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ا أو بتعيني حدودها وختومها.  أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطا
 

غذية والزراعة لألمم املتحدة اســــــــــتخدام هذه املواد اإلعالمية واســــــــــتنســــــــــاخها تشــــــــــجع منظمة األ
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 آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من األشكال.
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تقديم المدير العام
 

 والقادرة  إىل األســــــــــــــس القائمة على النتائج والفعالة باالســــــــــــــتناد
رنامج ب، مّكن 2012على االســــــتجابة اليت متّ إرســــــاؤها منذ ســــــنة 

ملراجع املنظمة العمل وامليزانية الثاين ضـــــمن اإلطار االســـــرتاتيجي ا
ملوضـــوعة، األعضـــاء وفق اخلطط ا من حتقيق النتائج املنشـــودة من

على الفئات  مما ســــــــــــــاهم يف اجلهود الوطنية والعاملية وعاد بالنفع
 الضعيفة من سكان العامل. 

التحديات بوقد حققت املنظمة، اليت عملت يف بيئة عاملية حافلة 
املقررة  يف املائة من املخرجات 82، نسبة 2017-2016خالل الفرتة 

ج أكثر صـــــــرامة لتحديد الغايات وقياســـــــها، ما يعين أّن  يف إطار 
لعمـــل ـــا يف برنـــامج ااملنظمـــة قـــدمـــت املســـــــــــــــاعـــدة اليت تعهـــّدت 

لها وهذا اجلهد له وبعبارة أخرى، تنّفذ املنظمة برنامج عم وامليزانية.
ليمية واإلقتأثري ملموس ميكن قياســــــــــــــه على املســـــــــــــتويات الوطنية 
لص دروســـــــاً والعاملية. وحيثما مل تتحقق تطلعاتنا بالكامل، نســـــــتخ

 ها.قيّمة بشأن القيود املاثلة أمامنا وسبل التغّلب علي
 ، 2012وشــــــــــهدت أســــــــــاليب العمل اجلديدة املعتمدة منذ ســــــــــنة 

جية، تطورًا على غرار املبادرات اإلقليمية والشــــــــــراكات االســــــــــرتاتي
نــــا على املرونــــة من أجــــل تركيز براجم مســــــــــــــتمرًا لتوفري درجــــة من

د فوحـــدهـــا اجلهو  اجـــات حمـــددة وتوســــــــــــــيع نطـــاق تغطيتنـــا.احتيـــ
إننا نعمل و املشـرتكة قادرة على التصـدي للتحديات اليت نواجهها 

 بالفعل على بناء حتالفات للمضي قدماً.
فنية لعمل ويف الوقت نفسه، نواصل إيالء عناية خاصة للجودة ال

 خ واملســــــــــــــاواة ملشــــــــــــــرتكة املتمثلة يف تغري املنا املنظمة واملســــــــــــــائل ا
يذ الربامج أننا بني اجلنســــــــني واحلوكمة والتغذية.  ويُظهر تقرير تنف
خة يف واقعها: بقينا أوفياء اللتزامنا بأن نكون منظمة معرفة مرســــــــّ 
االت الفنية فقد حافظنا على عملنا على املســــــــتوى العاملي يف ا

 الل العمــــل واملعيــــاريـــة ويف جمـــال املنــــافع العــــامـــة وترمجنــــاه من خ
 الوطين. على املستوى
، اســــــــتخدمت املنظمة ميزانية برناجمها 2017-2016وخالل الفرتة 

ــا اإلمجــاليــة، مبــا يشــــــــــــــمــل  العــادي بــالكــامــل تقريبــاً وزادت نفقــا
املسامهات الطوعية بفضل مستوى تنفيذ أعلى بواسطة حسابات 

مكاتبنا اإلقليمية  وتوّلتاألمانة ومشــــــاريع برنامج التعاون التقين. 
م أكرب من ميزانيتنا وذلك نتيجة جهود الالمركزية مباشرة إدارة قس

الرامية إىل جعل املنظمة وعملها أقرب إىل األعضــــــــــــــاء فيها. وقد 
 الفعالة واصــــــــــــــلنا تركيز تدابري الرقابة الداخلية املشــــــــــــــددة واإلدارة

للمخاطر، واليت جتلت من خالل بيان املدير العام بشـــــــــأن الرقابة 
 . 2017ام الداخلية الذي يصاحب حسابات ع

ن دوالر مليو  37وخالل الفرتة املـــاليـــة األخرية، وجـــدت املنظمـــة 
اءة، مبوازاة أمريكي إضـــــــافيًا من خالل الوفورات نتيجة زيادة الكف

فاءة لتحقيق املزيد تعزيز تنفيذ براجمنا. وال زلنا ملتزمني بزيادة الك
جيب التأكيد من خالل املوارد اليت أودعتمونا إياها. ولكن من وا

قـــد  2013-2012جمـــددًا أّن امليزانيـــات الثـــابتـــة اليت تعـــاقبـــت منـــذ 
بل القريب جعلت املنظمة يف وضع حرج للغاية قد يؤثر يف املستق

 على قدرتنا على حتقيق النتائج. 
ؤشــــــــرات ويف إطار مواءمة مؤشــــــــرات أهدافنا االســــــــرتاتيجية مع م
تدامة، يبدو جليًا أنّه ال يزال  عمل يتعّني  أهداف التنمية املســــــــــــــ
ائيًا على اجلوع واحلد من الفقر و  جعل الزراعة الكثري للقضــــــــــــــاء 
على ســـــبيل واحلراجة ومصـــــايد األمساك أكثر اســـــتدامة وإنتاجية. ف
، مصــــــــــــحوبًا املثال، يُربز معدل االخنفاض البيطيء لنقص التغذية

 بـــار، بـــارتفـــاع الوزن الزائـــد لـــدى األطفـــال والســــــــــــــمنـــة لـــدى الك
ة، اسـتمرار شـرات أهداف التنمية املسـتداماليت تقاس بناء على مؤ 

ويات بالنســـبة احلاجة إىل تعزيز االلتزام الســـياســـي على أرفع املســـت
 امنة وراءها إىل هذه املســــــــائل، باإلضــــــــافة إىل معاجلة العوامل الك

 يف النظام الغذائي. 
لنهج اوقد ضاعفنا يف الوقت نفسه جهودنا يف سبيل استكشاف 

ألمن الغذائي جمال الزراعة املســــــــتدامة وا الناشــــــــئة إلحراز تقدم يف
جيـــــــات والتغـــــــذيـــــــة، على غرار الزراعـــــــة اإليكولوجيـــــــة والتكنولو 

امليًا، على النحو البيولوجية الزراعية ونظم الرتاث الزراعي املهمة ع
 املبّني يف تقرير تنفيذ الربامج. 

اإلمكان ، ليس ب2030وكما جاء يف خطة التنمية املســــتدامة لعام 
ة تؤدي وهذه ليســــــت جمرد شــــــعارات وال تزال املنظمحد. إمهال أ

ؤون شـــــــــــــالدور الالزم للتصـــــــــــــدي لألزمات اإلنســـــــــــــانية، مبا فيها 
يف بناء القدرة  الالجئني والعوامل الدافعة إىل اهلجرة، واالســــــتثمار

 على الصمود.
 مــامنــا. أمعــاً نســــــــــــــتطيع التغلــب على التحــديــات اهلــائلــة املــاثلــة 

يبيّنــه تقرير  زراعــة تقوم بواجبهــا. هــذا مــاوإّن منظمــة األغــذيــة وال
ا أن نعوّل على هـــــذه  اجلهود  تنفيـــــذ الربامج. وجيـــــدر بنـــــا مجيعـــــً

 يف التزامنا للقضاء على اجلوع. 
 جوزيه غرازيانو دا سيلفا

 المدير العام





5 C 2019/8 

 بيان المحتويات
 3 .................................................................................... تقدمي املدير العام

 7 .............................................................................................. موجز
 11 ............................................................................ معلومات عن هذا التقرير

15 ..................................................................... إحداث فارق –النتائج  -الً أوّ 

15 ............................................................ النقاط البارزة –السياق اإلمنائي العاملي  -ألف

19 ................................................... االسرتاتيجيةاألهداف  –التقدم احملرز واإلجنازات  -باء

 22 ............................................................ حملة عامة عن أداء األهداف االسرتاتيجية
 25 ................................................................. عرض نتائج األهداف االسرتاتيجية

 28 ............... املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية -1اهلدف االسرتاتيجي 
 41 ................... واستدامةجعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية  -2اهلدف االسرتاتيجي 
55 ..................................................... احلد من الفقر يف الريف -3اهلدف االسرتاتيجي 
67 ................................... متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة -4اهلدف االسرتاتيجي 

 78 ............ زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات -5اهلدف االسرتاتيجي 
  املشرتكة (تغّري املناخاجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع  -6اهلدف 

88 ............................................................ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)

105................................................................................ األبعاد اإلقليمية -جيم

106 ................................. إدارة الموارد بطريقة حكيمة والتحسينات في مجال التنفيذ -اثانيً 

106.................................................... املعامل البارزة -حتسني وسائل تنفيذ يف املنظمة  -ألف

107......................................................................... مؤشرات األداء الرئيسية -باء

107....................................................................... : التواصل8اهلدف الوظيفي 

 111............................................................: تكنولوجيا املعلومات9اهلدف الوظيفي 
114.............................................. حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه: 10اهلدف الوظيفي 

118......................................................... : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي 

121....................................................................... : اإلنفاق الرأمسايل13الباب 

123........................................................................ : اإلنفاق األمين14الباب 

 125........................................................................... التقينبرنامج التعاون  -جيم
131......................................................................... شبكة املكاتب امليدانية -دال



C 2019/8 6 

134................................................................. الصندوق املتعدد االختصاصات -هاء

135.................................................................................... األداء املايل -واو

 149............................................................... سياسة اللغات يف املنظمة: 1امللحق 
 152............................................................... التوزيع اجلنساين واجلغرايف: 2امللحق 
 154......................................................................... منهجية الرصد: 3 امللحق
 159........................................................................... أداء املنظمة: 4 امللحق

 التقدم احملرز يف املعايري الدنيا لسياسة –املساواة بني اجلنسني  :5امللحق 
 والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني وخطة العمل على نطاق منظمة األغذية

 193......................................... منظومة األمم املتحدةبشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 الدورات غري املقرّرة والدورات امللغاةعلى الويب:  6امللحق 
 األبعاد اإلقليميةعلى الويب: النتائج اخلاصة ب 7امللحق 



7 C 2019/8 

 موجز

يُطلع تقرير تنفيذ الربامج األعضــــاء على ما قامت به املنظمة من عمل وما حققته من نتائج خالل فرتة الســــنتني  -1
ا، معلومات كمّية ونوعية عن التنفيذ  والغايات ومؤشـــــرات النتائج األخرية. وهو يعطي، يف إطار وثائق املســـــاءلة املعمول 

بالنســــــــــــــبة إىل األهداف االســــــــــــــرتاتيجية واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصــــــــــــــة كما هو مقرر يف برنامج العمل وامليزانية 
 بالنسبة إىل مجيع مصادر املوارد املالية. 2017-2016 للفرتة

تائج احملدد يف اإلطار االســرتاتيجي املراجع وهذا هو التقرير الثاين عن تنفيذ الربامج الذي يصــدر مبوجب إطار الن -2
. ويفيد هذا التقرير عن املؤشـــــــرات املســـــــتندة إىل أهداف التنمية املســـــــتدامة 2017-2014واخلطة املتوســـــــطة األجل للفرتة 

ا  براجمية والتقدم احملرز لتحقيق األهداف االســرتاتيجية، باإلضــافة إىل تنقيح اإلبالغ عن النواتج واملخرجات ويتضــّمن دروســً
 وتشغيلية رئيسية مستفادة بالنسبة إىل كل هدف للمساعدة يف حتسني األداء يف املستقبل.

 النقاط البارزة –التطورات الرئيسية على مستوى السياسات 

عملت املنظمة جاهدة طوال فرتة الســـــنتني إلبقاء اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســـــوء التغذية يف صـــــدارة جدول  -3
ا املنظمة  2030نمية. وتشـــــــــــــكل خطة التنمية املســـــــــــــتدامة لعام أعمال الت عنصـــــــــــــرًا موّحًدا لعمل املنظمة وتســـــــــــــرتشـــــــــــــد 

اليت تتخذها يف البلدان األعضــــاء ويقوم عليها قياس التقدم احملرز لتحقيق األهداف االســــرتاتيجية للمنظمة.  اإلجراءاتيف 
س وعشـــــرين مؤشـــــرًا من مؤشـــــرات أهداف التنمية املســـــتدامة وقد ســـــامهت املنظمة، بصـــــفتها وكالة راعية أو مســـــامهة خلم

وشاركت املنظمة . 2030تدعيم اإلجراءات لقطع االلتزامات يف إطار خطة عام و يف بلورة منهجيات ومجع بيانات والتوعية 
ملؤمتر األطراف. بشـــــكل نشـــــط يف العملية العاملية اليت أفضـــــت إىل اتفاق باريس بشـــــأن تغّري املناخ واالجتماعات الالحقة 

وكانت مســــــامهة املنظمة حمورية يف جهود الدعوة واملؤازرة للتشــــــديد على الدور احليوي الذي تضــــــطلع به الزراعة للتصــــــدي 
لتغري املناخ واجلوع وهي عملت على تشــــــــــجيع النهج املبتكرة يف جمال اإلنتاج الزراعي املســــــــــتدام، مبا يف ذلك نظم الرتاث 

اليت تتخذها دولة  املية واإليكولوجيا الزراعية والتكنولوجيا البيولوجية. وأصبح االتفاق بشأن التدابريالزراعي ذات األمهية الع
، حمرّكا 2016والذي دخل حّيز التنفيذ بوصـــــــفه معاهدة دولية ملزمة يف شـــــــهر يونيو/حزيران  2009امليناء الصـــــــادر يف عام 

تمع الدويل من أجل الوقاية من ا لصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــــاء عليه. رئيســــــــًيا يف كفاح ا
ا على املســــــــــتوى العاملي واإلقليمي والقطري بالنســــــــــبة إىل املســــــــــائل  وواصــــــــــلت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تعاو

 املواضيعية ولتوفري خدمات مشرتكة على مستوى املنظمة.

 االستراتيجية إحداث فارق: المخرجات والنواتج واألهداف

عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصــــده للمســــاعدة يف بناء عامل  2017-2014يوّجه إطار النتائج يف املنظمة للفرتة  -4
خاٍل من اجلوع وســــــوء التغذية. ويتمحور اإلطار حول املؤشــــــرات اليت تقيس التقدم احملرز يف كل مســــــتوى من مســــــتويات 

 واألهداف االسرتاتيجية). سلسلة النتائج (أي املخرجات والنواتج
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واتج ضــــــمن ســــــلســــــلة واملخرجات هي مســــــامهة املنظمة من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات، يف حتقيق الن -5
الوطين واإلقليمي والعاملي من خالل  النتائج. ومتثل املخرجات النتائج اليت تعترب املنظمة مسؤولة عنها مباشرة على املستوى

 الت املنظمة املمولة بواسطة املسامهات املقررة والطوعية. التطبيق امللموس لتدخ
 
ج صــــــــارم أكثر خالل فرتة الســــــــنتني و  -6  ، 2015-2014وخالل الفرتة لقياس النتائج.  2017-2016جرى تطبيق 

يف املائة أو أكثر قياســــــــاً بالغاية احملددة، كانت تعترب منجزة. لكن بالنســــــــبة إىل الفرتة  75يف حال ســــــــّجلت قيمة املؤشــــــــر 
يف املائة حيث يتعّني استيفاء الغايات كاملة لكي تعترب منجزة. وبناء على هذا  100، رُفعت هذه النسبة إىل 2016-2017

  .2017-2016يف الفرتة  ات مؤشــــــــــــــرات املخرجات) من غاي45يف املائة ( 82مت حتقيق املقياس األكثر صــــــــــــــرامة لألداء، 
يف املائة من غايات مؤشــــــــر املخرج يف  96تكون املنظمة قد حققت  1لقياس األداء، 2015-2014ويف حال تطبيق معايري 

يف املائة من النتائج اخلاصـــــــة  81وحتقق حوايل . 2015-2014يف املائة يف الفرتة  88مقارنة مع نســـــــبة  2017-2016الفرتة 
 باملخرجات على املستوى القطري أو اإلقليمي.

 
ى املســـتوى العاملي للمضـــي قدًما ومتثل النواتج التغريات الالزمة يف البيئة املشـــّجعة على املســـتوى القطري و/أو عل -7

ليت ميكن معاجلتها من خالل الدولية يف إجناز األهداف االســــــرتاتيجية األعلى مســــــتوى. وهي ترتبط باملســــــائل القطرية أو ا
لتغيريات املطلوبة وحتّلت امســـــامهات (خمرجات) املنظمة. وتقيس املؤشـــــرات على مســـــتوى النواتج عدد البلدان اليت أجرت 

االت اليت بإمكان املنظمة أن ت ســــاهم فيها، أو مدى التقدم الذي بالقدرات الالزمة لتحقيق األهداف االســــرتاتيجية يف ا
تمع الدويل لتحســـني البيئة املشـــّجعة على املســـتوى العاملي.أحرز  ؤشـــرات النواتج هو نتيجة الســـياســـات وإّن تغّري قيم م ه ا

 لتنمية. املنظمة والدول األعضاء والشركاء يف ا -والربامج املنفذة من قبل أصحاب املصلحة كافة 
 
أتيحت بيانات عنها  يف املائة من مؤشـــــرات املخرجات اليت 82، أظهر 2017-2016وبالنســـــبة إىل فرتة الســـــنتني  -8

ألف) وكان أفضـــل من أداء -3-10(يف املائة  80وقد فاق هذا األداء الغاية احملددة بنســـبة  إحراز تقدم يف حتقيق الغايات.
 ئي.يف املائة من غايات مؤشر النواتج بشكل كامل أو جز  77عندما ّمت حتقيق  2015-2014الفرتة 

 
واتج ضــمن مخس فئات األداء، توزيع القيم اخلاصــة بكل من مؤشــرات الن مســتوىلتقييم  إضــافة إىل ذلكجرى و  -9

ايب باإلمجال حيث ســّجل واجتاه األداء إجيلألداء أال وهي منخفض، متوســط إىل منخفض، متوســط، متوســط إىل عال وعال. 
 . 2013قياًسا بعام  2017ام عاء املتوسط إىل العايل يف يف املائة من املؤشرات نسبة أعلى من البلدان ضمن فئة األد 82
 

وعمدت املنظمة، من أجل قياس التقدم احملرز على مســــــــــــــتوى أهدافها االســــــــــــــرتاتيجية، إىل مواءمة إطار النتائج  -10
ا مع أهداف التنمية املســــــتدامة من خالل العمل بشــــــكل حصــــــري على حتديد واســــــتخدام مقاصــــــد ومؤشــــــرات  اخلاص 

ظمة. وأفضـــت هذه العملية اليت جرت خالل ســـنة أهداف التنمية املســـتدامة املرتبطة بكل من األهداف االســـرتاتيجية للمن
مؤشــرًا  39إىل جمموعة جديدة من مؤشــرات األهداف االســرتاتيجية املســتندة إىل أهداف التنمية املســتدامة وعددها  2016

لقياس التقدم احملرز على مســــــــتوى األهداف االســــــــرتاتيجية للمنظمة املســــــــتخدمة يف هذا التقرير. وجرى تقييم االجتاهات 

                                                 
 يف املائة أو أكثر قياساً بالغاية احملددة. 75أي اعتبار املخرج منجزًا عند تسجيل قيمة املؤشر   1
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 خرية من خالل مقارنة قيم كل من مؤشــــــــــــــرات األهداف االســــــــــــــرتاتيجية املســــــــــــــتندة إىل أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة األ
 مع قيمها يف آخر سنة متاحة.  2013يف عام 

 
وتقاس النتائج بالنســبة إىل كل هدف من األهداف االســرتاتيجية بواســطة مؤشــرات تعرض على مســتوى اهلدف  -11

ملخرج مع إبراز حتقيقها على املســـــــــتويات العاملية واإلقليمية والقطرية. وتســـــــــعى املنظمة من خالل االســـــــــرتاتيجي والناتج وا
 عملها إىل التأثري على األرض وعلى حياة األفراد ورفاهيتهم. وترد أمثلة عن هذه التأثريات يف سياق التقرير.

 
 اإلدارة الحكيمة للموارد: تحسين وسائل التنفيذ

 
جمموعة من اآلليات املتاحة هلا إلدارة املوارد ولدعم حتقيق النتائج وحتســينه. ويتناول تقرير تنفيذ  تســتخدم املنظمة -12

 الربامج التقدم احملرز بالنســـــــــبة إىل نوعية عمل املنظمة الرئيســـــــــي على املســـــــــتويني الفين واملعياري ويف جمال وضـــــــــع املعايري، 
ملشـــــرتكة بشـــــأن تغري املناخ واملســـــاواة بني اجلنســـــني واحلوكمة والتغذية؛ مبا يف ذلك اإلحصـــــاءات العالية اجلودة واملواضـــــيع ا

 وبرنامج التعاون التقين؛ والتواصــــــــــــل وتكنولوجيا املعلومات وحوكمة املنظمة واإلشــــــــــــراف والتوجيه؛ واإلدارة الكفؤة والفعالة 
قيق وفورات نتيجـة زيـادة الكفـاءة. وجيري مبـا يف ذلـك اإلنفـاق الرأمسـايل واألمين؛ واإلجراءات املتخـذة للوفـاء بـالتزامـات حت

قياس التحســينات واإلفادة عنها بواســطة مؤشــرات رئيســية لألداء وغايات. وبالنســبة إىل مؤشــرات األداء الرئيســية وعددها 
 ) منها الغاية املوضوعة هلا. 31يف املائة ( 86اليت تتوافر بيانات عنها، بلغ  14إىل  6مؤشرًا يف الفصول من  36
 

يف املائة مما كان عليه  4أي أعلى بنســــــــــبة  2017-2016مليار دوالر أمريكي يف الفرتة  2.6وبلغ جمموع اإلنفاق  -13
، مبا يدّل على حدوث زيادة يف اإلنفاق يف إطار حســــــــابات األمانة. وبقيت إدارة امليزانية ســــــــليمة 2015-2014يف الفرتة 

 مليون دوالر أمريكي. 1 005.6يف املائة من االعتمادات الصافية يف امليزانية وقدرها  99.6حيث أنفقت املنظمة 
 

وواصـــــــــلت املنظمة تركيزها على حتقيق وفورات نتيجة زيادة الكفاءة حيث ســـــــــّجلت وفورات متكررة نتيجة زيادة  -14
ــ 2017-2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  37الكفــاءة قــدرهــا  االت اإلداريــة وإعــادة هيكلتهــا من خالل تبســــــــــــــيط ا

 وإجراء تعديالت خلفض تكاليف العاملني. 
 

مليار دوالر  2.1يف املائة ووصــــــلت إىل  16وازدادت تعبئة املوارد من خارج امليزانية للعمل اجلاري واملقبل بنســــــبة  -15
الفنية وامليدانية لتصميم الربامج وتنفيذها أمريكي. وحتتّل العوامل مثل الربامج االسرتاتيجية للمنظمة اليت جتمع بني املكاتب 

مكانة مركزية أكثر، تســـاعد بشـــكل تدرجيي على تركيز مشـــاركة الشـــركاء. واســـتطاعت املشـــاريع القطرية واإلقليمية الفرعية 
 .2017-2016يف املائة من جممل عمليات املوافقة يف الفرتة  78واإلقليمية أن جتتذب 

 
إىل وضـــــــع منوذج  2017-2016إىل تعزيز شـــــــبكة املكاتب امليدانية وأفضـــــــت يف الفرتة وتواصـــــــلت اجلهود الرامية  -16

جديد للمكاتب القطرية يراعي اخلصوصيات اإلقليمية والوطنية. واستمّر الرتكيز على الرقابة الداخلية القوية واإلدارة الفعالة 
على مستوى املنظمة ككّل  2017الداخلية يف عام للمخاطر، مبا يف ذلك من خالل إطالق عملية التقارير اخلاصة بالرقابة 

  . 2017واليت تّوجت بصدور بيان املدير العام عن الرقابة الداخلية املرفق حبسابات عام 
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب االجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية والمجلس
 
لس    مدعوتان إىل القيام مبا يلي:إّن جلنيت الربنامج واملالية وا
 

أخذ العلم بإجناز النواتج واملخرجات يف إطار األهداف االســــــــرتاتيجية والوظيفية يف ضــــــــوء قياســــــــها بواســــــــطة  
 املؤشرات والغايات؛

ا بشأن ما أجنز واألداء  2017-2016وإحالة تقرير تنفيذ الربامج للفرتة   ا وتوصيا إىل املؤمتر مشفوعاً مبالحظا
 التشغيلي واملايل.

 
 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المؤتمر

 
وإىل إعطـاء مـا يراه منـاســــــــــــــبـاً  2017-2016إّن املؤمتر مـدعو إىل املصـــــــــــــــادقـة على تقرير تنفيـذ الربامج للفرتة  

 توجيهات. من
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 عن هذا التقريرمعلومات 
 

) األعضـــــــــــــــاء على العمــل الــذي قــامــت بــه www.fao.org/pir( 2017-2016يُطلع تقرير تنفيــذ الربامج للفرتة  -17
واســــــــــــتناداً إىل التقرير التوليفي  2املنظمة والنتائج اليت حققتها خالل فرتة الســــــــــــنتني. ويف إطار الوثائق احملاســــــــــــبية املعتمدة،

) يتضـــــــــــمن التقرير احلايل معلومات عن تنفيذ األهداف www.fao.org/mtr( 3 0162الســـــــــــتعراض منتصـــــــــــف املدة لعام 
ا، باإلضافة إىل مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة إىل اهلدف  ا ومؤشرا واألهداف الوظيفية واألبواب  6االسرتاتيجية وغايا

 ) بالنســــــــــبة www.fao.org/pwb( 4 2017-2016اخلاصــــــــــة، بناء على اخلطة املوضــــــــــوعة يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 إىل مصادر التمويل كافة.

 
ياق اخلطة املتوســــطة األجل وهذا هو ثاين تقرير عن تنفيذ الربامج يتم إصــــداره ضــــمن إطار النتائج املندرج يف ســــ -18

النواتج قياســـــــاً باملؤشـــــــرات، وهو يتضـــــــّمن حتديثًا عن التقدم احملرز لتحقيق األهداف االســـــــرتاتيجية و  .2017-2014للفرتة 
 باإلضافة إىل عملية اإلبالغ املعتادة عن حتقيق املخرجات واألداء املايل. 

 
عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصــــــــــده كل ســــــــــنتني يف إطار  2017-2014ويوّجه إطار النتائج يف املنظمة للفرتة  -19

برنامج العمل وامليزانية. وقد جرى حتديث إطار النتائج وبلورة عملية الرصـــــــد يف إطار التعديالت اليت أدخلت على برنامج 
 .2015يف شهر ديسمرب/كانون األول  5 2017-2016العمل وامليزانية للفرتة 

 
 ت والنواتج كما هو مبّني منوذج "ســــــلســــــلة النتائج" الذي يربط بني األهداف واملخرجا ويســــــتند إطار النتائج إىل -20
 .1الشكل يف 

 
 وهو يشمل: -21
 

ا  (أ) ا والنواتج مع مؤشــــــرا ا (لســــــنتني أو أمخســــــة أهداف اســــــرتاتيجية مع مؤشــــــرا يف األجل  ربع ســــــنوات)وغايا
ا السنوية لفرتة السنتني  2017-2014املتوسط  ا وغايا  ؛2017-2016واملخرجات مع مؤشرا

داء الرئيســـــــية والغايات واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصـــــــة، النواتج مع مؤشـــــــرات األ 6وبالنســـــــبة إىل اهلدف  (ب)
 (لسنتني وأربع سنوات) واملخرجات.

 
أي تصـــــــــــميم النواتج الالزمة لتحقيق كل هدف  ويف حني أن تصـــــــــــميم اإلطار قد مت من األعلى إىل األســـــــــــفل، -22

 واملخرجات لتحقيق كل نتيجة، فإن الروابط من حيث صـــــــــــلتها بتحقيق النتائج، يتم التخطيط هلا وتنفيذها من األســـــــــــفل 
إىل األعلى. وتشــكل ســلســلة النتائج هذه الصــلة بني عمل املنظمة واملســتويات املختلفة للنتائج اليت مت حتقيقها. كما تدل 

                                                 
 )10/2009واو يف النصوص األساسية (قرار املؤمتر  –القسم الثاين   2
  FC 166/6 –PC 121/3الوثيقة   3
 C 2015/3الوثيقة   4
 CL 153/3الوثيقة   5
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لى املنطق الكـامن وراء هـذه الروابط: إذا مت حتقيق منتجـات /خـدمـات معينـة للمنظمـة على النحو املخطط لـه، فعنـدها ع
عندها أن يؤدي ذلك إىل النتيجة ينبغي  وإذا مت حتقيق املخرجات وتأكدت االفرتاضـــــــات، ،ســـــــيتم حتقيق املخرج املنشـــــــود

 وف متوافرة لتحقيق األثر اإلمنائي املنشود من اهلدف.عندها الظر تكون ، النواتجاملرجوة؛ وإذا مت حتقيق 
 

وإّن املنظمة تنتج املخرجات يف ســـــلســـــلة النتائج اخلاصـــــة باألهداف االســـــرتاتيجية وتقوم مبراقبتها وهي مســـــؤولة  -23
بالكامل عن تنفيذها. وقد جرى وضـــع املؤشـــرات والغايات ويتم قياســـها على مســـتوى املخرجات بالنســـبة إىل كل هدف 

واألهداف  6من األهداف االســــرتاتيجية. ومت حتديد مؤشــــرات رئيســــية لألداء وغايات وجيري قياســــها بالنســــبة إىل اهلدف 
الوظيفية واألبواب اخلاصـــــــــة ويكون رؤســـــــــاء وحدات األعمال مســـــــــؤولني عن رصـــــــــدها. وقادة الربامج االســـــــــرتاتيجية هم 

عملية رصد  الباب الثاينمن  القسم باءسرتاتيجية. ويتناول املسؤولون عن رصد مؤشرات املخرجات اخلاصة باألهداف اال
 .والنواتج واألهداف االسرتاتيجية املخرجات
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MV543/A 

ا الســـــياســـــات ( النتائجعن  األول البابويتناول  -24 )؛ ويعطي حملة عامة عن القســـــم ألفأبرز التطورات اليت شـــــهد
 ، النتـــــــائج احملققـــــــة 6النتـــــــائج ويعرض، بـــــــالنســــــــــــــبـــــــة إىل كـــــــل هـــــــدف من األهـــــــداف االســــــــــــــرتاتيجيـــــــة واهلـــــــدف 

)؛ ويبّني الُبعد اإلقليمي 4القســـــــم باء وامللحق على مســـــــتوى املخرجات والنواتج من خالل قياســـــــها حبســـــــب املؤشـــــــرات (
منهجية رصــــــــــــــد  3 امللحق)؛ ويعرض على الويب 7القســــــــــــــم جيم وامللحق للنتائج احملققة من خالل املبادرات اإلقليمية (

 النتائج. 
 

النقاط البارزة يف البيئة  اإلدارة احلكيمة للموارد والتحســــــــــــــينات على مســــــــــــــتوى التنفيذ عن الثاين البابويتناول  -25
نة لتنفيذ الربامج ( )؛ ويعرض التقدم احملرز قياســاً مبؤشــرات األداء الرئيســية بالنســبة إىل األهداف قســم ألفالاملشــّجعة احملســّ

) وشـــبكة املكاتب القســـم جيم)؛ ويُفيد عن أداء برنامج التعاون التقين (4القســـم باء وامللحق الوظيفية واألبواب اخلاصـــة (
 )؛ ويعرض األداء املايل خالل فرتة الســـــــــنتني القســـــــــم هاء) والصـــــــــندوق املتعدد االختصـــــــــاصـــــــــات (القســـــــــم دالامليدانية (

 ).القسم واو(
 

) وقضــايا املســاواة 1امللحق وترد يف املالحق اخلاصــة تقارير اعتيادية عن تنفيذ ســياســة املنظمة اخلاصــة باللغات ( -26
 ).ى الويبعل 6امللحق ) والدورات غري املقررة وامللغاة (2امللحق بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف للموظفني (
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 إحداث فارق –النتائج  –الً أوّ 
 

 البارزة النقاط -السياق اإلنمائي العالمي  -ألف
 

اســــــــتمرت املنظمة، طوال فرتة الســــــــنتني، يف إبقاء اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســــــــوء التغذية يف صــــــــدارة خطة  -27
وغري ذلك من التطورات العاملية  2030التنمية. وتربز املعلومات التالية مســــــامهات املنظمة يف خطة التنمية املســــــتدامة لعام 

 .باء القسمواليت جيري تفصيلها يف  2017-2016خالل الفرتة 
 

 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
 

، اليت تشمل أهداف التنمية املستدامة وبرنامج عمل أديس أبابا 2030خطة التنمية المستدامة لعام بدأ سريان  -28
عنصـــراً موّحداً لعمل املنظمة،  2030. وتشـــّكل خطة عام 2016يناير/كانون الثاين  1واتفاق باريس بشـــأن تغري املناخ، يف 

حبيث توّجه إجراءات املنظمة يف البلدان األعضــــــــــــــاء ويقوم عليها قياس التقّدم احملرز يف حتقيق األهداف االســــــــــــــرتاتيجية 
 للمنظمة.

 
ألهداف التنمية ، على إطار مؤشرات عاملي 2016وقد وافقت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، يف مارس/آذار  -29

 مؤشـــــراً فريداً بوصـــــفه "نقطة انطالق عملية". وتعترب املنظمة الوكالة الراعية أو املســـــامهة بالنســـــبة  230، يضـــــم امةالمســــتد
مؤشراً من هذه املؤشرات، وسامهت يف وضع املنهجية املتبعة ومجع البيانات. وباإلضافة إىل ذلك، شاركت املنظمة  25إىل 

املؤمترات اإلقليمية وحلقات العملية القطرية واإلقليمية) من أجل رفع  مشـــــــــــــاركة كاملة على مجيع املســـــــــــــتويات (من خالل
. وأدى حتســـــــني فهم مؤشـــــــرات أهداف التنمية 2030مســـــــتوى الوعي وتعزيز العمليات لتقدمي التزامات ضـــــــمن خطة عام 

 املستدامة أيضا إىل متهيد الطريق أمام وضع سياسات أكثر استنارة وقوامها األدلة.
 

. 2030إىل املؤمترين الســـــابقني لتمويل التنمية وتشـــــكل العنصـــــر املايل خلطة عام  ة عمل أديس أباباخطوتســـــتند  -30
التعاون حول جمموعة من القضـــــايا، مبا يف ذلك التكنولوجيا والعلوم واالبتكار  شـــــملفهي تتناول مجيع مصـــــادر التمويل وت
 أمهيــة بــالغــة بــالنســــــــــــــبــة إىل اخلطــة، أُعيــد التــأكيــد تكتســــــــــــــي تعبئــة املوارد احملليــة  أنّ والتجــارة وبنــاء القــدرات. ويف حني 

 ىل البلدان األقل منواً، مبا يف ذلك التعهدات بزيادة التعاون إعلى االلتزامات باملســــــــاعدة اإلمنائية الرمسية، خاصــــــــة بالنســــــــبة 
 يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاوين الثالثي.

 
 2016، يف أبريل/نيســـان 2030الذي ميثل العنصـــر الثالث خلطة عام  اتفاق باريس بشـــأن تغير المناخومت توقيع  -31

خالل االجتماع احلادي والعشــــــــــــــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم  2016ودخل حيز النفاذ يف نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين 
 املســـــامهات احملّددة وطنياً لألطراف املوقعة ملزمة. وشـــــاركت املنظمة بنشـــــاط  جيعلاملتحدة اإلطارية بشـــــأن تغري املناخ، ممّا 

يف العملية العاملية اليت أفضــــــــــــــت إىل اتفاق باريس واالجتماعات الالحقة ملؤمتر األطراف. كما اضــــــــــــــطلعت املنظمة بدور 
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 تؤديــه الزراعــة يف معــاجلــة  يف اســــــــــــــتقطــاب الــدعم والتــأييــد للجهود اهلــادفــة إىل التــأكيــد على الــدور املهم الــذيحــاســــــــــــــم 
 واجلوع. كل من تغري املناخ

 
جمموعة  واســـــتعرض 2017اجتماًعا له يف يوليو/متوز  منتدى األمم المتحدة الســــياســــي الرفيع المســــتوى عقد -32

دامة وشاركت املنظمة بنشاط يف عمليات االستعراض املواضيعية ألهداف التنمية املست .فرعية من أهداف التنمية املستدامة
برنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  شاركت بنشاط، جنباً إىل جنب معويف املنتدى السياسي، كما 

 يف خمتلف عمليات املتابعة واالستعراض.
 

، املؤمتر الثالث من ســــــــلســــــــلة من الفعاليات 2017"، الذي انعقد يف أكتوبر/تشــــــــرين األول محيطناوكان مؤمتر " -33
بشأن أمهية احمليطات، واستهلت مبؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى  2017الدولية الرفيعة املستوى اليت نظمت خالل عام 

واملنتدى الســياســي. وقّدمت  2017من أهداف التنمية املســتدامة الذي انعقد خالل يونيو/حزيران  14لدعم تنفيذ اهلدف 
 بعنوان املطبوعإىل الدول األعضـــــــاء يف الفرتة املؤدية إىل هذه الفعاليات وأثناءها. وســـــــّلط  نيالفنياملنظمة املشـــــــورة والدعم 

 " الضـــــــــوء على أمهية البحار بالنســـــــــبة حميطات ســـــــــليمة من أجل األمن الغذائي والتغذية وجمتمعات قادرة على الصـــــــــمود"
 لصـــيادين وجمتمعات الصـــيادين موقع الصـــدارةا احتاللإىل األغذية والعمالة والرخاء، وســـاعد يف الوقت ذاته على ضـــمان 

 .2030خطة عام  يف
 

من أجل  المتحدة لألمم طموحة إصــالح خطة، باشــر األمني العام العمل على 2030غداة اعتماد خطة عام و  -34
اقرتاحه من  2017االســتجابة على حنو أفضــل للتحديات الراهنة املعقدة واملرتابطة، وأصــدر يف شــهر ديســمرب/كانون األول 

". وشــــــاركت املنظمة 2030أجل "إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خطة التنمية املســــــتدامة لعام 
من خالل توفري البيانات ذات الصلة لدعم عمليات التقييم األولية للمدير العام على املستويات  2017بنشاط طوال سنة 

ية. وشــــــــــــــاركت اإلدارة العليا يف املنظمة على امتداد املشــــــــــــــاورات مع أمانة األمم املتحدة واتبعت العاملية واإلقليمية والوطن
موعة الرئيســـــــــــية  لس االقتصـــــــــــادي واالجتماعي وطُلب من املنظمة أن تكون عضـــــــــــًوا يف ا عمليات اإلحاطة من قبل ا

ا يف مشـاورات م ع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومع وكاالت موعة األمم املتحدة اإلمنائية. وشـاركت املنظمة أيضـً
متخصــــصــــة أخرى لتســــليط الضــــوء على خصــــائص الوكاالت املتخصــــصــــة يف جماالت احلوكمة والواليات والقدرات، واليت 

 أخذت بعني االعتبار يف التقرير الصادر يف شهر ديسمرب/كانون األول. 
 

 التطورات العالمية األخرى
 

عام  يف (االتفاق) الصــــــــــــادر االتفاق بشـــــــــأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، جتاوز 2016يف يونيو/حزيران  -35
طرفاً، لكي يدخل حيز النفاذ كمعاهدة دولية ملزمة قانوناً ملنع الصــــــــــــــيد غري  25العدد الالزم من األطراف، وهو  2009

لجهود اهلادفة إىل لالقانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــــــاء عليه (الصـــــــيد غري القانوين)، وأصـــــــبح حمركاً رئيســـــــياً 
تنمية ات البلدان النامية يف جمال مكافحة آفة الصــــــــــــــيد غري القانوين. وحّددت جلنة مصــــــــــــــايد األمساك يف املنظمة احتياج
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االتفاق تنفيذاً فّعاًال. وجتدر اإلشــــارة إىل أن الصــــكوك، من قبيل هذا االتفاق، أســــاســــية لتحقيق  القدرات من أجل تنفيذ
 من أهداف التنمية املستدامة. 14مقاصد اهلدف 

 
ل مؤمتر قمـــة األمم املتحـــدة خال 2016عـــام  إعالن نيويورك من أجــل الالجئين والمهــاجرينوعقـــب اعتمـــاد  -36

لالجئني واملهاجرين، ســــــامهت املنظمة بنشــــــاط يف مرحليت التشــــــاور والتقييم لعملية إعداد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة 
. ورّكزت مســـــــــــــــامهــات املنظمــة على دوافع اهلجرة واهلجرة 2018اآلمنــة واملنظمــة والنظــاميــة من أجــل اعتمــاده خالل عــام 

 مة والتنمية الزراعية والريفية.والتنمية املستدا
 

 المستجدة والفرص التهديدات
 

باملنظمة إىل وضـــــع برنامج العمل لإلدارة املســـــتدامة لدودة  لدودة الحشــــد الخريفيةلقد دفع االنتشـــــار الســـــريع  -37
اجتماعات للخرباء من أجل تبادل املعلومات عن حالة املعارف خبصـــــــــــــوص اإلدارة  ُعقدت. و احلشـــــــــــــد اخلريفية يف أفريقيا

االت  املســــتدامة لدودة احلشــــد وحتديثها لصــــاحل املزارعني األســــريني أصــــحاب احليازات الصــــغرية، فضــــال عن اســــتعراض ا
ية واستخدام مبيدات اآلفات البيولوجية االقتصاد باتتوالعالرئيسية لعملية اإلدارة، مبا يف ذلك املكافحة البيولوجية والرصد 

وأثر التنوع البيولوجي النبايت على إيكولوجيا دودة احلشـــــــــــد. ومتّكنت املنظمة من اســـــــــــتحداث تطبيق باســـــــــــتخدام اهلاتف 
تمع احمللي والعاملون يف جمال اإلرشاد FAMEWSاحملمول ( ) لكي يستخدمه املزارعون وجهات التنسيق على مستوى ا
وستواصل استكشاف التكنولوجيات املبتكرة لرصد دودة  نات عند استشكاف احلقول وفحص فخاخ الفريومونجلمع البيا

احلشـــــــد اخلريفية وتشـــــــخيص األضـــــــرار بواســـــــطة الطائرات من دون طيار واالســـــــتشـــــــعار عن بُعد والتعلم بواســـــــطة الذكاء 
لمزارعني بشــــأن اإلدارة احلقلية للمدارس ل . وقامت املنظمة أيضــــا بتيســــري إعداد دليلGoogle Earthاالصــــطناعي وآلية 

 املتكاملة آلفة دودة احلشد اخلريفية.
 

  العمـــل على تقوم اليتاملنظمـــة خطـــة عمـــل من خالل  مقــاومــة مضـــــــــــــادات الميكروبــاتجرى التطّرق إىل و  -38
ج صحة واحدة وجمموعة التنسيق بني الوكاالت اليت  مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان يف سياق 

املشـــــورة العلمية حول مقاومة مضـــــادات امليكروبات دعماً لعملية . وأســـــدت املنظمة 2016أنشـــــأها األمني العام يف ســـــنة 
ا الدســــــتور الغذا ئي وخبصــــــوص دور البيئة يف مقاومة مضــــــادات امليكروبات اليت تنتقل بواســــــطة وضــــــع املعايري اليت يقوم 

 ، وأثر اســــــــــــــتخــدام مضـــــــــــــــادات امليكروبــات ة املصـــــــــــــــدراألغــذيــة، ومقــاومــة مضـــــــــــــــادات امليكروبــات عرب األغــذيــة النبــاتيــ
 ا يف التقليل احملاصـــــــــــيل، ودور مبيدات اآلفات، واملخاطر احملتملة بالنســـــــــــبة إىل مقاومة مضـــــــــــادت امليكروبات ودوره على

للرصــــد وبناء القدرات يف جمايل املختربات  ةمن انتقال مقاومة مضــــادات امليكروبات بواســــطة األغذية. ومت اســــتحداث أدا
واختبارها يف عدة بلدان يف أفريقيا وآســـيا، ويعتزم توســـيع  بة إىل مقاومة مضـــادات امليكروبات) بالنســـATLASSواملراقبة (

وثيقة علمية عن "عوامل مقاومة مضـــــــــــــادات امليكروبات مت نشـــــــــــــر ية وأمريكا الالتينية، و نطاقها لتشـــــــــــــمل أوروبا الشـــــــــــــرق
ا يف اإلنتاج احليواين".  ا وعلم األوبئة اخلاص   وديناميكيا
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ج مرتابطة بشــأن الزراعة املســتدامة واألمن الغذائي والتغذية على املســتويات عرض األدوار الناشــة  وجرى -39 لثالثة 
من أجل األمن الغذائي والتغذية  الزراعة اإليكولوجيةوعقب جناح الندوة الدولية األوىل بشــأن إلقليمية والعاملية. الوطنية وا

، عقدت اجتماعات إقليمية يف أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى وأوروبا وآســــيا 2014يف عام  اليت نظمت
 170مشــارك من  1 400الوســطى وآســيا واحمليط اهلادئ والشــرق األدىن. وخالل الســنوات األربع املاضــية، شــارك أكثر من 

ا. و مبا يف ذلك فرق وزارية رفيعة املســـتوى، يف هذا املســـعى ملناقشـــ بلداً،  عقدتة وإبراز أمهية الزراعة اإليكولوجية وإمكانا
يف نظم األغذية املســــــتدامة  التكنولوجيات البيولوجية الزراعية، ندوة دولية بشــــــأن "دور 2016املنظمة، يف فرباير/شــــــباط 

واملخـاطر  الســــــــــــــتكشــــــــــــــاف املنـافع 2017والتغـذيـة" واجتمـاعني إقليميني حول التكنولوجيـات البيولوجيـة الزراعيـة يف عـام 
أكثر اســـــتدامة غذائية  اعية ومدى مســـــامهتها يف إجياد نظموالتحديات والفرص ذات الصـــــلة بالتكنولوجيات البيولوجية الزر 

نة يف ظل تزايد عدد الســــــــكان وتغري املناخ. ومتّكن  من  برنامج نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالميةوتغذية حمســــــــّ
، وهو ما أدى إىل ما جمموعه 2017-2016مواقع جديدة يف ســـبعة بلدان يف الفرتة  ســـعةتتوســـيع تغطيته اجلغرافية لتشـــمل 

اية عام  46 تمعات البشــــــــرية  .2017موقعاً حبلول  وواصــــــــل الربنامج اإلقرار بالتجارب املكتســــــــبة وبنطاق نظم معارف ا
 إمكانات البيئة وقيودها.  وعمقها وتكيفها مع

 
 تعزيز التعاون

 
األجهزة الرئاســــــــــــــية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما التابعة لألمم  حبثت، 2016خالل الربع األخري من عام  -40

وثيقة مشــرتكة بعنوان يف املتحدة، وهي منظمة األغذية والزراعة والصــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، 
تعرض وهي وثيقة ، "2030مقارها يف روما التابعة لألمم املتحدة: تنفيذ خطة عام التعاون يف ما بني الوكاالت اليت توجد "

االوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  وواصلترؤية مشرتكة ومبادئ توجيهية لتعزيز التعاون.  على املستويات العاملية  تعاو
اية عام  ،ةشـــــــــرتكاملدمات اخلتقدمي لواإلقليمية والقطرية بشـــــــــأن القضـــــــــايا املواضـــــــــيعية و   إلكرتوينموقع ، أطلق 2017ويف 

  للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
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 األهداف االستراتيجية –التقدم المحرز واإلنجازات  –باء
 

هداف االسرتاتيجية والنواتج التقدم من خالل إطار النتائج اخلاص باألتساهم منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق  -41
يقدم حملة عن التقدم احملرز و واملخرجات مع مؤشرات التقدم اليت يتم قياسها كل سنتني. ويصف هذا القسم منهجية الرصد 

 .2017-2016بشأن حتقيق األهداف االسرتاتيجية والنواتج وحتقيق املخرجات يف فرتة السنتني 
 

 لمحة عامة عن رصد المؤشرات والتقدم المحرز
 

 األهداف االسرتاتيجية
 

والبلدان األعضاء إىل حتقيقها،  األهداف االسرتاتيجية للمنظمة هي األهداف اإلمنائية العاملية اليت تطمح املنظمة -42
تمع الدويل. وهي  االت اليت التزمت فيها املنظمة بتحقيق ا توفر رؤية لتقييم التقدم العاملي احملرز يفبالتعاون مع سائر ا

 النتائج والتعاون مع الشركاء.
 

 ة يف سعيها إىل حتقيق التنمية الذين يساعدون احلكومات الوطنييف شركاء العديد من الواحدة من واملنظمة  -43
 جة لتدخالت جمموعة وال ميكن على هذا املستوى أن تنسب اإلجنازات إىل شريك بعينه، بل هي نتي هذه األهداف.

ا النسبية، ولكن ال ميكن  شيًا مع واليتها واعتمادًا علىاهم املنظمة يف حتقيق التقدم متاوتس .من أصحاب املصاحل  ميزا
ا السبب املباشر فيه  .أن ينسب إليها أ

 
 جمموعة من املؤشرات لتتبع االجتاهات العاملية  2017-2014املتوسطة األجل للفرتة وقد حددت اخلطة  -44

على مستوى األهداف االسرتاتيجية باستخدام مصادر البيانات الدولية. ويف أعقاب اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
اية عام  2030خلطة التنمية املستدامة لعام   ، قامت منظمة األغذية والزراعة مبحاذاة إطار النتائج اخلاص 2015يف 

ا مع أهداف التنمية املستدامة، من خالل حتديد غايات ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بكل هدف اسرتاتيجي 
ا خالل عام  وضع جمموعة جديدة  ، إىل2016للمنظمة واستخدامها حصرياً. وقد أدت هذه العملية، اليت مت االضطالع 

مؤشراً لألهداف االسرتاتيجية تستند إىل أهداف التنمية املستدامة لقياس التقدم احملرز على مستوى األهداف  39مؤلفة من 
 6االسرتاتيجية للمنظمة املستخدمة يف هذا التقرير.

 
جية املستندة إىل أهداف اتيوإن توافر البيانات ضعيف حاليًا بالنسبة إىل العديد من مؤشرات األهداف االسرت  -45

 هذه املؤشرات على مدى فرتة لتنمية املستدامة، مبا أنه ّمت وضعها مؤخراً. وعالوة على ذلك، تتم مالحظة التحركات يف
 السياسات والربامج ذات الصلة. طويلة من الزمن ألن التقدم احملرز يف األهداف اإلمنائية حيدث بعد عدة سنوات من تنفيذ
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C 2019/8 20 

 

ييم االجتاهات احلديثة، متت مقارنة القيم اخلاصة بكل مؤشر من مؤشرات األهداف االسرتاتيجية باإلستناد إىل ولتق -46
(أو أقرب سنة سابقة تتوفر البيانات عنها) مع القيم املتاحة ألحدث سنة، كما هو موضح  2013أهداف التنمية املستدامة يف عام 

 ، وكما هو موضح يف سرد الربنامج االسرتاتيجي.، حملة عامة عن النتائجباء-األول القسميف الصفحات اخلاصة باملؤشرات يف 
 

 النواتج
 

قيام البلدان باإلصالحات الضرورية، ووضعها القدرات املطلوبة لتحقيق  تقيم املؤشرات على مستوى النواتج مدى -47
األغذية والزراعة على املستوى القطري، أو مدى التقدم الذي حققه  األهداف االسرتاتيجية يف جماالت تساهم فيها منظمة

تمع الدويل  يف حتسني البيئة التمكينية العاملية، على سبيل املثال، من خالل وضع أطر للسياسات ومعايري ومواصفات ا
ع أصحاب املصلحة الرئيسيون واتفاقات. وإن احلركة يف قيم مؤشرات النواتج هي نتيجة للسياسات والربامج اليت ينفذها مجي

أي منظمة األغذية والزراعة، والدول األعضاء، والشركاء يف التنمية. وعند تفسري مؤشرات النواتج، ينبغي أن يؤخذ بعني  –
االعتبار أن املنظمة ليست سوى واحد من املسامهني يف هذه التغيريات، وبالتايل ال ميكن أن يعزى التقدم إىل عملها فقط. 

 د التقدم احملرز يف مؤشرات النواتج مفيد يف تقييم مسامهة املنظمة املتصورة يف التغيريات على املستوى القطري، وإن رص
 ويف حتديد الفجوات وجماالت التحسني للمساعدة يف جعل عمل املنظمة جمديًا بقدر أكرب.

 
ناجتاً  17مؤشراً على مستوى النواتج وعددها  34، كانت هناك جمموعة مؤلفة من 2017-2014وبالنسبة إىل الفرتة  -48

تشمل األهداف االسرتاتيجية اخلمسة. ومن أجل قياس التقدم احملرز يف مؤشرات النواتج، أجرت منظمة األغذية والزراعة تقييماً 
اية عام  د البيانات العامة ، مجع البيانات األولية (املسح) والبيانات الثانوية (قواع2017للنواتج على مستوى املنظمة يف 

واستعراض السياسات) على املستوى القطري لعناصر القياس لكل مؤشر من مؤشرات النواتج على مستوى املنظمة. وّمت مجع 
اية الفرتة املتوسطة األجل (2013البيانات لسنة األساس ( ا كانت منخفضة اجلودة 2017) و ). ومل تكن البيانات متاحة، أو أ

 .3 امللحقة من مؤشرات النواتج، ومل يتم اإلبالغ عنها. ويرد مزيد من التفاصيل حول منهجية القياس يف بالنسبة إىل مخس
 

 القسميتم تقييم النواتج والنتائج املقدمة بثالث طرق خمتلفة كما هو مبّني يف الصفحات اخلاصة باملؤشرات يف و  -49
؛ (ب) ونسبة 2017و 2013، وحتديًدا: (أ) نسبة البلدان اليت حتسنت فيها نتائج املؤشرات بني 4 امللحقويف  باء-األول

البلدان يف كل فئة من فئات األداء (منخفض، متوسط إىل منخفض، متوسط، متوسط إىل مرتفع، ومرتفع)؛ (ج) وعدد 
 البلدان اليت تستجيب للمؤشر قياساً بالغاية احملددة.

 
وتفيد نتائج تقييم النواتج إىل أّن اجتاه األداء إجيايب باإلمجال مع تسجيل نسبة أعلى من البلدان يف فئيت األداء  -50

 يف املائة من املؤشرات. وإضافة إىل ذلك، أظهرت 82بالنسبة إىل  2013مقارنة بعام  2017املتوسط إىل املرتفع يف عام 
افر بيانات عنها إحراز تقدم من خالل حتقيق الغايات. ويفوق هذا األداء الغاية يف املائة من مؤشرات النواتج اليت تتو  82

عندما مت حتقيق  2015-2014ألف) وكان أفضل من أداء الفرتة -10-3يف املائة ( 80املتصلة مبؤشر األداء الرئيسي ونسبتها 
 يف املائة من غايات مؤشرات النواتج بالكامل أو جزئًيا.  77
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 املخرجات
 

 يف النواتج  –ات من حيث العمليات واملنتجات واخلدم –املخرجات هي مسامهة منظمة األغذية والزراعة  -51
 ة واإلقليمية والعاملية، املمولة وهي متثل النتائج املباشرة لتدخالت املنظمة على املستويات الوطنيضمن سلسلة النتائج. 
مت رصد حتقيق و  ة عنها بالكامل.تسيطر عليها املنظمة وختضع للمساءل ، واليتاملسامهات الطوعيةمن االشرتاكات املقررة و 

 .4 امللحقغاية، كما هو موضح يف  55مؤشراً و 50خمرجاً سنوياً من خالل  48
 

د رفع التقارير قياساً ، أحرز حتسن ملحوظ يف وضع ورص2015-2014استناًدا إىل الدروس املستفادة يف الفرتة و  -52
ديد الغايات؛ وقدم املقر . ومت إشراك املكاتب القطرية على حنو أكرب يف عملية حت2017-2016بغايات املخرجات للفرتة 

خرجات وللعمل، تتضمن مؤشرات للم الرئيسي واملكاتب اإلقليمية مزيًدا من الدعم ملساعدة البلدان يف مواءمة النتائج حبيث
ة إىل ذلك، جرى حتديد األدوار حيثما تدعو احلاجة، على إعادة مواءمة أطر الربجمة القطرية أو صياغتها من جديد. وإضاف

ايري استعراض النتائج. وأدت واملسؤوليات يف جمايل التخطيط ورفع التقارير بشكل أوضح وتنظيم عملية ضمان اجلودة ومع
علومات أفضل عن حمور تركيز مالنتائج الواردة من البلدان بقدر أكرب يف إطار الرصد وأعطت هذه التحسينات إىل ترسيخ 

 املساعدة اليت تقدمها املنظمة. 
 

بيق اختبار أقوى لتقييم ، جرى أيًضا تط2017-2016وبالنظر إىل عملية حتديد الغايات األكثر صرامة يف الفرتة  -53
ائة من الغاية. لكن يف الفرتة يف امل 75ت غايات املخرجات منجزة عندما بلغ األداء ، اعترب 2015-2014األداء. ويف الفرتة 

 ى أقّل تقدير. يف املائة من الغاية عل 100، اعتربت الغايات منجزة فقط إذا كان األداء يعادل 2016-2017
 

ا باستخدام ) من غايات مؤشرا45يف املائة ( 82، حققت املنظمة بالكامل 2017-2016ويف الفرتة  -54 ت خمرجا
يف املائة  96، تكون املنظمة قد حققت 7لقياس األداء 2015-2014مقياس أكثر صرامة لألداء. ولو مت تطبيق معايري الفرتة 

. وقد مت حتقيق 2015-2014يف املائة يف الفرتة  88مقارنة بنسبة  2017-2016يف الفرتة  املخرجاتمن غايات مؤشرات 
 يف املائة تقريًبا من نتائج املخرجات على املستوى القطري أو اإلقليمي.  81

 
السرتاتيجية. ويرتاوح حبسب األهداف ا املخرجاتأدناه حملة عامة عن حتقيق غايات مؤشرات  1ويعطي اجلدول  -55

ا جزئًيا بني   يف املائة.  97و 65أداء املؤشرات اليت أجنزت غايا
 

  2017في نهاية  المخرجاتات : غايات مؤشر 1الجدول 
 

الغايات التي تم عدد  مجموع ال
 تحقيقها جزئياً 

 ملالغايات التي تم تحقيقها بالكاعدد 
 في المائة أو أكثر) 100(

 

 1اهلدف االسرتاتيجي  6 2 8
 2اهلدف االسرتاتيجي  12 1 13
 3اهلدف االسرتاتيجي  7 3 10
 4اهلدف االسرتاتيجي  10 4 14
 5اهلدف االسرتاتيجي  10 0 10
 المجموع 45 10 55

                                                 
 يف املائة أو أكثر قياساً بالغاية احملددة. 75منجزًا عند تسجيل قيمة املؤشر  املخرجأي اعتبار   7
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 أداء األهداف االستراتيجيةلمحة عامة عن 

 
 ) إىل حتقيق معظم النتائج املتوقعة 1(اهلدف االسرتاتيجي  باملسامهة يف القضاء على اجلوعأدى العمل املتعلق  -56

ا. وأحرزت البلدان تقدماً جيداً بشأن إدماج األهداف املتعلقة مبعاجلة  8من أصل  6أو جتاوز  قيم مؤشرات املخرجات لغايا
حتديات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف السياسات والربامج واألطر القانونية، وبشأن تعزيز القدرات كنتيجة للدعم 

أنه يلزم بذل املزيد من اجلهود لتحسني توزيع املوارد بشكل كاٍف  ). غري4-1-1 إىل 1-1-1املقدم من املنظمة (املخرجات 
). وكان عدد عمليات السياسات اليت تزيد 1-1وفعال، والذي يظل رغم التحسينات ضعيفاً يف الكثري من احلاالت (الناتج 

دم من املنظمة دقيقاً (املخرج من التنسيق عرب القطاعات من أجل حتقيق األمن الغذائي واحلوكمة الغذائية كنتيجة للدعم املق
)، وساهم ذلك يف أداء البلدان بشكل جيد يف جماالت احلوكمة وآليات التنسيق للقضاء على اجلوع وانعدام األمن 1-2

). كما شوهدت حتسينات يف رصد ورسم خرائط البيانات املتعلقة بصنع القرار بشأن 2-1الغذائي وسوء التغذية (الناتج 
) مما ساهم يف استخدام األدلة 1-2-3-1و 1-3-1لتغذية كنتيجة للدعم املقدم من املنظمة (املخرجات األمن الغذائي وا

). ومع ذلك، فإن تقييم أثر السياسات والربامج على األمن الغذائي والتغذية (مؤشر املخرج 3-1واملنتجات التحليلية (الناتج 
 ) يظل جماًال يتطلب املزيد من الدعم. وعلى الصعيد العاملي، يسلط البطء يف االخنفاض يف نقص التغذية، 2-2-3-1و

 إىل جانب زيادة الوزن لدى األطفال والبدانة لدى البالغني، وفقًا لقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، الضوء 
ستوى عاٍل بشأن هذه القضايا، فضالً عن معاجلة العوامل األساسية على احلاجة املستمرة إىل تعزيز االلتزام السياسي على م

 يف النظام الغذائي.
 

) إىل 2(اهلدف االسرتاتيجي جبعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة وأدى العمل املتعلق  -57
املنظمة يف جمال تشجيع تبين املنتجني من غايات مؤشرات املخرجات. وكان لعمل  13من أصل  12حتقيق أو جتاوز 

) غايات طموحة، 3-1-2إىل  1-1-2 للممارسات اليت تزيد وحتسن اإلنتاج يف القطاع الزراعي على حنو مستدام (املخرجات
اية عام  3من أصل  2وحتقق  )، رغم التقدم اجليد الظاهر 1-2. وإن اعتماد مثل هذه املمارسات (الناتج 2017منها حبلول 

االت، ال يزال بطيئاً يف جماالت أخرى. فعلى سبيل املثال، مت قياس تقدم جيد يف املمارسات املستدامة ملصايد  يف بعض ا
 هاء). غري أنه بالنسبة إىل توازن الربوتينات القابلة لالستهالك البشري -1-2األمساك وتربية األحياء املائية (مؤشر الناتج 

 جيم) وحجم النظم اإليكولوجية احملمية املفقودة بسبب التوسع الزراعي -1-2ناتج يف اإلنتاج احليواين (مؤشر ال
واو)، فإنه يلزم بذل املزيد من اجلهود. وجتاوز األداء التوقعات يف جمال احلوكمة لإلنتاج الزراعي املستدام -1-2(مؤشر الناتج 

أو اعتماد الصكوك الدولية واإلقليمية لإلنتاج الزراعي ). وعالوة على ذلك، مت إحراز تقدم جيد يف جمال إقرار 2-2(الناتج 
)، على الرغم من احلاجة إىل مزيد من االهتمام لضمان تلبية البلدان للمسامهات اإللزامية يف آليات 2-3املستدام (الناتج 

باء). ومت بذل جهود كبرية لدعم إنتاج ونشر البيانات واملعلومات الختاذ -3-2احلوكمة التابعة للمنظمة (مؤشر الناتج 
 )، مما أدى إىل جتاوز التوقعات واملسامهة يف االجتاه اإلجيايب 3-4-2إىل  1-4-2القرارات القائمة على األدلة (النواتج 

اف التنمية املستدامة نقطة دخول حامسة جلعل يف املائة من البلدان أظهرت أداء ُمرضياً. وتوفر أهد 95)، مبا أن 4-2(الناتج 
الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة من خالل توفري إطار سياسي واسرتاتيجي رفيع املستوى لالسرتشاد 

أهداف التنمية املستندة إىل  2به يف عملية التنمية الوطنية خالل العقد القادم. وتظهر املؤشرات الستة للهدف االسرتاتيجي 
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 املستدامة، بعض التقدم على املدى املتوسط أو الطويل يف احلفاظ على املوارد النباتية، واملناطق احملمية للتنوع البيولوجي 
 يف املياه العذبة والتنوع البيولوجي األرضي، وتغطية املناطق البحرية احملمية.

 
 من أصل 7) إىل حتقيق أو جتاوز 3(اهلدف االسرتاتيجي ية احلد من الفقر يف املناطق الريفوأدى العمل على  -58
 ألف)-1-3ذلك يف قيام البلدان بتحسني االسرتاتيجيات والسياسات (مؤشر الناتج  ساهمغايات ملؤشرات النواتج. وقد  10

واخلدمات واألسواق، باء) إىل املوارد اإلنتاجية -1-3وتعزيز القدرات من أجل حتسني وصول الفقراء املنصف (مؤشر الناتج 
م  وتعزيز اإلدارة املستدامة لقاعدة املوارد الطبيعية. ومت حتقيق نتائج يف جمال متكني الفقراء يف املناطق الريفية ومنظما

ا بشكل  الوصول)، ووضع السياسات واملنهجيات واالسرتاتيجيات لتحسني 1-1-3 (الناتج إىل املوارد الطبيعية وإدار
)، يف حني أنه يلزم بذل املزيد 4-1-3 )، واحلصول على خدمات ريفية ومبتكرة أكثر كفاءة (الناتج2-1-3 مستدام (الناتج

). كما مت إحراز تقدم يف تطوير اسرتاتيجيات 3-1-3 من اجلهود لتحسني الوصول إىل التكنولوجيات واملعرفة واألسواق (الناتج
)، وسوف يتم تعزيز 5-1-3 ملساواة بني اجلنسني، وتنفيذها ورصدها، (الناتجللتنمية الريفية املستدامة واحلد من الفقر تراعي ا

. وكان التقدم احملرز يف جمال حتسني السياسات واملؤسسات 2021-2018هذا العمل اهلام يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
ان حتسناً وانتقلت إىل فئات أداء أعلى والتدخالت لتوليد العمالة الريفية الالئقة هاماً، حيث أظهرت نسبة عالية من البلد

)، مع أن عدد البلدان اليت مت دعمها يف صياغة أو تنقيح سياسات الزراعة والتنمية الريفية لتنفيذ برامج العمالة 2-3 (الناتج
كل مطرد ). وقد عززت البلدان نظم احلماية االجتماعية لديها بش1-2-3 الريفية الالئقة كان أقل مما هو مستهدف (الناتج

 ألف)، وسيتم مواصلة الرتكيز على دعم البلدان يف مراقبة نظم احلماية االجتماعية وأثرها -3-3(مؤشر الناتج 
 ). وعلى الصعيد العاملي، سيتم حتليل اجتاهات احلد من الفقر الريفي يف تقارير تنفيذ الربنامج املستقبلية 2-3-3 (الناتج

 ية املستدامة.مع توافر بيانات أحدث ألهداف التنم
 

 10) إىل حتقيق أو جتاوز 4(اهلدف االسرتاتيجي نظم غذائية وزراعية أكثر مشوالً وفعالية  متكنيالعمل على  وأدى -59
ا األغذية سالمة معايري واعتماد وضع جمال يف قوية نتائج وشوهدت. النواتج مؤشرات غايات من 14أصل  من  وجود

 بكثري أعلى عدد واعتماد املعايري، لوضع اجلديدة القضايا من متوقع هو مما أكرب عدد يف النظر مت حيث النباتات، وصحة
). وتنعكس هذه النتيجة اإلجيابية على مستوى النواتج، حيث يتم قياس 1-1-4 (املخرج اجلديدة املعايري من متوقع هو مما

 تقدم كماألف).  -1-4األداء اجليد ملواءمة السياسات واللوائح واآلليات التجارية الوطنية، للتوافق مع االتفاقات (الناتج 
 املؤسسات من املتوقع من أكرب عدد وجود مع جيد، بشكل الزراعية األغذية سلسلة وتنمية الزراعية الصناعة جمال يف العمل

 جمال يف املدعومة البلدان من بكثري أكرب عدد وكذلك)، 2-1-4 (املخرج العامة والسلع االسرتاتيجيات جمال يف املدعومة
 )، وقد ساهم ذلك يف حتسني أداء البلدان يف احلد من الفاقد 2-2-4 (املخرج األغذية من واملهدر الفاقد من احلد
االت اليت تدعم السياسات  خمرجات 3أصل  من 2باء). وكادت النتائج أن حتقق غايات -2-4األغذية (الناتج  من يف ا

 ).3-3-4و 1-3-4والصكوك املالية واالستثمارات لتحسني احلوافز للجهات الفاعلة على النطاق الصغري (املخرجات 
لزيادة االستثمار املسؤول يف أنظمة األغذية الزراعية الفعالة والشاملة أن عددا أكرب من املتوقع من البلدان تلقى الدعم  غري

 )، مما يعكس جزئيًا الشراكات الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية وغريها. كما يظهر اجتاه إجيايب 2-3-4 (املخرج
باء). وعلى مستوى اهلدف االسرتاتيجي، مل يكن من املمكن -3-4زيادة نسبة االستثمار الزراعي يف البلدان (الناتج  يف

تقييم جناح البلدان يف دعم التحسينات يف كفاءة نظمها الغذائية بسبب االفتقار إىل البيانات اخلاصة مبؤشرات األهداف 
ستدامة). ويشري املؤشر من أهداف التنمية امل 12و 2االسرتاتيجية املستندة إىل أهداف التنمية املستدامة (يف إطار اهلدفني 
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 صادرات حصة يف هامشي تراجع إىل) 17الذي يقيس الشمولية يف النظم الزراعية والغذائية (هدف التنمية املستدامة 
 .العاملية الصادرات إمجايل يف منواً  األقل البلدان

 
) 5(اهلدف االســـرتاتيجي  زيادة قدرة ســـبل العيش على الصـــمود أمام التهديدات واألزماتومت إجناز العمل على  -60

كما هو خمطط له، ومت حتقيق أو جتاوز مجيع غايات املخرجات. ومت تقدمي العمل للبلدان يف جمال وضــــــــــع الســــــــــياســــــــــات 
 )، مما ســــــــــــــاهم يف قيام2-1-5 ) وبرجمة االســــــــــــــتثمارات وتعبئة املوارد (املخرج1-1-5 واالســــــــــــــرتاتيجيات واخلطط (املخرج

ـــا على مواجهـــة خمـــاطر الكوارث واألزمـــات (النـــاتج يف املـــائـــة من البلـــدان بتحســــــــــــــ 66 ـــا وقـــدرا  ألف). -1-5ني التزامـــا
تمعات احمللية من خالل  كما مت حتقيق نتائج مرضـــــــية للغاية للتقليل من املخاطر والقابلية للتأثر على مســـــــتوى األســـــــر وا

 ليل القدرة على الصمود وأوجه الضعف ) وحتسني القدرات على حت1-2-5دعم رصد التهديدات واإلنذار املبكر (املخرج 
). وســامهت هذه النتائج يف حتســني قوي لقدرات البلدان على تقدمي املعلومات املنتظمة بشــأن التهديدات 2-2-5 (املخرج

ا يف الوقت املناســـــــــــــب (الناتج   يف املائة من البلدان أداء ُمرضـــــــــــــيا  96ألف)، حيث أظهر -2-5واختاذ اإلجراءات بشـــــــــــــأ
ا على تطبيق تدابري الوقاية والتخفيف (الناتج 2017يف عام   ألف)، -3-5. ويف حني أن البلدان قد حســــــــــــــنت من قدرا

ال ال يزال ضعيفا نسبيا، حيث أن نسبة  يف املائة  41يف املائة فقط تظهر أداء ُمرضيا مع أن  28فإن األداء العام يف هذا ا
ـــــا منـــــذ عـــــام  نـــــت قـــــدرا ـــــدعم لتحســــــــــــــني القـــــدرات . 2013من البلـــــدان قـــــد حســــــــــــــّ  وســــــــــــــتتم مواصــــــــــــــلـــــة تقـــــدمي ال

)، مبا يف ذلك الرتكيز على الربامج 2-3-5واملخرج  1-3-5على تنفيذ املمارســـــــات اجليدة والوصـــــــول إىل اخلدمات (املخرج 
ناطق املراعية للمســــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني الفئات األكثر ضــــــعفاً. وقد ســــــاهم الدعم املقدم من املنظمة إىل البلدان وامل

 )، يف حتســــــــــــــني قــدرة البلــدان على التــأهــب واالســــــــــــــتجــابــة 3-4-5إىل  1-4-5املتــأثرة بــالكوارث واألزمــات (املخرجــات 
ألف). وعلى مســـــتوى األهداف االســـــرتاتيجية، بدأت املنظمة برصـــــد التقدم احملرز يف حتقيق مؤشـــــرين اثنني -4-5(الناتج 

بشأن بناء القدرة على الصمود واحلد من أوجه  5-11، وهي ترصد التقدم احملرز يف حتقيق الغاية 2هلدف التنمية املستدامة 
الضعف، يف وجه األحداث القصوى والكوارث املتعلقة بتغري املناخ (وال سيما عن طريق قياس مكونات املؤشرات املتعلقة 

 شرة النامجة عن الكوارث).بشأن احلد من اخلسائر االقتصادية املبا 2-5-11بالزراعة للمؤشر 
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 عرض نتائج األهداف االستراتيجية
 

تُعرض النتائج لكل هدف اسرتاتيجي على مستوى اهلدف االسرتاتيجي واملخرجات والنواتج كما هي مقاسة  -61
ذكر ألبرز األمثلة عن حتقيقها على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية. ولكل هدف اسرتاتيجي، تبّني باملؤشرات، مع 
 ما يلي:  صفحة املؤشرات

 
  2013اخلاصــــــــــــة بكل مؤشــــــــــــر لألهداف االســــــــــــرتاتيجية يســــــــــــتند إىل أهداف التنمية املســــــــــــتدامة يف عام القيم  (أ)

 مقارنة بالقيم املتاحة ألحدث سنة؛أقرب سنة سابقة تتوفر البيانات هلا)  (أو
 النواتج؛ ، كما مت قياسها وفقاً ملؤشرات2017و 2013النسبة املئوية املقدرة للبلدان اليت حسنت أداءها بني عامي  (ب)
 النســــــــــبة املئوية املقدرة للبلدان اليت ُتظهر مؤشــــــــــرات النواتج فيها مســــــــــتويات أداء متوســــــــــطة إىل عالية يف عامي (ج)

 ؛2017و 2013
 الغاية والقيم الفعلية ملؤشرات املخرجات، فضًال عن تقييم األداء. (د)

 
ال الفين وا للمنظمةلذي يضمن جودة وسالمة العمل األساسي ، ا6وبالنسبة إىل اهلدف  -62 ملعياري واملتعلق يف ا

لعدة جماالت بشأن تغري املناخ واملساواة  مبا يف ذلك تقدمي إحصاءات عالية اجلودة وتنسيق املواضيع الشاملة ،بوضع املعايري
عنه بواسطة مؤشرات  وناألداء ويبلغ، 6املدراء املسؤولون عن كل ناتج للهدف  يقيس، والتغذية واحلوكمة بني اجلنسني

 .األداء والغايات الرئيسية
 

  املستندةألهداف االسرتاتيجية مؤشرات ا، معلومات تفصيلية عن مجيع 4 امللحق يفوترد يف اجلدول الوارد  -63
 ، ومؤشرات النواتج، ومؤشرات املخرجات، ومؤشرات األداء الرئيسية.إىل أهداف التنمية املستدامة
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 المساهمة في القضاء على الجوع: 1الهدف االستراتيجي 
 الغذائي وسوء التغذيةوانعدام األمن 

 
يتطلب اســـتئصـــال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســـوء التغذية بشـــكل مســـتدام من احلكومات واجلهات الفاعلة  -64

غري احلكومية العمل بطريقة أكثر تنســـــيقاً وتركيزاً ملعاجلة األســـــباب اجلذرية اليت تُبقي األشـــــخاص الذين يعانون من اجلوع، 
  (املنظمة) وســـــــــــوء التغذية رهينًة حللقة مفرغة من احلرمان املزمن. وتســـــــــــاهم منظمة األغذية والزراعة وانعدام األمن الغذائي

  يف جمـــال التنميـــةشــــــــــــــراكـــة مع احلكومـــات وغريهـــا من اجلهـــات الفـــاعلـــة يف هـــذا اهلـــدف من خالل العمـــل  حتقيق يف
نة ل ةوالوطني ة، واإلقليميةالعاملي ياتعلى املســـتو  وإجياد بيئة مؤســـســـية لألمن الغذائي والتغذية.  نّيةومتكيوضـــع ســـياســـة حمســـّ

عملها على الصعيدين العاملي واإلقليمي كرافعة لزيادة مستوى االلتزام السياسي  املنظمةوباعتبارها منظمةً عاملية، تستخدم 
االت التالية  :وتنمية القدرات على املستوى القطري يف ا

 
 )1-1-2( وأطر قانونية )1-1-1( ذ شــــــكل ســــــياســــــات برامج اســــــتثمارااللتزام الســــــياســــــي الصــــــريح الذي يتخ )(أ

 )؛4-1-1و 3-1-1(الناجتان وختصيص املوارد الالزمة للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 
 تعزيز احلوكمة وآليات التنســـــيق والشـــــراكات لتحســـــني املشـــــاركة والتنســـــيق عرب القطاعات وأصـــــحاب املصـــــلحة  )(ب

 )؛1-2-1(الناتج 
 العمليات الســـــــــياســـــــــاتية القائمة على األدلّة اليت تدعمها معلومات أفضـــــــــل عن حاالت األمن الغذائي والتغذية (ج)

 ).2-3-1، وتتبع واقتفاء لإلجراءات معززين وتقييم لألثر حمّسن (الناتج )1-3-1الناتج (
 

وعلى الصــــــــعيد العاملي، تراجع عدد األشــــــــخاص الذين يعانون من ســــــــوء التغذية بشــــــــكل مطّرد خالل العقدين  -65
 من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة  2املاضــــــــــــــيني، إمنا ليس بوترية كافية لتحقيق مقاصــــــــــــــد األمن الغذائي والتغذية يف اهلدف 

 2016هرت البيانات املتصــــــــــــلة بنقص التغذية لعام عالوًة على ذلك، أظو التنمية املســــــــــــتدامة).  هلدف 1-1-2(املؤشــــــــــــر 
التنمية  هلدف 1-2-2اخنفاض انتشــــــــــــــار التقّزم لدى األطفال (املؤشــــــــــــــر جتاه حالياً، وأن وترية هذا االانعكاس إمكانية 

  2016عام يف املســــــــــتدامة) تتباطأ يف بعض األقاليم. كذلك، عاىن شــــــــــخص واحد تقريباً من أصــــــــــل عشــــــــــرة أشــــــــــخاص 
 هلدف  التنمية املســــــــــــــتدامة)، أي ما يوازي حوايل 2-1-2ئة) من انعدام حاد يف األمن الغذائي (املؤشــــــــــــــر يف املا 9.3(

املوارد بشكل  خمصصاتمليون شخص. وبالتايل، ما زال من الضروري تعزيز االلتزام السياسي الرفيع املستوى وزيادة  689
 التغذية.كبري وتكثيف التدابري يف جمال انعدام األمن الغذائي وسوء 

 
، والتقزم واهلزال لدى األطفال مع نقص يف املغذيات الدقيقة، ومع مشـــــــاكل تُعزى نقص التغذيةوغالباً ما يرتافق  -66

املســـــــتدامة). وســـــــرعان ما أصـــــــبحت التغذية الزائدة إحدى الشـــــــواغل  ف التنميةهلد 2-2-2إىل التغذية الزائدة (املؤشـــــــر 
الصــــــحية العاملية كما يبّينه االنتشــــــار املتزايد للوزن الزائد، والبدانة وما يســــــتتبع ذلك من أمراض غري معدية متصــــــلة بالنظم 

تادة، من املتوقع أن يرتفع عدد املســــتدامة). ويف ظّل ســــيناريو ممارســــة األعمال املع ف التنميةهلد 1-4-3الغذائية (املؤشــــر 
عام شـــخص يف مليار  3.28إىل  2005عام شـــخص يف مليار  1.33األشـــخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والبدانة من 

 اليت توّلد هذه األوبئة. نظم األغذية. ومثة حاجة ملحة ملعاجلة العوامل الكامنة يف 2030
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، والوزن الزائد لدى األطفال والبدانة لدى البالغني، نقص التغذيةوهذه االجتاهات املقلقة اليت تتمثل يف تزايد  -67
إضـــافًة إىل أن أغلبية البلدان ما زالت تســـّجل معدالً منخفضـــاً إىل متوســـط جلهة املوارد البشـــرية واملالية املالئمة املخصـــصـــة 

)؛ وعملية اختاذ القرارات القائمة على ألف-2-1عزيز آليات احلوكمة والتنســــــــــــيق ()؛ وتباء-1-1لألمن الغذائي والتغذية (
ا  نظمة مجيعها بعني االعتبار وأدرجت التغيريات الالزمة يف اخلطة املتوســــــــــــــطة األجل للفرتة املاألدّلة، هي مســــــــــــــائل أخذ

2018-2021.  
 

 ...التركيز محور

 ميانمار

إمكانات يشــــــهد ســــــكان ميامنار يف الوقت احلايل مرحلة انتقال هامة يف جمال الســــــياســــــات ترمي إىل إطالق  
لبالد بوصفها جهًة اقتصادية فاعلة رئيسية يف القطاع الزراعي. ويساهم الربنامج املشرتك بني االحتاد األورويب واملنظمة ا

يف هذه اجلهود من خالل: (أ) دعم  (الربنامج) واالســـــــــــــتدامة والتحّولتأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة بشـــــــــــــأن  
من أجل  تعزيز القدرات والشــراكاتربط هذه اجلهود حبشــد املوارد؛ (ج) و و تصــميم عمليات وضــع الســياســات؛ (ب) 

ةً  فوضـــع الربنامج عملي األراضـــي. لتنفيذ. ويف هذا اخلصـــوص، طلبت احلكومة من الربنامج دعم خطة إصـــالح حيازةا
الصـــلة يف جمال  يمعقدة ووفّر إرشـــادات اســـرتاتيجية واضـــحة لتفعيلها وقام مع العديد من الشـــركاء الرئيســـيني بالعمل ذ

لس الوطين الرفيع املستوى واملشرتك بني الوزارات الستخدام األراضي. إضافًة  الدعوة، األمر الذي أّدى إىل تشكيل ا
ا الزراعية اإليكولوجية املتنوعة، وشـــاركت يف صـــياغة الســـياســـة اخلاصـــة إىل ذلك، قّررت احلكومة اســـتكشـــاف إمكان يا

ا تتسـم بأمهية حمورية  حيثبالسـّلة الغذائية،  اليت ُوضـعت بتيسـري كبري  اجلديدة اسـرتاتيجية التنمية الزراعيةبالنسـبة إىل أ
. ومتّثل أحد النجاحات امللموســـة والتحّولواملرونة واالســـتدامة  تأثري األمن الغذائي والتغذوي بشـــأن من جانب الربنامج
الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي اليت ســـــــوف تدعم، مع قرض اســـــــتثماري املقدمة من نحة امليف هذا الصـــــــدد يف 

 كبري من مصرف التنمية اآلسيوي، عملييت التغذية وإصالح حيازة األراضي.

دورهــا يف احلوار الوطين حول التغــذيــة،  يتعّززوقــد دعم أيضـــــــــــــــًا هــذا الربنــامج واملنظمــة وزارة الزراعــة حبيــث  
من خالل املشــــــاركة الناشــــــطة، وتنمية القدرات والدعم الفين. ويتم اإلقرار بشــــــكل متزايد بأن االســــــتثمارات الرشــــــيدة 

التغذية يف املناطق الريفية. وقد وضـــــعت وزارة الزراعة خطة يف قطاع الزراعة تشـــــكل مســـــامهًة حقيقية يف احلّد من ســـــوء 
ا  الســــــــتكمالتدخل على ثالثة مســــــــتويات  األولويات يف قطاعات الصــــــــحة، والرخاء االجتماعي والتعليم اليت حّدد

ملوارد اليت تعاجل خمتلف ااحلكومة يف خطة عملها املتعددة القطاعات بشـــأن التغذية، وعملية وضـــع الســـياســـات وحشـــد 
ا، واليت يدعمها مجيع أصحاب  الزراعة املراعية للتغذية الصلة. وتدعم املنظمة إدراج  ويذ املصلحةأبعاد التغذية وأسبا

 يف اخلطة.  األغذيةنظم وفكر 

 تعزيز االستثمارات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة في غرب أفريقيا

الوطنية لالســــــتثمار الزراعي، يف إطار  قليمية لالســــــتثمار الزراعي واخلططذ اجليل األول من الربامج اإلإن تنفي 
الربنامج الشــــــــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا، كان أســــــــــاســــــــــياً يف التطّرق إىل اإلنتاجية واإلنتاج الزراعيني غري الكافيني، 

يواجه مستويات عالية ما زال إقليم غرب أفريقيا  . لكنّ نقص التغذيةن مبا يؤدي إىل إنتاج حمصول عايل الطاقة واحلّد م
تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة بشــــأن من نقص التغذية املزمن. ومن خالل مرفق املســــاعدة الفنية التابع للربنامج 
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من حكوميت إسبانيا وأملانيا، وّسعت  املشرتك بني االحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعة والدعم واالستدامة والتحّول
 املنظمة نطاق دعمها للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملعاجلة هذه القضايا من منظور شبه إقليمي ووطين.

وقد رّكزت املنظمة جهودها على تدخالت لتنمية القدرات مبا يرمي إىل تعزيز التصميم التشاركي وتنفيذ اجليل  
لوطنية لالســتثمار الزراعي املراعية للتغذية، فضــالً عن ضــّم قطاعات فرعية هامة مثل مصــايد األمساك الثاين من اخلطط ا

وتربية األحياء املائية، من خالل دعم صـــياغة الســـياســـة واالســـرتاتيجية اإلقليميتني ملصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية 
 اخلاصتني باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

بصـــورة خاصـــة، مشلت عناصـــر رئيســـية يف هذا الدعم املتكامل للمنظمة إعداد اســـتعراضـــات مراعية للتغذية و  
واملـــأمون والكثيف التغـــذيـــة إىل وضــــــــــــــع  ار الزراعي (من اإلنتـــاج املتنوّعجلميع مكّونـــات اخلطط الوطنيـــة لالســــــــــــــتثمـــ

احمللية للتخطيط، والتكلفة وإعداد التحليالت سياسات/أنظمة قطاعية، وصوالً إىل التثقيف التغذوي)، وتعزيز القدرات 
املالية للتدخالت يف جمال األمن الغذائي والتغذية. وبفضـــل هذه اجلهود خالل فرتة الســـنتني، ّمتت املصـــادقة على اجليل 

بلدان. إضــافًة إىل ذلك، ُأجنزت اســتعراضــات وطنية  10الثاين من اخلطط الوطنية لالســتثمار الزراعي املراعية للتغذية يف 
للسياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف مثانية بلدان. وتوّلد هذه العمليات املتالزمة 

ة عمل األمن فرصــاً للدعوة من أجل ضــّم مزيد من القطاعات الفرعية إىل اخلطط الوطنية لالســتثمار الزراعي، وإىل خط
مستعدون لدعم األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب  هاءوشركاالغذائي والتغذية بصورة عامة. كما أن املنظمة 

 أفريقيا للعمل باخلطط واالسرتاتيجيات املراعية للتغذية من خالل دعم التنفيذ.
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 تنفيذ البرنامج االستراتيجي
 

مسـؤوالً عن السـياسـات،  34لقد عّزز الربنامج االسـرتاتيجي األول التنفيذ على الصـعيد القطري من خالل توزيع  -68
 واملرونة واالســـتدامة والتحّول من خالل مرفق املســـاعدة يف وضـــع الســـياســـات التابع لربنامج تأثري األمن الغذائي والتغذوي

لوزارات احلكومية. ويف فرتة ا، على مناصــــــــــــب رفيعة املســــــــــــتوى يف املشــــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورويب
 ى التغيريات والتأثري عل ، اســــتمروا يف الرتكيز على حتديد فرص ملموســــة لتعزيز القدرات املؤســــســــية،2017-2016الســــنتني 

امج والتنفيذ بصورة تعاجل ، ودعم عملية وضع السياسات والرب ضاع والسياساتاألو يف السياسة القطاعية من خالل حتليل 
افًة إىل ذلك، استمروا يف حتفيز صراحًة األسباب اجلذرية للجوع، وانعدام األمن الغذائي ونقص التغذية جبميع أشكاله. إض

رويب وشــركاء آخرين يف التنمية، اد األو حوار رفيع املســتوى حول الســياســات بني احلكومة، ومنظمة األغذية والزراعة، واالحت
تمع املدين، والقطاع اخلاص، والربملانيني واألكادمييني، من أجل تعزيز االتساق بني السياسات واالستثمارات  مبا يف ذلك ا

  دعماً لألمن الغذائي والتغذية.
 

زيد من الفعالية والكفاءة واخلاص مب أن ترتبط االســـــتثمارات يف القطاعني العام 1ويضـــــمن الربنامج االســـــرتاتيجي  -69
يف بلدان عديدة،  2017-2016. وقد حتققت نتائج ملموســـة يف الفرتة 2و 1بأهداف التنمية املســـتدامة، وخباصـــة اهلدفني 

 )، ويف غواتيمـــاال 2020-2016مبـــا يف ذلـــك يف تشــــــــــــــــاد حول تنقيح اخلطـــة الوطنيـــة لالســــــــــــــتثمـــار يف القطـــاع الريفي (
ية من نقص التغذية املزمن، وزيادة وحول االســــــــرتاتيجية الوطنية للوقا ة األســــــــرية لتعزيز اقتصــــــــاد املزارع،حول برنامج الزراع
  1لربنامج االســــــــرتاتيجي اعالوًة على ذلك، اســــــــتمر و ذات الصــــــــلة يف امليزانية لربنامج التغذية املدرســــــــية.  املخصــــــــصــــــــات

ة باألمن الغذائي والتغذية، النتائج واالســــتثمارات اخلاصــــ يف الرتكيز على ضــــمان االتســــاق بني الســــياســــات اليت تؤثر على
ثمار الزراعي يف إقليم أفريقيا، وعلى التأكد من أن االســـــــــتثمارات املراعية للتغذية تنعكس جيداً يف اخلطط الوطنية لالســـــــــت

 وخطة االستثمار القطرية يف بنغالديش ويف اسرتاتيجية التنمية الزراعية يف ميامنار.
 

 على الصـــــــــعيد اإلقليمي تعزيز الشـــــــــراكات  1، واصـــــــــل الربنامج االســـــــــرتاتيجي 2017-2016ويف فرتة الســـــــــنتني  -70
مع الكيانات اإلقليمية، مبا يف ذلك مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واالحتاد األفريقي/ وكالة التخطيط 

فريقيا، واجلماعة االقتصــادية لدول غرب أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية والتنســيق التابعة للشــراكة اجلديدة من أجل تنمية أ
لتعجيل التواصـل والتأثري على املسـتوى القطري. وقد أّدى العمل يف إطار الشـراكة القائمة منذ زمن طويل  8املعنية بالتنمية 

 بيئـــة مؤاتيـــة وممّكنـــة الســــــــــــــئصــــــــــــــــال اجلوع  بني املنظمـــة ومجـــاعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحر الكـــارييب إىل قيـــام
 إن شــــــــراكة املنظمة مع االحتاد األفريقي حول ركيزة القضــــــــاء على اجلوع يف إعالن ماالبو فيف البلدان األعضــــــــاء. كذلك، 

بشأن "التعجيل بالنمو والتحّول الزراعيني من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سبل املعيشة"، ومع اجلماعة االقتصادية لدول 
رب أفريقيا حول زيادة تركيز األمن الغذائي والتغذية على إطار الســــــياســــــة واالســــــرتاتيجية اإلقليميتني اخلاصــــــتني مبصــــــايد غ

أكرب.  أثرلتعزيز الشــــــــــراكات من أجل حتقيق  1األمساك وتربية األحياء املائية، ما زالت متثل جهود الربنامج االســــــــــرتاتيجي 
 وجيـــه التعّلم بني البلـــدان وعلى الصــــــــــــــعيـــد اإلقليمي من خالل التعـــاون ت 1كـــذلـــك، واصــــــــــــــــل الربنـــامج االســــــــــــــرتاتيجي 

                                                 
 ؛وكالة التخطيط والتنســـــــــــــــيق التابع للشـــــــــــــــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا /مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ واالحتاد األفريقي  8

 .واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
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 األمن الغذائي والتغذية والزراعة املســــــــــتدامة، بيف ما بني بلدان اجلنوب بشــــــــــأن الســــــــــياســــــــــات والربامج واحلوكمة املتصــــــــــلة 
 مثًال بني كينيا وبلدان خمتارة يف أمريكا الالتينية وآسيا. 

 
 تقييم النتائج

 
  .4 مللحقيف ا 1يرد التقدم احملرز بالنسبة إىل نواتج الربنامج االسرتاتيجي  -71
 

البلدان يف اعتماد  أحرزتهحيّد توفر البيانات والقضــــــــــــــايا املتصــــــــــــــلة باجلودة من نتائج اإلبالغ عن التقدم اليت و  -72
ها إطار قانوين يف ســياق األمن يدعم ســياســات/اســرتاتيجيات شــاملة قطاعية و/أو مشــرتكة بني القطاعات وبرامج اســتثمار

 ).ألف-1-1الغذائي والتغذية (
 

، تبقى ضــعيفًة يف حاالت عديدة، زيادة املوارد البشــرية واملالية واالســتثماراتغري أن القدرة على التنفيذ، بشــكل  -73
ن ، ومتثل جماالً لتكثيف الدعم يف املائة من البلدان تقدماً  10أحرزت حيث ، 2013عام منذ رغم حصــــــــول بعض التحســــــــّ

). إمنا جتدر اإلشــارة إىل أن باء-1-1ختصــيص املوارد الســتئصــال اجلوع، وانعدام األمن الغذائي وســوء التغذية ( من حيث
يسّجل مستوى متدنياً أو متوسطاً إىل  معظمها تقريًبايف املائة)، وما زال  88معظم البلدان مل تشهد تغرياً كبرياً يف حالتها (

أدىن. ويُعزى هذا األمر إىل اســتمرار االنكماش االقتصــادي العاملي حيث يواجه صــانعو القرارات مقايضــات يف الســياقات 
ذات املوارد احملدودة، ّمما يعيق اجلهود يف جتســــــــــــــيد االلتزامات املقطوعة على أعلى املســــــــــــــتويات يف جمال األمن الغذائي 

 والتغذية.
 

اية عام  -74 -3-1( اختاذ القرارات القائمة على األدلّةعملية يف يف املائة من البلدان حتســناً  26، ســّجل 2017ويف 
مزيد من االســـــــــتثمارات واجلهود على الصـــــــــعيد الوطين يف املائة منها مل يســـــــــجل تقدًما، مما حيّتم إتاحة  72غري أّن  )ألف

ال احملدد أيضاً.  لتعجيل التقدم يف هذا ا
 

ا وميكن  -75 وآليات التنســــــــــــيق والشــــــــــــراكات من أجل األمن طورات إجيابية جداً يف جمال احلوكمة، مالحظة تأيضــــــــــــً
، 2017و 2013يف املائة من البلدان آليات التنسيق العام لديها بني عامي  44 ). كذلك، حّسن2 الناتج( الغذائي والتغذية

. 2013يف املائة عام  48، مقارنًة بنســبة 2017إىل العليا عام واملتوســطة املتوســطة األداء البلدان يف فئة من يف املائة  83مع 
، مل يســــــــــــــّجل أي بلد يف 2013املتدنية عام األداء يف املائة من البلدان كانت يف فئة  17يف حني أن  عالوًة على ذلك،و 

 هذا املؤشر. مقابلأداًء متدنياً  2017اية عام 
 

ا توفّر مســــــامهة  النواتجعلى مســــــتوى مســــــامهة املنظمة يف التقدم احملرز  كانتو  -76 إجيابية. ويُنظر إىل املنظمة على أ
 ويف البلــدان كـافـة. وعلى وجـه التحــديـد، فـإّن البلــدان اليت تتوافر فيهــا موارد كـافيــة وميكن التنبؤ  النواتجواضــــــــــــــحــة يف كـل 

ن أكرب من البلدان اليت فيها ، 1ا وبرنامج عمل شــامل لتحقيق النتائج يف إطار اهلدف االســرتاتيجي  متيل إىل إظهار حتســّ
 يف املائة من هذه البلدان حتســـــــــناً  24. وســـــــــّجل 1البلدان لتحقيق نتائج اهلدف االســـــــــرتاتيجي  علىقدرات حمدودة قائمة 

 ســــــّجلو نظمة؛ يف املائة من جممل البلدان اليت تعمل فيها امل 10يف املوارد البشــــــرية واملاليةويف االســــــتثمارات مقارنة بنســــــبة 
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 يف املائة منها حتســــــــــناً على صــــــــــعيد احلوكمة، وآليات التنســــــــــيق والشــــــــــراكات من أجل األمن الغذائي والتغذية مقارنة  49
 يف املائة من جممل البلدان اليت تعمل فيها املنظمة.  44بنسبة 

 
 2017-2016تقييم النتائج (النواتج) المحققة في الفترة 

 
 من غايات مؤشرات املخرجات. 8من أصل  6حققت املنظمة ، 4امللحق كما هو مبني يف  -77
 

مل تتطابق بشــــكل ) 1-1-1يف حني أن قيمة املؤشــــر للناتج اخلاص بالســــياســــات، وخطط وبرامج االســــتثمار (و  -78
بكثري املقصـــــد  ته) جتاوز 2-1-1فإن قيمة املؤشـــــر للناتج املتعلق باألطر القانونية (طفيف مع الغاية احملددة لفرتة الســـــنتني، 

احملدد لفرتة السنتني. ويُعزى هذا األمر بشكل رئيسي إىل استمرار ظهور الفرص على الصعيد القطري للعمل على الرتويج 
، واحلق يف الغذاء واحلماية االجتماعية يف مصـــــــايد األمساك الصـــــــغرية النطاقللنظم الغذائية الصـــــــحية، وحيازة األراضـــــــي، و 

ية وغريها من الصــــــــــــــكوك إىل طين. ويف حني ّمت توفري دعم قوي لرتمجة اخلطوط التوجيهية العاملســــــــــــــياق األمن الغذائي الو 
وبرامج وأطر قانونية وطنية من خالل حوار ســياســايت شــامل قائم على األدلة، مبا يف ذلك من خالل العمل مع  ســياســات

 .ةالفرعي ةواإلقليمي ةواإلقليمي ةلقطريا ياتالربملانيني، ما زالت هناك إمكانية لتكثيف هذه اجلهود على املستو 
 

) 4-1-1) وختصــيص املوارد املالية واســتخدامها (3-1-1كذلك، فإن النتائج على صــعيد تنمية املوارد البشــرية ( -79
 تتجــاوز املقــاصـــــــــــــــد لفرتة الســــــــــــــنتني. وبصــــــــــــــورة خــاصـــــــــــــــة، اســــــــــــــتفــاد العمــل على تنميــة املوارد البشــــــــــــــريــة من الفرص 
اليت ظهرت خالل الســـــــــنة لتعزيز املنظمات من أجل بناء القدرات بشـــــــــكل أكرب على الصـــــــــعيد القطري مبا يتيح مواجهة 
التحديات اليت يطرحها انعدام األمن الغذائي وســوء التغذية، مبا يف ذلك من خالل رفع مســتوى الوعي إزاء الزراعة املراعية 

لكن من الضــــــروري توفري مزيد من الدعم يف جمال ختصــــــيص املوارد و التغذية. للتغذية ومســــــامهتها يف نتائج األمن الغذائي و 
املالية واستخدامها، وال سيما لتتّبع النفقات العامة على األمن الغذائي والتغذية ولتحليل فعالية اخليارات املتاحة لتخصيص 

دف تعزيز القدرات.املوارد، وهذا جمال عمل جديد نسبياً للمنظمة اليت سوف تستفيد من شراكات اسرت   اتيجية أقوى 
 

)، تتطابق النتائج مع 1-2-1ألمن الغذائي والتغذية (من أجل اويف جمال احلوكمة، وآليات التنســـيق والشـــراكات  -80
اآلخرين لتكثيف احلوار والتعاون، والعتماد وتكييف  أصــحاب املصــلحةمقصــد فرتة الســنتني. وتدعم املنظمة احلكومات و 

ية لوضع املعايري واملواصفات من أجل استخدامها وتنفيذها على الصعيد القطري، ورفع مستوى االلتزامات الصكوك العامل
، وّطدت املنظمة 2017لضمان إقامة بيئة مؤسساتية وسياساتية أكثر متكيناً للحق يف الغذاء. ويف عام  املتعلقة بالسياسات

 ة وآليـــــــات التظّلم على املســــــــــــــتويني الوطين واحمللي، عملهـــــــا مع وكـــــــاالت أخرى لألمم املتحـــــــدة لتعزيز املســــــــــــــــــــاءلـــــــ
تمع املدين، والقطاع اخلاص وأصحاب  آخرين، مثل الربملانيني، ومنظمات  مصلحةمبا يف ذلك الدعوة لتشجيع مشاركة ا

  املستهلكني واملنتجني يف آليات احلوكمة الوطنية لألمن الغذائي والتغذية.
 

. وقد رّكزت النتائج وفًقا للتوقعات بشـــــكل عام اختاذ القرارات القائمة على األدلّة تســـــريكما أن النتائج يف جمال  -81
) على تنمية القدرات من أجل تطبيق بعض املنتجات 1-3-1يف جمال رصــــــــــــــد وحتليل حاالت األمن الغذائي والتغذية (

على الصعيد القطري، إضافًة  ل األمن الغذائيللنظام املتكامل لتصنيف مراحاملزمنة  الدرجةاملعيارية الرئيسية للمنظمة مثل 
من أهداف التنمية املســــــتدامة لالســــــتعراضــــــات الوطنية  2إىل نشــــــر املؤشــــــرات لقياس التقدم احملرز مقابل مقاصــــــد اهلدف 



C 2019/8 34 

 

، يف املسوحات الوطنية. 2س املعاناة من انعدام األمن الغذائي، وهو أحد مؤشرات اهلدف ا، وضّم مقي2017الطوعية لعام 
يف حني ُأحرز تقدم على صـــعيد رســـم خرائط الســـياســـات والربامج والتشـــريعات املتصـــلة باألمن الغذائي والتغذية وحتليلها و 
) جماالً ال ختصــص له احلكومات موارد كافية، 2-2-3-1)، يبقى تقييم تأثريها على األمن الغذائي والتغذية (1-3-2-1(

 صعيد القطري.األمر الذي يتطلب دعماً أكرب، وخباصة على ال
 

 المعالم البارزة في اإلنجازات على الصعيد العالمي
 

تشـــــــمل املعامل البارزة لنتائج مشـــــــاركة املنظمة مع شـــــــركاء آخرين يف التنمية ووكاالت األمم املتحدة يف العمليات  -82
 السياساتية العاملية ما يلي:

 
، من جانب اجلمعية العامة 2025-2016إجناز برنامج العمل لعقد التغذية (إعالن عقد العمل من أجل التغذية  )أ(

 لألمم املتحــدة) بــالتعــاون مع جمموعــة العمــل املفتوحــة العضــــــــــــــويــة املعنيــة بــالتغــذيــة وجلنــة األمن الغــذائي العــاملي، 
وســــيع املســــتمر لقاعدة املعلومات لدعم املناقشــــات العاملية ، والتالتابعة لألمم املتحدة ومع اللجنة الدائمة للتغذية

 الغذائية الصحية؛ والنظماملستدامة  األغذيةظم نول السياسات بشأن ح

تطوير منتجات معرفية عاملية وقاعدة معلومات لدعم التنفيذ على الصــــــــــــــعيدين اإلقليمي والقطري حتت رعاية و  )ب(
احلراجة املســتدامة، ومتكني املرأة، واملنتدى الســياســي الرفيع املســتوى لعام  مســألةجلنة األمن الغذائي العاملي حول 

  املتعلقة بالســــياســــات التوجيهيةذكرات امل، وإجناز ســــلســــلة من 2030بشــــأن خطة التنمية املســــتدامة لعام  2017
لتغذوي، واملرونة، تأثري األمن الغذائي وااليت تتشــــــــارك املنظمة مع االحتاد األورويب يف وضــــــــعها من خالل برنامج 

 واالستدامة والتحّول، وبرامج اسرتاتيجية أخرى؛

، لتنفيذ اخلطة احلضــــــــــرية اجلديدة، وميثاق 4احلضــــــــــرية، بالتعاون مع الربنامج االســــــــــرتاتيجي  األغذيةنظم دعم و  (ج)
 لية بشـــــأن الســـــياســـــات الغذائية يف املدن، وتوســـــيع نطاق الشـــــراكات مع شـــــبكات املدن واحلكومات احمل ميالنو
 ، واحلكومات احمللية لالستدامة واملدن املتحدة واحلكومات احمللية؛C40 Citiesمثل 

شــطة يف خمتلف العمليات العاملية لتعزيز ضــّم أهداف واعتبارات األمن نالشــاركة املوضــع مدخالت اســرتاتيجية و و  (د)
والعشـــــــــــرين، وجلنة مصـــــــــــايد األمساك، ، مبا يف ذلك مؤمتري األطراف الثاين والعشـــــــــــرين والثالث والتغذيةالغذائي 

التغذية، وحتّدي األمم املتحدة للقضـــــــــــاء على اجلوع، والتحالف  توســـــــــــيع نطاق حركةواللجنة الدائمة للتغذية، و 
 العاملي للزراعة الذكية مناخياً.

 
 المعالم البارزة في اإلنجازات على الصعيدين القطري واإلقليمي

 
مع منظمات حكومية دولية  2017-2016تشــــــــمل املعامل البارزة للنتائج احملققة من التعاون خالل فرتة الســــــــنتني  -83

 إقليمية وإقليمية فرعية خمتلفة ما يلي:
 

نة من خالل أحداث مماثلة  لنظماملســــــتدامة  األغذيةنظم متابعة الندوة الدولية عن  )أ(  غذائية صــــــحية وتغذية حمســــــّ
مع منظمة الصــــــحة العاملية، واليونســــــيف، وبرنامج  وبالتعاون 4مســــــة، مع الربنامج االســــــرتاتيجي يف األقاليم اخل
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األغذية العاملي، ومنظمة الصـــــــــحة يف البلدان األمريكية، واملعهد الدويل لبحوث الســـــــــياســـــــــات الغذائية، والبنك 
درات على الصعيدين القطري واإلقليمي الدويل، واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية، واالستمرار يف تنمية الق
 لتنفيذ ورصد إطار العمل اخلاص باملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية؛

مواصــــــــــلة توفري الدعم لتعزيز القدرات من أجل تنفيذ ورصــــــــــد إعالن ماالبو بشــــــــــأن "التعجيل بالنمو والتحّول و  )ب(
من أهداف التنمية املســـــتدامة من خالل  2واهلدف الزراعيني من أجل الرخاء املشـــــرتك وحتســـــني ســـــبل املعيشـــــة" 

سـلسـلة من التدابري لتنمية القدرات، وتعزيز الدعم للعمليات اإلقليمية مبا يف ذلك االسـرتاتيجية اإلقليمية للتغذية 
تقّزم، املستدامة لألغذية املدرسية والتغذية ومبادرة أفريقيا املتجددة للقضاء على ال واالسرتاتيجيةمن أجل أفريقيا، 

. ودعم صــــــــياغة االســــــــرتاتيجية اإلقليمية للتغذية اخلاصــــــــة باهليئة احلكومية 3بالتعاون مع الربنامج االســــــــرتاتيجي 
 الـدوليـة املعنيـة بـالتنميـة واســــــــــــــرتاتيجيـة األمن الغـذائي والتغـذيـة اخلـاصــــــــــــــة بـاجلمـاعـة اإلمنـائيـة للجنوب األفريقي. 

 تغــذيــة يف اخلطط الوطنيــة لالســــــــــــــتثمــار الزراعي وطرق تنفيــذهــا وإدراج األولويــات املتصــــــــــــــلــة بــاألمن الغــذائي وال
 النيجر وتوغو)، بــالتعــاون و  مالويو  بيســــــــــــــــاو غينيــاو  غينيــاو  غــامبيــاو  كوت ديفوارو  يف عــدد من البلــدان (بنني

 احلكومات الوطنية والشركاء اإلقليميني (مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا)؛ عم

االسرتاتيجية املتكاملة لألمن الغذائي اخلاصة برابطة أمم جنوب شرق آسيا، وخطة العمل التابعة هلا دعم تنفيذ و  (ج)
)، وزيـــادة الـــدعوة 2025-2016) ورؤيـــة األغـــذيـــة، والزراعـــة واحلراجـــة (2020-2015واملعنيـــة بـــاألمن الغـــذائي (

امهة يف األمن الغذائي والتغذية يف إقليم والتوعية إزاء دور احملاصـيل املهملة واملسـتخدمة بشـكل غري كاٍف يف املسـ
 ؛ئاهلادآسيا واحمليط 

والتغذية واجلوع، اليت ّمتت  بحر الكارييب لألمن الغذائيدعم تنفيذ خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة الو  (د)
ويج للرخاء الصــلة للرت  ذوي أصــحاب املصــلحة. وقد مشل هذا أيضــاً تعزيز قدرات 2016عام يف املصــادقة عليها 

 التغذوي والتثقيف الغذائي والتغذوي ضمن األطر الوطنية للتغذية املدرسية؛
تعزيز التعاون األقاليمي بني اجلبهات الربملانية اإلقليمية اليت تعمل على قضــــايا األمن الغذائي (الربملان األفريقي، و  (هـ)

إىل انعقاد القمة الربملانية  أفضـــــــــىملكافحة اجلوع")، ما واجلبهات الربملانية ألمريكا الالتينية، والتحالف األورويب "
 . واســــــــــــــتنــد هــذا على إطالق التحــالفــات الربملــانيــة لألمن الغــذائي والتغــذيــة 2018العــامليــة ملكــافحــة الفقر لعــام 

لألمن الغـذائي والتغـذيـة، وإقـامـة حتـالفـات برملـانيـة وطنيـة بني األقـاليم يف البلـدان،  الربملـاين األفريقييف التحـالف 
 كما يف اليابان وإيطاليا.

 
 :ما يلي بلداً  90تشمل املعامل البارزة يف جمال تنمية القدرات يف أكثر من و -84
 

بلداً يف األقاليم اخلمســـــــــــــة بدمج األمن الغذائي والتغذية يف الســـــــــــــياســـــــــــــات القطاعية والربامج  50قام أكثر من  )أ(
الغذائي والتغذية. ويف أوروغواي  بني القطاعات لألمن مشـــــــــرتكة و/أو وضـــــــــعت أطراً ســـــــــياســـــــــاتية االســـــــــتثمارية

لتفعيل الروابط  ملصــــــلحةأصــــــحاب اوالفلبني وكينيا، تعززت قدرات احلكومة و  وباراغوي ومالوي وزامبيا وكمبوديا
 بني تغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية يف السياسات والربامج؛

 تأثريومن خالل مرفق املساعدة يف وضع السياسات التابع للربنامج املشرتك بني املنظمة واالحتاد األورويب بشأن  )ب(
حول الســـــــــياســـــــــات بالزخم بني واضـــــــــعي والتغذوي واملرونة واالســـــــــتدامة والتحّول، حظي احلوار  الغذائياألمن 
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 الصــــــــعيد القطري، والتغذية والزراعة املســــــــتدامة على  ء يف التنمية بشــــــــأن األمن الغذائيالســــــــياســــــــات والشــــــــركا
ندوراس وغواتيماال. كذلك، رّكز املرفق جهوده على دعم مبا يف ذلك كينيا وإثيوبيا وتشــــاد وباكســــتان وميامنار وه

ات من خالل تعزيز آليات التنســـــيق يف الضـــــفة الغربية وقطاع غزة، وغواتيماال، تنفيذ الســـــياســـــات واالســـــرتاتيجي
 وتيمور لشيت ومجهورية الو الدميوقراطية الشعبية؛

هورية الو ومج جلمهورية الدومينيكيةوا وكوســــــتاريكا كابو فريدييعمل أكثر من مخســــــة عشــــــر بلداً، مبا يف ذلك  و  (ج)
 احلقوباراغواي وســاو تومي وبرنســييب على وضــع وتنفيذ أطر قانونية لدعم  ونيبالالدميوقراطية الشــعبية ومونغوليا 

 على املوارد واألصول بصورة أكثر أماناً وإنصافاً؛ واحلصوليف الغذاء 
بلداً على رصــــــــــــــد البيانات واملعلومات ذات الصــــــــــــــلة باألمن الغذائي  40الوطنية يف أكثر من  القدراتتنمية و  (د)

واســـــتخدامها بشـــــكل أفضـــــل من أجل حتســـــني عملية اختاذ القرارات، وتعزيز القدرات  ونقلها وحتليلها، والتغذية
تصنيف مراحل األمن الغذائي وأدوات رصد أسعار األغذية، وتوفري دعم لاملتكامل  النظام الستخدام أدوات مثل

 الوطنية. واالسرتاتيجيات واخلطط الزراعية أطر ونظم للرصد وتقييم للسياسات خاص لوضع
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 والمناخ والتغذية والحوكمة المساواة بين الجنسينتعميم 
من أجل  للمســـاواة بني اجلنســـنييف وضـــع حتليل  2017-2016مت حتقيق النتائج الرئيســـية خالل فرتة الســـنتني  

توفري املعلومات لعملية وضـــــــــــــع ومراجعة االســـــــــــــرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذائي والتغذية، وخباصـــــــــــــة يف بوتســـــــــــــوانا، 
 لجنةالمن  14وقريغيزســــتان، وكينيا وغواتيماال. إضــــافًة إىل ذلك، دعمت املنظمة بشــــكل ناجح التنفيذ الوطين للمادة 

يا يف ليرب  مهمةوتنزانيا وغواتيماال. كما حتققت نتائج  بوتســــوانا وقريغيزســــتانالتمييز ضــــد املرأة يف القضــــاء على ب املعنية
للحوكمة الرشـــــيدة  للخطوط التوجيهية الطوعية للمســـــاواة بني اجلنســـــنيعلى صـــــعيد ضـــــمان التنفيذ املراعي  وســـــرياليون

 ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين. حليازة األراضي
وقد انعكست نتائج مؤمتري األطراف الثاين والعشرين والثالث والعشرين يف عدد من االلتزامات احملددة وطنياً  

مع الرتكيز بشــــــــكل خاص على األمن الغذائي والتغذية يف الســــــــياســــــــات اخلاصــــــــة بالزراعة الذكية مناخياً، وعقد األمم 
والتوصــــــــــــيات املنبثقة  2016لألمم املتحدة يف أبريل/نيســــــــــــان  املتحدة للعمل من أجل التغذية كما أعلنته اجلمعية العام

يف دعم البلدان  ،يف فرتة الســـــــــــــنتني األخرية ،عن املؤمتر الدويل الثاين للتغذية. وقد اضـــــــــــــطلعت املنظمة بدور رئيســـــــــــــي
ديفوار وكوت  لقطرية (غانا وتشـــــادعلى دمج اإلجراءات واالعتبارات املتصـــــلة بالتغذية يف تصـــــميم خطط االســـــتثمار ا

وجيبويت) ويف األطر التشريعية لتعزيز النظم الغذائية الصحية. عالوًة على ذلك، كانت املنظمة تركز على تنمية القدرات 
الوطنية يف القطاعني العام واخلاص بشـــــــأن الزراعة املراعية للتغذية والنظم الغذائية من خالل املواد التعليمية والتعاون مع 

 يف املناهج وبرامج التدريب (غاناواجلامعات الوطنية على إدراج الزراعة املراعية للتغذية  خدمات اإلرشــــــــــــــاد الوطنية،
 وبوركينا فاسو ومجهورية الو الدميوقراطية الشعبية).

 
 المستفادةالدروس الرئيسية 

 
 الرتكيز بشـــــــــكل أكرب على التعجيل يف تنفيذ اإلطار االســـــــــرتاتيجي. وتبّني التجربة ب 2017-2016مسحت فرتة الســـــــــنتني  

تجاوز عالقتها بيف مجيع األقاليم أن املشــــاركة الكبرية يف خطة عمل الســــياســــات على الصــــعيد الوطين تســــمح للمنظمة 
ج متعدد الق طاعات. وجيب مواصــــــــلة توفري التقليدية مع وزارات الزراعة للوصــــــــول إىل نتائج أفضــــــــل من خالل اعتماد 

 على أن يتم توسيع نطاق هذا الدعم على حنو أكرب. 2018اليت حتددها البلدان يف عام  لالحتياجاتدعم أكثر تركيزاً 
 بصــــورة خاصــــة تركيزاً أكرب على تقييم وتنمية القدرات لتنفيذ الســــياســــات على الصــــعيد القطري،  2017العام  شــــهدو  

 . ةوالقطريــــ ةالفرعيــــ ةواإلقليميــــ ةاإلقليميــــ املســــــــــــــتويــــاتمع الرتكيز بشــــــــــــــكــــل خــــاص على تعزيز الشــــــــــــــراكــــات على 
 حال كينيا، أســـــــــــاســـــــــــيني يف هذا اخلصـــــــــــوص.  كما احلال يفوكان التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي،  

التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون ، ســــــــوف يتم الرتكيز أكثر على اســــــــتخدام 2019-2018ويف فرتة الســــــــنتني 
 الثالثي لتحفيز التبادالت بشأن القضايا املتصلة بتنفيذ السياسات.

دف حتقيق األثر الذي ت  طلبه أهداف التنمية املســــــــــــتدامة، من الضــــــــــــروري جتاوز حمدودية املوارد على الصــــــــــــعيدين تو
مصــــــايد األمساك الصــــــغرية االت مثل احلق يف الغذاء، و القطري واإلقليمي. وينطبق هذا األمر بصــــــورة خاصــــــة على جم

 ، والعمل على الســــــــــياســــــــــات واالســــــــــتثمارات، وعملية اختاذ القرارات القائمة على األدلة. إضــــــــــافًة إىل ذلك، النطاق
الدعم املوثوق يف الوقت املناســـــــب يتطلب تعزيز قدرات املنظمة نفســـــــها إلنتاج معلومات حســـــــنة فإن ضـــــــمان تقدمي 

 . 2019-2018بشأن السياسات، كما يرد يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  شاملةالتوقيت و 
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 9: جعل الزراعة والغابات ومصايد األسماك أكثر إنتاجية واستدامة2الهدف االستراتيجي 
 

ات ومصـايد أمساك مسـتدامة يهدف هذا الربنامج االسـرتاتيجي إىل تعزيز عملية االنتقال إىل قطاعات زراعة وغاب -85
 عملية االنتقال هذه بصــــــــــــــياغة  من أجل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ومعاجلة قضــــــــــــــايا تغري املناخ والتدهور البيئي. وُتدعم

ا شـــباالســـتثمار، تُنفذ من خالل آليات حوكمة أو اســـتعراض اســـرتاتيجيات وســـياســـات وبرامج خاصـــة  املة، ويســـرتشـــد 
تمعات الريفية واملنتجون الزراعيون ومنظمات ا ملنتجني، وغري ذلك) يف اعتماد أصــحاب املصــلحة الرئيســيون (احلكومة وا

رد الطبيعية دة املواممارســــــــــــــات أكثر إنتاجية واســــــــــــــتدامة يف مجيع القطاعات مع العمل يف الوقت ذاته على صــــــــــــــون قاع
 واستصالحها ومحايتها ومواجهة التحديات الرئيسية اليت يطرحها تغري املناخ.

 
 باالســـــــــــــتعانة باملبادئ اخلمســـــــــــــة املرتابطة  2من خالل الربنامج االســـــــــــــرتاتيجي وتقّدم املنظمة الدعم إىل البلدان  -86

 لضمان حتقيق ما يلى: 10يف ما بينها واخلاصة باستدامة األغذية والزراعة
 

 1- 1-2 دامة (املخرجات مناعتماد املنتجني والقائمني على إدارة املوارد الطبيعية ملمارســـــات ونظم إنتاج مســـــت )أ(
 )؛3-1-2إىل 

راعـــة والغـــابـــات تعزيز البلـــدان األعضــــــــــــــــاء للحوكمـــة من أجـــل زيـــادة اإلنتـــاجيـــة املســــــــــــــتـــدامـــة يف قطـــاعـــات الز  )ب(
 )؛3-2-2إىل  1-2-2األمساك (املخرجات من  ومصايد

بـات ومصـــــــــــــــايـد األمسـاك قيــام آليــات احلوكمــة الـدوليــة بـإدراج االســــــــــــــتــدامـة وتنفيــذهـا يف قطــاعـات الزراعـة والغــا (ج)
 )؛3-3-2إىل  1-3-2(املخرجات من 

  املخرجاتار (وض البلدان األعضـــــــــــــاء باســـــــــــــتخدام البيانات واإلحصـــــــــــــاءات واملعارف يف عملية صـــــــــــــنع القر  (د)
 ).3-4-2إىل  1-4-2 من

 
ومن خالل السعي إىل جعل قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة، يسهم الربنامج  -87

بشكل مباشر يف بلوغ عدة مقاصد ألهداف التنمية املستدامة، وعلى وجه اخلصوص تلك املتصلة بالزراعة  2االسرتاتيجي 
) واإلدارة املســـــتدامة لألراضـــــي، مبا يف ذلك الغابات 14طات (اهلدف ) واإلدارة املســـــتدامة ملوارد احملي2املســـــتدامة (اهلدف 

يف هدفه الشـــــــــــامل للقضـــــــــــاء على اجلوع وتوفري األمن  11يدرج تعزيز اســـــــــــتدامة األغذية والزراعة 2). فاهلدف 15(اهلدف 
نة حبلول عام  هداف املرتابطة . وعالوة على ذلك، جيب حشـــــد اإلجراءات الالزمة بشـــــأن األ2030الغذائي والتغذية احملســـــّ

) ضــــمان وجود أمناط اســــتهالك 6ما بينها بشــــكل وثيق، مثل ضــــمان توافر املياه وخدمات الصــــرف الصــــحي (اهلدف  يف
                                                 

هي كاآليت: "زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد  2016يف برنامج العمل وامليزانية لعام سابقاً  تستخدميت االالصياغة   9
 األمساك بطريقة مستدامة".

) وإدارة املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية بشـــــكل 2) حتســـــني كفاءة اســـــتخدام املوارد؛ (1: (هي كاآليت املبادئ اخلاصـــــة باســـــتدامة األغذية والزراعة  10
تمعات احمللية والن4) ومحاية وحتســـــــــــــني ســـــــــــــبل العيش الريفية والرفاه االجتماعي يف الريف؛ (3مســـــــــــــتدام؛ ( ظم اإليكولوجية على ) وتعزيز قدرة الناس وا

  آليات مبتكرة وفعالة ورشيدة لكل من النظم الطبيعية والبشرية.النهوض ب) و 5الصمود؛ (
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) واحلياة على وجه 14)، واحلياة حتت ســطح املاء (اهلدف 13) ومكافحة تغري املناخ (اهلدف 12وإنتاج مســتدامة (اهلدف 
 أهداف التنمية املستدامة. ) من أجل حتقيق مقاصد15 األرض (اهلدف

 
إىل االجتاهات التالية: (أ) أفضــــــت  2017و 2013تشــــــري البيانات املتاحة عن أهداف التنمية املســــــتدامة لعامي و  -88

اجلهود الرامية إىل صــــون املوارد الوراثية النباتية يف املرافق بشــــكل تدرجيي إىل نتائج جّيدة من خالل ارتفاع األعداد بشــــكل 
 )؛ 14-5-1)؛ (ب) وازدادت بشــــــــــــــكــل ملحوظ نســــــــــــــبــة املســـــــــــــــاحــات البحريــة احملميــة (2-5-1منتظم (بطيء ولكن 

)؛ (د) يف حني أّن 15-1-1(ج) واســــــتمر تراجع املســــــاحات احلرجية على الصــــــعيد العاملي وإن مبعدل منخفض نســــــبًيا (
 نســــــــــــــبة املواقع اهلامة لكل من التنوع البيولوجي الربي واملياه العذبة اليت تغطيها املناطق احملمية ارتفعت بشــــــــــــــكل طفيف 

)15-1-2 .( 
 

 ...محور التركيز
 نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية

خالل حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة إقليميـــة دعمــت املنظمــة نظم الرتاث الزراعي ذات األمهيــة العــامليــة من  
. وقد خصصت تسعة مواقع جديدة لنظم الرتاث الزراعي ذات ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني املستوياتعلى  ة، عقدتمتنوع

 األمهية العاملية خالل فرتة السنتني يف كل من إسبانيا ومجهورية كوريا وسري النكا والصني ومصر واملكسيك واليابان.

ففي ســــــــــــــري النكــا، يوفر نظــام البلــدة اخلزان املتــدرج، الــذي هو عبــارة عن نظــام إلدارة امليــاه، حًال عمليــاً  
الصــــــدمات الناجتة عن اجلفاف، ويدعم نظام إنتاج يشــــــتمل على حقول األرز واحلدائق املنزلية وحقول أثر المتصــــــاص 
ما يوفر حقول الرعي خالل مواســـــــــم الركود. ويف املرتفعة والغابات خالل موســـــــــم األمطار، ك يف األراضـــــــــي احملاصـــــــــيل

مثاالً على كيفية تطور الســــــكان احملليني  ،الصــــــني، يقدم نظام زهاغانا املرّكب للزراعة واحلراجة وتربية احليوانات الداجنة
لتايل نظاماً تطوراً متواصــــًال مشــــكلني با ،املوقع اجلغرايف واإليكولوجي، فضــــالً عن الظروف الطبيعية اجلبلية والقاحلةمع 

تدوير األراضــــــي والغابات واملراعي واألنواع  وتنجم عنزراعياً فريداً لإلنتاج، يتمتع حبجم صــــــغري نســــــبياً ومكتف ذاتياً. 
 احتياجات احلياة اليومية واإلنتاج. اليت تليبواستخدامها الرشيد جمموعة متنوعة من املنتجات 

 ةييكولوجيا الزراعاإل

ة (يف أوروبا ييكولوجيا الزراعاإل بشـــأنكملت ســـلســـلة من الندوات اإلقليمية ، اســـتُ 2017-2016خالل الفرتة  
ة من خالل ييكولوجيا الزراعاإلوآسيا الوسطى والصني ومشال أفريقيا والشرق األدىن). وواصلت املنظمة العمل يف جمال 

ا وبراجمها الوطنية واحمللية، والشــــــراكات مع ج خمتلفة، مبا فيها: الدعم التقين للبلدان واألطراف الشــــــريكة ولســــــياســــــا
 اجلامعات ومعاهد البحوث، والتعاون مع منظمات املزارعني اليت تتمتع بقدر كبري من املعرفة الزراعية البيئية.

من خالله إطعام أوراق شـــجر التوت إىل ديدان احلرير اليت  ريودعمت املنظمة نظاًما بيئًيا هندســـه مزارعون صـــينيون جي
ض الســـمك كســـماد ألشـــجار التوت فُتســـتكمل احو أ لرواســـباملواد العضـــوية  تســـتخدممث  ومن ي روثها األمساك.يغذ

 بذلك دائرة اإلنتاج الفاضلة. 
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تمعية والرتبية التشـــــاركية للنبات، من أجل ضـــــمان أمن   ويف نيكاراغوا، دعمت املنظمة إنشـــــاء بنوك البذور ا
ري تعزيز قدرات احلكومات ووكاالت اإلرشـاد يف جمال البحوث واالبتكار التشـاركي البذور للمزارعني األسـريني. كما جي

ا بغية تنشــــيط الزراعة  ونقل التكنولوجيا. ويشــــمل ذلك ممارســــات مبتكرة منخفضــــة التكلفة إلنتاج البذور احمللية وصــــو
تنفيذها على ة للتنمية البشــــــرية، و خلطة الوطنيا يف ســــــياقاألســــــرية، ما يســــــاهم يف توحيد االســــــرتاتيجية اإلنتاجية للبلد 

 . املستوى اإلقليمي

ويف مايل وأنغوال والنيجر وبوركينا فاســـــــــــو أُنشـــــــــــئت شـــــــــــبكات من املزارعني الضـــــــــــالعني يف البحوث يف جمال  
، فغطت جماالت مواضـــــيعية مثل قدرة الصـــــمود بوجه املناخ، واإلدارة املتكاملة للمغذيات، واإلدارة اإليكولوجيا الزراعية

 املتكاملة لآلفات وصحة الرتبة.

 التكنولوجيا الحيوية

، عقدت املنظمة ندوًة دولية حول دور التكنولوجيات احليوية الزراعية يف النظم الغذائية 2016يف فرباير/شباط  
اص مندوب من البلدان األعضـــاء واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخل 400املســـتدامة والتغذية، حضـــرها أكثر من 

تمع املدين ومنظمات املنتجني واألوســـــــــــاط األكادميية ومؤســـــــــــســـــــــــات البحوث. ومت معاجلة  يفالندوة  ثل اهلدف منوا
املســــــــــــائل املتعلقة بقطاعات احملاصــــــــــــيل والثروة احليوانية واحلراجة ومصــــــــــــايد األمساك، اليت تغطي جمموعة واســــــــــــعة من 

كتلك اليت تنطوي على اســـــــــــتخدام عمليات التخمري   ،تكنولوجياالتكنولوجيات احليوية، بدءاً من األســـــــــــاليب متدنية ال
كتلك اليت   ،امليكروبية واألمسدة البيولوجية واملبيدات احليوية والتلقيح االصــــــطناعي، وصــــــوالً إىل النهج عالية التكنولوجيا

ذا احلوار من  نتقالتنطوي على منهجيات متقدمة تعتمد على احلمض النووي والكائنات احملّورة وراثيا. وإن أمهية اال
دفعت باملنظمة إىل تنظيم اجتماعني إقليميني ناجحني بشــــــــأن التكنولوجيات قد مســــــــتوى عاملي إىل مســــــــتوى إقليمي 

يف ماليزيا (بالتعاون مع احلكومة وحضـور أكثر من  تباعاً  2017احليوية الزراعية يف سـبتمرب/أيلول ونوفمرب/ تشـرين الثاين 
حبضــــور حوايل و مع احلكومة وبرعاية مفوضــــية االحتاد األفريقي  (أيضــــاً بالتعاون إثيوبيا يفدولة) و  41شــــخص من  200
 جنوب الصحراء الكربى).واقعة دولة  37مشاركاً من  160

 اإلطار العالمي لندرة المياه في الزراعة

املياه يف الزراعة الذي صمم وخالل الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف، أطلقت املنظمة اإلطار العاملي لندرة  
التحدي اجلماعي املتمثل يف حتســـــــني  لتناول ،للجمع بني اجلهات الفاعلة الرئيســـــــية من مجيع أحناء العامل وبني القطاعات

االت من أجل اســـــــــــــتخدام املياه يف الزراعة  ضـــــــــــــمان األمن الغذائي للجميع. وجتمع املبادرة بني شـــــــــــــركاء من خمتلف ا
م وخططهم املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام  بشأن ،مع البلدان الداعمة وأصحاب املصلحة واخللفيات للتعاون التزاما

  ، واتفاق باريس بشأن املناخ (مبا يف ذلك تنفيذ املسامهات احملددة وطنيا) والربامج األخرى املتعلقة بالزراعة واملياه.2030

 
 تنفيذ البرنامج االستراتيجي

 
قامت املنظمة على املســـتوى القطري، خالل فرتة الســـنتني، بتيســـري مشـــاركة القطاعات الزراعية يف النقاش الدائر  -89

حول أهداف التنمية املســــتدامة، وقّدمت دعماً حامساً لتعزيز قدرات املنظمات احلكومية على النهوض بتنفيذ الســــياســـات 
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اب املصـلحة بوصـفهم شـركاء وتعبئة التمويل واالسـتثمار الالزمني عرب خمتلف القطاعات االقتصـادية، وتعزيز مشـاركة أصـح
 يف قطاع الزراعة ومواءمتهما.

 
وكان للتمويل الذي قّدمه مرفق البيئة العاملية واالحتاد األورويب دور مهم يف النهوض بزيادة اســــــتدامة نظم اإلنتاج  -90

مشــروعاً إقليمياً وعاملياً ملرفق البيئة العاملية،  13دعماً فعاالً إىل  2الزراعي. وخالل فرتة الســنتني، قّدم الربنامج االســرتاتيجي 
مشـــــــــــروعاً لالحتاد األورويب، يف حني قّدم برنامج التعاون التقين دعماً حامساً  59وملرفق البيئة العاملية  قطرياً  مشـــــــــــروعاً  85و

 مشروعاً لربنامج التعاون التقين. 293ملبادرات جتريبية، ومت تنفيذ 
 

تمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوث خالل فرتة  -91 وتواصل تعزيز الشراكات مع ا
مة ونشــاط يف مبادرات املنظمة اخلاصــة بأهداف التنمية  تمع املدين والقطاع اخلاص  الســنتني. وشــارك عدة شــركاء من ا

إليكولوجية والتكنولوجيا البيولوجية على املســـــــــــتويات العاملية واإلقليمية املســـــــــــتدامة وباســـــــــــتدامة األغذية والزراعة والزراعة ا
 من شـــــركاء املنظمة  130من أصـــــل  65ينصـــــب تركيز إقامة شـــــراكات جديدة، و  2017-2016والقطرية. وشـــــهدت الفرتة 

 على اإلنتاج املستدام.
 

ــدف تعزيز اإلنتــاج  2017-2016كمــا ُأخــذ بزمــام جمموعــة من مبــادرات التعــاون بني بلــدان اجلنوب يف الفرتة  -92
إطار املرحلة الثانية من حساب األمانة  ضمناملستدام لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك يف أفريقيا وآسيا. ومت، 

 نمية القدرات من أجل توفري التدريب يف مؤســــســــات بلدان التعاون املشــــرتك بني املنظمة والصــــني، وضــــع مشــــروع عاملي لت
 بني بلدان اجلنوب من جانب املراكز املرجعية للمنظمة يف الصني.

 
 تقييم النواتج

 
 . 4 امللحقيف  2يرد التقدم احملرز بالنسبة إىل نواتج الربنامج االسرتاتيجي  -93
 

ن كبري يف قطاع 1-2أدى اعتماد ممارســــــات مبتكرة لزيادة اإلنتاج الزراعي على حنو مســــــتدام (الناتج  -94 ) إىل حتســــــّ
 يف املــائــة من البلــدان بــأدائهــا خالل الفرتة 46هــاء)، إذ ارتقــت نســــــــــــــبــة -1-2مصـــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة (

، حيث ظلت غالبية مســـــــــــــتقرًاجيم)  -1-2اإلنتاج احليواين (لألكل يف  ةالصـــــــــــــاحل اتتوازن الربوتين بقي. و 2013-2017
ل اجتـــاه ممـــاثـــل يف اتيف املـــائـــة) يف فئـــ 95البلـــدان ( جـــِ  مـــا يتعلق حبجم النظم اإليكولوجيـــة احملميـــة  األداء األدىن. وســــــــــــــُ

حتّققت يف املائة من البلدان أي تغيري يذكر و  90مل تســــــــــجل واو)، حيث  -1-2اليت فقدت بســــــــــبب التوســــــــــع الزراعي (
 يف املائة من البلدان. 2حتسينات يف 

 
) 2-2ويبّني تقييم التغيريات اليت تشـــــــــهدها أطر احلوكمة لتيســـــــــري عملية االنتقال إىل الزراعة املســـــــــتدامة (الناتج  -95

ا القائمة 25اجتاهاً إجيابياً. فقد حّسنت نسبة  ا واسرتاتيجيا اليت تعزز  يف املائة من البلدان، على وجه اخلصوص، سياسا
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باء)  -2-2ألف) يف حني تعّززت كفاية اآلليات الوطنية لتنفيذها ( -2-2اســتدامة اإلنتاج الزراعي وإدارة املوارد الطبيعية (
 يف املائة من البلدان. 56يف 

 
اتج يف إقرار أو اعتماد صــــــــكوك دولية وإقليمية لتحقيق اســــــــتدامة نظم اإلنتاج الزراعي (الن جّيدكما أحرز تقدم  -96

يف املائة من البلدان، على وجه اخلصـــــــــــوص، عن تزايد التزامها ببعض الصـــــــــــكوك الدولية  51نســـــــــــبة  أظهرت). فقد 2-3
ألف)، مع الرتكيز على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومدونة الســـلوك الدولية  -3- 2الصـــادرة عن املنظمة ودعمها هلا (

ومبيدات  كيميائيةاخلاصـــــة بإدارة مبيدات اآلفات واتفاقية روتردام بشـــــأن تطبيق إجراء املوافقة املســـــبقة عن علم على مواد  
 جيم) -3- 2املنظمة امللزمة وغري امللزمة ( إدراج أحكام صــــــــــــــكوك جرىآفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية. و 

 يف املائة من البلدان. 39يف األطر القانونية الوطنية يف 
 

ا  سّجلكما  -97  استخدام األدلة ألغراض صنع القرار يف جمايل ختطيط قطاعات الزراعة واملوارد الطبيعية وإدار
 صوص، استخدام اإلحصاءات يف عمليات رسم السياسات ) اجتاهًا إجيابياً. وقد حتّسن، وعلى وجه اخل4-2(الناتج 

 يف املائة من البلدان. 33) يف جيم -2-4(
 

 أن اإلجراءات املتخذة من قبل املنظمة  4-2و 3-2و 2-2إطار النواتج  ضــــــــــــــمناالجتاهات املســــــــــــــّجلة  توبّين -98
 إطار النواتج ذات الصـــــلة تســـــاهم يف تعزيز البيئة املواتية لتحفيز اســـــتدامة قطاعات الزراعة ومصـــــايد األمساك والغابات.  يف

هم بشـــكل حملوظ يف تعزيز آليات احلوكمة من أجل ايف املائة من البلدان أن املنظمة تســـ 59ويف هذا الســـياق، رأت نســـبة 
هم بدرجة كبرية يف تعزيز السـياسـات ايف املائة من البلدان أن املنظمة تسـ 43سـبة اسـتدامة نظم اإلنتاج الزراعي؛ واعتربت ن

 يف املائة من البلدان رأت أن املنظمة تضـــــطلع بدور حاســـــم  42واالســـــرتاتيجيات الوطنية ذات الصـــــلة، يف حني أن نســـــبة 
 يف الرتويج الستخدام اإلحصاءات يف رسم السياسات.

 
 2017-2016ي تحققت في الفترة تقييم النتائج (المخرجات) الت

 
من مؤشـــــــــرات خمرجات اهلدف  13 مؤشـــــــــراً من أصـــــــــل 12، يف 4امللحق املنظمة، كما هو مبّني يف  تفوقتلقد  -99

 ).2-12(بشكل جزئي واحًدا من مؤشرات املخرجات  وحققت 2االسرتاتيجي 
 

ج قائمة  98وقّدمت املنظمة الدعم إىل  -100 بلداً العتماد جمموعة واســعة من ممارســات الزراعة املســتدامة من خالل 
جاً متكاملة، مثل الزراعة اإليكولوجية، والزراعة احلراجية، والزراعة 1-1-2على املشــــــــــــاركة (املخرج  ). وتشــــــــــــمل األمثلة 

ملراعي والرتبة، واإلدارة التعـاونيـة ملصــــــــــــــايد األمساك، املختلطـة باملراعي، والدمج بني تربيـة األحيـاء املائيـة والزراعة، وإدارة ا
 والتقنيات النووية لتحسني علف احليوانات.

 
ــا واســــــــــــــتصــــــــــــــالحهــا -101 ج متكـــاملـــة ومتعـــددة القطـــاعــات لتقييم النظم اإليكولوجيـــة وإدار  ويشــــــــــــــكـــل اعتمـــاد 

 ) هدفاً طموحاً وحتدياً بالنســــبة إىل البلدان، ويقتضــــي توافر القدرات املؤســــســــية والتنســــيق داخل البلدان. 2-1-2(املخرج 
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بلداً، وتضــــاعفت تقريباً  62الدعم إىل قّدمت املنظمة يف املائة) لكن من املهم اإلشــــارة إىل أّن  76ومت حتقيق الغاية جزئًيا (
الســـنتني، وهو ما يبّني أن املنظمة تدرج بشـــكل متزايد  اســـاً إىل الســـنة األوىل من فرتةالنتائج املبّلغ عنها يف الســـنة الثانية قي

 جاً معقدة قائمة على النظم اإليكولوجية يف ما تتخذه من إجراءات يف امليدان.
 

لمؤســــــــــســــــــــات والشــــــــــبكات بلداً يف جمال بناء القدرات التنظيمية ل 80كثر من كذلك الدعم أل  املنظمة وقّدمت -102
 بلداً  78إىل أكثر من  ملعونةووفرت ا). 3-1-2االبتكار واالنتقال إىل نظم إنتاج زراعي أكثر اســــــــــــــتدامة (املخرج  حفيزلت

بلداً يف ميدان حتليل  42مت مســـــــــاعدة )؛ و 3-2-2إىل  1-2-2(املخرجات من  ةســـــــــتدامللزراعة امليف جمال تعزيز احلوكمة 
نية واملؤســـــســـــية والســـــياســــات مثل األطر القانو معينة  ) يف جماالت1-2-2قضـــــايا احلوكمة واخليارات ذات الصـــــلة (املخرج 

 ايد عدد عمليات الســـــــــياســـــــــات الوطنية والســـــــــياســـــــــات املتعلقة باحليازة وترتيبات احلوكمة اليت تؤثر على االســـــــــتدامة. وتز 
لبلدان اليت تعاجل مســــألة )، ال ســــيما يف ا2-2-2وتنطوي على حوار شــــامل للقطاعات (املخرج اليت حتظى بدعم املنظمة 

 ري املناخ والتخفيف من وطأته.استدامة األغذية والزراعة بشكل أوسع نطاقا أو تتعامل مع إدارة األراضي والتكيف مع تغ
 

 خرجــات بــالصــــــــــــــكوك الــدوليــة (امل حتقيق الكثري من اإلجنــازات ذات الصــــــــــــــلــة 2017-2016وشــــــــــــــهــدت الفرتة  -103
لدى الصـــــــــندوق األخضـــــــــر  ريعتنفيذ املشـــــــــاباعتبارها كيانًا معنًيا باملنظمة  اعتماد)، مبا يف ذلك 3-3-2إىل  1-3-2 من

عناصــــــــر؛ وأطلقت املنظمة للمناخ، وتلقت بلدان خمتلفة الدعم إلعداد مشــــــــاريع خاصــــــــة بالتأهب أو اقرتاحات مكتملة ال
طراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ندرة املياه يف الزراعة خالل الدورة الثانية والعشــــــرين ملؤمتر األ اإلطار العاملي بشــــــأن

 د األمساك املســـــــــتدامة والرتويج بشـــــــــأن تغري املناخ؛ ودّعمت صـــــــــياغة قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة مبصـــــــــاي
 هلا وتنفيذها.

 
مئوية من إمجايل االقتصــاد  ومت إدراج نطاق بيانات جديد بشــأن انبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع الزراعة كنســبة -104

ئة احلكومية الدولية املعنية بتغري )، واســـــــــــــتخدامه من قبل اهلي1-4-2باعتباره جزءاً من املؤشـــــــــــــرات الزراعية البيئية (املخرج 
. ووضــــــــــــــعــت املنظمــة 2016مل لعــام ظمــة يف تقرير حــالــة األغــذيــة والزراعــة يف العــااملنــاخ يف تقــاريرهــا الــدوليــة ومن قبــل املن

ـــالنســــــــــــــبـــة إىل أهـــداف التنميـــة املســــــــــــــتـــدامـــة    2-4-6و 1-4-6و 2- 5-2و 1-5-2و 1-4-2منهجيـــات جـــديـــدة ب
زراعة ذ القرارات بشــــــــــــــأن البلداً يف جمال اســــــــــــــتخدام البيانات واملعلومات الختا 88) وقّدمت الدعم إىل 2-4-2 (املخرج

 ).3- 4-2املستدامة (املخرج 
 

 أبزر اإلنجازات المحّققة على الصعيد العالمي
 

دراســة علمية  300دراســة حالة؛ وأكثر من  52، مشلت ما يلي: 12منصــة معارف عن الزراعة اإليكولوجيةمت إطالق  -105
الزراعة اإليكولوجية املســتدامة إلدارة النظم اإليكولوجية واســتصــالحها والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره؛  جعن 

 ).3-3-2و 1-1-2من التشريعات والسياسات والربامج املتعلقة بالزراعة اإليكولوجية (املخرجان  100وجتميع ما يزيد عن 
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ج أكثر تكامالً يف جمال حتقي -106 دف اعتماد  ق التنمية املســـــــــــــتدامة لقطاعات وتعّززت اجلهود اليت تبذهلا املنظمة 
ظر الطبيعية والرتويج هلا. ويشـــــمل الزراعة والغابات ومصـــــايد األمساك من خالل النهوض مبعارف املنظمة املتعلقة بنهج املنا

 تتيحهثيق الدعم الذي " عدة دراســــــــات حالة لتو Landscape for lifeياة "بشــــــــأن املناظر الطبيعية من أجل احل املطبوع
ال، مبا يف ذلك إدارة مســـــتجمعات املياه يف املغرب؛ وحوكمة األراضـــــي اجلماعية يف النظم الرعوية شـــــبه  املنظمة يف هذا ا
؛ والتمويل املســــــــــــــتدام إلعادة لقانالقاحلة يف أنغوال؛ وممارســــــــــــــات التكيف مع تغري املناخ يف القطاع الزراعي يف غرب الب

 اآلســـــــــيوي الطبيعية يف نظم زراعة األرزّ  الغابات واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصـــــــــلية يف لبنان؛ واإلدارة املتكاملة للمناظر
 ).2-1-2(املخرج 

 
خالل انعقاد الدورة  2017يف نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  13دليل الزراعة الذكية مناخياً من  وصـــــــــــدرت الطبعة الثانية -107

 الثالثة والعشــــــــــــــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــــأن تغري املناخ. ويطرح هذا الدليل جمموعة كبرية 
ج ذكية مناخياً يف جمال إقامة نظم زراعية وغذائية منتجة ومســــــــــــــتدامة  من املعارف واخلربات والتوجيهات لدعم اعتماد 

  على الصـــــــــــــمود ومكيفة مع تغري املناخ؛ واحلد من مســـــــــــــامهتها يف تغري املناخ أو قلب مســـــــــــــار مســـــــــــــامهتها ومرحبة وقادرة
 ).2- 3-2و 2-1-2(املخرجان 

 
ا العادية ا -108 ، 2017لسادسة عشرة املعقودة يف عام وأقرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)، خالل دور

ربية على املســـــــــــتوى الوطين، من أجل صـــــــــــون األقارب الربية للمحاصـــــــــــيل والنباتات الغذائية ال اخلطوط التوجيهية الطوعية
 رد الوراثية املائية لألغذية والزراعة حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل وحالة املوا تقريري يتوناقشـــــــــــت مســـــــــــود

 ســتخدامها على املســتوى الوطيننواع األصــلية للمزارعني وايف العامل واخلطوط التوجيهية الطوعية بشــأن صــون األصــناف/األ
 ).1-3-2(املخرج 

 
 . 14وحتّقق مبـادرة النمو األزرق تقـدمـاً ملحوظـاً بـالتعـاون مع البلـدان من أجـل بلوغ أهـداف التنميـة املســــــــــــــتـدامة -109

 القطاعات خبصـــــــــــــوص النمو األزرق. وســـــــــــــّلطت املناقشـــــــــــــات  دوقد انعقد مؤمتر عاملي يف كابو فريدي إلقامة حوار متعد
دف حتقيق املقصــــــــــــــد  تمعات الســــــــــــــاحلية. و   7اليت جرت الضــــــــــــــوء على الكثري من التحديات املماثلة اليت تواجهها ا

 ت من أهداف التنمية املســـــتدامة، أصـــــدر املؤمتر إعالناً مشـــــرتكاً، ُعرض على مؤمتر األمم املتحدة للمحيطا 14من اهلدف 
 ).3-3-2و 2-1-2(املخرجان  2017يف يونيو/حزيران 

 
 واشـــــــتملت البيانات املتعلقة بتغري املناخ يف قاعدة البيانات اإلحصـــــــائية املوضـــــــوعية يف املنظمة على إحصـــــــاءات  -110

جميع عن تغري درجة احلرارة حبســــــب البلدان ألول مرة. وقامت املنظمة بإنشــــــاء قاعدة بيانات بشــــــأن الغطاء األرضــــــي وبت
معلومات االســــتشــــعار عن بعد إلعداد إحصــــاءات وطنية. كما اســــتحدثت أداة لتقييم األرصــــدة من أجل إدارة مســــتدامة 
دف تقدير حالة مســتوى األرصــدة الســمكية باالســتناد إىل أمناط تاريخ عمليات  للنظام اإليكولوجي يف مصــايد األمساك 

من أهداف  6من أهداف التنمية املســـــــتدامة واهلدف  1-4-14األمساك، وهو ما يوفر مقياســـــــاً أفضـــــــل للمقصـــــــد  صـــــــيد
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حالة املوارد شــــــي. وباإلضــــــافة إىل ذلك، مت االنتهاء من تقييم حلالة األرصــــــدة الســــــمكية العاملية واإلبالغ عنه يف تقرير تآي
 ).1-4-2(املخرج  2016السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل لعام 

 
 مرحلة مفصـــــــــــلية بالنســـــــــــبة إىل برنامج نظم الرتاث الزراعي املهمة عاملًيا  2017-2016شـــــــــــّكلت فرتة الســـــــــــنتني  -111

 الذي حظي بعناية إضـــــافية على مســـــتوى الســـــياســـــات يف املنتديات الدولية على غرار جمموعة العشـــــرين، باعتباره ســـــبيالً 
ملمارسات الزراعية وتكرارها من أجل استخدام املوارد الطبيعية إىل حتقيق استدامة األغذية والزراعة من خالل محاية أفضل ا

ا على حنو مستدام أكثر.   وإدار
 

 أبزر اإلنجازات المحّققة على الصعيدين القطري واإلقليمي
 

نتيجة، رّكز معظمها على الزراعة اإليكولوجية  30لمزارعني حتقيق أكثر من احلقلية لدارس املتســــــــــــــىن من خالل  -112
 والزراعة احلراجية والنظم الزراعية الرعوية واإلدارة املتكاملة لآلفات وممارســــــــــات الزراعة اجليدة اخلاصــــــــــة باحملاصــــــــــيل، وربط 

احلصــاد. وكانت  يف كثري من األحيان املنتجني باألســواق ونظر يف اجلوانب املتعلقة بتنمية ســلســلة القيمة وعمليات ما بعد
ابة منطلق للقضـــــــــايا الشـــــــــاملة لعدة قطاعات، من قبيل التثقيف يف جمال التغذية ومتكني ثلمزارعني مباحلقلية ل دارساملج 

لمزارعني التاريخ الطويل هلذه املدارس احلقلية لدارس املاملرأة والتكيف مع تغري املناخ. ويعاجل املنرب العاملي للمعارف بشـــــــأن 
ا الواســــعة يف خمتلف أحناء العامل، بوصــــفها مســــتودعاً مركزياً للتوثيق وتيســــري االتصــــاالت وتبادل ومواضــــيعها  املتنوعة وجتار

 ).1-1-2لمزارعني (املخرج احلقلية لدارس املاملعارف وتعزيز الشبكات يف ما بني ممارسي 
 

ن خالل تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية وقّدمت املنظمة الدعم لنظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية م -113
مع إيالء عناية خاصـــــــــة لتوســـــــــيع قاعدة أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املدركني للربنامج  إقليمية خمتلفة يف مجيع األقاليم اخلمســـــــــة

واملشــــاركني فيه. وجرى تبســــيط ترتيبات احلوكمة والعمل من خالل إنشــــاء جمموعة اســــتشــــارية علمية جديدة تتوىل إســــداء 
. وُحّددت خالل فرتة لتوجيهات العلمية بشــــــــــــــأن برنامج نظم الرتاث الزراعي املهمة عاملًيا وإجراءات حتديدهااملشــــــــــــــورة وا

 ) واليابان 1) ومصــــــــــــر (2الســــــــــــنتني تســــــــــــعة مواقع جديدة لنظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية يف كل من الصــــــــــــني (
ومت عقد  ).3-1-2و 2-1-2) (املخرجان 2النكا ( ) وســـــــــــــري1ســـــــــــــبانيا (إ) و 1) ومجهورية كوريا (1) واملكســـــــــــــيك (1(

 شراكات جديدة مع إيطاليا وإسبانيا وحتديد خارطة الطريق لتوثيق التعاون مع مركز الرتاث العاملي التابع ملنظمة اليونسكو.
 

بلداً، مبا فيها منطقة الساحل األفريقي والشرق  17كما قّدمت املنظمة الدعم يف جمال كفاءة استخدام املياه إىل  -114
األدىن واملمر اجلاف ألمريكا الالتينية ومناطق يف جنوب شــــرق آســــيا. ورغم اختالف التفاصــــيل احملّددة لألنشــــطة، حيظى 

أما املواضــــيع املتكررة املوضــــوع احملوري املتمثل يف تعظيم اإلنتاج مع محاية املوارد املائية الثمينة بإقرار بوصــــفه أولوية عاملية. و 
الشائعة فتكمن يف حتسني نظم الري وممارسات تقاسم املوارد املائية يف ما بني خمتلف القطاعات والدمج بني الزراعة وتربية 

). وأدى اإلطار العاملي بشــأن ندرة املياه يف قطاع الزراعة 1-1-2األحياء املائية، وهو ما أشــارت إليه مثانية بلدان (املخرج 
ي أطلق على هامش الدورة الثانية والعشــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ واملبادرة الذ

ذه املســــائل (املخرجان  )، 2-3-2و 1-1-2اإلقليمية لندرة املياه يف الشــــرق األدىن إىل زيادة تعريف املنظمات الشــــريكة 
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لويات القطرية على املســــــــــــــتويني اإلقليمي والعاملي، وكذلك اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف جمال وإىل إبراز كيفية اإلقرار باألو 
 تسهيل تبادل املعارف بني البلدان اليت تعاين من ندرة املياه.

 
، نظمت جمموعة من املشــــــــاورات اإلقليمية بشــــــــأن الزراعة اإليكولوجية انتهت بندوة 2017-2016وخالل الفرتة  -115

 ن الزراعة اإليكولوجية يف الصـــــــــــني وندوة إقليمية عن الزراعة اإليكولوجية من أجل نظم زراعية وغذائية مســـــــــــتدامة دولية ع
عن الزراعة اإليكولوجية يف الشــرق األدىن. وشــهدت هذه االجتماعات مشــاركة  يف أوروبا وآســيا الوســطى ومشــاورة إقليمية

تمع املدين لتحســــني فهم دور الزراعة اإليكولوجية أصــــحاب املصــــلحة من األوســــاط األكادميية وصــــانعي الســــ ياســــات وا
ا وأكّدت أن العمل الفّعال بشأن الزراعة اإليكولوجية ينبغي أن يستند إىل احلقائق اإلقليمية واحمللية وإىل الظروف  وإمكانا

 ).2-3-2(املخرج  االقتصادية واالجتماعية والبيئية أيضاً 
 

إىل عدد من البلدان لضمان تفعيل اتفاق باريس من خالل اختاذ إجراءات متصلة باملناخ وقّدمت املنظمة الدعم  -116
ا  يف القطاعات الزراعية، مع الرتكيز على مســــــــــامهات البلدان احملددة وطنياً. ولدعم البلدان األعضــــــــــاء يف تنفيذ مســــــــــامها
ا والشـــــرق األدىن حلقات عمل، تناولت مســـــألة احملددة وطنياً، عقدت املنظمة، على املســـــتوى اإلقليمي، يف أفريقيا وآســـــي

وأجرت أيضـــــاً حتليًال إقليمياً للمســـــامهات  متويل األنشـــــطة املتعلقة باملناخ وإطار الشـــــفافية لرصـــــد انبعاثات غازات الدفيئة.
وأوغندا وتايلند أوروغواي احملددة وطنياً لبلدان شــــرق أفريقيا. وباإلضــــافة إىل ذلك، قدّمت املنظمة الدعم إىل مثانية بلدان (

ا كجزء من جهودها الرامية نيبالو  وكينيا وزامبيا والفلبني وفييت نام ) مع إدراج الزراعة يف خطط التكيف الوطنية اخلاصــة 
 ).3-3-2و 2-2-2إىل تنفيذ املسامهات احملددة وطنياً (املخرجان 

 
 ناخ واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وبادرت املنظمة، بالتعاون مع االتفاقية اإلطارية بشــــــــــــــأن تغري امل -117
دورة للتعّلم اإللكرتوين بشــأن "إجراء جرد وطين مســتدام لغازات الدفيئة من أجل الزراعة واســتخدام األراضــي".  إطالقإىل 

وا غينيا اجلديدة وباب يإكوادور وأوروغوامنها واســــتخدمت هذه الدورة يف مبادرات تنمية القدرات يف بلدان شــــريكة عدة، 
 وكوســتاريكاكوت ديفوار و  كمبودياو  وشــيليالدومينيكية ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجورجيا  واجلمهوريةبنن وباراغواي و 
 ).3-4-2(املخرج  ونيجريياومايل واملكسيك وميامنار  وكولومبيا

 
وقّدمت املنظمة، من خالل برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات  -118

بلدًا يف جمال احلد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها. وانصــــــــــــــب  56وتدهورها، الدعم إىل 
بلدان)، وتعزيز  10بلداً)، ووضـع مسـتويات مرجعية النبعاثات الغابات ( 40الرتكيز على إقامة نظم وطنية لرصـد الغابات (

بلداً) خلفض  12بلدان)، والضـــــــــــمانات ( 9بلداً)، وحيازة األراضـــــــــــي ( 14بلدان)، والتأهب القانوين ( 7حوكمة الغابات (
عت املنظمة تطبيق ). كما شـــــــــــــجّ 3-4-2و 3-2-2و 1-2-2االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها (املخرجات 

 ).3-4-2بلداً (املخرج  13أداة التقييم الذايت والتقييم الشامل لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود أمام املناخ يف 
 

واستمرت األنشطة اهلادفة إىل تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون  -119
، بعد انعقاد االجتماع 2016ظيم وردعه والقضــــــــــــــاء عليه منذ دخول االتفاق حيز التنفيذ يف يونيو/حزيران إبالغ ودون تن

األول لألطراف فيه. وأســـفر ذلك عن التحاق عدد من الشـــركاء باملنظمة وتوفري موارد لتمكينها من تقدمي املســـاعدة الفنية 
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ذا االتفاق وأجريت أنشـــــطة لتحليل الثغرات ، أنشـــــئ برنام2016وتنفيذ أنشـــــطة لبناء القدرات. ويف عام  ج عاملي خاص 
بلدا يف األنشــــــــطة اإلقليمية والقطرية  130وبناء القدرات. وشــــــــارك حنو  التوعيةواالحتياجات جنبا إىل جنب مع أنشــــــــطة 

ات واحتياجات املتعلقة بالتوعية وبناء القدرات اليت نظمت على املســــــــــــــتويني اإلقليمي والقطري، ّمما أدى إىل معاجلة ثغر 
 ).3-3-2و 1-3-2بلدا (املخرجان  40قطرية حمّددة يف فرتة السنتني احلالية والوصول إىل 

 
وســــــــــــــعياً إىل دعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملية  -120

التنمية املســـــــــتدامة، زّودت املنظمة وزارات الزراعة وبنوك اجلينات  من أهداف 2من مقاصـــــــــد اهلدف  5الثانية) واملقصـــــــــد 
بلدا بالدعم يف جمال بناء القدرات إلنشاء وصيانة قواعد بيانات وطنية بشأن املوارد الوراثية  20ومراكز البحوث الوطنية يف 

 ).3-4-2النباتية (املخرج 
 

 والتغذيةتعميم المساواة بين الجنسين والحوكمة والمناخ 
، أتاحت 2017-2016يقتضـــــــــــــي التحول حنو زراعة مســـــــــــــتدامة إدخال تغيريات يف جمال احلوكمة. ويف الفرتة  

دف تنفيذ أهداف التنمية املســــــــــــتدامة ســــــــــــياقاً ممتازاً لتشــــــــــــجيع إحداث تغيريات يف جمال  اجلهود اليت بذلتها البلدان 
 2016احلوكمة لتحقيق االســــــــــــتدامة يف قطاعي األغذية والزراعة. وعقب الطلب الصــــــــــــادر عن اللجان الفنية يف عامي 

بادئ اخلمســــــــــة اخلاصــــــــــة باســــــــــتدامة األغذية والزراعة، عقدت املنظمة لكي تدعم املنظمة البلدان يف تطبيق امل 2017و
حلقات عمل إقليمية لتنفيذ أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة/ مبادئ اســـــــــــــتدامة األغذية والزراعة يف كٍل من أفريقيا وأوروبا 

دئ اســــتدامة األغذية بلداً بالدعم املرتبط مببا 21وآســــيا الوســــطى وجنوب آســــيا ومشال أفريقيا. كما زّودت املنظمة حنو 
والزراعة لتنفيذ أهداف التنمية املســـــــــتدامة، وهو ما أدى إىل تشـــــــــجيع إحداث تغيريات يف جمال احلوكمة من أجل رؤية 
مشــــرتكة لالســــتدامة يف خمتلف القطاعات. وقد مشل هذا العمل مجيع أصــــحاب املصــــلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص 

تمع املدين واألوســـــــاط األكادميية دف إقامة شـــــــراكات على خمتلف املســـــــتويات.  وا ومؤســـــــســـــــات البحوث، وذلك 
كما شــــّدد على ســــبل جديدة لتعبئة االســــتثمارات والتنســــيق بينها بغية تشــــجيع االبتكار املوجه حنو حتقيق االســــتدامة 

 لقياس.يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك، وتعزيز األدلة والتوجهات حنو بلوغ نتائج قابلة ل
ودعمت املنظمة البلدان يف تعزيز وحتســـــني اإلدراج املنهجي للتعليم املراعي العتبارات املســـــاواة بني اجلنســـــني  

والقائم على املشــــاركة والتدريب والتوعية العامة ومشــــاركة اجلمهور ووصــــول اجلمهور إىل املعلومات من الصــــعيد الوطين 
 ة تغري املناخ ذات الصلة بالتخفيف من آثاره والتكيف معها.إىل الصعيد احمللي، ال سيما يف مجيع أنشط

يئة الظروف الفنية واخلاصـــة بالســـياســـات واالســـتثمار   ُج الزراعة الذكية مناخيا من أجل  واعتمدت املنظمة 
رجال من خالل تكييف املمارسات الزراعية مع السياق االجتماعي واالقتصادي القائم ومعاجلة االحتياجات اخلاصة لل

والنســاء. وتعرض الوحدة التدريبية بشــأن "كيفية إدراج قضــايا املســاواة بني اجلنســني يف مشــاريع الزراعة الذكية مناخياً" 
جمموعة شــاملة من األدوات إلدراج املســاواة بني اجلنســني يف تصــميم مشــاريع الزراعة الذكية مناخيا، وتنفيذها ورصــدها 

قضـــــــــــايا املســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني يف التحليالت واالحتياجات والتقييمات اخلاصـــــــــــة وتقييمها. وتربز الوحدة التدريبية 
بأصـــحاب املصـــلحة وســـبل العيش واألوضـــاع الســـائدة، واألســـاليب القائمة على املشـــاركة لدعم التدخالت اليت تراعي 

 املساواة بني اجلنسني يف دورة املشاريع بأكملها.



51 C 2019/8 

 

ثار تغري املناخ عرب بناء قدرات تكيفية والقدرة على الصــــــــــــــمود. كما دعمت املنظمة البلدان يف احلد من آ 
ـــــــًا هـــــــامـــــــًا مــن اخلــطــوط الــتــوجــيــهــيـــــــة املــتــعــلــقـــــــة بـــــــإدراج الــزراعـــــــة  وتشـــــــــــــــكـــــــل املســــــــــــــــــــاواة بــني اجلــنســـــــــــــــني مــكــون

املنهجي من أجل النهوض  هايف خطط التكيف الوطنية والعمل ذي الصــــلة يف خمتلف قطاعات الزراعة لضــــمان تعميم
بإدراج التكيف مع أثار تغري املناخ يف السياسات والربامج واخلطط الوطنية اخلاصة بالتنمية الزراعية. وجيري حاليا إعداد 
دليل تدرييب عن تعميم املســــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــني يف خطط التكيف الوطنية املتعلقة بالزراعة، باالســــــــــــتناد إىل الدورات 

وفييـت نام وزامبيـا  وأوغنـداكولومبيـا وكينيـا ونيبـال عقـدها من برنامج األمم املتحـدة اإلمنائي واملنظمـة يف   التـدريبيـة اليت
ج الزراعة يف خطط التكيف (حتت إطار الربنامج املشــــــــــــــرتك بني املنظمة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشــــــــــــــأن "إدرا 

 الوطنية").
ج املدارس احلقلية للمزارعني وســــــــــــيلة هامة ملعاجلة مســــــــــــأليت املســــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــني والتغذية.   وأصــــــــــــبح 

مدرســـــة  40يف املائة من املنتجني الذين اســـــتفادوا من التدريب يف  70ففي بوروندي، على ســـــبيل املثال، كانت نســـــبة 
منتج، من النساء. ومشلت الدورات التدريبية البستنة ألغراض التسويق واحلدائق  1 200غ عددهم حقلية للمزارعني والبال

الصغرية وإنتاج الفطريات وإنتاج السماد والدمج بني تربية األمساك والثروة احليوانية. واستهدفت هذه الدورات استهالك 
 ساهم بشكل مباشر يف تعزيز التغذية.الفطريات واللحوم واألمساك واألغذية الغنية باملغذيات، ممّا 

 
 المستفادةالدروس الرئيسية 

 
ج أكثر   تتيح ضرورة التصدي لتغري املناخ ووضع سياسات لإلدارة املستدامة لألراضي واملياه فرصاً ملموسة العتماد 

دف وضــــــع ســــــياســــــات زراعية بيئية  على املســــــتوى تكامال. وينســــــحب ذلك أيضــــــا على اجلهود اليت تبذهلا املنظمة 
اإلقليمي، وهو ما يعين اختاذ إجراءات مشــــــــــرتكة من جانب مجيع القطاعات اليت تســــــــــتخدم املوارد الطبيعية. وقد بّني 
العمل املضـــطلع به خالل فرتة الســـنتني أن الســـياســـات واالســـرتاتيجيات املباشـــرة تظل ضـــرورية، ولكن ينبغي وضـــعها 

جلة الروابط وأوجه التآزر والعالقات املتبادلة العابرة للقطاعات القائمة بني بانتظام وبطريقة أكثر تنســــيقا، مع فهم ومعا
االت املواضيعية.  خمتلف القطاعات وا

يف الوقت الذي حيرز فيه تقدم يف اعتماد املزيد من النهج الشاملة لعدة قطاعات واملتعددة أصحاب املصلحة يف جمال وضع  
وبات اليت تكتنف احلوار املشـــــرتك بني القطاعات. ويف معظم احلاالت، يوجد الســـــياســـــات، ينبغي عدم االســـــتهانة بالصـــــع

ا لكي يتسىن للوزارات التنفيذية العمل بطريقة أكثر تنسيقاً.  القليل من احلوافز وعدد حمدود من اآلليات املعمول 

مصــــــــــــايد األمساك أكثر إنتاجية تتيح أهداف التنمية املســــــــــــتدامة منطلقاً حاســــــــــــم األمهية جلعل قطاعات الزراعة والغابات و  
الدور  واســـــتدامة من خالل توفري إطار ســـــياســـــايت اســـــرتاتيجي ورفيع املســـــتوى يوجه التنمية الوطنية يف العقد القادم. وحيظى

الرئيسي الذي تؤديه األغذية والزراعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة بإقرار واسع النطاق. وقد مت االرتقاء مبستوى الدعم 
خالل اســـتدامة األغذية والزراعة  لتشـــغيلي الذي تقّدمه املنظمة لتنفيذ أهداف التنمية املســـتدامة على املســـتوى القطري منا

. وســــــــــــــاعــد ذلــك يف جعــل األغــذيــة والزراعــة جزءًا ال يتجزأ من التنميــة الوطنيــة مع النهوض يف الوقــت ذاتــه 2017يف عــام 
 القطاعات ذات الصـــــــــــــلة باألغذية والزراعة. وينبغي للمنظمة بذل املزيـد  بإجراءات أكثر فعالية لتحقيق االســـــــــــــتدامة يف

من اجلهود لتعزيز قدرات املنظمات العامة على تنفيذ الســـــياســـــات؛ ومواصـــــلة تعزيز إشـــــراك أصـــــحاب املصـــــلحة بوصـــــفهم 
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بالنســـــــبة إىل تعزيز شـــــــركاء؛ وتعبئة التمويل واالســـــــتثمارات ومواءمتها. وإن اإلجراءات املتخذة بشـــــــأن هذه املســـــــائل مهمة 
 استدامة األغذية والزراعة وضرورية يف الوقت نفسه لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

يف إطار جهود بناء القدرات، عرضـــت بلدان الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا خالل حلقة عمل أنشـــطة املتابعة اليت اضـــطلعت  
عاملًيا من أجل تشـــــــاطر املالمح البارزة اخلاصـــــــة بالتغيريات اليت أدى  ا واألوضـــــــاع الراهنة ملواقع نظم الرتاث الزراعي املهمة

إليها حتديد تلك النظم بالنسـبة إىل سـبل عيش املزارعني. وسـوف توىل العناية لتعزيز رصـد تأثريات تلك النظم ومتابعة تنفيذ 
 عاملًيا.  خطط العمل بشأن الصون الديناميكي املتصل بتحديد مواقع نظم الرتاث الزراعي املهمة
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 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 
 

بشـــأن القضـــاء على الفقر جبميع أشـــكاله،  1يّتخذ التحدي الذي يواجه العامل لتحقيق هدف التنمية املســـتدامة  -121
 مليون شــــخص منهم يعيشــــون  767، وحنو 15مليار شــــخص يعيشــــون يف حالة من الفقر 2أبعاداً هائلة: فال يزال أكثر من 

تقدم كبري على صــــــــعيد احلد من الفقر املطلق خالل العقود القليلة األخرية،  ويف مقابل حتقيق .16يف حالة من الفقر املدقع
 وال تزال أوجه التفاوت منتشــــــــرة  ، بل كان التقدم يف بعض املناطق راكداً أو حىت انعكس.التقدم متســــــــاٍو للجميع يكن مل

موعات العرقية والرجال والنساء  .بني الطبقات االقتصادية واملناطق الريفية واحلضرية واألقاليم وا
 

سـيما يف أفريقيا جنوب الصـحراء الكربى وجنوب آسـيا، يف العديد من البلدان املنخفضـة واملتوسـطة الدخل، ال و  -122
يتجاوز النمو الســـكاين منو الوظائف، مما يؤدي إىل البطالة نتيجة لنقص الفرص االقتصـــادية، والنفاذ غري الكايف إىل املوارد 

 الذين يعانون  . وتتســــــــــــــارع وترية اهلجرة بدافع البؤس، ويعيش حوايل نصــــــــــــــف الفقراء17اإلنتاجية، واالفتقار إىل املهارات
الســلســلة املتداخلة للشــؤون اإلنســانية  امتداد، مما يشــري إىل احلاجة إىل التصــدي للفقر على هشــةمن الفقر املدقع يف دول 

 18واإلمنائية.
 

جاً واسع يبدأ الربنامج االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن احلد من الفقر يف الر و  -123 يف يف الزراعة، ويتخذ 
 طاق ومتعدد األبعاد لدعم البلدان يف ما يلي:الن
 

 ســــــــــــــواق من خالل العمــل تعزيز إمكــانيــة وصــــــــــــــول فقراء الريف إىل املوارد اإلنتــاجيــة واخلــدمــات واملنظمــات واأل (أ)
ُج مناصــــرة للفقراء بالنســــبة 1-1-3مع املنظمات الريفية (املخرج  ىل ســــياســــات وبرامج حتســــن إ)؛ وتعزيز تنفيذ 

)؛ وتوفري املشــورة 4-1-3إىل  2-1-3ملوارد الطبيعية والتكنولوجيات واالبتكارات (املخرجات من احلصــول على ا
نســـــني والتنمية الريفية بشـــــأن الســـــياســـــات وتنمية القدرات لوضـــــع اســـــرتاتيجيات ترمي إىل حتقيق املســـــاواة بني اجل

 )؛5-1-3املستدامة واحلد من الفقر (املخرج 

ت ذات الصـلة، مع الرتكيز ن خالل دعم السـياسـات القائمة على األدلة وتنمية القدراتعزيز فرص العمل الالئق م (ب)
 1-2-3ملخرجات من بصــورة خاصــة على تعزيز التمكني االقتصــادي واالجتماعي للشــباب والنســاء يف الريف (ا

ل املناطق دولية ليشــمالســياســات لتوســيع نطاق تطبيق معايري العمل العلى مســتوى دعم ال)؛ وتوفري 3-2-3إىل 
 )؛2-2-3الريفية (املخرج 

ونظم املعلومات وصـــكوك  تعزيز نظم احلماية االجتماعية من خالل املشـــورة يف جمال الســـياســـات وتنمية القدرات (ج)
قراء األرياف على إدارة املعرفة القائمة على األدلة من أجل حتســــــني ســــــبل كســــــب العيش يف الريف وتعزيز قدرة ف

 ).2-3-3إىل  1-3-3املخاطر (املخرجات من 

                                                 
15  , World Bank, PovcalNet” Regional Aggregation Using 2011 PPP and $3.2/Day Poverty Line.

iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx. Accessed April 12, 2018 
16  , World Bank, 11 Apr. 2018, www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1Poverty 
 .2017حالة األغذية والزراعة. منظمة األغذية والزراعة.   17
18  The Final Countdown: Prospects for Ending Extreme Laurence Chandy, Natasha Ledlie, and Veronika Penciakova. 

Poverty by 2030. The Brookings Institution, 2013. 
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يتم تقييم عمل املنظمة يف جمال احلد من الفقر يف الريف على مســـــتوى اهلدف االســـــرتاتيجي من خالل مؤشـــــر و  -124

، الذي يقيس نســــــــبة األشــــــــخاص دون خط الفقر الدويل، ويف حني أن توافر البيانات 1-1-1أهداف التنمية املســــــــتدامة 
 يف املتوســـــط  يف املائة 28 تتوفر فيها البيانات، فإن هذه النســـــبة قد اخنفضـــــت من يزال حمدوداً، بالنســـــبة للســـــنوات اليت ال

. وميثـل ذلـك اجتـاهـاً إجيـابيـاً ســــــــــــــيلزم حتليلـه يف تقـارير تنفيـذ الربنـامج 2013يف املـائـة يف عـام  10.7إىل  2002و 1998بني 
 املشمولة بالتقرير.املستقبلية، مع بيانات أحدث ملقارنة التقدم احملرز خالل الفرتة 

 
 ...محور التركيز

 تنزانيا
ووزارة  Rabobank/National Microbankيف تنزانيا، دعمت منظمة األغذية والزراعة، بالشراكة مع مؤسسة  

عالية الغري املقشــور والكســافا، وتشــجيع اســتخدام أصــناف البذور  الزراعة، إدخال تكنولوجيات جديدة يف إنتاج األرزّ 
 ، وإدارة امليــاه، وممــارســـــــــــــــاتوالتكنولوجيــات املــّدخرة لليــد العــاملــة، وتوفري التــدريــب على نظــام تكثيف األرزّ  اإلنتــاجيــة

غري املقشــــــــــور وختزينه وتســــــــــويقه، وزادت مســــــــــتويات اإلنتاجية  ما بعد احلصــــــــــاد. ونتيجة لذلك، حتســــــــــن إنتاج األرزّ 
اجلمعيات التعاونية إىل املزارعون  وانضـــــــمّ  نوك جمتمعية قروية إنشـــــــاء بأطنان لكل فدان تقريباً. وأخرياً، مت 5إىل  0.5من 

 الزراعي.  للتسويق
 غواتيماال

 Asociación de Comunidades Forestalesالدعم الفين جلمعية  يف غواتيماال، قدم مرفق الغابات واملزارع 

de Petén  لتقوية النســاء املنتجات اللوايت جيمعن بندقRamón ونتيجة لذلك، متت إضــافة بندق .Ramón  إىل قائمة
مع املشـــــرتيات العامة. ووفقاً  Ramónاألطعمة الصـــــحية للتغذية املدرســـــية، مما خلق فرصـــــة جديدة لربط منتجي بندق 

 ،Ramónمن بندق  طن800 ، هناك إمكانية لإلدارة املســــــتدامة لـــــــــــــــــــــPeténخلطط إدارة امتيازات الغابات يف مقاطعة 
 دوالر أمريكي للعائالت.  000 640دخًال سنوياً إضافياً قدره  ما سيمثل

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
أنتجت شــــــراكة بني اليونيســــــف ومنظمة األغذية والزراعة بشــــــأن برامج التحويالت النقدية الوطنية أدلة دقيقة  

بعيدة املدى للتحويالت النقدية غري املشــــــــروطة على رفاه األطفال والعائالت الويف الوقت املناســــــــب توضــــــــح التأثريات 
تمعات. وأشارت األدلة إىل وجود تأثري إجيايب كبري على االلتحاق باملدارس، وسبل املعيشة والصحة واألمن الغذائي  وا

يف التنمية والباحثني إىل توسيع برامج وقد أدى التعاون بني صانعي السياسات الوطنية والشركاء واالستثمارات الزراعية. 
ا عززت  وســــياســــاتالتحويالت النقدية  احلماية االجتماعية عرب أفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى. واألهم من ذلك، أ

تمعات وأشــــدهم ضــــعفاً يشــــكل اســــتثمارا مفيدا  الفكرة اليت مفادها أن إعطاء األموال إىل أفقر األطفال والعائالت وا
  للمستقبل.
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من األدلة إىل اإلجراءات: قصــــــــــــــة التحويالت النقدية وتقييم أثرها يف أفريقيا  –وُقدم العمل يف كتاب بعنوان  
، يف حدث إقليمي االجتماعيةالذي أطلق يف ســــــــياق جملس التعاون بني وكاالت احلماية  – جنوب الصــــــــحراء الكربى

 يف جنوب أفريقيا، وكذلك يف بلدان حمددة.  Mail-and-Guardianمن خالل هيكل 
 

 تنفيذ البرنامج االستراتيجي
 

مسألة احلصول على املوارد واخلدمات الريفية والتكنولوجيات واألسواق، ويشجع  3يتناول الربنامج االسرتاتيجي  -125
). 1 على متكني األفراد يف ســــياق اإلنتاج الزراعي املســــتدام (احملاصــــيل والثروة احليوانية ومصــــايد األمساك والغابات) (الناتج

ا. وتكّمل املنظمة عملها حلد من الفقر ولكنها ليإىل اوإن هذه القضــــــــايا ذات أمهية حامسة بالنســــــــبة   ســــــــت كافية حبد ذا
). ويربط 3) واحلماية االجتماعية (الناتج 2يف جمال الزراعة املســتدامة مبســامهات أســاســية يف العمالة الريفية الالئقة (الناتج 

جماالت العمل هذه من خالل اسرتاتيجيات واسعة النطاق للحد من الفقر الريفي وحتقيق التنمية،  3الربنامج االسرتاتيجي 
 تقييم مســــــــــــامهة منظمة. وكما مت التأكيد عليه يف 1من أجل زيادة مســــــــــــامهة املنظمة يف حتقيق هدف التنمية املســــــــــــتدامة 

، فإنه من أجل معاجلة احلد من الفقر بشــــكل 2017 ، الصــــادر يف مارس/آذاراألغذية والزراعة يف احلد من الفقر يف الريف
 فعال، جيب أن تتجاوز مشاركة املنظمة على املستوى القطري خطة التنمية الزراعية، لتحقيق أثر طويل األمد. 

 
 القضـــــــــــاء على الفقر جبميع أشـــــــــــكاله يف كل مكان. يف غاية طموحة تتمثل  1حيدد هدف التنمية املســـــــــــتدامة و  -126

 يف حتقيق هــذه الغــايــة، من خالل العمــل املركز على الروابط الوثيقــة  2017-2016املنظمــة يف الفرتة  وقــد ســـــــــــــــاهم عمــل
بني الفقر واألمن الغذائي والزراعة، ومن خالل االســـتفادة من الزراعة والتنمية الريفية كنقاط دخول ملعاجلة قضـــايا احلصـــول 

واهلجرة. وقد ســــــــــــــامهت منظمة األغذية والزراعة يف زيادة اإلنتاجية على املوارد والتمكني والعمالة واحلماية االجتماعية 
والدخل ألصــحاب احليازات الصــغرية واملزارعني األســريني، من خالل تعزيز الوصــول اآلمن واملتســاوي إىل األراضــي واملوارد 

 ل ســـــــكان الريف اإلنتاجية واخلدمات الريفية األخرى. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، عملت املنظمة على ضـــــــمان حتســـــــني وصـــــــو 
 يف ســــبيلإىل ســــالســــل القيمة وفرص العمل الريفية األخرى الالئقة، وخاصــــة بالنســــبة إىل الشــــباب والنســــاء، كما عملت 

 القضاء على عمالة األطفال يف القطاعات الزراعية.
 

حلماية شـــــراكة مع اجلهات الفاعلة األخرى، دورا رئيســـــيا يف دعم تصـــــميم نظم اضـــــمن ، كذلك  لعبت املنظمةو  -127
االجتماعية وتنفيذها من أجل حتسني تغطيتها، مع إيالء االهتمام الواجب للمناطق الريفية وتعزيز التآزر مع األمن الغذائي 
والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية. وأخرياً، فإن خربة املنظمة يف دعم إجياد ظروف أفضل وسبل معيشة مرنة يف املناطق الريفية، 

ضـــــــع خيوهلا لعب دور قوي يف ما يتعلق بقضـــــــايا اهلجرة، من خالل معاجلة األســـــــباب اجلذرية للهجرة تضـــــــع املنظمة يف و 
 والتشريد وتسخري اإلمكانات التنموية للهجرة، خاصة من حيث األمن الغذائي واحلد من الفقر.

 
 تقييم النواتج

 
 .4يف امللحق  3ويرد التقدم احملرز بالنسبة إىل نواتج الربنامج االسرتاتيجي  -128
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وصــول فقراء األرياف إىل املوارد اإلنتاجية  حتســًنا يفمن البلدان  يف املائة 43، ســجل 2017اية عام  مع حلولو  -129
 . ويف حني أن الوضع قد حتسن يف العديد من البلدان، 2013بعام  )، مقارنةألف-1-3واألسواق (واخلدمات واملؤسسات 

خالل فرتة  يف املائة 16-15ثابتة عند  بقيتاملنخفض  إىل املنخفض واملتوســـــــــطفئات األداء فإن نســـــــــبة البلدان اليت ظلت يف 
 األربع سنوات. 

 
حبلول ســـنة وباملثل، عززت املنظمات الريفية ذات الصـــلة، واملؤســـســـات احلكومية وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرون،  -130

م على حتســـــــــني احلصـــــــــول ، 2017 على املوارد اإلنتاجية للرجال والنســـــــــاء، واخلدمات املناســـــــــبة، واملنظمات العادل قدرا
 2017يف املائة من البلدان حتســًنا منذ عام  13وســجلت  )،باء-1-3للموارد الطبيعية (واألســواق، وتعزيز اإلدارة املســتدامة 

ا كانت . وعلى الرغم من أن هذه احلركة  2013نهاية عام بمقارنة  تغري أصــــغر مقارنة باألداء األقوى تشــــكل إجيابية، إال أ
 . 3بني املؤشرات األخرى للهدف االسرتاتيجي 

 
الســياســات واملؤســســات والتدخالت لتوليد العمالة الريفية يف املائة من البلدان جمموعة حمســنة من  58لدى وكان  -131

. وتظهر البيانات على مســتوى النواتج جناحاً كبرياً، 2013عام مقارنة ب) ألف-2-3لك للنســاء والشــباب (الالئقة، مبا يف ذ
 ثنني من ثالثة مؤشرات.ا ة بالنسبة إىلكما هو احلاملع املخرجات اليت جتاوزت الغاي

 
يف املائة  50وســــجل . ألف)-3-3( مع مرور الوقت وبشــــكل مطردلديها وعززت البلدان نظم احلماية االجتماعية  -132

والنســبة املئوية للبلدان اليت تقع يف  يف املائة أداء مرضــًيا أو مرتفًعا. 71، أظهر 2017وحبلول ســنة  2013منها حتســًنا منذ عام 
، ويعود 3ملؤشـــرات األخرى من اهلدف االســـرتاتيجي إىل ارتفع أو املرتفع هي أقل مما هي بالنســـبة املاملتوســـط إىل  فئات األداء

 إىل أن الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة الـــــــتـــــــمـــــــكـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة بـــــــدأت  بشــــــــــــــــــــكـــــــل أســــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــيلـــــــك ذ
فئيت األداء يف املائة من البلدان انتقلت إىل  48من خط أســــاس منخفض مقارنة باملؤشــــرات األخرى. ومن اجلدير بالذكر أن 

ل مؤشــــــرات املخرجات . وينعكس ذلك من خال2017يف املائة فقط يف عام  29، وكانت هذه النســــــبة 2013األدىن يف عام 
متخلفة،  3 أيضــاً. ويف منتصــف فرتة الســنتني، كانت مؤشــرات املخرجات اخلاصــة باحلماية االجتماعية للربنامج االســرتاتيجي

اية فرتة السنتني مت حتقيق أحد املخرجات بالكامل   .بشكل جزئيمت حتقيق اآلخر يف حني ولكن حبلول 
 

م  -133 يبون على املســـــــح إجيابيني للغاية حيث أ ومن حيث مســـــــامهة املنظمة يف التقدم على مســـــــتوى النواتج، كان ا
يف املائة من جممل  95صــــــــّنفوا مســــــــامهة املنظمة بالنســــــــبة إىل كل من النواتج يف خانة املعتدلة أو امللحوظة يف ما ال يقّل عن 

 . 3نواتج اهلدف االسرتاتيجي 
 

 2017-2016ج (المخرجات) التي تحققت في الفترة تقييم النتائ
 

 خمرجات، يف فرتة الســـــنتني 10من أصـــــل  7 غايات ، حققت منظمة األغذية والزراعة4 امللحقكما هو مبني يف  -134
2016-2017. 
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عمليات بلداً لتقدمي اخلدمات واملشــــــــــاركة يف  35دعمت منظمة األغذية والزراعة بنشــــــــــاط املنظمات الريفية يف و  -135
بلداً، جدول أعمال  26). وقدمت املنظمة، يف 1-1-3الســــــــــــياســــــــــــات الوطنية والدفاع عن مصــــــــــــاحل صــــــــــــغار املنتجني (

). وباإلضــافة إىل ذلك، عززت 2-1-3الســياســات املتعلقة بالوصــول املنصــف لفقراء الريف إىل موارد األراضــي والغابات (
 بلداً ســــــبل عيشــــــها من خالل حتســــــني الوصــــــول إىل املعارف والتكنولوجيات واملدخالت واألســــــواق  29األســــــر الريفية يف 

 بلداً، مع الرتكيز  13). ومت تطوير ســــــــياســــــــات ومنهجيات واســــــــرتاتيجيات للخدمات الريفية املبتكرة والفعالة يف 3-1-3(
تمعية يف التخطيط على مســـــــــتوى البلديات، واســـــــــتخدام من ظمات املنتجني كمقدمي خدمات، ودمج على املشـــــــــاركة ا

 بلداً  25 أكثر من ). وأخرياً، دعمت املنظمة4-1-3منهج لصاحل الفقراء يراعي املساواة بني اجلنسني يف تقدمي اخلدمات (
 من البلدان األعضــــــاء وعشــــــر مؤســــــســــــات يف جهودها الرامية إىل وضــــــع االســــــرتاتيجيات املســــــتدامة للتنمية الريفية واحلد 

 ).5-1-3ر املراعية للمساواة بني اجلنسني، وتنفيذها ورصدها (من الفق
 

بلداً بوضــــع وتنفيذ ســــياســــات  13يف جمال الســــياســــات، قام و من املنظمة تقين ، وبدعم 2017-2016فرتة الويف  -136
واســرتاتيجيات وبرامج لتوليد فرص العمل الالئق يف املناطق الريفية، واســتهداف الشــابات والشــباب الريفيني بشــكل خاص 

ســــــيما دعم  ). وقدمت املنظمة الدعم إىل مخســــــة بلدان يف جمال توســــــيع نطاق تطبيق معايري العمل الدولية، وال3-2-1(
ة إىل القضــــــاء على عمالة األطفال يف الزراعة واســــــتكشــــــاف فرص عمل الئقة للشــــــباب الذين ترتاوح جهود البلدان الرامي

منتجا للمعرفة وحتســـــــني قاعدة املعارف بشـــــــأن العمل  19). وأخرياً، مت االنتهاء من 2-2-3عاماً ( 17و 15أعمارهم بني 
 ). 3-2-3الالئق يف الزراعة واملناطق الريفية واهلجرة (

 
بلداً يف حتسني نظم احلماية االجتماعية لتشجيع التنمية الريفية املستدامة والعادلة واحلد من  18املنظمة  ودعمت -137

نت املنظمة القدرات يف تســـعة بلدان يف جمال رصـــد 1-3-3الفقر واألمن الغذائي والتغذية ( ). وباإلضـــافة إىل ذلك، حســـّ
 ).2-3-3يف األرياف ( احلماية االجتماعية وتأثريها على احلد من الفقر نظم

 
 أبرز اإلنجازات على المستوى العالمي

 
عملت منظمة األغذية والزراعة، من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، على مبادرات هامة يف جمال احلد  -138

تبادل أفضــــل املمارســــات بشــــأن القضــــاء على الفقر املدقع مع البلدان من أجل من الفقر يف الريف، وتعاونت مع الصــــني 
النامية. كما عززت املنظمة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب بني اهلند وغانا وكينيا والســـــــنغال وغامبيا وإثيوبيا. وباإلضـــــــافة 

 .القروضصول النساء على إىل ذلك، بدأ العمل مع باراغواي وإكوادور لتبادل اخلربات مع حكومة بوليفيا بشأن ح
 

حقق عمل املنظمة يف جمال التمكني االقتصــــــــــــادي للمرأة يف الريف تقدماً كبرياً يف مجيع أحناء العامل. وباعتبارها و  -139
بشــــــأن ضــــــمان احلقوق القانونية للمرأة يف ما يتعلق مبلكية  2-أ-5املســــــتدامة مؤشــــــر أهداف التنمية عن  املســــــؤولةالوكالة 

ا، وضـــــــــــعت املنظمة منهجية لدعم البلدان يف رفع التقارير ومت جتريبها يف عشـــــــــــرة بلدان لتقارير عام األراضـــــــــــي و/أو  إدار
بلداً أداة تقييم التشـــــريعات يف املنظمة لتحديد جماالت ملموســـــة من أجل حتســـــني  31. وباإلضـــــافة إىل ذلك، طبق 2018

 ة مللكية األراضي والوصول إليها. اإلطار القانوين، لضمان متتع النساء والفتيات حبقوق متساوي
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موعة العاملية املعنية باهلجرة، مما ســاهم 2017ســامهت منظمة األغذية والزراعة بنشــاط، طوال عام و  -140 ، يف عمل ا
 اهلجرة من األرياف، وبشـــــأن أمهية التنمية الريفيةإىل ع فيف رفع الوعي على املســـــتوى العاملي بشـــــأن العوامل احملددة اليت تد

، وموضـــــــوعها حول اهلجرة، فرصـــــــة 2017والزراعية ملواجهة حتديات اهلجرة. ومثلت االحتفاالت بيوم األغذية العاملي لعام 
للمنظمة لزيادة الوعي بشـــــــــــــأن الروابط بني اهلجرة واألمن الغذائي والتنمية الريفية. وباإلضـــــــــــــافة إىل ذلك، تعاونت منظمة 

أطلس للهجرة الريفيـة يف أفريقيـا إلعـداد أول يل للبحوث الزراعيـة من أجـل التنميـة األغـذيـة والزراعـة مع مركز التعـاون الـدو 
فهم أفضـــل لديناميكيات  تكوين "، الذي يليب احلاجة املاســـة إىلحتركات الريف األفريقي" بعنوان جنوب الصـــحراء الكربى

 أفريقيا. اهلجرة يف
 

، وهو نقــاش متعــدد Vigo ارمنظمــة األغــذيــة والزراعــة حو  أقــامــتولتعزيز العمــل الالئق يف مصـــــــــــــــايــد األمســاك،  -141
تمع املدين ونقابات العمال وغريهم من أصــــــحاب املصــــــلحة  أصــــــحاب املصــــــلحة، جيمع بني القطاع اخلاص ومنظمات ا

، ملناقشـــــــــة القضـــــــــايا واألعمال ذات األولوية بشـــــــــأن ظروف العمل يف هذا القطاع. وركزت املداوالت على تنفيذ املرموقني
ج اســـرتاتيجية ملكافحة انتهاكات حقوق اإلنســـان ا لصـــكوك الدولية ملصـــايد األمساك والعمل يف اآلونة األخرية، بصـــفتها 

 يف سالسل قيمة األمساك.  العملوحقوق 
 

وعملت املنظمة كعنصــــــــر فاعل رئيســــــــي يف احلماية االجتماعية واإلدماج املثمر من خالل املشــــــــاركة الناشــــــــطة،  -142
 الــذي دعــا إىل جتــديــد األولويــة للحمــايــة االجتمــاعيــة يف جملس التعــاون بني وكــاالت احلمــايــة االجتمــاعيــة  ،2016عــام  يف

اليت تســـــــــتجيب للصـــــــــدمات. وباإلضـــــــــافة إىل ذلك، ســـــــــامهت املنظمة يف مبادرة تقييم احلماية االجتماعية املشـــــــــرتكة بني 
حتســـني نظم احلماية االجتماعية لديها، وال ســـيما أداة الوكاالت، لتطوير جمموعة من األدوات اليت ســـتســـاعد البلدان على 

 لتقييم كيفية مسامهة برامج احلماية االجتماعية يف األمن الغذائي والتغذية.
 

 أبرز اإلنجازات على المستويين اإلقليمي والقطري
 

 أفضــــــــــــــل طريقة لتمكني الرجال والنســــــــــــــاء هي من خالل تعزيز العمل اجلماعي. وقد قام مرفق الغابات واملزارع،  -143
الذي تســــــــــتضــــــــــيفه منظمة األغذية والزراعة، بتعزيز منظمات املنتجني، وحتســــــــــني احلوار بني منظمات املنتجني واحلكومات، 

اي  منظمة للمنتجني  947، عزز مرفق الغابات واملزارع 2017ة عام وتســــــــــهيل احلوار والتواصــــــــــل بني األســــــــــر الريفية. وحبلول 
 تغيرياً  33مليون منتج، ممــــا أدى إىل حــــدوث  30على املســـــــــــــتويــــات اإلقليميــــة والوطنيــــة واحملليــــة، أي مــــا ميثــــل أكثر من 

 ول منظمة من احلصــــــ 158منظمة للمنتجني خطط أعمال؛ ومتكنت  279اللوائح لصــــــاحلهم؛ ووضــــــعت  يف الســــــياســــــات أو
 جديدة. موارد ماليةعلى 

 
رتات الصــــــــغرية "ماشــــــــية الفقراء". وقد دعمت منظمة األغذية والزراعة، يف منطقتني من إثيوبيا، برناجماً و  -144 تعترب ا

متكامالً جيمع بني ممارسات اإلنتاج احملسنة، والوصول إىل التمويل، وتطوير القدرات، وحتليل خلق فرص العمل على طول 
قيمة للمجرتات الصــــــــغرية. وأدى هذا النشــــــــاط، الذي يتماشــــــــى مع اخلطة الوطنية الرئيســــــــية للثروة احليوانية ســــــــالســــــــل ال

رتات الصـــــــــــغرية الفرعي  يف إثيوبيا، إىل توليد اهتمام لدى الشـــــــــــركاء املاليني يف متويل إعداد خطط العمل الوطنية لقطاع ا
 . يف وقت الحقإثيوبيا، مث يف بوركينا فاسو  يف
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تنمية قدرات موظفي املعهد الوطين للتكنولوجيا الزراعية، ودعمت تطوير يف املنظمة  ســــــــــــــامهتويف نيكاراغوا،  -145
 منوذج االبتكار القائم على املشــــــــــــــاركة الذي يســــــــــــــتخدمه املعهد اآلن لتوجيه أحباثه وابتكاراته التكنولوجية. وباإلضــــــــــــــافة 

من أجل التنمية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز  إىل ذلك، دعمت املنظمة صياغة اسرتاتيجية االتصال
نة ومت بثها لتصــــــــــــل  42املمارســــــــــــات اجليدة وتبادل املعارف. ومت إنتاج   برناجماً تلفزيونياً حول املمارســــــــــــات الزراعية احملســــــــــــّ

 ألف أسرة. 70يقارب  إىل ما
 

تقييم أثر برامج االستثمار الواسعة النطاق. فعلى سبيل املثال، لويف اهلند، قدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم  -146
 قامت منظمة األغذية والزراعة بتقييم تأثري مشـــــــــروع "بيهار لســـــــــبل العيش الريفية" املمول من البنك الدويل، الذي يهدف 

الزراعية،  عيش الزراعية وغريمليون امرأة يف جمموعات املســـــاعدة الذاتية، واحتادات لإلدماج املايل، وســـــبل ال 1.5إىل متكني 
والعمل االجتماعي واالستحقاقات. واستناداً إىل هذا العمل، قدمت املنظمة املشورة إىل صانعي السياسات يف احلكومات 

 اهلند،  لتقييم يف بيهار، وقدمت منوذجًا لتقييم أكرب برنامج للحد من الفقر يفعززت قدرات اواملؤســــــــــــــســــــــــــــات املالية، و 
 طنية لسبل العيش الريفية.أي املهمة الو 

 
نفذت منظمة األغذية والزراعة، بالشــراكة مع الصــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة و  -147

ألف امرأة ريفية يف ســـــبعة  40األمم املتحدة للمرأة، برنامج التمكني االقتصـــــادي للمرأة الريفية، الذي اســـــتفادت منه قرابة 
الربنامج من الوصــــــــــــــول إىل اخلدمات املالية، وتلقت خدمات تنمية األعمال، هذا ومتكنت املرأة الريفية من خالل بلدان. 

ن  وأكملت دورات تدريبية يف جمال التكنولوجيا الزراعية، وتلقت املشـــــــــــورة يف جمال التغذية. وباإلضـــــــــــافة إىل ذلك، حســـــــــــّ
ت الســــــــــــــياســــــــــــــات على املســــــــــــــتويني الوطين واإلقليمي، مما أدى إىل زيادة الربنامج قدرة املرأة الريفية على التأثري يف عمليا

 مشاركتها يف احلوارات املتعلقة بالسياسات.
 

وقدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم الجتماع شــــــــباب أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف بنما، حيث  -148
ويف وقت الحق، أصــــــــدر االجتماع الوزاري الرابع املعين بالزراعة متت املوافقة على جدول أعمال إقليمي لشــــــــباب الريف. 

 األسرية والتنمية الريفية اتفاقاً خمصصاً لذلك.
 

ُعقدت حلقة عمل إقليمية يف غانا، برعاية الشــــراكة الدولية للتعاون بشــــأن عمالة األطفال يف الزراعة، حضــــرها و  -149
نقابات العمال الريفيني ومنظمات املنتجني لتبادل اخلربات بشـــــــــــأن التنظيم  بلدا أفريقيا. وألول مرة، مت مجع 13ممثلون من 

يف نوفمرب/تشــــرين  إطالقهملكافحة عمالة األطفال يف الزراعة. وتبادلت املنظمات املشــــاركة املعرفة ووضــــعت نداًء للعمل مت 
 خالل املؤمتر العاملي الرابع بشأن عمالة األطفال يف بوينس آيرس. 2017الثاين 

 
ويف لبنان، أطلقت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية أول دليل للممارســــني باللغة العربية عن عمالة  -150

 د، وال ســـــــــيما األطفال يف الزراعة. وقد أدى تدفق عائالت الالجئني الســـــــــوريني إىل زيادة كبرية يف عمالة األطفال يف البال
 لبنــان، النقص يف املعلومــات العمليــة يف املنطقــة العربيــة حول كيفيــة التعــامــل  الــدليــل، خــارجهــذا يف الزراعــة. وســــــــــــــيليب 

 مع األطفال العاملني يف جمال الزراعة.
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ويف تونس وإثيوبيا، نفذت منظمة األغذية والزراعة مشــــــــــــــروع "تنقل الشــــــــــــــباب واألمن الغذائي واحلد من الفقر  -151
ت مبتكرة خللق فرص عمل للشـــــــــباب يف املناطق الريفية كبديل للهجرة، مثل آليا اختبارالذي أدى إىل  املناطق الريفية" يف

تقدمي الدعم التقين لتمكني الشــــــــباب من بدء مشــــــــاريعهم اخلاصــــــــة. وســــــــاهم املشــــــــروع يف دمج اهلجرة يف ســــــــياســــــــات 
شــاركت املنظمة يف رئاســة واســرتاتيجيات التنمية الزراعية والريفية، وتوليد املعرفة بشــأن اهلجرة الريفية. وباإلضــافة إىل ذلك، 

لق فرص العمل يف املناطق خلجمموعة عمل معنية بالعمالة الريفية يف وزارة الزراعة يف إثيوبيا، مما أدى إىل تطوير اســـــرتاتيجية 
 .2017الريفية يف مايو/أيار 

 
ن التزامات لدعم ويف رواندا، شـــــــــــاركت منظمة األغذية والزراعة يف دورة رفيعة املســـــــــــتوى يف الربملان أســـــــــــفرت ع -152

التماســــــــــــــك بني احلماية االجتماعية والزراعة، فضــــــــــــــال عن تنفيذ مشــــــــــــــروع متكامل لتوفري الدعم اإلنتاجي واالجتماعي 
 الفقرية.  لألسر

 
ويف ليســـــــــوتو، أدى اجلفاف الناجم عن ظاهرة النينيو إىل توســـــــــيع احلماية االجتماعية كوســـــــــيلة فعالة من حيث  -153

لألزمات. ودعمت منظمة األغذية والزراعة هذه اجلهود من خالل توفري حزمة متكاملة من املنتجات التكلفة لالســــــــتجابة 
 ) للمساعدة على إنقاذ سبل العيش.+cashالغذائية والتغذوية (

 
ويف لبنــان، تعــاونـت منظمــة األغـذيـة والزراعـة مع وزارة الزراعـة، من خالل آليــة دعم برامج الشــــــــــــــركـاء املتعــددين  -154
ظمة األغذية والزراعة لوضــــــع وتنفيذ ســــــجل للمزارعني. وعن طريق حتســــــني حصــــــول الوزارة على البيانات واخلرائط، من يف

 عملية تسجيل أكثر كفاءة للمزارعني. إجراء حتسينات يفدعمت املنظمة 
 

 ألمريكا الوســـطى ويف أمريكا الالتينية، أصـــبحت منظمة األغذية والزراعة شـــريكاً اســـرتاتيجياً يف منظومة التكامل -155
تعزيز القدرات الوطنية يف مجيع البلدان للحماية االجتماعية واإلدماج املثمر، و لوضــــــــــــــع جدول أعمال إقليمي  من أجل

األعضــاء يف منظومة التكامل ألمريكا الوســطى. وتســتمر املنظمة يف قيادة عمليات تنمية القدرات اليت تســتهدف صــانعي 
شـــــــراكة مع منظومة ضـــــــمن بني احلماية االجتماعية واحلد من الفقر واألمن الغذائي، الســـــــياســـــــات بشـــــــأن الروابط والتآزر 

 التكامل ألمريكا الوسطى واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب.
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 تعميم المساواة بين الجنسين والحوكمة والمناخ والتغذية
حلد من الفقر يف املناطق اعممت منظمة األغذية والزراعة املســــــــاواة بني اجلنســــــــني يف مجيع أعماهلا يف جمال  

اية ع 48يقل عن  ال الريفية، واستفاد من ذلك ما نادي  1 600، مت إنشاء 2017ام بلداً. وعلى سبيل املثال، حبلول 
 ي وغانا)، وبلغ عدد األعضــــــــــــــاءدمييرتا يف أفريقيا (النيجر والســــــــــــــنغال ومايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروند

شــــأن عدم املســــاواة بني شــــخص، ثلثاهم من النســــاء. وتتمثل إحدى فوائد النادي العديدة يف زيادة الوعي ب 50 000
تمع.  ما يتعلق بأدوار املرأة يف اجلنسني، ال سيما يف  األسرة وا

 نياجلنســــصــــنفة حبســــب قار إىل البيانات املويتمثل أحد التحديات الرئيســــية يف وضــــع الســــياســــات يف االفت 
اك مع الصــــندوق الدويل للتنمية والفقر من املناطق الريفية. ولســــد هذه الفجوة، تقوم منظمة األغذية والزراعة باالشــــرت 

لســــــــــياســــــــــات باألدلة اليت امعلومات عن ســــــــــبل العيش الريفية لتزويد واضــــــــــعي الزراعية والبنك الدويل، بتطوير نظام 
ديف التنمية املست  . 2و 1دامة تستهدف املستفيدين بشكل أكثر فعالية، ورصد املؤشرات املتعلقة 

ويف ســــــياق عملها املتنامي بشــــــأن اهلجرة، بدأت منظمة األغذية والزراعة العمل الســــــتكشــــــاف العالقة بني  
والزراعة وتغري املناخ. ومت إنتاج مواد املعرفة وتنمية القدرات لتســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء على األدلة والثغرات القائمة، اهلجرة 

 وتقدمي التوصيات بشأن اإلجراءات التعاونية.
قريغيزســــــــــــــتان وأرمينيا لتطوير القدرة على تعزيز األمن الغذائي والتغذية، يف إطار  وعملت منظمة األغذية والزراعة مع

 يف جماليف كال البلدين، وأجرت أعماًال  التجريبية +cashبرنامج ميوله االحتاد الروســــــــــــي. ودعمت املنظمة مشــــــــــــاريع 
 التثقيف التغذوي والزراعة اليت تراعي التغذية. 

منظمة األغذية  شــــــــــــــاركت، 2و 1ني تغري املناخ وهديف التنمية املســــــــــــــتدامة التداخل بوكجزء من عملها يف  
والزراعة مع مركز املناخ التابع للصــــــليب األمحر واهلالل األمحر، لزيادة املعرفة والتوعية والقدرات حول كيفية اســــــتخدام 

رة الفئــات الضــــــــــــــعيفــة والفقراء برامج احلمــايــة االجتمــاعيــة إلدارة املخــاطر النــامجــة عن تغري املنــاخ، من أجــل زيــادة قــد
يف الريف على الصـــــــــــمود. وباإلضـــــــــــافة إىل ذلك، شـــــــــــاركت املنظمة يف أيام التنمية واملناخ يف مؤمتري األطراف الثاين 
والعشــــــرين والثالث والعشــــــرين، حيث قدمت أداة تفاعلية جديدة حول املخاطر املرتبطة باملناخ واحلماية االجتماعية، 

 لشراكة مع مركز املناخ. مت تطويرها أيضاً با
 

 المستفادةالدروس الرئيسية 
 

مع الربامج االسرتاتيجية  3أقّرت منظمة األغذية والزراعة باحلاجة إىل تكامل أقوى ألنشطة الربنامج االسرتاتيجي  
 . كما مت تسليط الضوء عليه 1األخرى، من أجل تعظيم مسامهتها يف احلد من الفقر وهدف التنمية املستدامة 

ا الرباجمية  تعددة امليف تقييم مسامهة املنظمة يف احلد من الفقر يف املناطق الريفية، ستستفيد املنظمة من تعميق مبادرا
 1القطاعات واملشرتكة بني الربامج، مثل احلماية االجتماعية املراعية للتغذية والقضاء على اجلوع (اهلدف االسرتاتيجي 

واهلدف االسرتاتيجي  3ية االجتماعية املستجيبة للصدمات (اهلدف االسرتاتيجي )، واحلما3واهلدف االسرتاتيجي 
 )، ونظم سلسلة القيمة الشاملة الغذائية 5واهلدف االسرتاتيجي  3)، واهلجرة (اهلدف االسرتاتيجي 5
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ا يف ذلك الزراعة )، والعمالة الالئقة وحتسني سبل العيش يف الزراعة، مب4واهلدف االسرتاتيجي  3(اهلدف االسرتاتيجي 
 ).3واهلدف االسرتاتيجي  2األسرية (اهلدف االسرتاتيجي 

 املتوسطةثناء إعداد اخلطة أ. و 3حىت اآلن، مت تضمني العمل املتعلق بالسياسات يف النواتج الثالثة للربنامج االسرتاتيجي  
أن هناك حاجة إىل جهد أقوى ، ويف سياق أهداف التنمية املستدامة، أصبح من الواضح 2021-2018األجل للفرتة 

. واستجابة لذلك، أضافت 1لدعم البلدان يف إحراز تقدم حنو حتقيق هدف التنمية املستدامة  القطاعاتومتعدد 
 لدعم قدرات البلدان  2019-2018للفرتة  3منظمة األغذية والزراعة ناجتًا رابعًا إلطار عمل الربنامج االسرتاتيجي 

 على تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج متعددة القطاعات تراعي املساواة بني اجلنسني، للحد من الفقر. 
سيكون من الضروري الرتكيز بشكل خاص على معاجلة االقتصاد السياسي للحد لكي تتكلل هذه اجلهود بالنجاح، و 

شاركة أصحاب املصلحة، والتنسيق املتعدد من خالل العمل يف جمال السياسات، والدعوة، وم يف الريفمن الفقر 
 ما بني بلدان اجلنوب، والشراكات. القطاعات، والتعاون يف

، االفتقار إىل القدرة على إجراء حتليل للفقر، 3من التحديات األخرى اليت لوحظت يف تقييم الربنامج االسرتاتيجي  
لنهج لصاحل الفقراء يف تصميم أطر الربجمة القطرية يف كل من الوحدات الفنية واملكاتب الالمركزية، لضمان إدراج ا

واملشاريع والربامج. ولذلك، تقوم منظمة األغذية والزراعة بوضع إطار منهجي وبرنامج لتنمية القدرات لضمان حتسني 
 إدراج أبعاد الفقر وإدماجها يف عمل املنظمة.
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 : تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شموالً وكفاءة4الهدف االستراتيجي 
 

تُعترب املشـــــــــــاركة الفّعالة للبلدان يف حتديد معامل نظم األغذية والزراعة اآلخذة يف التطور ســـــــــــريعاً أمراً بالغ األمهية  -156
النظم على ضــمان االســتخدام املســؤول للموارد املتاحة بالنســبة إىل األمن الغذائي والتغذية. وســيســاعد حتســني كفاءة هذه 

وتيســـــري إنتاج وتســـــليم منتجات صـــــحية وآمنة. وســـــيعزز دعم مشـــــاركة املنتجني من أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية والبلدان 
 ) يف إتاحة نظم زراعية شـــــــــاملة وكفؤة املنظمةالصـــــــــغرية اقتصـــــــــادياً مشولية هذه النظم. وتســـــــــاهم منظمة األغذية والزراعة (

عن طريق تناول ثالثة جماالت عمل حامسة األمهية بالشـــراكة مع احلكومات واجلماعة اإلمنائية وأصـــحاب املصـــلحة املعنيني 
 لضمان ما يلي:

 
ليت تيســــــــر املتطلبات املختلفة للبلدان وا أفضــــــــلتعزيز االتفاقات واآلليات واملعايري الدولية، اليت تعكس بشــــــــكل  (أ)

 )؛4-1-4، و3-1-4، و2-1-4، و1-1-4قدرات البلدان على تنفيذها (النواتج 
تنمية الصــــــــناعة الزراعية وســــــــلســــــــلة األغذية الزراعية اليت ُجتمِّع االســــــــرتاتيجيات املتماســــــــكة للقطاعات الفرعية  (ب)

لة، وللحد من الفاقد واملهدر واملشـاريع الصـغرية واملتوسـطة احلجم إلتاحة الفرصـة لظهور واعتماد مناذج عمل فعا
 )؛3-2-4، و2-2-4، و1-2-4من األغذية (النواتج 

ا حتســني احلوافز للجهات الفاعلة الصــغرية احلجم،  (ج) وضــع ســياســات داعمة وصــكوك مالية واســتثمارات من شــأ
 ).3-3-4، و2-3-4، و1-3-4وللبيئة اليت جيب أن تعمل فيها (النواتج 

 
االت الثالثاالســـــــــرتاتيجي، ســـــــــوف يدعوعلى مســـــــــتوى اهلدف  -157 ة البلدان يف حتقيق أهداف م التقدم يف هذه ا

 ) والشــــــــــــــموليــــة 1-3-12و 1-ج-2، و1-3-2التنميــــة املســــــــــــــتــــدامــــة، وخبــــاصـــــــــــــــــة من حيــــث الكفــــاءة (املؤشــــــــــــــرات 
 ) يف نظمها الزراعية والغذائية.1-11-17(املؤشر 

 
 ...محور التركيز 

 ندالي
تجريبية (املســـــّمى حبســـــب املدن ال 1، بالتعاون الوثيق مع الربنامج االســـــرتاتيجي 4الربنامج االســـــرتاتيجي قدّم  

املشـــــــروع األول املصـــــــّمم لدعم اخلطة احلضـــــــرية اجلديدة املوقعة يف كيتو  باعتبارهوداكا وليما)  املشـــــــاركة فيه، أي نريويب
 أغذيةمج بدعم احلكومات احمللية فيما تعمل لتحقيق نظم . ويقضــــــــي هدف هذا الربنا2016يف أكتوبر/تشــــــــرين األول 

ا. ومن ، تدعم املنظمة مدينيت ليما ونريويب يف التخطيط لنظمها الغذائية، والتحّول 2016عام  ذمســــــــــــــتدامة يف بلديا
ج منّظم ج قطاعي يرّكز على الزراعة احلضـــــرية إىل  كيز ُيشـــــرك أصـــــحاب مصـــــلحة متعددين. ويف داكا، كان الرت  من 

 .األغذيةنظام على مجع البيانات لتحليل شامل ل األويل
ى للمنظمة يف جمال ســـــــــالمة على مبادرات أخر  معاً  أّويل والعمل متويلوشـــــــــّكل مشـــــــــروع ندايل احملّفز جلذب  
من القضــــــــــــــايا. ويف نريويب، وّلد املشــــــــــــــروع تآزرات مع الربنامج املشــــــــــــــرتك  ذلك واألمن الغذائي والتغذية وغري األغذية

بني االحتاد األورويب واملنظمة بشـــــــــــأن تأثري األمن الغذائي والتغذوي، واملرونة، واالســـــــــــتدامة والتحّول، األمر الذي مسح 
وساهم توفري التمويل اإلضايف يف نريويب مع السياسات الوطنية.  نظم األغذيةبتحقيق تكامل أكثر اتساقاً السرتاتيجية 
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م نظص بلدية العاصمة األموال لدعم التخطيط لويف ليما، ختصّ . ارية املساعدةمن جهات ماحنة خمتلفة يف تأمني استمر 
 تشّكلت من خالل برنامج ندايل. كما أوصت به جمموعة أصحاب املصلحة اليت  األغذية

 مقاومة مضادات الميكروبات 
الدســـتور  ع مواصـــفاتأســـدت املنظمة املشـــورة العلمية بشـــأن مقاومة مضـــادات امليكروبات دعًما لعملية وضـــ 

ا بشــأن دور البيئة يف مقاومة مضــادات امليكروبات املنقولة عرب األغذية وبواســطة األغذية النباتية املصــدر  الغذائي وأيضــً
ملمكنة ملقاومة مضـــــــــادات اوتأثري اســـــــــتخدام مضـــــــــادات امليكروبات على احملاصـــــــــيل ودور املبيدات األحيائية واملخاطر 

ا  ســـتطاع من نقل مقاومة مضـــادات امليكروبات املنتقلةامليكروبات ودورها يف احلد قدر امل عرب األغذية. وأصـــدرت أيضـــً
ا و  االوثيقة العلمية عن صــــــــــــــحة احليوان "حمركات مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات وديناميكيا  علم األوبئة املتصــــــــــــــل 

 ". يف اإلنتاج احليواين
بالنســـبة إىل مقاومة مضـــادات امليكروبات  ATLASS(19ومت تطوير أداة للرصـــد واملراقبة املخربية ولبناء القدرات ( 

ومت اختبارها يف عدد من البلدان يف أفريقيا وآسيا ومن املقرر توسيع نطاقها لتشمل بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية. 
 

 تنفيذ البرنامج االستراتيجي
 

ثة عن األســــــــواق العاملية، منتديات للحوار، ومعلومات حمدّ  4الربنامج االســــــــرتاتيجي على الصــــــــعيد العاملي، وفّر  -158
ســــــواق وتعزيز الفرص اليت تتيحها وتنمية القدرات والتحليالت لتيســــــري عملية وضــــــع املعايري الدولية، والرتويج لشــــــفافية األ

ردية املتصــــــلة بالبيئة ؤســــــســــــية والفالقدرات امل تطوير التجارة واألســــــواق. وأّما على املســــــتوى الوطين، فقد كان الرتكيز على
اخلدمات املالية، وحتســــــــني و ، وإشــــــــراك القطاع اخلاص، وتصــــــــميم وإدارة املنتجات نظم األغذية والزراعةلوضــــــــع  التمكينية

  القدرات الفنية واإلدارية لدى اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة.
 

ية والوطنية واحمللية، وأنشـــــــأ لشـــــــراكات الدولية واإلقليمإىل ارافعًة بالنســـــــبة  4الربنامج االســـــــرتاتيجي وقد شـــــــّكل  -159
اليت ملتحدة؛ والوكاالت شـــراكات جديدة على مســـتويات خمتلفة لدعم عمله وتعظيم أثره. وضـــّم شـــركاؤه منظمات األمم ا

نظمات اإلقليمية دميية والبحثية؛ وامل؛ واجلهات املاحنة الثنائية؛ واملنظمات اخلريية؛ واملؤســــــســــــات األكاروما توجد مقارها يف
؛ إضــــــــــــــافًة إىل القطاع ئاهلاديط وأمانة مجاعة احمل هيئة احمليط اهلنديمثل اجلماعات االقتصــــــــــــــادية اإلقليمية يف أفريقيا، و 

تمع املدين وجهات فاعلة أخرى غري حكومية تعمل بصــــفة مباشــــرة أو من خالل من ات متعددة أصــــحاب اخلاص، وا صــــّ
أيضـاً  4الربنامج االســرتاتيجي عاون . وتاملســتدامةاالســتهالك واإلنتاج املتعلقة بأمناط ربامج لاملصــلحة مثل اإلطار العشــري ل

زراعية، والبنك األورويب لإلنشــاء مع مؤســســات مالية دولية رئيســية، مبا يف ذلك البنك الدويل، والصــندوق الدويل للتنمية ال
. عالوًة على ذلك، والزراعة نظم األغذيةيف  ةاملســؤول اتر االســتثما ئوالتعمري لوضــع مشــاريع اســتثمارية تتماشــى مع مباد

بني البلدان من خالل ية والزراعة نظم األغذتبادل املعارف، والتجارب واملمارسات اجليدة يف  4الربنامج االسرتاتيجي عّزز 
 التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

 
                                                 

 خربي وملقاومة مضادات امليكروبات.أداة منظمة األغذية والزراعة للتقييم امل  19



69 C 2019/8 

 

وأهداف التنمية املســــــــــــتدامة واتفاق باريس بشــــــــــــأن تغري املناخ  2030خطة التنمية لعام  اعتماد وقد رفع كّل من -160
واالقتصـــادية والبيئية.  االســـتدامة االجتماعيةبالذي ســـوف يدخل حّيز التنفيذ مســـتوى اهتمام البلدان األعضـــاء والشـــركاء 

امج االسرتاتيجية األخرى لتوفري حلول شاملة، بشكل وثيق مع الرب  4الربنامج االسرتاتيجي واستجابًة إىل هذا الواقع، عمل 
 وكفاءة. أكثر مشوالً  وأغذيةة لقطاعات وضرورية لتنمية نظم زراعومتسقة ومشرتكة بني ا

 
إنتاجية  كفاءةوإّن االفتقار إىل البيانات عن مؤشــــــــرات أهداف التنمية املســــــــتدامة الثالثة مبا يعكس التغريات يف   -161

من أهداف التنمية املستدامة)؛ وأداء أسواق السلع الغذائية وتقلب  3-2النظم الغذائية ومداخيل صغار املنتجني (اهلدف 
ج من أهداف التنمية املستدامة)؛ والفاقد واملهدر من األغذية على امتداد مرحلة اإلنتاج -2أسعار املواد الغذائية (اهلدف 
 من أهداف التنمية املســـــــتدامة) تعين كلها أنه من غري املمكن تقييم جناح البلدان  3-12هلدف وصـــــــوالً إىل االســـــــتهالك (ا

يف دعم التحســـــينات على صـــــعيد كفاءة نظمها الغذائية. أما مؤشـــــر مشولية نظمها الزراعية والغذائية، املعّرب عنه من حيث 
 من أهداف التنمية املســـــتدامة)، فيشـــــري  11-17ا (اهلدف نصـــــيب الصـــــادرات العاملية من البلدان النامية والبلدان األقّل منوً 

يف  44يف املائة بالنســــــبة إىل البلدان األقّل منًوا ومن  0.9يف املائة إىل  1.1إىل حدوث تراجع بعدما اخنفضــــــت النســــــبة من 
 يف املائة بالنسبة إىل البلدان النامية.  43املائة إىل 

 
 النواتجتقييم 

 
 . 4امللحق يف  4يرد التقدم احملرز بالنسبة إىل نواتج الربنامج االسرتاتيجي  -162

 
واآلليات واملعايري الدولية اليت ترّوج لتجارة  لبلدان على صــــــــــــــعيد تنفيذ االتفاقاتّمت تقييم التقدم الذي أحرزته ا -163

التقدم يف البلدان اليت عملت على مواءمة ) مقابل ثالثة مؤشـــــــــــــرات. واحُتســـــــــــــب 1 الناتج( وأســـــــــــــواق أكثر كفاءة ومشوالً 
ا مع االتفاقات ( ا التجارية الوطنية، وأنظمتها وآليا ) من خالل استعراض مكتيب ُأجري على املستوى لفأ-4-1سياسا

الداخلي يف املنظمة، وعمل على قياس التغيريات يف ســــــــــياســــــــــات التجارة الزراعية للبلدان حبيث تتماشــــــــــى مع االتفاقات 
 يف املائة من بلدان العّينة ّمت اعتماد تغيريات ســــــياســــــاتية ملحوظة  8رية. وبصــــــورة عامة، كشــــــف االســــــتعراض أنه يف التجا

 يف املائة من البلدان مل تشهد تغيريات كبرية. 92حىت متتثل هلذه االتفاقيات يف حني أن 
 

 اليت شـــــــــاركت بصـــــــــورة فعالة يف عملية  ذات الدخل املنخفض واملنخفض إىل املتوســـــــــط وارتفعت نســـــــــبة البلدان -164
 حيث وصــــــــــــــلت ) اءب-4-1(وضــــــــــــــع املعايري الدولية برعاية هيئة الدســــــــــــــتور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

ـايـة ســــــــــــــنـة  13.28إىل   . واســــــــــــــتفـاد كـل من الـدســــــــــــــتور الغـذائي واالتفـاقيـة الـدوليـة لوقـايـة النبـاتـات 2017يف املـائـة مع 
نة  اية ســــــــــــــ ومع أّن هذا قد أدى إىل إحداث تغيري يف منهجية  2016من اســــــــــــــتحداث نظام التعليقات اإللكرتوين يف 

احتســـــاب التعليقات الواردة من البلدان األعضـــــاء، وســـــاهم بالتايل يف تراجع بســـــيط يف قيمة املؤشـــــر، إال أّن النتائج تؤكد 
نـت األنظمـة التنظيميـة ( لقـدرات.فعـاليـة الدعم الذي تقـدمه املنظمـة يف جمال بنـاء ا  يف املائة  33) يف جيم-4-1وحتســــــــــــــّ

 فيما بقيت مستقرّة بالنسبة إىل البلدان األخرى.  2017إىل  2013من البلدان من 
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 باء)،-4-2( 2017و 2013يف املائة من البلدان بني عامي  41 يفتراجع قد وتبّني النتائج أن الفاقد من األغذية  -165
 تقّدم يف وضـــــع وتنفيذ األعمال التجارية الزراعية وســـــالســـــل األغذية الزراعية اليت تكون أكثر كفاءة حدوث مبا يشـــــري إىل 

من حيث احلّد من اخلسائر. وأّكد أصحاب املصلحة يف البلدان اليت ُأجريت مقابالت معها من خالل تقييم النتائج على 
ممســــــتوى املنظمة على  ا املنظمة يف التغيري، لتحســــــينات عل تصــــــورا لى الصــــــعيد القطري واملســــــامهة الكبرية اليت قامت 

وخباصــة يف ما يتعلق بالســياســات والربامج اخلاصــة بســالســل القيمة الغذائية املراعية للتغذية. وقد تعّذر تقييم عدد البلدان 
) بســـبب عدم توفر لفأ-4-2ضـــافة الزراعية (اليت تطّورت فيها القيمة املضـــافة للصـــناعة الزراعية بوترية أســـرع من القيمة امل

 بيانات موثوقة.
 

ن مشولية وفعالية  وســـجل حتســـن على -166 صـــعيد وضـــع وتنفيذ الســـياســـات، واألدوات املالية واالســـتثمارات اليت حتســـّ
يف املائة  34 ألف). وأظهرت-4-3املائة من البلدان (يف  18يف من جانب القطاعني العام واخلاص نظم األغذية والزراعة 
 ). اءب-4-3( املرتفع فئة األداءيف املائة منها يف  68حيث تندرج  يف معدل االســــــــــــــتثمارات الزراعية من البلدان حتســــــــــــــناً 

الزراعة واألغذية  يومل تكن البيانات الثانوية متوفرة لتقدير عدد البلدان اليت خّفضــــــت مســــــتوى املثبطات املؤثرة على قطاع
 ).يمج-4-3من خالل االختالالت يف السياسات (

 
تقييم يف  املســــــــــرتجعةإجيابية. وهذا ما تبّينه املعلومات  املخرجمســــــــــامهة املنظمة يف التقدم على مســــــــــتوى كانت و  -167

ن اإلمجايل ألداء  الوظائف التنظيمية املتعلقة النتائج على مســــــــتوى املنظمة بشــــــــأن املســــــــامهة اإلجيابية للمنظمة يف التحســــــــّ
ا على الصــــعيد القطري، األمر الذي يؤكد فعالية عمل املنظمة  بالصــــحة النباتية والصــــحة احليوانية وســــالمة األغذية وجود
على دعم تصـــميم وتنفيذ الســـياســـات أو األطر التنظيمية. كذلك، أشـــار التقييم إىل املســـامهة اإلجيابية للمنظمة يف التقدم 

ن الســــياســــات والربامج اخلاصــــة بتشــــريعات ســــالســــل القيمة الغذائية املراعية للتغذية (احملرز عل  يف املائة  45ى صــــعيد حتســــّ
ا كبرية، يف حني صّنفها  ا معتدلة)، ويف  54من البلدان صّنفت املسامهة بأ  على مستوى تحسيناتاليف املائة منها على أ

ا كبرية،  29اد واملهدر من األغذية (صــــــــــّنفت الســــــــــياســــــــــات والربامج للحّد من الفاقد بعد احلصــــــــــ  يف املائة املســــــــــامهة بأ
ا معتدلة). 70يف حني صّنفها   يف املائة منها على أ

 
ج خاص بالنظم الغذائية والزراعية لدعم  4وشـــــــــــــدد تقييم الربنامج االســـــــــــــرتاتيجي  -168 على اجلدوى العاملية التباع 

 هدفًا. ومع اإلشـــــــــــــارة إىل أّن اتباع مثل هذا النهج  17نمية املســـــــــــــتدامة وعددها البلدان من أجل حتقيق معظم أهداف الت
ال يزال حمدوًدا، لفت التقييم العناية إىل إمكانية توسيع نطاق هذا العمل، مبا يف ذلك باالعتماد على أوجه التآزر املشرتكة 

وجهوده يف ســــبيل العمل  4الربنامج االســــرتاتيجي  بني الربامج االســــرتاتيجية، ورّحب بالنهج املتعدد القطاعات الذي اتبعه
 مع شركاء جدد غري تقليديني. 
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 2017-2016) المحققة في الفترة المخرجات( النتائجتقييم 
 

ؤشــــــــرات املخرجات من غايات م 14من أصــــــــل  10أجنزت املنظمة بالكامل  ،4امللحق على حنو ما هو مبّني يف  -169
 .4بالنسبة إىل اهلدف االسرتاتيجي 

 
بشـــــأن عمل املنظمة يف جمال وضـــــع واعتماد املعايري اخلاصـــــة بســـــالمة األغذية واجلودة  للناتجوتؤكد قيم املؤشـــــر  -170

) أنه جرى النظر يف عدد أكرب من املتوقع من القضــــايا اجلديدة لغرض توحيدها، كما ّمت اعتماد 4-1-1والصــــحة النباتية (
ة، أو تنميـــًة للقـــدرات 20عـــدد أعلى من املتوقع من املعـــايري اجلـــديـــدة   . كـــذلـــك، وفّرت املنظمـــة حتليًال قـــائمـــًا على األدلـــّ

). وشــــــــــــــّكل أيضــــــــــــــاً 4-1-2من االتفاقات املقررة ( أو منتديات للحوار يف ما خيّص عدد أكرب من االتفاقات التجارية
). وأّما عمل املنظمة لدعم تصـــــميم 4-1-3اســـــتخدام منتجات معلومات الســـــوق اخلاصـــــة باملنظمة إجنازاً فاق املقصـــــد (

ا (  ) 4-1-4وتنفيذ الســــــياســــــات واألطر التنظيمية املتصــــــلة بالصــــــحة النباتية، والصــــــحة احليوانية وســــــالمة األغذية وجود
 أّكد على اإلجنازات يف عدد من البلدان واهليئات اإلقليمية أكرب من املتوقع.فقد 

 
 املقاصــــــد  أو جزئي لكما أن العمل على إقامة ســــــلســــــلة الصــــــناعة الزراعية واألغذية الزراعية حقق بشــــــكل كام -171

 األسـاسـية والسـلع ). وقد كان عدد املؤسـسـات اليت حظيت بالدعم يف جمال السـياسـات3-2-4إىل  1-2-4 املخرجات(
ا،) أعلى إىل حـــّد 4-2-1(العـــامـــة  تعزيز ليف البلـــدان النـــاميـــة  األمر الـــذي يعكس االهتمـــام الكبري أبعـــد ممـــا كـــان متوقعـــً

 ثل املعدالت املرتفعة للبطالة القطاعات الغذائية الزراعية املوّجهة من القطاع اخلاص وإىل الســــــــــــــوق ملعاجلة التحديات م
ع احلضــــــري الســــــريع واهلجرة. كذلك،  لدعم يف جمال احلّد من إن عدد البلدان اليت تلّقت افيف صــــــفوف الشــــــباب والتوســــــّ

ة يف لفت االنتباه العاملي إىل ا يعكس جناح املنظممم) كان أعلى بكثري من املتوقع، 2-2-4(املهدر والفاقد من األغذية 
جية واحلشــــد الناجح للموارد، مل انية. وباالســــتناد إىل الشــــراكات االســــرتاتيالقضــــية واحلشــــد الناجح للموارد من خارج امليز 

ســـــل قيمة شـــــاملة وكفوءة تتمكن املنظمة من حتقيق املقصـــــد الطموح بشـــــأن عدد البلدان اليت حظيت بالدعم لتنفيذ ســـــال
 ).4-2-3(ومستدامة 

 
ن املتوقع، األمر الذي ) أعلى م4-3-2( ةوكان عدد البلدان اليت حتظى بالدعم يف جمال االســـــــتثمارات املســـــــؤول -172

ين. غري أن دعم املنظمة عكس يف جزء منه الشـــراكات الناجحة اليت أُقيمت مع مؤســـســـات التمويل الدولية وشـــركاء آخر ي
ل املنظمة يف جمال وقد أجنز عم ) مل يتمكن من حتقيق التوقعات.1-3-4 املخرجزيادة توفّر املنتجات واخلدمات املالية (ل

 بلداً. 15) تقريباً املقصد يف 3-3-4 املخرجالسياسات ( رصد
  

                                                 
بني قدرات خمتلفة جتمع املقاصــد والوقائع النواتج اخلاصــة بربناجمني منفصــلني ضــمن املنظمة (االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدســتور الغذائي)   20

ا. واملقاصد هي تقديرات أولية استناًدا إىل معدالت   فرتات متتد على مخس سنوات.ولكل منها خطة عمل خاصة 
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 اإلنجازات على المستوى العالمي أبرز
 

ا، والصــــحة النباتية  -173 دعمت املنظمة عملية صــــياغة معايري دولية جديدة ومنّقحة خاصــــة بســــالمة األغذية وجود
من خالل أمانيت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدســــــــــتور الغذائي، مبا يوفّر املشــــــــــورة العلمية لدعم عملية وضــــــــــع 

ية للمشــــــاركة بشــــــكل فعال يف عمليات وضــــــع املعايري اخلاصــــــة باالتفاقية الغذائية، وتعزيز قدرات البلدان النام املواصــــــفات
مشــروع معيار  93جديدة لغرض توحيدها، وتقّدم  مســألة 49الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدســتور الغذائي. وّمت النظر يف 

حامسة حلماية املوارد النباتية واحليوانية ، وكانت هذه املسامهة ة جديدريمعاي 107يف عملية وضع املعايري، يف حني ّمت اعتماد 
 من اآلفات واألمراض، ومحاية املستهلكني وتوفري قاعدة للمعايري والتشريعات الوطنية.

 
 اجتماعات اخلرباء املشــــــــــــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ويف ما يتعلق باملشــــــــــــــورة العلمية، أســــــــــــــدت  -174

ا بالنســـــــــبة إىل: حتديد مصـــــــــدر وتوصـــــــــيف خماطر بكترييا  ر امليكروبيولوجيةالصـــــــــحة العاملية بشـــــــــأن تقييم املخاط مشـــــــــور
Escherichia coli  يف األغذية؛ واســــــــــــتخدام املياه املأمونة من الناحية امليكروبيولوجية إلنتاج األغذية؛ ومادة اهلســــــــــــتامني 

ظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــــــحة جلنة اخلرباء املشــــــــــرتكة بني منيف منتجات األمساك ومصــــــــــايد األمساك. ومشل عمل 
 تقييم خملفات العقاقري البيطرية يف األغذية؛ وتقييم ســــــــــــــالمة املواد املضــــــــــــــافة  العاملية واملعنية باملواد املضــــــــــــــافة اىل األغذية

ا؛ وحتديث أســــلوب تقييم مدى تعّرض املســــتهلكني ملرّكبات مســــتخدمة  إىل األغذية وحتديث أســــاليب التحليل املتصــــلة 
كمنتجات لوقاية النباتات وكعقاقري بيطرية. وعقدت اجتماعات مشـــــــــرتكة بني املنظمتني للخرباء يف جمال الســـــــــالمة دعًما 
للجان الدســـــتور الغذائي املعنية بنظافة األغذية واملواد املضـــــافة إىل األغذية وامللوثات يف األغذية وخملفات العقاقري البيطرية 

 ). 1-1-4يف األغذية (املخرج 
 

ودعماً جلهود البلدان يف صــــــــياغة وتنفيذ اتفاقات جتارية، واصــــــــلت املنظمة توفري املعلومات والتحليالت، وحتفيز  -175
تنمية القدرات وتيســـــــري احلوار حول جوانب خمتلفة من التجارة الزراعية. ومن خالل برامج التدريب واحلوار مع احلكومات 

ا املعرفية، يف ما خيّص مثًال اتســـــاق والقطاع اخلاص، قّدمت املنظمة مشـــــورة ســـــياســـــا تية وتوجيهات باالســـــتناد إىل منتجا
. وقد عّززت هذه األنشــطة قدرات وزارات الزراعة العاملية التجارةالتدابري اجلديدة يف الســياســة الزراعية مع التزامات منظمة 

 ).2-1-4 املخرجراعية والتجارية الوطنية (واالقتصاد والتجارة الختاذ قرارات مستينرة بشأن التغيريات يف السياسات الز 
 

م يف تصــــــــــــميم وتنفيذ  -176 ووفّرت املنظمة معلومات حمّدثة للحكومات وأصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة الوطنيني ملســــــــــــاعد
 للمنظمة  منتجاً  25لـــــــــــــــــ  لشـــمولية. وقد ظهر اســـتخدام متزايدوالتجارة تّتســـم بالكفاءة وا باألســـواقاســـرتاتيجيات خاصـــة 

 املتعلقةعن معلومات الســــــــــــــوق خالل فرتة الســــــــــــــنتني. كما أن الدور املتزايد ألحد هذه املنتجات، وهو نظام املعلومات 
شــّجع عدداً من قد األســواق الزراعية، يف التأثري على القرارات الســياســاتية وبروزه كمنصــة هامة للمعلومات عن األســواق ب

 ).3-1-4 املخرجان استمراريته (البلدان على تقدمي مسامهات مالية كبرية لضم
 

 تعّزز الشـــــمولية والكفاءة  للعمومأســـــاســـــية  ولدعم املؤســـــســـــات يف صـــــياغة وتنفيذ االســـــرتاتيجيات، وتوفري ســـــلع -177
تدريبية حول عملية  حلقات عمليف سالسل األغذية الزراعية، ُوضعت مواد لبناء القدرات ومنتجات معرفية كما نُّظمت 
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وضــــع اســــرتاتيجية الصــــناعة الغذائية والزراعة التعاقدية، يف حني جرى دعم التبادالت بني األقران يف جمال الزراعة التعاقدية 
 من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب. ومن خالل العمل بالشـــــــــــــراكة مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــــــــــــناعية، 

تثمارات العامة واخلاصــــة يف األعمال التجارية الزراعية والصــــناعات الزراعية مع توفري ّمت تطوير منوذج ابتكاري لتيســــري االســــ
املســـــــــاعدة الفنية لتعزيز النمو والدراية وتنمية رأس املال البشـــــــــري. وُعرض هذا النموذج خالل االجتماع اخلاص للمجلس 

 .2017قد يف مايو/أيار تنمية املستدامة الذي انعمن أهداف ال 9االقتصادي واالجتماعي حول اهلدف 
 

ومن خالل العمل الوثيق مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة ومكتب املمثل السامي  -178
املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الســــاحلية والدول اجلزرية الصــــغرية النامية التابعة لألمم املتحدة،  قادت املنظمة 

أّدت إىل وضــــع برنامج العمل  ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي ياتملية تشــــاركية مشلت مشــــاورات واســــعة النطاق على املســــتو ع
العاملي بشــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية. ويرمي هذا الربنامج إىل حتقيق ثالثة أهداف تعّزز 

 املســــــــــــــتــدامــة، والقــادرة  نظم األغــذيــةتعزيز و بعضــــــــــــــهــا البعض: (أ) توليــد بيئــات ممّكنــة لألمن الغــذائي والتغــذيــة؛ (ب) 
تمعات احمللية على الصـــــــــــم  حتســـــــــــني األمن الغذائي والتغذية.  من أجلود واملراعية للتغذية؛ (ج) ومتكني األشـــــــــــخاص وا

 التنمية على وضــــع املبادرة األقاليمية بشــــأن الدول يفوخالل فرتة الســــنتني، عملت املنظمة مع الدول األعضــــاء والشــــركاء 
برنامج العمل العاملي. وتتضـــــــــمن هذه املبادرة ثالثة ن خالهلا يف ماملنظمة  تســـــــــاهماجلزرية الصـــــــــغرية النامية، اليت ســـــــــوف 

  املشــــــــــــرتك ؛ فضــــــــــــالً عن املكّونئواحمليط اهلندي والبحر الكرييب واحمليط اهلاد احمليط األطلســــــــــــي -ت إقليمية فرعيةمكّونا
 بني األقاليم لتعزيز التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والشراكات وتبادل اخلربات.

 
 نجازات على المستويين القطري واإلقليمياإل أبرز

 
ــــــــــــــــ قدمت املنظمة الدعم يف جمال تصـــميم وتنفيذ الســـياســـات واألطر التنظيمية  -179  بلداً حول الصـــحة النباتية، 28لـ
ـــــــــــــــــ ول ـــــــــــــــــ بلداً حول الصــــحة احليوانية ول 37ـ  بلداً حول مراقبة األغذية. ويف جمال الصــــحة احليوانية، اســــتفادت البلدان  47ـ

ا البيطرية الوطنية املتعلقة  مبقاومة من الدعم القانوين لتعزيز مكافحة األمراض ومراقبتها، وخباصة من خالل مراجعة تشريعا
. وســــامهت املنظمة أيضــــاً يف اجتماعات جمموعة اخلرباء الدائمة املعنية حبمى اخلنازير األفريقية التابعة امليكروباتمضــــادات 

 الروسيبالتــدرجييــة لألمراض احليوانيــة العــابرة للحــدود. وبفضـــــــــــــــل هــذا الــدعم، متّكن كــل من لإلطــار العــاملي للمكــافحــة 
 واالحتــاد الروســــــــــــــي وأوكرانيــا من حتســــــــــــــني جوانــب عــديــدة يف نظمهــا الوطنيــة للرقــابــة  وبولنــدا ولتوانيــا وإســــــــــــــتونيــا والتفيــا

 على األغذية.
 

وإجراء مفاوضــات جتارية من خالل مشــروعني ممّولني  وســامهت املنظمة يف حتســني القدرات لوضــع ســياســة جتارية -180
ت البلدان التالية الدعم: أنغوال وجيبويت وجورجيا من جهات ماحنة ومتعلقني بتنمية القدرات ذات الصــــــــــــلة بالتجارة. وتلقّ 

قد ساعدت مبابوي. و وزامبيا وز  وقريغيزستان ومالوي وموزامبيق ورواندا وصربيا وجنوب أفريقيا وسوازيالند وتنزانيا وأوكرانيا
ا وأنظمتها  احلوارات اليت دارت بني أصــــــحاب املصــــــلحة الوطنيني حول مواضــــــيع التجارة احلكومات يف مواءمة ســــــياســــــا

ا الوطنية حبيث تتطابق مع االتفاقات اإلقليمية والعاملية  ، مع األخذ يف االعتبار اآلثار على التجارة اخلاصــــــة بالتجارة وآليا
 واألمن الغذائي.
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األغذية، من خالل إجراء تقييمات  منبلداً يف احلّد من الفاقد واملهدر  50ــــــــــــــــــــــــ كذلك، وفّرت املنظمة الدعم ل -181
وتنمية قدرات  على املســـتوى الوطين محالت توعيةإجراء لتقدير مســـتويات الفاقد، ووضـــع الســـياســـات واالســـرتاتيجيات، و 

وضــــع خطوط توجيهية وطنية للوقاية واحلّد من الفاقد واملهدر  خاللمن اجلهات الفاعلة يف الســــلســــلة. وجتّلى هذا الدعم 
 اإلســــــــــــــالمية إيرانمجهورية و  مجهورية مصــــــــــــــر العربيةوبناء القدرات يف  يةمهورية الدومينيكاجلاألغذية يف كولومبيا ويف  من

ومجهورية الو الشـــــعبية الدميوقراطية واملغرب وميامنار. أّما على املســـــتوى اإلقليمي، فقد ســـــاعدت املنظمة مفوضـــــية االحتاد 
بعد احلصـــــاد مبا يســـــتجيب إلعالن ماالبو ومقاصـــــد  اخلســـــائراألفريقي يف جهودها لوضـــــع اســـــرتاتيجية ترمي إىل احلّد من 

 األغذية  منفيما دعمت وضـــــــــــع مدّونة ســـــــــــلوك للحّد من الفاقد واملهدر لتنمية املســـــــــــتدامة، من أهداف ا 3-12اهلدف 
 يف أمريكا الالتينية.

 
 الكفوءة والشــــــــــاملة.  نظم األغذية والزراعةاملنظمة لزيادة االســــــــــتثمارات املســــــــــؤولة يف  من دعمالبلداً  42وتلّقى  -182

 األورويب لإلنشــــــــــــاء والتعمري وغري الزراعية، والبنك ففي إطار تعاون املنظمة مع البنك الدويل، والصــــــــــــندوق الدويل للتنمية
مليار دوالر أمريكي.  2.7من مؤســــســــات التمويل الدولية، دعمت املنظمة عملية صــــياغة وتنفيذ اســــتثمارات بقيمة  ذلك

روع مليون دوالر أمريكي يف مالوي، ومش 95ومشلت األمثلة عن هذا الدعم املقّدم صياغة مشروع للتسويق الزراعي بقيمة 
 واحلوار حول السياسات يف كازاخستان. األلبانمليون دوالر أمريكي يف اهلند وحتليل قطاع  143لتنويع دخل األسر بقيمة 

 
 والحوكمة وتغير المناخ والتغذية الجنسين بين المساواةتعميم 

 
على املســــــــتوى امليداين، وضــــــــعت منظمة األغذية والزراعة إطاراً مفاهيمياً  املســــــــتفادةباالســــــــتناد إىل الدروس  

لة القيمة توجيهية للتنفيذ ترمي إىل دعم املمارســــــــــــــني ومتخذي القرارات يف الت اوخطوطً  خطيط لتدخالت ســــــــــــــلســــــــــــــ
دوات املتصلة ر واألستفيد منها النساء والرجال على قدم مساواة، وتنفيذ هذه التدخالت. وقد ّمت تنفيذ هذا اإلطاتاليت 

وإثيوبيــا واملغرب من خالل برنــامج ممّول من الوكــالــة  بــه يف بوركينــا فــاســــــــــــــو وكوت ديفوار وغــانــا وتونس وروانــدا وكينيــا
هدف إىل معاجلة احلواجز احملددة اليت حتّد من مشــــــــاركة املرأة الريفية يف ســــــــالســــــــل القيمة و  ،الســــــــويدية للتنمية الدولية

جاً متكامالً لتعزيز مشــــاركة املرأة، وبناء القدرات املؤســــســــية الغذائية الزراعية ووصــــ وهلا إىل األســــواق. واعتمد الربنامج 
ووضــع أدوات ومنتجات  للمســاواة بني اجلنســنيعلى مســتويات خمتلفة لتشــجيع قيام ســالســل قيمة ومؤســســات مراعية 

 معرفية يف جمال صياغة السياسات والدعوة. 
للتخفيف من وطأة آثار تغري املناخ وتشــــجيع املمارســــات الصــــديقة للبيئة  تبذهلا املنظمةاجلهود اليت ويف إطار  

، دعمت وضـــع واختبار منهجية لتقييم التكاليف واملنافع املالية واالقتصـــادية املتأتية عن اعتماد نظم األغذية والزراعةيف 
وتنزانيا  غذائية زراعية خمتارة يف كينيا والفلبني لالطاقة املتجددة واحلّد من االعتماد على الوقود األحفوري يف ســــــــــالســــــــــ

وتونس. وبفضـــل متويل من الوكالة األملانية للتعاون الدويل، ضـــم املشـــروع فريقاً متعدد التخصـــصـــات من خرباء املنظمة، 
 واإلحصـــــــــاءات وحتليل ســـــــــلســـــــــلة القيمة والبيئة األحيائية واملســـــــــاواة بني اجلنســـــــــنيمبا يف ذلك أخصـــــــــائيني يف الطاقة 

واالقتصادية واالجتماعية  أخذت يف االعتبار األبعاد الفنية والبيئيةواختصاصات أخرى، األمر الذي ضمن أن املنهجية 
 .هلذه املسألة
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وقد أفضـــى هذا املشـــروع إىل إعداد توصـــيات واضـــحة لصـــانعي الســـياســـات بشـــأن التدابري الالزمة لتوليد بيئة  
قة الصـــــــــــديقة للمناخ يف ســـــــــــالســـــــــــل القيمة الغذائية الزراعية وآثار اعتماد لتكنولوجيات الطا مالءمةأكثر  يةاســـــــــــتثمار 

هذه التكنولوجيات اجلديدة. وفيما تّسهل املنهجية إجراء تقييم شامل ملالءمة التكنولوجيات يف سياق حمّدد من التنمية 
ر اجلهود لتعزيز تكنولوجييى االســـــــتثمار، من شـــــــأن توفّرها أن والعائدات املتوقعة عل ات الطاقة الصـــــــديقة للمناخ. يســـــــّ

 وبعض اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص يف الفلبني تطبق أصًال عناصر املنهجية لدعم االستثمارات.
وقـــد دعمـــت املنظمـــة احلكومـــات يف أفريقيـــا وأمريكـــا الالتينيـــة يف تنميـــة برنـــامج التغـــذيـــة املـــدرســــــــــــــيـــة القـــائم  

الســـل قيمة مراعية للتغذية وشـــاملة تؤدي دوراً هاماً يف قيام وتعزيز نظم على الزراعة احمللية، األمر الذي مسح بوضـــع ســـ
حملية ووطنية مالئمة من خالل شــــــــــراء أغذية آمنة ومتنوعة ومغذية للوجبات املدرســــــــــية من املزارعني  أغذية مســــــــــتدامة

ة يف أمريكا الالتينية"، على سبيل املثال، ومن خالل مشروع "تعزيز برامج التغذية املدرسيو أصحاب احليازات الصغرية. 
. وقد عّزز املشــــــــــــــروع قدرة صــــــــــــــانعي 2017عام يف بلداً يف أمريكا الالتينية  13دعمت املنظمة هذه الربامج يف حوايل 

القرارات والفنيني املعنيني بالربامج الوطنية للتغذية املدرســـــــية، فضـــــــالً عن ســـــــياســـــــات التغذية املدرســـــــية وتنســـــــيقها مع 
ووّلد أيضــــــاً منافع يف هذه البلدان من حيث حتســــــني احلصــــــول على األغذية املغذية وتوفرها ســــــياســــــات وطنية أخرى. 

تمعات احمللية، يف  ة الدارسذبالنســـــــبة إىل تالم أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية لمزارعني لألعمال ل مقابل توليد فرصوا
تماآل املســــتضــــعفنينتجني املو  عات التقليدية) والتشــــجيع على اعتماد خرين (مبا يف ذلك النســــاء والشــــباب وأعضــــاء ا

 ممارسات زراعية مراعية للمناخ.
 

 المستفادةالدروس الرئيسية 
 

يتنامى الطلب من البلدان األعضـــــاء على الدعم لتتمكن من تعزيز نظمها الزراعية والغذائية، إمنا القدرة الفنية حمدودة  
االت الرئيسية من تنمية  مثل وضع سلسلة القيمة، والتمويل الريفي وسالمة األغذية، األمر  نظم األغذيةيف بعض ا

. وعاىن جمال التمويل الريفي بصورة خاصة، كما 2017-2016الذي أثّر على قدرة املنظمة على حتقيق مقاصد الفرتة 
 .على حنو كافٍ  1-3-4انعكس ذلك يف عدم حتقيق املقصد 

العمل بني على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية وتوطيد الروابط  باإلمكان العمل بقدر أكرب على حتسني الربجمة 
املعياري/توليد املعرفة من خالل اإلدراج املنهجي ملتطلبات الدعم الفين على املســــــــــــــتويني القطري واإلقليمي ضــــــــــــــمن 

 خطط عمل الوحدات يف املقر الرئيسي. 
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 هديدات واألزمات: زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام الت5الهدف االستراتيجي 
 

من العمل يف حاالت  تقّدم املنظمة، باالســـــتفادة من الدروس املســـــتخلصـــــة واخلربات املكتســـــبة على مدى عقود -183
عـــابرة للحـــدود واألزمـــات والنزاعـــات الكوارث الطبيعيـــة املفـــاجئـــة والبطيئـــة الظهور واآلفـــات واألمراض النبـــاتيـــة واحليوانيـــة ال

ا األعضــــاء على احلد من ااملمتدة، خربة فنية وتشــــغيلية متعددة التخصــــصــــات ملســــا ملخاطر واألزمات املتعددة، عدة بلدا
ســـــتدامة وزيادة قدرة ســـــبل وهو ما يشـــــكل مكونات أســـــاســـــية ملكافحة اجلوع والتخفيف من وطأة الفقر وحتفيز التنمية امل

 ا يلي:ان للقيام مب، الدعم إىل البلد5العيش على الصمود. وتوفر املنظمة، حتت إطار الربنامج االسرتاتيجي 
 

انونية وســياســاتية ومؤســســية قنظم  طبيقا وتكياالتحكم يف املخاطر واألزمات من خالل فهم طبيعة املخاطر ودينامي )أ(
 )؛2-1-5و 1-1-5خرجان واعتمادها، مبا يف ذلك االستثمارات الالزمة للحد من املخاطر وإدارة األزمات (امل

ملة واملعروفة واملســـــتجدة وتبادهلا، واملراقبة ألغراض الوقاية من خالل إصـــــدار اإلنذارات املبكرة بشـــــأن التهديدات احملت )ب(
 )؛2-2-5و 1-2-5ن وكذلك الرتويج ملعايري حتليل األسباب البنيوية ألزمات األغذية والتغذية (املخرجا

 1-3-5قطري (املخرجان ألســــــرة املعيشــــــية وعلى الصــــــعيد الواحلد من املخاطر وقابلية التعرض هلا على مســــــتوى ا (ج)
 )؛2-3-5و

 ).3-4-5إىل  1-4-5والتأهب للكوارث واألزمات ومواجهتها (املخرجات من  (د)
 

من أهداف  1يف حتقيق اهلدف  5إطار الربنامج االســـــــرتاتيجي  ضـــــــمنويســـــــاهم العمل الذي تضـــــــطلع به املنظمة  -184
املتمثــل يف  11"القضـــــــــــــــاء التــام على اجلوع" واهلــدف  2التنميــة املســـــــــــــتــدامــة املتمثــل يف "القضـــــــــــــــاء على الفقر" واهلــدف 

املتمثل  16 "احلياة يف الرب" واهلدف 15املتمثل يف "العمل املناخي" واهلدف  13وجمتمعات حملية مســـــــــــــتدامة" واهلدف  "مدن
يف "الســالم والعدل واملؤســســات القوية". ويقاس التقّدم احملرز يف إطار هذا اهلدف االســرتاتيجي من خالل مؤشــرات أهداف 

، تشــــــــري تقديرات املنظمة إىل حدوث ارتفاع يف 2. ويف ما يتعلق باهلدف 2-5-11و 2-2-2و 2-1-2التنمية املســــــــتدامة، 
 2014من ســكان العامل يف عام يف املائة  23.7من املعتدل إىل احلاد لدى الســكان من انتشــار مســتوى انعدام األمن الغذائي 

تبّني أن القطاع املنظمة ) يف حني أن تقديرات 2-1-2 هدف التنمية املســـــــــــتدامة (مؤشـــــــــــر 2016عام  يفيف املائة  25.2إىل 
إمجايل  يف املائة من 23حياء املائية والغابات، يتكبد احليوانية ومصـــايد األمساك وتربية األ يف ذلك احملاصـــيل والثروة الزراعي، مبا

الصـعيد العاملي، يرتاوح متوسـط اخلسـائر االقتصـادية املرتبطة بالكوارث الطبيعية وأزمات السـلسـلة  . وعلى21األضـرار واخلسـائر
  .22مليار دوالر أمريكي كل سنة 300مليار دوالر أمريكي و 250الغذائية اآلن بني 

 
 …محور التركيز

 
، الــذي اشــــــــــــــرتك يف إعــداده االحتــاد األورويب وبرنــامج 2017أدى التقرير العــاملي عن األزمــات الغــذائيــة لعــام  

األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة وأصحاب مصلحة آخرون، إىل تعزيز التنسيق واختاذ القرارات من خالل إجراء 
                                                 

21  FAO, 2018 The impact of disasters and crises on agriculture and food security 2017.. 
 املرجع نفسه.  22



79 C 2019/8 

 

اهلدف الرئيســـــــــــي الذي ينشـــــــــــده التقرير وموطن قوته  يكمنوتنفيذها. و ه يف ختطيط الربامج حتليل حمايد اســـــــــــرتشـــــــــــد ب
سرتشد به يف وضع عملية تشاورية وتوافقية لتجميع حتليل انعدام األمن الغذائي على امتداد العمل يف منتج عام عاملي يُ 

  يف اختاذ القرارات املتعلقة بالربامج وختصيص املوارد على املستوى القطري.
وأســندت إىل املنظمة، مبوجب برنامج التهديدات الوبائية الناشــئة الذي متّوله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  

وتضـــــــــــخمها وانتشـــــــــــارها واســـــــــــتمرارها.  اوامتدادهمهمة تقييم خماطر ظهور العوامل املســـــــــــببة لألمراض لدى احليوانات 
يواين واألوضاع اإليكولوجية الزراعية، وحتديد العوامل الكامنة ومتحورت األنشطة الرئيسية حول توصيف نظم اإلنتاج احل

وراء حاالت الطوارئ اخلاصة بالعوامل املسببة لألمراض، وتضخمها وانتشارها لدى احليوانات، وحتديد استمرار العوامل 
ن إلجراء تقييم للمخاطر املسببة لألمراض لدى احليوانات والعوامل الكامنة وراء ذلك، وتقدمي توجيهات عامة إىل البلدا

ومعاجلة مســـــــــــائل حمّددة تتعلق باملخاطر على املســـــــــــتويات العاملية واإلقليمية والوطنية على امتداد ســـــــــــالســـــــــــل القيمة، 
  وعلى مستوى التداخل القائم بني اإلنسان/ احليوان والثروة احليوانية /احلياة الربية.

األمن الغذائي بتحليل طبيعة وحجم ما تنطوي عليه وقامت الدراســــــــــــــة بشــــــــــــــأن أثر الكوارث على الزراعة و  
الكوارث النامجة عن املخاطر الطبيعية من آثار على قطاعات الزراعة يف البلدان النامية. ومتثل هدف هذه الدراســــــــــــــة 

طاع يف رفع مســـــــــــتوى الوعي باحلاجة املاســـــــــــة إىل تعزيز االلتزام الوطين والدويل باحلد من املخاطر بالنســـــــــــبة إىل هذا الق
وامليزانية املخّصصة لذلك، مبا يشمل حتسني نظم مجع البيانات ورصدها بشأن األضرار واخلسائر اخلاصة بالقطاعات، 

اية املطاف لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ورصدها، ال سيما اهلدف  وإطار  2دف توفري ما يلزم من معلومات يف 
  واتفاق باريس. 2030-2015ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 

، يف إطار عمله يف جمال تعزيز قدرة ســـبل كســـب العيش على الصـــمود 5وانصـــب تركيز الربنامج االســـرتاتيجي  
به بشـــكل متزايد.  ءالتبو يف األراضـــي اجلافة، على الرعاة وضـــرورة تكيفهم مع املناخ القاحل الذي يتغري بســـرعة ويتعذر 

م با خالل موســـم األمطار واملناطق األكثر رطوبة أثناء موســـم  ســـتخدام املناطق األجفّ وإن تنقل الرعاة يســـمح لقطعا
 5اجلفاف والتقليل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر األخرى مثل اآلفات واألمراض. وما فتئ الربنامج االســــــــــــــرتاتيجي 

ر جماالت املنظمة ذات يعمل بشــــــــــــــأن ســــــــــــــياق قابلية التأثر بالكوارث الذي يعمل يف ظله نظام الرعي حالياً. وتتمحو 
يلي: (أ) حتســــــــــني القدرات واملســــــــــاءلة والقدرة على االســــــــــتجابة يف املؤســــــــــســــــــــات املعنية باحلوكمة؛  األولوية حول ما

ومعاجلة األبعاد اإلقليمية والعابرة للحدود اليت ينطوي عليها الرعي؛ (ج) وإنشــــاء نظم للمعلومات والرصــــد قائمة  (ب)
(د) وضمان إقامة روابط أقوى بني مبادرات السالم احمللية والرفيعة املستوى؛ (هـ) واحلد على سبل العيش واستخدامها؛ 

من قابلية التأثر بالكوارث عن طريق دعم الربامج املتعلقة ببناء قدرة ســبل العيش على الصــمود؛ (و) وضــمان اســتجابة 
 ى سبل العيش عندما تظهر األزمات.طارئة يف جمال الثروة احليوانية تكون مناسبة من حيث التوقيت وقائمة عل

 وأّدت املنظمة دورًا قياديًا من أجل تنســــــــــيق اجلهود اخلاصــــــــــة بدودة احلشــــــــــد اخلريفية يف أفريقيا منذ تفشــــــــــي 
هذه اآلفة يف القارة األفريقية. وحتقيقا لذلك، أعّدت املنظمة إطار الشراكة لإلدارة املستدامة لدودة احلشد اخلريفية واليت 

وبرنامج عمل للمنظمة بشـــــــأن اإلدارة املســـــــتدامة لدودة احلشـــــــد  2017أقّرها االحتاد األفريقي يف أكتوبر/تشـــــــرين األول 
امج العمـل، كانت للمنظمـة عدة تدخالت يف القـارة األفريقيـة لتعزيز قدرات البلـدان اخلريفيـة يف أفريقيـا. ويف إطار برنـ

لالســــــــــتجابة لدودة احلشــــــــــد اخلريفية، مبا يف ذلك التوعية وتعزيز قدرات املزارعني يف جمال إدارة اآلفات وتعزيز القدرات 
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والرصد واإلنذار املبكر  ممارساتهوأفضل للكشف املبكر عن دودة احلشد اخلريفية، واالستخدام الفعال ملبيدات اآلفات 
 واستعادة القدرة اإلنتاجية. 

ا اجتماًعا فنًيا بشـــأن التعاون بني بلدان اجلنوب لنقل املعارف بشـــأن إدارة دودة احلشـــد   وعقدت املنظمة أيضـــً
ملكافحة البيولوجية والرصــــد مريكيتني إىل أفريقيا. واســــتعرض اخلرباء جماالت اإلدارة الرئيســــية مبا يف ذلك ااخلريفية من األ

والعتبات االقتصـــادية واتســـخدام مبيدات اآلفات البيولوجية وتأثري التنوع البيولوجي النبايت على إيكولوجيا دودة احلشـــد 
اخلريفية. وقد أعّد قســـــــــــم حلول تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة تطبيًقا على اهلواتف احملمولة خمصـــــــــــص الســـــــــــتخدامه 

تمعات احمللية وخرباء اإلرشــــــــاد جلمع البيانات عند تفّحص احلقول والتحقق من قبل املزارعني  وجهات االتصــــــــال يف ا
يف مجيع البلدان األفريقية وســـــيتضـــــمن أداة لتشـــــخيص الضـــــرر  FAMEWSمن فخاخ الفريومون. وقد جرى نشـــــر نظام 

 نرتنت. الناشئ عن هذه الدودة وستكون مربوطة بربنامج لإلنذار املبكر على شبكة اإل
 

 
 تنفيذ البرنامج االستراتيجي

 
ديد  (النازحون داخلًيا والالجئون) عدداً غري مســــبوق من النازحني بشــــكل قســــري 2017و 2016شــــهد عاما  -185 و

اعة يف أربعة بلدان يف أفريقيا والشــــــــــــرق األدىن. وأدت النزاعات إىل تقويض قدرة  خرين على الصــــــــــــمود أمام اآل الينياملا
 أحر عام  2017الكوارث. وإن األمراض احليوانية وآفات احملاصــــــــــــــيل وقضــــــــــــــايا ســــــــــــــالمة األغذية يف ازدياد. وكان عام 

أمطار غزيرة وفيضــــــــــــــانات وموجات جفاف وحر وحرائق مدمرة.  هطولعلى اإلطالق مل يتأثر بظاهرة النينيو، وشــــــــــــــهد 
) وحتقيق هدف القضـــــــاء 1اجلهود الرامية إىل القضـــــــاء على الفقر (اهلدف  وكادت أن تفضـــــــي هذه األحداث إىل تقويض

 ).2على اجلوع (اهلدف 
 

هذه التحديات من خالل ما يلي: (أ) إنشــــاء قيادة عاملية يف جمال إعداد البيانات  5وتناول الربنامج االســــرتاتيجي  -186
ث واألمن الغــــذائي والقــــدرة على الصـــــــــــــمود؛ واملعلومــــات واملعــــارف ذات الصـــــــــــــلــــة املتصـــــــــــــلــــة بــــاحلــــد من خمــــاطر الكوار 

الشـــــــــراكات يف ما بني أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة؛ (ج) ووضـــــــــع برامج عاملية للحد من املخاطر وللتأهب لألزمات  وتعزيز (ب)
 ودعم الربامج اإلقليمية والقطرية من خالل مبادرات املنظمة اإلقليمية وعملية دعم القدرة على الصـــــــــــــمود  ومواجهتها؛ (د)

وى القطري. ومن خالل تعميم هذه التدخالت على املســتويات العاملية واإلقليمية والقطرية، أحدثت املنظمة فارقاً على املســت
على الصـــــــــــــمود واحلد من تعرضـــــــــــــهم لألحوال املناخية  الضـــــــــــــعيفةمواجهة آثار الكوارث واألزمات ويف بناء قدرة الفئات  يف

 من أهدف التنمية املستدامة). 5-1الشديدة وغريها من الصدمات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية (املقصد 
 

 تقييم النواتج
 

 .4امللحق يف  5يرد التقدم احملرز بالنسبة إىل نواتج الربنامج االسرتاتيجي  -187
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اية عام  -188 بني متوســـط ومرتفع  يرتاوح، كانت نســـبة أكرب من البلدان تســـجل أداًء 2013، ومقارنة بعام 2017يف 
ا  66، قامت 2013. وقياســـــــــــاً إىل عام 5يف ما يتعلق جبميع نواتج اهلدف االســـــــــــرتاتيجي  يف املائة من البلدان بزيادة قدرا

ا (الناتج املؤســــــســــــية والســــــياســــــاتية من حيث احلد من خماطر الكو   يف املائة من البلدان  78) يف حني بادرت 1ارث وإدار
ا بشـــكل ملحوظ لتنفيذ اإلنذارات املبكرة واختاذ إجراءات يف الوقت املناســـب (الناتج  نت 2إىل زيادة قدرا ). وبينما حســـّ

ا على تطبيق تدابري الوقاية والتخفيف (الناتج  يف 41 نت 3املائة تقريباً من البلدان قدرا يف املائة من البلدان  36)، حســــــــــــــّ
ا على التأهب وإدارة عمليات االستجابة (الناتج   ).4قدرا

 
بإقرار واســـــع مبســـــامهة معتدلة أو ملحوظة  5وحيظى إمجايل أثر املنظمة عرب األبعاد األربعة للربنامج االســـــرتاتيجي  -189

يف مجيع البلدان تقريباً وبشــــــــــأن الدعم املّقدم يف جمايل التأهب وإدارة عمليات االســــــــــتجابة يف حوايل  3و 2و 1يف النواتج 
وعلى وجـه اخلصــــــــــــــوص، رّكز املكتــب اإلقليمي ألفريقيــا واملكتــب اإلقليمي ألمريكـا  ).4يف املـائـة من البلــدان (النــاتج  90

ات الصـــــمود من خالل وضـــــع االســـــرتاتيجية اإلقليمية إلدارة خماطر الالتينية والبحر الكارييب تركيزًا شـــــديًدا على اســـــرتاتيجي
الكوارث يف قطاعات الزراعة واألمن الغذائي والتغذية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ووضـــــــع اســـــــرتاتيجيتني للصـــــــمود 

 الثة قيد اإلعداد بالنســـــــبة على مســـــــتوى اإلقليم الفرعي بالنســـــــبة إىل أفريقيا الغربية والقرن األفريقي واســـــــرتاتيجية صـــــــمود ث
 إىل أفريقيا اجلنوبية. 

 
 وأولت املنظمـة اهتمـامًا خاصــــــــــــــًا لبنـاء القـدرات يف نظم اإلنذار املبكر وحتليـل قابليـة ســــــــــــــرعة التـأثر باملخـاطر  -190

تنفيذ نظام لرصــــــد التهديدات على كل من املســــــتوى العاملي واإلقليمي والوطين. وأتاح  100 ما يفوق) ودعمت 2(الناتج 
برنامج الشـــــــــراكة بني املنظمة واالحتاد األورويب املعنون "املعلومات من أجل التغذية واألمن الغذائي والقدرة على الصـــــــــمود 

 ، وحتليـل القـدرة يـةلصــــــــــــــنع القرارات" الـدعم للمؤســــــــــــــســــــــــــــات احلكوميـة الوطنيـة واإلقليميـة املعنيـة بـاألمن الغـذائي والتغـذ
العمل املبكر، وترمجة  -ت والربامج، ونظام املنظمة اخلاص باإلنذار املبكر على الصــــــــــمود ألغراض تصــــــــــميم الســــــــــياســــــــــا

 اإلنذارات املبكرة إىل إجراءات استباقية للحد من أثر أحداث كارثية حمددة.
 

 2017-2016تقييم النتائج (المخرجات) التي تحّققت في الفترة 
 

 . 5، مت حتقيق املخرجات التسعة للهدف االسرتاتيجي 4امللحق كما هو مبّني يف  -191
 

تبّني النتائج احملّققة بشـــأن الســـياســـات واالســـرتاتيجيات واخلطط القطاعية أو املشـــرتكة بني القطاعات أو املتعلقة  -192
مؤســـــســـــات إقليمية بصـــــياغة اســـــرتاتيجيات/خطط للحد من املخاطر وإدارة  4بلًدا و 52) قيام 1-1-5باملخاطر (املخرج 

 اســـــــــــرتاتيجيات لربجمة االســـــــــــتثمارات وتعبئة املوارد للحّد وضـــــــــــع املنظمة، وّمت بتوجيه من األزمات بفضـــــــــــل دعم املنظمة. 
 .أقاليم 3و بلداً  19) يف 2-1-5 من املخاطر وإدارة األزمات (املخرج

 
 ) الغاية احملّددة لفرتة الســــــــــــــنتني 1-2-5حملرزة يف رصــــــــــــــد التهديدات واإلنذار املبّكر (املخرج وجتاوزت النتائج ا -193

 بلًدا  45نظاًما لرصـــــــــــد التهديدات على املســـــــــــتويات العاملية واإلقليمية والوطنية. واســـــــــــتفاد  122مع تقدمي دعم فّعال إىل 
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من الدعم الذي قّدمته املنظمة لتحســــــــــــــني قدرات البلدان واألقاليم على إجراء حتليالت لقابلية ســــــــــــــرعة التأثر أقاليم  3و
واملعلومات الناشـــــــــــــئة عن نظم اإلنذار املبكر وحتليل التعرض  ).2-2-5باملخاطر والقدرة على الصـــــــــــــمود أمامها (املخرج 

نذار املبكر النظام العاملى لالعالم واإلائي، واإلطار املوحد، و للمخاطر (على غرار التصــــــــــــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذ
اعة التابعة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وسواها) تصب مجيًعا عن األغذية والزراعة ، وشبكة نظم اإلنذار املبكر عن ا

للماحنني الرئيســيني من خالل الشــبكة . وســيشــكل هذا التقرير األســاس 2017يف التقرير العاملي عن األزمات الغذائية لعام 
 العاملية لألزمات الغذائية للمساعدة يف توزيع االستجابة على حنو اسرتاتيجي أكثر. 

 
 1-3-5وجتاوز الدعم الذي قّدمته املنظمة لتحســــــــــــــني القدرات والتدابري يف جمايل الوقاية والتخفيف (املخرجان  -194
بلداً تدابري  45بلداً، وطّبق  78، فقد نفذت التدابري الفنية للوقاية والتخفيف يف ) الغاية احملّددة لفرتة الســــــــــــــنتني2-3-5و

تمعات احمللية املعرضــــــــــــــة خلطر  اجتماعية واقتصــــــــــــــادية للحد من قابلية ســــــــــــــرعة التأثر باملخاطر وتعزيز قدرة صــــــــــــــمود ا
ناء القدرة على الصــمود على مســتوى وإّن جتميع ونشــر املمارســات اجليدة يف جمال الصــمود تدعم ب واألزمات. التهديدات

تمع احمللي. ويشــــار على ســــبيل املثال إىل  وهو منصــــة لتشــــاطر املعارف عن القدرة على الصــــمود واليت ســــاندت  Koreا
ندوة ومنصــــــــــة على الويب ووثائق عن املمارســــــــــات اجليدة والرتويج  16عملية نشــــــــــر املمارســــــــــات اجليدة من خالل عقد 

 رة على الصمود. لألنشطة املتصلة بالقد
 

ة يف مــا يتعلق بــالتــأهــب حلــاالت الطوارئ ( -195  بلــًدا  53) التوقعــات، فقــد اســــــــــــــتفــاد 1-4-5وفــاقــت النتــائج احملققــّ
من الدعم الذي قّدمته املنظمة لألخذ باملعايري واخلطوط التوجيهية واملمارســـات يف جمال التأهب حلاالت الطوارئ. وخالل 

يف املائة من البلدان ومجيع  71، و3فرتة الســــــــنتني، اســــــــتفادت مجيع البلدان اليت أعلنت فيها حالة الطوارئ من املســــــــتوى 
من الدعـــــــــــــــم الذي قّدمته املنظمـــــــــــــــة بغية تنسيق االستجابة  1و 2من املستويني  األقاليم اليت أعلنت فيها حاالت طوارئ

 ). وباإلضــــــــافة إىل ذلك، وفّرت املنظمة مســــــــاعدة آنية ومراعية ملنظور املســــــــاواة بني اجلنســــــــني 2-4-5حلاالت الطوارئ (
ّمت مؤخرًا إعداد  ثر على الزراعة.يف املائة من البلدان اليت تضــــــــــــــّررت بأزمة كان هلا أ 87) يف 3-4-5يف حاالت األزمات (

برامج مشــــرتكة مع برنامج األغذية العاملية لالســــتجابة لألزمات وتعزيز القدرة على الصــــمود، وخباصــــة يف مجهورية الكونغو 
 الكامريون وتشاد والنيجرالدميقراطية والنيجر (أيًضا مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية) ومنطقة حوض حبرية تشاد (مشل 

 (أيًضا مع اليونسف) وبنغالديش (استجابة ألزمة الروهينغا) وغريها.  ونيجرييا) ومايل وأوغندا وجنوب السودان والصومال
 

وخالل فرتة السنتني، قّدمت املنظمة الدعم إىل عمليات االستجابة يف جنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى  -196
 ب األفريقي وإثيوبيا (االستجابة لظاهرة النينيو) ومجهورية الكونغو الدميقراطية.واليمن ومشال شرق نيجرييا ومنطقة اجلنو 
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 أبزر اإلنجازات المحّققة على الصعيد العالمي
 

 تشمل أبزر اإلجنازات احملّققة على الصعيد العاملي ما يلي: -197
 

 وانتشــــــــــــــارها الســــــــــــــريع يف أفريقيا خالل الفرتة اخلريفيةاملنظمة، عقب الكشــــــــــــــف عن دودة احلشــــــــــــــد  أعّدت  )أ(
بطريقة مســــتدامة يف أفريقيا لضــــمان اتســــاق  اخلريفية، إطاراً عاملياً للشــــراكة من أجل إدارة دودة احلشــــد 2016-2017

 استجابة مجيع الشركاء باالستناد إىل مبادئ سليمة تعود بالفائدة على املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية؛
أدت املنظمة دورًا قياديًا يف مكافحة مقاومة مضـــــــــادات امليكروبات إىل جانب منظمة الصـــــــــحة العاملية واملنظمة  )ب(

ج صــــــــــــحة واحدة. وأعّدت املنظمات الثالث اســــــــــــتبيانًا وإطارًا للتوجيه وإطارًا  العاملية لصــــــــــــحة احليوان يف ســــــــــــياق 
مة مضـــــادات امليكروبات بالنســـــبة إىل صـــــحة اإلنســـــان للرصـــــد/التقييم ملعاجلة اســـــتخدام مضـــــادات امليكروبات / مقاو 

واحليوان والنبات والبيئة. واملنظمة أيًضا عضو فاعل يف جمموعة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت اليت أنشأها األمني العام 
 ؛ 2016يف سنة 

لتهديدات العابرة للحدود املتصلة تعرض نشرة اإلنذار املبكر الفصلية املتعلقة بأزمات السلسلة الغذائية معلومات عن ا )ج(
بأزمات الســــــلســــــلة الغذائية على الصــــــعيد القطري، وتعترب املنصــــــة الوحيدة اليت جتمع التوقعات ذات الصــــــلة باآلفات 

 ؛اإلنسانواألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود اليت تنطوي على آثار كبرية وتؤثر على األمن الغذائي وصحة 
قّدمت املنظمة توجيهات فنية جلمع البيانات عن أداء املمارســــــــــات اجليدة للحد من خماطر الكوارث يف مخســــــــــة  )د(

 فوائد ممارســـــات احلد بلدان، واســـــتكملت حتليالت التكاليف والفوائد والتقييمات النوعية. وإن الدراســـــة بشـــــأن 
 ي الســــياســــات واملمارســــني يف جمال احلد وفرت لصــــانع من خماطر الكوارث على مســــتوى املزرعة يف قطاع الزراعة

 ؛من خماطر الكوارث معلومات حول الفرص املتاحة للحد من خماطر تعرض املزارعني للمخاطر
ا، مشلت  أجنزت )هـ( املنظمة دراســــــــــــــة عن حالة إعداد وتنفيذ خطط احلد من خماطر الكوارث يف جمال الزراعة وإدار

ديدة. وقّدمت املنظمة الدعم الفين إىل حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بلداً من البلدان املعرضـــــة ملخاطر شـــــ 14
 احلد من الكوارث؛يف جمال قدرات المببادرة تعزيز 

ا يف حتليل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار  ســــيســــرتشــــدوضــــعت الصــــيغة النهائية ملنهجية مؤشــــر الضــــعف اليت  )و(
ما يتعلق بتحديث قائمة البلدان اليت حتتاج إىل مســــــــــــــاعدات غذائية املبكر عن األغذية والزراعة، ال ســــــــــــــيما يف 

وقام النظام العاملي . وراء نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي املنهجية اليت تكمن حتديث 2017جرى يف عام خارجية. و 
صـــد أســـعار لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة بنشـــر تقارير توقعات احملاصـــيل وحالة األغذية، ونشـــرة ر 

 األغذية وحتليلها؛
قّدمت املنظمة الدعم من أجل إعداد "إطار اســــــــــــــرتاتيجي إلدارة خماطر اجلفاف". واشــــــــــــــرتكت كل من املنظمة  )ز(

األمم املتحدة ملكافحة التصـــــــــــــحر واملنظمة العاملية لألرصـــــــــــــاد اجلوية يف تنظيم املؤمتر اإلقليمي عن إدارة  واتفاقية
اجلفاف والتأهب يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. وترأست املنظمة اللجنة االستشارية للشركاء التابعة لإلطار 

ة القســــــــم اخلاص باألثر يف بيان املنظمة العاملية لألرصــــــــاد العاملي للخدمات املناخية. وأخذت املنظمة بزمام قياد
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؛ وقد صــــــــــــدر التقرير املؤقت خالل افتتاح الدورة الثالثة والعشــــــــــــرين ملؤمتر 2017اجلوية بشــــــــــــأن حالة املناخ لعام 
 ؛2017األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ يف نوفمرب/تشرين الثاين 

األمني العام لألمم  إطار جهودعمل املنظمة يف  2030ه إطار دعم الســـــــالم الدائم يف ســـــــياق خطة عام ســـــــيوج )ح(
املتحدة اهلادفة إىل زيادة أمهية منع نشوب النزاعات واستتباب السالم، وسد الفجوة القائمة بني العمل اإلنساين 

موعة من حلقات العمل بشــــــأن النزاعات نيويورك وروما وجنيف جمكّل واإلمنائي ويف جمال الســــــالم. وعقدت يف  
 ؛وهي مبادرة مشرتكة لكل من إيطاليا وهولندا وسويسرا واملنظمة وبرنامج األغذية العاملي -واجلوع 

، حتــديثــات منتظمــة عن األمن الغــذائي إىل جملس األمن لألمم 2016مــا فتئــت املنظمــة تقــّدم، منــذ مطلع عــام  )ط(
  2 ائمــة بني النزاعــات واجلوع واألمن الغــذائي والســــــــــــــالم وأثر ذلــك على اهلــدفاملتحــدة، تربز فيهــا الروابط القــ
 من أهداف التنمية املستدامة؛

أدى املؤمتر الدويل للحماية االجتماعية يف ســـــياقات اهلشـــــاشـــــة والنزوح القســـــري إىل رفع مكانة املنظمة يف جمال  )ي(
ور احلماية االجتماعية يف الســياقات اهلشــة واألزمات الســياســاتية على املســتوى العاملي بشــأن د املناقشــاتقيادة 

 املمتدة. وظلت املنظمة تأخذ بزمام قيادة اجتماعات حول احلماية االجتماعية املراعية للصــــــــــــــدمات يف عدد 
من الفعاليات العاملية، مثل أكادميية الضــــــــــــــمان االجتماعي للمركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية، 

لس التعاون بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعية واملؤمتر العاملي الثالث إلعادة اإلعمار واملؤمت ر الســـــــــنوي 
 ؛والدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ

العمل املبكر املخاطر الرئيســـــــــــية اليت تواجه الزراعة واألمن  -حيّدد التقرير العاملي الفصـــــــــــلي لنظام اإلنذار املبكر  )كـ(
ىل التحليل الصــــــــــــــادر عن نظم املعلومات واإلنذار املبكر التابعة للمنظمة واملعلومات إالغذائي. ويرتكز التقرير 

 حدوثها. منعة الالزمة للتخفيف من أثر الكوارث و اخلارجية، ويطرح توصيات خبصوص اإلجراءات املبكر 
 

 أبزر اإلنجازات المحّققة على الصعيدين القطري واإلقليمي
 

 تشمل أبرز اإلجنازات احملّققة على املستويني اإلقليمي والقطري ما يلى: -198
 

رتات الصــــــــــــــغرية حبلول عام  )أ(  إىل حتســــــــــــــني قدرة الرعاة  2030يهدف الربنامج العاملي الســــــــــــــتئصــــــــــــــال طاعون ا
رتات الصــــــــــــــغرية واحلـد من الفقر يف الريف. وقـد بـدأت عمليـة تنفيـذه يف أكثر   على الصــــــــــــــمود أمـام طـاعون ا

بلداً باالســــــــــــــتعانة باملوارد احمللية والتمويل من االحتاد األورويب والبنك الدويل واليابان والواليات املتحدة  15من 
ملنظمة العاملية لصـــــــــحة احليوان واالحتاد األورويب بصـــــــــورة مشـــــــــرتكة إىل اســـــــــتئصـــــــــال األمريكية. وتدعو املنظمة وا

 املرض؛ هذا
"التهــديــدات الوبــائيــة  بعنوانقــّدمــت املنظمــة، من خالل الربنــامج املمّول من الوكــالــة األمريكيــة للتنميــة الــدوليــة  )ب(

املســتجدة"، املســاعدة من أجل تعزيز القدرة على الوقاية من األمراض احليوانية املنشــأ الشــديدة التأثري والكشــف 
 بلداً يف خمتلف أحناء العامل؛ 30عنها ومواجهتها يف أكثر من 
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 مول، وهو أداة لإلبالغ مت بنجــاح، يف ثالثــة بلــدان، تنفيــذ تطبيق خــاص بــاألحــداث بــاســــــــــــــتخــدام اهلــاتف احمل (ج)
عن األمراض تســــتخدم تطبيقاً للهاتف احملمول لدعم اإلنذار املبكر ومراقبة األمراض. ووضــــعت الصــــيغة النهائية 

 اإلمراض الشــــديدةوإنفلونزا الطيور  الوادي املتصــــدّعُمحىَّ إلطار التقييم الســــريع للمخاطر ومنهجيته بالنســــبة إىل 
)H5N8 األفريقية؛) ومحى اخلنازير 

دعمت املنظمة تنفيذ مشــــــــاريع مرفق البيئة العاملية مبكونات تتعلق بتحســــــــني إدارة خماطر الكوارث لزيادة قدرات  (د)
تمعات احمللية  املتضررة من الكوارث الطبيعية، وقّدمت الدعم الفين لصياغة  الضعيفةالتكيف مع تغري املناخ يف ا
 اطر الكوارث وتغري املناخ يف قطاع الزراعة يف مخسة بلدان؛وتنفيذ خطط وطنية خاصة باحلد من خم

 أجنز النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة أربع بعثات لتقييم احملاصــــــــــــــيل واألمن الغذائي  (ه)
ة. وُقّدم ، باالشــــــــــــــرتاك مع برنامج األغذية العاملي واحلكومات الوطني2017وبعثة واحدة يف عام  2016يف عام 

 الدعم لتنمية قطاع البذور وبناء القدرات على صـــــــــياغة ســـــــــياســـــــــة خاصـــــــــة بالبذور، مع مكونات تتعلق بالقدرة 
 على الصمود؛

إدارة خماطر الكوارث. ووضـــعت يف جمال قدرات الســـرياليون وتيمور ليشـــيت لتعزيز  جرى تقدمي دعم فين لكّل من (و)
مود يف ســـــتة بلدان، إضـــــافة إىل اســـــرتاتيجيتني إقليميتني فرعيتني اســـــرتاتيجيات وطنية خاصـــــة بالقدرة على الصـــــ

ا مخس  اثنتني. ووافقت كندا على مبادرة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما خاصــة بالقدرة على الصــمود ومد
علقة ســـنوات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والنيجر والصـــومال. كما وضـــعت الصـــيغة النهائية لالســـرتاتيجية املت

؛ وُقدم الدعم إىل تســــعة بلدان للربط بني التدخالت اثنني بالوصــــول اآلمن إىل الوقود والطاقة بالنســــبة إىل بلدين
 اخلاصة باحلماية االجتماعية وإدارة املخاطر واحلماية االجتماعية التكميلية والزراعة؛

قطــاعــات الزراعــة واألمن الغــذائي والتغــذيــة حظيــت االســــــــــــــرتاتيجيــة اإلقليميــة املتعلقــة بــإدارة خمــاطر الكوارث يف  (ز)
ألمريكـــا الالتينيـــة والبحر الكـــارييب مبوافقـــة وزراء الزراعـــة يف بلـــدان مجـــاعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحر 

بدعم فين أتاحته  2016. وتعترب هذه االســــــــــــــرتاتيجية مثرة عملية بدأت مطلع عام 2017الكارييب يف أواخر عام 
األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، وهي تدعو إىل التنسيق والتآزر مع السلطات املختصة املنظمة ومكتب 

 املعنية بالبيئة وإدارة خماطر الكوارث والدفاع املدين؛
بلداً مبنهجيات التصنيف  40تسرتشد املبادرات اخلاصة باألمن الغذائي والقدرة على الصمود املنفذة يف أكثر من  (ح)

راحل األمن الغذائي ومنوذج قياس مؤشـــر القدرة على الصـــمود وحتليله، بدعم مقّدم إىل اللجنة الدائمة املتكامل مل
 املشــــــــــــــرتكــة بني الــدول املعنيــة مبكــافحــة اجلفــاف يف منطقــة الســـــــــــــــاحــل واهليئــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــالتنميــة 

. ونظمت جولة املســــــتفادةدل الدروس بشــــــأن منوذج قياس مؤشــــــر القدرة على الصــــــمود وحتليله، مبا يف ذلك تبا
دراســــية عن املدارس احلقلية الرعوية بني منطقة الســــاحل وشــــرق أفريقيا، باإلضــــافة إىل زيارة تدريبية إىل إســــرائيل 
خبصـــــــوص التنمية املســـــــتدامة لعلف احليوانات وتقنيات الرتبية يف أفريقيا؛ وإن رســـــــم خارطة ملصـــــــادر اإلمدادات 

ملة يف إثيوبيا ونظام اإلنذار املبكر التنبؤي اخلاص باملاشـــية يف كينيا ســـيســـمح باإلنذار املبكر العلفية الفعلية واحملت
  خبصوص العرض والطلب على األعالف.
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 تعميم المساواة بين الجنسين والحوكمة والمناخ والتغذية

ا ملساعدة البلدان على تعميم قضايا املساواة بني اجلنسني   يف ختطيط احلد من خماطر إن املبادرات املضطلع 
الكوارث يف قطاع الزراعة تشــــمل إعداد ونشــــر وحدة تدريبية وموجز للســــياســــات ومواد تدريبية حمّددة ودراســــات حالة 
متصــــلة بتخطيط احلد من خماطر الكوارث املراعي للمســــاوة بني اجلنســــني، موضــــوعة خصــــيصــــاً ملســــاعدة الدول اجلزرية 

يب على صــياغة وتنفيذ خطط عمل وتدخالت للحد من خماطر الكوارث تراعي املســاواة الصــغرية النامية يف البحر الكاري
بني اجلنســــــــــــــني يف القطاع الزراعي. وبالتعاون مع الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث، نظمت حلقة عمل تدريبية 

 لبلدان الكارييب؛ وُقّدم دعم فين إقليمية بشأن سياسات وبرامج احلد من خماطر الكوارث املراعية للمساواة بني اجلنسني
لعمليات تقييم لالحتياجات تراعي املســاواة بني اجلنســني يف ميامنار ونيبال والســودان والفلبني ملعاجلة األولويات احملّددة 

 للرجال والنساء يف جمايل التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا.
وبــادرت املنظمــة وهيئــة األمم املتحــدة للمرأة والصــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة وبرنــامج األغــذيــة العــاملي  

ونشرها  املستفادةإىل تنظيم معرض إقليمي بشأن "املساواة بني اجلنسني والقدرة على الصمود" من أجل تبادل الدروس 
دراســـــــــــة أدوار املرأة يف بناء القدرة على الصـــــــــــمود. وســـــــــــعياً يف أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية املســـــــــــتدامة ومواصـــــــــــلة 

ج "صــــــناديق القدرة على الصــــــمود"  الضــــــعيفةإىل متكني األســــــر املعيشــــــية  ا على الصــــــمود، نـُفِّذ بنجاح  وزيادة قدر
 يف أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى واملمر اجلاف يف أمريكا الوسطى.

ة من أجل تعزيز القدرات على معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني ووضعت جمموعة من املواد التوجيهي 
املرأة. وأجري حتليل مفصــّل للعالقات القائمة بني النــــــــــــــــزاعات املســلحة واألمن الغذائي واملســاواة بني اجلنســني بالتعاون 

طري ملعاجلة قضايا احلماية والعنف مع معهد دراسات التنمية. ومت توفري الدعم وأنشطة تنمية القدرات على املستوى الق
القائم على أساس نوع اجلنس، من خالل نوادي دمييرتا ومدارس تدريب املزارعني الشباب على الزراعة واحلياة يف مخسة 
بلدان يف أفريقيا جنوب الصــــــــحراء الكربى واملبادرات املعنية بالوصــــــــول املأمون إىل الوقود والطاقة يف جنوب الســــــــودان 

 وكينيا.والصومال 
وبادرت املنظمة، جنباً إىل جنب مع شـــــركائها، إىل االشـــــرتاك، باعتبارها جهة مشـــــاركة يف قيادة مبادرة التوّقع  

، يف تنظيم ثالثة أحداث رفيعة املســـــــــــتوى لتعميم القدرة على الصـــــــــــمود يف العمل املناخي لوالتحّمل وإعادة التشـــــــــــكي
راف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــأن تغري املناخ. وناقشــــت األحداث والعشــــرين ملؤمتر األط الثالثةالعاملي للدورة 

كيفية فتح االستثمارات يف جمال القدرة على الصمود أمام تغري املناخ واألسباب الكامنة وراء أمهية القدرة على الصمود 
ا الطبيعة القدرة على الصــمود. وســاد اتفاق حاســم مفاده أن القدرة على الصــمود أمام تغري املناخ  والطريقة اليت تعزز 

م احمللية. م وبيئا  تبدأ بالسكان، ضمن سياقا
 5 ، أعد الربنامج االســـــــــــــرتاتيجي2017ويشـــــــــــــكل تغري املناخ أحد العوامل املســـــــــــــببة للهجرة الريفية. ويف عام  

اطن الضــــــــــــــعف وتعزيز القــدرة احلــد من مو  - كتيبــًا بشـــــــــــــــأن "اهلجرة والزراعــة وتغري املنــاخ  3والربنــامج االســــــــــــــرتاتيجي 
على الصــــــــــــــمود"، تضــــــــــــــمن أمثلة من مشــــــــــــــاريع املنظمة املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ اليت نفذت يف نيبال وأوغندا 

 أخرى. وبلدان
 - وأعدت املنظمة إطاراً حتليليًا لتحســــــــــــــني فهم قضــــــــــــــايا احلوكمة اليت حتّدد إدراج احلد من خماطر الكوارث 

التكيف مع تغري املناخ على املســــــــــتوى القطري. ويتضــــــــــمن اإلطار وحدة عملية لتقييم وإثبات حواجز احلوكمة احملتملة 
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اليت تعرتض ســـبيل العملية على املســـتوى القطري. وقد اقرتحت هذه األداة التحليلية على شـــراكة مبادرة تعزيز القدرات 
نــة ملبــادرة تعزيز القــدرات للحــد   الختبــارهــامن خمــاطر الكوارث ومت قبوهلــا  للحــد كجزء من أداة تقييم القــدرات احملســــــــــــــّ

 من خماطر الكوارث ألغراض احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ.
وتشمل اإلجنازات احملّددة اليت حتّققت يف جمال تعميم التغذية إعداد مواد توجيهية لدعم برامج املنظمة املراعية  

ولبنان  اجلمهورية العربية الســــــــــــوريةوتزايد طلب املكاتب القطرية للمنظمة للدعم الفين للربامج املراعية للتغذية (للتغذية. 
والضــــفة الغربية وقطاع غزة على ســــبيل املثال)، كما يتزايد عدد الربامج اخلاصــــة بالقدرة على الصــــمود اليت تركز بشــــكل 

، اجلمهورية العربية الســـوريةلى الصـــمود املمّول من االحتاد األورويب يف القدرة ع برنامجعلى مســـألة التغذية، مثل  واضـــح
وبرنامج الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما اهلادف إىل تعزيز قدرة ســــــــــبل العيش على الصــــــــــمود يف ســــــــــياق األزمات 

 املمتدة.
لفرعية الزراعية (احملاصيل والثروة اليت تأخذ يف االعتبار مجيع القطاعات ا كما وضعت منهجية تقييم األضرار واخلسائر،

احليوانية والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية)، وقد أدرجت هذه املنهجية، نتيجة للتعاون الفعال مع مكتب 
، يف إطار ســـــــــــــنداي وإطار رصـــــــــــــد أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة 2017األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث يف عام 

  س املكونات الزراعية للمقاصد العاملية ذات الصلة بالقدرة على الصمود.وستستخدم لقيا
 

 المستفادةالدروس الرئيسية 
 

، ومع األخذ بعني االعتبار نتائج احلوارات والعمليات املهمة 2017-2016باالســــــتناد إىل التجربة املكتســــــبة يف الفرتة  
املتعلقة بالســـــياســـــات، وال ســـــيما أهداف التنمية املســـــتدامة وإطار ســـــنداي للحد من خماطر الكوارث واتفاق باريس 

القصوى، ث املناخية اعلى العمل بشأن األحد 5ومؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين، سيشدد الربنامج االسرتاتيجي 
ج صـــــحة واحدة يف منظوره األوســـــع، وتطوير  والصـــــالت القائمة بني األمن الغذائي والســـــالم واالســـــتقرار، واعتماد 

موارد علف احليوانات يف املناطق الرعوية، ودراســـــــــــــة العوامل املســـــــــــــببة لنقص التغذية املســـــــــــــتحكم لدى األطفال يف 
 األطفال. تعلقة بالثروة احليوانية وتغذيةالسياقات اهلشة والروابط القائمة بني التدخالت امل

إن وضــع برامج تراعي اعتبارات املســاواة بني اجلنســني وال ترّكز على معاجلة عدم املســاواة فحســب، ولكن أيضــا على  
ـــــــــــــــزاعات  تأمني األصــول وبنائها بطرق تؤدي إىل متكني الفئات األشــد ضــعًفا، وال ســيما املتضــررون من األزمات والنـ

لى ســـــبيل املثال من خالل توفري إمكانية الوصـــــول اآلمن واملضـــــمون إىل األراضـــــي والنقد واملوارد اإلنتاجية (ع املمتدة
 األخرى للنساء والشباب) سيقتضي اهتماماً متزايداً.

، ســــــــــــوف توىل العناية للدورة اهلام الذي ميكن أن تضــــــــــــطلع به الزراعة 2بالتعاون الوثيقة مع الربنامج االســــــــــــرتاتيجي  
 لوجية من أجل بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغّري املناخ. اإليكو 
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 : الجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع المشتركة (تغيّر المناخ 6الهدف 
  23والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية)

 
 الغرض والنطاق

 
 صــــــــــــــاءات عالية اجلودة )؛ وتوفري إح1جودة عمل املنظمة الفين واملعياري واكتماله (الناتج  6يضــــــــــــــمن اهلدف  -199

)، 5)، والتغذية (الناتج 4كمة (الناتج )، واحلو 3)؛ وتنسيق املواضيع املشرتكة لقضايا املساواة بني اجلنسني (الناتج 2(الناتج 
لنواتج الســتة احملّددة اليت تدعم إجناز ظمة ومواردها إىل حتقيق هذه ا). ومن املتوقع أن يؤدي عمل املن6وتغري املناخ (الناتج 

 األنشطة الفنية للمنظمة وأهدافها االسرتاتيجية.
 

 مؤشــــــــــراً من مؤشــــــــــرات األداء الرئيســــــــــية قياس التقّدم احملرز وإجنازات النواتج الســــــــــتة. وكما هو مبّني  11ويتوىل  -200
ــايــة عــام فقــد حققــّت ا ومفصـــــــــــــــل أدنــاه، 4امللحق يف  ، مجيع الغــايــات املتعلقــة مبؤشــــــــــــــرات األداء 2017ملنظمــة، حبلول 

 .6للهدف  24الرئيسية
 

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

طار االســـــــــــــرتاتيجي تنفيذاً فّعاالً. إن تعزيز جودة عمل املنظمة الفين واملعياري واكتماله أمر ال غىن عنه لتنفيذ اإل -201
 ل: (أ) ضــــــــــــمان متيز املعارف الفنية وبتنســــــــــــيق من نائب املدير العام (املناخ واملوارد الطبيعية)، يتحّقق هذا الناتج من خال

ربة الفنية املناســــــبة للربامج يف املقر (ب) والشــــــبكات الفنية وتوفري اخل  اإلدارات الفنية؛ســــــية يفعن طريق القيادة الفنية الرئي
 ذلك من خالل صــندوق متعدد على مواجهة القضــايا املســتجدة، مبا يف اتالرئيســي واملكاتب امليدانية؛ (ج) وتوفري القدر

صـــــــات ا  لجان الفنية؛ ألســـــــاســـــــية عن طريق الالتخصـــــــصـــــــات؛ (د) وإحراز تقدم بشـــــــأن التحديات الرئيســـــــية يف التخصـــــــّ
 (ه) وإعداد مطبوعات املنظمة الرئيسية احلديثة.

 
 اإلنجازات

 
يتحّقق ضمان جودة عمل املنظمة الفين واملعياري واكتماله من خالل ستة خمرجات تقّدم خدمات إىل األعضاء  -202

القيادة اليت توفرها اإلدارات الفنية. ويقاس األدء من خالل مسحني يقّيمان مدى رضا أصحاب  من خاللاملنظمة برامج و 
للتقّدم احملرز بشـــــــأن جودة القيادة الفنية. فاملســـــــح األول يوجَّه إىل املندوبني  كبديل  حة إزاء القيادة الفنية للمنظمة،املصـــــــل

إىل جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املمثلون  الذين يشاركون يف اللجان الفنية للمنظمة ويسمح بالوصول

                                                 
لس يف دورته اخلامســــــــــة واخلمســــــــــني بعد املائة املعقودة يف ديســــــــــمرب/كانون األول   23  الوثيقة(ب) من 8(الفقرة  2016وفقاً للتوصــــــــــية الصــــــــــادرة عن ا

CL 155/REP) "على النحو التايل "اجلودة الفنية واإلحصــــاءات واملواضــــيع ليصــــبح ، أعيدت صــــياغة العنوان الســــابق "اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات
 املشرتكة (تغري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)".

 باء).-5-6ألف و-5- 6الرئيسية (البيانات غري متاحة بالنسبة إىل مؤشرين اثنني من مؤشرات األداء   24
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 الدائمون وموظفو اخلدمة املدنية اآلخرون وصــــــــــانعو الســــــــــياســــــــــات من الوزارات التنفيذية واجلهات الفاعلة غري احلكومية. 
 يف حني أن املسح اآلخر يوجَّه إىل موظفي املنظمة املعنيني وال يفصح عن هويتهم.

 
يف املائة) النســـــــــبة املئوية  64يف املائة (الغاية احملّددة هي  67 وقدرها 2017عام يف بة املســـــــــّجلة وتشـــــــــكل النســـــــــ -203

 مة توفر قيادة فنية عالية اجلودة. اإلمجالية لألشــــــــخاص الداخليني واخلارجيني الذين رّدوا على املســــــــح ووافقوا على أن املنظ
ر التخطيط يف مواجهة القضـــــــــــايا املرونة اليت يتيحها إطاحلاجة إىل اعرب عنها فتمثلت يف أما الشـــــــــــواغل الرئيســـــــــــية اليت أُ 

كاملة يف جمال الســـــياســـــات اســـــتجابة املســـــتجدة، واآلليات الالزمة لتعزيز اخلربة الفنية للمنظمة من أجل تقدمي املشـــــورة املت
 لطلبات احلكومات املتزايدة على الدعم لغرض التخطيط الوطين وصياغة السياسات.

 
 لبارزةالمعالم ا

 
نية بني مجيع مســـــــتويات تســـــــتمر الشـــــــبكات الفنية الســـــــبع عشـــــــرة يف توفري منصـــــــة لتبادل املعلومات واملعايري الف -204

كات قناة للتعاون مع املنظمة، وضـــــمان حتديد املمارســـــات اجليدة واالتســـــاق يف الســـــياســـــات والنهج. كما أتاحت الشـــــب
اصـــــــــة الوكاالت اليت توجد خقام خرباء من هذه املنظمات الشـــــــــريكة،  قدواألوســـــــــاط األكادميية ومنظومة األمم املتحدة. 

م املتعلقة بالربامج أو املشــــــــــــــاريع يف ســــــــــــــياقات وب لدان متعددة مع موظفي املنظمة مقارها يف روما، بتبادل حبوثهم وجتار
 ).1-1-6(املخرج 

 
واضــــطلعت املنظمة بدور بارز يف منتديات الســــياســــات العاملية الرئيســــية، مثل الدورتني الثانية والعشــــرين والثالثة  -205

 والعشــــــــــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــأن تغري املناخ، واالجتماع الثالث عشــــــــــر ملؤمتر األطراف 
، والدورة الثالثة عشــــــــــرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــــــــــحر، يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

، 25واملنرب احلكومي الدويل للعلوم والســــــــــــــياســــــــــــــات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واملوئل الثالث
 دات املكروبــات، ومؤمتر "حميطنــا" واالجتمــاع الرفيع املســــــــــــــتوى للجمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة بشـــــــــــــــأن مقــاومــة مضـــــــــــــــا

 ).6-1-6(املخرج 
 

 بالتنمية املستدامة لعامي وحافظت املنظمة على مشاركتها يف اجتماعات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين -206
تنمية ســتعراض أهداف الا، مبا يف ذلك العمليات التحضــريية املســتفيضــة. وقادت املنظمة إســهامات فنية يف 2017و 2016

تنمية املســـــــتدامة ومؤمتر "حميطنا" املســـــــتدامة أو قّدمتها، وأعّدت وثائق معلومات أســـــــاســـــــية للمنتديات اإلقليمية املعنية بال
 ).6-1-6(املخرج 

 
ا لفرتة وعقدت اللجان الفنية (جلنة مصــــايد األمساك وجلنة الغابات وجلنة الزراعة وجلنة مشــــ -207 كالت الســــلع) دورا

 ).4-1-6والتغذية والتجارة (املخرج  2030ت يف القضايا املشرتكة بشأن خطة عام السنتني، ونظر 
 

                                                 
 مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية.  25
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وأتاحت مطبوعات املنظمة الرئيســـــــــــية حتليالت وبيانات مشـــــــــــرتكة بني القطاعات خبصـــــــــــوص القضـــــــــــايا العاملية  -208
من الغذائي والتغذية يف العامل حالة األمواءمة طبعة تقرير  تاملســـــــــــتجدة، مثل تغري املناخ ونظم األغذية والنمو األزرق. ومت

حالة مصايد ، وتزايد عدد قراء النسخة اإللكرتونية لتقرير 2030مع مؤشرات األمن الغذائي والتغذية خلطة عام  2017لعام 
 ).5-1-6يف املائة تقريباً (املخرج  7بنسبة  األمساك وتربية األحياء املائية يف العام

 
مرة  2 450وقد أشـري إليها  ،جمالت مفهرسـة بواسـطة شـبكة العلوممقال يف  600ونشـر موظفو املنظمة أكثر من  -209

 ).6-1-6(املخرج 
 

وكانت اإلدارات الفنية يف طليعة عملية حتديد القضـــــــــــــايا املســـــــــــــتجدة والطلبات اجلديدة من البلدان األعضـــــــــــــاء  -210
اجلديدة، مثل مقاومة مضــادات امليكروبات واالســتجابة هلا، وقامت بإنشــاء وتكييف القدرات على معاجلة جماالت العمل 

واهلجرة وظهور دودة احلشـــــــــــد اخلريفية يف أفريقيا، وتزايد االهتمام بإمكانات الكربون العضـــــــــــوي يف الرتبة واللدائن الدقيقة 
 ).3-1-6والنفايات البحرية (املخرج 

 
 بني اإلدارات املعنية باإلحصـــــــــــــاءات، وبادرت اإلدارات الفنية، باعتبارها أعضـــــــــــــاء يف جمموعة العمل املشـــــــــــــرتكة  -211

إىل وضـــــع واختبار منهجيات جديدة للمؤشـــــرات الواحدة والعشـــــرين ألهداف التنمية املســـــتدامة اليت تعترب املنظمة الوكالة 
 ).6-1-6الراعية هلا (املخرج 

 
وأدرجت املعايري البيئية واالجتماعية اليت تكفل االمتثال للســــــياســــــات الفنية والقواعد املعيارية يف دورة املشــــــاريع.  -212

  اليت أصبحت متاحة على اإلنرتنت، مشروع للتصنيف واملصادقة، ووضع الشكل النهائي لبوابة اإلفصاح 800وخضع حنو 
 ).2-1-6خرج موظفاً من املكاتب امليدانية (امل 70ومت تدريب 

 
جاً وابتكارات جديدة  -213 ُ صــات القدرة على االســتجابة للقضــايا املســتجدة، ودّعم  ووفّر الصــندوق املتعدد التخصــّ

 ).3-1-6) (املخرج هاء - القسم الثاينلتكييف احللول مع البيئات املتغرية عن طريق بذل جهود تعاونية (
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الرتكيز على التدابري اليت ســــــتضــــــمن التميز الفين، مبا يف ذلك التنفيذ املنهجي آلليات ضــــــمان اجلودة ورصــــــد وتقييم  
 جودة وجدوى املنتجات واخلدمات املعرفية للمنظمة، على حنو ما أوصــــــــــــــى به تقييم مســــــــــــــامهة املنظمة يف املعارف 

 بشأن األغذية والزراعة.

بني اللجان الفنية (جلان الزراعة ومصايد األمساك والغابات ومشكالت السلع) لتعظيم مواصلة تعزيز التعاون يف ما و 
 أثر عمل املنظمة الفين واملعياري.
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 )2-6تعزيز قدرات البلدان على استخدام البيانات وجمعها وتحليلها ونشرها (الناتج 
 

إن اإلحصاءات العالية اجلودة أمر ال غىن عنه لتصميم واستهداف سياسات ترمي إىل احلّد من اجلوع وسوء التغذية  -214
والفقر يف الريف وإىل الرتويج لالســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد الطبيعية. وينص هذا الناتج على تعزيز قدرات البلدان على مجع 

ا من خالل م عمليات صــنع القرار. البيانات وحتليلها ونشــرها واســتخدامها لدع حوكمة اإلحصــاءات الداخلية ويتم هذا أيضــً
حصـــائيني، بدعم من مجاعة العمل املشـــرتكة بني اإلدارات املعنية باإلحصـــاءات، وتتضـــمن ســـؤولية مكتب كبري اإلاخلاضـــعة مل

ياري اليت تقوم به املنظمة وجودته إقرار املعايري اإلحصــــــــائية للمنظمة واســــــــتعراض تنفيذها لضــــــــمان اتســــــــاق العمل الفين واملع
 واكتماله.

 
 اإلنجازات

 
هناك مؤشرا أداء رئيسيان بالنسبة إىل هذا الناتج يتمثالن يف قياس استخدام اإلحصاءات يف جمال وضع السياسات  -215

 باالســـــــــــــتناد إىل األدلة يف البلدان، وتقييم التحســـــــــــــينات اليت تطرأ على القدرات اإلحصـــــــــــــائية الوطنية على إعداد البيانات 
 ، مت قياس مؤشـــري األداء الرئيســـيني من خالل تقييم النواتج 2017-2016 ذات الصـــلة ونشـــرها. ويف ما يتعلق بفرتة الســـنتني

من البلدان اليت تســتخدم اإلحصــاءات لوضــع ســياســات تقوم على األدلة  33) يف ما خيص 4 امللحقعلى مســتوى املنظمة، (
 يف جمال القدرات اإلحصــــــــــــــائية  اكبري   اتقّدم ســـــــــــــجلتمن البلدان اليت  54) و30يف جمال والية املنظمة (الغاية احملّددة هي 

 ).45(الغاية احملّددة هي 
 

 المعالم البارزة
 

 ، بغرض حتســـني جودة البيانات اإلحصـــائية،تشـــمل اإلجنازات احملقّقة يف جمال حتســـني املعايري اإلحصـــائية العاملية -216
 تنقيح تصــــــــــنيف االســــــــــتهالك الفردي حســــــــــب الغرض وإعداد خطوط توجيهية خاصــــــــــة جبمع البيانات املتعلقة باألغذية 
ا  يف مســـوحات بشـــأن اســـتهالك األســـر املعيشـــية وإنفاقها، وهو ما حظي بإقرار اللجنة اإلحصـــائية لألمم املتحدة يف دور

وثيقة منهجية إحصــــــــائية جديدة  62ى موقعها اإللكرتوين ، أصــــــــدرت املنظمة عل2017-2014وخالل الفرتة . 2018لعام 
) الســـــتخدامها من قبل اخلرباء اإلحصـــــائيني الوطنيني من أجل حتســـــني توافر 2017-2016خالل فرتة الســـــنتني  32(منها 

ا يف جماالت إحصــائية خمتلفة.  نشــر  من خاللوأصــدرت املنظمة أيضــا ســلســلة املعايري اإلحصــائية البيانات القطرية وجود
خطوطاً توجيهية بشـــــأن تصـــــميم االســـــتبيانات واألعالم لكي تســـــتخدم يف مجيع العمليات اإلحصـــــائية  تتضـــــمنانوثيقتني 

عن طريق نشـــــر تصـــــنيف املنتجات الزراعية املنقح وتنفيذ للمنظمة للمنظمة. ومت االرتقاء بنظام العمل اإلحصـــــائي اجلديد 
 ).1-2-6 أساليب جديدة جلمع ميزانيات األغذية (املخرج

 
مبا يف ذلك ، 2017-2014وعّززت املنظمة بشــكل أكرب القدرات اإلحصــائية على املســتوى القطري. ففي الفرتة  -217

بلداً يف إقليم أفريقيا وإقليمي آسيا  43من البلدان املساعدة، منها  100ما يزيد عن  تلقىوحدها،  2017-2016يف الفرتة 
 كما قّدمت املنظمة الدعم   لتحســــــــــــــني اإلحصــــــــــــــاءات الزراعية والريفية.واحمليط اهلادئ من خالل االســــــــــــــرتاتيجية العاملية 
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إىل البلدان يف تنفيذ أســــــــاليب مبتكرة لإلحصــــــــاءات الغذائية والزراعية ويف تعزيز حوكمة اإلحصــــــــاءات وتصــــــــميم اخلطط 
والعشــرين ألهداف  احلاديةبلداً بشــأن املؤشــرات  25ية وتنســيقها. ووفّرت أيضــا املســاعدة الفنية املباشــرة حلوايل االســرتاتيج

التنمية املســـتدامة اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا، مبا يف ذلك املشـــورة خبصـــوص املواءمة بني املؤشـــرات الوطنية والعاملية 
ل إعداد التقارير املرحلية القطرية عن أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، بالتعاون مع اهليئات ألهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، وحو 

بلداً من أجل تصـــميم  16اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األخرى. وقّدمت املســـاعدة الفنية أيضـــا إىل 
 ).2-2-6(املخرج  2020العاملي للتعداد الزراعي لعام  التعدادات الزراعية وتنفيذها باتباع اخلطوط التوجيهية للربنامج

 
وواصلت املنظمة ضمان إنشاء جمموعات من البيانات العالية اجلودة والقابلة للمقارنة على الصعيد الدويل، وجعلها  -218

يف متناول مجيع البلدان. وعقب تقييم مســـــــامهة املنظمة يف املعارف بشـــــــأن األغذية والزراعة، ّحتســـــــنت منصـــــــة نشـــــــر قاعدة 
ل تغيريات جديدة على جمموعات البيانات والنظام خصـــــــــــيصـــــــــــاً ملعاجلة البيانات اإلحصـــــــــــائية املوضـــــــــــوعية يف املنظمة بإدخا

، حبيث بلغ العدد 2016يف املائة يف عدد املستخدمني منذ عام  33احتياجات جمتمع املستخدمني، ممّا أسفر عن زيادة بنسبة 
ق منصـــة جديدة لرفع إطال 2017. وباإلضـــافة إىل ذلك، مت يف ســـبتمرب/أيلول 2017شـــخص يف عام  ماليني 1.6ما جمموعه 

 التقارير عن أهداف التنمية املســـــــــــتدامة من أجل نشـــــــــــر البيانات واألســـــــــــاليب واخلطوط التوجيهية واملعلومات ذات الصـــــــــــلة 
 ).3-2-6بشأن مبادرات املنظمة لرصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا (املخرج 

 
د لتوطيد التعاون والتنســــــيق بالنســــــبة إىل العمليات اإلحصــــــائية داخل املنظمة واالرتقاء بالتايل جبودة ومت بذل اجلهو  -219

نشــــاطًا من قبل  187، والذي أفيد فيه عن 2017-2016إحصــــاءات املنظمة. وإّن برنامج العمل اإلحصــــائي للمنظمة للفرتة 
و اإلقليمي الفرعي أو القطري، كان أداة أســــاســــية لتنســــيق وحدات على املســــتوى اإلقليمي أ 9وحدة يف املقر الرئيســــي و 16

العمليات اإلحصائية عرب املنظمة. وأفضت نتائج املسح اخلاص لتقييم اجلودة والتخطيط إىل إعادة تصميم ثلثي االستبيانات 
ســــاق إنتاج اإلحصــــائية اليت ترســــل ســــنويًا إىل البلدان، ووضــــع معايري وخطوط توجيهية جديدة ســــوف تســــاعد يف ضــــمان ات

 ). 4-2-6البيانات الداخلية ونوعيتها (املخرج 
 

حصائيني، باعتباره رئيس العاملي. فقد توىل مكتب كبري اإل وقّدمت املنظمة مسامهات بارزة يف النظام اإلحصائي -220
اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية وجلنة كبار اخلرباء اإلحصائيني يف منظومة األمم املتحدة، تنسيق مسامهات مجيع 

 ونتيجة لذلك، اعتربت املنظمة الوكالة الراعية . 2030املنظمات الدولية يف إطار الرصــــــــــــــد خلطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام 
وقّدمت املنظمة أيضـــاً  ا من مؤشـــرات أهداف التنمية املســـتدامة ووكالة مســـامهة يف أربعة مؤشـــرات إضـــافية.مؤشـــرً  21لـــــــــــــــــ

، وفريق اخلرباء )جلنة اإلحصــــــائية(يف املنصــــــات اإلحصــــــائية الدولية (اللجنة اإلحصــــــائية لألمم املتحدة املتحدة  مســــــامهات
ونظمت اجتماعات . ملســــــتدامة، ومؤمتر اإلحصــــــائيني األوروبيني)املشــــــرتك بني الوكاالت املعين مبؤشــــــرات أهداف التنمية ا

بشــأن اإلحصــاءات الزراعية. وســاعد هذا العمل املنظمة يف حتديد التوجهات لوضــع برنامج عملها يف جمال  إقليمية وعاملية
 ).4-2-6اإلحصاءات وختطيط تقدمي املساعدة الفنية إىل البلدان (املخرج 
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، على تزويد املكاتب اإلحصائية الوطنية بتعاريف ومفاهيم وتصنيفات 2019-2018سينصب الرتكيز، خالل الفرتة  
ا دولياً، مع الرتكيز بشــــكل خاص على أهداف التنمية املســــتدامة، وتعزيز النظم واملؤســــســــات اإلحصــــائية  معرتف 

 الوطنية إلعداد بيانات ذات صلة وعالية اجلودة؛

دف   ســـــيوىل االهتمام لتحســـــني املهارات التحليلية لإلحصـــــائيني الرمسيني ومعرفة اإلحصـــــاءات لدى املســـــتخدمني 
 .تعزيز الروابط بني اإلحصاءات وعملية صنع القرار

 
 ونـُُهج متماســــــكة للعمل بشــــــأن المســــــاواة بين الجنســــــين وتمكين المرأة، تؤدي خدمات ذات نوعية جيّدة

 القطرية على صـــــــــياغة ســـــــــياســـــــــات وبرامج تتيح فرصـــــــــاً متســـــــــاوية للرجال والنســـــــــاء،إلى تعزيز القدرات 
 )3-6وعلى تنفيذها ورصدها (الناتج 

 
يشــــــكل القضــــــاء على عدم املســــــاواة بني اجلنســــــني يف جمال الزراعة ومتكني املرأة الريفية أمراً حامساً لتحقيق والية  -221

إمهال أحد، حبســــــب ما مت التعهد به يف أهداف التنمية املســــــتدامة. وتقدم املنظمة يف جمال األمن الغذائي والتغذية، وعدم 
ا على صــــياغة الســــياســــات والربامج اليت توفر للنســــاء والرجال فرصــــاً األعضــــاء املنظمة املشــــورة الفنية للبلدان ، وتعزز قدرا

 متساوية لالستفادة من التنمية الزراعية والريفية، وعلى تنفيذها ورصدها.
 

 موضوع املساواة بني اجلنسني، بوصفه مركزياً  يف والية املنظمة، كموضوع شامل يف اإلطار االسرتاتيجي، عاجلَ ويُ  -222
ج متماســــــكة لتعزيز املســــــاواة بني اجلنســــــني، وتدخالت تســــــتهدف املرأة   لتوفري خدمات عالية اجلودة، واســــــرتاتيجيات و

اء يف الشؤون اجلنسانية، من شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات يف إطار الربامج االسرتاتيجية. ويقوم فريق من اخلرب 
الريفية واملكاتب اإلقليمية اخلمســــة، بتنســــيق العمل املتصــــل باملســــاواة بني اجلنســــني وتنفيذه من خالل شــــبكة تقنية معنية 

الربامج  فرقجهة تنســـــــيق للشـــــــؤون اجلنســـــــانية تعمل مع  200باملســـــــاواة بني اجلنســـــــني على نطاق املنظمة، تضـــــــم حوايل 
 االسرتاتيجية واألقسام الفنية واملكاتب الالمركزية لدعم برجمة التدخالت وتنفيذها.

 
 اإلنجازات

 
 يتم قياس التقدم احملرز يف حتقيق هذا الناتج من خالل مؤشرين من مؤشرات األداء الرئيسية: -223

لتعميم املســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني  لدى املنظمة من املعايري الدنيا 15ألف يرصـــــــــد التقدم احملرز يف -3-6املؤشـــــــــر  (أ)
. الغاية احملددة والتدخالت املســـتهدفة للمرأة، على النحو احملدد يف ســـياســـة املنظمة بشـــأن املســـاواة بني اجلنســـني

معيارًا من املعايري الدنيا مقارنة بالغاية املخطط هلا وعددها  12(مت ختطيها وحتقيق  2017-2016لفرتة الســــــــــــنتني 
املتعلق بنصـــــيب مشـــــاريع برنامج التعاون التقين اخلاصـــــة باملســـــاواة  15مبا يف ذلك املعيار  ،)5امللحق معايري ( 10

 بني اجلنسني. 
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ا خطة العمل  اليتيقيس أداء املنظمة مقارنة باملعايري باء -3-6واملؤشــر  (ب) على نطاق منظومة األمم املتحدة حدد
من خالل  2017-2016وقد مت حتقيق الغاية املوضــوعة لفرتة الســنتني  بشــأن املســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة.

  ).5امللحق معايري ( 10من معايري األداء، مقارنة بالغاية احملددة وقدرها  14إجناز أو ختطي 
 

ويؤكد األداء مقابل هذين املؤشــــــــــرين من مؤشــــــــــرات األداء الرئيســــــــــية على جناح املنظمة يف تطوير قدرات املوظفني  -224
ا، لدعم املبادرات القطرية الرامية إىل معاجلة املســــاواة بني اجلنســــني (املخرج  ). 2-3-6واآلليات املؤســــســــية، وتعزيزها وصــــو

اة بني اجلنســــــني، بشــــــكل منهجي على مدى فرتة الســــــنتني. ومت اســــــتكمال وعززت املنظمة قدرات الشــــــبكة التقنية للمســــــاو 
 ، 2017الندوات العاملية على شــــــــبكة اإلنرتنت بشــــــــأن والدورات التدريبية املصــــــــممة خصــــــــيصــــــــاً مع الوحدات الفنية يف عام 

درات خاصـــًة يف املكاتب ، مما أدى إىل زيادة القيف املنظمة من خالل دورة تدريبية شـــاملة جلهات تنســـيق الشـــؤون اجلنســـانية
من املوظفني وأصـــحاب املصـــلحة يف التدريبات اليت نظمها املكتب اإلقليمي ألوروبا وآســـيا  100اإلقليمية. وشـــارك أكثر من 

حمليط اهلادئ على أدوات التحليل املراعية للمنظور اجلنساين زر االوسطى. ومت تدريب املوظفني يف املكتب اإلقليمي الفرعي جل
االت الفنية،  ملشاريع؛ ومت تعزيز قدرات املكتب اإلقليمي للشرق األدىن يفوتصميم ا ما يتعلق مبعاجلة القضايا اجلنسانية يف ا

مبا يف ذلك االستجابة لألزمة السورية؛ وعقد املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب عشر مبادرات لتعزيز معارف 
االت ذات األولوية يف اإلقليم، مبا يف ذلك ومهارات موظفي املنظمة ونظرا ئهم الوطنيني بشـــــأن املســـــاواة بني اجلنســـــني يف ا

 احلماية االجتماعية، وحوكمة األراضي، وتقدمي اخلدمات االستشارية الريفية.
 

تركيز  وشــاركت املنظمة يف مشــاورات موســعة لتحســني إطار الرصــد املراعي لالعتبارات اجلنســانية من خالل زيادة -225
 للمســــــاواة بني اجلنســــــني  او/أو مؤشــــــر  مؤهال 27املؤشــــــرات القائمة وحتديد مؤشــــــرات إضــــــافية. ومتت صــــــياغة ما جمموعه 

. كما مت حتديث 2021-2018يف اخلطة املتوســطة األجل للفرتة  على مســتوى املخرجات عرب الربامج االســرتاتيجية اخلمســة
 نشرها على نطاق واسع.مت املنظمة، و  مشاريعاألدوات واملواد لتعميم املنظور اجلنساين يف أطر الربجمة القطرية ودورة 

 
 تعزيز الدعم التقين املقدم للبلدانلاملنظور اجلنســاين  يف جمالومهدت قدرات املوظفني واآلليات املؤســســية احملدثة  -226

). وقد أتاح وضـــع اســـرتاتيجيات املســـاواة بني اجلنســـني اإلقليمية 1-3-6ربامج االســـرتاتيجية (املخرج يف إطار ال األعضـــاء
للمكاتب اإلقليمية يف أوروبا آســـــيا والوســـــطى، والشـــــرق األدىن، وآســـــيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 

 باملنظور اجلنساينألعمال ذات الصلة ايني من أجل حتديد أولويات فرصة ممتازة للتواصل مع موظفي املنظمة والشركاء املعن
 يف اإلقليم.

 
 المعالم البارزة

 
 . يُعد توســـــــيع قاعدة األدلة البيانات املصـــــــنفة حبســـــــب نوع اجلنس واملؤشـــــــرات املراعية للمســـــــاواة بني اجلنســـــــني -227

صنع السياسات على أساس لبشأن املساواة بني اجلنسني يف الزراعة وآثار ذلك على األمن الغذائي والتغذية، أمراً أساسياً 
، وســــــــــــاعدت 2017-2016مســــــــــــتنري وموجه. وقد واصــــــــــــلت املنظمة املشــــــــــــاركة يف تطوير األدوات واملنهجيات، يف فرتة 

 :على النحو الوارد أدناهت املصنفة حبسب نوع اجلنس، حتليل املعلوماو املؤسسات الوطنية والنظراء يف مجع 
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 . واســـــُتكمليف الريفمت إعداد خصـــــائص قطرية وإقليمية للمســـــاواة بني اجلنســـــني بشـــــأن الزراعة وســـــبل العيش  (أ)
 تقييما جنســــــــانيا قطريا، مما زود احلكومات والشــــــــركاء يف التنمية خبصــــــــائص حمدثة للمســــــــاواة بني اجلنســــــــني  47

األطلس اإلقليمي حول النســـاء الريفيات يف أمريكا الالتينية والبحر  2017وُنشـــر يف عام  .املســـتوى القطريعلى 
 ؛الكارييب، الذي يقدم استكشاف معمق للوضع اجلنساين يف اإلقليم

ألراضـــــــــي، اخلاصـــــــــة بامتت معاجلة إحصـــــــــاءات جديدة عن توزيع أصـــــــــحاب األراضـــــــــي وأصـــــــــحاب احليازات و  (ب)
 القّيمني على إدارة( اخلاصـــة باألراضـــيصـــنفة حبســـب نوع اجلنس عن توزيع أصـــحاب احليازات واإلحصـــاءات امل

، وميكن الوصول بسهولة حالياً إىل اإلحصاءات املصنفة حبسب نوع اجلنس عن ملكية بلدان 104األراضي) من 
 ؛وحقوق األراضي الشؤون اجلنسانيةبلداً يف قاعدة بيانات  26األراضي من 

املنظمة، كجزء من عملها الناشــــــــــــــئ يف جمال اهلجرة، بالتعاون مع البنك الدويل، واملعهد الدويل لبحوث أجرت و  (ج)
سياسات األغذية وبرنامج البحوث حول السياسات واملؤسسات واألسواق، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

وطاجيكســتان، لتقييم نتائج هجرة دراســات اســتقصــائية متعددة املوضــوعات وواســعة النطاق يف نيبال والســنغال 
 ؛الذكور إىل اخلارج على عمل املرأة ومتكينها يف جمال الزراعة

بشــأن حقوق املرأة  2-ألف-5وضــعت املنظمة منهجية لرصــد التقدم احملرز يف إطار مؤشــر أهداف التنمية املســتدامة و  (د)
 ، مت ترقية حالة املؤشـــــر إىل "املســـــتوى الثاين" يف األراضـــــي. وبعد إجراء حبوث مكتبية مكثفة وجتارب يف عشـــــرة بلدان

 من قبل فريق اخلرباء املشــــــــــرتك بني الوكاالت املعين مبؤشــــــــــرات أهداف التنمية املســــــــــتدامة. ومت تعزيز مســــــــــتوى الوعي 
ا يف  .2018عام  خاللالتقارير  رفعما يتعلق باملؤشر من خالل حلقات عمل تدريبية لدعم  لدى البلدان وقدرا

 
. وضـــــــــعت املنظمة، بالتعاون مع جمموعة واســـــــــعة من الشـــــــــركاء الدوليني والوطنيني، وليد املعرفة وتنمية القدراتت -228

إدماج أبعاد املســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني يف جماالت العمل  دعم منتجات معرفة مســـــــــــتهدفة ومواد لتنمية القدرات، من أجل
 :على النحو الوارد أدناهالرئيسية للربامج االسرتاتيجية، 

 
 االســــــتناد إىل اخلربة اليت اكتســــــبتها املنظمة يف دعم تنفيذ اتفاقية القضــــــاء على مجيع أشــــــكال التمييز ضــــــد املرأة  (أ)

بشـأن تيسـري احلوار عن على مسـتوى السـياسـات يف غواتيماال وبوتسـوانا وقريغيزسـتان، ومت وضـع مذكرة توجيهية 
املشــــــرتك بني املنظمة  FIRSTوطين، يف ســــــياق برنامج الســــــياســــــات اجلنســــــانية واألمن الغذائي على املســــــتوى ال

واالحتاد األورويب، لدعم املســــؤولني وأصــــحاب املصــــلحة الوطنيني يف تيســــري احلوار عن الســــياســــات املتعلقة بنوع 
 ؛)1اجلنس واألمن الغذائي على الصعيد الوطين (الربنامج االسرتاتيجي 

 يف آســـــــيا واحمليط اهلادئ، مما ســـــــّلط الضـــــــوء على دور املرأة وعملها  ة االضـــــــطالع بعدد من دراســـــــات احلالمتو  (ب)
نام وإندونيســــــيا وبنغالديش وميامنار) وتقدمي توصــــــية لوضــــــع الســــــياســــــات وتنفيذ  تييف خمتلف نظم اإلنتاج (في

 ؛)2الربامج (الربنامج االسرتاتيجي 

" ت الزراعية املتصلة باألراضي: حكايات من امليدانالفرص والقيود اجلنسانية يف االستثمارا" بعنوانُنشر التقرير و  (ج)
أفريقيا وآســيا، يف إطار برنامج املنظمة بشــأن االســتثمار اجلنســاين والزراعي.  يفدراســة حالة  11الذي يســتند إىل 

وهو حيدد املمارســـــات اجليدة والدروس املســـــتفادة والتوصـــــيات املتعلقة بالســـــياســـــات اليت اســـــتخدمت لتســـــهيل 
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اســـات بني أصـــحاب املصـــلحة املتعددين، كما حدث يف الدورة الثانية لربملان اجلماعة االقتصـــادية حوارات الســـي
 ؛)3لدول غرب أفريقيا (الربنامج االسرتاتيجي 

ج املنظمة بشأن تطوير سلسلة القيمة املراعية لالعتبارات اجلنسانية واملعرفة املتأتية من التقييمات القطرية و  (د) ُنشر 
املرأة يف قطاع األغذية الزراعية، ال ســـــــيما يف أفريقيا، على نطاق واســـــــع من خالل برامج تنمية  بشـــــــأن مشـــــــاركة

القدرات اإلقليمية والوطنية اليت تســتهدف ممارســي ســلســلة القيمة ومقدمي اخلدمات العاملني يف القطاعني العام 
 ؛)4واخلاص (الربنامج االسرتاتيجي 

جلنسني يف سياق بناء القدرة على التكيف. ومت تطوير جمموعة من منتجات املعرفة مت تناول قضايا املساواة بني او  (ه)
والتدريب املراعية للمنظور اجلنســــــــــــــاين، للحد من خماطر الكوارث يف الدول اجلزرية الصــــــــــــــغرية النامية يف البحر 

ا يف صـــــياغة اخلطط واالســـــرتاتيجيات الزراعية؛ وأجري حتليل للروابط بني  النزاعات املســـــلحة الكارييب، ملســـــاعد
ا املنظمة وشـــــركاؤها   واألمن الغذائي واملســـــاواة بني اجلنســـــني مع معهد دراســـــات التنمية يف ثالثة تدخالت نفذ

 ؛)5يف امليدان (الربنامج االسرتاتيجي 

يف مشال أفريقيا، اســـــــــــرتشـــــــــــدت عملية وضـــــــــــع خطة عمل إقليمية وخارطة طريق لتعزيز قدرة النظراء اإلقليميني و  (و)
 والوطنيني على مجع وحتليل البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس، بنتائج مثانية تقييمات للقدرات القطرية.

 
. تعمل املنظمة كوسيط لدعم إدماج أبعاد املساواة بني اجلنسني يف عمليات السياسات والدعوة بشأن واراتاحل -229

 والتغذية، وتدعو إىل متكني املرأة الريفية، مبا يف ذلك ما يلي:السياسات الدولية والوطنية ذات الصلة باألمن الغذائي 
 

، يف اعتماد التوصــــــــية 2017-2016تتمثل إحدى النتائج الرئيســــــــية اليت حتققت على املســــــــتوى العاملي يف الفرتة  (أ)
واليت مت وضعها  بشأن حقوق املرأة الريفية، الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، 34العامة 

بالتعاون مع الصــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي وهيئة األمم املتحدة للمرأة. وتوفر التوصــية 
 ؛نقطة دخول مهمة للدعوة إىل إدراج املساواة بني اجلنسني يف حوارات السياسات الوطنية

الريفية الشــاملة اجتماعياً يف أوروبا وآســيا الوســطى، بشــراكة وثيقة نُّظم مؤمتر رفيع املســتوى بشــأن تعزيز التنمية و  (ب)
مع املعهد األورويب للمســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني؛ ومت تنظيم اجتماع تشـــــــــاوري مع النســـــــــاء يف األرياف واملنظمات 

ّن، دعماً لتطوير اسرتاتيجية االحتاد األفريقي بشأن املساواة بني اجلنسني  ؛والشبكات املرتبطة 
على املســــتوى الوطين، تشــــمل اإلجنازات تيســــري احلوار حول الســــياســــات بني أعضــــاء الربملان وكبار املســــؤولني و  (ج)

احلكوميني يف رواندا ووكاالت األمم املتحدة، حول الســـــياســـــة الزراعية الوطنية وصـــــلتها باملســـــاواة بني اجلنســـــني، 
 ؛دعماً لصياغة اخلطة االسرتاتيجية لتحول الزراعة

 دث الرفيع املســـــــــــــتوى "لنســـــــــــــتحث اخلطى معاً لتمكني املرأة الريفية من القضـــــــــــــاء على اجلوع والفقر"، وفر احلو  (د)
، بالتعاون مع الرئاســــــــــــــة الســــــــــــــلوفاكية، وجملس االحتاد األورويب، واملفوضــــــــــــــية 2016الذي قادته املنظمة يف عام 

، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، منصة تفاعلية األوروبية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي
. ومشلت أحداث 2030ملناقشـــــة التحديات والفرص املتاحة للمضـــــي قدماً باملســـــاواة بني اجلنســـــني يف خطة عام 

ملؤمتر املنظمة املعنون "عدم إمهال أحد: حتقيق املســــاواة بني اجلنســــني  40املتابعة العاملية احلدث اجلانيب يف الدورة 
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األمن الغذائي والتغذية والزراعة املســــــــــــــتدامة، واملنتدى املعين بتمكني املرأة يف ســــــــــــــياق األمن الغذائي من أجل 
 روما. توجد مقارها يفوالتغذية"، الذي مت تنظيمه بالتعاون مع الوكاالت اليت 

 
 الدروس الرئيسية المستفادة

 
تؤدي املنظمة دورًا أســـــاســـــًيا لدعم إدماج األبعاد املتصـــــلة باملســـــاواة بني اجلنســـــني يف العمليات الســـــياســـــاتية الدولية  

والوطنية اخلاصــــة باألمن الغذائي والتغذية وتدعو إىل متكني املرأة يف الريف. وســــوف تســــند عناية أكرب هلذه الوظيفة 
ا بالنظر إىل النتائج املثمرة للدورة ال للجنة وضــــع املرأة اليت اختتمت أعماهلا مؤخرًا يف مارس/آذار ثانية والســــتني أيضــــً

تناولت "التحديات والفرص لتحقيق املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني النســــاء والفتيات يف الريف" حيث أدت و  2018
ملستوى عن اإلسراع يف تنفيذ املنظمة دورًا بارزًا للمشاركة يف تنظيم األحداث اجلانبية وخالل احلوار التفاعلي الرفيع ا

املرأة مشــــّجعة للغاية من حيث تشــــجيعها احلكومات،  وضــــعإعالن ومنهاج عمل بيجني. وكانت اســــتنتاجات جلنة 
جل أاليت توجد مقارها يف روما وأصــحاب املصــلحة اآلخرين للعمل من  ومنظومة األمم املتحدة، ال ســيما الوكاالت

والســــــياســــــاتية؛ وتطبيق الســــــياســــــات االقتصــــــادية واالجتماعية لتمكني مجيع النســــــاء تعزيز األطر املعيارية والقانونية 
 والفتيات يف الريف؛ وتعزيز الصوت اجلماعي والقيادة وصنع القرارات من جانب النساء والفتيات يف الريف. 

 
خدمات ذات نوعية جيدة ونُهج متماســــــــــكة من أجل زيادة فعالية قضــــــــــايا الحوكمة على كل من الصــــــــــعيد 

 )4-6العالمي واإلقليمي والوطني وفي برامج األهداف االستراتيجية (الناتج 
 

دف املنظمة، من خالل العمل الرباجمي املضطلع به يف ما يتعلق باملوضوع الشامل املتصل باحلوكمة، إىل تعزيز  -230
 يف جمالالســــــياســــــات واحلوكمة على املســــــتويات العاملية واإلقليمية والوطنية. ويشــــــمل العمل الرباجمي  بشــــــأنفعالية عملها 

احلوكمة وضــــع مفاهيم وأســــاليب وأطر، وتقدمي املشــــورة والدعم االســــرتاتيجيني إىل الربامج االســــرتاتيجية اخلمســــة، وكذلك 
عدد العاملية الرئيســية. وحيظى عمل املنظمة بدعم مباشــر يف  آليات احلوكمةمشــاركة املنظمة ودورها القيادي يف تعزيز دعم 

على إنشاء شبكة من املوظفني ؛ ويتم تقدمي الدعم غري املباشر من خالل بلدان ومن خالل املبادرات اإلقليميةخمتار من ال
 سيع نطاقها.تشارك يف عمل احلوكمة على مجيع املستويات، وتو  ، هي الشبكة الفنية لدعم احلوكمة،املنظمةنطاق 

 
شـــبكة الويتوىل الفريق املعين باحلوكمة والســـياســـات يف إدارة التنمية االقتصـــادية واالجتماعية، بالتعاون الوثيق مع  -231
إطار املوضـــوع الشـــامل املتصـــل باحلوكمة. ويقاس األداء  ضـــمنتنســـيق العمل الذي تقوم به املنظمة  ،دعم احلوكمةلفنية ال

م ألصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة آلليات احلوكمة العاملية الرئيســــــــــــية والدعم املقدّ  ها املنظمةفر وَ اليت تُـ  من حيث اخلدمات والقيادة
 والوطنيني. اإلقليميني

 
 اإلنجازات المحّققة

 
بناء على الرأي املنظمة يف جمال احلوكمة الذي تتبعه ج عمة للنهاوكانت املســــــــاعدة يف حتقيق النتائج املنشــــــــودة د -232

النهج  أصــبح اآلنو على املســتويات العاملية واإلقليمية والقطرية. الذي تضــطلع به وتزايد اســتخدامه يف العمل العام للخرباء 
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احلكومات وتنطلق من القاعدة  أخذ بزمامهاحيّددها التزام بُنهج ت عمليةيتبع خطة الذي تعتمده املنظمة يف جمال احلوكمة 
تتســـــــم يف الوقت الذي  فظ على االلتزام املعياري بالتنمية املســـــــتدامةهذه النهج حتافوتســـــــعى إىل إجياد حلول للمشـــــــاكل. 

، اســــــــــــــتخدام حتليالت وبالتعاون معها . وتدعم املنظمة، بناًء على طلب احلكوماتح وغري امللزم والتحليليتبطابعها املنف
يف ســـياق حتفيز يمها االقتصـــاد الســـياســـي لتحديد أدوار ومصـــاحل أصـــحاب املصـــلحة الرئيســـيني واملؤســـســـات الرئيســـية وتقي

 .على متسوى السياساتري يلتغا
 

وقد مت حتقيق النتائج املخطط هلا لفرتة الســــــــنتني بالكامل وإجناز الغايات املوضــــــــوعة ملؤشــــــــري األداء الرئيســــــــيني  -233
 اخلاصني بتتبع احلوكمة، كما هو مبّني أدناه. 

 
ومؤشــــــــــر  1-4-6ت املنظمة بدور قيادي يف عدد خمتار من آليات احلوكمة العاملية واإلقليمية (املخرج عواضــــــــــطل -234

، مبا يف ذلك املنتدى الســــــياســــــي الرفيع هاواســــــتعراضــــــ 2030خطة عام دعماً لعملييت متابعة  )ألف-4-6األداء الرئيســــــي 
منظومة األمم املتحدة لدعم نتائج املؤمتر الدويل الثاين املعين املستوى املعين بالتنمية املستدامة، وحتسني التنسيق على نطاق 

بالتغذية والقيام، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، بإنشــــــــاء منصــــــــة مبتكرة ومرنة من أجل شــــــــراكات متعددة أصــــــــحاب 
املتعددة  إىل زيادة االعتماد على الشــــــــــــــراكاتالداعي  2030خطة عام نداء لوتســــــــــــــتجيب  املنتجون" املصــــــــــــــلحة "حمورها

 "وسائل التنفيذ". وحشد تنسيقال ائلمسأصحاب املصلحة ملعاجلة 
 

وأدت زيادة الرتكيز على جوانب احلوكمة يف االلتزامات اإلقليمية والقطرية إىل حتســـــــني فعالية الدعم الذي تقّدمه  -235
يع الربامج تدخًال يشـــــــــــــمل مج 20اســـــــــــــتفاد حوايل فقد  ).باء-4-6ومؤشـــــــــــــر األداء الرئيســـــــــــــي  2-4-6املنظمة (املخرج 

 ُ ج تركز على معاجلة قضــــــــايا احلوكمة، مبا يف ذلك إدارة املوارد املائية واســــــــتخدامها يف املغرب وأوكرانيا االســــــــرتاتيجية من 
ُج قائمة على احلقوق يف قطاع مصــايد 4و 2(الربناجمان االســرتاتيجيان  )؛ ومشــروع برنامج عمل املنظمة العاملي من أجل 

ته جلنة مصايد األمساك؛ وتعزيز املؤسسات الريفية (الربنامج االسرتاتيجي الذي أقرّ  )2و 1اك (الربناجمان االسرتاتيجيان األمس
 ). ويُنظر إىل احلوكمة5)؛ ودمج احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف الزراعة (الربنامج االســــــــــــــرتاتيجي 3

ا أمر بالغ األمهي احملسنة عترب األرقام أحد األقسام الرئيسية يف ة لتحقيق الكثري من أهداف التنمية املستدامة، بينما تُ على أ
تعلقة بإشراك قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك وامل 2اليت أعّدها الربنامج االسرتاتيجي  يةالتوجيهمشروع اخلطوط 

 .2030يف خطة التنمية املستدامة لعام 
 

 المعالم البارزة
 

  2اســـــرتاتيجية عاملية من أجل تعزيز الدعم الســـــياســـــي لرؤية "القضـــــاء التام على اجلوع"، املدرجة يف اهلدف  ذتفنُ  -236
 من أهداف التنمية املســـــتدامة واألهداف واملقاصـــــد ذات الصـــــلة، وهو ما أســـــفر عن التعبري بشـــــكل متســـــق عن آراء املنظمة 

املنتـدى أهـداف التنميـة املســـــــــــــتـدامـة يف جمموعـة كبرية من املنتـديـات، مبـا يف ذلـك من  2يف النتـائج الوزاريـة املتعلقـة بـاهلـدف 
ن ملؤمتر و املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة والدورة الثالثة والعشر اإلقليمي للتنمية املستدامة يف أفريقيا و 

 عروض إىل املنتـديـات العـامليـة واإلقليميــة ميقـدمت تنـاخ يف بون. و األطراف يف اتفـاقيـة األمم املتحـدة اإلطـاريـة بشــــــــــــــأن تغري امل
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يف  قةبأنشطة لكي يتمكن أصحاب املصلحة الرئيسيون يف املنظمة من إيصال رسائل متماسكة ومتسّ  العضطالوالوطنية، وا
ا بتوفري الدعم للجهود الرامية إىل . جمال الســـــياســـــات أهداف املتعلقة بقشـــــة لمنالوضـــــع إطار وأولويات وقامت الوحدة أيضـــــً

 واللجان الفنية للمنظمة وجلنة األمن الغذائي العاملي.للمنظمة التنمية املستدامة يف املؤمترات اإلقليمية اخلمسة 
 

 املنظمة يف جمال الســــــــــــــياســــــــــــــات والعمل  توفرهوأدى الرتكيز على قضــــــــــــــايا احلوكمة إىل زيادة فعالية الدعم الذي  -237
الالزم الدعم احلكومة باملنظمة والبنك الدويل  زّودتالذي تقوم به على املستوى القطري. ففي أوكرانيا، على سبيل املثال، 

 صــــياغة االســــرتاتيجية الوطنية اخلاصــــة بالري والصــــرف اليت تنص على اإلصــــالح املؤســــســــي ومســــألة نقل الري والصــــرف ل
 ي املياه).إىل أصحاب املصلحة احملليني (مجعيات مستخدم

 
ال للمســـــــــؤولني 2017 مايو/ أيارويف  -238  امليدانيني ، أنشـــــــــئ مرفق التدريب االقتصـــــــــادي الســـــــــياســـــــــي إلفســـــــــاح ا

شــاطر ذات الصــلة بعملهم، وتو ملناقشــة القضــايا احلامسة املرتبطة باحلوكمة واالقتصــاد الســياســي  يف املنظمة عن الســياســات
م، ومناقشـــــــــة احللول امل م وحتديا م. و خربا مع ســـــــــبع ويعمل بشـــــــــكل افرتضـــــــــي، وظائفه املرفق يؤدي هذا مكنة مع أقرا

 بلداً واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقام املرفق،  28مسؤوالً عن السياسات يف  32جمموعات إقليمية تتألف من 
األخذ األول، مثل ضــــرورة تعزيز املشــــاركة و ضــــمن مجلة أمور أخرى، مبعاجلة حتديات حمّددة مت مواجهتها يف تنفيذ الربنامج 

ياكل التنســـــــيق املشـــــــرتكة بني القطاعات؛ و بزمام مقاليد األمور  يف جمايل األمن  ةلتكاماملنهج الفهم حتســـــــني يف ما يتعلق 
 الزراعية.السياسات التجارية والسياسات  تدابري بنياالتساق أو معاجلة مسألة عدم الغذائي والتغذية، والزراعة املستدامة؛ 

 
دعم األقران الفين وإســـهامات إىل موظفي املنظمة. تقدمي تنامية املقوية و لدعم احلوكمة الفنية الشـــبكة ال واصـــلتو  -239

 بناًء على طلب الربامج االســــــرتاتيجية والشــــــعب الفنية، عدة ندوات حلوارات احلوكمة بشــــــأن التنســــــيق  ،ونظمت الشــــــبكة
ات التعددية، واحلوكمة يف جمال التغذية، ودور املنظمة يف تعزيز نظم األغذية والزراعة تقدمي اخلدمة بني القطاعات، وعملي

ا  من امليدان، املكتســبة املراعية للتغذية، وإصــالح التعاون اإلمنائي من أجل أهداف التنمية املســتدامة، ودور املنظمة وجتار
 والعمل يف حاالت األزمات املمتدة.

 
 المستفادةالدروس الرئيسية 

 
َج أكثر متاســـــــكاً واتســـــــاقاً يف العمل  2017-2016أســـــــفر العمل املضـــــــطلع به خالل الفرتة    الذي ينفذ عن اعتماد 

بشأن تسهيل  ، ستبذل جهود أكثر تركيزاً 2019-2018احلوكمة. وخالل فرتة السنتني يف جمال القطري على املستوى 
الروابط بني عمل الربامج االســرتاتيجية اخلمســة يف ما يتعلق بتطبيق أهداف التنمية املســتدامة على املســتوى القطري، 

 املستوى عن السياسات يف املكاتب اإلقليمية والقطرية. يبالتعاون الوثيق مع ممثليات املنظمة واملسؤولني الرفيع وذلك
يف ســـــــياق إصـــــــالح منظومة األمم  جمال الدعم املتكامل للســـــــياســـــــات أولوية قصـــــــوى ويعّد تعزيز قدرات املنظمة يف

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

 
 التغذية يف الربامج االســــرتاتيجية، متّكنت املنظمة، من خالل جعل مســــألة التغذية موضــــوعا مشــــرتكاً، من تضــــمني -240

 وتويل دور القيادة يف املبادرات وآليات احلوكمة العاملية لتحسني التغذية.
 

، كان عمل املنظمة متوائًما حبيث أوىل عناية أكرب للتغذية من خالل معاجلة األسس 2017-2016وخالل الفرتة  -241
لألمن الغذائي والتغذية، ال ســيما تلك املّتصــلة مباشــرًة بدور النظم الغذائية  االقتصــادية واالجتماعية والبيئية الطويلة األجل

املستدامة وسالسل القيمة. وجرى نقل العمل يف جمال سالسل القيمة إىل شعبة التغذية والنظم الغذائية بعد حتويلها وذلك 
ن األمن الغذائ ي والتغذية واملشـــــــــاركة من مركز قيادي بغرض تعزيز قدرة املنظمة على تشـــــــــجيع النهج الشـــــــــاملة اليت حتســـــــــّ

مبادرات وآليات احلوكمة العاملية لتحســــــــــــني التغذية ودعم البلدان من أجل بلوغ أهدافها املتصــــــــــــلة بالتغذية من خالل  يف
 تعميم التغذية يف الربامج االسرتاتيجية للمنظمة.

 
 على وضـــــــع رؤية مشـــــــرتكة للعمل العاملي للقضـــــــاء  2014وقد ســـــــاعد املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية يف عام  -242

على اجلوع وعلى مجيع أشــــــكال ســــــوء التغذية، مبا يف ذلك النقص يف التغذية، والنقص يف املغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن 
أهداف متابعة هذه القضــــايا ويويل عناية أكرب للتغذية باعتبارها شــــرطًا أســــاســــًيا لتحقيق  5-6الســــمنة. ويســــّهل الناتج  أو

 التنمية املســــــــــتدامة، باإلضــــــــــافة إىل االســــــــــتجابة للوالية اليت أناطتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبنظمة األغذية والزراعة 
برنامج منظمة الصــــــــــــــحة العاملية و  من أجل قيادة عملية تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، بالتعاون مع

 دويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.األغذية العاملي والصندوق ال
 

، على أن يتم تقييم األداء من خالل 5-6وتتوىل شـــــــــــعبة التغذية والنظم الغذائية تنســـــــــــيق العمل اخلاص بالناتج  -243
ي الثاين املعين مؤشــــــــرين اثنني من مؤشــــــــرات األداء الرئيســــــــية لقياس الدعم املقدم للبلدان يف إطار متابعة مؤمتر القمة العامل

بالتغذية وتطبيق املعايري الدنيا لتعميم التغذية. ومل يكن هذا ممكًنا بســـــبب التحديات اليت اعرتضـــــت ســـــبيل مجع البيانات، 
 .5-6لكي تراعي على حنو أفضل النواتج اخلاصة باهلدف  2021-2018وعليه فقد مت تعديل هذه املؤشرات للفرتة 

 
 المعالم البارزة

 
عززت املنظمة على حنو ملحوظ مسامهتها يف توطيد التنسيق على مستوى السياسات عرب منظومة األمم املتحدة  -244

 ككّل، مبا يشــــــــــــــمل الدعم الذي تقدمه للجنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية وحركة تعزيز التغذية، باإلضــــــــــــــافة 
ية املعنية بالتغذية والتابعة للجنة األمن الغذائي العاملي للرتويج إىل املســــــــــــــامهات الفنية يف جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــــــو 

ج متكاملة خاصــــــة بالنظم الغذائية املســــــتدامة. وتشــــــمل اإلجنازات  للتغذية اجلّيدة واألمناط الغذائية الصــــــحية من خالل 
العاملي بتحديد أولويات برنامج عمل الرئيســية األخرى املتعلقة بالتنســيق يف منظومة األمم املتحدة قرار جلنة األمن الغذائي 

املنظمة، وتعزيز شـــــــبكة األمم  اليت تســـــــتضـــــــيفهابشـــــــأن التغذية، ونقل وإعادة إطالق جلنة األمم املتحدة الدائمة يف روما، 
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بنهج املتحدة من أجل مبادرة تعزيز التغذية، برتكيز أكرب على إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية والتزام أكرب 
النظم الغذائية والزراعية. وإضــــــافة إىل ذلك، أّدت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــحة العاملية دورًا رائًدا يف االجتماع 

ويف مؤمتر قمة "التغذية  2016الرفيع املســــــــــــتوى عن "التغذية من أجل النمو" الذي عقد يف ريو دي جانريو خالل ســــــــــــنة 
 ).1-5-6(املخرج  2017الل سنة العاملية" الذي عقد يف ميالنو خ

 
وكانت مســــــــــــــامهة املنظمة حامسة يف دعم التعاون بني جمموعات التغذية واألمن الغذائي التابعة للجنة الدائمة  -245

املشــــرتكة بني الوكاالت يف ما يتعلق بوضــــع الربامج اخلاصــــة بالتغذية واألمن الغذائي على املســــتوى العاملي ويف بلدان معّينة 
عم العمليات الســـياســـاتية الرئيســـية (على غرار برنامج التنمية الزراعية الشـــاملة (ال ســـيما تلك املتأثرة باألزمة الســـورية) ولد

ألفريقيا ومجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب) لتشــــــــــــجيع النظم الغذائية املراعية للتغذية على حنو أفضــــــــــــل. 
زراعية والغذائية من أجل التغذية وقامت بدعم إطالق وكانت املنظمة شـــريًكا رئيســـًيا يف فريق اخلرباء العاملي املعين بالنظم ال
. وواصـــــلت املنظمة املشـــــاركة بنشـــــاط يف مبادرة 2016التقرير الصـــــادر عنه بشـــــأن األمناط الغذائية والنظم الغذائية يف عام 

 داً بلــ 57األمم املتحــدة لتعزيز التغــذيــة، من خالل املشـــــــــــــــاركــة يف شــــــــــــــبكــات األمم املتحــدة على املســــــــــــــتوى القطري يف 
 ).1-5-6(املخرج 

 
وقامت املنظمة بتيســــــــري املتابعة العملية للمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية يف البلدان من خالل إصــــــــدار مراجع  -246

وجمموعات أدوات ووثائق فنية وحصص للتعّلم عن النظم الزراعية والغذائية املراعية للتغذية. وكان قد جرى عرض التجارب 
يفية مســــــامهة الســــــياســــــات والتدابري على مســــــتوى العرض والطلب يف النظم الغذائية أن تســــــاهم يف األمناط القطرية عن ك

نة  نة خالل الندوة الدولية عن النظم الغذائية املســــتدامة ألمناط غذائية صــــحّية وتغذية حمســــّ  الغذائية الصــــحية والتغذية احملســــّ
ا منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية  2017ويف مخس ندوات إقليمية خالل سنة  2016يف عام  عقد

 ).2-5-6وغريها من املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ومؤسسات التمويل الدولية واملنظمات اإلقليمية (املخرج 
 

وأعد مشــروع اســرتاتيجية املنظمة لتعميم التغذية كحجر زاوية للمعايري املشــرتكة والنهج املؤســســي لتعميم التغذية  -247
 يف اإلطار االســــرتاتيجي. وجيري حالًيا تعزيز القدرات الداخلية عرب إنشــــاء شــــبكة جهات اتصــــال وإعداد حصــــص للتعلم 

ى املســــــــــــتوى القطري. وباإلضــــــــــــافة إىل ذلك، أتيحت أدوات وقواعد عن بُعد ومواد توجيهية للتخطيط املراعي للتغذية عل
ا لدى تصــــميم  بيانات لتحليل الســــياســــات ومطبوعات فنية وندوات فنية ومشــــاورات عرب شــــبكة اإلنرتنت لالســــرتشــــاد 

 ).3-5-6السياسات والربامج واملشاريع املراعية للتغذية وتنفيذها (املخرج 
 

 المستفادةالدروس الرئيسية 
 

، أعيد النظر يف مؤشــــــــــــرات األداء 2017-2014يف ظّل التحديات اليت اعرتضــــــــــــت ســــــــــــبيل مجع البيانات يف الفرتة  
. وتتعّقب مؤشــــــرات األداء الرئيســــــية املراجعة مســــــامهة املنظمة يف آليات 2021-2018للفرتة  5-6الرئيســــــية للناتج 

 إطار متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعىن بالتغذية، فضـــــــــــالً التغذية العاملية مبا يشــــــــــــمل رفع التقارير عن التقدم احملرز يف 
 عن نطاق تعميم التغذية يف العمليات ذات الصلة على مستوى املنظمة.
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في كامل اإلطار  ضمان جودة واتساق عمل المنظمة بشأن تغير المناخ من خالل تعميم تغير المناخ
 )6-6(الناتج  ةلوطنية واإلقليمية والدوليالمنظمة في الهياكل ااالستراتيجي وتعزيز مساهمة 

 
 الســـنوات األخرية. ويضـــمن يفلقد اكتســـب دور الزراعة يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه أمهية بارزة  -248

ل املنظمة على تعزيز القدرات الوطنية القيادة الفنية لعم ، بتنســـيق من شـــعبة املناخ والبيئة،املوضـــوع الشـــامل بشـــأن تغري املناخ
بارات الغابات ومصــــــــــايد األمساك يف ملعاجلة مســــــــــائل تغري املناخ والزراعة، وحتســــــــــني التكامل بني األمن الغذائي والزراعة واعت

 احلوكمة الدولية.
 

الل األجهزة الرئاســــــــية ملنظمة ومن خوطوال فرتة الســــــــنتني، مت تســــــــهيل عملية تشــــــــاورية شــــــــاملة يف مجيع أحناء ا -249
لس هذه االســـرتاتيجية يف عام ملنظمة بشـــأن تغري املناخ. وأقّر امســـتوى ا علىللمنظمة، لصـــياغة اســـرتاتيجية وخطة عمل 

ائج احملرزة بواســــــطة مؤشــــــرين اثنني وجيري قياس التقدم والنت وهي حتدد األولويات لعمل املنظمة يف جمال تغّري املناخ. 2017
اية سنة   . 2017من مؤشرات األداء الرئيسية والغايات ذات الصلة، وقم ّمت استيفاؤمها يف 

 
 اإلنجازات

 
ن التقدم يف تعميم األمن ألف عدد البلدان املدعومة من املنظمة اليت تبلغ ع-6-6يقيس مؤشــــر األداء الرئيســــي  -250

ا تاملناخ. وعلى املســــــتوى الوطين، الغذائي والزارعة يف الســــــياســــــات والعمليات اخلاصــــــة بتغري  ســــــرتشــــــد البلدان يف إجراءا
ا. ــــا احملــــددة وطنيــــً  لبلــــدان األعضـــــــــــــــــاء ســــــــــــــعــــت املنظمــــة إىل تقــــدمي الــــدعم لوقــــد  املتصــــــــــــــلــــة بتغري املنــــاخ مبســـــــــــــــــامهــــا

ا احملدثريات تغري املناخ و أــــــــــــــــتالتصــدي ل من أجل ا املتعلقة مبســامها وعالوة  الزراعية. دة وطنًيا يف القطاعاتالوفاء بالتزاما
 ماذج لتأثري تغري املناخ بلًدا) بشــــــــــــــأن وضــــــــــــــع الن 30هي احملددة بلدًا (الغاية  36على ذلك، قدمت املنظمة الدعم إىل 

 إدارة خماطر الكوارث و واحلد من خماطر الكوارث  ؛بلًدا) 11ووضــــــــــــــع خطط تكيف وطنية يف قطاع الزراعة ( ؛بلدان) 5(
 بلًدا). 15نها (انبعاثات غازات الدفيئة من القطاعات الزراعية واإلبالغ عووضع نظم لقياس  ؛بلًدا) 12(
 

ال التقين -6-6ويقيس مؤشــــــر األداء الرئيســــــي  -251  باء عدد احلوارات الرفيعة املســــــتوى يف جمال الســــــياســــــات ويف ا
على الصعيدين العاملي واإلقليمي حيث تؤدي املنظمة دوراً ريادياً يشجع على إحراز تقدم يف املسائل املتصلة باألمن الغذائي 

 هياحملددة ًعا رفيع املســـــــــــــتوى ومنتديات وجمموعات عمل (الغاية ااجتم 37والزراعة. وقد شــــــــــــــاركت املنظمة مبا جمموعه 
  من املشـــــــاركة ومزيًدا من اجلهود إلعطاء دفع لإلجراءات العاملية املتصـــــــلة باملناخ على مســـــــتوى عالٍ  اجتماًعا) مما يدلّ  30

ويف االجتماعات  26وأّدت املنظمة دورًا حموريًا يف مؤمتري األطراف الثاين والعشــــرين والثالث والعشــــرين، يف القطاع الزراعي.
 شــــــــــــــراكـــة مراكش للعمـــل املنـــاخي العـــاملي  من خاللوجرى تعزيز الوجود واملشــــــــــــــــاركـــة بقـــدر أكرب  الفـــاصــــــــــــــلـــة بينهمـــا.

 يف منظومة األمم املتحدة وغريها من الفعاليات الرفيعة املســــــــــــــتوى، حيث شــــــــــــــددت املنظمة  ويف االجتماعات اجلانبية
ونتيجــة لــذلــك، حتظى القطــاعــات  على دور األمن الغــذائي والزراعــة يف التكيف مع تغري املنــاخ والتخفيف من تــأثرياتــه.

من أجل إجناز ما نص عليه اتفاق باريس وخطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام مام متزايد للدور املركزي الذي تؤديه الزراعية باهت
الذي أقّر  2016بإعالن عمل مراكش يف عام  2015. وقد اســـــــــُتكمل اإلقرار الوارد يف ديباجة اتفاق باريس يف عام 2030

                                                 
 املؤمتر الثاين والعشرون واملؤمتر الثالث والعشرون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  26
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القرار اخلاص بعمل كورونيفيا املشـــــرتك بشـــــأن الزراعة خالل املؤمتر الثالث خالل املؤمتر الثاين والعشـــــرين لألطراف واعتماد 
 والعشرين لألطراف.

 
ا -252  روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت مع التعاون تعزيز جرى املناخ، تغّري  جمال يف العمل أثر تعظيم على وحرصــــــــــً
 العاملي، الغذائي األمن للجنة واألربعني الرابعة الدورة وخالل. مشـــــــرتكة أنشـــــــطة خالل من العاملي الغذائي األمن جلنة ومع

الدورة السادسة  خالل بينها مشرتكة أحداث عقد وجرى مشرتًكا جانبًيا حدثًا روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت عقدت
والقطاعات الزراعية:  واألربعني لألجهزة الفرعية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــــأن تغري املناخ تناول "اتفاق باريس

وقد  .والتعليم والتمويل األراضي استخدام بشأن لألطراف والعشرين الثالث املؤمترإطعام العامل يف ظّل تغري املناخ" وخالل 
أعطت هذه الفعاليات أمثلة ملموســــــــــــــة عن اجلمع بني حلول متعددة بنجاح يف القطاعات الزراعية للتوفيق بني جداول 

 من املناخ والتنمية. العمل اخلاصة بكّل 
 

 المعالم البارزة
 

ـــا  -253  قـــّدمـــت املنظمـــة الـــدعم للبلـــدان من أجـــل تقـــدير انبعـــاثـــات غـــازات الـــدفيئـــة وإمكـــانيـــة التخفيف من تـــأثريا
ا، واختاذ  يف قطاعات الزراعة واســــتخدام األراضــــي وبناء القدرات لتقييم االنبعاثات وتتبعها وإجراءات التخفيف من تأثريا
إجراءات التخفيف املناســــــبة على املســــــتوى الوطين وإعداد املســــــامهات احملددة وطنًيا وتنفيذها وإصــــــدار البالغات الوطنية 

، أجرت املنظمة حتليًال أظهر أّن اإلجراءات املتخذة يف قطاعي األغذية والزراعة 2016ويف عام  والتقارير احملدثة كل سنتني.
وقد صــــــدر أول حتليل إقليمي  ت احملددة وطنًيا وخاصــــــة تلك املتعلقة بالبلدان النامية.تربز بشــــــكل كبري يف مجيع املســــــامها

للمســـامهات احملددة وطنًيا بالنســـبة إىل أفريقيا الشـــرقية وأشـــار إىل الثغرات والفرص املتاحة لتعزيز العمل يف جمال تغري املناخ 
لعمل املتخصصة املعنية بالزراعة واألمن الغذائي واستخدام بلًدا بنشاط يف جمموعة ا 20وشارك حنو  يف القطاعات الزراعية.

، واليت تولت منظمة األغذية والزراعة تيســري عملها وأنشــئت مبوجب الشــراكة اخلاصــة باملســامهات احملددة وطنًيا. األراضــي
 خالل عامي وإضـــــــــافة إىل ذلك، قامت املنظمة، بالتعاون مع البنك الدويل، بتنظيم وتيســـــــــري ثالثة حوارات للمفاوضـــــــــني

لدعم البلدان من أجل التوصــــل إىل اتفاق بشــــأن القضــــايا املتصــــلة بالزراعة خالل املؤمتر الثالث والعشــــرين  2017و 2016
 ).1-6-6(املخرج من املفاوضني من البلدان النامية واملتقدمة  50لألطراف، وذلك حبضور أكثر من 

 
أفريقيا وآســــــيا وأمريكا الالتينية من أجل حتديد تدابري التكيف مع تغري وتولت املنظمة تنســــــيق الدعم للبلدان يف  -254

وبالتعاون مع الصـــندوق األخضـــر  املناخ وإدراجها ضـــمن عمليات التخطيط وإعداد امليزانية املناســـبة على الصـــعيد الوطين.
للبيئة والشــــــــــــــبكة العاملية خلطط التكيف  للمناخ ومرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة

ا ودورات تعليمية عرب اإلنرتنت وتوفري خطوط توجييهية ومســــتودعً  أداة  120للمعارف يضــــّم  االوطنية، مشل الدعم حصــــصــــً
 ).1-6-6وطريقة للتكيف ومسامهات يف عمليات التبادل الوطنية النظرية بشأن التخطيط للتكّيف (املخرج 

 
بدعم ســـــــتة بلدان لوضـــــــع خطط عمل وطنية للحد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ  وقامت املنظمة -255

يف القطاعات الزراعية، مبا يف ذلك عمليات تقييم اهلياكل املؤســــســــية واملتصــــلة باحلوكمة ومدى التعرض للمخاطر؛ وتعزيز 
 ).1-6-6وجيهية وموارد تعليمية (املخرج خدمات املعلومات بشأن تغري املناخ ونظم اإلنذار املبكر؛ وإعداد خطوط ت
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 وإّن املنظمة شــــــريكة يف التحالف العاملي من أجل الزراعة الذكية مناخًيا وتســــــتضــــــيف وحدة التيســــــري (األمانة). -256

 وخالل فرتة الســــــنتني، قّدمت املنظمة الدعم لتنظيم منتديات ســــــنوية للتحالف العاملي وأطلقت نســــــختها الرقمية اجلديدة 
 ).2-6-6من دليل الزراعة الذكية مناخًيا خالل املؤمتر الثالث والعشرين لألطراف (املخرج 

 
وإّن منظمة األغذية  وجرى توطيد الشراكات مع الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية طوال فرتة السنتني. -257

شاركت يف تبادل وحوار اسرتاتيجي مع أمانة الصندوق ، قد 2016والزراعة، املعتمدة لدى الصندوق األخضر للمناخ يف عام 
وكان تغّري  واتســــعت الشــــراكة مع مرفق البيئة العاملية وشــــاركت املنظمة يف اجتماعات جملســــه. وحضــــرت اجتماعات جملســــه.

 ).2-6-6املناخ أيًضا أحد األولويات املشرتكة احملددة يف احلوار االسرتاتيجي للمنظمة مع االحتاد األورويب (املخرج 
 

ويف أعقاب القرار التارخيي الصــــادر عن "عمل كورونيفيا املشــــرتك بشــــأن الزراعة"، من املتوقع أن تؤدي املنظمة دورًا  -258
إىل حتليل موقع املنظمة يف أجهزة وعمليات اتفاقية األمم ، أكرب لدعم البلدان. وقد دعيت املنظمة، من بني مجلة أمور أخرى

 تغري املناخ؛ وهي ستواصل تيسري حوارات املفاوضني.  املتحدة اإلطارية بشأن
 

 المستفادةالدروس الرئيسية 
 

ا للحوار بني خمتلف جمموعات أصـــــحاب   أتاح املنتدى الســـــنوي للتحالف الدويل بشـــــأن الزراعة الذكية مناخًيا فرصـــــً
 بقدر أكرب.املصلحة، مبا يف ذلك األطراف من غري الدول وسيجري العمل على توسيع هذا احلوار 

 
وســـــــــوف يســـــــــاهم دمج وحدة مرفق البيئة العاملية مؤخرًا ضـــــــــمن إدارة املناخ واألراضـــــــــي واملياه يف زيادة أوجه التآزر  

 والكفاءة والتنسيق الداخلي بشأن آليات التمويل العاملية.
جابة لذلك، إىل وضــع البلدان الضــوء على احلاجة إىل تعزيز تشــاطر املعارف وتبادهلا وســتعمد املنظمة، اســت تســلط 

 . 2019-2018برنامج خاص للمعارف من أجل تشاطر املعلومات واخلربات خالل فرتة السنتني 
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 األبعاد اإلقليمية -يمج
 

 ماً لدوهلا األعضــــــــاء. متثل األهداف االســــــــرتاتيجية اخلمســــــــة جماالت العمل اليت تنصــــــــب فيها جهود املنظمة دع -259
 ظمة يف كل إقليم يف ضوء ما يلي:يف األولويات بالنسبة إىل أنشطة املن 2016وقد حبثت كل من املؤمترات اإلقليمية خالل سنة 

 
اصــــــــة بنتائج األهداف مع األطر اخل 2017-2014اإلطار االســــــــرتاتيجي املراجع واخلطة املتوســــــــطة األجل للفرتة  (أ)

 ولويات يف اإلقليم؛االسرتاتيجية من أجل تنظيم االستجابة لأل
 طر الربجمة القطرية؛واألولويات اإلقليمية اليت تركز على االحتياجات اخلاصة لإلقليم باالستناد إىل أ (ب)

لى حنو فعال، فتقدم بذلك وجمموعة من املبادرات اإلقليمية اليت تشـــكل آلية لضـــمان حتقيق األهداف وتأثريها ع )ج(
مواضـــــيع مشـــــرتكة عرب  من األقاليم، من خالل على املســـــتوى القطري يف كلإطارا متماســـــكا إلجراءات املنظمة 

 األولويات القطرية.
 

. 2017-2016مبــادرة اليت ّمت إقرارهــا وتنفيــذهــا خالل الفرتة  15املبــادرات اإلقليميــة وعــددهــا  2اجلــدول وترد يف  -260
االسرتاتيجية على كل من املؤمترات اإلقليمية خالل  وُعرضت اإلجنازات اإلقليمية على اعتبارها مسامهة يف خمرجات األهداف

 من املبادرات اإلقليمية. املستفادةإجنازات املنظمة والدروس  عنعلى الويب ملخص  7امللحق . ويرد ضمن 27 2018 سنة
 

 2017-2016: المبادرات اإلقليمية في الفترة 2الجدول 
 

  2017-2016المبادرات اإلقليمية في الفترة  اإلقليم

 أفريقيا
 2025التزام أفريقيا بالقضاء على اجلوع حبلول عام 

 تكثيف اإلنتاج املستدام وتطوير سلسلة القيمة
 بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا

 آسيا والمحيط الهادئ

 حتدي القضاء على اجلوع
 املبادرة اإلقليمية لألرزّ 

 األزرقاملبادرة اإلقليمية للنمو 
 ط اهلادئتطوير سالسل القيمة احمللية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف بلدان جزر احملي

 أوروبا وآسيا الوسطى

 حلد من الفقر متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسريّة للنهوض بسبل العيش الريفية وا
 حتسني التكامل بني جتارة األغذية الزراعية وأسواقها 

 التكيف معه اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية مبا يف ذلك احلد من تأثريات تغري املناخ و 
 اتتعزيز األمن الغذائي وزيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزم

 ريبيأمريكا الالتينية والبحر الكا
 القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 الزراعة األسريّة والنظم الغذائية الشاملة من أجل تنمية ريفية مستدامة 
 الكوارث  االستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ وإدارة خماطر

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 مبادرة ندرة املياه

 الزراعة األسرية الصغرية النطاق
 الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذيةبناء القدرة على 

                                                 
  NERC/18/2و LARC/18/5و ERC/18/5و APRC/18/6و ARC/18/7الوثائق   27
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 إدارة الموارد بطريقة حكيمة والتحسينات في مجال التنفيذ -ثانًيا
 

 المعالم البارزة -تحسين وسائل تنفيذ في المنظمة  -ألف
 

تســـــــعى املنظمة إىل حتســـــــني بيئتها التمكينية باســـــــتمرار لدعم حتقيق النتائج املنشـــــــودة. ويف ما يلي املعامل البارزة  -261
ا وسائل التنفيذ يف املنظمة خالل الفرتة   :2017-2016لبعض التحسينات الرئيسية اليت شهد

 
ج أكثر صرامة لوضع املقاصد وقياسها، مبا أدى إىل حتقيق  (أ) استمر التوجه حنو حتقيق النتائج، مبا يف ذلك وضع 

 يف املائة من مقاصد مؤشرات النواتج بالكامل؛ 82يف املائة من مقاصد مؤشرات املخرجات و 82

ن األداء املايل، حيث بلغ إمجايل اإلنفاق  (ب) يف املائة قياســاً إىل  4ريكي، بارتفاع بنســبة دوالر أم مليارات 2.6وحتســّ
دوالر أمريكي) من االعتمادات الصــــــــــــــافية،  ماليني 1 001.8يف املائة (  99.6، مع إنفاق 2015-2014الفرتة 

دوالر أمريكي. يف حني بلغ التنفيــذ حتــت إطــار برنــامج التعــاون  مليــارات 1.6وبلغ اإلنفــاق من خــارج امليزانيــة 
 ؛2015 2014ىف املائة مقارنة بالفرتة  7.8دوالر أمريكي، بزيادة نسبتها  نيمالي 135.6 التقين

مليار دوالر  2.1يف املائة لتصــــــــــــل إىل  16وازدادت تعبئة املوارد من خارج امليزانية للعمل اجلاري واملقبل بنســــــــــــبة  (ج)
 يف املائة؛ 79أمريكي، اجتذبت منها املشاريع القطرية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية 

شــــراكة اســــرتاتيجية ودعم مبادرات الســــتقطاب الدعم ألولويات املنظمة. كما أشــــركت  100ومت إقامة أكثر من  (د)
 120 ضــــــــــــمتو حتالفاً برملانياً جديداً  29املنظمة الربملانيني يف االلتزام بتحقيق األمن الغذائي من خالل إنشــــــــــــاء 

 الغذائية يف املدن؛ مدينة تنضم حتت ميثاق ميالنو بشأن السياسات
وجرى تعزيز الرتتيبات اخلاصـــــــــة بإدارة الربامج من خالل تعيني قادة للربامج االســـــــــرتاتيجية وفرق إدارة تابعني هلم  (ه)

)، وتعيني قــادة للربامج اإلقليميــة مع ضــــــــــــــمــان القــدرات الفنيــة الربامجحتــت التوجيــه العــام لنــائــب املــدير العــام (
 للمنظمة يف الوقت ذاته؛

ومت تعزيز شــبكة املكاتب امليدانية بفضــل تنقيح املعايري اخلاصــة بتخصــيص املوارد وحتســني إدراج نتائجها يف إطار  (و)
التخطيط يف املنظمــة وحتســــــــــــــني األدوات والتقــارير لتقييم األداء واعتمــاد هيــاكــل مكتبيــة مرنــة تتمــاشــــــــــــــى مع 

 اخلصوصيات اإلقليمية والوطنية؛

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على املسـتويات العاملية واإلقليمية والقطرية بشـأن وتواصـل التعاون يف ما بني (ز)
 املسائل املواضيعية وبشأن توفري خدمات مؤسسية مشرتكة؛

وحتّسنت عمليات التخطيط والرصد ورفع التقارير واملساءلة عن النتائج القائمة على األدلة يف املنظمة من خالل  (ح)
 املنظمة يف سلسلة نتائج مشرتكة، مبا يف ذلك التخطيط للنتائج القطرية ورفع التقارير عن ذلك؛توحيد كل عمل 

ومت تعزيز إدارة املخاطر والرقابة الداخلية، ال ســـيما من خالل إطالق عملية رفع التقارير عن الرقابة الداخلية اليت  (ط)
ا يف بيان الرقابة الداخلية ملرافقة احلســـــابات يف ؛ وتوضـــــيح املخاطر على مســـــتوى املنظمة 2017 عام بلغت ذرو

واألدوار واملســــــــؤوليات املتعلقة باإلدارة ذات الصــــــــلة؛ وحتديد جهة قّيمة على ســــــــياســــــــة املنظمة ضــــــــد االحتيال 
 واملمارسات الفاسدة األخرى؛ وحتديد خطط منع االحتيال على املستوى القطري؛
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سيؤدي دوراً أساسياً يف مواصلة  ة وتعيينها وإنشاء قائمة مهنية، وهو ماومت تبسيط إجراءات اختيار املوارد البشري (ي)
 تقليل وقت التعيني؛

االت اإلدارية مليون دوالر أمريكي من خال 37وحتّققت وفورات متكررة نتيجة زيادة الكفاءة قدرها  (ك) ل تبسيط ا
 وإعادة هيكلتها وإجراء تعديالت خلفض تكاليف املوظفني.

 
 مؤشرات األداء الرئيسية -باء

 
ظمــة، وحوكمــة املن يتم قيــاس التحســــــــــــــينــات يف تنفيــذ األهــداف الوظيفيــة (التواصـــــــــــــــل، وتكنولوجيــا املعلومــات، -262

تقين، واإلنفاق الرأمسايل واألمين)، واإلشـــــــــــراف والتوجيه، واإلدارة الكفوءة والفعالة)، واألبواب اخلاصـــــــــــة (برنامج التعاون ال
ل اســـــــتخدام املنهجيات مؤشـــــــرات األداء الرئيســـــــية والغايات. ويقوم رؤســـــــاء وحدات األعمال، من خالوتُبّلغ من خالل 

راضـــــها واملصـــــادقة عليها من جانب القائمة، جبمع البيانات اخلاصـــــة مبؤشـــــرات األداء الرئيســـــية وتقييم األداء، مث يتّم اســـــتع
رات األداء الرئيســــــية، العالمات املتصــــــلة مبؤشــــــ املشــــــرف عليهم. وبالنســــــبة إىل كل هدف وظيفي وباب خاص، ترد أدناه

 واإلجنازات والدروس املستفادة. ويعرض القسم الثاين أداء برنامج التعاون التقين.
 

 : التواصل8الهدف الوظيفي 
 

 الغرض والنطاق
 

 كـات والـدعوة األســـــــــــــــاس لقيـاس وظـائف التواصـــــــــــــــل يف املنظمـة، مبـا يف ذلـك الشــــــــــــــرا  8يتيح اهلـدف الوظيفي  -263
،  2017-2016وخالل الفرتة ثي. وتنمية القدرات، واالتصــــــــــــــاالت وتعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثال

لقدرات؛ ومكتب االوحدات املســــــــــــــؤولة عن هذه الوظائف هي على التوايل شــــــــــــــعبة الشــــــــــــــراكات والدعوة وتنمية كانت 
 ن اجلنوب وحشد املوارد.االتصاالت يف املنظمة؛ وشعبة التعاون يف ما بني بلدا

 
ذا اهلدف، وهي: ( -264  ة متنوعة من الشــــــــركاء ) إشــــــــراك طائف1وهناك ثالث أولويات رئيســــــــية توجه العمل املتعلق 

ات الدول األعضـــــاء على األجل غري احلكوميني لتعزيز نطاق الربامج االســـــرتاتيجية ونتائجها، مع املســـــامهة يف حتســـــني قدر 
دعم الالزم للربامج االسرتاتيجية االت اسرتاتيجية ومرنة وحمّددة األهداف للمساعدة على تعبئة ال) وإجراء اتص2الطويل؛ (

 بلدان اجلنوب، مع حتسني مواءمة بنيو  الثالثي ) وتوسيع قاعدة املوارد وتنويعها، مبا يشمل التعاون3واملبادرات األخرى؛ (
 املسامهات الطوعية مع اإلطار االسرتاتيجي.

 
ضــــــــمن وظائف الشــــــــراكات وحشــــــــد املوارد والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب  تضــــــــعوُ  ل فرتة الســــــــنتني،وخال -265

 . اختصــــــــــــاص نائب املدير العام اجلديد (الربامج) جنباً إىل جنب مع الفرق املعنية بإدارة الربامج االســــــــــــرتاتيجية اخلمســــــــــــة
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مة بني إدارة الربامج وحشـــد املوارد اخلارجية، املالية واملؤســـســـية إىل النهوض واالرتقاء بالروابط املهمة القائ وأّدى هذا التغيري
 .28على السواء، وبالتايل الربط بني الشقني الفين والتنفيذي للمنظمة

 
 اإلنجازات

 
حتّققت معظم الغايات  تكّللت فرتة الســـــــــنتني هذه بالنجاح بالنســـــــــبة إىل عمل املنظمة يف جمال التواصـــــــــل، فقد -266

 )، على حنو ما هو مبّني أدناه.4 (امللحقاملنشودة وفاقت عدة غايات الغاية احملّددة 
 

 الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
 

كة احلامسة اجلديدة اتفاقاً من اتفاقات الشــــــرا  28وســــــط يف وضــــــع بالت 2017-2016قامت املنظمة، خالل الفرتة  -267
. 48د كبري الغاية احملّددة وهي مبادرة للدعوة بشـــــــــأن أولويات املنظمة، مبا يتجاوز إىل ح 66اتفاقاً آخر ودعم  15وجتديد 

ان دعماً للربامج االســرتاتيجي، ومت حشــد قدرات رفيعة املســتوى بشــأن البيانات واألدوات والتكنولوجيات والدعوة يف امليد
 ذية، مثل الفاقد واملهدر األغ نظمبمبا يف ذلك يف جماالت مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات والتغذية والقضــــــــــــــايا املتعلقة 

من الغذائي والتغذية يف مجيع األقاليم حتالفاً برملانياً معنياً باأل 29نظمة إلنشــــــــاء من األغذية. وعالوة على ذلك، رّوجت امل
ملدن لاللتزام باألمن مدينة حتت مظلة ميثاق ميالنو بشــــــأن الســــــياســــــات الغذائية يف ا 120اخلمســــــة، ووضــــــعت أكثر من 

 املســتفادةادل اخلربات والدروس ســياســات وتبالغذائي. ويقدم برنامج املعارف بشــأن الزراعة األســرية دعماً مناســباً لوضــع ال
إىل زيادة املعارف  2016ل يف عام يف ما بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف خمتلف أرجاء العامل. كما أدت الســنة الدولية للبقو 

ــا بــالتعــاون الوثيق مع كيــانــات متنوعــة ( تمع املــد احلكومــاتوالوعي، ومت االحتفــاء  ســـــــــــــــاط ين والقطــاع اخلــاص واألو وا
 األكادميية ووكاالت األمم املتحدة).

 
). 35لغاية لفرتة الســـــنتني هي جاً (ا 47بتنمية القدرات دعماً للربامج االســـــرتاتيجية  األنشـــــطة املتصـــــلةوبلغ عدد  -268

ا ما يلي: ( م األغذية؛ (ب) واخلطوط ) االســـــــتثمارات املســـــــؤولة يف الزراعة ونظ1وتضـــــــمنت تقييمات القدرات املضـــــــطلع 
 ياق األمن الغذائي الوطين؛ ســـــــالتوجيهية الطوعية بشـــــــأن احلوكمة املســـــــؤولة حليازة األراضـــــــي ومصـــــــايد األمساك والغابات يف 

 خلربة إىل رأس مــال، والقــدرة (ج) وســـــــــــــالســـــــــــــــل القيمــة املراعيــة للتغــذيــة؛ (د) والبيــانــات الزراعيــة املفتوحــة؛ (ه)  وحتويــل ا
ة من املواد املتعلقة بالتعّلم اإللكرتوين؛ (و) وفعاليات خاصــــــة بالتعّلم. ووضــــــعت أيضــــــا جمموععلى الصــــــمود ودورات التعّلم 

ظمة الوكالة الراعية هلا، ورصــــــدها لدعم عمليات مجع املؤشــــــرات الواحدة والعشــــــرين ألهداف التنمية املســــــتدامة اليت تعترب املن
 ورفع التقارير عنها.

 
 االتصاالت يف املنظمة

 
ا يف خمتلف أرجاء العامل. وعلى مدى فرتة الســــــــنتني، بلغتعّززت  -269  االتصــــــــاالت لزيادة نشــــــــر املعلومات واألخذ 

 مليون زيارة يف الشهر، مبا يتجاوز الغاية احملّددة، 8.1عدد زيارات املستخدمني ملوقع املنظمة على شبكة اإلنرتنت  متوسط
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 قياســــــاً إىل الغاية احملّددة، يف املائة  70عالم زيادة بنســــــبة ماليني زيارة. وســــــّجل مســــــتوى احلضــــــور يف وســــــائل اإل 7 وهي
). ووصــــــلت رســــــائل املنظمة إىل عدد أكرب من الناس 14 000زيارة يف الشــــــهر (الغاية احملّددة هي  23 900مبا يصــــــل إىل 

ذلك مؤســســة  مقارنة بأي وقت مضــى من خالل إقامة شــراكات أقوى وزيادة حضــورها يف وســائل اإلعالم الرائدة، مبا يف
طومســـــون رويرتز، ووكالة األنباء الروســـــية، وكالة األنباء اإلســـــبانية، ووكالة أنباء اإلمارات، وناشـــــيونال جيوغرافيك، ووكالة 

 األنباء الصينية، وجريدة إلبايس اإلسبانية.
 

العالمة التجارية  وقامت اســـــرتاتيجية االتصـــــاالت املتكاملة اجلديدة برتشـــــيد اجلهود عرب عدة عناصـــــر، مثل هوية -270
واملنتجات والفعاليات اخلاصة باالتصاالت بالنسبة إىل مؤمتر املنظمة واملعارض والزيارات الرفيعة املستوى. ووضعت سلسلة 
جديدة من امللفات للبث الرقمي عن القضــــايا الرئيســــية ذات الصــــلة بوالية املنظمة مع الرتكيز بشــــكل كبري على األنشــــطة 

للمنظمة اللذين أعيد تصميمهما  اإللكرتوين، مت إطالق الصفحة الرئيسية واملوقع 2017مرب/تشرين الثاين امليدانية. ويف نوف
نت بصــورة ملحوظة إمكانية وصــول املســتخدمني إىل معارف املنظمة  من أجل اســتخدامهما األمثل على أي جهاز. وحتســّ

ا بفضـــــل توحيد حمتوى املعاهدة الدولية بشـــــأن املوارد ا مصـــــايد أمساك آســـــيا واحمليط  لوراثية لألغذية والزراعة وهيئةومعلوما
والنظام احلاســوىب ملعلومات تســويق األمساك (غلوبفيش) والربنامج العاملي لإلدارة املســتدامة ملصــايد األمساك وصــون  ئاهلاد

اعي بفضـــل فتح حســـاب التنوع البيولوجي (احمليطات املشـــرتكة). وتعزز إمجايل حضـــور املنظمة يف وســـائل التواصـــل االجتم
انســـتغرام، وتوحيد حضـــورها على تويرت وفيســـبوك، ويوتيوب، وشـــراء اســـم املســـتخدم على عنوان ميكن الوصـــول إليه على 

 .@FAOاإلنرتنت 
 

ا.  350ضــــــــعت أكثر من ووُ -271 خطة ومحلة لالتصــــــــاالت الداخلية من أجل تطبيق ســــــــياســــــــات املنظمة ونظمها وأدوا
. واعتمدت املنظمة اســــــــــــرتاتيجية جديدة للتحرير 2017-2016ن املطبوعات خالل الفرتة م 3 500وصــــــــــــدر ما يزيد عن 

ا جبميع اللغات الرمسية.  وعّززت فهرس مطبوعا
 

 حشد املوارد والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب
 

مليار  1.6، مبا يتجاوز الغاية احملّددة لفرتة الســـــــــــنتني، وهي  ) دوالر أمريكي2أكثر من ملياري ( املنظمة حشـــــــــــدت -272
دوالر أمريكي،. ومشلت التحســــــــــينات الرئيســــــــــية اليت أدت إىل هذا النجاح ما يلي: (أ) الربامج االســــــــــرتاتيجية اليت قرّبت بني 

ة التواصـــــل حول جماالت العمل ؛ (ب) وزيادة فعاليبشـــــكل ناشـــــط لتصـــــميم وتنفيذ الربامج واملشـــــاريع املكاتب الفنية وامليدانية
الرباجمية الرئيســـية؛ (ج) واالســـتثمار يف حشـــد املوارد ومهارات التســـويق، خاصـــة على املســـتوى القطري؛ (د) والتفاوض بشـــأن 

 عدة اتفاقات إطارية جديدة مع شركاء مهمني، مثل البنك الدويل.
 

. )واو -القســـــم الثاينملائة من جمموع املســـــامهات الطوعية (يف ا 79 وقّدمت اجلهات املاحنة العشـــــرون األوىل للمنظمة  --273
موعة الرئيســـية للشـــركاء يف املوارد ظلت مســـتقرة إىل حد ما على مدى  ، ممّا يعين 2017-2014فرتة الوتبّني البيانات أن ا

شــركاء املنظمة الرئيســني أن املنظمة ما زالت تعتمد إىل حد كبري على جمموعة أســاســية من الشــركاء يف املوارد. ولكن بعض 
قام بزيادة مســـــــــــامهاته بشـــــــــــكل ملحوظ، مبا يف ذلك االحتاد األورويب ومرفق البيئة العاملية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 والبنك الدويل وحساب األمانة األحادي للجهات املاحنة.
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 مثل الرئيســـــيني الشـــــركاء من بدعم اجلنوب، لدانب بني ما يف التعاون برنامج خالل من النتائج نطاق توســـــيع ومت --274
أوروغراي وبريو وكوبا ، ومســــــــــــــامهات عينية واردة من أمريكا الالتينية (وفنزويال وكوريا واملغرب واليابان الصــــــــــــــنيالربازيل و 

الوسطى (تركيا) )، ومن الشرق األدىن (مجهورية مصر العربية) وآسيا جنوب أفريقيا وغانا وكينيا)، ومن أفريقيا (وكوستاريكا
وآســـــيا (إندونيســـــيا وســـــنغفورة). وُيســـــتخدم الربنامج بشـــــكل متزايد كآلية لتنفيذ جمموعة واســـــعة من النتائج جلميع الربامج 

واســـــتمرت بوابة املنظمة اخلاصـــــة بالتعاون بني  االســـــرتاتيجية للمنظمة، ويركز بصـــــورة خاصـــــة على دعم املبادرات القطرية.
 خل قّيم للتعاون.بلدان اجلنوب يف توفري مد

 
 المستفادةالدروس الرئيسية 

 
لتعزيز الشــــراكات بشــــكل فعال مع القطاع اخلاص، يظل رفع مســــتوى الوعي بشــــأن األهداف واملســــامهات املتوقعة  

 .2030للشراكات مع املنظمة ضروياً لتحقيق خطة عام 
 

 املنظمة بشــكل ملحوظ، وقد حتّقق أثر أكربأدى العمل بصــورة أوثق مع قطاع االتصــاالت إىل زيادة تغطية أنشــطة  
، وينبغي بذل جهود مســــــــتمرة يف هذا الصــــــــدد. وعلى املســــــــتوى الداخلي، ســــــــيتم تعزيز العمل بشــــــــأن التدريب هلا

وهو ما  املبادرة اإلعالمية لكبار املســـــؤولني  وكتيبات وجمموعات أدوات االتصـــــاالت للحمالت الكربى،و اإلعالمي 
لناطقني باســم املنظمة، وحتقيق االتســاق يف الرســائل املوجهة واهلوية البصــرية، وتيســري تنســيق يســفر عن زيادة توافر ا

 احلمالت الوطنية/اإلقليمية.
 

ا وتعزيزها واجتذاب املوارد األقل   ســـــرتتكز املنظمة، ســـــعياً منها إىل زيادة تنويع حافظة الشـــــركاء يف املوارد اخلاصـــــة 
ن التمويل، إىل األمهية احملورية للربامج االسرتاتيجية وستسعى إىل إقامة شراكات ختصيصاً والتماس أشكال مبتكرة م

خاصـــــة باملوارد تتمحور حول األولويات املواضـــــيعية باالســـــتناد إىل طلبات البلدان، مع ربط عمل املنظمة يف الوقت 
 إطار عمل مشرتك.كذاته بأهداف التنمية املستدامة  
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 المعلومات : تكنولوجيا9الهدف الوظيفي 
 

 الغرض والنطاق
 

قيت ورفيعة اجلودة توفري حلول وخدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات حســــــــــــــنة التو  9يلحظ اهلدف الوظيفي  -275
ملنظمــة يف املقــار كــافــة. وفعــالــة وذات كفــاءة من حيــث الكلفــة وموجهــة حنو العمالء، وتتنــاول احتيــاجــات األعمــال يف ا

 .عمليات هي شعبة تكنولوجيا املعلوماتوالوحدة املسؤولة عن هذه ال
 

حســني فرص احلصــول ، ُأســندت األولوية لتحديث التكنولوجيات وتعزيزها ولت2017-2016وخالل فرتة الســنتني  -276
ا املعلومــات يف التوقيــت على خــدمــات تكنولوجيــا املعلومــات يف مقــار املنظمــة كــافــة، من خالل توفري خمرجــات تكنولوجيــ

التعاقد اخلارجي لتوفري و ومبردودية تكاليفية واســــــــتحدات حلول مبتكرة، من ضــــــــمنها اعتماد احللول الســــــــحابية املناســــــــب 
 .املنتجات واخلدمات

 
 اإلنجازات

 
ضـــاهم عن خدمات تكنولوجيا يف املائة من العمالء عن ر  71ّمت حتقيق مؤشـــرات األداء الرئيســـية الثالثة. وأعرب  -277

ا يف املائة من االتفاقات ب 85يف املائة)؛ وحققت نســـــــبة  70املعلومات (الغاية احملددة هي  شـــــــأن مســـــــتوى اخلدمات غايا
ة بتكنولوجيا تضـــــمن مكونات متصـــــليف املائة من مشـــــاريع املنظمة اليت ت 84يف املائة)؛ وّمت تســـــليم  80(الغاية احملددة هي 

 هذا نتيجة عمل ملحوظ خالل فرتة يف املائة). ويأيت 80املعلومات يف موعدها وضـــــــــمن امليزانية املقررة (الغاية احملددة هي 
وعملية إعادة  2015-2014 الســـنتني لتحســـني تأدية اخلدمات متاشـــًيا مع منوذج اخلدمات الذي جرى اســـتحداثه يف الفرتة

و ما مسح بتحديد حجم اجلهود ني األنشطة التشغيلية وتوفري حلول تكنولوجيا املعلومات، وهاهليكلة اليت فصلت بوضوح ب
 .الالزمة لدعم بيئة تكنولوجيا املعلومات واحملافظة عليها ولتضافر هذه اجلهود كافة

 
ت وجرى إعطــاء مزيــد من الــدفع لتحــديــث عمليــة توفري اخلــدمــات من خالل اعتمــاد حلول بــديلــة وتكنولوجيــا -278

جديدة بغرض زيادة القدرة على صـــــــعيد تكنولوجيا املعلومات مبوازاة احلد من التكاليف التشـــــــغيلية. وّمت التعاقد مع اخلارج 
لتوفري عمليات مكتب اخلدمات وجرى استحداث خدمات البنية التحتية السحابية اليت أمكن من خالهلا زيادة توافر نظم 

ذا املعلومات وحتســــــــني أدائها. وعالوة على  ذلك، فإّن اســــــــتخدام أدوات ومنصــــــــات جتارية قائمة على املعايري اخلاصــــــــة 
القطاع أدخلت حلوًال حسـنة األداء ومسـتدامة على صـعيد تكنولوجيا املعلومات مبوازاة خفض األطر الزمنية املوضـوعة هلا. 

 املشـــــــــرتكة؛ (ب) والســـــــــعي احلثيث  ومن األمثلة على ذلك: (أ) النظام اجلديد إلدارة الوثائق الذي يســـــــــاند مركز اخلدمات
 إىل إجيــاد حلول الربجميــات بــاعتبــارهــا خــدمــات تــدعم بنــاء النظم وحتــديثهــا من دون اللجوء إىل عمليــة التطوير املعتــادة؛ 

لتعيني االسـتشـاريني؛ (د) واالسـتعاضـة عن نظام إدارة السـجالت بالسـجّل الرقمي  )"Taleo (29  تطبيق نظام "تاليوو (ج) 
 .مبوازاة توسيع نطاق استخدام هذا النظام مبا يشمل املكاتب امليدانيةاجلديد 

 
                                                 

 )Taleoنظام أوراكل السحايب الستقطاب املواهب (  29
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 اســــــــتمّر العمل لتحســــــــني اســــــــتقرار النظام العاملي إلدارة املوارد وأمنه وأدائه والســــــــتكمال الوظائف املخطط هلا و  -279
ارطة طريق لتطوير ختطيط على غرار وحدة الســــــــــفر احمللي اليت مت توفريها للمكاتب امليدانية. وجرى العمل على وضــــــــــع خ

 املوارد يف املنظمة بالتعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، وذلك بغرض حتســــــــــــــني الكفاءة والفعالية واالمتثال 
 .على مستوى اإلدارة والعمليات يف أحناء العامل كافة

 
ف على مستوى املنظمة، تواصل تعزيز واستجابة للطلب املستمر على املعلومات إلجراء عمليات الرقابة واإلشرا -280

وهو نظام يوفر معلومات عالية اجلودة لعمليات املنظمة يف مجيع أحناء العامل.  (iMIS) النظام املتكامل ملعلومات اإلدارة
ا مصــــــدر البيانات للمبادرة الدولية للشــــــفافية يف املعونة اليت انضــــــّمت إليها املنظمة يف عام  . 2016ويعّد هذا النظام أيضــــــً

ويضـــــــــّم هذا النظام لوحة لرصـــــــــد العمليات تعطي معلومات للمديرين يف املنظمة بشـــــــــكل يســـــــــّهل حتليل األداء واملخاطر 
 .ويكشف يف الوقت املناسب عن املسائل اليت تستدعي االهتمام

 
دف ضــــــمان املســــــتوى ذاته من الوصــــــول إىل تكنو  -281 ج جديد يف جمال التعاون واالتصــــــاالت  لوجيا وّمت اعتماد 

اية املطاف يف مجيع مكاتب املنظمة حول العامل. وقد مشل هذا (أ) توحيد نظام الربيد اإللكرتوين وحتديثه؛  املعلومات يف 
لألعمال وهو برنامج اتصــــــــــــــاالت موّحد جيمع بني االتصــــــــــــــال اهلاتفي وعقد املؤمترات عرب اهلاتف  Skype (ب) واعتماد

، وهو حّل قائم على تكنولوجيا الســــــحابة يتيح Office 365 ج) واعتماد نظامبواســــــطة الوســــــائل الســــــمعية والبصــــــرية؛ (
ملســـــتخدمي املنظمة الوصـــــول إىل التطبيقات وامللفات اخلاصـــــة مبكاتبهم حيثما وجدوا. وتشـــــمل املنافع األولية زيادة ســـــعة 

املكاتب وختفيض إمجايل التخزين يف الصــــــــــــندوق الربيدي أربعني مرة جلميع موظفي املنظمة، وحتســــــــــــني االتصــــــــــــاالت بني 
 .تكاليف الصيانة والدعم

 
يف املائة  80وجرى داخل املنظمة تطوير منصـــة جلمع البيانات ســـامهت يف خفض الفرتة الالزمة للتســـويق بنســـبة  -282

 وكانت مفيدة للعمل يف جمال نظام رصــــــــــد دودة احلشــــــــــد اخلريفية واإلنذار املبكر عنها والربنامج اخلاص مببادرة اســــــــــتعادة
 .األراضي اجلافة وحتليل تربية النباتات والتقييم الذايت والشامل لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود أمام تغّري املناخ

 
 وجرى تعزيز الســــــــــــــياســــــــــــــات واملعايري اخلاصــــــــــــــة بتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة للحرص على أن تتماشـــــــــــــى  -283

 مع احتياجات املنظمة، مبا يف ذلك االســــــــــــــرتاتيجية الرقمية اجلديدة. وأعيد النظر يف بنية تكنولوجيا املعلومات وتكييفها 
مع أنواع جديدة من التكنولوجيا على غرار احلوســــبة الســــحابية وجرى حتديد ضــــوابط ألمن املعلومات اســــتناًدا إىل املعايري 

 .املتبعة يف هذا القطاع
 

االت منها أمن الفضـــــــاء اإللكرتوين وواصـــــــل -284 ا الوثيق يف عدد من ا ت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تعاو
واعتماد النظم الســـــــحابية؛ وتشـــــــارك املضـــــــامني املطّورة ذاتًيا عرب اإلنرتنت وتبادهلا؛ ومبادرات التعلم اإللكرتوين املشـــــــرتكة؛ 

ع وخدمات تكنولوجيا املعلومات؛ باإلضـــــافة إىل التعاون على املســـــتوى واالتفاقات الطويلة األجل املشـــــرتكة من أجل ســـــل
 .التعاقدي من أجل املعدات واملؤمترات الفيديوية وغريها من األمور
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 المستفادةالدروس الرئيسية 
 

 أمكن من خالل الرصـــــــــــــــد احلــازم واملنتظم للمؤشــــــــــــــرات احملــافظــة على مســــــــــــــتوى عــاٍل من األداء لتــأديــة اخلــدمــات  
عند تغّري أدوار أصــحاب اخلدمات والعمليات ضــمن الشــعبة الواحدة. ويف ظّل ازدياد بيئة تكنولوجيا املعلومات حىت 

ا على بقاء عملية  تعقيًدا مع اعتماد اتفاقات التعاقد اخلارجي، ســــــــيتطّلب ذلك مزيًدا من أمتتة إدارة اخلدمات حرصــــــــً
 .تأدية اخلدمات متماشية مع احتياجات املنظمة

على احلاجة إىل زيادة  باعتباره مســـــــتودع بيانات املنظمة يف توفري املعلومات قد ســـــــّلط الضـــــــوء iMIS جناح نظاموإّن  
 .ت يف جودة البيانات مبا يضمن اكتماهلا وصالحيتها ودقتها واتساقها وتوافرها وحسن توقيتهااالستثمار 

 وشـــــــــّكلت االســـــــــرتاتيجية الرقمية والســـــــــياســـــــــات اخلاصـــــــــة بتكنولوجيا املعلومات احملددة يف دليل اإلجراءات اإلدارية  
يف املنظمة فهًما راســًخا لتكنولوجيا املعلومات يف املقر الرئيســي وســيتعّني بذل اجلهود الكتســاب فهم مماثل يف شــبكة 

 .املكاتب امليدانية
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 لمنظمة واإلشراف والتوجيه: حوكمة ا10الهدف الوظيفي 
 

 الغرض والنطاق
 

. األســــــــاس لقياس الوظائف اليت تشــــــــملها احلوكمة واإلشــــــــراف والتوجيه يف املنظمة 10يشــــــــكل اهلدف الوظيفي  -285
لس وشؤون املراسم، ومكتب التقييم، 2017-2016وخالل الفرتة  ، كانت وحدات األعمال املسؤولة هي شعبة املؤمتر، وا

املفتش العام، ومكتب املدير العام، ومكتب الشؤون القانونية واألخالقية، ومكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة ومكتب 
  املوارد، ومكتب دعم املكاتب امليدانية.

 
م كماتتنفيذها  وحتّفز  اســـــرتاتيجية املنظمة  تشـــــكل هذه الوظائف -286 ســـــاعد األعضـــــاء على االضـــــطالع مبســـــؤوليا

شــــــــراف على املنظمة، مبا يف ذلك من خالل إرســــــــاء آليات للتقييم واختاذ اإلجراءات املناســــــــبة بشــــــــأن النتائج املتعلقة باإل
الرباجمية وســـالمة املنظمة الكامنة وراءها؛ فضـــالً عن دعم احلوكمة الفعالة من خالل ضـــمان االمتثال للنصـــوص األســـاســـية 

الرتكيز الرئيســية يف فرتة الســنتني يف اســتكمال عملية التغيريات والســياســات املعتمدة من قبل األعضــاء. ويتمثل أحد حماور 
 التحّولية اليت أدت إىل اختاذ تدابري لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي وتعزيز الرقابة على مستوى اإلدارة.

 
 اإلنجازات

 
تطبيق مجيع القرارات تقيس أربع مؤشــــــــرات وغايات أداء هذا اهلدف الوظيفي، وقد أجنز اثنان منها بالفعل: فتم  -287

يف  82يف املائة) ومت حتقيق  90الغاية احملددة هي باء، -10-1الصـــــادرة عن األجهزة الرئاســـــية ضـــــمن املهل الزمنية احملددة (
من  4امللحق باء و-، كما يرد وصغه يف القسم أوالً يف املائة) 80الغاية احملددة هي ألف، -10-3املائة من غايات النواتج (

 ة. هذه الوثيق
 

ن ملحوظ يف حســـــــن توقيت تســـــــليم وثائق األجهزة الرئاســـــــية بنســـــــبة وســـــــُ  -288  يف املائة مقارنة بنســـــــبة 82ّجل حتســـــــّ
). واختذت تدابري لرصــــــــــــــد إعداد الوثائق واحلرص على احرتام املهل ألف-10-1( 2015-2014املائة خالل الفرتة  يف 63

الوثائق يف موعدها التواتر الضـــّيق النعقاد دورات األجهزة الرئاســـية الزمنية. وكان العامل األســـاســـي الذي حيول دون تقدمي 
 حمّدثة، واليت غالًبا ما ال تكون متاحة حىت وقت قريب قبل موعد بدء الدورات. ومعلومات واحلاجة إىل إعطاء بيانات

 
ملتفق عليه يف الوقت احملدد وبلغت نســـــــــــبة التوصـــــــــــيات املنبثقة عن املراجعة والتقييم واليت أجنزت فيها رد اإلدارة ا -289

ألف) ويعزى الســـبب الرئيســـي -10-2يف املائة ( 95يف املائة، وهي نســـبة أقّل بشـــكل طفيف من الغاية احملددة وقدرها  86
االت على مســـــــتوى املنظمة باملوارد املتاحة لذلك إىل ازدياد تعّقد بعض القضـــــــايا العالقة اليت ينبغي معاجلتها ، خاصـــــــة ا

  .املوارد البشرية من غري املوظفني والسفر وإدارة الربامجعلى غرار 
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 المعالم البارزة
 

لس مما أدى إىل وفورات نتيجة زيادة الكفاءة وأصــــــــبحت  -290 ّمت اختصــــــــار اجتماعات جلان الصــــــــياغة يف دورات ا
لس مقتضبة وموجهة حنو اإلجراءات على حنو أكرب، وقد ساعدت على ذلك  استنتاجات الرئيس املستقل بذلك تقارير ا

 .للمجلس يف ختام املناقشات
 

وجرى احلّد بشـــــكل ملحوظ من اســـــتخدام الورق يف اجتماعات األجهزة الرئاســـــية من خالل اللجوء بقدر أكرب  -291
ل ما قب الوثائق املطبوعة إىل االتصــــــــاالت اإللكرتونية مبا يشــــــــمل توجيه الدعوات حلضــــــــور دورات املنظمة، واحلد من عدد

 .واالستعاضة عنها بنسخ إلكرتونية انعقاد الدورة
 

وجرى إسداء املشورة القانونية والدستورية واألخالقية إىل األجهزة الرئاسية واإلدارة من أجل محاية مصاحل املنظمة  -292
ا ومعايريها اخل ا وإجراءا اصـــــــة بالســـــــلوك على املديني القصـــــــري والبعيد والتشـــــــجيع على احرتام قواعد املنظمة وســـــــياســـــــا

األخالقي. وأسـدى مكتب الشـؤون القانونية مشـورة قانونية شـاملة لوضـع إجراءات وسـياسـات تشـغيلية جديدة، باإلضـافة 
إىل مراجعـة عـدد من اللوائح اإلداريـة. وتوىل الـدفـاع عن املنظمـة يف حـاالت التقـاضــــــــــــــي وتوفري الـدعم للوحـدات يف املقر 

وثيقة للمحكمة  23زاعات مع مقدمي اخلدمات. وقام مكتب الشؤون القانونية بصياغة الرئيسي وللمكاتب امليدانية يف الن
وثيقة للجنة الطعون ومراســــالت متصــــلة بالطعون، فضــــالً عن النجاح يف اختتام عملية  41اإلدارية ملنظمة العمل الدولية و

 .حتكيم جتاري واحدة
 

. وباتت قاعدة بيانات ضـــــــمن والية املنظمة مســـــــودة اتفاق 85واســـــــتعرض مكتب الشـــــــؤون القانونية ما يقارب  -293
، فيما 2017-2016منها خالل الفرتة  198اتفاقًا مت إبرامها باســــــــــــم املنظمة، جرى إضــــــــــــافة  156 1االتفاقات حتوي اآلن 

املتجددة أضــــــــــــــيف إىل قاعدة بيانات التشــــــــــــــريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشــــــــــــــأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية 
)FAOLEXنص جديد متعلق بالســــــــــــــياســــــــــــــات. وجرى تطوير قاعدة بيانات  365 1نص قانوين جديد و 19 600 ) حنو

. ومت إبرام اتفاقات جديدة لتشـــــاطر 2018جديدة خاصـــــة باملعاهدات على شـــــبكة اإلنرتنت وســـــيتم إطالقها خالل ســـــنة 
 .البيانات مع شركاء خارجيني وأصحاب مصلحة داخليني

 
عملية تقييم للمشــــــــــــــاريع  52عملية تقييم قطرية و 12وأكمل مكتب التقييم أربع عمليات تقييم مواضــــــــــــــيعية و -294

؛ وأداء آلية الدعم 5و 4و 3تناولت جمموعة واســــعة من القضــــايا، مبا يف ذلك مســــامهة املنظمة يف األهداف االســــرتاتيجية 
ية احملّسنة للقضاء على اجلوع. وأجريت أيًضا عمليات تقييم برامج الرباجمي املتعددة الشركاء؛ ومسامهة برنامج احلوكمة العامل

 املنظمة لالستجابة حلاالت الطوارئ والصمود يف وجهها يف كل من السودان والصومال ومجهورية أفريقيا الوسطى والفلبني.
 

وإدارة املخاطر وإطار الســـالمة  وأدى إســـداء املشـــورة إىل مكتب املفتش العام إىل تعزيز املســـاءلة والرقابة الداخلية -295
عمليـــة تـــدقيق أو تفتيش لربامج  25عمليـــة تـــدقيق يف املكـــاتـــب امليـــدانيـــة و 40واإلطـــار االئتمـــاين يف املنظمـــة من خالل 
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طلب مشــــــــورة آخر. وقد حقق املكتب أيضــــــــاً يف ادعاءات تزوير  80مبادرات املنظمة الرئيســــــــية والردود على أكثر من  أو
 وفًقا ملا ورد يف التقارير السنوية اليت قدمها املفتش العام إىل جلنة املالية.وحاالت سوء سلوك 

 
املبادرة الدولية لشـــــــــــفافية املســـــــــــاعدات،  إىل رمسية بصـــــــــــورة والزراعة األغذية منظمة انضـــــــــــمت، 2016 عاميف و  -296

وأصبحت أحد أعضائها السبعني من حول العامل، مبا يف ذلك الشركاء يف املوارد، وحكومات البلدان، واملنظمات املتعددة 
تمع املدين. ويف عام  موعة األوىل 2017اجلهات، واملؤســــــــــــــســــــــــــــات، ومنظمات القطاع اخلاص وا  ، نشــــــــــــــرت املنظمة ا

 ات للمبادرة، وباتت تُنشــــــــــــــر اليوم كل فصــــــــــــــل. وتتضــــــــــــــمن هذه البيانات مجيع املشــــــــــــــاريع املمّولة من املنظمة من البيان
ل حوايل ملياري ( لس الرئاســــــي للمبادرة 2من مســــــامهات طوعية ومقررة تفصــــــّ ) دوالر أمريكي من إنفاق املنظمة. وهّنأ ا

  املنظمة على ما تبديه من التزام كبري بالشفافية.
 

وااللتزام املســتمر بتعزيز إدارة املخاطر والرقابة الداخلية يف املنظمة، وخباصــة من خالل زيادة القدرات على الوقاية  -297
من املخاطر يف املنظمة، مبا يف ذلك على الصـــــــــعيد القطري، ومن خالل مواصـــــــــلة تعزيز ورصـــــــــد قدرات املكاتب القطرية 

 واإلبالغ عنها.
 

وحتسني إدماج نتائجها ضمن  ،املواردلتخصيص  عايري اململكاتب امليدانية بفضل تنقيح شبكة ا إدارة وجرى تعزيز -298
أطر التخطيط على مســـــــــــتوى املنظمة وحتســـــــــــني األدوات والتقارير املتاحة لتقييم األداء واســـــــــــتحداث هياكل مكتبية مرنة 

ذا الشأن ضم  دال من هذه الوثيقة.-ن القسم الثاينتتماشى مع اخلصوصيات اإلقليمية والوطنية. وترد معلومات إضافية 
 

وجرى حتســــــني عمليات التخطيط والرصــــــد ورفع التقارير واملســــــاءلة للحصــــــول على نتائج قائمة على األدلّة من  -299
خالل توحيد عمل املنظمة ككّل ضــــــمن ســــــلســــــلة مشــــــرتكة من النتائج مبا يشــــــمل التخطيط للنتائج القطرية ورفع التقارير 

ز اإلدارة الكفؤة للموارد مبا يف ذلك اختبار وتطبيق إطار مايل شــــامل يليب طلبات األعضــــاء لتحســــني عنها؛ وتواصــــل تعزي
 اسرتداد التكاليف ويستجيب على حنو أفضل لالحتياجات الراهنة للمنظمة.

 
ا، تأكيد  -300 احلاجة إىل رقابة وتواصــل اإلدارة العليا، بتأييد ودعم قويني من األجهزة الرئاســية واملراجعة اخلارجية أيضــً

لتقييم حالة الرقابة على مســــــــــــتوى املنظمة ، أطلقت عملية رفع التقارير 2017داخلية قوية وإدارة فعالة للمخاطر. ويف عام 
 ومناقشــــــتها واإلبالغ عنها. وتشــــــمل هذه العملية اســــــتبيان الرقابة الداخلية باإلضــــــافة إىل اشــــــرتاطات أخرى لرفع التقارير 

اســـــــتناداً إىل االســـــــتبيانات الواردة من املكاتب اليت يشـــــــرفون عليها واليت تتضـــــــمن و من ضـــــــمنها تقييم خارجي للمخاطر. 
خطاب متثيل كمســــــامهة منهم أعد نّواب املدراء العامني واملدراء العامون املســــــاعدون معلومات عن أداء الرقابة الداخلية ، 

 .2017ير العام واملرفق حبسابات عام يف بيان الرقابة الداخلية الصادر عن املد
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 الدروس الرئيسية المستفادة
 

لس وشــؤون املراســم والوحدات التنظيمية اليت تقوم بإعداد الوثائق أن   من شــأن توطيد التواصــل بني شــعبة املؤمتر وا
 احللول املناسبة لذلك.يسّهل الكشف املبكر عن أي تأخري ممكن يف عملية إصدار وثائق األجهزة الرئاسية وإجياد 

وجتاوبت البلدان املتوســـــــطة واملرتفعة الدخل بشـــــــكل جّيد مع املفهوم اجلديد ملكاتب الشـــــــراكة واالتصـــــــال. وغالًبا  
ا  ما ا العينية للمكتب املســــــؤول، إضــــــافة إىل مســــــامها دفعت عملية التفاوض البلدان املضــــــيفة إىل زيادة مســــــامها

 نظمة.األوسع نطاقاً لتحقيق أهداف امل

إن االســـتمرار يف التشـــديد على الرقابة الداخلية القوية واإلدارة الفعالة للمخاطر، مبا يف ذلك إطالق عملية اإلبالغ  
يف األقاليم اخلمســـــة ويف املقر الرئيســـــي، ســـــاعد يف حتديد جماالت التحســـــني لتعزيز  2017عن الرقابة الداخلية عام 
 اإلدارة يف املكاتب كافة.
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 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11في الهدف الوظي
 

 الغرض والنطاق
 

رد البشرية واملالية وغريها األساس لقياس اإلدارة واإلشراف على حنو فعال وكفؤ للموا 11يشّكل اهلدف الوظيفي  -301
 وحدات األعمال املسؤولة من األصول املادية من خالل مؤشرات أداء رئيسية مخسة مع أهداف حمددة لفرتة سنتني. وإنّ 

 هي إدارة اخلدمات املؤسسية ومكتب املوارد البشرية.
 

إصــــــــالح العمليات  ت العمل يف إطار هذا اهلدف الوظيفي خالل فرتة الســــــــنتني حول مواصــــــــلةومتحورت أولويا -302
لدعم لعملية الالمركزية؛ وتعزيز اإلدارية اخلاصـة باألعمال من خالل االسـتعانة مبصـادر خارجية وتبسـيط العمليات وتقدمي ا

 ت املتاحة.ولوجيا املعلوماآليات رصد االمتثال مبا يف ذلك من خالل توسيع نطاق استخدام أدوات تكن
 

وجرى ترشــيد القدرات يف جمال إدارة املوارد البشــرية يف بداية فرتة الســنتني بعدما أعيدت مواءمة خطوط املســاءلة  -303
 2017-2016ورفع التقارير املوافق عليها يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 وإجراء حتســــــــــــــينات يف إدارة املوارد البشــــــــــــــرية  30
وحتّول حمور تركيز دائرة املشـــــــرتيات إىل تأدية دور اســـــــتشـــــــاري والرصـــــــد واإلشـــــــراف دعًما للمكاتب  املكاتب امليدانية.يف 

  31القطرية، مما أدى إىل إلغاء ســــــــــــــّت وظائف من فئة اخلدمات العامة وإنشــــــــــــــاء مخس وظائف جديدة من الفئة الفنية.
عراض هيكله ملزيد من خفض التكاليف اإلدارية ولتحســــني جودة وخالل فرتة الســــنتني، قام مركز اخلدمات املشــــرتكة باســــت

 وظيفــة من وظــائف برنــامج العمــل وامليزانيــة وحتقيق وفورات على فرتة الســــــــــــــنتني بلغــت 23خــدمــاتــه، ممــا أدى إىل إلغــاء 
  2019.32-2018ماليني دوالر أمريكي، متت املوافقة عليها ضمن برنامج العمل وامليزانية للفرتة  9.1
 

 جازاتاإلن
 

 ).4 امللحقمت حتقيق الغايات اخلمس اليت تقيس األداء بالنسبة إىل هذا اهلدف الوظيفي ( -304
 

، خاصــة يف ما يتعلق بإعداد قوائم التصــفية وإجراء املقابالت الشــخصــية املوظفني وأعيد النظر يف إجراءات تعيني -305
المركزية الختيار املوظفني الفنيني مع إعطائها قدرات أوســـــــــــع  واســـــــــــتعيض عن جلنة اختيار املوظفني الفنيني املركزية بلجان

الختيار املوظفني وإشراك الُشَعب اليت تقوم بعملية التعيني على حنو أكرب يف عملية االختيار. وجرى تبسيط إجراءات رفع 
يوًما، فتحققت  120 هيالفنية املدة الزمنية اإلمجالية لتعيني املوظفني يف الفئة  كما أن  املوظفني التوصــــيات بشــــأن تعيينات

ا املصـــــادقة على املرشـــــحني  ألف.-1-11بالتايل غاية مؤشـــــر األداء الرئيســـــي  طة أيضـــــً وقد ســـــّهلت هذه اإلجراءات املبســـــّ

                                                 
  3/2015Cيف الوثيقة  103إىل  98الفقرات من   30
  3/2015Cوامللحق اخلامس يف الوثيقة  278الفقرة   31
  3/2017Cيف الوثيقة  106و 96الفقرتان   32
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املدرجني على قوائم التصـــــــــفية لوظائف مماثلة عند شـــــــــغورها، مما أدى إىل تكوين قائمة من املوظفني الفنيني تتســـــــــم بأمهية 
 رتة الالزمة للتعيني بقدر أكرب.أساسية خلفض الف

 
عين حتقيق الغاية بالكامل ييف املائة، مما  75.8وبلغت نســــــــــــبة البلدان ذات التمثيل العادل خالل فرتة الســــــــــــنتني  -306

ســـندت عناية خاصـــة ملبادرات أوخالل فرتة الســـنتني،  باء.-1-11يف املائة بالنســـبة إىل مؤشـــر األداء الرئيســـي  75وقدرها 
نة ضـــــــمن فئة البلدان الناقصــــــة وبات العديد من البلدان اليت كانت لفرتة مزم ن أجل حتســـــــني التمثيل اجلغرايف.التواصـــــــل م

رية إيران اإلســـالمية، ضـــمن البلدان التمثيل، على غرار الواليات املتحدة األمريكية ومجهورية كوريا وتايلند وســـويســـرا ومجهو 
يف التحّسن، وارتفعت لتصل  ). عالوًة على ذلك، استمرت نسبة النساء من بني املوظفني2امللحق ( ذات التمثيل العادل

اية سبتمرب/أيلول  52إىل   .)17اجلدول ( 2017يف املائة يف 
 

، فقد جرى تنقيحه  2014أما برنامج التنقل اجلغرايف على مســــــــــــــتوى املنظمة ككّل الذي بدأ العمل به يف عام  -307
 75لغاية احملددة وقدرها اعمليات نقل أي مبا فاق  104، متت املوافقة على 2017-2016ويف الفرتة  .الســــــــــنتني خالل فرتة

رايف للموظفني فوائد عّدة من وكانت لســياســة املنظمة اخلاصــة بالتنقل اجلغ جيم.-1-11بالنســبة إىل مؤشــر األداء الرئيســي 
 املكاتب امليدانية.املعارف بني املقر الرئيسي و ضمنها تعزيز القدرات الفنية للمنظمة وحتسني عملية تشاطر 

 
م الفنية لالســتجابة إىل متطلبات  -ويتم تعيني املوظفني بشــكل خاص على أســاس اجلدارة -308 أي على جودة قدرا

بالتحســــــــــــينات اليت أُدخلت منذ عام  33، أقّر التقييم املســــــــــــتقل للقدرات الفنية للمنظمة2017-2016املنظمة. ويف الفرتة 
، إمنا أشــــار أيضــــاً إىل التحدي الذي تواجهه املنظمة يف توفري النوع الصــــحيح من اخلربة يف بيئة وطرق عمل ســــريعة 2012
 التغّري.

 
املراعية  لكشـــوف املاليةعلى ا )مشـــفوع بتحّفظ غري(أي  غري معّدل ، أصـــدر املراجع اخلارجي رأيًا2017ويف عام  -309

 ددة ملؤشــــــــــــــر األداء، مـــا يعين حتقيق الغـــايـــة احملـــ2016للمنظمـــة لســــــــــــــنـــة  ع العـــامللمعـــايري احملـــاســــــــــــــبيـــة الـــدوليـــة للقطـــا 
 ألف.-2-11الرئيسي 

 
ر واملســــــــــاءلة وحتســــــــــني كفاءة ذ عدد من التدابري لتعزيز االمتثال للســــــــــياســــــــــات املعتمدة وتعزيز إدارة املخاطواختُ  -310

ليل الردود على االســــــتبيان ة ملراقبة حســــــاســــــة بتحوقامت الوحدات املســــــؤولة يف املنظمة عن األعمال اخلاضــــــع املبادالت.
ا يؤدي إىل إعداد البيان األول ، مبالســــــنوي بشــــــأن عمليات الرقابة الداخلية لتقييم مدى االمتثال وحتديد القضــــــايا البنيوية

 ديـــدة جـــومت اســــــــــــــتحـــداث وحـــدة  .2017للمنظمـــة بشــــــــــــــــأن الرقـــابـــة الـــداخليـــة، على أن يُقـــّدم مع حســــــــــــــــابـــات عـــام 
من اإلنفاق اإلمجايل اخلاص بالسفر)  يف املائة 40العاملي إلدارة املوارد من أجل إدارة السفر احمللي (الذي يشكل يف النظام 

رة العقود وتقدمي شـــــــهادات وأعيد النظر يف إجراءات إدا وهو ما أدى إىل تعزيز عمليات الرصـــــــد والرقابة بشـــــــكل ملحوظ.
لت عملية إدارة املخاطر وتواصـــــــــ دوالر أمريكي من املطالبات. 250 000اإلجازات املرضـــــــــية، مما أتاح للمنظمة اســـــــــرتداد 

 الناشئة عن صيانة مباين املقر الرئيسي للمنظمة باالتصال الوثيق مع احلكومة املضيفة.
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وّمت تدريب املوظفني يف املســائل املتصــلة باملشــرتيات؛  وجرى حتســني الدعم للمكاتب امليدانية يف جماالت اإلدارة. -311

وأعّدت شــــــعبة الشــــــؤون املالية تقارير عن رصــــــد املخاطر القطرية شــــــددت فيها على عوامل اخلطر احملددة واقرتحت حلوًال 
ا؛ وأطلقت دائرة اخلدمات الصـــــــــــحية محلة توعية للســـــــــــالمة على الطرقات ملعاجلة إحدى األســـــــــــباب  للتخفيف من وطأ

 الرئيسية لوفيات موظفي املنظمة يف امليدان.
 

ألف) مبا ال -3-11داد مســـــتوى ارتياح العمالء إزاء جودة اخلدمات اإلدارية املقدمة (مؤشـــــر األداء الرئيســـــي واز  -312
االت منذ سنة  10يقّل عن  يف املائة) حيث ترتاوح مستويات االرتياح احلالية  10(الغاية احملددة  2011يف املائة يف مجيع ا

 يف املـــائـــة مقـــارنـــة خبط األســــــــــــــــاس البـــالغ 72توى االرتيـــاح اإلمجـــايل ويبلغ مســــــــــــــ يف املـــائـــة يف كـــل منهـــا. 80و 70بني 
، 2011وحظيت بدورها اخلدمات الصـــــحية والبىن التحتية، اليت مل يتطرق إليها مســـــح خط األســـــاس يف عام  يف املائة. 62

 يف املائة على التوايل من التصنيفات اإلجيابية. 61يف املائة و 57على نسبة 
 

 مستفادةالالدروس الرئيسية 
 

ج ســــــيتســــــم بأمهية   ميكن االســــــتعانة بقوائم املوظفني الفنيني اجلديدة مللء الوظائف كلما أصــــــبحت شــــــاغرة، وهو 
 حامسة خلفض الفرتة الزمنية الالزمة لتعيني املوظفني.

 
ا يف    الفرتةوتكللت اخلطوات املتخذة لتحســــــــــني إدارة املخاطر والرصــــــــــد والقدرات بالنجاح وســــــــــيتواصــــــــــل العمل 

وســــــيزداد عدد البلدان املشــــــمولة بتقارير رصــــــد املخاطر القطرية، على أن ختضــــــع البلدان الشــــــديدة  .2018-2019
املخاطر لتقريرين يف الســـــنة؛ وســـــيتم إعداد اســـــرتاتيجية لبناء القدرات يف جمال املشـــــرتيات اســـــتناًدا إىل عملية مســـــح 

تقدمي الدعم للموظفني كافة واعتماد ســـــياســـــات وإجراءات  لتقييم االحتياجات؛ وســـــتواصـــــل دائرة اخلدمات الطبية
جديدة تتماشــــــى مع اســــــرتاتيجية الســــــالمة على الطرقات؛ وســــــيتخذ قادة يف جمال األعمال إجراءات متابعة ملعاجلة 

 قضايا االمتثال املنهجية الناشئة عن االستبيان اخلاص بعمليات الرقابة الداخلية.
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 الرأسمالي: اإلنفاق 13الباب 
 

 الغرض والنطاق
 

بغية إدراج ختطيط اإلنفاق الرأمسايل ضـــمن إطار  10/2003أنشـــئ مرفق اإلنفاق الرأمسايل مبوجب قرار املؤمتر رقم  -313
منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) املايل واخلاص بامليزانية. وحيدد املرفق ويأذن باملصــــــــــــــروفات املتعلقة باألصــــــــــــــول املادية 

ا االفرتاضية فرتة السنتني املالية يف املنظمة واليت تتطلب عموماً مستوى من املوارد يتعذر امل وغري ادية اليت تتجاوز مدة حيا
نقــل أي رصــــــــــــــيــد يف مرفق اإلنفــاق الرأمســايل  6-11وتتيح الالئحــة املــاليــة متويلــه يف إطــار اعتمــادات فرتة مــاليــة واحــدة. 

 الستخدامه يف فرتة مالية الحقة.
 

وتسعى استثمارات املنظمة الرأمسالية إىل حتقيق أرباح من خالل بنية حتتية وبيئة عمل معززة القدرات والفعالية مبا  -314
-2016خيدم احتياجات املنظمة لتأدية أعماهلا وحتقيق أهدافها االســــــــــــــرتاتيجية. وقد تناول برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

ارات الرأمسالية اخلاصــــــــــة بربامج البيانات واملعلومات التقنية؛ والنظم التشــــــــــغيلية ثالثة جماالت من جماالت االســــــــــتثم 2017
 واإلدارية؛ والبىن التحتية واخلدمات. 

 
وقد أجنزت املنظمة بشـــــــــكل تام واحًدا من مؤشـــــــــري األداء الرئيســـــــــيني لفرتة الســـــــــنتني املتعلق باإلنفاق الرأمسايل  -315

ّن جلميع مشــــــــاريع مرفق اإلنفاق الرأمسايل اجلارية وعددها أحد عشــــــــر مشــــــــروًعا ، فإ2017-2016). ويف الفرتة 4امللحق (
ألف). ومن املقرر إجناز مثانية مشاريع خالل الفرتة -1-13خطة حمددة لتحليل الكلفة واملنافع وحتقيق تلك املنافع (املؤشر 

 باء -1-13(املؤشـــــــــــر  2018ســـــــــــنة منها ســـــــــــّتة مشـــــــــــاريع أجنزت يف وقتها فيما جرى متديد اثنني منها إىل  2016-2017
 املائة). يف 75عند نسبة 

 
 اإلنجازات

 
لتحســـــــــــــني الربامج  2015-2014بدأ تنفيذ هذه الربامج يف الفرتة  .الربامج اخلاصـــــــــــــة بالبيانات واملعلومات الفنية -316

مشـــــــــــروع تطوير نظام آيل إلدارة الوثائق  2017-2016اخلاصـــــــــــة بتشـــــــــــاطر البيانات واملعلومات الفنية. وقد أجنز يف الفرتة 
يتيح على حنو أفضـــــــــل إمكانية النفاذ إىل املنتجات املعيارية للمنظمة ووثائقها اخلاصـــــــــة باحلوكمة يف ما يتعلق مبجموعة  مبا

إجناز مشــــــــــروعني آخرين لتطوير لوحة  2018منوعة من الربامج الرقمية، بناء على ما كان مقررًا. ومن املتوقع خالل ســــــــــنة 
حتكم على مســــتوى املنظمة مبا يعطي اإلدارة رؤية آنية أفضــــل للتقدم احملرز يف ســــبيل حتقيق النتائج على مســــتوى املنظمة؛ 
االت اإلحصــــائية يف املنظمة، مبا يف ذلك  وحتســــني نظام العمل اإلحصــــائي يف املنظمة وتوســــيع نطاقه مبا يشــــمل مجيع ا

 ناشئة عن احتياجات األهداف االسرتاتيجية.تلك ال
 

. أجنز مشـــروع حتســـني البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات من أجل إدارة املوارد البشـــرية النظم التشـــغيلية واإلدارية -317
 مشــــــــــــروعان جديدان لنظم تشــــــــــــغيلية وإدارية  2017-2016كما كان متوقًعا. وأطلق خالل الفرتة   2016يف مطلع ســــــــــــنة 
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أجل توفري حلول اخلدمات السحابية لعمليات التعيني وشغل الوظائف يف املنظمة؛ ولزيادة قدرات التحويل اإللكرتوين من 
 ..لألموال والتسويات املصرفية اآللية يف املكاتب القطرية

 
تلف أحناء العامل . أجنز مشـــــــروع توحيد وظيفة الربيد اإللكرتوين جلميع مكاتب املنظمة يف خمالبىن التحتية واخلدمات -318

ا2015يف ســـــــــــــنـــة  ـــإقفـــال املشـــــــــــــروع حصـــــــــــــلـــت  يف حني ، كمـــا كـــان متوقعـــً  أّن بعض األنشـــــــــــــطـــة النهـــائيـــة املتصـــــــــــــلـــة ب
إطالق مشــــروعني جديدين يتعلقان بالبىن التحتية واخلدمات وأجنزا يف املوقع احملدد  2016. وّمت يف ســــنة 2016يف مطلع ســــنة 
ضــــــــمان أن يســــــــتويف أمن النموذج اجلديد لتوفري خدمات تكنولوجيا املعلومات لوضــــــــمن حدود امليزانية  2017خالل ســــــــنة 

م اهلاتفي يف املقر الرئيســـــي للمنظمة باتصـــــاالت موحدة يف  االشـــــرتاطات املتصـــــلة باألعمال؛ واالســـــتعاضـــــة عن نظام املقســـــّ
لكامريا القدمية من الناحية لرتقية جتهيزات الفيديو/ا 2017تقّدم، أطلق مشـــــــــــــروع جديد يف عام  املنظمة. وإضــــــــــــــافة إىل ما

 التكنولوجية يف قاعات االجتماعات يف املنظمة من أجل مواكبة تطور التكنولوجيا ونشر أشرطة الفيديو عرب شبكة اإلنرتنت. 
 

 المعالم البارزة
 

خالل . ّمت بنجاح تطبيق لوحة التحكم للرصــــد التشــــغيلي يف املنظمة لوحة التحكم للرصــــد التشــــغيلي يف املنظمة -319
واليت جرى تطويرها من خالل مشـــــــــروع ممّول من مرفق اإلنفاق الرأمسايل. ولوحة التحكم هذه املتاحة  2017-2016الفرتة 

جلميع املديرين يف املنظمة يف املقار كافة، تعطي معلومات موثوقة يف موعدها جلميع املديرين يف املنظمة بشــأن أداء الربامج 
والكشف عن املسائل الشائكة واملباشرة باإلجراءات التصحيحية متاشًيا  وامليزانية وتعبئة املوارد بشكل يسّهل حتليل التقدم

مع واجبات ومسؤوليات كل منهم يف املنظمة. وكانت التعقيبات واالقرتاحات الواردة من املديرين بشأن هذه األداة إجيابية 
 .2018للغاية واستخدمت لتعزيز قدرات لوحة التحكم على حنو أكرب خالل سنة 

 
 لرئيسية المستفادةالدروس ا

 
أبرز الطابع املشـــــــــرتك بني القطاعات لنظام العمل اإلحصـــــــــائي احلاجة إىل توطيد التعاون بني وحدة إدارة املشـــــــــروع  

 واملوارد املتاحة يف شعبة اإلحصاء ونظام التعليقات اإللكرتوين واإلدارات الفنية األخرى. 
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 : اإلنفاق األمني14الباب 
 

 الغرض والنطاق
 

الباب اخلاص باإلنفاق األمين على اعتباره مرفقاً لإلنفاق من أجل تأمني  5/2005أنشـــــــأ املؤمتر مبوجب قراره رقم  -320
تغطية شــــاملة لتكاليف املوظفني وغري املوظفني املتصــــلة بشــــكل مباشــــر بأمن وســــالمة املوظفني واألصــــول. ويوفر اإلنفاق 

 ومأمونة يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية.األمين األساس لقياس مدى توفري بيئة عمل آمنة 
 

قـد أّدت بقـدر أكرب إىل تبســــــــــــــيط الوظـائف  2017-2016وكـانـت التعـديالت يف برنـامج العمـل وامليزانيـة للفرتة  -321
املتصـــــــــلة باألمن من خالل ضـــــــــّم اخلدمات األمنية يف املقّر الرئيســـــــــي واخلدمات األمنية يف امليدان حتت إطار دائرة األمن 

 املوّحدة اليت ختضع لسلطة نائب املدير العام (للعمليات) املباشرة.
 

الســــــالمة والصــــــحة املهنيتني يف املنظمة ما يلي: مراجعة  برنامج  جمالوخالل فرتة الســــــنتني، مشل التقدم احملرز يف -322
خطة العمل بشــأن التدابري األمنية يف حاالت الطوارئ وتوفري التدريب يف جمال التوعية للموظفني املعنيني بشــؤون الســالمة 

كاتب امليدانية، باإلضــافة إىل دراســات املهنية والعمل على معاجلة املســائل املتصــلة بالســالمة والصــحة املهنيتني اخلاصــة بامل
 تقييم املخاطر على األمن والسالمة يف مباين املقر الرئيسي.

 
 اإلنجازات

 
خالل فرتة الســــــــنتني، ّمت من أصــــــــل مخس مؤشــــــــرات وغايات لقياس األداء يف هذا الباب، اســــــــتيفاء أربعة منها  -323

 بالكامل وواحد منها بشكل جزئي. 
 

 من متوســــــــط قدره ألف)-14-1( املوظفني الذين أكملوا التدريب األمين األســــــــاســــــــي اإللزاميوارتفعت نســــــــبة  -324
اية فرتة الســــــنتني (الغاية احملددة هي  91إىل  2016يف املائة يف عام  45 يف املائة). ومنذ شــــــهر يوليو/متوز  90يف املائة يف 

 ستيفاء شرط التدريب هذا. ، ارتبط منح اإلذن بالسفر يف مهام رمسية للموظفني كافة با2017
 

 وقد جنحت املنظمة إىل حد كبري يف خلق بيئة آمنة ومأمونة للعمل من أجل تنفيذ الربامج يف خمتلف أحناء العامل -325
 . وجرى تســــــــجيل اســــــــتيفاء املعايري الدنيا لألمن التشــــــــغيلي بواســــــــطة عملية تقييم ذاتية حديثة النشــــــــأة أشــــــــارت )14-2(

 يف املـــائـــة من املكـــاتـــب امليـــدانيـــة للمنظمـــة تســــــــــــــتويف املعـــايري بـــالكـــامـــل أو مع بعض القيود (الغـــايـــة احملـــددة  89إىل أّن 
يف حني أّن التدابري األمنّية ألماكن  ألف)-14-2، ومل يظهر أي منها مستوى غري مقبول من االمتثال (يف املائة) 100هي 

 . باء)-14-2( ني الدوليني يف املنظمةاإلقامة سارية التنفيذ بالكامل بالنسبة إىل املوظف
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لسرقة والسطو واالعتداءات وقد جرى التعامل على وجه السرعة مع األحداث األمنية امليدانية ال سيما عمليات ا -326
بري اســتباق احلوادث األمنية . وأســندت األولوية لتداجيم)-14-2( البســيطة واألضــرار الالحقة باملمتلكات وحوادث الســري

 باألمن امليداين للمساعدة يف يف امليدان واالستجابة هلا يف أكثر املقار عرضة للخطر، مبا يف ذلك من خالل نشر خمتصني
من احلاالت  يف املائة 90  ســــــــاعة يف 72إدارة األزمات األمنية عند الضــــــــرورة، وقد وصــــــــلوا إىل وجهتهم احملددة يف خالل 

 دال).-14-2يف املائة) ( 90(الغاية هي 
 

وما العمل بشـــــكل وثيق وخالل فرتة الســـــنتني، واصـــــلت وحدات األمن يف مقار الوكاالت اليت توجد مقارها يف ر  -327
 رات الكربى. وإضــــــــــــــافة يف جماالت حمددة كإجراء عمليات حماكاة ومناورات وتدريب مشــــــــــــــرتكة وتقدمي الدعم يف املؤمت

قارها يف روما إلعداد وثيقة تقييم متقدم، عمل مًعا ممثلو الشــــــــــؤون األمنية يف املقار الرئيســــــــــية للوكاالت اليت توجد  ما إىل
(برئاســـة املســـؤول املكلف يف إيطاليا /  املخاطر األمنية على املســـتوى القطري اليت وافق عليها فريق اإلدارة العليا يف إيطاليا

ا إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة املدير العام ملنظمة األغذي  األمن يف نيويورك.و ة والزراعة) وأقّر
 

 المستفادةالدروس الرئيسية 
 

، 34) يف املقر الرئيســـــيL-3( 3شـــــاركت منظمة األغذية والزراعة يف آلية االســـــتجابة للحاالت من املســـــتوى  بعدما 
ســتعّد املنظمة خمزونًا دائًما من التجهيزات األمنية يف املقر الرئيســي (معدات الوقاية الشــخصــية وأجهزة راديو يدوية) 

 جاهزة للتدخل السريع يف حاالت الطوارئ يف مقار العمل يف املكاتب امليدانية. 
يا، ســــــــــــوف توىل عناية خاصــــــــــــة منية الدنوبناء على تعقيبات عملية التقييم الذاتية ملدى اســــــــــــتيفاء معايري العمل األ 

 ري. لتحسني حالة املكاتب امليدانية غري املستوفية بعد لتلك املعاي 2019-2018الفرتة  يف
 
 
 

  

                                                 
): إّن اجلدول الزمين وترتيب اإلجراءات األولية اليت ســـتتخذها املنظمة للتصـــدي ألزمة Level 3( 3اإلعالن عن التصـــدي حلالة طوارئ من املســـتوى   34

صــــــة بتلك طارئة على نطاق واســــــع مرهونان إىل حد كبري بآلية تنســــــيق االســــــتجابة اإلنســــــانية لدى اللجنة الدائمة املشــــــرتكة بني الوكاالت والظروف اخلا
كربى، يقرر املســـــــؤولون يف اللجنة الدائمة املشـــــــرتكة بني الوكاالت ما إذا كان يتعني أم ال اإلعالن عن ســـــــاعة من حالة الطوارئ ال 48األزمة. ويف خالل 

ا ملدى تأثري ذلك على الزراعة و األمن  3التصــــــــــدي حلالة طوارئ من املســــــــــتوى  ا  على نطاق املنظومة ككّل. وجتري املنظمة مبوازاة ذلك تقييًما خاصــــــــــً
 . 3مة األغذية وتقرر داخلًيا ما إذا كان يتعني أم ال اإلعالن عن التصدي حلالة طوارئ من املستوى و/أو سال ية الغذائي والتغذ
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 برنامج التعاون التقني -جيم
 

 الغرض والنطاق
 

وصــــــول الدول  يســــــمح برنامج التعاون التقين للمنظمة باالســــــتفادة من موارد برناجمها العادي، من خالل تيســــــري -328
االت ذات األولوية اليت يغطيها اإلطار االســــــــــرتاتيجي للمنظمة. ااألعضــــــــــاء إىل مع ا التقنية يف مجيع ا رف املنظمة وخرب

وتعترب األولويات احملددة يف أطر الربجمة القطرية دليًال الســــــــتخدام برنامج التعاون التقين، من أجل تقدمي املســــــــاعدة التقنية 
دف االستجابة الحتياجات احلكومات وتشجيع التغيري وتنمية القدرات واملساعدة يف تعبئة املوارد. املستندة إىل ال طلب 

ويتم تصــــــــــــــميم مشــــــــــــــاريع برنامج التعاون التقين لتحقيق نتائج ملموســــــــــــــة وفورية بطريقة فعالة من حيث التكلفة ولتحفيز 
 التغيريات من أجل التنمية.

 
 اإلنجازات

 
 برنامج التعاون التقين ألولويات األعضاءدعم و  إدارة تعزيز

 
ي التخصـــيص الكامل العتمادات أمبوازاة مواصـــلة حتقيق املقاصـــد الكاملة ملؤشـــرات األداء األســـاســـية للربنامج ( -329

)، 2015-2014والتنفيـــذ الكـــامـــل العتمـــادات برنـــامج التعـــاون التقين للفرتة  2017-2016برنـــامج التعـــاون التقين للفرتة 
 . وعلى وجه التحديد:2015-2014فرتة تعزيز التحسينات اليت ّمت إدخاهلا خالل  2017-2016فرتة السنتني شّكلت 

 
إىل وضــــــع ســــــّلم باألولويات للمســــــاعدة التقنية اليت يقدمها  جرى تعزيز اســــــتخدام إطار الربجمة القطرية كمدخل (أ)

 مصفوفات نتائج إطار الربجمة القطرية مشاريع برنامج التعاون التقين وذلك من خالل العمل تدرجيًيا على تضمني
إشـــــــــارية جاٍر العمل على تنفيذها يف برنامج التعاون التقين. وقد ســـــــــّهل هذا حيثما كان موجوًدا، تســـــــــريع برجمة 

، أن يكون 2019-2018موارد برنـــامج التعـــاون التقين على حنو اســــــــــــــرتاتيجي أكثر. ومن املتوقع خالل الفرتة 
باستطاعة معظم البلدان املؤهلة للحصول على املساعدة من برنامج التعاون التقين، إن مل يكن مجيعها، االعتماد 

 التنفيذ يف برنامج التعاون التقين مضّمن يف إطار الربجمة القطرية. ديقعلى مشروع 
من خالل العمل تدرجيًيا  طار االســــــــرتاتيجيوقد أمكنت املواءمة على حنو أفضــــــــل بني برنامج التعاون التقين واإل (ب)

على تنقيح أدوات التخطيط ورفع التقارير. وباتت الروابط واملســـــــــــــامهات من مجيع التدخالت املمولة من برنامج 
التعاون التقين لتحقيق األهداف االسرتاتيجية واملوضوع الرئيسي املشرتك عن املساواة بني اجلنسني، موثّقة بشكل 

 منهجي.
مع التوجيهات اخلاصــــــة بدورة مشــــــاريع املنظمة. وجرى حتديث  يتواصــــــل توحيد إجراءات برنامج التعاون التقينو  (ج)

 دليل برنامج التعاون التقين ملراعاة آخر التنقيحات يف دليل دورة املشــــــــــــــاريع، حبيث يســــــــــــــتفيد املســــــــــــــتخدمون 
 ذلك اإلدارة املســــــــتندة إىل النتائج من مصــــــــدر واحد للتوجيهات بشــــــــأن املعايري املســــــــتخدمة يف املنظمة، مبا يف

 والكشف مقارنة باملخاطر البيئية واالجتماعية.
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تشــكل ضــمانة لالســتخدام الســليم للموارد يف التوقيت  عملية الرصــد واإلشــراف يف برنامج التعاون التقينوبقيت  (د)
املكاتب اإلقليمية ويف املقر  املناســــــــــــــب. ويقّدم املســــــــــــــؤولون عن الربامج يف برنامج التعاون التقين املوجودون يف

الرئيســـــي الدعم ملعّدي املشـــــاريع من خالل الربجمة وضـــــمان اجلودة. وإضـــــافة إىل ما تقّدم، يتيح نظام املعلومات 
اإلدارية املتكامل يف املنظمة إجراء رصــد تشــغيلي للمشــاريع وتقدمي دعم اســتباقي للمســؤولني عن امليزانية بالنســبة 

 التنفيذ.إىل املسائل املتصلة ب

لتوفري اخلربات التقنية احلرجة ولتعبئة املوارد. وهذا املرفق  مرفق برنامج التعاون التقين جدواه كأداة قيّمةولقد أثبت  (ه)
يعطي ممثلي املنظمة درجة أوىل من تفويض الســــــلطات بشــــــأن موارد برنامج  2006الذي مت اســــــتحداثه يف ســــــنة 

ميّكن املكاتب القطرية من االستجابة على حنو أفضل لطلبات احلكومات التعاون التقين ضمن حدود معّينة، مما 
 يف حاالت كثرية حلشد مصادر متويل هامة أخرى. ااملستجّدة. وكان دوره حتفيزي 

 
 لمحة عامة عن التمويل المعتمد والتنفيذ

 
ا من مشـــــــــــــــاريع برنــامج التعــاون التقين خالل فرتة الســــــــــــــنتني، بلغ جمموعهــا 786متــت املوافقــة على  -330  مشــــــــــــــروعــً

ـــالفرتة  ،3اجلـــدول ماليني دوالر أمريكي، كمـــا هو مبني يف  151.9  حني بلغ عـــدد املشــــــــــــــــاريع 2013-2014مقـــارنـــة ب
اريع املوافق عليها بنســبة ماليني دوالر أمريكي. وارتفع عموًما مســتوى املوافقات واملشــ 145.7مشــروًعا مبجموع قدره  501

 يف املائة على التوايل مقارنًة بفرتة الســــــــنتني الســــــــابقة. ويُعزى الســــــــبب الرئيســــــــي يف ارتفاع عدد املشــــــــاريع 57يف املائة و 4
يف املائة من خمصــــصـــات  68نظر أدناه). وجتدر اإلشــــارة إىل أن اإىل تغّري طريقة احتســــاب مشــــاريع برنامج التعاون التقين (

 ة املوافق عليها هي للمشاريع الوطنية.امليزاني
 

 بحسب النطاق الجغرافي 2017-2016: الموافقات على مشاريع برنامج التعاون التقني خالل فترة 3الجدول 
 

نوع مشروع برنامج التعاون 
 التقني

الميزانية اإلجمالية 
 (بماليين الدوالرات)

 عدد المشاريع
متوسط الميزانية لكل 

مشروع (بآالف 
 الدوالرات)

النسبة المئوية من 
إجمالي الميزانية 

 المعتمدة
 68 299 345 103.3 على المستوى القطري

 5 331 25 8.3على المستوى اإلقليمي الفرعي 
 10 327 48 15.7 على المستوى اإلقليمي 
 2 422 6 2.5 على المستوى األقاليمي 

 15 61 362 22.1 مرفق برنامج التعاون التقني*
 100 193 786 151.9 المجموع
 مرفًقا إقليمًيا ومرفًقا أقاليمًيا واحًدا من مرافق برنامج التعاون التقين 35ومرفًقا إقليمًيا فرعًيا  20* يشمل 

 
 .توزيع موارد برنامج التعاون التقين املوافق عليها وفقاً ألقاليم منظمة األغذية والزراعة 4اجلدوليرد يف  -331
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 توزيع موارد برنامج التعاون التقني الموافق عليها بحسب األقاليم: 4الجدول 
 

 اإلقليم
الميزانية اإلجمالية (بماليين 

 الدوالرات األمريكية)
 عدد المشاريع

النسبة المئوية من إجمالي 
 الميزانية المعتمدة

 43 274 65.3 أفريقيا
 8 54 12.8 الشرق األدنى

 22 194 34.0 آسيا والمحيط الهادئ
 8 73 12.3 أوروبا

 16 184 25.0 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 2 7 2.6 على المستوى األقاليمي

 100 786 152.0 المجموع
 

تتناول مشـــــــاريع برنامج التعاون التقين احتياجات دعم التنمية واملســـــــاعدة يف حاالت الطوارئ على حد ســـــــواء.  -332
 تدخل املشروع.التوزيع حبسب فئة  5اجلدول ويرد يف 

 
 : الموافقات على مشاريع برنامج التعاون التقني بحسب الفئة5 الجدول

 

 فئة المشروع

2014 - 2015 2016 - 2017 
الميزانية اإلجمالية 
(بماليين الدوالرات 

 األمريكية)
 عدد المشاريع

الميزانية اإلجمالية 
(بماليين الدوالرات 

 األمريكية)
 عدد المشاريع

 57 24.4 61 27.4 في حاالت الطوارئالمساعدات 
 367 105.4 304 95.7 دعم التنمية

 362 22.1 136 22.6 مرفق برنامج التعاون التقني
 786 151.9 501 145.7 المجموع

 
مليون  24.4مشـــــــــروعاً من مشـــــــــاريع الطوارئ مبا جمموعه  57متت املوافقة على  املســـــــــاعدة يف حاالت الطوارئ: (أ)

مشــــــــــــروعاً من مشــــــــــــاريع  61. ومتت املوافقة يف املقابل على 2017-2016دوالر أمريكي، خالل فرتة الســــــــــــنتني 
. وّمتت بشــــــــــــــكل خاص 2015-2014دوالر أمريكي، خالل فرتة الســــــــــــــنتني  ماليني 27.4الطوارئ مبا جمموعه 

 ة النينيو واألعاصري.املوافقة على مشاريع تستجيب حلاالت اجلفاف والفيضانات الناشئة عن ظاهر 
ماليني  105.4مشــــــــــــــرًوعا بلغت قيمتها اإلمجالية  367، متت املوافقة على 2017-2016يف الفرتة  دعم التنمية: (ب)

يف املائة على التوايل مقارنة باملشــــــاريع املوافق  10و 21دوالر أمريكي لدعم التنمية، ويشــــــكل هذا زيادة نســــــبتها 
 ماليني دوالر أمريكي. ونظرًا  95.7مشــــــــــــــاريع بقيمة إمجالية قدرها  304دها وعد 2015-2014عليها يف الفرتة 

إىل االحتياجات اخلاصــــــة بالدعم التقين، ترد ضــــــمن هذه الفئة املشــــــاريع اليت تســــــتجيب لتفشــــــي دودة احلشــــــد 
 اخلريفية يف البلدان األفريقية.
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دة ولصــــــــــياغة اقرتاحات لتلبية طلبات احلصــــــــــول على خربات تقنية حمدو  مرفق برنامج التعاون التقينوُيســــــــــتخدم  (ج)
، 2016طيط للربامج. ومنذ ســـنة املشـــاريع وإعداد الوثائق املســـتخدمة للتفاعل مع الشـــركاء يف املوارد ولتعزيز التخ

ا ضــــمن أن يكون مكّونً  يســــّجل كل مرفق من مرافق برنامج التعاون التقين على أنه مشــــروع قائم حبد ذاته عوض
لى حنو أفضــــل وإن كان مشــــروع جامع واحد يف كّل من البلدان. ويســــمح هذا بإدارة املوارد واإلشــــراف عليها ع

مشـــــــــروًعا يف الفرتة  136من  ،أفضـــــــــى إىل زيادة عدد مشـــــــــاريع مرفق برنامج التعاون التقين بأكثر من الضـــــــــعف
مجالية املخصــصــة الطفيف يف املوارد اإل، رغم االخنفاض 2017-2016مشــروًعا يف الفرتة  362إىل  2014-2015

مشـــــروًعا  389ن أصـــــل مليون دوالر أمريكي. وم 22.1ماليني دوالر أمريكي إىل  22.6بواســـــطة هذه اآللية من 
 طـــة يف الفرتةدوالر أمريكي وكـــانـــت نـــاشــــــــــــــ 100 000من مشــــــــــــــــاريع برنـــامج التعـــاون التقين ختطـــت ميزانيتهـــا 

يف املائة  30حملددة عند مســــــــــألة املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني مبا فاق الغاية ايف املائة منها  59، تناول 2016-2017
 ).5امللحق ( 15إىل املعيار  بالنسبة

 
ماليني  125.8مقارنة مببلغ  ماليني دوالر أمريكي 135.6وخالل فرتة الســــــــــــنتني، بلغت قيمة املشــــــــــــاريع املنفذة  -333

توزيع مســـــــــــــــاعــدات برنــامج التعــاون التقين املقــدمــة خالل فرتة  6اجلــدول ويبّني  2015.35-2014دوالر أمريكي يف الفرتة 
 السنتني حبسب فئة املشاريع.

 
 مشروعبحسب فئة ال 2017-2016: التنفيذ مشاريع برنامج التعاون التقني في الفترة 6الجدول 

 
 النسبة المئوية بماليين الدوالرات األمريكية فئة المشروع 

 15.3 20.8 املساعدات يف حاالت الطوارئ
 70.4 95.5 دعم التنمية

 14.2 19.3 مرفق برنامج التعاون التقين
 100.0 135.6 المجموع

 
 يلمحة عامة عن مساهمة برنامج التعاون التقني ومواءمته مع اإلطار االستراتيج

 
االســـرتاتيجية. ويندرج  توزيع مســـاعدات برنامج التعاون التقين حبســـب األهداف 2الشـــكل ويف  7اجلدول يرد يف  -334

 ري الســــــــــــــلع واخلـدمـات زيـادة وحتســــــــــــــني توفيف املـائـة من التنفيـذ ضــــــــــــــمن هـدفني اســــــــــــــرتاتيجيني اثنني مهـا:  61أكثر من 
 ل كســــــــــب العيشة ســــــــــب) وزيادة قدر 2من الزراعة والغابات ومصــــــــــايد األمساك بطريقة مســــــــــتدامة (اهلدف االســــــــــرتاتيجي 

 ).5على الصمود أمام التهديدات واألزمات (اهلدف االسرتاتيجي 
  

                                                 
 . 2017-2016و 2015-2014تنفيذ املشاريع املوافق عليها مقارنة باعتمادات الفرتتني   35
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 بحسب األهداف االستراتيجية 2017-2016: تنفيذ مشاريع برنامج التعاون التقني في الفترة 7 الجدول
 

 الهدف االستراتيجي
-2016التنفيذ في الفترة 

(بماليين الدوالرات  2017
 األمريكية)

النسبة من مجموع 
 التنفيذ

 14.0 19.0 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 1

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد  2
 36.7 49.7 األمساك بطريقة مستدامة

 12.0 16.3 احلّد من الفقر يف الريف 3
 12.4 16.8 مشوالً وكفاءةمتكني نظم زراعية وغذائية أكثر  4
 25.5 34.6 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات 5

اجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات، مبا يف ذلك املوضوع املشرتك املتعلق  6اهلدف 
 0.4 0.6 باملساواة بني اجلنسني 

 100.0 137.0  المجموع
 

 بحســـب األهداف االســـتراتيجية/الوظيفية  2017-2016: تنفيذ مشـــاريع برنامج التعاون التقني في الفترة 2 الشـــكل
 )(بماليين الدوالرات األمريكية

 

 
 

 المستفادة الدروس الرئيسية
 

تقييم إذ شــــــــــــــارفت عملية حتديث أطر الربجمة القطرية يف خمتلف أحناء العامل على االنتهاء، بات باإلمكان إجراء  
أوضــــــح لطريقة اســــــتخدام موارد برنامج التعاون التقين بصــــــورة اســــــرتاتيجية ومتكاملة وتعزيز قدرة املكاتب اإلقليمية 

 .على استباق احتياجات الدعم التقين والتشغيلي لتلبية األولويات القطرية
نه مقارنة بفرتات الســـنتني وقد واصـــل أداء برنامج التعاون التقين على مســـتوى املوافقة على املشـــاريع وتنفيذه  ا حتســـّ

املاضية. لكن نظرًا إىل العدد الكبري من مشاريع برنامج التعاون التقين اليت متت املوافقة عليها يف كل فرتة من فرتات 
 الســــــــــــــنتني، فإّن العمل جاٍر على إجياد ســــــــــــــبل خلفض تكاليف املعامالت مع احملافظة على اجلودة والشــــــــــــــفافية. 
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على غرار تبســـيط اإلجراءات وتوثيق  2019-2018طوي اإلجراءات املخصـــصـــة للتنفيذ يف الفرتة ومن املتوقع أن تن
 .املشاريع واإلجراءات املتصلة بالطلبات، على أرباح وافرة على مستوى الكفاءة

ئج على توثيق نتا 2019-2018ومبوازاة اعتماد أساليب سليمة للرقابة واإلشراف، سينصّب العمل يف فرتة السنتني  
 .مشاريع برنامج التعاون التقين على حنو أفضل، على غرار تقييم النتائج ما بعد انتهاء املشاريع

ويف ما يتعلق مبشاريع الطوارئ يف برنامج التعاون التقين، وبالنظر إىل املستجدات العاملية األخرية، سوف توىل عناية  
ناية أكرب للشواغل اجلنسانية واإلقرار بالدور احلاسم للنظم خاصة إلسناد األولوية للفئات األشّد ضعًفا مع إيالء ع

 .القائمة على إدراك املخاطر واالستجابة للصدمات، فضًال عن دعم الوقاية والتأّهب وبناء القدرة على الصمود
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 شبكة المكاتب الميدانية -دال
 

عملها على الصـــعيد  اتعلى زيادة تأثري  التشـــديد واصـــلت منظمة األغذية والزراعةبلداً، 120 يف حضـــورها بفضـــل -335
ل تعزيز أطر الربجمة القطرية، ومن خال.  القطري، مبا يســـــــــاهم يف أهداف التنمية الوطنية واألهداف االســـــــــرتاتيجية للمنظمة.

، مبا يف ذلك الدعم الفين يف املنظمة لتخصـــــــــــــيص املوارد عمليات ختطيط العمل يفبالكامل  مدجمة املكاتب القطرية باتت
ا.ل   تحقيق نتائج ميكن إثبا
 

 اإلنجازات
 

 2017-2016تواصــلت اجلهود املبذولة يف ســبيل تعزيز شــبكة املكاتب امليدانية ومتثلت إحدى أهم اإلجنازات يف  -336
لس يف دورته الرابعة واخلمســــــني بعد املائة  يف التوصــــــل إىل وضــــــع منوذج جديد للمكاتب القطرية.  ويف ضــــــوء توجيهات ا

، مبا يف ذلك من خالل تشـــاورات ، باشـــرت املنظمة عملية اســـتعراض نطاق وآليات التغطية القطرية يف كّل إقليم2016يف ســـنة 
 مع احتيـــاجـــات البلـــدان ولزيـــادة املرونـــة من أجـــل التكّيف  لكي تتواءم على حنو أفضـــــــــــــــل  36منتظمـــة مع املؤمترات اإلقليميـــة،

 االحتياجات املتغرية بالنسبة إىل اخلربات. يف رمع االحتياجات املستجدة واالستثما
 

ا على التوفيق بني حجم املكاتب القطرية واملوارد املخصــــصــــة هلا وبني مســــتوى ا -327 الحتياجات والســــياقات وحرصــــً
لالنتقال من املمثليات الكاملة  القطرية، بدأت املفاوضــــــــــــــات مع البلدان اليت تتميز بربنامج حمدود أو بدرجة تنفيذ متدنية

 بالنســـــبة و  . 2017خالل ســـــنة  ل اتفاق من هذا النوع يف كوســـــتاريكاالســـــلطات إىل االعتمادات املتعددة، وقد مت إبرام أو 
 االعتمــادات املتعــددة  من أجــل االنتقــال من بــدأت املفــاوضـــــــــــــــات إىل البلــدان اليت تكون معــدالت التنفيــذ فيهــا أعلى،

 ن دون أن ينطوي ذلــك إىل مكــاتــب قطريــة كــاملــة الســــــــــــــلطــات أو من انعــدام التمثيــل فيهــا إىل االعتمــادات املتعــددة م
ا إلنشــاء مكاتب شــراكة واتصــال مع البلدان املتوســط على أي تكاليف. ة واملرتفعة الدخل املهتمة وبدأت املفاوضــات أيضــً

دد مكاتب الشـــــراكة عفارتفع بذلك  2017توبر/تشـــــرين األول املكســـــيك يف أك معوقد جرى بالفعل إنشـــــاء هذا املكتب 
 واالتصال إىل ستة.

 
واســـــتمر التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما طوال فرتة الســـــنتني على املســـــتويات القطرية واإلقليمية  -338

 ، والعمل جنبا 2030لتنمية املســــــــــــــتدامة لعام وتلتزم هذه الوكاالت التزاماً كامالً باملســــــــــــــامهة معاً يف حتقيق خطة ا والعاملية.
، مبا يف ذلك من خالل اجلهود املبذولة إلعادة موضــــــــــــــعة نظام التنمية لألمم إىل جنب من أجل دعم البلدان يف تنفيذها

وجيري حاليا وضــــع ممارســــات جيدة وتكرارها يف جمموعة من الســــياقات، مع الرتكيز على التحديات املشــــرتكة،  37.املتحدة
، 2017هج واالبتكارات، وتوســـيع نطاق األنشـــطة املشـــرتكة الفعالة وإطالق مبادرات مشـــرتكة. ويف ســـبتمرب/أيلول عام والنُ 

                                                 
 APRC/18/REPو ARC/18/REPو NERC/16/3 Rev.1و LARC/16/6و ERC/16/5و APRC/16/8و ARC/16/6 ائقالوث  36
 NERC/18/REPو LARC/18/REPو ERC/18/REPو

 CL 158/9 الوثيقة  37
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توّجه معا رؤســــــــــــاء الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما إىل إثيوبيا يف أول بعثة قطرية مشــــــــــــرتكة حيث وجّهوا نداء 
 ة السكان على الصمود أمام اجلفاف وتأثريات الصدمات املناخية.مشرتكا لزيادة االستثمارات من أجل تعزيز قدر 

 
يف برجمة املشــــاريع وصــــياغتها وتنفيذها. فعلى ســــبيل  يف اجلهود وعلى املســــتوى القطري، شــــاركت هذه الوكاالت -339

املثال، وقّعت ممثلية املنظمة يف الســـــــــودان على إعالن على املســـــــــتوى القطري مع برنامج األغذية العاملي لتعزيز اســـــــــتدامة 
 يزال عدد تدخالت الربامج القطرية وأثرها، وتوطيد جماالت التعاون والشراكة على الصعيد القطري. وعالوة على ذلك، ال

البلدان اليت تعمل فيها املنظمة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مباٍن مشرتكة آخذاً يف االزدياد ووصل حالياً إىل مثانية 
 .2013بلدان مبا يتماشى مع االتفاق اإلطاري الذي وقعته الوكالتان يف عام 

 
ب القطرية، باإلضافة إىل حتسني االتصاالت وتشاطر املعرفة وجرى أيًضا تعزيز الرصد واإلبالغ بشأن أداء املكات -340

وّمت على حنو خاص تبســـــــــيط عملية اإلبالغ من قبل املكاتب القطرية بشـــــــــكل  مع املقر الرئيســـــــــي وبني املكاتب امليدانية.
ري وتضــــــّمن االســــــتعراض الســــــنوي القط ملحوظ مما أدى إىل حتســــــني اإلشــــــراف على اإلدارة وخفض تكاليف املعامالت.

اية الســـنة يف املنظمة وعمليات الرصـــد الســـنوية ألطر الربجمة القطرية  معلومات أعّدت يف ســـياق عمليات رفع التقارير يف 
وتعمل كذلك أداة جديدة لتقييم أداء  املنظمة إىل املعلومات. ومديريمن أجل دعم احتياجات احلكومات املضــــــــــــــيفة 

ف النظم والتقارير املتعلقة باإلدارة على مســـــــــتوى املنظمة، مما يســـــــــّهل تقييم املكاتب القطرية على مجع املعلومات من خمتل
 أداء املكاتب القطرية.

 
ومت السعي إىل مواصلة التشديد على الرقابة الداخلية القوية واإلدارة الفعالة للمخاطر طيلة فرتة السنتني، ويف عام  -341

  األقاليم اخلمسة كافة.، ُأطلقت عملية اإلبالغ عن الرقابة الداخلية يف2017
 

 للحصــــــــــول على اختاذ تدابري العمل على وواصــــــــــلت املنظمة، ســــــــــعيا منها إىل زيادة ختصــــــــــيص املوارد القطرية،  -342
االلتزامات املســـتحقة على احلكومات مبوجب اتفاق البلد املضـــيف، مثل املســـامهات العينية ومدفوعات املســـامهات النقدية 
احلكومية املناظرة. ويف غضــــــــــون ذلك، يعاد التفاوض بشــــــــــأن بعض اتفاقات البلد املضــــــــــيف القدمية، مبا يشــــــــــمل حتديث 

  واالحتياجات يف البلدان املعنية. االقتصادي الوضع اليت تعكس على حنو أفضل املسامهات احلكومية
 

 وجرى تعزيز التواصــــــــــــــل بني املكاتب امليدانية من جهة وبني املكاتب امليدانية واملقر الرئيســــــــــــــي من جهة أخرى  -343
ا شـــبكة نظرية باالســـتناد إىل صـــفحة خاصـــة مبجموعة  موقعمن خالل إطالق  جديد على شـــبكة اإلنرتانت يتضـــمن أيضـــً

 ملنظمة.ممثليات ا
 

 المستفادةالدروس الرئيسية 
 

من شـــــــــأن عملية اســـــــــتعراض مناذج التوظيف يف املكاتب امليدانية، اســـــــــتناًدا إىل مجلة أمور، من بينها حجم الربامج  
إمنا القطرية ودرجة تعقيدها النســــبية مبا يف ذلك املســــامهات الطوعية والشــــراكات، أن متّكنها من العمل بطريقة مرنة 

ومع مرور الوقت، ســـــــــيســـــــــمح هذا النهج بإعادة ختصـــــــــيص موارد االعتمادات  عرب خمتلف القطاعات. ةأكثر كفاء
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من دون أن ينطوي ذلك على أي تكلفة، وفقا  الصــــــــــــــافية ضــــــــــــــمن ميزانية شــــــــــــــبكة املكاتب القطرية لكل إقليم
املنخفض، وفئات لالحتياجات واألولويات الناشــــــــــــئة واخلاصــــــــــــة بكل بلد (مثل بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 

 البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا، والدول اجلزرية الصغرية النامية، وغريها).
 

، واملســـامهات النقدية احلكومية املناظرةورغم اجلهود املبذولة جلمع املســـامهات من جملس التعاون لدول اخلليج العربية  
وسوف تشمل مجيع االتفاقات، من اآلن فصاعًدا،  واالتصال.شكل هذا حتديًا بالنسبة إىل بعض مكاتب الشراكة 

وال يزال الوضــــع القانوين  بنًدا يؤكد أن وضــــع مكتب الشــــراكة واالتصــــال ســــيصــــبح نافًذا عند اســــتالم أول مســــامهة.
 للمنظمة يف عدد من بلدان آسيا الوسطى يطرح مشكلة واملفاوضات جارية حالًيا بالنسبة إىل كل حالة على حدة.

 
الوطنية  بناء الشــراكاتمواصــلة لالســتثمار يف القدرات الفنية و  2019-2018وســتعطى األولوية خالل فرتة الســنتني  

   واالتصال والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. والدولية
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 الصندوق المتعدد االختصاصات -هاء
 

 الغرض والنطاق
 

صــــات واملســــتويات التنظيمية  -344 يُتيح الصــــندوق املتعدد االختصــــاصــــات وســــيلة لتوطيد التعاون بني خمتلف التخصــــّ
 لزيــادة  كفــاءة املنظمــة يف جمــاالت العمــل ذات األولويــة وللتشــــــــــــــجيع على اختــاذ تــدابري خالّقــة تزيــد الكفــاءة والفعــاليــة 

  .عند تنفيذ برامج املنظمة ورصدها
 

صـــات خالل الفرتة  -345 لبلورة عمل شـــامل  2017-2016واســـُتخدمت املوارد املخصـــصـــة للعمل املشـــرتك بني التخصـــّ
ُج جديدة ودعم  بشأن أهداف التنمية املستدامة وتنفيذه، ولتوفري القدرات على االستجابة للقضايا املستجدة باستخدام 

إنفاق الصــــــندوق  8اجلدول ويرد يف  ليات تصــــــريف األعمال.األنشــــــطة املتعلقة بتغري املناخ، وتشــــــجيع االبتكارات يف عم
 ماليني دوالر أمريكي يف جماالت العمل هذه. 10املتعدد االختصاصات البالغ 

 
 (بماليين الدوالرات األمريكية) 2017-2016: موارد الصندوق المتعدد االختصاصات في الفترة 8 الجدول

 
 )2017-2016مجال العمل ( 

 اإلنفاق (بماليين
الدوالرات األمريكية)

1
أهداف التنمية  الدعم املقّدم على املستويني القطري والعاملي لتيسري وحتفيز العمل بشأن

 3.1 رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عنهااملستدامة ودعم 

2

ذلك االستجابة للقضايا املشرتكة املستجدة على املستويني العاملي واإلقليمي، مبا يف 
املبادرة األقاليمية بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ ومقياس املعاناة من انعدام األمن 
الغذائي؛ واالجتماعات اإلقليمية والندوة بشأن التكنولوجيا البيولوجية الزراعية؛ والندوة 

 عن دور نظم األغذية املستدامة من أجل نظم غذائية صحية وتغذية حمّسنة.

2.9 

 3.7 لمناخلدعم املفاوضات املتعلقة بتغري املناخ ووضع مشاريع الصندوق األخضر 3

4
عملية تقييم النواتج يف املنظمة الستعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

2016-2017 0.3 

 10.0 مجموع إنفاق الصندوق المتعدد االختصاصات 
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 األداء المالي -واو
 

 اإلجماليةتطور الموارد 
 

يتمثل أحد اجلوانب الرئيســـــية لتقرير تنفيذ الربامج يف اإلبالغ عن اســـــتخدام املوارد خالل فرتة الســـــنتني من أجل  -346
تقدمي املنتجات واخلدمات. ويعرض هذا القســـــــم موجزاً لتطور واســـــــتخدام املوارد اإلمجالية املتاحة من االشـــــــرتاكات املقّررة 

التحليل إىل جمموع اإلنفاق كما يرد يف احلسابات املالية غري املراجعة لفرتة السنتني والذي بلغ  واملسامهات الطوعية. ويشري
يف املائة) قياســـــــــاً إىل  4مليون دوالر أمريكي ( 115، أي بزيادة قدرها 2017-2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  2 611

 .2015-2014الفرتة 
 

 :مها ضمن فئتني 9اجلدول  وترد مصادر التمويل الرئيسية يف -347
 

 "احلســـــــاب العام واحلســـــــابات ذات الصـــــــلة"، وهو ما يشـــــــمل األنشـــــــطة املمّولة من املســـــــامهات املقّررة الناشـــــــئة  (أ)
عن اعتمادات الربنامج العادي واملصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك أنشطة دعم االستثمار ذات التمويل املشرتك، 

 أخرى؛واسرتداد تكاليف الدعم، وبنود 
 "وحســــــــابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي"، وهو ما يشــــــــمل األنشــــــــطة املمّولة من مســــــــامهات طوعية  (ب)

 من خالل مشاريع، مبا يف ذلك تلك املمّولة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
 

مليون  24.1وتزايد اإلنفاق من احلســـــاب العام واحلســـــابات ذات الصـــــلة مقارنًة بفرتة الســـــنتني الســـــابقة مبا قدره  -348
 يف املائة) يف حني أن اإلنفاق املتصــــــــــــــل حبســــــــــــــابات األمانة وبربنامج األمم املتحدة اإلمنائي قد ازداد  2.1دوالر أمريكي (

احلســـــــــــــــاب العــام وترتبط الزيــادة حتــت  ..9اجلــدول  ئــة) كمــا هو مبّني يفيف املــا 6مليون دوالر أمريكي ( 90.8مبــا قــدره 
 واإلنفاق التقين التعاون لربنامج التالية الســــنتنياملرحلة إىل فرتة  املبالغصــــايف  باخنفاض باألســــاس واحلســــابات ذات الصــــلة

 .10اجلدول كما يرد تفصيله يف   األمين، واإلنفاق الرأمسايل
 

 بحسب مصدر التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية) : موجز اإلنفاق9 الجدول
 

-2014 مصدر التمويل
2015 

2016-
2017 

الــــــــــفــــــــــارق 
بالدوالرات 
 األمريكية

ـــة  نســـــــــــب
 الفارق

     الحساب العام والحسابات ذات الصلة
 %0.2 1.7 001.8 1 000.1 1 )1(مليون دوالر أمريكي 1 6.005اإلنفاق من البرنامج العادي مقابل ميزانية قدرها 

 %8 3.0 38.5 35.5 أنشطة االستثمار ذات التمويل املشرتك

 %5 6.3 138.0 131.7 املسامهات الطوعية واألموال احملصلة مبقتضى ترتيبات بني املنظمات

 %5- (1.0) 20.4 21.4 املسامهات النقدية من احلكومات وغريها من اإليرادات املتنوعة
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-2014 مصدر التمويل
2015 

2016-
2017 

الــــــــــفــــــــــارق 
بالدوالرات 
 األمريكية

ـــة  نســـــــــــب
 الفارق

%210- 19.4 (9.2) (28.6))11اجلدول نفاق األمين (التعاون التقين ومرفق اإلنفاق الرأمسايل واإل التعديالت يف برنامج

 %10 (3.2) (33.9) (30.7) )2(فرق العمالت

 %9 (2.0) (22.6) (20.6) )3( غري ذلك

 %2.1 24.1 1,132.9 1,108.8 المجموع الفرعي

 اإلنمائيحسابات األمانة وبرنامج األمم المتحدة 
    

 %6 45.8 816.6 770.7 حسابات األمانة/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (باستثناء مشاريع حاالت الطوارئ)

 %7 45.0 661.8 616.8 اخلاصة (مشاريع حاالت الطوارئ)عمليات اإلغاثة 

 %6 90.8 478.4 1 387.5 1 المجموع الفرعي

 %4 115.0 611.3 2 496.3 2 مجموع اإلنفاق

 مالحظات:
مليون دوالر أمريكي ممّول من ترحيـــل الرصـــــــــــــــيـــد غري املنفق  5.6مبلغ قـــدره  2017-2016ُيســـــــــــــــتثىن من اإلنفـــاق من الربنـــامج العـــادي للفرتة  )1(

 .6/2015أجازها املؤمتر مبوجب قراره  2015-2014من اعتمادات الفرتة 
) ميثل فرق العمالت تســــويات ناشــــئة عن حتويل املعامالت باليورو املســــجلة بســــعر الصــــرف املطبق يف امليزانية عوضــــا عن ســــعر الصــــرف املعمول 2(

 .به يف األمم املتحدة والساري يف تاريخ إجراء كل معاملة
دوالر أمريكي ألقســاط التأمني الصــحي املســجلة كخفض اللتزامات التغطية  ماليني 21.5ميثل البند الرئيســي ضــمن بند "غري ذلك" مبلغاً قدره  )3(

 الطبية بعد انتهاء اخلدمة ألغراض التقارير املالية.
 

-2016: التعديالت في برنامج التعاون التقني ومرفق اإلنفاق الرأســـــــــــمالي واإلنفاق األمني في الفترة 10الجدول 
 (بماليين الدوالرات األمريكية) 2017

 
 الفارق 2017-2016 2015-2014 مصدر التمويل

 2.7 79.5 76.8اعتمادات برنامج التعاون التقين اخلاصة بفرتة السنتني السابقة احملّولة إىل فرتة السنتني اجلارية

 5.5 (74.0) (79.5) اعتمادات برنامج التعاون التقين املؤجلة لفرتة السنتني التالية

 - - - الرأمسايل يف فرتة السنتني السابقة احملولة إىل فرتة السنتني اجلاريةموارد مرفق اإلنفاق 

 3.4 (12.0) (15.4) موارد مرفق اإلنفاق الرأمسايل املؤجلة إىل فرتة السنتني التالية
 0.3 0.3 - موارد مرفق اإلنفاق األمين اخلاصة بفرتة السنتني السابقة احملّولة إىل فرتة السنتني اجلارية

 7.4 (3.0) (10.4) موارد مرفق اإلنفاق األمين املؤجلة إىل فرتة السنتني التالية

صــــــــــافي المبلغ المحّول إلى فترة الســــــــــنتين الحالية / (المؤجل إلى فترات الســــــــــنتين 
 19.4 (9.2) )28.6( الالحقة)

 
 أداء برنامج العمل 

 
اســتناداً إىل مســتوى االعتمادات الصــافية املوافق عليها وإىل  2017-2016مت التخطيط مليزانية برنامج عمل الفرتة  -349

املوارد املالية الطوعية املقدرة من خارج امليزانية. ويســـــــتند برنامج العمل إىل االحتياجات الالزمة لتحقيق خمرجات الســـــــنتني 
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وبرنامج  ،6يف ذلك اهلدف  ، مباوبلوغ الغايات ذات الصــــــــلة احملّددة ضــــــــمن أطر نتائج األهداف االســــــــرتاتيجية والوظيفية
 التعاون التقين واإلنفاق الرأمسايل واألمين.

 
 2017-2016أداء املنظمة، حبســـــــب األهداف االســـــــرتاتيجية والوظيفية، بأبواب ميزانية الفرتة 11جلدول ا ويقارن  -350

طة من خارج امليزانية. وتوزيع صـــايف بالنســـبة إىل االعتمادات الصـــافية يف الربنامج العادي والتقديرات املتعلقة بتنفيذ األنشـــ
اعتمادات الربنامج العادي حبســــــــــــــب أبواب امليزانية هو التوزيع الذي وافق عليه جملس املنظمة يف التعديالت على برنامج 

؛ وتوزيع موارد من خارج امليزانية حبســـــــــــب أبواب 38 2015يف ديســـــــــــمرب/ كانون األول  2017-2016للفرتة العمل وامليزانية 
 . 39امليزانية والتقديرات ذات الصلة هي تلك اليت ُنشرت يف نفس الوثيقة

 
ل تغري األولويات الذي وحييد اســــــــــــــتخدام موارد االعتمادات الصــــــــــــــافية حتماً عّما كان مقرراً نتيجة عوامل، مث -351

تجابة الحتياجات األعضــاء األكثر لالســيعكس تغّري املتطلبات اخلارجية على املســتويني العاملي والقطري والتدابري املتخذة 
 إحلاحاً والتكاليف غري املنظورة وتأثري أسعار الصرف.

 
مليون دوالر  005.6 1ة يف املائة من االعتمادات الصـــــــــافية البالغ 99.6، أنفقت املنظمة 2017-2016ويف الفرتة  -352

 دوالر أمريكي.  ماليني 3.9أمريكي، ما أسفر عن نقص إمجايل يف اإلنفاق قدره 
 

ــــا املنعقــــدة  5-4ووفقــــًا للمــــادة  -353  (ب) من الالئحــــة املــــاليــــة، ُعرض أداء امليزانيــــة على جلنــــة املــــاليــــة خالل دور
وعمليات النقل بني أبواب  2017-2016لالطالع على إمجايل نتائج امليزانية املتوقعة يف الفرتة  2017يف نوفمرب/ تشرين الثاين 

األمين الســـــــــــــتخدامها يف فرتة اإلنفاق وُحتّول أي أرصـــــــــــــدة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين واإلنفاق الرأمسايل و . 40امليزانية
ا أنفقت بالكامل. 11اجلدول  التالية متاشياً مع أحكام الالئحة املالية احلالية للمنظمة، ولذلك فهي ترد يف السنتني  على أ

 
يف املائة عن  7.3دوالر أمريكي، بزيادة قدرها  مليارات 6.1، بلغ اإلنفاق 41امليزانيةويف إطار التنفيذ من خارج  -354

ذه املوارد نظراً إىل تعّذر  املبلغ املقّدر يف برنامج العمل وامليزانية. ويعزى ذلك إىل االفرتاضــــــــــات احلذرة املســــــــــتخدمة للتبؤ 
ذا النوع من التدفقات املالية.  التنبؤ 

  

                                                 
 .CL 153/REP وثيقة(ب) يف ال8 فقرةال  38
 .CL 153/3 يف الوثيقة 78 الفقرة  39
 .FC 169/7 الوثيقة  40
 العام.يشمل اإلنفاق يف اخلانة اخلاصة باملوارد من خارج امليزانية عائدات الدخل احملسوبة على احلساب   41
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 (بآالف الدوالرات األمريكية) 2017-2016: أداء برنامج العمل في الفترة 11الجدول 
  

 مجموع التنفيذ التنفيذ من خارج الميزانية التنفيذ من البرنامج العادي
االعــــــــتــــــــمــــــــادات  الباب

الصافية في برنامج 
 العمل والميزانية

اإلنـــــــفـــــــاق مـــــــن 
ـتــــــــمــــــــادات  االعـــــــ
الصــــافية بحســــب 
ســـــــــعر الصــــــــــرف 
ــــمـــــد فــــي  ـت الــــمــــعـــ

 الميزانية

(زيادة)/ نقصـــــــان 
 اإلنفاق 

الــمــوارد الــمــقــررة 
مــــــــــــن خــــــــــــارج 
ـــزانـــيــــــة فـــي  الـــمـــي
بـرنــــــامـج الـعـمــــــل 

 والميزانية

ــــفــــــاق مــــن  اإلن
الميزانيةخارج 

(زيادة)/ نقصـــــــان 
مقابل ما  اإلنفاق

 كان مقررا

إجــــــــمــــــــالـــــــــي 
الـــــمـــــيـــــزانـــــيــــــة 

 المقررة

مـــــــــجـــــــــمـــــــــوع 
 اإلنفاق

1 391 84 759 83 632 404 209 280 140 123 69 795 293 040 224 
2 735 200 623 199 112 1 474 400 070 446 )596 45( 209 601 693 645 
3 707 65 523 68 )816 2( 444 108 284 89 160 19 151 174 807 157 
4 266 105 638 106 )372 1( 974 133 473 104 501 29 240 239 111 211 
5 841 50 316 53 )475 2( 818 698 135 823 )317 124( 659 749 451 876 
6 215 59 048 61 )833 1( 543 11 465 19 )922 7( 758 70 513 80 
7 131 138 131 138 0 0 0 0 131 138 131 138 
8 740 77 510 79 )770 1( 929 544 2 )615 1( 669 78 054 82 
9 437 35 120 35 317 4 0 4 441 35 120 35 

10 983 76 858 68 126 8 588 1 153 2 )565( 571 78 011 71 
11 275 71 928 67 347 3 210 7 835 3 375 3 485 78 763 71 
12 600 0 600 0 0 0 600 0 
13 892 16 892 16 0 0 0 0 892 16 892 16 
14 420 22 420 22 0 181 0 181 601 22 420 22 

 2 633 007 2 578 205 )58 670( 1 631 240 1 572 570 3 868 1 001 767 1 005 635 المجموع

 
. ويرد اإلنفاق حبسب 6األداء املايل حبسب النواتج بالنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية واهلدف  3الشكل  ويبّني  -355

 .لكل باب من أبواب امليزانية 4امللحق  النواتج يف 
 

 (بآالف الدوالرات األمريكي) 6: التنفيذ على مستوى النواتج بالنسبة إلى األهداف االستراتيجية والهدف 3الشكل 
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كنســـــبة   2017-2016إنفاق من الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزانية خالل فرتة الســـــنتني  4الشـــــكل ويبّني  -356
مشـــــاريع املســـــاعدة يف من جمموع اإلنفاق. ويتضـــــمن هذا الشـــــكل أيضـــــاً توزيع اإلنفاق من خارج امليزانية حســـــب النوع: 

، بلغت نســــــــــبة اإلنفاق من الربنامج 2017-2016. وخالل الفرتة ةاملشــــــــــاريع امليدانية والعاملية واألقاليميحاالت الطوارئ، 
، اخنفضـــــــــت 2015-2014يف املائة لربنامج التعاون التقين. ومقارنة بالفرتة  5يف املائة من جمموع اإلنفاق، منها  44العادي 

يف املائة، بســــــــبب زيادة اإلنفاق من خارج  45 املائة بعدما بلغت يف 1نســــــــبة الربنامج العادي من جمموع اإلنفاق بنســــــــبة 
 .امليزانية

 
يف املائة)، تلتها  44وكان ملشــــــــــاريع املســــــــــاعدة يف حاالت الطوارئ أكرب نســــــــــبة من اإلنفاق من خارج امليزانية ( -357

يف املائة)، والدعم من خارج امليزانية املقّدم إىل املشـــــاريع العاملية واألقاليمية  40املشـــــاريع امليدانية يف غري حاالت الطوارئ (
 يف املائة). 16(
 

، 2017-2016نفاق من البرنامج العادي ومن خارج الميزانية كنســــــبة من مجموع اإلنفاق في الفترة : اإل4 الشــــــكل
 وتوزيع اإلنفاق من خارج الميزانية حسب النوع

 

 
 

)، فإن هذه النســـبة xx الشـــكليف املائة من موارد الربنامج العادي يف املقر الرئيســـي ( 58ويف حني أنفقت نســـبة  -358
 ، ّمما يدّل على اآلثار املالية لزيادة تطبيق الالمركزية 2015-2014يف املائة عّما كانت عليه يف الفرتة  1هي أقّل بنســــــــــــــبة 
 يف أنشطة املنظمة. 

  

الربنامج العادي
40%

العادي اإلنفاق امليداين يف الربنامج
نامج الرب /برنامج التعاون  التقين(

اخلاص لألمن الغذائي
5%

مشاريع الطوارئ 
من خارج امليزانية

44%

اإلنفاق امليداين 
)باستثناء حاالت الطوارئ(

40%

اإلنفاق العاملي واألقاليمي
من خارج امليزانية

16%

اإلنفاق من خارج امليزانية
55%
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 2017-2016لفترة : اإلنفاق من البرنامج العادي في المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية في ا5الشكل 

 
 

 2017-2016الفترة  المرحلة من المبالغ استخدام
 

 من الالئحــة املــاليــة، اســــــــــــــتخــدام أي رصــــــــــــــيــد غري منفق  2-4أجــاز املؤمتر للمــدير العــام، على الرغم من املــادة  -359
ملرة واحدة لدعم برامج املنظمة، مبا يف ذلك الصــــــــــــــندوق اخلاص ألنشــــــــــــــطة التمويل  2017-2016من اعتمادات الفرتة 

لس يف اجتماعيهما املعقودين يف نوفمرب/تشــــــــرين  اإلمنائي، باالتفاق مع االجتماع املشــــــــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية، وا
  2017.42ديسمرب/ كانون األول  -الثاين 

 
لس، يف -360  اليت قضــــتالثامنة واخلمســــني بعد املائة، على التوصــــية الصــــادرة عن االجتماع املشــــرتك  تهدور  ووافق ا

من خالل جتديد موارد الصندوق اخلاص ألنشطة التمويل  2017-2016بتخصيص الرصيد غري املنفق من اعتمادات الفرتة 
مارات لغرض متويل التنمية. وباإلضــــــافة إىل ذلك، اإلمنائي للنهوض بالتمويل الالزم لتقدمي املســــــاعدة الفنية وبرجمة االســــــتث

ماليني دوالر أمريكي، حبد أقصـــى قدره   5يف املائة من األرصـــدة غري املنفقة اليت تفوق عتبة  50وافق على ختصـــيص نســـبة 
دف دعم إجياد حل للتمويل املســتدام لعمل املنظمة ا )1( مليون ملتصــل دوالر أمريكي حلســاب األمانة غري حمّدد الغرض 

  43باملشورة العلمية املتعلقة بسالمة األغذية وهيئة الدستور الغذائي.
 

قد أســـــــفرت، اســـــــتناداً إىل احلســـــــابات غري املراجعة  2017-2016وبالنظر إىل أن احلصـــــــيلة النهائية مليزانية الفرتة  -361
 دوالر أمريكي، فإن الرصــــــــــــــيد غري املنفق ســــــــــــــيحول بأكمله  ماليني 3.9للمنظمة، عن اســــــــــــــتخدام جزئي لألموال بقيمة 

                                                 
 . REP/2017CLمن الوثيقة  76الفقرة   42
 . REP/158CL(أ) من الوثيقة  10الفقرة   43

املقر الرئيسي
59%

ممثليات املنظمة
15%

مكاتب االتصال
1%

املكاتب اإلقليمية
11%

عيةاملكاتب اإلقليمية الفر 
4%

نامج الربنامج امليداين من الرب 
العادي

10%
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إىل الصــندوق اخلاص ألنشــطة التمويل اإلمنائي للنهوض بالتمويل الالزم لتقدمي املســاعدة الفنية وبرجمة االســتثمارات لغرض 
  متويل التنمية.

 
 2015-2014استخدام األموال المرحّلة من الفترة 

 
  2015-2014، اســــــــــــــتخــــدم الرصــــــــــــــيــــد غري املنفق لفرتة الســــــــــــــنتني 44 2015وفقــــًا ملــــا أجــــازه املؤمتر يف عــــام  -362

لتمويل نفقات إضـــافية ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغيريات  2017-2016ماليني دوالر أمريكي يف فرتة الســـنتني  5.6وقدره 
ماليني  0.7التحولية. وقد استخدم املبلغ بأكمله لتمويل أربعة جماالت لإلنفاق ملرة واحدة، وهي: تكاليف إعادة التوزيع (
 رة العمليـــــات دوالر أمريكي) واالســــــــــــــتثمـــــار ملرة واحـــــدة لبنـــــاء قـــــدرات املكـــــاتـــــب امليـــــدانيـــــة يف دورة املشــــــــــــــــــاريع وإدا

ماليني دوالر  2.9مليون دوالر أمريكي) ومتويـــل قـــادة الربامج اإلقليميـــة يف كـــل مكتـــب من املكـــاتـــب اإلقليميـــة ( 1.1(
 45ماليني دوالر أمريكي). 9.0أمريكي) وتكاليف ملرة واحدة إلعادة هيكلة مركز اخلدمات املشرتكة (

 
  تحقيق الوفورات والمكاسب في الكفاءة

 
 ما زال حتقيق الوفورات واملكاســــــــــــــب يف الكفاءة ميثل أولوية قصــــــــــــــوى بالنســــــــــــــبة إىل املنظمة. وقد أّكد املؤمتر  -363

دف ضــمان االســتخدام األكثر كفاءة  على أن حتديد املزيد من الوفورات واملكاســب يف الكفاءة ينبغي أن يكون مدفوعاً 
 وإضـــــــافًة إىل ذلك، شـــــــّدد املؤمتر على أمهية احلد من الزيادات وفعالية للموارد، وليس على حســـــــاب تنفيذ برنامج العمل. 

يف تكاليف موظفي املنظمة، وطلب حتقيق املزيد من الوفورات واملكاســــــب يف الكفاءة، خصــــــوصــــــاً عن طريق اختاذ تدابري 
 46يف املائة من امليزانية. 75ترمي إىل خفض تكاليف املوظفني، اليت تشّكل حنو 

 
، عنصــــــــــــــراً 2012ومشلت التغيريات التحولية اليت أخذ بزمامها املدير العام بالنســــــــــــــبة إىل املنظمة، اعتباراً من عام  -364

 رئيســــــــياً متثل يف ضــــــــرورة ترســــــــيخ ثقافة القيمة مقابل املال داخل املنظمة والســــــــعي تبعاً لذلك باســــــــتمرار إىل حتقيق املزيد 
فضــــــى ذلك إىل مســــــتوى غري مســــــبوق من الوفورات نتيجة زيادة الكفاءة بلغ من الكفاءة والفعالية يف طرق عملها. وقد أ

 ، 2015-2014مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة  36.6و 2013-2012مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة  71.6
 47مع العمل يف الوقت ذاته على تنفيذ برنامج العمل املوافق عليه.

  

                                                 
 .6/2015من قرار املؤمتر  2الفقرة   44
 . 7/169FCمن الوثيقة  15الفقرة   45
 . REP/2013Cمن الوثيقة  110إىل  97 من الفقرات  46
 . 8/2017C من الوثيقة 354إىل  349والفقرات من   3/2017C  (أ) من الوثيقة104الفقرة   47
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ن دوالر أمريكي، مليو  37عموماً حتقيق وفورات ناشـــــــئة عن زيادة الكفاءة بقيمة  2017-2016وشـــــــهدت الفرتة  -365
 على حنو ما هو مبّني أدناه.

 
مريكي من مرفق اإلنفاق ماليني دوالر أ 5، ختصـــــــيص مبلغ 2017-2016أعيد، يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (أ)

االت عمل فنية ذات أولوية قصــــــــــــوى، ومرد ذلك اســــــــــــتثمار أقل تكلفة يف ال بنية التحتية لتكنولوجيا الرأمسايل 
 املعلومات والنظم ذات الصلة.

ظفني نظراً ، اخنفاض يف تكاليف املو 48، كما أحيطت بذلك علمًا جلنة املالية2017-2016حتّقق خالل الفرتة و  )ب(
إىل إجراء تعديالت ختفيضــــــــــية يف تكاليف املوظفني باألســــــــــاس جراء جتميد جداول مرتبات موظفي الفئة الفنية 
واخلدمات العامة يف املقر الرئيســـي ويف بعض مقار العمل األخرى؛ والتغيري يف نظام التأمني الصـــحي األســـاســي؛ 

ة الطبية بعد انتهاء اخلدمة. وأدت الوفورات النامجة عن ذلك واالخنفاض املقّدر يف تكلفة اخلدمات احلالية للتغطي
يف املوافقة على ختصــيصــات امليزانية  دوالر أمريكي ماليني 2.7اليت طلبها املؤمتر والبالغة  زيادة الكفاءةإىل تغطية 

 دوالر أمريكي  ماليني 7.24يف تعزيز تنفيذ الربامج. وأعيد إدراج  أيضــــــــــــــاً  ، وســــــــــــــامهت49 2017-2016للفرتة 
اليت يتوقع أن تتكرر يف برنامج العمل وامليزانية  يف تكاليف املوظفني الوفورات اخلاصــــــــــــــة بتكاليف املوظفنيمن 

 ما وافق عليه املؤمتر.على حنو  2019،50-2018للفرتة 
دوالر أمريكي جراء االســــــــــــــتعانة  ماليني 4.6وفورات قدرها  2017-2016عالوة على ذلك، حتّققت يف الفرتة و  )ج(

مليون دوالر أمريكي  2.2خارجية يف عمل الطباعة والتوزيع وترشــــيد اخلدمات اللغوية، ووفورات قيمتها  مبصــــادر
مرتبطة بإعادة هيكلة مركز اخلدمات املشــــــــرتكة، مبا يف ذلك نقل األخذ بزمام العملية اإلدارية من املقر الرئيســــــــي 

 كة وتشـــــــكيل فريق أســـــــاســـــــي صـــــــغري من املوظفني من ذوي اخلربة والكفاءة مســـــــؤول إىل مركز اخلدمات املشـــــــرت 
عن جودة اخلدمات واتســـــــــــــاقها، بدعم من عدد من املوظفني من أجل جتهيز املعامالت بطريقة فّعالة من حيث 

اخلدمات اإلدارية والبالغة  يف السنتني فرتة خالل وأعيد إدراج الوفورات النامجة عن زيادة الكفاءة احملّققةالتكلفة. 
 ، على حنو  ما وافق عليه املؤمتر.51 2019-2018ماليني دوالر أمريكي يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  3.7

 
 تعبئة الموارد

 
شـــكل مســـامهات  مليار دوالر أمريكي على 2.1، من تعبئة مبلغ 2017-2016متّكنت املنظمة، يف فرتة الســـنتني  -366

 . 52 2015-2014يف املائة مقارنة بالفرتة  16طوعية من الشــــــــــــــركاء يف املوارد دعماً لربنامج عمل املنظمة، بزيادة نســــــــــــــبتها 
 عوامـــــل، من قبيـــــل تزايـــــد أمهيـــــة الربامج االســــــــــــــرتاتيجيـــــة للمنظمـــــة اليت جتمع املكـــــاتـــــب الفنيـــــة وامليـــــدانيـــــة جنبـــــاً  إنو 

بشــكل متزايد يف تركيز مشــاركة الشــركاء. وباإلضــافة إىل ذلك، تســّىن  تســاعدج وتنفيذها، إىل جنباً من أجل تصــميم الربام
 .ةحترير موارد هامة بفضل التواصل األكثر استباقية والتفاوض بشأن عدة اتفاقات إطارية جديد

                                                 
 . 7/166FCمن الوثيقة  13إىل  10والفقرات من   7/169FCمن الوثيقة  14إىل  12الفقرات من   48
 CR 6/2015في الوثيقة  3الفقرة   49
 . 3/2017Cمن الوثيقة  121و 105الفقرتان   50
 . 3/2017Cمن الوثيقة  106الفقرة   51
 .2015-2014البيانات النهائية للفرتة   52
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 على املشــــــــــاريع  يف املائة من مجيع املوافقات 79وحظيت املشــــــــــاريع القطرية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية بنســــــــــبة  -367

يف املائة  24مليار دوالر أمريكي، وهو ما ميثل زيادة بنســـــــــبة  1.64، حبيث بلغت 2017-2016 يف الفرتة من خارج امليزانية
إىل املكتب يف املائة بالنســــــــــــــبة  40. وكانت املوافقات على النحو التايل: 2015-2014مقارنة مبا كان عليه احلال يف الفرتة 

يف املائة بالنســـــــبة إىل املكتب  14يف املائة بالنســـــــبة إىل املكتب اإلقليمي آلســـــــيا واحمليط اهلادئ، و 14اإلقليمي ألفريقيا، و
 يف املائة بالنســــــــــــــبة إىل املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب،  8اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، و

 لنســـــــبة إىل املكتب اإلقليمي ألوروبا وآســـــــيا الوســـــــطى، يف حني مثلت الربامج واملشـــــــاريع األقاليمية والعامليةيف املائة با 3و
 يف املائة من النســــــــــبة اإلمجالية. وكانت نســــــــــبة املوارد املعبأة بالنســــــــــبة إىل الربامج االســــــــــرتاتيجية خالل فرتة الســــــــــنتني  21

 2يف املائة بالنســـــــــبة إىل اهلدف االســـــــــرتاتيجي  30و 5دف االســـــــــرتاتيجي يف املائة بالنســـــــــبة إىل اهل 47على النحو اآليت: 
، 3واهلدف االســـرتاتيجي  1يف املائة بالنســـبة إىل اهلدف االســـرتاتيجي  6و 4يف املائة بالنســـبة إىل اهلدف االســـرتاتيجي  8و

 يف املائة من جمموع املسامهات. 3وتصنيفات أخرى بنسبة  6بينما حظي اهلدف 
 

 يف املائة  79، حنو 12اجلدول وقّدم الشـــــــــــركاء يف املوارد الذين حيتلون املراتب العشـــــــــــرين األوىل، كما هو مبّني يف  -368
يف املائة خالل فرتة الســــنتني الســــابقة. وشــــّكل الشــــركاء يف املوارد الذين  75من جمموع املســــامهات الطوعية مقارنة بنســــبة 

 يف املــائــة خالل الفرتة  50يف املــائــة من مجيع املوارد املعبــأة قيــاســـــــــــــــًا إىل قرابــة  52حيتلون املراتــب اخلمســـــــــــــــة األوىل حوايل 
موعة الرئيسية للشركاء يف املوارد ظلت على مدى فرتة اخلطة 2014-2015 . وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدّل على أن ا

مة ما زالت تعتمد إىل حد كبري على جمموعة مستقرة إىل حد ما، ممّا يعين أن املنظ 2017-2014املتوسطة األجل للمنظمة 
 أساسية من الشركاء يف املوارد.
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 2017-2016الشركاء الرئيسيون في الموارد في الفترة   -: الموارد المعبأة بماليين الدوالرات األمريكية 12الجدول 
 

 2017-2016 2015-2014 الشركاء في الموارد
 420 334 االحتاد األورويب

 255 212 املتحدة األمريكيةالواليات 
 213 139 مرفق البيئة العاملية
 105 120 اململكة املتحدة

 81 79 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 69 22 البنك الدويل

 69 38 النرويج
 62 52 حساب األمانة املشرتك للجهات املاحنة الذي يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 47 38 أملانيا
 43 13 )حسابات األمانة األحادية فقطكولومبيا (

 38 18 السويد
 33 23 هولندا
 31 29 سويسرا
 29 21 بلجيكا
 29 24 كندا

 26 1 )حسابات األمانة األحادية فقطباكستان (
 26 65 اليابان

 25 3 حساب أمانة برنامج األغذية العاملي
 24 25 إيطاليا

 22 1 )حسابات األمانة األحادية فقطالعربية السعودية (اململكة 
 143 177 متعدد األطراف

 17 23 (منها آلية دعم برامج الشركاء املتعددين يف منظمة األغذية والزراعة)
 80 105 * مشاريع أخرى حلسابات األمانة األحادية

 210 261 شركاء آخرون يف املوارد
 2 080 800 1 مجموع الموافقات

 153 75 (منها الربامج املشرتكة)
 

 * باستثناء كولومبيا وباكستان واململكة العربية السعودية املدرجة يف اخلانات املقابلة أعاله.
 

 مليون دوالر أمريكي، بفضــــــــــــــل ســــــــــــــعي املنظمة احلثيث  143واجتذبت حســــــــــــــابات األمانة املتعددة األطراف  -369
إىل تشــجيع التمويل املخصــّص بشــكل طفيف من خالل آلية دعم برنامج الشــركاء املتعددين يف املنظمة، ممّا ميّكن شــركاء 
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االت من برنامج العمل متس فيها احلاجة إىل املوارد. ومتّكنت آلية دعم برنامج  م  املنظمة يف املوارد من ختصيص مسامها
 مســــــــامهات مقّدمة من كل من بلجيكا وهولندا والســــــــويد وســــــــويســــــــرا) من تعبئة  الشــــــــركاء املتعددين يف املنظمة (بفضــــــــل

 يف املائة من نسبة حسابات األمانة املتعددة األطراف التابعة للمنظمة. 12مليون دوالر أمريكي، وهو ما ميثل  17
 

 مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  75وتزايــدت املســـــــــــــــامهــات الطوعيــة احملصــــــــــــــلــة من خالل برامج مشــــــــــــــرتكــة من  -370
. وقد ُقّدم جزء كبري من هذه املوارد املالية من خالل 2017-2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  153إىل  2014-2015

برنامج األغذية العاملي ومكتب حســــابات األمانة املتعددة الشــــركاء الذي يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك 
 وارد املقدمة من االحتاد األورويب الذي أصــــــــــــــبح شــــــــــــــريكاً جديداً يف املوارد مبوجب طريقة التمويل هذه. واجلدير بالذكر امل

، رابع أكرب جهــــة متلقيــــة للموارد يف األمم املتحــــدة من خالل مكتــــب 2017-2014أن املنظمــــة كــــانــــت، خالل الفرتة 
 .حسابات األمانة املتعددة الشركاء

 
ّجلت  -371 زيادة كبرية أيضــــــا يف حســــــابات األمانة األحادية، حيث تســــــتفيد البلدان، عرب الصــــــناديق الســــــيادية وســــــُ

ا. ومت أيضــــــا  ا املنظمة من أجل حتديد أولويا والتمويل املتاح من املؤســــــســــــات املالية الدولية، من اخلربة الفنية اليت تتمتع 
 ومثّلت حســــــــــابات األمانة األحادية .عاون بني بلدان اجلنوبتعبئة هذه الصــــــــــناديق من أجل تبادل املعارف من خالل الت

مليون دوالر  170، إذ متت املوافقة على أكثر من 2017-2016يف املائة من املســــــــــامهات الطوعية اإلمجالية املعبأة للفرتة  8
ولومبيا وباكســتان بلداً. ويشــمل بعض أكرب مشــاريع حســابات األمانة األحادية موافقات من ك 20 ما يزيد عنأمريكي يف 

، 2017واململكة العربية السعودية وجنوب السودان. وعالوة على ذلك، حصلت املنظمة ألول مرة على اإلطالق، يف عام 
 على موافقات كبرية من خالل متويل مباشـــــــــر من البنك الدويل لصـــــــــاحل ســـــــــياقات هشـــــــــة أفاد الربامج اليت تنفذها املنظمة

 مليون دوالر أمريكي). 36يكي) واليمن (مليون دوالر أمر  30يف الصومال (
 

 وتســــــــــــتمر أوجه التآزر بني أولويات املنظمة ومرفق البيئة العاملية، مقرتنة بالعمل املرُّكز الذي تضــــــــــــطلع به املنظمة  -372
 مع البلــدان األعضـــــــــــــــاء، يف دفع عجلــة منو احلــافظــة املشــــــــــــــرتكــة بني املنظمــة واملرفق مع اقرتاب برامج املرفق أكثر فــأكثر 
ا املنظمة يف جمال الزراعة املستدامة. ويتضح ذلك يف الزيادة الكبرية يف قيمة احلافظة  من جماالت امليزة النسبية اليت تتمتع 

 مليون دوالر أمريكي  213إىل  2015-2014مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  139من  املشــــــــــــــرتكـــــة بني املنظمـــــة واملرفق
 .2017-2016يف الفرتة 

 
لة للربامج اخلاصــــــــــة بالقدرة على الصــــــــــمود، مبا يف ذلك حاالت الطوارئ -373  ،وبلغت املســــــــــامهات الطوعية احملصــــــــــّ
  2016. ويف حني انصـــــــــــــــب تركيز املســـــــــــــــامهــات إىل حــد كبري يف عــام 2017-2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  741

صــت نســبة   2017يف املائة تقريباً من املســامهات يف عام  60على االســتجابة ألزمة ظاهرة النينيو يف عدة أقاليم، فقد ُخصــّ
اعة، وهي مشال شــــــرق نيجرييا والصــــــومال وجنوب الســــــودان واليمن.  للبلدان اليت تعاين من أزمات ممتدة وتواجه خطر ا

وبفضل الدعم الذي قّدمته املنظمة، متّكن ماليني املزارعني املتأثرين باألزمة والصيادين والرعاة واألشخاص الذين يعتمدون 
اية املطاف متأهبني  ا، ومن أن يكونوا يف  على الغابات من إنتاج أغذية وشـــرائها، واحلفاظ على ســـبل عيشـــهم واســـتعاد

التالية. ومن بني الشـــركاء املســـتمرين الرئيســـيني يف املوارد هناك الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد  بشـــكل أفضـــل للصـــدمة
 األورويب واململكة املتحدة، وآليات جممع العمل اإلنساين.
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ملوارد للمنظمة. ويف إطار يؤدي دوراً هاماً يف توســــــــــــــيع قاعدة الشــــــــــــــركاء يف ا التعاون بني بلدان اجلنوب ما زال -374

والر أمريكي على مدى فرتة مخس مليون د 50املنظمة، التزم برنامج التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب اخلاص بالصــني مببلغ 
للمشاريع العاملية  2017-2016الفرتة  ماليني دوالر أمريكي يف 12.7، وّمتت املوافقة على مبلغ قدره 2015يف عام  سنوات

ماليني دوالر  1.3افياً قدره وحشــــــــــــــدت الربازيل واملغرب مبلغاً إضــــــــــــــ والوطنية يف جمال التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب.
آســـــيا الوســـــطى وآســـــيا بتقدمي و أمريكي. كما شـــــاركت بلدان عديدة أخرى يف أمريكا الالتينية، وأفريقيا، والشـــــرق األدىن، 

ا. و مســـــــــــامه بني بلدان اجلنوب منطلًقا  تتيح بوابة املنظمة اخلاصـــــــــــة بالتعاونات عينية، من خالل تقاســـــــــــم معارفها وخرب
ا 46بلداً و 12 استعداد للتعاون، مع  .مؤسسة لتبادل خربا

 
 عضـــــــــاء ة إىل البلدان األوخالل فرتة الســـــــــنتني، قّدمت املنظمة، بواســـــــــطة مركز االســـــــــتثمار التابع هلا، املســـــــــاعد -375

مشـــــــــروعاً  90من خالل  دوالر أمريكي مّولتها مؤســـــــــســـــــــات متويل دولية مليارات 9على برجمة اســـــــــتثمارات فاقت قيمتها 
ف واإلنتاج املســـــــتدام ولتعزيز نظم لالســـــــتثمار ملعاجلة حتديات انعدام األمن الغذائي وســـــــوء التغذية واحلد من الفقر يف الري

 األغذية والقدرة على الصمود.
 

 دعم البرامج الميدانية تكاليف
 

نظمة، جزءاً من والية (أ) من دســـــــــــتور امل 3 -1يشـــــــــــّكل تقدمي املســـــــــــاعدة الفنية، على حنو ما تنص عليه املادة  -376
 ك من الرتتيبات (مثل التعاون املنظمة. وُتقّدم املســــــــــــــاعدة الفنية من الربنامج العادي ومن املســــــــــــــامهات الطوعية وغري ذل

  ة ودعم األنشــــطة ما يلي:والشــــراكات). وتشــــمل املســــامهات األســــاســــية املقدمة لغرض املســــاعدة الفنيبني بلدان اجلنوب 
اإلداري والتشــــــــغيلي  ) وخدمات الدعمبخدمات الدعم الفين اليت عادة ما تُقدم بشــــــــكل مباشــــــــر إىل األعضــــــــاء؛ ( (أ)

 لضمان تنفيذ األنشطة بفعالية من خالل املشاريع.
 

نظمة جهوداً متسقة لقياس تكاليف دعم الربامج امليدانية وغري ذلك من األنشطة املموَّلة من خارج وقد بذلت امل -377
 وعلى حنو ما هو مبّني  2017-2016. وترفع املنظمة، اعتباراً من فرتة الســـــــــنتني امليزانية، ورفع التقارير عنها بطريقة شـــــــــفافة

تقارير عن تكاليف دعم الربامج امليدانية باالســــــــــتناد إىل ســــــــــياســــــــــة املنظمة  2015،53-2014يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
ا يف عام  ويقوم هذا النموذج على مبدأ التناســبية الذي يصــّنف  2015.54اجلديدة املتعلقة باســرتداد التكاليف واليت اعتمد

املباشـــــرة، وُيســـــند تكاليف الدعم  التكاليف يف تكاليف التشـــــغيل املباشـــــرة وتكاليف الدعم املباشـــــرة وتكاليف الدعم غري
 بشكل تناسيب إىل الربنامج العادي ومسارات التمويل من خارج امليزانية، مدفوعاً حبجم تكاليف التشغيل املباشرة.

 
واسُتخدمت البيانات الناشئة عن ذلك على النحو التايل: (أ) بالنسبة إىل خدمات الدعم الفين، من أجل إتاحة  -378

صــــــــة لتقدمي هذه اخلدمات؛ (تقديرات عن موا ) وبالنســــــــبة إىل تكاليف برد الربنامج العادي من حيث املوظفني املخصــــــــّ

                                                 
 . 8/2017Cمن الوثيقة  367الفقرة   53
 . 4/150CLالوثيقة   54
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 ، من أجل حتديد غايات اســـــــــرتداد التكاليف على املســـــــــتويني املركزي وامليداين يالدعم خلدمات الدعم اإلداري والتشـــــــــغيل
 التكاليف.على التوايل، ولتيسري اإلجراءات الرامية إىل احلد من هذه 

 
 الفين الدعم خدمات

 
، واليت مت تقييمها على أســــاس مبدأ التناســــبية 2017-2016بلغت تكاليف تقدمي خدمات الدعم الفين يف الفرتة  -379

 مليون دوالر أمريكي مقـــــارنـــــة بـــــالفرتة 1.2دوالر أمريكي. وهـــــذا ميثـــــل زيـــــادة قـــــدرهـــــا  ماليني 112.5املـــــذكور أعاله، 
أجريت عملية احلساب باالستناد إىل منهجية مسح قياس العمل القدمية، ولكنه ميثل اخنفاضاً بنسبة ، عندما 2014-2015

 ).13اجلدول ضئيلة بالنظر إىل ارتفاع نسبة تنفيذ املشاريع (
 

 *: خدمات الدعم الفني13 الجدول
  

(بماليين  2014-2015
 الدوالرات األمريكية)

(بماليين  2016-2017
 الدوالرات األمريكية)

 617.0 1 520.9 1 التنفيذ اإلمجايل للمشاريع (املسامهات الطوعية وبرنامج التعاون التقين)

 112.5 111.3 الكلفة اإلمجالية خلدمات الدعم الفين املقّدمة للمشاريع

 %7.0 %7.3 المجموع كنسبة مئوية من التنفيذ اإلجمالي للمشاريع
 

  زانية.األرقام أثر الفــروق يف تكاليف املوظفني مبا يعـرب عـن التكاليف الفعلية  بسعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي املطبق يف املي* تشمل 
 

يف املائة  61ويكمن املصـــدر الرئيســـي خلدمات الدعم الفين يف موظفي الفئة الفنية يف املكاتب امليدانية الذين قّدموا  -380
 يف املائة من هذه اخلدمات. 39من خدمات الدعم الفين، يف الوقت الذي قّدم فيه موظفو الشعب الفنية يف املقر الرئيسي 

 
 تكاليف الدعم خلدمات الدعم اإلداري والتشغيلي

 
يتم، مبوجب ســياســة اســرتداد التكاليف القدمية، اســرتداد تكاليف خدمات الدعم اإلداري والتشــغيلي من خالل  -381

فرض معدل لتكاليف خدمات املشـــاريع على املشـــاريع. يف حني تتم، مبوجب ســـياســـة اســـرتداد التكاليف اجلديدة، مواءمة 
خالت والظروف التشــــــــغيلية لفرادى املشــــــــاريع وتضــــــــاف تكاليف الدعم املباشــــــــرة للخدمات اإلدارية والتشــــــــغيلية مع املد

يف املائة لتغطية النفقات اليت تدعم إمجايل تنفيذ الربامج ولكن ال ميكن ربطها مباشـــــــــرة  7التكاليف غري املباشـــــــــرة بنســـــــــبة 
 بأنشطة مشاريع حمّددة.

 
، بلغــــت تكــــاليف الــــدعم خلــــدمــــات الــــدعم اإلداري 14اجلــــدول ، وكمــــا هو مبّني يف 2017-2016ويف الفرتة  -382

يف املائة تقريباً من تكاليف خدمات الدعم  88.5دوالر أمريكي. وتســــــىن اســــــرتداد  ماليني 159.5والتشــــــغيلي للمشــــــاريع 
اإلداري والتشـــغيلي من ميزانيات املشـــاريع باســـتخدام رســـوم تكاليف دعم املشـــاريع القدمية اليت كانت معتمدة بالنســـبة إىل 

. وبفضل التنفيذ الكامل 2015-2014مجيع املشاريع التشغيلية، واليت بلغت تقريباً نفس النسبة اليت كانت مطّبقة يف الفرتة 
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، 2018لســـــياســـــة اســـــرتداد التكاليف اجلديدة واملبادئ الكامنة وراءها بالنســـــبة إىل مجيع املشـــــاريع اجلديدة اعتباراً من عام 
 عم اإلداري والتشغيلي بالكامل حاملا تطبق مجيع املشاريع السياسة اجلديدة.يتوقع اسرتداد تكاليف خدمات الد

 
 : تكاليف الدعم اإلداري والتشغيلي والمبالغ المستردة من ميزانيات المشاريع مقارنة بإجمالي نسبة التنفيذ14 الجدول

 
 2014-2015 

(بماليين الدوالرات 
 األمريكية)

2016-2017 

(بماليين الدوالرات 
 األمريكية)

 616.0 1 520.9 1 التنفيذ اإلمجايل للمشاريع (املسامهات الطوعية وبرنامج التعاون التقين)
 159.5 143.3 اإلداري والتشغيلي الدعم تكاليف الدعم خلدمات

 141.1 126.6 املسرتدة من ميزانيات املشاريع* خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي تكاليف دعم

 18.4 16.7 الدعم اإلداري والتشغيلي قيد االستردادتكاليف خدمات 

 %88.5 %88.4 النسبة املئوية الصافية للتكاليف املسرتدة

 %9.9 %9.4 مجموع تكاليف خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي كنسبة مئوية من التنفيذ اإلجمالي
 

 * مبا يف ذلك التكاليف اليت تسرتد كتكاليف مباشرة
 

 وارتفعت تكاليف خدمات الدعم اإلداري والتشـــــــغيلي املتعلقة باإلنفاق اإلمجايل على املشـــــــاريع بشـــــــكل طفيف  -383
 بشـــــكل أســـــاســـــي. ويعزى ذلك 2017–2016يف املائة خالل الفرتة  9.9إىل  2015–2014يف املائة خالل الفرتة  9.4من 

 إىل زيادة عدد املشاريع اليت تنطوي على مكونات كثيفة للمساعدة الفنية واليت عادة ما يكون تنفيذها أكثر كلفة.
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 سياسة اللغات في المنظمة: 1الملحق 
 

 مقدمة
 

ـــــد 1999يف عـــــام  -384 ـــــه الثالثني من جـــــدي  ضــــــــــــــمـــــان التعـــــادل والتوازن ضــــــــــــــرورة ، أكـــــد مؤمتر املنظمـــــة يف دورت
 . واحلاجة إىل اإلشراف على جودة الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية لغات املنظمةيف استخدام 

 
 اجتماعات المنظمة

 
الفرتة  مما كان عليه فــــي أعلى) 162( 2017-2016كان عدد دورات برنامج العمل وامليزانيـــة املوافق عليهــا للفرتة  -385

بتمويــل من دورة  31دورة يف إطــار الربنــامج العــادي و 72(غري مقررة  اتدور  103وكــانــت هنــاك ). 133( 2014-2015
 الويب على 6 لحقاملوكما يرد يف  15اجلدول كما هو ملخص يف ( دورة 13وبلغ عدد الدورات امللغاة ) حسابات األمانة
زيادة ، ويشـــــــــــــّكل ذلك 7201-6201 دورة خالل الفرتة 522ما أســـــــــــــفر عن عقد ) www.fao.org/pirاملتاح على املوقع 

 .يف املائة عن الفرتة املالية السابقة 3 نسبتها
 

 الدورات التي عقدت في المقر الرئيسي وفي المواقع الميدانية: 15الجدول 
 

 2017-2016 2015-2014 2013-2012 الوصف

 162 133 157 وامليزانيةدورات موافق عليها يف برنامج العمل 

 (13) (24) (11) دورات ملغاة، الربنامج العادي

 72 68 35 دورات غري مقررة، الربنامج العادي

 31 67 74 دورات غري مقررة، حسابات األمانة

 252 244 255 المجموع

 143 134 147 املقر الرئيسي

 109 110 108 املواقع امليدانية

 252 244 255 المجموع

 %43 %45 %42 نسبة الدورات يف املواقع امليدانية

 
ن لغات ُعقدت بعّدة لغات مويتمثل أحد مؤشــــــــــــــرات التوازن بني اللغات يف النســــــــــــــبة املئوية لالجتماعات اليت  -386

يف املائة من االجتماعات خبمس أو ســــــــــــــت لغات من لغات  18، عقد 2017-2016ففي الفرتة ). 6الشــــــــــــــكل (املنظمة 
وبلغت نســـــــبة االجتماعات اليت عقدت . يف املائة 8املنظمة، يف حني بقيت نســـــــبة االجتماعات اليت عقدت بأربع لغات 

  .يف املائة 20بثالث لغات 
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 )نسبة مئوية(نسبة االجتماعات حسب عدد اللغات : 6الشكل 
 

 
 

 المطبوعات
 

ا إصــــــــــــــدارات مقارنة بعدد  3 585تســـــــــــــجيل  2017-2016جرى خالل الفرتة  -387 مطبوًعا (كتب وكتيبات) على أ
مطبوًعا. وجتدر اإلشـــارة إىل أّن حتســـن دقة املطبوعات من خالل نظام  2 367املطبوعات خالل فرتة الســـنتني املاضـــية وقدره 

ويف املكاتب اإلقليمية والقطرية واإلفادة عنها على حنو أفضل.  تدفق العمل مسح بتعّقب املطبوعات الصادرة يف املقر الرئيسي
 3و ةيف املائة باللغة اإلسباني 13يف املائة باللغة الفرنسية و 13يف املائة منها باللغة اإلنكليزية و 53وكان من جمموع املطبوعات 

مبا يف ذلك تلك املمولة من خالل برنامج الصـــــــــــــينية ( يف املائة باللغة 3يف املائة باللغة الروســـــــــــــية و 3يف املائة باللغة العربية و
يف املائة املتبقية املطبوعات الصــادرة بأكثر من لغة وتلك الصــادرة بلغات غري اللغات  12تشــمل نســبة و ). املطبوعات الصــينية
 ).3.0(وقد جرى مؤخرًا حتديث نظام تدفق العمل من خالل استخدام إصدار جديد منه . الرمسية للمنظمة

 
 المواد اإللكترونية

 
 واملســـــــــــتمرّ  بفضـــــــــــل التنفيذ الصـــــــــــارم 2017-2016 الفرتةخالل عالية  FAO.orgالتغطية اللغوية ملوقع  تاســـــــــــتمر  -388

وامتثلت كل املواقع اإللكرتونية اجلديدة اليت أُطلقت أثناء الفرتة املالية للتغطية اللغوية اإللزامية . اللغوية يف املنظمةللســـياســـات 
جبميع اللغات، فأصــبح  الوثائق يف املنظمة مركزوثيقة خالل فرتة الســنتني يف  7 500وجرى نشــر أكثر من . االقتضــاءحســب 

موع العام أكثر من  وجرى دمج نظام مركز الوثائق ونظام . وثيقة مبا يف ذلك املطبوعات الســــــــــــــالفة الذكر 11 000بذلك ا
 . التنسيق واإلفادة عن البيانات اخلاصة باملطبوعات والوثائقتدفق العمل ضمن نظام موّحد مما أفضى إىل حتسني
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 المصطلحات والدعم اللغوي
 

 ، 2014بعد إطالقها يف عام ،  Term Portalبوابة املصــــــــــــــطلحاتجرى إدخال مزيد من التحســــــــــــــينات على  -389
). 16اجلدول قائمة على املعرفة (من خالل اعتماد معايري متطورة أكثر للمصـــــــــــطلحات بغرض تعزيز موثوقية النظام كأداة 

مصــــطلح من قائمة املصــــطلحات اخلاصــــة بالصــــندوق الدويل للتنمية  2 500، اســــتفادت البوابة من إضــــافة 2016عام  ويف
يف حتســني البيانات املتاحة يف قواعد بيانات املصــطلحات وأبرزت الناجحة الشــراكات /بعض التدريبات ســامهتالزراعية. و 

 .اخلارجينيعملنا مع الشركاء 
 

ا على تكنولوجيات الرتمجة مبســـــاعدة احلاســـــوب -390 وطُرح عطاء خاص  واســـــتمر اعتماد الرتمجة واألعمال املتصـــــلة 
لتحديد أفضـــل التكنولوجيات الســـحابية احلديثة بغرض حتســـني الكفاءة وجتربة املســـتخدمني مبوازاة خفض تكاليف الدعم 
والصــيانة متاشــًيا مع االســرتاتيجية الرقمية احلديثة اخلاصــة بتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة. وعالوة على ذلك، جيري حالًيا 

 ة للوثائق من أجل إعداد وثائق اجتماعات أجهزة رئاسية معّينة حرًصا على تبسيط هذه العملية. اعتماد معايري منّظم
 

وتشــــــــــــــارك املنظمة يف قيادة جمموعة عمل معنية باملعايري اخلاصــــــــــــــة بالوثائق وتابعة للجنة األمم املتحدة الرفيعة  -391
آلًيا يف األمم املتحدة للوثائق املتعلقة باحلوكمة املســــــــــــتوى لإلدارة وذلك من أجل حتديد صــــــــــــيغة داللية مشــــــــــــرتكة مقروءة 

والوثائق املعيارية من أجل تعزيز كفاءة اإلجراءات الربملانية وخفض العبء اإلداري واملايل وتسهيل إعادة استخدام األصول 
 املتحدة. األمم يف الرقمية واحلفاظ عليها وتوليد معلومات قابلة للتطبيق لتفعيل الدعم املقدم للسياسات وصنع القرارات

 
 حسب اللغة Term Portal بوابة المصطلحات المصطلحات في: 16 الجدول

  
 الالتينية اإليطالية الروسية الصينية العربية اإلسبانية الفرنسية اإلنكليزية

2012-2013 167 051 144 046 110 188 71 715 64 452 20 659 11 429 19 247 
2014-2015 *800 126 113 100 111 800 91 000 77 000 33 100 16 000 20 200 
2016-2017 220 130 710 115 500 114 560 93 950 78 000 45 500 16 200 20 

ـــاالت املتعلقـــة بـــاملصـــــــــــــــطلحـــات واللـــذين تنـــاوال يف   * غلـــب اللغتني األالرتاجع يف األرقـــام هو نتيجـــة التوحيـــد والتنقيح اللـــذين ُأجريـــا يف بعض ا
 والفرنسية. اإلنكليزية
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 التوزيع الجنساني والجغرافي: 2الملحق 
 

 التوازن بين الجنسين بين الموظفين
 

ال تزال منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ملتزمة مبواصــلة جهودها يف ســبيل حتقيق املســاواة بني اجلنســني يف القوة  -392
املعتمدة على نطاق املنظومة ككّل. وتؤيّد املنظمة وضــــــــع خطة تنفيذ العاملة ومواءمة النهج الذي تتبعه مع االســــــــرتاتيجية 

 . تراعي االحتياجات باالستناد إىل السياق والتحديات اخلاصة باملنظمة بوصفها وكالة متخصصة
 

وبالنســـــــبة إىل وظائف  2022وتســـــــعى املنظمة إىل حتقيق املســـــــاواة بني اجلنســـــــني يف الوظائف الفنية حبلول ســـــــنة  -393
إيالء عناية خاصــة للمرشــحات يف عملية التوظيف والتعيني،  2012. ولقد جرى منذ ســنة 2024ت العليا حبلول ســنة الفئا

مبا يف ذلك وضــــــــع شــــــــرط إلزامي يقضــــــــي بإدراج مرشــــــــحات على قائمة املرشــــــــحني للمقابالت الشــــــــخصــــــــية والتعيينات 
النســـــــــــبة إىل املوظفني اجلدد الذين جرى تعيينهم الوظائف. وقد أدى هذا إىل حتقيق توازن باملناصـــــــــــفة بني اجلنســـــــــــني ب يف
اية شـــهر ديســـمرب/كانون األول 2012ســـنة  منذ يف املائة يف وظائف الفئة الفنية  43، بلغت نســـبة املوظفات 2017. ويف 
 .يف املائة يف الوظائف العليا 26و
 

اجلنســــني، عملت املنظمة على تكثيف جهود ومن بني التدابري األخرى املتخذة لإلســــراع يف حتقيق املســــاواة بني  -394
اإلعالن عن التوظيفات حبيث مشلت جمموعة واســـعة من املؤســـســـات املهنية واجلامعات ســـعًيا إىل اســـتقطاب املرشـــحات. 
ومع إحالة كبار املوظفني إىل التقاعد تدرجيًيا، ســوف تســتفيد املنظمة من هذه الفرصــة الســاحنة لتعيني موظفني جدد لكي 

ا العاملة مع الرتكيز بشكل خاص على حتقيق املساواة بني اجلنسنيينضموا إ  .ىل قو
 

 2017ديسمبر/كانون األول  31الموظفون اإلناث والذكور في : 17الجدول 
 

 نسبة اإلناث المجموع الذكور اإلناث الرتبة
 في المائة 26 128 95 33 ) 2-، مد1-مدير (نائب المدير العام، المدير العام المساعد، مد

 في المائة 43 411 1 804 607 )5ف - 1الفئة الفنية (ف
  في المائة 42 206 120 86 الموظفون الفنيون القطريون
 في المائة 66 356 1 465 891 )7خ ع - 1فئة الخدمات العامة (خ ع

 في المائة 52 3 101 484 1 617 1 المجموع
 

 التقدم المحرز بشأن التمثيل الجغرافي
 

لدى اختاذ القرارات بشـــأن التعيينات يف وظائف الفئة الفنية الدولية، لطاملا كانت اجلدارة املعيار األســـاســـي املتبع  -395
لضـــمان أن تتمكن املنظمة من ملء مجيع الوظائف بأفضـــل املرشـــحني من ذوي املؤهالت. ومبوازاة ذلك، ومتاشـــًيا مع روح 

من دســــــــتور املنظمة، ال تزال توىل العناية الواجبة لضــــــــمان التمثيل اجلغرايف العادل للبلدان األعضــــــــاء  8من املادة  3الفقرة 
 أمانة املنظمة يف
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منهجية  2003مرب/تشـــرين الثاين وكان مؤمتر املنظمة قد اعتمد يف دورته الثانية والثالثني اليت ُعقدت يف شـــهر نوف -396

لوظائف على أســـــاس العضـــــوية يف املائة من ا 40الحتســـــاب توزيع التمثيل اجلغرايف. وُتوزعت مبوجب هذه املنهجية نســـــبة 
 .شرتاكات املقررةيف املائة مبا يتناسب مع جدول اال 55يف املائة على أساس عدد سكان البلدان األعضاء و 5و
 

شــــــــــــــكــل غري كــاٍف كبري خفض عــدد البلــدان غري املمثلــة واملمثلــة ب، جرى إىل حــد  2017-2016وخالل الفرتة  -397
لك، بات ذوعالوة على  واملمثلة بشـــــــكل زائد، مما أدى إىل زيادة عدد البلدان املمثلة بشـــــــكل متســـــــاٍو بشـــــــكل ملحوظ.

 .لتمثيلاالعديد من البلدان اليت كانت ملدة طويلة من فئة البلدان الناقصة التمثيل متساوية يف 
 

اية سنة ويف -398 ملنظمة، لدى تعيني املوظفني ايف املائة. وحترص  76.8، بلغت نسبة البلدان املتساوية التمثيل 2017 
ولوية لتعيني املوظفني على أوســـع ومع مراعاة األمهية القصـــوى لضـــمان أعلى معايري الكفاءة واملهارة الفنية، على إعطاء األ

 .يل مرشحني من بلدان غري ممثلة أو ناقصة التمثنطاق جغرايف ممكن مع بذل جهود خاصة لتعيني
 

لس2017ويف عام  -399 ا بأن تعمل املنظمة يف ســـــــــبيل ضـــــــــمان توازن جغرايف أفضـــــــــل بالنســـــــــبة  55، أوصـــــــــى ا  أيضـــــــــً
 إىل املستشارين املمولني من موارد الربنامج العادي، على أن تبقى اجلدارة املعيار األساسي املعتمد يف عملية التعيني.

 
 2017األول  ديسمبر/كانون 31 : البلدان التي لم تكن ضمن النطاق المحدد لكل إقليم في18الجدول 

 
 البلدان غير الممثلة البلدان الناقصة التمثيل البلدان التي تجاوزت ذروة نطاقها اإلقليم

 أفريقيا
 

او، مجهورية أفريقيا الوسـطى، غينيا بيسـ 
 ناميبيا، سيشيل، سان تومي وبرينسييب

 آسيا
 

ا، الصـــــــــني، إندونيســـــــــيا، اليابان، ماليزي
 سنغافورة 

 بروين، الو، ميامنار، تيمور ليشيت

، إســـــــرائيل، لكســـــــمربغ، بولندا، رومانيا بلجيكا، آيرلندا، إيطاليا  أوروبا
 سلوفاكيا، سلوفينيا، تركيا 

 إستونيا، موناكو 

أمـــــريـــــكــــــا الـــــالتـــــيـــــنـــــيــــــة 
 الكاريبي والبحر

س، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفي املكسيك، فنزويال  
 سورينام 

 الكويت، اململكة العربية الســـــــــــــــعودية، لبنان الشرق األدنى
 اإلمارات العربية املتحدة

 ، قطر ليبياالبحرين، 

   أمريكا الشمالية
 

جنوب غرب المحيط 
 الهادئ

  
 ، جزر مارشــــــــــــــال، ميكرونيزيا،كرييبايت

 ناورو، نيوي، جزر سليمان، توفالو
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 منهجية الرصد: 3الملحق 
 

 ملستدامةالرصد على مستوى األهداف االسرتاتيجية: رفع التقارير عن مؤشرات أهداف التنمية ا
 

لعـامليـة اليت تطمح املنظمـة اهي األهـداف اإلمنـائيـة  )ملنظمـة(ا نظمـة األغـذيـة والزراعـةملاألهـداف االســــــــــــــرتاتيجيـة  -400
تمع الدويل. وهي توفر خط رؤية ل بقيةوالبلدان األعضــــــــــــــاء إىل حتقيقها، بالتعاون مع  االت ا  تقييم التقدم العاملي يف ا

 نظمة بتحقيق نتائج فيها والتعاون مع الشركاء.املاليت التزمت 
 

لوطنية يف جهودها الرامية التنمية الذين يســــــــاعدون احلكومات ا يف شــــــــركاءاليد من نظمة واحدة من العداملتُعد و  -401
ا  إىل حتقيق هذه األهداف. وال ميكن أن تُعزى اإلجنازات اليت حتققت على هذا املســــــــــتوى إىل أي شــــــــــريك لوحده، بل إ

مزاياها ع واليتها و منتيجة لتدخالت جمموعة من أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة. وتســـــــــاهم املنظمة يف حتقيق التقدم مبا يتماشـــــــــى 
 النسبية، ولكن ال ميكن أن تنسب السببية بشكل مباشر إليها.

 
م احملرز حنو حتقيق يتم رصــــــــد املؤشــــــــرات على مســــــــتوى األهداف االســــــــرتاتيجية لإلبالغ عن االجتاهات والتقدو  -402

لزمن ألن التقدم احملرز ويلة من اطأهداف التنمية خالل الفرتة املشــــــــمولة بالتقرير. وُتالحظ التغيريات عادة على مدى فرتة 
 يف حتقيق أهداف التنمية حيدث بعد عدة سنوات من تنفيذ السياسات والربامج ذات الصلة.

 
جمموعة من املؤشـــرات لتتبع االجتاهات العاملية على مســـتوى  2017-2014اخلطة املتوســـطة األجل للفرتة  وضـــعتو  -403

األهداف االســــــرتاتيجية باســــــتخدام مصــــــادر البيانات الدولية. ويف أعقاب اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة خلطة التنمية 
اية عام  2030املســـــــــــــتدامة لعام  ا مع أهامل، قامت 2015يف   داف التنمية املســـــــــــــتدامة، نظمة مبحاذاة إطار النتائج اخلاص 
ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بكل هدف اسرتاتيجي للمنظمة واستخدامها حصرياً.  مقاصدمن خالل حتديد 

ا خالل عام  مؤشـــراً تســـتند إىل  39، إىل وضـــع جمموعة جديدة مؤلفة من 2016وقد أدت هذه العملية، اليت مت االضـــطالع 
دامة لقياس التقدم احملرز على مســـــــــتوى األهداف االســـــــــرتاتيجية للمنظمة املســـــــــتخدمة يف تقرير تنفيذ أهداف التنمية املســـــــــت

  56الربامج.
 

جية املســـــتندة إىل أهداف لعديد من مؤشـــــرات األهداف االســـــرتاتيابالنســـــبة إىل وإن توافر البيانات ضـــــعيف حالياً  -404
قّرت إطار عمل املؤشـــــرات العاملي لرصـــــد أالتنمية املســـــتدامة، مبا أنه ّمت وضـــــعها مؤخراً، ومبا أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

دامة على النحو التايل، ملســـــــت. وُتصـــــــنف مؤشـــــــرات أهداف التنمية ا2017يف يوليو/متوز  2030خطة التنمية املســـــــتدامة لعام 
 :حسب توافر املنهجية واملعايري للبيانات وتكرارها واتساقها

 
من البلدان توفر  املائةيف  50ياً متاحة، والفئة األوىل: املؤشـــر واضـــح من الناحية النظرية واملنهجية واملعايري املتّبعة دول •

 ؛أو العاملي البيانات بانتظام لرفع التقارير على املستوى اإلقليمي
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الفئة الثانية: املؤشــر واضــح من الناحية النظرية واملنهجية واملعايري املتبعة دولياً متاحة، ولكن البلدان ال توفر البيانات  •
 ؛بانتظام

 وجد منهجية أو معايري متبعة دولياً بعد.تالفئة الثالثة: ال  •
 

واليت  ملســـــتندة إىل أهداف التنمية املســـــتدامةامؤشـــــرًا  39البالغ عددها مؤشـــــرات األهداف االســـــرتاتيجية ومن بني  -405
يف الفئة الثالثة. ويُظهر اجلدول  8يف الفئة الثانية، و 13يف الفئة األوىل، و 18تتعلق باإلطار االســــــــرتاتيجي للمنظمة، هناك 

) 4وامللحق  1-القســــم األول باء ( 2017-2016اخلاص مبؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
لسـنوات احملددة اليت مل ابالنسـبة إىل . و 2017و 2013 يلعاممؤشـرًا  18البيانات املتاحة ملؤشـرات الفئة األوىل البالغ عددها 

. واالســـــــتثناء عنهاالبيانات متاحة  ت، تشـــــــري املعلومات املبلغ عنها إىل أقرب ســـــــنة ســـــــابقة كانهاعنتكن البيانات متاحة 
فقط،  2014فالبيانات متاحة لعام  –بشأن مستويات اإلجهاد املائي  2-4-6الوحيد هو مؤشر أهداف التنمية املستدامة 

 اية الفرتة املشمولة بالتقرير.بالنسبة إىل مما هو  2017-2014وهو انعكاس أفضل خلط األساس للفرتة املتوسطة 
 

 الرصد على مستوى النواتج
 

تعكس النواتج التغيريات يف البيئة التمكينية املطلوبة، على املســـتوى القطري و/أو العاملي، لدعم حتقيق األهداف  -406
يف جماالت مشـــمولة بوالية املنظمة  -االســـرتاتيجية األعلى مســـتوًى. وهي تتعلق مبســـائل على املســـتوى القطري أو الدويل 

لربجمة املالئمة، ومســـتويات املوارد واالســـتثمارات املخصـــصـــة، ومســـتوى من قبيل أطر الســـياســـات وا -ووظائفها الرئيســـية 
وقدرة التنســـيق/الشـــراكات والقدرة على إتاحة واســـتخدام معلومات من أجل صـــنع القرارات، اليت ميكن حتســـينها بواســـطة 

 نظمة.املمسامهات 
 

التغيريات املطلوبة وأرســــــــــت القدرات الالزمة أجرت وتقيس املؤشــــــــــرات على مســــــــــتوى النواتج عدد البلدان اليت  -407
االت اليت ميكن فيها للمنظمة أن تســـاهم على املســـتوى القطري أو مســـتوى التقدم  لتحقيق األهداف االســـرتاتيجية يف ا
الذي حققته األســــــرة الدولية يف حتســــــني اإلطار العاملي للبيئة التمكينية، مثالً من خالل وضــــــع أطر للســــــياســــــات ومعايري 

 نو الرئيسيمواصفات واتفاقات. وإن حركة مؤشرات النواتج هي نتيجة للسياسات والربامج اليت ينفذها أصحاب املصلحة و 
منظمة األغذية والزراعة والدول األعضاء والشركاء يف التنمية. وينبغي عند تفسري مؤشرات النواتج أن يؤخذ يف االعتبار  –

أن املنظمة ليســــت ســــوى أحد املســــامهني يف هذه التغيريات، وبالتايل ال ميكن أن يعزى بالتقدم إىل عملها فقط. وتســــمح 
 يز دعمها وتقدمي األساس لتقييم مسامهتها.املعلومات الناجتة للمنظمة بزيادة ترك

 
ويقاس كل مؤشر على مستوى النواتج من خالل عدد من عناصر القياس. وعلى سبيل املثال: يقاس املؤشر األول  -408

عدد الدول ذات اآلليات احملسنة للحوكمة والتنسيق من أجل القضاء على اجلوع : "2، الناتج 1للهدف االسرتاتيجي 
" بواسطة العناصر األربعة التالية: (أ) وجود آلية عالية املستوى لألمن الغذائي والتغذية من الغذائي وسوء التغذيةوانعدام األ

وجود آليات تنسيق حكومية حسنة األداء ملعاجلة األمن الغذائي و وجود آلية للمساءلة الوطنية؛ (ج) و ما بني الوزارات؛ (ب) 
تمع املدين.والتغذية؛ (د) ومستوى مشاركة أصحاب   املصلحة املتعددين والتزام ا
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ومن أجل ضمان وضوح التعريفات واتساق القياس عرب البلدان، جيب تدعيم كل عنصر من عناصر القياس، عند  -409
املقتضى، بواسطة "مؤهالت" حمددة. وبالنسبة إىل املثل أعاله فإن وجود آلية تنسيق حكومية حسنة األداء ملعاجلة عنصر 

ا يف ما خيص "آلية التنسيق  يةالغذائي والتغذ األمن سنة األداء." وباملثل فإن احلله أربعة مؤهالت حتدد املعايري املعمول 
 "حسن األداء" وما شابه تّدعم كلها مبؤهالت/معايري مفصلة. "يت تنطوي على تعابري مثل "مناسب" "مالئماملؤشرات ال

 
لتقييم  تستخدم مؤشراً على مستوى النواتج 34هناك جمموعة مؤلفة من  تان، ك2017-2014لفرتة اوبالنسبة إىل  -410

ناجتاً يف إطار األهداف االسرتاتيجية اخلمسة. ومن أجل قياس التقدم احملرز يف مؤشرات النواتج، أجرت منظمة األغذية  17
اية عام  ولية والبيانات الثانوية على املستوى ، مجع البيانات األ2017والزراعة تقييمًا للنواتج على مستوى املنظمة يف 

بلدًا مع تغطية تشغيلية من جانب املنظمة. وّمت مجع البيانات لسنة  149نة من البلدان األعضاء بلغ عددها القطري لعيّ 
اية الفرتة املتوسطة األجل (2013األساس ( ، مما مسح بإعادة تأكيد خط األساس وتعزيز قابلية على حٍد سواء )2017) و

ا كانت ذات جودة منخفضة، بالنسبة 2017املقارنة مع البيانات اليت مت مجعها لعام   . ومل تكن البيانات متاحة، أو أ
 مل يتم اإلبالغ عنها.اليت إىل مخسة من مؤشرات النواتج 

 
امل (استبيان تقييم النواتج على مستوى املنظمة)، أجابت عليه من خالل استبيان ش البيانات األوليةوُمجعت  -411

، ووكاالت األمم املتحدة، واجلهات املاحنة الدولية، واملؤسسات املالية احلكومية الوزاراتجمموعة واسعة من املشاركني (
تمع املدين، والقطاع اخلاص)  بلداً. ويقّيم  94 جمموعها ميف الدولية، ومؤسسات البحوث/األوساط األكادميية، وا

(كما  2013االستبيان، املنظم يف مخسة أقسام، واحد لكل هدف اسرتاتيجي، األبعاد الرئيسية للبيئة التمكينية الوطنية لعام 
، وكذلك مسامهة املنظمة يف التقدم احملرز على املستوى القطري. ويوفر ذلك 2017مت قياس خط األساس رجعياً) وعام 

عن تطور البيئة التمكينية والقدرة على حتقيق األهداف االسرتاتيجية يف كل بلد. وقد مت استكمال أكثر من  منظورًا غنياً 
 استبيان. 3 600

 
املعلومات اإلحصائية املتاحة يف قواعد البيانات العامة (قاعدة بيانات التنمية العاملية  البيانات الثانويةومشلت  -412

ذات  املتعلقة بالسياسات والتشريعاتت اإلحصائية يف املنظمة، وغريها)، باإلضافة إىل الوثائق للبنك الدويل، وقاعدة البيانا
ملؤشرات اليت تتوفر االصلة اليت يتم مجعها على املستوى القطري. وال تتوفر البيانات الثانوية جلميع السنوات، وبالنسبة إىل 

 حدث البيانات املتاحة.البيانات من مصدر ثانوي فقط، فإنه يتم استخدام أ فيها
 

ومت احتساب متوسط املعلومات اليت مت مجعها بشأن عناصر القياس، استناداً إىل مصادر البيانات األولية والثانوية،  -413
البلدان حسب العالمات  تصنيف. وبالنسبة إىل كل مؤشر، مت 1و 0على املستوى القطري لكل سنة بقيمة متثيلية ترتاوح بني 

)؛ 0.6إىل  0.4متوسطة (و )؛ 0.4إىل  0.2متوسطة االخنفاض (و )؛ 0.2إىل  0أداء متساوية: منخفضة ( يف مخس فئات
). ومت بعد ذلك استقراء نتائج كل مؤشر على مستوى النواتج 1إىل  0.8مرتفعة (و )؛ 0.8إىل  0.6متوسطة االرتفاع (و 

 .للعدد اإلمجايل للبلدان اليت تتوفر فيها البيانات للمؤشر احملدد
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 :بطريقتني خمتلفتنيالنتائج معروضة  4امللحق ويتم تقييم النواتج، وترد يف  -414
 

اية الفرتة املشــمولة بالتقرير.  غايةمقارنة  أ)( فرتة الســنتني لكل مؤشــر من مؤشــرات النواتج مع القيمة "الفعلية" يف 
 .بلداً، ما مل تتم اإلشارة إىل خالف ذلك 149ومتثل مجيع األرقام الفعلية العدد املقّدر للبلدان من إمجايل 

)، وقد مت أي التحســن( التقدمملؤشــرات اليت تقيس التغيري، متثل القيمة "الفعلية" املبلغ عنها ابالنســبة إىل و  
. ويتم 2017) وتقدير عام 2013تقييمها عن طريق حســـــــــاب الفرق يف األداء بني الســـــــــنة األســـــــــاســـــــــية (

 .لنفس البلد 2017و 2013انات عامي حساب هذا الفرق عندما تتوفر بي
ألف) تشــــــري القيمة -1-4باء، و 3-2ألف، و-3-2ألف، و-2-2مؤشــــــرات قياس احلالة (بالنســــــبة إىل و  

، أي املؤشـر املسـجل يف الفئات 2017"الفعلية" املبلغ عنها إىل عدد البلدان اليت ُتظهر أداء مرٍض يف عام 
 .املتوسطة، واملتوسطة االرتفاع، واملرتفعة

موع الذي سجلته النسبة املقدرة للبلدان  )ب(  .2017و 2013يف عامي املصنفة ضمن فئة األداء حبسب ا
 

 الرصد على مستوى املخرجات
 

يف النواتج  –من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات  –املخرجات هي مسامهة منظمة األغذية والزراعة إن  -415
 ضمن سلسلة النتائج. وهي متثل النتائج املباشرة لتدخالت املنظمة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، املمولة 

ا، واليت والطوعيةمن االشرتاكات املقررة   نظمة وختضع للمساءلة عنها بالكامل.امل تتحكم 
 

. ويعتمد كل مؤشر من مؤشرات غاية 55ومؤشرًا  50من خالل  48مت رصد حتقيق املخرجات البالغ عددها و  -416
 املخرجات على منهجية القياس املنشورة، واليت مت تطبيقها على النحو التايل:

 
القطرية للمنظمة، والوحدات الفنية، واملكاتب اإلقليمية وفرق املســــــــــــــؤوليات وتقدمي الدعم للمكاتب  حتديدمت  )(أ

 .الربامج االسرتاتيجية، جلمع البيانات ومعاجلتها وحتليلها، باستخدام نظم املعلومات املؤسسية القائمة
م أفــادت ممثليــات املنظمــة، وقــادة الربامج اإلقليميــة، ومــديرو الوحــدات الفنيــة، عن النتــائج اليت حققتهــا وحــد )(ب ا

 .عن طريق حتديد املؤشر الذي يقيسها، ووصف اإلجناز، وتقدمي األدلة املوثقة الداعمة
حلل قادة الربامج اإلقليمية واالســــــــــــــرتاتيجية النتائج املبلغ عنها، وحتققوا من صــــــــــــــحتها، مع التأكد من دقتها  )(ج

وثيقة بتحقيق املخرجات. ومت النظر يف النتائج املصـــــادق عليها فقط عند قياس مؤشـــــرات املخرجات وصـــــلتها ال
 .بالغاياتوتقييم األداء مقارنًة 

 التابع للمنظمة. والرصديتم تسجيل وتوثيق العملية والبيانات الناجتة عنها يف نظام التخطيط  د)(
 

وجرى اعتماد التصنيف  .55السنتني مقارنة بالغايات البالغ عددها تبني جداول املخرجات األداء على طول فرتة  -417
) Δ) إذا مت حتقيق الغاية بالكامل، و"حمققة جزئياً" (وتعترب املخرجات "حمققة"( حبسب عالمات حمددة لعملية التقييم.
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. ويُعد هذا االختبار أقوى من ذلك املستخدم يف فرتة السنتني السابقة، حيث مت اعتبار الغاية "حمققة" إذا خبالف ذلك
 .2017-2016يف املائة أو أكثر، يف ضوء عملية حتديد الغايات األكثر صرامة يف فرتة السنتني  75كان مت حتقيقها بنسبة 

 
 مؤشرات األداء الرئيسية

 
اخلاصة، إىل ضمان القدرة الفنية الداخلية  واألبواب، واألهداف الوظيفية 6يهدف العمل املضطلع به لدعم اهلدف  -418

مؤشرات من  اً مؤشر  38والنزاهة وخلق بيئة متكينية لتنفيذ الربامج. ويتم قياس التحسينات ورفع التقارير عنها من خالل 
األعمال املنهجيات القائمة جلمع بيانات مؤشرات األداء الرئيسية وتقييم األداء الرئيسية وغاية. ويستخدم رؤساء وحدات 

األداء. وقد اسُتعرضت البيانات املتعلقة باألهداف الوظيفية ومت التحقق من صحتها من قبل املشرفني على رؤساء وحدات 
ا كانت منخفضة اجلودة، بالنسبة إىل مؤشرين من مؤشرات األداء الرئيسية مل يتم  األعمال. ومل تكن البيانات متاحة، أو أ

 ا.ماإلبالغ عنه
 

اية عام  4 امللحقتقارن اجلداول يف  -419  بالقيمة املستهدفة احملددة  2017قيمة مؤشرات األداء الرئيسية يف 
 يف بداية فرتة السنتني.
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 : أداء المنظمة4الملحق 
 

ومســتويات اإلنفاق فيها، مبا يعطي حملة شــاملة عن األداء املايل يوفّر هذا امللحق معلومات عن مؤشــرات املنظمة  -420
 ): 5إىل  1للمنظمة والنتائج اليت حققتها املنظمة والبلدان األعضـــــــاء. وتعرض اجلداول اخلاصـــــــة بكل هدف اســـــــرتاتيجي (

 ســــــــــتندة االجتاهات يف مؤشــــــــــرات اهلدف االســــــــــرتاتيجي املو حســــــــــب النتيجة؛ (ب)  2017-2016(أ) النفقات يف الفرتة 
 والقيم الفعلية ملؤشــــــرات النتيجة مع مســــــتوى األداء (باالســــــتناد  الغايةو إىل أهداف التنمية املســــــتدامة، حيث تتوفّر؛ (ج) 

 والقيم الفعلية ملؤشرات الناتج. الغايةو بلداً ما مل تتّم اإلشارة إىل عكس ذلك)؛ (د)  149إىل 
 

 واألبواب اخلـــاصــــــــــــــــة، تعرض اجلـــداول: (أ) النفقـــات للفرتة، واألهـــداف الوظيفيـــة 6وبـــالنســــــــــــــبـــة إىل اهلـــدف  -421
 والقيم الفعلية ملؤشرات األداء الرئيسية. والغايةحسب النتيجة، (ب)  2016-2017

 
 زيد من التفاصيل بشأن املنهجيات لقياس األداء حبسب األهداف االسرتاتيجية.امل 3امللحق يرد يف و  -422
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 التغذية في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء: المساهمة 1الهدف االستراتيجي 
 

 النفقات (بالدوالر األمريكي)

 النتيجة
 االعتمادات الصافية

بسعر الصرف المعتمد في (
 )الميزانية

 المجموع موارد من خارج الميزانية

1-1 55,477 80,079 135,556 
1-2 16,747 24,027 40,774 
1-3 11,535 36,176 47,711 

 224,040 140,280 83,759 المجموع
 

مؤشر هدف 
التنمية 
 المستدامة

أو التاريخ  2013 وصف المؤشر
 السابق األقرب

أو التاريخ  2017
السابق األقرب

 %10.7 %10.8 معدل انتشار نقص التغذية  2-1-1
ســكان، اســتنادا معدل انتشــار انعدام األمن الغذائي املتوســط أو الشــديد وســط ال  2-1-2

 %25.2 %23.7 عدام األمن الغذائيإىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي املعاناة من ان

 %22.9 %24.5  معدل انتشار توّقف النمو بني األطفال دون سن اخلامسة  2-2-1
 %7.7 57غري متوفر لمعدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة، اهلزا  2-2-2

 %6 %5.8 الوزن سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة، زيادةمعدل انتشار  
اء الســــكري أو معدل الوفيات النامجة عن أمراض أوعية القلب أو الســــرطان أو د  3-4-1

 %18.8 %19.8 األمراض التنفسية املزمنة

 
 

ت وخطط استثمار وبرامج وأطر قانونيةتتخذ شكل سياساتتعّهد البلدان األعضاء وشركاؤها في التنمية بالتزامات سياسية صريحة : 1-1النتيجة
 وبتخصيص الموارد الالزمة للقضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

 مؤشرات النتائج
 ألف-1-1

 

يف القطاعاتو/أو عدد البلدان اليت تعتمد ســياســات/اســرتاتيجيات وبرامج اســتثمار حمســنة
 يتم قياسها من خالل: قانوينالقطاعات يدعمها إطار 

 الغاية
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

24 65 
قضي بتحسني األمن الغذائيوجود سياسات/اسرتاتيجيات وطنية حالية عرب القطاعات ومتعددة القطاعات تشمل هدفاً صرحياً ي  

 و/أو التغذية
 ذائي و/أو التغذيةالقطاعات تعاجل مسألة األمن الغوجود برامج استثمار وطنية حكومية عرب القطاعات أو متعددة  
 التغذية مستوى استجابة شاملة لسياسات وبرامج احلكومة ملواجهة اجلوع، وانعدام األمن الغذائي، وسوء 
 وجود احلماية القانونية للحق يف غذاء كايف 

                                                 
 البيانات غري متوفرة على الصعيد العاملي.  57
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خطط استثمار، وبرامج، وأطر قانونيةو صريحة بشكل سياسات،  : تتعّهد البلدان األعضاء وشركاؤها في التنمية بالتزامات سياسية2-1النتيجة 
  .وبتخصيص الموارد الالزمة الستئصال الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 مؤشرات النتائج
نت عملية ختصـــــــــــــــيص املوارد (من حيث  باء-1-1 املالءمة، والكفاءة، والفعالية) عدد البلدان اليت حســـــــــــــــّ

 :وجيري قياسه من خالل الستئصال اجلوع، وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية،
 مدى كفاية اإلنفاق العام لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 
 مدى كفاية املوارد البشرية احلكومية لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 
 الغذائي/التغذية يز املعارف يف جمال األمنمدى كفاية اجلهود لتعز  
 استخدام فعال وكفوء ملوارد 

 
 

 
 الغاية
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

24 5812 
 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

   %2 %26 %201771احلالة يف عام 
   %1 %27 %201372احلالة يف عام 

ســـتئصـــال الجوع وانعدام األمن الغذائيااعتماد البلدان األعضـــاء وشـــركائها في التنمية آلليات شـــاملة للحوكمة والتنســـيق من أجل  :2-1النتيجة
 وسوء التغذية

 مؤشرات النتائج
نة للحوكمة والتنســــيق من أجل  ألف-1-2 اســــتئصــــال اجلوع وانعدام األمن عدد البلدان اليت تعتمد آليات حمســــّ

 وجيري قياسه من خالل: الغذائي والتغذية،
 

 وجود آلية رفيعة املستوى لوضع سياسة خاصة باألمن الغذائي والتغذية تشارك فيها الوزارات واملؤسسات العامة ذات الصلة 
 انتهاكات احلق يف الغذاء)وجود آلية وطنية للمساءلة (مبا يف ذلك مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعاجل  
 وجود آليات تنسيق حكومية فعالة ملعاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية 
تمع املدين مستوى   مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين واخنراط ا

 
 
 
 
 
 

 

 الغاية
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

24 65 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

  %18 %65 %17 2017احلالة يف عام 
  %9 %39 %35 %201317احلالة يف عام 
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ذائي والتغذية تســــتند إلى أدّلة وإلى تحليلالبلدان األعضــــاء وشــــركاؤها في التنمية في ما يخّص األمن الغ: القرارات التي تّتخذها  3-1النتيجة 
في شـــــــــــبكة القطاع القائم ونظم والمعلومات المتاحةرفيع الجودة، وحســـــــــــن التوقيت وشـــــــــــامل لألمن الغذائي والتغذية يســـــــــــتفيد من البيانات 

 المعلومات المتوفرة لدى أصحاب المصلحة على اإلنترنت
 مؤشرات النتائج

نّة قائمة على األدلة ورفيعة اجلودة تتأتى عن نظم  ألف-1-3 عدد البلدان اليت تعتمد منتجات حتليلية حمســـــــــــــــ
املعلومـــات الوظيفيـــة دعمـــاً لعمليـــات وضـــــــــــــــع الســـــــــــــــيـــاســــــــــــــــــات والربامج يف جمـــال األمن الغـــذائي 

 :وجيري قياسه من خالل والتغذية،
 وجود نظام معلومات وطين فعّال وشامل يف جمال األمن الغذائي والتغذية 
 وجود نظام فعال لوضع خرائط اإلجراءات يف جمال األمن الغذائي والتغذية 
 مية فعالة لرصد سياسات/اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية والربامج الوطنية، وتقييمها بصورة منتظمةوجود هيكلية حكو  
اســـتيعاب املعلومات والتحاليل ذات الصـــلة يف عملية اختاذ القرارات من أجل تصـــميم/حتديث الســـياســـات والربامج يف جمال األمن 

 الغذائي والتغذية
 

 

 الغاية
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

24 5933 

منخفض إىل منخفض األداء
 متوسط

متوسط إىل  متوسط
 عايل

 عايل

  %39 %51 %9 2017احلالة يف عام 
  %23 %65 %12 2013احلالة يف عام 

 
 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
الغاية (حتى 

نهاية 
2017( 

 الفعلي
حتى نهاية 

2017( 
محقق

حتســـــــــــــــــني قــــــــدرات احلــكــومــــــــات  1-1-1
وأصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة على وضــــــــــــــع أطر 
ســــــــــــياســــــــــــاتية وخطط اســــــــــــتثمار وبرامج يف 
 القطــاعــات وبني القطــاعــات لألمن الغــذائي

  .والتغذية

إدراج  عدد عمليات الســـــــــياســـــــــة العامة اليت أّدت إىل تعزيز
اة بني أهـداف األمن الغــذائي والتغــذيـة واعتبــارات املســــــــــــــــاو 

طاعية، وخطط االســـــــــتثمار اجلنســـــــــني يف الســـــــــياســـــــــات الق
 والربامج كنتيجة لدعم الفاو

139 135 Δ 

حتســـــــــــــــــني قــــــــدرات احلــكــومــــــــات  1-1-2
وأصــحاب املصــلحة على وضــع وتنفيذ أطر 
 قانونية وآليات مســــــــــــــــاءلة لتحقيق احلق يف
غذاء مالئم، ولتحســـــــــــــني احلصـــــــــــــول اآلمن 

 .والعادل على املوارد واألصول

دراج إإىل تعزيز عدد عمليات الســـــــــياســـــــــة العامة اليت أّدت 
ية كنتيجة أهداف األمن الغذائي والتغذية يف األطر القانون

 44 29 لدعم الفاو
 

حتســـــــــــــــــني قــــــــدرات احلــكــومــــــــات  1-1-3
وأصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة على تنمية املوارد 
ن البســـــــــــشـــــــــــرية وتنمية املنظمة يف جمال األم

 .الغذائي والتغذية

ا يف جمال املو  البشــــــــــرية ارد عدد املنظمات اليت تعّززت قدرا
غذية كنتيجة والتنميـة التنظيميـة يف جمال األمن الغـذائي والت

 70 35 لدعم الفاو
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 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
الغاية (حتى 

نهاية 
2017( 

 الفعلي
حتى نهاية 

2017( 
محقق

حتســـــــــــــــــني قــــــــدرات احلــكــومــــــــات  1-1-4
وأصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة اآلخرين على تعزيز 

د مالءمة، وكفاءة، وفعالية ختصـــــــــــــــيص املوار 
ئي العامة واســـــــتخدامها لتحقيق األمن الغذا

 .والتغذية

نــــت  ختصـــــــــــــــيص املوارد املــــاليــــة عــــدد البلــــدان اليت حســـــــــــــــّ
 الفاو واستخدامها لألمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم

11 12 
 

حتســـــــــــــــــني قــــــــدرات احلــكــومــــــــات  1-2-1
وأصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة يف جمال التنســــــــــــيق 
االســرتاتيجي عرب القطاعات وبني أصــحاب 

 .املصلحة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

تنســـــيق أكثر  عدد عمليات الســـــياســـــة العامة اليت أّدت إىل
مشولية عرب القطاعات وأصــحاب املصــلحة يف جمال حوكمة 

 39 39 األمن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم الفاو
 

قدرات احلكوماتوأصــحاب  حتســني 1-3-1
املصــــــــــــــلحة على رصــــــــــــــد االجتاهات وحتليل 
مســـامهة القطاعات وأصـــحاب املصـــلحة يف 

 حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

نت الرصـــــد والتحليل يف جمال األمن عدد البلدان  اليت حســـــّ
الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك مســامهات خمتلف القطاعات 

 49 28 من أجل اختاذ قرارات مستنرية كنتيجة لدعم الفاو
 

قــــــــــــــــــــــــــــــدرات  حتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 1-3-2
املصـــلحة على وضـــع  وأصـــحاب احلكومات

خرائط الســــياســــات، والربامج، والتشــــريعات 
الغذائي والتغذية، ورصــدها، املتصــلة باألمن 

 وتقييمها من أجل اختاذ قرارات مستنرية.

نت القدرات  عدد عمليات الســــــــــــياســــــــــــة العامة اليت حســــــــــــّ
البشـــرية واملؤســـســـية إلدارة نظم وضـــع اخلرائط ذات الصـــلة 
بـــاختـــاذ قرارات يف جمـــال األمن الغـــذائي والتغـــذيـــة كنتيجـــة 

 لدعم الفاو
13 17 

 

نت القدرات عدد عمليات الســــــــــــياســــــــــــة   العامة اليت حســــــــــــّ
البشـــرية واملؤســـســـية لرصـــد وتقييم آثار الســـياســـات والربامج 
ذات الصـــــــــــــــلـــة بـــاألمن الغـــذائي والتغـــذيـــة من أجـــل اختـــاذ 

 القرارات كنتيجة لدعم الفاو

26 19 Δ 
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 بطريقة مستدامة سماك والغابات: زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات من الزراعة ومصايد األ2الهدف االستراتيجي 
 

 النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتيجة
 االعتمادات الصافية

بسعر الصرف المعتمد في (
 )الميزانية

 المجموع موارد من خارج الميزانية

2-1 76,156 243,441 319,597 
2-2 32,203 76,434 108,637 
2-3 41,318 50,866 92,184 
2-4 49,946 75,328 125,274 

 645,693 446,070 199,623 المجموع
 
 

مؤشر هدف 
التنمية 
 المستدامة

 وصف المؤشر
أو  2013

التاريخ السابق 
 األقرب

أو  2017
التاريخ السابق 

 األقرب
حجم اإلنتـــــاج لكـــــل وحـــــدة عمـــــل حســــــــــــــــــــب فئـــــات حجم املؤســـــــــــــــســــــــــــــــــــة   2-3-1

 غري متوفر غري متوفر الزراعية/الرعوية/احلرجية

 غري متوفر غري متوفر الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامةنسبة املساحة   2-4-1
ملضــــــــــــــمونة يف مرافق حفظ اعدد املوارد اجلينية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة   2-5-1

 غري متوفر %7.5 على املدى املتوسط أو الطويل

املتوســـــــــط أو دى املضـــــــــمونة يف مرافق حفظ على املعدد عّينات  املوارد اجلينية   
 4,713 4,443 الطويل (باآلالف)

ا معرضة للخطر  2-5-2  %27 %24 نسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أ
 غري متوفر غري متوفر التغري يف كفاءة استخدام املياه على فرتة من الزمن  6-4-1
املياه ن موارد حجم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة كنسبة م  6-4-2

 العذبة
 غري متوفر 60%7.12

 غري متوفر %68.6 نسبة األرصدة السمكية داخل مستويات مستدامة بيولوجياً   14-4-1
 %12.7 %11.9 تغطية املناطق احملمية يف ما خيّص املنتطق البحرية  14-5-1
 %30.7 %30.8 مساحة الغابات كنسبة من جمموع مساحة اليابسة  15-1-1
 %43.2 %43 املناطق احملمية يف املشمولة العذبة للمياهنسبة املواقع اهلامة للتنوع البيولوجي    15-1-2

 %46.6 %46.3 املناطق احملمية يف املشمولة العذبة للمياهنسبة املواقع اهلامة  الربي   
 غري متوفر متوفرغري   نسبة األراضي املتدهورة نسبة إىل جمموع مساحة اليابسة  15-3-1
 غري متوفر غري متوفر  مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي  15-4-2
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 القطاع الزراعي بطريقة مستدامة. المنتجين والقائمين على إدارة الموارد الطبيعية لممارسات تزيد وتحّسن إنتاج : اعتماد1-2النتيجة 
 مؤشرات النتائج

 الغاية ألف-2-1
2017 

التاريخ 
2017 الفعلي

غري متوفر 8

عدد البلدان اليت تبلغ عن زيادة يف املناطق اخلاضـعة لإلدارة املسـتدامة لألراضـي كنسـبة مئوية من إمجايل 
 املساحة الزراعية ومساحة الغابات، منذ فرتة اإلبالغ األخرية.

 

 الغاية باء-2-1
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

22 615 

 غلة احملاصيل منذ فرتة اإلبالغ األخرية عدد البلدان اليت اخنفضت فيها فجوة
 

منخفض إىل منخفض األداء 
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %12 %1 %4 %4 %201779احلالة يف عام 
 %11 %1 %4 %3 %201381احلالة يف عام 

 

 الغاية جيم-2-1
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

85 62104 

توازن الربوتينات القابلة لالســـــــتهالك البشـــــــري يف اإلنتاج احليواين (نســــــبة  فيهاعدد البلدان اليت ازداد 
 أو بقي ثابتاً منذ فرتة اإلبالغ األخرية النواتج إىل املدخالت)

 
منخفض إىل منخفض األداء

متوسط إىل  متوسط متوسط
 عايل عايل

 %2  %3 %3 %201793احلالة يف عام 
 %3  %3 %3 %201392احلالة يف عام 

 

 الغاية دال-2-1
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

 6310 غري متوفر

عدد البلدان اليت ازدادت فيها مســـــاحة الغابات اخلاضـــــعةخلطط إدارة الغابات كنســـــبة مئوية،منذ فرتة 
  اإلبالغ

 
 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %19 %4 %6 %18 %201752احلالة يف عام 
 %15 %4 %8 %17 %201356احلالة يف عام 

 

 الغاية هاء-2-1
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

15 6424 

نت ممارســـــــــات مصـــــــــايد األمساك/تربية األحياء املائيةاملســـــــــتدامة [كما يرد يف  عدد البلدان اليت حســـــــــّ
  استبيان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد]

 %33 %19 %13 %20 %201716احلالة يف عام  
 %5 %55 %8 %14 %201318احلالة يف عام 

 

 واو-2-1
 

 الغاية
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

22 653 
 

عدد البلدان اليت تناقصــــت فيها مســــاحات النباتات الطبيعية ومناطق النظم اإليكولوجية احملمية اليت 
ا لصاحل التوسع الزراعي منذ فرتة اإلبالغ األخرية  جرت خسار

منخفض إىل منخفض األداء 
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %1  %2 %2 %201796احلالة يف عام 
 %1 %2 %1 %4 %201392احلالة يف عام 
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والمؤسسات الالزمة لدعم المنتجين ةالسياسات والقوانين وأطر اإلدار  –: تعزيز أصحاب المصلحة في البلدان األعضاء للحوكمة 2-2النتيجة 
 الزراعي. العملية المؤدية إلى زيادة استدامة نظم اإلنتاج في القطاع في –والقائمين على إدارة الموارد

 مؤشرات النتائج
 الغايةألف-2-2

2017 
 التاريخ الفعلي

2017 
18 66107 

املســــــــــتوى واســــــــــرتاتيجية تعزّز اإلنتاج الزراعي عدد البلدان اليت تعتمد وثائق ختطيط/ ســــــــــياســــــــــات رفيعة 
 :وجيري قياسه من خالل املستدام، وإدارة املوارد الطبيعية،

 
مــدى معــاجلــة برنــامج التنميــة الوطين الرئيســـــــــــــــي لنظم اإلنتــاج يف القطــاع الزراعي على حنو متكــامــل ومتوازن عرب القطــاعــات الفرعيــة أو 

 التخصصات ذات الصلة
 تنمية الوطين الرئيسي لزيادة اإلنتاج الزراعي على حنو مستدام بيئياً وعادل اجتماعياً مدى ترويج برنامج ال 
مدى وجود ســـياســـة وطنية حمّددة، أو خطة أو إطار بشـــأن املســـاواة بني اجلنســـني، والعدالة و/أو التبســـيط، وأخذها يف االعتبار مســـألة 

عي (أي احملاصـــيل، والثروة احليوانية، ومصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية،املســـاواة بني اجلنســـني يف اســـرتاتيجيات تكثيف اإلنتاج الزرا
 والغابات، وموارد طبيعية أخرى)

 
منخفض إىل منخفض األداء

متوسط إىل  متوسط متوسط
 عايل عايل

 %12 %18 %44 %10 %201717احلالة يف عام 
 %8 %24 %36 %25 %20137احلالة يف عام 

 

 الغايةباء-2-2
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

11 6783 

عدد البلدان املســـتهدفة اليت تقوم فيها منظمات حمســـّنة للخدمات العامة وآليات بني املنظمات لصـــياغة 
وتنفيذ ســـــــــــــياســـــــــــــات واســـــــــــــرتاتيجيات وتشـــــــــــــريعات وطنية تعزّز اإلنتاج الزراعي املســـــــــــــتدام وإدارة املوارد 

 :وجيري قياسه من خالل الطبيعية،
 

 كفاية اإلرادة السياسية والتمويل لتعزيز اإلنتاج الزراعي على حنو مستدام.مدى   
مدى وجود آليات كافية على الصــــعيد الوطين لتنســــيق وإدارة ورصــــد عملية تنفيذ خطط اســــرتاتيجية وطنية وســــياســــات وقوانني متصــــلة 

 بنظم إنتاج مستدامة ومتكاملة وعادلة يف القطاع الزراعي
اتيجيات وطنية يف القطاع الزراعي أو مراجعتها خالل الســنتني املاضــيتني بصــورة شــفافة، وتشــاركية، وقائمةمدى وضــع ســياســات/اســرت  

 على األدلّة
 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %1 %68 %27 %1 %20174احلالة يف عام 
 %1 %20 %70 %9 %20131احلالة يف عام 
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يات الحوكمة المتعلقة بهذه: مصــــــادقة /اعتماد أصــــــحاب المصــــــلحة صــــــكوكاً دولية (بما في ذلك الصــــــكوك اإلقليمية) ودعم آل3-2النتيجة 
 الصكوك لنظم اإلنتاج الزراعي المستدام

 مؤشرات النتائج
 الغاية ألف-2-3

2017 
 التاريخ الفعلي

2017 
131 68136 

وجيري قياســـه من عدد البلدان اليت أظهرت التزاماً / دعماً قويني لصـــكوك دولية خمتارة وضـــعتها الفاو، 
 خالل:

 
ما إذا كان البلد قد أصـــدر مصـــادقة رمسية على صـــكوك الفاو امللزمة أو انضـــم إليها أو قبلها أو  

  وقّع عليها
  لفاو غري امللزمةما إذا كان البلد قام بإعالن رمسي يصادق على تنفيذ صكوك ا 

 
منخفض إىل منخفض األداء

متوسط إىل  متوسط متوسط
 عايل عايل

 %27 %44 %22 %6 %1 2017احلالة يف عام 
 %2 %51 %32 %14 %1 2013احلالة يف عام 

 

 الغاية باء-2-3
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

121 6952 

وجيري عدد البلدان اليت أبدت مســــتوى قوياً من الدعم / االلتزام بآليات حوكمة خمتارة وضــــعتها الفاو 
 :قياسه من خالل

 
 عدد البلدان أو األطراف املتعاقدة اليت أوفت باملسامهات اإللزامية لآلليات 

 
 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %21 %4 %12 %9 %201754احلالة يف عام 
 %37 %4 %10 %7 %201342احلالة يف عام 

 

 الغاية جيم-2-3
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

29 7058 

عدد البلدان اليت عززت أطرها القانونية الوطنية من خالل دمج أحكام صـــــــــــــــكوك دولية خمتارة (ملزمة 
 وغري ملزمة) وضعتها الفاوخمتارة

 
 

إىل منخفض منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %27 %16 %42 %15 %20171احلالة يف عام 
 %7 %23 %38 %24 %20138احلالة يف عام 
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الموارد الطبيعية لدعم التحّول إلىو : اتخاذ أصـــــحاب المصـــــلحة لقرارات تعتمد على األدلة في تخطيط وإدارة القطاعات الزراعية 4-2النتيجة 
 .اإلنتاج المستدامة في القطاع الزراعي من خالل الرصد واإلحصاءات والتقييم والتحليلنظم 

 مؤشرات النتائج
 ألف-2-4

نت معدالت االســــــــتجابة و / أو نوعية املســــــــامهات يف مجع البيانات العاملية عن  عدد البلدان اليت حســــــــّ
 :وجيري قياسه من خاللالزراعة واملوارد الطبيعية، خالل فرتة اإلبالغ، 

موعة حمّددة من العمليات العاملية جلمع البيانات عن الزراعة (احملاصــــــــــيل واإل  نتاج احليواين ومصــــــــــايدمتوســــــــــط معّدالت االســــــــــتجابة 
تارةاألمساك/تربية األحياء املائية والغابات) واملوارد الطبيعية اليت ُأجريت خالل فرتة اإلبالغ (اســـــــتبيانات ســـــــنوية واســـــــتبيانات بيانات خم

 تصدرها الفاو)
البيانات عن الزراعة (احملاصـــيلمتوســـط تصـــنيف جودة جمموعات البيانات املقدمة كجزء من جمموعة حمّددة من العمليات العاملية جلمع  

ويةواإلنتاج احليواين ومصـــــــــايد األمساك/تربية األحياء املائية والغابات) واملوارد الطبيعية اليت قّدمت خالل فرتة اإلبالغ (اســـــــــتبيانات ســـــــــن
 واستبيانات بيانات خمتارة تصدرها الفاو)

 
 

 الغاية
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

4 7130 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %7 %21 %23 %6 %201744احلالة يف عام 
 %7 %13 %20 %21 %201340احلالة يف عام 

 باء-2-4
اقتصــــــــادية"تتعلق بتقييم األنشــــــــطة املتصــــــــلة بالزراعة ومصــــــــايد -عدد البلدان اليت تنتج "حســــــــابات بيئية

 االقتصادية للزراعة)-ملعايري نظاماحملاسبة البيئيةاألمساك واحلراجة (متتثل 
 

 الغاية
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

 غري متوفر 15

عدد البلدان اليت تســـــــتخدم إحصـــــــاءات على مســـــــتوى معتدل أو على نطاق واســـــــع يف عمليات صـــــــنع جيم-2-4
 وفقا آلراء اخلرباء. السياسات املتعلقة بالزراعة وإدارة املوارد الطبيعية منذ فرتة اإلبالغ األخرية،

 
 

 

 الغاية
2017 

 التاريخ الفعلي
2017 

79 72141 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %1 %42 %52 %5 2017احلالة يف عام 
 %1 %18 %69 %12 2013احلالة يف عام 
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 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
الغاية (حتى 

نهاية 
2017( 

 الفعلي
حتى نهاية 

2017( 
محقق

حتـــديـــد املمـــارســـــــــــــــــات االبتكـــاريـــة  2-1-1
لإلنتـــاج الزراعي املســـــــــــــــتـــدام (مبـــا يف ذلـــك 
املمارسـات التقليدية اليت حتسـّن االسـتدامة، 
ا "نظم تراث زراعي  كتلك املدرجة على أ
هامة عامليا") وتقييمها ونشــــــــــــــرها وتيســـــــــــــري 

 اعتمادأصحاب املصلحة هلا.

 ُ جاً عدد املبادرات اليت دعمتها الفاو واليت اســـــــــــــــتخدمت 
مشولية وتشاركية إلقرار وتقاسم ممارسات ابتكارية من أجل 

 .اإلنتاج الزراعي املستدام
 320 327 

 

ج متكـــــاملـــــة ومتعـــــددة  2-1-2 حتـــــديـــــد 
القطــاعــات حيــال تقييم النظم اإليكولوجيــة 
ــا وإصـــــــــــــــالحهــا وتقييمهــا ونشـــــــــــــــرهـا  وإدار
وتيســــــــــــــري اعتمادها من جانب أصــــــــــــــحاب 

 املصلحة.

اليت دعمتها الفاو لتحديد وتوثيق وتســـــــهيل عدد املبادرات 
اســـــــــــــرتاتيجيات متكاملة من أجل إدارة النظام اإليكولوجي 
بصـــــــورة مســـــــتدامة، وإعادة ترميمه والتكّيف مع تغّري املناخ 

 والتخفيف من آثاره
197 150 Δ 

عزيز القدرات التنظيمية واملؤسسية ت 2-1-3
يف املؤسسات العامة واخلاصة، واملنظمات، 
والشـــــــــــــــبكات لدعم االبتكار واالنتقال إىل 

  .نظم إنتاج زراعي أكثر استدامة

عدد املنظمات، واملؤســـــــــــســـــــــــات العامة واخلاصـــــــــــة يف جمال 
املعارف، ووكاالت اإلدارة والشـــــــــــــــبكات اليت تلّقت دعماً 
تنظيمياً ومؤســــــــــــــســــــــــــــياً و/أو دعماً يف جمال تنمية القدرات 

 الفنية.

215 224 
 

يف حتليــل مســـــــــــــــــائــل عم البلــدان د 2-2-1
احلوكمــــــة وخيــــــارات نظم اإلنتــــــاج الزراعي 

 املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

عــدد البلــدان اليت تلقــت الــدعم يف جمــال حتليــل مســــــــــــــــائــل 
احلوكمة وخيارات االستدامة املتكاملة لقطاع املوارد الزراعية 

 والطبيعية
30 42 

 

دعم البلــــدان لتعزيز أطر احلوكمــــة  2-2-2
الــيت تــعــّزز نــظــم اإلنــتــــــــاج الــزراع الــوطــنــيــــــــة 

 املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

عدد عمليات الســـــــياســـــــة العامة املســـــــتهدفة اليت تضـــــــمنت 
حواراً عرب القطاعات حول نظم إنتاج موارد زراعية وطبيعية 

 متكاملة وأكثر استدامة تلّقت دعماً من الفاو
45 62 

 

دعم منظمـــــات اخلـــــدمـــــة العـــــامـــــة  2-2-3
القـــــائمـــــة بني املنظمـــــات لتنفيـــــذ  واآلليـــــات

الســـــياســـــات واالســـــرتاتيجيات والتشـــــريعات 
الوطنية اليت تعّزز اإلنتاج الزراعي املســــــــــــتدام 

 وإدارة املوارد الطبيعية

عــدد منظمــات اخلــدمــة العــامــة الوطنيــة واآلليــات احلكوميــة 
والدولية اليت قّدمت هلا الفاو دعماً أســـــــــــــــاســـــــــــــــياً أّدى إىل 

املؤســــــــــــســــــــــــية، أو الوظائف أو  إصــــــــــــالحات يف اهليكليات
  اإلجراءات اإلدارية

42 44 
 

دعم أصــحاب املصــلحة للمشــاركة  2-3-1
يف حتديث آليات وصـــــــــــــــكوك دولية (مبا يف 
ذلـــك اإلقليميـــة منهـــا) قـــائمـــة، أو وضـــــــــــــــع 
آليات وصـــــــــــكوك دولية جديدة حتت رعاية 

 .الفاو

عدد الصــــــــكوك الدولية (األطر القانونية واملعايري، واخلطوط 
التوجيهية، والتوصــــــيات وغريها من النصــــــوص الفرعية) اليت 
ــا  ــا إحــدى آليــات أو صـــــــــــــــكوك الفــاو، أو أجهز اعتمــد
الفرعيــة/ جمموعــات العمــل الفنيــة التــابعــة هلــا، يف مــا خيّص 

 اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

34 44 
 

دعم أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة لإلقرار  2-3-2
الزراعــة وأخــذهــا يف االعتبــار يف بقطــاعــات 

الصـــــــــــــــكوك الـــــــدوليـــــــة، وآليـــــــات احلوكمـــــــة 
والعمليات والشــــــراكات ذات الصــــــلة بوالية 

 .الفاو، ولكن ليس حتت رعاية املنظمة

عدد العمليات يف اآلليات/الصـــــــــــــــكوك الدولية غري التابعة 
للفاو اليت عكســـــت الشـــــواغل اليت رّوجت هلا الفاو بشـــــأن 

ا أو اإلنتاج الزراعي  املستدام وإدارة املوارد الطبيعية يف قرارا
ا   منتجا

33 35 
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 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
الغاية (حتى 

نهاية 
2017( 

 الفعلي
حتى نهاية 

2017( 
محقق

دعم أصــــــحاب املصــــــلحة لتيســــــري  2-3-3
تنفيذ وتطبيق آليات وصـــكوك دولية (مبا يف 
ذلك اإلقليمية منها)، والتوصيات/املتطلبات 

 .يف آليات احلوكمة ذات الصلة

عدد العمليات والشـــــــــــــراكات اليت دعمتها الفاو لتســـــــــــــهيل 
تنفيذ الصـــــــــــــــكوك واآلليات الدولية (مبا يف ذلك اإلقليمية 
منها) اليت تشــــــــــجع اإلنتاج الزراعي املســــــــــتدام وإدارة املوارد 

  الطبيعية

98 103 
 

ُجتَمع البيــــانــــات واملعلومــــات ذات  2-4-1
ر وُتســـــــتخرج  الصـــــــلة، وُجتمَّع وُتدمج وتُنشـــــــَ
بيــــــانــــــات جــــــديــــــدة من خالل التحليالت 

 .مع شركاءبالتشارك  -والنماذج

عــدد نقــاط البيــانــات اإلضــــــــــــــــافيــة يف قواعــد البيــانــات ذات 
 الصلة من قواعد البيانات اإلحصائية الرئيسية يف املنظمة

 941 1,644 
 

عدد جمموعات البيانات االجتماعية ذات الصــــلة يف قواعد  
البيانات اإلحصــائية الرئيســية يف املنظمة واليت تضــم بيانات 

 مصنفة حسب نوع اجلنس
3 5 

 

توضــــع وتُنشــــر منهجيات ومعايري،  2-4-2
ومواصـــفات وتعريفات وأدوات أخرى جلمع 

ا وجتميعها وحتليلها  .البيانات وإدار

األساليب أو املعايري أو املواصفات اجلديدة أو املعّدلة عدد 
جلمع وإدارة وجتميع وحتليـــــــل البيـــــــانـــــــات/املعلومـــــــات اليت 

 خمتصّ وضعتها املنظمة وصادق عليها جهاز 
30 35 

 

وفَّر الدعم للمؤســـــــــــــــســـــــــــــــات على  2-4-3
الصــــــعيدين الوطين واإلقليمي يف جمال تنمية 
القــــدرات من أجــــل التخطيط لعمليــــة مجع 
البيانات وحتليلها وتطبيقها ونشـــرها، وإجراء 

 .هذه العملية

عدد منتجات البيانات/املعلومات ذات الصلة، اليت أنتجها 
 يف جمال تنمية القدراتأصحاب املصلحة بدعم من الفاو 

119 151 
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 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 
 

 النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية)

 النتيجة
 االعتمادات الصافية

بسعر الصرف المعتمد في (
 )الميزانية

 المجموع موارد من خارج الميزانية

3-1 40,297 65,832 106,129 
3-2 15,221 17,955 33,176 
3-3 13,005 5,497 18,502 

 157,807 89,284 68,523 المجموع
 

مؤشر هدف 
التنمية 
 المستدامة

 وصف المؤشر

أو  2013
التاريخ 
السابق 
 األقرب

 أو 2017
التاريخ السابق 

 األقرب

 غري متوفر %10.7 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل  1-1-1
 غري متوفر غري متوفر الذين يعيشون دون خط الفقر الوطيننسبة السكان   1-2-1
نســـــــبة الســـــــكان الذين يعيشـــــــون يف أســـــــر معيشـــــــية ميكنها احلصـــــــول على اخلدمات   1-4-1

 غري متوفر غري متوفر  األساسية

 غري متوفر غري متوفر  نسبة جمموع السكان البالغني الذين لديهم حقوق مضمونة حليازة األرض  1-4-2
 غري متوفر غري متوفر   العاملي احمللي اإلمجايل بالناتج املباشرة املتصلة االقتصادية اخلسارة  1-5-2
متوســـــــــــــط إيرادات صـــــــــــــغار منتجي األغذية، حبســـــــــــــب اجلنس ومكانتهم كأفراد من   2-3-2

 غري متوفر غري متوفر الشعوب األصلية

ســـــــــــــنة) خارج دائرة التعليم  24و 15نســـــــــــــبة الشـــــــــــــباب (الذين ترتاوح أعمارهم بني   8-6-1
 غري متوفر غري متوفر والعمالة والتدريب

ســـنة واملنخرطني يف ســـوق  17و 5النســـبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني   8-7-1
 غري متوفر %16.7 عمل األطفال، حبسب اجلنس والسن واالستخدام

ســـنة واملنخرطني يف ســـوق  17و 5النســـبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  
 غري متوفر %6.35 عمل األطفال، حبسب اجلنس والسن والعمل اخلطري

ســـنة واملنخرطني يف ســـوق  17و 5النســـبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  
 غري متوفر %10.6 عمل األطفال، حبسب اجلنس والسن والعمل

ا ضـــمن أدىن   10-1-1 يف  40معدالت منو نصـــيب الفرد من إنفاق األســـر املعيشـــية أو إيرادا
 غري متوفر غري متوفر  املائة من السكان وجمموع السكان
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إدارة : يحظى فقراء األرياف بإمكانية معّززة ومتساوية للوصول إلى الموارد اإلنتاجية والخدمات والمنظمات واألسواق ويمكنهم 1-3النتيجة
 مواردهم على نحو أكثر استدامة.

 مؤشرات النتائج
نة من االســرتاتيجيات، والســياســات، واخلطوط التوجيهية، واألنظمة ألف-3-1 عدد البلدان اليت تســتخدم جمموعة حمســّ

واألدوات الرامية إىل حتســني وصــول الرجال والنســاء من فقراء األرياف إىل موارد إنتاجية، وخدمات وأســواق 
 :جيري قياسه من خاللية، مالئمة، وإىل التشجيع على اإلدارة املستدامة لقاعدة املوارد الطبيع

 وجود سياسات لوضع اسرتاتيجيات مشولية للحّد من الفقر يف الريف وعدم املساواة بني اجلنسني 
 وجود إطار للسياسات يسمح بتمكني الناس من خالل إجراء مجاعي وعمليات سياساتية تشاركية 
ا املســتدامة من جانبوجود ســياســات، وتشــريعات، ومؤســســات تروّج للحيازة اآلمنة للموارد   الطبيعية، واســتخدامها العادل، وإدار

موعات املهّمشة  الرجال والنساء الفقراء يف الريف وغريهم من ا
ُج لوضع تكنولوجيات مناصرة للفقراء، وتقدمي خدمات ريفية، ودعم التسويق   وجود سياسات، وتنظيمات، وُ

 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

17 65 

منخفض إىل منخفض األداء
إىل متوسط  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %1 %33 %51 %15 %20171احلالة يف عام 
 %1 %6 %78 %14 %20131احلالة يف عام 

عدد البلدان اليت قامت فيها املنظمات الريفية ذات الصـــــــــــــــلة، واملؤســـــــــــــــســـــــــــــــات احلكومية وغريها من  باء-3-1
ا  من أجل حتســــني الوصــــول العادل للرجال والنســــاء يف أصــــحاب املصــــلحة ذات الصــــلة، بتعزيز قدرا

الريف إىل موارد إنتــاجيــة، وخــدمــات مالئمــة، ومنظمــات وأســـــــــــــــواق، وبــالرتويج إلدارة قــاعــدة املوارد 
 :وجيري قياسه من خالل الطبيعية على حنو مستدام،

 
تمع احمللي، وعمليات وضع السياساتمستوى قدرات املنظمات الريفية واملؤسسات املناصرة للفقراء يف جمال املشاركة يف   حوكمة ا

 وتقدمي اخلدمات
ا املستدامة واستخدامها العادل   مستوى القدرات يف جمال احليازة اآلمنة للموارد الطبيعية، وإدار
يفيةمســـــتوى القدرات يف جمال حتســـــني وصـــــول الرجال والنســـــاء من فقراء الريف إىل تكنولوجيات مناصـــــرة للفقراء، وعلى خدمات ر  

 ودعم للتسويق.
 مستوى القدرات يف جمال وضع سياسات تشاورية وقائمة على األدلة، ورصد الفقر يف الريف 

 
منخفض إىل منخفض األداء

متوسط إىل  متوسط متوسط
 عايل عايل

 %1 %50 %43 %7 2017احلالة يف عام 
 %1 %42 %47 %10 2013احلالة يف عام 

 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

17 20 
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 الريف بفرص أكبر في الحصول على عمل الئق في المزرعة وخارج المزرعة: يحظى فقراء 2-3النتيجة 
 مؤشرات النتائج

عدد البلدان اليت اعتمدت جمموعة حمســّـنة من الســـياســـات، واملؤســـســـات والتدخالت الرامية إىل توفري ألف-3-2
 :وجيري قياسه من خالل والشباب،عمل الئق يف الريف، مبا يف ذلك النساء 

 
 مالءمة سياسات، واسرتاتيجيات، وبرامج لتوليد عمل الئق يف الريف 
 القدرات املؤسسية لدعم الرتويج لعمل الئق يف الريف مستوى 
 مستوى القدرات لتحليل ورصد أسواق العمل يف الريف، ودعم العمليات السياساتية الختاذ قرارات قائمة على األدلّة 

 
 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

18 86 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %1 %53 %23 %13 %10 2017احلالة يف عام 
 %2 %13 %28 %46 %11 2013احلالة يف عام 

 : تتعّزز نُُظم الحماية االجتماعية دعماً للحّد من الفقر في الريف بصورة مستدامة3-3النتيجة 
 مؤشرات النتائج

نة للحماية االجتماعية تربط احلماية االجتماعية باحلّد من الفقر ألف-3-3 عدد البلدان اليت اعتمدت نظم حمســـــّ
 :وجيري قياسه من خالل يف الريف، واألمن الغذائي والتغذية، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية،

 
بســــــياســــــات واســــــرتاتيجيات عرب القطاعات لتوســــــيع نطاق التزام أصــــــحاب املصــــــلحة املتعّددين  

 انتشار نظم احلماية االجتماعية وزيادة استجابتها يف املناطق الريفية
 مستوى القدرات املؤسسية لتنفيذ برامج محاية اجتماعية فعّالة يف املناطق الريفية 
 يف املناطق الريفيةمستوى القدرات لتحليل ورصد، وتقييم سياسات وبرامج احلماية االجتماعية  

 
 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

8 74 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

  %25 %46 %28 %20172احلالة يف عام 
 %1 %3 %48 %41 %20137احلالة يف عام 

 
 

 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
 الغاية

(حتى نهاية 
2017( 

 الفعلي
(حتى نهاية 

2017( 
محقق

الدعم لتعزيز املنظمات واملؤســــســــات  3-1-1
 الريفية وتيسري عملية متكني فقراء الريف

عـدد البلــدان اليت ّمت توفري الـدعم فيهــا لتوليــد بيئــة مواتيـة 
 35 25 للمنظمات واملؤسسات الريفية، ولتمكني فقراء الريف

 

للتشــــجيع على اعتماد وتنفيذ الدعم  3-1-2
رة للفقراء حيال ســـــياســـــات وبرامج  ُج مناصـــــِ ُ
ا  ن احلصــــــــــول على موارد طبيعية وإدارا حتســــــــــّ

 بصورة مستدامة

عدد البلدان اليت تلّقت الدعم لتصـــــــــميم ورصـــــــــد وتنفيذ 
ُج وســياســات وتدخالت تشــّجع احلصــول العادل على 

ا على   26 15 حنو مستداماملوارد الطبيعية اإلنتاجية وإدارا
 

الدعم لتحســـــــــــني حصـــــــــــول املنتجني  3-1-3
الــفــقــراء واألســـــــــــــــــر الــفــقــرية يف الــريــف عــلــى 
تــكــنــولــوجــيــــــــات ومــعــــــــارف مــالئــمــــــــة وعــلــى 

 .مدخالت والوصول إىل األسواق

عــدد البلــدان اليت ّمت توفري الــدعم فيهــا لوضـــــــــــــــع وتنفيــذ 
معــارف وعلوم وتكنولوجيــات منــاصـــــــــــــــرة للفقراء وتراعي 

اجلنســـــــــــــــني من أجل زيادة توافر األغذية املســــــــــــــــاواة بني 
 والوصول بصورة أفضل إىل األسواق

33 29 Δ 
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 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
 الغاية

(حتى نهاية 
2017( 

 الفعلي
(حتى نهاية 

2017( 
محقق

دعم االبتكــارات يف توفري اخلــدمــات  3-1-4
الريفية وتنمية البنية التحتية املتاحة للفقراء يف 

 الريف

عدد البلدان اليت ّمت توفري الدعم فيها لتصـــــــــــــــميم وتنفيذ 
ج تشــــّجع نظما ابتكارية  ومناصــــرة للفقراء ســــياســــات و

وتراعي املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني لتقدمي اخلدمات ومناذج 
 البنية األساسية الريفية

11 13 
 

إســـــــداء املشـــــــورة يف جمال الســـــــياســـــــة  3-1-5
العامة عرب القطاعات وتنمية القدرات لتحديد 
اســــــــــــــرتاتيجيات ترمي إىل حتقيق التنمية الريفية 

وإىل احلّد املســـتدامة والعادلة للرجال والنســـاء، 
 .من الفقر

عدد البلدان أو املؤســـــــــســـــــــات اإلقليمية املســـــــــتهدفة اليت 
تلّقت الدعم لتصــميم وتنفيذ ورصــد ســياســات مســتدامة 
ومشولية ومراعية للقضايا اجلنسانية يف جمال التنمية الريفية 

 واسرتاتيجيات للحّد من الفقر
24 35 

 

دعم الســـياســـات القائمة على األدلة  3-2-1
القـــدرات يف جمـــال صـــــــــــــــيـــاغـــة وتنفيـــذ  وتنميـــة

ســــــياســــــات واســــــرتاتيجيات وبرامج توّلد عمالً 
الئقاً يف الريف مع الرتكيز بصــورة خاصــة على 
تعزيز التمكني االقتصـــــــــــــــــــــادي واالجتمـــــــاعي 

 .للشباب والنساء يف الريف

عـــــدد البلـــــدان اليت دعمتهـــــا الفـــــاو من أجـــــل تنقيح أو 
اليت تدمج صـــــــــــياغة ســـــــــــياســـــــــــات التنمية الريفية الزراعية 

مبادئ العمل الريفي الالئق كهدف رئيســـــــــــــي، أو لتنفيذ 
 Δ 13 20 برامج العمل الريفي الالئق

دعم الســـــــــــياســـــــــــات لتوســـــــــــيع نطاق  3-2-2
تطبيق معــايري العمــل الــدوليــة حبيــث يشـــــــــــــــمــل 

 املناطق الريفية

عدد البلدان اليت ّمت توفري املســـــــــــــــاعدة هلا لدعم تطبيق   
 5 4 املناطق الريفيةمعايري العمل الدولية يف 

 

الدعم الفين إلنشــــــــــاء نظم معلومات  3-2-3
وتوليد بيانات ومعارف بشـــــــــــــأن العمل الالئق 
يف الريف على الصـــــــــــــــعيد الوطين، واإلقليمي، 

 والعاملي

عدد منتجات املعرفة بشــــــــــــــــأن العمل الريفي الالئق اليت 
 جرى وضعها ونشرها

16 19 
 

الســــــــياســــــــات تَوفَّر املشــــــــورة يف جمال  3-3-1
وتنميــــة القــــدرات، والــــدعوة لتحســـــــــــــــني نظم 
احلمـــايـــة االجتمـــاعيـــة من أجـــل تعزيز التنميـــة 
الريفيــة املســـــــــــــــتــدامــة والعــادلــة واحلــّد من الفقر 

 وحتقيق األمن الغذائي والتغذية

عــدد البلــدان اليت وّفرت هلــا املنظمــة الــدعم لتحســـــــــــــــني 
للفقراء تصميم وتنفيذ نظم للحماية االجتماعية املناصرة 

واملراعية للعمر وللمساواة بني اجلنسني تستهدف سكان 
 األرياف

17 18 
 

ســــــــــــني نظم املعلومات وصــــــــــــكوك حت 3-3-2
املعرفة القائمة على األدّلة من أجل تقييم تأثري 
آليــــــات احلمــــــايــــــة االجتمــــــاعيــــــة على تقليص 
الالمســــاواة، وحتســــني ســــبل كســــب العيش يف 

على إدارة  الريف وتعزيز قـــدرة فقراء األريـــاف
 املخاطر

عدد البلدان اليت ّمت توفري الدعم فيها لتحســــــني القدرات 
من أجل رصـــــــــــــــد نظم احلماية االجتماعية وتأثريها على 

 احلّد من الفقر يف الريف
12 9 Δ 
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 : تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شموًال وكفاءة4الهدف االستراتيجي 
 

 النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية)

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع موارد من خارج الميزانية)يةبسعر الصرف املعتمد يف امليزان(

4-1 59,574 34,936 94,510 
4-2 31,976 50,352 82,328 
4-3 15,088 19,186 34,274 

 211,111 104,473 106,638 المجموع
 

مؤشر هدف 
التنمية 
 المستدامة

 وصف المؤشر
أو  2013

التاريخ السابق 
 األقرب

 أو 2017
التاريخ السابق 

 األقرب
 غري متوفر غري متوفروية/احلرجيةحجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم املؤسسة الزراعية/الرع  2-3-1
 غري متوفر غري متوفر مؤشر مفارقات أسعار األغذية  1-ج-2

 غري متوفر متوفرغري   املؤشر العاملي خلسائر األغذية  12-3-1
 9.0%118 1.1%73  حصة البلدان النامية وأقل البلدان منواً من الصادرات العاملية  17-11-1

 
 ر كفاءة وشموالً من جانب البلدان: ُتصاغ وتُنفَّذ االتفاقات واآلليات والمعايير الدولية التي تروّج لتجارة وأسواق أكث1-4النتيجة

 مؤشرات النتائج
عدد البلدان اليت قامت مبواءمة الســـــــياســـــــات واألنظمة واآلليات الوطنية التجارية (املتصـــــــلة بالتجارة  ألف-4-1

وجيري قياســــــــــــــه الدولية يف جمال الزراعة والغابات واألغذية واملنتجات) حبيث تتطابق مع االتفاقات، 
 :من خالل

السياسات، واألنظمة واآلليات الوطنية املتصلة بالتجارة الدولية لتتطابق مع اتفاقات التجارة الدوليةحتديد عدد البلدان اليت غّريت  
 (املصدر: استعراض السياسة التجارية يف منظمة التجارة الدولية؛ برصد من الفاو)

 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

15 7458 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %79  %15  %6 2017احلالة يف عام 
 %71  %21  %8 2013احلالة يف عام 

                                                 
 حصة صادرات البضائع يف البلدلن األقل منواً فقط  73
 بلداً  62باالستناد إىل   74



176 C 2019/8 

MV543/A 

 ر كفاءة وشموالً من جانب البلدانالدولية التي تروّج لتجارة وأسواق أكث : ُتصاغ وتُنفَّذ االتفاقات واآلليات والمعايير1-4النتيجة
 مؤشرات النتائج

نسبة البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل املشاركة بفعالية يف وضع املعايري الدولية برعاية هيئة  باء-4-1
الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو وضع مواصفات الدستور الغذائي الواردة من 

 :وجيري قياسه من خاللأقل البلدان منواً، 
مجيع مراحل وضــــــــــــع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو واملتوســــــــــــطة الدخلفي املنخفضــــــــــــةالتعليقات الواردة من البلدان عدد 

التعليقات الواردة من مجيع البلدان األعضـــــاء (املصـــــدر: بيانات من نظم التعليق عربمواصـــــفات الدســـــتور الغذائي كنســـــبة من عدد
 لدستور الغذائي)اإلنرتنت يف أمانيت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو ا

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

15.8% 13.3% 

وجيري قياســه عدد البلدان النامية اليت ارتفع فيها مؤشــر النظم التنظيمية يف منظمة األغذية والزراعة،  جيم-4-1
 :من خالل

 تقييم كمي ونوعي خمتلط للبلدان اليت مت فيها حتسني النظم القانونية 
 
 
 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

15 50 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

  %1 %65 %32 %20172احلالة يف عام 
  %1 %35 %59 %20135احلالة يف عام 

 
الً وكفاءة، من جانب القطاعين العامتُنشـــأ وتُنفَّذ مؤســـســـات األعمال الزراعية وســـالســـل األغذية الزراعية حيث تكون أكثر شـــمو  :2-4النتيجة
 .والخاص
 النتائجمؤشرات 

عدد البلدان اليت شـــــــــهدت فيها القيمة املضـــــــــافة للصـــــــــناعة الزراعية منواّ أســـــــــرع من القيمة املضـــــــــافة يف ألف-4-2
 :وجيري قياسه من خالل الزراعة،

 
املتحدة املضــــافة يف الصــــناعة الزراعية (املصــــدر: اإلحصــــاءات الصــــناعية يف منظمة األمم  القيمة 

تللتنمية الصـــناعية) مقارنة بالقيمة املضـــافة يف الزراعة (مبا يف ذلك الغابات ومصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية) (املصـــدر: مؤشـــرا
 التنمية العاملية)

 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

 غري متوفر 12

وجيري قياســـه  ،الفاقد من األغذية عدد البلدان اليت اخنفض فيها مؤشـــر منظمة األغذية والزراعة بشـــأن باء-4-2
 75:من خالل

 
 مدى حجم الفاقد ما بعد احلصاد 
 مدى حجم الفاقد من األغذية على أساس السلع األساسية عرب سالسل القيمة، مبا يف ذلك مراعاة اهلياكل األساسية للبلدان 

 
 
 
 

 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

40 61 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

  %16 %40 %34 %201710احلالة يف عام 
  %5 %33 %43 %201319احلالة يف عام 

                                                 
 مؤشر املستوى الثالث، ُتستخدم التقديرات األقرب  75
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ن شـــــمولية نظم األ3-4 النتيجة ع وتُنفَّذ الســـــياســـــات، والصـــــكوك المالية واالســـــتثمارات التي تحســـــّ غذية الزراعية وكفاءتها من جانب: توضـــــَ
 القطاعين العام والخاص.

 مؤشرات النتائج
وجيري  عدد البلدان اليت ازدادت فيها االئتمانات للزراعة باألرقام احلقيقية (معّدلة حســـــب التضـــــخم)ألف-4-3

 :قياسه من خالل
االئتمــانــات بــاملســـــــــــــــتوى احلقيقي اليت متّ توفريهــا للقطــاع الزراعي كمــا جرى قيــاســـــــــــــــهــا يف تقرير  

 بلداً على األقل) 50اإلحصاءات املركزية (
 

 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

15 7615 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %68    %201732احلالة يف عام 
 %60    %201340احلالة يف عام 

 :وجيري قياسه من خالل عدد البلدان اليت ازدادت فيها نسبة االستثمار الزراعي باء-4-3
 
 
 

) تكوين رأس املــال الثــابــت اإلمجــايل هو قيمــة1اإلمجــايل يف الزراعــة/القيمــة الزراعيــة املضـــــــــــــــــافــة، حيــث: (تكوين رأس املــال الثــابــت  
االســـــتحواذ الصـــــافيألصـــــول جديدة أو أصـــــول ثابتة موجودة (تطوير األراضـــــي، أصـــــول ثابتة وموجودات يف الثروة احليوانية، حماصـــــيل

 لزراعة إىل الزراعة ومصايد األمساك والغابات) تشري ا2زراعية، هيكلة الثروة احليوانية، آالت)؛ (
 
 

 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

10 7748 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %68    %201732احلالة يف عام 
 %57    %201343احلالة يف عام 

تؤثر على قطـــاع الزراعـــة واألغـــذيـــة من خالل عـــدد البلـــدان اليت قّلصـــــــــــــــــت مســـــــــــــــتوى املثبطـــات اليت جيم-4-3
 :وجيري قياسه من خالل االختالالت يف السياسات،

 
مؤشـــــــــــــــرات املعــدالت االمسيــة للحمــايــة (املصــــــــــــــــدر: بيــانــات منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  

 االقتصادي والبنك الدويل، بيانات منظمة األغذية والزراعة)
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

 غري متوفر 12

  

                                                 
 بلداً  84باالستناد إىل   76
 بلداً  147باالستناد إىل   77
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 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
 الغاية

(حتى نهاية 
2017( 

 الفعلي
(حتى نهاية 

2017( 
محقق

وضـــــــــــــــع معايري دولية جديدة ومنّقحة يف  4-1-1
ا والصـــــــــــحة النباتية،  جمال ســـــــــــالمة األغذية وجود

وتشــــــــــّكل مرجعاً لالتســــــــــاق وتوافق عليها البلدان، 
 .الدويل

عدد املعايري الدولية اجلديدة أو املنقحة يف جمال 
ا والصحة النباتية   سالمة األغذية وجود

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

 
 
16 
105 
34 

 
 
49 
93 
107 

 
 

 
Δ 

 

ــــــــا تــوفــري الــــــــدعــم لــلــبــلــــــــدان  4-1-2 وجمــمــوعــــــــا
االقتصــــــادية اإلقليمية للمشــــــاركة على حنو فعال يف 
صــياغة وتنفيذ اتفاقات دولية وأنظمة وآليات وأُطر 
ترّوج لألسـواق الشـفافة ولتعزيز الفرص يف األسـواق 

 العاملية واإلقليمية

عدد االتفاقات ذات الصـــــــــلة بالتجارة اليت وّفرت 
أو فيهــــا املنظمــــة اإلثبــــاتــــات أو تنميــــة القــــدرات 

  43 39 منتديات للحوار

ثــــــــة  4-1-3 وفـــَّر مـــعـــلـــومــــــــات وحتـــلـــيـــالت حمــــــــدَّ تـــُ
للحكومات وأصــحاب املصــلحة الوطنيني لتصــميم 
وتنفيــذ اســـــــــــــــرتاتيجيــات كفؤة وشـــــــــــــــــاملــة يف جمــال 

 األسواق والتجارة

عدد منتجات معلومات السوق التابعة للفاو اليت 
 زاد استخدامها

11 25  

القطاع العام من توفري الدعم ملؤســـــســـــات  4-1-4
ا على تصــميم وتنفيذ ســياســات  أجل حتســني قدر
وأطر تنظيمية أفضل، وتقدمي خدمات عامة متصلة 
بالصـــــــــــــــحة النباتية واحليوانية، وبســـــــــــــــالمة األغذية 

ا  وجود

عـــدد البلـــدان و/أو اهليئـــات اإلقليميـــة اليت وفرت 
هلا الفاو الدعم لتصـــــميم وتنفيذ ســـــياســـــات وأطر 

النباتية واحليوانية وســالمة وجودة تنظيمية للصــحة 
 األغذية

 الصحة النباتية -
 الصحة احليوانية -
  مراقبة األغذية -

 
 
 
21 
18 
23 

 
 
 
28 
37 
47 

 
 
 

 
 
 

توفري الدعم ملؤســـــــــــــــســـــــــــــــات القطاع العام  4-2-1
لصــــياغة وتنفيذ ســــياســــات واســــرتاتيجيات، ولتوفري 
ســــــلع عامة تعزز الشــــــمولية والكفاءة يف ســــــالســــــل 

 األغذية الزراعية

عدد املؤسسات اليت تستفيد من دعم املنظمة يف 
جمال صـــــــياغة وتنفيذ اســـــــرتاتيجيات وتوفري ســـــــلع 
عامة تعّزز الشمولية والكفاءة يف سالسل األغذية 

 الزراعية

53 94  

توفري الـــدعم لوضـــــــــــــــع برامج قـــائمـــة على  4-2-2
األدلــّة للحــّد من الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة على 

 .الصعيد الوطين، واإلقليمي والعاملي

عــدد البلــدان اليت وّفرت فيهــا الفــاو الــدعم للحــّد 
  50 29 من الفاقد واملهدر من األغذية

توفري الــــــــدعم الفين واإلداري لألطراف   4-2-3
املعنيني يف ســـــــــــــــلســـــــــــــــلـــة القيمـــة من أجـــل الرتويج 
لســــــالســــــل األغذية الزراعية اليت تّتســــــم بالشــــــمولية 

 .واالستدامة والكفاءة

عــدد البلــدان اليت وّفرت هلــا الفــاو الــدعم لتنفيــذ 
ســــــــــــالســــــــــــل قيمة تتســــــــــــم بالشــــــــــــمولية والكفاءة 

 Δ 58 60 واالستدامة

توفري الدعم ملؤســـــــــســـــــــات القطاعني العام  4-3-1
واخلاص لتصـــــــميم وتنفيذ صـــــــكوك وخدمات مالية 
ن احلصــــول على رأس املال لنظم األغذية اليت  حتســــّ

 والشموليةتّتسم بالكفاءة 

عدد املؤسسات اليت وّفرت هلا الفاو الدعم لزيادة 
توافر املنتجــــات واخلــــدمــــات املــــاليــــة املقــــّدمــــة إىل 

 Δ 48 61 القطاع الزراعي
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 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
 الغاية

(حتى نهاية 
2017( 

 الفعلي
(حتى نهاية 

2017( 
محقق

توفري الدعم ملؤســـســـات االســـتثمار العامة  4-3-2
واخلاصــــة من أجل زيادة االســــتثمارات املســــؤولة يف 

 نظم زراعية تّتسم بالكفاءة والشمولية

البلـــدان اليت وّفرت هلـــا الفـــاو الـــدعم لزيـــادة عـــدد 
االســتثمار الرشــيد يف نظم لألغذية الزراعية تّتســم 

 بالكفاءة والشمولية
13 42  

تُنشــأ النظم وُتدَعم البلدان لرصــد وحتليل   4-3-3
وإدارة آثار الســـــياســـــات املتصـــــلة بالتجارة واألغذية 

ويف  والزراعــــة واملوارد الطبيعيــــة، يف النظم الغــــذائيــــة
 املخاطر املتصلة باألسعار واألسواق

عدد البلدان اليت تتلقى دعم الفاو يف جمال رصـــد 
وحتليــــل وإدارة املخــــاطر املتصـــــــــــــــلــــة بــــاألســـــــــــــــعـــار 

 Δ 13 15  واألسواق
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 واألزمات : زيادة قدرة ُسبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات5الهدف االستراتيجي 
 

 )األمريكيةالنفقات (بآالف الدوالرات 

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع موارد من خارج الميزانية)بسعر الصرف املعتمد يف امليزانية(

5-1 12,967 19,661 32,628 
5-2 12,846 43,436 56,282 
5-3 18,728 166,207 184,935 
5-4 8,776 593,830 602,606 

 876,451 823,135 53,316 المجموع
 
 

مؤشر هدف 
التنمية 
 المستدامة

 وصف المؤشر
أو  2013

التاريخ السابق 
 األقرب

 أو 2017
التاريخ السابق 

 األقرب
 غري متوفر غري متوفر شخص 100.000عدد الوفيات واملفقودين واملتضررين بسبب الكوارث من كل   1-5-1
معدل انتشــار انعدام األمن الغذائي املتوســط أو الشــديد وســط الســكان، اســتنادا إىل   2-1-2

 %25.2 %23.7 مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي 

 %7.7 غري متوفر معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة، اهلزال  2-2-2
 %6 %5.8 اخلامسة، الوزن الزائدمعدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن  

 غري متوفر غري متوفر نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة  2-4-1
 غري متوفر غري متوفر مؤشر مفارقات أسعار األغذية  1-ج-2

اخلســــــــــائر االقتصــــــــــادية املباشــــــــــرة املتصــــــــــلة بالناتج احمللي اإلمجايل العاملي مبا يف ذلك   11-5-2
األضـــــــرار النامجة عن الكوارث اليت تلحق بالبىن التحتية األســـــــاســـــــية واالختالالت يف 

  اخلدمات املؤسسية
 %3.8 غري متوفر

 غري متوفر غري متوفر شخص 000.100الوفيات واملفقودين واملتضررين بسبب الكوارث من كل  عدد  13-1-2
 غري متوفر غري متوفر نسبة األراضي املتدهورة إىل جمموع مساحة اليابسة  15-3-1
 غري متوفر غري متوفر  نسمة، حبسب العمر واجلنس والسبب 000.100الوفيات املتصلة بالنـزاع لكل   16-1-2
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 : بلدان وأقاليم تعتمد وتنّفذ نظماً قانونية وسياساتية ومؤسسية وأطراً تنظيمية للحّد من المخاطر وإدارة األزمات1-5النتيجة

 مؤشرات النتائج
ا على إدارة خماطر الكوارث واألزمات يف قطاع الزراعة  ألف-5-1 نت التزامها وقدر عدد البلدان اليت حســـــــــــــــّ

 :جيري قياسه من خاللواألغذية والتغذية بشكل سياسات وتشريعات ونظم مؤسسية، 
ا مع إدراج صـــــريح  وجود  ســـــياســـــة أو اســـــرتاتيجية وطنية للحّد من خماطر الكوارث و/أو إدار

 وشامل لقطاع الزراعة واألغذية والتغذية و/أو القطاعات ذات الصلة
 يشّكل احلّد من خماطر الكوارث جزءاً ال يتجزأ من السياسات واخلطط الوطنية املتصلة بالزراعة واألغذية والتغذية 
ــا يف الوكــاالت املعنيــة بــالزراعــة واألغــذيــة والتغــذيــة، والوكــاالت القطــاعيـة وجود هيكليــة  فعــالــة للحــّد من خمــاطر الكوارث و/أو إدار

 ذات الصلة
ا، مبا يف ذلك الرتكيز على  وجود آلية تنسيق وطنية متعددة أصحاب املصلحة ومتعددة القطاعات للحّد من خماطر الكوارث وإدار

 رث يف التدخالت يف جمال الزراعة واألغذية والتغذيةاحلّد من خماطر الكوا
 ختصيص مستويات مالئمة من املوارد البشرية واملالية للحّد من املخاطر بالنسبة إىل الزراعة واألغذية والتغذية 

 
 

 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

16 99 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %4 %25 %52 %19 2017احلالة يف عام 
  %8 %37 %50 %20135احلالة يف عام 

 : تقّدم البلدان واألقاليم معلومات منتظمة وتوّفر اإلنذار المبكر لمواجهة المخاطر المحتملة والمعروفة والناشئة.2-5النتيجة 
 مؤشرات النتائج

ا على توفري ألف-5-2 معلومات منتظمة، وإطالق إجراءات يف الوقت املالئم  عدد البلدان اليت حّسنت قدرا
ديدات حمتملة ومعروفة وناشــــــــــــــئة يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية، وجيري قياســــــــــــــه من  ملواجهة 

 :خالل
توضــــع النُظُم جلمع ورصــــد وتقاســــم بيانات وحتليالت عن األخطار ومواطن الضــــعف الرئيســــية بالنســــبة إىل املخاطر اليت تؤثر على 

 الزراعة واألغذية والتغذية
تمعات  تُنشـــــأ نظم وطنية لإلنذار املبكر عن مجيع املخاطر الرئيســـــية اليت تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية، على أن تصـــــل إىل ا

 احمللية
نرية بشـــــأنأدلّة عن اســـــتخدام بيانات متصـــــلة باألخطار ومبواطن الضـــــعف و/أو بالقدرة على الصـــــمود من أجل اختاذ قرارات مســـــت 

 برامج تراعي املساواة بني اجلنسني وتنفيذها يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية
تمعات احمللية/جمموعات سبل كسب العيش  توَضع النُظُم جلمع ورصد وتقاسم بيانات وحتليالت عن آليات قدرة الصمود لدى ا

 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %20 %43 %33 %3 2017احلالة يف عام 
  %30 %43 %24 %20133احلالة يف عام 

 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

30 116 
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 من المخاطر واالنكشاف عليها على مستويي األسرة والمجتمع المحلي البلدان : تحد3-5النتيجة 

 مؤشرات النتائج
ا على ألف-5-3 نت قدر تطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار والتخفيف منها مبا يقّلص عدد البلدان اليت حســـــــــــــــّ

 :وجيري قياسه من خالل املخاطر على الزراعة واألغذية والتغذية،
 

البلــدان املعرّضــــــــــــــــة لكوارث وأزمـات تؤثر على الزراعـة واألغـذيـة والتغــذيـة تتمتع بقــدرات لتطبيق  
 اإلدارية كافة إجراءات الوقاية من اآلثار والتخفيف منها على املستويات

البلدان املعرّضــــــــــــة لكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية توفّر الدعم واخلدمات االجتماعية واالقتصــــــــــــادية للمجتمعات 
 احمللية املعرّضة للخطر من أجل احلّد من هشاشتها

 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

20 61 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

  %1 %27 %37 %201734احلالة يف عام 
   %18 %17 %201365احلالة يف عام 

 : البلدان واألقاليم المتأثرة بالكوارث واألزمات تستعد إليجاد الحلول الفعالة وإدارتها.4-5النتيجة 
 مؤشرات النتائج

ا على التأهب ألف-5-4  :وجيري قياسه من خالل وإدارة االستجابة،عدد البلدان اليت حّسنت قدرا
 

توضـــــــــع خطط للتأهب للكوارث املتعددة األخطار و/أو خطط الطوارئ لقطاع الزراعة واألغذية  
والتغذية و/أو القطاعات ذات الصـــــلة، وتكون فعالة للحّد من خماطر الكوارث على املســـــتويات 

 اإلدارية كافة
 وقابلة للمساءلة من أجل إدارة الكوارث/األزمات يف قطاع الزراعة واألغذية والتغذيةوجود آلية تنسيق فنية ومؤسسية فعالة  
 تتمتع البلدان املتأثرة بكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية بالقدرة على إدارة استجابات فعالة 

 
 
 

 الغاية
2017 

 الفعلي
2017 

27 53 

منخفض إىل منخفض األداء
متوسط إىل  متوسط متوسط

 عايل عايل

 %5 %32 %30 %14 %201720احلالة يف عام 
 %1 %17 %34 %25 %201322احلالة يف عام 
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 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
 الغاية

(حتى نهاية 
2017( 

 الفعلي
(حتى نهاية 

2017( 
محقق

ن القدرات لصـــــــياغة ســـــــياســـــــات  5-1-1 حتســـــــّ
واســـــرتاتيجيات وخطط للحّد من املخاطر وإدارة 

 األزمات، والرتويج هلا

عــدد البلــدان اليت قــامــت بصـــــــــــــــيــاغــة واعتمــاد يف 
ا اســــــرتاتيجية/خطة للحّد من املخاطر  مؤســــــســــــا

 وإدارة األزمات كنتيجة لدعم الفاو
43 

56 
 4بلداً،  52(

 أقاليم)
 

ن اســــــــرتاتيجيات  5-1-2 تعّزز التنســــــــيق وحتســــــــّ
االســـــتثمار وتعبئة املوارد للحّد من املخاطر برجمة 

 وإدارة األزمات

ا  نت اســــرتاتيجيا عدد البلدان واألقاليم اليت حســــّ
وبراجمها االســـــــــــــــتثمارية للحّد من املخاطر وإدارة 

 األزمات كنتيجة لدعم الفاو
15 

22 
 3بلداً،  19(

 أقاليم)
 

ن اآلليـــــات لتحـــــديـــــد  5-2-1 تُنشــــــــــــــــــــأ/ُحتســـــــــــــــَّ
التهديدات ورصـــــــــــدها ولتقييم املخاطر املتصـــــــــــلة 

 بإعطاء إنذار مبكر متكامل وحسن التوقيت

عدد آليات/نظم رصـــــــــــــــد التهديدات اليت دعمها 
  122 91 من جانب الفاو لتعزيز إعطاء إنذارات مبكرة

ن القدرات لتقييم عوامل اهلشــاشــة  5-2-2 حتســّ
ــتــمــعــــــــات  الصــــــــــــــــمــود لــــــــدىوالــقــــــــدرة عــلــى  ا

 احمللية/جمموعات سبل كسب العيش

نت عملية وضـــــــــع خرائط  عدد البلدان اليت حســـــــــّ
القدرة على الصـــــمود/التعّرض للمخاطر والتحليل 

 كنتيجة لدعم الفاو
43 

48 
 3بلداً،  45(

 أقاليم)
 

تمعات احمللية  5-3-1 حتّسن قدرات البلدان وا
تنفيذ  وأصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة الرئيســــــــــــــيني على

املمـارســــــــــــــــات اجليـدة يف جمـال الوقـايـة من اآلثـار 
والتخفيف منهـــــــا لتقليص آثـــــــار التهـــــــديـــــــدات 

 واألزمات

نـــــــت تطبيق معـــــــايري  عـــــــدد البلـــــــدان اليت حســـــــــــــــّ
وتكنولوجيــــات وممــــارســــــــــــــــــات متكــــاملــــة وحمــــددة 
القطاعات للوقاية والتخفيف من املخاطر كنتيجة 

 لدعم الفاو
69 78  

ن قــدرات  5-3-2 البلــدان وأصـــــــــــــــحــاب حتســـــــــــــــّ
املصلحة الرئيسيني على احلّد من اهلشاشة وتعزيز 
تمعـــات احملليـــة  القـــدرة على الصـــــــــــــــمود لـــدى ا

 املعّرضة للتهديدات واألزمات

عدد املنظمات اليت حســـــــــنت تطبيق تدابري حتّد   
تمعــــــات  من التعّرض للمخــــــاطر وتعّزز قــــــدرة ا

ت احمللية على الصمود يف وجه التهديدات واألزما
 كنتيجة لدعم املنظمة

32 45  

ن قــدرات الســـــــــــــــلطــات الوطنيــة  5-4-1 حتســـــــــــــــّ
وأصــــــحاب املصــــــلحة على التأهب لألزمات من 

 أجل تقليص آثار األزمات

عدد البلدان اليت تســـــــــــــــتفيد من دعم الفاو لفهم 
املعايري واخلطوط التوجيهية واملمارســـــــــات يف جمال 

بالقطاعاألخطار والتأهب حلالة الطوارئ اخلاصة 
45 53  

تعّزز قدرات التنســـــيق من أجل التأهب  5-4-2
 واالستجابة لألزمات على حنو أفضل

نســـــــــــــــبة األقاليم/البلدان املتأثرة بأزمة تلقي بثقلها 
على الزراعة واألغذية والتغذية واليت اســـــــــــــــتفادت 
فيها االستجابة حلاالت الطوارئ من دعم املنظمة 

 حالة الطوارئيف جمال التنسيق حسب مستوى 

L3: 100% 
L2/L1: 

60-100% 

L3: 100% 
L2/L1: 
74% 

 
 

تعّزز قـــــــدرات الســـــــــــــــلطـــــــات الوطنيـــــــة  5-4-3
وأصحاب املصلحة على االستجابة إىل األزمات

النسبة املئوية من البلدان املتأثرة بأزمة تلقي بثقلها 
على الزراعة ووّفرت فيها الفاو اســــتجابة لألزمات 

االستجابة ملتطلبات املساواة يف الوقت املالئم مع 
 بني اجلنسني

60-100% 87%  
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 : الجودة الفنية، والمعارف والخدمات6الهدف 
 

 النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية)

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع موارد من خارج الميزانية)بسعر الصرف املعتمد يف امليزانية(

6-1 37,192 527 37,719 
6-2 10,229 17,071 27,300 
6-3 3,200 1,624 4,824 
6-4 1,493 20 1,513 
6-5 4,435 224 4,659 
6-6 4,498 0 4,498 

 80,513 19,465 61,048 المجموع
 

 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
 الغاية

(حتى نهاية 
2017( 

 الفعلي
(حتى نهاية 

2017( 
 محقق

 : جودة وكمال العمل الفين واملعياري الذي تقوم به املنظمة6-1
 وجيري قياسها من خالل: جودة القيادة الفنية، ألف-6-1

منهجية مسح لتقييم املعلومات املرجتعة من أصحاب املصلحة بشأن  
الفنية، عناصـــــــــر القيادة الفنية من قبيل: ضـــــــــمان االمتياز يف املعارف 

وااللتزام بالســياســات الفنية، والســالمة الفنية والقدرة على االســتجابة 
للقضـــايا الناشـــئة، واالرتقاء بفهم أســـاســـي للتحديات وإجياد خيارات 

 يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية

64% 67%  

 ونشرها من خالل أساليب حمّسنة وضعتها املنظمة تعّزز املنظمة قدرة البالد على استخدام البيانات ومجعها وحتليلها: 6-2
استخدام اإلحصاءات يف وضع السياسات املرتكزة على األدلة يف جماالت  ألف-6-2

األهداف االسرتاتيجية اخلمسة (األمن الغذائي والتغذية، الزراعة املستدامة، 
 وجيري قياســــه الفقر يف الريف والقدرة على مواجهة التهديدات واألزمات)،

 من خالل:
 (املصدر: املسح املؤسسي الذي جتريه املنظمة)

30 33  

 :وجيري قياسه من خالل تقييم املنظمة للقدرة اإلحصائية، نظام باء-6-2
عدد البلدان اليت أحرزت تقدماً كبرياً يف القدرة اإلحصـــــــــائية يف نتائج  

اإلحصاءات استمارات التقييم القطري لالسرتاتيجية العاملية لتحسني 
 الزراعية والريفية

45 54  

ُج متماســــكة للعمل على املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني املرأة اليت تؤدي إىل تعزيز القدرات القطرية يف جمال صــــياغة وت: 6-3 نفيذ جودة اخلدمات وُ
 ورصد سياسات وبرامج توّفر فرصاً متساوية للرجال وللنساء
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 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 المؤشر الناتج
 الغاية

(حتى نهاية 
2017( 

 الفعلي
(حتى نهاية 

2017( 
 محقق

لتبســـــــــيط مســـــــــألة املســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني، والتدخالت عدد املعايري الدنيا  ألف-6-3
 وجيري قياسه من خالل: املستهدفة اخلاصة بالنساء اليت اعتمدت،

 حتديد ورصد جمموعة من التدخالت الرئيسية املتصلة باملعايري الدنيا 
10 12  

عدد معايري األداء يف خطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملســـــــــــــــاواة  باء-6-3
 وجيري قياسه من خالل: بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت حّققتها املنظمة،

حتديد ورصــــــد جمموعة من التدخالت الرئيســــــية املتصــــــلة خبطة العمل  
 على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

10 14  

ا على الصـــــــــــــعيد العاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج اهلدف خدمات جيدة ملعاجلة أكثر فعالية ومشوال لقواعد : 6-4 ا ومؤســـــــــــــســـــــــــــا احلوكمة وآليا
 االسرتاتيجي

عدد من آليات أو عمليات عاملية خمتارة للحوكمة اليت متارس فيها املنظمة  ألف-6-4
دوراً قيادياً مبا شّجع إحراز تقدم يف مسائل متصلة باألهداف االسرتاتيجية 

 .اخلمسة
3 3  

عدد مســـــــائل احلوكمة حيث شـــــــجعت املنظمة التقدم خبصـــــــوص األهداف  باء-6-4
وجيري قياســـه من  االســـرتاتيجية اخلمســـة على الصـــعيدين الوطين واإلقليمي،

 خالل:
ج املنظمــــة يف جمــــال احلوكمــــة من قبــــل املوظفني يف فرق   حتــــديــــث 

 األهداف االسرتاتيجية.

20 20  

عمل املنظمة على التغذية من خالل دمج التغذية يف اإلطار االســــــرتاتيجي وتعزيز مســــــامهة املنظمة يف اهلندســــــة ضــــــمان اجلودة واالتســــــاق يف : 6-5
  الدولية للتغذية

عدد البلدان اليت حتظى بدعم املنظمة واليت تبّلغ عن إحراز تقدم يف تنفيذ  ألف-6-5
عن التزامات إعالن روما عن التغذية وإطار العمل ذي الصــــــــلة الصــــــــادرين 

(املصــــــــــدر: نظام الرصــــــــــد املشــــــــــرتك بني   املؤمتر الدويل الثاين املعىن بالتغذية
 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)

 

   

عدد وحدات/موظفي املنظمة الذين يطبقون املعايري الدنيا والنهج املؤسسي  باء-6-5
املتابعة ما بعد لتعميم التغذية يف اإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي (املصـــــــــــــــدر: تقييم 

 التدريب)

   

ضـــــمان جودة ومتاســـــك عمل املنظمة بشـــــأن تغري املناخ من خالل تعميم تغري املناخ يف كامل اإلطار االســـــرتاتيجي وتعزيز مســـــامهة املنظمة يف : 6-6
 اهلياكل الوطنية واإلقليمية والدولية لتغري املناخ

تبلغ عن التقـــدم يف تعميم األمن عـــدد البلـــدان املـــدعومـــة من املنظمـــة اليت  ألف-6-6
  36 30 الغذائي والزراعة يف سياسات وعمليات تغري املناخ

ال التقين على  باء-6-6 عدد احلوارات الرفيعة املســـــــتوى يف جمال الســـــــياســـــــات يف ا
الصــعيدين العاملي واإلقليمي حيث تؤدي املنظمة دورا رياديا يشــجع التقدم 

 الغذائي والزراعة يف برنامج تغري املناخيف املسائل املتصلة باألمن 
30 37  
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 : برنامج التعاون التقني7الباب 
 

 النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية)

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع موارد من خارج الميزانية)بسعر الصرف املعتمد يف امليزانية(

7-1 4,684 0 4,684 
7-2 133,448 0 133,448 

 138,131 0 138,131 المجموع
 

 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 الغاية مؤشر األداء الرئيسيمرجع الناتج
2017 

 الفعلي 
 التقدم 2017

 االسرتاتيجية ودعماً لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القطريةحتقيق برنامج التعاون التقين على حنو فّعال وباتساق تام مع األهداف  -بيان الناتج
 إدارة ودعم برنامج التعاون التقين: 7-1
معـــدل املوافقـــة على موارد برنـــامج التعـــاون التقين نســـــــــــــــبـــة إىل االعتمـــادات للفرتة  ألف-7-1

2016-2017 100% 100%  
-2014معدل إجنازمشــــــــــــــاريع برنامج التعاون التقين نســــــــــــــبة إىل االعتمادات للفرتة  باء-7-1

2015 100% 100%  
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 : التواصل8الهدف الوظيفي 
 

 )النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع موارد من خارج الميزانية)بسعر الصرف املعتمد يف امليزانية(

8-1 34,203 1,597 35,800 
8-2 31,709 147 31,856 
8-3 13,599 801 14,400 

 82,054 2,544 79,510 المجموع
 

 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 
مرجع 
 الغاية مؤشر األداء الرئيسي الناتج

2017 
 الفعلي 
 التقدم 2017

 والدعوة، وتنمية القدراتالشراكات،  : 8-1
عدد التعهدات بشــــــــــــراكات حامسة ّمت إبرامها أو اســــــــــــتمرارها؛ ومبادرات الدعوة لدعم ألف-8-1

ا   109 48  األنشطة احلامسة للمنظمة واألهداف االسرتاتيجية املضطلع 
ج الفاو لتنمية القدرات اليت تنفذ كجزء من تنفيذ األهداف  باء-8-1   47 35 االسرتاتيجيةعدد 
 : االتصاالت8-2
(اســــــــــتناداً إىل إحصــــــــــاءات الدخول على  FAO.orgزيارات املســــــــــتخدمني ملوقع الفاوألف-8-2

  8,107 7,000 شبكة اإلنرتنت)
للرصد  Meltwaterمسـتوى وجود وسـائل اإلعالم (عدد زيارات املوقع) مقاسـاً خبدمة  باء-8-2

  23.9 14.0 اإلعالمي
 تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب: 8-3
مليار  1.6 )2014-2015مستوى املسامهات الطوعية اليت جرت تعبئتها يف فرتة السنتني (ألف-8-3

دوالر 
 أمريكي

مليار  2.1
 دوالر أمريكي

 Δ 126 148 عدد البلدان ذات هدف واقعي لتعبئة املوارد باء-8-3
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 :تكنولوجيا المعلومات9الهدف الوظيفي 
 

 )النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع موارد من خارج الميزانية)بسعر الصرف املعتمد يف امليزانية(

9-1 35,120 0 35,120 
 35,120 0 35,120 المجموع

 
 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

مرجع 
 الغاية مؤشر األداء الرئيسي الناتج

2017 
 الفعلي 
 التقدم 2017

ُتعاَجل حاجات األعمال يف الفاو بصـــــــــــــــورة حســـــــــــــــنة التوقيت يف مجيع املواقع اجلغرافية من خالل حلول وخدمات يف جمال تكنولوجيا  -بيان النتائج
  ورفيعة اجلودة، وفعالة، وذات الكفاءة من حيث الكلفة، وموّجهة إىل الزبائناملعلومات حسنة التوقيت، 

ألف-9-1
مســـــــــــــــتوى رضـــــــــــــــــا الزبون من تكنولوجيــا املعلومــات يف الفــاو حســـــــــــــــــب جمــال العمــل 

 وجيري قياسه من خالل: الرئيسي،
 متاماً (املصدر: مسح سنوي للزبائن) الراضني النسبة املئوية من الزبائن 

70% 71%  

 باء-9-1
وجيري قياســها  النســبة املئوية التفاقات بشــأن مســتوى اخلدمات اليت حققت أهدافها،

 من خالل:
 االستعراضات السنوية ألداء اخلدمات  

80% 85%  

جيم-9-1
النسبة املئوية من مشاريع الفاو اليت تتضمن مكّونات تكنولوجيا املعلومات واليت تٌنجز 

 وجيري قياسها من خالل: رفيعة وضمن امليزانية،يف الوقت احملّدد، وجبودة 
 حافظة املشاريع املتصلة بتكنولوجيا املعلومات 

80% 84%  
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 : حوكمة المنظمة واإلشراف والتوجيه10الهدف الوظيفي 
 

 )النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع من خارج الميزانية موارد)بسعر الصرف املعتمد يف امليزانية(

10-1 21,306 521 21,827 
10-2 14,390 93 14,483 
10-3 33,162 1,539 34,701 

 71,011 2,153 68,858 المجموع
 

 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 الغاية مؤشر األداء الرئيسيمرجع الناتج
2017 

 الفعلي 
 التقدم 2017

 حوكمة الفاو 10-1

 Δ %82 %100  وثائق األجهزة الرئاسية اليت تقدم يف حينها واحتياجات اللغاتألف-10-1

  %100 %90 تنفيذ قرارات األجهزة الرئاسية يف املواعيد احملددة باء-10-1
 : اإلشراف10-2

ا يف املوعد احملدد اســـتجابة اإلدارة النســـبة املئوية للتوصـــيات اليت اســـتكملت ألف-10-2 بشـــأ
 Δ %86 %95 املتفق عليها

 : التوجيه10-3

  %82 %80 حتقيق غايات النواتج التنظيميةألف-10-3
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 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11الهدف الوظيفي 
 

 النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية)

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع موارد من خارج الميزانية)املعتمد يف امليزانيةبسعر الصرف (

11-1 8,013 188 8,201 
11-2 (944) 139 (805) 
11-3 60,859 3,508 64,367 

 71,763 3,835 67,928 المجموع
 

 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 الغاية األداء الرئيسيمؤشر  مرجع الناتج
2017 

 الفعلي 
 التقدم 2017

 اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية : 11-1
  120 120 الوقت املطلوب لتعيني موظفني ألف-11-1
  %76 %75 النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة متثيالً متساوياً  باء-11-1

  103 75 لكل فرتة سنوية)التنقل اجلغرايف (الوظائف  جيم-11-1
 اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد املالية: 11-2
ا املالية من مراجع خارجي ألف-11-2 رأي غري  تتلقى الفاو رأياً قاطعاً بشأن كشوفا

معّدل ملراجع 
 خارجي

رأي غري معّدل 
 ملراجع خارجي

 واملالية اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية واملادية: 11-3

 ألف-11-3
 

 مستوى إرضاء العمالء من خالل جودة اخلدمات املقدمة (حسب جمال العمل)
زيادة   10%

منذ عام 
2011 

زيادة   10%
 2011منذ عام 
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 : اإلنفاق الرأسمالي13الفصل 
 

 النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية)
 االعتمادات الصافية النتيجة

)يف امليزانيةبسعر الصرف املعتمد (
 المجموع موارد من خارج الميزانية

13-1 5,915 0 5,915 
13-2 4,556 0 4,556 
13-3 6,422 0 6,422 

 16,892 0 16,892 المجموع
 

 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 الغاية مؤشر األداء الرئيسيمرجع الناتج
2017 

 الفعلي 
 التقدم 2017

حتقق االســـــــــتثماراتالرأمسالية يف الفاو منافع من حيث توفري بنية األســـــــــاســـــــــية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األعمال يف  -بيان النتيجة
 املنظمة وإجناز األهداف االسرتاتيجية

ألف-13-1
للمبادرات اليت ُأجري هلا حتليل التكلفة النسبة املئوية من اإلنفاق الرأمسايل املخصَّص 

 وجيري قياسها من خالل: واملنافع وخطة حتقيق العائد،
 استعراض سنوي 

100% 100%  

 باء-13-1
النســــــــــــــبة املئوية من مشــــــــــــــاريع اإلنفاق الرأمسايل اليت أجنزت يف موعدها وجبودة رفيعة 

 وجيري قياسها من خالل: وضمن امليزانية،
 حافظة املشاريع 

80% 75% Δ 
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 : اإلنفاق األمني14لباب ا
 

 )النفقات (بآالف الدوالرات األمريكية

 االعتمادات الصافية النتيجة
 المجموع موارد من خارج الميزانية)بسعر الصرف املعتمد يف امليزانية(

14-1 8,683 0 8,683 
14-2 13,738 0 13,738 

 22,420 0 22,420 المجموع
 

 Δ الغاية): >محققة جزئياً (الفعلي ؛  الغاية): ≤التحقيق: محققة بالكامل (الفعلي 

 الغاية مؤشر األداء الرئيسيمرجع الناتج
2017 

 الفعلي 
 التقدم 2017

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر: 14-1
وا تدريب األمن ألف-14-1   %91 %90 األساسيالنسبة املئوية للموظفني الذين أ
 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العامل: 14-2
 Δ %89 %100 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم باملعايري الدنيا لألمن التشغيليألف-14-2
يلتزمون مبعايري العمل النســـــــــــــــبة املئوية للموظفني الدوليني يف املكاتب امليدانية الذين  باء-14-2

  %100 %100 األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة
النســــبة املئوية لإلبالغ عن احلوادث املتصــــلة باألمن يف املكاتب امليدانية مع متابعتها جيم-14-2

  %100 %100 العاجلة
ساعة ملساعدة  72النسبة املئوية إليفاد املهنيني املتخصصني يف األمن امليداين خالل  دال-14-2

  %90 %90  املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة باألمن، حبسب احلاجة
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 التقدم المحرز في المعايير الدنيا لسياسة منظمة األغذية  –المساواة بين الجنسين  :5 الملحق
 المتحدةوالزراعة بشأن المساواة بين الجنسين وخطة العمل على نطاق منظومة األمم 

 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 

يُعاجل موضــوع املســاواة بني اجلنســني، بوصــفه مركزياً  يف والية املنظمة، كموضــوع شــامل يف اإلطار االســرتاتيجي،  -423
ج متماســــــكة لتعزيز املســــــاواة بني اجلنســــــني، وتدخالت تســــــتهدف امل رأة لتوفري خدمات عالية اجلودة، واســــــرتاتيجيات و

إىل بناء قدرات البلدان على صـــــياغة الســـــياســـــات والربامج  6للهدف  3-6إطار الربامج االســـــرتاتيجية. ويهدف الناتج  يف
اليت توفر فرصـــــــــاً متســـــــــاوية للرجال والنســـــــــاء، وتنفيذها. ويتم قياس التقدم احملرز والنتائج احملققة من خالل مؤشـــــــــرين من 

 مؤشرات األداء الرئيسية، على النحو املوضح أدناه.
 

 ألف)-3-6بشأن املساواة بني اجلنسني (املؤشر املعايري الدنيا لسياسة منظمة األغذية والزراعة 
 

تقدم منظمة األغذية والزراعة التقارير عن تعميم املســـــاواة بني اجلنســـــني من خالل املعايري الدنيا اخلمســـــة عشـــــر  -424
ومشاريعها  لسياستها املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، اليت أعدت لضمان وضع البعد اجلنساين يف أعماهلا املعيارية وبراجمها

على املســــتوى القطري، والوفاء به. وقد مت تصــــميم هذه املعايري لتتماشــــى وتكمل معايري خطة العمل على نطاق املنظومة 
بشـــــــــــأن املســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني ومتكني املرأة، اليت تعترب ملزمة جلميع منظمات األمم املتحدة واليت تقدم منظمة األغذية 

 .والزراعة تقاريراً عنها سنوياً 
 

ومت إنشـــاء إطار زمين لدفع تنفيذ املعايري الدنيا: وكان من املقرر وضـــع املعايري الثالثة عشـــر األوىل، اليت تركز على  -425
. ويتعلق 2015إنشــــــاء آليات مؤســــــســــــية لتعميم املنظور اجلنســــــاين داخل املنظمة وحتقيق بعض النتائج التقنية، حبلول عام 

. وميكن اعتبار أن 2017ادة يف التدخالت اخلاصــــــــــــــة باملرأة، ومن املقرر حتقيقها حبلول عام املعياران املتبقيان بقياس الزي
املعيار قد حتقق عندما يتم إنشــاء آلية لتعميم املنظور اجلنســاين، مبا أن ذلك يســمح جبمع البيانات لقياس التقدم احملرز مع 

 مرور الوقت.
 

اية عام وقد أبلغت األقسام املسؤولة سنويا عن املؤ  -426 معياراً من أصل  12، مت حتقيق 2017شرات احملددة. وحبلول 
(املتعلق  12 . ومل تتوافر بعد أية مؤشــــــــــــرات للمعيار2015-2014يف املائة)، مما يدل على حتســــــــــــن مقارنة بالفرتة  80( 15

(بشـــأن التدخالت املســـتهدفة  14(بشـــأن تنمية قدرات املوظفني)، واملعيار  9بنظام إدارة أداء املوظفني)، وقد حتقق املعيار 
، زادت املنظمة تدرجيياً عرضــــــها لدورات تنمية املوظفني املتعلقة باملســــــاواة بني 9اخلاصــــــة باملرأة) جزئياً. وبالنســــــبة للمعيار 

ملنظمة رصد عدد املشاريع اإلقليمية والقطرية ، بإمكان ا14اجلنسني، ولكن مل تكن أية منها إلزامية بعد. وبالنسبة للمعيار 
اليت تســــتهدف املرأة حتديداً. وتعمل املنظمة، مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، على حتديد آلية لرصــــد ختصــــيص املوارد 

 للربامج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني.
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ألف لتحسني الرصد واإلبالغ بشأن -3-6ر وستتم مراجعة املنهجية املستخدمة لقياس عناصر حمددة من املؤش -427
 تنفيذ املعايري الدنيا للسياسة.

 
 : المعايير الدنيا لسياسة المنظمة الخاصة بالمساواة بين الجنسين19الجدول 

 

 حالة التقدم 2017-2016 للفترةموجز النتائج 
المعايير الدنيا لتعميم المساواة بين الجنسين 

 والمساءلة
) قواعد للبيانات الرئيســـــــــية 8مثاين () من أصـــــــــل 6إن ســـــــــت (

للمنظمة املتاحة للعموم ذات صــــلة بتصــــنيف البيانات حبســــب 
نوع اجلنس. وحتتوي أربع قواعــــد بيــــانــــات حــــاليــــًا جمموعــــات 
بيانات مصــــــنفة حبســــــب نوع اجلنس وجيري العمل على واحدة 

 منها لكي تدرج فيها بيانات فرتة السنتني املقبلة.

 أجنز
 

د البيانات اإلحصــائية الرئيســية تتضــمن مجيع قواع
يف املنظمة بيانات موزعة حبســـب نوع اجلنس عند 

 االقتضاء وحيثما يكون ذلك متاحاً.

1 

يف  2017يف عام بلداً  114و 2016بلًدا يف عام  74 شــــــــــــــــارك
تديرة إقليمية ووطنية تضـــــــــــــــمنت و  دورات تدريبية موائد مســـــــــــــــ

البيانات وحدات دراســـــــــية/معلومات مشـــــــــرتكة حول أمهية مجع 
 املصنفة حبسب نوع اجلنس وحتليلها ألغراض األمن الغذائي.

 أجنز
 

تســـــــــــــــتثمر املنظمــة يف جمــال تعزيز قــدرات البلــدان 
األعضــاء على إعداد البيانات املوزعة حبســب نوع 
اجلنس وحتليلها واستخدامها يف حتليل السياسات 

 وختطيط الربامج واملشاريع وتقييمها.

2 

مادة معرفية جديدة تتناول  57إنتاج خالل فرتة الســـــــــــــــنتني وّمت 
حتديداً املؤشـــرات املصـــنفة حبســـب نوع اجلنس ومنهجيات مجع 

منها  18تقاســـــــــم  2017يف عام البيانات و/أو حتليلها. وقد مت 
مع البلدان األعضاء إما يف حلقات عمل عرب املكاتب امليدانية 

 للمنظمة أو عرب شبكة اإلنرتنت. 

  

تضمنت مجيع الربامج االسرتاتيجية أنشطة ذات صلة باملساواة 
بني اجلنسني ونتائج متوقعة، مت صياغتها على املستوى القطري 
واإلقليمي وعلى مســــتوى املقّر الرئيســــي. ويشــــمل إطار النتائج 
املؤســــســــية مؤهالت مراعية للمســــاواة بني اجلنســــني ذات صــــلة 

اً لالعتبارات اجلنســـــــانية مؤشـــــــراً مراعي 13باملخرجات والنواتج (
مؤشراً مراعياً لالعتبارات  20و النواتجمؤهالً على مستوى  23و

 ).املخرجاتمؤهالً على مستوى  38اجلنسانية و
وُتستخدم البيانات بشكل منهجي يف استعراض منتصف املدة 
وتقرير تنفيذ الربنامج، يف تقارير كل من األهداف االسرتاتيجية 

 . 3-6والناتج 

 أجنز
 

بالنســــــــــــبة إىل مجيع األهداف االســــــــــــرتاتيجية، يتم 
إجراء حتليل خاص باملســـاواة بني اجلنســـني ووضـــع 
خطة عمل بشـــــأن املســـــاواة بني اجلنســـــني؛ وجيري 
قيــاس التقــدم يف جمــال املســــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني 

 بالنسبة إىل مجيع نتائج املنظمة.

3 

 
 

املشــرتك لعدة ُخصــصــت ميزانية ملوضــوع املســاواة بني اجلنســني 
اية العام عن هذا املوضوع.  جماالت ومت رفع تقرير يف 

 أجنز
 

يتم وضـــــع غاية مالية لتخصـــــيص املوارد لســـــياســـــة 
 املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني وحتقيقها.

4 

-2016يف الفرتة ئـة من أطر الربجمـة القطريـة ايف املـ 90 ّمت إقرار
للمســـاواة بني اجلنســـني يف مجيع األقاليم تتضـــمن تقييماً  2017

 يف حتليلها للوضع.

 أجنز
 

يتم إجراء تقييم قطري بشأن املساواة بني اجلنسني 
 كجزء من الربجمة القطرية. 

5 

وحدة/مكتباً للمنظمة باســــــــــتعراض  55، قامت 2010منذ عام 
عملها املتعلق باملســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني، مما ميكنها من حتديد 

 الفجوات والتخطيط لألنشطة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني.

 أجنز
 

جيري اســــــــتعراض مســــــــألة املســــــــاواة بني اجلنســــــــني 
بــالنســـــــــــــــبــة إىل مجيع اخلــدمــات، لتوفري أســـــــــــــــــاس 

نظور اجلنســـــــــاين، لتحســـــــــني تنفيذ عملية تعميم امل
 يف ذلك قياس التقدم احملرز واألداء. مبا

6 
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 حالة التقدم 2017-2016 للفترةموجز النتائج 
سين المعايير الدنيا لتعميم المساواة بين الجن

 والمساءلة
ميكن تتبع عملية تعميم البعد اجلنســــــــاين يف صــــــــياغة املشــــــــاريع 
والربامج (من خالل مؤشـــــرات املســـــاواة بني اجلنســـــني) والتنفيذ 
(من خالل التقـارير اخلتـاميـة) يف مـا خيص األنشـــــــــــــــطـة املتعلقة 

 باملساواة بني اجلنسني، عرب نظام املعلومات القطرية. 
 

عالية جًدا من ، جرت صــــــياغة نســــــبة 2017-2016ويف الفرتة 
ا  دوالر أمريكي اســـــتناًدا إىل  100 000املشـــــاريع فاقت ميزانيا

يف املائة). وخالل الفرتة  92.3حتليل للمســــــــــــــائل اجلنســــــــــــــانية (
نفســـها، ازداد تنفيذ األنشـــطة املتصـــلة باملســـاواة بني اجلنســـني، 

يف  89يف املائة إىل  76كما هو مبّني يف التقارير النهائية، من 
املــائــة (وهو رقم عــاٍل على اعتبــار أّن مجيع مشــــــــــــــــاريع املنظمــة 

 ليست ذات صلة بإدماج البعد اجلنساين فيها).
 

 أجنز
 

يدرج حتليل مســـــــــــألة املســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني يف 
صــــــــياغة مجيع الربامج واملشــــــــاريع امليدانية، وتؤخذ 
القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف االعتبار 

 املوافقة على املشاريع وتنفيذها. يف عمليات

7 

  

ئة من تقارير التقييم اليت اســـــتكملت يف ايف امل 90إّن أكثر من 
للمســــاواة بني  اخمصــــصًــــ  اقســــمً  تضــــّمنت 2017و 2016ي عام

اجلنســــــــني، اســــــــتنادا إىل حتليل جنســــــــاين مالئم غّطى تصــــــــميم 
ا ونتائجها، وقّدم توصــــــــــــــيات  املبادرة اخلاضــــــــــــــعة للتقييم وإدار

ا.  حمددة بشأ
وبناء على "اخلطوط التوجيهية لضـــــــــــمان اجلودة بشـــــــــــأن تعميم 
املســــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني يف تقييمــات املنظمــة"، فــإن اجلودة 

ة تعميم البعد اجلنســــــــــــــــاين يف تقييمات املنظمة اإلمجالية لعملي
 مرضية.

 أجنز
 

تتضــــــمن مجيع عمليات اســــــتعراض وتقييم الربامج 
بشــكل كامل حتليل مســألة املســاواة بني اجلنســني، 
وتقدم تقارير عن اآلثار املتصـــــــــــــلة باملســـــــــــــاواة بني 

االت اليت تستعرضها.  اجلنسني يف ا

8 

  

أعدت املنظمة ونفذت مواد/دورات تدريبية أســــــــاســــــــية بشــــــــأن 
املساواة بني اجلنسني وأتاحتها على موقعها التعليمي اإللكرتوين 

you@fao.ًإمنا حىت اآلن، أياً منها ليس إلزاميا ، 
 Gender equality, UNأ) إن الــــدورة التــــدريبيــــة املعنونــــة "(

Coherence and youة." متاحة جلميع موظفي املنظم 
ب) مت إطالق برنـــامج توجيـــه إلكرتوين يف املنظمـــة للوافـــدين (

" يف يوليو/متوز FAO orientation toolkitاجلــــــــدد بعنوان "
"). Welcome to FAO(كان يطلق عليه سابقاً اسم " 2017

ويشــــــمل هذا الربنامج الدورة املعنونة "مقدمة عن املســــــاواة بني 
 اجلنسني يف األمن الغذائي والتغذية".

ج) كما يتاح جلميع موظفي املنظمة "دليل عن دمج املســــاواة (
بني اجلنســـــــــــــــني يف عمـل املنظمـة"، يقـدم نظرة عـامـة عن إطـار 
املنظمــــة واآلليــــات واألدوات املتــــاحــــة لتحقيق املســــــــــــــــــاواة بني 

 اجلنسني يف عمل املنظمة الفين.

 أجنز جزئياً 
 

يوضـــــــــــــــع برنــامج إلزامي لتنميــة القــدرات يف جمــال 
 اجلنســــني، وجيري تنفيذه بالنســــبة إىل املســــاواة بني

 مجيع املوظفني الفنيني واملدراء.

9 

  
   

 

يدرج إطار الكفاءات للمنظمة املنظور اجلنســـاين ضـــمن القيمة 
األســـــــــــــــــاســـــــــــــــيــة: االحرتام للجميع. وإن مجيع اإلعالنــات عن 
الوظائف الشــاغرة على املســتوى الفين تشــجع الطلبات املقدمة 

 أجنز
 

يتم حتـــديـــد احلـــد األدىن من الكفـــاءات يف حتليـــل 
مســـــألة املســـــاواة بني اجلنســـــني، ويُطلب من مجيع 

 اءها.املدراء واملوظفني الفنيني استيف

10 
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من املرشـــــحات املؤهالت (يُذكر ذلك أيضـــــاً على موقع العمل 

 اخلاص باملنظمة). 
وتدرج الكفاءات اجلنســــــــــــانية يف إعالنات الوظائف الشــــــــــــاغرة 
 عندما تقرر شعبة التوظيف إبراز اخلربة أو املؤهالت اجلنسانية.

اليت تضــــمنت إعالنات الشــــواغر للمهنيني وما فوق إّن نســــبة و 
اخلربة واملعرفـــة و/أو املســـــــــــــــؤوليـــات املتعلقـــة تتعلق بـــمتطلبـــات 

يف املائة يف عام  2.4قد ازدادت من  باملســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني
 .2017يف املائة يف عام  7.7إىل  2016

  

تبلغ جهات االتصــــال املعنية بالشــــؤون اجلنســــانية عن مشــــاركة 
ففي كبرية يف عملية فرز الوثائق واملشاريع من منظور جنساين: 

حني أّن نســبة جهات االتصــال املعنية بالشــؤون اجلنســانية اليت 
قامت باســـــــتعراض واملســـــــامهة يف املنتجات املعرفية قد تراجعت 

يف املائة، فإّن نســــــبة جهات االتصـــــال  20يف املائة إىل  35من 
إىل  50اليت طلب إليها مراجعة وثائق املشــــاريع قد ارتفعت من 

، اخنفضـــــــــــــــت نســـــــــــــــبة 2017و 2016يف املائة. وبني عامي  58
اجلهـــات اليت أعلنـــت أنـــه مل يطلـــب إليهـــا بشـــــــــــــــكـــل منهجي 

 املائة.  يف 7.5يف املائة إىل  13.5املسامهة يف هذه العملية من 

 أجنز
 

تضع كل إدارة فنية عملية فرز قائمة على املساواة 
بني اجلنســـــــــــني جلميع األنشـــــــــــطة املعيارية والربامج 

 واملنتجات املعرفية.

11 

نظراً إىل الطبيعة الســــــــرية لنظام تقييم األداء، مل يتمكن مكتب 
 املوارد البشرية من حتديد مؤشر لتتبع هذا املعيار.

يُدرج تقييم املســــــــــــامهة يف حتقيق أهداف مســــــــــــألة  غري منجز
املســــــاواة بني اجلنســــــني اخلاصــــــة باملنظمة يف نظام 

 تقييم وإدارة األداء جلميع املوظفني الفنيني.

12 

تدأب املنظمة ســنوياً على تعقب املوارد البشــرية واملالية والنتائج 
 املعيارية والتنفيذية وترفع تقارير عنها إىل الدول األعضاء.

 6ويتعقب إطار رصــــــد الربامج االســــــرتاتيجية للمنظمة واهلدف 
النتائج املتصلة مبسألة املساواة بني اجلنسني من خالل مؤشراته 
ـــــدول األعضــــــــــــــــــــاء عنهـــــا من خالل  ـــــه ويتم إبالغ ال ومؤهالت

 استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربنامج.

 أجنز
 

ة يتم على حنو منهجي تعقب املوارد البشرية واملالي
والنتائج املعيارية والتنفيذية ذات الصـــــــــــلة مبســـــــــــألة 
املســــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــني من املقر إىل املســــــــــــتوى 
القطري، ورفع تقرير عنها إىل األجهزة الرئاســـــــــــــــية 

 للمنظمة وإىل منظومة األمم املتحدة.

13 

  

 )2017المعايير الدنيا للتدخالت التي تستهدف المرأة (
من خالل إدراج املنظمة ملؤشــــــــرات املســــــــاواة بني اجلنســــــــني يف 
ـــا على املســـــــــــــــتوى امليـــداين، بـــاتــت  نظـــام املعلومـــات اخلـــاص 
املنظمة قادرة على أن تتعقب كل ســـــــــــــــنة عدد املشـــــــــــــــاريع اليت 
تســــتهدف النســــاء حتديداً على الصــــعيدين القطري واإلقليمي. 

 من يف املــــائــــة 7.9جرى تصـــــــــــــــنيف ، 2017-2016 الفرتةويف 
دوالر أمريكي  100 000الناشـــطة اليت فاقت ميزانيتها املشـــاريع 

تعترب مسألة املساواة بني اجلنسني اهلدف  (اليت G2bضمن فئة 
يف  57.6األغلبية الكربى ( جرى تصـنيفالرئيسـي لنشـاطها). و 

(يتناول املشـــــــروع  G2a فئةئة) من مشـــــــاريع املنظمة ضـــــــمن اامل

 أجنز جزئياً 
 

ئة من ميزانية ايف امل 30يتم ختصـــــــــــــــيص نســـــــــــــــبة 
املنظمــــة وعملهــــا التنفيــــذي على الصـــــــــــــــعيــــدين 
اإلقــلــيــمــي والــقــطــري لــغــرض الــتــــــــدخــالت الــيت 

 املرأة حتديداً.تستهدف 

14 
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 حالة التقدم 2017-2016 للفترةموجز النتائج 
سين المعايير الدنيا لتعميم المساواة بين الجن

 والمساءلة
ى حنو منهجي، إمنا هذا ليس مســــألة املســــاواة بني اجلنســــني عل

أحــد أهــدافــه الرئيســـــــــــــــيــة). واملنظمــة غري قــادرة بعــد على ربط 
 امليزانية مبؤشرات املساواة بني اجلنسني.

تســـــــــــتخرج البيانات املســـــــــــتخدمة لرصـــــــــــد هذا املعيار من نظام 
 معلومات املعلومات اخلاص باملنظمة على املستوى امليداين.

ئة من املشـــــــــــــــاريع الناشـــــــــــــــطة ايف امل 59، تناول 2017ويف عام 
مشـــــاريع تتناول  181برنامج التعاون التقين اليت يبلغ عددها  يف

 100 000مســـــــــــــألة املســـــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــني تتجاوز ميزانيتها 
 أمريكي. دوالر

 أجنز
 

ارتفعت حصــــــــــــــــة إمجايل حافظة برنامج التعاون 
التقين املخصــــــــصــــــــة للربامج واملشــــــــاريع املتصــــــــلة 

ئــة إىل ايف املــ 9بــاملســــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني من 
 ئة.اامل يف 30

15 

  

 
 باء)-3-6خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (املؤشر 

 
خطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني ومتكني املرأة إطاراً للمســــــــــاءلة من أجل تعترب  -428

الوظائف املؤســـســـية لدى اهليئات املنضـــوية يف منظومة تعجيل عملية تعميم املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني النســـاء يف مجيع 
وقد حدد  2012وقد أيدها جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق يف أبريل/نيسان  األمم املتحدة.

ة من قبل كل وتســـتوجب خطة العمل رفع تقارير ســـنوي هدفاً الســـتيفاء منظومة األمم املتحدة مؤشـــرات األداء. 2017عام 
 .هيئة وإدارة ومكتب مشارك

 
ا خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة -3-6يقيم املؤشـــــــــــــر  -429 باء أداء املنظمة مقارنة باملعايري اليت حدد

ا املنظمة كإطار للمساءلة وقوة دافعة لتحسني وتعميم اإلجراءات  بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واليت تعرتف 
الســنة الســادســة لرفع تقارير خطة العمل، وتبلغ  2017صــادف عام الداخلية ملســألة املســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة. وي

ا قد أجنزت  مؤشــراً خلطة العمل  15مؤشــراً من أصــل مؤشــرات األداء اليت يبلغ عددها  12املنظمة عن أداء ناجح حيث أ
ا (اجلدول  ).20 أو جتاوز

 
، وضعت املنظمة 2017بشأن التقييم. وحبلول عام  5، متكنت املنظمة أيضاً من الوفاء مبعيار األداء 2017ويف عام  -430

بعد حتليل البيانات الوصفية اخلطوط التوجيهية لضمان اجلودة يف تعميم املساواة بني اجلنسني يف عمليات التقييم يف املنظمة، 
ا التقييم املســــتقل لوظيفة التقييم يف منظمة األغذية2016خلطة العمل يف عام  ا  ، والتوصــــية اليت تقدم  والزراعة. وجرى أيضــــً
املتعلق ببناء القدرات بعدما مت إطالق منهاج توجيهي متاح على شـــــــــــــبكة اإلنرتنت على مســـــــــــــتوى  13حتقيق معيار األداء 

. وتتضـــمن جمموعة األدوات هذه 2017" يف عام The FAO Orientation Toolkitاملنظمة ككّل وخاص بالوافدين اجلدد "
 ة بني اجلنسني. موارد منوعة متصلة باملساوا

 
وإن املنظمة منخرطة بالكامل يف الشـبكات املشـرتكة بني الوكاالت بشـأن املسـاواة بني اجلنسـني ومتكني املرأة كما  -431

ا تشــــارك بانتظام فيها وتســــاهم فيها مبوجب واليتها. وعلى ســــبيل املثال، مت توســــيع خطة العمل من خالل مشــــاورات  أ
وأهداف التنمية املســــــــــــــتدامة. ومبا أن خطة العمل احملدثة  2030للتكيف مع خطة عام  2017و 2016مكثفة يف عامي 
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، فســوف 2018ســتشــمل ثالثة مؤشــرات جديدة عن النتائج واآلليات املتعلقة باملســاواة بني اجلنســني لرصــد إجنازها يف عام 
 تشارك منظمة األغذية والزراعة يف جتربة متطلبات اإلبالغ للمؤشرات اجلديدة.

 
: تصـــنيف أداء المنظمة في ما يخص خطة العمل على نطاق المنظومة بشـــأن المســـاواة بين الجنســـين 20الجدول 

 )2017-2012وتمكين المرأة، بحسب مؤشرات األداء (
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العنوان مؤشر األداء 

 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه السياسات واخلطة 1

إدارة األداء املراعية للشأن  2
 اجلنساين

 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه

تفوقت  تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تدنو من إجنازه التخطيط االسرتاتيجي 3
 عليه

تفوقت 
 عليه

تفوقت  عليهتفوقت  تفوقت عليه أجنزته تدنو من إجنازه الرصد واإلبالغ 4
 عليه

تفوقت 
 عليه

تدنو من  أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته التقييم 5
 إجنازه

 أجنزته

التدقيق املراعي لالعتبارات  6
 اجلنسانية

 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته

 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه استعراض الربنامج 7
 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته تدنو من إجنازه تتبع املوارد 8
 أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته أجنزته مل تنجزه ختصيص املوارد  9

تدنو من  تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه اهليكل اجلنساين واملساواة  10
 إجنازه

تدنو من 
 إجنازه

تدنو من 
 إجنازه

تدنو من 
 إجنازه

تفوقت  تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تدنو من إجنازه الثقافة املؤسسية 11
 عليه

تفوقت 
 عليه

تفوقت  تفوقت عليه تفوقت عليه أجنزته أجنزته تقييم القدرات  12
 عليه

تفوقت 
 عليه

تدنو من  تدنو من إجنازه تدنو من إجنازه تنمية القدرات  13
 إجنازه

تدنو من 
 إجنازه

تدنو من 
 إجنازه

 أجنزته

تفوقت  تفوقت عليه تفوقت عليه أجنزته أجنزته  والتواصلتوليد املعارف  14
 عليه

تفوقت 
 عليه

تفوقت  تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه تفوقت عليه االتساق 15
 عليه

تفوقت 
 عليه
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