، حبلول 
تلية  وحيثما تو تتتع. 2017. أما املعياران املتبقيان فريتبطان بقياس زيادة التدخالت اخلاصتتتة بالنستتتاء حبلول عام 2015عام 

  احملرز لتقتتتدم ع البيتتتانتتتات لقيتتتاس ا ألن تلتتتك اآلليتتتة تتيتاعتبتتتار أن املعيتتتار قتتتد حتقق، ، ميكن البعتتتد اجلنستتتتتتتتتتتتتتتتاالتعميم 
 ذرور الوقت.

 
استتتتتعران املستتتتاءلة والعمل كل الوحدات املستتتتؤولة من أجل   مشلت 2013عملية تشتتتتاورية يف عام  و تتتتعتوقد  -159

 ، 2014 مطلعلول حبو وحتديد  موعة من املؤشتتتتتتتتتترات البستتتتتتتتتتيطة والقابلة للقياس.  منظمةاهليكل املتغري لل مععلى تطابقها 
 معياراً.  مخستتتتتتتة عشتتتتتتترمن أصتتتتتتتل  أربعة عشتتتتتتتر بالنستتتتتتتبة إىلعملية  ع البيانات واألدوات املالئمة لقياس التقدم  إ حتديد

. ، بستتتتبب الطبيعة الستتتترية للعمليةتقييم وإدارة األداءم يرتبط بنظام الذ 12ملعيار احلد األدىن رقم  مؤشتتتترحتديد  يستتتتنتَّ مل و 
 تتبعهتتتتتتتا  نظمتتتتتتتةوعلى الرغم من أن بعض املعتتتتتتتايري قتتتتتتتد صتتتتتتتتتتتتتتيغتتتتتتتت على أ تتتتتتتا غتتتتتتتايتتتتتتتات، فستتتتتتتتتتتتتتوف تواصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل امل

 على استمرار تنفيذها. مع مرور الوقت حرصاً 
 

عب املستتتتتؤولة برفع تقاريرها و  -160  ، 2016اية عام . ويف  بناء على املؤشتتتتترات ال  جرى حتديدها الستتتتتنويةقامت الشتتتتتُ
 ، األمر الذم يبنّي حتستتناً 3اُنظر اجلدول ي يف املائة  80يبلغت نستتبة اإلجناز  معياراً  15من أصتتل  معياراً  12كان قد أجنز 

 املذكور 12إىل جانب املعيار و . 2015-2014للفرتة  تقرير تنفيذ ال نامجكما يرد يف   2015-2014مقارنًة بفرتة الستتتتتتتتتتتنتني 
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قيم ، تُ 9حتقيقاً جزئياً. وبالنستتتتتبة إىل املعيار   ياملشتتتتتاريع 14يتنمية قدرات املوظفني  واملعيار  9، ما زال حتقيق املعيار أعاله
، 14ة إىل املعيار ، إمنا أياً منها ليس إلزامياً. وأّما بالنسباجلنسنياملساواة بني ب دورات تدريبية لتنمية القدرات متصلة نظمةامل

الت غري قادرة أ ا ما ز  غريالنستتتتاء على الصتتتتعيد القطرم  إىلأن تقدم تقارير عن نطاق املشتتتتاريع املوجهة  نظمةفبةمكان امل
 خط األستتتتتتاس إىلز لى االرتكاع قادرة وأصتتتتتتبحت املنظمة اآلنعلى تتبع مكّون املستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني املرتبط ذيزانيتها. 

 .  2019-2018املتني الذم سوف يسمت بتحديد  االت التحسني ل نامج العمل وامليزانية للفرتة 

 
 (2016)نهاية عام  والمساءلةالمساواة بين الجنسين  لتعميم منظمة: المعايير الدنيا لل3الجدول 

 

 لتعميم المساواة منظمةالمعايير الدنيا لل
 والمساءلةبين الجنسين 

حالة 
التقدم 

(2016) 

 2016النتائج المختصرة لعام 

تتضتتتتتتتتتتتتتتتمن  يع قواعتتتتتتد البيتتتتتتانتتتتتتات  1
اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة الرئيستتتتتتتتتتتتتتتيتتة يف املنظمتة 
بيتانتات موزعتة حبستتتتتتتتتتتتتتتتب نوع اجلنس 
عند االقتضتتتتتتتتتتتتتتتتاء وحيثما يكون  لك 

 .متاحاً 

وم املتاحة للعم منظمةلبيانات الرئيستتتتتتية لللقواعد   8ي ةاا من أصتتتتتتل  6ستتتتتتت يإن  أجنز
يانات حالياً ب واعداجلنس. وحتتوم أربع ق نوع  ات صتتتتتلة بتصتتتتتنيف البيانات حبستتتتتب

 ا ثنني منهتتاوجيرم العمتتتل على  حبستتتتتتتتتتتتتتتتتب نوع اجلنس موعتتتات بيتتتانتتتات مصتتتتتتتتتتتتتتتنفتتتة 
 .ج فيهما بيانات خالل فرتة السنتني احلاليةدري لكي تُ 

ز قدرات تعزي  ال يف نظمةتستثمر امل 2
البلدان األعضاء على إعداد البيانات 
املوزعة حبستتتتتتتتتتتتتتب نوع اجلنس وحتليلها 
واستتتتتتتتخدامها يف حتليل الستتتتتتتياستتتتتتتات 
  وختطيط ال امج واملشاريع وتقييمها.

حدات و بلداً يف دورات تدريبية إقليمية أو وطنية تضمنت   74أربعة وسبعون يشارك  أجنز
اجلنس  نوع ستتتتتتتبحب ع البيانات املصتتتتتتتنفة  حول أمهية مشتتتتتتترتكة / معلوماتدراستتتتتتتية
 األمن الغذائي.  ألغرانوحتليلها 
مادة معرفية جديدة تتناول حتديداً املؤشتتتتتتترات املصتتتتتتتنفة   37ستتتتتتتبع وثالثني ي وّإ إنتاج

 ومنهجيتتتتات  ع البيتتتتانتتتتات و/أو حتليلهتتتتا. وقتتتتد إ تقتتتتامسهتتتتا  حبستتتتتتتتتتتتتتتتتتب نوع اجلنس
  منظمتتتتةللكتتتتاتتتتتب امليتتتتدانيتتتتة املعمتتتتل ع  البلتتتتدان األعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء إمتتتتا يف حلقتتتتات  مع
 شبكة اإلنرتنت. ع  أو

 تتيتتع األهتتتتتتتتداف إىل بتتتتتتتتالتتنستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتة  3
االسترتاتيجية، يتم إجراء حتليل خاع 
باملستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني وو تتتتتع خطة 

ستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني؛ امل بشتتتتتتأنعمل 
وجيرم قياس التقدم يف  ال املستتتتتتاواة 

نتائج  عإىل  يبني اجلنستتتتني بالنستتتتبة 
 املنظمة.

جرى حتديد مؤهالت مراعية للمستتتتتتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتتتتتني للمؤشتتتتتتتتتتتتترات  ات الصتتتتتتتتتتتتتلة  أجنز
 مؤهالً  23و ةاجلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانيتتتت لالعتبتتتتاراتمؤشتتتتتتتتتتتتتتترًا مراعيتتتتًا  13ملخرجتتتتات والنواتج يبتتتتا

 مؤهالً  38و ةاجلنستتتتتتتتتتتتتتاني لالعتباراتمؤشتتتتتتتتتتتتتتراً مراعياً  20املخرجات وعلى مستتتتتتتتتتتتتتتوى 
 على مستوى النواتج . 

ف املدة وتقرير منتصتت استتتعرانيف  املستتائل اجلنستتانيةستتتخدم البيانات لإلبالغ عن تُ 
 لمستتتتتتاواة لاملستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني واعتماد مؤشتتتتتترات  مستتتتتتألة تنفيذ ال امج. وإ حتليل

طة حتليل االذاهات يف  ال التخطيط لألنشتتتتتتت نظمةع املوأصتتتتتتتبت بوستتتتتتت بني اجلنستتتتتتتني
 .بني اجلنسنيباملساواة املتعلقة 

مالية لتخصتتتتتتتتتتتتتتي   غايةيتم و تتتتتتتتتتتتتتع  4
واة بشأن املسا نظمةاملوارد لسياسة امل

 .بني اجلنسني وحتقيقها

 رفع تقرير لعدة  االت وإ املشتتترتكو تتتوع املستتتاواة بني اجلنستتتني مل صتتتصتتتت ميزانيةخُ  أجنز
 املو وع. هذا عن العام  ايةيف 

يتم إجراء تقييم قطرم بشأن املساواة  5
بني اجلنستتتتتتتتتتتتتتتتني كجزء من ال  تتتتتتتتة 

 القطرية.

 ضتتتتتتتتتتتتتتتمنتّإ إقرارهتا يف  يع األقتاليم تأطر ال  تة القطريتة ال   يف املتائتة من 100إن  أجنز
  .يف ادموع  19ي تقييماً للمساواة بني اجلنسني يف حتليلها للو ع
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 لتعميم المساواة منظمةالمعايير الدنيا لل
 والمساءلةبين الجنسين 

حالة 
التقدم 

(2016) 

 2016النتائج المختصرة لعام 

 ملستتتتاواة بنيا مستتتتألة استتتتتعرانجيرى  6
اجلنستتني بالنستتبة إىل  يع اخلدمات، 

 مليةع لتوفري أستتتتتتتاس لتحستتتتتتتني تنفيذ
 لك  ، ذا يفاجلنستتتتتتاانظور املتعميم 

  قياس التقدم احملرز واألداء.

باستتتعران عملها املتعلق باملستتاواة  منظمةوحدة/مكتباً لل 53، قامت 2010منذ عام  أجنز
، ذا يوّفر قاعدة 2016عام  يف تقريراً جديداً ّإ إجنازه 19، ذا يف  لك بني اجلنستتتتتتتتتتتتتني

 لدمج مسألة تعميم املساواة بني اجلنسني بشكل أفضل على الصعيد القطرم. 

املستتتتتتتتتتتتتتتاواة بني  مستتتتتتتتتتتتتتتألة يدرج حتليل 7
اجلنستتتتتتتتتتتتتني يف صتتتتتتتتتتتتتياغة  يع ال امج 

ايا ؤخذ القضتتتتتتتتواملشتتتتتتتتاريع امليدانية، وتُ 
 باملستتتتتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتتتتني يفاملتعلقة 

االعتبتتتتتار يف عمليتتتتتات املوافقتتتتتة على 
 املشاريع وتنفيذها.

تعميم البعد اجلنستتتتتتتتتتاا يف صتتتتتتتتتتياغة املشتتتتتتتتتتاريع وال امج يمن خالل  عملية ميكن تتبع أجنز
  خيما    يفاخلتاميةمؤشتتتتتتترات املستتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتني  والتنفيذ يمن خالل التقارير 

. ويف عام ةاملعلومات القطري ة بني اجلنستتتتتتتتتتتتني، ع  نظاماألنشتتتتتتتتتتتتطة املتعلقة باملستتتتتتتتتتتتاوا
من  607يف املائة  من املشاريع ي 92.5نسبة مئوية مرتفعة جداً ي ، مّتت صياغة2016
ّجلت ستتتتت. وخالل الفرتة نفستتتتتها، اجلنستتتتتاا  بناء على التحليل مشتتتتتروعاً  655أصتتتتتل 
ة املتصلة على صعيد تنفيذ األنشط عالمات عالية اخلتامية التقاريريف املائة من  75.5

  .نساااجل ات صلة باإلدماج  نظمةيليست كل مشاريع امل باملساواة بني اجلنسني

تتضتتتتتتتتتتتمن  يع عمليات استتتتتتتتتتتتعران  8
ليل حت بشتتتتتتتتتتتتتتتكل كاملوتقييم ال امج 

مستتتألة املستتتاواة بني اجلنستتتني، وتقدم 
تقارير عن اآلثار املتصتتتتتتتتتتلة باملستتتتتتتتتتاواة 
بتتتني اجلتتتنستتتتتتتتتتتتتتتتتني يف ادتتتتتتتتاالت التتت  

 تستعر ها.

 من تقارير التقييم ال  استتتتتتتتتتتتتكملت   يف املائة 96ييف املائة  ستتتتتتتتتتتتتة وتستتتتتتتتتتتتعوناحتوى  أجنز
 مالئم ااجنستتقضتتايا املستتاواة بني اجلنستتني مع حتليل لقستتماً خمصتتصتتاً  2016يف عام 

 ت نّددة، وقّدم توصتتتتتتتتتتتتياى تصتتتتتتتتتتتتميم املبادرة اخلا تتتتتتتتتتتتعة للتقييم وإدارهتا ونتائجهاغطّ 
 .بشأ ا

 وبناء على  اخلطوط التوجيهية لضتتتتتتتمان اجلودة بشتتتتتتتأن تعميم املستتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتني 
 نظمةيمات املاجلنستتتتتتتتتتتاا يف تقي عدالب تعميماجلودة اإل الية لعملية  فةن ، نظمةيف امل
  .3على سّلم من صفر إىل  1.5ي مر ية

ات لتنمية القدر  لزامييو تتتتتع برنامج إ 9
وجيرم  ،يف  ال املساواة بني اجلنسني

ظفني  يع املو إىل بتتالنستتتتتتتتتتتتتتتبتتة  تنفيتتذه
 .راءالفنيني واملد

تدريبية أستتتتتاستتتتتية بشتتتتتأن املستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني  / دوراتمواد املنظمة ونفذت أعّدت اً جزئي أجنز
 إلزامياً: أياً منها ليس ح  اآلن، ، إمنااإللكرتوا وأتاحتها على موقعها التعليمي

  Gender equality, UN Coherence and youالدورة التدريبية املعنونة   إن -
 موعتتة املواد  ، وتتم اإلشتتتتتتتتتتتتتتتتتارة إليهتتا يفاإللكرتوا متتتاحتتة على املوقع التعليمي

  Welcome to FAOالتوجيهية   ةاإللكرتوني ةتعليمال

 ألةمستتتتتتتتتتتتتتت يف دورة تدريبية على نطاق األمم املتحدة تناولت نظمةستتتتتتتتتتتتتتتامهت امل -
وهي متاحة حالياً فقط على   I know gender  املستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني بعنوان

 إىلترتكز  دورة تعريفية أعّدتلكرتوا هليئة األمم املتحدة للمرأة، كما إلاملوقع ا
 .نظمةمعارف امل

 ،ستتتتتتتتتاعة 15هتا مدّ ، ةإلكرتوني تعليميةل االحتاد األوروإ دورة ، موّ 2015يف عام  -
املوقع  لىعأطلقت و   واألمن الغذائي والتغذومتناولت  املستتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتني 

املعنية  التصتتتتتتتتتتتتتتتالإىل  يع جهات ا وكانت موجهة اإللكرتوا للمنظمة التعليمي
 .بالشؤون اجلنسانية

 اواة املستتتتتتتت  ال يفأستتتتتتتتاستتتتتتتتية جديدة للتدريب   موعة موادوجيرم حالياً و تتتتتتتتع  -
  .مليدانيةواملوظفني الفنيني يف املكاتب ا نظمةبني اجلنسني موجهة إىل ممثلي امل

احلد األدىن من الكفاءات  يتم حتديد 10
يف حتليتتتل مستتتتتتتتتتتتتتتتتتألتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتاواة بني 

القيمة األستتتتتاستتتتتية: االحرتام   تتتتتمناجلنستتتتتاا  املنظور منظمةيدرج إطار الكفاءات لل أجنز
 مستتتتتتتتتتتتتتويات الوظائفخمتلف على إن اإلعالنات عن الوظائف الشتتتتتتتتتتتتتاغرة و للجميع. 
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 لتعميم المساواة منظمةالمعايير الدنيا لل
 والمساءلةبين الجنسين 

حالة 
التقدم 

(2016) 

 2016النتائج المختصرة لعام 

 اءر طلب من  يع املداجلنستتتتتتتتتتتتتتتني، ويُ 
 واملوظفني الفنيني استيفاءها.

اءات حني ر تلك الكفذكي ال تأب حتديداً على  كر الكفاءات اجلنستتتتتتتتتتتتتتتانية. وتُ  الفنية
اة بني  ال املستتتتتتتتتتتتتتاو يف تقرر شتتتتتتتتتتتتتتعبة التوظيف التشتتتتتتتتتتتتتتديد على اخل ات أو املؤهالت 

 .اجلنسني
إعالناً صتتتتتتتتتادراً عن الشتتتتتتتتتواغر  247يف املائة من  موع  2.4، تضتتتتتتتتتمن 2016يف عام 

 شرط توفر اخل ة أو املعرفة عن املسائل اجلنسانية.

تضتتتتتتع كل إدارة فنية عملية فرز قائمة  11
على املستتتتتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتتتتني جلميع 

ات وال امج واملنتج املعيارية األنشتتتتتتطة
  املعرفية.

 املعنية بالشتتتتتتتتؤون اجلنستتتتتتتتانية عن مشتتتتتتتتاركة كبرية يف عملية فرزجهات االتصتتتتتتتتال تبل   أجنز
يف املائة منها فقط  13.5، أفاد 2016يف عام  :من منظور جنستتتاا الوثائق واملشتتتاريع

مراجعة وثائق املشتتتتتتتروع  إليها طُلبيف املائة أنه  50. وأجاب حوايل مشتتتتتتتاركة غري أ ا
قد متت و بتنقيت املنتجات املعرفية وستتتتتتتتتتتتتتتامهت فيها.  يف املائة منها 35يف حني قامت 

 ما على أ  إىل توّفر الوقت وعدم اإلقرار بدور جهات االتصتتتتتتتتتتتتتتتال الوطنية اإلشتتتتتتتتتتتتتتتارة
 .االقيود الرئيسية ال  تعرتن تقدمي هذا الدعم ملكاتبهمن 

ملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامهتتتتتة يف حتقيق ادرج تقييم يتتتتتُ  12
أهداف مستتتألة املستتتاواة بني اجلنستتتني 

إدارة يف نظام تقييم و  نظمةاخلاصة بامل
  جلميع املوظفني الفنيني. األداء

 نظرًا إىل الطبيعتتة الستتتتتتتتتتتتتتتريتتة لنظتتام تقييم األداء، مل يتمكن مكتتتب املوارد البشتتتتتتتتتتتتتتتريتتة  منجز غري
  من حتديد مؤشر لتتبع هذا املعيار.

يتم على حنو منهجي تعقتتتتب املوارد  13
البشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتة واملتتتاليتتتة والنتتتتائج املعيتتتاريتتتة 
والتنفيذية  ات الصلة ذسألة املساواة 
بني اجلنستتتتتتتتني من املقر إىل املستتتتتتتتتوى 

ة ورفع تقرير عنها إىل األجهز  ،القطرم
الرئاستتتتية للمنظمة وإىل منظومة األمم 

  املتحدة.

البشتتتتتتتتتترية واملالية والنتائج املعيارية والتنفيذية  ستتتتتتتتتتنوياً على تعقب املوارد نظمةتدأب امل أجنز
 وترفع تقارير عنها إىل الدول األعضاء. 

ملستتتاواة النتائج املتصتتتلة ذستتتألة ا منظمةويتعقب إطار رصتتتد األهداف االستتترتاتيجية لل
 لدول األعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء عنها اإبالغ من خالل مؤشتتتتتتتتتتتتتتتراته ومؤهالته ويتم بني اجلنستتتتتتتتتتتتتتتني 

 من خالل استعران منتصف املدة.

  (2017) المعايير الدنيا للتدخالت التي تستهدف النساء

يف املائة من  30ختصتتتتتتي  نستتتتتتبة يتم  14
لى وعملها التنفيذم ع نظمةميزانية امل

الصتتتتتتتعيدين القطرم واإلقليمي لغرن 
التدخالت ال  تستتتتتتتتتتتتهدف النستتتتتتتتتتتاء 

 حتديداً.

 خلاع ا علوماتاململستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني يف نظام اؤشتتتتتترات مل نظمةامل من خالل إدراج  اً جزئي أجنز
 ة عدد املشاريعكل سن  باتت املنظمة قادرة على أن تتعقب، على املستوى امليداا هبا

، 2016النستتتتتتاء على الصتتتتتتعيدين القطرم واإلقليمي. ويف عام  حتديداً ال  تستتتتتتتهدف 
املستتتاواة بني اجلنستتتني اهلدف  مستتتألة يال  تعت  G2b بلغت حصتتتة املشتتتاريع املصتتتنفة

وتندرج األغلبية  من  مل املشتاريع املوافق عليها. يف املائة 7الرئيستي لنشتاطها  نستبة 
ييتناول املشتتتروع  G2a تتتمن مؤهالت  نظمةيف املائة  من مشتتتاريع امل 59.5الك ى ي
املستتاواة بني اجلنستتني على حنو منهجي، إمنا هذا ليس أحد أهدافه الرئيستتية . مستتألة 

 .ذؤشرات املساواة بني اجلنسنيغري قادرة بعد على ربط امليزانية  نظمةوامل

نامج بر  حافظةارتفعت حصتتتتتة إ ايل  15
 املخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتة لل امج التقينالتعاون 

واملشتتتتتتتتتتتتاريع املتصتتتتتتتتتتتتلة باملستتتتتتتتتتتتاواة بني 
يف  30يف املائة إىل  9اجلنستتتتتتتتتتتتتتتني من 

 املائة.

 نظام معلومات إدارة ال امج منالبيانات املستتتتتتتتتتخدمة لرصتتتتتتتتتد هذا املعيار  ُتستتتتتتتتتتخريج أجنز
 امليدانية على املستوى القطرم. 

 ينبرنامج التعاون التقاشتتتتتتتتتتطة يف يف املائة من املشتتتتتتتتتتاريع الن 59، تناول 2016ويف عام 
. لذا، فقد حتقق هدف املستتتتاواة بني اجلنستتتتني مشتتتتروعاً مستتتتألة 208ال  يبل  عددها 

 عام.  التقدم احملرز كلّ إمنا سيتواصل رصد  يف املائة 30
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  نظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةعلى نطاق املخطة العمل  -ألف -3-6املؤشر 

 
املقارنة باملعايري ال  حددهتا خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة أداء املنظمة  لفأ 6.3يقّيم املؤشتتتتتتتتتتتر  -161

 إطاراً للمستتتتتتتتتتاءلة من أجل تعجيل عملية تعميم املستتتتتتتتتتاواة ، وال  تشتتتتتتتتتتكل باملستتتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتتني ومتكني املرأة بشتتتتتتتتتتأن
قد أيدها  لس و  نظومة األمم املتحدة.التابعة مل اهليئاتستتتتتتتتتتتية لدى يف  يع الوظائف املؤستتتتتتتتتتت املرأةبني اجلنستتتتتتتتتتتني ومتكني 

هدفاً الستتتيفاء منظومة  2017د عام وحدّ  2012الرؤستتاء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنستتيق يف أبريل/نيستتان 
 .وإدارة ومكتب مشارك هيئةؤشرات األداء. وتستوجب خطة العمل رفع تقارير سنوية من قبل كل ملاألمم املتحدة 

 
ستتتتتتتتتتتألة بأمهية إطار املستتتتتتتتتتتاءلة خلطة العمل كقوة دافعة لتحستتتتتتتتتتتني وتعميم اإلجراءات الداخلية مل نظمةتعرتف املو  -162

لرفع تقارير خطة العمل، وقد إ االعرتاف  امستتتتتتتةالستتتتتتتنة اخل 2015. ويصتتتتتتتادف عام املرأةملستتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتني ومتكني ا
االلتزامات املنفذة لضتتتتتمان التقدم باذاه الوفاء  من حيث منظومة األمم املتحدة أداءً  هيئاتعلى أ ا من أفضتتتتتل  نظمةبامل

، حبستتتتتتتتتتتتتب ما إ تأييده 2016 تقرير عام ، يبنّي ويف هذا الصتتتتتتتتتتتتتددح  اآلن.  احملققةوالنتائج  2017باملهلة احملددة يف عام 
 ذاوزهتاخلطة العمل أو مؤشتتتتتراً  15ال  يبل  عددها ن أصتتتتتل مؤشتتتتترات األداء مؤشتتتتتراً م 21قد أجنزت  نظمةوتقدميه، أن امل

  .4 ياجلدول
 

كما   ملرأةابني الوكاالت بشتأن املستاواة بني اجلنستني ومتكني  املشترتكة بالكامل يف الشتبكات منخرطة املنظمة وإنّ  -163
 املرأة، فةن املستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني ومتكني مستتتتتتألة  خيما  وأ ا تشتتتتتتارك بانتظام فيها وتستتتتتتاهم فيها ذوجب واليتها. ويف

ى من األمم أخر  هيئاتملتزمة ذا يلي: تعزيز الشتراكات احلالية واستتكشتاف إمكانيات عقد شتراكات جديدة مع  نظمةامل
املتحدة؛ و تتتمان إنتاج وتوزيع تقارير ومواد معرفية عالية اجلودة واالستتتتمرار يف املستتتامهة ذدخالت مو تتتوعية عالية اجلودة 

 بني الوكاالت.املشرتكة الصلة  اآلليات  اتيف 
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 بين الجنسددددينبشددددأن المسدددداواة  خل خطة العمل على نطاق المنظومةيما  في منظمةتصددددنيف أداء ال: 4الجدول 
 (2016-2012) وتمكين المرأة، بحسب مؤشرات األداء

 
مؤشر 
 األداء

 العنوان
2012 2013 2014 2015 2016 

 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه السياسات واخلطة 1
 أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه إدارة األداء املراعية للشأن اجلنساا 2
 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تدنو من إجنازه التخطيط االسرتاتيجي 3
 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه أجنزته تدنو من إجنازه الرصد واإلبالغ 4
 تدنو من إجنازه أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته التقييم 5
 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته التدقيق املراعي لالعتبارات اجلنسانية 6
 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه استعران ال نامج 7
 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه تتبع املوارد 8
 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته مل تنجزه ختصي  املوارد 9

 تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه اهليكل اجلنساا واملساواة 10
 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تدنو من إجنازه الثقافة املؤسسية 11
 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه أجنزته أجنزته تقييم القدرات 12
 تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تنمية القدرات 13
 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه أجنزته أجنزته توليد املعارف واالتصال 14
 تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه االتساق 15
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 : المبادرات اإلقليمية5الملحق 
 

االسرتاتيجية،  يف حتقيق األهداف وإحداد األثر للمسامهةالفعال  التنفيذاملبادرات اإلقليمية تليًة لضمان تشكل  -164
 على املستتتتتتوى القطرم يف كل من األقاليم، من خالل موا تتتتتيع مشتتتتترتكة  املنظمةتقدم بذلك إطارا متماستتتتتكا إلجراءات و 

ع  األولويات القطرية. وهتدف املبادرات اإلقليمية إىل تسخري القدرات واملهارات واملوارد من خمتلف أحناء املنظمة، وتوفري 
 2016يف عام  احملققةاإلجنازات  هذا امللحقويصتتتتتف  .  لك الشتتتتتركاء يف املواردنقطة دخول هامة لتعزيز الشتتتتتراكات، ذا يف

، وكذلك اإلجنازات 2017-2016أقرهتا املؤمترات اإلقليمية لفرتة الستتتتتتتتتتتتتتنتني  مبادرة 15للمبادرات اإلقليمية البال  عددها 
 املتعلقة باملساواة بني اجلنسني. 

 
 اإلقليم 2017-2016المبادرات اإلقليمية 

 2025التزام أفريقيا بالقضاء على اجلوع حبلول عام 

 تكثيف اإلنتاج املستدام وتنمية سلسلة القيمة يف أفريقيا أفريقيا 

 بناء القدرة على الصمود يف املناطق اجلافة يف أفريقيا

 حتدم القضاء على اجلوع يف تسيا واحمليط اهلادئ

 تسيا واحمليط اهلادئ
 يف تسيا واحمليط اهلادئ لألرزّ املبادرة اإلقليمية 

 للنمو األزرق يف تسيا واحمليط اهلادئ املبادرة اإلقليمية

 سالسل القيمة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف جزر احمليط اهلادئ

 ذارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي يف أوروبا وتسيا الوسطى  أوروبا وتسيا الوسطى متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية يف أوروبا وتسيا الوسطى 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاري   القضاء على اجلوع يفدعم مبادرة 
أمريكتتا الالتينيتتة والبحر 

 الكاري 
 الزراعة األسرية ونظم األغذية الشاملة للتنمية الريفية املستدامة

 والتكّيف مع تغرّي املناخ وإدارة خماطر الكوارد الطبيعيةاالستخدام املستدام للموارد 

 املبادرة اإلقليمية لندرة املياه يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا 
الشتتتتتتتتتتتتتترق األدىن ومشال 

 أفريقيا 
 الزراعة املستدامة الصغرية النطاق لتحقيق التنمية الشاملة يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا 

 األمن الغذائي والتغذية يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا  لتعزيزبناء القدرة على الصمود 
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 أفريقيا
 

 تركيز عملها اإلقليمي ألفريقيا من خاللتستتتتتتتتتتتتتتتجيب املنظمة للتحديات واألولويات ال  إ حتديدها يف املؤمتر  -165
كثيف ؛ وت2025التزام أفريقيا بالقضتتتتتتتتتتتتتتاء على اجلوع حبلول عام على املبادرات اإلقليمية الثالد:  2017-2016فرتة اليف 

جنازات ما يلي أبرز اإل يفو  ؛ وبناء القدرة على الصمود يف األرا ي اجلافة يف أفريقيا؛القيمة ةسلاإلنتاج املستدام وتطوير سل
 الستترتاتيجية، فضتتالً األهداف ا خمرجات حتقيق الرئيستتية ال  حققتها املنظمة من خالل كل مبادرة إقليمية، وال  تستتهم يف

 عن اإلجنازات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف اإلقليم.
 

 2025التزام أفريقيا بالقضاء على الجوع بحلول عام 
 

اإلجراءات ا  اختالقدرات و تنمية البو من خالل تعزيز ال امج وتليات التنستتتتتتتتتتتتتتيق و ان متدعم املنظمة تنفيذ إعال -166
 .2025الالزمة لتفعيل االلتزامات بالقضاء على اجلوع حبلول عام 

 
 إدماج مؤشتتتتتتترات ، إأجل التنمية يف أفريقيا ينيباد  ونتيجة للشتتتتتتتراكة مع االحتاد األفريقي والشتتتتتتتراكة اجلديدة من -167

يق رئيسية للتغذية واألمن الغذائي يف إطار نتائج ال نامج الشامل للتنمية الزراعّية يف أفريقيا واسرتاتيجية تنفيذه وخارطة الطر 
ائي ذصتتتتياغة أو حتديث ستتتتياستتتتات واستتتترتاتيجيات األمن الغ من أجلتستتتتعة عشتتتتر بلداً وجرى تقدمي الدعم لاخلاصتتتتة به. 

طة وطنية جديدة خوتوظيف الشتتباب و/أو متكني املرأة، كما متت صتتياغة  ماية االجتماعيةواحل مم التغذيةوالتغذية ال  تع
 . 1-1-1 ملخرجاللهيئة احلكومّية الدولّية املعنّية بالتنمية وإ اعتمادها لضمان تعميم التغذية بالكامل ي لالستثمار الزراعي

 البو اة إلعالن ملستتتياستتتيصتتتياغتها لتتماشتتتى مع االلتزامات ا أُعيدت/أو و الزراعيواستتتُتعر تتتت اخلطط الوطنية لالستتتتثمار 
  .2-2-2 املخرجوغانا ي يف أنغوال وتشاد

 
 ائيمن الغذاألمن أجل  بني البلدان األفريقيةالتحالف ال ملاا إطالق  2016وشتتتتتتتتتتتتتهد شتتتتتتتتتتتتتهر أغستتتتتتتتتتتتتطس/تب  -168

 . 1-2-1 املخرججدول األعمال الستتتتتتياستتتتتتي والتشتتتتتتريعي ي يف صتتتتتتدارةاألمن الغذائي والتغذية  مستتتتتتألةوالتغذية، لو تتتتتتع 
 ، الفرعي يمياإلقلو وُدعمت منصتتتتتتتتتتتات املعرفة وتبادل املعلومات بشتتتتتتتتتتتأن األمن الغذائي والتغذية على املستتتتتتتتتتتتويني القطرم 

الدائمة املشتتتترتكة اللجنة و  ذا يف  لك اجلماعة اإلمنائّية للجنوب األفريقي/الستتتتوق املشتتتترتكة لشتتتترق أفريقيا واجلنوب األفريقي
  .1-2-5 املخرجبني الدول املعنّية ذكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل/اجلماعة االقتصاديّة لدول غرب أفريقيا ي

 
ونُظمت جوالت لتبادل املعرفة واخل ات بني األقران، وركزت التبادالت بني غانا وإثيوبيا على نظم رصتتتتتتتد وتقييم  -169

  . 5-1-3 املخرجي الزراعية اسرتاتيجيات املكننةنرتنت وعلى القطاع الزراعي على شبكة اإل
  



PC 121/3 - FC 166/6 90 

 

 القيمة  ةسلكثيف اإلنتاج المستدام وتطوير سلت
 

 العمل اإلقليمية حلقة، وال ستتتتتتتتتتيما من خالل 2016حقق  ج  استتتتتتتتتتتدامة األغذية والزراعة  تقدماً كبرياً يف عام  -170
 لنهجذوجتب هتذا ا منظمتة األغتذيتة والزراعتةالتدعم املنستتتتتتتتتتتتتتق املقتدم إىل البلتدان من  وزادال  عقتدت يف كيغتايل، روانتدا. 

 مع الرتكيز على مواقع خمتارة مثل روليندو يف رواندا، وتشتتتتتتتتتتتتتتونغوم ، وكذلك احتماالت حتقيق أثر أك من مكانة املنظمة
 وغوندوال يف موزامبيق. ،يف زامبيا

 
 د، على احلفتتتاظ مقتتتاطعتتتة يف البال 31 طتتتالالتتتذم على املوارد  افظتتتةستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتد برنتتتامج الزراعتتتة احملتتت ،ويف زامبيتتتا -171

 للقستائمذكية لات ابطاقالنظام  املنظمةعلى مستتويات اإلنتاج على الرغم من اجلفاف الناجم عن ظاهرة النينيو. وأطلقت 
عني ستتتتتتريعة للمزار  فنيةيف قاعدة البيانات، ويوفر معلومات ُمدرجني مزارع  230 000على مراقبة  يستتتتتتاعدالذم اإللكرتونية 

  .1-1-3 املخرجمن خالل شبكة اهلاتف احملمول ي
 

من كوت ديفوار، عقد يف ستتتتتتبتم /أيلول يف مركز  اً مزارع 34حضتتتتتتره  تدريباً امتّد لفرتة أستتتتتتبوع املنظمةرت ويستتتتتتّ  -172
ربية األحياء املائية نظم اإلنتاج املتكاملة للمحاصتتتيل وت عملي علىر التدريب الوفّ و يف بورتو نوفو، بنني، للتدريب ستتتونغام 

اج منتجي األمساك ذدخالت عن إنتمن ن  موعة و أوغندا، ُدعمت ستتتتتتتتتتتتتت وعشتتتتتتتتتتتتتر والطاقة احليوية. ويف  والثروة احليوانية
 أعالف األمساكو ما يتعلق بصياغة وإنتاج اإلصبعيات  األمساك، واستفادت من تقنيات جديدة لإلنتاج، وبشكل خاع يف

  .3-1-2 املخرجي
 

 طبيعية،لعع بالزراعة املستتتتتتتتتتتتدامة وإدارة املوارد ايُ مشتتتتتتتتتتترتك بني القطاعات جرى تشتتتتتتتتتتتكيل فريق مهام ويف رواندا،  -173
كما إ دعم    ،1-2-2 املخرجوتقدمي املشتتتورة بشتتتأن الستتتياستتتات وتنستتتيق التدخالت ي من أجل تبادل املعلومات والدعوة

  . 2-2-2 ملخرجاأطر احلوكمة الوطنية ال  تعزز اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية ي لتدعيمتسع دول أخرى 
 

ال  تتضمن  ياد األفريقلالحتيف القارة األفريقية التابعة  الزراعيةاألعمال اسرتاتيجية الدعم لتنفيذ  املنظمةوقدمت  -174
 ال الزراعيةاخلاصة باألعم/املنصات الغرفوتعزيز  اخلاع من أجل األعمال الزراعيةو ع إطار شراكة بني القطاعني العام و 

 بشتتتتتتتتتتتتتتتأن الستتتتتتتتتتتتتتلع/القطتتاعتتات الفرعيتتة أفريقيتتاً  بلتتداً  12يف  من األغتتذيتتة ، والتقييمتتات املكتملتتة للفتتاقتتد 1-2-4 املخرجي
  .2-2-4 املخرجي األولوية احلكومات ال  أسندهتا

 
 راضي الجافة في أفريقيابناء القدرة على الصمود في األ

 
ات اجلافة على استتتتتتتتتتتباق الصتتتتتتتتتتدمات والتهديد البلدان الواقعة يف األرا تتتتتتتتتتياملبادرة إىل تعزيز قدرة هذه تستتتتتتتتتتعى  -175

 ا واالستجابة هلا. من حدهت تخفيفالالزراعية، و  سبل كسب العيشواألزمات ال  تؤثر على 
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 يالوطين واإلقليم كتل من الصتتتتتتتتتتتتتتعيتدزت اجلهود على تطوير استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتة الصتتتتتتتتتتتتتتمود على  ، تركّ 2016ويف عتام  -176
الذم ن اجلفاف عؤمتر األفريقي االفتتاحي امل . وتشمل األمثلة الرئيسية الدعم الفين والتشغيلي املقدم إىل 1-1-5 املخرجي

 درة اجلفاف وتعزيز القدرة على الصتتتتتتتتتتتتمو . واعتمد املؤمتر إطارا استتتتتتتتتتتترتاتيجياً إلدا2016يف ناميبيا يف أغستتتتتتتتتتتتطس/تب  عقد
وجه النهج الوطنية إلدارة اجلفاف يف القارة. ويف جنوب السودان، أدت اسرتاتيجية القدرة على الصمود سيُ وهو يف أفريقيا، 

  . 2-1-5 املخرجعلى الصمود ي الرعوية العيش كسب  سبلمليون يورو يركز على قدرة  28برنامج بلغت كلفته  و عإىل 
 

كانت أساسا حلوار السياسات بشأن مسامهة حيث  إعداد التقارير التجميعية عن السياسات،  املنظمةودعمت  -177
 قاعدة أدلة أقوى تأخذ ن التحليل البلدان من تطويركّ اهليئة احلكومّية الدولّية املعنّية بالتنمية. وميُ  دولالثروة احليوانية يف 

  لستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتاتيةازيادة االستتتتتتتتتتتثمار واالعتبارات يف احلستتتتتتتتتتبان مستتتتتتتتتتامهة الثروة احليوانية يف االقتصتتتتتتتتتتادات، وبالتايل تدعو إىل 
  . 2-1-5 املخرجو  1-1-5 املخرجلنظم اإلنتاج احليواا ي

 
 ،صتتتتتتتتتتتتتتدرملااألمران العتابرة للحتدود واحليوانيتة  ومكتافحتةوإ تعزيز القتدرة على التشتتتتتتتتتتتتتتخي  املبكر والستتتتتتتتتتتتتتريع  -178

ة، وإنفلونزا الطيور الشتتتتتتتتتتتتتتتتديتتتدة اإل محى الوادم مران، و مع تركيز ختتتاع على فريوس إيبوال، ومحى القرم والكونغو النزفيتتتّ
 ضتتتتتتتتمّ تاملتصتتتتتتتتدع يف شتتتتتتتترق وغرب أفريقيا. وقد إ تطوير قدرة شتتتتتتتتبكة خمت ات التشتتتتتتتتخي  البيطرم ال  إ تعزيزها، وال  

  .1-2-5 املخرجخمت اً أفريقياً للتشخي  البيطرم ي 40
 

يف منطقة الستتتتتتاحل  بلداناللت املبادرة اإلقليمية تبادل املعرفة يف أفريقيا من خالل التبادالت التعليمية بني وستتتتتتهّ  -179
 كتتافحتتة اجلفتتافذ والقرن األفريقي واهليئتتة احلكوميتتة التتدوليتتة املعنيتتة بتتالتنميتتة واللجنتتة التتدائمتتة املشتتتتتتتتتتتتتترتكتتة بني التتدول املعنيتتة

 ، والتداخل بني املستتتتاواة بني اجلنستتتتني والقدرة على الصتتتتمود، وكذلك 1-3-5 املخرجبشتتتتأن الرعي ي احليف منطقة الستتتت
  . 1-1-5 املخرجاحلوكمة املؤسسية من أجل القدرة على الصمود ي

 
بها ستتتتتتتتتتتتتتبتاألمن الغذائي ال   أزمات انعداممواجهة يف وإ تقدمي الدعم من خالل زيادة اجلهود املؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتية  -180

حالة األمن ىل إيف حون حبرية تشتتتتتتتتتتتتاد وجنوب الستتتتتتتتتتتتودان، وظاهرة النينيو يف جنوب أفريقيا وإثيوبيا. ونظراً  اتالصتتتتتتتتتتتتراع
الغذائي املثرية للقلق بشتتتتتتتتتكل خاع يف مدغشتتتتتتتتتقر، إ تعزيز القدرة على االستتتتتتتتتتجابة من خالل إيفاد موظفني إ تتتتتتتتتافيني 

  . 3-4-5إىل  1-4-5 من املخرجاتي

 
 المتعلقة بالمساواة بين الجنسيناإلنجازات 

 
الزراعية  اتالقطاعيف  على املستتتتوى القطرم للمستتتاواة بني اجلنستتتني شتتتاملة عملية تقييم 39إ إجراء ما  موعه  -181

 ثمار الزراعيخلطط الوطنية لالستتتتتتتتتتتتوا إعالن ماالبو وأهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة تنفيذ والريفية، لتوفري قاعدة قوية لرصتتتتتتتتتتتد
املعنية بالزراعة  جلنسنياو ع وتنفيذ السياسات املراعية للمساواة بني عن  بالغإللمن املنظور اجلنساا، ويف الوقت نفسه 

 لى املستوى القطرمع لمساواة بني اجلنسنيل الشاملة تقييمال ةة املوارد الطبيعية. وتسلط عمليوإدار والتغذية واألمن الغذائي 



PC 121/3 - FC 166/6 92 

 

توصتتتتتيات فع ر اجلنستتتتتني يف الوصتتتتتول إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات واألستتتتتواق والتحكم هبا، و الضتتتتتوء على الفجوات بني 
 الفرع املتاحة للنساء لتحقيق النمو الزراعي الشامل كمسار للحّد من الفقر يف املناطق الريفية.  لزيادة لسياساتابشأن 

 
طط اخلمن  األول للجيلاستعران جنساا شامل  جرمأُ وبالشراكة مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،  -182

 لكي ُيستتترتشتتتد  بشتتتأن الستتتياستتتاتتوصتتتيات  رفع، لتقييم الفجوات واالذاهات، و واإلقليمية لالستتتتثمارات الزراعية الوطنية
 قيد التطوير حالياً. الستثمارات الزراعية ل واإلقليمية الوطنيةطط هبا يف اجليل الثاا من اخل
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 الهادئآسيا والمحي  
 

تستتتتتتتتتتتجيب املنظمة للتحديات واألولويات ال  إ حتديدها يف املؤمتر اإلقليمي آلستتتتتتتتتتيا واحمليط اهلادئ من خالل  -183
؛ ألرزّ ؛ واملبادرة اإلقليمية لحتدم القضتتتتتتتتتاء على اجلوع: على املبادرات اإلقليمية األربع 2017-2016فرتة التركيز عملها يف 

 متر اإلقليميوقد حدد املؤ  .القيمة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف جزر احمليط اهلادئ ةلنمو األزرق؛ وستتتتتتتلستتتتتتتلامبادرة و 
ما يلي  اخ. ويفومها صتتّحة واحدة وتغري املن املنظمةأولويتني إقليميتني إ تتافيتني للمستتاعدة على تركيز عمل  2016يف عام 

األهداف  رجاتخمحتقيق رة إقليمية، وال  تستتتتتتتتتتتتتتهم يف أبرز اإلجنازات الرئيستتتتتتتتتتتتتتية ال  حققتها املنظمة من خالل كل مباد
 واحدة وتغري املناخ واملساواة بني اجلنسني يف اإلقليم.فضاًل عن اإلجنازات املتعلقة بصحة  االسرتاتيجية،

 
 تحدي القضاء على الجوع

 
 لبلداناحتدم القضتتتتتتاء على اجلوع، مع مشتتتتتتاركة املزيد من إزاء لقد كان هناك تعزيز كبري لاللتزامات الستتتتتتياستتتتتتية  -184

بني  طاعيالق يف  لك التشتتتتتتتتتتاور االتعاون مع رابطة أمم جنوب شتتتتتتتتتترق تستتتتتتتتتتيا، ذ توطيدومنظمات ادتمع املدا. كما إ 
ملراعية ا لزراعة، والصتتحة، والتخطيط والرعاية االجتماعية يف بلدان رابطة أمم جنوب شتترق تستتيا، وتشتتجيع الزراعةاوزارات 
معهدا وطنيا ودوليا للبحود ومعاهد أخرى، ذا يف  لك تعزيز التعاون مع  21وإ توستتتتتتيع الشتتتتتتراكات املثمرة مع  .للتغذية

ري املستتتتغلة بشتتتأن أنواع احملاصتتتيل املهملة وغ ملموستتتة توصتتتيات رفعاجلماعة االستتتتشتتتاريّة للبحود الزراعّية الدولّية. كما إ 
  .1-2-1 املخرجو  1-1-1 ياملخرجظل مناخ متغري ملعاجلة سوء التغذية يف 

 
 لألرز   مبادرة اإلقليميةال
 

لمدارس احلقلية املناهج الدراستتتتتتتية لبشتتتتتتتأن تطوير  بني البلدان على املستتتتتتتتوى اإلقليمي، إ تستتتتتتتهيل تبادل املعرفة -185
منظمة اون بني التع وّطدحول تعزيز تنمية األرز اهلجني يف تستتتتتتتتتتتيا، مما  ة للخ اءاإلقليمي ة. وأجريت مشتتتتتتتتتتتاور ملزارعي األرز

واملعهد الدويل لبحود األرز. وعلى الصعيد القطرم، عقدت إندونيسيا و هورية الو الدميقراطية الشعبية  األغذية والزراعة
 ني بشتتتأن العديدلمدربية لتدريبودورات  ودراستتتات استتتتقصتتتائية األنشتتتطة للمدارس احلقلية للمزارعنيستتتلستتتلة من  والفلبني

. ألرزّ با اصتتتتتتتتتةاخل احلفظ والتوستتتتتتتتتعاألمساك وممارستتتتتتتتتات و  األرزّ املشتتتتتتتتترتكة بني نظم الاهلامة، ذا يف  لك  التكنولوجياتمن 
  . 1-1-2 املخرجي ودعمت األنشطة القطرية املزارعني يف حتسني إنتاجية األرزّ 

 
 مبادرة النمو األزرق 

 
 الشتتتتتؤون وزارة امتق لذلك نتيجةوك ،يف إندونيستتتتتيا األمساكو  بني األرزّ  املشتتتتترتكةزراعة لمبتكرة لُعر تتتتتت تقنيات  -186

 لرتبية مشروع واستحدد .2016 عام يف هكتار 2000 إىل األرز حقول يف األمساك تربية نظم بتوسيع السمكية والثروة البحرية
 املتطرفة، املناخية داألحدا مع بفعالية للتعامل املزارعني لصتتتتتتتتتتتتتتغار أفضتتتتتتتتتتتتتتل دعم لتقدمي  جا املناخ لتغرّي  قاومامل البلطي مسك

 األربيان ستتتتتتتتتتتتتزراعال مبتكرة ممارستتتتتتتتتتتتات اختبار املنظمة ودعمت البالد. يف واملعلومات املناخية التوقعات نظم تعزيزل وأيضتتتتتتتتتتتتاً 
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 جودة  ات بذور إنتاجو  وبنغالديش، الفلبني يف املستتتتزرعني صتتتغار لدى والتغذية ألعالفبا خاصتتتة وممارستتتات نام، يتفي يف
 تربية لتكثيف ناميتإقلي عمل وخطة  استتترتاتيجية مها نامنشتتتور  وصتتتدر .وبنغالديش النكا ستتترم يف املائية األحياء لرتبية عالية

 املائية األحياء رتبيةل املستتتتدام للتكثيف الناجحة مارستتتاتامل و توثيق اهلادئ  واحمليط تستتتيا يف مستتتتدام بشتتتكل املائية األحياء
   .3-1-3و 1-2-2و 1-1-2 خرجاتيامل اهلادئ  واحمليط تسيا يف
 
 القيمة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية في جزر المحي  الهادئ ةسلسل
 

أوىل حلالة الزراعة واألغذية والتغذية يف جزر احمليط اهلادئ، وجرى تعزيز القدرات الوطنية جلمع  مستتتتتتتتودةإ إجناز  -187
لدستتتتتتتتتتتور الغذائي االبيانات الزراعية والتغذوية ونشتتتتتتتتتترها وحتليلها. وُقدم الدعم لتعزيز قدرات جزر احمليط اهلادئ املتصتتتتتتتتتتلة ب

 بلدان يف للخطوط التوجيهية ملراقبة األغذية املستتتتتتوردة مستتتتتودةّدمت وتربية األحياء املائية املستتتتتتدامة. وقُ  وستتتتتالمة األغذية
خالل الدورة الرابعة عشتتتتتترة للجنة تنستتتتتتيق الدستتتتتتتور الغذائي يف أمريكا الشتتتتتتمالية وجنوب غرب احمليط  جزر احمليط اهلادئ

 متعمقتقييم ء إجراالفنية لدعم اهلادئ املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. كما ُقدمت املساعدة 
املائية  يف األعمال التجارية يف إطار رابطة ميكرونيزيا لرتبية األحياء وختطيط االستتتتتتتتتتتتتتتثمارعن خماطر تربية األحياء املائية 

 املستدامة. 
 

ويف جزر كوك، ُقدمت املستتتتاعدة الفنية لرصتتتتد أثر الضتتتتريبة ال  أدخلت حديثاً على املشتتتتروبات احملالة بالستتتتكر  -188
على تزويد  لزراعيةاوبيئة األغذية. وُقدمت املشتتتتتتتتتتتورة الفنية لتحستتتتتتتتتتتني قدرة املزارعني احملليني والقائمني على ذهيز الستتتتتتتتتتتلع 

ا التجهيز الغذائي ونشتتتتتتتتتتتتتتره. ويف فيجي، ُو تتتتتتتتتتتتتتعت خارطة طريق للخطة األستتتتتتتتتتتتتتواق احمللية، كما إ إعداد دليل لتكنولوجي
الزراعية والريفية، وإ تأييدها يف إطار االستتتتتتتترتاتيجية العاملية لتحستتتتتتتتني اإلحصتتتتتتتتاءات الزراعية  لإلحصتتتتتتتتاءاتاالستتتتتتتترتاتيجية 

 لتعديل اً شتروعم، لنباتاتحلماية امشتروع قانون ، يتضتمن البيولوجيوالريفية. ويف ستاموا، ُقدم الدعم لصتياغة قانون لألمن 
  لك، للصتتحة احليوانية. وباإل تتافة إىل اً لستتالمة وجودة األغذية، وقانون اً  ، وقانونالبيولوجيقانون احلجر الصتتحي ياألمن 

  . 1-2-4و 4-1-4و 1-1-4 خرجات  يامل2020-2016يخطة جديدة للقطاع الزراعي إ إطالق 
 

 اإلنجازات المتعلقة بصحة واحدة 
 

انية واالستتتجابة لألمران املعدية ذا يف  لك فريوستتات اإلنفلونزا احليو  والتأهب مشل العمل اإلنذار املبكر والوقاية -189
املتصتتتل بدوره تنفيذ التخطيط للو  والستتتياستتتات القدرات ، على املستتتتويني اإلقليمي والقطرم. وإ الرتكيز على تنميةاملصتتتدر

 العمل  وستتتتتتتيعتعالية التأثري والو تتتتتتتع املتطور بستتتتتتترعة بشتتتتتتتأن مقاومة مضتتتتتتتادات امليكروبات. كما جيرم الألمران احليوانية ا
لى األمران للتعاون بني بلدان اجلنوب يتعلق باحلد من املخاطر والسيطرة ع اً مبتكر  اً رنا يشمل بيف  ال الصحة احليوانية ل

  املرتبطة بالتجارة.
 

 معيار دويل   تتتتتتتتتتتتتعو يم لتنفيذ املعايري الدولية لتدابري الصتتتتتتتتتتتتتحة النباتية واملشتتتتتتتتتتتتتاركة يف إ تطوير القدرات يف اإلقلو  -190
 قليميتتتة. متتتا يتعلق بتتتاتفتتتاقتتتات التجتتتارة اإل القتتتدرات يفتنميتتتة التحليتتتل و بتتت الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتة النبتتتاتيتتتة، التتتذم كتتتان مرتبطتتتالتتتتدابري 



95 PC 121/3 - FC 166/6 

 

وإصتتتتتتدار الشتتتتتتهادات ملشتتتتتتاركة البلدان يف الدستتتتتتتور  اجليدة لزراعةاالعمل أيضتتتتتتاً على تعزيز معايري املمارستتتتتتات  جرىكما 
الغذائي. ويف  ال ستتتتتتتتتتتتتتالمة األغذية والصتتتتتتتتتتتتتتحة، جيرم العمل على تنمية القدرات هبدف منع أو تقليل انتقال األمران 

ت سرتاتيجية وسياساا وو عاحليوانية العابرة للحدود، وتعزيز و ع البلدان بشأن الضوابط الغذائية القائمة على املخاطر، 
 املخاطر.  القائمة على، وتعزيز األطر التشريعية والتنظيمية ونظم مراقبة الواردات لسالمة األغذية

 
 اإلنجازات المتعلقة بتغير المناخ

 
 مستتتتتتتتتتتتتتتألتتة احلتتد من خمتتاطر الكوارد، ودعم تنفيتتذ إطتتار ستتتتتتتتتتتتتتينتتدام املنظمتتةمتتا يتعلق بتغري املنتتاخ، تنتتاولتتت  يف -191

االستتتجابة  ملنظمةايذا يف  لك الروابط بالتكيف مع تغري املناخ  يف القطاعات الزراعية على املستتتوى القطرم. كما تولت 
حلاالت الطوارئ واإلنعاش املبكر يف الزراعة، وقدمت الدعم للمستتتتتتتتتتتاعدة يف حاالت الفيضتتتتتتتتتتتانات والرد على األعاصتتتتتتتتتتتري 

 وظاهرة النينيو ال  يسببها اجلفاف. 
 

 ازات المتعلقة بالمساواة بين الجنسيناإلنج
 

آلستتتتتيا واحمليط اهلادئ.  2019-2016ن للمستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني ااستتتتتُتكملت استتتتترتاتيجية وخطة العمل اإلقليميت -192
وأجريت عمليات تقييم قطرية بشتتتتتأن املستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني يف الصتتتتتني وكمبوديا وميامنار. كما أجريت ممارستتتتتات تقييمية 

لتستتتنري ينيا اجلديدة غيف كمبوديا وبابوا  التقينوكمبوديا. وكان هناك برامج للتعاون  ستترم النكااجلنستتني يف  للمستتاواة بني
 طرم واة بني اجلنستتتتتني. ومشلت النتائج على املستتتتتتوى القالستتتتتياستتتتتات ودعم تنمية القدرات يف  ال املستتتتتا عملية صتتتتتنع به

العيش للرجال والنستتاء يأفغانستتتان والفلبني ؛ واملشتتاركة على قدم املستتاواة يف تربية املواشتتي  كستتب  ما يلي: خيارات ستتبل
يأفغانستتتتتان ؛ ومتكني املرأة الريفية من الناحية االقتصتتتتادية ومشتتتتاركة املرأة يف برامج تعزيز التغذية واخلضتتتتار  األغذية وذهيز

يستتتتتيا؛ وإعادة يف إندون ثورة ال كانيف املناطق املتضتتتتتررة من موعات النستتتتتاء دستتتتتبل كستتتتتب العيش  إنعاشينيبال ؛ ودعم 
ملزارعات يف سلسلة النساء ا  موعاتوقدرات  أدوارتأهيل وحتسني سبل عيش املرأة يف الفلبني بعد إعصار حيان؛ وتعزيز 

لة القيمة ة ستتتتتتتتلستتتتتتتتقيمة األعشتتتتتتتتاب البحرية يإندونيستتتتتتتتيا ؛ واملستتتتتتتتاواة يف احلصتتتتتتتتول على املوارد والتكنولوجيا ألغران تنمي
 وإندونيسيا .  تربية األحياء املائية يبنغالديش  ال يإندونيسيا ؛ والدراسات حول متكني املرأة يف
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 أوروبا وآسيا الوسطى
 

 تستتتتتتتتتتتتتتتجيب املنظمة للتحديات واألولويات ال  إ حتديدها يف املؤمتر اإلقليمي ألوروبا من خالل تركيز عملها -193
ألستتتتتترية يف أوروبا ا متكني أصتتتتتتحاب احليازات الصتتتتتتغرية واملزارععلى املبادرتني اإلقليميتني التاليتني:  2017-2016فرتة اليف 

ازات الرئيستتتية ما يلي أبرز اإلجن ويفوذارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي يف أوروبا وتستتتيا الوستتتطى.  ،وتستتتيا الوستتتطى
 ، فضتتتتتتتتتتتتتالً األهداف االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجية خمرجاتحتقيق وال  تستتتتتتتتتتتتتتهم يف  ال  حققتها املنظمة من خالل كل مبادرة إقليمية،

  عن اإلجنازات املتعلقة بتغري املناخ والقدرة على الصمود واملساواة بني اجلنسني يف اإلقليم.
 

 تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع األسرية في أوروبا وآسيا الوسطى
 

ا، ، إ تعزيز املمارسات املبتكرة لإلنتاج احليواا املستدام خالل مؤمتر دويل عقد يف أوكرانيعلى املستوى اإلقليمي -194
بلداً. وعقدت اجللسة  27وإ تبادل اخل ات بشأن تكنولوجيات احلفاظ على اجلينات احليوانية بني أصحاب املصلحة من 

الزراعة صتتون ت و غيزستتتان. كما إ تعزيز اإلدارة املتكاملة لافاالعامة الثالثة للشتتراكة األوروبية اآلستتيوية بشتتأن الرتبة يف قري 
اإلقليمي والقطرم يطاجيكستتتتتتتان . وُنشتتتتتتر كتيب عن إنتاج مسكة الستتتتتتلور األفريقية،  ينيعلى املستتتتتتتو على املوارد احملافظة 

لقطرم برامج وى ااملستتتتتتت . وتشتتتتتتمل النتائج الرئيستتتتتتية على الشتتتتتتبوطياتبشتتتتتتأن انتشتتتتتتار أنواع أمساك امل وك ي أدلّة تدريبيةو 
لرّم يف مولدوفا، والرتويج للممارستتتتتتات الزراعية اجليدة يف جورجيا. كما أيدت املبادرة االتدريب بشتتتتتتأن أفضتتتتتتل ممارستتتتتتات 

 ستتتتتتياستتتتتتات بشتتتتتتأن ال االرتقاء ذستتتتتتتوى الوعيعمل حول  حلقةاالستتتتتترتاتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة لافات من خالل 
الكربون يف الغابات يف األرا تتتتتتتتتتتتي اجلافة، من خالل ممارستتتتتتتتتتتتات مبتكرة إلدارة  أعوادوتعزيز يف مولدوفا وطاجيكستتتتتتتتتتتتتان، 

  .2-2-2و 2-1-2و 1-1-2 خرجاتيف قرغيزستان يامل الغابات وإعادة تأهيلها
 

جورجيا، للرّد و  وُقدمت املستتتاعدة لبناء القدرات يف  ال اإلحصتتتاءات يف املؤستتتستتتات احلكومية يف ألبانيا وأرمينيا -195
 على التحدم املتمثل يف احلصتتتتتتتول على إحصتتتتتتتاءات زراعية موثوقة. وعلى املستتتتتتتتويني العاملي واإلقليمي، إ توفري املشتتتتتتتورة 

 األرا تي ، وخ اء يف إدارةنيكوميني احلستؤولمن امل 200 حلوايلخالل مؤمتر  الندنت  الدويل الستابع  يف  ال الستياستات
العمل ال  عقدت مع منظمات ادتمع املدا  حلقةبلداً. وكانت  50احلكومية من أكثر من  وممثلني عن املنظمات غري

بشتتتتتأن اخلطوط التوجيهّية الطوعّية بشتتتتتأن احلوكمة املستتتتتؤولة حليازة األرا تتتتتي ومصتتتتتايد األمساك والغابات يف ستتتتتياق األمن 
و تتتتتتتتتتتتتتع  من أجلنفيذها. وُقدم الدعم جلورجيا ، معلماً هاماً يف تعزيز ت2016الوطين يف ديستتتتتتتتتتتتتتم /كانون األول  الغذائي

استتترتاتيجية للتنمية الريفية بالشتتتراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وكذلك يف  ال تنمية القدرات لصتتتياغة ستتتياستتتات 
ات العمل موع وإ دعم مشتتتاريع ذريبية يف  ال التنمية الريفية يف منطقتني يف جورجيا إىل جانب إنشتتتاء  التنمية الريفية.

   .5-1-3 املخرجي احمللي
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 جارة األغذية الزراعية وتكامل األسواقت
 

على الصتتتتتتتتتتتتتتعيد اإلقليمي، أجريت دورات للتعليم اإللكرتوا بشتتتتتتتتتتتتتتأن  حّل قضتتتتتتتتتتتتتتايا التجارة الزراعية من خالل  -196
االتفاقيات التجارية الدولية يمنظمة التجارة العاملية  واإلقليمية يف منطقة رابطة الدولة املستتتتتتتتتتتتتتتقلة ، وبشتتتتتتتتتتتتتتأن شتتتتتتتتتتتتتتفافية 

 دولة  12من  ممثالً  180العاملية، و لك ذشتتتتتتتتتتتتتتاركة حوايل  الستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتات الزراعية وفقاً لقواعد وإجراءات منظمة التجارة
  ابقاً ستتتتتتاستتتتتتتعران الستتتتتتياستتتتتتات التجارية الزراعية يف دول االحتاد الستتتتتتوفياب وُنشتتتتتتر  . ستتتتتتابقاً من دول االحتاد الستتتتتتوفياب 

 ةاملنظم عقدتتستتتتتتتتع نشتتتتتتتترات شتتتتتتتتهرية لشتتتتتتتتبكة خ اء التجارة الزراعية اإلقليمية. و  صتتتتتتتتدرت ، كما 2015-2014فرتة لل
والدويل  ن خالل املؤمتر الدويل بشتتأن  التعاون اإلقليميااالجتماع الستتنوم لشتتبكة خ اء التجارة الزراعية، ذا يف  لك دورت

 للخ اء قاشنيف التجارة الزراعية  الذم عقد يف أوزبكستتتتتتتان، وحلقة  تخر التطوراتيف تستتتتتتيا الوستتتتتتطى وجنوب القوقاز: 
 ستتياستتة التجارة الزراعية  خالل مؤمتر الرابطة الدولية لالقتصتتاديني الزراعيني يف كازاخستتتان.يف  ةبشتتأن  االذاهات احلديث

بشتتتتأن تلية  عمل حلقةوإ تعزيز قدرات الستتتتلطات الصتتتتربية والقطاع اخلاع حلّل قضتتتتايا الستتتتياستتتتات التجارية من خالل 
  . 2-1-4 املخرجتسوية النزاعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية ي

 
رقابة؛ وأجرم حتليل للاسرتاتيجية لو ع وعلى املستوى اإلقليمي، ُقدم الدعم لتحسني الوقاية من احلّمى املالطية و  -197

عمل لبناء القدرات حول رقابة أستتتتتتتتتتتتتتلوب املكافحة التدرجيية، ومرن  حلقات، ونُظمت اتتوجيه تللمخاطر، وُقدم
 لالستتتتتعران الستتتتنوم لستتتتوق . وُنشتتتترت النستتتتخة اإللكرتونية 4-1-4 املخرجاحلّمى القالعية، وطاعون اخلنازير األفريقي ي

 . وعلى املستتتوى القطرم، ُنشتتر دليل املمارستتات الصتتحية اجليدة إلنتاج و ع احلليب 3-3-4 املخرجي احلرجيةنتجات امل
 احلديثة واملعلومات تالتكنولوجياويب للمعلومات بشتتتأن  على يف مولدوفا، وُعقد املؤمتر الوطين لأللبان وأُطلق موقع اخلام

 ثيقةو و  ات على التجارة الزراعية الصتتتتتتتربية . وُو تتتتتتتعت دراستتتتتتتة عن تأثري العقوب4-1-4 املخرجعن األستتتتتتتواق يف جورجيا ي
 ألستتتتتتتواقعمل بشتتتتتتتأن  التحديات ال  تواجه ا حلقةحتليلية عن تأثري أزمة األفالتوكستتتتتتتني على صتتتتتتتناعة األلبان؛ ونُظمت 

عمل بشتتتتتأن  حلقةتدريب بشتتتتتأن إصتتتتتدار الشتتتتتهادات والتصتتتتتديق، و  توفري . كما إ 2-1-4 املخرجيف صتتتتتربيا ي املتحررة 
  . وأجرم تدريب لدعم تطوير ستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتلة قيمة شتتتتتتتتتتتاملة لأللبان2-3-4 املخرجالرتويج والتستتتتتتتتتتتويق يف اجلبل األستتتتتتتتتتتود ي

 يف كازاخستان. 
 

ات: التجارب لصادر لرتويج اليف  ال وُعقدت يف هال، أملانيا، مائدة مستديرة للخ اء حول  أفضل املمارسات  -198
 القيمة، ةستتتتتتلدراستتتتتتات لدعم تنمية ستتتتتتل املنظمة أجرت . و 2-1-4 املخرجيف أمريكا الالتينية وأوروبا وتستتتتتتيا الوستتتتتتطى  ي

ائج التقرير ألصحاب املصلحة ملناقشة نت اً ذا يف  لك تقرير عن سلسلة القيمة يف قطاع حلوم األغنام، كما نظمت اجتماع
لتنفيذ خطة لتنمية  فنية . وعالوة على  لك، تلقت قرغيزستتتتتتتتتتتتتتتان مدخالت 3-2-4 املخرجت يف قرغيزستتتتتتتتتتتتتتتان يوالتوقعا

 . وإ إعداد ستتتتتتت دراستتتتتتات حالة عن ال امج الرتوجيية لتصتتتتتتدير املواد 2-1-4 املخرجي 2017-2015فرتة لالصتتتتتتادرات ل
  . 3-3-4 املخرجالغذائية يف مولدوفا ي
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 اإلنجازات المتعلقة بتغير المناخ 
 

 الزراعة كجزء قطاع املنظمة تقييمُقدم دعم كبري لالستتتتتتتتتتتتتتتجابة إىل تثار الفيضتتتتتتتتتتتتتتانات يف منطقة البلقان. وقادت  -199
 الحتياجات ما بعد الكوارد الذم أجرته وكاالت األمم املتحدة بعد الفيضتتتتتتتتتتتتانات بالتعاون الوثيقالشتتتتتتتتتتتتامل لتقييم المن 

 البلدان لزيادة فهم تثار تغري املناخ املنظمة. وعالوة على  لك، دعمت أصتتتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتتتتلحة اآلخرينالزراعة و مع وزارة 
 هورية و  ام اجلفاف والفيضتتتتانات يف ألبانيا والبوستتتتنة واهلرستتتتك واجلبل األستتتتود وصتتتتربياعلى  تتتتعف القطاعات الزراعية أم
التأكيد على تطوير منهجيات ومواد إرشتتتتتتادية وتعزيز القدرات  . كما إ 1-4-5 املخرجمقدونيا اليوغوستتتتتتالفية الستتتتتتابقة ي

املتعلقة بالزراعة الذكية مناخياً/احلّد من خماطر الكوارد يف تستتتتتتتتيا الوستتتتتتتتطى، مع الرتكيز بشتتتتتتتتكل خاع على قرغيزستتتتتتتتتان 
   .1-3-5 املخرجوطاجيكستان ي

 
 اإلنجازات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

 
 ،2017-2016 ةللفرت  اإلقليمية للمستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني يف أوروبا وتستتتتتتيا الوستتتتتتطى املنظمةيف إطار استتتتتترتاتيجية  -200

ة اإلقليمي ألوروبا/اهليئة األوروبي املنظمة، ومتاشتتتتتتتياً مع توصتتتتتتتيات مؤمتر 2016ال  متت املوافقة عليها يف يناير/كانون الثاا 
 بشتتتأن املستتتاواة ، أدى إىل إصتتتدار منشتتتور2016اير/شتتتباط للزراعة، ُعقد اجتماع إقليمي لشتتتبكة اخل اء يف مينستتتك يف ف  
أوروبا  قليمإ تقريراً عن حالة احلماية االجتماعية يف املنظمةبني اجلنستتتتتتتتتني واحلماية االجتماعية والتنمية الريفية. وأصتتتتتتتتتدرت 

يف  ال  نظمةاملاجتماع لرفع مستتتتتوى التوعي لتحديد دور  جرى اإلعداد لعقدو  الشتتتترقية وجنوب القوقاز وتستتتتيا الوستتتتطى
ن جلنستتتتتتتتتتانية والزراعية يف قرغيزستتتتتتتتتتتااألدوات اخلاصتتتتتتتتتتة باإلحصتتتتتتتتتتاءات ا ة موع ت. وُنشتتتتتتتتتتر اإلقليماحلماية االجتماعية يف 

وتركيا؛ وأجريت دراستتتتتة حول املستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني والغابات وُقدمت التوصتتتتتيات إىل حكومة كوستتتتتوفو؛  وطاجيكستتتتتتان
أة ريفية من خالل تنمية القدرات يف إطار برنامج األمم املتحدة املشتتتترتك املعين امر  1500متكني أكثر من  املنظمةويستتتترت 

 طاجيكستتتتتتتتان يف قطرية للمستتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتنيبالتمكني االقتصتتتتتتتادم للمرأة الريفية يف قرغيزستتتتتتتتان؛ وأجريت تقييمات 
 ألبانيا وأرمينيا إلحصتتتتتتتتتتائية الوطنية يفوقرغيزستتتتتتتتتتتان وتركيا وألبانيا وأرمينيا. وعالوة على  لك، متت تنمية قدرات املكاتب ا

وإن اإلجنازات يف إطار املستتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتني واإلحصتتتتتتاءات هي مكونات املبادرة اإلقليمية   .5-1-3 املخرجوجورجيا ي
 بشأن متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية. 
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 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 

 للتحديات واألولويات ال  إ حتديدها يف املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاري تستتتتتتتتتتتتتتتجيب املنظمة  -201
البحر أمريكتتا الالتينيتتة و  القضتتتتتتتتتتتتتتتاء على اجلوع يفدعم مبتتادرة هي:  من خالل تركيز عملهتتا على ثالد مبتتادرات إقليميتتة

ية، ة املستتتتتتتتتدامة؛ واالستتتتتتتتتخدام املستتتتتتتتتدام للموارد الطبيعالكاري ؛ والزراعة األستتتتتتتترية ونظم األغذية الشتتتتتتتتاملة للتنمية الريفي
 متتا يلي أبرز اإلجنتتازات الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة ال  حققتهتتا املنظمتتة من خالل  ويفوالتكيف مع تغرّي املنتتاخ، وإدارة خمتتاطر الكوارد. 

 باملستتتتتتتتتتتاواة  ةاألهداف االستتتتتتتتتتترتاتيجية، فضتتتتتتتتتتتالً عن اإلجنازات املتعلق خمرجاتحتقيق وال  تستتتتتتتتتتتهم يف  كل مبادرة إقليمية،
  بني اجلنسني يف اإلقليم.

 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي القضاء على الجوع في دعم مبادرة 

 
ّكز الدعم بشتتتتكل ر تصتتتتميم وتنفيذ الستتتتياستتتتات واخلطط وال امج املتعلقة بتحقيق األمن الغذائي والتغذية، ت لدى -202

 انتستتتتتتتغريها من الدول اجلزرية الصتتتتتتتغرية النامية يف منطقة البحر الكاري ، مثل و وغرينادا،  خاع يف باراغوام وغواتيماال
احلد من الفاقد واملهدر ببلداً اآلن  12 . والتزم 1-1-1 املخرجواجلمهورية الدومنيكية ي مايكاوجا غرينادينوجزر فنستتتتتنت 

ك واملهدر من األغذية على مدونة ستتتتتتتتتتتتلو من األغذية ذقدار النصتتتتتتتتتتتتف. ويعمل التحالف اإلقليمي املعين باحلد من الفاقد 
  . 2-2-4 املخرجدولية إلدارة الفاقد واملهدر من األغذية ي

 
 إقرار قانون األمن الغذائي والتغذية والستتتتتتتتتتتتيادة الغذائية الصتتتتتتتتتتتتادر  من خاللوميكن مالحظة النتائج التشتتتتتتتتتتتتريعية  -203

يف اجلمهورية الدومنيكية؛ وإقرار هندوراس لقانون جديد للتغذية املدرسية؛ وإقرار قانون منو جي بشأن  2016يف يوليو/متوز 
اقد واملهدر من ، حيث إ إقرار اقرتا  للوقاية واحلد من الفوالبحر الكاري  أمريكا الالتينيةبلدان الزراعة األستتتتتتترية يف برملان 

  . 2-1-1 املخرجة  د اجلوع دور أساسي يف هذا التقدم التشريعي ياألغذية أيضاً. وقد كان للجبهة ال ملاني
 

 وإ تعزيز القتتتدرات يف  تتتال األمن الغتتتذائي والتغتتتذيتتتة يف غواتيمتتتاال والستتتتتتتتتتتتتتلفتتتادور، ويعود  لتتتك إىل التتتتدريتتتب -204
 ذتتارب جيتتدة . كمتتا ظهرت 3-1-1 املخرجيف  تتال احلق يف الغتتذاء للحكومتتة وادتمع املتتدا ي املنظمتتةقتتدمتتته  التتذم

يف احلوكمة وتليات التنستتتتيق والشتتتتراكات، كما يتضتتتتت من استتتترتاتيجية املستتتتاواة بني اجلنستتتتني خلطة األمن الغذائي والتغذية 
  . 1-2-1 املخرجعليها يف نوفم /تشرين الثاا ي جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري ، ال  متت املوافقة

 
التنميتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة، عزز حتتتالف أك  مع وكتتاالت األمم املتحتتدة، مثتتل منظمتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة ويف إطتتار أهتتداف  -205

العاملية/منظمة الصتتتتتتحة للبلدان األمريكية واللجنة االقتصتتتتتتادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاري ، من الردود على القضتتتتتتايا 
ويستتتتتتتمر الزخم للعمل بشتتتتتتأن تغري املناخ، وُعقد مؤمتر  املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية مثل زيادة الوزن والستتتتتتمنة والفقر. 

 ، مع نتائج جيدةناخوتغري امل إقليمي للجنة االقتصتتتتتتتتتتتادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاري  بشتتتتتتتتتتتأن األمن الغذائي والتغذية
 املنتجات واخلرائط . وإ تسليم 1-2-1 املخرجالسياسية وااللتزامات املستقبلية ي جداول العملمن حيث حتديد أولويات 

  ،1-3-1 ملخرجااملتعلقة باألمن الغذائي والتغذية على املستتتوى اإلقليمي ي وال امج والتشتتريعات للستتياستتات ليالتوالتح
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مع تعزيز قضايا مثل الصحة مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية، وإ فتت مساحات للحوار بشأن التغذية واإلحصاءات 
  . 2-3-1 املخرجاملستدامة ي عن مؤشرات أهداف التنمية

 
 الزراعة األسرية ونظم األغذية الشاملة للتنمية الريفية المستدامة

 
طى بالزراعة األسرية، مثل هيئة الزراعة األسرية ألمريكا الوس املتعلقةإ تعزيز مساحات للحوار بشأن السياسات  -206

 ستتتتتتتتتتتتتتطى منظومة التكامل ألمريكا الو  –الالتينية والبحر الكاري  للجنة االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية ألمريكا اواجلمهورية الدومنيكية ي
 إلقليميةا اهليئات .كما إ حتديد جدول األعمال لدعم الشتتتتتتتتتتتتتتباب يف األرياف وإ التصتتتتتتتتتتتتتتديق عليه يف 5-1-3 املخرجي

نوإ من أجل تعزيز يمنظومة التكامل ألمريكا الوستتطى، هيئة الزراعة األستتريّة التابعة للستتوق املشتترتكة للمخروط اجل الفرعية
لمخروط الستتتوق املشتتترتكة لالستتتياستتتات  تتتمن هيئة الزراعة األستتترية يف بشتتتأن وار احلمشتتتاركة منظمات صتتتغار املزارعني يف 

  . 1-2-3 املخرجلشباب يف الريف يا مواصفاتمالمت وقد و عت مخس دول من منطقة البحر الكاري   ،اجلنوإ 
 

بشأن تعزيز الزراعة  2017متت املوافقة على خطة عمل  اعة دولة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  لعام و  -207
 ؛ يف حني أن 5-1-3 املخرجاألستتتتتترية خالل االجتماع الوزارم الثالث للجماعة بشتتتتتتأن الزراعة األستتتتتترية والتنمية الريفية ي

لزراعة ايف أمريكا الالتينية والبحر الكاري  قد حددت جدول أعمال  يةولوجيكالزراعة اإلالندوة اإلقليمية الثانية بشتتتتتتتتتتتتتتأن 
  . 2-2-2 املخرجوصادقت عليه ي اإليكولوجية

 
لدى غواتيماال وهندوراس وبنما واجلمهورية الدومنيكية اآلن األدوات الالزمة إلنشتتتاء نظم تستتتجيل الزراعة باتت  -208

ة بلدان من أمريكا الوستتتتتطى لديها دراستتتتتة تشتتتتتخيصتتتتتية تتضتتتتتمن مقرتحات  ، يف حني أن ستتتتتبع1-1-3 املخرجاألستتتتترية ي
  .5-1-3 املخرجللتعاون التقين يف  ال التنمية اإلقليمية الريفية ي

 
منهجية إلدراج الزراعة  تنفيذ  وجيرم حالياً 2-1-3 املخرجويف كولومبيا، ُو تتتتتع برنامج وطين لإلرشتتتتتاد الزراعي ي -209

 ةتنفيذي . ويف باراغوام، إ االتفاق على استتتتتتتتتتتتتترتاتيجية 3-2-4 املخرجت الغذائية اإلقليمية ياألستتتتتتتتتتتتتترية يف نظم اإلمدادا
  .2-3-3 رجاملخاجتماعية وإنتاجية من قبل أمانة العمل االجتماعي لرئاسة اجلمهوريّة ووزارة الزراعة والثروة احليوانية ي

 
 الفقرو  نظم الشتتتتتتتتتتتتاملة للحماية االجتماعيةمن املوظفني الرمسيني خالل الدورة الرابعة بشتتتتتتتتتتتتأن ال 124وإ تدريب  -210
موظفا رمسيا من ستتتتتبع دول  30 ؛ وتلقى 1-1-3 املخرجي أمريكا اجلنوبية والوستتتتتطىيف  واألمن الغذائي والتغذية الريفيف 

الف شعوب أمريكا جلنوإ، باإل افة إىل ادتمع املدا من حتتابعة هليئة الزراعة األسريّة التابعة للسوق املشرتكة للمخروط ا
الالتينية ومنطقة البحر الكاري  للستتتيادة الغذائية، التدريب على اخلطوط التوجيهّية الطوعّية بشتتتأن احلوكمة املستتتؤولة حليازة 

  . 2-1-3 املخرجي الوطين األرا ي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي
  



101 PC 121/3 - FC 166/6 

 

 االستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والتكيف مع تغي ر المناخ، وإدارة مخاطر الكوارا
 

إ تعزيز احلوار الوزارم إلدارة خماطر الكوارد والتكيف مع تغري املناخ يباراغوام  والتحول إىل الزراعة املستتتتتتتدامة  -211
 ية إقليمية إلدارة خماطر الكوارد للقطاع الزراعي  ، يف حني أنه جيرم حاليًا و تتتتتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتتتترتاتيج1-1-2 املخرجيبريو  ي

 . وإن  تتاعتتة دول أمريكتتا الالتينيتتة ومنطقتتة البحر الكتتاري ، وبرملتتان أمريكتتا الوستتتتتتتتتتتتتتطى، وبرملتتان أمريكتتا 1-1-5 املخرجي
   مع الرتكيز على احلوار 1-3-2 املخرجاملنتتتاخ ي جتتتدول أعمتتتاهلتتتا تغريأدرجتتتت على الالتينيتتتة، هي  يعهتتتا نتتتافتتتل على 

  .1-2-2 املخرجالتغيريات التشريعية ي حول
 

 حتالفمن  تتالستتياستتات املتعلقة بتغري املناخ والزراعة،  عن لمستتؤولنيلالقدرات من خالل اجتماعات وإ تعزيز  -212
  ،2-3-2 رجاملخكا يمع اللجنة االقتصتتتتتتتتتادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاري  وحكومات شتتتتتتتتتيلي وأوروغوام وكوستتتتتتتتتتاري

يف حني أنه إ إطالق موجز عن الستتتياستتتات املتعلقة بتغري املناخ خالل ندوة بشتتتأن التأمني الزراعي يف بريو، شتتتاركت فيها 
وأُنشتتتتا نظام للتدريب بشتتتتأن القدرة على الصتتتتمود، وإ تعزيز تبادل  . 1-3-5 املخرجي 17الدوليني  موعة من املشتتتتاركني
  ؛ كما يتم أيضتتتتتتتتتتتتا التعاون 2-2-2 املخرجيف املياه وال ازيل ي اأمريكا الوستتتتتتتتتتتتطى ال  تواجه شتتتتتتتتتتتتح   التكنولوجيا بني بلدان

  . وإ التوصتتتتتتتتتتتتتتل 1-3-5 املخرجي املمر اجلافلإلنذار املبكر ورصتتتتتتتتتتتتتتد اجلفاف يف  إقليمي فرعينظام إنشتتتتتتتتتتتتتتاء من أجل 
بشتتتتتتتأن  18ةاحلكومية يف الدول اجلزرية الصتتتتتتتغرية النامي مع الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارد لتعزيز القدرات إىل اتفاق

  . 1-3-5 املخرجإدارة خماطر الكوارد املراعية للمنظور اجلنساا يف قطاع الزراعة ي
 

 ولحويف نوفم /تشتتتتتتتتتتتتتترين الثاا، وافق ادلس الزراعي اجلنوإ على خطة عمل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب  -213
 ي يال ازيتتتل وأوروغوام وبتتتاراغوام وبوليفيتتتا وشتتتتتتتتتتتتتتيلإدارة خمتتتاطر الكوارد للقطتتتاعتتتات الزراعيتتتة يف بلتتتدان املخروط اجلنوإ

 . وجيرم تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب للستتتتتتتتتتتتيطرة على الصتتتتتتتتتتتتيد غري القانوا وتنفيذ 1-1-5 املخرجواألرجنتني  ي
 . وإ دعم البلدان يف صتتتتتياغة اخلطوط التوجيهية الطوعية للستتتتتياستتتتتات 2-1-2 جاملخر االتفاق بشتتتتتأن تدابري دولة امليناء ي

ؤمتر الثالث عشتتتتتتتتر مل االجتماع ، ال  إ إطالقها خالل 1-3-2 املخرجالزراعية البيئية يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري  ي
 .ألطراف التفاقية التنوع البيولوجي يف ديسم /كانون األولا

 
 مذكرة 19، وقد أدى العمل التعاوا إىل يف اإلقليميكتستتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتندوق األخضتتتتتتتتتتر للمناخ أمهية استتتتتتتتتترتاتيجية و  -214

ن من بينها اجلمهورية الدومنيكية وبوليفيا وغواتيماال وهندوراس وكوبا بلدا 10مليار دوالر يف  1.5مفاهيمية ملشاريع بقيمة 
  . 1-3-5 املخرجوباراغوام، وعلى املستوى اإلقليمي أيضاً ي وإكوادور وأوروغوام وال ازيل

  

                                                 
17  i6199e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
رنادين وسانت كيتس وسانت فنسنت وجزر غ وهاي  ت لوسياوسان ودومينيكا وغرينادا وغيانا وجامايكا وبليز وجه التحديد يف أنتيغوا وباربوداعلى   18

 وترينيداد وتوباغو. ونيفيس وبربادوس وسورينام

http://www.fao.org/3/a-i6199e.pdf
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 اإلنجازات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
 

متت املوافقة على استتتتتتتترتاتيجية املستتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتني، التابعة خلطة  اعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاري   -215
ماعة دول أمريكا جل  موعة العمل املعنية باملستتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتني والتابعةا هتباألمن الغذائي والتغذية، وال  صتتتتتتتاغ املعنية

الالتينية ومنطقة البحر الكاري  مع الفاو، وستتتتتتتتتتتتتتوف تبدأ كمشتتتتتتتتتتتتتتروع ذري  يتم تنفيذه يف أربعة بلدان هي الستتتتتتتتتتتتتتلفادور 
ستتتتبيانات إحصتتتاءات جنستتتانية للتعدادات واال صتتتدارواجلمهورية الدومنيكية وباراغوام وهاي . وإ تقدمي املشتتتورة الفنية إل

التجديد جامايكا، ولتعزيز نظم احلماية االجتماعية والسياسات للتمويل و و يف بريو واجلمهورية الدومنيكية وال ازيل  الزراعية
ط طاخل صتتتتتياغة يفاإلنتاجي للمرأة الريفية يف إكوادور وباراغوام وال ازيل، وكذلك حنو الرتكيز على املستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني 

دارة خماطر الكوارد والتكيف مع تغري املناخ للقطاع الزراعي يف الدول اجلزرية الصتتتتتتتتتتتتتتغرية النامية والستتتتتتتتتتتتتتلفادور الوطنية إل
 وهندوراس. 

 
 مما أدى إىل تشتتكيل  موعة خاصتتة باألمن ستتستتات األكادميية وادتمع املداوعززت الشتتراكات الروابط مع املؤ  -216

مع جامعة  قليمي للجيناتإية يف  لس العلوم االجتماعية يف أمريكا الالتينية، وتوقيع اتفاقية إلنشتتتتتتتتاء بنك الغذائي والتغذ
ياشتتتتتتتتتتتام يف إكوادور. كما ُقدم الدعم ملشتتتتتتتتتتتاركة أوستتتتتتتتتتتع بني  اعات ادتمع املدا، مثل املنظمة الدولية للمستتتتتتتتتتتتهلكني 

 مثتتل جتتدول أعمتتال اجلبهتتة ال ملتتانيتتة ملكتتافحتتة اجلوع والتحتتالف من أجتتل الستتتتتتتتتتتتتتيتتادة الغتتذائيتتة، يف مستتتتتتتتتتتتتتتاحتتات احلوارات
 يف نوفم /تشرين الثاا، واالجتماع الوزارم جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  بشأن الزراعة األسرية.
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 الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 

 أفريقيا ر اإلقليمي للشتتتتتتتتتتتتتترق األدىن ومشالتستتتتتتتتتتتتتتتجيب املنظمة للتحديات واألولويات ال  إ حتديدها يف املؤمت -217
ندرة املياه؛ والزراعية اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة ب املبادرةهي:  على ثالد مبادرات إقليمية 2017-2016فرتة المن خالل تركيز عملها يف 

ما يلي أبرز  يفو الصتتتتتتتتتتتتغرية النطاق لتحقيق التنمية الشتتتتتتتتتتتتاملة؛ وبناء القدرة على الصتتتتتتتتتتتتمود لتعزيز األمن الغذائي والتغذية. 
األهتتداف  خمرجتتاتحتقيق اإلجنتتازات الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة ال  حققتهتتا املنظمتتة من خالل كتتل مبتتادرة إقليميتتة، وال  تستتتتتتتتتتتتتتهم يف 

 عن اإلجنازات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف اإلقليم. االسرتاتيجية، فضالً 
 
 ندرة المياه الخاصة ب مبادرةال
 

عالية ازجة طات وخضتتتتتتتتتتتتتتار إنتاج بروتينمن أجل  لزراعة وتربية األحياء املائيةللتكامل بني اإ إعداد خطة عمل  -218
عمل . والدول املشاركة هي اجلزائر يبدأت الاملياه األجاجيف الصحراء القاسية واألرا ي القاحلة، و لك باستخدام اجلودة 
 ائيةاألرا تتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتحراوية ، ومصتتتتتتتتتتر يالدولة الرائدة يف تربية األحياء امل التكامل بني الزراعة وتربية األحياء املائية يفعلى 

ناطق الريفية املائية يف امل التكامل بني الزراعة وتربية األحياءمان يبدأت العمل على عُ ستتتتتتتتتتتتلطنة يف األرا تتتتتتتتتتتتي الداخلية ، و 
  .1-1-2 املخرجيالنائية واملناطق ال  تعاا من ندرة املياه  

 
مشتتتروع حول تغري املناخ وحلول التكيف للقطاعات اخلضتتتراء يف مناطق خمتارة من إقليم الشتتترق األدىن إ تنفيذ و  -219

ستتتتتتكوا ، إلاومشال أفريقيا، بتأييد من جامعة الدول العربية، وبالشتتتتتتراكة مع اللجنة االقتصتتتتتتادية واالجتماعية لغرب تستتتتتتيا ي
يو تغري ت املناطق القاحلة واألرا تتتي اجلافة. وو تتتعت حتاليل لستتتينار والوكالة األملانية للتعاون الدويل، واملركز العرإ لدراستتتا

واألردن و للبقع الستتتاخنة  على املستتتتوى اإلقليمي،    يف مصتتتر ولبنان2065-2046و 2035-2016املناخ ألفقني زمنيني ي
  . 2-1-2 املخرجيعلى النتائج ادلس الوزارم جلامعة الدول العربية  إطالعوسيتم 

 
اون الطاقة الشتتتتمستتتتية يف دلتا النيل يف مصتتتتر، بتمويل من التع علىوإ تنفيذ مشتتتتروع بشتتتتأن ستتتتحب املياه للرّم  -220

 اإليطايل، و لك للتقليل من الضتتتتتتتتعف أمام صتتتتتتتتدمات إمدادات الطاقة وندرة املياه. وقد إ تركيب أول نطة لضتتتتتتتت  املياه
ية،  على وظفني للم أثناء العملالنيل. وإ تنظيم دورات تدريبية  يف منطقة دلتا اً فّدان 230 ذا يغطيالطاقة الشتتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتت

 . صيانتهو  ، واملزارعني احملليني و عيات مستخدمي املياه، بشأن متطلبات تشغيل النظام الشمسياحلكوميني
 

واستتتتتتتتُتكملت دراستتتتتتتتة تشتتتتتتتتخيصتتتتتتتتية متكاملة حلوكمة املياه اجلوفية، ذا يف  لك املكونات اهليدروجيولوجية وتلك  -221
تعلقة باملستتتاواة بني اجلنستتتني، تناولت املياه اجلوفية يف األردن واملغرب وتونس. وستتتيؤدم التقييم التشتتتخيصتتتي إىل اعتماد امل

 خيارات لتحسني إدارة املياه اجلوفية بطريقة مستدامة. 
 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتةبتتتتالشتتتتتتتتتتتتتتراكتتتتة مع املركز التتتتدويل للبحود الزراعيتتتتة يف املنتتتتاطق اجلتتتتافتتتتة، إ تعزيز تكثيف الزراعتتتتة املو  -222
 يدة.جل إدخال تقنيات بأستتتتتتتتتتتعار معقولة وممارستتتتتتتتتتتات يف املزارع الصتتتتتتتتتتتغرية يف مصتتتتتتتتتتتر واألردن واملغرب وتونس، من خال
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ز التوستتتع فيها. األحوان املرتفعة  وتعزي رمّ  مكننةن على مستتتتوى املزرعة إلظهار فوائد تكنولوجيا  ان ذريبيوأنشتتتا حقال
القمت يف نافظة الشتتتتترقية يمصتتتتتر  باستتتتتتخدام هذه التكنولوجيا خالل دورة هكتار من  18 000وقد متت زراعة أكثر من 

 كمية ؛ تقليل  يف املائة 25هي تقليل استتتتتخدام املياه ألغران الرّم ياملرتتبة عن  لك . والفوائد 2016-2015القمت زراعة 
   ؛ تقليل الفاقد على احملصتتتتتتتوليف املائة 30 ؛ زيادة كفاءة استتتتتتتتخدام األمسدة ييف املائة 50ي لبذراملستتتتتتتتخدمة عند االبذور 

  . يف املائة 25ي ؛ زيادة نصول القمتيال رُقاد 
 

وقد إ تطوير األستتتتتاليب واملعايري مع املوظفني احلكوميني، ونُظمت دورات تدريبية لتطبيق االستتتتتتشتتتتتعار عن بعد  -223
خدامات تونس، على وجه اخلصتتتتوع، خرائط استتتتتوتقييم احملاستتتتبة للمياه، وإنتاجية املياه، واجلفاف. وقد و تتتتعت  دلرصتتتت

مليون هكتار ملزارع الزيتون ، ستتتتتيتم  1.8مليون هكتار للحبوب، و 1.5األرا تتتتتي الوطنية لنظامني رئيستتتتتيني للمحاصتتتتتيل ي
صتتناعية غلة احملاصتتيل، ع  االستتتشتتعار عن بعد باألقمار اليف فجوة الاستتتخدامها لرصتتد استتتهالك املياه، وإنتاجية املياه، و 

  .  3-1-2 املخرجي
 

املركز الدويل  تغري املناخ واجلفاف. وبالشتراكة مععنية بامل القطريةلمؤستستات لوإ االنتهاء من تقييم رستم اخلرائط  -224
 عمل ألصحاب املصلحة املتعددين لتصميم أنسب مؤشرات الرصد يف النظم حلقاتللزراعة املروية باملياه املاحلة، ُعقدت 

 املوارد وّإ حشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوتونس.  اختيتتتتتتتار مؤشتتتتتتتتتتتتتترات اجلفتتتتتتتاف يف األردن ولبنتتتتتتتان واملغرب الزراعيتتتتتتتة املختلفتتتتتتتة، وإ
  . 2-1-5واملخرج  1-1-5 املخرجنظام إقليمي إلدارة اجلفاف ي إلنشاءيمن خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

 
 الزراعة الصغيرة النطاق لتحقيق التنمية الشاملة

 
نوعاً من الكينوا واختيار أفضتتتتتتتتتتتلها إلدراجها وتكييفها مع الظروف الزراعية والتستتتتتتتتتتتويقية اخلاصتتتتتتتتتتتة  13إ اختبار  -225

اإليكولوجي يف مصتتتتتايد األمساك يف الستتتتتياستتتتتات الوطنية يف مصتتتتتر  نهج النظامالصتتتتتك الدويل بباملنطقة. وإ إدراج مبادئ 
 دعم الستتتلطات الوطنية يف و تتتع خطط إلدارة مصتتتايد األمساك مع الرتكيزلولبنان وتونس. وبدأت ثالد دراستتتات ذريبية 

ير تطو وأُنشتتتتتتا مركز  م األمساك.صتتتتتتيادمن  12 000تشتتتتتتمل حنو  وهيعلى  ج النظام اإليكولوجي يف مصتتتتتتايد األمساك، 
  . 2-1-2 املخرجي إلبلايف موريتانيا لتسهيل نقل التكنولوجيات اجلديدة لإلنتاج املستدام والقيمة املضافة ملنتجات  اإلبل

 
 لواحات اإلدارة التكيفية ورصتتتتتتتتد نظم ا ال ويف موريتانيا، إ حتستتتتتتتتني قدرة أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة الرئيستتتتتتتتيني يف  -226
واحات ورصتتتدها وحتليلها. ويف الستتتودان، ُقدم الدعم لصتتتانعي القرارات إلنشتتتاء نظام إلدارة نظم إنتاج الالعرإ  املغربيف 

  . 3-1-2 املخرجيف جنوب دارفور، باستخدام  ج سلسلة القيمة ي إلنتاج البذور
 

والسودان  مصرو  ملزارعني األسريني يف ست دول يموريتانيا واملغرب وتونسصغار اوإ تقييم اخلصائ  الرئيسية ل -227
 حتستتني  ج املدارس احلقلية للمزارعني جرى . و 1-1-3 املخرجواألردن ، وإ حتديد االذاهات اإلقليمية املشتترتكة ي ولبنان

 ية جديدةويتم تكييف خطوط توجيهية عامل ،ة للخ اء واملمارستتتتتتني اإلقليمينييف املنطقة، من خالل إنشتتتتتتاء شتتتتتتبكة وقائم
ا قامت الفاو، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة  . كم4-1-3 املخرجمع الستتتتتتتتتتتتتتياق اإلقليمي ي
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لعمالة أكادميية إقليمية للتنمية الريفية الستتتتتكشتتتتاف االذاهات والفرع اإلقليمية يف  ال ادورة للتنمية الصتتتتناعية، بتنظيم 
  . 1-2-3 املخرجالريفية الالئقة ي

 
، أنظمة احلماية االجتماعية الشتاملة يف منطقة الشترق األدىن ومشال أفريقياوإ إجراء تقييم لو تع األستاس لتعزيز  -228

من خالل دعم احلكومات الوطنية يف و تتتع وحتستتتني استتترتاتيجيات احلماية االجتماعية يف إطار التنمية الريفية. وإ حتديد 
ية والتدخالت احلماية االجتماعالثغرات يف  ال احلماية االجتماعية الستتتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتتاف كيفية تعزيز الروابط والتنستتتتتتتتتتتيق بني 

  . 1-3-3 املخرجالزراعية ي
 

 بناء القدرة على الصمود لتعزيز األمن الغذائي والتغذية
 

 ،2022-2017 لفرتةل ُقدم الدعم لوزارات الزراعة يف الضتتفة الغربية وقطاع غزة، لتطوير استترتاتيجية الزراعة الوطنية -229
 لتغذويةاواألمن الغذائي واألولويات  املنظور اجلنستتتتتتتتاا مراعاةو  الصتتتتتتتتمودمع الرتكيز بشتتتتتتتتكل خاع على بناء القدرة على 

  . 1-1-5املخرج و  1-1-1 املخرجي
 

وو تتتتتتتعت نظم لبيانات األمن الغذائي واملعلومات عنه يف العراق والستتتتتتتودان واليمن. وإ تقدمي أدلة لالستتتتتتتتجابة  -230
سوريا  يف إطار و  لسورية ياألردن والعراق ولبنانالطوارئ وال  ة للقدرة على الصمود للبلدان املتضررة من األزمة احلاالت 

  .  1-3-5واملخرج  1-3-1 املخرجبرنامج الشبكة اإلقليمية لتحليل املعلومات عن األمن الغذائي ي
 

 لتعزيز القتتدرات الوطنيتتة  ئمتتة على األدلتتةلحتتد من املختتاطر قتتاوإ تصتتتتتتتتتتتتتتميم استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتات واستتتتتتتتتتتتتتتثمتتارات ل -231
 لقدرة لبشتتتتتأن تقييمات األمن الغذائي ونظم معلومات اإلنذار املبكر يف ستتتتتوريا والستتتتتودان. وأجريت حتاليل/رستتتتتم خرائط 

مؤشر  ائج يف مناطق مثلث األمل . وُو ع، النت2-والتحليلمؤشر القدرة على الصمود للقياس على الصمود يف موريتانيا ي
العمل و  طر وحتليلها.للبنان لتحديد معامل املخايف الضفة الغربية وقطاع غزة. وجيرم تقدمي  اختبارهدرة على الصمود وإ للق

 ئر تقييم األ تتتتتتتتتترار واخلستتتتتتتتتتا نكوارد ياملرحلة الثانية مالالنا ة عن تقييمات لأل تتتتتتتتتترار واخلستتتتتتتتتتائر جاٍر على عدد من ال
  . 3-4-5واملخرج  1-2-5 املخرجمؤخرا يف اليمن وسوريا ي بدأتيف العراق، و 

 
وإ تنفيذ برامج لبناء القدرة على الصتتتتتتتمود يف  ال إدارة املياه يف الضتتتتتتتفة الغربية وقطاع غزة، واختيار مؤشتتتتتتترات  -232

  . 1-1-5 املخرجلرصد اجلفاف واإلنذار املبكر يف األردن ولبنان ي
 

 د واملهدراستتتتترتاتيجية وخطة وطنيتني للحد من الفاق لو تتتتتعلستتتتتودان وإ تشتتتتتكيل جلنة وُعقدت دورة تدريبية يف ا -233
من األغذية. وباإل تتتتتتتافة إىل  لك، يتم تنشتتتتتتتيط الشتتتتتتتبكة اإلقليمية املعنية بالفاقد واملهدر من األغذية لتعزيز تبادل املعرفة 

  . 2-2-4 املخرجوتقاسم املمارسات اجليدة ي
 



PC 121/3 - FC 166/6 106 

 

اجلراد يمن خالل أمانة هيئة مكافحة اجلراد الصتتتتتتتتتتتتتحراوم يف املنطقة  اتهتديد لرصتتتتتتتتتتتتتد البلدانوإ تعزيز قدرات  -234
على املستتتتتتتتوى  . وإ توفري االستتتتتتتتجابة املنستتتتتتتقةاإلقليمالوستتتتتتتطى  وللتأهب يف حاالت نتملة لتفشتتتتتتتي انفلونزا الطيور يف 

 لزيتون  وحاالت تفشي سوسة النخيل احلمراءشجر ا ال  تصيبي Xyllela Fastidiosa بكترييا مكافحةاإلقليمي ملراقبة و 
  .2-4-5 املخرجي مكافحة فعالة

 
 اإلنجازات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

 
 نان والستتتتتودانولب املستتتتتتوى القطرم يتونس واملغرب وموريتانياجرى رستتتتتم ةاا خرائط إحصتتتتتائية جنستتتتتانية على  -235

تقارير القطرية الأُعّدت والعراق واألردن ومصر  للحصول على بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس واملؤشرات  ات الصلة، و 
 عمتتتتل إقليميتتتتة عقتتتتدت يف تونس. ومتكن املشتتتتتتتتتتتتتتتتتاركون من و تتتتتتتتتتتتتتع األستتتتتتتتتتتتتتتتتاس للعمتتتتل حلقتتتتة خاللوإ عر تتتتتتتتتتتتتتهتتتتا 

إ توفري ب نوع اجلنس يف  ال الزراعة. و على خارطة طريق بشأن إ فاء الطابع املؤسسي على اإلحصاءات املصنفة حبس
 قائمة أولية للمؤشرات اجلنسانية اهلامة يف  ال الزراعة والتنمية الريفية. 

 
 


