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متهيد

االسرتاتيجية. وهي توفر املرونة الالزمة لتدخالت ينصب تركيزها 
عىل احتياجات محددة وتساعد عىل توسيع نطاق عملنا.

بنهج  األخذ   ،2019-2018 السنتني  فرتة  املنظمة يف  وتواصل 
قياس  مبعايري  ومقارنة  املحّققة،  النتائج  لقياس  رصامة  أكرث 

لتنفيذ  ترتيبات  من  قائم  مبا هو  باالقرتان  التي وضعت  األداء 
غايات  املائة من  88 يف  قد حّققت  املنظمة  الربامج، ستكون 

مؤرشات املخرجات يف عام 2018.

إاّل من  نواجهها  التي  للتحديات  التصدي  إىل  سبيل  وال 
املنظمة  الصدد، وطّدت  خالل بذل جهود مشرتكة. ويف هذا 

الدولية  واملنظامت  املتحدة  األمم  منظومة  مع  رشاكاتها 
والقطاع  املدين  واملجتمع  الريفية  واملجتمعات  واإلقليمية 

ذاته،  الوقت  الخاص وأصحاب مصلحة آخرين. وعّززت، يف 
استجابة  وتوفري  التنظيمية  الفعالية  لتحسني  املتخذة  التدابري 

والوطنيني. واإلقليميني  العامليني  املصلحة  ألصحاب  مناسبة 

ويبنّي استعراض منتصف املدة لعام 2018 أن الجهود التي تبذلها 
املنظمة تؤيت أُكُلها وتؤدي إىل ترجمة عملنا العاملي املعياري 

والفني ويف ما يتعلق باملنافع العامة، إىل نتائج ملموسة. 

سيلفا دا  غرازيانو  جوزيه 
العام املدير   

النتائج  قوامها  باستجابة   ،2012 عام  منذ  قدًما،  املنظمة  متيض 
العاملية  التنمية  لخطة  والطموح  الكفاءة  من  املزيد  وعنوانها 

السنوات الست  املتطورة. وقد زادت املنظمة، عىل مدى 
لتذليل  شاماًل  نهجاً  واعتمدت  تركيزها  محور  من  املنرصمة، 
التحديات املعقدة واملرتابطة. وبادرت يف الوقت ذاته إىل 

تعزيز ما تتمتع به من وجود يف امليدان وقدرات فنية عاملية.

 ،2021-2018 للفرتة  األجل،  املتوسطة  الخطة  وتستند 
اللذان متت   ،2019-2018 للفرتة  وامليزانية  العمل  وبرنامج 

إىل   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  مع خطة  مواءمتهام 
إقامة  يف  املتمثلة  الرؤية  ترجمة  إىل  الهادفة  الجارية  الجهود 

ملموسة. إجراءات  إىل  الغذايئ  باألمن  ينعم  مستدام  عامل 

2018، يف األخذ بزمام قيادة  املنظمة، يف عام  واستمرت 
الذي  الوقت  ويف  الفعالية  تحسني  يف  املتمثل  برنامجها 

املخرجات  غايات  من  املائة  يف   74 نسبة  بالكامل  فيه  تحّققت 
81 يف املائة من املؤرشات  2018، تحرز نسبة  املحددة لعام 

املحددة  الغايات  تحقيق  باتجاه  مقرر  هو  حسبام  تقدًما 
توجد يف وضع جيد  املنظمة  فإن  ثم،  السنتني. ومن  لفرتة 

العمل  برنامج  وإلنجاز  األعضاء  تجاه  بالتزاماتها  للوفاء 
أتم وجه. بها عىل  الخاص   2019-2018 للفرتة  وامليزانية 

كام استمرت يف التطور أساليب العمل الجديدة املعتمدة منذ 
عام 2012، من قبيل توجيه أعامل املنظمة عن طريق الربامج 
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تقدم املنظمة، باعتبارها وكالة متخصصة من وكاالت األمم 
املتحدة، يد العون إىل البلدان لتنفيذ خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 من خالل خمسة أهداف اسرتاتيجية، وهي:

)التقرير  املدة  منتصف  الستعراض  التوليفي  التقرير  ويُطلع 
املنظمة من  2018 األعضاء عىل ما أحرزته  التوليفي( لعام 

نتائج يف السنة األوىل من فرتة السنتني2019-2018.

املنظمة عىل  بلغات  بأكمله  التقرير  االطالع عىل  وميكن 
.www.fao.org/MTR :التايل العنوان 

الواردة يف  الرئيسية  اإلنجازات  العامة  اللمحة  وتعرض هذه 
2018، كام: لعام  التوليفي  التقرير 

تقّدم معلومات عن املساهامت املقدمة يف مخرجات 	|
املنظمة يف عام 2018؛

وتقدم ملحة عامة عن القيادة الفنية، واإلحصاءات، 	|
واملساواة بني الجنسني، والحوكمة، والتغذية، وتغري املناخ. 

باعتبارها مواضيع شاملة؛

وتوّضح كيف أن املنظمة استفادت من تحّسن وسائل 	|
■ التنفيذ. 

املساهمة يف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن 

الغذايئ وسوء التغذية

جعل الزراعة والغابات ومصايد األسامك أكرث 

واستدامة إنتاجية 

الحد من الفقر يف الريف 

متكني نظم زراعية وغذائية أكرث شموالً وكفاءة

زيادة قدرة ُسبل العيش عىل الصمود أمام 

التهديدات واألزمات 

مقدمة

التقرير التوليفي الستعراض منتصف المدة  لعام  2018   
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1. النتائج  
نظرة عامة 

يوّجه إطار املنظمة الخاص بالنتائج للفرتة 2018-2021 عمليتي 
تخطيط عمل املنظمة ورصده. وتوجد، يف صلب هذا اإلطار، 

املؤرشات والغايات التي تقيس التقّدم املحرز عند كل مستوى 
من مستويات سلسلة النتائج: أي املخرجات والنواتج واألهداف 

االسرتاتيجية. ويوفر ذلك أساساً لتقييم كيفية إسهام إجراءات 
املنظمة يف إحداث تغيريات عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 

والعاملية، ولإلبالغ عن ذلك.

وتجري عملية الرصد واإلبالغ عند مستوى كل من األهداف 
االسرتاتيجية والنواتج يف نهاية فرتة السنتني ويتم اإلبالغ عن ذلك يف 

تقرير تنفيذ الربامج. ويتم رصد التقدم املحرز يف املخرجات كل سنة 
واإلبالغ عنه يف التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة وتقرير 

تنفيذ الربامج أيضا.

عملية الرصد واإلنجازات املحّققة

تشّكل املخرجات املساهمة املبارشة التي تقّدمها املنظمة يف النواتج 
يف سلسلة النتائج. وهي متثل النتائج التي تخضع املنظمة للمساءلة 
عنها بصورة مبارشة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية من 

خالل التنفيذ امللموس لتدخالت املنظمة عرب املساهامت املقررة 
والطوعية.

ويستند كل مؤرش من مؤرشات املخرجات الـ 43 إىل منهجية 
للقياس. وتم جمع البيانات واإلبالغ عن املخرجات االسرتاتيجية 

املحّققة يف عام 2018 خالل الربع األخري من عام 2018.

وُصنف التقدم املحرز قياًسا إىل غايات عام 2018 عىل أنه يسري يف 
االتجاه الصحيح إذا ما تم تحقيق نسبة 100 يف املائة من الغايات 
املحددة لعام 2018 أو تجاوزها، وقد استخدم نفس االختبار الذي 

استُعني به يف الفرتة 2017-2016.

واستعرض التقدم املحرز، قياًسا إىل الغايات الرتاكمية لعام 2019، 
وفًقا لتوزيع النتائج املقررة عىل مدى فرتة السنتني. وتبًعا لذلك، 

ولغرض لفت االنتباه، تم تسليط الضوء عىل الحاالت التي يقل فيها 
التقدم املحرز عن 30 يف املائة مقارنًة بغايات عام 2019.

وقد تحّققت بشكل كامل 32 )74 يف املائة( من أصل غايات 
مؤرشات املخرجات الــ 43 املحّددة للعام، فيام تحرز نسبة 81 يف 
املائة من املؤرشات تقدًما حسبام هو مقرر باتجاه بلوغ الغايات 

املحددة لفرتة السنتني.
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الهدف االسرتاتيجي 1

الجوع  عىل  القضاء  يف   املساهمة 
التغذية  وسوء  الغذايئ  األمن  وانعدام 

تعمل املنظمة يف رشاكة مع الحكومات 
وغريها من الجهات الفاعلة يف مجال 

التنمية عىل املستويات العاملية واإلقليمية 
والوطنية، مبا يف ذلك الوكاالت التي توجد 
مقارها يف روما وغريها من وكاالت األمم 

املتحدة، من أجل تهيئة البيئة السياساتية 
واملؤسساتية والقدرات الرضورية للقضاء 

بطريقة مستدامة عىل الجوع وانعدام 
األمن الغذايئ وجميع أشكال سوء التغذية.

املتعلقة   ،2018 عام  غايات  وإن 
يف  معظمها  تسري  والربامج  بالسياسات 

املخرجات  أن  حني  يف  الصحيح،  االتجاه 
الغاية  تتجاوز  القانونية  باألطر  الخاصة 

األول،  املقام  يف  ذلك  ويعزى  املحّددة. 
قضايا  بتبني  الربملانيني  التزام  تزايد  إىل 

يف  والحق  الصحية  الغذائية  النظم 
االجتامعية. والحامية  الغذاء 

للنتائج  البارزة  املعامل  وتضمنت 
صياغة  العاملي  الصعيد  عىل  املحّققة 
بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

إرشاف  تحت  والتغذية  الغذائية  النظم 
العاملي. الغذايئ  األمن  لجنة 

وقام أكرث من 35 بلداً بتعميم األمن الغذايئ 
والتغذية يف السياسات والربامج القطاعية 

و/أو وضع أطر سياسات مشرتكة بني 
القطاعات بشأن األمن الغذايئ والتغذية. 

ويف بلدان مثل بوتسوانا ورواندا والسنغال 

وباكستان والسودان، تم تعزيز قدرات 
الحكومة وأصحاب املصلحة عىل تفعيل 

الروابط بني حيازة األرايض ومصايد األسامك 
واملساواة بني الجنسني والنظم الغذائية 
واألمن الغذايئ والتغذية يف السياسات 

والربامج املعتمدة.

املنظمة  بني  الرشاكة  خالل  ومن 
مرفق  متّكن  األورويب،  واالتحاد 

التابع  السياسات  مجال  يف  املساعدة 
والتغذوي  الغذايئ  األمن  "تأثري  آللية 

أن  من  والتحول"  واالستدامة  واملرونة 
الخاصة  االعتبارات  أفضل  بصورة  يدرج 

والزراعة  والتغذية  الغذايئ  باألمن 
املساواة  وبقضايا  للتغذية  املراعية 
القطاعية  املشاريع  يف  الجنسني  بني 
من  كٍل  يف  القطاعات  بني  واملشرتكة 

وباكستان  وتشاد  وإثيوبيا  النيجر 
وفيجي  وغواتيامال  وهندوراس  وميامنار 

عّزز  كام  سليامن.  وجزر  وفانواتو 
الجامعة  يف  التنسيق  آليات  املرفق 

أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية 
غزة  وقطاع  الغربية  والضفة  والنيجر 

ليشتي. وتيمور  وغواتيامال 

بلدان وضع   10 يزيد عن  ما  ويتوىل 
يف  للحق  داعمة  قانونية  أطر  وتطبيق 

وإنصافًا  أمًنا  أكرث  وصول  ولفرص  الغذاء 
أكرث من  املوارد واألصول. واستفاد  إىل 

الدعم إلعداد خطط  من  البلدان  من   15

املدقع  الفقر  قضايا  تدرج  استثامر 
إضافة  والتغذية،  االجتامعية  والحامية 

اإلنفاق  استعراض  عمليات  دعم  إىل 
املخصصة  امليزانيات  لتحليل  العام 

املشرتكة  والتغذية  الغذايئ  األمن  لربامج 
واملحيط  آسيا  إقليم  ويف  القطاعات.  بني 

 ،2018 عام  الرتكيز يف  انصب  الهادئ، 
عىل  للقضاء  عمل  خطط  لوضع  كتكملة 

تنفيذ  يف  التنويع  تعميم  عىل  الجوع، 
الغذايئ  باألمن  املتصلة  السياسات 

الذكية  األغذية  خالل  من  والتغذية 
الجامعة  نظام  مع  رشاكة  يف  املستقبلية 
الدولية  الزراعية  للبحوث  االستشارية 

األكادميية. واألوساط 

يف  قيادي  بدور  املنظمة  واضطلعت 
إلدراج  اسرتاتيجية  إسهامات  وضع 

مبا  والتغذية،  الغذايئ  األمن  أهداف 
بالوزن  املتعلقة  االعتبارات  يشمل 

املعدية،  غري  واألمراض  والبدانة  الزائد 
مثل  الرئيسية  العاملية  العمليات  يف 
املعنية  الدامئة  املتحدة  األمم  لجنة 

الجوع. عىل  القضاء  وتحدي  بالتغذية 

القامئة  القرارات  باتخاذ  يتعلق  ما  ويف 
يف  املنظمة  استمرت  األدلة،  عىل 

بعض  تطبيق  أجل  من  القدرات  تنمية 
مثل  الرئيسية،  املعيارية  املنتجات 
املتكامل  للتصنيف  املزمن  املقياس 
الصعيد  عىل  الغذايئ  األمن  ملراحل 
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الجهود  يف  املشاركة  وكذلك  القطري، 
إىل  الرامية  الوكاالت  بني  املشرتكة 

اإلقليمية  واالتجاهات  السياسات  رصد 
الخاصة  االستعراضات اإلقليمية  إلعداد 

ونرشها.  الغذايئ والتغذية  باألمن 

والقطري،  اإلقليمي  الصعيدين  وعىل 
قدرات  تنمية  تعزيز  إىل  املنظمة  تبادر 

تشجيع  عىل  الوطنية  املؤسسات 
الخاصة  للمنهجيات  القطرية  امللكية 
ومقياس  التغذية  نقص  انتشار  مبعدل 

الغذايئ. األمن  انعدام  من  املعاناة 

ويف عام 2018، أجريت 16 حلقة عمل 
شملت  ووطنية  فرعية  وإقليمية  إقليمية 

والجامعة  األفريقي  الجنوب  منطقة 
وأمريكا  األفريقي  للجنوب  اإلمنائية 

الدامئة  واللجنة  الكاريبي  والبحر  الالتينية 
مبكافحة  املعنية  الدول  بني  املشرتكة 

واملنظمة  الساحل  منطقة  يف  الجفاف 
الزراعية. للتنمية  العربية 

عىل  الوطنية  القدرات  تنمية  ومتت 
الغذايئ  األمن  ومعلومات  بيانات  رصد 

واإلبالغ  وتحليلها  الصلة  ذات  والتغذية 
أجل  من  أفضل  بصورة  واستخدامها  عنها 

من  أكرث  يف  القرار  صنع  عملية  تحسني 
بلًدا.  40

مجال  يف  املحّققة  النتائج  وتجاوزت 
واستخدامها  املالية  املوارد  تخصيص 
مجال  يف  سيام  ال  املحددة،  الغايات 
خطط  صياغة  عىل  البلدان  مساعدة 

الزراعية  بالتنمية  خاصة  استثامر 

عىل  العمل  تركيز  انصب  كام  والريفية. 
العام  اإلنفاق  تتبع  يف  البلدان  مساعدة 
تحليل  ويف  والتغذية  الغذايئ  األمن  عىل 

املوارد. تخصيص  خيارات  فعالية 

ويف ما يتعلق بتعميم املساواة بني 
التوجيهية  الجنسني، استخدمت املذكرة 

عن سياسات املساواة بني الجنسني 
لتشجيع إدراج قضايا املساواة بني 

الجنسني يف السياسات واالسرتاتيجيات 
الوطنية املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية. 
وشاركت املنظمة أيضا يف تيسري مشاورات 
متعددة أصحاب املصلحة وإعداد بيانات 

ومعارف بشأن صياغة أطر السياسات 
الوطنية التي تدرج منظورات متكني املرأة 

واملساواة بني الجنسني يف كٍل من بوتسوانا 
ورسي النكا. ■

p|.أنتيغوا وبربودا - أطفال يتناولون وجبة يف مدرستهم التي تشارك يف برنامج للتغذية املدرسية يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
©FAO/Ubirajara Machado

الغذائي األمن  تحقيق  أجل  التحالفات من  إقامة 

2018، نحو زيادة مشاركتها  انتقلت المنظمة، في عام 
البرلمانيين والجبهات ووكاالت األمم  مع تحالفات 

المتحدة األخرى بهدف إدراج السلطات التشريعية في 
مكافحة الجوع وجميع أشكال سوء التغذية. وأدى تعزيز 

اإلقليمية  البرلمانية  الجبهات  بين  األقاليمي  التعاون 
التي تعمل بشأن قضايا األمن الغذائي إلى التزام 

مجلس الشيوخ اإلسباني باستضافة مؤتمر قمة 

التغذية في  الجوع وسوء  للبرلمانيين لمكافحة  عالمي 
2018. وتم دعم نجاح مؤتمر  أكتوبر/تشرين األول 

القمة بإنشاء تحالفات وطنية للبرلمانيين في عدد من 
البلدان في مختلف األقاليم - ولدى 20 بلًدا جبهات 

الجوع في إقليم أمريكا الالتينية والبحر  وطنية لمكافحة 
وأوغندا وسيراليون  الكاريبي وإسبانيا والسنغال 

الكونغو.  وجمهورية 
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التغذية الغذائي وسوء  الجوع وانعدام األمن  القضاء على  المساهمة في   :1 الهدف االستراتيجي 

المقاصد
ضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء - 

المأمون والمغّذي بحلول عام 2030 )الهدف 1.2(
وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام - 

2030 )الهدف 2.2( 

المقاصد
تخفيض الوفيات المبكرة بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج بحلول - 

عام 2030 )الهدف 4.3(

المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
 1.1 التزام البلدان التزاًما 
سياسًيا صريًحا بالقضاء 

على الجوع وانعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية 

بحلول عام 2030.

 1.1.1 تحسين قدرات الحكومات وأصحاب 
المصلحة على وضع أطر سياساتية وخطط 

وبرامج استثمار قطاعية وشاملة لعدة 
قطاعات للقضاء على الجوع وانعدام األمن 
الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية بحلول 

عام 2030.

عدد عمليات السياسات العامة  •
ذات القدرات البشرية والمؤسسية 

المعززة إلدراج أهداف األمن 
الغذائي والتغذية واالعتبارات 

الخاصة بالمساواة بين الجنسين في 
السياسات القطاعية وخطط االستثمار 

والبرامج كنتيجة لدعم المنظمة.

8380l

2.1.1 تحسين قدرات الحكومات وأصحاب 
المصلحة على وضع أطر قانونية وخاصة 

بالمساءلة وتنفيذها إلعمال الحق في غذاء 
ٍكاٍف.

عدد عمليات السياسات العامة ذات  •
القدرات البشرية والمؤسسية المعززة 
إلدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية 

واالعتبارات الخاصة بالمساواة بين 
الجنسين ضمن األطر القانونية وأطر 

المساءلة كنتيجة لدعم المنظمة.

1114l

2.1 تنفيذ البلدان آلليات 
شاملة للحوكمة والتنسيق 

من أجل القضاء على الجوع 
وانعدام األمن الغذائي 

وجميع أشكال سوء التغذية 
بحلول 2030.

1.2.1 تحسين قدرات الحكومات وأصحاب 
المصلحة على حوكمة األمن الغذائي 

والتغذية.

عدد عمليات السياسات العامة ذات  •
القدرات البشرية والمؤسسية المعززة 

لحوكمة األمن الغذائي والتغذية 
2626lكنتيجة لدعم المنظمة.

 3.1 اتخاذ البلدان لقرارات 
باالستناد إلى األدلة للقضاء 

على الجوع وانعدام األمن 
الغذائي وجميع أشكال سوء 

التغذية بحلول عام 2030.

1.3.1 تحسين قدرات الحكومات وأصحاب 
المصلحة على تحليل انعدام األمن الغذائي 

وجميع أشكال سوء التغذية ومساهمة 
القطاعات وأصحاب المصلحة في القضاء 
على الجوع وانعدام األمن الغذائي وجميع 

أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030.

 عدد عمليات السياسات العامة ذات  •
القدرات البشرية والمؤسسية المعززة 
لتحليل حالة األمن الغذائي والتغذية، 

بما في ذلك مساهمات مختلف 
القطاعات، لالسترشاد بها في صنع 

القرارات كنتيجة لدعم المنظمة.

912l

2.3.1 تحسين قدرات الحكومات وأصحاب 
المصلحة على رصد وتقييم السياسات 

والبرامج والتشريعات ذات الصلة بالقضاء 
على الجوع وانعدام األمن الغذائي وجميع 

أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030.

عدد عمليات السياسات العامة ذات  •
القدرات البشرية والمؤسسية المعززة 

لرصد وتقييم أثر سياسات وبرامج 
األمن الغذائي والتغذية على صنع 

القرارات كنتيجة لدعم المنظمة.

2215l

التقرير التوليفي الستعراض منتصف المدة  لعام  2018   
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التغذية الغذائي وسوء  الجوع وانعدام األمن  القضاء على  المساهمة في   :1 الهدف االستراتيجي 

المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
4.1 تنفيذ البلدان لسياسات 

واستراتيجيات وبرامج استثمار 
فعالة للقضاء على الجوع 

وانعدام األمن الغذائي وجميع 
أشكال سوء التغذية بحلول عام 

2030

1.4.1 تحسين قدرات الحكومات 
وأصحاب المصلحة على تخصيص 

الموارد المالية واستخدامها للقضاء 
على الجوع وانعدام األمن الغذائي 

وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 
.2030

عدد عمليات السياسات العامة ذات  •
القدرات البشرية والمؤسسية المعززة 
لتخصيص الموارد المالية واستخدامها 
لألمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم 

المنظمة.

1016l

2.4.1 تحسين قدرات الحكومات 
وأصحاب المصلحة على تنمية الموارد 

البشرية والتطوير التنظيمي في مجالي 
األمن الغذائي والتغذية.

عدد المنظمات ذات القدرات  •
البشرية والتنمية التنظيمية المعززة 
في مجال األمن الغذائي والتغذية 

كنتيجة لدعم المنظمة.
3838l

اهتمام   إلى  تحتاج  الصحيح؛   االتجاه  l تسير في 
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الهدف االسرتاتيجي 2

األسامك ومصايد  والغابات  الزراعة  جعل 
واستدامة  إنتاجية  أكرث 

إنتاج  ومامرسات  نظم  إىل  االنتقال  إن 
مجاالت  يف  واستدامة  إنتاجية  أكرث 
األسامك  ومصايد  والغابات  الزراعة 
تطاله  عامل  عنه إلطعام  غنى  ال  أمر 
 ،2018 املناخ. وخالل عام  تغري  آثار 

بلًدا يف   75 أكرث من  املنظمة  ساندت 
إسداء  خالل  من  هذه  االنتقال  عملية 
املعارف  إدارة  لتحسني  الفنية  املشورة 

املنظمة  وضعت  كام  القرار.  صنع  ودعم 
وسياسات  اسرتاتيجيات  واستعرضت 

آليات خالل  من  استثامر   وبرامج 
شاملة. حوكمة 

والشبكات  املؤسسات  املنظمة  وساعدت 
30 بلًدا من أجل  يف ما يزيد عن 

تكاماًل  أكرث  مامرسات  واعتامد  تعزيز 
وتشجيع  قطاعات  لعدة  وشمواًل 
يتعلق  االبتكار، مبا يف ذلك يف ما 

من  والتخفيف  املناخ  تغري  مع  بالتكيّف 
النباتية  الوراثية  واملوارد  آثاره،  وطأة 

اإليكولوجية،  والزراعة  والحيوانية، 
املستدام  واإلنتاج  الحرجية،  والزراعة 
والصيد  املائية،  األحياء  وتربية  لألرز، 
تنظيم  إبالغ ودون  القانوين دون  غري 
الدعم  وأتيح  القانوين(.  غري  )الصيد 

بشأن  واإلقليمية  العاملية  للشبكات  أيضا 
والزراعة  االيكولوجية  النظم  خدمات 

والحياة  املحمية  واملناطق  مناخيا  الذكية 
امليكروبات  مضادات  ومقاومة  الربية 
الحرضية.   وشبه  الحرضية  والغابات 

 16 وقُدمت مساعدات مركّزة إىل 
استثامر  وبرامج  سياسات  لوضع  بلًدا 

الزراعة  باستدامة  تتعلق  حوكمة  وآليات 
 16 والغابات ومصايد األسامك، وإىل 

اسرتاتيجيات  إعداد  أجل  من  إضافيًا  بلًدا 
عام  تكامالً ذات صلة بخطة  أكرث  وبرامج 
املحددة  املساهامت  تنفيذ  وخطط   2030

عملت  املثال،  سبيل  فعىل  وطنيًا. 
الزراعة  وزارة  مع  وثيقة  بصورة  املنظمة 
األسامك  ومصايد  الحيوانية  والصناعات 

الزراعة  إدماج  برنامج  لصياغة  أوغندا  يف 
الوطنية. التكيّف  خطط  يف 

يف  مهمة  إسهامات  املنظمة  ووفّرت 
عىل  تركز  التي  الدولية  الحوكمة  آليات 

ومصايد  والغابات  الزراعة  استدامة 
األسامك، مبا يف ذلك يف ما يتعلق 

عمل  إىل  املرفوعة  الرئيسية  بالتقارير 
الزراعة  بشأن  املشرتك  كورونيفيا 

اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية  التابع 
التنوع  اتفاقية  وإىل  املناخ،  تغري  بشأن 
الدعم  املنظمة  قدمت  كام  البيولوجي. 
السياسات  تنفيذ  بلًدا يف مجال   16 إىل 

اإلنتاج  تعزز  التي  الدولية  والصكوك 
املناخ  تغري  مسألة  وتعالج  املستدام 

املنظمة  ونرشت  البيئة.  وتدهور 
هامة  عاملية  معارفية  منتجات  أيضا 
الزراعة  مثل  رئيسية،  مواضيع  بشأن 

وتلوث  البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجية 
النظم  إىل  املستند  والتكيّف  الرتبة 

غازات  انبعاثات  وحساب  اإليكولوجية 

املثال،  - عىل سبيل  املياه  وإدارة  الدفيئة 
يف  الحيوانية  الرثوة  املعنون،  املطبوع 

من  الحيوانية  الرثوة  قطاع  تحويل  العامل: 
املستدامة. التنمية  أهداف  خالل 

قيادة  متت  العاملي،  الصعيد  وعىل 
األخذ  إىل  الهادفة  املنظمة  جهود 

املستدامة  التنمية  بشأن  عاملي  بنهج 
من  األسامك  ومصايد  والغابات  للزراعة 

تحويل  املعنون،  املطبوع  خالل نرش 
األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية 

للبلدان  دليل  مبثابة  هو  الذي  املستدامة، 
األغذية  استدامة  تعميم  أجل  من  للعمل 
2030. كام نظمت  والزراعة يف خطة عام 
2018، مجموعة من  عام  املنظمة، خالل 
مشاركة  شهدت  التي  الكربى  الفعاليات 

غري  الفاعلة  والجهات  الحكومات 
ووكاالت  البحثية  واملؤسسات  الحكومية 
الفعاليات  بني هذه  ومن  املتحدة.  األمم 

االبتكار  بشأن  الدولية  "الندوة  هناك 
"والندوة  األرسيني"؛  للمزارعني  الزراعي 

الزراعة  نطاق  توسيع  بشأن  الدولية 
التنمية  أهداف  لتحقيق  اإليكولوجية 

أصحاب  املتعدد  "والحوار  املستدامة"؛ 
البيولوجي  التنوع  تعميم  حول  املصلحة 
الدويل  "واملؤمتر  الزراعية"؛  القطاعات  يف 
أجل وقف  القطاعات من  العمل عرب  عن 
الغابات".  مساحة  وزيادة  الغابات  إزالة 

اإلعداد  عملية  عىل  املنظمة  وأرشفت 
1.4.2 من مؤرشات  للمؤرش  املنهجي 
وتكمن  املستدامة.  التنمية  أهداف 

التقرير التوليفي الستعراض منتصف المدة  لعام  2018   
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مثرة ذلك يف مؤرش معرتف به دوليًا 
استدامة  تحقيق  يف  املحرز  التقدم  يضع 

االجتامعية  الثالثة:  بأبعادها  الزراعة 
التنفيذ  موضع  والبيئية،  واالقتصادية 

الرسمي  االتفاق  وبرز  ويرصده.  ويقيسه 
تصنيف  إعادة  إليه يف  التوصل  تم  الذي 

رسميًا من املستوى  املؤرش  1.4.2 
يؤكد  ماّم  الثاين،  املستوى  إىل  الثالث 

دولية.  منهجية  وضع 

الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  ويف 
عىل  للقدرة  الريفي  التحالف  أطلق 

املناخ يف أوائل عام  الصمود أمام تغري 
اعتامد  التشجيع عىل  2018 بهدف 

واآلليات  واالسرتاتيجيات  السياسات 
والبيئية  االجتامعية  الحلول  إىل  إضافة 

للرتويج  والتكنولوجية  واالقتصادية 
والقدرة  املناخ  تغري  التكيف مع  لزيادة 
عىل الصمود أمامه. وعالوة عىل ذلك، 

إىل  وفنيًا  تنظيميًا  دعاًم  املنظمة  قّدمت 
البلدان األوروبية، ماّم أسفر عن االعرتاف 
الرتاث  نظم  مواقع  األولني من  باملوقعني 

العاملية يف  األهمية  ذات  الزراعي 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  وإيطاليا.  الربتغال 

تم تحديد مواقع جديدة يف الصني 
الشعبية  الدميقراطية  كوريا  وجمهورية 

بينام  واليابان؛  اإلسالمية  إيران  وجمهورية 
الربازيل واملكسيك واملغرب  أعد كل من 
العلمية  املجموعة  إىل  أحيلت  اقرتاحات 

الزراعي  الرتاث  لنظم  التابعة  االستشارية 
املواقع  واستفادت  العاملية.  األهمية  ذات 

إنشاء  من  والحالية  الجديدة  املعينة 

الزراعي  الرتاث  لنظم  إقليمية  شبكات 
بشكل  تعمل  العاملية،  األهمية   ذات 

الالتينية  كامل اآلن يف أوروبا وأمريكا 
الكاريبي. والبحر 

املنظمة  استمرت  الحوكمة،  مجال  ويف 
مسألتي  تعميم  بهدف  عملها  تعزيز  يف 

تنفيذ  عملية  يف  والزراعة  األغذية 
وقُدم  املستدامة.  التنمية  أهداف 

والوطني  الوطني  الصعيدين  عىل  الدعم 
البلدان،  كبري من  إىل عدد  الفرعي 

املستويني  عىل  بقوة  املنظمة  وانخرطت 
لهذه  الرتويج  أجل  من  والعاملي  اإلقليمي 

الرضورية  الحوكمة،  مجال  يف  التغيريات 
التنمية  أهداف  تقدم يف  إلحراز 

■ املستدامة. 

p|.الريفية املجتمعات  لدعم  إطار مرشوع  فواكه وخضار يف  يبيعن  نساء   -  طاجيكستان 
 ©FAO/Mustafa Coskun

االبتكار دفع حدود 

زّودت المنظمة 32 بلًدا بالدعم في تجريب وتوسيع نطاق 
مجموعة كبيرة من الممارسات الزراعية واالبتكارات التي 

تتسم بمستوى أكبر من اإلنتاجية واالستدامة. وتراوح 
ذلك بين ابتكارات في مجال الزراعة اإليكولوجية بقيادة 

المزارعين وتطبيق التكنولوجيات الشمسية ألغراض الري، 
وتوسيع رقعة تربية األسماك في حقول األرز واعتماد 

تكنولوجيات التنبؤ- األعالف. فعلى سبيل المثال، قامت 

مبادرة النمو األزرق بالترويج لالبتكار في المجتمعات 
الساحلية والبلدان الجزرية في مختلف أرجاء العالم وطّبقت 

ممارسات جديدة، من قبيل استخدام جلد األسماك 
لصنع المالبس. وعرض كل من مؤتمر االقتصاد األزرق 

المستدام في كينيا ومنتدى الدول المطّلة على المحيطات 
بشأن النمو األزرق بعض هذه األمثلة ورّوجا للشراكات مع 

القطاع الخاص من أجل زيادة توسيع النطاق.
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إنتاجية واستدامة أكثر  والغابات ومصايد األسماك  الزراعة  2: جعل  االستراتيجي  الهدف 

المقاصد
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية - 

من خالل ضمان المساواة في حصولهم على 
األراضي بحلول عام 2030 )الهدف 3-2(

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ - 
ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية 

والمحاصيل بحلول عام 2030 )الهدف 4-2(
الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة - 

والحيوانات األليفة بحلول عام 2030 )الهدف 5-2(

المقاصد

زيادة كفاءة استخدام المياه زيادة كبيرة والحد بدرجة كبيرة 
من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه بحلول عام 

2030 )الهدف 4-6(  

المقاصد
ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه - 

العذبة الداخلية بحلول عام 2030 )الهدف 1-15(
ذلك -  بما في  المتدهورة،  والتربة  األراضي  وترميم  التصحر،  مكافحة 

والسعي  والفيضانات،  والجفاف  التصحر  من  المتضررة  األراضي 
 2030 إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي بحلول عام 

)3-15 )الهدف 
ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية بحلول عام 2030 )الهدف 4-15(- 

المقاصد
تنظيم الصيد على نحو فعال وإنهاء الصيد المفرط من أجل إعادة - 

األرصدة السمكية إلى ما كانت عليه بحلول عام 2020  )الهدف 4-14(
حفظ 10 في المائة على األقل من المناطق الساحلية والبحرية بحلول - 

عام 2020 )الهدف 5-14( 

المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
 1.2 اعتماد البلدان 

ممارسات لزيادة اإلنتاجية 
بطريقة مستدامة مع 

معالجة تغير المناخ والتدهور 
البيئي في قطاعات الزراعة 

والغابات ومصايد األسماك.

1.1.2 قيام المنتجين بتجريب تكنولوجيات 
وممارسات مبتكرة أو اختبارها أو االرتقاء 

بمستواها من أجل زيادة اإلنتاجية ومعالجة 
تغير المناخ والتدهور البيئي على نحو 

مستدام.

)ألف( عدد المبادرات التي جرت فيها  •
تجربة ممارسات وتكنولوجيات ابتكارية، 

والمصادقة عليها وتكييفها لزيادة 
اإلنتاجية واإلنتاج بشكل مستدام، مع 

التصدي في الوقت ذاته إلى تغير 
المناخ و/أو تدهور البيئة.

3028l

)باء( عدد المبادرات التي جرى فيها  •
توسيع نطاق الممارسات االبتكارية أو 
استخدام التكنولوجيات لزيادة اإلنتاجية 
واإلنتاج بشكل مستدام، مع التصدي 
في الوقت ذاته إلى تغير المناخ و/أو 

تدهور البيئة.

1111

2.1.2 تعزيز قدرات المؤسسات على الترويج 
العتماد ممارسات أكثر تكاماًل وشاملة لعدة 
قطاعات تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واإلنتاج 
ومعالجة تغير المناخ والتدهور البيئي على 

نحو مستدام.

عدد المؤسسات )خدمات اإلرشاد،  •
ومنظمات المنتجين، والمؤسسات 

الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني 
ذات الصلة، ومؤسسات البحوث 

والتعليم( التي حصلت على الدعم 
لتنمية قدراتها التنظيمية أو الفنية 

للتشجيع على اعتماد ممارسات 
متكاملة ومشتركة بين القطاعات.

4269l

2.2 وضع البلدان لسياسات 
وآليات للحوكمة أو تحسينها 

لمعالجة اإلنتاج المستدام 
وتغير المناخ والتدهور 

البيئي في قطاعات الزراعة 
ومصايد األسماك والحراجة.

1.2.2 صياغة السياسات واالستراتيجيات 
وبرامج االستثمار دعما الستدامة قطاعات 

الزراعة والغابات ومصايد األسماك والتصدي 
لتغير المناخ والتدهور البيئي.

عدد السياسات واالستراتيجيات  •
وبرامج االستثمار التي تمت صياغتها 

بدعم كبير من المنظمة وترمي 
إلى جعل الزراعة والغابات ومصايد 

األسماك أكثر إنتاجية واستدامة، 
والتصّدي لتغّير المناخ وتدهور البيئة.

2228l

2.2.2 تحسين قدرات الحكومات وأصحاب 
المصلحة على تيسير حوار السياسات 

المشترك بين القطاعات لوضع استراتيجيات 
وبرامج أكثر تكاماًل الستدامة قطاعات الزراعة 
والغابات ومصايد األسماك، ومعالجة تغير 

المناخ والتدهور البيئي.

عدد وثائق االستراتيجية عن  •
الزراعة المستدامة والغابات ومصايد 

األسماك التي ُوضعت من خالل 
حوار حول السياسات مشترك بين 
القطاعات، والمتصلة بخطط تنفيذ 
خطة 2030 والمساهمات المحّددة 

وطنيًا.

1818l
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المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
3.2 تحسين البلدان لتنفيذ 

السياسات والصكوك الدولية 
لتحقيق استدامة قطاعات الزراعة 

ومصايد األسماك والغابات.

1.3.2 تقديم الدعم لضمان اإلدراج 
الفعال لقطاعات الزراعة والغابات 

ومصايد األسماك في آليات الحوكمة 
الدولية، ال سيما في ما يتعلق بخطة 

عام 2030، وتغير المناخ، وجداول 
األعمال والصكوك الخاصة بالتنوع 

البيولوجي والتصحر والبيئة.

عدد وثائق الدورات الرسمية التي  •
ساهمت فيها المنظمة وُرفعت إلى 

آليات الحوكمة الدولية ورّكزت على 
الزراعة المستدامة، واالعتبارات الخاصة 

بالحراجة و/أو مصايد األسماك.
2431l

2.3.2 تعزيز قدرات المؤسسات على 
تنفيذ السياسات والصكوك الدولية 

التي تعزز اإلنتاج المستدام وتعالج تغير 
المناخ والتدهور البيئي.

عدد البلدان التي تعّززت فيها قدرات  •
المؤسسات الحكومية ومؤسسات 

أخرى ذات الصلة لتنفيذ السياسات، 
واالستراتيجيات أو آليات الحوكمة التي 
تعزز اإلنتاج المستدام و/أو تعالج تغّير 

المناخ وتدهور البيئة

1516l

4.2 اتخاذ البلدان لقرارات 
باالستناد إلى األدلة لغرض 

استدامة قطاعات الزراعة 
ومصايد األسماك والحراجة مع 

معالجة تغير المناخ والتدهور 
البيئي في الوقت ذاته.

1.4.2 استحداث منتجات معرفية 
استراتيجية تعالج القضايا اإلقليمية أو 
العالمية وتدمج المعلومات المتعلقة 

باإلنتاج المستدام وتغير المناخ والتدهور 
البيئي.

عدد منتجات المعرفة االستراتيجية  •
الجديدة أو المحدثة بشكل ملحوظ 

والمتصلة باإلنتاج المستدام وتغير 
المناخ وتدهور البيئة التي تّم وضعها 

بصورة شاملة ونشرها بحيث تكون 
متاحة لجميع البلدان.

2729

2.4.2 تعزيز قدرات المؤسسات على 
جمع البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها 

التخاذ القرارات بشأن اإلنتاج المستدام 
وتغير المناخ والتدهور البيئي، بما في 

ذلك أهداف التنمية المستدامة ذات 
الصلة.

عدد المؤسسات التي تلقت الدعم  •
من المنظمة في مجال تنمية القدرات 
من أجل جمع، وتحليل البيانات واإلبالغ 

عنها التخاذ القرارات التي تعّزز اإلنتاج 
المستدام، وتعالج مسألة تغّير المناخ 
وتدهور البيئة، بما في ذلك أهداف 

التنمية المستدامة ذات الصلة.

3032l

اهتمام   إلى  تحتاج  الصحيح؛   االتجاه  l تسير في 
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الهدف االسرتاتيجي 3

الريف  يف  الفقر  من  الحد 

رغم ما أحرز من تقدم يف مجال الحد من 
الفقر، ما تزال نسبة 10 يف املائة تقريباً من 
سكان العامل تعيش يف فقر مدقع وما يزال 

انعدام املساواة منترشاً. ويعيش السواد 
األعظم من الفقراء يف املناطق الريفية 

ويعتمد عىل الزراعة لكسب عيشه. ويف 
حني أن النمو املراعي ملصالح الفقراء 

يبدأ يف الزراعة، فإن الحد من الفقر يف 
الريف يتطلب نهجاً واسعاً ومتعدد األبعاد 

لزيادة اإلنتاجية الزراعية وخلق فرص 
العمل والتنويع االقتصادي واالستثامر يف 
املوارد وقد أظهر العمل الذي اضطلعت 
به املنظمة للحد من الفقر يف الريف يف 

عام 2018 تقدًما كبريًا يف ما يتعلق بجميع 
املخرجات، وتم استيفاء أو تجاوز ما هو 

محدد بالنسبة إىل 5 غايات من أصل 
الغايات الـ9 ملؤرشات املخرجات لعام 

2018. وقدمت املنظمة الدعم إىل سبعة 
بلدان لتعزيز املنظامت واملؤسسات الريفية 
وتيسري العمل الجامعي للفقراء يف الريف. 

فعىل سبيل املثال، عملت املنظمة مع 
حكومات الكونغو وُعامن والسودان من 

أجل استعراض األطر الترشيعية ملنظامت 
املزارعني وتحسينها، ودعم املزيد من 

املبادرات الراسخة، من قبيل نوادي دميرتا 
ومدارس املزارعني 

كام قدمت املنظمة الدعم إىل 14 
سياسات  لوضع  اثنني  وإقليمني  بلًدا 

وتنفيذها  الفقراء  لصالح  واسرتاتيجيات 
من أجل تحسني سبل وصول فقراء 

واملعارف  التكنولوجيات  إىل  الريف 
املعامل  واملدخالت واألسواق. وتشمل 

العمل دعم خطط  لهذا  البارزة 
الرتكيز  مع  باملياه  الخاصة  االستثامرات 
الفقر يف مدغشقر ومايل  عىل الحد من 

األعامل  وتعزيز  ورواندا؛  والنيجر 
وإثيوبيا  الصني  يف  الزراعية  التجارية 

القامئة عىل  الحراجة  ودعم  وكينيا؛  وغينيا 
الحرجية  واملنشآت  املحلية  املجتمعات 
وزامبيا  الكامريون  النطاق يف  الصغرية 

وأفادت  أفريقيا.  لوسط  الفرعي  واإلقليم 
التنمية  الفقر من خالل  "الحد من  مبادرة 

الزراعية" املنفذة يف رسي النكا أكرث من 
000 50 من املنتجني املستضعفني، 30 يف 

النساء. من  منهم  املائة 

وزّودت املنظمة ثالثة بلدان وإقليمني 
اثنني باملشورة يف مجال السياسات وتنمية 

القدرات من أجل وضع اسرتاتيجيات 
للتنمية الريفية املستدامة والحد من الفقر 

تراعي املساواة بني الجنسني. ففي نيبال، 
عملت املنظمة بهدف زيادة الدخل واألمن 

الغذايئ للمرأة الريفية وأرستها وتحسني 
متكني املرأة يف الزراعة يف سياق هجرة 
الذكور وتعميم املساواة بني الجنسني 

بصورة أفضل يف قطاع الغابات يف البلد.

بلدان  الدعم إىل ثالثة  املنظمة  وقّدمت 
الالئق  العمل  لتعزيز فرص  واحد  وإقليم 

املشاريع  وتنظيم  الريفية  املناطق  يف 
معايري  بتطبيق  وللنهوض  املهارات  وتنمية 

كبري  بشكل  الرتكيز  مع  الدولية،  العمل 
املنظمة  أوغندا، عمدت  أفريقيا. ويف  عىل 

إىل رفع مستوى وعي أصحاب املصلحة 
املهنيتني  والصحة  بالسالمة  الرئيسيني 

بهذا  الزراعة وتنمية قدراتهم  يف قطاع 
يتعلق بحامية  الشأن، خاصة يف ما 

التعرض  الشباب من  والعامل  األطفال 
اآلفات. ملبيدات 

 ،2018 عام  املنظمة، يف  وأتاحت 
الدعم  اثنتني،  ومؤسستني  بلدان  ألربعة 

لتوليد  وأنشطة  السياسات  مجال  يف 
بهدف  والدعوة  القدرات  وتنمية  املعرفة 
االجتامعية  الحامية  تغطية  نطاق  توسيع 
ذلك يف  مبا يف  الريف،  الفقراء يف  لتشمل 
وباإلضافة  واإلنسانية.  الهشة  السياقات 

بلدان  الدعم ألربعة  ذلك، وفرت  إىل 
أجل  من  واحدة  إقليمية  ومؤسسة 
قطاعات  يف  التآزر  بأوجه  النهوض 

والزراعة  والتغذية  االجتامعية  الحامية 
ذلك  مبا يف  الطبيعية،  املوارد  وإدارة 

املناخ.  تغري  مثل  بقضايا  يتعلق  ما  يف 
متعمًقا  تحلياًل  املنظمة  وقدمت 

واالجتامعية  االقتصادية  للظروف 
من  األرسيني  املزارعني  من  للفقراء 

فهم  لتحسني  الصغرية  الحيازات  أصحاب 
الكامنة  واألسباب  االجتامعية  الحامية 

يتناسب  مبا  تصميمها  رضورة  وراء 
يف  املستضعفني  السكان  عيش  وسبل 

عىل  كولومبيا،  ففي  وخصائصهم.  الريف 
عملها  املنظمة  واصلت  املثال،  سبيل 
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تحسني  بهدف  الريفية  املجتمعات  مع 
ووصولهم  األرايض  عىل  أفرادها  حصول 

االجتامعية  الحامية  وتدابري  األسواق  إىل 
املجتمع  منظامت  بني  الحوار  ولتيسري 

الريفيني.  والسكان  املدين 

تسعة  إىل  الدعم  املنظمة  وقدمت 
أجل  من  واحد  إقليمي  ومكتب  بلدان 
تصميم  عىل  الوطنية  القدرات  تعزيز 

وبرامج  واسرتاتيجيات  سياسات  وتنفيذ 
الجنسني  بني  للمساواة  ومراعية  شاملة 

الفقر  من  للحد  القطاعات  ومتعددة 
الريف، مبا يف ذلك يف سياق كل من  يف 

املنظمة  وتظل  املناخ.  وتغري  الهجرة 
العاملية،  الهجرة  قضايا  يف  رائدة  جهة 

املجموعة  رئاسة  يف  تشرتك  حيث 
جنب  إىل  جنبًا  بالهجرة  املعنية  العاملية 

وتولت  للهجرة.  الدولية  املنظمة  مع 
يف  مشاركًا  رئيًسا  باعتبارها  املنظمة، 

من   22 جهود  تنسيق  املجموعة،  هذه 
بُعد  أهمية  وأبرزت  األعضاء،  الوكاالت 

ودافعت  والريفية  الزراعية  التنمية 
الوكاالت األعضاء يف  عن ذلك. وزّودت 
االتصاالت  مجال  يف  بالدعم  املجموعة 

العاملي  لالتفاق  اإليجابية  الرسائل  بشأن 
واملنظمة  اآلمنة  الهجرة  أجل  من 

فنية  مبدخالت  وساهمت  والنظامية، 
الصادرة  الدعوة  بشأن  اإلحاطات  يف 

واألمن  الهجرة  بخصوص  املجموعة  عن 
والريفية،  الزراعية  والتنمية  الغذايئ 

يف  واملهاجرين  املالية،  والتحويالت 
هشة. أوضاع 

الشاملة، دعمت  باملواضيع  يتعلق  ما  ويف 
بالعمل  الحكومة  إثيوبيا،  يف  املنظمة، 

املتصلة  اآلثار  تحليل  عن  التحلييل 
االجتامعية  الحامية  وسياسات  بالتغذية 

الدعم  املنظمة  وقدمت  للتغذية.  املراعية 
الجامعة االقتصادية لدول غرب  إىل 

فرعية  إقليمية  توقعات  إعداد  أفريقيا يف 

بشأن قضايا املساواة بني الجنسني وتقرير 
النظم الغذائية الزراعية. ويف فييت نام 
توليد  إىل  املنظمة  بادرت  وبنغالديش، 
القامئة بني  العالقة  ادلة جديدة بشأن 
املناخ والفقر وزّودت  الكوارث وتغري 
بدعم يف مجال  الحكومية  املؤسسات 
السياسات  باتساق  يتعلق  السياسات 

الحد من  بني قطاعات  الربامجية  والنهج 
املخاطر  وإدارة  والبيئة  والزراعة  الفقر 

■ للكوارث.  واالستجابة 

p| "رواندا- مشاركات يف مؤمتر "عاملة الشباب يف الزراعة كحل فّعال للقضاء عىل الجوع والفقر يف أفريقيا
 الذي انعقد يف كيغايل يف أغسطس/آب 2018.

©FAO/D. Burgeon

الالتينية أمريكا  الفقر في  الحد من  دعم 

في أمريكا الالتينية، ساهمت المنظمة في إعداد جدول 
أعمال إقليمي مشترك بين القطاعات حول الحماية 
االجتماعية واإلدماج المنتج لمنظومة تكامل أمريكا 

الوسطى، وهي تعمل اآلن مع الحكومات من أجل وضع 
خطط تنفيذ وطنية باالستناد إلى جدول األعمال هذا. 

وقامت المنظمة ومنظومة تكامل أمريكا الوسطى، طوال 
هذه العملية، بحمالت مشتركة لخلق المعرفة ونشرها، 

وبقيادة حوار سياسي وفني، وبتنظيم دورة تدريبية عن 
الفقر في الريف واألمن الغذائي والتغذية ونظم الحماية 
االجتماعية الشاملة في أمريكا الوسطى بالنسبة إلى 60 

من الموظفين العموميين. واشتركت أيضا مع وكاالت 
األمم المتحدة األخرى وصناديق التعاون الدولي من أجل 

تشجيع عمليات المساعدة والحوار بشأن قضايا محددة 
مدرجة في جدول األعمال اإلقليمي.

15
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المقاصد
القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين بحلول عام 2030 - 

)الهدف 1-1(
تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال الذين يعانون الفقر - 

بحلول عام 2030 )الهدف 2-1(
ضمان تمّتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق بحلول عام - 

2030 )الهدف 4-1(

المقاصد
الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو - 

التعليم أو التدريب بحلول عام 2020 )الهدف 6-8(
اتخاذ تدابير فورية للقضاء على السخرة واستئصال عمل األطفال - 

)الهدف 7-8(  

المقاصد
تشجيع آليات زيادة القدرات بما يضمن فعالية التخطيط واإلدارة - 

المتصلين بتغير المناخ في البلدان األقّل تقدًما والدول الجزرية 
الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب 

والمجتمعات المحلية والمهّمشة )13-ب( 

المقاصد
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية - 

)الهدف 3-2(

المقاصد
التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار - 

ذلك النمو ألدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى 
من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030 )الهدف 

)1-01

المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
1.3 تمكين فقراء الريف 
ومنظمات الفقراء في 

الريف من الوصول إلى 
الموارد اإلنتاجية والخدمات 

واألسواق.

1.1.3 تعزيز المنظمات والمؤسسات الريفية 
وتيسير العمل الجماعي للفقراء في الريف.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى 

فيها تقديم الدعم لتعزيز المنظمات 
والمؤسسات الريفية وتسهيل 

العمل الجماعي للفقراء في المناطق 
الريفية.

107

2.1.3 وضع استراتيجيات وسياسات وخطوط 
توجيهية وبرامج لتحسين وصول فقراء 

الريف إلى مجموعة من الخدمات والتمويل 
والمعارف والتكنولوجيات واألسواق 

والموارد الطبيعية، بما في ذلك في سياق 
المناخ، ولتحسين السيطرة عليها.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى فيها 

تقديم الدعم لزيادة فرص حصول 
الفقراء في الريف على مجموعة 
من الخدمات والتمويل والمعارف 

والتكنولوجيات والبنى التحتية الريفية 
واألسواق والموارد الطبيعية، 

والسيطرة عليها، بما في ذلك في 
سياق تغير المناخ

1317l

3.1.3 دعم السياسات وتنمية القدرات 
وتوليد المعرفة لتسريع وتيرة المساواة بين 

الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة في 
الريف.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى فيها 
تقديم الدعم لتسريع عجلة المساواة 

بين الجنسين والتمكين االقتصادي 
للمرأة في الريف كمخرج من الفقر.

55l

2.3 تعزيز البلدان لوصول 
فقراء الريف إلى فرص 
العمالة المنتجة والعمل 

الالئق، ال سيما في 
صفوف الشباب والنساء.

1.2.3 دعم السياسات وتنمية القدرات في 
ما يتعلق بصياغة االستراتيجيات والسياسات 

والخطوط التوجيهية والبرامج وتنفيذها من 
أجل تعزيز فرص العمل الالئق في الريف، 
وتطوير المشاريع وتنمية المهارات، خاصة 

بالنسبة إلى الشباب والنساء.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى فيها 

تقديم الدعم لخلق فرص للعمل 
الالئق في الريف والمبادرة الحّرة 
وتطوير المهارات، خاصة للشباب 

والنساء.

63

2.2.3 دعم السياسات وتنمية القدرات لتعزيز 
تطبيق معايير العمل الدولية في المناطق 

الريفية من أجل النهوض بجودة فرص العمل 
وسالمتها، ال سيما في ما يتعلق بعمل 

األطفال والعمل الجبري.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى فيها 

تقديم الدعم لتعزيز تطبيق معايير 
العمل الدولية في المناطق الريفية 
بما يعزز جودة الوظائف وسالمتها، 

خاصة في ما يتعلق بعمالة األطفال 
والعمل الجبري.

31
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المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
3.3 تعزيز البلدان لوصول 

فقراء الريف إلى نظم الحماية 
االجتماعية

1.3.3 توفير دعم السياسات وتوليد 
المعرفة وتنمية القدرات وأنشطة 

الدعوة لتوسيع نطاق تغطية الحماية 
االجتماعية لتشمل الفقراء.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى فيها 
تقديم الدعم لتوسيع نطاق تغطية 

الحماية االجتماعية بحيث تشمل فقراء 
الريف، بما في ذلك في السياقات 

الهّشة واإلنسانية.

56l

2.3.3 توفير دعم السياسات وتوليد 
المعرفة وتنمية القدرات وأنشطة 

الدعوة للنهوض بأوجه التآزر في ما بين 
قطاعات الحماية االجتماعية والتغذية 
والزراعة وإدارة الموارد الطبيعية، بما 

في ذلك تغير المناخ.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى فيها 

تقديم الدعم لتعزيز أوجه التآزر بين 
الحماية االجتماعية والتغذية والزراعة 

وإدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك 
تغير المناخ.

65

4.3 تعزيز البلدان للقدرات 
على تصميم السياسات 
واالستراتيجيات والبرامج 

المنصفة المتعددة القطاعات 
الخاصة بالمساواة بين الجنسين، 

وعلى تنفيذها وتقييمها 
لإلسهام في تحقيق الهدف 1 
من أهداف التنمية المستدامة.

1.4.3 تعزيز القدرات الوطنية على 
تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات 

وبرامج شاملة ومراعية للمساواة بين 
الجنسين ومتعددة القطاعات للحد من 

الفقر في الريف، بما في ذلك في 
سياق الهجرة وتغير المناخ.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى 

فيها تقديم الدعم لتصميم وتنفيذ 
سياسات واستراتيجيات وبرامج 
شاملة وتساوي بين الجنسين 

ومتعددة القطاعات للحد من الفقر 
في الريف، بما في ذلك في سياق 

الهجرة وتغير المناخ.

610l

2.4.3 توفير البيانات والمعارف 
واألدوات لتعزيز وتقييم سياسات 

واستراتيجيات شاملة ومراعية للمساواة 
بين الجنسين ومتعددة القطاعات للحد 

من الفقر في الريف، بما في ذلك في 
سياق الهجرة وتغير المناخ، ورصد التقدم 

المحرز في الحد من الفقر في الريف.

عدد البلدان )أو المؤسسات  •
اإلقليمية والعالمية( التي جرى 

فيها تقديم الدعم لتقييم سياسات 
واستراتيجيات وبرامج شاملة ومتعددة 
القطاعات وتساوي بين الجنسين للحد 

من الفقر في الريف، بما في ذلك 
في سياق الهجرة وتغير المناخ، ورصد 

التقدم المحرز في سبيل الحد من 
الفقر في الريف.

35l

اهتمام   إلى  تحتاج  الصحيح؛   االتجاه  l تسير في 
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الهدف االسرتاتيجي 4

وغذائية  زراعية  نظم   متكني 
وكفاءة  شموالً  أكرث 

زراعية  نظم  إقامة  تحقيق هدف  يتطلب 
اعتامد  أكرث شمواًل وكفاءة  وغذائية 

متكاملة  وسياساتية  مؤسساتية  حلول 
شاملة  تحليالت  إىل  تستند  ومتسقة 

بحسب  وترتبها  األساسية  املعوقات  تحّدد 
وتطبق من خالل  وتعالجها،  األولوية 

والعام  الخاص  القطاعني  جهود  تنسيق 
واملنظامت  املدين  املجتمع  ومنظامت 

االقتصادية  املجتمعية  واملنتديات 
الدولية. واملنظامت  اإلقليمية 

وقد متكن الهدف االسرتاتيجي 4 من أن 
املحددة  الغايات  كامل  بشكل  يحقق 

بالنسبة إىل خمسة مؤرشات   2018 لعام 
التسعة، وإن غالبية  من أصل املؤرشات 

-2018 السنتني  لفرتة  املنشودة  النتائج 
2019 تسري يف االتجاه الصحيح.

متوقًعا يف  كان  ماّم  أكرب  تقدم  وأحرز 
ومواصفات  معايري  واعتامد  وضع  مجايل 

وجودتها  األغذية  بسالمة  خاصة 
تقدم  أحرز  حيث  النباتية،  وبالصحة 
واملواصفات  املعايري  من   103 بشأن 

املنقحة  أو  الجديدة  الصلة  ذات  الدولية 
كام  اعتمدت.  أو  فيها،  النظر  تم  التي 

تعزيز  إىل  الهادف  املنظمة  عمل  يسجل 
االقتصادية  والجامعات  البلدان  قدرات 
تجارية  اتفاقات  صياغة  عىل  اإلقليمية 

تقدًما  طوعية،  توجيهية  وخطوط  دولية 
بلدان  سبعة  دعم  تم  حيث  جيًدا 

إقليمية. وأجهزة 

وقّدمت املنظمة، رًدا منها عىل عوامل 
مستجدة من قبيل النمو السكاين الرسيع 

والتوسع الحرضي والهجرة وبطالة الشباب، 
املساعدة إىل عدد أكرب ماّم كان مستهدفًا 
من البلدان واألجهزة اإلقليمية يف مجايل 

تصميم سياسات واسرتاتيجيات وأطر 
تنظيمية وخطط استثامر تدعم تطوير 

نظم زراعية وغذائية شاملة وكفوءة. 
وحظيت منظامت للقطاع العام يف 25 

بلًدا بالدعم من أجل تصميم وتنفيذ 
سياسات واسرتاتيجيات وأطر تنظيمية 

وخطط استثامر وطنية. وشمل ذلك 
تحسني التنسيق الشامل للقطاعات يف 
كوستاريكا وجمهورية تنزانيا املتحدة 

وزامبيا؛ ووضع اسرتاتيجيات ملعالجة الفاقد 
واملهدر من األغذية يف إثيوبيا وتونس 

وجزر سليامن؛ ودعم لوائح سالمة األغذية 
وتدابري مراقبة الجودة يف بنغالديش. وعىل 
املستوى اإلقليمي، دعمت املنظمة منظمة 

التعاون االقتصادي للبحر األسود بشأن 
تشجيع تجارة األغذية الزراعية؛ ورابطة 
تكامل أمريكا الالتينية من أجل تحسني 

فرص وصول املزارعني األرسيني وأصحاب 
املؤسسات الصغرية إىل األسواق ومساعدتهم 

عىل إضفاء الطابع الدويل عىل عروضهم 
التجارية؛ واملنظمة العربية للتنمية الزراعية 

يف وضع إطار اسرتاتيجي لسلسلة قيمة 
نخيل التمر يف اإلقليم.

بلًدا   18 إىل  الدعم  املنظمة  وقدمت 
سلسلة  يف  الفاعلة  الجهات  لتزويد 

واإلدارية  الفنية  بالقدرات  القيمة 
غذائية  قيمة  سالسل  لتطوير  الالزمة 
ومستدامة.  وكفوءة  شاملة  وزراعية 
قيمة  سالسل  لتطوير  الدعم  ووفّرت 

عرب  البلدان  من  عدد  يف  مستدامة 
مخطط  تنفيذ  مثل  األقاليم:  مختلف 

منتجات  ملبادرة  التشاريك  التوسيم 
وقريغيزستان  كوبا  يف  الجبال  رشاكة 

الجذور  قيمة  سلسلة  ومبادرة  ونيبال؛ 
والَدرنات يف مالوي وأوغندا ويف 

الهند،  ويف  الكاريبي.  البحر  بلدان 
مرشوع  لصياغة  الدعم  املنظمة  أتاحت 

تعزيز  عىل  يركّز  الدويل  للبنك  جديد 
تنظيم  وتشجيع  املنتجني  مجموعات 
قدمت  طاجيكستان،  ويف  املشاريع. 

الصندوق  مع  جنب  إىل  جنبا  املنظمة، 
الدويل،  والبنك  الزراعية  للتنمية  الدويل 
يف  استثامر  عمليات  عدة  لتنفيذ  الدعم 

الحيوانية.  للرثوة  الفرعية  القطاعات 
البنك  مع  بالتعاون  املنظمة،  وفرت  كام 

يف  الدعم  والتعمري،  لإلنشاء  األورويب 
لتطوير  والسياسات  االستثامر  مجايل 

يف  الزيتون  إىل  بالنسبة  القيمة  سالسل 
يف مرص. الحبوب  إىل  وبالنسبة  املغرب 

وأسفرت الجهود التي بذلتها املنظمة 
لتعميم املساواة بني الجنسني يف تطوير 

النظم الغذائية والزراعية عىل املستويني 
القطري واإلقليمي عن إجراءات محددة 

تستهدف إدراج املرأة يف مختلف مجاالت 
العمل وتشجع ذلك. فعىل سبيل املثال، 
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كان أكرث من ثلث النتائج املحّققة تحت 
إطار الدعم املقدم يف مجال السياسات 

لضامن أن تطوير نظم وسالسل قيمة 
غذائية مستدامة ينطوي عىل محور تركيز 

ملموس يتعلق باملساواة بني الجنسني. 
وعىل املستوى العاملي، تم إعداد دورة 

للتعلّم اإللكرتوين وتطبيقها لدعم 
املامرسني وصناع القرار من القطاعني 

العام والخاص يف تخطيط وتنفيذ تدخالت 
تتعلق بسلسلة القيمة وتراعي املساواة 

بني الجنسني مبا يعود عىل النساء والرجال 
بالنفع عىل قدم من املساواة.

املنظمة  به  تضطلع  الذي  العمل  ويسري 
بشأن إعداد ونرش األدلة حول تطوير 
االتجاه  والغذائية يف  الزراعية  النظم 

الصحيح، حيث تم نرش كٍم من 
واملنتجات  األسواق  عن  املعلومات 
كان  ماّم  أكرب  والتحليلية  املعارفية 

الطلب  ارتفاع  يعكس  ما  مستهدفًا، وهو 
عىل هذا النوع من املنتجات. كام أن 

الدعم املقدم إىل البلدان من أجل وضع 
السياسات  آثار  وتحليل  لرصد  نظم 

نظم  عىل  والزراعية  والغذائية  التجارية 
االتجاه  الوطنية يسري يف  األغذية والزراعة 

الدعم  املنظمة  وفّرت  وقد  الصحيح. 
بلدان، حيث قّدمت معلومات  إىل ستة 
إليها  الوصول  ويسهل  حديثة  وبيانات 
بهدف  العاملية  والتجارة  األسواق  عن 

الفرص  وتعزيز  الشفافة  لألسواق  الرتويج 
واإلقليمية  العاملية  والتسويقية  التجارية 

املثال من خالل  واملحلية، عىل سبيل 
التوقعات  لتقرير  الرابعة عرشة  الطبعة 
الزراعية 2018-2027 الصادر بالتعاون 
بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

■ االقتصادي واملنظمة. 

أكثر شمواًل وكفاءة زراعية وغذائية  المعايير من أجل نظم  وضع 

العلمية بشأن وضع  المشورة  المنظمة  قّدمت 
النامية على  البلدان  مواصفات غذائية وتعزيز قدرات 

المواصفات  عمليات وضع  بفعالية في  المشاركة 
النباتات  لوقاية  الدولية  االتفاقية  والمعايير في 
المعايير  ثالثون من  واعتمد  الغذائي.  والدستور 

الحيوان  دولًيا بشأن صحة  عليها  المتفق  والمواصفات 

النباتية وسالمة األغذية وجودتها، بما في  والصحة 
القصوى  الكينوا؛ والحدود  ذلك مواصفة بشأن 

اآلفات  مبيدات  مختلفة من  لمخلفات مجموعات 
نباتية شتّى؛  آفات  وبروتوكوالت تشخيص  والسلع؛ 

مسبًقا  المعبأة  األغذية  بتوسيم  متعلقة  ومواصفات 
التاريخ. من خالل تحديد 

p|.جمهورية مرص العربية - زراعة محاصيل يف ضواحي الفيوم 
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أكثر شمواًل وكفاءة زراعية وغذائية  تمكين نظم   :4 الهدف االستراتيجي 

المقاصد
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية بحلول - 

عام 2030 )الهدف 3-2(
اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية - 

للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها )الهدف 2-جيم(

المقاصد
زيادة صادرات البلدان النامية زيادًة كبيرًة، وال سيما بغرض - 

مضاعفة حصة أقل البلدان نموًا من الصادرات العالمية بحلول 
عام 2020 )الهدف 11-17(

المقاصد
تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على - 

صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، 
والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل 

اإلمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 
2030 )الهدف 3-12(

المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
1.4 صياغة مواصفات 

واتفاقات وخطوط توجيهية 
طوعية دولية لتحسين 

وصول البلدان إلى األسواق 
الدولية وأدائها.

1.1.4 صياغة البلدان لمواصفات دولية 
جديدة ومنقحة خاصة بسالمة األغذية 

وجودتها وبالصحة النباتية، واالتفاق عليها 
لتكون بمثابة مراجع لتحقيق االتساق الدولي.

عدد المعايير والمواصفات الدولية  •
الجديدة أو المنقحة خاصة بسالمة 

األغذية وجودتها والصحة النباتية 
باالستناد إلى القضايا الجديدة التي 

ينظر فيها أو التقدم في مشاريع 
المعايير والمواصفات أو المعايير 

والمواصفات الجديدة المعتمدة.

93103l

2.1.4 تعزيز قدرات البلدان والجماعات 
االقتصادية اإلقليمية التابعة لها على 

المشاركة بفعالية في صياغة خطوط توجيهية 
طوعية واتفاقات دولية تشجع شفافية 

إجراءات األسواق وَتحُسن فرص األسواق 
وإقامة نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة.

عدد البلدان أو )األجهزة اإلقليمية(  •
التي وفّرت لها المنظمة القرائن أو 

تنمية القدرات أو منتديات للحوار 
بشأن اتفاقات التجارة الدولية 

والخطوط التوجيهية.

87

2.4 تصميم البلدان 
وتنفيذها لسياسات وأطر 

تنظيمية وترتيبات مؤسسية 
تدعم إقامة نظم زراعية 

غذائية شاملة وفعالة.

1.2.4 تعزيز قدرات منظمات القطاع العام 
على تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات 

وأطر تنظيمية وخطط استثمارات وطنية 
تدعم إقامة نظم زراعية غذائية شاملة 

وفعالة.

)ألف( عدد البلدان التي استفادت  •
فيها منظمات القطاع العام من 

دعم المنظمة لتعزيز قدراتها في 
مجالي تصميم وتنفيذ السياسات 
واالستراتيجيات واألطر التنظيمية 
وخطط االستثمار الوطنية الداِعمة 

لتطوير النظم الزراعية والغذائية 
الشاملة والكفؤة.

1925l

)باء( عدد األجهزة اإلقليمية التي  •
استفادت من دعم المنظمة لتعزيز 

قدراتها في مجالي تصميم وتنفيذ 
السياسات واالستراتيجيات واألطر 

التنظيمية وخطط االستثمار الوطنية 
الداِعمة لتطوير النظم الزراعية 

والغذائية الشاملة والكفؤة

58l

2.2.4 تعزيز قدرات منظمات القطاعين 
العام والخاص على تصميم وتنفيذ ترتيبات 

مؤسسية تدعم إقامة نظم زراعية غذائية 
شاملة وفعالة.

عدد البلدان التي استفادت فيها  •
منظمات القطاعين العام والخاص 

من دعم المنظمة لتعزيز قدراتها 
في مجال تصميم وتنفيذ ترتيبات 
مؤسسية داِعمة لشمولية وكفاءة 

النظم الزراعية والغذائية.

96l
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أكثر شمواًل وكفاءة زراعية وغذائية  تمكين نظم   :4 الهدف االستراتيجي 

المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
3.4 تعزيز البلدان لقدرات 

القطاعين العام والخاص وزيادة 
االستثمارات للنهوض بالمنشآت 

الزراعية الشاملة وتطوير 
سالسل القيمة.

1.3.4 تزويد الجهات الفاعلة في 
سالسل القيمة بالقدرات الفنية 

واإلدارية إلقامة سالسل قيمة زراعية 
وغذائية مستدامة وفعالة وشاملة.

عدد البلدان التي حظيت بدعم  •
المنظمة لتعزيز القدرات الفنية 

واإلدارية لدى الجهات الفاعلة في 
سلسلة القيمة الغذائية.

1818l

2.3.4 تعزيز قدرات منظمات القطاعين 
العام والخاص على زيادة االستثمارات 
في الصكوك والخدمات المالية وآليات 

إدارة المخاطر، وتصميمها وتنفيذها 
لغرض إقامة نظم زراعية وغذائية شاملة 

وفعالة.

عدد البلدان التي تتلقى دعما  •
من المنظمة لزيادة االستثمارات 

المسؤولة في الصكوك والخدمات 
المالية وآليات إدارة المخاطر، أو 

لتصميمها وتنفيذها، إلقامة نظم 
زراعية وغذائية كفؤة وشاملة.

1816l

4.4 اتخاذ البلدان لقرارات 
باالستناد إلى األدلة من أجل 

دعم إقامة نظم زراعية وغذائية.

1.4.4 توفير أحدث المعلومات 
والتحليالت عن األسواق العالمية لتشجيع 
شفافية األسواق وتعزيز فرص األسواق 

والتجارة العالمية واإلقليمية والمحلية.

عدد المنتجات اإلعالمية والتحليلية  •
والمعرفية بشأن األسواق التي 

المنظمة. 2527lتنشرها 

2.4.4 تزويد منظمات القطاع العام 
بما يلزم إلنشاء نظم لرصد وتحليل آثار 
السياسات التجارية والغذائية والزراعية 
على النظم الزراعية والغذائية الوطنية.

عدد البلدان التي تتلقى دعما من  •
المنظمة إلقامة نظم لرصد تأثيرات 

السياسات التجارية والغذائية والزراعية 
على النظم الغذائية والزراعية 

الوطنية، وتحليلها.

76l

اهتمام   إلى  تحتاج  الصحيح؛   االتجاه  l تسير في 
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الهدف االسرتاتيجي 5

الصمود عىل  العيش  ُسبل  قدرة  زيادة 
واألزمات   التهديدات  أمام 

تقّدم املنظمة، باالستفادة من الدروس 
املستخلصة والخربات املكتسبة يف حاالت 

الكوارث الطبيعية املفاجئة والبطيئة الظهور 
واآلفات واألمراض النباتية والحيوانية 
العابرة للحدود، ويف حاالت األزمات 

والنزاعات املمتدة، خربة فنية وتشغيلية 
متعددة التخصصات، تساعد البلدان عىل 

الحد من املخاطر واألزمات املتعددة.

وبلغت النتائج املحّققة يف عام 2018 بشأن 
السياسات واالسرتاتيجيات والخطط القطاعية 
أو املتعلقة باملخاطر الغاية املحّددة، بحيث 

قام 14 من البلدان واملؤسسات اإلقليمية 
بصياغة اسرتاتيجيات وخطط للحد من 

املخاطر وإدارة األزمات. وجرى وضع وتنفيذ 
آلية تنسيق واسرتاتيجيات خاصة بتعبئة 
املوارد للحد من املخاطر وإدارة األزمات 
يف 22 من البلدان واألقاليم. كام اتخذت 
يف عام 2018 خطوات حاسمة األهمية 

من أجل تشغيل الشبكة العاملية ملكافحة 
األزمات الغذائية، وهي مبادرة متعددة 
الرشاكات أطلقها املدير العام للمنظمة 

واملدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 
ومفوضو االتحاد األورويب يف مؤمتر القمة 

العاملي للعمل اإلنساين يف عام 2016، بهدف 
تشجيع اعتامد حلول مستدامة للتصدي 

لألزمات الغذائية من خالل الصالت القامئة 
بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. وتشري 

النتائج بشأن رصد التهديدات واإلنذار املبكر 
إىل أن 15 من البلدان واألقاليم حّسنت نظم 

رصد املخاطر لتعزيز القيام باإلنذار املبكر، 

فقد دعمت املنظمة 19 من البلدان واألقاليم 
لتحسني قدراتها عىل االضطالع بتحاليل 
القدرة عىل الصمود ومدى قابلية التأثر.

وأصدرت املنظمة تقارير لإلنذار املبكر 
وتقييم املخاطر بشأن األمراض الحيوانية 

والنباتية العالية التأثري، مثل إنفلونزا 
الطيور وفريوس إيبوال وحمى وادي الريفت 
)الوادي املتصّدع( ودودة الحشد الخريفية. 

واعتمد مركز إدارة حاالت طوارئ الصحة 
الحيوانية التابع للمنظمة اسرتاتيجيته للفرتة 

2018-2022 من أجل توفري منصة دولية 
مستدامة وشاملة للحد من أثر حاالت 

طوارئ الصحة الحيوانية بالتعاون الوثيق 
مع الرشكاء. كام استمر، ضمن إطار مركز 

الطوارئ ملكافحة األمراض الحيوانية العابرة 
للحدود، تنفيذ برنامج التهديدات الوبائية 
املستجدة والربنامج العاملي لألمن الصحي 

يف أكرث من 20 بلدا يف أفريقيا وآسيا بهدف 
تعزيز قدرات الخدمات البيطرية للوقاية 

من األمراض الحيوانية واملعدية الناشئة 
والكشف عنها. وعىل الصعيد العاملي، 

اشرتكت املنظمة مع املنظمة العاملية لصحة 
الحيوان واالتحاد األورويب يف تنظيم املؤمتر 

العاملي عن طاعون املجرتات الصغرية 
للتأكيد مجدًدا عىل االلتزام السيايس الدويل 

بالقضاء عىل طاعون املجرتات الصغرية، 
 باعتباره مساهمة حيوية يف مكافحة 

الفقر يف املناطق الريفية وضامن األمن 
الغذايئ والتغذوي وتعزيز قدرة صمود 

املجتمعات املحلية.

وتجاوز الدعم الذي قّدمته املنظمة 
لتحسني القدرات والتدابري يف مجايل الوقاية 

والتخفيف الغاية املحددة، فقد نفذ 14 
بلًدا تدابري فنية للوقاية والتخفيف يف حني 
طبّق 18 بلداً تدابري اجتامعية واقتصادية 
للحد من قابلية تأثر املجتمعات املحلية 

املعرضة لخطر التهديدات واألزمات. 
ودعمت منصة تبادل املعرفة يف مجال 
القدرة عىل الصمود عملية االستفادة 

من املامرسات الجيدة ونرشها. وبادرت 
املنظمة، يف عام 2018، إىل مساعدة 

السلطات الحكومية املعنية يف كل من 
إثيوبيا وكينيا عىل بدء إضفاء الطابع 

املؤسيس عىل نظم مخزونات األعالف 
الحيوانية ليك تتمكن من القيام بصورة أدق 

بتقدير الكشف الدوري للعرض والطلب 
عىل األعالف إىل جانب تفعيل نظام اإلنذار 
املبكر التنبؤي الخاص باملاشية. وإضافة إىل 

ذلك، قدمت املنظمة الدعم إىل املدارس 
الحقلية الرعوية يف عدة بلدان يف القرن 

اإلفريقي )جنوب السودان وكينيا( ومنطقة 
الساحل )مايل والنيجر( لتحسني تجارة 

اإلنتاج الحيواين، ومبادرات التجارة والسالم، 
خاصة يف املناطق الحدودية.

املنظمة  عملت  العاملي،  املستوى  وعىل 
مع عدد من الرشكاء- مبا يف ذلك منظمة 

املتحدة  األمم  ومنظمة  الدولية  العمل 
العاملي  األغذية  وبرنامج  للطفولة 

للحد  الدولية  املتحدة  األمم  واسرتاتيجية 
للعمليات  العامة  واملديرية  الكوارث  من 

التقرير التوليفي الستعراض منتصف المدة  لعام  2018   

22



واملعونة  املدنية  للحامية  األوروبية 
التابعة لالتحاد األورويب - من  اإلنسانية 
الحامية  أجل بلورة رؤية مشرتكة حول 
الصمود، مع  والقدرة عىل  االجتامعية 

العمليات  الوقت ذاته يف  املساهمة يف 
الكربى بشأن  الصفقة  العاملية، مبا يف ذلك 
القامئة  والصالت  اإلنسانية  األنشطة  متويل 

والسالم.  والتنمية  اإلنساين  العمل  بني 
منظور سبل  تعزيز  املنظمة يف  وساهمت 

االجتامعية  الحامية  برامج  العيش يف 
والقدرة عىل الصمود يف سياق املخاطر 
القصوى  والهشاشة  باملناخ  الصلة  ذات 

والنزوح القرسي. وعالوة عىل ذلك، يتيح 
املستدام  السالم  املؤسيس لدعم  اإلطار 
لعام  املستدامة  التنمية  يف سياق خطة 

2030، الذي صدر يف مارس/آذار 2018، 
أكرب بشأن  بدرجة  تأثريًا تحوليًا ومدروًسا 

الربامج  السالم وتحسني وضع  إدامة 
للنزاعات. املراعية 

ووفّر الربنامج االسرتاتيجي 5 توجيهات 
فنية واسرتاتيجية بشأن تعميم الحد من 

مخاطر الكوارث والقدرة عىل الصمود أمام 
تغري املناخ يف قطاعات الزراعة. وشملت 

التدخالت الرئيسية عىل املستوى القطري 
وضع وتنفيذ الخطط الوطنية ودون 

الوطنية واإلقليمية الخاصة بالحد من 

مخاطر الكوارث و/أو إدارة مخاطر طبيعية 
محددة بالنسبة إىل الزراعة، مثل خطة 

عمل الزراعة للحد من مخاطر الكوارث يف 
ميامنار. كام تم إضفاء الطابع املؤسيس يف 
15 بلًدا عىل مؤرش إطار ِسنداي للحد من 
مخاطر الكوارث بشأن "الخسارة الناجمة 

عن الكوارث يف قطاع الزراعة".

كام استثمر الربنامج االسرتاتيجي 5، خالل 
عام 2018، يف البنية األساسية الريفية، 
وتحليل قضايا املساواة بني الجنسني يف 

§مامرسات الوقاية والتخفيف، وتعزيز 
الحامية االجتامعية للحد من املخاطر 

املحدقة بالنساء والفتيات. وعمدت نوادي 
دميرتا، وصناديق القدرة عىل الصمود 

)caisses de résilience(، ومرشوع النقد 
لقاء العمل، ومبادرة الوصول اآلمن إىل 

الوقود والطاقة، إىل تعزيز القدرات الفنية 
واالجتامعية واملالية للسكان املستضعفني 
عىل إدارة املخاطر وإدامة السالم، وإعادة 

بناء البنية األساسية وسبل عيش ريفية 
قادرة عىل الصمود. ■

p| بنغالديش- تحضري براميل تخزين األغذية لتوزيعها عىل األشخاص املترضرين من أزمة الالجئني يف مدينة
 ©FAO/GMB Akash .2018 ،كوكس بازار

المساعدة إلى  الحاجة  التي تمس فيها  المناطق  إلى  الوصول 

فاقت النتائج المحقّقة في ما يتعلق بالتأهب لحاالت 
الطوارئ التوقعات، حيث استفادت 8 بلدان من الدعم 

الذي قّدمته المنظمة لألخذ بالمعايير والخطوط التوجيهية 
والممارسات في مجال التأهب لحاالت الطوارئ. ووفرت 

المنظمة مساعدة آنية ومراعية للمساواة بين الجنسين 
في حاالت األزمات في 17 من البلدان واألقاليم 

المتضررة من أزمة مؤثرة على الزراعة. ففي اليمن، قدمت 
المنظمة المساعدة إلى أكثر من 5 ماليين شخص ببذور 

المحاصيل والخضار ومعدات الصيد وأدوات إنتاج الدواجن، 
والدعم النقدي ومن خالل حمالت لتحصين الحيوانات 

وعالجها. وفي مدينة كوكس بازار في بنغالديش، كانت 
المنظمة إحدى الجهات الفاعلة التي رّكزت على دعم 

المجتمعات المضيفة وكذلك الالجئين، وكان ذلك أمرا 
حاسما في التخفيف من حدة التوترات ودعم التالحم 

االجتماعي. وفي الصومال، تّقدم المنظمة مساعدة 
واسعة النطاق إلى مليوني )2( من الرعاة و000 200 

من سكان الريف من خالل توفير مساعدة فنية، وتوزيع 
مدخالت، واعتماد البرنامج الذي ينطوي على التحويالت 

النقدية وتوفير المدخالت والتدريب )cash+(، وإتاحة الدعم 
في مجال صحة الحيوان. وفي جنوب السودان، استفاد 
نحو 3.1 مليون شخص من تدخالت الطوارئ التي ترتبط 
ارتباطا وثيقا بأنشطة القدرة على الصمود. وفي شمال 
شرق نيجيريا تلقى 000 790 شخص الدعم الذي قّدمته 
المنظمة لحملة موسم األمطار. واستهدفت المنظمة، 

رًدا على أزمة رعوية في الساحل بسبب الجفاف، أكثر من 
000 680 شخص وزّودتهم بمساعدات نقدية ومدخالت 

زراعية وبالدعم في مجالي علف الحيوانات وصحة الحيوان.
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المقاصد
بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من - 

تعرضها وتأّثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من 
الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 

2030 )الهدف 5-1(

المقاصد
التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص - 

المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية 
المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث 

بسبب الكوارث بحلول عام 2030 )الهدف 5-11(

المقاصد
مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة المتدهورة، بما في - 

ذلك األراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات، 
والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي، 

بحلول عام 2030 )الهدف 3-15(

المقاصد
ضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون - 

والمغّذي بحلول عام 2030 )الهدف 1-2(
وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030 - 

)الهدف 2-2(
ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ - 

ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية 
والمحاصيل بحلول عام 2030 )الهدف 4-2(

اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية - 
للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها )الهدف 2-جيم(

المقاصد
تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار - 

المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، 
وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار )الهدف 1-13(

المقاصد
الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من - 

معدالت الوفيات في كل مكان )الهدف 1-16(

المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
1.5 اعتماد البلدان أو 

تنفيذها لنظم وأطر قانونية 
وسياساتية ومؤسسية للحد 

من المخاطر وإدارة األزمات

1.1.5 تعزيز القدرات الوطنية للحكومة 
والمنظمات العامة على صياغة وتعزيز برامج 

استثمار وسياسات واستراتيجيات وخطط 
خاصة بالحد من المخاطر وبإدارة األزمات.

)ألف(  عدد البلدان أو األقاليم التي  •
قامت بصياغة واعتماد استراتيجية / 

خطة للحّد من المخاطر وإدارة األزمات 
في مؤسساتها نتيجة لدعم المنظمة

1214l

)باء( عدد المنتجات العالمية  •
واإلقليمية المعيارية التي تدعم 

البلدان في صياغة سياسات 
واستراتيجيات وخطط وبرامج استثمار 

للحد من المخاطر وإدارة األزمات، 
وتشجع على تنفيذها.

2424l

2.1.5 تحسين آليات التنسيق وتعبئة الموارد 
للحد من المخاطر وإدارة األزمات.

عدد البلدان أو االقاليم التي  •
حّسنت آليات تعبئة الموارد والتنسيق 

للحد من المخاطر وإدارة األزمات 
كنتيجة لدعم المنظمة.

1522l

2.5 استخدام البلدان 
لمعلومات منتظمة ولإلنذار 

المبكر لمواجهة التهديدات 
المحتملة والمعروفة 

والمستجدة.

1.2.5 وضع آليات أو تحسينها لتحديد 
التهديدات ورصدها، وتقييم المخاطر 

وتنفيذ اإلنذار المبكر المتكامل وفي الوقت 
المناسب.

عدد البلدان أو األقاليم التي  •
حّسنت آلياتها/نظمها لرصد التهديدات 
من أجل تعزيز إطالق اإلنذارات المبكرة 

كنتيجة لدعم المنظمة.

1515

2.2.5 تحسين القدرات الوطنية على تقييم 
قابلية التأثر وقياس القدرة على الصمود.

عدد البلدان أو األقاليم التي  •
حّسنت رسم خطط القدرة على 

الصمود/التعرض للخطر وتحليلها 
كنتيجة لدعم المنظمة.

1219l
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المؤشرالمخرجالناتج

الغاية 
المحددة 

لنهاية عام 
2018

الغاية 
المحققة 

فعليا في 
عام 2018

التقدم المحرز 
في ضوء 
غايات فترة 

السنتين
3.5 قيام البلدان بالحد من 
المخاطر وقابلية التأثر على 
صعيدي األسرة والمجتمع 

المحلي.

1.3.5 تعزيز قدرات الحكومة 
والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة 
الرئيسيين اآلخرين على تنفيذ ممارسات 

الوقاية والتخفيف الجّيدة للحّد من آثار 
التهديدات واألزمات.

عدد البلدان التي حّسنت تطبيق  •
معايير وتكنولوجيات وممارسات 

متكاملة ومحددة القطاعات للوقاية 
والتخفيف من المخاطر كنتيجة لدعم 

المنظمة

814l

2.3.5 تزويد المجتمعات المحلية 
بممارسات وتدابير للحد من قابلية التأثر.

عدد البلدان التي حّسنت تطبيق  •
المعايير التي من شأنها أن تحّد من 

ضعف المجتمعات المحلية المعرضة 
للتهديدات واألزمات وتعزز قدرتها 

على مقاومتها كنتيجة لدعم المنظمة.

618l

4.5 تأهب البلدان للكوارث 
واألزمات وإدارة االستجابات 

الفعالة لها.

1.4.5 تعزيز قدرات السلطات وأصحاب 
المصلحة على المستوى الوطني في 

مجال التأهب للطوارئ للحد من تأثير 
األزمات.

عدد البلدان التي تستفيد من دعم  •
المنظمة لفهم المعايير، والخطوط 
التوجيهية، والممارسات في مجال 

األخطار والتأهب لحالة الطوارئ 
الخاصة بالقطاع.

88l

2.4.5 تقديم المساعدة اإلنسانية 
في الوقت المناسب إلى المجتمعات 

المتضررة من األزمات للحفاظ على سبل 
كسب العيش.

عدد البلدان أو األقاليم المتأثرة  •
بأزمة تلقي بثقلها على الزراعة والتي 

استفادت من استجابة المنظمة 
لألزمات بصورة مراعية للتغذية 

وللمساواة بين الجنسين في التوقيت 
المناسب.

1517l

اهتمام   إلى  تحتاج  الصحيح؛   االتجاه  l تسير في 
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النهوض بالزراعة اإليكولوجية

أخذت املنظمة يف عام 2018، باالشرتاك مع رشكاء آخرين من 
األمم املتحدة، بزمام مبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية التي 
ستطبق عىل مدى السنوات العرش املقبلة، بالتعاون مع رشكاء 

متعددي أصحاب املصلحة.

وعىل الصعيد اإلقليمي، تم إطالق منصات للزراعة اإليكولوجية 
لتعزيز نظم ابتكارية محلية تنطلق من القاعدة بقيادة 

املزارعني، وذلك بالتعاون الوثيق مع الرشكاء اإلقليمني 
والحكوميني مثل التحالف من أجل السيادة الغذائية يف أفريقيا؛ 

وتحالف التعلّم يف مجال الزراعة اإليكولوجية يف جنوب رشق 
آسيا؛ واألرض واإلنسانية )محيط حوض البحر األبيض املتوسط( 

)Terre et Humanisme Pourtour Méditerranéen( يف 
إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا؛ والجمعية العلمية للزراعة 

.)SOCLA( اإليكولوجية يف أمريكا الالتينية

وعىل الصعيد القطري، يجري النهوض بالزراعة اإليكولوجية 
يف عدد من البلدان يف مختلف أنحاء العامل، مبا يف ذلك أنغوال 
وجزر البهاما ودولة بوليفيا املتعددة القوميات والصني وغينيا 

والهند وجامايكا ولبنان وسانت لوسيا والسنغال والسودان 
وترينيداد وتوباغو وتونس.

ويف جامايكا وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو، تولت املنظمة 
واملركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية دعم االبتكارات من 

أجل نظم إنتاج متكاملة للزراعة اإليكولوجية، وخلق فرص 
عمل للشباب، وإرشاك الشباب يف العمليات اإلنتاجية. كام 

عقدت مشاورات وطنية يف كل بلد من هذه البلدان الثالث 
للتحقق من دراسات أساسية أجريت بشأن نظم اإلنتاج 

الرئيسية املحصولية والحيوانية والحرجية والخاصة برتبية 
األحياء املائية وإمكاناتها بالنسبة إىل إنتاج متكامل للزراعة 

اإليكولوجية. واستكملت هذه الدراسات بتقارير محددة 
القطاع وتقارير عن الحراجة الزراعية واملساواة بني الجنسني 

واألعامل التجارية الزراعية.

ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، اشرتكت املنظمة مع 
 )AOPEB( رابطة منظامت املنتجني اإليكولوجيني يف بوليفيا
ومؤسسة AGRECOL Andes من أجل تعزيز نظم اإلنتاج 

اإليكولوجي وقدرات الجهات الفاعلة العامة والعاملني يف 
مجال اإلرشاد. وباالستناد إىل دراسة أساسية انكبت عىل تقييم 
الوضع الحايل إلنتاج الزراعة اإليكولوجية، استفادت املنظامت 
املحلية لصغار املزارعني األرسيني والسكان األصليني من تعزيز 

القدرات يف مجال إنتاج املنتجات الزراعية اإليكولوجية. وشمل 
ذلك تقديم املساعدة الفنية إىل املنتجني وبناء القدرات يف ما 

يتعلق بنظام الضامن التشاريك، وخلق توسيم زراعي إيكولوجي 
وتيسري الوصول إىل األسواق وضامن الوصول إىل املوارد الوراثية 

املحلية عن طريق إنشاء بنوك البذور. كام قُدم الدعم لتنفيذ 
إطار تنظيمي مواٍت من خالل عدة منتديات متعددة أصحاب 
املصلحة بخصوص اإلطار القانوين القطري يف ما يتصل بالزراعة 

اإليكولوجية ودور العاملني يف مجال اإلرشاد.

التكنولوجيات البيولوجية

لقد صادف عام 2018 الذكرى السنوية التسعني الستحثاث 
الطفرات يف النباتات. وبهذه املناسبة، نظمت املنظمة والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية "الندوة الدولية عن الطفرات يف تربية 

الندوة  البيولوجية". واستعرضت  النباتات والتكنولوجيات 
النجاحات التي تحّققت يف مجال الطفرات يف تربية النباتات 

وعرضت االبتكارات الحاصلة يف ميدان استحثاث الطفرات، 
مبا يف ذلك تعديل الجينوم، وكذلك أحدث التطورات املسّجلة 

يف الجمع بني االنتقاء الحقيل وتكنولوجيات تربية النباتات 
القامئة عىل الجينوم. وشجعت الندوة، التي حرضها أكرث من 

2. محور 
التركيز 
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500 مشارك من 82 بلًدا، تبادل املعلومات يف ما بني األوساط 
العلمية والقطاع الخاص.  

واعترب اعتامد نهج للطفرات يف تربية النباتات وسيلة للمساعدة 
عىل تعزيز قدرة املحاصيل عىل التكيّف وللرتويج لتنويع إنتاج 

املحاصيل متاشيًا مع مبادئ الزراعة الذكية مناخيًا. وما إنتاج 
القطن والكينوا إالّ من األمثلة عىل هذا النهج.

ويعد القطن محصوالّ من محاصيل األلياف التجارية يف العديد 
من البلدان، مثل بنغالديش، والصني، والهند، وجمهورية إيران 

اإلسالمية وميامنار وباكستان. وإن غالت املحاصيل عرضة 
لالنخفاض حتى يف ظل تغريات مناخية طفيفة، بسبب انتشار 

األرايض الجافة ورسعة تأثر القطن بدرجة الحرارة العالية. 
وقد تم تقييم سالالت طفرات متقدمة من األصول الجغرافية 

الخاصة بها يف مناطق مناخية مختلفة يف عدد من هذه البلدان 
لتحسني فهم كيفية أداء سالالت طفرات القطن التي طورت 

حديثًا يف ظل ظروف بيئية مختلفة.

وتشكل الكينوا محصوالً مهاًم نظرًا إىل ما تتمتع به من خصائص 
تغذوية وقدرة عىل النمو يف طيف واسع من االرتفاعات 

وبتساقطات مطرية سنوية ترتاوح بني 200 ملم و1 000 مم 
حتى يف فرتات جفاف مطّولة. ولكن تنميتها ظلت محدودة 

بفعل عدد من العوامل، من قبيل ارتفاع قابلية تأثرها مبرض 
 .Peronospora variabilis البياض الزغبي الناجم عن فطر

 Amarilla ففي بريو، ُعرِّضت بذور الكينوا من صنف
Maranganí لإلشعاع بأشعة غاما، وتم تحديد مجموعة من 

نباتات الطفرات عىل أنها قادرة عىل مقاومة مرض البياض 
الزغبي. وميكن لهذا التطور املهم- املكافحة الوراثية ملرض 
البياض الزغبي - القضاء عىل استخدام املبيدات الفطرية 

وبالتايل الحفاظ عىل الجودة العضوية لإلنتاج، وهو ما يكتيس 
أهمية كربى بالنسبة إىل األسواق الوطنية والدولية.

نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

تشكل نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية )نظم الرتاث 
الزراعي( مناظر طبيعية رائعة تجمع بني التنوع البيولوجي 
الزراعي والنظم اإليكولوجية القادرة عىل الصمود والرتاث 

القيّم. الثقايف 

وقد اعرتف برنامج نظم الرتاث الزراعي مبا مجموعه 57 موقًعا 
يف 21 بلًدا. ويف عام 2018، حددت نظم الرتاث الزراعي مواقع 

جديدة يف الصني وجمهورية إيران اإلسالمية وإيطاليا واليابان 
وجمهورية كوريا والربتغال. وأمكن التوّصل إىل ذلك نتيجة 

لتنظيم حمالت وفعاليات هادفة إىل رفع مستوى الوعي ونرش 
املعلومات. وشمل ذلك تنظيم املنتدى الدويل لنظم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية يف روما؛ اجتامع رديف أثناء 

اجتامع مجلس األمن الغذايئ والتغذوي يف كابو فريدي؛ ودورة 
تدريبة رفيعة املستوى يف الصني؛ وحوار إقليمي يف املكسيك 

بشأن تعميم مفهوم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية 
يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. وتستفيد املواقع املعينة 

الجديدة والحالية من إنشاء شبكات إقليمية لنظم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية، تعمل بشكل كامل يف أوروبا 

وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. ويف عام 2018، أقامت 
نظم الرتاث الزراعي رشاكات وتحالفات اسرتاتيجية مع مركز 
اليونسكو للرتاث العاملي وجامعة فلورنسا والجمعية الدولية 

للوجبات املتأنية واملجلس الدويل للمعامل واملواقع األثرية.  

مقاومة مضادات امليكروبات

قامت املنظمة باتصاالت عاملية بشأن مقاومة مضادات 
امليكروبات، تراوحت بني أنشطة لرفع مستوى الوعي، مثل 
حمالت األسبوع العاملي للتوعية باملضادات الحيوية واليوم 
العاملي للطب البيطري واتصاالت مبتكرة محددة األهداف 

بدقة لتغيري السلوك لصالح 12 بلًدا- إثيوبيا وغانا وكينيا 
والسودان وجمهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي يف 
أفريقيا؛ وبنغالديش وكمبوديا وجمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية والفلبني وفييت نام يف آسيا - وكلّها بدعم من 
صندوق فليمنغ التابع للمملكة املتحدة. وتستفيد املنظمة من 
الخربة الفنية املتوافرة يف مجال العلوم االجتامعية ومن النهج 

التشاركية لتصميم تدخالت تخص االستخدام املسؤول ملضادات 
امليكروبات يف قطاعي األغذية والزراعة. 

كام وضعت املنظمة أدوات قطرية للرتويج للبيانات وجمعها 
)املراقبة عرب القطاعات املنتجة لألغذية والبيئة وتغري املناخ، 

وتحسني القدرات املخربية( واملساعدة يف االستخدام الحصيف 
ملضادات امليكروبات، ووضع الترشيعات ذات الصلة، والتواصل 

مع القطاع الخاص، والتوعية بالتهديد التي تشكلّه مقاومة 
مضادات امليكروبات، وذلك بدعم من فرنسا واململكة املتحدة 

الدولية. للتنمية  والوكالة األمريكية 

العضوية  كامل  عضًوا  املنظمة  تعد  الدويل،  الصعيد  وعىل 
مبقاومة  املعنية  الوكاالت  بني  املشرتكة  التنسيق  مجموعة  يف 
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الحكومية  الوكاالت  من   12 تشمل  التي  امليكروبات  مضادات 
وثيق  بشكل  وتعمل  األخصائيني،  من  و15  األخرى  الدولية 

لصحة  العاملية  واملنظمة  العاملية  الصحة  منظمة  مع 
آخرين.  ورشكاء  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  الحيوان، 

بهدف  املوارد  تعبئة  مجال  يف  جارية  مستمرة  جهود  ومثة 
املنظمة  مع  العاملية  العمل  وخطة  املنظمة  عمل  خطة  دعم 

وبرنامج  العاملية  الصحة  ومنظمة  الحيوان  لصحة  العاملية 
للبيئة. املتحدة  األمم 

التنوع البيولوجي

رّحب مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني، مببادرة املنظمة للعمل 
كمنصة لتعميم التنوع البيولوجي. ومتثل الحدث الرئييس األول 
الذي نظمته املنصة، باالشرتاك مع اتفاقية التنوع البيولوجي، يف 
"الحوار املتعدد أصحاب املصلحة لتعميم التنوع البيولوجي عرب 

مختلف القطاعات الزراعية" الذي انعقد يف روما خالل الفرتة 
من 29 إىل 31 مايو/أيار 2018. وتم النظر يف نتائج الحوار 

وتعميم التنوع البيولوجي من قبل لجان الزراعة ومصايد 
األسامك والغابات ومشكالت السلع. وقد طلبت معظم اللجان 

إىل املنظمة وضع اسرتاتيجية خاصة بالتنوع البيولوجي. 

وأعدت املنظمة منتجات معارفية عاملية هامة تتناول مواضيع 
رئيسية، مثل الزراعة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وتلوث 

الرتبة والتكيف املستند إىل النظم اإليكولوجية وحساب 
انبعاثات غازات الدفيئة وإدارة املياه.  فعىل سبيل املثال، تم 

خالل حدث للجنة األمن الغذايئ إصدار املطبوع املعنون، الرثوة 
الحيوانية يف العامل: تحويل قطاع الرثوة الحيوانية من خالل 

أهداف التنمية املستدامة، وهو تقرير رئييس يعالج مساهامت 
الرثوة الحيوانية يف أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش 

وتفاعالتها معها. وباإلضافة إىل ذلك، زّودت املنظمة عددا من 
املؤسسات يف 22 بلًدا بالدعم من أجل جمع البيانات وتحليلها 

واإلبالغ عنها التخاذ القرارات بشأن اإلنتاج املستدام وتغري 
املناخ وتدهور البيئة، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة 

ذات الصلة. ■

p|.املعينة كنظام من نظم الرتاث الزراعي )Ifugao( الفلبني- مصاطب األرز يف إفوغاو 
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 املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

يكتيس القضاء عىل عدم املساواة بني الجنسني يف مجال الزراعة 
ومتكني املرأة الريفية أهمية حاسمة للنهوض بوالية املنظمة يف 

مجايل األمن الغذايئ والتغذية، متاشيًا مع التعهد املنصوص عليه 
يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 واملتمثل يف "عدم ترك أي 

أحد خلف الركب".

ويتم قياس التقّدم املحرز يف قضايا املساواة بني الجنسني من 
خالل مؤرشين اثنني من مؤرشات األداء الرئيسية. وقد سجل 

املؤرشان أداًء جيًدا خالل عام 2018، بحيث يجري بشكل منهجي 
تطبيق 14 معياًرا من أصل املعايري الدنيا الـ 15 لسياسة املنظمة 

بشأن املساواة بني الجنسني؛ كام حّققت املنظمة، يف نهاية عام 
2018، أو تجاوزت 13 مؤرًشا من أصل مؤرشات األداء الـ 16 

لخطة العمل عىل نطاق املنظومة بشأن املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة املطبقة عىل املنظمة. وكانت شبكة جهات تنسيق 

املسائل الجنسانية، التي متثل آلية مؤسسية رئيسية لتنفيذ العمل 
املتعلق باملساواة بني الجنسني، تضم قرابة 140 موظًفا يف املقر 

الرئييس واملكاتب امليدانية. وقد تعززت هذه اآللية املؤسسية عىل 
امتداد السنة من خالل 38 من حلقات العمل والندوات الفعلية 

والحلقات الدراسية اإللكرتونية التي نظمت من أجل تعزيز 
مستوى وعي املوظفني وفهمهم ملسألة املساواة بني الجنسني يف 

مجاالت فنية مختلفة، مبا يف ذلك تغري املناخ، وتطوير سالسل 
القيمة، والحامية االجتامعية، وإدارة املوارد الطبيعية، وحقوق 

املرأة الخاصة باألرايض، واالبتكارات التكنولوجية، وإدارة مخاطر 
الكوارث، والحامية من العنف القائم عىل نوع الجنس.

كام دعمت املنظمة، يف عام 2018، إعداد ونرش البيانات املصّنفة 
حسب نوع الجنس لتوثيق حالة املرأة الريفية يف مختلف أنحاء 

العامل. وأنجزت ستة عرش )16( تقييامت قطرية جديدة للمساواة 
بني الجنسني، توفر مالمح جنسانية محدثة لقطاع الزراعة وسبل 

العيش يف املناطق الريفية. وأجري أيضا استعراض للبيانات املصّنفة 
بحسب نوع الجنس يف مجال التنمية الزراعية والريفية يف مثانية 

بلدان )مرص والعراق واألردن ولبنان وموريتانيا واملغرب والسودان 
وتونس(، يعرض توصيات لتعزيز إعداد واستخدام البيانات املصّنفة 

بحسب نوع الجنس ومؤرشات املساواة بني الجنسني.

ووضعت املنظمة، بصفتها الجهة القيّمة املعيّنة بالنسبة إىل 
املؤرش -5أ2- من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة حول حقوق 

املرأة املتساوية يف ما يتعلق باألرايض، منهجية ملساعدة البلدان 
يف رصد التقدم املحرز يف هذا املؤرش واإلبالغ عنه يف 19 بلًدا. 

ويف آسيا واملحيط الهادئ، قامت املنظمة، يف رشاكة مع مكتب 
آسيا لالسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية، 

واملعهد اإلحصايئ آلسيا واملحيط الهادئ، بتعزيز قدرات خرباء 
وطنيني من 13 بلدا عىل تفصيل البيانات املصّنفة بحسب نوع 
الجنس وتجميعها من أجل اإلبالغ عن مؤرشات الهدف 5 من 

أهداف التنمية املستدامة.

وبادرت املنظمة، يف رشاكة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى 
والرشكاء اإلمنائيني الدوليني والوطنيني ومؤسسات البحوث، إىل 

إعداد عدة منتجات معارفية ومواد لتنمية القدرات تتعلق 
باملجاالت الفنية التي تعالجها الربامج االسرتاتيجية، مثل كتيب 

 Empowering rural women, powering agriculture ،بعنوان
FAO’s work on gender – )متكني النساء الريفيات، متكني 
الزراعة - عمل املنظمة بشأن املساواة بني الجنسني(، وأداة 

تقييم الخدمات االستشارية الريفية ومسائل املساواة بني الجنسني 
)GRAST(، املصّممة لدعم مقدمي الخدمات االستشارية الريفية 
يف ما يبذلونه من جهود لوضع برامج تراعي املساواة بني الجنسني. 

 واستمرت املنظمة يف أن تحظى باالعرتاف عىل أنها وكالة 
األمم املتحدة الرائدة يف قضايا املرأة الريفية، فهي تعمل كجهة 

منظِّمة لتشجيع إدراج هذه األبعاد يف عمليات السياسات 

3. تعميم 
املساواة بني اجلنسني واحلوكمة

والتغذية وتغير املناخ 
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الوطنية والدولية املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية. وعىل 
الصعيد اإلقليمي، قّدمت املنظمة دعاًم فنيًا إىل الجامعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف إعداد تقرير عن التوقعات 
اإلقليمية الفرعية بشأن املساواة بني الجنسني ونظم األغذية 

الزراعية، وخطة عمل عن املساواة بني الجنسني يف الزراعة ليك 
تدرج مسألة املساواة بني الجنسني بشكل منهجي يف خطط 

االستثامرات الزراعية الوطنية. كام دعمت املنظمة، بالتعاون 
مع املعهد الدويل للتنمية املستدامة ومنظمة أوكسفام، إطالق 

شبكة الربملانيني التابعني للجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
املعنية باملساواة بني الجنسني واالستثامرات يف الزراعة واألمن 

الغذايئ. ويف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، استمرت املنظمة 
يف توفري دعم فني لتنفيذ االسرتاتيجية املتعلقة باملساواة بني 
الجنسني لخطة جامعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي لعام 2025 لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية والقضاء 
عىل الجوع. كام دعم اإلقليم حملة عاملية لتمكني نساء 

الشعوب األصلية من أجل القضاء عىل الجوع، وقام بتنظيم 
حوار إقليمي رفيع املستوى لنساء الشعوب األصلية يف مدينة 

مكسيكو من أجل النهوض برؤية مشرتكة بني الثقافات لتحقيق 
السالم واالزدهار.

الحوكمة

تهدف املنظمة، من خالل العمل الربامجي املضطلع به يف ما 
يتعلق باملوضوع الشامل املتصل بالحوكمة، إىل تعزيز فعالية 

عملها بشأن السياسات والحوكمة عىل املستويات العاملية 
واإلقليمية والوطنية.

الحوكمة  آليات  املنظمة بدور قيادي يف ثالث من  وتضطلع 
تنفيذ  دعم  املحّددة يف  األهداف  وتتمثل  املستهدفة،  العاملية 

املساهمة يف  املستدامة. وشمل ذلك  التنمية  األعضاء ألهداف 
الصعيدين  2030 عىل  عام  واستعراض خطة  متابعة  عمليتي 
والتحول  والزراعة  األغذية  مسائل  بوضع  والعاملي  اإلقليمي 
املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  رئيسية  كعوامل  الريفي 
وخطة عام 2030. واستفاد حوايل 10 من التدخالت تشمل 

تركيزها  انصب  نُهج  من  الخمسة  االسرتاتيجية  الربامج  جميع 
عىل جوانب الحوكمة، مبا يف ذلك اتساق السياسات وأثر 

بطريقة مستدامة يف  املياه  إدارة  القطاعية عىل  السياسات 
املشرتك  التنسيق  وتعزيز   ،)2 االسرتاتيجي  )الربنامج  املغرب 
الغذايئ والتغذية يف  القطاعات من أجل تحقيق األمن  بني 

الزراعي  التحول  والتعلّم من   ،)1 االسرتاتيجي  )الربنامج  تشاد 
التجارب  4(، واالطاّلع عىل  )الربنامج االسرتاتيجي  يف ماليزيا 

2030 ملعالجة قضايا األغذية  القطرية يف استخدام خطة عام 
املزارعني األرسيني  التحسينات يف مداخيل  والزراعة، خاًصة 

االسرتاتيجي  )الربنامج  والسودان  ومايل  كولومبيا  يف  وإنتاجيتهم 
التوجيهات من أجل  3(، وتقديم  2 والربنامج االسرتاتيجي 

وتكامل  التقارب  تحقيق  لغرض  والقيود  الفرص  تحليل حوكمة 
املناخ  الكوارث والتكيف مع تغري  الحد من مخاطر  العمل بني 

.)5 )الربنامج االسرتاتيجي  الزراعة  يف مجال 

واستمرت املنظمة، يف عام 2018، يف تقديم املساعدة الفنية 
وتعزيز القدرات ودعم جمع البيانات وتحليلها، باإلضافة إىل 

وضع السياسات والربامج مبا يتناسب والتطلّعات التحولية لخطة 
عام 2030. وأعدت املنظمة، استجابًة لطلب من البنك الدويل، 

عدة دراسات تستند إىل األدلة بشأن مساهمة أصحاب الحيازات 
الصغرية يف ماليزيا يف منو البالد الرسيع واملطرد، مع الرتكيز عىل 

الخيارات السياساتية التي متكِّن من تحقيق التحول الشامل 
بقيادة أصحاب الحيازات الصغرية، والحد من الفقر، وترتيبات 

الحوكمة من أجل الفعالية يف التنسيق وتقديم الخدمات. 
وساعد مرفق التدريب يف مجال االقتصاد السيايس املسؤولني عن 
السياسات املعينني قطريًا عىل تطبيق تحليل الحوكمة واالقتصاد 
السيايس يف عمليات تقييم فعالية السياسات التي بدأها برنامج 

تأثري األمن الغذايئ والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحول يف 
البلدان املشاركة.

جودة واتساق عمل املنظمة بشأن التغذية

أدى جعل مسألة التغذية موضوًعا شامال إىل متكني املنظمة من 
تعميم التغذية يف الربامج االسرتاتيجية وتأكيد املكانة االسرتاتيجية 

للمنظمة كجهة رائدة يف املبادرات العاملية وآليات الحوكمة 
لتحسني التغذية.

وقد ساهمت املنظمة بطريقة مهمة، يف عام 2018، يف 
العاملية،  التغذية  بخطة  النهوض  ويف  للتغذية  الدويل  الهيكل 
للعمل من أجل  املتحدة  األمم  لعقد  بالعمل كأمانة  ال سيام 

ملسار  السياسات  بني  التقارب  عمليات  واملساهمة يف  التغذية؛ 
التغذية؛ واستضافة  العاملي يف مجال  الغذايئ  األمن  لجنة  عمل 

كام  املتحدة.  األمم  ملنظومة  التابعة  للتغذية  الدامئة  اللجنة 
العاملية،  الصحة  منظمة  مع  باالشرتاك  املنظمة،  اضطلعت 
بدور رئييس يف إعداد التقرير األول عن تنفيذ عقد األمم 

املتحدة للعمل من أجل التغذية )2016-2025( الذي صدر 
يف أبريل/نيسان 2018 وعرضه من قبل األمني العام عىل 

املتحدة. لألمم  العامة  الجمعية 
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ويرّست املنظمة، يف يوليو/متوز 2018، االجتامع األول "لشبكة 
العمل العاملية املعنية باألغذية املستدامة املتأتية من املحيطات 

واملياه الداخلية لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية" الذي نظمته 
الرنويج. ومتيض الربازيل قدًما، تحت مسؤولية وزارة الصحة 
وبإسهام من املنظمة، يف إنشاء شبكتني من شبكات العمل 

اإلقليمية الخمس: إحداهام معنية بالخطوط التوجيهية الغذائية 
القامئة عىل األغذية )الرئيس املشارك: أوروغواي( يف حني أن 

األخرى تعنى بتخفيض املتناول من امللح )الرئيسان املشاركان: 
كوستاريكا وكولومبيا(.

وأعدت املنظمة، باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية، الوثيقة 
املعنونة، تعزيز عمل التغذية: دليل موارد للبلدان باالستناد إىل 

التوصيات بشأن السياسات الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين 
املعني بالتغذية، ملساعدة البلدان عىل استعراض مدى مالءمة 

كل توصية من التوصيات الطوعية الستني الصادرة عن املؤمتر من 
خالل إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين يف ضوء احتياجاتها وظروفها 

الوطنية والسياسات والربامج واالستثامرات القامئة فعال. واستمرت 
املنظمة أيضا يف وضع نهج عىل مستوى املنظمة يف مجال تعميم 

التغذية، ماّم أدى إىل متكينها من تعزيز الرتكيز االسرتاتيجي 
ملنتجاتها وخدماتها يف آليات التنفيذ من أجل نهج لنظم األغذية 

أكرث مراعاة للتغذية. ويشمل ذلك إدراج الشواغل املتعلقة 
بالتغذية يف املطبوعات الرئيسية للمنظمة ويف اللجان الفنية.

جودة ومتاسك عمل املنظمة بشأن تغري املناخ

لقد اكتسب دور الزراعة يف التكيّف مع تغرّي املناخ والتخفيف 
من حدة آثاره أهمية بارزة يف السنوات األخرية، خاصة مع املقرر 

املتعلق بعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة الذي تم الوصل 
إليه خالل املؤمتر الثالث والعرشين لألطراف يف اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وتواصل املنظمة توفري القيادة 
الفنية يف تعزيز القدرات الوطنية عىل معالجة كل من الزراعة 
وتغري املناخ مع زيادة إدراج األمن الغذايئ والزراعة والغابات 

ومصايد األسامك يف الحوكمة الدولية.

وتعترب اسرتاتيجية املنظمة الخاصة بتغري املناخ اإلطار التوجيهي 
الرئييس لعمل املنظمة يف مجال تغري املناخ، فهي تربط ما يتخذ 

عرب املنظمة من إجراءات تساهم يف التكيف مع تغري املناخ 
والتخفيف من وطأة آثاره.

وتبوأ املوضوع الرئييس للمنظمة لفرتة السنتني 2018-2019، وهو 
"تغري املناخ وتأثريه عىل عمل املنظمة وأنشطتها"، مكانة بارزة 

يف جميع املطبوعات الرئيسية، بحيث انكبت تقارير حالة األمن 
الغذايئ والتغذية يف العامل وحالة الغابات يف العامل وحالة أسواق 
السلع الزراعية عىل تحليل اآلثار الحالية واملحتملة لتغري املناخ 

عىل انعدام األمن الغذايئ والزراعة والتجارة عىل التوايل.

وقدمت املنظمة، يف عام 2018، من خالل برنامجها املعنون، إدماج 
الزراعة يف خطط التكيّف الوطنية، الدعم إىل 11 بلًدا من أجل 
وضع خطط التكيف الوطنية الخاصة بها وربطها باملساهامت 

املحددة وطنيًا. كام قدمت املنظمة، من خالل برنامج التخفيف من 
وطأة تأثريات تغري املناخ يف الزراعة وتحت مظلة الرشاكة الخاصة 

باملساهامت املحددة وطنيًا، الدعم إىل 29 بلًدا يف عمليات التحليل 
والتخطيط والرصد واإلبالغ املتعلقة باملساهامت املحددة وطنيًا، مبا يف 

ذلك إطار الشفافية املعزز املنشأ مبوجب إطار اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ. ووفرت املنظمة أيضا إىل 12 بلًدا )غرينادا، 

وغيانا، وقريغيزستان، ولبنان، وليسوتو، ومالوي، وموزامبيق، وسانت 
كيتس ونيفيس، ورصبيا، وسورينام، وأوكرانيا، وزامبيا( الدعم يف مجايل 

التكيف مع تغري املناخ والحد من مخاطر الكوارث.

ودّعمت املنظمة إعداد عدة اقرتاحات للصندوق األخرض للمناخ 
خاصة بالتأهب. وبدأ اآلن تنفيذ عرشة منها يف تسعة بلدان 

مختلفة - عىل سبيل املثال، يف السلفادور وباراغواي حيث متت 
املوافقة عىل اقرتاحات كاملة للتمويل بلغت قيمتها 220 مليون 

دوالر أمرييك.

وعقدت املنظمة حوارين اثنني من حوارات كورونيفيا لدعم وضع 
وتنفيذ مقرر عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة الصادر عن 

املؤمتر الثالث والعرشين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغري املناخ؛ إضافة إىل حوارين اثنني لربنامج الدعم العاملي 

لخطط التكيُّف الوطنية يف الفلبني وبنام؛ وحوار للمجموعة املعنية 
بدعم املساهامت املحددة وطنيا التابعة ملبادرة املناخ الدولية 

بشأن التكيف يف تايلند، وحوار إقليمي عن املساهامت املحددة 
وطنيا آلسيا والدول العربية.

وأجريت تحليالت إقليمية للمساهامت املحددة وطنيًا يف رشق 
أفريقيا وجنوب رشق أوروبا وآسيا الوسطى لتيسري تحليل الثغرات 

ودعم تنفيذ املساهامت املحددة وطنيا وحشد متويل األنشطة 
املتعلقة باملناخ يف البلدان املعنية. وأخريًا، تعكف املنظمة عىل 

إنشاء املركز املعني باملناخ واألرض، وهو منصة إلكرتونية لتبادل 
املعارف واملعلومات لدعم تنفيذ املساهامت املحددة وطنيًا 

- وساهم 31 بلًدا يف مشاورة خارجية ألصحاب املصلحة بشأن 
تصميم املنصة ووظائفها نظمت يف مارس/آذار 2018. ■ 
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4. القيادة الفنية  
واإلحصاءات

يتعني عىل املنظمة، لضامن اتباع نهج قوي وعميل يستند إىل 
النتائج يف جميع أعامل املنظمة، كفالة توفرها عىل القدرات الفنية 

الداخلية واإلحصاءات العالية الجودة لتحقيق النتائج املنشودة.

جودة وكامل عمل املنظمة الفني واملعياري

يشكل التميز والكامل يف املجال الفني حجر الزاوية بالنسبة إىل 
عمل املنظمة الفني واملعياري. ويف عام 2018، اعرتفت نسبة 

68.6 باملائة من أصحاب املصلحة الذين شملهم املسح )مبا يف 
ذلك ممثلو البلدان، ورشكاء املنظمة واملوظفون التابعون لها( 

بجودة القيادة الفنية للمنظمة.

وشهد العام عقد اللجان الفنية )لجنة مصايد األسامك ولجنة 
الغابات ولجنة الزراعة ولجنة مشكالت السلع( لدوراتها التي 

تعقد كل سنتني حيث نظرت يف قضايا شاملة من قبيل خطة عام 
2030 وتغري املناخ والتنوع البيولوجي. وأصدرت املنظمة خمسة 

مطبوعات رئيسية )تقارير حالة األغذية والزراعة، وحالة األمن 
الغذايئ والتغذية يف العامل، وحالة املوارد السمكية وتربية األحياء 

املائية يف العامل، وحالة الغابات يف العامل، وحالة أسواق السلع 
الزراعية(، استند كل واحد منها إىل تحليل أسايس ألهداف التنمية 

املستدامة ومجموعة واسعة من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 
التي تعترب املنظمة الجهة الراعية لها. وشاركت املنظمة بشكل نشط 

يف منتديات السياسات العاملية الرئيسية ذات الصلة بالوالية امللقاة 
عىل عاتقها، ال سيام الدورة الرابعة والعرشون ملؤمتر األطراف يف 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واالجتامع الرابع 
عرش ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
واملنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة 

والعمليات املتصلة به، واملنتدى العاملي للمياه، والجمعية السادسة 
ملرفق البيئة العاملية، والجمعية العامة لألمم املتحدة. وعالوة عىل 
ذلك، استمرت الشبكات الفنية السبع عرشة يف توفري منصة لتبادل 

املعلومات واملعايري الفنية عرب مستويات املنظمة كافة، مبا كفل 
تحديد املامرسات الجيدة واالتساق يف السياسات والنهج املعتمدة.
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تحسني جودة إحصاءات املنظمة واستخدامها 
لدعم اتخاذ القرارات باالستناد إىل األدلة

لتصميم  عنه  غنى  ال  أمر  الجودة  العالية  اإلحصاءات  إن 
وسوء  الجوع  من  الحّد  إىل  ترمي  سياسات  واستهداف 

املستدام  لالستخدام  الرتويج  وإىل  الريف  يف  والفقر  التغذية 
الطبيعية. للموارد 

أهداف  رصد  مجال  يف  الوطنية  القدرات  تحسني  وظل 
عام  ويف  املنظمة.  إىل  بالنسبة  أولوية  املستدامة  التنمية 

32 يف  الوطني عن  اإلبالغ عىل املستوى  2018، جرى 
تتوىل  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  مؤرشات  من  املائة 

إىل  نظًرا  ارتفاًعا  النسبة  هذه  وستشهد  رعايتها  املنظمة 
النهائية.  صيغتها  يف  دوليًا  عليها  املتفق  املنهجيات  وضع 

خالل  املنظمة  به  قامت  الذي  الهام  املنهجي  العمل  وأدى 
بالنسبة  جديدة  منهجيات  عىل  املوافقة  إىل   2018 عام 

املعني مبؤرشات  الوكاالت  بني  املشرتك  الخرباء  فريق  إىل 

ستة  تصنيف  إعادة  وعىل  املستدامة  التنمية  أهداف 
الثاين  املستوى  فئة  إىل  الثالث  املستوى  من  مؤرشات 

و1.3.12  و1.4.2  و2.3.2   1.3.2 املستدامة  التنمية  )أهداف 
البدء يف  أنه ميكن اآلن  و1.6.14 و14.ب.1(، وهو ما يعني 

البيانات. لجمع  استخدامها 

من خالل  البلدان  إىل  منهجي جوهري  دعم  تقديم  وتم 
الفنية  واملعايري  اإلحصائية  التوجيهية  الخطوط  من   13 نرش 

ودعاًم  املستدامة.  التنمية  بأهداف  الصلة  ذات  الجديدة 
حلقة   28 املنظمة  أتاحت  الوطنية،  اإلحصاءات  ملؤسسات 

من  و30  واإلقليمي  العاملي  املستويني  عىل  معّمقة  تدريبية 
املبارشة. القطرية  الفنية  املساعدة  بعثات 

ويف ما يخص إعداد بيانات عالية الجودة وقابلة للمقارنة دوليًا 
وإتاحتها للبلدان كافة، ُسجلت 840 672 1 زيارة لصفحة قاعدة 

البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة، وهو ما ميثل زيادة 
بنسبة 6.6 يف املائة مقارنة بعام 2017. ■

p| .2018 إيطاليا- اجتامع رديف الجتامع لجنة مصايد األسامك ملناقشة "آثار تغري املناخ يف قطاعي مصايد األسامك وتربية األحياء املائية"، املقر الرئييس للمنظمة، يوليو/متوز  
  ©FAO/Giulio Napolitano
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5. املعالم  البارزة
لتحسني التنفيذ

رؤية اسرتاتيجية مركّزة وتعزيز تنفيذ الربامج	|

إن األهداف االسرتاتيجية للمنظمة متّكن من مواءمة عمل --

املنظمة مع عملية تنفيذ البلدان ألهداف التنمية املستدامة. 

وقد أدت الخطة املتوسطة األجل للفرتة 2018-2021 وبرنامج 

العمل وامليزانية للفرتة 2018-2019 إىل اتخاذ عدد من التدابري 

لتعزيز تنفيذ الربامج.

يتوىل قادة الربامج االسرتاتيجية الخمسة وفرق اإلدارة املصّغرة --

التابعة لهم تصميم الربامج االسرتاتيجية الخمسة وتخطيطها 

ورصدها من أجل تحقيق املخرجات الواردة يف إطار النتائج.

أنشئت يف كل مكتب إقليمي وظيفة قائد الربامج اإلقليمية --

للمساعدة عىل الرتكيز وضامن تنفيذ الربامج وتحقيق النتائج 

املنشودة عىل املستوى القطري.

تُنفذ الربامج االسرتاتيجية من ِقبل فرق تضم موظفني من --

الشعب الفنية واملكاتب امليدانية، يعملون مبوجب اتفاقات بشأن 

مستوى الخدمات تحّدد املساهامت املقدمة لتحقيق املخرجات.

التزام قوي بالعمل يف رشاكة	|

أقامت املنظمة، يف عام 2018، ودعمت 36 رشاكة اسرتاتيجية --

من خالل إرشاك الربملانني واملجتمع املدين والقطاع الخاص 

واألوساط األكادميية ومنظامت املزارعني األرسيني والشعوب 

األصلية، وغري ذلك من الجهات الفاعلة غري الحكومية.

استندت الرشاكات مع القطاع الخاص إىل البيانات واألدوات --
والتكنولوجيات لدعم األهداف االسرتاتيجية عىل املستويني 
اإلقليمي والقطري. وعادت مبادرة التبادل بني املزارعني يف 

قضايا، من قبيل الزراعة األرسية والزراعة اإليكولوجية وحيازة 
األرايض والرعي، بالفائدة عىل 150 1 مزارًعا أرسيًا من 67 بلًدا.

شارك 19 بلًدا يف منوذج الرشاكات والتعاون الثاليث ويف ما --
بني بلدان الجنوب.

تحسني الفعالية التنظيمية	|

أدى توحيد مركز الخدمات املشرتكة يف فريق عاملي يف --
بودابست إىل زيادة االتساق والشفافية والجودة يف الخدمات 

املقدمة إىل املوظفني، بغض النظر عن املوقع الذي يوجدون فيه.

قّدمت املنظمة، يف إطار الكشوف املالية لعام 2017، أول --
كشف لها للرقابة الداخلية.

املشاركة النشطة يف إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية	|

تنظيم -- إعادة  بشأن   279/72 العامة  الجمعية  قرار  يعترب 
باتجاه جعل  مهمة  اإلمنائية خطوة  املتحدة  األمم  منظومة 

الدول األعضاء  أكرث فعالية وتجاوبًا لدعم  املتحدة رشيًكا  األمم 
الوطنية  يف األمم املتحدة وهي تحّدد األهداف واملقاصد 

لتنفيذ خطة عام 2030. ويف هذا الصدد، تشارك املنظمة يف 
■ العاملي.  الصعيد  التنظيم هذه عىل  إعادة  حوكمة عملية 
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